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بعضی از صبح ھا جوری از خواب بیدار میشیم کھ دقیقًا یھ حسی بھمون میگھ امروز قراره یکی 

یکی از اون روزھایی کھ از قبل می دونیم قراره .  روزھای مزخرف و تکراری باشھاز اون

 می کنیم حرومش کنیم ولی بر اساس یھ قانون ننوشتھ، از تخت بیرون میاییم و ھمون کارھایی رو

  .کھ ازمون انتظار میره

تظارش گرچھ ھنوز نمی دونست چھ اتفاقی ان.  شھریور برای نسیم یکی از ھمون روزھا بود26

شما :  کھ مسئول رسیدگی بھ کفن و دفن ربابھ خانوم بود، جلوتر اومد و گفتیمرد ...رو می کشھ

  تنھا کس و کارشی؟

  . نمی مردکھریزکنھ، اگر کس و کار داشت کھ تو : نسیم آھستھ جواب داد

  ...پس -

 .گاھی بھش سر می زدم... من یھ زمانی کمک کردم کھ پذیرش بگیره -

 .خدا بیامرزدش. بلھ -

 .خدا رفتگان ھمھ رو بیامرزه -

 شما تشریف نمی برید؟... کار من تموم شده -

 !شما بفرمایید... میرم -

 فقط خاکسپاریبرای . نسیم دوباره باالی قبر تازه ایستاد و آھی کشید. مرد خداحافظی کرد و رفت

.  آنچنانی ھایی نھ تاج گلی، نھ خیرات.چند تا غریبھ از دور و اطراف قبرستون شرکت کرده بودند

 از این ھمھ بی کسی دلش می گرفت اما کاری .فقط دستھ گل و ظرف خرمایی کھ نسیم آورده بود

بعد نگاھی بھ . بھ پیرمردی کھ باالی قبر اومده بود، پول داد تا قرآن بخونھ. از دستش برنمی اومد

ک باز کرد و مشتش رو باالی خا. اگر بیشتر می موند، بھ مالقاتش دیر می رسید. ساعت انداخت

پرونده ی . سمت خروجی این قطعھ راه افتاد. گلبرگ ھای توی دستش با رقص آرومی پایین افتادند

زندگی یھ آدم بھ راحتی پرونده ای توی خانھ ی سالمندان، بستھ می شد و حتی کسی نبود کھ بھ 

  . دوباره آھی کشید و سراغ ماشینش رفت. خاطرش گریھ کنھ

گھ نگاه دیگھ ای بھ آدرس روی بر. بھ آدرس مورد نظرش رسیدیک ساعت گذشتھ بود کھ 

روی گردن و شال زیتونیش  کمی از پرفیومی کھ تازه خریده بود .انداخت، بعد بھ ساختمون مجتمع
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 از تیبای ھاچ بک سفیدش پیاده شد و .پاشید و شیشھ ی دایره ای شکل رو داخل کیف برگردوند

عمیقی کشید تا کامًال از حس و حال قبرستون بیرون نفس . یک راست بھ طرف در مجتمع رفت

مخصوصًا وقتی برای اولین دیدار . بھ ھیچ وجھ نمی خواست روحیھ اش بھ دیگران منتقل بشھ. بیاد

چند ثانیھ بعد صدای مردونھ ای بھ گوشش .  رو فشار داد و منتظر موند5زنگ واحد . می رفت

  بفرمایید؟: خورد

  آقای شفیق؟! سالم -

 د؟؟بفرمایی -

 ...دکتر مجیدی من رو فرستادند، احتماًال در جریانید کھ -

چھ بھتر کھ الزم نبود حضورش رو . بھ ساعت گوشی نگاه کرد و وارد ساختمون شد. در باز شد

ھمین کھ قرار بود چند ساعت از تعطیلی جمعھ اش اینجا . توجیھ کنھ، چون اصًال فرصت نداشت

سکوت . اومد و بھ طرف در نیمھ باز آپارتمان حرکت کرداز آسانسور بیرون . بگذره، کافی بود

داخل راھروی عریض، کمی توی ذوق می زد ولی می دونست کھ با آدم ھای محترمی سر و کار 

جلوی در مانتوی زیتونی کوتاھش رو مرتب کرد و با ضربھ ای بھ در، . داره و مشکلی پیش نمیاد

بھ قیمت آپارتمان و چیدمان مدرنش . ر بیاره یا نھنمی دونست باید کفشش رو د. وارد آپارتمان شد

روی سرامیک ھای طرحدار منتظر موند تا خبری . نمی اومد کھ صاحبش آدم مذھبی یا سنتی باشھ

  !!آقای شفیق: از مرد بشھ، وقتی انتظارش بیشتر از حد طول کشید، بلند صدا زد

  ...لطفًا!! آقا: دوباره صدا زد. صدای سشوار بلند شد و نسیم با تعجب بھ دور و بر نگاه کرد

با ابروی باال رفتھ، بدون اینکھ . از داخل اتاق بھ گوش می رسید. صدای خنده با سشوار آمیختھ شد

اما باید  کرد  تعللموقع نزدیک شدن بھ در کمی. کفش ھاش رو در بیاره بھ ھمون طرف رفت

  . حرفش رو می زد

  !آقای شفیق -

تشریف : کمی جلوتر رفت و توی چارچوب در پرسید. ب نداداما کسی جوا. سشوار خاموش شد

  !نمیارید بیرون؟

  !!چقدر رسمی:  جدا کرد و تخت خواب وسطش اتاق بزرگرو ازصدای مرد نگاھش 

باور نمی کرد کھ تو چھ .  سفید، جا خوردحولھ روبدوشامبرسر چرخوند و با دیدن مرد توی 

و پوشش مرد ھم یھ جور بی احترامی بھ حساب می اینجا اتاق خواب بود . موقعیتی قرار گرفتھ
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: بھ خودش اومد و با خونسردی گفت. از ھمین حاال می دونست کھ کار سختی پیش رو داره. اومد

  این چھ لباسیھ؟

در واقع لباسی در : مرد نگاھی بھ خودش انداخت، سشوار رو روی میز آینھ گذاشت و جواب داد

  !کار نیست

  .ابرویی باال انداختگرفت و فقط جلوی پوزخندش رو نسیم 

  .بیرون منتظر می مونم تا شما لباس مناسب بپوشید. انگار بد موقع مزاحم شدم -

  یعنی این مناسب نیست؟: مرد دستی بین موھای خیسش کشید و با لبخند مسخره ای گفت

  !حاال بھتره؟: با دست دیگھ، گره کمرش رو باز کرد و ادامھ داد

برای اینکھ سرخی صورتش، . حرکت کردیم برگشت و بھ طرف پذیرایی ، نسحولھ با عقب رفتن

ی پرستیژبرای مرد با . چیزی از حال درونیش بروز نده، کف دستش رو روی گونھ اش گذاشت

اوضاعش از چیزی کھ حدس می زد، وخیم تر بھ نظر ! مثل شفیق، ھمچین حرکتی واقعًا بعید بود

  !!این کارھا یعنی چی؟:  خوردبھ گوششصدای مرد از پشت سر . می رسید

سعی کرد تا جایی کھ امکان . بھ زور لبخندی روی صورتش نشوند و بھ طرف صدا چرخید

داشت، چشم ھاش رو از ُلختی زیر حولھ دور نگھ داره کھ حاال با دستی کھ بھ چارچوب در تکیھ 

 می کنم ممکنھ حس: جدی گفتنسیم خیلی . بیشتر جلب توجھ می کرد، روشنی پوستش و داده بود

  ...از تصمیم دکتر شوکھ شده باشید و این رفتار ھم

  !رفتار من؟: مرد وسط حرفش پرید و در حالیکھ بھ سمتش قدم برمی داشت گفت

- ...  

 !من زیاد خوشم نمیاد... نکنھ اھل بازی ھستی؟ خب -

  !!متوجھ نمیشم: نسیم قدمی بھ عقب برداشت و گفت

  .ھ نمی تونم روش رو زمین بندازممن ک... مگھ دکتر تو رو نفرستاده؟ -

مرد با لحن وسوسھ . نسیم اخمی کرد و با قدم دیگھ ای بھ عقب، دوباره بینشون فاصلھ انداخت

  می تونم؟: انگیزی ادامھ داد

  .ھستم» محسنی«من ! فکر می کنم سوء تفاھم شده -

 .حقیقتش اسمت برام مھم نیست -
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اما میونھ ی راه پایین انداخت . رفتھ شده بوددستش رو بھ طرف صورت نسیم برد کھ با شال قاب گ

کارم کھ باھات تموم بشھ، قیافھ ات ھم یادم نمی : و با برقی از تنفر توی چشم ھاش اضافھ کرد

  !چھ برسھ بھ اسم... مونھ

احتماًال یادتون می : نسیم نفس عمیقی کشید و در حالیکھ خودش رو سخت کنترل می کرد گفت

  .بینید قراره زیاد من رو بدچون از این بھ بع. مونھ

  پول چند روز رو گرفتی؟: گفتمرد قدمی بھ جلو برداشت و 

با اینکھ . با وجود اختالف قد زیاد، نسیم می تونست گرمای نفسش رو روی گونھ ھاش حس کنھ

برھنھ جلوش ایستاده بود و حرف ھای ناجوری تحویلش می داد، نسیم می دونست کھ اگر پای نیمھ 

این درکی کھ نسیم از آدم ھای اطرافش داشت مثل حس ششم تبدیل . اد کاری نمی کنھعمل وسط بی

  !پول چند ماه: مستقیم بھ چشم ھای مرد زل زد و گفت. بھ یھ ویژگی مثبت توی حرفھ اش شده بود

من روانشناس : گیجی رو توی تیلھ ھای آبی یخی چشم ھای مرد، نادیده گرفت و ادامھ داد

  !و ممنون میشم خودتون رو بپوشونید... مشاورتون ھستم

جدی ای روی سر تا پای مرد انداخت و وقتی چشم ھاش زیادی پایین رفت، دوباره خون زیر نگاه 

از گوشھ ی چشم می . رفتپذیرایی ی پوستش دوید و برای ضایع نشدن، چرخید و بھ سمت دیگھ 

. تماس خصوصی با من داشتنددکتر مجیدی یھ : توضیح داد. دید کھ مرد ھنوز بی حرکت ایستاده

  !درباره ی قضیھ ی ممنوع الکار شدنتون

  !!!تعلیق -

با . مشغول بستن کمربندش بود. از صدای خشک و جدی مرد، تعجب کرد و بھ طرفش برگشت

نسیم داخل سالن بزرگ . دست بھ یکی از مبل ھا اشاره کرد و بدون ھیچ حرفی بھ اتاق برگشت

مبل ھا و کاناپھ ھای شیک و تمیز، فرش ھا و پرده ھای نفیس، . آپارتمان شروع بھ قدم زدن کرد

خونھ ای کھ ایده . آشپزخونھ ی مجھز، یھ خونھ ی عالی کھ با سلیقھ ی یھ زن ھنرمند چیده شده بود

اما نسیم براش متاسف بود کھ ھمسرش در غیابش با ھر زن غریبھ . آل ھر زنی می تونست باشھ

 اصًال تعجبی نداشت کھ این مرد بھ مشاوره ! و خوابیدن می زنھای بھ راحتی حرف از پول دادن

  . روی یکی از مبل ھا نشست و منتظر موند! نیاز پیدا کرده

روی مبل رو بھ رویی نشست . دقیقھ بعد با پیراھن و شلوار خاکستری رسمی بیرون اومدمرد چند 

با این حاال . شی دانشگاھفقط یھ کت کم داشت تا بره سر کالس ھا. و بھ صورت نسیم خیره شد

 نگاھش  تالطم.لباس ھا و موھای مرتب، ھیکل خوش فرم و چشم ھاش بیشتر جلوه می کرد
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خوابیده بود ولی ھیچ چیز نمی تونست فکر نسیم رو از صحنھ ای کھ چند دقیقھ پیش دیده بود، 

تند،  دکتر مجیدی گف: خودش سکوت رو شکست،پس برای پرت کردن حواس ھر دو. منحرف کنھ

 ھم توی بیمارستان تشکیل شده کھ بھ وضعیتتون کمیسیون  توی دانشگاه، یھبعد از تعلیقتون

  ...رسیدگی بشھ

  !وضعیتم؟ -

 ...، برایاز من دعوت بھ ھمکاری شده... خب... در واقع من -

 برای چی؟ -

ب نسیم سعی کرد طوری کلمھ ھا رو انتخا. دوباره عصبی نگاه می کردمرد بھ جلو خم شده بود و 

  .شمای برای بررسی روحیھ : با لحن مالیمی گفت. کنھ کھ جلوی پرخاشگری احتمالیش گرفتھ بشھ

برای تعیین :  رو کنار گذاشت و دقیق تر گفترو در بایستی. مرد پوزخند زد و سوالی نگاھش کرد

  .صالحیت شما

  .مرد خنده ی کوتاھی کرد و منتظر ادامھ موند

با جون آدم ھا سر و کار . صاب شوخی بردار نیستجراحی اعھمون طور کھ می دونید،  -

  .داره، نمیشھ ھیچ ریسکی روش کرد

 !و شما اینجایی کھ کار من رو بھم یاد بدی؟ -

 !از این زاویھ بھش نگاه نکنید... نھ -

اینجایی کھ سالمت عقلی من رو : مرد حرف نسیم رو نشنیده گرفت و با لحن تند تری اضافھ کرد

  !بسنجی؟

  !!درستھ: کھ کنترل اوضاع رو از دست نده، با صدای خشکی گفتنسیم برای این

: با تاسف سر تکون داد و گفت. بھ طرف پنجره ی کناری خیره شدمرد پوزخند مسخره ای زد و 

  !!یھ زن رو فرستادند

  !اصًال مدرک تو چی ھست؟: بعد سریع سمت نسیم برگشت و با اخم گفت

بھ . منتظر نموند و با غرغر زیر لب از جاش بلند شدنسیم لب باز کرد کھ حرفی بزنھ اما مرد 

 کمی. طرف آشپزخونھ رفت، موبایلش رو از شارژ بیرون کشید و با چند قدم از دیدرس خارج شد

  . بعد صدای صحبت از ھمون طرف بھ گوش نسیم رسید

و پایین صداش ر» ...ھمین جریان این«... » خیلی ممنون!سالم«... »!دکتر از شما انتظار نداشتم«

ای «... »...البتھ کھ«... »چرا خبر ندادید؟«... »ِکی؟؟«... »زنیکھ ی وسط آپارتمان من«آورد 
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از . دقیقًا«بھ خنده افتاد » ...یھ لحظھ فکر کردم در مورد صحبت ھای اون ھفتھ جدی بودید و... بابا

جوری حرف » ھ زن؟ولی ی«... »متوجھ ام... بلھ متوجھ ام«دوباره خندید » !!ھمون سورپرایزھا

نسیم نفس عمیقی . داره صداش رو میشنوه!! می زد کھ انگار اصًال اھمیتی نداره کھ ھمون زن

 یعنی من، یھ فوق تخصص، ارزش .وشم نخوردهحتی اسمش بھ گ «مرد بھ صحبت ادامھ داد. کشید

با خنده . خندید بلند  بعد دوباره گوش داد و»...دست شما درد نکنھ! یھ پزشک معتبر رو ھم نداشتم؟

بعد از چند تا تعارف و خداحافظی گفتگو تموم » متوجھ ام... می دونم یھ امضاست «اضافھ کرد

  . شد

نگاھی بھ ھیکل و لباس ھای نسیم انداخت کھ حاال ھر دو دستش رو بھ . مرد توی دید قرار گرفت

 رنگ محیط چشم دستھ ھای مبل تکیھ داده بود و روی کاغذ دیواری ھای طرحدار و ھماھنگ با

انتظار داشتم ھدیھ ی : بھ سمت مبلی کھ از روش بلند شده بود رفت و ھمزمان گفت. می چرخوند

  !تولدم باشید

  ...تصورات عجیبی درباره من دارند دوست ھام :ادامھ داد. نسیم با تعجب نگاھش کرد

- ...  

 !!فکر می کنند فقط یھ راه واسھ سر حال آوردن من ھست -

نسیم چشم ھاش رو سمت میز .  و مرد با لبخند کجی، شونھ باال انداختنسیم پوزخندی زد

برخورد و رفتارش می ھمھ جای . فتارش عذرخواھی ھم نکرده بودحتی بابت رمرد . برگردوند

 از آدم نباید مقابل این . قراره خیلی وقتگیر و حساس باشھاین موردلنگید و نسیم می دونست 

پس : پرسید . دوخترو از میز باال آورد و بھ چشم ھای مردھش نگا.  می اومدع قدرت پایینموض

  از این ھدیھ ھا زیاد گرفتید؟

  کی برگھ ھا رو امضا می زنید؟ -

 کدوم برگھ ھا؟ -

 !نگو کھ کار خودت رو ھم بلد نیستی -

 بھ این ... شرمندهکھ... اگر منظورتون گواھی ھای تأیید صالحیتھ. من کارم رو خوب بلدم -

 !یشنراحتی ھا امضا نم

نھ بعد از : چشم ھای درشت شده و ابروھای باال رفتھ ی مرد جلوی ادامھ دادن نسیم رو نگرفت

  !چیزھایی کھ توی ھمین نیم ساعت از شما دیدم

  کھ شامل زیر حولھ ی من ھم میشھ؟ -
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این برخورد، ! شامل تک تک رفتار ھاتون میشھ: نسیم دوباره خجالت زده شد اما جواب داد

  . نرمال نیستبرخورد آدم ھای

اما سمت نسیم . مرد با عصبانیت از جاش بلند شد و نسیم دستھ ی صندلی رو توی مشتش فشار داد

سھ دقیقھ ای از گوشھ پرده بھ بیرون نگاه کرد و در . نیومد و بھ طرف یکی از پنجره ھا رفت

کاغذ پاره ھای ینکھ یھ نفر این مثل ا: بدون اینکھ روش رو از پنجره بگیره، بھ حرف اومدنھایت 

  !فرمالیتھ رو جدی گرفتھ

  .متاسفانھ -

- ... 

طبق قراری . پرونده ی شما رو بھ من ارجاع دادند، من ھم وظیفھ ام رو کامل انجام میدم -

  ھاکھ با دکتر گذاشتھ بودم، بھ خاطر مراعات حال شما باید از جمعھ ھام می زدم و جلسھ

 ...ولی.  باشیدکھ شما راحت... رو اینجا، خصوصی تشکیل می دادم

  !!!جلسھ ھا: مرد سمتش برگشت و گفت

  . بشھبرگزارجای رسمی تری !! ولی ظاھرًا بھتره کھ جلسھ ھا: نسیم بی توجھ ادامھ داد

  !!چی؟ -

  .من دیگھ پام رو ھم اینجا نمیذارم -

  .از زیپ کیفش کارتی رو بیرون آورد و روی میز جلوش انداخت

  .شماره و آدرس دفتر من -

 .نم اما من واسھ این مسخره بازی ھا وقت ندارمشما رو نمی دو -

 . جلسھ کافیھ10مشکل خودتونھ، برای شروع فعًال  -

. کارش اینجا تموم شده بود و نمی خواست بیشتر از این قیافھ ی از خودراضی مرد رو ببینھنسیم 

شد و بھ از جا بلند . از اول ھم نباید کوتاه می اومد و قبول می کرد کھ خارج از دفتر کار کنھ

ات رو مزخرفھمین االن این !... باورم نمیشھ: صدای مرد رو شنید. طرف خروجی حرکت کرد

  !تمومش می کنی

  . جلسھ15شد : نسیم روی پاشنھ چرخید و گفت

ھیچ غلطی : ی اومد، گفتمرد خنده ی عصبی کرد و درحالیکھ بھ طرفش م. دوباره سمت در رفت

  !کنینمی تونی 

  . جلسھ20: اب دادبدون اینکھ برگرده جو
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بھ عقب کشیده شد و بھ یھ جفت چشم سرخ شده از عصبانیت و نفرت . دستی روی بازوش نشست

  .  جلسھ25: با خونسردی گفت. خیره شد

  !!! جلسھ30: مرد لب باز کرد کھ احتماًال بد و بی راھی بگھ اما نسیم اجازه نداد

بھ . و مستقیم از آپارتمان خارج شد بیرون کشید ی کھ خشکش زده بود،بازوش رو از دست مرد

از اینکھ می تونست . ھمیشھ از اخالق خودش خوشش می اومد. طرف آسانسور رفت و لبخندی زد

. موقع کار و مشاوره، مرزھا رو حفظ کنھ و اجازه نده مھربونی ذاتیش روی شغلش اثر بذاره

  بحران کھ از گوش دادن بھخیلی وقت بود. حداقل در مورد تعداد جلسات بھ توافق رسیده بودند

ھای دخترھای نوجوون خستھ شده بود و بدش نمی اومد با یھ کیس تازه تر، مھارت ھای خودش 

دوباره لبخند زد و وارد  .حتی امتحان کردن یھ چیز جدید ھم ھیجان انگیز بود. رو بھ چالش بکشھ

  .آسانسور شد

  

2««   

یھ بار دیگھ چک کردم ولی : وی گوشی گفت ھای مرتب شده رو داخل قفسھ برگردوند و تزونکن

  .در واقع اگر بھش برخورده بودم حتمًا یادم می موند.  نیستمونشھاوزنھیچ موردی از سندرم 

. عذر میخوام مزاحتمون شدم: جواب دادآقای بھمنی کھ یکی از ھمکالسی ھای سابقش بود 

  .د رو بھ رو شده باشیدبیمارھای من َمردند، گفتم شاید شما بین خانوم ھا با این مور

  .ببخشید کھ نتونستم کمکی کنم. خواھش می کنم -

  . نھ شما ببخشید: بھمنی دوباره گفت. صدای بحث از بیرون در اتاق توجھ اش رو جلب کرد

  .خیلی ھم نادر نیست، پیدا میشھ. باز ھم بین آشناھام سفارش می کنم -

 . ممنون میشم -

 بھ خاطر مقالھ ای چیزی می خوایید؟ -

 .  دارم رو بیماری ھای نادر تحقیق می کنمبلھ -

 .موفق باشید -

 .وقتتون رو نمی گیرم. ممنونم -

ن ھا جا زونکگلدون کوچیک کاکتوس رو جلوی . سر و صداھا بیشتر شد و نسیم خداحافظی کرد

بھ طرف .  تلفن داخلی اتاق زنگ خورد.بھ جا کرد و سمت در رفت تا علت بحث رو متوجھ بشھ

  چھ خبر شده خانوم ایمانی؟:  دادگوشی رفت و جواب
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  .یھ آقایی می خواد داخل بیاد، از قبل نوبت نداره -

 !اسمش رو بپرس -

 .دکتر شفیق -

توی این دفتر و مطب مجاورش معموًال سر و صدا . نپرسیده ھم حدس می زد چھ کسی ممکنھ باشھ

اتاق رو باز کرد و در . بیشتر مراجعین نسیم ھم خانوم ھای جوان بودند. و مجادلھ پیش نمی اومد

نسیم . دکتر شفیق جلوی میز ایستاده بود. از راھروی کوتاه پیچید تا میز منشی این طبقھ رو ببینھ

  !!تو مطب شما رزرو نوبت مرسوم نیست؟: پرسید

  !نمی دونم، از منشیم بپرسید -

 امرتون؟ -

 !اومدم برگھ ھای امضا شده رو تحویل بگیرم -

اول کھ راننده اشون رو فرستاده بودند، گفتم اصًال در جریان : خانوم ایمانی گفتگو رو قطع کرد

  .نیستم

 و حالتی از تأسف توی چشم  خالی سالن انداخت ساکت و صندلی ھایدکتر شفیق نگاھی بھ فضای

. سالن انتظار کوچیکی کھ بین دفتر نسیم و مطب چشم پزشکی کناری مشترک بود. ھاش نشست

رو بھ نسیم . و االن برای تجمع توی سالن خیلی زود بودھر دو بیشتر عصرھا باز می کردند 

بگو این ھفتھ تایمش ! با الھھ ایزدی تماس بگیر: منشی کھ بدجوری بھ شفیق زل زده بود، گفت

  . آخر وقتمنتقل میشھ بھ

  !بفرمایید داخل: رو بھ دکتر ادامھ داد

می دونست کھ باید در مورد از ھمین حاال . خانوم ایمانی سر تکون داد و گوشی تلفن رو برداشت

. ھر دو با ھم وارد دفتر شدند. محرمانھ بودن رفت و آمد دکتر شفیق باھاش یھ صحبتی داشتھ باشھ

یھ اتاق متوسط پر نور با کاغذ دیواری کرم، قفسھ بزرگ کتاب چوبی، کاناپھ ی مخصوص 

. قھوه ای روشن بودندمراجعین کھ اغلب استفاده نمی شد، چند صندلی و میز کار کھ ھمھ بھ رنگ 

دکتر شفیق ھم روی یکی از صندلی . بیشتر مراجعین ترجیح می دادند کھ روی صندلی ھا بشینند

 بررسی اوضاع و دو سھ دقیقھبعد از . ھا نشست و بھ نسیم کھ پشت میز می رفت، خیره شد

  خب؟: ھمدیگھ، دکتر سکوت رو شکست

  !منتظرم -

 منتظر چی؟ -
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 .کھ شروع کنید -

  !احتماًال منظورتون اینھ کھ قرار نیست امضا کنید:  زد و گفتمرد پوزخندی

ن سیویکم ھای  سوظنمتاسفانھ برخورد اول شما خودش ھمھ ی. نھ بھ این زودی ھا -

  .پزشکی رو تایید کرد

نسیم از چشم ھاش می خوند . مرد با شنیدن این جملھ، سری تکون داد و بھ اطراف چشم چرخوند

.  گفتگوی طبیعی بگذره، اما تصمیم نداشت کھ بھ ھیچ وجھ جا بزنھکھ قرار نیست این جلسھ بھ

نقلی ای مطب : مرد بھ حرف اومد. نسیم ھمچنان منتظر نگاه می کرد. سکوت دوباره طوالنی شد

  .بد نیست ولی اگر جادارتر باشھ بھتره. دارید

- ...  

 !چند تا خیابون باال تر -

- ... 

 .ستھ بھ تبلیغاتھاین روزھا ھمھ چیز واب... مریض ھای بیشتر -

- ... 

 درست نمیگم؟ -

 .بلھ درستھ -

 خب؟ -

 .ھنوز منتظرم صحبت اصلی رو شروع کنید -

 ...شاید بھتر باشھ واضح تر بگم -

 .من متوجھ شدم. نھ، الزم نیست -

- ... 

من ھیچوقت بھ خاطر یھ جای بزرگ تر، چند تا خیابون باالتر، ! آقای محترم از شما بعیده -

 .مزندگی مردم رو بھ خطر نمینداز

  چی میگی واسھ خودت؟ آرامش من رو دیدی دور برداشتی؟: مرد با عصبانیت داد زد

  !ون رو می بینمتبلھ دارم آرامش -

این ھا ھمھ بھ خاطر دشمنی یھ مشت . من ھیچ مشکلی ندارم... زندگی کی؟ مریض ھام؟ -

 .چشم تنگھ کھ نمی تونند موفقیت کسی رو ببینند

- ... 
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می تونم برم بھترین . میشھ، مریض خارجی دارم ماه قبل رزرو 6ھر عمل من از  -

 !معلومھ کھ اینجا ھزار تا دشمن پیدا می کنم!... بیمارستان ھای دنیا مشغول بشم

 ...منظور من فقط زندگی مریض ھاتون نبود -

با دست اشاره ای بھ خود مرد زد کھ امروز با کت و شلوار مشکی خوش دوخت جلوش نشستھ 

نگران من نباشید، من : آروم تر گفت. با اشاره ی نسیم نرم تر شده باشھبھ نظر می رسید کھ . بود

  .بھ ھر جور فشاری عادت دارم

  میشھ توضیح بدید چھ فشاری؟ -

 !!من کھ مریضتون نیستم -

مراجع ھای کلھ شق تر از این ھم داشت و عادت کرده بود، تحت ھر شرایطی خونسردیش رو 

: آروم گفت. رشون بھ این دفتر نمی افتھبدون مشکل گذی دونست کھ آدم ھای در واقع م. حفظ کنھ

اینجا ھم مطب . اصًال دکتر نیستم، فقط کارشناسی ارشد دارم... من اینجا مریض ویزیت نمی کنم

  !نیست، دفتر کاره

چطور می تونم مطمئنتون کنم کھ مشکلی : بعد گفت. مرد نفس عمیقی کشید و آروم بیرون داد

  ندارم؟

  .صی چند ماھھ بدید و این دوره ی مشاوره رو طی کنیدبھ خودتون یھ مرخ -

  !!اعتبار حرفھ ایم رو لکھ دار می کنھ، چرا نمی فھمی؟: مرد صداش رو دوباره باال برد

  !لطفًا آھستھ تر صحبت کنید -

بھتر بود قاطعانھ تر برخورد کنھ، . دکتر اصًال خوشش نمی اومد تون صدای نسیم از این لحن و

 پرونده رو بھ من کمیسیون: ادامھ داد. رای گفتگوھای اصلی در خالل جلساتنرمش رو میذاشت ب

  . کھ بدتر مشکوک کننده است! روال قانونی داره... سپرده، پس گرفتنش بھ این سادگی ھا نیست

نسیم با این تجربھ ی . با دست روی پلک ھاش فشار داد. مرد بھ خنده افتاد و چشم ھاش رو بست

 و مطالعھ دیگھ کامًال مطمئن بود کھ چیزی تعادل رفتاری این مرد جوون رو کار چند سالھ و درس

بھ ھم زده، چیزی داره بدجور اذیتش می کنھ و اگر با این وضع بھ کار ادامھ بده، ممکنھ جون 

اما می . تعلیق از کار چیزی نبود کھ بھ سادگی برای ھر دکتری پیش بیاد. خیلی ھا بھ خطر بیفتھ

با لحن مالیم ھمیشگیش . دنش بھ ھمکاری و جلب اعتمادش کار طاقت فرساییھدونست وادار کر

سوال پیچ کردن . لطفًا آروم باشید و خودتون ھر وقت آماده شدید، شروع بھ صحبت کنید: گفت

  .جزء متود ھای من نیست



 14 

من حتی : مرد نگاھش رو از سرامیک ھای سیاه و سفید کف گرفت و بھ نسیم دوخت کھ می گفت

ترجیح میدم بھ جای پیش داوری با یھ سری اطالعات ناقص و . ده ی مراجعینم رو نمی خونمپرون

  .، ھمھ چیز رو از دیدگاه شما بررسی کنم!گاھی غلط

- ...  

 ؟تعریف نمی کنیدچرا  -

متأسفم کھ ناامیدتون می کنم ولی قرار نیست قصھ ی ... چیزی برای تعریف کردن نیست -

 !شاه پریون بشنوید

 .شنیدن من گذشتھاز وقت قصھ  -

 جدًا؟ چند سالتھ؟ -

 .سن و سال من ربطی بھ مشکل شما نداره -

 ...ساختار استخونیظاھر و طبق ... خب -

 ... داری25 تا 21 بین :مکثی کرد و با بررسی دقیق تر ادامھ داد

نگاھش رو روی صورت نسیم چرخوند و . بھ پشتی صندلی تکیھ داد و پاھاش رو روی ھم انداخت

اگر فکر می کنی من آدمی ام کھ ! ظاھر و سر و وضعت ھم کھ بھ من نمی خوره: گفتبا بی میلی 

با چند جلسھ روانکاوی عاشق بشم و قید زندگی خودم رو بزنم، بھتره تورت رو یھ جای دیگھ پھن 

  !!!کنی

- ...  

 !اون گواھی رو امضا کن و قال قضیھ رو بکن -

تمام این رفتارھا و واکنش ھا براش طبیعی حتی . نسیم بھ تک تک این برخوردھا عادت کرده بود

خیلی ھا بھ خاطر اجبار خانواده و ھمسر اینجا برای مشاوره می اومدند و خودشون . شده بود

گاھی خیال می کرد کھ شاید ھر کدوم از این آدم ھا کھ با مشکالت و ناراحتی . رضایت نداشتند

.  تیکھ از وجودش رو با خودشون می بردندھای روانیشون می اومدند و با حال بھتر می رفتند، یھ

نگاھش رو بھ کاغذ پاره ھای روی میز ... شاید یھ روز بھ خودش می اومد و می دید تموم شده

  . من از این توھین ھا زیاد شنیدم: انداخت و گفت

  ...دارید وقت این جلسھ رو حروم می کنید: دوباره بھ چشم ھای مرد خیره شد و اضافھ کرد
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نسیم دست . آبی رو بھ رو پایین تر اومد و روی انگشت خالی حلقھ ی نسیم ثابت موندچشم ھای 

بھ ھر حال من !... انگار نمی خوایید از خر شیطون پیاده بشید: چپش رو زیر میز برد و مرد گفت

  .امروز نمی تونم بمونم

 این کار، قبل از. از روی صندلی بلند شد و ھر دو دستش رو توی جیب ھای شلوارش فرو برد

تا بھ عنوان حسن مثل مرد از جا بلند شد . نسیم برق حلقھ ی سفید رنگ رو توی انگشتش دیده بود

ھمین دوشنبھ ھا، :  در حالیکھ از پشت میز بیرون می رفت، گفت.ختام اولین جلسھ، بدرقھ اش کنھ

   از نظر شما مناسبھ؟5:30 _ 5یعنی ... آخر وقت

 داد و فک باالش حرکتی کرد کھ بھ صورت تازه اصالح شده مرد دندون ھاش رو روی ھم فشار

  !شاید: جواب داد. اش می اومد

اگر قصد معذب کردن داشت، موفق شده . برای بار چندم نگاھش رو روی ھیکل نسیم حرکت داد

. حرکت چشم ھاش روی کمر باریک نسیم متوقف شد کھ یکی از ویژگی ھای بارز بدنش بود. بود

  ! نباشھاتالف وقت لسات، اون قدرھا ھمشاید این ج: ی گفتبا صدای آھستھ ا

  .نگاھش رو بھ صورت نسیم برگردوند

  !چطوره دوباره منتقلشون کنیم خونھ ی من؟ -

با یادآوری اتفاق سھ روز پیش و ھیکل برھنھ ی مرد، دوباره سرخ شد و امیدوار بود با نسیم 

خند محو روی لب ھای مرد چیز دیگھ ای وجود پوست تقریبًا تیره اش خیلی مشخص نباشھ اما لب

نسیم قدمی بھ عقب برداشت و . بدون خداحافظی چرخید و از اتاق بیرون رفت. رو ثابت می کرد

شاید درست تر این بود کھ پرونده . با این جملھ ھای آخر کمی مردد شده بود. بھ لبھ ی میز تکیھ داد

ھرچند مردھا بھ اندازه زن ھا . سیدگی کنھرو مودبانھ برمی گردوند تا یھ کارشناس مرد بھش ر

  ! دقیق نبودند و خیلی از پیشنھادھا رو ھم ممکن بود قبول کنند

نگاھش بھ جای خالی حلقھ و بعد ضربدر قرمز روی . نفس عمیقی کشید و پشت میز برگشت

ھنوز دستش افتاد کھ یادش مینداخت امشب باید مادر سھ قلو ھا رو ببینھ و باھاش حرف بزنھ اما 

 رو پاک کرد و برای ت ضربدرشسبا انگشت . نمی دونست کھ موضوع رو چطور مطرح کنھ

  .چندمین بار موضوع رو بھ روز دیگھ ای موکول کرد
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3««   

. آخر شھریور بود ولی آفتاب بعد از ظھر نشون می داد کھ ھوا بھ این زودی ھا رو بھ خنکی نمیره

مایی کھ ھمھ ی کودکیش رو پر کرده بود و تنھا یھ حفره سر. از گرما ھم مثل سرما بدش می اومد

. ھرگز قصد بزرگ تر کردن اون حفره رو نداشت. ی کوچیک برای نفس کشیدن باقی گذاشتھ بود

 سھ ھفتھ انقدر سرش خلوت شده بود کھ بھ ندرت از آپارتمان لوکسش بیرون می –توی این دو 

 چیزی .گیش رو داغون تر از قبل کرده بود زند،رتعلیق توی کا. اومد تا متوجھ اختالف دما بشھ

  !زمان برای ھیچ کار... کھ زیاد داشت زمان بود

لندکروز نقره . ، کتش رو از صندلی بغل برداشتتعلل بعد از چند ثانیھ.  رو قطع کردکولر ماشین

 یکی .مثل ھمیشھ... پارکینگ بیمارستان نھ شلوغ بود و نھ خلوت. خاموش کرد و پیاده شدای رو 

از خدمھ با لباس فرم و دو تا سطل داخل چرخ دستی ھمزمان باھاش بھ در آسانسور رسید ولی بھ 

. سالم کرد و دکتر سر تکون داد. احترامش عقب ایستاد تا اول دکتر معروف بیمارستان وارد بشھ

.  رو زددکتر شماره ی منفی دو. مرد میانسال طبق معمول کنار رفت تا با آسانسور بغلی باال بره

. می دونست باید دقیقًا چھ روز و چھ ساعت ھایی رئیس بیمارستان رو توی اتاقش پیدا کنھ

. بعد از این ھمھ وقت چھ واژه ی غریبھ ای شده بود... خانواده... ناسالمتی یھ دوست خانوادگی بود

 کی بھ نمی دونست این روزھا بھ خاطر چی و. از آسانسور بیرون اومد و یقھ اش رو مرتب کرد

فقط از یھ چیز مطمئن بود، اینکھ نمی خواست مثل شکست خورده ھا . خودش و زندگیش می رسھ

چند قدم مونده بھ دفترِ  منشی کھ با دیواره ی . طول راھروی خلوت رو طی کرد. بھ نظر برسھ

  .کوتاه و شیشھ ای از راھرو جدا شده بود، با تعجب ایستاد

. خت و زنی رو کھ رو بھ روی منشی در حال گفتگو بود، شناختبا دقت بیشتری بھ داخل چشم اندا

زن با . اھمیتی نداد و دوباره حرکت کرد! این اینجا چکار می کرد؟ شاید برای شکایت اومده بود

نگاه خیره ی منشی بھ پشت سرش، برگشت و با دکتر مواجھ شد کھ برای مرد جوون سر تکون 

یت رفت و صدای زن رو شنید کھ رو بھ مرد جوون بھ طرف در اتاق مدیریک راست . می داد

  !!!ھمین االن بھ من گفتید نمیشھ داخل رفت: می گفت

  .ایشون پزشک ھمین بیمارستانند -

 !پزشک معلق -

بھ طرف شیشھ ی دفتر منشی چرخید و بھ . با شنیدن این جملھ، قبل از باز کردن در مکث کرد

 گذشتھ کم بود، حاال این بختک ھم اضافھ درد و غصھ ی ماه ھای. صورت خونسرد زن خیره شد
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موقع داخل . ھمین امروز تکلیفش رو روشن می کرد. اخمی کرد و بھ طرف در برگشت. شده بود

  ... آقااین! من چند روزه دارم زنگ می زنم کھ وقت مالقات بدید: رفتن دوباره صدای زن رو شنید

دکتر مجیدی نگاھش رو از . ھرو بودداخل ھوا خنک تر از را.  و صدا رو خفھ کرددر رو بست

با دیدن مردی کھ بھ طرفش حرکت می کرد، لبخند بزرگی . جدا کردبرگھ ھای روی میز کارش 

از پشت میز بلند شد و . بھ این رفت و آمدھای بدون ھماھنگی عادت داشت. روی لب ھاش نشست

  . بھ طرفش اومد

  !نمی دونستم میای کارن جان! بھ بھ -

 .نباید می دیدمتو -

  .کار خوبی کردی پسرم -

 کارن بھ دعوت دکتر مجیدی روی یکی از صندلی ھای . احوالپرسی کردندبا ھم دست دادند و

چیزی : دکتر ھم خودش رو روی صندلی مقابلش جا داد و پرسید. اداری شیک و راحت نشست

  شده؟

. ش می زدندبھ یاد می آورد کھ توی دوران دانشجویی، ھمھ بھ شوخی سوگولی مجیدی صداکارن 

  یعنی نمی دونید؟: لبخندی زد و گفت

باور کن : بھ حرف اومد. دکتر دست ھاش رو بھ طرفین باز کرد و سر تکون داد. ھر دو خندیدند

  .شکده ھم تماس داشتیممخصوصًا کھ از دان. توی تصمیم ھای گروھی کار زیادی از من بر نمیاد

  !استاد -

مجبور بودم کمیسیون رو ... دادگاهبعد ھم ... ارسالاتفاق پاز  اون ...شایعھ ھا زیاده کارن -

  . تشکیل بدم

چھ وقتی تازه کار بود و دنبال . دکتر ھمیشھ ھواش رو داشت. می دونست حقیقت رو میگھ

موقعیتی برای ابراز وجود می گشت، چھ موقع حرف و حدیث ھا و صفحھ گذاشتن رقیب ھا پشت 

من : دکتر ادامھ داد. ھ ھمھ ی توانش رو گرفتھ بودسرش، چھ حتی بعد از اون حادثھ ی لعنتی ک

  .ھمھ ی تالشم رو کردم

  ...فقط کاش... می دونم -

 چی شده؟ -

 .کاش بھ یکی از آشناھا ارجاع می دادید، نھ یھ دختر بچھ -

 !ھمچین ھم بچھ نیست -
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  مگھ شخصًا مالقاتش کردید؟: کارن خندید و پرسید

  .میگمطبق گفتھ ھای کسی . تلفنی صحبت کردیم... نھ -

  .کارن سر جاش صاف نشست و بھ دکتر خیره شد تا توضیح بده

  . معرفی کرده» غریب نواز«این خانوم رو ... در واقع... خب -

 اسمش رو می آورد، انگار حتمًا باید حرف چقدر ھم رسمی! اسم شوم زندگیش» غریب نواز«

مت ھا شکستھ روی صورت کارن اخم نشست و ترجیح داد سکوت کنھ تا حر. حرف اون باشھ

  . نشھ

  .ولی از عمد بھ ھمین خانوم ارجاع دادم... می دونم، می دونم -

 چرا؟ کھ حسابی معطلم کنھ واسھ یھ امضا؟ -

حتمًا جایی تعریف گیر دادنش رو شنیده .  رو ھم معرفی کرده بودسرتقیعجب زن ! غریب نواز

: خم شد و آھستھ جواب داددکتر بھ جلو . بود و می خواست اینجوری دوباره سر کارن تالفی کنھ

خودت کھ می دونی پای تو وسط میاد .  کردیمالبیمی خواستم اینطوری دھنش بستھ بشھ و نگھ 

  !چقدر پیگیره

- ...  

نھ رسانھ . اینطوری موضوع سر بستھ حل میشھ... یھ روانشناس بی نام و نشون ھم ھست -

 .ای میشھ، نھ تو دشمن شاد میشی

- ... 

 .زن جوون ھم کھ ھست -

 خب؟ -

دکتر ابرویی باال انداخت و با لحن بانمکی کھ اصًال بھ سن و سال و موی خاکستریش نمی اومد 

. یھ کم براش خوش نقشی کن بھ دو ھفتھ نکشیده، پرونده رو برمی گردونھ!... زن جوونھ: گفت

  .  میشھسو سابقھمردھا دنبال پولند، پول دادن ھم باالخره یھ جا 

  !بر و رو کھ کم نداریاز : بلند خندید و ادامھ داد

  !حداقل یھ بھترش رو انتخاب می کردید -

  .دکتر دوباره خندید و بھ پشتی صندلی لم داد

  .ھنوز مونده تا از استاد پیرت یاد بگیری -
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نمی تونست بھ رئیس بیمارستانی کھ توش . کار دیگھ ای نمی تونست انجام بده. کارن ھم خندید

نجام داده بود، بگھ کھ این بخش از زندگیش کًال تعطیل ترین جراحی ھا رو اموفق ترین و حساس 

ماه ھاست کھ . نمی تونست بگھ کھ ماه ھاست کوچکترین حسی بھ ھیچ چیز و ھیچ کس نداره. شده

اگر این ھا رو می گفت، بقیھ در . ھیچ زنی حتی برای ده دقیقھ حرف زدن ساده تحریکش نکرده

اون وقت دیگھ واقعًا می . ودش ھم برمی خوردموردش چی فکر می کردند؟ حتی بھ مردونگی خ

  .ترجیح می داد جلوی ھمھ نقش بازی کنھ! نھ. فرستادنش سراغ روانکاو

  !تو یھ چیزیت شده! پسر: با صدای دکتر بھ خودش اومد

  بلھ؟ -

 اوضاعت خوبھ؟ اوکی ای؟ -

 .عالی ام -

 .اون جریان تو دانشگاه، یھ کم نگرانت شدم... حقیقتش با اون -

 .برای ھمھ ممکنھ پیش بیاد.  نیست، یھ اتفاق ساده بودجای نگرانی -

 ...چیزی کھ من شنیدمولی  -

 .خیلی ھا دنبال زمین زدن منند. فقط بزرگش کردند، ھمین -

 !!کارن تو ھیچوقت سر ھمچین چیزھای کوچیک کنترل خودت رو از دست نمی دادی -

 .خیالتون راحت باشھ -

می خواست یھ جوری حرف رو عوض کنھ . زدن شدبلند شد و توی اتاق نسبتًا بزرگ مشغول قدم 

عکسی از ماکت . بھ طرف پوستر قاب گرفتھ ای رفت.  نباشھ جریان دانشگاهکھ مجبور بھ توضیح

تعیین اعتبار شده و بود و . یھ بیمارستان کھ قرار بود با ھمین بیمارستان خصوصی، دو قلو باشھ

پوستر چشم چرخوند، قبل از این اتفاق ھا قول کارن روی . کلنگش رو خیلی وقت بود کھ زده بودند

حتی اسم کارن شفیق ھم برای یھ . ریاستش رو بھش داده بودند، در واقع ازش گرفتھ بودند

اما نمی دونست حاال چھ تأثیری از ... ھ برسھ بھ مدیریتشچبیمارستان تازه تأسیس اعتبار داشت 

بھ سمت دکتر .  بودند، این چیز کمی نبودجلوی تدریس و جراحیش رو گرفتھ. خودش بھ جا گذاشتھ

  کار بودجھ ی بیمارستان بھ کجا کشیده؟: مجیدی برگشت و گفت

ھمھ : دکتر بعد از چند ثانیھ زل زدن بھ صورت کارن کھ توی دلش رو خالی می کرد، جواب داد

  .چیز طبق برنامھ است

  !البتھ فعًال: دکتر اضافھ کرد. کارن نفس راحتی کشید
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  .خوبھ -

 فقط مطب سر می زنی؟. می کنم روزھات خیلی خلوت شدهفکر  -

من ھم کھ در حال حاضر جراحی . اغلب مشکالت مریض ھا اورژانسیھ. نھ، مطب نمیرم -

 !! رو انداخت عقبمغز و نخاع نمیشھ عمل... نمی کنم

. یھ استراحتی بھ خودت میدی. بد کھ نیست: دکتر تلخی ناخواستھ ی لحنش رو نادیده گرفت و گفت

تا جایی کھ مربوط بھ منھ، ھمھ چیز طبق . با انرژی برمی گردی... ھ کم بھ خودت می رسیی

  متوجھ ای کھ؟. روال قبلھ

. اشاره اش بھ صندلی ریاست و نظر ھیأت موسس بیمارستان جدید بود و تا حدی دلگرمی می داد

کارن تصمیم بھ ھر حال . اما ھمین کھ واضح حرفی نمی زد خودش نشونھ ی وخامت اوضاع بود

در واقع این تنھا .  حاال بھ ھر قیمتیحظھ برای چیزی کھ حقش بود، بجنگھ،داشت کھ تا آخرین ل

با صدای تلفن ھر دو بھ اون سمت نگاه . برای رئیس سر تکون داد. انگیزه ی زندگیش شده بود

پا بھ سن گذاشتھ . توی این دو سال اخیر کمی اضافھ وزن پیدا کرده بود. دکتر از جا بلند شد. کردند

 می راه رفتنش و نشستنھیکلش نداشت ولی کارن از طرز خودش و بود و زیاد نگرانی برای 

... »جانم؟«جواب تلفن رو داد . میشھ درد ھای ران و کمرتونست حدس بزنھ کھ بھ زودی دچار 

یاد باشھ، بفرست ب«خندید و بھ صورت کارن نگاھی انداخت » االن کھ مھمون دارم«... »کی؟«

  .گوشی رو گذاشت و پشت میز نشست. »تو

  .حالل زاده ھم ھست -

  !دیدمش جلوی در: گفت. کارن می دونست در مورد کی حرف می زنھ

  !چرا نگفتی؟ -

 مھم بود؟ -

در با چند ضربھ ی آروم باز شد و زن جوونی کھ کارن اسمش رو فراموش کرده . ھر دو خندیدند

 ی اتاق دست بھ سینھ ایستاده بود، بھ طرف میز دکتر با نگاھی بھ کارن کھ گوشھ. بود، وارد شد

... چند بار... قبًال تماس گرفتھ بودم: بعد از سالم و احوالپرسی رسمی، گفت. مجیدی حرکت کرد

  .گفتند امروز تشریف میارید

  !ولی برای مالقات ھای مھم کاری... بلھ -

...  زیاد وقتتون رو نمی گیرم:برگشت گفت. زن ابرو باال انداخت و دوباره بھ کارن نگاه کرد

  ممکنھ خصوصی صحبت کنیم؟
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  !شما کھ قبًال بھ ھم معرفی شدید. الزم نیست خانم -

صورت . کارن بھ یاد معرفی شدنشون افتاد و لبخندی زد. تکون دادینشون ب با اشاره، و دستش رو

یکی رد این زن اون روز واقعًا فکر می ک .دیدنی بودزن وقتی کارن حولھ رو کنار می زد، خیلی 

گفتھ ... ھفتھ ی قبلش حرف از صیغھ زده بود چون ،تولدش از طرف دکترهروز از شوخی ھای 

نمی تونھ با زنش باشھ باید یھ راه دیگھ رو انتخاب کنھ و زندگی نرمالش رو از کارن  حاال کھ بود

  !بفرمایید در خدمتم: دکتر ادامھ داد. سر بگیره

  ...یھ لحظھ...  کھمن اومدم -

اضافھ . وشھ ی دودی رنگ رو از کیف دستیش بیرون آورد و جلوی رئیس روی میز گذاشتپ

  . اومدم پرونده ی ایشون رو تحویلتون بدم: کرد

  ؟...خانومِ ! بفرمایید: دکتر با دست بھ یکی از صندلی ھا اشاره کرد و گفت

  .محسنی ھستم: زن ھمون جا نشست و جواب داد

   چھ مشکلی پیش اومده؟میشھ توضیح بدیدخانوم محسنی  -

اول از ھمھ، چرا بھ این آقا اطالع نداده بودید کھ ھماھنگ کردید، خودم برم ... خب -

 منزلشون؟

من تصور کردم شما کھ روانشناسید بھتر می تونید براشون توضیح بدید تا اینکھ خودم  -

 . کنمابالغ رسمی

 !!!درست روز تولدشون -

 مگھ مشکلی پیش اومده؟ -

ورت کارن زد کھ دست کمی از چشمک زدن موقع خرابکاری تو مدرسھ بعد لبخندی بھ ص

اینطوری . دوم اینکھ، ایشون قصد ھمکاری ندارند: شونھ باال انداخت و زن ادامھ دادکارن . نداشت

  .بی فایده است مشاوره جلسات تا وقتی خودشون نپذیرند،... دھیچ کمکی از من برنمیا

  ی داره کھ من شغلتون رو یادآوری کنم؟لزوم! خب بھتره کاری کنید بپذیرند -

مسئلھ : زن نفس عمیقی کشید و گفت. دوباره لبخند زد ولی این بار بھ سمت کارن نگاھی ننداخت

  ! از این وضعیت ناراضی اندایشون خودشون... ممن نیست

  !من؟: کارن بھ حرف اومد

  !شما. بلھ -

 !چرا حرف تو دھن آدم میذارید؟ -
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 مشاور مرد راحت ترید؟شما نبودید کھ گفتید با  -

 .یادم نمیاد دقیق ھمچین حرفی زده باشم -

یعنی شما االن ھیچ مشکلی ندارید کھ رو : زن با تعجب بھ کارن خیره موند و بعد از چند ثانیھ گفت

  کاناپھ ی من بشینید؟

چند قدم بھ طرفش خودش رو بھ اون راه زد، اما . کارن متوجھ منظورش از کاناپھ روانکاویش بود

  .من با ھیچ کاناپھ ای مشکل ندارم: داشت و گفتبر

  یعنی موافقید کھ تعداد جلسات ھم طبق تشخیص من باشھ؟ -

اما . می داد» !ھر کاری دلت می خواد بکن«کارن حرکتی بھ ابروھا و لب ھاش داد کھ معنی 

تند  کھ ھر دو داشزن بین کارن و رئیس چشم چرخوند. حرفی نزد کھ بعدًا علیھ اش استفاده نشھ

این حرکت یھ . رئیس پوشھ رو از روی میز بلند کرد و بھ طرف زن گرفت. لبخند می زدندبھش 

در ھر صورت اگر فکر می کنید این کیس : گفت. جور مرخص کردن ھم بھ حساب می اومد

  ...خارج از توانایی ھای حرفھ ای شماست، می تونیم

: داخل کیفش برگردوند و جواب داد. ت زن بلند شد و با چشم غره ای بھ کارن پرونده رو گرف

  !بھتره در مورد توانایی ھای حرفھ ای من، بعد از پایان کار صحبت کنیم

روی کمر باریک زن ثابت نگاھش . خیلی از کارش مطمئن بود و کارن رو بھ خنده مینداخت

 کنھ اما  اذیت کسی روبھ این استخون بندی ظریف نمی اومد کھ دنبال دردسر باشھ و بخواد. موند

کارن می دونست کھ نباید از ظاھر آدم ھا قضاوت کنھ، نھ وقتی چوب اعتماد بھ ظاھر رو خورده 

متوجھ شد کھ . نھ وقتی کھ دست کم گرفتن یھ زن، بدترین بالی عمرش رو سرش آورده بود. بود

 باز  دکتر مجیدی رو مشکوک کنھ، اخم ھاش رویک بار دیگھابروھاش گره خورده، قبل از اینکھ 

زن جلوی در برگشت و رو بھ کارن . کرد و برای زن کھ مشغول خداحافظی بود، سر تکون داد

  پس دوشنبھ ی آینده می بینمتون؟: پرسید

  !الزم نبود تا اینجا بیایید... حتمًا -

 بھ چشم ھاش خیره موند و کارن برای لحظھ ای حس کرد کھ با این نگاه می خواد چیزی رو زن

 با بستھ .و بعد زن بیرون رفتھ بود... یھ لحظھ ی طوالنی و غریبھ. یرون بکشھمستقیم از مغزش ب

  .از اعتماد بھ نفسش خوشم اومد: شدن در، دکتر گفت

  !ھمین بھ دردت می خوره: بعد سمت کارن نگاه کرد و ادامھ داد
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بد قیافھ اش ھم کھ : دکتر دوباره گفت. جوابی نداد ولی کارن از اون حس و حال بیرون اومد

  ھوم؟. نیست

یھ زن مثل ھمھ ی زن ھا کھ اگر اوضاع بر وفق مرادش . بد یا خوب، براش ھیچ فرقی نداشت

خیال می کرد اگر زن دیگھ ای رو . ولی دکتر متوجھ نبود.  یھ شیطان بھ تمام معنا می شدنبود

لبخندی . وارد زندگیش کنھ، ھرچند در حد وقت گذرونی، دوباره ھمھ چیز مثل سابق نرمال میشھ

  !! نیفتادمسکھانقدر از ھنوز : زد و جواب داد

  .ھمیشھ خوش اشتھا بودی: دکتر خندید و گفت

وقتی خداحافظی کرد و . خندید و بھ طرف کتی کھ روی صندلی خوابونده بود حرکت کردکارن ھم 

ِ  خنده بخواد بھش . بیرون رفت، لبخند روی صورتش خشک شد دیگھ کسی نبود کھ بھ زور

امیدوار بود جریان این جلسات مشاوره زودتر تموم بشھ و بتونھ .  اوضاعش رو بھ راھھبفھمونھ

  .دیگھ بیکاری داشت دیوونھ اش می کرد... تنھا چیزی کھ براش باقی مونده بود... برگرده سر کار

  

4««   

  .نھ، من نمی تونم بیام: آخرین قاشق شستھ شده رو خشک کرد و گفت

مطمئنی؟ حاال یھ کم برنامھ ھات : ی آشپزخونھ پخش شد تو،یکر بودروی اسپصدای پشت تلفن کھ 

  .شاید تونستی! رو سبک سنگین کن

ببینم چی . باشھ: نسیم بھ صدای مادرش کھ سعی داشت ناامید بھ نظر برسھ، لبخندی زد و گفت

  .میشھ

  ...از اردیبھشت نیومدی خونھ -

 ! اینجا خونھ ی منھچھ فرقی داره؟ نا سالمتی االن! شما کھ ھر ماه میایید -

  .قاشق ھا و بشقاب و لیوان خشک شده رو داخل قفسھ ھا مرتب کرد

  .می ترسم نرسم زیاد بھت سر بزنم. آخھ کالس ھای من فشرده شده -

  ھنوز بی خیال این کالس مالس ھا نشدی؟!  سالتھ55مامان : نسیم بلند خندید و گفت

  ! سال54 -

: ھ ی سرزنده ی مادرش رو تشویق می کرد، گفتھر دو خندیدند و نسیم کھ ھمیشھ این روحی

  .شوخی می کنم

  .می دونم -
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صدای . گوشی رو برداشت و سمت تنھا اتاق آپارتمان کوچیکش رفت. در آخرین کابینت رو بست

  تو چی؟ اونجا تنھایی حوصلھ ات سر نمیره؟: مادرش دوباره بھ گوشش خورد

 از زیر زبونش حرفی بکشھ از این ھر وقت می خواست. این لحن مادرش رو خوب می شناخت

نسیم لبخند زد و در حالیکھ . ھم کھ جای بحث نداشت» تنھایی«تأکیدش روی . لحن استفاده می کرد

  .سرم شلوغھ. نھ، حوصلھ ام سر نمیره: مانتوش رو از پشت در برمی داشت، گفت

  !شلوغ؟ -

  !کلھ اش پیدا نشدهھنوز ھیچ آقای خوشتیپی سر و !... با کار: نفسش رو فوت کرد و گفت

  .می ترسم بھ تنھایی عادت کنی. من بھ خاطر خودت میگم! اووم -

  .با خنده دکمھ ھای مانتو رو بست و جلوی آینھ ی میز آرایش کوچیکش ایستاد

  !بیا باھاش حرف بزن... ھمین االن نجمان اومد! نسیم -

 !باشھ بده بھش -

 .دستمھ -

  !ه دوماد؟احوال تاز: با شنیدن صدای برادرش خندید و گفت

  !تو دیگھ شروع نکن... َاه َاه  -

  چھ خبرھا؟! اوکی: شال رو روی سرش مرتب کرد و گفت

  . میرم اداره، برمی گردم... مثل ھمیشھ... ھیچی -

 زھرا چطوره؟ -

 تو چی؟ وضعیت دفترت میزونھ؟. سالم می رسونھ. اون ھم خوبھ -

 .ھمھ چی خوبھ. آره -

 تو آپارتمان چی؟ مشکلی نداری؟ -

 .ھر چی پیش بیاد خبر میدم. ن نباشیدنگرا... نھ -

 .حاال فردا می بینمت، مفصل حرف می زنیم -

 ناراحت میشی؟... نجمان من نمی تونم بیام -

اون سری ھم . من کھ نھ، ولی مادر زھرا ناراحت میشھ: نجمان بعد از چند ثانیھ سکوت جواب داد

  . کھ دعوت کرد، نیومدی

  .بعدًا زنگ می زنم عذرخواھی می کنم -
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مگھ فاصلھ ی تھران تا اھواز چقدره کھ تو . من بھ خاطر خودت میگم نسیم. زم نیستال -

 .ھمھ اش اونجایی؟ وقتت ھم کھ با آدم ھای خل و چل و بدبخت بیچاره میگذره

می . خیلی جالب بود کھ ھمھ خوب روش شناخت داشتند. نسیم کیفش رو از داخل کمد بیرون آورد

این اخالقی بود کھ . ذاره و نھ دوست صمیمی ای دور و برش ھستدونستند کھ نھ با مردی قرار می

اطرافیانش در حد دوست معمولی و ھمسایھ و ھمکار خالصھ می . از بچگی رھاش نکرده بود

موبایلش رو توی کیفش گذاشت و . البتھ نسیم با این شکل زندگی کامال راحت و راضی بود. شدند

بھ زھرا ھم بگو سرم . من طبق برنامھ ھام پیش میرهنگران من نباشید، ھمھ چیز زندگی : گفت

  . خنک شد یکی دو ھفتھ میام اھواز می مونم. خلوت تر شد، جبران می کنم

  !مراقب خودت باش... میگم بھش -

 مامان کاری نداره؟. چشم -

ھیچوقت ! راستی یھ بستھ واسھ موبایلت بگیر... نھ: نجمان از مادرشون پرسید و بعد جواب داد

  .نالین گیرت آوردنمیشھ آ

  !باشھ، بھ ھمھ سالم برسون: خندید و گفت

کیفش رو روی شونھ انداخت و با نگاه دیگھ ای بھ آرایش محو صورتش توی . خداحافظی کردند

  . آینھ، از آپارتمان بیرون رفت

آدرس  .باالخره بعد از یک ھفتھ خودش رو راضی کرده بود کھ با مادر سھ قلوھا حرف بزنھ

آپارتمانی کھ خریده بود . سھ طبقھ رو با پلھ ھا پایین رفت. می دونست تا چھ حد دقیقھداشت ولی ن

ت ھم بزرگ تر بود و ھم امکاناکھ توی دوران دانشجویی داشت، آپارتمان قبلی . آسانسور نداشت

 حتی توی منطقھ ی بھتری از تھران ھم بود ولی برای اجاره ی دفتر مشاوره، .بھتری داشت

نمی خواست دوباره از پدرش . ود اونجا رو بفروشھ و کمی از پول نقد رو بردارهمجبور شده ب

با اجاره ی دفتر ھم منبع درآمد بھتری برای . ھمین خونھ رو ھم از اون داشت. کمک مالی بگیره

نھ . خودش دست و پا کرده بود و ھم بھ خانواده اش فھمونده بود کھ قرار نیست بھ اھواز برگرده

  .ھش رو دوست نداشتھ باشھ، فقط اینجا زندگی براش راحت تر بوداینکھ زادگا

چند قدم بھ عقب . وارد پارکینگ شد و بھ سمت ماشین راه افتاد اما چیزی توجھ اش رو جلب کرد

نفسش . دوباره روغن ریزی پیدا کرده بود. برداشت و با دقت بیشتری زیر ماشین رو بررسی کرد

دیگھ روش نمی شد . تازه بود.  رفت تا از نزدیک خیسی رو ببینھ و جلوتررو با آه بیرون فرستاد

توی چند ماه اخیر این چھارمین بار بود . از آقای احمدزاده خواھش کنھ یھ نگاھی بھ ماشین بندازه
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ھر بار آقای احمدزاده بھش رسیدگی کرده بود، اینبار دیگھ نسیم . کھ ماشین یھ عیبی پیدا می کرد

دیگھ از خریدنش حسابی پشیمون .  خودش ماشین رو بھ تعمیرگاه می بردباید. خجالت می کشید

پشت فرمون نشست و ھمین کھ خواست ... این ھم یکی دیگھ از معایب تنھا زندگی کردن. شده بود

چند ثانیھ صبر کرد تا باال . حرکت کنھ، ھیکل آقای احمدزاده رو دید کھ بھ سمت پارکینگ می اومد

ماشین رو راه انداخت و نزدیک مرد، . حاال جلوتر ھم اومده بود. تن نداشتبره ولی انگار قصد رف

... ماشینتون رو موقع رفتن دیدم: مرد با لبخند گفت. شیشھ رو پایین داد و سالم و احوالپرسی کرد

  ...مثل اینکھ دوباره

  .االن دیدم. بلھ متاسفانھ -

  .دارم می برمش تعمیرگاه: ھر دو خندیدند و نسیم ادامھ داد

  .چرا خودتون؟ من این ھا رو میذارم باال، میام ماشین رو می برم -

  .زحمتتون میشھ... نھ نھ: نسیم گفت.  ھای توی دستش رو بلند کردنایلوننون و 

  چھ زحمتی؟ پس ھمسایگی بھ چھ درد می خوره؟ -

 .آخھ نمیشھ کھ ھر سری برای شما دردسر بشھ -

شاید خودم یھ نگاھی بندازم حل . ستم برمیاداین حرف ھا چیھ؟ شما تنھایید، من ھم کھ از د -

 عجلھ دارید؟. بشھ

 .باید جایی برم... آره -

 .پس سوئیچ بدید، برید -

یھ . با بالتکلیفی پیاده شد و سوئیچ رو بھ احمدزاده داد. نسیم نگاھی بھ ساعت و دور و بر انداخت

  .رفت و توی دستش چرخوندسوئیچ رو گ. بار دیگھ درد سر ماشین گردن این مرد بیچاره افتاده بود

  .نگران نباشید، خودم جا بھ جا می کنم -

 .خیلی خیلی ممنون -

فقط اگھ عجلھ نداشتید، می موندید تا درستش ... خواھش می کنم، شما ھم مثل خواھر من -

 .کنم

شب . عیبی نداره: مرد سر تکون داد و گفت. نسیم نگاه دیگھ ای بھ ساعت انداخت و لبخند زد

  . خدمتتونسوئیچ رو میارم

  .نمی دونم چطوری ازتون تشکر کنم: نسیم ھمینطور کھ بھ طرف در پارکینگ می رفت گفت
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نیم ساعت بعد نسیم . مرد با لبخند رضایتمندانھ ای دست تکون داد و نایلون ھا رو از زمین برداشت

 رو پول تاکسی. با تاکسی جلوی ھمون خونھ ای بود کھ آدرسش رو از پدر سھ قلوھا گرفتھ بود

می کرد کھ ھیچ پولی معموًال تا جایی کھ دخل و خرجش می خوند، سعی . حساب کرد و پیاده شد

از موسسھ نگیره و ھمھ ی فعالیت ھاش رایگان باشھ اما اجاره ی دفتر باال بود و باید حقوق منشی 

و مشترک با چشم پزشکی رو ھم می داد، پس گاھی مجبور بود رقم ھای درشت رو فاکتور کنھ 

زنگ خونھ رو زد و منتظر ... یھ ی ماشین نمی شداالبتھ شامل کر. تحویل موسسھ ی خیریھ بده

زیاد طول نکشید کھ مرد جوون درشت اندامی جلوی در اومد و با برانداز کردن ظاھر نسیم . موند

  فرمایش؟: گفت

  منزل آقای کرمانی؟: نسیم موھای فر ریزش رو زیر شال فرو برد و گفت

  بفرمایید؟ -

 ...اب -

  .خواھرتون کار داشتم: سن و سر و وضع مرد رو بررسی کرد و جملھ رو ادامھ داد

  شما؟ -

 .از طرف مدرسھ ی پسرھاش اومدم -

صدای شلپ شلپ دمپایی ھای . الی در رو باز گذاشت و داخل برگشت. مرد ابرویی باال انداخت

با شناختن نسیم . ایستاد در الیبعد از چند دقیقھ زنی با چادر گلدار . راحتیش تا بیرون می اومد

  !بفرمایید:  و گفتگذاشت در رو کامل باز .سالم کرد

  . نسیم ھمراه زن جوون وارد حیاط کوچیک شمالی شد

  .دعوتتون کنم تو... داداش ھام ھستند، نمی تونم! ببخشید -

 .صحبت من فقط چند دقیقھ طول می کشھ... ھمین جا خوبھ -

احتمال می داد کھ . یم بھ اندازه ی یک ھفتھ بھش فکر کرده بودفقط چند دقیقھ طول می کشید اما نس

  . زن در مقابل تصمیم مدیر موسسھ مقاومت کنھ

  !بفرمایید خانوم -

 ...در مورد -

 ...من... اگھ در مورد بچھ ھاست -

بھ خدا خود من اینجا : ادامھ داد. نگاھی بھ پنجره ھای خونھ انداخت کھ پشت دری سفید خورده بود

  !چھ برسھ بھ سھ تا بچھاضافی ام، 
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  .شوھرتون چند روز پیش با من صحبت کرد: نسیم نفس عمیقی کشید و گفت

  حال بچھ ھا خوبھ؟ -

انتظار داری چی بشنوی؟ خودت گفتی شوھرت چھ : بعد گفت. چند ثانیھ معطل بھ زن نگاه کرد

  .بالھایی سرت آورده

  .با بچھ ھاش کاری نداره... زجرش واسھ منھ -

 از کجا مطمئنی؟ -

- ... 

 اصًال خبری ازشون گرفتی؟ -

نسیم توی گرفتن این تصمیم گروھی موسسھ، دخیل بود اما در . زن لب ھاش رو روی ھم فشار داد

برای این کار باید از ھر . مرحلھ اول ترجیح می داد زن دوباره برگرده باالی سر سھ تا بچھ اش

از خود بی خود میشھ؟ ... نھمگھ نمیگی معتاده؟ دعوا می ک: ادامھ داد. راھی کمک می گرفت

  چطور سھ تا بچھ رو باھاش تنھا گذاشتی؟

  مگھ زبونم الل چیزیشون شده؟ -

 !نھ، ولی ھر لحظھ ممکنھ اتفاق بدی بیفتھ -

 ...کاری از دستم بر نمیاد -

 .د رو کنار بذاریتون اختالف ھادسعی کنی... اگر برگردی سر زندگیت -

 .واال بھ اینجام رسیده بود -

حداقل تا وقتی بچھ ھا بزرگ تر بشند کھ آسیبی نبینند، : نسیم گفت.  نشون دادبا دست گلوش رو

  .برگرد

  .این دفعھ برادرھام سرم رو می برند. تا حاال بیست بار رفتم و برگشتم -

 می خوای باھاشون حرف بزنم؟ -

  .تو رو خدا چیزی نگید... نھ نھ: ھول شد و سریع گفت

- ... 

 . تنش باشھاز ھمون اول ھم نمی خواستند سر بھ -

 فکرھات رو کردی؟. ولی این میشھ طالق دومت -

 .من تو شوھر شانس ندارم. آره -

  پس بچھ ھا چی؟: نسیم مشتش رو توی جیب فشار داد و گفت
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شاید اینطوری مجبور می شد . وقتی زن ساکت موند، نسیم سری تکون داد و حرف آخر رو زد

ماجرا دیگھ خیلی طول کشیده بود و با این . ھرچند کھ مشخص بود تصمیمش رو گرفتھ. برگرده

وجود اینکھ تخصص نسیم کودکان نبود، می دونست ھر روز کھ میگذره چھ لطمھ ای بھ بچھ ھا 

  .وارد میشھ

  مشکلی نیست؟... از نظر تو اگر دولت بچھ ھا رو تا یھ سنی بگیره -

ش تھ چشم ھاش انتظار گریھ و زاری داشت اما زن بھ چشم ھای نسیم زل زد و رگھ ای از آرام

  .نھ: بعد از چند ثانیھ سکوت، جواب داد. پیدا شد کھ کمی باعث تاسف نسیم بود

  نھ چی؟ نگیرند؟ -

 .مشکلی نیست... نھ -

زودتر و ساده تر از چیزی کھ . حرف زدن بیشتر کمکی بھ کسی نمی کرد. جواب قاطعانھ ای بود

پسر . اقعا بھترین راه حل ھمین بودشاید و. توی این یک ھفتھ تصور می کرد، بھ نتیجھ رسیده بود

: نسیم سر تکون داد و گفت. بھ زن خیره شددست بھ سینھ  اومد و از خونھ بیرونجوون دیگھ ای 

  .بعدًا تماس می گیرم... پس

  .خدا خیرتون بده! دست شما درد نکنھ خانوم -

 .قابلی نداره. خواھش می کنم -

می گرفت؟ بھ طرف در حیاط رفت و با چی قابلی نداشت؟ اینکھ داشت بچھ ھای زن رو ازش 

  .حالش حسابی گرفتھ شده بود. خداحافظی کوتاھی بیرون زد

  

5««   

سنش اونقدری نبود کھ . با آرامش روی صندلی نشستھ بود و از سمت راست بھ دختر نگاه می کرد

سرش روی کاغذھای جلوش بود و بھ روی خودش نمی آورد کھ ارباب . بشھ زن بھ حسابش آورد

دختر بدون اینکھ سرش رو بلند . دوشنبھ ی قبل اتاق کوچکتر از این بھ نظر می رسید. وع دارهرج

  .زودتر از وقتتون اومدید: کنھ گفت

- ...  

 !نمی دونستم انقدر مشتاقید -

 .ھر چی زودتر شروع بشھ، زودتر تموم میشھ -
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با . ون بودھنوز سرش رو بلند نکرده بود و تکھ ای از موھای فرش از زیر شال آویزدختر 

کارن دستش رو زیر چونھ . بیشتری بھ خوندن کاغذ ادامھ دادانگشت موھا رو عقب زد و با دقت 

  خب؟: زد و گفت

  خب؟ -

 شروع نمی کنید؟ -

 !شما ھر وقت آمادگی داشتید، بفرمایید از علت اومدنتون بگید... من نباید شروع کنم -

؟ کارن موقع اومدن بھ خودش قول داده چرا فقط چند تا نصیحت نمی کرد و گواھی سالمت نمی داد

ولی انگار اونی کھ آماده ی شنیدن . بود کھ ریلکس بشینھ و یک ساعت تمام بدون دخالت، گوش بده

  .پس من باید شروع کنم: کارن پوزخندی زد و گفت. بود، خود دختر بود

 ! البتھ اگر ترسی از صحبت کردن با من ندارید.بلھ -

  ترس؟؟؟ -

. بسیار خب: گفت. ھ بی توجھی و آرامش مسخره ی دختر روی اعصابش بوداین ھم. جواب نداد

  شما ھمین یھ مانتو رو دارید؟... من شروع می کنم

کاغذ رو روی میز ول کرد و بھ پشتی صندلی لم داد کھ فنرش . دختر با تعجب سرش رو بلند کرد

ولی اینجا محل کار ... نھ: دستش رو تکیھ گاه شقیقھ اش کرد و آروم گفت. کمی بھ عقب کشیده شد

  !کھ بخوام روزی یھ دست لباس بپوشم... منھ، نھ سالن مد

  .این شامل لباس پوشیدن ھم میشھ. یھ کم احترام بھم بذاره! من ترجیح میدم مشاورم -

 اینجا نشستھ بودم، شما صحبت ھای اصلی رو شروع ورساچھیعنی اگر من با لباس ھای  -

 کشیدن ھمچین حرف ھایی سعی نمی کردید وقت جلسھ یعنی دیگھ با پیش... می کردید؟

 رو پر کنید؟

احتماًال چون ! چیزی ھم کھ بھش برنمی خورد. دختر باھوشی بھ نظر می رسید. کارن لبخندی زد

! نھ. از این فکر ابروھاش گره خورد... مریض... کارن یکی از مریض ھاش بود، مدارا می کرد

  درس خونده بود و زحمت کشیده بود و ریسک کرده بودیھ عمر... مریض نبود، مشکلی نداشت

 ی  اجازه نمی داد پخش شدن ھر حرفی کھ توی این اتاق می زنھ، ھمھ. کھ حاال نتیجھ بده

. آرزوھایی کھ برای بھ دست آوردنش، بیش از حد تاوان داده بود. آرزوھاش رو بھ گند بکشھ

نکھ بھ فکر بیمارھا و دانشجوھای تر از ایمن بیش: ، گفتکارن شد دختر وقتی متوجھ سکوت مطلق
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ھم من، ھم خانوم ایمانی، ... یکی از بھترین پزشک ھای این کشور!  باشم، بھ فکر خود شمامشما

  . تا از برنامھ ھای تلوزیونیتون رو دیدیمچند

خوب شناختھ بودند، ممکن بود اطالعات این خیلی پس . دندون ھاش رو روی ھم فشار دادکارن 

  ھیأت موسس برای. رو بھ دست رقیب ھاش برسونند و زندگی حرفھ ایش رو خراب کنندجلسات 

 ی خداحافظی با پست پیشنھادی بھ منزلھبیمارستان، یھ فیلم کوچیک از دیوونھ بازی ھای کارن، 

نگاھش رو بھ . حتی سازمان صدا و سیما ھم خیلی روی این موارد حساسیت نشون می داد. بود

اینجا دوربینی : دختر ادامھ داد. و سقف انداخت تا اثری از چیز غیرعادی نباشھاطراف، قفسھ ھا 

  .من ھیچ چیزی رو ثبت نمی کنم! نیست

حتی روی : اضافھ کرد. نگھ داشتکف دست ھاش رو از روی میز بلند کرد و جلوی دید کارن 

  .کاغذ و نمودار

- ... 

اصًال نمی دونم چرا ھمچین . با کسی ھم پدرکشتگی ندارم... من یھ کارشناس ساده ام -

 !! پزشک معروفی رو باید بھ من ارجاع بدند

- ... 

 .اگر دنبال منافع شخصیم بودم، پرونده رو بھ دکتر مجیدی برنمی گردوندم -

- ... 

 چرا ھمکاری نمی کنید؟ -

 میشھ کتم رو در بیارم؟ -

  ! بفرمایید:دختر بعد از چند ثانیھ مکث بھ خاطر این جواب بی ربط، با دست اشاره زد و گفت

  .بغل آویزون کردکتش رو در آورد و بھ دستھ ی صندلی کارن 

  ! مشکل دارهشیسیستم سرمایشاید ... اینجا چقدر گرمھ -

 !؟ وسط گفتگویھ حواسپرتی دیگھ -

 !بلھ؟ -

حاال میشھ ادامھ . امروز پنجم مھره، ھوا ھم خیلی خوبھ، کولر ھم مشکلی نداره... ھیچی -

 بدیم؟

ختر چی می خواست بدونھ؟ باید چقدر بھش می گفت؟ چھ حرف ھایی می این د. کارن لبخندی زد

این رو بدونید کھ : سکوت رو شکستاخمی کرد و زد کھ فقط وقت این جلسھ ھا رو پر کنھ؟ دختر 
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اما ... کنمھم ون نازکشی  کھ بھ خاطرش میشینند، انقدر برام مھمندجای شماتک تک آدم ھایی کھ 

  !!! بھ صالحشون نیست اینگاھی

  !یعنی االن داری نازکشی می کنی؟ پس وای بھ حال شوھرت: کارن پوزخندی زد و گفت

االن وقت . از خودش خجالت کشید کھ برای لحظھ ای بھ لب ھای دختر زل زده و منتظر لبخند بود

سرش رو پایین انداخت . شوخی نبود و باز کردن اخم ھای این دختر ھم ھیچ اھمیتی براش نداشت

چرا در مورد مشکلتون با من حرف نمی : صداش رو شنید. وی شلوارش نگاه کردو بھ خط ات

  زنید؟

  . تبسم داشتشاخم ھاش باز شده بود و گوشھ ی لب. نگاھش کرد

  !...خب خانوم دکتر -

 .من دکتر نیستم، ھمون محسنی کافیھ -

 شما بگید مشکلم چیھ؟... شما متخصصید! خانوم محسنی. بلھ -

... اما تیره تر از این. چشم ھای زنش ھم قھوه ای بود.  جوون خیره شدبھ چشم ھای قھوه ای دختر

دختر بعد از چند . کمی عجیب غریب نشون می داداش این قھوه ای روشن کنار پوست نسبتًا تیره 

کارن . ثانیھ نگاھش رو پایین انداخت و صورتش مثل آفتاب مھتاب ندیده ھا، یھ درجھ تیره تر شد

  .عجب مصیبتی شده بود.  صندلی پشتش تکیھ داد و بھ سقف زل زدبا کالفگی سرش رو بھ

 ؟چیھمشکلتون بگم می خوایید پس از من  -

 .کارن سرش رو پایین آورد و گوش داد

اینکھ فکر می کنید . بزرگترین مشکل شما اینھ کھ بھ خیالتون اجازه دارید ھر کاری کنید -

  !کسی ھمچین حقی نداره، بھ جز شما

 مین گفتگوی چند جملھ ای بھ این نتایج رسیدید؟بعد اون وقت با ھ -

 چرا سعی نمی کنید خالفش رو ثابت کنید؟ -

می کنھ ولی شویقش د کھ داره بھ حرف زدن تابروی پر پشت و باال رفتھ ی دختر نشون می دا

یھ : در عوض گفت. رو بخوره و طبق خواستھ ی اون پیش بره التشک کارن بچھ نبود کھ گول یھ

ھیچوقت چیزی کھ دیگران می خوان ازت بشنوند، بھشون ! ی کنم دختر خانومنصیحتی بھت م

  !!نگو

  .من دیگران نیستم، من مشاور شمام -

 .من با ھیچ زنی مشورت نمی کنم -
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 !!من بھ شما نبودمن ھم ھمچین مشتاق مشاوره داد. می تونستید جلوی دکتر مجیدی بگید -

 ...وقتم با ارزش تر از این حرف ھاستبودم؟ در واقع 

 !! ھمین االن گفتی تک تک مراجع ھات برات مھمند -

 .تا وقتی خودشون بخوان -

ولی این دلیل اعتمادم بھ ممکنھ مجبور باشم اینجا بیام، : کارن نفسش رو بیرون فرستاد و بعد گفت

 !شما نیست

بلند ! پس اعتماد نکن: دختر روی صندلیش بھ جلو خم شد و در حالیکھ بھ میز تکیھ می داد گفت

  !ھر چیز مشکوکی دیدی، برو کالنتری شکایت کن... ، گوشیم رو بگیردفتر رو بگردتمام شو 

- ...  

واضحھ کھ مسئلھ ھای حل نشده ... اما بعدش باید ھمھ چیز رو بگی تا من بتونم کمک کنم -

 .تا باز نشھ، از امضای من خبری نیست. داری

از یھ طرف نمی . چی باید جواب بدهنمی دونست . کارن از این ھمھ سماجت خنده اش گرفتھ بود

خواست دوباره مسئلھ بھ دفتر دکتر مجیدی بکشھ، از طرف دیگھ نمی تونست ھمھ ی زندگیش رو 

من پرونده ی شما رو قبول کردم و ... بھ ھر حال: دختر ادامھ داد... بریزه رو دایرهبرای یھ غریبھ 

انقدر راحت م رو  شغلی نمی تونید اعتبارمطمئن باشید اون موقع. ھر طور شده بھ نتیجھ می رسونم

  .زیر سوال ببرید

این جلسھ ھا رو میام، شما ھم نصیحت . من با اعتبار شما کاری ندارم: کارن پوزخندی زد و گفت

  !ھمین و بس... ھات رو می کنی

کارن با دست . دخترکمی آب از بطری آب معدنی، برای خودش ریخت و بطری رو تعارف کرد

از لیوانش دختر جرعھ ای ! سر بکشھوسط  ھمین رو کم داشت کھ بطری رو این فقط. رد کرد

شنونده بودن ھم گاھی وقت ھا کمک ... بذار من حرف بزنم. باشھ: نوشید و شروع بھ صحبت کرد

  .می کنھ

کسالت آور شرکت کرده بود کھ انقدر توی سمینارھای . این دقیقا چیزی بود کھ کارن می خواست

دست ھاش رو دختر . با تایید لبخندی زد. نشستن و فقط گوش دادن، عادت داشتدیگھ بھ آروم 

با صدای بعد از چند ثانیھ سکوت مطلق، . زاد گذاشت و سرش رو پایین انداختروی پاھاش آ

وقتی دو خط ھمدیگھ رو : آھستھ ای کھ بی شباھت بھ صحنھ ھای احضار روح فیلم ھا نبود، گفت



 34 

ممکنھ حتی ... یرند، تو نقطھ ی رأس زاویھ، اون فاصلھ زیاد نیستقطع می کنند و فاصلھ می گ

  .زاویھ انقدر کوچیک باشھ کھ اصًال بھ حساب نیاد

- ... 

یھ تیکھ فضای . ولی وقتی از نقطھ دور میشیم، اون فاصلھ تازه خودش رو نشون میده -

 .خالی کھ با ھیچ چیز نمیشھ پرش کرد

- ... 

.  رو برداشتی، فاصلھ اونقدری نبود کھ نگرانت کنھشما وقتی قدم اول. حکایت شما ھمینھ -

 .اما بھ جایی کشید کھ خودش رو نشون داد

- ... 

یھ . من نمی دونم چھ اتفاق ھایی افتاده ولی می دونم کھ شما داری با خودت کلنجار میری -

تیکھ ی دیگھ می دونھ ... تیکھ از وجودت فقط مسئولیت ھمون یھ قدم رو قبول می کنھ

 !اون فاصلھ شماییمقصر تمام 

چیزی درون قفسھ ی سینھ ی . کارن زل زدچشم ھای ھمون لحظھ سریع سرش رو بلند کرد و بھ 

می دونی اگر تقصیر رو بھ گردن : دختر ادامھ داد. قادر بھ صحبت نبود. کارن فرو ریخت

پس سعی می کنی کًال صورت مسئلھ رو پاک کنی و ... بگیری، تعادل زندگیت بھ ھم می ریزه

  . بگی ھیچ مشکلی نیست

  اینطور نیست؟: دختر پرسید.  لب باز کرد اما معطل موند با چشم ھای درشت شده از تعجب،کارن

می خواست چی رو ثابت کنھ؟ مثل پیشگوھایی کھ . بی حرکت بھ صورت دختر خیره شده بود

ه بود کھ امکان سر بستھ بھ چیزھایی اشاره کرد... برای جلب اعتماد، اول از گذشتھ حرف می زنند

  !یادمھ گفتھ بودی پرونده رو نخوندی: پرسید. ازش خبر داشتھ باشھبدون تحقیق نداشت کسی 

  . ھنوز ھم میگم -

. این دختر فقط داشت بازیش می داد تا تحت تأثیر قرارش بده. باور نمی کرد. کارن پوزخند زد

 در عوض رونده خونده اماخیلی راحت می تونست بگھ کھ درباره علت اینجا اومدن کارن توی پ

اون رو بھ یاد خودش و ھمھ کارھایی کھ . کارن از دروغ گفتن متنفر بود.  دروغ می گفتداشت

  . ھمھ ی زندگی کارن یھ دروغ بزرگ بود... کرده بود، مینداخت

  . نیست، ولی تو رفتار شما ھست موثقیتو پرونده ھیچ چیز -
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خوندی یا از جاھای دیگھ چیزی : ره پرسیددوبا. زندگی کارن خیلی ھم خصوصی نمونده بود

  شنیدی؟

 !خودتون جوابش رو می دونید -

 . برای ھر کسی می تونھ صدق کنھ... حرف ھات دو پھلو بود -

  پس فشار انگشت ھاتون بھ خاطر چیھ؟ -

 این دختر واقعًا کی بود؟. ت ھاش رو از دستھ صندلی جدا کردفورًا انگش  متوجھ دستش شد وکارن

تازه بعد از ماه ھا تونستھ بود با خودش کنار . نھ اجازه نمی داد. سر تکون داد چی می خواست؟

: دختر گفت.  یا ھر آدم دیگھ ای زخم کھنھ رو باز کنھدختربیاد و آروم بگیره، اجازه نمی داد این 

  ! من بھ متافیزیک عالقھ دارم ولی غیبگو نیستم کھ تک تک واژه ھام صدق کنھ

اصًال نمی خواست بھ خودش مجالی .  اطمینان بخشش رو نادیده گرفتکارن لحن آروم و نگاه

دستش رو مشت کرد تا حضور ... فکر کردن بھ این دختر. برای فکر کردن بھ این حرف ھا بده

از جاش بلند شد و کتش رو بعد .  و احساسات رو کنار بذارهحلقھ رو توی انگشتش حس کنھ

  .برداشت

  .ساعت جلسھ تون ھنوز تموم نشده -

 !بھ جھنم -

 !لطفًا برگردید سر جاتون -

اینطوری ھیچی حل نمیشھ، جلوی : دختر از جاش بلند شد و گفت. بھ طرف در اتاق رفتبی توجھ 

  کی مقاومت می کنید؟ من؟

 . ولی باز نشد کوبیددستگیره ی درروی !! فکر می کرد کیھ کھ کارن بخواد جلوش مقاومت کنھ

دادی از بیرون در رو قفل ! یعنی چی؟: دختر چرخید و گفت سمت دوباره دستگیره رو کشید، بعد

  کنھ؟

   این ھمھ بدگمانی برای چیھ؟ -

  !!باز کن ببینم: دستگیره رو کشید و رو بھ بیرون داد زدباز کارن 

 تکون خوردن بھ لرزه افتاده بود و اعصاب کارن رو بیشتر تحریک می کرد، در چوبی قدیمی از

رو روی دستگیره گذاشت کھ بھ جای دستگیره روی دست کارن دختر چند قدم برداشت و دستش 

این چرا . از این وضعیت خوشش نمی اومد. کارن با بیشترین سرعت دستش رو پس کشید. نشست
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در قفل نیست، ولی شما انقدر : ؟ در از لرزه ایستاد و محسنی گفتدست از سرش برنمی داشتزن 

  !!!وای اجازه بدم جراحی کنی؟می خ... بھ اعصابت مسلط نیستی کھ بازش کنی

کارن ھنوز تند تند نفس می کشید و باورش نمی شد . آروم دستگیره رو پایین داد و چفت در باز شد

. واقعا چھ اش شده بود؟ ھنوز بھ چشم ھای ھم خیره بودند. ھر بار یھ گزک دست این زن میده

. برای امروز کافیھ: گفتمحسنی در رو کامل باز کرد و در حالیکھ بھ طرف میزش می رفت، 

  !ھفتھ ی دیگھ می بینمتون

امکان نداشت ھفتھ ی دیگھ . نفس عمیقی کشید و از اتاق بیرون رفت. کارن حاال آروم تر شده بود

  !پاش رو اینجا بذاره

  

6««   

  ھمین جاست؟: ماھان ماشین رو نزدیک کوچھ ی باریک پارک کرد و گفت

  .بلھ -

 قبًال ھم اینجا باھاش حرف زدی؟ -

 .یھ بار ھم خودش اومده بود موسسھ، خانوم پرچمی ھم بود... یھ بار اینجا. بلھ -

! خانوم محسنی: نگاھی بھ خونھ ھای قدیمی با آجرھای رنگ و رو رفتھ انداخت و جدی تر گفت

اگر من نیومده . اینجا کھ مناسب یھ خانوم جوون تنھا نیست! ھر جا کھ موسسھ آدرس میده نرو

  بودم چی؟

: مرد جوونی کھ کنارش روس صندلی راننده نشستھ بود، لبخند زد و خیالش رو راحت کردنسیم بھ 

  .من تو اھواز بھ منطقھ ھای بدتر از این سر زدم. نھ، این خبرھا ھم نیست

  .ولی اینجا، اینطور زندگی ھا غیر طبیعیھ... احتماًال تو اھواز بافت شھری یھ منطقھ ھمینھ -

کمی بھ ماھان حق می داد ولی چھ کاری از . ماشین چشم چرخوندنسیم بھ بیرون از شیشھ ھای 

قرار ھم نبود کھ گفتگو رو زیاد طول . دستش بر می اومد؟ مسئولیت این پرونده رو قبول کرده بود

 سالھ رو بھ امون خدا 8نمی تونست فقط بھ خاطر خطرناک بودن این محلھ، سھ تا پسربچھ ی . بده

  !ازه تو تنھا ھم زندگی می کنیت: ماھان ادامھ داد. ول کنھ

  .دیگھ دارید من رو می ترسونید -

 .داوطلب ھای مرد بھتر از پس این کیس ھا بر میان. نھ، فقط گفتم کھ حواست جمع باشھ -

  .چشم بیشتر دقت می کنم: نسیم سر تکون داد و گفت. حرف ھاش منطقی بود
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  .زیاد طول نمی کشھ! اشیدھمین جا منتظر ب: در ماشین رو باز کرد و ھمزمان ادامھ داد

  !من ھم میام: ماھان چشم ھای تیره اش رو درشت کرد و گفت

  .اگھ ماشینم تعمیرگاه نبود، مزاحم نمی شدم... نھ، تا ھمین جا ھم زحمت کشیدید -

 !این چھ حرفیھ؟ تو تنھا داوطلب اون موسسھ نیستی -

ن اونجا رو دوش یھ بار سنگی... ولی شما بھ اندازه ی کافی دردسر داری. می دونم -

 .نمی خوام پرونده ی من ھم اضافھ بشھ. شماست

چند  .ماشین رو قفل زد و ھمراه نسیم داخل کوچھ پیچید. ماھان بی توجھ بھ صحبت نسیم پیاده شد

من ساعت ھایی کھ کارم با موکل ھام تموم میشھ، برای موسسھ : متر مونده بھ در سبز رنگ، گفت

  !ھر وقت الزمم داشتی خبر بده، مالقات ھام رو جا بھ جا کنم.. .پس دردسری نیست. وقت میذارم

آدمی کھ باھاش تو این کوچھ ی خرابھ قدم می زد، کم . لبخند بزرگی روی صورت نسیم نشست

ھیچ . یھ حقوقدان کھ مدرکش رو از کانادا گرفتھ بود و ھمون جا زندگی و کار می کرد. کسی نبود

ھ موسسھ خیریھ و رو انداختن بھ آشناھای خانوادگی برای تعھدی برای وقت صرف کردن داخل ی

  .سعی می کنم دیگھ پرونده ھای اینجوری رو نگیرم:  نسیم جواب داد.رفع مشکل مردم نداشت

  .ھمین! کافیھ من یا آقای صدیقی رو ھمراھتون ببرید... نھ منظورم این نبود -

. ، نھ کس دیگھ سال داشت60شتر از گفتھ بود خودش یا آقای صدیقی کھ بی. نسیم فقط لبخندی زد

ھر دو جلوی در ایستادند کھ الش باز بود و یھ دمپایی پالستیکی، جلوی بستھ . اظھار نظری نکرد

وارد راھروی نمور خونھ در سنگین فلزی رو ھل داد، با نگاھی بھ ماھان، . شدنش رو می گرفت

  !آقا محمود: ی جنوبی شد و صدا زد

ماھان ھم ھمراھش . صدا زدی چرب و دوده گرفتھ برداشت و دوباره  ھاموزاییکچند قدم روی 

  کسی نیست؟: بلندتر گفت. حرکت کرد

  کیھ؟: صدای آھستھ ای از پشت یکی از درھای ھمکف شنیده شد

  .اومدم» امام عصر«از طرف موسسھ ی  -

 وضع ھمیشھ و ھمھ جا... جا بھ جاییبعد صدای ... صدای فرو ریختن چیزی روی زمین شنیده شد

انگار برای مقاصد شوم شخصی اینجا اومده . ھیچ کس از حضورشون استقبال نمی کرد. ھمین بود

ماھان زیر لب . در ظاھر شدھمون  شش سالھ ای جلوی –پسر بیست و پنج ! باشند، نھ قصد کمک

  !عاشق این قسمتشم: گفت

  !چی می خوایید؟: پسر با اخم و صدایی کھ می کشید، گفت
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  .درباره ی بچھ ھاتونھ: ھ چشم ھای پر شیطنت ماھان زد و جواب دادنسیم لبخندی ب

  .االن میام: پسر آھی کشید و گفت

ماھان با صدای آھستھ اما ھیجان زده .  و صدای پچ پچ با کسی شنیده شداتاق رفت داخل دوباره

  !!این بچھ ی ھشت سالھ داره؟: گفت

  !سھ تا -

 . زن ھم ندارممن ھنوز. احساس پیری بھم دست داد... واووو -

 ھا می کشید، بھ یکموزای در حالیکھ پاھاش رو با دمپایی روی. برگشتپسر . ھر دو آروم خندیدند

  بلھ؟: طرفشون اومد و گفت

  ...مـمن او -

 مگھ قرار نبود باھاش حرف بزنید برگرده؟! چند روز پیش مادرشون زنگ زد -

... ھ ھا تو مدرسھ معلم بچرف زدم، ھمدو سھ بار باھاش حمن ھم : نسیم ابرویی باال انداخت و گفت

خالصھ اینکھ خانومتون تصمیم ... م تو تابستون گذاشتھ بود، من ھم بودحتی مدیر مدرسھ یھ جلسھ

  .طالق می خواد.  رو گرفتھآخرش

  ...یا اون برادرھای پفـ! خانومم -

  !!ھی: ماھان سریع گفت

نسیم .  تیره شده بود رو مالش دادزبونش رو پس کشید و با انگشت چشم ھایی کھ دورش کاملپسر 

  .ولی شما ھم اصًال ھمکاری نمی کنید... من متوجھ ام: آروم گفت

  .من کھ گفتم ترک می کنم: پسر

  .شما یھ قدم بردار تا بقیھ ھم جلو بیان. بھ گفتن کھ نیست! دوست عزیز: ماھان

  .، نتیجھ ای ندادهخانومتون گفت قبًال ھم رفتید برای ترک: نسیم

این بچھ ھا زیر سرپرستی شما کھ باالخره : ماھان ادامھ داد. با اخم برگردوندروش رو پسر 

  ! چھ مادرشون باشھ، چھ نباشھ. احتیاج بھ مراقبت دارند... ھستند

اول شکم باال اومده اش رو : چشم ھای پسر درشت شد و در حالیکھ با صدا نفس می کشید، گفت

  !! کی بشھ؟خواب* زیرھ رو می خواد بندازه سرم، برهحاال ھم سھ تا بچ... انداخت گردن من

ماھان نگاھش رو از چشم ھای . نسیم کھ انتظار انقدر واضح حرف زدن رو نداشت کمی جا خورد

ما بھ خاطر بچھ ھا ... زندگی زناشویی شما بھ بقیھ ربطی نداره: نسیم دزدید و رو بھ پسر گفت

  .اینجاییم
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  اصًال بچھ ھا کجان؟: ھ کردنسیم کھ بھ خودش اومده بود اضاف

  !چھ می دونم: پسر شونھ باال انداخت و گفت

  یعنی چی؟ -

 .حتمًا رفتند گاراژ دنبال من -

تابستون ھم ھمون : باالخره نسیم پرسید .نسیم و ماھان ھر دو ساکت شدند و فقط بھ پسر زل زدند

 جا کار می کردند؟ نھ؟

  ن رو بدم؟ خرجشویھ نفری از کجا بیارم : پسر بلند جواب داد

  !باید قبًال فکرش رو می کردید: ظاھرًا بلندی صداش بھ ماھان برخورده بود کھ گفت

موبایلش زنگ خورد، . وتاھی کشیدنسیم جیغ ک. و سمت ماھان ھجوم بردپسر از جا در رفت 

ماھان دست ھای پسر رو از خودش دور کرد و قدمی . توجھی بھ زنگ نکرد. عجب بی موقع بود

  .حرف زدن فایده ای نداره... خانوم محسنی راه بیفت بریم: با اخم گفت. اشتبھ عقب برد

نسیم کیفش رو روی دوشش محکم کرد و . بعد روی پاشنھ چرخید و بھ طرف در خروج رفت

تنھا کاری کھ می تونم ... ببین آقا محمود، من کھ نمی تونم زنی رو مجبور کنم طالق نگیره: گفت

  .عیت بچھ ھا مطمئن بشمانجام بدم اینھ کھ از وض

حتی اعتیاد ھم نمی تونست ظاھر کم سن و . پسر سرش رو پایین انداخت و زیر لب چیزی گفت

مادر بچھ ھا، شش سال ازش بزرگ تر بود و این ھمھ اختالف رو حتی . سالش رو پنھان کنھ

گر دلتون ھم من می دونم ا: نسیم آروم تر بھ حرف اومد. وجود سھ تا بچھ ھم نمی تونست بپوشونھ

  .بخواد، با شرایط فعلیتون، نمی تونید از بچھ ھا مراقبت کنید

، توی سکوت حس بدی شکستھ شدنصدای تیک تیک . پسر بند انگشت ھاش رو توی ھم فشار داد

موسسھ می تونھ جای ... براشون بھتره کھ تحت سرپرستی دولت باشند: نسیم اضافھ کرد. می داد

  . کنھپانسیونشون مناسبی

پسر سرش رو بلند .  قطعی رو نگرفتھ بود ولی قرار بود تمام تالشش رو بکنھokلبتھ نسیم ھنوز ا

خواست حرفی بزنھ ولی بغض بھش . کرد و با چشم ھایی کھ کمی سرخ شده بود بھ نسیم خیره شد

  .نفسش رو بریده بریده بیرون فرستاد و نگاھش رو برگردوند. اجازه نداد

  .یدند برید ھمون جا بچھ ھا رو ببینیدھفتھ ای یھ بار اجازه م -

  از ھم جداشون می کنند؟: پسر بعد از چند ثانیھ سکوت گفت

  .نھ، با ھم می مونند: نسیم بغضش رو فرو خورد و جواب داد
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با کف دست پلک ھاش رو فشار داد و در نھایت سرش . پسر موھای روی صورتش رو عقب برد

ماھان تمام . یع خداحافظی کرد و سمت خروجی رفتنسیم سر. رو بھ نشونھ ی مثبت تکون داد

فضای بدی ایجاد شده بود و . با ھم بیرون رفتند. مدت کنار در ایستاده بود و واکنشی نشون نمی داد

نسیم یادش می اومد کھ پدرش بعد از اینکھ اجازه . انگار ھیچکس قصد شکستن سکوت رو نداشت

معلوم نبود این بچھ ھا .  کنھ، توی فرودگاه گریھ کرده بودداده بود، نسیم تھران بمونھ و تنھا زندگی

. شماره ی مادرش افتاده بود. موبایلش دوباره زنگ خورد. تا کی باید دور از خونھ زندگی کنند

  !سالم مامان: تک سرفھ ای کرد و جواب داد

  .جواب ندادی، دلم آشوب شد... سالم -

 .جایی بودم کھ نمی شد حرف زد -

 چرا صدات گرفتھ؟ -

  .نھ، پشت خط اینطوری بھ نظر می رسھ: ماھان بھ طرفش زل زد و نسیم جواب داد

  داری میای خونھ؟... خیلھ خب -

  میام؟: م با تعجب گفتنسی

  تھرانی؟: بعد خندید و ادامھ داد

  .پشت در موندم... کلید خونھ ات رو جا گذاشتم اھواز. آره مامان -

! زنگ پایین رو بزن. تو راھم... االن میام! یای وا: قدم ھاش رو تند تر برداشت و گفتنسیم 

  .فرشتھ خانوم رو کھ میشناسی

  .آخھ روم نمیشھ کھ -

برو خونھ . زیاد طول نمی کشھ: در حالیکھ ھر دو سوار می شدند گفت. بھ ماشین رسیده بودند

  .اشون تا من برسم

د ولی ماھان بھ لب باز کربھ طرفش چرخید و . ماھان ماشین رو راه انداخت. خداحافظی کردند

  خوبھ؟. تند میرم، زود برسیم... می دونم: جاش گفت

  .خیلی ممنون میشم: لبخند زد و گفت

  ناراحت شدی؟: ماھان بھ حرف اومد. توی خیابون اصلی پیچیدند

  برای بچھ ھا؟: نسیم از فکرھای عمیقش بیرون اومد و گفت

  .نھ، برای باباشون -
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آرامش ماھان و ھوای خنک داخل .  خیره شدبھ کف دست ھاشسرش رو پایین انداخت و 

اصالت خاصی کھ توی رفتار ماھان بود حتی با سال ھا زندگی . مرسدس، حس خوبی بھش می داد

حتی انتخاب ھمچین ماشینی ھم بی ربط بھ این موضوع نبود، . خارج از ایران، از بین نرفتھ بود

  .هھر چند مدل ماشین اونقدر باال نبود کھ خیلی خرج بردار

  !ناراحت نباش -

- ... 

یھ پسر تنھا حتی اگھ سالم ھم باشھ، نمی تونھ بھ سھ تا بچھ . اینطوری بھ صالح ھمھ بود -

 .زجرکششون می کنھ... رسیدگی کنھ

 .گرفتن بچھ ھا پیشنھاد خودم بود... می دونم -

 ...پدر و مادرشون چقدر زود راضی شدند -

  ...پدر و مادر: نسیم آھی کشید و گفت

خیلی تند رونده .  رسیدندخیلی زود بھ آپارتمان.  نداد بھ نسیم زد و دیگھ ادامھ تلخیماھان لبخند

بفرمایید باال، : پیاده شد، تعارف زداز ماشین نسیم دوباره ازش تشکر کرد و وقتی جلوی در . بود

  !خستگی در کنید

لی ھیچوقت باال نمی قبًال ھم پیش اومده بود کھ ماھان، نسیم رو بھ خونھ یا جای دیگھ ای برسونھ و

نھ، خیلی : ماھان مثل ھمیشھ با سر رد کرد و گفت. البتھ نسیم ھم جدی تعارف نمی کرد. رفت

  .ممنون

نسیم نگاھی بھ ساختمون انداخت و صورت مادرش رو جلوی پنجره ی فرشتھ خانوم دید کھ 

 از . نگاه می کرد بود، کھ نیم تنھ اش پیدا انداختھ بود و بھ ماشین و ماھانابروش رو بدجوری باال

 باعث شده بود، جلوی پنجره بیاد احتماًال انتظار.  میگذرهھمین حاال می دونست چی تو سر مادرش

کوچھ کم رفت و .  تکون داددستبراش با لبخند . و فکر نمی کرد با ھمچین چیزی رو بھ رو بشھ

  ان جان؟دعوتشون نمی کنی مام: آمد بود و صدای مادرش بھ گوش ھر دو می رسید

صدا انقدر واضح بود کھ نمی شد نشنیده . گفتن مادرش بوی دردسر می داد» مامان جان«این مدل 

اگر عجلھ ندارید، بفرمایید : پرسیدکشیده ی ماشین  پایین پنجره یدوباره لبخندی زد و از . گرفت

  .مادرم خوشحال میشھ! باال

اھی بھ اطراف و سر و وضع خودش نگدوباره تشکر کنھ و بره ولی ماھان انتظار داشت کھ 

  مزاحم نباشم؟: انداخت و گفت
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خواھش . اصًال... نھ: ولی جواب داد. از اینکھ ماھان انقدر زود قبول کرده بود، تعجب کردنسیم 

  .می کنم

مادرش با ماھان حرف می زد و خودش .  بعد ھر سھ داخل آپارتمان کوچیک نسیم بودندیک ربع

صدای خنده ی ریز مادرش توی فضا پیچیده . ه کردن میوه و چای بودتوی آشپزخونھ مشغول آماد

چند ثانیھ بعد .  در مورد چی حرف می زنندتو فکرھای خودش بود و دقیق نمی دونست. بود

  کجایی؟! نسیم جان: صدای مادرش بھ گوشش خورد

  .اومدم -

 تعارف کرد و بھ ھر دو. وارد پذیرایی خونھ شد کلوچھ ھای خرمایی سوغاتیبا سینی چای و 

 کوچیکھ، نھ؟: خودش با یک لیوان کنار مادرش نشست کھ داشت بھ ماھان می گفت

  قبًال اینجا رو دیده بودید؟: ادامھ داد. بھ فضای خونھ اشاره داشت

... نھ، اولین باره: بعد جواب داد. نسیم با چشم غره بھ مادرش نگاه کرد و ماھان خنده کوتاھی کرد

  .ستبرای یھ نفر اندازه 

  !نگفتھ بودی ھمکارھات تو کانادا درس خوندند: فروغ خانم لبخندی زد و رو بھ دخترش گفت

 دقیقھ زیر و بم ھمھ چیز رو در 10 مادر من ظرف:  زده ای بھ ماھان گفتنسیم با لبخند خجالت

  .میاره

  . داتفاقا ایشون من رو یاد مادر خودم میندازن  نھ،:ھر سھ خندیدند و ماھان بھ حرف اومد

  . ماماندر واقع ھمکار نیستیم: فروغ لبخند بزرگی زد و نسیم گفت

  ؟!چطور: فروغ کھ احتماال تصور می کرد حرف اشتباھی زده، پرسید

  .ایشون ھم تو موسسھ فعالیت می کنند، مثل من: نسیم

 ماه ھای اول کھ آشناییشون در حد. در واقع حدود دو سال پیش تو موسسھ با ھم آشنا شده بودند

  . سالم و خداحافظی بود

  فرمودید حقوق خوندید؟... منظور من ھم ھمین بود: فروغ

خیلی سال ... بود بھ کانادا مال قبل از رفتنم. یھ لیسانس ھم از شھید بھشتی تھران دارم... بلھ: ماھان

  .االن ھم فعالیتم تو ایران بیشتر بر پایھ ی ھمونھ. پیش

  .چقدر عالی: فروغ

  .تو دفتر وکالت یکی از دوست ھام موقت مشغولم.  موقتیھالبتھ شغل: ماھان

  قصد برگشتن دارید؟... یعنی: فروغ
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حتمًا با خودش فکر می کرد، . و چشم ھاش مثل دو تا گنجشک امیدوار بھ صورت ماھان پر کشید

نسیم توی دلش بھ . تورنتو تھران تا اھواز بھ اندازه ی کافی طوالنی ھست، چھ برسھ بھ اھواز تا

  .جواب ماھان رو قبًال ھم شنیده بود. ین فکر خندیدا

بستگی داره چقدر طول . فعًال کار رسیدگی بھ ارث و اموال پدریم تموم نشده!  بھ احتمال زیاد-

  .بکشھ

اھواز ھوا : ماھان پرسید. با لبخند سر تکون داد. فروغ خانم سعی کرد نا امیدیش رو مخفی کنھ

  چطوره؟

  چھ میشھ کرد؟... گرما، گرد و خاک،: فروغ

  .اون وقت من بھش اصرار می کنم چند روز اینجا بمونھ، ھزار تا بھونھ میاره کھ برگرده: نسیم

  .ھر چی ھم کھ باشھ، دو روز دور میشم انگار قلبم رو تو مشت گرفتند: فروغ

بعد روی کاناپھ ھای بنفش رنگ راحت تر نشست و . ماھان خندید و جرعھ ای از چای خورد

  .ھ خوش مزه ستچ: گفت

  .سوغاتھ. نوش جان: فروغ با خنده گفت. کلوچھ ھا رو نشون می داد

 .پس الزم شد حتمًا یھ سر اھواز بیام -

 .قدمتون روی چشم -

یھ حسی بھش می گفت کھ ماھان مثل مادر . ھر دو خندیدند و نسیم توی سکوت نگاھشون کرد

حیفھ کھ از :  وقتی رو بھ نسیم گفتمخصوصًا. ندیده ھا، دقیقا مشغول خودشیرینی برای مادرشھ

چی رو اون ھمھ مدت ، تازه فھمیدم  ایرانخانواده دوری، من وقتی نزدیک سھ سال پیش برگشتم

  ... از دست دادم اما

  اما چی پسرم؟: ھر سھ ساکت شدند تا اینکھ مادر نسیم کھ تحت تاثیر قرار گرفتھ بود، پرسید

از خانواده ام فقط یھ خواھر ... دیگھ دیر شده بود: ادماھان نگاھش رو از زمین گرفت و جواب د

  .من سعی کردم براش برادری کنم، اما نمی دونم چقدر موثر بودم. مونده بود

نظرش در مورد خانواده، سوال پرسیدن از اھواز عزیز . فروغ با ھمدردی بھ ماھان نگاه می کرد

یافگی و رفتار صمیمیش از طرف دل فروغ و فعالیت توی موسسھ ی خیریھ از یھ طرف، خوش ق

نسیم می ترسید کھ ھمھ ی این ھا باعث سو تفاھم . معلوم بود کھ تو دل فروغ جا باز کرده... دیگھ

!! حتی شاید سو تفاھم ماھان. کھ مشغول سر کشیدن چای بود انداختنگاھی بھ ماھان . مادرش بشھ

مخصوصًا وقتی توی این چند . خواداین ماجرا چیزی نبود کھ یھ دختر جوون تو شھر غریب دلش ب
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بھ آشپزخونھ رفت تا ظرف ھای میوه رو بیاره . ماه اخیر رفتار ماھان خودمونی تر ھم شده بود

  .خیلی ممنون بابت چای... من دیگھ باید برم: ولی ماھان از جاش بلند شد و گفت

  !ھنوز میوه نخوردی کھ پسرم: فروغ

   ! استراحت کنیدشما ھم تازه رسیدید،... ممنون: ماھان

  .تعارف نمی کنم معذب نشید. ھر طور راحتید: نسیم

  .مرسی کھ من رو رسوندید: ھمراه ماھان تا جلوی در حرکت کرد و گفت

  .خوشحالم کھ با خانواده اتون بیشتر آشنا شدم. خواھش می کنم: ماھان

شکافانھ ی مادرش، ھر دو جلوی نگاه مو. نسیم آب دھانش رو قورت داد و لبخند کجی تحویلش داد

نسیم بالفاصلھ . ماھان باالخره خداحافظی کرد و از پلھ ھا پایین رفت. رسمی تر رفتار می کردند

فروغ چند .  ولی بھ روی خودش نیاوردبعد از بستن در، با صورت پر از سوال فروغ مواجھ شد

دختر یکی ... ه بودچقدر دلم تنگ شد: زیر لب گفت. قدم برداشت، محکم نسیم رو بغل کرد و بوسید

  .یدونھ ام

چشم نجمان رو : خندید و گفت. می دونست کھ مادرش با حضور ماھان جلوی خودش رو گرفتھ

  دور دیدی؟

  !پسر کھ واسھ آدم بچھ نمیشھ -

این جریان عروس و مادرشوھر چرا ھیچوقت قدیمی نمی . معلوم بود کھ دلش از زھرا پره. اوه اوه

  چرا بابا نیومد؟: ش جدا می شد پرسیدنسیم در حالیکھ از مادر! شد؟

  .سالم رسوند، گفت گوشت رو بگیرم بیارمت خونھ... سرش گرم بود -

فروغ روی یکی از کاناپھ ھا نشست و . ھر دو خندیدند و شروع بھ در آوردن لباس ھاشون کردند

ن ر کردشاید مشغول فک. این ھمھ سکوت از مادرش بعید بود. نسیم بشقاب و لیوان ھا رو جمع کرد

 دوستی معمولی بینشون خیال می کرد چیزی بیشتر از یھشاید . بھ رابطھ ی نسیم و ماھان بود

راحت : نسیم از توی آشپزخونھ صدا زد. وجود داره و نمی خواست با سوال پرسیدن خرابش کنھ

  اومدی؟ پرواز تاخیر نداشت؟

  .پا شم برم حموم... راحت بودم. نھ -

با ھم بیرون : چند ثانیھ بعد صدای مادرش از نزدیک تر اومد. نسیم مشغول شستن ظرف ھا شد

  رفتھ بودید؟
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ماشینم . نھ، یھ کار واسھ موسسھ بود: نسیم لبخند زد و گفت. باالخره نتونستھ بود زیاد طاقت بیاره

  .مجبور شد من رو برسونھبنده خدا خراب شده، 

  ھمین؟ -

 پس چی؟ -

 چند وقتھ میشناسیش؟ -

 .تقریبًا دو سال -

 من تازه االن باید باخبر بشم؟!!... لدو سا -

مامان چرا الکی : گفت. بھ نظر دلخور شده بود. شیر آب رو بست و کامل بھ طرفش چرخید

   مگھ من از ھمھ ی ھمکارھام حرف می زنم؟بزرگش می کنی؟

نسیم آخی گفت و بھ باال رفتن ابروی . فروغ نیشگونی از بازوش گرفت کھ لبخندش رو جمع کنھ

  .  ی مادرش نگاه کردتو شدهات

  .چھ ماشین خوشگلی ھم داشت: فروغ دوباره با چشم ھای ریز شده گفت

 !مامان -

  ... نھ مثل تو... چیھ؟ وقتی موقعیتش پیش میاد باید دو دستی بچسبی -

دو طرف تاپ سفیدش رو از کنار سینھ گرفت و . نگاھی بھ سر تا پای نسیم انداخت و سر تکون داد

  . کشیدبا یھ تکون پایین تر

تا کی می خوای تنھا ! تو این زمونھ با سنگین پوشیدن و آرایش نکردن بھ جایی نمی رسی -

  بمونی؟ 

این چھ کاریھ : نسیم پوزخندی زد و در حالیکھ یقھ ی بازش رو سر جای اول بر می گردوند گفت

  مامان؟

  !افتم سالھ با بچھ از جلوم رد میشن، ھمھ اش یاد تو می 18بد میگم؟ وقتی دخترھای  -

من می خوام مثل . طرز فکرشون با دھھ ھای قبل فرق داره... اون ھا دھھ ھفتادی اند -

 .خودم زندگی کنم

بھ بھونھ ی دوره قرار نیست : ادامھ داد. دوباره شیر آب رو باز کرد و مشغول شستن چاقوھا شد

  !!! بود دست و پامون رو گم کنیم»مرد«واسھ ھر کی کھ اسمش  شوھر،  قحطیزمونھ و

  !کھ آخرش چی بشھ؟ تک و تنھا بمونی؟ یھ برادر ھم کھ بیشتر نداری -
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من کی گفتم دست و پات : فروغ دوباره گفت. شیر رو بست و مشغول خشک کردن دست ھاش شد

  .یھ نمونھ اش ھم تو لباس پوشیدنھ. رو گم کنی؟ گفتم سیاست داشتھ باشی

تا حاال کسی رو ندیدم ... فقط ... مھر وقت بخوام آرایش ھم می کن. من سنگین نیستم مامان -

  .کھ ازش خوشم بیاد

  . نبینمشاید ھم ھیچوقت: بعد توی دلش اضافھ کرد

. نسیم اصًال کالسیک و کلیشھ ای نبود. از قدیم می گفتند شانس یھ بار در خونھ ی آدم رو می زنھ

و سال ھا پیش تحصیالتش ھم بھش اجازه نمی داد کھ قدیمی فکر کنھ ولی می دونست کھ شانسش ر

مھم نبود تئوری ھای روانشناسی رو تا حاال بھ چند نفر از مراجعینش . با دست خودش خراب کرده

   !گفتھ، تو زندگی واقعی عوض شدن و عوض کردن بھ اندازه ی جون کندن سخت بود

از پشت چشمی صورت . فروغ بھ طرف حموم رفت و چند دقیقھ بعد زنگ واحد بھ صدا در اومد

حتمًا . مانتو و شال پوشید و با کیف پول سمت در رفت. مدزاده رو دید کھ لبخند می زدآقای اح

بھ یادش . دیگھ نمی دونست چطور تو روی مرد بیچاره نگاه کنھ. ماشین رو از تعمیرگاه آورده بود

آقای . حداقل یھ جبران کوچیکی بود. افتاد کھ یھ مقدار از سوغاتی ھای مادرش رو براش ببره

خدمت : بعد سوئیچ رو بھ طرفش گرفت و گفت. اده با دیدن نسیم جلو اومد و احوالپرسی کرداحمدز

  .ھمین بعد از ظھر گرفتم! شما

  مشکلش جدی بود؟ -

فیلتر روغن رو عوض کردن، واشرش شل شده . یھ کم روغن ریزی داشت. نھ، حل شد -

  .بود

 .دستتون درد نکنھ، خیلی زحمت کشیدید... درستھ -

بھ زور پول تعمیر ماشین رو ھم .  بھ طرف مرد گرفت کھ با خوشحالی قبول کردخوراکی ھا رو

این آقایی کھ نیم ساعت پیش باال اومدند، از اقوام : داد و خواست داخل برگرده کھ احمدزاده پرسید

  بودند؟

 . مادرم دعوتشون کردند. نھ، یکی از آشناھا بودند -

 مادرتون از اھواز تشریف آوردن؟ -

 .بلھ -

 ! روشنچشمتون -

 .سالمت باشید. ممنون -
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. بعد خداحافظی کوتاھی کرد و از پلھ ھا باال رفت. مرد سری تکون داد و کمی این پا و اون پا کرد

کلی حرف برای ... بعد از یک ماه مادرش اومده بود. نسیم شونھ ای باال انداخت و بھ خونھ برگشت

  .گفتن داشتند

  

7««   

این آقای دکتر یکی از . کم اھمیت و بی سر و تھ گذشتھ بودنیم ساعت از وقت جلسھ با حرف ھای 

جلسھ ھاش ھم کھ آخر وقت تشکیل می شد و نسیم زیاد انرژی . سرسخت ترین مراجع ھاش بود

تا کی می خوایید اینطوری : دستش رو از زیر چونھ برداشت و بھ مرد گفت. چونھ زدن نداشت

  ادامھ بدید؟

  !وقتی شما خستھ بشیدتا : دکتر لبخندی زد و جواب داد

  !من ھمین االنش ھم خستھ ام -

  جدی؟ ماساژ نمی خوای؟ -

از ھمون کیس ھایی . گیر چھ آدم پیچیده ای افتاده بود. سر تکون دادبا این حرف نسیم ھم خندید و 

اگر عاقل بود، باید مثل پزشک ھایی کھ مریض ھای العالج رو . کھ ھمھ ازش فرار می کنند

قضیھ رو توی دفتر دکتر مجیدی تموم ھ ای بھ حسن شھرتشون وارد نشھ، تا لطمجواب می کنند 

میز . از جاش بلند شد. اما نسیم ھمچین آدمی نبود کھ زجر کشیدن کسی رو نادیده بگیره. می کرد

یادش می اومد کھ دو سال . رو دور زد و کنارش روی کاناپھ ی بزرگ مخصوص مشاوره نشست

اما دکتر با صدای آھستھ . پھ رو از راه پلھ ھا چرخونده بودندپیش دو تا کارگر بھ زحمت کانا

  .حاال یھ تعارفی کردم: گفتخندون 

. نسیم از اشاره ی دوباره اش بھ ماساژ خنده اش گرفت ولی در حد یھ لبخند کوچیک کنترلش کرد

  !شاید اینطوری راحت تر صحبت کنید:  و گفتبھ فاصلھ اشون اشاره کرد

 م ھا دراز بکشم و پاھام رو بندازم رو زانوھات؟حاال قراره مثل فیل -

چرا این مرد نمی تونست جلوی زبونش رو . نسیم چند ثانیھ مکث کرد تا جملھ اش رو ھضم کنھ

  !!نیست اونقدرھا ھم راحت باشیدنھ، الزم : نسیم بھ حرف اومدبگیره؟ 

 داشت مثل ھرزه ھا  انقدر پریشون شده بود و حااللسھ پیش از یھ تماس کوچیک با دست نسیمج

دست ھاش رو داخل . دکتر لم داد و پاھاش رو روی میز چوبی جلوی کاناپھ انداخت. می زدحرف 
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جیب ھای شلوار طوسی روشنش فرو برد، سرش رو بھ عقب تکیھ داد و در حالیکھ نگاھش بھ 

  !میز ھم بد نیست. تخفیف میدم... ok: سقف بود، گفت

 خاصی تو طرز جذبھ و رخوت یھ. اھش رو از مرد کناریش بگیرهچند ثانیھ طول کشید تا نسیم نگ

کامًال مشخص بود کھ چرا تو برنامھ ھای . برخوردش بود کھ ناخودآگاه توجھ ھا رو جلب می کرد

اشت، بیننده ھا اگر نصف این جذابیت رو اونجا د. سالمتی و پزشکی تلوزیون دعوتش می کردند

  .ناررو میخکوب می کرد، حاال تخصصش بھ ک

واال روانکاو ھای مردم : دکتر سرش رو چرخوند و با نگاھی کھ معلوم بود از سر مچگیریھ، گفت

  !خیلی ھواشون رو دارند

پس بھ وقتش :  نشست تا از زاویھ ی بھتری گفتگو رو ادامھ بدهنسیم جلوتر، روی لبھ ی کاناپھ

  !شوخ طبع ھم ھستید

برای مشاور بودن اول باید دوست بود، .  رو دیدهفکر کرد، تا امروز فقط اخم و تخم و غرغرشو 

چشم ھای آبی مرد ریزتر شد . ولی رابطھ ای کھ نسیم با این دکتر داشت شباھتی بھ رفاقت نداشت

  کی گفتھ دارم شوخی می کنم؟: و گفت

چقدر جالب می شد اگھ اون : بعد گفت. ابروھای نسیم توی ھم رفت و با دقت بیشتری نگاھش کرد

  .شما رو فرستادند دفتر من، االن اینجا بودندھایی کھ 

 خانومقبل از اینکھ من رو بفرستند سراغ یھ : دکتر بعد از چند لحظھ، با لبخند کجی جواب داد

  !خوشگل باید فکرش رو می کردند

ھر چیزی بود بھ جز . روش رو سمت پنجره ی باز برگردوندبا کالفگی تصنعی نسیم لبخند زد و 

موھای فر و وحشی کھ بیشتر مواقع نمی . دونست کھ یھ دختر معمولیھخودش می ! خوشگل

تونست خوب بھش حالت بده، چشم ھای قھوه ای معمولی، پوست سبزه متوسط کھ نھ درخشش 

: دوباره سمت مرد برگشت و گفت... پوست ھای روشن رو داشت، نھ رمز و راز پوست ھای تیره

 من نمی خوام ی دید ادامھ اش رو با متود من پیش بریم؟اجازه م... بیشتر جلسھ رو کھ حروم کردیم

  .فشار بیارم، ولی فکر می کنم دیگھ وقتشھ کھ جدی تر شروع کنیم

  چرا بی خیال نمیشی؟: دکتر دست بھ سینھ نگاھش کرد و گفت

  .این بار نسیم ھم بھ پشتی کاناپھ تکیھ داد و بھ دیوار رو بھ رو زل زد

ولی در ...  کھ موھای مادرش رو می کشھ و جیغ می زنھای می مونیچون شما مثل بچھ  -

  .واقع ازش بغل می خواد
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 حرکت پرصدای یھ ماشین سکوت رو می تاھی ھر دو ساکت بودند و فقط گاھیبرای مدت کو

از چشم ھاش .  بودحالتنسیم سرش رو بھ طرف دکتر کج کرد کھ اون ھم دقیقًا تو ھمین . شکست

بعد خیلی ناگھانی حالتش . روی پیشونی بلندش نشون می داد کھ جدیھچیزی خونده نمی شد اما اخم 

ایده ی بدی ... ھوم... االن شما مادره ای؟: عوض شد و دوباره مسخره بازی رو شروع کرد

  !نیست

  !با من حرف بزن: نسیم خیلی جدی گفت

  .موضوع مشترکی نداریم -

 پس این یک ساعتی کھ بھ اشتراک گذاشتیم چیھ؟ -

یعنی انقدر جذابیت زنونھ ی . تا مسئلھ جدی می شد، پا بھ فرار میذاشت. ش نگاه کرددکتر بھ ساعت

: دکتر بھ حرف اومد! نسیم کم بود کھ نمی تونست مردی رو یک ساعت توی دفترش نگھ داره؟

  چی می خوای بشنوی؟

می خوام یھ گفتگوی ساده رو شروع کنیم و جواب ھاتون رو ... فعًال قصد دور رفتن ندارم -

  .شنومب

 !بسیار خب -

 قبل از اینکھ بیای اینجا، مشغول چھ کاری بودی؟... مثًال -

 !سکس -

مرد بعد از مکث کوتاھی . نسیم با نفس عمیقی، پلک ھاش رو محکم بست کھ بھ خودش مسلط باشھ

  .پمپ بنزین بودم: جدی تر گفت

 و ادامھ دکتر روی صورتش چشم چرخوند. پلک ھاش رو باز کرد و نگاھش جدی تر از قبل شد

  چیھ؟ نکنھ می خوای گواھینامھ ام رو باطل کنی؟: داد

  !بیشتر توضیح بده -

کارت رو ... بنزین زد... بعد کارتم رو بھ متصدی دادم... خب اول پارک کردم -

 !!؟ ھم بگمفشار دادن استارت رومراحل ... راه افتادم... پول رو گرفت... برگردوند

 چرا خودتون پیاده نشدید؟ -

- ... 

 ...اتون کثیف می شد؟ یا بوی بنزین اذیتتون می کرد؟ یالباس ھ -

 .َمردم -
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 مردم چی؟ -

 ...از دانشگاه، تلوزیون، بیمارستان، اخبار. بعضی از مردم من رو میشناسند -

 !اینکھ چیز خوبیھ. خب بشناسند -

  !خوب؟: پوزخند زد و گفت

  ...اگر نمی شناختند کھ کار و -

  .بارِ  شما انقدر نمی گرفت: امھ دادرو گرفت و اد» کاسبی«جلوی اومدن واژه ی 

این منم کھ دارم بھ : دکتر پاھاش رو از روی میز بلند کرد و با موقعیت فیزیکی رسمی تری گفت

منم کھ دارم از سال ھا زحمتی کھ کشیدم و تحصیالت و ! مردم لطف می کنم، نھ مردم بھ من

  ...منم کھ. تجربھ ام براشون مایھ میذارم

  !رایگان؟: رید و با لبخند گفتنسیم وسط حرفش پ

  !آخرین بارت باشھ کھ وسط حرف من می پری -

. نسیم توی سکوت بھ صورت مرد نگاه کرد کھ حاال ھیچ نشونھ ای از تفریح و شوخی نداشت

دوباره بھ مود بی اعصابیش برگشتھ بود ولی نسیم نمی خواست حاال کھ بھ حرف اومده، متوقفش 

  .  ھایی کھ من کردم دست کمی از معجزه نداشتجراحی: دکتر ادامھ داد. کنھ

  !حاال خدا ھم شدید؟ -

مرد دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و رد جا بھ جایی آرواره ھاش . بھ چشم ھای ھم زل زدند

االن اینجا اگر خدا بودم ! نھ: بعد بدون ھیچ حسی توی صداش جواب داد. روی صورتش نشست

  !ننشستھ بودم

  !! دارید بھشون لطف می کنیدبرگردیم سر مردمی کھ -

  !... مردم: پوزخند زد و گفت

- ...  

ھمھ ی عمرم بھ این فکر می کردم کھ چرا ھر چی حشره ھا رو از خودت دور می کنی،  -

 .بیشتر طرفت میان

می شد از توش یھ . واقعًا چی توی مغز ھمچین آدم ھایی می گذشت کھ برای نسیم قابل درک نبود

  !!حشره؟: آھستھ پرسید.  موفقپروپوزال  آورد یا یھمقالھ ی پر سر و صدا در

- ...  

 چی باعث شده شما ھموطن ھاتون رو با حشره مقایسھ کنید؟ -
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 .اگر جای من بودی می فھمیدی -

- ... 

وقتی ھر کس طرفت می اومد یا عکس می خواست، یا امضا می خواست، یا نمره می  -

و می خواست، یا بدون نوبت دھای تجربیت ررفنتخواست، یا توصیھ نامھ می خواست، یا 

یا پول می خواست، یا یا نسخھ ی داروھای خاص رو می خواست، ویزیت می خواست، 

 .باالخره یھ چیزی می خواست... موقعیت می خواست، یا توجھ می خواست، یا

اصًال دوست نداشت کھ شبیھ مشاورھای حق بھ . توی سکوت بھش زل زدنفس عمیقی کشید و 

بھ نظر می رسید کھ دکتر .  کھ طرف ھر کسی رو می گیرند بھ جز مراجعجانب بھ نظر برسھ

زنگ تلفن پخش شد و نسیم از خداخواستھ برای عوض شدن فضا بھ طرفش . ھمچین احساسی داره

از موسسھ : خانوم ایمانی پشت خط گفت. باید یھ برک مینداخت و تلفن بھترین موقعیت بود. رفت

  تماس گرفتند، وصل کنم؟

   در مورد چی؟موسسھ؟ -

 .فکر می کنم شنبھ باید جایی باشید -

 . آھان -

 .بگو خودم بعدًا تماس می گیرم: مکث کرد و بعد ادامھ داد

 .بلھ -

من گاھی، وقت ھای آزادم : قطع کرد و برای برگردوندن صمیمیت بینشون کمی از خودش گفت

  .رایگان. رو تو یھ موسسھ ی خیریھ میگذرونم

- ...  

 .مردم ھم ھستند کھ چیزی نمی خوانبعضی از ... می بینید -

  . و با لبخند بھ خودش اشاره کرد

  چھ موسسھ ای؟! خیریھ؟: دکتر بی توجھ بھ جملھ اش، پرسید

  .یھ موسسھ ی کوچیکھ... »امام عصر «-

  ؟ جدًا؟ »امام عصر«: دکتر خنده ی عصبی کرد و با لحن مسخره ای گفت

  چیز عجیبیھ؟ -

  !!!بعد اسمش میشھ امام عصر... ی مثل توئھھمھ ی مصیبت ھاش رو دوش آدم ھای -

  !اونجا کسی بھ خاطر اسم و رسم کار نمی کنھ -
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 تو اصًال امام عصر رو قبول داری کھ تو موسسھ اش کار می کنی؟ -

من اھوازی ھستم ولی جزء ... !لطفًا آروم تر: نسیم تذکر داد. صداش خود بھ خود باال رفتھ بود

  .شیعھ ھام

حس می کرد مرد فقط می خواد بھ ھر . ساسیت روی نامگذاری نمی شدنسیم متوجھ این ھمھ ح

  !پس اھوازی ھستی: پوزخند زد و گفت. چیزی کھ سر راھش قرار می گیره، گیر بده

نگاھش روی صورت و موھای نسیم حرکت کرد و نسیم داشت با میلش بھ اینکھ موھاش رو زیر 

ی بھ این مرد نشون بده کھ متوجھ بشھ نمی خواست نقطھ ضعف. شال فرو ببره مبارزه می کرد

  .نگاھش چھ تاثیری روی دستپاچگی نسیم داره

  !می خوره از عرب ھا باشی... باید از ظاھرت حدس می زدم -

نسیم از بچگی حساسیت این موضوع رو . ولی پدرش ریشھ ی عربی داشت مادرش بختیاری بود

ھ چرا؟ گاھی حتی تسلیم موقعیت ھم بدون اینکھ بفھم. حتی توی شھر خودش. ھمھ جا حس می کرد

ولی حاال با باال رفتن سنش، اینجور اشاره ھای نخ نما دیگھ اھمیتش رو از دست داده ... شده بود

گیر قوم و نژاد یکی از دالیلی کھ بھ زندگی توی تھران عالقھ داشت ھمین بود کھ کسی . بود

ن آدم با این لبخند مسخره، سعی داشت یھ  اما ای.دیگران نبود و این توی روابط مسئلھ ساز نمی شد

شما ھم حتمًا : نسیم آروم جواب داد. نقطھ ضعف پیدا کنھ و دست رو جای حساسی گذاشتھ بود

  !آریایی اصیلی

  بھت برخورد؟باالخره چیھ  -

 !نھ، ظاھرًا بھ شما برخورده -

 در رو باز دوباره ھمون حالت عصبی بھ مرد دست داده بود کھ ھفتھ ی پیش نمی تونست باھاش

از عرب ھای خوزستانی، بین ما چھ : با خط و نشون سر تکون داد و تلخ تر از قبل گفت. کنھ

  غلطی می کنی؟

. جلوی توھین مراعات کردن ھم حدی داشت. دیگھ واقعًا داشت بھ نسیم بر می خورد... »بین ما«

وقت جلسھ ! رماییدبف: ھمزمان گفت. جوابش رو نداد ولی از جاش بلند شد و پشت میزش برگشت

  .تون تموم شده

  ! دقیقھ مونده5ھنوز : دکتر بعد از چند ثانیھ سکوت رو شکست

. دست بھ سینھ و طلبکار نشستھ بود. نسیم دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و مستقیم نگاھش کرد

  . دقیقھ تکلیف این ھفتھ رو میدم5پس تو این ... خیلھ خب: جواب داد
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یکی از کشوھا رو باز کرد و . شم ھای مرد، بلند شد و سمت قفسھ ھا رفتبی توجھ بھ گیجی تھ چ

یھ دفترچھ یادداشت کوچیک از . دا کنھوسیلھ ھای داخلش رو جا بھ جا کرد تا چیزی کھ می خواد پی

 طرح چرم و مردونھ ھم داشت ولی از قصد، جلد دخترونھ ی صورتی رو ...بین دفترچھ ھای کشو

  .سمت مرد اخموی روی کاناپھ رفت و دفترچھ رو جلوش گرفت .ست و کشو رو بانتخاب کرد

  این چیھ؟ -

 ! دفترچھ ی روزانھ ی شما -

- ... 

الزم نیست گرفتن جایزه ی نوبل .  تا اتفاق خوب ھر روزتون رو توش یادداشت کنید5باید  -

 .ھر چیزی کھ حس خوبی براتون داشتھ!! باشھ

 !!یعنی چی؟ این بچھ بازی ھا چیھ خانوم؟؟ -

 !ا تنھا کسی کھ داره بچھ بازی در میاره شماییاینج -

.  تا اتفاق پر شده باشھ35ھفتھ ی دیگھ باید با : دکتر لب باز کرد ولی نسیم اجازه نداد و گفت

  ...وگرنھ

  وگرنھ چی؟ اخراجم می کنی؟ -

 !!بگیرید... راه ھای تنبیھ بھتری ھم ھست -

دوباره روی صندلیش برگشت و چرخ نسیم . دکتر محکم از دستش کشید. و دفترچھ رو تکون داد

چند تکھ کاغذ از کشو بیرون آورد .  رو یھ نیم دایره چرخوند تا چشمش بھ صورت مرد نیفتھھاش

  . و حواسش رو بھ نوشتھ ھا داد

  ...مسخره تر از این: دکتر

  ! دقیقھ تموم شد5: نسیم

حرف ھا زیادی نسیم قصد نداشت نگاھش کنھ، اون .  یک دقیقھ ساکت و بی حرکت موندمرد

لب باز کرد کھ طبق . از گوشھ ی چشم دید کھ بلند شد و کتش رو برداشت. ناراحتش کرده بود

بھ موقع جلوی ولی » ھفتھ ی دیگھ می بینمت«معمول، مثل آخر ھمھ ی جلسات مشاوره اش بگھ 

بالخره . نسیم حتی سر برنگردوند. دکتر کنار در مکث کرد. چیزی نگفتخودش رو گرفت و 

  ...بدون خدافظی. رون رفتبی
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8««   

کارن سرش رو بھ سمت آسمون آفتابی و صاف بلند . وسط مھر بود و ھوا کمی خنک شده بود

بی توجھ بھ آدم ھای . نور خورشید روی پوست صورت و بدنش، حس خوبی بھش می داد. کرد

د، مشغول قدم ر ایستاده بودناطراف کھ ھمھ مثل خودش با تیشرت و شلوارک راحتی، کنار استخ

 سرخ اللش بین چمن یک دست و گل ھایکف سازی فیروزه ای استخر تزیینی و آب ز. زدن بود

جلوی چشم ِ  کارن سعی کرد فکرش رو استخر . اطراف منظره ی فوق العاده ای ایجاد کرده بود

بعد از مدت ھا تنھایی، بودن در کنار دوست ھا و دیدن چھره ھای آشنا بھش . ھاش دور کنھ

اگر یک سال پیش بود، صدای خنده ھای خودش و آدم ھایی کھ ھمیشھ دور و برش . آرامش می داد

جمع می کرد، این محوطھ رو پر کرده بود اما حاال دیگھ خیلی وقت بود کھ حوصلھ ی شلوغی رو 

  !تنھایی: دستی روی شونھ اش نشست و صدایی از کنار گوشش گفت. نداشت

انمود کنھ کھ ی برگشت کھ مثل بقیھ ی دوست ھاش سعی داشت وبھ طرف صورت لبخند بھ لب عل

 کھ کارن ھمون آدم سابقھ ...یک سال پیش، ھیچ اتفاقی نیفتاده کھ بیشتر از ...ھمھ چیز رو بھ راھھ

  .چھ ھوای خوبی: برای دلخوشی علی لبخندی زد و گفت... و

  .آره این موقع سال ھوای لواسون می چسبھ -

پلھ ھایی کھ از باالی استخر رد می شد و در نھایت بھ . سنگی راه افتادندبا ھم بھ طرف پلھ ھای 

بھ خاطر من کمتر : کارن با نگاھی بھ ھمکارھا و آشناھا پرسید. تراس طبقھ ی دوم می رسید

  دعوت کردی؟

  چرا باید اینکار رو کنم؟! نھ -

ی گفت حال شلوغی م. آره، عسگرلو رو ھفتھ ی پیش دیدم: علی تسلیم شد. چشم ھاش رو ریز کرد

  .رو نداری

  .شاید: کارن گفت. بھ تراس باال رسیده بودند

  می دونی کھ؟. این یھ سال اگھ کسی جایی خبرت نکرده، بھ خاطر خودت بوده -

 .می دونم. بلھ -

 این بود کھ انقدر دوست و آشنا داشت کھ فرصت نمی کرد با ھیچ کدوم چند شغلھ بودن کارنخوبی 

بھ حفاظ تراس تکیھ داد و .  چیزی رو برای کسی توضیح بده ھم نبودپس احتیاجی. صمیمی بشھ

درخت . روی منظره ی پایین چشم چرخوند. گذاشتکف دست ھاش رو روی لبھ ی سفید سنگیش 
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ھای بلند کھ ارتفاعشون از تراس بلندتر بود، آب زالل استخر بیضی شکل، گل ھای درشت وسط 

  .ھ ی فصل ھا عالیھ توی ھمویوی تراست: سکوت رو شکست. چمن

  !بھ پای آبشار و جنگل کھ نمی رسھ -

بعد با یادآوری گذشتھ و دعوت ھمکارھاش بھ . کارن از اشاره علی بھ ویالی شمالش لبخند زد

علی ھم بھ جای . مھمونی خانوادگی نبود. بیشتر این آدم ھا اومده بودند. اونجا لبخندش محو شد

ھای خانوادگی ھم خستھ کننده بود، ھم کلی دردسر مھمونی . زنش با دوست دخترش اومده بود

فالنی با زن «... تا دو ماه بعدش باید حرف و حدیث ھا و قھر و ناز ھا رو جمع می کردند. داشت

ھیکل زن فالنی بھ درد بستن «... »فالنی نتونستھ بچھ اش رو تربیت کنھ«... »من شوخی کرد

رتی ھای مجردی مخفی نگھ داشتن بود کھ دیگھ تنھا مشکل پا... »دروازه ی گل کوچیک می خوره

بھ نفع ھمھ بود کھ فردای ھمون شب، کل ماجرا و آدم . برای خودش و این جماعت عادی شده بود

؟ »ساده«فکر کرد . بھ ھمین سادگی... از دوربین و گوشی ھم خبری نبود. ھاش رو فراموش کنند

ھر چند د جایگزین این مھمونی ھا کنند تا ولی چھ چیز دیگھ ای رو می تونستنواقعا ساده بود؟ 

بھ آدم ھای اطرافش وقت گیرشون رو کمتر کنھ؟ سخت و ھای شغل از   فرسودگی،وقت یھ بار

م ھفتھ از یھ سری مرد و زن کھ تا خرخره توی حرفھ اشون فرو رفتھ بودند و تما... نگاه کرد

  مشغول تالیفی؟: علی دوباره پرسید. خودشون کار می کشیدند

  عسگرلو بھت گفتھ؟: نگاھش رو از ابرھای سفید گرفت و جواب داد

  .آره، گفت با ھم مشغول یھ سری تالیف و ترجمھ اید -

 .چھ کار دیگھ ای ازم بر میاد؟ بیکاری اعصابم رو بھ ھم میریزه -

در ھمیشھ ! نگران نباش: علی دستش رو دور شونھ ی کارن انداخت و با لحن دلگرم کننده ای گفت

  ! رو لغو کردند کھ اینطوری حرف می زنی؟پروانھ اتمگھ . اشنھ نمی چرخھرو یھ پ

- ...  

 ! چند ھفتھ ایھبرکھیچ خبری نیست، فقط یھ  -

 .می دونم -

 .اتفاقًا برای شاد نشدن بدخواه ھات ھم کھ شده، باید عادی بھ نظر برسی -

 .این ھم می دونم -
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فقط می . اری می خوریمی دونستم بعد از جریان دادگاه، دیر یا زود یھ مرخصی اجب -

نره برات صفحھ بذاره  تا کسی. خوان دور و بری ھا رو مطمئن کنند کھ یھ حرکتی کردند

 .از این حرف ھا... کھ فالنی پشتش بھ جایی گرمھ و

 !این بھانھ اشون رسمًا جک بود. پس بھتر بود بھانھ ی درست و حسابی جور کنند -

فعال .  جریان بیمارستان در حال تاسیس خبر نداشتحتی علی ھم ھنوز از. ھر دو کوتاه خندیدند

ھمینجوری، بدون حکم . بھتر بود کھ جریان مسکوت بمونھ تا نتیجھ ی قطعی بھ دست کارن برسھ

 در واقع یاد گرفتھ بود .ریاست ھم کلی دشمن داشت، نمی خواست کسی چوب الی چرخش بذاره

 میز ریاست .رگ حسادتش باال نزدهتوی این شغل، ھر دوست یھ دشمن بالقوه ست کھ ھنوز 

  .  بھ ھیچ قیمتی از دستش بدهنمی خواستبیمارستان تنھا چیزی بود کھ براش باقی مونده بود و 

  .خیلی زود میگذره! زیاد فکرش رو نکن -

بعد . برای تایید حرف علی سر تکون داد.  و فکر ھاش رو پس زدبا صدای علی بھ خودش اومد

 ثانیھ چشم ھاش روی نقطھ  چندبعد از. و دوباره بھ پایین نگاه کردلبخندی روی صورتش نشوند 

  چشمت رو گرفتھ؟: علی ھم بھ ھمون طرف نگاه کرد و آروم پرسید.ای کنار درخت ھا ثابت موند

  مو فره کیھ؟ -

 . اومدهتوکلیبا مریم ... نمی شناسم -

  .من ھمین جا راحتم! برو بھ مھمون ھات برس -

کارن سر تا سر تراس رو . پایین رفتاز پلھ ھا ست کنار پیشونیش، علی لبخندی زد و با حرکت د

صدای خنده و موسیقی خیلی آروم از پایین بھ . قدم زد و منظره ی اطراف رو از چشم گذروند

 کیویمھمونی باربییھ ... بوی کباب ماھیچھ و جوجھ ھم فضا رو پر کرده بود. گوش می خورد

صندلی  بھ طرف . پر زرق و برق خودش فرق داشتبا مھمونی ھای. خصوصی با غذای ساده

 و نفس  توی سایھ نشست. قسمتی از شیروانی ساختمون چیده شده بود زیررفت کھ ھای حصیری

کافی بود، نمی خواست تمام مدت قدم  کار و تنھایی دل کنده بود، ھمین کھ از خونھ و. عمیقی کشید

  .نھبزنھ و بھ خودش و بقیھ خوب بودن حالش رو ثابت ک

یھ چرت بعد از . روی صندلی لم داد و سرش رو بھ کوسنی کھ زیر گردن گذاشتھ بود، تکیھ داد

اما زیاد طول نکشید کھ کسی از . ظھر ھم خستگی رو ازش می گرفت، ھم وقتش رو می گذروند

پلک ھاش رو باز کرد و ھمون زن مو فر رو دید کھ از باال بھش خیره . باالی سرش صداش زد
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ضد :  دلنشینی گفت لحنزن لبخند بزرگی زد و با.  کوسن رو برداشت و درست نشست.شده بود

  !دکتر؟... آفتابتون تموم شده، تو سایھ نشستید

کارن نگاھی بھ اطراف انداخت، توی تراس اثری از کسی نبود و حدس می زد کی ممکنھ زن رو 

 رو تموم ی زاھدانھقتشھ کھ زندگظاھرًا ھمھ ی آشناھاش فکر می کردند دیگھ و. باال فرستاده باشھ

 می خواست ھم دیگھ نمی کنھ و بھ روال قبل برگرده ولی ھیچکدوم نمی دونستند کھ حتی اگر

بھ نظر می . دیگھ حالش از زن ھا بھ ھم می خورد. دیگھ کشش ھیچ کاری رو نداشت... تونست

  وریزه نشون میدم؟یعنی انقدر پاست: جواب دادکارن .  قصد رفتن ندارهاین خانوم کھ رسید

  !باالخره پزشک کھ ھستید -

  !پوستتون ھم کھ شاھد زنده است: زن ادامھ داد. پوزخند زد

بدون دعوت روی . چھ زود دخترخالھ شده بود و درباره ی پوستش حرف می زد. ابرو باال انداخت

خ می  رو بیشتر بھ ر کوتاھی دامن سفیدش این حرکتصندلی کناری نشست و پا رو پا انداخت کھ

... راحت باشید: کنایھ زد. مودب بودن و رو دادن بھ زن ھا جزء خصوصیات اخالقیش نبود. کشید

  !مزاحم نباشم؟

  !خواھش: بعد گفت. زن با شک بھ چشم ھاش نگاه کرد کھ فازش رو تشخیص بده

ھای مرد... اوووم: یعنی انقدر تو باغ نبود؟ یا بھ نفعش بود خودش رو بھ نفھمی بزنھ؟ اضافھ کرد

  ...یھ جورایی وجھ مشترکھ... جدا از جمع روم تاثیر میذارند

  نکنھ علی بھت گفتھ من جراح پالستیکم؟: کارن آروم سر تکون داد و گفت.  زدچشمک بامزه ایو 

خیلی ھا رو می شناخت کھ بھ خاطر عمل ھای زیبایی مجانی بھ چھ . زن با گیجی نگاھش می کرد

ستش رو بلند کرد و تکھ ای از موی فر زن رو بین انگشت ھاش د. خفت ھایی کھ نیفتاده بودند

از ھمون اولین باری کھ چشمش بھ این موھا افتاده بود فقط چھره ی یھ نفر توی ذھنش . گرفت

بھ فرم گرد و کوچیک . البتھ موھای اون دختر طبیعی بود و حتی رنگ نداشت. تکرار می شد

دستش رو . این نگاه مشکوک، انگار مال خودش نبوداما موھای این زن با . بینیش ھم می اومد

میشھ برگردید پیش بقیھ؟ یھ تلفن خصوصی : عقب برد و واضح تر از قبل منظورش رو گفت

  !دارم

زن چند ثانیھ ای خیره نگاه کرد، بعد ھر دو دستش رو بھ دستھ ھای صندلی فشار داد و محکم از 

کارن . است بھ طرف پلھ ھای تراس حرکت کردگردنش رو  با اخم چرخوند و یک ر. جا بلند شد

کانتکت ھا رو باز کرد و روی شماره ای کھ با اسم . موبایلش رو از جیب شلوارک بیرون آورد



 58 

دو روز پیش این شماره رو با اصرار از منشی دفترش . ذخیره کرده بود ثابت موند» مشاور«

ه بود، چون اصًال نتونستھ بود حرفی حتی یھ بار بعد از شنیدن صدای نازکش قطع کرد. گرفتھ بود

می دونست توی جلسھ ی آخر . اما این بار باید خودش رو راضی می کرد کھ تماس بگیره. بزنھ

 بود کھ اگر خودش در مورد نژاد ترکش از کسی می شنید، تا خیلی تند رفتھ و حرف ھایی رو زده

 کھ ھر کسی نمی تونست زیر مشکالتی رو پشت سر گذاشتھ بود. پای شکایت رسمی پیش می رفت

تری کھ تنھا  بھ دخن دلیل نمی شد اما ای ناراحتیش ھم از یھ جای دیگھ بودبارش دووم بیاره،

نھ بھ خاطر اون دختر، بلکھ بھ . یھ عذرخواھی بدھکار بود! ، ھر حرفی بزنھجرمش مشاوره دادنھ

   !خاطر شخصیت خودش

  بلھ؟:  بعد از چند بوق جواب داد.روی اسم رو لمس کرد و گوشی رو سمت گوشش برد

صدای خیابون و شلوغی از اون طرف خط شنیده می شد کھ با طبیعت آروم اینجا خیلی تضاد 

  بفرمایید؟: دختر دوباره گفت. داشت

  .سالم -

 بفرمایید؟... سالم -

 .من شفیق ھستم -

  امرتون؟: بعد از سکوت کوتاھی گفت

  .خوب پیش نرفتجلسھ ی دوشنبھ اصًال ... خب... تماس گرفتم کھ -

 از نظر شما مشکل از کجا بود؟. بلھ، ھمینطوره -

از کجا شروع شدن : چند لحظھ فکر کرد و بعد جواب داد. سوال خیلی کنایھ آمیز پرسیده شده بود

  .من بحث رو بھ جایی کشوندم کھ نباید... مسئلھ اینھ کھ. مشکل مھم نیست

  !خوشحالم کھ اشتباھتون رو پذیرفتید -

خواستم بدونید کھ از حرف ھای آخر جلسھ منظورِ  :  روی ھم فشار داد و بعد گفتدندون ھاش رو

  .بدی نداشتم... 

بھ ھر حال، اگر من اون روز محکم برخورد نکردم بھ این خاطر نبود کھ حق با شماست  -

  .دلیلش فقط مراعات حال شما بود. یا من بلد نیستم از حقم دفاع کنم

 ! مراعات؟- -
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من بھ . ارھا بھ من ثابت کردید کھ احتیاج دارید باھاتون مدارا بشھشما ب! بلھ مراعات -

در واقع اولین کسی کھ ... عنوان روانکاو، در حال حاضر نزدیک ترین شخص بھ شمام

 . باید مدارا کنھ

- ... 

 .من برای کمک بھ شما اینجام، نھ بدتر کردن اوضاع -

من اونی ام کھ ھمھ باید ! کامل رسوندیدمنظورتون رو . بلھ: با پوزخند و لحن نیشداری جواب داد

  !جلوش کوتاه بیان

  .نھ، فکر نمی کنم رسونده باشم -

- ... 

نژادپرستی با ھر . دکتر شفیق امیدوارم متوجھ باشید توھینتون چقدر جدی بود... بگذریم -

 .رنگ و لعابی، دیگھ تو جامعھ ی مدرن جایگاھی نداره

 !ن باشید دلم براتون تنگ نشده بود مطمئ...خب، تماس من ھم برای عذرخواھی بود -

الو؟ : با نگاھی بھ خلوتی تراس صداش رو باالتر برد. پشت خط فقط صدای خیابون می اومد

  ھستید؟

- ...  

 نکنھ پوزشنامھ می خواھید کھ رضایت بدید؟ ھزینھ ھم داره؟؟ -

 .گفتید ھزینھ، بلھ داره... راستش -

با .  شده بود، نمی شد ھیچکس رو شناختعجب روزگاری. کارن سرش رو عقب برد و بلند خندید

  چقدر عزیزم؟: خنده پرسید

  .مالی نیستھزینھ ی : بعد از سکوت چند ثانیھ ای، جواب داددختر 

صورتی کھ کمی چھره ی ریانا رو براش تداعی . صورتش رو موقع گفتن این حرف تصور کرد

... ؟اسپا و ماساژ درمانی ای؟پس چی می خو... اھوم: دخنده اش بیشتر شبا این مقایسھ . می کرد

  خصوصی؟

ظاھر قد بلند و  با ھیکل ظریفش. ھ حسی می تونھ داشتھ باشھو بھ این فکر کرد کھ بودن باھاش چ

در واقع اصًال بھ کارن نمی . خیلی فرق داشتتوی ذھن ھمھ بود،  زن ھای عرب ی کھ ازدرشت

. نبھ ی آینده یھ جلسھ ی مھم دارمش: صدای نفس دختر توی گوشی پیچید و بعد کالفھ گفت. اومد

  . تنھایی سختھ، دخترھای جوون رو زیاد تحویل نمی گیرند. باید با مسئول جایی مالقات کنم
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   خب؟-

  . اگر برای شما زحمتی نیست، من رو تا اونجا ھمراھی کنید-

-...   

  .مشاورتونم!  در ضمن من عزیز شما نیستم-

بھتر . نمی دونست چی باید بگھ. و شروع بھ قدم زدن کرداز جا بلند شد . کارن نفس عمیقی کشید

 .این بود کھ یھ بھانھ ای برای شنبھ بیاره و در خواست رو قبول نکنھ، بی دردسر ترین راه

مشخص بود کھ ھدف دختر از این پیشنھاد شناخت بیشتر روی کارنھ و کارن می دونست کھ 

. تو ذوق می زددوباره صدای خیابون .  بدهناخواستھ نقطھ ضعفی از خودش نشوناینطوری ممکنھ 

  کجایی؟: پرسید

  ولی عصر -

- ... 

 .کار خیره -

 چی؟ -

 . وقت آزاد ھم دارید .شما کھ فعًال از کار معلقید... شنبھ رو میگم -

- ...  

 !اشاره کنم بھ حرف ھای اون جلسھ تون تو گزارشم می تونم... می دونید کھ -

 داری باج می گیری؟ -

 . جبران کردھ کار خیرھر کار بدی رو باید با ی -

 این ھم یکی دیگھ از متودھای شماست؟ -

 ؟؟».فردا پر از اتفاق ھای خوبھ« بار روی کاغذ بنویسید 1000یا ترجیح میدید  -

 !!!بلھ؟؟؟ -

 .راھکار استفاده از ضمیر ناخودآگاه -

منظورت تو : اخمی روی صورت کارن نشست و گفت.  دیگھ داشت زیاده روی می کردآدماین 

  !!!ر صورتیھ کھ عکس گربھ داره؟ھمون دفت

   !کیتیھاسمش ... ھر گربھ ای نیستھم اون صورتی و آبی، : دختر آروم خندید و جواب داد
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ھای مو خرگوشی کھ دارند فرق بین عروسک ھاشون رو برای باباشون توضیح بچھ شده بود مثل 

ھ لبھ ی استخر افتاد، بھ اما نگاھش ب» شنبھ باید جایی باشم«خواست بگھ . کارن لبخند زد! میدند

  .میام. باشھ، بعدًا ھماھنگ کنید: گفت.  ھمون زنموھای

  قول دادید دیگھ؟: صدای خندونش رو شنید

  ! قول دادم: دوباره لبخند زد و گفت

  .یکی از جلسھ ھا بھ حساب میادبھ جای اما : و سریع اضافھ کرد

  .قبولھ -

قبًال سر . باورش نمی شد کھ قبول کرده باشھو گذاشتن گوشی توی جیب ھم حتی بعد از خداحافظی 

خیلی چیزھا توی زندگیش کوتاه اومده بود و رھاشون کرده بود ولی این شامل شغل و حرفھ اش 

باید روی پا بلند می شد و بھ خاطر شغل و زندگیش می جنگید اما در عوض دنبالھ رو . نمی شد

ھمون دوشنبھ . رفت و بھ ابرھا زل زدصورتش رو دوباره بھ سمت آسمون گ! این دختر شده بود

شاید می تونست با رفتار . آھی کشید. ھا رو بھ زور تحمل می کرد، شنبھ ھم اضافھ شده بود

علی از . آقامنشانھ روش تاثیر مثبتی بذاره تا زودتر گواھی رو امضا کنھ و شر قضیھ کنده بشھ

  !!یارهیھ سیخ کباب اضافھ وزن نم! بیا پایین پسر: پایین صداش زد

  .لبخندی زد و بھ طرف پلھ ھا رفت

  

9««   

خانوم پرچمی کنار قفسھ ی پوشھ ھا ایستاده . چند ضربھ بھ در باز اتاق زد و بھ داخل سرک کشید

  !دیر کردی: بھ طرف نسیم برگشت و با لبخند گفت. بود و داشت چند تا رو بیرون می کشید

  خیلی؟: نسیم پف مقنعھ اش رو مرتب کرد و گفت

  ...نھ -

خانوم پرچمی . نسیم ھم وارد اتاق شد. از قفسھ ھا فاصلھ گرفت و پوشھ ھا رو روی میزش گذاشت

ھر وقت دیدی دیگھ نمی کشی، . فقط می خوام بدونی کھ اینجا ھیچ چیز اجباری نیست: ادامھ داد

  !تعارف نکن، فقط بگو

  .من از وقت کاریم نمی زنم، پس می تونم کھ میام. می دونم -

 .خوبھ -
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خودش . اینجا اتاق مدیر موسسھ بود اما خانوم پرچمی حقوق نمی گرفت.  میز نشستپشت

. بازنشستھ ی فرھنگی بود و نیاز مالی نداشت، از این اتاق ھم برای ھمھ جور کار استفاده می شد

  !نسیم جان: کشوی میزش رو باز کرد و گفت

  بلھ؟ -

نسیم تسبیح . ی ھوا آویزون مونددستش رو از کشو بیرون آورد و ھمراھش تسبیح آبی رنگی تو

  . خواستھ این تسبیح رو بھ تو بدند: پرچمی لبخندی زد و گفت. رو می شناختربابھ خانوم 

مراسمش خیلی : توی مشتش فشار داد و آروم گفت. نسیم لبخند غمگینی زد و تسبیح رو گرفت

  .سوت و کور بود

  .طفلک کسی رو نداشت -

- ... 

 نمی دونی چند دست چرخیده .ز خانوم نھاوندی برات آورددیرو. این ھمھ ی داراییش بود -

 .تا بھت برسھ

 . از اینکھ پیرزن بھ یادش بوده، خوشحال بود.نسیم دوباره لبخند زد و تسبیح رو توی کیفش گذاشت

ھمین : گفتبا نگاه دقیقی بھ صورتش  خانوم پرچمی دوباره ...از اینکھ تونستھ بود براش کاری کنھ

  !زیاد فکر و روحت رو درگیرشون نکن .می کنی بسھکھ انقدر تالش 

  .حواسم ھست -

 .نمی خوام اذیت بشی -

  .حواسم ھست. می دونم -

حتی تجربھ ی کاریش رو باال می . باعث می شد حس کنھ کھ مفیده. این کارھا رو دوست داشت

  دخترھایی کھ گفتی باال ھستند؟:  بعد از چند ثانیھ سکوت پرسید.برد

  .پر رفت و آمدتره، سر و ریختشون مناسب نیستاین پایین ... آره -

  !می دونی کھ: شکلکی با صورتش در آورد و با لبخند اضافھ کرد

  .پس من میرم باال. اھوم -

 !چند لحظھ صبر کن -

چھ : داخل اومد و خانوم پرچمی گفت. و ھمزمان صدای سالم کردن ماھان از جلوی در شنیده شد

  .خوب، خودشون ھم اومدند
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 اما داوطلب ھای مرد، مثل ماھان، رسیدگی می کرد موسسھ قط پنجشنبھ ھا بھ کارھاینسیم اغلب ف

  . بیشتر وقت می گذاشتند و مسئولیت ھای بیشتری رو ھم قبول می کردند

  چطور مگھ؟: نسیم

  ...در مورد بچھ ھا: پرچمی

 و ماھان ندبا ماھان احوالپرسی کرد. و با نگاھی بھ صورت مأیوس ماھان جملھ اش رو ادامھ نداد

من باز ھم بھ دوست ھای قدیمی پدرم سفارش کردم ولی متاسفانھ اون ھا ھم آشنا : بھ حرف اومد

  .نداشتند

  .خیلی ممنون کھ تالشتون رو کردید: پرچمی

  با این حساب مالقات شنبھ ی من لغو میشھ؟... یعنی: نسیم

 چون مجبور بود قرارش رو با شاید! نمی دونست چرا، ولی ناامیدیش بیشتر از چیزی بود کھ باید

اون : خانوم پرچمی گفت. دکتر شفیق کنسل کنھ و ھمیشھ از اینکھ حرفش دو تا بشھ بیزار بود

ھر کسی رو ھم قبول نمی . مجتمع آموزشی خیلی تازه کاره، نمیشھ آشناھای زیادی اونجا پیدا کرد

  .می ترسم رفتنت فایده ای نداشتھ باشھ... کنند

دلش نمی خواست سھ تا بچھ رو از پدر و مادر . اون مجتمع رو زیاد شنیده بودولی نسیم تعریف 

: گفت! جدا کنھ و بھ مراکز معمولی بھزیستی بسپره کھ خیلی ھم بھتر از خونھ ی پدرشون نیست

  .حداقل تالشم رو می کنم. من یھ تحقیق کوچیک کردم، فکر کنم بتونم کاری کنم

  . تصمیم با خودتھ: پرچمی

  می خوایید باھاتون بیام؟: ماھان

  .نھ، تنھا نمیرم: نسیم

  مطمئنید؟:  گفتگاھی رد و بدل کرد و بعدخانوم پرچمی ن ماھان با

  .تقریبًا: نسیم لبخند زد و جواب داد

  !پس موفق باشید -

 خانوم پرچمی، اون آقایی کھ گفتید اومد :نسیم سر تکون داد و ماھان رو بھ خانوم پرچمی گفت

  .ربطی بھ گرایش من نداشتقضاییش کل دفترم ولی مش

  .خودم ھم حدس می زدم، ولی نمی خواستم دست خالی بره: پرچمی

  .فرستادمش یھ دفتر مرتبط تر. البتھ یھ سری توصیھ کردم: ماھان

  . چھ خوب: پرچمی
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  .من میرم باال: نسیم

  !با اجازه: رو بھ ماھان ادامھ داد

 راستی مادرتون رفت؟. خواھش می کنم -

چون پدرم ھمراھش . بلھ: اینکھ ھنوز بھ یادش مونده بود تعجب کرد و با لبخند جواب دادنسیم از 

  .نبود، این ماه دو روز بیشتر نموند

  .خواست ازتون خداحافظی کنم: ادامھ داد. چھره ی ماھان کمی ناامید بھ نظر می رسید

 توضیح دادن دیدار با بعد رو بھ خانوم پرچمی، شروع کرد بھ. ماھان لبخندی زد و سر تکون داد

ساختمون . پیچید پلھ ھای باریک سمتو از اتاق بیرون رفت » فعًال«نسیم با گفتن . مادر نسیم

توی اولین . قدیمی دو طبقھ بود و حیاط کوچیکی داشت ولی برای نیازھای این موسسھ کافی بود

وی موکت دراز اتاق طبقھ ی دوم، دو تا دختر جوون روی صندلی ھا نشستھ بودند و سومی ر

گوشھ ای نشست و در حالیکھ موبایلش . نسیم کفش ھاش رو در آورد و وارد اتاق شد. کشیده بود

  !سالم خانوم ھا: رو چک می کرد، گفت

موبایل رو سایلنت کرد و با نگاھی بھ ھر سھ کھ انگار اصًال حوصلھ ی ھیچ . کسی جواب نداد

  ... مشاور روانشناس اینجا.  ھستممن محسنی: کردبھ صحبت کسی رو نداشتند، شروع 

یکی از دخترھا کھ رد ریمل زیر پلکش حتی بعد از پاک کردن آرایش ھم باقی مونده بود، وسط 

  حاال روانی ھم شدیم؟: حرفش پرید

  مگھ فقط روانی ھا با روانشناس ھا حرف می زنند؟ -

ل میان اینجا ھی مدل بھ مد... از صبح عاصی کردید ما رو!... ول کن خانوم تو رو خدا -

 .سخنرانی می کنند

  اگھ انقدر سخنرانی خوبھ، شما چرا خودتون گوش نمی دید؟: دومی اضافھ کرد

 اش رو از سر بیرون کشید و با مرتب مقنعھنسیم . سومی ھم کھ خودش رو کًال بھ خواب زده بود

  خیلی بھ ھم ریختھ؟: کردن موھای پف کرده اش گفت

ھر چقدر ھم کھ نرم کننده می . موھام رو میگم: نسیم ادامھ داد. دنددخترھا با تعجب بھ ھم نگاه کر

  .زنم، فرقی نمی کنھ

  .باید بری آرایشگر برات کراتینھ کنھ: یکیشون گفتھر دو سکوت کردند تا باالخره 

اول گرمش می کنی، بعد . روغن نارگیل خوبھ! مو ھا رو خراب می کنھ... نھ: دومی جواب داد

  ...میذ



 65 

نسیم سر تکون داد و مشغول . شونھ باال انداخت. مد و با ابروی باال رفتھ ساکت شدبھ خودش او

  . من گوش می کنم! اگر حرفی دارید بزنید. حق با شماست: ھمزمان گفت. جمع کردن موھاش شد

بھ چھ حقی ما رو ! بذارید بریم پی زندگیمون: ھر دو دوباره نگاھی بھ ھم انداختند و بعد اولی گفت

  گھ داشتید؟اینجا ن

فرستادن شما دست من نیست، ولی می دونم اگر ھمون دیشب کھ شما رو تو جاده گرفتند  -

  !شماره ای، آدرسی، چیزی داده بودید االن اینجا نبودید

 بابام رو می خواستند، من چھ می دونم آدرس: اونی کھ دراز کشیده بودسریع نیم خیز شد و گفت

  !!بابام االن کجاست

  می کنی؟پس کجا زندگی  -

 .با رفیق ھام -

 چھ جوری خرج زندگیت رو میدی؟ -

فروشندگی، منشی تلفنی، از این : باالخره دختر جواب داد. ھر سھ توی سکوت بھ نسیم خیره شدند

  !جور کارھا

  پس نصفھ شب تو جاده چکار می کردی؟ -

  !اون ھم با دو تا پسر جوون: با ابروی باال رفتھ ادامھ داد

   نگھ دارید؟یدتچطور پسرھا رو نگرف -

  !ولش کن نینا!! ھیس: یکی دیگھ از دخترھا گفت

یا سریع با ماشین زیر پاشون در میرند، یا زنگ می زنند ... ھا از شما زرنگ ترندچون پسر: نسیم

  .بھ بابای پولدارشون و سر یھ ساعت آزاد میشن

- ... 

 .تو یھ جامعھ ی مرد ساالر، زن ھا باید دو برابر مراقب خودشون باشند -

- ... 

 !نھ اینجوری -

این نگاه رو . با دست بھ ھر سھ نفر اشاره کرد کھ فقط با نفرت نگاه می کردند و حرفی نمی زدند

. نگاه آدم ھایی کھ اگر لب ھاشون رو باز می کردند، آبروی دنیا بھ باد می رفت. می شناخت

قیقھ بھ حرف بعد از چند د. زه فکر کردن داد و خودش مشغول برانداز کردنشون شدبھشون اجا

  !من نمیگم آسونھ، چون نیست! خانوم ھا: اومد
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- ...  

 !من نمیگم مشکالت ھمھ یکسانھ، چون نیست -

- ... 

اگھ صد نفر با سیلی صورتش رو سرخ نگھ دارند و پاک زندگی کنند، یھ نفر از این مردم  -

نھ تا ولی کافیھ یھ اشتباھی از کسی سر بز... یھ نفر نمیگھ آفرین. بھ روی مبارکش نمیاره

 .ھمھ ی دنیا سرزنشش کنند

- ... 

 .من این ھا رو می دونم ولی چاره ای نیست -

صداش . موفق بودهکمی سید توی جلب اعتمادشون دخترھا ھمچنان گوش می دادند و بھ نظر می ر

تا یھ دوره ای ... این زندگی، این جور تیغ زدن ھا، باج گرفتن ھا، حراج زدن ھا: رو پایین آورد

  بعدش چی؟. ا یھ سنیجواب میده، ت

نگاه آدم ھایی کھ حقیقت . اتفاقًا این نگاه رو ھم می شناخت. حاال ھر سھ با بغض نگاه می کردند

اما زدن این حرف ھا چھ . حقیقتی کھ خودشون از قبل، بھتر از ھمھ می دونند. تلخی رو شنیدند

نھ یک تنھ بھ جنگ نسیم خوب می دونست کھ نمی توفایده داشت؟ مگھ چیزی رو عوض می کرد؟ 

 صدای یکی از  نبود؟ کارھای نیمھ وقتش، جمع کردن سربازاما آیا ھمین تالش ھا و... دنیا بره

  تا کی ما رو نگھ می دارید؟: دخترھا نسیم رو از فکرھاش دور کرد

قبال تعھدی ندادید، یعنی بار اولتون بوده و بھ جای ... نمی دونم: نسیم با خونسردی جواب داد

پس روندش اینھ کھ سعی می کنیم براتون جایی پیدا کنیم کھ ...  قانونی اینجا فرستاده شدیدبرخورد

  .این یھ مقدار زمان می بره. موقتًا تحت نظر زندگی کنید

 اگھ نخوایم چی؟! اووووه -

 .قرار نیست چیزی بھ خواستتون باشھ! مثًال ھمین دیشب بازداشت شدید ھا -

 رقمی می کنند کھ دارند راست 13ھای  ساختالآدم می کشند و اون ھایی کھ : نینا بلند داد زد

  !!حاال ما بازداشتیم؟! راست می چرخند

. اینجا یھ موسسھ ی مستقل و کوچیکھ. در مورد کلھ گنده ھا کھ کاری از دست ما بر نمیاد -

 کھ می کنیماگر خودتون بخوایید، براتون کارھای معمولی پیدا ... چیزی مجانی نیست

در غیر این صورت یھ سری خونھ ھای گروھی ھست کھ . و جیب خودتون باشھدستتون ت

  ...تحت حمایت بھزیستیھ و
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بابا ... من یکی کھ دیگھ طاقت ھمچین جاھایی رو ندارم... نھ جان مادرت: دختر دومی با نالھ گفت

  . ولمون کنید بریم پی کارمون

  !؟دبیمیرند بعد میگن چرا در : غر ادامھ دادبا غر

اصًال بھ شما چھ ربطی داره؟ مگھ من در مورد زندگی خصوصی شماھا می پرسم کھ ھر کی : نینا

بھ من می رسھ ازم بازجویی می کنھ؟ من دلم می خواد، خوشم میاد اینجوری زندگی کنم، 

  !بھ کسی چھ؟... اینجوری بیشتر بھم حال میده

 این حرف ھا ازش گذشتھ بود و دو نفر دیگھ با اخطار بھش نگاه کردند ولی معلوم بود کھ دیگھ

  .  چی پیش میادراش اھمیتی نداشتب

یا برمی گردید پیش سرپرستتون، یا . بھ ھر حال من گزینھ ھا رو گفتم: نسیم سکوت رو شکست

  ...تحت نظر موسسھ می مونید، یا سازمان ھای دولتی

 اون وقت !! ندامتگاهرید میکنید و می یا اینجا شلوغ کاری : با نگاھی بھ اخم ھای نینا ادامھ داد

  .کاری از دست من ھم بر نمیاد

مطمئن باشید اینکھ اختیار : ادامھ دادنسیم رو بھ ھمھ . نینا ابروش رو باال انداخت و حرفی نزد

  .بیشتر کارھاتون با خودتون باشھ خیلی بھتره تا بقیھ براتون تصمیم بگیرند

دیگران مثل . بچھ ھا من حرف ھام رو زدم:  کردنسیم با لحن دوستانھ تری اضافھ. نینا پوزخند زد

  »بھتره بین بد و بدتر، بد رو انتخاب کنید«توصیھ من بھ شما اینھ ! من ازتون خواھش نمی کنند

. نسیم از جاش بلند شد. نینا سرش رو پایین انداختھ بود ولی دو تای دیگھ بھ نظر تو فکر می اومدند

  .د رو باز کرد و بھ طرفشون رفتپوشھ ای کھ خانوم پرچمی بھش داده بو

. اگر جای شما بودم تمام اطالعاتی رو کھ خواستھ، می نوشتم. فرم ھا رو بھتون میدم -

  .اطالعات واقعی، بھ خصوص مشخصات و توانایی ھا کھ توی پیدا کردن کار مھمھ

  ر؟یعنی یھ حقوق بخور و نمیر و یھ سقف باالی س: یکی از دخترھا فرم خودش رو گرفت و گفت

  .در عوض از کار یکنواخت کارگاھی و یھ عده ھم گروھی خبری نیست... تقریبًا -

 ولی ساعت ورود و خروج و کنترل و اینا داره؟ -

مشکلی ! اگر جا بیفتید و دوباره تا پاتون بیرون رسید، فیلتون یاد ھندستون نکنھ. نھ با شدت -

 متوجھ اید کھ؟. پیش نمیاد

ھر چقدر بیشتر اعتماد جلب کنید، کنترل و :  نسیم ادامھ داد.دو تا از دخترھا سر تکون دادند

  ...یھ زندگی عادی. فشارشون کمتر میشھ
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شاید ... من شاید: گفترو بھ نسیم  بھ کناریش دخترھا تک سرفھ ای کرد و با نگاه کوتاھییکی از 

  .بیاد دنبالم... شماره ی مامانم رو بدم

  چرا ھمون دیشب ندادی؟. بھترین راھھاین  -

 فرم دراز کرد و نینا بدون سوال دستش رو برای. شونھ باال انداخت و لب ھاش رو تکونی داد

  !بده بنویسم: گفت

از ھمین حاال می دونست کھ نینا فقط برای بیرون . و بھ ھر کدوم خودکار دادکرد فرم ھا رو پخش 

اه و کاری کھ تو اما چند درصدی ھم امکان داشت کھ با دیدن خوابگ. رفتن از اینجا راضی شده

تا اینجا وظیفھ ی موسسھ بود و مابقی بھ ارگان .  بشھترغیب محیط معمول جامعھ بود، بھ موندن

 .ارگان ھا و موسسھ ھایی کھ بھ صورت زنجیره ای بھ ھم وابستھ بودند. ھای دیگھ مربوط می شد

. یبانی می کردھرچند تیم امام عصر تا مدت ھا وضعیت ھر کدوم از مراجعین رو پیگیری و پشت

بعد از یک ربع نسیم مقنعھ اش رو روی سرش برگردوند و با فرم ھای پر شده از اتاق بیرون 

ماھان . با فکر اینکھ فردا جمعھ بود و یھ دل سیر می خوابید، لبخند روی صورتش نشست. رفت

  پر کردند؟: پایین پلھ ھا قدم می زد، با دیدن نسیم پرسید

  . بلھ:  و گفتنسیم فرم ھا رو تکون داد

شما ھمھ : گفتماھان انگشتش رو بھ طرف نسیم تکون داد و با چشم ھای ریز شده و ژست بانمک 

  !رو راحت گول می زنی

  .من فقط مصلحتشون رو میگم: نسیم خندید و جواب داد

 .جناب اسدی ھم اومده. بیایید اطالعات رو چک کنیم. شوخی می کنم -

اگر می . من شنبھ وقت آزاد دارم: ر رفتند و ماھان آروم پرسیدبا ھم بھ طرف اتاق کنار دفتر مدی

  ... برامترسی مزاحمتی بشھ

  .جدی گفتم، تنھا نمیرم. نھ -

   .سری تکون داد و با ھم وارد اتاق شدندمشکوک ماھان 
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10««   

رو ھم تنگ اسمش » دکتر«طبق معمول یھ . آپارتمان جلوی پاش بلند شد و سالم کردسرایدار 

با تعجب نگاه می کرد چون کارن معموًال بدون ماشین تا سر کوچھ ھم نمی رفت اما حاال . دچسبون

از این فکر خنده ! نھامروز قرار بود یھ زن بیاد دنبالش و بلندش ک. داشت از وسط البی رد می شد

چند دقیقھ پیش تماس گرفتھ بود کھ کارن . برای سرایدار سر تکون داد و بیرون رفت. اش گرفت

 ھر دو طرف کوچھ ی پھن بھ. می دونست دختره رسیده ولی ماشینش رو نمی شناخت. ایین برهپ

یھ ماشین کوچولوی سفید قدم زد و سمت . نگاه کرد، صدای بوقی شنید و بھ ھمون طرف چرخید

  !چقدر دخترونھ: در حالیکھ کنار صندلی راننده می نشست گفت

  سالم -

 سالم -

گفتھ بود . دختر ماشین رو راه انداخت.  ای برای گفتن ندارهبھ نظر می رسید کھ کسی حرف دیگھ

کارن کمی با صندلی ور رفت کھ راحت .  بود2:30 بعد از ظھره و االن 3وقت مالقاتش ساعت 

 معمولی  ضبطبھ جز یھ. کوچیک بود اما ظرافت نداشت! عجب ماشین بی خودی بود. تر بشینھ

  سمش چیھ؟ا: آروم گفت. چیز قابل توجھی دیده نمی شد

  کی؟ -

 !جد بزرگوارتون -

- ... 

 .ماشین -

چقدر پررو، تا اینجا کشونده بودش و حاال اخم و تخم می . دختر ابرویی باال انداخت و جواب نداد

چند ثانیھ بعد صدای آھستھ اش . تازه کارن از خواب عصرش ھم بھ خاطر این خانوم زده بود. کرد

  .تیبا: رو شنید

  !حاال شدمفقط سوار تیبا نشده بودم کھ  -

دختر ھم بھ سمتش چشم چرخوند و معلوم بود کھ از طرز رفتارش . نگاھی بھ دور و بر انداخت

  .خوشش نیومده ولی برای کارن اھمیتی نداشت

  ! ندارندماشین وارداتیھمھ کھ پول  -

 .من خودم رو گفتم، نھ ھمھ -
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کارن با کالفگی . دوباره سکوت حاکم شد. انگشت ھای دختر دور فرمون محکم شد ولی حرفی نزد

 میشھ، اینطوری اون ھر کسی نبود کھ وقتی سوار ماشین زنی. دستی بھ موھای شقیقھ اش کشید

مثل ماشینش کوچیک بود ولی رفتارش . نگاھش روی ھیکل دختر چرخید. باھاش رفتار کنند

این این دومین بار بود کھ چشم ھاش روی کمر دختر ثابت مونده بود و . ظرافت دخترونھ نداشت

چشم !! واکنش ھای ناخودآگاه، آخرین چیزی بود کھ وسط  اوضاع پریشون زندگیش الزم داشت

 کشیده شد و جلوی پای پیرمردی ھمون لحظھ ماشین بھ راست. ھاش رو سمت خیابون برگردوند

کارن سمت دختر برگشت کھ داشت از شیشھ ی پایین کشیده ی کارن بھ پیرمرد لبخند . ترمز زد

  مستقیم میرید؟: یدپرس. می زد

  .بلھ -

 !بشینید -

.  درباره ی اوضاع اقتصادی حرف می زددختر بعد پیرمرد پشت ماشین نشستھ بود و با دو دقیقھ

  اینطور نیست؟: دختر بعد از چند جملھ رو بھ کارن پرسید

  چی؟: گفت. اصًال گوش نداده بود

  .یفیت و کمیت باز گذاشتنداینکھ فعًال اجازه ی گرونی ندادند ولی دست تولیدکننده رو تو ک -

با اخم بھ . در واقع اصًال براش فرقی نمی کرد. پزشک بود، اقتصاددان کھ نبود. شونھ باال انداخت

  ...فقط روی نمودار و کاغذ تورم باال نره: دختر ادامھ داد. بیرون زل زد

 کھ بود و چی رو می خواست ثابت کنھ؟. کارن ھنوز بابت سوار کردن مسافر از دستش کفری بود

بھ سمتش نگاھی انداخت تا اخمش رو ببینھ و بحث رو کش نبود کارن تو این ماشین فرقی نداره؟ 

اده شد و ھر چی  بعد پیرمرد سر چھارراه پیکمی .دختر نفس عمیقی کشید و سکوت کرد. نده

دست فرمونش . بھ مسیرشون توی سکوت ادامھ دادند.  خانوم کرایھ رو نگرفتتعارف زد، این

  بھ خاطر اون آقا معذب شدید؟: باالخره دختر گفت.  نبودکدب

  .نھ -

 ...ببینید فقط -

 ...خانوم ِ  -

 !محسنی -

 ... خانوم محسنی نیازی نیست برای من توضیح بدید -

  !فرض کنید من نیستم! راھتون رو برید: با دست بھ خیابون جلوش اشاره کرد و ادامھ داد
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  !ماھریدتو این کار کھ : ر لب اضافھ کردبعد روش رو سمت شیشھ ی بغل برگردوند و زی

باور ... اتفاقًا نادیده گرفتن شما سختھ! ؟ماھر: اش عمل نکرد و با خنده گفتاما محسنی بھ توصیھ 

  !کنید

بقیھ اش ! نصف ماشین من رو پر کردید: ادامھ دادمحسنی . کارن با تردید سمتش نگاھی انداخت

  ...ھم بھ کنار

 بھ شخصیتش ؟سر بھ سرش میذاشتداشت . ی صورت کارن نشستلبخند کجی رو! »بقیھ اش«

  تا حاال مسافرکشی نکردید؟: محسنی دوباره بھ حرف اومد. نمی خورد

چیھ؟ حرفم انقدر عجیب بود کھ جواب : الزم نبود حرفی بزنھ، خودش گفت. با تعجب نگاھش کرد

  ندادید؟

  !نکردم... نھ: باید راست می گفت یا دروغ؟ محکم گفت... جواب می خواست

  حتی وقتی دانشجو بودید؟ -

نباید از گذشتھ . دوست نداشت دیگھ این بحث رو ادامھ بده. دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

  نمی.سال ھا پیش، بعد از گرفتن اولین مدرکش دفن کرده بودگذشتھ ای . چیزی وسط می اومد

 بود اما قطعًا بیشتر از یک سال دونست پرونده ای کھ دست این دختر داشت، چقدر اطالعات داده

از این بھ بعد انتظار دارید ! این کارھای یھ دفعھ ای شما خیلی بی معنیھ: فقط گفت. عقب نرفتھ بود

  دکترھای متخصص مسافرکشی کنند؟ اینھ دنیای آرمانی شما؟

  !!من یھ احمقم اگھ دنیای آرمانیم این باشھ -

- ... 

شما ظاھرًا تو . آشنا کنم، با دنیای دور و برتونمن فقط می خوام شما رو با زندگی عادی  -

 .یھ حباب زندگی می کنید

- ... 

 فکر می کنید اگر روزی بترکھ چی ازتون باقی می مونھ؟ -

 !احتماًال از کار و طبابت معلق میشم و می افتم تو چنگ یھ دختربچھ ی از خود متشکر -

ارن دور بمونھ حواسش رو کامل بھ دختربچھ ی از خود متشکر، لبخندی زد و برای اینکھ از دید ک

کارن برای تموم کردن این بحث ضبط ماشین رو روشن کرد و صدای چاوشی تو . خیابون داد

  !حداقل یھ چیز مشترک: آروم گفت. فضا پخش شد
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دو ثانیھ بعد . کھ گونھ ھاش رو بیشتر بھ نمایش میذاشت، لبخندی زدمحسنی با دیدن نیمرخ خندون 

اصًال حال و حوصلھ ی قاطی شدن با کسی رو .  و جدی تر بھ بیرون زل زدلبخندش رو جمع کرد

ده دقیقھ زودتر از وقت مالقات .  بقیھ ی راه بھ سکوت و گوش دادن بھ آھنگ گذشت.نداشت

 بعد از گفتگوی کوتاھی با کارمند دفتر، روی یکی از صندلی ھای انتظار نشست محسنی. رسیدند

می دونست دلیل اینکھ اینجاست، تنھا نموندن مشاورش .  زدن شدو کارن کنار پنجره مشغول قدم

انقدر شناخت روش پیدا کرده بود کھ بدونھ تو این جور . نیست و قصد این دختر خودمونی تر شدنھ

 فقط ھنوز مطمئن نبود تا چھ حد باید بھش اجازه ی . ندارهمردیموقعیت ھا، احتیاجی بھ ھمراھی 

  ! ین کافی بود کھ تصور کنھ نزدیک شدهنزدیک شدن بده، یا شاید ھم

نگاھی بھ صورت آرومش انداخت کھ سرش رو پایین انداختھ بود و بھ ناخن ھای مرتب و براقش 

برداشت و با چند قدم بھ طرفش . مثل ھمیشھ یھ تیکھ از موھاش جلو افتاده بود. نگاه می کرد

 رو عقب ز جا پرید و سرش امحسنی. انگشت اشاره تکھ مو رو از جلوی چشم ھاش کنار زد

محسنی . بھ چشم ھای قھوه ای پایین خیره شد.  و رفتموھا از روی انگشت کارن سر خورد. کشید

شده اش کارن دست مشت . کسی توی دید نبود. انداختاخم کوچیکی کرد و بھ اطراف راھرو نگاه 

رن لبخندی روی کا. نگاه محسنی ھنوز کمی متعجب بود. رو عقب کشید و داخل جیبش فرو برد

  !داشت می رفت تو چشمت: لب ھاش نشوند و گفت

  !نمی دونستم شما مراقب چشم من ھم ھستید -

 تون کھ نرفتھ؟یاد... من پزشکم -

 .نھ -

- ... 

 آقای دکتر شما کھ دارید این ھمھ زمان میذارید، چرا کوتاه نمیایید؟  -

روی . ف کشیدن بودھمونطور کھ حدس زده بود، قصدش از آوردن کارن حر. کارن پوزخند زد

شبیھ . صورت دختر جوون چشم چرخوند کھ بھ نظر نمی رسید شیشھ خرده داشتھ باشھ

روی صندلی رو بھ روییش نشست و با ... ھمون قدر کم سن و سال... دانشجوھای دخترش بود

شما خنده ات میگیره کھ ... خانوم باور کن اگر من بشینم ھمھ ی جریان رو بگم: آرامش جواب داد

  !نقدر سماجت کردیا

  چطور؟ -

  . ھمھ اش یھ سو تفاھم مسخره ست: بھ جلو خم شد و توضیح داد
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  پس چرا نمیذارید من قضاوت کنم؟ -

- ... 

 . بھ خاطر شما می تونم روش کارم رو عوض کنم -

 یعنی چی؟ -

 . رو مرور می کنمپیوستشاگر شما اینطوری راحت ترید، من یھ دور پرونده و مدارک  -

دلش نمی خواست جلوی دکتر مجیدی چون . اطالعات پرونده خبر نداشتکارن از کم و کیف 

  ... بھتره... نھ: پس با ِمن ِمن جواب داد. زیادی در این مورد کنجکاوی کنھ

 تو کافھ ای،  در موردش حرف بزنیم؟مالقاتمی خوایید بعد از این : نی پرسیدمحس. ساکت شد

  ...جایی

 برای من مھم شما و تصمیم .در موردش فکر کنید: افھ کرداضمحسنی . کارن با تایید سر تکون داد

  . شماست، نھ اینکھ چقدر طول می کشھ

اینکھ خودش و تصمیمش برای کسی مھم . مدت ھا بود کھ ھمچین چیزی رو از کسی نشنیده بود

 البتھ: محسنی لبخندی زد و ادامھ داد. عجیب بود کھ از یھ غریبھ می شنید. ، نھ ھیچ چیز دیگھباشھ

  . بی کار نمیشینمی کھ شما تصمیم می گیرید،من ھم تو این مدت

  منظورتون چیھ؟: کارن چشم ھاش رو ریز کرد و پرسید

کارمند دفتر از اتاق مدیر مجتمع آموزشی بیرون اومد . دوباره لبخند زد و فقط با ذوق نگاھش کرد

  .منتظرتون ھستند! بفرمایید داخل: و با احترام گفت

بعد با احترام در رو . کارن پا تند کرد تا بھش برسھ. و جلوتر از کارن راه افتادمحسنی بلند شد 

احتماال یھ امتیاز مثبت براش نوشتھ . محسنی با ابروی باال رفتھ لبخند زد. براش باز نگھ داشت

بی حرکت  سر جاش صندلی مدیر، اولین نگاه بھ  با وکارن پشت سرش وارد اتاق مدیر شد. بود

! بھ بھ: د با دیدنش از جا بلند شد و در حالیکھ با تعجب دستش رو دراز می کرد، گفتمر. ایستاد

  !من خبر نداشتم!... دکتر شفیق

:  وار با حاج طاھری دست داد کھ داشت از محسنی می پرسیداتوماتیککارن بھ خودش اومد و 

  !!چرا از قبل نگفتید ایشون باھاتون تشریف میارند؟

کارن بھ صورتش زل زد کھ ھالھ ای از احساس پیروزی .  جوابی ندادمحسنی لبخند کجی زد و

ھر دو روی صندلی ھای جلوش  دعوت حاجی ھم سالم و احوالپرسی کردند، بعد بھبا . داشت
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: ، مشغول گفتگو با کارن شد و بعد از حرف ھای روزمره، پرسیدمحسنیمرد بی توجھ بھ . نشستند

  چھ کمکی از من بر میاد؟

دختر رو بھ روش انداخت کھ با دیدن بھ کارن نگاھی بھ حاجی و بعد . قط کارن بودطرف حرفش ف

کارن در جریان . کردمی شد و نگاھش رو جدا می چھره ی جدی کارن، لبخندش کم کم محو 

موقع قبول کردن این قرار مالقات، ھر حدسی رو می زد بھ جز اینکھ حضورش اینجا . چیزی نبود

من ھم ھمین امروز در جریان قرار ... در واقع: ک سرفھ ای کرد و گفت ت.اصًال نمایشی نباشھ

  !گرفتم

.  آرومش کمی پریشون شده بود ھمیشھاین بار صورت. با این طعنھ، محسنی دوباره نگاھش کرد

  !بھتره خود خانوم محسنی براتون توضیح بدند: کارن ادامھ داد

شما ھمون خانوم پشت . حدی در جریانمتا : گفت. حاجی سر تکون داد و بھ سمت محسنی چرخید

  تلفن بودید؟

  . یھ بار خانوم پرچمی، مدیر موسسھ. یھ بار من با شما صحبت کردم -

 ، درستھ؟»امام عصر« -

 .بلھ -

سعی کرد عصبانی نشھ، حال و حوصلھ ی ھیچ کدوم از این ھا ! دوباره اسم خیریھ وسط اومده بود

  .ی اسدی اومده بودیھ بار ھم آقا: محسنی ادامھ داد. رو نداشت

بھ ایشون اطالع دادیم کھ این بچھ ھا بد سرپرست ھستند، نھ بی : حاجی سر تکون داد و گفت

  متوجھ اید؟. بعضی پذیرش ھا از عھده ی ما خارجھ... سرپرست

خانوم پرچمی نتیجھ ی منفی رو بھ من اطالع دادند ولی گفتم شاید بلھ، : جواب دادمحسنی 

  .بھ ھر حال تالش کردن کھ ضرری نداره... و عوض کنمحضوری بتونم نظرتون ر

  .خیلی ھم خوبھ: حاجی سر تکون داد و گفت. تو گوش کارن پیچید» نتیجھ ی منفی«. و لبخند زد

اگر می دونستم شما ھم تو این ماجرا دستی : بعد دوباره توجھ اش رو بھ کارن داد و اضافھ کرد

  !دارید، تا اینجا نمی کشوندمتون

این دختره ی بی شعور .  باز کرد کھ انکار کنھ اما تو یھ لحظھ ھمھ چیز کامًال روشن شدکارن لب

با دوز و کلک تا دفتر مدیر مجتمع آورده بودش، چون از سابقھ ی ھمکاری طاھری باھاش خبر 

حاال شده بود یھ . چند سال قبل، توی یھ کلینیک خصوصی کھ بعد ھا تعطیل و واگذار شد. داشت

پس اون ھمھ دم از اخالق و کار خیر زدن نتیجھ اش این !  سانتی دنبال خانوم180 ی برگ برنده
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 خرده  پیش موھاش رو توی دستش گرفتھ و فکر کرده بودبود؟ باورش نمی شد کھ ھمین چند دقیقھ

در جواب طاھری  تھ اش رو بخونھ و  تا بتونھتر زل زد کھجوری بھ صورت دخ!!! شیشھ نداره

  .خانوم محسنی کًال بھ من لطف دارند... لی ممنونخی: بھ حرف اومد

دختر چشم ھاش رو توی فضای اتاق می چرخوند . حاجی نگاه مشکوکی انداخت ولی چیزی نگفت

چون می : کارن ادامھ داد. حتمًا می دونست چھ گندی زده. و سعی می کرد بھ کارن نگاه نکنھ

  .سر جلسات باشمدند کھ دونند چقدر بھ این کارھا عالقھ دارم، بھم اطالع می

  !چی از این بھتر... بلھ: سرش رو پایین انداخت و طاھری با خنده گفتدختر 

  .اصرار بی جا نمی کنیم... البتھ اگر واقعًا امکانش نیست: رو بھ طاھری اضافھ کرد

حقیقتش تا قطعی شدن بحث : حاجی جواب داد! حتی نمی دونست در مورد چی داره حرف می زنھ

سھ تا بچھ چندان فرقی ... حامی ھای مالی، تصمیم نداشتیم دانش آموز جدید بگیریم ولیبودجھ و 

  .ایجاد نمی کنھ

  !جبران می کنیم... خیلی ممنون: کارن نفس عمیقی کشید و با اکراه گفت

حاجی با تایید سر تکون داد . بھ لطف سو استفاده ی مشاورش! بلھ باید جبران می کرد، مجبور بود

  .شحال شدم کھ تونستم کمکی کرده باشمخو: و گفت

ھم از طرف موسسھ، ھم از ... ممنونم: دختر کھ کامل از بحث جدا افتاده بود سکوتش رو شکست

  .طرف بچھ ھا

  !از دکتر شفیق تشکر کنید: حاجی

کارن جواب لبخندش رو نداد . دختر بھ طرف کارن نگاه کوتاھی انداخت و یھ لبخند مصنوعی زد

از نظر این دختر خانوم ھمھ چیز با یھ دست دادن و . رار بود امضا کنھ فکر کردو بھ چکی کھ ق

احوالپرسی حل می شد ولی کارن این آدم ھا رو می شناخت کھ بھ اسم کار خیر، فقط مشغول خالی 

  . کردن جیب افرادی مثل کارن بودند

  .مون بغل ساخت. ھماھنگ کنھ پانسیونبگید مسئول پرونده با کارمندھای بخش: حاجی

  .تماس می گیریم یھ روز تعیین می کنیم... چشم: دختر

. بعد صحبت ھایی در مورد وضعیت بچھ ھایی کھ قرار بود بھ اینجا سپرده بشند، رد و بدل شد

بعد از تمام شدن گفتگو، از جا بلند و در حالیکھ با طاھری دست . کارن ھم تمام مدت سر تکون داد

  . زاحم کارتون نمیشیمبیشتر از این م: می داد گفت

  ! دارید دکتراختیار : حاجی از جاش بلند شد و جواب داد
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  .بھ امید دیدار -

  !خدانگھدار. ھمچنین -

. از پشت سر صدای دختر رو شنید کھ دوباره تشکر می کرد. یک راست بھ طرف در رفتکارن 

و از عقب می صدای بستھ شدن در و کفش ھای دختر ر. بھ مسیرش داخل راھروی بلند ادامھ داد

توی خلوت ترین جای راھروی بلند کھ بھ اتاق کارمند ھا دید نداشت، ایستاد و سمتش . شنید

از حرکت ناگھانی کارن جا خورده بود و مثل حیوون ھای . دختر ھم متوقف شد. چرخید

سر و تھ یھ کارن می دونست کھ آدم ھا .  شده، با یھ جور ترس آشکار نگاه می کرددرمیتاکسی

ضریب : صداش رو پایین آورد و گفت ! نداشت توقعولی بھ طرز احمقانھ ای از این آدم. سندکربا

  ھوشی من رو چقدر فرض کردی؟

  .اندازه ی یھ پزشک فوق تخصص: باالخره پلک زد و با صدای لرزان گفتمحسنی 

  پس چرا دروغ گفتی؟ -

 ...تنـ. دروغ نگفتم -

 !انکار نکن -

 ر از این بھ شما گفتم؟مگھ چیزی غی. تنھایی برام سخت بود -

نگفتی قراره از نفوذ و اسم و !! ولی نگفتی درباره ی ھمکار و دوست و آشناھام می دونی -

 !!رسم من واسھ اون موسسھ ی کوفتی استفاده کنی

 .من در مورد حاج طاھری تحقیق کردم، نھ شما -

 !عذر بدتر از گناه نیار -

 .خواھش می کنم! آروم تر -

 !آروم تر؟ -

دور بازوی دختر انداخت و در حالیکھ بھ طرف خودش می کشید، از بین دندون انگشت ھاش رو 

  !!آروم تر؟؟: ھاش تکرار کرد

  .باور کنید قصد بدی نداشتم: دختر خودش رو جمع کرد و گفت

  .کارن صورتش رو پایین تر برد کھ تأثیر حرف ھاش بیشتر باشھ

  یادتھ گفتم ھر کس طرفم میاد یھ چیزی می خواد؟ -

لب باز کرد کھ حرفی بزنھ اما ساکت .  دختر با یادآوری دوشنبھ ی پیش مات شده بودچشم ھای

  !!!مثًال بعضی ھا قرار بود چیزی نخوان: کارن ادامھ داد. موند
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  ...اگر بدونید. باور کنید فقط بھ خاطر سھ تا بچھ ی بیچاره بود: دختر با صدای گرفتھ ای گفت

  !نمی خوام بدونم -

ر مثبتی در حق بقیھ انجام میده بھ یھ سطحی از رضایت از خود می کا... ھر آدمی وقتی -

 ...یھ جور آرامش... رسھ

  .ھمین... من این آرامش رو براتون می خواستم: دختر ادامھ داد. کارن پوزخند زد

  !!پس ببین چقدر آرومم -

ازم ترجیح می دادم مستقیم : عصبی گفت.  می دادجوالنبھ چشم ھاش زل زد کھ حاال ترس توش 

  !پول بخوای بھ جای این فریبکاری ھا

  !فریبکاری؟؟: دختر با تقال بازوش رو عقب کشید و دلخور گفت

واقعا مثل از ھمھ جا بی این دختر . کارن انگشت ھاش رو محکم تر کرد و بھ صورتش دقیق شد

دگی می واقعًا نمی فھمی دور و برت چھ خبره؟ تو توی حباب زن: با اخم گفت. خبرھا نگاه می کرد

  . اینجاپام بھ خونھ نرسیده باید چک حمایت مالیم رو بفرستمکنی یا من؟ 

حالت . دختر از تقال دست برداشت و بی حرکت نگاھش کرد.  کرد ادارو با تاکید» حمایت مالی«و 

ھیچ اجباری : کوتاه نیومد و گفت. چھره اش کم کم تغییر کرد و گوشھ ی لب ھاش پایین کشیده شد

  .االن میرم ھمھ چیز رو کنسل می کنمین ھم... نیست

در حالیکھ خواست بھ طرف اتاق مدیر برگرده کھ کارن دست آزادش رو دور کمرش انداخت و 

  !جرات داری این کار رو بکن: عصبانی تر گفتسمت خودش می کشید، 

  ...میگم شما نتـ -

 !من آبروم رو از سر راه نیاوردم کھ بچھ ای مثل تو حراجش بزنھ -

ھر دو توش بودند، کھ توجھ کارن بھ موقعیتی . برای چند ثانیھ بھ ھم خیره موندند. اکت شددختر س

. صدای قدم ھایی از انتھای راھرو شنیده شد و کارن دختر رو بھ عقب ھل داد. جلب شد و اخم کرد

  .خودم میرم: بعد از چند ثانیھ سکوت، بھ طرف پلھ ھا پا تند کرد و فقط گفت

وی این موقعیت ناخواستھ قرار داده بود، بعد ھم خودش رو بھ مظلومیت زده اول کھ کارن رو ت

حتی برای خودش ارزش ! دختره ی بی شخصیت... بود، حاال ھم کھ بدش نمی اومد تو بغلش بمونھ

موقع رد شدن با . ھمین کھ بھ خیابون اصلی رسید دربست گرفت و آدرس خونھ رو داد! قائل نبود

روش رو برگردوند و ...  دختر رو دید کھ بالتکلیف کنار ماشینش ایستادهسواری از جلوی مجتمع،

  !سریع تر لطفًا: بھ راننده گفت
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کسی . موبایلش رو از جیب کتش بیرون آورد و شماره ی یکی از آشناھای قدیمیش رو گرفتبعد 

ی بھ واسطھ . کھ توی یکی دو مورد بھش کمک کرده بود و خیلی کارھا از دستش بر می اومد

دیگھ این مشاوره و . آشناھایی کھ توی پلیس و مطبوعات داشت، یھ آچارفرانسھ ی بھ تمام معنا بود

اتفاق امروز، این دختر نشون داده  بھ خصوص با . ھا حوصلھ ی کارن رو سر برده بودروانکاوی

رسی ھاتف پشت خط اومد و بعد از یادآوری کارن، گرم احوالپ. بود کھ ھیچ فرقی با بقیھ نداره

  ھنوز ھم کارآگاه بازی در میاری؟: کارن بی مقدمھ پرسید. کرد

  .شغلمھ! کھ نھچرا : ھاتف مکثی کرد و بعد گفت

ھر تحقیقی کھ . می خوام ھر چی می تونی در مورد یھ خانوم اطالعات جمع کنی. خوبھ -

  !الزمھ انجام بده

  امر خیره؟: ھاتف با خنده ی کوتاھی پرسید

  .ببین پاش کجاھا لغزیده: جواب داد. کارن تو مود شوخی نبود

  !فقط اسم بده... رو چشمم: ھاتف ھم جدی تر گفت

بیست دقیقھ بعد، با کت و شلوار روی تخت اتاق ولو شده بود و بھ طرح ھای کاغذ دیواری نگاه 

ھنوز ھم ھمھ چیز خونھ با سلیقھ ی غزالھ بود و کارن از خودش تعجب می کرد کھ چرا . می کرد

دور شدن مگھ ھدفش از فرار کردن بھ این خونھ، ...  داده روھمچین نفوذ ناخودآگاھیاجازه ی 

. پلک ھاش رو بست و بھ پھلو چرخید. نبود؟ باید یک بار دیگھ ھمھ چیز خونھ رو عوض می کرد

سرش رو زیر بالش برد و پاھاش رو جمع . ولی دقیقا نمی دونست از چی... خیلی... ناراحت بود

بالش رو کنار زد و اسم روی صفحھ رو . زنگ موبایل پلک ھاش رو باز کردبا صدای . کرد

صدا قطع شد اما دوباره . زیر لب غر زد و گوشی رو روی تخت ول کرد... »مشاور«... خوند

اصًال نباید با خط اصلیش با دختره . انقدر بھ صفحھ نگاه کرد تا خودش قطع کنھ. زنگ خورد

از این جور دخترھای جوون ھزار جور . ش رو ذخیره کنھتماس می گرفت کھ حاال شماره ا

اخم روی صورتش . این بار پیام رسید. نفسش رو محکم بیرون فرستاد! مزاحمت بر می اومد

  .فکر نمی کردم اینطوری بشھ.  کھ دلخور شدیدآقای دکتر عذر میخوام: نشست و بازش کرد

فکر نمی کردم : ھ؟ بعدی اومدخیال می کرد داره با دوست پسرش حرف می زن! ؟»دلخور«

  .من معذرت میخوام. دوست نداشتھ باشید کاری برای بچھ ھا انجام بدید

اون بچھ ھا سھ : دوباره فرستاد! یھ جوری وانمود می کرد کھ انگار با ھیوالی ضد بچھ ھا طرفھ

  . مناسب نداشتندسرپرست . قلو بودند، مادر بیکار و پدر معتاد
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گوشی . کارن دوباره سرش رو زیر بالش برد. ا دلش رو بھ رحم بیارهمی خواست با این حرف ھ

نمی خواست اھمیتی بده ولی باالخره سرش رو . پیام جدید اومده بود. توی دستش ویبره رفت

چون خودم با این کارھا احساس بھتری پیدا می کنم، تصور کردم برای : بیرون آورد و باز کرد

 ھا، نسخھ ھای جانبی خیلی از روانپزشک ھا و روانشناس اینجور فعالیت. شما ھم ھمینطوره

  .ھاست

بھ خودش اومد و ... چشم ھاش منتظر پیام بعدی بود کھ انگار تاخیر داشت. کارن پوزخند زد

. دوباره گوشی رو چک کرد. صورتش رو توی مالفھ فرو برد. گوشی رو گوشھ ی تخت انداخت

چھار تا جملھ؟ حتی عذرخواھی درست و حسابی بی شخصیت فکر کرده بود ھمین کافیھ؟ ھمین 

گوشی رو با انگشت سمت خودش لیز داد و ! از رو ھم کھ نمی رفت. گوشی چراغ زد. نکرده بود

  جواب من رو نمی دید؟: فقط برای اینکھ خونده باشھ پیامش رو باز کرد

  .منتظرتونمدوشنبھ : پیام بعدی اومد!  نمی داد جوابمعلومھ کھ. کارن ابرو باال انداخت

با اخم کارن . جوری نوشتھ بود منتظره، انگار نھ انگار کھ اتفاقی افتادهواقعا ھمین؟ تموم شد؟ 

  !برو بھ جھنم: فرستاد

  !ش شماره ی من رو پاک کنقبل: دوباره فرستاد. ولی چیزی نرسید. یک دقیقھ منتظر جواب موند

  

11««   

  ت کنیم؟می خوایید داخل صحب: بھ زن مسن لبخند زد و گفت

فقط می خواستم . نھ خانوم محسنی: زن با سر رد کرد و گفت. و بھ در باز دفترش اشاره کرد

  بپرسم نوه ام بھتر میشھ؟

واسش رو بذاره کنار، نشون میده ھمین کھ خودش ھم انقدر مشتاقھ کھ وس.  مشکلش حاد نیست-

  .حتمًا بھتر میشھ

  .خدا از زبونتون بشنوه.  ان شااهللا-

  .بھ امید خدا حل میشھ. فقط حواستون باشھ کھ مشغول نگھ اش دارید. نباشید نگران -

نسیم حتی توی سالن چشم نچرخوند کھ مراجع . زن با خوشحالی سری تکون داد و خداحافظی کرد

فقط بھ داخل اتاق برگشت و پشت میز مشغول مرور یادداشت ھاش درباره ی . ھا رو چک کنھ

قیقھ ی پیش بھش مشاوره داده بود و حاال ھم با مادربزرگش پسر جوونی شد کھ ھمین چند د

مشکلش خیلی جدی نبود ولی خانواده ھا از ھمون جلسھ ی اول منتظر نتیجھ .  کرده بودصحبت
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باید بھ ھمھ توضیح می داد کھ بھبود بعضی بیماری ھا طول می کشید یا حتی بھ درمان . بودند

  . دارویی در کنار مشاوره نیاز داشت

 ھمین کھ حس کرد در داره باز میشھ، نگاھش رو .ھش رو بھ در دوخت و نفسش رو فوت کردنگا

بود و حدس می زد خانوم ایمانی برای تمام روز منتظر ھمین جلسھ ی آخر وقت . پایین انداخت

با صدای . فکر نمی کرد این ھفتھ سر و کلھ ی دکتر شفیق پیدا بشھ.  جلسھ اومدهدادن خبر کنسلی

چشم ھاش رو بھ دکتر دوخت و . ظاھرًا اشتباه فکر کرده بود.  در، نگاھش رو بلند کردبستھ شدن

  !سالم: سنش خیلی کمتر بود، پس مثل ھمیشھ پیش قدم شد. تالش کرد کھ عادی بھ نظر برسھ

بعد از جدا شدن پر . چند لحظھ طول کشید تا دکتر نگاه خیره اش رو بگیره و آروم سر تکون بده

: نسیم با دست بھ کاناپھ ی مخصوص اشاره کرد و گفت. شتر از این انتظار نمی رفت شنبھ، بیتنش

  !بفرمایید

. دکتر بدون کالمی، کتش رو در آورد و در حالیکھ آستین ھاش رو تا می زد، روی کاناپھ لم داد

نسیم مطمئن بود کھ امروز قصد لجبازی . عالوه بر حالت گستاخانھ ی نشستن، آدامس ھم می جوید

 کرده بود و حاال حق می داد کھ باور نکنھ قصدش فقط سلببا دست خودش اعتماد مرد رو . ارهد

نفس . لیوانی رو از آب سرد پارچ پر کرد و بعد از تعارف بھ دکتر، جرعھ ای خورد. خیر بوده

تمام مدت چشم ھای نافذ مرد رو روی . عمیقی کشید و از پشت میز بلند شد تا کنارش بشینھ

با دست تکھ موی جلوی صورتش رو کنار زد، بالفاصلھ بھ یاد . دش حس می کردحرکات خو

چند لحظھ بعد حواس خودش . حرکت دکتر تو سالن انتظار مجتمع افتاد و سرش رو پایین انداخت

یکی از ابروھای دکتر باال رفتھ بود . کنھبھ صحبت رو پرت کرد و سرش رو باال آورد کھ شروع 

راستش فکر نمی کردم امروز : نسیم راحت تر نشست و شروع کرد. یدو بدجوری آدامس می جو

  .ببینمتون

  .من ھم ھمینطور -

 پس چی باعث اومدنتون شد؟ -

 .پرونده ای کھ دست شما دارم -

  انتظار داشتی چی بشنوی؟: وقتی متوجھ سکوت نسیم شد، ادامھ داد

  ...بعد بھ نظرتون منطقی اومده... مثًال اینکھ بھ حرف ھام فکر کردید -

 بعد ھم بخشیدمت؟؟ -
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دکتر با نگاھی بھ . دقیقًا منظورش این نبود ولی این معنی رو ھم می داد. نسیم شونھ باال انداخت

اگر یکی از دانشجوھام اینطوری پام : سر تا پای نسیم، آدامسش رو بھ گوشھ ی لپش ھل داد و گفت

 جانب حرف می زد، رو وسط ماجرایی کھ بھم ربطی نداشت می کشید، بعد مثل شما حق بھ

  ! می کشوندمشباطیانض انداختن کھ چیزی نیست تا کمیتھ ی

خص بود کھ نسیم مش. احتماًال ھیچ مثال دیگھ ای بھ ذھنش نرسیده بود... »دانشجو«نسیم فکر کرد 

 با بھ خصوص.  کوتاه می اومد زیاد جلوشنباید. جدی نمی گیره...  دوست ورو در حد ھمکار و

: جواب داد. حتی این لحن خودخواھانھ رو ھم دوست نداشت. سر زده بودش ازحرکتی کھ شنبھ 

برای باال بردن سطح . دکتر من خیلی وقت ھا خدمات نوع دوستانھ رو بھ مراجعینم پیشنھاد می کنم

البتھ ھیچوقت ھزینھ ی مالی . مثل فعالیت توی موسسھ ای کھ ھستم... روحیھ و احساس بھتر

  . نداشتھ

  !جدًا؟؟ -

  . برداشت شما از حرف ھای حاج طاھری بھ من ربطی نداره راستش -

وقتی کاری برات می کنند، انتظار . ھیچ برداشت دیگھ ای نمی شد کرد: دکتر پوزخند زد و گفت

  .جبران دارند

 !این قوانین دنیاییھ کھ شما برای خودت ساختی -

 !انگار شما یھ جای دیگھ سیر می کنی... دنیای من، دنیای ھمھ ست -

آبروی شما ھم بھ یھ بھونھ ای می آوردم کھ . بھتون گفتم می تونم کنسلش کنم  حتیھکمن  -

  !خطر نیفتھ

  !! می کنمھمچین بحثیباورم نمیشھ دارم : دکتر سر تکون داد و زیر لب گفت

  فکر می کنید بردن شما با خودم بھ خاطر منافع شخصیم بود؟ -

 !بھ خاطر من کھ نبود -

  .اتفاقًا بھ خاطر شما بود -

حتی فکرش رو ھم نکن، من پام رو تو اون : تر صداش رو بلند تر از معمول کرد و گفتدک

  . موسسھ ای کھ میری بذارم

  !اگر من بخوام میذاری: نسیم جدی تر از قبل جواب داد

  بلھ؟ : دکتر دوباره آدامس رو جا بھ جا کرد و با اخم گفت

- ...  
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 ! ھر چی من کوتاه میام، شما پررو تر از قبل میشی -

- ... 

 رو من کارساز نیست؟؟؟! مگھ نمی بینی خدمات نوع دوستانھ نکنھ شنبھ رو یادت رفتھ؟ -

 .اون چیزی کھ من می بینم، بچھ ایھ کھ نمی خواد داروی تلخ بخوره -

اگر اونقدری کھ وانمود می کرد، از ماجرای شنبھ . مرد دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

، مثال خودش بحثدست بھ سینھ شد و بی توجھ بھ نسیم . دناراضی بود، امروز اینجا پیداش نمی ش

اگر یکی از دانشجوھای من اینجوری جلوم آدامس می جوید، ھمون لحظھ از کالس : رو برگردوند

  !پرتش می کردم بیرون

  !بخوای ھمین االن میرم بیرون: فک دکتر ثابت موند و بعد گفت

وقتی متوجھ حرکت . رو ناگھان بلند کرددستش نسیم  بھ جلو خم شد، خواست نیم خیز بشھ کھ

روی زانوش گذاشت اما این چیزی نبود کھ از چشم ھای عقب کشید و ناخودآگاھش شد، دستش رو 

  .تیزبین دکتر دور بمونھ

  چیھ؟ نمی خوای برم؟ -

صداش از آھستگی زیاد وسوسھ انگیز شده بود و نسیم نمی دونست چی پشت این چشم ھای رو بھ 

د از رفتارش توی راھروی مجتمع باید باھاش برخورد جدی می کرد ولی بھ بع. روش میگذره

نباید ھمچین تصویری از خودش بھ . جاش کوتاه اومده بود و موضوع رو بھ کل نادیده گرفتھ بود

کسی چرا باید بخوام مراجعم بره؟ واضحھ کھ شما بھ کمک : با خونسردی جواب داد. جا میذاشت

  .مثل من نیاز دارید

 آرنجش رو بھ دستھ ی کاناپھ تکیھ داد و انگشت ھاش رو کنار تارھای خاکستری شقیقھ اش دکتر

نسیم ابروش رو باال فرستاد و اضافھ . می داد» خودتی«جوری نگاه می کرد کھ معنی . گذاشت

  .شغل من ھمینھ: کرد

  مطمئنی این دلیلشھ؟ -

 و خودتون رو فراموش وقتی وارد دفتر مشاوره ی من میشید باید جنسیت من... کامًال -

 .گفتگوی دو تا انسان، ھمین... کنید

 این ھم یکی دیگھ از عقاید فلسفی شماست خانوم محسنیچھ؟ -

  .این چیزیھ کھ ھمھ جا جواب میده: نسیم لبخند زد و گفت
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اینجا : آھستھ گفت. راحتی باز گذاشتھ بودنگاه دکتر روی دکمھ ی یقھ ی مانتوش افتاد کھ برای 

  !جواب نمیده

این . کرم رنگش رو جلوی یقھ اش کشید کھ نگاه دکتر رو بھ سمت چشم ھاش حرکت داد شال نسیم

  .کمک می کنھ آروم بشم: مرد نفس عمیقی کشید و گفت. بار نسیم بھ آدامس جویدنش زل زده بود

  .ولی آرامش من رو گرفتھ -

پس تو :  می آورد گفتدکتر لبخند گشادی زد و در حالیکھ بستھ آدامس رو از جیب شلوارش بیرون

  !ھم بجو

  بھتر نیست یھ راه دیگھ برای آروم شدن پیدا کنید؟ -

  پیشنھاد بده؟شما یھ راھی : ھمزمان گفت.  برگردوند و سرش رو بھ کاناپھ تکیھ داد رومرد بستھ

  ... سفر، موسیقی،، مدیتیشنیوگا، -

 ھمین؟... ھوم -

 ! پیشنھاد بدید!شمایید کھ پزشکید -

این بد اخالقی شما رو ھم برطرف می ... ل ھمھ ی مشکالت ریزهداغ حالی یھ رابطھ  -

 کم اشتھا ھم ھستی؟... کنھ، بی خوابی و استرس و

کم کم داشت معذب نسیم . مثل ھمھ ی مالقات ھای قبلی، خیلی بی پروا بھ کمر نسیم نگاه می کرد

م دنده بلند شده این مرد امروز از کدو.  با کالفگی بھ سقف زل زد و نفسش رو فوت کرد.می شد

بود کھ داشت مدام با این جملھ ھا دستش مینداخت؟ شاید داشت بھ خاطر کار شنبھ اش مجازاتش 

پس آدامس اوکیھ : صداش رو شنید. راه خوبی رو ھم برای مجازات انتخاب کرده بود. می کرد

  دیگھ؟

چھ ای کھ دادم دفتر:  و گفتنگاه کردنسیم بھ طرفش . کھ توی سکوت پخش شدو خنده ی کوتاھی 

  کجاست؟

منظورت : دکتر لبخندی زد و در حالیکھ کیفش رو بلند می کرد و داخلش رو می گشت، گفت

  ھمون دفترچھ ی آمارگیریھ؟

 خط، خیلی تمیز و مرتب و 5ھفت صفحھ، ھر صفحھ . نسیم دفتر رو از دستش گرفت و بازش کرد

دکتر . ود کھ نسیم رو بھ خنده مینداختدستخطش مثل اغلب دکترھا بد ب. با شماره نوشتھ شده بود

دایورت می خوای خطم رو ھم ! یھ روز کھ میام، بقیھ ی ھفتھ رو ھم برات می نویسم: ادامھ داد

  !!کنم؟
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  .ارمنمی تونم برای شما وقت بذنھ، بیشتر از این : نسیم لبخندی زد و جواب داد

لد بچگونھ ی دفترچھ رو نشونش داد و نسیم ج. ظاھرًا بھش برخورده بود. دکتر ابرویی باال انداخت

  . خیلی ھا معتقدند زنده نگھ داشتن کودک درون باعث آرامش ذھنی میشھ: گفت

  حتمًا صورتی دخترونھ؟ -

یھ سری رنگ خاص، . این الزامات رو پدر و مادرھا از ابتدا برای بچھ ھاشون قائل میشند -

 ...یھ سری طرح خاص، یھ سری اسباب بازی خاص

  آزمایشگاھی شمام؟ ھر چی یاد گرفتید می خوایید رو من پیاده کنید؟من االن موش -

 .تو دفتر دکتر مجیدی بھ خودم قول دادم بھترین تالشم رو بکنم -

- ... 

 ...این حرف ھای حاشیھ کافیھ... کافیھ -

- ... 

مجبورم خودم . ظاھرًا ھر چقدر من صبر می کنم، شما مسئلھ ی مھمی رو پیش نمی کشید -

 حرف دانشگاه وسط اومد، تو دانشگاه چھ اتفاقی افتاده کھ ریاست با این ...مستقیم بپرسم

  شدت عمل کرده؟

. بھ جملھ اضافھ می شد، صورت مرد بیشتر و بیشتر در ھم کشیده می شدکھ با ھر کلمھ ای 

  .ھمونطور کھ نسیم انتظار داشت، جواب نداد

  قراره خودم حدس بزنم؟  -

- ... 

 دانشجویی رو اخراج کردید؟ -

- ... 

 برخورد فیزیکی موقع آموزش؟ -

- ... 

 توھین لفظی بھ رئیس دانشگاه؟ -

- ... 

 توھین بھ مقدسات؟ -

- ... 
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با توجھ بھ شناخت من از شما، این دالیل رو می تونھ داشتھ باشھ ولی اگر انقدر اصرار  -

 .دارید کھ سکوت کنید، می تونم حدس ھای بعیدتر رو ھم اضافھ کنم

مثل پسربچھ ھایی کھ با اسباب بازی . د و حرفی نمی زدھمچنان با اخم ھای تو ھم، نشستھ بو

؟ رشوه گیری؟ پارتی بازی؟ فساد  اختالسدزدی؟: نسیم جدی تر ادامھ داد. نمیشھ خرشون کرد

  ...اخالقی؟

  !!بس کن -

 مورد آخری بود، نھ؟ -

 !نھ -

 .از واکنشتون مشخصھ کھ ھمون بود -

 !!!ولی نھ... متاسفم کھ قوه ی تخیلت رو ناامید می کنم -

 ؟؟دخترھای دانشجوبا یکی از  -

. یھ دعوای ساده تو دانشکده، یھ بچھ دانشجوی پررو بھ من توھین کرد! نھ: با حرص جواب داد

ھمھ سریع دست گرفتند کھ . درگیری یھ کم فیزیکی شد. تھمتی رو زد کھ نتونستم جوابش رو ندم

  ...ه بود وگرنھشانس آوردم کھ فیلمش فقط تو مداربستھ ضبط شد. جنجال بھ پا کنند

فکر می : چشم ھای خوشرنگش رو ریزتر کرد و گفت. با دیدن لبخند روی صورت نسیم ساکت شد

  !کنی خیلی باھوشی؟

چرا مسئول دانشگاه باید یھ دانشجوی معمولی رو بھ شما : نسیم گردنش رو کج کرد و مظلوم گفت

  ارجحیت بده؟

  ...، خـراه انداختند ھجمھد، خیلی ھا خیلی ھا موش دووندن. چون ھمھ منتظر موقعیت بودند -

 اولین بار نبود، درستھ؟ -

- ... 

 .درگیری ھای دیگھ ای ھم داشتید ولی این آخری خیلی از کنترل خارج شد -

 باز ھم غیبگویی ھات رو شروع کردی؟ -

 انقدر نزدیک بھ واقعیتھ؟ -

 .نمی خوام درباره این موضوع حرف بزنیم -

 . کوره در برده، نمی تونم کمک کنم کنترلش کنیدولی من تا ندونم چی شما رو انقدر از -

 . از جای دیگھ پر بود، می خواست قبل از رفتن سر من خالی کنھ.گفتم کھ، تھمت زده بود -
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 چھ تھمتی؟ -

 .درباره ی خانواده ام -

  درباره ی خانومتون؟: نسیم آب دھانش رو قورت داد و سعی کرد کھ با لحن عادی بپرسھ

ھر چند جواب این سوال ممکن بود ناامیدش کنھ اما بار . طار دادیھ حسی ھمون لحظھ بھش اخ

 ھای بی موقع رو تموم تپشسنگینی رو از روی قلبش بر می داشت تا این حس ھای مسخره و 

  .بلھ: جوابی کھ منتظرش بود، بعد از سکوت کوتاھی اومد. کنھ

ع خوبی برای صحبت این نقطھ ی شرو. پس روی زنش تا این حد حساس بود. فقط سر تکون داد

بیمارستان رو می دونست، بھ تبعش دانشگاه و نسیم حاال ھم دلیل تعلیق از . ھای بعدیشون می شد

تمرکز روی این نقطھ ضعف ھا و ... ھم منشأ اصلی عصبانیت و از دست دادن کنترل دکتر رو

برگھ ھای اون وقت نسیم . کنترلشون می تونست دکتر رو دوباره بھ زندگی نرمالش برگردونھ

البتھ بھ جز پشت صفحھ ! سنجش سالمت رفتاری رو امضا می زد و دیگھ تا آخر عمر نمی دیدش

  .صدای زنگ موبایل نسیم سکوت ناھنجار بینشون رو شکست. ی تلوزیون

  خاموش نمی کنید؟ -

 .عذر می خوام، یادم رفت -

وم پرچمی رو بھ طرف میزش حرکت کرد و موبایل رو برداشت، خواست قطع کنھ ولی اسم خان

  .سالم خانوم پرچمی: دید و تصمیم گرفت کھ جواب بده

  مزاحم کھ نشدم؟! سالم دخترم -

 نھ، بفرمایید؟ -

  !االن داری از وقت جلسھ سو استفاده می کنی: دکتر

  .نگران نباشید، جبرانی میذارم: آھستھ رو بھ دکتر گفت. گوشی رو دور تر برد

  و موسسھ افتاده؟اتفاقی ت. در خدمتم: تو گوشی ادامھ داد

  !نھ نگران نشو. خواھش می کنم: خانوم پرچمی

  !!من کھ واسھ دو دقیقھ بیشتر دیدنت لحظھ شماری می کنم! عالیھ: دکتر

تا اسم خیریھ می اومد، غرغرش شروع می . نسیم لحن از خود راضی صداش رو دوست نداشت

  چیزی شده؟: خانوم پرچمی ادامھ داد. شد

  بر میاد؟چھ کمکی از دستم . نھ -
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. نمی تونھ برای تمیز کردن ساختمون موسسھ بیاددیگھ آقا داودی . چیز خاصی نیست -

. من ھم کھ نھ کمر دارم تمیز کنم، نھ از کارھای فنی سر در میارم... موندیم بدون سرایدار

 . بھ ھمھ سپردم اگھ کسی رو پیدا کردند بفرستند اینجا یھ کمکی بھ ما بده. موندم دست تنھا

 .ای بابا... ینطورکھ ا -

پول نمی گرفت ولی می تونیم یھ مبلغی رو برای آقا داودی ...  ھفتھ ای یھ بار بیاد ھم کافیھ -

 .این کارھا فراھم کنیم

 .متوجھ شدم. بلھ -

 .اگر تو دفترت کسی رو آشنا داری بفرست اینجا، خیر ببینی -

 ...اگھ. چشم حتمًا  پرسجو می کنم -

  !!!من اینجا منتظرم ھا: دکتر

. ژست گرفتھ بودعطارد مثل پادشاه سیاره ی نگاھش بھ ساعت مچیش بود و . بھ طرفش چرخید

  .راستش االن کھ فکرش رو می کنم، می بینم آشنا دارم: نسیم تو گوشی گفت

  .راست میگی؟ کاش زودتر بھت گفتھ بودم -

کنجکاوی با دیدن چشم ھای خیره ی نسیم، اخمی از . دکتر حاال بھ صورت نسیم نگاه می کرد

عصر میاد تمیزکاری .  پنجشنبھ ھا بیادبلھ، ایشون می تونھ: نسیم ادامھ داد. روی صورتش نشست

  !یھ لحظھ... رو انجام میده، اگھ کار فنی ھم بود احتماًال بلده

  کارھای فنی بلدید؟ برق کاری، درست کردن ابزار، حمل و نقل؟: رو بھ دکتر پرسید

  .بلھ، می فرستمش: نسیم دوباره بھ پرچمی گفت.  کلمھ ای نمی گفتدکتر با دھن باز زل زده بود و

  .مرسی دخترم، یک دنیا ممنون -

 .خواھش می کنم -

  .کاری بود کھ ازم برمی اومد: با نگاھی بھ چشم ھای درشت شده ی دکتر اضافھ کرد

  !فعًال خداحافظ. پنجشنبھ می بینمت -

 ...تا بعد. خدافظ -

یھ کار نیمھ وقت براتون پیدا کردم، :  لبخند بزرگی گفتموبایل رو روی میز برگردوند و با

  .آدرس رو بعدًا با پیام می فرستم... پنجشنبھ ھا

  االن چھ غلطی کردی؟؟: دکتر ایستاد و با خشمی کھ تالش می کرد کنترل کنھ، گفت

  . کار خوبیھ، تخصص آنچنانی ھم نمی خواد -
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  !نکھ ھنوز نفھمیدی با کی طرفیمثل ای... نھ: مرد قدمی بھ جلو برداشت و بلند گفت

این . با ھمون چند خطی کھ از دفترچھ خوندم معلومھ کھ از بیکاری و تنھایی کالفھ اید -

  .اصال خوب نیست

 !خوب و بدش بھ خودم مربوطھ -

 .کار سختی نیست -

 !گفتم تمومش کن -

الس نکنھ خانمتون ناراحت میشھ ک: نسیم با خونسردی گفت. دوباره صداش رو بلند کرده بود

  !ھمسرش بیاد پایین

  !!خفھ شو -

پس واقعًا روی زنش نقطھ ضعف داشت و ھر کسی بھ . نسیم دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

باید خودتون رو :  با صدای مالیمی توضیح داد.راحتی می تونست از این ضعف استفاده کنھ

  .اینطوری یکی از روزھاتون پر میشھ. مشغول نگھ دارید

چھ ایرادی داره؟ مھم اینھ کھ ھر جایی ھستیم، : نسیم ادامھ داد. ھت نگاه می کرددکتر ھمچنان با ب

  .نھ اینکھ کجا ھستیم. مفید باشیم

 آدم ھایی کھ فکر می کنند حرف زدن فایده ای نداره، روی مرد با پوزخند سر تکون داد و مثل

 زیر نظرش بگیره و نسیم از عمد این کار رو کرده بود کھ ھم بتونھ بیشتر. صورتش دست کشید

از طریق موسسھ خیلی ھا رو بھ زندگی برگردونده بود و . ھم مشکل غرور بی جاش رو حل کنھ

قدمی بھ سمتش برداشت و دوباره بھ . می خواست روی دکتر ھم حداقل تالشش رو کرده باشھ

ن باز نمی چرا یھ فصل جدید تو زندگیتو... آقای شفیق با درجا زدن بھ جایی نمی رسید: حرف اومد

  !کنید؟ باور کنید عظیم ترین اتفاق ھا تو حقیرترین جاھا می افتھ

  ! چرند نگو -

 !حداقل امتحانش کنید -

  ھمین رو می خوای؟.از دستت شکایت می کنم -

 ...من جرمی مرتکب نشـ -

رو بھ روی دست ھاش رو . دکتر دست ھاش رو ناگھان بلند کرد کھ نسیم از جا پرید و ساکت شد

: شت و در حالیکھ چشم ھاش از خشم یا بغض سرخ شده بود، آھستھ اما عصبانی گفت نگھ دانسیم

  .دیگھ یک کلمھ ھم نمی خوام بشنوم
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  . بھ طرف کتش رفت و مشغول پوشیدن شد

حتی در صورت پس ... یادتون باشھ منم کھ باید امضا بزنم... ھر حرف من بھ نفع شماست -

اتھام تبانی با رئیس بیمارستان کم . کنمگرفتن اجباری پرونده می تونم شکایت رسمی 

  متوجھ وخامت اوضاع ھستید؟! چیزی نیست

ی داد و م» خفھ شو بابا«با دست توی ھوا حرکتی کرد کھ معنی بدون اینکھ نگاھش کنھ، دکتر 

نسیم سریع تر خودش رو رسوند و جلوی در . بھ طرف در رفت. نسیم رو مصمم تر می کرد

  جبورم می کنید کھ بر خالف میلم  تھدید کنم؟ چرا مدام م: ایستاد، گفت

  شما چرا مدام رو اعصاب منی؟ -

 ولی دوباره جلسھ ی دآخر ھر جلسھ عصبانی میری: نسیم نفس عمیقی کشید و باز بھ حرف اومد

  !دبعد میای

  !برو کنار -

  چرا؟دتا حاال فکر کردی -

 !!حتمًا از جذابیت زیاد شماست -

 !...ذاب نیستممن و شما ھر دو می دونیم کھ من ج -

 اتاق برقرار شد، خیلی عجیب بھ نظر می  تشویشسکوتی کھ بعد از این جملھ توی فضای پر

نسیم . قدمی جلو اومد و فاصلھ رو کمتر کرد. نگاه دکتر روی صورت نسیم می چرخید. رسید

تون ولی با اینجور طعنھ زدن ھا نمی تونید من رو از خود: حرکتی نکرد و جملھ اش رو ادامھ داد

   .ناامید کنید

- ...  

از ... جایی کھ کسی شما رو نمیشناسھ... کار کردن تو فضایی کھ با زندگی قبلیتون متفاوتھ -

شما . من از شما باالتر ھا رو مشغول ھمچین کارھایی دیدم. مسکن ھم بھتر عمل می کنھ

 .نیاز دارید کھ برای مدتی خود واقعیتون رو فراموش کنید

 . بچھ نیستممن.  من قصھ نبافواسھ -

  !برو کنار: جلو اومد و اضافھ کردای قدم دیگھ 

  !ھر جلسھ میای چون تھ دلت می دونی حق با منھ: نسیم کوتاه نیومد و گفت

  !میری کنار یا خودم ببرمت؟... تھ دل من ھیچ خبری نیست -
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ین حال با ا. فاصلھ انقدر کم بود کھ نسیم کاری نمی تونست بکنھ جز اینکھ از جلوی در کنار بره

  .بھ خاطر من!... پنجشنبھ بیا: آھستھ گفت. ھنوز ایستاده بود

  !ھ بیاممحالبھ خاطر تو؟؟ پس دیگھ :  اخم روی صورت دکتر نشست و با پوزخند جواب داد

اصال نمی خواست . نسیم بالفاصلھ از جلوی در کنار رفت. تکونی خورد و دستش رو بلند کرد

دکتر دستگیره رو پایین کشید و . ھ بعدًا ھر دو پشیمون بشندحرکت ناجوری از این مرد سر بزنھ ک

  .آدرس رو پیامک می کنم: نسیم جلوی در بلند گفت. بیرون رفت

 بھ طرف نسیم .خانوم ایمانی پاورچین از میزش فاصلھ گرفت. دکتر بھ روی خودش نیاورد و رفت

  بحث کردید؟: پرسید. اومد

  ...نھ -

 .در پر سر و صدا باشھتا حاال ندیده بودم جلسھ ھا انق -

  مگھ کسی اعتراضی کرد؟: نسیم بھ فضای خلوت سالن نگاھی انداخت و گفت

  . صدا واضح نبود. نھ -

- ... 

 !خوشبختانھ ھمھ مریض خانوم دکترند -

نسیم اوھوم گفت و خواست بھ دفتر . و با سر بھ مطب چشم پزشکی دکتر فالحتی نژاد اشاره زد

   آخر وقت؟ دلسھ ھای دکتر شفیق رو گذاشتیچرا ج: برگرده کھ منشی اضافھ کرد

   چطور مگھ؟-

خیلی ھا برنامھ ھاش رو تو تلوزیون دیدند، می ...  کھ مردم ببینندد تو ساعت شلوغی میذاشتی-

  دونی چھ سر و صدایی می کرد؟ چھ تبلیغی می شد؟

  حرف ھام کھ یادت نرفتھ خانوم ایمانی؟: نسیم با خستگی سری تکون داد و گفت

منشی شونھ .  اش بھ گفتگوی ماه قبل در مورد درز نکردن خبر این جلسھ ھا بھ بیرون بوداشاره

  . بھ خاطر خودتون گفتم: باال انداخت و گفت

  .می دونم -

در رو بست و تازه اون لحظھ بود کھ ھمھ ی این جلسھ جلوی چشمش مرور . و بھ اتاقش برگشت

  . باید خودش رو برای ھمھ چیز آماده می کرد.اصًال نمی دونست چھ نتیجھ ای بھ بار میاره. شد
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12««   

کارن برای سر . ، عبور می کردندالمپ ھای دو رنگاز داخل راھروھای پھن و سنگی، زیر نور 

یکی از اعضای . ه و اتاقش اومده بود و توی مسیر بھ دکتر حیایی برخورده بودزدن بھ دانشگا

مطمئنًا وقتی ساختمان . معاونت دانشجویی داشت موسس بیمارستان کھ تو دانشکده ھم حکم ھیأت

چند دقیقھ ای از قدم زدنشون . بیمارستان تکمیل می شد، قرار بود یکی از اعضای ھیأت امنا باشھ

تو این یکی دو ماه جای خالیت بھ ... خوبکاری کردی سر زدی: باالخره حیایی پرسید. می گذشت

  .چشم می اومد

العات می خواست، سر زدم وگرنھ اینجا دیگھ دلم رو فقط چون معاون موقت یھ سری اط -

 ...زده

  !پس واسھ دیدن جانشینت اومدی -

  

حتمًا سخت بوده بری بھ اتاقت و یھ نفر دیگھ رو روی : با گفتن این جملھ آروم خندید و اضافھ کرد

  ...صندلی ببینی

گاه علوم پزشکی رو ولی انقدر رو درک می کرد کھ نمیشھ دانش... بلھ سخت بود... فکر کردکارن 

مجبور بودند یکی از مدیر ھای زیردستش رو موقتًا مسئول دفترش . بدون معاون آموزش ول کرد

بچھ ھایی کھ اگر دستت رو . روی دانشجوھایی کھ تک و توک ایستاده بودند، چشم چرخوند. کنند

، نمی تونست از وقتی وارد محیط دانشکده شده بود. تو عسل می کردی ھم باز گازت می گرفتند

اگر محیط آکادمیک رو . از این جماعت ناسپاس دلخور بود. اخم روی صورتش رو کنترل کنھ

در آمدی کھ از جراحی و مطب داشت . ھنوز ول نکرده بود فقط بھ خاطر کالس حرفھ ایش بود

 کردن وقت بھ حساب می تلفانقدر باال بود کھ ساعت ھای سر و کلھ زدن با دانشجوھا، عمًال 

ولی ھنوز بھ شکل احمقانھ ای چسبیده بود بھ اینجا و می خواست تجربھ و توانایی ھاش رو . مداو

این از . تو این محیط بھ کار بگیره تا در آینده یھ مشت بی سواد و ناشی با جون مردم بازی نکنند

ا این یک ساعت اخیر مدام ب! اخالق پزشکیش بود ولی توی این روزگار کی بود کھ قدر بدونھ؟

 جوونی کھ نتونستھ بود جلوی زبونش رو بگیره مرد بھ ...کردن بھ دعوای آخرش گذشتھ بودفکر 

فکر کردن بھ اینکھ تمام این آقایون ھمکار و بھ ظاھر   با!و کار کارن رو بھ اینجا کشونده بود

ھ دیگھ نمی دونست ب. دوست، چطور از یھ مسئلھ ی کوچیک برای زمین زدنش استفاده کرده بودند
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چرا ساکتی؟ نکنھ می خوای دست : با صدای حیایی از فکرھاش بیرون اومد. کی باید اعتماد کنھ

  از اینجا بکشی؟

  .ھنوز تصمیم قطعی نگرفتم -

احتماًال موقعیت ھای شغلی دیگھ ای : کارن ادامھ داد. حیایی نگاه پرسشگر انداخت ولی حرفی نزد

 .نجا پیدا نمی کنماگر ھم بخوام، فرصتی برای ای... فراھم میشھ و

بھ سمت دنبال نقطھ ی امیدی تو صورت حیایی کھ بدجوری . اینبار کارن پرسشگر نگاه می کرد

کارن می دونست تو دل موسس ھای بیمارستان جدید تردیدھایی افتاده ولی .  بوددیگھ ای خیره شده

پیش، ھم در خالل ناسالمتی ھم دو سال . خودشون رو بی خبر نشون بدندانتظار نداشت کھ انقدر 

 موافقت ضمنیکارن . ساخت بیمارستان، غیررسمی پیشنھاد داده بودند و حرف ھا زده شده بود

اینکھ انقدر واضح بعد . خودش رو اعالم کرده بود و بھ نظر می رسید ھمھ از این مسئلھ راضی اند

. محسوب می شداز یھ مشکل شخصی برای کارن، ناگھان پا پس کشیده بودند یھ جور بی احترامی 

  . کارن حرف دیگھ ای نزد

. طبقھ ی ھمکف شلوغ تر بود و دانشجوھا با دیدنشون جلو می اومدند. با ھم از پلھ ھا پایین رفتند

احساس بدی . کارن خوب متوجھ بعضی نگاه ھای کینھ توزانھ و لبخندھای تمسخرآمیز می شد

وصلھ ی چاپلوسی و مزه پرونی کارن ھیچوقت ح. بعضی ھا بھ طرف حیایی می اومدند. داشت

دن کارن، دور می شدند دانشجوھا رو نداشت، معموال جلوش فقط سالم می کردند و با سر تکون دا

 خوش و .نگاھی بھ لبخند روی صورت حیایی انداخت. رابطھ اشون با حیایی صمیمی تر بودولی 

 دخترھایی با بھ خصوص.  درست نبود اصًال، از نظر کارن دانشگاهبش یھ سری دانشجو با معاون

خودش بارھا و بارھا با چشم ھای خیره و . می ساختند» عاشقتم«کھ از یھ لبخند ساده  پایین سن

گرچھ حتمًا سن ! با دخترھایی تو سن و سال ھمون مشاور فضول. دنبال کننده بھ مشکل خورده بود

  . اون کمی بیشتر بود

ار بدش نمی اومد با پسری کھ کولھ انداختھ بود و دوباره بھ صورت خندون حیایی نگاه کرد کھ انگ

حیایی . نفسش رو بیرون فرستاد و ابرو باال انداخت!!! شوخی می کرد، وسط راھرو کشتی بگیره

با دیدن صورت کارن، کم کم بچھ ھا رو از دور خودش پخش و پال کرد و ھمراه کارن قدم ھاش 

سخت : البی بیرون رفتند، حیایی آروم گفتوقتی از در شیشھ ای و بزرگ . رو تند تر برداشت

  .این ھا ھم بچھ ھای ما ھستند... نگیر

- ...  
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 ...می دونم االن از دست دانشجو جماعت دل چرکینی ولی -

 ولی چی؟ مشکل از منھ؟ -

درواقع . من بھ ھیچ عنوان حرکت اون دانشجو رو تایید نمی کنم! اشتباه نکن!... نھ نھ -

 ...ولی. باھاش برخورد شدید شد

- ... 

شفیق جان این بچھ ھا ھم تو ھمین جامعھ ای زندگی می کنند کھ بزرگترھایی مثل ما  -

از ه انشگابرای رسیدن بھ این د. تو ھمین فشارھای عصبی ای ھستند کھ ما ھستیم! ساختیم

نمیشھ انتظار داشت . روزھای سختی رو تو بیمارستان می گذرونند. جون مایھ گذاشتند

 ...وقت خطا کردنشونھ... االن جوونند... کنندھمیشھ عاقالنھ رفتار 

این حرف بھ کارن . حیایی ھم قدم رفتھ رو برگشت. کارن درجا ایستاد و با تعجب نگاھش کرد

یعنی دانشجو حق داشت یھ موضوع شخصی و بی ربط از گذشتھ ی معاون آموزش . برخورده بود

حیایی ! بود ھمھ موافق این تعلیق بودنداینطور کھ معلوم ! رو بیرون بکشھ و ھزار تا تھمت بزنھ؟

ما الگوی ... من و شما اینجا سمت داریم، زیردست داریم: با احتیاط بیشتری بھ صحبتش ادامھ داد

داشجویی کھ واسھ گذروندن درسش مشکل پیدا کرده و زمین و زمان رو چرا حرف . این بچھ ھاییم

از جا در بریم، جلوی چشم ھمھ کاری کنیم کھ مقصر می دونھ، باید رومون تاثیر بذاره؟ چرا باید 

؟ این اصًال طبیعی !! چھ برسھ بھ معاون ھمچین دانشگاھیخارجھمعمولی ھم از شأن یھ پزشک 

  !نیست

  . منظوری نداشتم... عذر میخوام: و سریع اضافھ کرد

  ! کامًال واضحھ-

  ! کوتاه ھمین بوداصال دلیل این استراحت .  ما ھمھ مشکالت شخصی شما رو درک می کنیم-

  .فعًال خدانگھدار... !استراحت اجباری...  بلھ-

حیایی دنبالش راه افتاد و . بھ طرف مسیری کھ با شمشادھا از محوطھ جدا شده بود، حرکت کرد

ھم دیگھ خبر داری کھ ماه پیش، بعد از نشست شورای آموزشی، یھ جلسھ ی کوچیک : پرسید

  تشکیل شد؟

حاال بدون حضور من «خودش فکر کرد با . خیره شد ھ صورت حیایی دوباره ایستاد و بکارن

می . پوزخند زد. ».شورا تشکیل میدند و حتمًا پشت سر من برنامھ ریزی می کنند_ عضو اصلی _

  نتیجھ بخش ھم بود؟: پرسید. تونست از نگاه حیایی بخونھ کھ موضوع جلسھ چی بوده
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فقط می تونم در این حد بگم کھ در مورد چھ : دحیایی کیف دستیش رو جا بھ جا کرد و جواب دا

  .کسی بود

می دونست اسمی کھ قراره بشنوه در واقع بخت دیگھ ی . کارن سر تکون داد و منتظر نگاھش کرد

اما نمی تونست حدس بزنھ چھ کسی ممکنھ در حد رقابت با خودش . صندلی ریاست بیمارستانھ

  ...ون غذا و دارودکتر یاوری، معا: حیایی بھ حرف اومد. باشھ

  !جالب شد: در کمال تعجب دکتر حیایی، کارن شروع بھ خنده کرد و گفت

  چی؟ -

یھ مسئلھ ی شخصی و خانوادگی انقدر توی تصمیمگیری ریاست دانشگاه و اعضای موسس تأثیر 

. داشت در حالیکھ یک بار توی جریان داروھای تقلبی پای دکتر یاوری ھم وسط کشیده شده بود

اگرچھ ھیچوقت کسی نتونستھ بود .  ی ساده ای نبود، حتی جرم جنبھ ی عمومی داشتاین مسئلھ

  .خیلی ممنون کھ اطالع دادید: دستش رو سمت حیایی دراز کرد و گفت. ثابتش کنھ

  .بین خودمون باشھ: دکتر حیایی دست داد و آھستھ گفت

ود چون رقابت با کسی کھ کارن خوشحال ب. خداحافظی کردند و جدا شدند. کارن با سر تایید کرد

ماشینش رو داخل . بھ طرف خروجی حرکت کرد. امکان زمین زدنش بود، خیلی راحت تر می شد

عصر امروز قرار بود . نمی خواست زیاد با کسی برخورد داشتھ باشھ. پارکینگ نیاورده بود

 با خط  موبایلش رو بیرون آورد و طبق معمول. ھاتف تماس بگیره ولی ھنوز خبری نشده بود

  !جونم دکتر: جواب داد. اعتباریش شماره ی ھاتف رو گرفت

  .نمی خوام پشت تلفن حرفی بزنیم -

  .خب نمی زنیم: ھاتف گفت. قفل ماشین رو باز کرد و پشت فرمون نشست

  کجا می تونی بیای ببینمت؟ -

: فتدر کنار راننده باز شد و ھاتف در حالیکھ می نشست و موبایلش رو توی جیبش می چپوند گ

  !در خدمتم

با ھم دست دادند و کارن . انصافًا کارش رو خوب بلد بود. کارن لبخندی زد و مرد رو برانداز کرد

  چی شد؟ کاری کھ ازت خواستم انجام دادی؟: پرسید

  .بلھ -

زیپ کیفش رو باز کرد و بعد از چند ثانیھ گشتن، . دستی بین موھای تیره و کج ریختھ اش کشید

  .ھر چی می خوای ازش بدونی اینجاست: ھمزمان گفت. اری رو بیرون آورد دکمھ دلقیپوشھ ی ت
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  چند سالشھ؟ -

پوشھ ! حاال حتمًا کلی فکر و خیال بھ سرش می زد. ھاتف با لبخند کوچیکی بھ چشم ھاش خیره شد

  .ھمھ چیز ھست: رو بھ دست کارن داد و گفت

. ه و عکس و کپی داخل پوشھ بودتعدادی کاغذ پرینت شد. کارن سر تکون داد و پوشھ رو باز کرد

. قبًال ھم برای جمع آوری اطالعات از ھاتف کمک گرفتھ بود و ھمیشھ ھم کارش راه افتاده بود

بھ این . خیلی ھای دیگھ ھم مثل کارن، بھش وظیفھ می دادند ولی ھیچکس نام بقیھ رو نمی دونست

توی .  و صدا کار انجام بدهپول خوب می گرفت تا محرمانھ و بی سر. مرد اعتماد کامل داشت

نکرده بود، این مسئلھ کھ چندان  درزمسئلھ ھای مھم تر ھم چیزی از این مالقات ھاشون بھ بیرون 

  . ھم مھم نبود

: پرسید. کاغذی کھ مربوط بھ اطالعات شخصی می شد رو جلو آورد و شروع بھ خوندن کرد

  سوابق چطور بود؟ کجاھا بھ جاده خاکی زده؟

  .سوابقش پاک بود:  کوتاھی کرد و جواب دادھاتف خنده ی

  مگھ میشھ؟: کارن سر بلند کرد و با تعجب گفت

خونھ : اضافھ کرد! توی برگھ ھا نوشتھ بود کھ تنھا زندگی می کنھ و خانواده اش شھر دیگھ اند

  !پاک؟؟... چند سال دور از خانواده... مجردی

تش بھ مددکاری تو خیریھ ھا و بھزیستی نصف وق! پاکِ  پاک: تف شونھ باال انداخت و گفتھا

  .گذشتھ

دوباره .  سالی از کارن کوچکتر بود10. بھش نمی خورد. 28- 27کارن سنش رو حساب کرد، 

  تو دوران دانشجویی چی؟ با استادھاش رابطھ ای نداشتھ؟: پرسید

کی  کار مشکوبیچاره ھیچ... نھ، چون سفارش کرده بودید، از ھمھ ی منابعم استفاده کردم -

  .نکرده

 .یا انقدر زرنگ بوده کھ تونستھ با پارتی رو کارھاش مالھ بکشھ -

 !چشم ھاش رو ببین... بھش نمیاد. فکر نمی کنم -

 محکتوی این عکس کھ کنار بچھ ھای محسنی . بھ عکسی کھ از پوشھ بیرون زده بود اشاره کرد

 کھ حواس ھاتف رو بھ کردکارن تک سرفھ ای . انداختھ بود خیلی مظلوم بھ دوربین نگاه می کرد

تو : گفت. انداخت و عکس رو داخل پوشھ برگردوندخودش معطوف کنھ، بعد با اخم نگاھی بھش 

  ھیچ چیز غیر قانونی ای پیدا نکردی؟... دفتر کارش
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  !!نھ، حتی یھ مورد دیرکرد اجاره ھم نداشت -

 یھ مورد خالف یا باید با. کارن عصبانی نفسش رو فوت کرد و پوشھ رو روی زانوش گذاشت

 در می آورد یا دست رو دست میذاشت و پستش رو تقدیم قانون پرونده رو از چنگ اون دختر

انگشت ھاش روی .  ساختمون می شدپنجشنبھ ھا نظافتچیاز ھمھ بدتر، . دکتر یاوری می کرد

، معاون دکتر کارن شفیق، جراح متخصص مغز و اعصاب. فرمون از شدت فشار سفید شده بود

صدای ھاتف از بغل بھ گوشش . دندون ھاش رو روی ھم فشار داد!! نظافتچی ساختمونگاه، دانش

  دکتر حالتون خوبھ؟: خورد

- ...  

 !دکتر -

  .فرمون رو ول کرد و بھ طرفش چرخید

  !خوبم -

اگر محسنی برای امضا زدن بازی در می آورد و دیر می شد، اصًال اگر تصدیق نمی کرد و 

نھا صندلی ریاست و عضویت توی ھیأت امنای بیمارستان از دست نھ ت. گزارش منفی می فرستاد

اگر ھاتف کنارش نبود، بلد فریاد می . می رفت، بلکھ شغل ھای فعلیش ھم بھ خطر می افتاد

احتیاج بھ یھ اھرم فشار داشت، تا اگر جلسات . نمی تونست اجازه ی این اتفاق رو بده... نھ... کشید

و دختر بھ اذیت کردن ادامھ داد، بتونھ با اون اھرم قضاوتش رو مشاوره مطابق میلش پیش نرفت 

سوابقش : رو بھ ھاتف کھ سراپا گوش بود گفت! چی بھتر از روابط خصوصی؟. زیر سوال ببره

  !!پس خودم از پاکی درش میارم... پاکھ؟

  . ھاتف لبخند بزرگی زد و با تأیید سر تکون داد

  

13««   

با یھ ماسک . ستھ بود و بھ جاروی دستھ بلند خیره نگاه می کردروی نیمکت سیمانی نزدیک در نش

کت مشکیش رو ھم خیلی مرتب داخل ساختمون آویزون . سفید بزرگ صورتش رو پوشونده بود

اما . دستکش دو الیھ ای سفید پوشیده بود و آستین ھای پیراھن مشکیش رو ھم تا زده بود. کرده بود

این چھ . ونست خودش رو راضی کنھ کھ بھ جارو دست بزنھبا تمام این کارھا ھنوز ھم نمی ت

  وضعی بود؟
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حرص و جوشی کھ از صبح بھ خاطر این لحظھ بھش وارد شده بود، احتماًال یک کیلویی از وزنش 

حداقل با این ماسک ناشناس می موند، فقط باید خودش رو راضی می کرد تا یکی . رو کم می کرد

حتی با فکر کردن بھش، حالش از !  سر و کلھ بزنھو تیجارو دو ساعت از پنجشنبھ ھاش رو با 

یعنی ممکن بود تا بھ حال .  زشت بھ ھم می خوردمو اسکاچیزندگی و سرنوشت و اون دختره ی 

نظافتچی شدن با اون ھمھ مدرک و ! برای کسی با موقعیت کارن، ھمچین اتفاق ھایی افتاده باشھ؟

آھی ...  اما.ه بود، ھرگز دست بھ شغل ھای رده پایین نزنھیھ زمانی بھ خودش قول داد! ؟ بیضاید

  .کشید

 کرده بود، اصًال فکرش رو ھم نمی کرد کھ مجبور بشھ تا اینجا بیاد smsوقتی محسنی آدرس رو 

می دونست اگر لجبازی کنھ، ممکنھ سر و صدا بلند بشھ و حساسیت خیلی ھا . ولی حاال اومده بود

 کارن رو تا اینجا کشونده بود اصًال بعید نبود کھ کار خطرناک تری از کسی کھ... رو تحریک کنھ

بھ خودش دلداری داد، فقط تا وقتی کھ آتویی . از روی نیمکت بلند شد و بھ طرف جارو رفت. کنھ

بعد دیگھ تالفی ھمھ ی این مصیبت ھا رو سرش ! از دختره بگیره بھ این کار مجبور بود، ھمین

  .در می آورد

بعد سمت سنگفرش ھا رفت و با حرص مشغول پس .  جارو رو زیر شیر آب گرفتدستھ ی بلند

طی یک سال گذشتھ، ھمھ چیز حتی گذر فصل ھا براش . زدن برگ ھای خشک از روی زمین شد

. اما امروز با ھر صدای خش خش، پاییز رو بھ معنای واقعی حس می کرد... بی رنگ شده بود

خواست برگرده و حداقل با کنایھ زدن . ز طرف در حیاط شنیدبعد از چند دقیقھ صدای زنونھ ای ا

بھ این امید . بھ محسنی خودش رو خالی کنھ ولی با شنیدن صدای مردونھ ی دیگھ ای منصرف شد

ھنوز نزدیک ساختمون .  متوجھ حضورش نشده باشند، بدون نگاھی بھ در، بھ کارش ادامھ دادکھ

  !دکتر شفیق: و مخاطب قرار دادزنونھ کارن رنشده بودند کھ صدای آجری 

محسنی قدمی جلوتر برداشت و . پلک ھاش رو روی ھم فشار داد و خودش رو بھ نشنیدن زد

  !دکتر: دوباره صدا زد

  !آقای دکتر: چرا نمی رفت پی کارش؟ صداش یک بار دیگھ اومد. باز ھم توجھی نکرد

  !!بلھ؟:  گفتسریع بھ طرفش چرخید و بدون اینکھ ماسک رو پایین بده، بلند

  .کار عاقالنھ ای کردید کھ اومدید: محسنی لبخند کوچیکی زد و گفت

  چاره ی دیگھ ای ھم داشتم؟ -
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با شیطنتی کھ نمی تونست از چشم ھاش مخفی کنھ . ک و دستکش ھا انداختدختر نگاھی بھ ماس

  !!نھ: جواب داد

و رسمًا توی نسیم خنک بھ موھایی کھ از شال بیرون زده بود . کارن بھ صورت دختر خیره شد

یادش افتاد ! »نسیم«اسمش چی بود؟ توی اطالعات شخصیش نوشتھ بود . مھر ماه، پرواز می کرد

چطور دلش اومده بود؟ چشم ھاش رو سمت !! »زشت«کھ ھمین چند دقیقھ پیش بھش گفتھ بود 

 خانوم نمیایید: جارو و زمین برگردوند کھ دختر بره ولی صدای مرد کناریش بھ گوشش خورد

  محسنی؟

مردک کی شرش رو از ایران کم می کرد؟ سرش رو بھ ... از این آدم... از این صدا متنفر بود

انتظار داشت با یھ جفت چشم تیره و ابرو ھای کلفت رو بھ رو بشھ کھ براش . طرف صدا چرخوند

روشن می کم کم ھمھ چیز داشت . خط و نشون می کشھ، ولی نگاه ماھان روی دختر بود، نھ کارن

کسی کھ . یعنی تو این خیریھ ی کوفتی با ھم آشنا شده بودند. این دختر ھمراه ماھان اومده بود! شد

سعی کرد ! کارن نمی خواست سر بھ تنش باشھ، حاال داشت اون رو با جارو توی دستش می دید

تھ ی بھ دختره نگاه می کرد؟ دسچرا ماھان اینطوری . نفس ھای تند و عصبیش رو کنترل کنھ

  .گل بود بھ سبزه نیز آراستھ شد! بھ بھ: جارو رو توی دستش فشار داد و بلند گفت

  از کی تا حاال طبع شعر پیدا کردی؟: پرسید. ماھان نگاھش رو از دختر گرفت و بھ کارن دوخت

  ! غافلگیرم می کنھرائیلزعاز وفتی  -

 غافلگیر؟ نکنھ واسھ سر زدن بھ چرا: ماھان کم نیاورد و جواب داد. و با طعنھ ابرو باال انداخت

  !خیریھ ای کھ پدربزرگم تأسیس کرده، باید از تو اجازه بگیرم؟

خیلی خوب خبر داشت کھ خیریھ ی امام عصر وقف . پوزخند زد کھ حتمًا از زیر ماسک پیدا نبود

ی جلو! اجازه گرفتن نمی خواد: گفت. چھ کسیھ ولی نمی دونست نوه اش انقدر اینجا فعالیت داره

  !چشمم نباشی کافیھ

باالخره بھ چیزی کھ لیاقتت بود : ماھان بھ سر تا پاش چشم چرخوند و با اشاره بھ جارو گفت

  !رسیدی

  !من اصًال متوجھ نمیشم اینجا چھ خبره! بس کنید خواھش می کنم: محسنی سریع گفت

  !بیا بریم داخل... مھم نیست: ماھان
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محسنی کھ ظاھرًا گیج شده بود بھ چشم ھای . خودش زودتر حرکت کرد و وارد ساختمون شد

چرا ماھان ھمھ جا بود؟ چرا دست از سرش بر نمی داشت؟ چرا با ھمھ ی آدم . کارن نگاه می کرد

  چرا نمیری از دلش در بیاری؟: با اخم گفتھای تو زندگی کارن قاطی بود؟ 

  !از دلش در بیارم؟؟ -

جارو رو بھ اطراف . شتش رو بھ دختر کردچرخی زد و پ. حاال خودش رو بھ اون راه زده بود

االن عجلھ دارم ولی : چند ثانیھ ھر دو ساکت بودند، بعد دختر گفت. مسیر سنگفرش حرکت داد

  .بعدًا در این مورد حرف می زنیم

نالھ ای کرد و . بعد سکوت و تنھایی حیاط رو پر کرد. صدای قدم ھاش روی سنگفرش شنیده شد

کارن سریع بھ ھمون . شمشاد ھا خورددستھ اش بھ ساقھ ی . ای انداختبی اختیار جارو رو گوشھ 

برای چند لحظھ ساقھ رو . خوشبختانھ نشکستھ بود. طرف رفت و جارو رو از روی ساقھ برداشت

این دختر ھم یکی . نمی خواست دیگھ بھ ھیچ کدوم از این آدم ھا فکر کنھ. توی دستش نوازش کرد

تش خالص می شد، اصًال نباید وقتش رو صرف فکر کردن بھ از دسبھ زودی . مثل ھمھ بود

  . مشاور موقتیش می کرد

ھوای خنک و رنگ و گوی برگ ھا، حس . برگ ھا رو با جارو بھ گوشھ ای از حیاط کشوند

توی ویالی شمال . ھرچند ھنوز زرد و نارنجی نشده بودند، تازه اول پاییز بود. خوبی بھش می داد

. کھ قبًال توش زندگی می کرد، گاھی خودش بھ باغ و حیاطشون می رسیدیا خونھ ی قدیمی ای 

ھمیشھ ھمین حس خوب رو بھ ھمراه داشت ولی از اون روزھا خیلی . حتی گلکاری ھم کرده بود

وضعیت کار و تدریس و برنامھ ی فشرده ی بیمارستان، مدت ھا بود کھ دیگھ ھیچ . می گذشت

دو تا مرد . خاک انداز برگ ھا رو داخل سطل زبالھ ریختبا . وقت اضافھ ای براش نمی گذاشت

از وقتی اومده بود، آدم ھای زیادی . وارد حیاط شدند و با سالم یک راست سمت ساختمون رفتند

فکرش بھ اون سمت ... معلوم نبود محسنی برای چھ کاری اومده بود. رفت و آمد نکرده بودند

. اش گذاشت و با سطل آب و تی وارد ساختمون شدجارو رو سر ج. نفس عمیقی کشید. کشیده شد

  !بدش نمی اومد سر از کار دختره و ماھان در بیاره

صداھا از سمت اتاقی می اومد کھ مدیر . یک راھروی تقریبًا عریض و کم نور جلوی روش بود

سِر خاکستری شده ی تی رو داخل آب فرو برد کھ صداش توی . مالقات کرده بوداینجا رو توش 

نفسش رو فوت کرد و در حالیکھ بھ خودش فحش . رو پیچید و کمی آب از سطل بیرون ریختراھ

ھمین کھ سنگ ھا و دیواره ھا رو خیس می کرد، کافی . می داد، تی رو روی سنگ ھای کف کشید
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می خواست حرف خودش رو بھ کرسی ! مطمئنًا ھدف محسنی تمیزکاری ساختمون نبود. بود

اما تا جایی کھ بھ کارن مربوط می شد این !  شده بود ھمبشکنھ کھ موفقبنشونھ و غرور کارن رو 

تی رو بھ طرف اتاق مدیر کشید . محسنی تاوان ھمھ ی این ھا رو پس می داد. تازه اول ماجرا بود

وقتی از آستانھ ی در باز اتاق رد شد، صدای مدیر موسسھ . و گوش ھاش رو باز کرد تا بشنوه

  !بفرمایید داخل! تر شفیقدک: سریع بھ گوشش خورد

انتظار دعوت شدن و دیدن دوباره ی ماھان رو نداشت ولی صدا انقدر واضح بود کھ نمی تونست 

ماسک رو پایین کشید و وارد اتاق . بعد از مکث کوتاھی، تی رو کنار دیوار تکیھ داد. توجھی نکنھ

 نگاه ستھ بود نشی کھ ماھانکارن بھ سمت.  ایستاده بود،محسنی کنار تلفنِ  روی میز اصلی. شد

خستھ شدید، : مدیر موسسھ با ورود کارن بھ اتاق از جاش بلند شد و با خوشرویی گفت. نکرد

  !بفرمایید

کارن تا بھ حال، ھیچوقت بھ . حتمًا خبری از اختالفشون نداشت. بھ صندلی کنار ماھان اشاره کرد

وقتی گفتی واسھ : بھ محسنی ادامھ دادمدیر رو . اینجا یا ھیچ خیریھ ی دیگھ ای سر نزده بود

از برنامھ  اسم و چھره اشون. دم منظورت بھ ایشون باشھنظافت آشنا داری، اصًال احتمال نمی دا

   .خاطرم بود» 1سالم زندگی«ی 

تا حاال خیلی ھا مثل شما واسھ تغییر روحیھ ... افتخار دادید بھ ما: بھ سمت کارن نگاه کرد و گفت

  .ان شااهللا بھ شما ھم بسازه. ناسی، این پست رو گرفتندو چند ساعت خودش

کارن گردنش رو بھ نشونھ ی احترام کج کرد ! جوری می گفت پست کھ انگار شغل مدیریتی بوده

  . ان شااهللا: و گفت

بھ محسنی نگاه زیرچشمی . نمی تونست بگھ کھ بھ زور اومده. چیز دیگھ ای بھ فکرش نمی رسید

بود و مثل دختربچھ ھایی کھ دختر خوب بابا بودند و جایزه وی صورتش  کھ لبخند بزرگی رکرد

تو باغچھ گل پاییزه : مدیر ھمونطور کھ سر جاش می نشست دوباره گفت. می خوان، نگاه می کرد

  .ھم داریم

  .بلھ دیدم: کارن

  .چقدر خوبھ کھ آدم ھای فروتنی مثل شما دور و برمون باشند: مدیر

  .خیلی ممنون: کارن

                                                
. اسم ساختگی، تشابھ غیرعمدی 1  
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اگر دکتر نبود، بھ این راحتی ھا امکان . در مورد بچھ ھا ھم خیلی کمک کردند... بلھ: یمحسن

  .نداشت بچھ ھا رو قبول کنند خانوم پرچمی

خیلی در حقشون بزرگی . فراموش کردم بابت زحمتتون واسھ بچھ ھا، تشکر کنم. درستھ: پرچمی

  .کردید

ی بھ چشم ھای ھیجان زده ی محسنی انداخت و کارن دوباره نگاھ! حداقل یھ نفر بود کھ قدر بدونھ

  . حاج طاھری رو از قبل می شناختم... کار خاصی نبود: جواب داد

  !یھ بار دیگھ بگیرید خانوم محسنی: صدای ماھان چشم ھای محسنی رو از کارن جدا کرد

 ماھان بھ چشم غره ی کارن. شماره گرفت. دختر سر تکون داد و دکمھ ی اسپیکر گوشی رو زد

  .مربوط بھ جریان ھمون بچھ ھاست: خانوم پرچمی توضیح داد. توجھی نکرد

  !اگھ جواب بدند: محسنی

  .بوق آزاد تو فضا پیچید

  نمیشھ پدر و مادرشون نباشند؟ تعھد موسسھ کافی نیست؟: ماھان

قیمشون باید . پس فردا ھزار جور مشکل پیش میاد. نھ، نمی تونیم ھمچین تعھدی بدیم: پرچمی

  . نامھ رو امضا کنھرضایت

  .محسنی قطع کرد و دوباره گرفت

  اگر جواب ندند چی؟ مگھ فردا با مجتمع قرار نذاشتید؟: ماھان

  ...باالخره تا فردا می تــ: محسنی

  بلھ؟: با شنیدن صدای مردی از پشت خط ساکت شد

 ... سالم علیکم آقای یزدانی -

- ... 

  می تونم با خواھرتون صحبت کنم؟ -

 شما؟ -

 ...از موسسھ ی. »محسنی«مایید بھشون بفر -

 !گوشی -

کسی برنخورده بود؟ دو چرا این طرز حرف زدن بھ . کارن اخم کرد و بین بقیھ جمع چشم چرخوند

  !سالم خانوم: دقیقھ طول کشید تا زنی پشت خط بگھ

  .از موسسھ ی امام عصر. من محسنی ام. سالم -
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 .شناختم. بلھ -

  .شدصدای غرغر مردونھ ای از پس زمینھ شنیده 

  .ھمونطور کھ ھفتھ ی پیش اطالع دادیم، فردا باید بچھ ھا رو تحویل بدیم بھ مجتمع -

 .من کھ گفتم راضی ام -

 .متاسفانھ نتونستیم پیداشون کنیم. رضایت نامھ رو پدرشون باید امضا کنھ -

 .من ھم خبر ندارم ازش -

 برای فردا آماده ما سعی می کنیم تا فردا ایشون رو مطلع کنیم ولی بھ ھر حال بچھ ھا باید -

 .ساک لوازم شخصی و لباس ھاشون رو ببندید. باشند

 .بچھ ھا پیش من نیستند -

 .شب کھ اومدند، آماده کنید -

 ...میگم... نھ -

بچھ ھا با : ادامھ داد. زن صداش رو پایین آورد کھ با خش خش نفس کشیدن تو گوشی آمیختھ شد

  .من نیستند، وسایلشون ھم اینجا نیست

  !نگفتید اومدند پیشتون؟آخرین بار کھ حرف زدیم، مگھ : انی پرسیدمحسنی با نگر

  ...اومد بردشون. فقط یھ شب موندند -

 !پس االن کجان؟ -

 !دیگھ بھ من زنگ نزنید. خودم ھزار تا بدبختی دارم!... چھ می دونم خانوم -

ھای کارن نھ رفتار اون زن رو درک می کرد و نھ رفتار آدم . و در کمال تعجب جمع قطع کرد

محسنی نفس ! چرا باید خودشون رو بھ خاطر یھ مشت مردم ناسپاس کوچیک می کردند؟. اینجا رو

عجب : زن با تاسف سر تکون داد و گفت. عمیقی کشید و بھ صورت خانوم پرچمی نگاه کرد

  .خدا بھ این بچھ ھا رحم کنھ!! روزگاری شده

  !انگار بچھ بھ دنیا آوردند واسھ بقیھ: ماھان

کارن روش رو با اخم . ھ کارن نگاه کرد کھ تا مغز استخونش رو می سوزوندو جوری ب

این مردک چی سرش می شد؟؟ نسیم کیفش رو از روی میز برداشت، روی دوش . برگردوند

  دارید میرید سراغ پدرشون؟: ماھان فورًا پرسید. انداخت و بھ طرف در رفت

  !معلوم نیست این بچھ چجوری زندگی می کنند.  بلھ-

   تنھا؟؟-
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  .ماشینم تعمیر شده.  مشکلی پیش نمیاد-

  .من ھم میام: ماھان بلند شد و در حالیکھ بھ طرفش می رفت، گفت

اگر می خوایید : مدیر آروم گفت. انگار منتظر اجازه بود. و بھ صورت خانوم پرچمی نگاه کرد

  ! بفرمایید

   خانوم ھای باال چی؟-

تا اون ھا ... خودشون می تونند دخترھا رو ببرند خوابگاه.  آقای صدیقی و ھمکارشون باال ھستن-

  !رو توجیھ کنند شما ھم خودت رو رسوندی

پس من اول میرم باال : ھمزمان گفت. ماھان سوئیچ رو تو دستش تکون داد و سمت در اتاق رفت

  .بھ آقای صدیقی سفارش کنم

کارن بھ لبخند خانوم . یرون رفتب» فعًال«محسنی ھم موافقت کرد و با گفتن . پرچمی سر تکون داد

  .من ھم میرم حیاط: گفتپرچمی جواب داد و 

  !خودتون رو خستھ نکنید آقای دکتر -

 .چشم -

چھ با : جلوی در بھ محسنی رسید و گفت. تو راھرو از ماھان خبری نبود. از اتاق خارج شد

  !عجلھ

  .برای این بچھ ھا، یھ ساعت ھم یھ ساعتھ -

 !مجنون؟این بچھ ھا یا شما لیلی و  -

مدل پیچ و تاب ابروھاش نشون می داد کھ خیلی . دختر سر جاش متوقف شد و سمت کارن چرخید

  .کارن ھم با کسی شوخی نداشت. جدیھ

  اصًال متوجھید چی میگید؟ -

 !انگار شما متوجھ ماجرا نیستید لیلی خانوم. من کامًال متوجھ ام -

ھمراه ھم از . دم ھای ماھان ساکت شدلب ھاش رو باز کرد کھ جواب بده ولی با شنیدن صدای ق

ھنوز دور نشده بودند کھ دختر سر . ساختمون بیرون رفتند و کارن توی چارچوب در ایستاد

  !وقتی برگشتم کھ صحبت مفصل داریم آقای دکتر: برگردوند و گفت

  !اگر تا اون موقع نرفتھ باشم -

نسیم . دش رو دخالت نداده بودخوشبختانھ ماھان خو. با این جملھ دوباره سراغ تی و سطل رفت

ماھان سمت . قبل از خروج از حیاط نگاه تھدید آمیزی بھ عقب انداخت ولی دکتر شفیق متوجھ نشد
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چند دقیقھ ی اول مسیر توی سکوت گذشت تا باالخره . ماشین رفت و در رو برای نسیم باز کرد

  دکتر شفیق رو میشناسید؟: نسیم پرسید

  !کیھ کھ نشناسھ؟: و جواب دادماھان از فکر بیرون اومد 

  . منظورم رو متوجھ شدیدمطمئنم -

 .میشناسم. بلھ -

 پس چرا وقتی در مورد اومدنش بھ موسسھ گفتم، حرفی نزدید؟ -

 دلیلش اھمیتی داره؟ -

ماھان رو انقدر شناختھ بود کھ بدونھ اگر دوست داشتھ باشھ جواب میده و اگر جواب سر باال بده 

می : پس نسیم دوباره پرسید. اما این موضوع مھم بود. د حرف بزنھیعنی نمی خواد در اون مور

  تونم بپرسم از چھ طریق ھمدیگھ رو می شناسید؟

  .بلھ -

  از چھ طریق ھمدیگھ رو می شناسید؟: نسیم لبخندی زد و گفت

  چھ فرقی داره؟ -

 در. دیگھ چیزی نپرسید! یکی از یکی کلھ شق تر. نسیم نفس عمیقی کشید و بھ بیرون زل زد

شما . استھاختالفمون ھم مال گذشتھ . یکی از آشناھای دورمھ: عوض ماھان بھ حرف اومد

  .نگران نباشید

  بھ ھمون آدرس قبلی میریم؟: چند دقیقھ بعد ماھان پرسید. حرف دیگھ ای رد و بدل نشد

سر خیابونشون، احتماًال بچھ ھا رو میشھ . نھ، یھ گاراژ تعمیرگاه ماشین و کارواش ھست -

  .  پیدا کرداونجا

  پدرشون ھم ھمون جا کار می کنھ؟.پس مسیر یکیھ -

 .بلھ -

یعنی حاج . موسسھ سرایدار نداره، دخترھای طبقھ ی باال رو ھم امروز صدیقی می بره -

می خوای تا فردا با بچھ ھا چکار . زمانی ھم کھ شب بھ خاطر دخترھا می اومد، نیست

 کنی؟

رو آماده می کنم، خود پدرشون فردا صبح اگر اوضاعشون مرتب باشھ، فقط ساک ھاشون  -

 . رضایت نامھ و مدارک رو ھم امضا می زنھ. تا مجتمع ھمراھشون میاد

 .پس امیدوارم ھمینطور باشھ -
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 .من ھم -

درباره ی کارھایی کھ برای دو تا دختر ھفتھ ی . بقیھ ی راه تا گاراژ بھ حرف ھای معمولی گذشت

. امروز چند دقیقھ باھاشون صحبت کرده بود.  بود خونھیکیشون ھم کھ برگشتھ. پیش جور شده بود

  ...ظاھرًا کھ از اوضاع راضی بودند

یھ محیط .  از تیپ ھا و سن ھای مختلفپر از رفت و آمد ماشین و آدم بود،داخل محوطھ ی گاراژ 

فقط خدا می دونست چجور آدم ھایی اینجا سر و . ھمراه ماھان مشغول قدم زدن شد. کامًال مردونھ

نسیم با خودش فکر . کار دارند و چجور خطرھایی برای پسربچھ ھای کوچیک بھ ھمراه داره

ھشت سالگی سن درس خوندن و یادگرفتن بود، نھ سن کار . کرد، ای کاش زودتر اقدام کرده بود

. بھ صورت و برخورد آدم ھای اطراف دقت کرد! کردن و عالف چرخیدن بین مردھای بزرگسال

این زندگی ای نبود ! خانواده و زحمتکش بودند ولی معتاد و فروشنده ھم کم نبودخیلی ھا مردھای 

ماھان درحالیکھ بھ دور و بر چشم می . پسرھای نداشتھ اش... کھ برای پسرھای خودش بخواد

  اسمش چی بود؟... میرم سراغ پدره رو از ھمکارھاش بگیرم: چرخوند، گفت

  . پدرشون ھماھنگ می کنم، فردا با ساکشون بیادبعد با. پسرھا رو می برم. نھ الزم نیست -

  !مطمئنی کار درستیھ؟: ماھان با چشم ھای دقیق بھ طرفش برگشت و گفت

  !مطمئنم: زیر لب جواب داد. نسیم بھ سمت دیگھ ی گاراژ زل زده بود

اون طرف سھ قلوھا مشغول خالی کردن بار .  درجھ چرخید90ماھان رد نگاھش رو دنبال کرد و 

ھای تایرسوار قسمت بار بود و یکی دیگھ یکی شون بھ راننده فرمون می داد، یکی . نت بودندیھ وا

ماھان با دست ھای آویزون خیره مونده بود، . ماشین رو روی کولش صاف می کرد تا حرکت کنھ

 …what the: زیر لب گفت

  !این چھ وضعیھ؟: سمت نسیم برگشت و ادامھ داد

. صبر کردند تا ماشین حرکت کنھ. با ھم بھ سمت بچھ ھا رفتند. انداختنسیم با ناراحتی شونھ باال 

نسیم از جیبش دستمال بیرون آورد و روی پیشونی یکیشون کشید . نباید زیاد جلب توجھ می کردند

ھر سھ . بچھ ھا از قبل یکی دو بار نسیم رو دیده بودند و می شناختند. کھ زیر آفتاب عرق کرده بود

روی شونھ ی یکیشون دست گذاشت و . سالم کردند کھ نسیم با لبخند جواب داد. دورش جمع شدند

  ھمھ ی این ھا رو شما پیاده کردید؟: گفت

. بچھ ھا با ذوق سر تکون دادند کھ نسیم بیشتر متاسف شد. روی زمین اشاره کردبھ تایرھای 

  از کی اینجایید؟: دوباره پرسید
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لباس ھای ھر . روز پنجشنبھ بود و روز تعطیلی مدارسام. بچھ ھا نگاھی با ھم رد و بدل کردند

! نترسید بچھ ھا: ماھان ھم جلو اومد و پرسید. انتظار بیشتری ھم نداشت. سھ خاکی و نامرتب بود

  جواب بدید؟

  .صبح -

 روزھای دیگھ ھم میایید؟ -

  .بعضی وقت ھا: یکیشون لب ھاش رو کج کرد و بقیھ جواب دادند

  کلید خونھ تون رو دارید؟: جی گاراژ ھدایت کرد و ھمزمان پرسیدنسیم بچھ ھا رو بھ طرف خرو

بعضی ھا مشکوک نگاه : رو بھ نسیم گفت. ماھان نگاھی بھ اطراف چرخوند و دنبالشون راه افتاد

  .می کردند

  !ما کھ نتونستیم پیداش کنیم. پدرشون زودتر باخبر میشھ... چھ بھتر -

نسیم بھ . دًا مخالف رفتن بھ خونھ و بستن ساک براشون بودالبتھ ماھان ھم شدی. بچھ ھا کلید نداشتند

می تونستند از بودجھ ای کھ مردم بھ خیریھ ھدیھ می دادند، . عنوان یھ وکیل بھش حق می داد

فرم و کتاب ھای مدرسھ رو ھم خود مجتمع در اختیارشون . براشون چند دست لباس بخرند

ن و پریشون بھ نظر می رسیدند، روی صندلی ھای ماھان بچھ ھا رو کھ حاال خیلی نگرا. میذاشت

کرد و در می نسیم برای عوض کردن حال و ھوا باھاشون شوخی . پشت ماشینش نشونده بود

تو این ھ ی خودشون بھ گفت. هموثرزد ولی نمی دونست چقدر می مورد مدرسھ ی جدیدشون حرف 

از خونھ بھ مجتمع براشون حرف دیده بودند کھ درباره ی رفتن مدت، مادرشون رو فقط یک بار 

ماھان وسط راه . حداقل بار توضیح دادن بھ بچھ ھا رو از روی دوش نسیم برداشتھ بود. زده بود

  ببینم کسی اینجا بستنی دوست نداره؟: جلوی بستنی فروشی نگھ داشت و بلند گفت

  ! مجبوریم بریمپس! خیلھ خب: ماھان با خنده اضافھ کرد. بچھ ھا کمی معذب بھ ھم نگاه کردند

  .من دوست دارم: یکی از بچھ ھا سریع گفت

کمی از نگرانی بچھ ھا کم شده . نسیم و ماھان ھر دو خندیدند و ماھان برای خرید بستنی پیاده شد

 فقط باید فکرشون رو منحرف می کرد. می اومدبود ولی ھنوز گیج بودند کھ بھ نظر نسیم طبیعی 

بھ ماھان کھ با بستنی و خوراکی ھای توی . ر سپری کنندتا این روزھای سردرگمی رو زودت

یھ جور مھربونی ذاتی توی ماھان می دید کھ . دستش از اون طرف خیابون می اومد، نگاه کرد

احتماًال دکتر . حتی با یھ برخورد ساده ھم خودش رو نشون می داد و اصًال قابل پنھان شدن نبود
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بد برداشت کرده بود وگرنھ خودشون می دونستند کھ شفیق این طرز برخورد صمیمی ماھان رو 

  . چیزی بھ جز یھ دوستی ساده بینشون نیست

وقتی نوبت بھ نسیم رسید، . ماھان با لبخندی پشت فرمون نشست و بستنی ھا رو پخش کرد

خیلی زود راه . بھ خنده انداختھم ناخودآگاه لبخند بزرگی روی صورتش نشستھ بود کھ ماھان رو 

نسیم امیدوار بود کھ ھمھ چیز . صدای آھستھ ی گفتگو بین بچھ ھا از پشت شنیده می شد. افتادند

  حاال چی؟: صدای ماھان بھ گوشش خورد. خوب پیش بره

  .میریم موسسھ: نسیم در حالیکھ قاشق رو توی بستنی می کرد، جواب داد

 رو یکی یکی از نسیم بچھ ھا. زیاد طول نکشید کھ ماشین ماھان نزدیک در موسسھ پارک شد

  .بچھ ھا اینجا ھمون جاییھ کھ بھتون گفتم: ماشین پیاده کرد و با خوشرویی گفت

. بچھ ھا با دیدن ساختمون کھ شبیھ اداره بود خیالشون راحت تر شد. تابلوی باالی در رو نشون داد

ھ در سمت ماھان کھ پیاده شده و ب. منظور نسیم ھم ھمین بود، گرچھ ھنوز زیادی ساکت بودند

  !خیلی زحمت کشیدید، ممنون: ماشین تکیھ داده بود، گفت

  از این بھ بعد چی؟ -

 د؟رییھ کاریش می کنیم، شما کی با آقای صدیقی قرار دا -

  . دقیقھ پیش10: ماھان بھ ساعتش نگاه کرد و با خنده گفت

یشتر پس ب: نسیم ھم خندید و بچھ ھا رو بھ طرف در موسسھ راھنمایی کرد و ھمزمان جواب داد

  .اون دخترھا ھم منتظرند. از این مزاحم نمیشیم

. نسیم جلوتر از بقیھ راه افتاد و از در موسسھ داخل رفت. ماھان دست تکون داد و سوار ماشین شد

با ھاتف تماس بگیره تا  قصد داشت کھ در اولین فرصت .  روی نیمکت کنار در لم داده بودکارن

اگر می تونست چیزی از توش در بیاره، بھترین . کنھرفت و آمدھای ماھان و محسنی رو چک 

 پشت قفل کرد و بھ حرکت بچھ ھاسینھ ھاش رو روی دست . فرصت برای کارن محسوب می شد

پس بھ خاطر این .  کھ مثل جوجھ اردک ھا ھم ریتم با ھم راه می رفتندچشم دوختسر محسنی 

عظم وسط حیاط ایستاد و رو بھ کارن مشاور ا! جوجھ ھا بھ طاھری رو انداختھ و چک کشیده بود

  بد نگذره یھ وقت؟: گفت

چھ رویی ھم داشت، فکر کرده بود با پسرخالھ اش . نیشش باز بود و مثًال داشت شوخی می کرد

: محسنی آروم گفت. کارن اخم کرد و جوری بھ صورتش زل زد کھ لبخندش رو جمع کنھ! طرفھ؟

  !بریم بچھ ھا
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کارن ھم بعد از پنج دقیقھ بلند شد و بھ طرف اتاقک نگھبانی . بھ طرف ساختمون حرکت کردند

با حرص دستکش ھا رو بیرون کشید و داخل کمد کوچیک چوبی . رفت کھ کنار در ساختھ شده بود

چند ضربھ بھ شیشھ ی .  با احتیاط  در آوردبندھای پشت گوشبعد ماسک رو ھم از . انداخت

از اتاقک . ن صورت محسنی ابروھاش رو تو ھم کشیدسرش رو بلند کرد و با دید. اتاقک خورد

  چی می خوای؟: بیرون رفت تا آبی بھ صورتش بزنھ، بدون اینکھ بھ دختر نگاه کنھ گفت

  .اومدم کارتون رو چک کنم -

خیال می کرد با خندیدن می تونھ از زیر این کارش در بره؟ کارن سریع بھ . صداش خندون بود

داخل کھ تمیز شده، حیاط ھم :  جدی تر ادامھ دادلیخورد وسمتش چرخید کھ سر جاش تکونی 

  ...کھ

کارن با صدا نفسش رو بیرون داد، محسنی بی خیال تغییر حالت صورت کارن، بھ اطراف چشم 

 تون چکدم ھم باشمعمدًا گفتم پنجشنبھ ھا بیایید کھ خو. بد نیست: چرخوند و جملھ اش رو تموم کرد

  .کنم

الس زدن خالی سر ھمچین . وم بود کھ جلوی خنده اش رو گرفتھاز چشم ھا و لب ھاش معل

وضعیت مسخره ای دیگھ از سن و سال کارن گذشتھ بود، قصد رو دادن بھ این دختر رو ھم 

 نصبروش رو برگردوند و بھ طرف شیر آب حیاط رفت کھ باالی حوض آبی کوچیکی . نداشت

شیر رو باز کرد و ! ریختن باھاش، آتو ازش بگیرهیادش افتاد کھ مثًال قرار بود با رفاقت . شده بود

لباس !! تر و تمیز و شیک ولی خیلی ساده. نگاه کوتاھی بھ سر و وضع ساده ی محسنی انداخت

دست ھاش رو زیر شیر روی زانو نشست، . نھ، ارزشش رو نداشت! یک دست سرمھ ای با مقنعھ

ن موھاش حرکت داد و چند ثانیھ ای انگشت ھاش رو بی. بعد بھ صورتش آب پاشید. گرفت و شست

داخل ساختمون سرویس : صدای دختر بھ گوشش خورد. از پشت سر کشید تا بھش آرامش بده

  .بھداشتی ھست

  .وقت ندارم -

 !!تعجب می کنم تا ھمین االن موندید -

واقعًا چرا مونده بود؟ کھ طبق گفتھ اش باھاش یھ صحبت مفصل کنھ؟ در مورد . کارن پوزخند زد

  ! اھان؟ چھ صحبت کسل کننده ایچی؟ م

با جارو خاک و برگ ھا رو کنار . البتھ با این وضع کم آبی، بھتره کمتر آب مصرف کنید -

  .بزنید، نھ شلنگ آب
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آب . کارن ناگھان شیر رو بست و بھ طرف دختر کھ باالی سرش ایستاده بود، چشم غره رفت

توی دستی کھ بھ سمت کارن . ودھنوز از پوستش می چکید و دختر بھ چشم ھاش خیره شده ب

روی پیشونیش . کارن دستمال رو گرفت و باز کرد.  بود، دستمال گلدوزی شده ای داشتگرفتھ

  !می دونم از دست من ناراحتید: محسنی بھ حرف اومد. کشید

- ...  

 قبول می کردید؟... اگر می گفتم سفر، نقاشی، موسیقیبھ جای اومدن اینجا،  -

- ... 

 خونھ اجاره کنید، قبول می کردید؟اگر می گفتم یھ گل -

- ... 

 اگر می گفتم یھ روز در ھفتھ کارن شفیق نباشید، قبول می کردید؟ -

- ... 

 !کھ من ھم تا مطمئن نشم نمی زنم... شما از من فقط یھ امضا می خوایید! نھ -

من ! ھر چقدر می خوای سرم داد بزن:  و لب باز کرد، دختر سریع اضافھ کردکارن صاف ایستاد

  . یمم رو گرفتمتصم

. اصال حوصلھ ی این کار رو ھم نداشت. کنھب نمی دونست چھ دفاعی باید از خودش درستکارن 

فقط پوزخندی زد و دستمال . کارش گیر این خانوم بود و نمی خواست اوضاع رو از این بدتر کنھ

 و یقھ ی  ساختمون راه افتادسمتبعد . بھش برخورد کھ ظاھرًا خیس رو بھ طرف دختر پرت کرد

در ضمن من با ھیچ کدوم از : صدای دختر رو از پشت سر شنید. پیراھنش رو مرتب کرد

  !ھمکارھام رابطھ ای ندارم

کتش رو داخل دفتر مدیر آویزون کرده بود کھ گرد و . کارن توجھ ای نکرد و بھ راھش ادامھ داد

  . باید برش می داشت و زودتر بیرون می زد. خاک نگیره

فتر شد، بچھ ھا کنار ھم روی صندلی ھای اتاق نشستھ بودند و خانوم پرچمی با لبخند وقتی وارد د

لباس ھای تمیزی نداشتند و یکیشون بھ شدت . بھ نظر سھ قلو می اومدند. باھاشون حرف می زد

دکتر خدا : خانوم پرچمی صحبتش رو قطع کرد و بھ کارن گفت .پای راستش رو تکون می داد

  یف می برید؟تشر... خیرتون بده

  .بلھ... خواھش می کنم -

  با آقا محمود تماس گرفتید؟: محسنی وارد اتاق شد و از خانوم پرچمی پرسید
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  .یھ کمی ھم شاکی بود. آره، جواب داد -

 شحالت چھره ی زن مسن معلوم بود کھ منظورو چشمکی بھ بچھ ھا زد کھ جدی نگیرند اما از 

  .دیدید گفتم اول صبر کنیم بابا بیاد: تیکی از پسرھا گف. نیست» یھ کمی«خیلی ھم 

برای چند بار با لحن مالیمی کھ قبًال ھم در حالیکھ کنارش می نشست، محسنی بھ طرفش رفت و 

بابات از . ھیچ مشکلی پیش نمیاد! نگران نباش سھیل جان: خر کردن کارن بھ کار برده بود، گفت

  .قبل خبر داشتھ

  .من سینام -

 . مھ تون شبیھ ھمیدبس کھ ھ... سینا! ببخشید -

 کسی بھتون نگفتھ؟: دستش رو روی پای راست پسر کھ تکون می داد، گذاشت و اضافھ کرد

. پسر کھ حواسش از ناراحتی برای باباش، پرت شده بود، لبخندی زد و بھ برادرھاش نگاه کرد

  .ھمھ میگن: جواب داد

  ھمھ تون تو یھ کالسید؟ -

 .آره -

 !ه ھا رو قاطی نمی کنھ؟چھ جوری نمر!... بیچاره معلمتون -

 .فقط من درسم خوبھ. این دو تا خنگند -

حرکت پای . محسنی خندید و پسر کناری سقلمھ ای بھ برادرش زد و زیر لب چیزی بھش گفت

!!! ظاھرًا دختره کارش رو بلد بود، بھ جز وقتی پای کارن وسط می اومد. پسر متوقف شده بود

  بچھ ھا تا فردا کجا می مونند؟: پرچمی پرسیداز . کارن پوزخندی زد و کتش رو برداشت

  .می برمشون خونھ ی خودم... اینجا کھ سرایدار نداره فعًال: بھ جای زن، محسنی جواب داد

  میایید خونھ ی خالھ، مگھ نھ؟: رو بھ بچھ ھا ادامھ داد

ت و کاری کھ انقدر زحم! کارن باورش نمی شد کھ تو این دوره و زمونھ کسی از این کارھا کنھ

کارن حس می کرد کھ . بچھ ھا باز بھ ھم نگاه کردند و سر تکون دادند. داشتسنگین مسئولیت 

شام چی : محسنی دوباره با خنده گفت... خیلی گیج شدند و نمی دونند قراره چھ بالیی سرشون بیاد

  دوست دارید؟

ماکارونی ھام خیلی البتھ دستپختم بھ خوبی مامانتون کھ نیست ولی : اضافھ کرد. کسی جواب نداد

  !خوشمزه میشھ

  !ماکارونی رو کھ من ھم بلدم: بچھ ھا لبخند زدند و یکیشون جواب داد
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ابرویی برای کارن باال انداخت و بھ پسر . کارن و پرچمی بھ خنده افتادند و دختره از رو نرفت

  خوبھ؟. پس با ھم درست می کنیم: گفت

  .آدرس اینجا رو داره... اوووم...اگر:  حرف اومدپرچمی بھ. پسر سر تکون داد و بقیھ خندیدند

فقط آدرس من رو : دختر خندید و جواب داد. و جدی تر نگاه کرد کھ محسنی متوجھ منظورش بشھ

  !ندید

  ... نمی دونم...  معلومھ کھ نمیدم-

  !نترسید.  من مراقب ھمھ چیز ھستم-

فردا برای کارھای . د، پسرھا پیش منندبھ بابا محمود بگی:  بھ بچھ ادامھ دادبعد با نگاه کوتاھی

  .اداری بیاد

  !حاال بدویید بریم ببینم تیبا بھتره یا بنز: رو بھ بچھ ھا اضافھ کرد

دختر ھم دنبالشون راه افتاد و جلوی در با عجلھ از خانوم پرچمی . بچھ ھا سریع از جا بلند شدند

. د، بعد روش رو برگردوند و رفتنگاھش برای لحظھ ای بھ نگاه کارن گره خور. خداحافظی کرد

کتش رو پوشید و با برداشتن !!! حاال یھ چیزی ھم طلبکار شده بود. با تاسف سر تکون دادکارن 

از پشت . از اتاق خارج شد. کیفش از مدیر موسسھ کھ بھ احترامش بلند شده بود، خداحافظی کرد

شت سر دختر راه افتاده بودند و پسرھا دوباره پ. شیشھ ھای ورودی راھرو، تھ حیاط رو می دید

برای .  وقت میذاشتبرای بچھ ھای یکی دیگھچقدر . انگار حاال از موقع ورود شنگول تر بودند

با انگشت ھا گوشھ ی پلک ... »پسرھای کوچولو«با خودش فکر کرد . کارن خیلی عجیب بود

  .  رفتھ باشندھاش رو فشار داد و سرعتش رو کم کرد تا قبل از رسیدن بھ کوچھ، پسرھا

  

14««   

نزدیک در مجتمع آموزشی، ماشین رو متوقف کرد و از آینھ ی جلو بھ بچھ ھا نگاه کرد کھ آروم 

از قصد در پشتی مجتمع رو انتخاب کرده بود چون . کنار ھم روی صندلی ھای عقب نشستھ بودند

از وقتی عصر .  بدهنمی خواست حس ورود بھ زندان بھ بچھ ھا دست. در جلو میلھ ای و بلند بود

تا . دیروز بھ خونھ رسیده بودند در مورد زندگی چند سالھ اشون توی این مجتمع توضیح داده بود

حتی شب از شوق نتونستھ بودند بخوابند، . حد زیادی موفق شده بود کھ بھ اینجا خوشبینشون کنھ

ین موارد نشونھ ی خوبی سکوت زیاد، تو ا. ولی االن دوباره بھ حالت پر تردیدشون برگشتھ بودند

  از بیرون قشنگھ؟. این ھم مدرسھ ی جدیدتون!... خیلھ خب پسرھا: آروم گفت. نبود
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  . ای کاش حداقل مادرشون راضی می شد تو این موقعیت کنارشون باشھ.کسی حرفی نزد

  ...بعد با ھــ. االن بابا محمود با ساک وسایلتون میاد -

بھ پھلوش ضربھ ای زدند کھ .  تای دیگھ ھم بغض کرده بودنددو. یکی از بچھ ھا بلند زیر گریھ زد

: گفت. بھ طرفشون چرخید و دست کوچیک سھیل رو توی دستش گرفتکامل نسیم . گریھ نکنھ

چرا گریھ می کنی خالھ؟ مگھ ھمین دیشب کلی درباره ی اینجا براتون تعریف نکردم؟ گریھ نداره 

  .ھر ھفتھ ھم می تونید مامان و باباتون رو ببینید. ھمثل اردوھای مدرسھ ی خودتون می مون... کھ

  مامانمون نمیاد خانوم؟: سھیل با پشت دست چشم ھاش رو پاک کرد و سپھر گفت

خیلی دوست داشت بیاد، ولی : جواب داد. نسیم دوباره بھ یاد تلفن دیروز و برخورد زن افتاد

  .نتونست

  چرا؟ -

  . ی براش پیش اومدفکر کنم یھ کار مھمی یھوی: لبخند زد و گفت

. ھیچ کدوم بھ نظر قانع نشده بودند ولی مسئلھ این بود کھ باید کم کم با شرایطشون کنار می اومدند

مادری کھ دیگھ نمی خواد نقشی توی . ھم تا حدی موقعیت رو درک کرده بودندھمین حاال 

 ی پشت پدرشون رو از شیشھ!! زندگیشون داشتھ باشھ، پدری کھ براشون کار نیمھ وقت پیدا کرده

  .دید کھ داشت بھ ماشین نزدیک می شد

  .اومد -

نسیم ھم بیرون رفت و قفل . ھر سھ بھ عقب برگشتند و با بیشترین سرعت از ماشین پیاده شدند

دیشب با خانوم پرچمی تماس گرفتھ بود و خبر داشت کھ پدر بچھ ھا قراره چھ . ماشین رو زد

یھ مرد . ساک رو زمین گذاشت و بچھ ھا رو بغل کرد. دویدندبچھ ھا بھ طرفش . ساعتی اینجا باشھ

حس بدی از .  کنار سھ تا بچھ ی بلندتر از کمرش کھ از سر و کولش باال می رفتندجوون بیبی فیس

خیلی واضح بود کھ با وجود ھمھ چیز، پدرشون رو دوست . گرفتن بچھ ھا بھ نسیم دست داده بود

از جوی آب پرید و وارد پیاده رو . شھ ی خیابون ایستاده بودنسیم ھنوز کنار ماشینش گو. دارند

بچھ ھا رو عقب زد و سریع چند قدم باقی . چشم محمود بھش افتاد و اخم روی پیشونیش نشست. شد

مرد بلند . خیلی عصبانی بود، نسیم قدمی بھ عقب برداشتصورتش . مونده تا نسیم رو طی کرد

  اراژ بردی؟بھ چھ حقی بچھ ھای من رو از گ: گفت

  .توضیح میدم! آروم باشید آقا -

 می دونی چند ساعت دنبالشون می گشتم؟؟ -



 113 

 ...از قبل خبر داشتید کھ امروز باید -

  ! جواب من رو بده: مرد دوباره با خشم قدمی برداشت و داد زد

  .مشتش رو بلند کرد

  تو چھ کاره ای این وسط؟ -

لوی صورتش نگھ داشت و پلک ھاش رو جنسیم دست ھاش . و صورت نسیم فرود بیارهخواست ت

  چھ خبرتھ؟: اما مرد با صدایی از پشت سر متوقف شد. رو بست

کسی کھ داشت از پشت مرد نزدیک می شد، دکتر . نسیم دست ھاش رو عقب برد و چشم باز کرد

 با محمود. ی، بھ خصوص این آدم رو نداشتاصًال انتظار دیدن کس. نسیم گیج شده بود. شفیق بود

  جناب عالی کی باشین؟: گفتلودگی 

  !ھمراه این خانوم: بعد از مکث کوتاھی دکتر جواب داد

  .پس خبر داری چھ غلطی کرده: محمود

  .اجازه بدید در موردش صحبت کنیم: نسیم

  !چھ صحبتی؟: محمود

  .ما خیلی سعی کردیم با شما تماس بگیریم، ھم منزل، ھم گاراژ: نسیم

  ! بردی؟بعد ھم اومدی بچھ ھام رو: محمود

  !بچھ ھام! بچھ ھام: دکتر

عقب : مرد با عصبانیت بھ طرفش رفت ولی دکتر بدون اینکھ از جاش تکون بخوره، بلند گفت

  !وایسا ببینم

  ؟!تو خر کی ھستی کھ دستور میدی -

 .یھ بار دیگھ جلوی خانوم بی ادبی کنی، زنگ می زنم پلیس بیاد جمعت کنھ -

. ابروھای مرد باال رفت. گرنھ ممکن بود آبروریزی بشھخوشبختانھ جمعھ بود و خیابون خلوت و

  !با یھ تست کوچولو معلوم میشھ قبل از اومدن چی زدی: دکتر صداش رو پایین آورد و ادامھ داد

اون وقت ممکنھ نذارند بچھ ھات رو : بی توجھ بھ ترس توی صورت مرد، جملھ رو تموم کرد

  !ببینی، رئیس مجتمع یکی از آشناھای منھ

- ...  

  می تونی تحمل کنی نبینیشون؟ -

  !!آقای دکتر: نسیم بھ حرف اومد
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نگرانی بھ سھ قلوھا نگاه محمود . چشم دوختمرد جوون اما دکتر نگاھش نکرد و ھمچنان بھ 

نسیم بھ خودش اومد و . انداخت کھ کمی دورتر، کنار دیوار ساختمون بی حرکت ایستاده بودند

  ...حل شد بچھ ھا:  و گفتلبخند بزرگی زد. سریع بھ طرفشون رفت

- ...  

 .باباتون دیگھ عصبانی نیست، االن ھم میریم باال با ھمکالسی ھای جدیدتون آشنا میشید -

- ... 

  خب؟: نسیم روی شونھ ی سھیل دست گذاشت و پرسید

بھ نظر می رسید کھ تونستھ .  حرف می زدحموددکتر آروم با م. بچھ ھا با اکراه سر تکون دادند

نسیم از اینکھ اون رگ خواب، اعتیاد بود اصًال حس و حال خوبی . دا کنھرگ خوابش رو پی

وقتی نزدیک رسید، . دو تا مرد باالخره از ھم جدا شدند و محمود بھ طرف بچھ ھاش اومد. نداشت

  ...باور کنید وقتی دیدم بچھ ھا دارند کار می کنند، طاقت نیاوردم: نسیم با لحن مالیمی گفت

بعضی شب ھا خودم روزھا تعمیرکاری می کنم، : بل شروع بھ صحبت کردمحمود آروم تر از ق

  !نمی رسونم، چکار کنم؟... ھم شاگرد راننده ام

  .من ھر کاری کردم بھ خاطر بچھ ھا بود... خالصھ بدونید: نسیم سر تکون داد و گفت

می : محمود در حالیکھ بھ بچھ ھا نگاه می کرد، زمزمھ کرد. و روی موھای سھیل دست کشید

  .خواستم شب آخر با ھم باشیم

ای کاش دیروز می تونستند این مرد رو پشت تلفن پیدا . نسیم نفسی کشید و بغضش رو فرو داد

شون تنھا از پسرھا فاصلھ گرفت تا با پدر... ممکن بود ھیچ کدوم از این اتفاق ھا نیفتھ... کنند

ه ای قدم می زد کھ کمی باالتر پارک ی نقرتویوتاداشت سمت یھ . بھ طرف دکتر شفیق رفت. باشند

. بعد بھ راھش سمت ماشین دکتر ادامھ داد. دوباره نگاھی بھ بچھ ھا انداخت و آھی کشید. شده بود

برای یھ لحظھ با خودش فکر کرد، اینکھ مردی مثل شفیق با این ھمھ شھرت و ثروت و اقتدار بھ 

 با لبخند فکرھاش رو ...بود ایده آلھ مرد  کسی کھ نمونھ ای از یزنی اھمیت بده، چھ حسی داره؟

  دکتر شما اینجا چکار می کنید؟: نزدیک ماشین بھش رسید و گفت. پس زد

  !علیک سالم -

 !سالم... ببخشید -

 ...خانوم مدیر دیروز گفت چھ ساعتی قرار دارید -

 شما با خانوم پرچمی تماس گرفتید؟ -
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 !راه میندازه عربده کشیمی دونستم با دست گلی کھ بھ آب دادی، طرف  -

 بھ خاطر من اومدید؟ -

  !!نھ: لبخند کجی روی صورت دکتر نشست و جواب داد

  ...منظورم این بود کھ: نسیم متوجھ معنای ضمنی حرف خودش شد و توضیح داد

دکتر کھ حاال دست ھاش رو توی جیب ھای شلوار سرمھ ایش برده بود، با کالفگی حرف نسیم رو 

  . بودمی دونم منظورت چی: قطع کرد

  بھ خاطر بچھ ھا؟ -

 !نھ -

من کاری رو نصفھ . بھ خاطر اعتبار خودم جلوی طاھری:  زد و دکتر گفتنسیم پوزخندی

  .نمیذارم

این آدم فقط بھ خودش اھمیت می داد و .  پاشیدمرد ایده آل از ھمتمام تصورات نسیم درباره ی 

  راه میفتی یھ نفری میای اینجا کھ چی؟: دوباره گفت. بس

  !ریچھار نف -

 کھ کتک بخوری و تحقیر شی؟  -

- ... 

 اگر من نیومده بودم؟ -

 .وگرنھ خودم می تونستم آرومش کنم. شوکھ شدم... یھ لحظھ -

 جدًا؟  -

- ... 

 اگر بالیی سرت می آورد؟ -

 ...ایـ -

 !خودت ھم می دونی ممکن بود اتفاق بدی بیفتھ! جلوی بزرگتر حاضر جوابی نکن -

. ھمھ جور آدمی دیدمبھ واسطھ ی شغلم من : عد گفتنسیم برای چند ثانیھ ساکت نگاھش کرد و ب

اگر قرار باشھ فقط بھ فکر ... با یھ چیزی میشھ کنترلشون کرد... ھمھ باالخره یھ جا کوتاه میان

  !خودمون باشیم، یھ روزی ھم میاد کھ کسی بھ فکر ما نیست

شلوار سرمھ  کھ امروز بدجوری بھ کت و دکتر بی خیال روش رو برگردوند، چشم ھای روشنش

نسیم ھم برگشت و دید کھ سھیل دوباره زیر گریھ زده و این . د می اومد، بھ نقطھ ای خیره شایش
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محمود با کف دست . دوباره بغض تھ گلوش رو گرفت. بار محمود ھم دست کمی از بچھ ھا نداره

ھ شنیده چشم ھاش رو فشار داد و بعد بھ شونھ ی بچھ ھا ضربھ زد و چیزی گفت کھ از این فاصل

ساک وسایل رو روی دوش انداخت و درحالیکھ بچھ ھا دور و برش راه می رفتند، بھ . نمی شد

ھنوز چند متر . شونھ ھا و لب ھای سھیل ھنوز ھم آویزون بود. طرف نسیم و دکتر حرکت کرد

  .من میرم باال با طاھری حرف بزنم... من: فاصلھ داشتند کھ دکتر با عجلھ گفت

  . خیلی دستپاچھ نشون می داد و نگاھش ھنوز روی بچھ ھا بود. رخیدنسیم بھ طرفش چ

  . فقط کارمند ھای خوابگاه ھستند... امروز جمعھ است -

 .میرم ھمون ھا رو ببینم!... ھمون ھا -

نسیم . با نزدیک شدن محمود و پسرھا سرش رو بھ طرف ساختمون برگردوند و مستقیم راه افتاد

بھ پشت سر نگاه نکرد و سریع . سھ، ظاھرش اصًال خوب نبودحتی فرصت نکرد کھ حالش رو بپر

  آماده ی رفتن شدید؟: نسیم برگشت و با لبخند پرسید. وارد ساختمون شد

... ببخشید: مرد بھ حرف اومد. با دست بھ ورودی اشاره کرد و ھمھ راه افتادند. کسی حرفی نزد

  .من این روزھا اعصابم خط خطیھ

  .متوجھ ام -

 ید کنم؟ کی باالست؟االن چیکار با -

فقط باید یھ سری مدارک رو تکمیل کنید و . کاغذبازی ھا و کارھای اداریش قبًال انجام شده -

 .رضایت نامھ رو رسمی کنید

- ... 

 مگھ خانوم پرچمی مفصل توضیح نداد؟... نگران نباشید -

ز پلھ ھایی ا. البی ساختمون بھ دو طرف پلھ می خورد. مرد حرفی نزد و فقط بھ بچھ ھا نگاه کرد

طبقھ ی دوم راھروی طویلی . کھ با فلش مسیر اتاق مسئولین رو نشون می داد، حرکت کردند

بعد از اطالع دادن بھ یکی از کارمندھا، فرم ھای آماده . داشت کھ درھای متعددی توش باز می شد

خودش بھ نسیم فرم ھا و مدارک رو با خودکار بھ محمود داد و . شده، در اختیارشون قرار گرفت

کنارشون ایستاد و . حیاط مجتمع نگاه می کردندطرف بچھ ھا رفت کھ از پنجره ھای بزرگ بھ 

  دیدید گفتم زمین چمن ھم داره؟: گفت

  !خانوم: سینا آروم گفت. بچھ ھا کمی با ذوق بھ اون طرف نگاه کردند

  جانم؟ -
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  . رو می خوند، انداختنگاھی بھ پدرش کھ جلوی میز کارمند ایستاده بود و کاغذھای توی دستش

  نمیشھ با بابامون بریم؟ -

  . نسیم نفس عمیقی کشید تا ناراحتیش با صدای گرفتھ اش مشخص نشھ

پول ھاش رو کھ جمع . باید یھ مدت کار کنھ... باباتون. اینجا بھتر می تونید درس بخونید -

  .کرد، میاد شماھا رو می بره

خرج مدرسھ ... ، زود پول جمع می کنیماگھ باھاش بریم، خودمون ھم کار می کنیم... خب -

 .رو ھم میدیم

اگر اینجا خوب درستون رو بخونید و پسرھای ! زندگی بھ این سادگی ھا نیست پسرم -

 .خوبی باشید، در اصل بھ باباتون کمک کردید تا زودتر بیاد دنبالتون

  ِکی؟: سھیل ھم بھ گفتگو اضافھ شد و آھستھ پرسید

  .زود: فقط با لبخند گفت.  کھ دروغ از آب در بیاد حرفی بزنھنسیم دوست نداشت

  زود یعنی ِکی؟ -

 . عزیزم زود یعنی زود -

مسئول خوابگاه بچھ ھا رو برد و قرار . چند دقیقھ بعد محمود امضاھا رو زد و ساک رو تحویل داد

کھ ھر نسیم ھم بھشون قول داد . شد ھفتھ ای یک بار مالقاتی داشتھ باشند یا با خانواده بیرون برند

مرد جوون روی پلھ ھای راھرو نشستھ بود و با چشم ھای سرخ بھ رو بھ رو خیره ... ماه سر بزنھ

نسیم کیف پولش رو !! ھیچ خبری از دکتر نبود، اصًال معلوم نبود برای چی اومده. نگاه می کرد

 بیرون آورد و از بین اون ھمھ کارت موسسھ و دفتر و شرکت ھای مختلف، کارت یھ کلینیک

مرد نگاھش رو از رو بھ رو کج . کارت رو جلوی محمود نگھ داشت. ترک اعتیاد رو جدا کرد

: نسیم گفت. اخم کرد ولی حرفی نزد. کارت رو گرفت و روش رو خوند. کرد و بھ کارت انداخت

ولی ... کلی متن سخنرانی برای امروز آماده کرده بودم کھ راضیتون کنم بھ این کلینیک سر بزنید

  ...االن

فکر نمی کنم ھیچ متنی تاثیرش : بھ مسیری کھ بچھ ھا رو ازش برده بودند اشاره کرد و ادامھ داد

  .بیشتر از این باشھ

- ...  

 !!ترجیح می دادند کنار شما کار کنند... بچھ ھا بھ زور راضی شدند -
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ھ بغض محمود باالخره ترکید و صورتش رو بھ بازویی فشار داد کھ روی زانوی خم شده اش تکی

درحالیکھ کارت رو توی جیبش می چپوند از پلھ ھا پایین بعد از چند لحظھ بلند شد و . داده بود

 بھ یاد دفعھ ی .نسیم سمت پنجره ھا قدم زد تا باد بھ صورتش بخوره و حالش رو بھتر کنھ. رفت

د کھ اون روز فکرش رو ھم نمی کر. قبلی کھ بھ ساختمون جنوبی ھمین مجتمع اومده بودند، افتاد

بھ خیال نسیم ھمین آشنایی و . مدیر مجتمع بخواد تو رودربایستی از دکتر ھدیھ ی مالی بگیره

در واقع می . اما دیگھ انقدر دیده بود کھ از چیزی سورپرایز نشھ. سفارش دوستانھ کفایت می کرد

  . دونست کھ خود حاج طاھری ھم برای جبران بودجھ باید بھ ھر دری بزنھ

انگار . دکتر بود کھ بھ طرفش می اومد.  راھرو صدای قدم ھای کندی رو شنیداز سمت دیگھ ی

فکرش رو از اتفاق ھای بعدش دور کرد کھ ... راھروی خلوت و. ھمھ چیز داشت تکرار می شد

احساساتی ھستید یا : پرسید. البتھ با نگاه پر تالطمی کھ تو چشم ھای دکتر می دید، خیلی سخت بود

  نمیاد؟از بچھ ھا خوشتون 

  .ھیچ کدوم: دکتر بعد از سکوت کوتاھی جواب داد

  .این رو گفتید کھ جلوی سوال ھای بعدیم رو بگیرید -

 این ھم یکی دیگھ از پیشگویی ھات بود؟ -

درست یا غلطش رو نمی . جوری می بینم کھ بقیھ نمی بینندآدم ھا رو ... فقط من... نھ -

 .دونم

  .یین تر و پایین تر رفتنگاه دکتر روی صورت نسیم چرخید و بعد پا

  ...آقایون معموًال -

 چی؟ -

 .معموًال این طرز نگاھشون رو مخفی می کنند -

 !چشم من بھ بدن ھمھ جور آدمی عادت داره -

نسیم می دونست ظاھر و حتی گاھی رفتارش . مقایسھ می کردداشت نسیم رو با مریض ھاش 

!  این حد ھم دیگھ انتظار نداشتچیزی برای جلب توجھ مردی با شخصیت دکتر شفیق نداره ولی تا

  .بعد جلوی چشم ھای گیج مرد، آروم خندید. بھ فکر خودش لبخند زد

  خوبی؟ -

 .بھ یھ چیز دیگھ می خندم... بلھ -

 ...بعد از. منظورم کلی بود... نھ -



 119 

  .خوبم. ممنون: سر تکون داد و گفتنسیم . و بھ در اتاق مسئول خوابگاه اشاره زد

  .این بھترین کار بود! پای منقلاباشون می شدن و کنارش می نشستن  چھار سال دیگھ ھم قد ب-

  . الزم نیست ھمیشھ جنبھ ھای منفی رو بولد کنیم-

  !مثبت اندیش نیستم! من مثل بقیھ ی آشناھات...  خب-

قرار بود در مورد ھمکار من تو موسسھ حرف : نسیم شروع کرد. خودش حرف پیش کشیده بود

  ...آقای. بزنیم

  .م چیزی بشنومنمی خوا -

  .من پرونده تون رو دیشب خوندم: نسیم بدون مقدمھ گفت. اخم ھاش دوباره تو ھم رفتھ بود

من ھمھ چیز رو می . دیگھ نیازی بھ پیچوندن نیست: دکتر فقط خیره نگاه کرد و نسیم ادامھ داد

  .دونم

خوبھ کھ : رف اومدآروم بھ ح. دکتر آروم زیر خنده زد و از پنجره ی کناری بھ محوطھ نگاه کرد

  .ھمھ چیز رو می دونیحاال 

مرد قصدش از پیش کشیدن این موضوع بھ حرف کشیدن دکتر بود، اما .  زدنسیم لبخند بزرگی

برخالف میلش پرونده رو خونده بود اما توش نسیم .  رو بگیرهالبقبود کھ باھوش تر از اونی 

زومھ ی موفق دکتر و توضیحی از از ر بھ جز اطالعات کلی ھیچ چیز خاصی پیدا نکرده بود

در واقع واضح بود کھ ھدفشون سو تفاھم جلوه دادن و فرمالیتھ .  توی دانشگاهیاختالفات و دعوا

پرخاشگری : گفتبھ طرفش برگشت و دکتر ! حتی اطالعات شخصیش ھم کامل نبود. کردن بوده

  .تو محیطی مثل دانشگاه کار درستی نیست

  !!متنبھ شدم... نیدمی بی: با لبخند ادامھ داد

ظاھرًا ھمھ چیز طبیعی . نسیم چشم ھاش رو ریز کرد و حالت چھره ی مرد رو زیر نظر گرفت

  !دوشنبھ می بینمتون: نسیم جواب داد. گفت و بھ طرف پلھ ھا راه افتاد» خداحافظ«مرد . بود
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  شما نمی خورید؟: یدپرس. ان رو روی میز گذاشت آخرین جرعھ ی چایش رو خورد و لیومحسنی

  .داغھ: کارن لیوان جلوش رو لمس کرد و گفت

  ! داغن ھای جنوب رو ندیدید کھ بھ این میگیدتابستو -

انگار بھ ھر دری می زد کھ حرفی بینشون رد . لبخندش با دیدن چھره ی بی تفاوت کارن محو شد

: چند ثانیھ بلند خوند چشم ھاش دوباره مشغول خوندن دفترچھ ی صورتی شد و بعد از .و بدل بشھ

  . دنبالش بودم، پیدا کردمکتابخونھباالخره تابلویی کھ برای 

یادم باشھ، واسھ ! خوندن دفترچھ تون خیلی حس خوبی میده: حرکتی بھ لب ھاش داد و اضافھ کرد

  .خودم ھم دفترچھ بگیرم

  !بعد بدید من بخونم -

شما قبًال بھ روانپزشک مراجعھ : پرسید. دختر با لبخند سرش رو بلند کرد و دفترچھ رو بست

 کردید؟

 .خیر -

 .حتی دوران نوجوانی -

 .ھیچوقت... خیر -

  ... کج خلقی، افسردگی، انزواخاصی داشتید؟سابقھ ی عالیم  -

 .خیر -

 !لطفًا حقیقت رو بگید -

 .حقیقت رو گفتم -

بحران ھای دوره .  خلقی گذرا رو بیارمبا این حساب من می تونم تو تشخیصم یھ اخالل -

 .ھر کدوم با کمی تمرکز و گفتگو حل میشھ... وسواسیتعصب ... شار شغلیف... ای

- ... 

 .ولی یھ حسی بھ من میگھ مشکل شما این ھا نیست -

- ... 

 .از روزھای کاریتون قبل از اون اتفاق! از شغلتون برام بگید دکتر -

 کدوم اتفاق؟ -

 .ھمون اتفاقی کھ ھر دومون می دونیم -
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 ؟من از کجا بدونم تو چقدر می دونی -

فقط مطمئن بود چیز مھمی نبوده، وگرنھ . کارن ھنوز نمی دونست محسنی توی پرونده چی خونده

قبل از دعواتون ... از نیش و کنایھ بگذریم: دختر بھ حرف اومد. نوع سوال ھاش تغییر می کرد

  .توی دانشگاه

ین حاال ھم! یک ساعت حرف زدن کھ بھ جایی برنمی خورد. کارن از بحث و جدل خستھ شده بود

صبح ھا از خواب بیدار می شدم، می رفتم بیمارستان، اگر : شروع کرد. ھم یک ربعش گذشتھ بود

جراحی داشتم انجام می دادم، اگر مریض بستری داشتم چک می کردم، اگر مالقات خاصی وقت 

داشتم رسیدگی می کردم، بعد ناھار می خوردم، استراحت می کردم، عصر می رفتم مطب ویزیت 

بعضی از روزھای . بعد می رفتم خونھ، می خوابیدم... گاھی بیرون... کردم، شام می خوردممی 

  . رو ھم تو دانشگاه می گذروندمھفتھ

  شغلتون رو دوست دارید؟! چھ پرکار -

 .خیلی زیاد -

 بیشتر بیمارستان یا دانشگاه؟ -

 .بیمارستان کاربردی تره... فرقی نمی کنھ -

 توضیح می دید؟ -

یھ داده بود و مثل بچھ ھایی کھ آماده ی قصھ شنیدن شدند، صندلی رو روی دختر بھ صندلیش تک

  .کارن روی کاناپھ راحت تر نشست. خط  نیم دایره ای می چرخوند

 کھ مدت برخورد دارمبا آدم ھایی . اونجا ارزش کاری کھ می کنم رو بیشتر می دونند -

کارم ...  و اعصابممن متخصص مغز. زیادی تو نوبت بودند، می دونند با چی طرفند

می ھیچ  ... کسی رو ناامید نکردمجایی کھ از دست یھ پزشک برمیاد،ولی تا . حساسھ

  تومور مغزی چھ مفھومی داره؟  برای یھ بیماردونی

وقتی از اتاق عمل بیرون میایید : چند لحظھ بعد بلند کرد و پرسید. محسنی سرش رو پایین انداخت

  تو اون لحظھ چھ حسی دارید؟... و صورت خانواده ھا رو می بینید

  !وقتی تموم میشھ خیلی خستھ تر از این حرف ھام...  من گاھی طول می کشھجراحی ھای -

 یعنی مستقیم با خانواده ھا حرف نمی زنید؟ -

 .اگر خیلی سماجت کنند -
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اگھ من جای شما بودم، از اون لحظھ ی آخر کھ می خوام خبر خوب بھ خانواده ھا بدم  -

 .چی لذت می بردمبیشتر از ھمھ 

  !من ھم بچھ بودم آرزوم بود خلبان بشم: کارن پوزخندی زد و گفت

  .من ھم بچھ نیستم!... البتھ دکتر شدن آرزوی من نیست -

 !!قصد توھین نداشتم -

 چرا خلبان؟ -

 !گمونم چون آرزوی بقیھ بود -

 تو دوران تحصیلتون خیال می کردید انقدر پیشرفت کنید؟ -

  !من نصف اونقدری کھ زحمت کشیدم، پیشرفت نکردم:  و گفتکارن دستش رو زیر چونھ زد

  پس فکر می کنید ھمھ ی این ھا حقتونھ؟ -

 .خیلی بیشتر... بیشتر از این ھا -

 مثًال؟ -

 .صندلی ریاست یھ بیمارستان -

  .خیلی ھای دیگھ ھم زحمت می کشند:  رفت و گفتیکی از ابروھای دختر باال

  .اون ھا بھ من ربط ندارند -

با این طرز . ھمھ ی ما بھ ھم ربط داریم: و از حرکت متوقف کرد و جدی گفتدختر صندلی ر

  !تفکر می خواید رئیس یھ جایی مثل بیمارستان بشید؟

  !حدس می زنم می خوایید امضای اون برگھ ھا رو باز ھم عقب تر بندازید -

 !چایتون سرد شد -

تی فکری کھ در مورد حرف ھای این دختر براش اھمیتی نداشت، ح. کارن دوباره پوزخند زد

یھ فرصت . بی خیال لیوان رو از روی میز برداشت و بدون قند جرعھ ای خورد... کارن می کرد

از جاش بلند شد و با لیوان بھ طرف یکی از پنجره ھای اتاق رفت کھ ھمیشھ . کوتاه سکوت بد نبود

 محسنی بھ گوشش صدای.  تا آخر جمع شده بود و نمای بیرون رو بھ رخ می کشید اشلوردراپھ

شما خیلی . فکر می کنم اون دعوا بیشتر ناشی از عدم رضایت شما از جایگاھتونھ: خورد

  !!موندم چطور بھ موسسھ ی ما میایید. بلندپروازید

بھ ھر حال، می بینید کھ من االن تو کنترل : فقط گفت. خود کارن ھم دقیقًا جوابش رو نمی دونست

   نیست سر کارم برگردم؟بھتر...  مشکلی ندارم،ھیچ چیز
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  اینطور فکر می کنید؟: دختر چشم ھاش رو ریز کرد و پرسید

از این زاویھ پارک کوچیکی دیده . کارن ابروھاش رو باال انداخت و دوباره سمت پنجره نگاه کرد

جای دنجی بھ نظر می . روی نیمکت ھا زیاد شلوغ نبود. می شد کھ درخت ھای تزیینی داشت

  .رسید

  !ھجای آرومی -

اون طرف شونھ اش رو بھ دیوار کنار پنجره تکیھ . دختر از جاش بلند شد و بھ سمت پنجره اومد

  . داد و بھ بیرون نگاه کرد

  .واسھ دفتر انتخاب کردمرو بھ خاطر ھمین اینجا  -

  .از خانوم پرچمی شنیدم مشکل بودجھ دارید: ھ بودند و کارن گفتھر دو بھ منظره چشم دوخت

  .بلھ متاسفانھ -

 .می تونم مبلغ قابل توجھی رو اھدا کنم. ن حاضرم حلش کنمم -

- ... 

 .انقدر کھ بتونید زندگی ھر چند تا بچھ ای کھ می خوایید رو سر و سامون بدید -

- ... 

 .خانواده ھای بیشتری رو تحت پوشش مالی بگیرید -

- ... 

 .بودجھ رو می تونید بھ یھ کارآفرین بدید تا منبع مالی بشھ -

- ... 

  . بزنیفقط کافیھ امضا -

کارن . بی حرکت فقط گوش می داد. بھ صورت دختر کھ ھنوز چشمش بھ بیرون بود نگاه کرد

  .اگر قبول نکنی بعدًا بھ خاطر کاری کھ برای اون آدم ھا نکردی، پشیمون میشی: اضافھ کرد

- ...  

 ولی اینطوری با فکر می کنی اگر می خواستم با کثیف کاری اقدام کنم، نمی تونستم؟ -

 .من ھم سازگارترهروحیھ ی 

- ... 

  . بھت وقت میدم فکرھات رو بکنی -
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. کارن ھم از این دختر انتظار نداشت ھمون لحظھ جواب مثبت بده. چند دقیقھ توی سکوت گذشت

  !این ھمھ از موفقیت ھا گفتید، یھ کم ھم از شکست ھا بگید: صدای محسنی توی فضا پخش شد

شاید می خواست بعدًا . ودش رو بھ نشنیدن زده بودشاید خ. کارن دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

شکست :  جواب دادبرگردوند و پارک سرش رو بھ طرف .روش فکر کنھ و دقیق تر تصمیم بگیره

  !ھا رو خودت غیبگویی کن

  بھ چھ زبونی بگم؟... من یھ روانشناس معمولی ام -

 !من بھ انگلیسی و فرانسوی تسلط دارم شقی -

 !ادارم جدی صحبت می کنم آق -

 !!ی ام ھم در مورد منبع غیبگویی ھات جدمن -

  !لیلی خانوم: روش رو بھ طرف دختر چرخوند و با زل زدن بھ چشم ھاش ادامھ داد

 کرد و با حرکت سر موھاش رو از باریکدختر کھ متوجھ منظورش شده بود، چشم ھاش رو 

  .اسم من نسیمھ، نھ لیلی: آھستھ گفت. جلوی صورتش کنار زد

  یعنی بھ اسم کوچیک صدات بزنم؟: کنایھ آمیزی زد و جواب دادکارن لبخند 

  .من ھمون محسنی رو ترجیح میدم -

 .بھ ھر حال فرقی تو اصل ماجرا نداره -

  میشھ اصل ماجرا رو توضیح بدید؟: دختر قدمی بھ جلو برداشت و پرسید

  .دیگھ اینکھ خودش رو بھ نفھمی زده بود، داشت کارن رو عصبانی می کرد

  .ًا صالحیت رسیدگی بھ این کیس رو نداریدشما اساس -

- ... 

 ... مجیدی از رابطھ یپروفسورمطمئنًا  -

نزدیک شما با آقای : در عوض اضافھ کرد. ولی زبونش رو پس کشید» عشقی«می خواست بگھ 

  !غریب نواز با خبر نبودند

  منظورتون چیھ؟ -

 !دوست پسرت تو ھمھ ی ماجرا دخیل بوده، تو زندگی من نقش داشتھ -

 !وست پسرم؟د -

تو این ... ھمونی کھ شک تو دل ھمھ انداختھ. ھمونی کھ تو رو بھ رئیس معرفی کرده... بلھ -

 ! وسط آدم بی طرفی نیستی کھ تشخیصت ارزشی داشتھ باشھ
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  !چطور باید بھت اعتماد کنم؟: با انگشت حلقھ اش رو لمس کرد و ادامھ داد

  ...من نمی فھمم، مگھ -

  !معلومھ کھ نمی فھمی: انیت گفتکارن ھم جلو رفت و با عصب

با کمال تعجب حس می کرد نیمی از عصبانیتش بھ خاطر اینھ کھ این دختر اصًال رابطھ اش با 

محسنی نفسش رو آروم آروم . ماھان رو انکار نکرده بود و حاال ھم حق بھ جانب نگاه می کرد

  ودتون پرسیدید؟این ھمھ بدبینی بھ خاطر چیھ؟ تا حاال از خ: بیرون فرستاد و گفت

  !ھمین کھ تو ھی سوال می پرسی بسھ -

 مشکلتون با ماھان چیھ؟ -

 ...چھ زود!! ماھان؟ -

 خوبھ؟ حاال جواب میدی؟... آقای غریب نواز -

، دست بردار کھ مسبب ھمھ ی بدبختی ھام شده... بھتره از اون بپرسی مشکلش با من چیھ -

 !ھم نیست

  !رامشتون رو حفظ کنیدلطفا آ: دختر قدم دیگھ ای برداشت و جدی گفت

حالش از این ارباب منشی دختر . کارن دستش رو با شدت تو ھوا تکون داد و ازش فاصلھ گرفت

در حالی کھ . اینکھ فکر می کرد ھمھ چیز رو از ھمھ بھتر می دونھ. تو این اتاق، بھ ھم می خورد

 قصدش رو ، این تنھا کاری بود کھ کارن اصًال»آروم باش«می گفت . ھیچی سرش نمی شد

باید بیرون می رفت وگرنھ ممکن بود حرفی بزنھ کھ بعدًا . می خواست از اتاق بیرون بره. نداشت

. لیوان چای از دھن افتاده رو روی میز کوبید. بھ طرف کتش روی کاناپھ رفت. پشیمون بشھ

  .قبول کردن بیماریھ... اصل اول درمان: دوباره صدای دختر از پشت سرش اومد

  درمان؟؟ فکر کردی کی ھستی؟: داد زد. یع چرخید و تو روی دختر ایستادکارن سر

چرا قبول نمی کنی کھ بھ : فشار داد، بعد با سرعت باز کرد و گفتدختر پلک ھاش رو روی ھم 

  کمک احتیاج داری؟

  .چون احتیاج ندارم -

 .مدام ھمھ ی دنیا رو مقصر ناکامیت می دونی -

 !مزخرف نگو -

  !انگار کھ با حرف زدن دوباره اتفاق می افتھ... حرف بزنیحتی می ترسی در موردش  -

 .تو از ھیچی خبر نداری -
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 ...این رو می دونم کھ فقط می خوای ضعف ھات رو گردن یکی دیگھ بنـ -

 !!!دیگھ داری حالم رو بھ ھم می زنی -

 ...غریب نوا... حاال ھم نوبت ماھـ -

نگاھش . فس ھای تندش رو کنترل کنھکارن سعی کرد ن. با ضربھ ی سیلی کارن باالخره خفھ شد

محتاج آرامش چند . رو از چشم ھای بھت زده ی دختر رو بھ روش جدا کرد و بھ پنجره دوخت

 نزدیک بود بیفتھ پاش بھ کاناپھ گیر کرد،. ب برداشتبھ عققدمی . دقیقھ پیش با نمای پارک بود

دستی کھ چند لحظھ پیش تو ھمون . نگاھش بھ دستش افتاد.  کاناپھ رو نگھ داشتولی با دست

 خودش رو روی کاناپھ دستش رو مشت کرد و با چرخشی.  بودصورت مشاورش فرود اومده

  . انداخت

این حال کارن رو بدتر می . دختر ھم بی حرکت سر جاش ایستاده بود. نمی تونست بھ باال نگاه کنھ

ھ بحث معمولی ھمچین کاری این چھ کاری بود؟ پیش نیومده بود کھ سر ی. بھ دستش خیره شد. کرد

امروز چھ اش شده بود؟ بعد از دانشگاه، این دومین بار بود کھ خیلی جدی کنترل خودش رو . کنھ

ھنوز ھیچ حرفی نزده بود و این سکوت . از گوشھ ی چشم حرکت دختر رو دید. از دست می داد

برمی گردوند؟ اگر چند اگر پرونده رو با تشخیص منفی . بعد از اون جنجال، کارن رو می ترسوند

. شلوار جین سرمھ ای دختر رو دید کھ دقیقًا جلوش ایستاده بود... ماه معطلش می کرد؟ اگر

آروم روی میزِ  رو بھ روی . از نگاه دختر چیزی خونده نمی شد. سرش رو بلند کردباالخره 

داشت کھ بدونھ کارن انقدر روش شناخت ن. بھ چشم ھاش زل زد. کاناپھ نشست، جلوی پاھای کارن

 کھ اینطوری نازک تر بعد از چند ثانیھ صدای مالیم محسنی رو شنید. باید منتظر چھ واکنشی باشھ

  .من زیاد فشار آوردم!... ببخشید: از ھمیشھ شده بود

- ...  

 .ولی نھ با این نتیجھ... قرار بود احساسات درونی شما رو بریزه بیرون -

- ... 

ودتون تلقین کردید کھ اصرار من بھ عکسش ھم شما انقدر مظلوم بودنتون رو بھ خ -

 .نتونست تاثیری بذاره

- ... 

 ھنوز ھم فکر می کنید تو کنترل خودتون مشکلی ندارید؟ -
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ھمھ ی حرف ھا و حرکت ھای این آدم . کارن دوست نداشت مثل مریض ھا باھاش رفتار بشھ

 می کرد تا حرف خودش رو ھر نقشی بازی. برنامھ ریزی شده، بود تا بھ نتیجھ ی تعیین شده برسھ

 .کارن این متدھا رو درک نمی کرد و از ھر چیزی کھ درک نمی کرد، بیزار بود! ثابت کنھ

ھا زود میان و اگر نتونید جلوشون مقاومت تنش ... کنترل خشم خیلی مھمھ: محسنی دوباره گفت

  ...کنید

ل کسی این کار رو نمی تو اتاق عم! شما عمدا من رو تحریک کردی: بھ حرف اومد آھستھکارن 

  .کنھ

  .این یھ بحث ساده بود دکتر کھ ممکنھ ھر جا پیش بیاد -

 دستش با دست خط ھای پیچیده ی ثانیھ بعد، چند. ش رو پایین، بھ کف دستش انداختنگاھکارن 

لبخند کوچیکی داشت ولی سرخی یک . نگاھش رو باال برد و بھ صورتش دوخت. دختر پوشیده شد

از کاری کھ کرده بود، متنفر شد و خواست دستش رو بیرون . ان نمی کردطرف صورتش رو پنھ

محسنی سکوت رو . اصًال نمی دونست چی باید بگھ. بکشھ ولی فشار دست دختر بیشتر شد

  ...آدم ھاست، نھاین دست ھا واسھ نجات دادن : شکست

قبل برگشتھ عجیب بود ولی دوباره بھ آرامش . کارن چشم ھاش رو بست و روش رو برگردوند

  !!ولی تو فرستادیش زمین جارو کنھ: زیر لب گفت. بود

اصًال از وقتی جمعھ بھ اون مجتمع رفتھ بود، بدون . بغض وحشتناکی تھِ  گلوش رو گرفتھ بود

می ترسید این بغض توی صداش اثر گذاشتھ باشھ . خیلی بھ ھم ریختھ بود... دلیل، با اون بچھ ھا،

بھ یاد ھمھ ی . کارن قصد بیرون کشیدن نداشت. شت دستش نشستگھ ی دختر ھم پچون دست دی

سعی کرده بود محکم باشھ، سعی کرده بود دردھاش رو بروز نده، . مصیبت ھای زندگیش افتاد

چند بار پلک زد تا اشکش ... نمی تونست. ولی یھ لحظھ ھایی ھم بود کھ نمی تونست طاقت بیاره

  .رو پس بزنھ

  !احت باشر... دکتر مسئلھ ای نیست -

کارن لبخند تلخی زد و سرش رو سمت دختر چرخوند کھ با چشم ھای قھوه ای آرومش خیره نگاه 

اگر یک سال پیش بھش می گفتند، یھ روز زنی با مانتو و شال ساده ی قھوه ای دستش . می کرد

لی این لی... اما حاال! رو جوری می گیره کھ دلش نمیاد بیرون بکشھ، حتمًا تو روش می خندید

  ...بھ لب ھاش... بھ موھا و چشم ھاش بیشتر می اومد... لیلی... خانوم
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. نگاه دختر حاال بھ تردید افتاده بود. انگشت ھاش رو دور دست لیلی محکم کرد و آروم جلو کشید

نگاھش روی لب ھای لیلی لحظھ ای ثابت موند و . جلوتر کشید و صورتش رو نزدیک برد

دست ھاش رو از دست کارن جدا کرد و فاصلھ ی . کھ اجازه ندادخواست دستش رو جلوتر بکشھ 

دوباره سکوت برقرار شده . کارن چشم ھاش رو بھ سمت دیگھ ی اتاق چرخوند. بیشتری انداخت

  !فکر کنم دیگھ وقت رفتنھ: کارن آروم بھ حرف اومد. بود

: د شد و ھمزمان گفتلیلی ھم بلن. از جاش بلند شد و با یھ حرکت کتش رو برداشت. جوابی نشنید

  .بھ یکی از اساتیدم معرفیتون کنم... شاید بھتره

  . کارن می دونست این حرف بھ خاطر ھمون سیلی چند دقیقھ پیشھ

  ...اینطوری شاید... اطالعات من ناقصھ -

 قصد کامل کردن اطالعاتش رو .ارن دستش رو مشت کرد و فشار دادک. حرفش رو ادامھ نداد

خیلی چیزھا بود کھ کارن حتی نمی . کرد بھ گفتن باید تا آخرش می رفتاگر شروع می . نداشت

 برم تو ھمھ ی مراکز این  خوبھمی خوای با یھ نفر دیگھ ادامھ بدم؟: جواب داد! خواست مرور کنھ

  شھر زندگیم رو بریزم رو دایره؟ 

  .خواستم بدونید کھ اجباری در کار نیست... ھر طور راحتید -

. نمی تونست ھمینطوری ولش کنھ و بره.  بود و کارن بھش حق می دادنگاه دختر کمی دلخور

قدمی بھ طرف دختر برداشت، خم شد و صورتش رو سمت . جای سیلی بدجوری اذیتش می کرد

کارن کنار گوشش .  و نگاھش رو بھ زمین دوختبرگردونداما دختر صورتش رو ... گونھ اش برد

  نمی خوای جبران کنم؟: گفت

  !ن نرهدفترچھ یادتو -

  این یعنی پیشنھادم واسھ موسسھ رو رد می کنی؟: کارن نفسش رو بیرون فرستاد و گفت

  !بسیار خب: ادامھ داد. لیلی ھنوز نگاھش نمی کرد

 ھر اتفاقی ،بعد از این: عقب کشید و در حالیکھ سمت میز می رفت و دفترچھ رو برمی داشت گفت

  .بدون کھ خودت خواستی... افتاد

از ونست رفتارش تو این جلسھ پر از حماقت بوده اما می د.  و بھ طرف در رفتخداحافظی کرد

  .اگر مجبور می شد، ھر کاری می کرداین بھ بعد 

  

  



 129 

16««   

: دکتر سعادتی کھ پشت میزش نشستھ بود رو بھ نسیم گفت. ضربھ ای بھ در اتاق زد و وارد شد

  !بفرمایید

  .سالم -

 چرا نمیای تو؟. سالم دخترم -

شنیدم قراره آخر وقت ھا یھ دوره مشاوره . زیاد وقتتون رو نمی گیرم:  اتاق شد و گفتنسیم وارد

  .ی بعد از ترک اعتیاد داشتھ باشید

  .درستھ -

 اجازه میدید من ھم حضور داشتھ باشم؟ -

  کسب تجربھ؟: دکتر لبخندی زد و گفت

  .بلھ -

 از بھترین روانشناس ھای یکی. نسیم بھ تغییر حالتش دقت کرد. بعد از چند ثانیھ لبخندش محو شد

نمونھ ی کاملی بود کھ نسیم  .این مرکز مشاوره بود و معموال با تازه کارھا خیلی خوب تا می کرد

بھ این مرکز مشاوره  توی این یکی دو روز در ھفتھ کھ نسیم. تالش می کرد روزی بھ پاش برسھ

کرد معلومات و تجربھ اش رو می اومد، عالوه بر حق مشاوره کھ مبلغ قابل قبولی بود، سعی می 

  چیزی شده دکتر؟: پرسید .باالتر ببرهھم 

  .یھ چیزھایی شنیدم... فقط... نھ -

 در چھ موردی؟ -

 .شاید بھتر باشھ خود دکتر خانی مطرح کنھ -

البتھ در ھر صورت، از نظر من حضور شما تو جلسات مانعی : وقتی گیجی نسیم رو دید ادامھ داد

  .نداره

طبق معمول . آرزو رو دید کھ بھ طرفش می اومدتوی راھرو . یرون رفتنسیم تشکر کرد و ب

  تموم کردی؟: بازوی نسیم رو توی حلقھ ی دستش گرفت و گفت

 .آره، دارم میرم خونھ -

 .آناھیتا ھم مریضھ. من اینجا تا آخر وقت گیر افتادم... خوش بھ حالت -

 چرا؟ سرماخورده؟... آخی -

 !ش دکترمھدی برده بود. گرفتھ آلرژی... نھ -
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 بھ خاطر پاییزه؟ -

 .بھ مادرم رفتھ. یھ سری دارو دادند. آره -

 کاری از دست من بر نمیاد؟ -

 .مرسی کھ پرسیدی. نھ عزیزم -

  خبر تازه ای شنیدی امروز؟! آرزو جان: نسیم لبخند زد و بعد بھ فکرش رسید کھ سوالی بپرسھ

  عرفھ ھای حقوق باال رفتھ؟چیھ؟ نکنھ ت... نھ، چیز خاصی نشنیدم: آرزو کمی فکر کرد و گفت

موسس _ وقتی از ھم جدا شدند، نسیم یک راست بھ اتاق دکتر خانی . نسیم خندید و سر تکون داد

بزرگش مشغول مطالعھ بود، با مرد طبق معمول پشت میز نشستھ بود و با عینک . رفت_ مرکز 

 صندلی ھای سفید نسیم روی یکی از. دیدن نسیم پوشھ رو کنار گذاشت و دعوت بھ نشستن کرد

  .نمره اش باال رفتھ، دیگھ بھتره عمل کنم: مرد عینکش رو برداشت و با لبخندی گفت. نشست

  دکتر الزمھ چیزی رو با من در میون بذارید؟: نسیم فقط لبخند زد و پرسید

  .ظاھرًا خودتون زودتر باخبر شدید... قصد داشتم باھاتون تماس بگیرم -

 .نھ دقیقًا -

مرد باالخره بھ ! اه می کرد و متوجھ شده بود کھ قرار نیست خبر خوبی بشنوهنسیم منتظران نگ

  .تصمیم گرفتیم یھ تغییری تو کادر بدیم... می دونید کھ اینجا یھ مرکز خصوصیھ: حرف اومد

- ...  

کھ بھ صورت غیر استخدامی اینجا فعالیت می کنند یا رسمی رو قرار شده، مشاورھایی  -

 ...  یاکنیم

  عذرشون رو بخوایید؟:  جملھ رو کامل کردنسیم بھ جاش

... از اون جایی کھ شما خودتون دفتر مشاوره دارید: مرد دستی بھ چونھ اش کشید و جواب داد

  ... داره فرصت ھای شغلی خوبیگرایشتون ھم بالینیھ و

  .متوجھ شدم! بسیار خب: نسیم سر تکون داد و گفت

  .رد، شما در اولویتیدبا این وجود اگر مرکز نیاز بھ نیرو پیدا ک -

نسیم خوب می دونست کھ از ھمون ابتدا، مرکز ھمچین روزی رو پیشبینی کرده بود کھ کیس ھای 

ممنون : از صندلی بلند شد و با لبخند گفت. نمی کردار واگذ زمانگیر با جلسات متعدد رو بھشون

  .من بودھمکاری با این مرکز باعث افتخار ... کھ زودتر با من در میون گذاشتید

  .امیدوارم موفق باشید. ھمچنین باعث افتخار ما ھم بود: مرد دوباره لبخند زد و گفت
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  .خیلی ممنون -

بیرون اتاق نفس عمیقی کشید و چند ثانیھ معطل . بھ طرف در رفت و موقع خروج خداحافظی کرد

ی ھم دوره جالب این بود کھ مشاورھا... اصًال فکرش رو ھم نمی کرد کھ روزی اخراج بشھ. موند

شاید این تعدیل . اش، مثل آرزو توی شرایط مشابھ ای بودند ولی ھنوز از این جریان خبر نداشتند

با بیشترین . واقعا نمی تونست احساس ناراحتیش رو نادیده بگیره. نیرو فقط شامل نسیم شده بود

بره و برای قرار بود سر راه بھ فروشگاه . سرعت از ساختمون بیرون رفت و پشت فرمون نشست

خونھ خرید کنھ، ولی حاال کھ یکی از منابع مالیش رو از دست داده بود، اصًال فرصت مناسبی 

با وجود خرج ھایی کھ گاھی برای موسسھ می کرد و حاال جرئی . برای خرید بھ نظر نمی رسید

 نگاھی بھ گونی ده... از شخصیتش شده بود، روی حق مشاوره ھاش حساب باز کرده بود، اما

نفسش رو بیرون . کیلویی برنج انداخت کھ صبح خریده بود و پایین صندلی کنار راننده گذاشتھ بود

حاال یا باید دوباره دنبال کار نیمھ وقت توی مراکز مشاوره می . فرستاد و ماشین رو روشن کرد

  . گشت یا تمام وقت و تمرکزش رو روی دفتر خودش می گذاشت و تبلیغ بیشتری براش می کرد

ھر روز ھمین موقع ھا می رسید و شام درست می . ماشین رو راه انداخت و بھ طرف خونھ روند

با خودش فکر کرد، ... بھ دفتر یا مرکز ببرهھار فردا کنار میذاشت کھ نصفش رو ھم برای نا. کرد

 این اواخراما ...  زندگیش خیلی روتین شده بودھمین یک ماه پیش تا !!دیگھ مرکزی در کار نیست

اتفاقاتی افتاده بود کھ داشت میلی متری روی زندگیش تاثیر میذاشت، نسیم از این تغییرات آروم 

از عصر دیروز . اینکھ کاری برای جلوگیری ازش نمی کرد... باخبر بود و ھمین آزارش می داد

ھ نھ اینک. تا االن مدام تالش می کرد فکرش رو از رفتار دکتر شفیق منحرف کنھ ولی نمی تونست

روی کارش تاثیر منفی بذاره، فقط فکر کردن بھش، حس و حال خوبی می داد و نسیم دقیقًا می 

  .دونست این یعنی چی

این ظاھرًا تنھا کسی بود کھ از مرکز اخراج شده بود و . توی آینھ نگاه کوتاھی بھ خودش انداخت

د واقعًا یھ جای کارش می شای .دلیل دیگھ ای بھ جز عدم توانایی حرفھ ای نمی تونست داشتھ باشھ

خیلی پیچیده تر شفیق ھم براش پرونده ی دکتر حتی . شاید بھتر بود یھ تجدید نظر کلی کنھ. لنگید

انگار ارزشش فقط در حد بی سر و صدا امضا کردن یھ .  می کردش رواز اونی بود کھ فکر

  ! تاییدیھ بود کھ حتی اطالعات توی پرونده اش رو ھم کامل نکرده بودند

پشت چراغ قرمز ایستاد و بھ فروشنده ھای بادکنک و سی دی نگاه کرد، می دونست کھ تو خیابون 

دلش می خواست پیاده بشھ و بھ ھر کدوم کارت . ھای شمال شھر معموًال از این خبرھا نبود
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بودجھ ای کھ ... بودجھ! اما موسسھ خیلی کوچیک بود و بودجھ ی کاریابی نداشت. موسسھ رو بده

این . و انصافًا این بار پیشنھاد وسوسھ انگیزی انتخاب کرده بود...  کنھمینتا  قول داده بوددکتر

بھتر نبود کھ پیشنھاد رو قبول می کرد و بھ زندگی ... نشون می داد کھ خیلی خوب نسیم رو شناختھ

اینطوری فرصت بیشتری پیدا می کرد تا تجربھ اش رو باال ببره و توی . عادیش برمی گشت

حتی می تونست شرط بذاره کھ بعد از تایید ھم دکتر چند جلسھ ای . راکز دیگھ بھ مشکل نخورهم

 باورش نمی شد کھ داره در مورد اون بھ دفترش بیاد، اما چی اومدنش رو تضمین می کرد؟

  !پیشنھاد جدی فکر می کنھ

. رتمانش پارک کردزیاد طول نکشید کھ داخل پارکینگ آپا. چراغ سبز شد و ماشین رو راه انداخت

جمعی از آقایون ھمسایھ کنار ھم ایستاده . کیسھ ی برنج رو بیرون آورد و بھ طرف پلھ ھا راه افتاد

نسیم آھی کشید و بھ .  پشت بوم بحث می کنند عایق و از جملھ ھاشون پیدا بود کھ در موردندبود

ن صدای آقای احمدزاده موقع عبور از کنارشو. سالمی کرد و جواب گرفت. ھزینھ ھاش فکر کرد

  کمک نمی خواید؟: رو نشید

  .نھ، سنگین نیست: کیسھ ی برنج رو توی دست ھاش محکم تر گرفت و گفت

  .االن برمی گردم:  گفت،احمدزاده از جمع اجازه گرفت و درحالیکھ بھ طرف نسیم می اومد

  !بفرمایید: کیسھ رو از دست نسیم گرفت و ادامھ داد

 .زحمت شد. ببخشید -

چھ زحمتی؟ روزی چند بار این راه رو میرم، یھ بار ھم : ھم باال رفتند و احمدزاده جواب دادبا 

  .روش

حقیقت رو می گفت، بیشتر از ھمھ ی ھمسایھ ھا در . لبخند زد و نسیم ھم جواب لبخندش رو داد

دار بھ ھمین خاطر از ھمھ چیز خبر. حال رفت و آمد بود و اکثر مواقع نسیم این اطراف می دیدش

حاال قراره تا بارندگی ... این آقای محمدی باز فرش شستھ. سقف نم کشیده بود: دوباره گفت. می شد

  .شروع نشده، عایق کنیم

  !کھ اینطور -

 .من آشنا دارم ارزون تر تموم می کنھ! نگران ھزینھ نباشید نسیم خانوم -

احمدزاده .  نمی دید کھ اجازه ندهقبًال ھم بھ اسم صداش زده بود و نسیم دلیلی. نسیم دوباره لبخند زد

در واقع با ھمھ ی . ھمسر و یک دختر دبستانی داشت و تا بھ حال رفتار بدی ازش سر نزده بود
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جلوی در . خوشبختانھ ھیچ کدوم از ھمسایھ ھا با نسیم بد تا نکرده بودند. ھمسایھ ھا صمیمی بود

  ؟قراره خانواده تشریف بیارند: کیسھ رو زمین گذاشت و گفت

  . مادرم تازه اومده. نھ -

 !سالم برسونید -

 .خیلی ممنون... چشم -

سریع کیسھ . مرد دوباره بھ پارکینگ برگشت و صدای زنگ تلفن، نسیم رو بھ داخل خونھ کشوند

جواب . شماره ی خونھ ی پدر و مادرش افتاده بود. رو توی آشپزخونھ گذاشت و سراغ تلفن رفت

  بلھ؟: داد

  !سالم نسیم -

 ی مامان؟ بابا خوبھ؟ نجمان؟ زھرا؟خوب... سالم -

  .اومدی؟ خستھ نباشی... ھمھ خوبند: فروغ با خنده گفت

  چھ خبر؟. سالمت باشی -

 از دیروز تا امروز؟ -

  .صبح زن عموت رو دیدم: مادرش ادامھ داد. نسیم خندید

خوب بود؟ چی : نسیم لحظھ ای سکوت کرد و بعد برای اینکھ توجھ مادرش رو جلب نکنھ پرسید

  گفت؟می 

  .ھمیشھ چی میگھ؟ تا نشست شروع کرد پز این و اون رو دادن -

 !نیست کھ تو ھم کم میاری -

  .ھر دو خندیدند

  .ستند، تاریخ عروسی امینھ رو تعیین کردندش نمی گفت -

 ِکی؟... ِا -

 .افتاده بھمن -

 .نزدیکھ کھ -

ز فامیل ھای شوھرش ا... می گفت خود امینھ اینجوری خواستھ کھ تابستون نیفتھ. آره -

 .میانتھران 

 .البد کلی ھم ازشون تعریف کرد... اھوم -
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ش نطقعید کھ یادتھ تو رو دیده بود . شما ھا حوصلھ تون نمی گیره!... اقبالت بود کھ نبودی -

 !باز شده بود

زن عموش شروع . عید رو خوب یادش بود. نسیم گل سرش رو باز کرد و دستی بین موھاش کشید

اون روز انقدر از وحید . ینھ و در نھایت عروس انگلیسی ندیده اشکرده بود بھ تعریف از شوھر ام

حتی مالحظھ ی نامزدی بھ ھم . و عروس و نوه اش گفت کھ مقاومت چند سالھ ی نسیم شکستھ شد

  .خورده ی نسیم با وحید رو نکرده بود

  !نسیم... الو -

 .داشتم یھ چیزی می خوندم... اووم... اینجام -

  مزاحم نباشم؟ -

 !تموم شد... نھ بابا -

 ...ھیچی دیگھ، این ھم از امروز ما -

 اھوم -

 خوبی نسیم؟ -

اگر لب حتی .  ببرهنمی خواست مادرش بویی از ناراحتی ھاشاصًال . بھ فکر اتفاق ھای اخیر افتاد

نمی خواست . تر می کرد و حرفی از سیلی دکتر می گفت، تمام خانواده اش شبونھ می اومدند

 شوھرش وسط بود ھیچوقت انقدر کوتاه نمی اومد ولی مسئلھ اگر پای. بھشون استرس وارد کنھ

  ... این بود کھ خودش عمدا احساسات مرد رو تحریک کرده بود تا تستش کنھ

  .موندم شام چی درست کنم... خوبم. آره -

  .جات خالی... ما کتلت داریم -

  .دلمون تنگھ! پاشو بیا: صدای پدرش از اون طرف شنیده شد کھ می گفت

پدرش .  کرد کھ این روحیھ ی قاطی شدن با مشکالت مردم رو از پدرش بھ ارث بردهبھ این فکر

  . اما نجمان زیاد تو این خط ھا نبود.ھم سرش درد می کرد برای اینجور کارھا

 ... »چشم«بھ بابا بگو  -

 االن چی گفت؟:  رو شنید و ادامھ داددوباره صدای آھستھ اش

 .رو پیش کشیدمداره سر من غر میزنھ کھ حرف زن عموت  -

   خب؟!این دفعھ اومدی بابا رو ھم بیار... واسھ من کھ مھم نیست بھ خدا: نسیم خندید و گفت

 .برو بھ کارھات برس عزیزم. باشھ -



 135 

و قطع کردن، ھنوز گوشھ ای از ذھن نسیم درگیر وحید و زندگیش اون حتی بعد از خداحافظی 

 سر و سامون نگرفتھ بود و فکر نمی کرد خودش کھ بعد از این ھمھ سال ھنوز. طرف مرزھا بود

  . ھیچوقت تفاوت خاصی توی زندگی فعلیش ایجاد بشھ

نیم ساعت بعد، مشغول کتلت درست کردن بود کھ فرشتھ خانوم و ھر دو دخترش از پایین بھ 

خانواده ی نسیم، ِ  بر عکس . گاھی بھش سر می زدند و یکی دو ساعتی می موندند. دیدنش اومدند

گاھی ھم نسیم رو  . ندر جمعیتی نداشتند و بیشتر با دوست و ھمسایھ ھا رفت و آمد می کردفامیل پ

برای ناھار جمعھ دعوت می کردند و آقای ملکان رو می فرستادند سراغ دوست ھاش تا جمع 

  . این توی تنھایی ھای غربت، خیلی غنیمت بود.زنونھ باشھ

ز برداشت و زیر لب، جوری کھ فقط نسیم یاسمن تکھ ای سیب زمینی خالل از ظرف کنار گا

  .واسھ ام خواستگار اومده: متوجھ بشھ گفت

جدی؟ : نسیم قاشق چوبی رو کنار گذاشت و بی توجھ بھ تابھ ی کوچیک روی گاز، آروم پرسید

  چرا مامانت ھیچی بھ من نگفت؟

  .یعنی ھنوز کھ نیومده... نھ -

از بچھ ھای : یاسمن نزدیک تر شد و گفت. چشم ھای نسیم ریز شد و دوباره قاشق رو برداشت

  .دانشگاھھ

  !از کی تا حاال پسرھای دانشگاه خواستگاری ھم می کنند؟: نسیم با خنده گفت

  .یاشار از اونجور پسرھا نیست -

  .رو خاموش کرد تابھ نسیم آخرین دونھ ی کتلت رو ھم در آورد و زیر

  از سرخ کن استفاده نمی کنی؟ -

 .حوصلھ ی دنگ و فنگ ندارم -

  پس از چجور پسرھاییھ؟:  چید و گفتدیسکتلت ھا رو داخل 

  .پسر خوبیھ -

 پسرھای بد رو پیشونیشون عالمت دارند؟ -

بیام کمک نسیم : صدای شقایق از پذیرایی اومد. بھ نظر بھش برخورده بود. یاسمن سکوت کرد

  جان؟

  .االن میاییم... نھ عزیزم، آخریش بود -

  وم دانشگاھتھ، نھ؟این ترم د: رو بھ یاسمن اضافھ کرد
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  .آره -

 توی یھ ترم فھمیدی ھم پسر خوبیھ، ھم قراره بیاد خواستگاریت؟ -

 .ولی من نذاشتم... تا حاال چند بار خواستھ بھ مامانش بگھ کھ زنگ بزنند واسھ قرار مدار -

 چرا؟ -

 .بھ خاطر شقایق -

کنی چی پچ پچ می : صدای آروم صحبت کردن شقایق و مادرش قطع شد و فرشتھ خانوم گفت

  یاسمن؟

  !!ھیچی: یاسمن سریع جواب داد

  مگھ شقایق چی شده؟ -

 .از من بزرگتره، می ترسم ناراحت بشھ -

 با خودش حرف زدی؟ -

  !نھ: چشم ھاش رو درشت کرد و جواب داد

می خوای من حرف :  شدند و نسیم گفتبشقاب ھای میوه خوریبا ھم مشغول چیدن میوه توی 

  بزنم؟

اصًال ... من تجربی خوندم، بلد نیستم مثل تو حرف بزنم. نسیم جونم تو خودت روانشناسی -

  .نمی دونم چکار کنم

 ... فقط سھ سال از تو بزرگتره -

 ! شاید ھیچوقت واسھ اون خواستگار نیاد.خب من کھ نمی تونم خواستگارھام رو رد کنم -

 .انگار مشکلی داره. اگر من باھاش حرف بزنم، احساس بدی پیدا می کنھ -

- ... 

سعی کن این آقا یاشار رو خوب . حداقل یھ ترم دیگھ بھ خودتون فرصت بدیدبھ نظر من  -

 .بشناسی، بعد با خانواده ات در میون بذاری

 ...یعنی باھاش -

 نیازی نیست خیلی سریع از نظر احساسی درگیر بشی، متوجھ ای؟! فقط ھمکالسی باش -

 .فکر کنم -

 ھر خبری شد با مادرت یا من در میون بذار، باشھ؟ -

  . و پیش دستی ھای میوه رو با ھم بھ پذیرایی بردندظرف شکالت . سر تکون دادیاسمن 
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  چرا زحمت کشیدی؟. مرسی دخترم: فرشتھ

  .زحمتی نیست: نسیم

  .تو تعطیالت تنھا نمون، مریض میشی... این روزھا خیلی کم پیدا شدی: فرشتھ

  .این ھم از توصیھ ھای تخصصی مامان: شقایق

دوست ھام رو ھم بیشتر ... مشغول پرونده ھام، سرم گرم میشھ: ب دادھمھ خندیدند و نسیم جوا

  . بیرون می بینم

  .پس خوبھ: فرشتھ

  .تازه دوست ھای دانشگاھم اکثرًا ازدواج کردند، دیگھ وقت واسھ من ندارند: نسیم

داشتم بھ مامان می : شقایق گفت. خندید و یھ سیب از ظرفش برداشت و بھ بقیھ ھم تعارف کرد

  .مال تو خیلی خوشگلھ... ، ما ھم بابا رو راضی کنیم کابینت ھا رو عوض کنھگفتم

  .دست صابخونھ ی قبلی درد نکنھ. آره: نسیم

  .من ھر سری میام تعریف می کنم، آخر چشم می خوره: شقایق

نسیم بابت انگورھایی کھ براش آورده . فرشتھ دونھ ی انگوری توی دھان گذاشت. نسیم خندید

می خواستم بدونم اون خیریھ ای کھ توش کار ... راستی نسیم جان: فرشتھ پرسید. کردبودند تشکر 

  می کنی، برای ھمھ است؟

  .آره، ھمینطوره...  اگھ منظورتون اینھ کھ تو ھمھ ی زمینھ ھا فعالھ یا نھ؟ -

 .آخھ من یھ آشنایی دارم کھ تو محلشون یھ خانواده ی بی بضاعت ھست -

ده، بعد مدیر موسسھ سوابق رو بررسی می کنھ، مطمئن کھ باید خودش اطالع ب... اھوم -

 ... شد

 .خود خانواده کمک ھای دولتی می گیره، مردم محل ھم بھشون می رسند! نھ -

 پس چی؟ -

سنش رو . بھ نظرم خیلی کوچیک می اومد... واال، من اتفاقی دختر کوچیکشون رو دیدم -

 . سالشھ7 پرسیدم گفتند

 یعنی چند سالھ می خورد؟ -

 .لھ سا4 -

 بھ نظر خودشون عجیب نبود؟ -

 .خانومھ گفت بردن دکتر، یھ سری دارو داده، گفتھ رشد می کنھ... چرا -
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 خب؟ -

  . فرشتھ بشقاب رو کنار گذاشت

  .دلم برای بچھ خیلی سوخت. من حس کردم از بی پولی کًال درمان رو کنسل کردند -

ت موسسھ رو بیرون آورد و از کشوی میز تلفن کار. نسیم از جاش بلند شد و بھ طرف تلفن رفت

  .بھ طرف فرشتھ گرفت

بگید ھر وقت تونست با دخترش بیاد . این کارت رو بھ آشناتون بدید کھ بھ اون خانوم بده -

نھ اصًال بگید یکی از پنجشنبھ ھا بیاد کھ ... موسسھ، بھ خانوم پرچمی سفارش می کنم

  .خودم ھم باشم

چقدر این کارھایی کھ می کنی ... ممنون: تفرشتھ کارت رو داخل جیب مانتوش گذاشت و گف

  .ثواب داره بھ خدا

  .بارش روی دوش حامی ھای مالیھ. قابلی نداره: نسیم

  .و برای چندمین بار توی یھ روز یاد دکتر و پیشنھادش افتاد

  !مامان تو ھم االن خیر محسوب میشیا: شقایق

یاسمن . ره بھ روال عادی برگشتگفتگو دوبا. فرشتھ ضربھ ی آرومی بھ پای شقایق زد و خندید

نسیم خیلی . یک ساعتی با ھم حرف زدند. توی فکر بود و حرف نمی زد ولی با بقیھ می خندید

امیدوار بود . موقع رفتن نگاه معنی داری بھ یاسمن انداخت. اصرار کرد ولی برای شام نموندند

  .شتھ در میون بذارهاتفاقی نیفتھ کھ مجبور باشھ خودش قبل از یاسمن، چیزی رو با فر

توی . عجب روزی بود. یرایی ولو شد و بھ پرده زل زددر رو بست، روی یکی از کاناپھ ھای پذ

آروم روی صورتش دست . این یکی دو ماه اخیر، ھر کس بھش می رسید یا سوال داشت یا مشکل

کسل کننده زندگیش دیگھ کم کم داشت . نمی دونست چند دقیقھ ھمونطور بی حرکت نشستھ... کشید

می شد و با ھر سکوتی کھ پیش می اومد، ذھنش بھ طرف یھ نفر می رفت کھ کمی ھیجان بھ 

لبخند ناخواستھ اش رو جمع کرد و موبایلش رو ! کمی ھیجان با چشم ھای آبی. زندگیش آورده بود

  !دکتر خانی سالم رسوند: برای شفیق اس ام اس نوشت و فرستاد. برداشت

  ...تایید کنھ اما ھیچ پاسخی نرسید تا حدسش رو و منتظر پاسخی موند
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17««   

دکتر شفیق کنار باغچھ نشستھ بود و با بیلچھ خاک ھا . دوباره از پنجره بھ بیرون نگاھی انداخت

نگاه نسیم سمت کیسھ ی خاک برگ کشیده شد کھ گوشھ ی باغچھ بھ درخت تکیھ . رو بھ ھم می زد

موقع اومدن نسیم فقط یھ سالم کوتاه کرده . پوشیده بوددکتر ھمچنان ماسک و دستکش . داشت

نسیم نمی تونست ! ھیچ کدوم بھ روی خودش نیاورده بود کھ دوشنبھ ی قبل اتفاقی افتاده. بودند

پشت این ماسک، حس و حال صورت مرد رو از کار کردن توی حیاط تشخیص بده ولی ظاھرًا 

ال کھ داشت خاک زیر گل ھای پاییزه رو عوض مخصوصًا حا... مثل ھفتھ ی اول روی آتیش نبود

نسیم دقیقًا ھمین رو براش می خواست کھ این کار رو . انگار کًال از زمین کنده شده بود. می کرد

 اینکھ کمی از زندگی عادیش دور بشھ و چند ساعت رو فقط برای .بھ زور گردنش انداختھ بود

صدای خانوم پرچمی، نسیم رو بھ !! غچھ نبودالبتھ قصد نسیم فقط کار روی با. خودش وقت بذاره

  ھنوز نیومدند؟: خودش آورد

  .نھ: نسیم چشم ھاش رو از دکتر گرفت و بھ در حیاط برگردوند، جواب داد

لبخندی بھ پیرمرد . از کنار پنجره ی دفتر حرکت کرد و روی صندلیش، جلوی میز مدیر نشست

  .سندولی ھمین موقع ھاست کھ بر: رو بھ روش زد و گفت

  !نگران نباشید. تماس گرفتندمن آره، با : خانوم پرچمی اضافھ کرد. مرد سر تکون داد

  براشون زحمت نشھ؟ -

 .نھ، اگر انجام دادن کاری از عھده اشون خارج باشھ، قبول نمی کنند -

این شھرداری انقدر من پیرمرد رو تا طبقھ ی چھارم کشوند، پا برام ... خدا عمرشون بده -

 .نمونده

  .آسانسور ھم کھ بلد نیستم: وی زانوش دست کشید و ادامھ دادبعد ر

ربع می شد کھ منتظر بود یک . نسیم توی دلش خندید و نگاھی بھ چشم ھای خندون پرچمی انداخت

خونھ اش کھ این مرد ھم برای پرونده ی . تا ماھان ھمراه یکی از ھمون دخترھای بازداشتی، بیاد

البتھ ماھان فقط می . حتیاج بھ راھنمایی حقوقی ماھان داشت اتوی طرح شھرداری افتاده بود،

مرد یکی از آشناھای موسسھ .  در زمینھ ی دیگھ ای بودشتونست بھش مشاوره بده، چون تخصص

! بفرمایید: دو دقیقھ بعد ضربھ ای بھ در خورد و خانوم پرچمی گفت.  کرده بودرو بھ اینجا معرفی

  .این ھم از آقای وکیل
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پیرمرد جلوی پاش با حالت . ماھان ھمراه نینا وارد اتاق مدیر شد.  در نگاه کردندھمھ بھ طرف

. مرد دوباره نشست. عذرخواھانھ ای نیم خیز شد ولی ماھان قبل از بلند شدنش رسید و اجازه نداد

خیلی کمیاب بود، چھ برسھ بھ کسی کھ از ھای این روزگار جوون این خاکی بودن ماھان بین 

احتماًال بھ ھمون پدربزرگش رفتھ بود کھ پایھ گذار این . تھ و تحصیالت عالی دارهکانادا برگش

نسیم متوجھ شده . ماھان سرش رو سمت نسیم برگردوند و با دیدن لبخندش، لبخند زد. موسسھ بود

  .بود کھ ھر بار ماھان رو مشغول کارھای موسسھ می بینھ، ناخودآگاه لبخند روی صورتش میاد

تمام مدت نینا ساکت و بی حوصلھ گوشھ ای ایستاده . ولی و احوالپرسی ھا انجام شدگفتگوھای معم

. ماھان کنار پیرمرد نشست و شروع بھ خوندن برگھ ھایی کرد کھ توی دست لرزون مرد بود. بود

  شما کًال مخالف آزادراھید یا مسئلھ سر قیمتھ؟ : گفت

بھ ھر کی گفتم، میگھ شده بھ زور کار . با این پول جایی بھم نمیدند... ھم... ھم مخالفم -

  .خودشون رو می کنند

 .باید توافق صورت بگیره. بھ زور ھیچ کاری نمی کنند! نھ پدر جان -

 .خدا از زبونت بشنوه بابا -

ما باال صحبت : نینا می رفت، گفتنسیم برای خانوم پرچمی سر تکون داد و در حالیکھ بھ طرف 

  .می کنیم

نینا تکیھ اش رو از دیوار گرفت و بازوش رو عقب کشید تا نسیم . روی بازوی دختر دست کشید

نسیم . با ھم از پلھ ھا باال رفتند، بھ ھمون اتاق قبلی. بعد دنبال نسیم راه افتاد. دستش رو برداره

  .خستھ میشی! بشین: گوشھ ای نشست و گفت

  !!گیر زامبی ھا می افتادم بھتر از شما بود... اصًال باورم نمیشھ -

 شده مگھ؟چی  -

 !مگھ بچھ ام کھ ھر کاری می خوام بکنم باید زیر نظر یکی دیگھ باشھ؟!  سالمھ25من  -

- ... 

 !خنده داره! باھام حرف بزنھھر حرفی بزنم باید ورم دارند بیارند اینجا کھ مددکار  -

گویا از کاری کھ برات پیدا کردند راضی ... بھ خاطر حرف ھایی کھ زدی، نیاوردنت -

 .نیستی

 !کھ راضی نیستممعلومھ  -

 چھ عیبی داشت؟ -
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 !!ثانیًا قراره لباس زیر بدوزیم. بھمون چپ چپ نگاه می کنند اوًال کھ تمام مدت ھمھ دارند -

 تولیدیھ، درستھ؟ -

 .آره -

 .کار کھ عیب نیست -

احتماًال . با خنده ی عصبی روی صورت بدون آرایشش دست کشید و مشغول قدم زدن تو اتاق شد

نینا االن مشکلت : پرسید. ور کرده بودند، اجازه ی آرایش ھم نمی دادندتو خونھ ای کھ براشون ج

  فقط کاره؟

  .ایستاد و بھ نسیم زل زد

   می پوشیدم، حاال بشینم آشغال بدوزم؟؟ال پرالمن ست  -

 !با پول یکی دیگھ می پوشیدی -

 !!مگھ می دزدیدم؟ خودشون با رضایت کادو می دادند. خب باشھ -

- ... 

 !السر می خواستم کھ شھر و خانواده ام رو ول نمی کردماصًال من اگر آقا با -

 .این مدل زندگی ھیچ آینده ای نداره!... نینا از یھ نفر کھ این موردھا رو زیاد دیده قبول کن -

 !این کاری کھ شما واسھ من جور کردید، حال ھم نداره... حال کھ داره -

تو . ی یا می خوای مستقل باشی نیستممن مخالف اینکھ از خانواده دور شد: نسیم لبخند زد و گفت

  ...خود من تنھا زندگی می کنم.  تابوئھھمھ جای دنیا جا افتاده، ولی تو ایران ھنوز

  . اظھار نظر نکرد امانینا ابروش رو باال انداخت

ھمیشھ . ھر وقت بتونیم ھمدیگھ رو می بینیم. ولی با خانواده ام رابطھ ی خیلی خوبی دارم -

  .اسھ ھم تنگ میشھی خدا ھم دلمون و

- ... 

یھ مدت کھ موسسھ و مسئول ھای اون . دستت کھ تو جیب خودت رفت! فکرش رو بکن -

موقعیت ھای شغلی بھتر برات . می تونی بری جدا بشی... خونھ دیدند ھمھ چیز طبیعیھ

 .پیش میاد، درس می خونی، پیشرفت می کنی

- ... 

. خانواده و فامیلت رفت و آمد کنیبعد کھ برای خودت کسی شدی حتی می تونی دوباره با  -

 !این دفعھ با افتخار
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نسیم توی صورتش می خوند کھ برای رسیدن بھ این زندگی، راه دور و درازی . نینا پوزخند زد

: طرف دختر می رفت، گفتاز جاش بلند شد، در حالیکھ بھ . رو برای خودش تصور می کنھ

  دانشگاه رفتی؟

  .ھمھ رو اون تو نوشتم! نھ بابا -

ھیچ جور . من نخوندم: نسیم دوباره گفت. منظورش پوشھ ی روی زمین بود. بھ پایین اشاره کرد

  مدرکی نداری؟

  !نھ، من اصًال وقت نکردم -

چھ کار دیگھ ای . بھ طرف پنجره ی اتاق رفت و بھ بیرون نگاه کرد. نسیم مشغول فکر کردن شد

پ چپ نگاھش کنھ و نھ نیازی بھ می تونست برای این دختر جور کنھ؟ چھ کاری کھ نھ کسی چ

 از ھمیشھ تمیز تر طحیا. مھارت خاصی داشتھ باشھ؟ اون پایین دکتر کارش با باغچھ تموم شده بود

چند تا قوطی بزرگ از انواع ضد . حتی راھروھا و اتاق ھا ھم تمیز تر بودند. نشون می داد

زشک بودن یھ حساسیت ھایی رو بھ باالخره پ. عفونی کننده کنار در اتاقک نگھبانی چیده شده بود

حتمًا با پول خودش خریده بود، موسسھ بودجھ . ھمراه داشت کھ مردم عادی خوب درک نمی کردند

داشت برگ ھا رو ... نسیم جلو تر خم شد تا ببینھ دکتر مشغول چھ کاریھ. ی این کارھا رو نداشت

 سرایدارنسیم بھ یاد . می کشیداز سر راه جمع می کرد و یھ جاروی دستھ بلند رو بھ ھر طرف 

یھ پیرمرد سیاه چھره کھ با بچھ ھا خوب بود ولی با بزرگ تر ھا . مدرسھ اش توی اھواز افتاده بود

نسیم سر تکون داد و » !شما بچھ ھا ھنوز راه زرنگی رو یاد نگرفتید«می گفت . بداخالقی می کرد

  عجب تیکھ ایھ، نھ؟: فتنینا از کنار گوشش گ. ناگھان جرقھ ای تو ذھنش زده شد

  !چی؟ -

 !!!دیگھ مستخدم ھا ھم کالس میذارن واسھ آدم... نخ دادم، پا نداداومدنی  -

یھ فکری بھ : در عوض گفت. حرف از دکتر نزد. نسیم زیر خنده زد و از کنار پنجره عقب رفت

  .ذھنم رسید

  کھ من رو باھاش آشنا کنی؟ -

  ھ داری؟گواھی نام: نسیم چشم غره ای رفت و ادامھ داد

  .آره -

 میونھ ات با بچھ ھا چطوره؟ -

  .نینا شونھ باال انداخت و لب ھاش رو قوس داد
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 واسھ چی می پرسی؟ -

توی این دو سھ بار گفتگو، نسیم بھ این شناخت نسبی ازش رسیده بود کھ بدونھ بھ جز دوستی با 

ن زندگیش انجام بچھ پولدارھا و احتماًال مردھای متاھل مایھ دار، خالف دیگھ ای برای گذروند

  ماشینی، چیزی سراغ نداری؟: پرسید. نمیده

  .ھمون ھایی کھ باھاشون زندگی می کردم... یھ پراید شریکی با دوست ھام دارم -

  !!نتونستم باھاشون حرف بزنم... از وقتی افتادید بھ جونم: دوباره داغش تازه شد و ادامھ داد

  .  گذشتھ ی تو ھستندءاون ھا جز -

  .ی پر از سوال بھش زل زدنینا با چشم ھا

  دوست داری راننده ی سرویس بچھ ھا بشی؟ -

  سرویس مدرسھ؟: پرسید. نینا بھ فکر فرو رفت و کم کم حالت گرفتھ ی چھره اش باز شد

  .صبح و بعد از ظھر. آره، من مدیر یھ مدرسھ ی دخترونھ رو میشناسم -

 .بد نیست... اوووم -

اگھ کار جدیدی پیش اومد، می ... گھ برسیبقیھ ی روزت رو ھم می تونی بھ کارھای دی -

 !تونی در کنار این کار، اون رو ھم انجام بدی

م سرویس  کجا معلوم بھ من کار بدند؟ اوناز... ولی... این خیلی بھتر از قبلیھ. خوبھ -

 .مدرسھ

 .فعًال قول صد در صد نمیدم. باھاشون حرف می زنم -

- ... 

من شنبھ میام دنبالت با .  رسونھ ھمون خونھکار آقای غریب نواز کھ تموم شد، تو رو می -

 .حتمًا جای خالی دارند... ھنوز ماه مھریم.  میشھیھم میریم مدرسھ، ببینیم چ

  .ممنون: نینا سر تکون داد و بھ زور گفت

بعد از چند دقیقھ صحبت در مورد اوضاع خوابگاه و بقیھ . بھ ھر حال نسیم منتظر شنیدن این نبود

کار ماھان ھم تموم شده بود و داشت پیرمرد رو بدرقھ می .  ی پایین برگشتندی دخترھا، بھ طبقھ

نسیم تمام عصر منتظر فرصتی بود تا با ماھان حرف بزنھ، توی راھرو موند و نینا رو بھ . کرد

از شیشھ ھای ورودی راھرو می دید کھ موقع برگشتن ماھان بھ . اتاق پرچمی راھنمایی کرد

این : ماھان با نزدیک شدن بھ نسیم گفت. یق براش خط و نشون می کشھداخل، چشم ھای دکتر شف

  باز چشھ؟
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نسیم اصًال نمی تونست حدس بزنھ چھ اتفاقی بین این دو . و با انگشت بھ پشت سرش اشاره کرد

 .نفر افتاده کھ باعث شده ماھان با اون ھمھ طبع بلند، در مقابلش از کوره در بره یا بی ادب بشھ

  !ولی کارش درستھ ھا: و بو کشید و با شیطنت گفتماھان ھوا ر

آقای غریب نواز وقت داری : نسیم جدی پرسید. بوی خوب شوینده ھای معطر تو فضا پیچیده بود

  حرف بزنیم؟

  اتفاقی افتاده؟: صورت ماھان ھم جدی شد و گفت

  ...نھ -

 کسی چیزی گفتھ؟ -

  .  بوددکتر تو دیدرس وار جایی کھ ھیکل مجسمھ. و با اخم بھ انتھای راھرو نگاه کرد

  شما من رو بھ کارفرمای دکتر شفیق معرفی کردی؟: نسیم مقدمھ چینی رو کنار گذاشت و پرسید

از ھمون ابتدا تعجب کرده بود کھ چرا از بین این ھمھ دفتر مشاوره و روانشناس، دفتر اون باید 

  .ماھان باالخره سر تکون داد و تایید کرد. انتخاب می شد

  ی بھم نگفتی؟چرا چیز -

 چھ فرقی داشت؟ -

 ؟...اصًال شما کھ حقوق خوندی با کارفرمای ایشون تو بیمارستان، چھ رابطھ ای داشتی کھ -

- ... 

 !من گیج شدم -

من ھم چون در جریان اوضاع شفیق بودم، شما رو  بھش ... دکتر مجیدی از آشناھای منھ -

 .معرفی کردم

حتی یھ بار از نسیم خواستھ بود کھ . خیر باشھ ماه اچنددلیل صمیمیت ماھان تو این می تونست 

شاید با دکتر شفیق مسئلھ ی حل نشده ای داشت و می خواست از نسیم . صداش بزنھ» ماھان«

  چرا؟: نسیم پرسید. برای تالفی کردن استفاده کنھ

: ماھان خنده ی کوتاھی کرد و بعد از مکث و نگاھی کھ انگار از روی ناباوری بود، جواب داد

  عًا می پرسی چرا؟ بعد از این ھمھ وقتی کھ با ھم گذروندیم؟واق

  !من متوجھ نمیشم -

 .تو درست ترین آدمی ھستی کھ من تا حاال دیدم! نسیم -
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نسیم . ماھان قدمی بھ جلو برداشت.  تا دلیل این تعریف رو بفھمھنسیم بھ چشم ھای تیره اش زل زد

!! ت کھ توی ایران از اون خبرھا نیستدقیق نمی دونست توی کانادا چھ خبره، ولی می دونس

تو ھمیشھ طرف حق رو می : ماھان ادامھ داد. قدمی بھ عقب برداشت و منتظر توضیح موند

  .مھم تر از ھمھ، خام ظاھر یھ آدم نمیشی... گیری، اھل رشوه نیستی، سھل انگاری نمی کنی

عذاب وجدان . ت داده بودنسیم بھ یاد دوشنبھ ی قبل و حسی افتاد کھ از نزدیکی دکتر بھش دس

: رو بھ ماھان گفت. دیگھ اجازه نمی داد مثل جلسھ ی پیش، اعتبارش لکھ دار بشھ! نھ. گرفت

  !بیشتر ھمکارھای من ھمینطورند

  .من کھ اون ھا رو نمی شناختم، نمی تونستم مطمئن باشم -

- ... 

یھ آدم مشکل اگر ! یادت باشھ نسیم... ولی این رو می دونم کھ قضاوت تو عادالنھ است -

 !!فکری و اخالقی داره، نمی تونھ شغل ھای حساس داشتھ باشھ

نیازی نیست شما بھ من . بلھ: نسیم سر تکون داد و گفت. انگار ماھان واقعًا نگران این پرونده بود

  !یادآوری کنی

بھ ھر حال دخالت من تو این موضوع، در : گفتبا ناراحتی ماھان دستش رو توی ھوا بلند کرد و 

  !! دوست ندارم پسفردا صفت ھایی کھ فقط بھ خودش میاد رو بچسبونھ بھ من... ھمین حده

- ...  

  !بھ اندازه ی کافی بھم ضرر زده -

چھ : پرسید. نسیم تا بھ حال ماھان رو انقدر دلخور ندیده بود. دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

  ضرری؟

   .عزیزترین کسم  کردنِ نابود: جواب دادچند ثانیھ مکث کرد و بعد آروم ماھان 

  !بفرمایید: در حالیکھ بھ اتاق مدیر اشاره می کرد، ادامھ داد

  ...می تونم بپرسم: ھنوز قدمی برنداشتھ بود کھ نسیم با صدای آھستھ گفت

  پای یھ زن در میونھ؟: نسیم جملھ رو کامل کرد. ماھان روش رو چرخوند و منتظر نگاھش کرد

نسیم با نگاھی بھ انتھای راھرو . ون جواب وارد اتاق مدیر شدصورت ماھان توی ھم رفت و بد

. دکتر شفیق سر جاش نبود و نسیم نمی دونست باید چھ فکری داشتھ باشھ. دنبالش بھ داخل رفت

حالت . ماھان ھم کھ خیلی جدی خواستھ بود، نسیم سوالی ازش نپرسھ و پاش رو بھ ماجرا باز نکنھ
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. خیلی زود خداحافظی کرد و رفت. رچمی، ھمچنان گرفتھ بودصورتش موقع حرف زدن با خانم پ

  . نینا رو ھم ھمراه خودش برد

مرد جوونی کھ . نسیم چند دقیقھ ای کنار پرچمی موند کھ منتظر اومدن خواھرزاده اش بود

. دندانپزشک بود و گاھی مثل نسیم و ماھان و خیلی ھای دیگھ تو کارھای موسسھ کمک می کرد

مثل اینکھ چیزی یادش افتاده باشھ خانوم پرچمی . درمان رایگان ھم قبول کرده بودحتی چند مورد 

  .دکتر شفیق یھ صحبت ھایی می کرد... راستی: گفت

  در چھ مورد؟ -

 !فکرش رو بکن... گفت می تونھ یھ حامی مالی جور کنھ برای موسسھ -

ی بھ تو داره؟ چی شده؟ گفت بستگ: خانوم پرچمی ادامھ داد. نسیم نفسش رو با آه بیرون فرستاد

  َخیر پیدا کردی؟

- ...  

 می دونی کھ چقدر وضعیت بودجھ بحرانیھ؟ -

 ... اون مسئلھ -

- ... 

  .متاسفانھ... قابل پیگیری نیست -

خانومی وقتت رو با پرچونگی : پرچمی با ناامیدی بھ صندلیش تکیھ داد و بعد از چند ثانیھ گفت

  !نگیرم؟

ی خواست کھ دکتر زودتر بره تا رو در رو نشند اما ظاھرًا در واقع م. نسیم با سر جواب منفی داد

طول راھرو . از رو رفت و با خانوم پرچمی خداحافظی کردباالخره نسیم . مرد قصد رفتن نداشت

رو قدم زد، توی حیاط نگاھش رو سمت در انداخت و مستقیم بھ راھش ادامھ داد ولی با صدای 

  تشریف می برید؟: دکتر متوقف شد

  .بلھ: ش چرخید و گفتبھ طرف

کت تک قھوه ای روشن و پیراھن و . دکتر لباس ھاش رو مرتب پوشیده بود و آماده ی رفتن بود

. دکتر ھم دنبالش راه افتاد. بھ طرف در رفت» خدانگھدار«نسیم با گفتن . شلوار قھوه ای سوختھ

: ش رفت و پرسیدجلوی در موسسھ، قبل از اینکھ نسیم در ماشینش رو باز کنھ، دکتر بھ سمت

  امروز چطور بودم؟ پیشرفت داشتم؟

  !نمی دونم، امروز چک نکردم: نسیم با لبخند کوچیکی نگاھش کرد و جواب داد
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  جدًا؟؟؟ -

حرکتی نبود کھ نسیم . جلوتر اومد و با پھلو بھ در ماشین تکیھ داد کھ خیلی عجیب بھ نظر می رسید

مرد سرش رو خم کرد تا صورتش بھ نسیم . ھاز آدمی با شخصیت دکتر شفیق انتظار داشتھ باش

بذار بگیم ... فکر می کنی نفھمیدم تمام مدت من رو نگاه می کردی؟: آستھ گفت. نزدیک تر باشھ

  .»!چک می کردی«

ھمونطور : چند لحظھ با دھان باز بھش خیره شد و باالخره گفت. نسیم کمی از این جملھ جا خورد

  !می کردمکھ گفتید، داشتم کارھاتون رو چک 

. دکتر پوزخندی زد و با ابروی باال رفتھ، حالت چھره اش رو ھمچنان پر طعنھ نگھ داشت

: گفتدرحالیکھ کھ انگشت ھاش رو روی بازوی نسیم می گذاشت، صورتش رو پایین تر آورد و 

  !کار دوشنبھ ام رو جدی گرفتییا من چشمت رو گرفتم یا 

  !!کدوم کار؟ متوجھ نمیشم: ون راه زدنسیم بازوش رو عقب کشید و خودش رو بھ ا

دکتر ھم لبخند گشادی . و ادای فکر کردن درآورد اما مثل ھمیشھ نتونست جلوی لبخندش رو بگیره

عادی برگشت، انگشت ھاش رو سریع جدا کرد و از در بعد از چند ثانیھ ناگھان بھ حالت ... زد

  ...چیزی یا: جکاو شده بود، پرسیدکھ با دیدن این تغییر حالت کننسیم . ماشین فاصلھ گرفت

   عمدًا من رو پنجشنبھ ھا می کشونی اینجا؟-

  ... چون پنجشنبھ ھا خودم ھستم کھ... قبًال ھم گفتم: نسیم گفت. از در ماشین دورتر شد

  کھ ماھان من رو تو این وضعیت ببینھ؟ -

 .من، غریب نواز، شما، بقیھ. پنجشنبھ ھا ھمھ وقت آزاد دارند -

  تو رو کنارش ببینم؟... کھ من ماھان رو ببینم؟: جھ بھ حرف ھای نسیم، اضافھ کرددکتر بی تو

دکتر می خواست چی بگھ؟ چرا . ضربان قلبش تند تر شده بود. نسیم آب دھانش رو قورت داد

  !برای نسیم اھمیت داشت کھ این مرد در موردش چھ حسی داره؟

  !مشاورم رو کنار دشمنم -

در ماشین رو باز .  خندیدتوی دلشد و بھ فکری کھ بھ سرش زده بود، نسیم نفسش رو بیرون فرستا

  ! پس سعی کنید مشاورتون رو تبدیل بھ دشمن نکنید: کرد و گفت

انگار ھنوز نمی انداخت، بھ صورت اخموی مرد نگاھی . پشت فرمون نشست و روشن کرد

ک بشھ و گاھی بھش بی گاھی سعی می کرد نزدی. دونست چھ حسی باید نسبت بھ نسیم داشتھ باشھ
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نسیم شیشھ رو . از ھمون فاصلھ ای کھ ایستاده بود، با انگشت بھ شیشھ اشاره کرد... اعتماد بود

  !!!سالم من رو ھم بھ دکتر خانی برسون: پایین کشید و دکتر با ھمون اخم ھا گفت

  !پس این جور کارھا ھم ازتون بر میاد: این بار نسیم ھم اخم کرد و جدی گفت

   کاری؟چجور -

 !دکتر خانی -

  !شاید: دکتر حرکتی از روی بی خیالی بھ لب ھاش داد و گفت

  .شیشھ رو باال داد و راه افتاد.  و کمربندش رو بستنسیم با تاسف سر تکون داد

  

18  

 و اشاره گوشھ ی چشم انگشت شستعینک مطالعھ اش رو از صورت برداشت و در حالیکھ با  

  !این سھ ھفتھ زیاد پیش نرفتھتو : ھاش رو ماساژ می داد، گفت

عسگرلو ھم کھ رو بھ روش، اون طرف میز نشستھ بود، بھ پشتی صندلیش تکیھ داد و با سر تایید 

 متری پر از قفسھ ھای 18دور تا دور اتاق . صندلی توی سکوت کتابخونھ بھ قز قز افتاد. کرد

کارن ھر جلد رو با قیمت . د و اغلب بھ زبان انگلیسی بودنرجینالو اکتاب ھایی کھ. کتاب بود

کتاب ھای فارسی بیشتر ھدیھ ھای تقدیمی از بقیھ ی ھمکارھاش بود و . گزاف تھیھ کرده بود

  .ارزش معنوی داشت

عالوه بر مقالھ ھای معتبرش، کتاب ھای . این اولین تألیفش نبود. بھ کاغذھای روی میز نگاه کرد

وقتی سرش کمتر از حاال شلوغ بود و .  می شدمختلفی ھم نوشتھ بود کھ مربوط بھ چند سال قبل

نھ، دیگھ شلوغ ... بھ بیکاری یکی دو ماھھ اش فکر کرد!... شلوغ... دنبال اسم و رسم می گشت

تا شاید کمک می کرد ... بھترین کار برای گذروندن این ھمھ وقت خالی، تحقیق و تألیف بود. نبود

صندلی بلند شد و شروع بھ قدم زدن داخل اتاق عسگرلو از . از بیکاری، دیوونگی بھ سرش نزنھ

  .خیلی خوبی جمع کردی کلکسیون :روی بعضی از کتاب ھا دست کشید و دست آخر گفت. کرد

کارن قبًال بیشتر اھل رفت و آمد بود ولی . این اولین بار بود کھ بھ آپارتمان جدید کارن می اومد

ھایی رو بھ ھمھ چیز ترجیح می داد و ظاھرًا تن. توی این یک سال فقط خودش بود و این آپارتمان

دیگھ حتی یادش رفتھ بود کھ سال ھای قبل با چھ الگویی زندگی کرده و . بقیھ ھم درک می کردند

  !البتھ بھ پای کتابخونھ ی قبلیت نمی رسھ: عسگرلو ادامھ داد. چقدر اطرافش شلوغ بوده
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ا عکس العملش رو موقع یادآوری کتاب توی دستش رو بست و زیرچشمی بھ کارن نگاه کرد ت

چند ضربھ بھ در خورد و زن مسنی . کارن نفس عمیقی کشید و حرفی نزد. خونھ ی قبلیش، ببینھ

کھ ھفتھ ای یک بار برای سر و سامون دادن بھ خونھ و تمیزکاری می اومد، بھ داخل سرک کشید 

  آقای دکتر اجازه ھست؟: و گفت

  بلھ؟: و کارن گفتھر دو مرد بھ اون طرف نگاه کردند 

   ھایی دوست دارید، براتون درست کنم؟خورشاین ھفتھ چھ  -

 نداشتھ بادمجونفرقی نمی کنھ، فقط توش : کارن جواب داد. عسگرلو با لبخند بھ کارن خیره شد

  .باشھ

  .چشم -

  !بد نگذره: عسگرلو بھ حرف اومد. زن بیرون رفت و در رو بست

  ؟ بخوری خوش میگذرهغذای فریزرییھ ھفتھ  -

 !از غذای بیرون کھ صد در صد بھتره -

ھیچوقت حاضر نبود معده اش رو بسپره بھ آشپزھا و مواد اولیھ ای کھ نمی . کارن سر تکون داد

من ھم مادر بچھ ھا رو بفرستم بره، یھ دونھ از ھمین خانوم ھا بیارم، : عسگرلو ادامھ داد. شناخت

  .ھر چی دوست دارم برام بپزه

این روزھا ھر کس بھش می رسید، می خواست حال و ھواش رو . زن کارناشاره ی دیگھ ای بھ 

بھ : آروم خندید و گفت. کارن ھم قصد نداشت گزک بھ دست کسی بده، حتی دوست ھاش. تست کنھ

  .امتحانش می ارزه

بشینھ کھ چشمش بھ گوشھ ای از دوباره پشت میز خواست عسگرلو کتاب رو بھ قفسھ برگردوند و 

دست دراز کرد و دفترچھ ی صورتی کارن رو . اخمی از دقت روی پیشونیش نشستقفسھ افتاد و 

دفترچھ رو تکون داد . با گیجی بھ کارن زل زده بود و کارن جوابی نداشت. بلند کرد و نشونش داد

  مال توئھ؟: و با تعجب پرسید

- ...  

رش حرف فقط ھمین مونده بود کھ پشت س. چشم ھاش روی دفترچھ و بعد صورت کارن چرخید

 از اون بدتر اگر بازش می کرد و جملھ ھای مسخرهیا !!! در بیاد، وسایل دخترونھ جمع می کنھ

  محکمکارن دستش رو زیر میز. چشم ھاش خیره و پر از سوال بود. می خوندبا دستخط کارن رو 

  !تھفتھ ی پیش ھمراھش بود، جا گذاش... مال نوه ی این خانومھ: مشت کرد و بعد بی خیال گفت
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  !ترسوندیم: عسگرلو نفس راحتی کشید و با خنده ای کھ حالت صورتش رو عوض می کرد، گفت

  .برگردیم سر کارمون -

اتود رو برداشت و سراغ کارن . عسگرلو دفترچھ رو سر جاش گذاشت و پشت صندلی برگشت

با قرار بود یھ مجموعھ ی سھ جلدی . تمرکزش رو بھ کار داد. بھ خیر گذشتھ بود. کاغذ رفت

عسگرلو نورولوژیست بود و تخصص کارن ھم جراحی مغز و اعصاب . ھمکاری ھم بنویسند

کلید پروژه رو چند ماه پیش زده بود کھ ظرف یک سال تموم بشھ ولی حاال با این ھمھ وقت . بود

شھرت داشت  برده داری دانشجوھاشعسگرلو ھم کھ بھ . آزاد کارن، جلد اول تقریبًا آماده شده بود

مطمئنی می :  رو بھ کارن گفت.قسمتی کھ وقتی براش نداشت، گردن اون ھا انداختھ بودو ھر 

  .وقت بذاریم خوای ضایعات مغزی رو باز کنی؟ بھ نظر من فقط رو تومورھا 

  .این سھ جلدیھ، ھمھ انتظار جزئیات دارند. خیلی کلی میشھ -

ھمون مقالھ ھامون رو دستھ : عسگرلو بھ عادت ھمیشگی یکی از لپ ھاش رو باد کرد و بعد گفت

  .کسی بھ این چیزھا دقت نمی کنھ! بندی می کردیم، ترجمھ اش می شد کتاب دیگھ

اگر من می خواستم اینطوری بنویسم کھ سالی دو تا کتاب می دادم : کارن پوزخندی زد و جواب داد

  . دارم رو این ھا کار می کنم... االن پنج سالھ کم و بیش! بیرون

این ھمھ وسواس بھ خرج دادن ھا . ت عسگرلو چرخوند تا مانیتور رو نشونش بدهلپ تاپ رو سم

 !کارن بیکار بود و امثال عسگرلوھا تو شھر خالی ھفت تیرکشی می کردند... نتیجھ اش این بود

  !اگھ می خوای کنار بشی، ھمین االن بگو: عسگرلو ابروش رو باال داد و کارن اضافھ کرد

معلق شدن کارن، با شنیدن پیشنھادش برای شروع کتاب، حتی نمی تونست قبل از این اتفاقات و 

 اما حاال اینکھ اسم کارن کنار اسمش می اومد براش افتخاری بود. خوشحالیش رو پنھان کنھ

  .فقط می ترسم فرصت نکنم!... نھ: جواب داد... نطوری مردد بھ کارن نگاه می کردای

  .صل تو رو حذف می کنم و خودم ادامھ میدمف! ھر وقت دیدی نمی رسی فقط لب تر کن -

بھ ھر حال تو این . کارن می دونست زیاده روی کرده. عسگرلو تک سرفھ ای کرد و حرفی نزد

منظورم : آروم تر گفت. دورانِ  تھ کشیدن رفاقت ھا، ھمین چند تا دوست رو باید نگھ می داشت

  .رو مقالھ ای چیزی کار کنیممی تونیم بھ جای کتاب ... اینھ کھ اجباری در کار نیست

شاید خود تو ھم نرسی بھ . بدفکری ھم نیست. می دونم: گفت. عسگرلو لبخندی زد و سر تکون داد

  ...این کارھا

  چطور؟: کارن سرش رو بلند کرد و با چشم ھای ریز شده پرسید
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  .ھمھ مون شایعھ ھا رو شنیدیم: ی باریکش داد و در جواب گفتکش و قوسی بھ لب ھا

شاید . شاید خبر جدیدی درباره ی بیمارستان و ریاستش پخش شده بود. رن کمی امیدوار شدکا

خودش رو بی خبر نشون داد و . باالخره فھمیده بودند کھ یاوری نمی تونھ رقیبی برای کارن باشھ

  چھ شایعھ ای؟: گفت

  .عسگرلو خندید

  .بیمارستان تازه تأسیس رو میگم!... دست بردار -

 .یھ صحبت ھایی شدهآره !... آھان -

 خب؟ -

 .خب چی؟ فعًال کھ وضعم اینھ -

 .خیلی بدشانسی آوردی -

 .آره -

کارن می دونست کھ برای یھ دکتر سی و ھفت، ھشت سالھ خیلی بعید بود کھ عضو ھیات امنای 

این ھمھ رو با تالش بی وقفھ و توانایی ھاش بھ دست . بیمارستان بزرگی بشھ، چھ برسھ بھ ریاست

اتفاقی کھ سر زندگی خوبش نازل شد ! بھ خاطر یھ اتفاق. ال ممکن بود از دست بدهآورده بود و حا

فقط آرزوھاش مونده بود کھ اون ھم کم کم داشت رو بھ نابودی می ... و ھمھ چیز رو ازش گرفت

کدوم خدایی بھ این راضی می . حدود یک سال با روح و روانش بازی شده بود... آھی کشید. رفت

  !باید ھوای رفیق ھات رو داشتھ باشی: یری بود؟ با صدای عسگرلو بھ خودش اومدشد؟ این چھ تقد

  !!اگر بھ اونجا برسم باید ھوای خیلی ھا رو داشتھ باشم: کارن سر تکون داد و با لبخند گفت

  .نگرانیت بھ خاطر دادگاھتھ؟ بابا اینجا ایرانھ -

 ! بشنضابطھ مدار بھ من کھ رسید، ھمھ می ترسم -

 !بھانھ ھای زیادی تو ھمین یھ سال دستشون دادی... ماز حق نگذری -

 .می دونم -

بعضی ھا رو میشناسم کھ اگر حساب بانکیشون رو شارژ کنی، کاری ! ولی نگران نباش -

 .می کنند ورق برگرده

  .کارن دستش رو زیر چونھ زد و منتظر توضیح موند

ز رو بھ نفع تو خیلی راحت می تونند ھمھ چی. اگر بخوان شب رو ھم روز جلوه میدن -

  !نشون بدن
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 این خیلی ھا دقیقًا کی ھستند؟ -

  !ژورنالیست: ی زد و گفتبشکنعسگرلو با لبخند 

کارن می شد قربانی تھمت . فکر جالبی بھ نظر می رسید. ابروھای کارن خود بھ خود باال رفت

  .نگاه ھا ھمھ عوض می شد. ماھان

  . بدتر گند بزنندھکاگر بتونند تر و تمیز از آب در بیارند، نھ این -

 می خوای باھاشون یھ گفتمان زیرزمینی داشتھ باشم؟ -

  .بدم نمیاد: کارن بھ حرفش خندید و گفت

ھمون خانوم مسن . دوباره ضربھ ای بھ در خورد و کارن پلک ھاش رو محکم بست و باز کرد

  !آقای دکتر ببخشید: گفت

  بلھ؟ -

 رخت چرک ھاتون رو بردارم، ماشین رو روشن کنم؟ -

 !ربردا -

 .چشم -

  !خانوم: خواست در رو ببنده کھ عسگرلو سریع گفت

  .دفتر نوه تون جا مونده: عسگرلو ادامھ داد... زن مکث کرد و کارن می دونست قراره چی بگھ

  ...من کھ:  شد و گفتزن کھ نمی دونست منظورش چیھ بھ صورت کارن خیره

  !مدر حال حاضر بذار بھ کارمون برسی... بعدًا میدم. مھم نیست -

عسگرلو . سریع عذرخواھی کرد و بیرون رفتکمی گرفتھ شد، زن صورت . و بھ در اشاره کرد

  !پولش رو می گیره: کمی چپ چپ نگاھش می کرد، کارن شونھ باال انداخت و گفت

  کی برمی گردی؟: عسگرلو نظری نداد، در عوض پرسید

ھر وقت : رسیده، جواب دادکارن می دونست تا االن خبرجلسھ ھای مشاوره اش بھ گوش عسگرلو 

  !اون مسخره بازی ھای مشاوره تموم بشھ

  !!مسخره بازی؟ -

- ... 

 !پس ھمچین ھم خوش نمیگذره -

پنجشنبھ ی قبل بھ این نتیجھ رسیده بود کھ بامزه . با یادآوری چھره ی مشاورش لبخند زدکارن 

ھر .  جور کنھاست، مخصوصًا وقت ھایی کھ می خواست با لبخند اشتباھی کھ کرده رو جمع و
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چند انقدر از معیارھای کارن فاصلھ داشت و موقعیتش پایین تر بود کھ حتی بھ وقت گذرونی 

  .باھاش ھم فکر نمی کرد

  !بھ یھ زن خوشگل پول میدن تا ھفتھ ای یھ ساعت رو با من بگذرونھ... بد نیست -

  !خانومھ؟: عسگرلو بلند زیر خنده زد و گفت

  .کارن سر تکون داد

  .ود کھ پنج دقیقھ ھم خودم رو معطل نمی کردماگر مرد ب -

بھتر بود کھ فکر کنھ کارن آلترناتیوی داره ولی واسھ تفریح بھ جلسھ ھا . عسگرلو ھنوز می خندید

چند دقیقھ بعد کارن از جاش . دوباره ھر دو مشغول مطالعھ ی فصل ھای ھمدیگھ شدند. ادامھ میده

زن داشت . صدای ماشین لباس شویی می اومد. یرون رفتبلند شد و بھ بھانھ دادن دفترچھ بھ زن ب

روی عکس . وارد اتاق خوابش شد و موبایلش رو روشن کرد. روی مبلمان رو گردگیری می کرد

با خط اصلیش شماره ی لیلی رو . گربھ ی دفترچھ دست کشید و داخل یکی از کشوھا قایمش کرد

چون با . ھ از ھم جدا شده بودند فکر کنھحرف زدن در موردش، باعث شده بود بھ جوری ک. آورد

ھاتف قرار داشت مجبور بود کنار ماشین لیلی طوری رفتار کنھ کھ توی عکس ھای ھاتف، رابطھ 

ھاتف روش ھای خاص خودش رو برای سابقھ درست کردن . اشون خودمونی تر بھ نظر برسھ

اما نمی دونست لیلی االن . نھداشت و کارن می دونست اگر مجبور بشھ از این سابقھ استفاده می ک

  بلھ؟: بعد از چند بوق جواب داد. شماره رو گرفت! چھ برداشتی از کارش داره

  !این دختر ھم کھ ھمیشھ تو خیابون می چرخید. صدای خیابون می اومد

  سالم -

 سالم -

عصر پنجشنبھ موقع رفتن ... اوووم... اگھ... زنگ زدم اگھ: بعد از چند ثانیھ سکوت، کارن گفت

  ...من

  !رک حرفتون رو بزنید -

- Ok ...می خوام رفتارم رو بھ عالقھ و این مزخرفات تعبیر نکنی! 

 .بھ اندازه ی کافی اقدامتون جدی بود کھ نشھ بھ عالقھ ربطش داد -

-  ... 

 بیکار کردن مردم انقدر چیز رمانتیکیھ؟ -
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فقط چند تا تماس . بودکارن از این زاویھ بھ قضیھ نگاه نکرده . ظاھرًا ذھنشون دو جای مختلف بود

با آشناھاش گرفتھ بود کھ مطمئن بشھ لیلی برای مدتی از اون مرکز مشاوره بیرون میاد، فقط برای 

چرا؟ کھ کار خودت زودتر راه : دوباره صداش رو شنید... ولی! اینکھ حساب کار دستش بیاد

  بیفتھ؟ 

  . انتخاب خودت بود -

 !یم نبودهبھ ھر حال خوشحالم کھ بھ خاطر عدم توانای -

- ... 

 .خودم می خواستم از اونجا بیام بیرون و انرژیم رو روی دفتر خودم بذارم -

 ... ، خیالخیلی بھ خودت مغروری -

 .خدافظ... وقت ندارم -

. حوصلھ ی غر شنیدن از دکتر شفیق رو نداشت. گوشی رو قطع کرد و توی کیف چرمش انداخت

نینا کنار دیوار معطل ایستاده بود تا . بھ خصوص حاال کھ می دونست چھ کاری ازش سر زده

  !بریم: بھ طرفش رفت و گفت. گفتگوی نسیم تموم بشھ

  مطمئنی قبول می کنند؟ -

  .نسیم بھ تابلوی سر در مدرسھ ی دخترونھ نگاه کرد

 . چند دقیقھ دیگھ می فھمیم -

 !گفتھ باشم. من نمی تونم این ھمھ وقت دور مردھا رو خط بکشم: نینا آھستھ گفت

 . موسسھ ای باید رعایت کنی اسکانی تحتتا وقت -

 .قول نمیدم -

عمدًا زنگ تفریح بچھ ھا . با ھم از در بزرگ حیاط وارد شدند. نسیم نفسش رو با آه بیرون فرستاد

یکی از کالس ھا رو برای ورزش بیرون آورده . کرده بود تا ساختمون خلوت تر باشھنرو انتخاب 

نسیم بھ صورت نینا نگاه .  و شالوار یاسی و مقنعھ ی سفیددختربچھ ھای کوچولو با مانتو. بودند

ظاھرًا با ھمچین شغلی راحت . کرد کھ چشم ھاش روی بچھ ھا می چرخید و لبخند کمرنگی داشت

حتی می تونست . شغلی کھ ھم دست و پا گیر و سخت نبود، ھم دستور بده نداشت. کنار می اومد

  . نھبعد از رسوندن بچھ ھا مسافر جا بھ جا ک

بی نسیم کادر دفتری اینجا رو می شناخت، قبًال بھ چند تا از بچھ ھای . بھ طرف دفتر مدیر رفتند

خانم مدیر کھ داشت با تلفن صحبت می . ضربھ ای بھ در باز زد.  اینجا کمک کرده بودبضاعت
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د جمع کرد زن گفتگوی تلفنی رو زو.  وارد اتاق شدندنسیم و نینا. کرد، با دست بھ داخل اشاره کرد

  ...این ھم خانوم مددکار ما: و رو بھ نسیم گفت

بین کادر سن و سال دار این مدرسھ، سن نسیم خیلی کم نشون می داد و ھر بار . نسیم لبخند زد

ھرچند می دونست کھ رشتھ ی نسیم مددکاری . خانوم مدیر می دیدش یھ شوخی ای باھاش می کرد

  .نیست

  سالم -

 دخترمونھ کھ پشت تلفن گفتی؟این ھمون ... سالم خانومی -

 .بلھ -

. نسیم ازش خواستھ بود کھ تا جای ممکن با ظاھر موجھ بیاد. زن سر تا پای نینا رو برانداز کرد

: مدیر ازش پرسید. نینا ھم با این مانتوی دکمھ ای بلند و مقنعھ ی مشکی سنگ تموم گذاشتھ بود

  رانندگیت کھ خوب ھست ان شااهللا؟

  !ھام یھ دوره پیش من گذروندند تا حرفھ ای بشنھمھ ی دوست ... بلھ -

  .زن ابروش رو باال انداخت و سر تکون داد

اینجا ھمیشھ ماشین کم میاد، بچھ ھا رو سرشکن می کنیم تو بقیھ ی ماشین ... خیلھ خب -

  شما از کی میای؟... ھا

  .ھمین فردا: نینا با خوشحالی گفت

  .ف می زنممن با مدیر بچھ ھای بعد از ظھر ھم حر. خوبھ -

  قبولھ؟ تموم شد؟: نسیم تشکر کرد و نینا گفت

  ...خانومِ : زن با نگاھی بھ فرمی کھ نسیم بھش داده بود زمزمھ کرد

داخل موسسھ خودش رو نینا معرفی کرده بود اما بعد مجبور شده بود مدارک شناسایی بده، نگاھی 

  .ا صالحیفریب: بھ نسیم انداخت و بعد رو زن کھ مشغول خوندن بود گفت

  ...بلھ خانوم صالحی: مدیر نگاه مرددی بھ نسیم انداخت و گفت

نسیم عمدًا حرفی از دلیل اومدن نینا بھ موسسھ نزده بود تا قبل از دیدن خود دختر، تصمیم بھ رد 

خانوم مدیر احتماًال فکر می کرد با دختر یکی از خانواده ھای تحت پوشش . کردنش نگیرند

میشھ چند لحظھ بیرون منتظر باشین تا من و خانوم محسنی یھ صحبتی : ادادامھ د. موسسھ طرفھ

  داشتھ باشیم؟

  !می تونید جلوی خودم بگید... مشکلی نیست: نینا اخم کوچیکی کرد و گفت
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  ... خب -

! دخترم:  و در حالیکھ دست ھاش رو روی ھم قفل می کرد، گفتفرم رو روی میزش گذاشت

  !نمی تونم تو ماشین ھر کسی سوارشون کنممسئولیت بچھ ھای مردم با منھ، 

االن تحت نظر و سرپرستی موسسھ . اما این اولین بار فریبا بوده: نسیم با سر تایید کرد و گفت

  .است

می تونم یک ماه آزمایشی، سرویس : زن مدتی رو توی سکوت بھ بررسی نینا گذروند و بعد گفت

  مشکلی نیست؟... تا ببینیم بعد چی میشھ. معلم ھا رو براش بذارم

  .باشھ: جواب داد. نسیم بھ صورت نینا خیره شد و دختر شونھ باال انداخت

پس برگھ ی ضمانت نامھ تون رو بھ خانوم معاون بدید، زمانبندی و مسیر ھا رو ازش  -

  .بپرسید

  ضمانت؟: نسیم از مدیر پرسید. نینا بھ نسیم نگاه کرد و حاال اخم پیشونیش بزرگتر شده بود

  !آره دیگھ: تعجب جواب دادزن با 

  ...حقیقتش: نسیم

  از ھمھ ی راننده ھاتون ضمانت می خوایید؟: نینا

راننده ھای اینجا معموًال از آشناھا و بستگان کارکن : این بار مدیر ھم اخمی کرد و جدی تر گفت

  .ھا ھستند

 دید کھ نسیم از تک تک واکنش ھاش می. نینا روش رو سمت پنجره ی رو بھ حیاط برگردوند

این دختر رو درست نمی شناخت ولی ! دوست داره این شغل رو بگیره و حاال می دونھ کھ نمیشھ

رو بھ مدیر . می دونست اھل اینکھ کسی رو دست خالی برگردونھ نیست. از خودش شناخت داشت

  .من خودم برگھ ی ضمانت رو امضا می کنم: گفت

  ...ولی: خانوم مدیر گفت. دنینا با تعجب بھ طرفش چرخید و بھ صورتش زل ز

حرف من ... و خیلی جاھای دیگھ بکنم برای این مدرسھ تونستمبا وجود تمام کارھایی کھ  -

  رو قبول دارید؟

بعد نگاھش رو بھ چشم ھای مصمم نسیم دوخت . مدیر دوباره ساکت شد و ظاھر نینا رو چک کرد

  ...یک ماه آزمایشی... ھمونطور کھ گفتم: و شمرده شمرده گفت

مدیر چند نکتھ رو . نینا دوباره بھ چشم ھاش خیره شد ولی حرفی نزد. نسیم لبخند زد و تشکر کرد

تمام مدت نینا سرش رو پایین انداختھ . در مورد ورود و خروج و بچھ ھا و معلم ھا سفارش کرد
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رو در . ستھوقتی با ھم بیرون رفتند تا با معاون صحبت کنند، نینا بازوی نسیم رو گرفت تا بای. بود

  واسھ چی اونجوری گفتی؟ تو کھ من رو نمیشناسی؟: رو ایستادند و نینا گفت

  .امیدوارم کھ شناختھ باشم -

 !!بچھ ھای مردم سالم می رسند خونھ؟» امیدواری«با  -

 !وقتی راننده اشون اینطوری نگرانشون باشھ، آره -

- ... 

ش رو از دست بده، باز ھنوز ھیچ علمی ثابت نکرده، اگر کسی یھ بار سررشتھ ی زندگی -

 !ھم تکرار می کنھ

  .من سعی می کنم مشکلی درست نکنم: نسیم بھ راھش ادامھ داد و صدای نینا دوباره متوقفش کرد

  !نھ برای تو... نھ برای بچھ ھا: نینا ادامھ داد. نسیم بھ طرفش چرخید

  .بیا بریم... ونممی د: حرکتش می داد، گفتبازوش رو گرفت و در حالیکھ . نسیم قدمی برداشت

  .»واقعًا امیدوارم«و توی دلش اضافھ کرد 

  

19««   

طبق معمول ھم خلوت بود و ھم . پلھ ھای کوتاه رو طی کرد و وارد سالن انتظار کوچیک دفتر شد

  .منشی بھ خاطرش از جا بلند می شد

  !خستھ نباشید... سالم دکتر -

ده دقیقھ زود اومده بود، زن .  دادبرای زن جوون کھ چشم ھاش پر از کنجکاوی بود، سر تکون

  .تشریف داشتھ باشید، االن جلسھ اشون تموم میشھ: گفت

دو دقیقھ بعد در اتاق . کارن روی یکی از صندلی ھای چوب و چرم تیره نشست و منتظر موند

ظاھرش خیلی مرتب بود و . مشاور کھ از اینجا خوب دید نداشت باز شد و پسر جوونی بیرون اومد

صدای ! اھل روانکاو باشھبھش نمی خورد . ای سفیدش از دور جلب توجھ می کرددستکش ھ

پسر از راھروی کوچیک بیرون . گفتگوی صمیمی پسر با لیلی رو از جلوی در شنید و پوزخند زد

منشی فایلی رو از دست لیلی گرفت و کارن خواست بلند . اومد و با لبخند از منشی خداحافظی کرد

  !نھ: بشھ کھ زن گفت

  بلھ؟ -

 !اجازه ی استراحت بدیدخیلی زود اومدید، چند دقیقھ  -
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حاال واسھ اش کالس ... دختره ی. بعد لبخند زد کھ کارن جوابش رو نداد و با اخم سر جاش لم داد

کارن . ی داشت و خیلی خیره نگاه می کردرو بھ روش خانوم مسنی وقت چشم پزشک! ھم میذاشت

  !بفرمایید داخل:  باالخره بعد از یکی دو دقیقھ منشی گفت. و سرش رو پایین انداختآھی کشید

داخل اتاق مثل . کارن با قدم ھای سنگین بھ ھمون طرف رفت. و با دست در اتاق رو نشون داد

طبق . ترکیب رنگ ھای قھوه ای روشن و کرم اینجا رو دوست داشت. ھمیشھ تمیز و مرتب بود

 بھ این فکر کرد .و خودش رو روی کاناپھ انداختعادت، دفترچھ ی روزانھ رو روی میز گذاشت 

با وجود اینکھ چند دقیقھ . کھ تا بھ حال چند نفر روی این کاناپھ نشستند و بھ لبخند لیلی نگاه کردند

مگھ صبح ھا : کارن بدون مقدمھ پرسید. جلوی در معطلش کرده بود اما بھ نظر کج خلق نمی رسید

  دفترت نیستی؟ 

از اونجایی کھ جای دیگھ مشغول ... بیشتر مواقع: ی جا خورد ولی جواب داداز سوال ناگھانی کم

  !!!نیستم

  شنبھ کجا بودی کھ تو روم قطع کردی؟: کارن اشاره بھ اخراج اخیرش رو نشنیده گرفت و گفت

  !من کھ خدافظی کردم: لیلی ابروھاش رو باال داد و ھمچنان با لبخند گفت

  !من کھ نکردم -

 .ھمون دختری کھ پنجشنبھ دیدی... سی رو برای کار کنمرفتھ بودم ضمانت ک -

 ولی از دست بی ! رسیدهکارن نمی دونست چی بھ ذھن دختر. تر شدررنگ و لبخندش کمی پ

  .احتیاطیش کفری بود

  عقلت رو از دست دادی؟...  ضمانت واسھ یھ دخترِ -

  .باالخره لبخند لیلی پاک شد و بھ جاش اخم کوچیکی نشست

  !ر مورد من حرف بزنیمقرار نیست د -

 .این چیزی از بی فکری تو کم نمی کنھ -

  شما شروع می کنی یا من؟: چند ثانیھ توی سکوت بھ ھم خیره شدند و بعد لیلی پرسید

باز ھم درباره ی دانشگاه و : کارن در حالیکھ آستین ھای پیراھن اندامیش رو تا می زد جواب داد

  بیمارستان برات قصھ تعریف کنم؟

  . جلسھ دیگھ وقتشھ بھ مسئلھ اصلی برسیم5بعد از ! درباره ی خانومت بگو... نھ -

کارن . می خواست بگھ کھ می دونھ ھمھ چیز بھ غزالھ برمی گرده.  دیگھدوباره یھ پیشگویی

  چی می خوای بدونی کھ ماھان بھت نگفتھ؟ : آستینش رو ول کرد و گفت



 159 

- ... 

 !!خیلی چیزھا در مورد زن من می دونھ -

  !ن بحث قدیمیباز ھمو -

 پس چی زیر گوش ھم می گفتید؟  -

- ... 

 نھ؟؟ . ادای برادرھا رو برات در میاره... شاید می خواد تاریخ رو تکرار کنھ -

  !آره اولش ھمینجوری شروع می کنھ: با پوزخند ادامھ داد

  !شاید ھم می خواد مشکل بودجھ ی موسسھ رو حل کنھ -

شمشیرش رو ا بیرون فرستاد، بعد نفسش رو با صدکارن دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و لیلی 

  شما چرا بھ ھمھ چی شک داری؟! خدایا:  کرد و گفتغالف

  !ھمھ ی دنیا تو روم بلند شده، معلومھ کھ بھ ھمھ شک دارم: کارن بلند تر از معمول گفت

دست ھاش رو انداخت و روش رو . متوجھ شد کھ با ھر دو انگشت اشاره خودش رو نشون میده

  . لیلی از جا بلند شد و کنارش روی کاناپھ نشست. ردوندبرگ

  .دشمن تو دشمن من نیست، ولی من مسلمًا دوستتم -

- ... 

بعد از ھمھ ی کارھایی کھ کردی من ... چرا فکر می کنی نسبت بھ زندگی تو بی تفاوتم -

 !چقدر بی انصافی. ھنوز دارم بھ عنوان مشاورت ادامھ میدم

- ... 

با اینکھ گفتھ نمی خواد وارد این جریان .. . از غریب نواز بپرسماگر حرفی نزنی، مجبورم -

 .بشھ

  .کارن پوزخند زد

  .اتفاقًا خوش صحبت تر از تو ھم ھست -

  !مثل ھمین پسر قبل من کھ نیشش باز بود؟... آره: سریع بھ سمتش برگشت و گفت

  .  کردلیلی حرفی نزد، فقط سرش رو با تاسف تکون داد کھ کارن رو بیشتر عصبانی می

  !حتمًا داری از فضولی می میری کھ بدونی ماھان چھ ربطی بھ زندگی من داره -

- ... 

 جوابت رو گرفتی؟! برادرزنمھ... خب -
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 !من نپرسیدم -

سرش رو . و دوباره ھمون لبخند پیروزی بھ صورتش برگشت و این حس بھتری بھ کارن می داد

یز کار لیلی کھ درست مقابل کاناپھ بود تا بھ م. بھ پشتی کاناپھ تکیھ داد و بھ رو بھ رو خیره شد

بھ سھ دقیقھ نکشید کھ از کنار کارن بلند شد . وقتی روی صندلیش میشینھ، دید مستقیمی داشتھ باشھ

چھ جوری با : دست بھ سینھ پرسید. و بھ میز کارش تکیھ داد تا کارن مجبور باشھ بھ اون نگاه کنھ

  زنت آشنا شدی؟

نزدیک ده : جواب داد.  رزیدنتیشبھ دوران.  دور و دراز برگشتذھن کارن بھ سمت سال ھای

  .سال پیش تو بیمارستان باھاش آشنا شدم

  اون ھم پزشکھ؟ -

 .نھ -

 بیمارت بود؟ -

 ...خوشگل، شیک پوش، خانواده دار... نھ، دختر یکی از استادھا بود -

 .بھ قول مادرم... ھمھ چی تموم -

ھر وقت بھ پدرش سر می زد، تو جمع : مھ دادکارن بھ شکلک روی صورت لیلی لبخند زد و ادا

  .ھیجان می افتاد

  !پس رقیب عشقی ھم داشتی: لیلی کف دست ھاش رو از دو طرف بھ لبھ ی میز چسبوند و گفت

  . میشھھا باعث کمردردبعد ... طوری ایستادن بھ ستون فقراتت لطمھ می زنھاین -

خیلی ھا خواستگارش . آره: رن گفتکا. لیلی اعتنایی نکرد و ھمچنان برای جواب خیره موند

  !ولی اون فقط یھ نفر رو می خواست... بودند

در واقع فقط برای دیدن یھ نفر می اومد : اضافھ کرد. و جوری لبخند زد کھ منظورش رو برسونھ

  .و می رفت

   از کجا انقدر مطمئنی؟-

  . از خودش شنیدم-

 دخترھا توصیھ می کنم، خیلی واضح و بھ خاطر ھمینھ کھ بھ ھمھ ی: لیلی سر تکون داد و گفت

  !!!مکرر ابراز عالقھ نکنند

  .رو من کھ جواب داد، رفتم گرفتمش: کارن خندید و گفت

  !فکر کنم ھنوز ھم جواب میده: ھ دادبعد با نگاھی بھ ھیکل لیلی، ادام
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پس خیلی زود ازدواج :  و پرسیدکارن توجھی نکردجملھ ی آخر بھ نگاھش رو دزدید، دختر 

  دید؟کر

  .تقریبًا زیاد طول نکشید -

 خانواده ھا ھم مشکلی نداشتند؟ -

 !اقع پدرش بیشتر از من مشتاق بوددر و! نھ -

بھ زحمت و با وسط کشیدن پای ماھان تونستھ بود سر . نسیم توی سکوت بھ چشم ھای دکتر زل زد

 از بین یر طبیعی توی این رابطھ نمی دید کھ کمکی برای رو باز کنھ ولی حاال چیزی غصحبت

این مرد رو بھ روش شبیھ یھ شوھر معمولی بود و نسیم سعی . بردن تنش ھای روحی دکتر باشھ

پس کنار ھم یھ : بعد از وقفھ ی کوتاھی بھ حرف اومد .می کرد ناامیدیش رو پشت کلمات پنھان کنھ

  !زندگی خوب دارید دکتر؟

 !بھ اسم صدام کن -

کم کم باید یخ رابطھ اشون یھ .  اسم صدا می زدھمیشھ مراجعینش رو بھ. نسیم ھم موافق بود

صمیمیت کمک می کرد کھ مرد گره ھا رو زودتر باز کنھ و دست از . جوری آب می شد

سرش رو بھ عقب چرخوند و اسم کوچیک دکتر رو از . خرابکاری کردن تو زندگی نسیم برداره

  .گوشھ ی فایل روی میز خوند

  .اسم اصیلی داری! کارن -

دلیلش رو نفھمید ولی می دونست قصدش . صورت مرد نگاه کرد کھ پوزخند زده بودبرگشت و بھ 

نھ می خواست عجلھ کنھ، نھ قصدش . از پیش کشیدن این مسئلھ، جواب ندادن بھ سوال نسیم بوده

ھمھ چیز رو باید سر وقت . ھل دادن کارن بھ جریانی بود کھ انقدر واضح مدام ازش فرار می کرد

. گاه کارن ھنوز سر تا پاش رو برانداز می کرد و حس عجیبی بھ جونش مینداخت ن.انجام می داد

  . سعی کرد با لحن عادی صحبت کنھ. تا بھ حال از نگاه خیره ی ھیچ مردی انقدر معذب نشده بود

  غریب نواز با ازدواجتون مخالف بود؟ -

 !کی بھ نظر اون اھمیت میده... اون موقع ایران نبود -

  تحصیل کرده ای، اصًال چرا باید مخالف باشھ؟شما یھ مرد موفق و -

 !چھ می دونم. شاید حسادت می کنھ... شاید -

نسیم از تغییرات صورت کارن می دید کھ آمادگی . دستش رو توی ھوا تکونی داد و ساکت شد

سرش رو پایین انداخت و بھ موضوعی فکر کرد کھ بحث رو عوض . ادامھ ی این بحث رو نداره
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مادرتون اسمتون رو انتخاب کرده یا : وی کاناپھ بلند شد و نسیم آھستھ پرسیدکارن از ر. کنھ

  پدرتون؟

  کی بھ این چیزھا اھمیت میده؟: صداش رو از نزدیک تر شنید

  با خانواده اتون کم رفت و آمد می کنید؟ -

  .من تک فرزند بودم... فوت شدند: صداش باز ھم نزدیک تر شده بود

قدم آخر رو برداشت و فاصلھ ی بینشون . قًا رو بھ روش ایستاده بودنسیم سرش رو بلند کرد، دقی

  .نسیم غافلگیر شده بود و نمی دونست باید چھ حرکتی کنھ. رو بھ حداقل رسوند

  !مگھ نمیگم اینطوری بھ مھره ھات فشار میاد؟ -

نسیم آب دھانش رو قورت داد و خواست حرفی بزنھ کھ حرکت انگشت ھای کارن روی ستون 

چطور ممکن بود اون . صورتش بیش از حد نزدیک بود. ش، کلمات رو از ذھنش پروندفقرات

 روی دست چپش !ھمین چند دقیقھ پیش در مورد زنش حرف می زدند. گفتگو بھ اینجا کشیده باشھ

باعث بھ مرور زمان  ،انداختن وزن بھ جلو:  نسیم نشست و صداش از کنار گوشش شنیده شدشکم

  !درست تکیھ بده. ھا بیرون بزنھمیشھ دیسک بین مھره 

گفتید اسم : لش می داد، گفتدر حالیکھ بھ عقب ھ.  صاف ایستادنسیم خودش رو جمع کرد و

  !خانمتون چیھ؟

  .غزالھ: د، جلوی صورت نسیم جواب دادانگشت ھای کارن ناگھان جدا ش

بابت ھیچ این چجور شوھری بود؟ حلقھ توی دست داشت ولی .  کشیدعقبدست ھاش رو کم کم و 

نسیم . حتی اگر اختالفی ھم داشتند دلیل این رفتار نمی شد!! کدوم از این اتفاق ھا خجالت نمی کشید

اینطوری نمیشھ راحت صحبت : با خونسردی و لحنی کھ برای آروم کردن استفاده می کرد، گفت

  !لطفًا عقب بایستید دکتر... کرد

  ! کارن-

  . بلھ، کارن-

دوباره ھمون نگاه خیره بھ چشم ھاش برگشتھ بود و نسیم قصد پر و . عقب تر رفت ولی دور نشد

از من درباره ی شما بھتر : آھستھ بھ حرف اومد. بال دادن بھ احساسات متناقض خودش رو نداشت

درباره ی محدودیت ھا و قوانین ... درباره ی ضوابط بین دکتر و بیمار... اخالق پزشکی می دونید

  ...حرفھ ای

  !نھ تو پزشکی، نھ من بیمار: ی زد و گفتکارن لبخند



 163 

 این جریان رو باید یھ بار برای ھمیشھ. نسیم از پشت گوش انداختن ھای کارن خنده اش گرفتھ بود

  .ھمون قوانین برای دفاتر مشاوره ھم ثابتھ: گفت. تموم می کرد

  !و پا گیری اندقوانین دست ... آره: کارن سر تکون داد و در حالیکھ دوباره جلو می اومد، گفت

. صورتش رو پایین تر آورد و نسیم کھ کنجکاو بود تا آخر این ماجرا رو ببینھ، بی حرکت ایستاد

  ...اما یھ جملھ ی معروفی ھست کھ میگھ: کارن اضافھ کرد

  .قانون واسھ شکستنھ: جلوی لب ھاش جملھ رو تموم کرد

دیده واضح تر ازه اصالح شده اش  رد ریش ترت مرد چرخید کھ از این فاصلھنگاه نسیم روی صو

چشم ھاش روی لب ھای کارن ثابت موند اما کارن ناگھان فاصلھ گرفت و با دفترچھ ی . می شد

یا یھ چیزی تو : زمزمھ کرد. ، بھ طرف پنجره قدم زدنسیم برداشتھ بودسر صورتی کھ از پشت 

  !!ھمین مایھ ھا

د کھ با حرکت یا حرف مسخره ای شرایط خوشحال بو. نسیم نفس حبس شده اش رو بیرون فرستاد

ھمون ... دست انداختن نسیمھ و بسفقط  مشخص بود کھ قصد این مرد .رو از این ناجورتر نکرده

 بی اعتنا بھ چشم ھای سردرگم نسیم بھ منظره ی .کاری کھ جلوی در موسسھ ھم انجام داده بود

 ھر دو دستش رو بھ نشونھ ی .وقتی سکوت طوالنی شد بھ سمتش چرخید. بیرون نگاه می کرد

  !خوبھ لیلی خانوم؟. مسائل شخصی، خارج دفتر... باشھ: تسلیم باال برد و گفت

  !نسیم محسنی -

 .من لیلی رو ترجیح میدم -

کارن دفتر رو نشون داد .  خواست درگیری دوباره ای شروع بشھنسیم تالش دیگھ ای نکرد، نمی

  !امروز نخوندی: و گفت

االن وقت احساساتی .  بھ گوشھ ھای تاریک ذھنش بسپرهند دقیقھ پیش رونسیم سعی کرد اتفاق چ

  . این ھفتھ می برم خونھ کھ با دقت بخونم: جواب داد. شدن نبود

 با دقت؟ -

 !ببینم از توش چی در میادمی خوام  -

  !نزدیک بود آبروم رو جلوی ھمکارم ببره! چھ بھتر: کارن ابروش رو باال انداخت و گفت

  چرا؟  -

  .تو کتابخونھ ام پیداش کرد:  رو تکونی داد و گفتشونھ اش

  انقدر بھ وجھھ ی مردونھ ات اھمیت میدی؟ -
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 کی نمیده؟ -

با این حال می تونی عوضش . این چیزی نیست کھ بھ طرح و رنگ بستگی داشتھ باشھ -

 .کنی

  .فعال بھش عادت کردم: حرکتی بھ لب ھاش داد و بی خیال گفت

  .جشنبھ پسش میدمپس پن: نسیم سر تکون داد و گفت

ھنوز بھ سوال من جواب  : گفتنینھطمأ با .بھ طرف کارن رفت و دفترچھ رو از دستش گرفت

  !ندادی

  کدومشون؟: کارن چشمک کوچیکی زد و پرسید

  تو تمام این سال ھا زندگی خوبی با ھم داشتید؟ -

 این سال ھا تو: کارن سرش رو سمت پنجره برگردوند و بعد از سکوت کوتاھی باالخره جواب داد

  ... بھ جز وقت ھایی کھ از ھم... زندگی خوبی داشتیم

  .دور می شدیم: جملھ اش رو با صدای آھستھ تری تموم کرد

ھنوز تصمیمت درباره ی پیشنھادم عوض نشده؟ کمک ھزینھ بھ : بعد چرخید و بلند تر گفت

  .موسسھ

 طعمھ اش رو زخمی کرده و نسیم بھ چشم ھاش زل زد کھ حاال ریزتر شده بود و شبیھ گرگی کھ

نگاھی کھ داشت تمام تھدید ھای عملی شده و نشده رو بھ یادش می . منتظر مرگشھ، نگاه می کرد

  !نھ: جواب داد. آورد

  بعد از من جلسھ ی دیگھ ای ھم ھست؟: کارن پوزخندی زد و دوباره پرسید

  .این آخریھ. نھ: نسیم بھ طرف صندلیش رفت و ھمزمان گفت

  .ھنوز ده دقیقھ از جلسھ باقی مونده بود. عتش نگاه کردکارن بھ سا

  .دارم میرم... حاضر شو برسونمت -

 !ده دقیقھ مونده -

 وقت اضافھ ھم می گیری؟ -

  !  حرف می زنیمراهبقیھ ی جلسھ رو تو : نسیم آروم خندید و کارن ادامھ داد

  ...ولــ -

 !دیدم ماشینت جلوی در نیست -

  عجلھ دارید؟: پرسید. اطراف چشم چرخوندنسیم مکثی کرد و با بالتکلیفی بھ 
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  .تقریبًا -

نسیم از ھر چیزی کھ می تونست این . مجبور نمی شد منتظر تاکسی بمونھ. فکر بدی ھم نبود

اینطوری کارن . رو تبدیل بھ یھ دوستی معمولی کنھ، استقبال می کردو عجیب رابطھ ی بی معنا 

تا ھمین حاال ھم اگر از نوسان ھای .  می رسیدراحت تر با مشکالتش رو بھ رو می شد و بھ نتیجھ

  .خیلھ خب: سر تکون داد و گفت. لحظھ ای چشم پوشی می شد، خیلی پیشرفت داشتند

ده دقیقھ بعد داخل ماشین کارن . پوشھ ھای روی میزش رو دستھ بندی کرد و آماده ی رفتن شد

انداخت تا ببینھ خانوم ایمانی نسیم نگاھی بھ عقب . کارن ماشین رو روشن کرد. منتظر حرکت بود

. دوست نداشت با دیدن نسیم تو ماشین کارن، برداشت غلطی داشتھ باشھ! پشت پنجره ھست یا نھ

  نگران منشیتی؟: کارن سمت خیابون اصلی روند و پرسید. کسی پشت پنجره نبود

  .بلھ -

 چرا نرفت؟ -

 . با چشم پزشکی مشترکھ، خانوم دکتر تا شب می مونھ -

چرا توی دفترچھ حرفی از خانومت : ادامھ دادرتی رو داخل کیفش گذاشت و دفترچھ ی صو

  نیست؟

  .دفترچھ ی شخصی منھ، نھ خانومم -

 ...شاید اگر اختالفت با خانواده اش -

 چرا امروز ماشین نیاوردی؟ -

- ... 

 ؟ھوم -

- ... 

 ؟جواب نمیدی -

می بینی مگھ ن. نمی خوام وقتی ضروری نیست، تک سرنشین بیارمش: نسیم آھی کشید و گفت

  آلودگی ھوا رو؟؟

کارن خندید و با دو انگشت اشاره و شستش، ضربھ ی کوچیکی زیر چونھ ی نسیم زد و ھمزمان 

  .پس طرفدار محیط زیست ھم ھستی: گفت

قرار نبود بھ بھانھ ی مشاور بودن، سر ھر چیزی مدارا . نسیم سرش رو عقب کشید و اخم کرد

  !کھ دیگھ خارج دفتریماالن ... چیھ؟: کارن دوباره گفت. کنھ
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چرا ھر وقت حس می کرد دارند بھ ھم . ھدف این آدم رسوندن نبود. نسیم با تعجب نگاھش کرد

  نزدیک میشن، یھ اتفاقی می افتاد کھ خالفش ثابت می شد؟

  !نگھ داررو رد کردیم، ایستگاه مترو  -

- ... 

 ! نگھ دار! با شمام -

 اینکھ بھ نسیم نگاه کنھ، بدون. رخش ببینھنسیم می تونست تکون خوردن فک کارن رو از نیم 

  !آروم: گفت

  .نسیم جدیت بیشتری بھ صداش منتقل کرد

  .این دیگھ وسط جلسھ نیست کھ من مراعات حالت رو کنم -

  . دستش رو بھ طرف دستگیره برد کھ بھ محض توقف ماشین پیاده بشھ

  .میخوام پیاده شم -

  .ل بزرگراه انداختولی کارن برعکس سرعت ماشین رو باال برد و داخ

  ...دکتر میخوام -

 !آروم بشین -

کارن نگاھش رو از جاده گرفت و برای لحظھ ای بھ . نسیم با دھان باز بھ نیم رخ مرد زل زده بود

 تمام طول  کارن.عصبانی بود و نسیم دلیلش رو درست درک نمی کرد. چشم ھای نسیم دوخت

ینقدر زود تغییر حالت دادن چیز قابل جلسھ حالش خوب بود و حتی حس شوخ طبعی ھم داشت، ا

  !!!تاصًال نمی فھممگاھی :  نسیم بلندتر از قبل گفت.نبودای چشم پوشی 

 !از خوش اخالقی من سو استفاده نکن! گفتم آروم -

  کجا میری؟: پوزخند زد و گفت» خوش اخالقی«نسیم بھ 

  !مرکز ھمراز: کارن عصبانی داد زد

- ...  

سھ ی روانکاوی عاشقت شدم، دارم می برمت خونھ ام؟؟  تا جل4پس فکر کردی کجا؟ با  -

 ؟14چند سالتھ؟ 

داشتم شوخی می کردم : کارن کمی آروم تر گفت. نسیم توی سکوت از شیشھ بھ بیرون نگاه کرد

  .کھ فضا دوستانھ تر بشھ

  !!!تا بھ حال چند بار تکرار کردید. من شوخی ھای فیزیکی رو دوست ندارم -
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 من از خدامھ مجبور نباشم با کسی کھ ازش خوشم نمیاد دوستانھ ...باشھ، ھر جور راحتی -

 !رفتار کنم

، تا اینکھ  توی جلسات خودت باشی بھتره: گفتنسیم دستش رو محکم مشت کرد و با لحن آروم

  !چیزی رو وانمود کنی

ازش ی امروز بھ اندازه ی کاف.  تا تاثیر حرفش رو ببینھسعی نکرد بھ مرد کناریش نگاه کنھ

  برای چی ھمراز؟: ادامھ داد. ده بودلگیر شغاف

بعد سمت نسیم کھ ھنوز چشمش بھ اون طرف شیشھ بود، . کارن کم کم کنار کشید و پارک کرد

  .کھ کارت رو برگردونم: چرخید و جواب داد

  . نسیم حرفی نزد. ظاھرًا حاال آرامشش رو بھ دست آورده بود

  . کنیمسو تفاھم رو حل می... میریم اتاق دکتر خانی -

- ... 

 ...اگر بخوای...  بھشبھ آشنای مشترکمون ھم میگم زنگ بزنھ -

واقعًا یھ درصد : نسیم بھ ساختمون ھای اطراف چشم انداخت و در حالیکھ سر تکون می داد و گفت

  دم؟ه ی ھمچین چیزی رو باحتمال میدی کھ من اجاز

 !!!حتی تو ارتش... آشنا دارمھمھ جا یھ مرکز دیگھ چطور؟ من  -

 .ازی نیستنی -

  !پس چکارت کنم؟: کارن با صدای مستاصلی گفت

مردم دنبال مشاور ھمیشگیشون ھستن، نھ . می خوام رو دفتر خودم وقت بذارم... ھیچی -

  ! اسم مرکز

داشت صورتش رو سمت خودش برمی . دوباره انگشت ھای کارن رو روی چونھ اش حس کرد

باالخره . پس بزنھ اما فشارشون بیشتر شدنسیم دستش روی انگشت ھا گذاشت و خواست . گردوند

کارن . یشتری دستش رو بھ عقب ھل دادبا فشار ب. سمت کارن برگشت و بھ چشم ھاش زل زد

  ! کن درستپس این رفتارت رو: انگشت ھاش رو بلند کرد و با اخم گفت

  چھ رفتاری؟: نسیم پوزخند زد و گفت

  !!ی خواست رو برات نخریدماینکھ انگار من شوھرتم و اون گردنبندی کھ دلت م -
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نباید اجازه می داد ھمچین حسی . نسیم متوجھ منظورش بود و فقط خودش رو مقصر می دونست

 مرز بین بیمار و کسی کھ  گاھیعذر میخوام اگر: با خونسردی گفت. از رفتارش منعکس بشھ

  . بیکارم کرده رو رعایت نکردم

نسیم .  فرستاد و ماشین رو راه انداخت نفسش رو با صدا بیروندر عوض.  حرفی نزدکارن

  دیگھ کجا؟: پرسید

  .برسونمت خونھ -

 ...باید بپیچی -

 .آدرس رو می دونم -

وقتی جلوی در آپارتمان نگھ داشت و نسیم . و برای نسیم ابرویی باال انداخت و لبخند محوی زد

  ... من...!لیلی: سریع گفت. پیاده شد

  .خیلی ممنون کھ من رو رسوندید: زدیک تر شد و گفتنسیم بھ پنجره ن. جملھ اش رو تموم نکرد

- ...  

 .عذرخواھی زنگ بزنید... احتیاجی ھم نیست کھ بعدًا برای -

آقای احمدزاده از اون سمت کوچھ . حرف دیگھ ای رد و بدل نشد و نسیم بھ طرف ساختمون رفت

نسیم بھ عقب . دپا تند کرد کھ زودتر از اون داخل بره ولی مرد خودش رو سریع رسون. می اومد

ترجیح . نگاه کرد، کارن ھنوز نرفتھ بود و آقای احمدزاده ھم با کنجکاوی بھ ماشینش نگاه می کرد

مخصوصًا وقتی چیزی . می داد ھمسایھ ھا موقع پیاده شدنش از ماشین یھ مرد این اطراف نباشند

آقای .  احوالپرسی کردندلبخندی زد کھ حس و حال متفاوتش رو بپوشونھ،! نبود کھ زیاد اتفاق بیفتھ

می دونست قراره . احمدزاده با خوشرویی ھمیشگی در رو براش باز کرد و عقب ایستاد تا رد بشھ

دوباره ... تا باالی پلھ ھا گوش ھاش رو بھ حرف بگیره، باید در مورد پشت بوم ھم حرف می زدند

نگاھی انداخت، کارن ھنوز موقع ورود بھ ساختمون، بھ عقب ... بھ یاد ھزینھ ھای اضافی افتاد

  .نرفتھ بود
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گروھی از . امروز بھ نظر شلوغ تر از ھمیشھ بود. ماشین رو پارک کرد و وارد موسسھ شد

برای کارن اھمیتی . مردھا توی حیاط ایستاده بودند و در مورد موضوعی گفتگو می کردند

زه از راھروی ساختمون بیرون تا. خواست عبور کنھ کھ ھیکل ماھان جلوش ظاھر شد. نداشت

خیلی غیر .  کھ دو پلھ با زمین فاصلھ داشت، بھ کارن نگاه می کردکنی کفشاومده بود و روی 

  !آقایون! آقای سالم زاده: منتظره رو بھ جمع سھ نفره گفت

  ایشون رو نشناختید؟: وقتی توجھ ھا رو جلب کرد، ادامھ داد

ی ماھان مثل ھر وکیل مدافع دیگھ ای، عاشق اینجور کارن اصًال از نمایش خوشش نمی اومد ول

  !!داماد خانواده ی ما... دکتر شفیق: دوباره بھ حرف اومد.  ھا بودملودرام

من ایشون رو ... بلھ: بود، گفت» سالم زاده«مردھا بھ کارن سالم کردند و مردی کھ ظاھرًا 

  حال شما؟... میشناسم

  .خیلی متشکرم: کارن با لبخند جواب داد

بھ خودش کارن خواست راه بیفتھ کھ ماھان دوباره با لبخند و لحن فوق مودبانھ ی مخصوص 

  !خیر، درست نمیشناسید: شروع کرد

کارن دستِ  توی جیبش رو مشت کرد، چھ زری می . برای لحظھ ای بھ چشم ھای کارن زل زد

 درجھ ای از معرفت بھ. ایشون یکی از داوطلب ھای موسسھ اند: خواست بزنھ؟ ماھان ادامھ داد

  .رسیدند کھ با این تحصیالت و موقعیت، کار نظافت ساختمون رو بھ عھده گرفتند

با چند تا جملھ تموم اون ماسک . بعد لبخندی کھ دست کمی از پوزخند نداشت روی صورتش نشوند

ھان گیج احتماًال از لحن ما. مردھا بھ ھم و بعد کارن نگاه کردند. زدن ھا رو بی نتیجھ کرده بود

باعث : کارن نیشخندی بھ ماھان زد و برای خنثی کردن کنایھ اش، رو بھ مردھا گفت. شده بودند

  !افتخاره

داخل راھرو رفت و . زمزمھ ای از تایید بین جمع پیچید و کارن با سرعت از کنار ماھان رد شد

با چادر مشکی فقط خانم مسنی . مستقیم خودش رو بھ اتاق پرچمی رسوند اما زن سر جاش نبود

امروز زودتر از . صندلی ھا نشستھ بود و دست دختر بچھ ای رو توی دست داشتیکی از روی 

از پنجره آدم ھای توی حیاط . راه افتاده بودسریع ھفتھ ھای قبل اومده بود، در واقع بعد از ناھار 

  کجا رفتند؟: داز زن پرسی! ترجیح می داد وقتی جارو می زنھ کسی اون اطراف نباشھ. نگاه کرد

  .طبقھ باال: زن بھ بیرون اشاره زد و گفت
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کارن سرش رو . دختر با چشم ھای درشت بھ صورت کارن خیره شده بود و پلک نمی زد

چند دقیقھ بعد، سر و صداھای حیاط بھ راھرو منتقل . چرخوند و روی یکی از صندلی ھا نشست

کارن موبایلش رو ! دای آشنای دیگھ ایو بعد ص... صدای پرچمی ھم بھشون اضافھ شده بود. شد

در مورد تغییراتی توی فضای طبقھ ی باال صحبت . داخل کیفش انداخت و گوش ھاش رو تیز کرد

دوباره صدای لیلی رو شنید کھ ھر لحظھ نزدیک تر می شد، سرش رو بلند کرد و لیلی . می کردند

سالم : ن کارن، سریع وارد شد و گفتپرچمی با دید. رو دید کھ کنار پرچمی جلوی در ایستاده بود

  ! چھ زود تشریف آوردید...دکتر

مثًال می خواست بگھ . کارن نگاھی بھ لیلی انداخت کھ بی اعتنا بھ سمت زن و دختر می رفت

می خوام از اون طرف زودتر ... سالم: بھ پرچمی جواب داد! حضور کارن اھمیتی براش نداره

  .برم

  !رمقرار دا: و عمدًا اضافھ کرد

خانوم پرچمی از جوابش کمی . چشم ھای لیلی سریع بھ طرفش چرخید و کارن لبخندش رو خورد

 و کشیده شدلیلی دوباره سمت اون زن چادری   نگاه.جا خورد و با لبخند معذبی سر تکون داد

  گفتن با من کار دارید؟: گفت

  .زن چادر رو روی سرش مرتب کرد

  . کارت اینجا رو بھ آقامون دادندیکی از ھمسایھ ھای ما... بلھ خانوم -

. بلھ بلھ: مثل اینکھ چیزی یادش افتاده باشھ، گفت. لیلی چند ثانیھ بھ زن خیره شد، بعد بھ دختربچھ

  .فکر می کردم زودتر بیایید. االن متوجھ شدم

  .آقامون باید می رفت شھرستان... بھ خدا نمی تونستم خانوم -

 تون باشھ، درستھ؟این خانومی باید دختر... عیبی نداره -

 .بھاره... بلھ، خودشھ -

  !سالم خانوم: دختر فوری گفت. با چشم و ابرو بھ دختر اشاره داد

  خوبی؟. سالم عزیزم -

  .مرسی: دختر گردن کج کرد و گفت

صداھای راھرو کم تر شده بود ولی ھنوز . پرچمی پشت میزش برگشت. لیلی کنار دختر نشست

  ی میل دارید دکتر؟چای: پرچمی پرسید. حیاط شلوغ بود

  .صبر می کنم حیاط خلوت بشھ، بعد میرم... ممنون. نھ -
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 .ھمھ جا تمیزه... خودتون رو اذیت نکنید تو رو خدا. بلھ -

بھ . مسن رو نداشتوصلھ ی سر و کلھ زدن با خانوم ھای ح. کارن بی حوصلھ سر تکون داد

ای بود و ھم ذھنش رو پاک زه عالوه این تمیزکاری ھا و گل و گیاه باغچھ، ھم براش سرگرمی تا

 انقدر دقیق عمل کنھ و حتی یھ  اسکاچیمی کرد، وگرنھ کارن کسی نبود کھ بھ حرف یھ دختر مو

 کھ داشت بھ گفتگوی زن چادری با خانوم بھ سمت لیلی برگشت!!! پنجشنبھ رو از قلم نندازه

ت پنجره کارن سرش رو سم. پرچمی در مورد آدرس خونھ و شغل ھمسرش، گوش می داد

! کھ اینطور: صدای لیلی رو شنید. اوایل آبان بود اما ھنوز خبری از بارون نشده بود. چرخوند

  گفتید دقیقًا چند سالشھ؟

  . ماهیھ سال و شش -

  ! سالشش:  کردو دوباره سمت زن برگردوند و تکرارکارن سرش ر

  .بلھ آقا: زن با دستپاچگی گفت

بی توجھ بھ نگاه جمع از جا بلند . ز سنش نشون می دادخیلی کوچکتر ا. کارن بھ دختربچھ زل زد

  !بلند شو: رو بھ روش ایستاد و گفت. شد و بھ طرف دختر رفت

مادر بچھ دستش رو . ولی دختر خودش رو روی صندلی جمع کرد و سرش رو پایین انداخت

  !پاشو بھار: گرفت کھ بلندش کنھ، ھمزمان گفت

لیلی تک سرفھ ای کرد تا کارن . بار بھ کارن زل زدبچھ دوباره خودش رو عقب کشید و این 

! بلند شوعزیزم: رو بھ دختر گفت. داشت با چشم و ابرو، خط و نشون می کشید. نگاھش کنھ

  !نترس

کارن نیازی نداشت کھ برای برخورد با . دختر بچھ بھ صورت لیلی نگاه کرد کھ لبخند می زد

  ! پاشو قدت رو ببینم عمو:  گفتروی صندلی خم شد و!! مریض از کسی درس بگیره

  . آفرین: کارن روی موھای کوتاھش دست کشید و گفت. دختر خودش رو لیز داد و پایین پرید

با ھمین اندازه گیری چشمی ھم معلوم بود کھ رشد استخون ھا . سر تا پای بچھ رو از نظر گذروند

  مدرسھ میره؟: دست ھاش رو چک کرد و پرسید. غیر طبیعیھ

  . امسال تازه پیش دبستانی میره.، نیمھ دومیھ دکترنھ آقای -

 شوھرت فامیل نزدیکھ؟ -

  .ر داییمھپس. بلھ: ھ جمع انداخت و جواب دادزن نگاھی ب

   نبردیدش؟سنجش رشدتا حاال  -
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 .دارو ھم داده. دکتر بردمش -

 داروھا رو مصرف کرده؟ -

 .بلھ -

 داروی تزریقی؟ -

 .نھ -

نمی دونست پرچمی . ن حاال ھم دیر شده بودھمی. کارن درست ایستاد و سمت صندلیش برگشت

از داخل کیف دستیش، انبوھی از کارت ھای ویزیت رو ! قصد داره چھ کاری براشون انجام بده

باالخره کارتی کھ می خواست رو پیدا کرد . کسی حرفی نمی زد. بیرون آورد و مشغول گشتن شد

این یکی از : گفتادر بچھ داد و کارت رو بھ م. و بھ طرف چشم ھای منتظر جمع نگاه انداخت

  !ھر چھ سریع تر اقدام کنید... دد ایرانھبھترین دکترھای غ

بھتر باشھ ... البتھ فکر کنم: خانوم پرچمی گفت. کارت رو کف دستش گرفتبا حالت مبھوتی زن 

  . یھ دکتر آشنا رو براش پیدا کنیم

سر . دس بزنھ کھ مشکل ھزینھ استکارن می تونست ح. و نگاه معنی داری با لیلی رد و بدل کرد

  !بھ ھر حال امتحانش کنید: جاش نشست و گفت

  آقای دکتر دخترم مشکلی داره؟: مادر دختر آھستھ پرسید

چشم ھای درشت و خیره ی دختربچھ و بعد بھ لیلی انداخت کھ از ھمین حاال  کارن نگاھی بھ

متاسفانھ بیشتر از . ع مصرف کنھنھ، اگر داروھاش رو بھ موق: داشت اخطار می داد، جواب داد

  .این در تخصص من نیست

کارن بلند شد و بعد . حیاط خالی شده بود. مردھا از جلوی در اتاق رد شدند و بھ طبقھ ی باال رفتند

کسی رو . تصمیم با خودشون بود. از آویزون کردن کت و جا بھ جایی کیفش بھ طرف حیاط رفت

  .  بود، پیدا نمی کردندبھتر از دکتری کھ کارن معرفی کرده

اول از ھمھ سراغ باغچھ رفت تا جمع کردن خاک و برگ ھا بمونھ برای بعد از خلوت شدن 

مادر و دختری کھ توی . نیم ساعت نگذشتھ بود کھ مردھا رفتند. موسسھ کھ زیاد ھم طول نکشید

 دختربچھ رو گرفتھ زن دست. اتاق مدیر دیده بود، آخرین نفراتی بودند کھ از راھرو بیرون اومدند

لیلی کھ ھمراھشون حرکت .  بود کھ اصًال متوجھ کارن نشدفکرانقدر تو . بود و سمت در می کشید

کارن جوابش رو . سر تکون دادخداحافظی می کرد، نگاھی بھ طرف کارن انداخت و بھ نشونھ ی 

مون خیلی غبار شیشھ ھای ساخت.  بھ راھرو رفتبعد با تی... داد و مشغول مرتب کردن حیاط شد
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بھ خودش یادآوری کرد . گرفتھ بود و کارن از بچگیش نمی تونست کثیفی و نامرتبی رو تحمل کنھ

معلوم نبود قبًال کی اینجا کار می کرده . بخرهشیشھ پاک کن دستھ بلند کھ ھفتھ ی بعد شیشھ شوی و 

  !ازش کثیفی و میکروب می ریختکھ کارن دست بھ ھر چی میزد 

ھ ی دوم ھم تموم شد، ھمون باال روی فرش یکی از اتاق ھا دراز کشید و بازوش رو وقتی کار طبق

بود و نشون می داد کھ برای اسکان چیده شده نمازخونھ خلوت مثل  اثاثیھ. زیر سرش گذاشت

صاف و آبی بود، گاھی کالغی از وسطش . بھ آسمون پشت پنجره ی باز نگاه کرد. استفاده میشھ

بھ استراحت ھتل ھای دبی  بھترین تصورش رو ھم نمی کرد کھ کارش از ھیچوقت. پر می کشید

. تو ھمچین جایی بکشھ ولی مثل اولین روزی کھ جارو رو بھ دست گرفتھ بود، حس بدی نداشت

ماسک رو پایین کشید کھ ھوای خنک رو بھ ریھ ھاش بفرستھ، پلک ھاش رو بست و بھ فکر فرو 

آینده ای کھ از ھیچ ... خونھ ی قبلی... زندگی گذشتھ... غزالھخودش و ... درباره ی ھمھ چیز. رفت

  !دکتر: بعد از مدتی صدای لیلی رو از باالی سرش شنید. چیزش مطمئن نبود

- ...  

 !آقای دکتر -

- ... 

 !کارن -

   .باز کرد و بھ صورت وارونھ ی لیلی خیره شدپلک ھاش رو 

  از کی باال سر منی؟ -

  .تازه اومدم: ھ ی بھتری قرار بگیره، جواب دادلیلی درحالیکھ می چرخید تا توی زاوی

پنج ! دیدم ماشین ھست، خودتون نیستید: لیلی دوباره گفت. ولی کارن چیز دیگھ ای حس می کرد

  .دقیقھ است دارم می گردم

  .اینجا بودم -

 !!سرما می خوری. ژ ھای باال خاموشھشوفا -

رباره ی سرما خوردنش ابراز زن غریبھ ای باالی سرش ایستاده و بھش زل زده بود، داشت د

نباید اجازه می داد کھ یھ مسخره . کارن احساس کرد کھ واقعًا زیاده روی کرده! نگرانی می کرد

  مگھ نرفتھ بودی؟: پرسید. بازی ساده تا اینجا کشیده بشھ

  .فقط رفتھ بودم اون خانوم رو جایی معرفی کنم -
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کارن . ی فاصلھ گرفت و مشغول قدم زدن شدافتاد و با تک سرفھ اکارن و نگاھش روی یقھ ی باز 

   بھ پزشک؟:پرسید

 .حضوری بیشتر جوابگو ھستند. بلھ -

 .اون دکتری کھ کارتش رو دادم روزھای زوج میره مطب -

. قطعًا زیاده روی کرده بود. درحالیکھ می نشست، یقھ اش رو مرتب کرد و آخرین دکمھ رو بست

ن نھ نیازی بھ درگیر کار. ف کفایت می کردبرای ھاتف یھ سری عکس تو موقعیت ھای مختل

انگشت شستش رو روی حلقھ اش چرخوند .  داشت و نھ حوصلھ اش روکردن احساسی این دختر

لیلی . دیگھ نباید حرکت خاصی می کرد کھ باعث سو تفاھم بشھ. تا دوباره بھ خودش یادآوری کنھ

: سمتش نگاه کرد و پرسید! د بودھنوز در مورد جملھ ی آخر کارن نظری نداده بود کھ ازش بعی

  ؟وناونجا نمی بریش

ھمین حاال . یا باید بھ پزشک ھای داوطلب معرفی کنیم، یا از بودجھ ی موسسھ ھزینھ کنیم -

 !ھم زیاد از حد تحت پوشش داریم

 !خودت نخواستی... یھ راھی برای حلش داشتی -

لیلی .  در رفتپشتکفش ھاش کارن بلند شد و سمت . ابروش رو باال انداخت و حرفی نزدلیلی 

  .ممنون کھ کارت رو دادی: نبالش راه افتاد و نزدیک پلھ ھا گفتد

کارن نفسش رو .  ولی نگاھش بھ زمین بودابروھاش اخم داشت. کارن ایستاد و بھ طرفش برگشت

  !یعنی االن مشکل فقط حق ویزیتھ؟؟: فوت کرد و گفت

  .ھ دانشجو دارند، درآمدشون کمھخانواده اش ھم ک... داروھا... چند سری ویزیت -

  می فھمی؟! نکنھ قدش رشداری بشھ و تشخیص غلط بدند، ممکنھاگر سھل انگ -

  .تالشم رو می کنم: لیلی لب ھاش رو روی ھم فشار داد و بعد گفت

بگو شنبھ : با کالفگی گفت... کارن از دردسر خوشش نمی اومد، از رو انداختن بھ این و اون

  .زنگ می زنم بدون نوبت و حق ویزیت کارشون رو راه بندازه... تمعصر بره مطبی کھ گف

  ! بھ زحمت بیفتینمی خوام... نھ نھ:  ولی گفتصورت گرفتھ ی لیلی بھ وضوح باز شد

توی دفتر پایین، خانوم پرچمی و ماھان . کارن دستی توی ھوا تکون داد و پا روی پلھ ھا گذاشت

کارن بھ طرف .  ایستاده بودند و با دقت مطالعھ می کردند، روی میزِ باالی یکی از پوشھ ھای باز

کار دیگھ ای با من ! خانوم پرچمی: صدای لیلی رو از آستانھ ی در شنید. کیف و کتش رفت

  ندارید؟
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  .بھ سالمت... نھ نسیم جان -

  ماشین نیاوردی؟: ماھان فورًا گفت

  .نمی دونم دوباره چھ اش شده بود... نھ -

 .شھ، می رسونمتصبر کن کار من تموم ب -

 .خودم میرم. الزم نیست -

 !!نریا...  دقیقھ دیگھ تمومھدهکار من  -

  .پس تو حیاطم: لیلی لبخند زد و در حالیکھ عقب می رفت، گفت

. ساده سمت در رفت» خدانگھدار«کارن کھ حاال کتش رو پوشیده بود، کیف رو برداشت و با یھ 

  !زحمت کشیدید، خستھ نباشیدآقای دکتر امروز خیلی : خانوم پرچمی جواب داد

  .فقط تا بارون نیومده، گاھی بھ باغچھ آب بدید... زحمتی نبود: سر تکون داد و گفت

  ...خداحافظتون، بھ سالمت... چشم، حتما -

. لیلی روی سنگ فرش حیاط راه می رفت. بیرون رفت و بقیھ ی تشکر و تعارف ھا رو نشنید

: موقع عبور گفت. کنایھ زدن خودش رو بگیرهجلوی وقتی پای ماھان وسط می اومد نمی تونست 

  !خوش بگذره

  چی؟: لیلی ثابت ایستاد و گفت

... خرابی ماشین و: بعد جواب داد. کارن لب ھاش رو کج کرد و ابروی راستش رو باال انداخت

  !مال من نشد، مال ماھان... رفت و آمد با ماشین ھای باکالس و

بعد دست ھاش رو جمع کرد و روی بازوھاش دست . ردلیلی چند ثانیھ توی سکوت نگاھش ک

  . کشید

  !!!تو ماشین شما کھ واقعًا خوش گذشت -

- ... 

 .بعد می رسونیدش... اول شغل نیمھ وقت آدم رو می گیرید -

 .من اخطار داده بودم... انتخاب خودت بود -

- ... 

  !...مزه ی بیکار شدن رو... حاال شاید من رو بھتر بفھمی -

  !گرچھ ظاھرا روی تو تاثیری نداشتھ: ماھش رو مرور کرد و ادامھ داداحساس این یکی دو 

  مشت بکوبم بھ تو؟... گریھ کنم؟... چکار باید کنم؟ جیغ بزنم؟ -
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خواست راه بیفتھ ! صحنھ ی خنده داری می شد! کارن حتی تصور آخری رو ھم نمی تونست بکنھ

  .و و مادرشولبھ ھر حال خیلی ممنون بھ خاطر اون دختر کوچ: گفتکھ لیلی 

 و حاال فقط ھمون  چند ثانیھ قبل رو فراموش کرده بودبحثانگار . روی لب ھاش نشوندو لبخندی 

  چیز بدی گفتم؟: لیلی پرسید. کارن با تاسف سر تکون داد .دختربچھ مھم بود

  . نھ-

   پس؟-

  نیستی؟ نقطھ ضعفت خودت متوجھ ! ـومــ خانـــ-

-...   

  !!! واسھ کیس ھای موسسھ، می تونھ رامت کنھھر مردی با یھ کار کوچیک  -

  !!! پیشنھاد یھ کار بزرگ ھم نتونستی باولی تو:  از مکث کوتاھی جواب دادبعدلیلی 

عصبی شده باز ھم .  برخورد بودجھ ی موسسھ افتاد و بھش تامینبھ فکر پیشنھادش برایدوباره 

  !ھنوز ھم دیر نشده: د و گفتنفس عمیقی کشی. بود و نمی خواست حرکت ناجوری ازش سر بزنھ

- ...  

 !تو بھ این وضعیت ادامھ بدی، من ھم ادامھ میدم -

- ... 

 . باید یھ صحبتی با آقای رحیمی بکنم... از ملک دفترت خوشم اومده... می دونی -

دفتری کھ لیلی اجاره کرده بود، چیز چشمگیری . و اسم صاحب ملک رو شمرده شمرده ادا کرد

مخصوصًا با حرف آخرش و این ... اومد از اونجا پرتش کنھ بیرون بدش نمی  کارننبود ولی

لیلی ھنوز توی سکوت بھ صورتش خیره شده بود و واکنشی ! ماھان کھ مدام دور و برش می پلکید

بذار : کارن حرف آخر رو زد. حتمًا تا حاال متوجھ جدی بودن اوضاع شده بود. نشون نمی داد

  !اون یکیو رام می کنھکی ببینیم 

ھمین کھ پشت فرمون نشست، لیلی رو دید کھ از . لیلی حرفی نزد و کارن از حیاط بیرون رفت

نگاھی بھ کارن . بھ طرف ماشین ماھان ھم نرفت. موسسھ بیرون اومد اما ماھان ھمراھش نبود

  .انداخت و مستقیم سمت خیابون اصلی راه افتاد
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د دست دادن نداشت ولی اینجا، بین یھ مشت کارن قص. مرد با خوشرویی دستش رو دراز کرد

دست داد و مرد بھ طرف راھروی منتھی بھ چند اتاق . روزنامھ نگار جای دشمن تراشیدن نبود

از کنار ردیف مانیتور ھای روشن عبور کردند و وارد اتاق نسبتًا بزرگی شدند . راھنماییش کرد

مرد با احترام یکی از صندلی .  کتاب داشتکھ مثل بیشتر اتاق ھای اداری، میز کنفرانس و قفسھ و

کارن سر تکون داد و . ھا رو نشون داد و از کارن خواست کھ چند دقیقھ منتظر ھمکارش بمونھ

قرار گذاشتھ .  ھای اینجا صحبت کرده بودژورنالیستعسگرلو با یکی از . مرد از اتاق خارج شد

 ولی آخرین روز توی تصمیم تجدید نظر بودند کھ این جلسھ ی مصاحبھ تو منزل کارن تشکیل بشھ

روی صندلی لم داد . از نظر کارن ھم مصاحبھ تو دفتر روزنامھ، حالت رسمی تری داشت. کردند

  .دست ھاش رو زیر چونھ زد و بھ ساعت روی دیوار نگاه کرد. کھ پشتش بھ عقب کشیده شد

عسگرلو با لبخند بھ .  اومدپسر جوونی ھمراه با عسگرلو داخل. چند دقیقھ بعد در اتاق باز شد

کھ لباس اسپورت پوشیده بود، جلو پسر .  دادokکارن نگاه کرد و با اشاره ی چشم و ابرو، عالمت 

  !خوشوقتم... بھروز رادوفا ھستم: اومد و خودش رو معرفی کرد

پسر اول بھ عسگرلو تعارف نشستن زد و بعد . کوتاھی گفت» ھمچنین«کارن ھم دست داد و 

ساختمون چندان شلوغ و پر سر و صدا . بھ روی کارن، پشت میز مستطیل شکل نشستخودش رو 

یادش ... رو باز کرد، چرم قھوه ایکیف دستی چرمش . نبود و کارن از این بابت خوشحال بود

نفسش . افتاد کھ غزالھ اون اوایل خیلی بھ ست کردن کیف و کفش با کت و شلوار تشویقش می کرد

خیلی وقت بود کھ تمام این خاطره ھا رو توی چاه عمیقی از ذھنش دفن . ادرو محکم بیرون فرست

ولی گاھی از .  نکنھنشت کرده بود و دھانھ اش رو جوری آھن کوب کرده بود کھ ھرگز بھ بیرون

کاغذ ھای داخلش رو بھ طرف رادوفا گرفت . کاور آچھار رو بیرون آورد. کنترلش خارج می شد

  . کھ فرستاده بودیداین ھم سوال ھایی: و گفت

کاغذ ھایی کھ از طریق یکی از دوست ھای عسگرلو بھ دست کارن . پسر کاغذھا رو گرفت

درست ھمون چیزی کھ کارن برای . یھ مصاحبھ ی شخصی اما جنجالیسوال ھای . رسونده بود

 از. رادوفا مشغول خوندن بود.  بھش احتیاج داشت و رئیستغییر افکار عمومی و دوست و ھمکار

حالت مرموز صورت عسگرلو می شد فھمید کھ رادوفا کامًال توجیھ شده ولی چھره ی خود پسر 

: بعد از چند دقیقھ زیر و رو کردن کاغذھا، سرش رو بلند کرد و گفت. چیزی رو نشون نمی داد

  !!انتظار بیشتری داشتم
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  از چھ لحاظ؟: داخم کوچیکی کرد و پرسی. کارن نگاھی بھ عسگرلو کرد و بعد بھ پسر خیره شد

  .جواب ھا خوب نیست: پسر کاغذھا رو روی میز ول کرد و جواب داد

  !!!مگھ قصھ ی مادربزرگھ ست کھ خوب باشھ؟ -

 قصدت تحت تاثیر گذاشتناگر ! دکتر جان: عسگرلو خنده ی آرومی کرد و رادوفا جدی تر گفت

  ...این جواب ھا... خواننده ھاست کھ

در عوض از جیب پیراھنش خودکاری رو بیرون آورد و . دامھ ندادشونھ باال انداخت و جملھ رو ا

اصًال بذارید یھ تغییر اساسی توی سوال ھا : روی یکی از کاغذھای سفید نگھ داشت، ھمزمان گفت

  ...جلوی خودم. چند تا از سوال ھا عوض میشھ، ھمین جا جواب میدید. بدم

   کنید؟ضبطفقط صدام رو نمیشھ : کارن با تردید بھ خودکار نگاھی کرد و گفت

اونطوری . احتماًال باید چند سری روش ویرایش بزنم تا چیزی در بیاد کھ می خواییم... نھ -

  .وقت گیره

 !!ویرایش روی جواب ھای من؟؟ -

- ... 

 !!!می خوای کًال خودت جواب بده -

راھش . جلوی روت ویرایش می کنھ: پسر بھ عسگرلو پرسشی نگاه کرد و عسگرلو بھ کارن گفت

  .مینھھ

  مگھ دنبال مظلوم نمایی نیستی؟: رادوفا دوباره رو بھ کارن گفت

بھ تنھا چیزی شبیھ نیستی،  تبا این جملھ بندی ھا: رادوفا ادامھ داد. کارن ابروش رو باال انداخت

  !!مظلومھ

بھتر از من می دونید کھ ... خودتون استادید: رادوفا کارش رو شروع کرد. ھر سھ آروم خندیدند

باید اون چیزی رو کھ می . ایجاد یھ باور عمومی باید روی ناخودآگاھشون تاثیر گذاشتبرای 

پس من اینجا نمی ! طوری کھ خواننده فکر کنھ با ھوش خودش فھمیده... خوایم تیکھ تیکھ القا کنیم

  ...»جریان دادگاه بھ نفع کدوم طرف بود؟«پرسم 

  .و با خودکار روی سوال و جوابش خط کشید

  »بعد از رفع اتھام چھ حسی بھتون دست داد؟«سم  می پر-



 179 

پسر مشغول نوشتن شد و کارن با لبخندی بھ جوون آینده دار رو بھ روش، بھ این فکر کرد کھ اگر 

نفس عمیقی کشید و .  بودند، اصًال سر آموزششون خستھ نمی شدزبل ھمھ ی دانشجوھاش انقدر

  .حس خنجر خوردن از پشت: جواب داد

  .پر شیطنتی بھ صورت کارن انداخت و با تایید سر تکون دادرادوفا نگاه 

  .این سوال ھم حذف میشھ -

خط کشید و بھ جاش نوشت » درباره ی تنظیم شکایت خویشاوند نزدیکتون توضیح بدید؟«روی 

  » نداشتھ باشھ؟اباییچی باعث میشھ یکی از خویشاوندان نزدیک بھ جایی برسھ کھ از لطمھ زدن «

آدم ذات بعضی ھا رو درست نمیشناسھ، تا وقتی خودشون رو : د و جواب دادکارن کمی فکر کر

 فقطبعد قطعھ ھای پازل رو کنار ھم می چینھ و می بینھ بعضی ھا ھمھ ی تالششون . نشون میدند

  ...شاید دلیلش حسادت... لطمھ زدن بھ حسن شھرت دیگرانھ

  .بار منفی داره! رو حذف کن» حسادت«نھ،  -

 کھ در این صورت من ...لیلش شکست ھا و سرکوب ھاشون توی زندگیھشاید د... اوووم -

 !صمیمانھ براشون متاسفم

 »ولی شنیدم شما اون فرد رو بخشیدید؟ درستھ؟«سوال بعدی . خوبھ -

ما پزشک ھا روحیھ ی بخشنده . بلھ: جواب داد. لبخندی زد و کارن متوجھ منظورش از سوال شد

  ...ای داریم

  ... اووم... من درک می کنم کھ گاھی:  کارن با لبخند ادامھ دادعسگرلو زیر خنده زد و

- ...  

 ...گاھی -

 .تا وجدان آسوده باشھ...  بھ خداستواگذار کردنگاھی بھترین مجازات  -

 !دقیقًا دقیقًا -

دلیل کمرنگ شدنتون تو «: پسر مشغول نوشتن جملھ ی خودش از طرف کارن شد و بعد گفت

  » چی می تونھ باشھ؟زیونیتلو

در حال حاضر مشغول فعالیت ھای تحقیقاتی و تألیف و : رن دنبال بھونھ گشت و بعد گفتکا

اما بھ خواننده ھا قول میدم کھ قوی تر از قبل و بھ ... از وقتم رو می گیرهترجمھ ھستم کھ خیلی 

  .زودی برمی گردم

  !عالیھ: رادوفا
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  .موافقم: عسگرلو

  !دارم ریسک می کنم... البتھ این سوال ھا مرزھا رو رد کرد: رادوفا

ان شاال جبران این ریسک رو می : کارن سر تکون داد و گفت. زیرچشمی نگاھی بھ کارن انداخت

  !کنیم

 کارن ھم ترجیح می داد، بی سر و صدا تموم بشھ و اگر قراره .صحبت دیگھ ای تو این زمینھ نشد

فا بقیھ ی سوال ھا رو چک رادو. خرجی ھم براش برداره، از طریق واسطھ ھا باشھ، نھ مستقیم

 بعد از اصالح چند .زیونییکرد کھ اغلب یا سوال ھای شخصی بودند یا مربوط بھ برنامھ ھای تلو

خودکار رو داخل جیبش گذاشت و با کاور . تا سوال و جواب دیگھ، کاغذ ھا رو بھ کاور برگردوند

  .تش بوددو دقیقھ بعد با زن جوونی وارد شد کھ دوربین توی دس. بیرون رفت

  .ھمکارم چند تا عکس میندازه کھ یکیش استفاده میشھ -

  جام رو تغییر بدم؟: کارن رو بھ زن گفت

  . دوباره حس خوب بھ صحنھ برگشتن بھش دست داده بود

  .بلھ اگھ بفرمایید انتھای میز عالیھ -

 موبایلش رو smsویبره ی . کارن جاش رو عوض کرد تا زمینھ ی پشتش قفسھ ھای کتاب باشھ

کارن برای . زن چند تا عکس از زاویھ ھای مختلف انداخت. ادیده گرفت تا ژستش بھ ھم نخورهن

 دوربین رو پایین زن در آخر. اولین بار توی این ماه ھای اخیر از اینکھ توی دید بود لذت می برد

  .خیلی مفید بود... من قبًال چند تا از برنامھ ھاتون رو دیدم: آورد و با لبخند گفت

  .الم کھ دیدیدخوشح -

اینکھ ھمھ چیز نرمالھ و سیر عادیش . ھمون حس خوب بیشتر از قبل شده بود. و لبخند بزرگی زد

زن ... نھ برگرده و غزالھ رو توش ببینھبھ خومثل ھمیشھ اینکھ انگار قراره بعد از اینجا . رو داره

 رو حس کرد و موبایل smsدوباره ویبره ی . عسگرلو و رادوفا در حال گفتگو بودند. بیرون رفت

حقیقتی . بھ روال واقعیش برگشتظرف یک ثانیھ دنیا دوباره . پیام از طرف لیلی بود. رو در آورد

. باز کرد. حقیقتی کھ کارن رو مدام بھ سمت لیلی می کشوند. کھ کارن نمی تونست انکارش کنھ

  کجایی؟! سالم دکتر: نوشتھ بود

از کی بھ مرحلھ ای :  کنار میز طویل قدم می زد، نوشتبعد ھمینطور کھ از. کارن کمی جا خورد

  رسیدیم کھ ھمدیگھ رو چک کنیم؟
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بدجوری تند . بعد با یادآوری بحث آخرشون توی موسسھ، شکلک خنده ھم اضافھ کرد و فرستاد

  .آخھ امروز شنبھ است: جواب اومد. رفتھ بود

  !اد صدای مشاورم رو بشنومچرا زنگ نمی زنی؟ شاید من دلم بخو!! بلھ من ھم تقویم دارم -

  .بھ عسگرلو و رادوفا کھ کنجکاو شده بودند نگاه کرد. فرستاد و آروم خندید

  ؟دیا قبلی ھا رو یادآوری کنی... کھ در مورد تھدیدھای جدید حرف بزنیم؟ -

اون روز برای آروم کردن خودش اولین فکری کھ بھ ذھنش رسیده بود رو بھ . کارن لبخند زد

حتی حاال ھم . بیشتر، از این ناراحت بود کھ چرا حس ھای پیچیده ای بھش داره. دزبون آورده بو

فقط : لیلی دوباره پیام فرستاد! مسلمًا نھ عشق بود، نھ ھمدردی... نمی تونست بھ خودش توضیح بده

  .مسئولیت ھمھ ی کارھا و حرف ھامون. خواستم بگم، مسئولیت قولی کھ میدیم با ماست

  !متوجھ نمیشم؟: ا رمزی حرف می زد؟ نوشتچر. کارن اخم کرد

اون خانوم رو از مطب بیرون وقتی ... قرار بود بھ دکتری کھ پیشنھاد دادید، زنگ بزنید -

  .کردند با من تماس گرفت

نمی دونست چی . کارن پشت دستش رو روی لبش گذاشت. برای یک لحظھ ھمھ چیز روشن شد

  .وفا و عسگرلو اشاره ای بھ در زدند و بیرون رفتندراد. کامًال فراموش کرده بود. باید بنویسھ

  .اصًال یادتون نبود، درستھ؟ اصًال اھمیتی براتون نداشت -

با . شماره ی لیلی رو گرفت. امروز بھ تنھا چیزی کھ فکر نمی کرد، ھمین مورد بود. حق داشت

  .زیت ھم شدوی. من آدرس دکتر داوطلبمون رو دادم... مشکلی پیش نیومد: جواب دادبوق اول 

  چراھمون موقع با من تماس نگرفتی؟ -

- ... 

 !چرا اسم من رو ندادی بھ اون زن؟ خود دکتر باھام تماس می گرفت -

- ... 

 ھیچکس برام مھم نیست؟... می خواستی بھم ثابت کنی حواس پرتم؟ -

نمی خواستم فکر کنید ما دوباره چیزی ازتون . نھ، فقط نمی خواستم زیر فشار بذارمتون -

 !!ممی خوایی

می خواستم بگم اگر دوست ... در واقع: لیلی دوباره گفت. کارن نفسش رو با صدا بیرون فرستاد

  .مجبور نیستید دیگھ !ندارید، موسسھ ھم نیاید

  می دونی با خودت چند چندی؟! ؟ خانوم محترم»اید...«و » تون...«و » دکتر« شدم دوباره -
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 !یت بھ ما نیومدهفکر می کنم تو این مدت ھر دومون فھمیدیم، صمیم -

 جدی؟؟  -

چھ بھ خاطر گذشت زمان، چھ بھ خاطر . شما تو این مدت پیشرفت داشتید! آقای دکتر -

نخواستید رو راست با من حرف بزنید، حتی ... نمی دونم... پیشنھادھای درمانی من

فضولی . من بھ خواستھ اتون احترام گذاشتم... کارفرماتون پرونده ی ناقص فرستاده بود

حاال تو این مرحلھ . با وجود ھمھ ی این ھا پیشرفت داشتید...  اثر منفی بذاره نکردمای کھ

من بھترین دوران جوونیم رو پای کمک . اری نیست، بھ جز جلسھ ھای دوشنبھھیچی اجب

پس چند . کردن بھ بقیھ گذاشتم، مطمئن باشید قصد آسیب زدن بھ شما و شغلتون رو ندارم

 !کنیدجلسھ ی دیگھ رو ھم تحمل 

کارن این دختر داشت . اما کارن احساس بدی داشت. باالخره سکوت کرد و منتظر جواب کارن شد

این ھمون چیزی بود کھ می . اتو کشیده، از سر باز می کردبا یھ مشت جملھ ی مودبانھ و رو 

با یھ مشت چرت و پرت، ! پسش می زدخواست ولی چرا احساس بدی داشت؟ یھ زن دیگھ داشت 

پس می خوای جلسھ ھا تا آخر : صداش رو پایین نگھ داشت و جواب داد!  می زدپسشنھ محترما

  تشکیل بشھ؟ 

  .قول میدم زیاد طول نمیکشھ... تا ھر جایی کھ الزم بود -

 نمی خوای بدونی قرار مالقاتم با صاحب دفترت بھ کجا کشید؟ -

 !ھر کاری می خوایید بکنید، خدافظ -

در عوض .  رو بلند کرد تا بھ جایی بکوبھ، اما پشیمون شدقطع کرد و کارن با عصبانیت گوشی

این آخرین بارت باشھ کھ تو روم قطع : دوباره شماره گرفت و بالفاصلھ بعد از وصل شدن، گفت

  !می کنی

 حاال اجازه میدید بھ کارم برسم؟ -

خودش تمام یک ساعت بعد رو با . تماس رو قطع کرد و از اتاق بیرون رفتفقط . کارن جواب نداد

بھ صاحب ملک دفترش حتی زنگ ھم نزده . کلنجار رفت کھ دوباره زنگ نزنھ و از دلش در نیاره

  ... بود و فقط قصد تھدید داشت

نمی خواست دوباره .  بھ این نتیجھ رسید کھ در مورد صمیمی نشدن حق با لیلی بودهدر نھایت

نمی .  مخفی کاری ادامھ بدهاما شک داشت بتونھ بیشتر از این بھ. خودش رو درگیر زنی کنھ

  .تونست مدام بھانھ بتراشھ، یکی از ھمین جلسھ ھا باالخره مجبور بود از غزالھ حرف بزنھ
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22««   

نیم ساعت از جلسھ بھ صحبت ھای ھمیشگی گذشتھ بود و مرد . نسیم نگاھی بھ لبخند کارن انداخت

  ه؟چیزی شد: نسیم پرسید.  این لبخند رو تحویل می دادھر از گاھی

  چطور؟ -

 !می خندید -

 ...فقط. ھیچی -

- ... 

 ! کناریمفکر کردم قراره صمیمیت رو بذار -

آرنجش روی دستھ ی کاناپھ . ھ فاصلھ ی کمشون روی کاناپھ استنسیم متوجھ بود کھ منظورش ب

  .بود، سرش رو بھ دستش تکیھ داد و بھ مرد کناریش خیره شد

  صمیمیت از نظر شما اینھ؟ -

  . داد و ابروی کارن باال رفتبا انگشت فاصلھ رو نشون

  !نھ -

  .پس بریم سراغ ادامھ بحث... از نظر من ھم نیست: نسیم گفت. و دوباره لبخند زد

  ! من کھ ھمھ چیز رو گفتم-

  ! می خوام در مورد زندگی بعد از ازدواجتون برام بگید-

: ردبعد از چند ثانیھ سکوت، شروع ک. کارن چشم ھاش رو از نسیم گرفت و بھ سقف دوخت

کدوم دختری بعد از این ... ماه عسل خارج از کشور... یھ جشن پر زرق و برق گرفتھ بودیم... خب

  ھمھ خرج کردن، حرف رو حرفت میاره؟

  .یعنی ھمھ چیز بعدش عالی بود -

 . بلھ -

  تازه پا بھ عرصھ گذاشتھ بودید؟ھ نگفتید اون موقع رزیدنت بودید ومگ -

 .درستھ -

 تون بود؟این مخارج از ثروت خانوادگی -

تازه دستم رو بند کرده بود، خودم . بیشترش پای پدرزنم بود... نھ: کارن پوزخندی زد و جواب داد

  ...پول این خرج ھا رو نداشتم

  نھ؟. خیلی باھاتون راه اومدند... پس شغل اولتون رو ھم از ایشون دارید -
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 .بھ خاطر دخترشون -

  .نسیم نمی تونست این ھمھ ناسپاسی رو درک کنھ

 .مھمون ھا یا اقوام خودشون بودند یا ھمکارھای مشترک.  من فامیل نداشتمآخھ -

 داشتید؟دوست ھمسرتون رو  -

 .بلھ -

 دارید؟ -

- ... 

 ایشون ھم کارمنده؟ -

... ھیچوقت ھم تنھا نبود کھ حوصلھ اش سر بره و بخواد کار کنھ.  نداشتیماحتیاج مالی. نھ -

 .تو خونھ ی پدرش زندگی می کردیم، بھتره بگم مادرش

 شما راضی بودید؟ -

از حالت چھره اش پیدا بود کھ مشغول حساب و . کمی مکث کرد و بعد بھ صورت نسیم نگاه کرد

 یھ مدت تنھایی وارد یھ خانواده  ازمن بعد. بلھ: باالخره جواب داد. کتاب کردن اینھ کھ چقدر بگھ

 مثل ... خودمون دو تابیشتر مواقع.. .با ھم مسافرت می رفتیم. شده بودم، ھمھ خیلی خوب بودند

با ھم . برعکس زن ھای دیگھ ساحل رو دوست نداشت. اغلب زوج ھای جوون، خوشبخت بودیم

عکس می گرفت، آلبوم ھای بزرگ درست . بھ کوه و جنگل می زدیم، آثار باستانی رو می دیدیم

ر ھر آلبوم مال یھ شھ. عکس ھای ھنری جالب، کنار توضیحاتی کھ خودش می نوشت. می کرد

  ...توی کتابخونھ پر شده بود. توریستی

 فرو بھ نظر توی رویا. نسیم داشت تمام جزئیات صورتش رو موقع حرف زدن بررسی می کرد

  رشتھ ی ھنر خونده؟: پرسید.  توی قلبش احساس می کردرفتھ بود و نسیم غم شدیدی

  .تحصیالت آکادمیک نداشت. نھ، تجربی و کارگاھی یاد گرفتھ بود -

اول بھ خاطر اختالف تحصیلی . کرد کھ نشونھ ای از تعجب رو توی ظاھرش بروز ندهنسیم سعی 

. نمی خواست حاال کھ بھ حرف اومده، چیزی متوقفش کنھ. چیزی نپرسید !و بعد فعل ھای ماضی

ھر دومون . مخصوصًا اون اوایل... زیاد مھمونی می گرفتیم، مھمونی می رفتیم: کارن ادامھ داد

 پاتوقمون دربند بود ولی رستوران و ھتل و پیستی نبود کھ یھ بار امتحان نکرده .برون گرا بودیم

  ... اکثر فست فودھای تھران.باشیم
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مدتی بھ لبخند قشنگ روی لب ھاش خیره ! این مشخصات مال مردی کھ نسیم شناختھ بود، نبود

  !دکترھا کھ با فست فود مخالفند؟: موند و بعد پرسید

شنیدنشون، ھرچند مختصر و کوتاه، کھ خاطره ھایی . خاطره ھاش برگشتبا این سوال کارن از 

تو دیوونھ بازی ھای کسی کھ دوست داره ... آدم گاھی: جواب دادکارن . نسیم رو غمگین می کرد

  !شریک میشھھم 

مطمئنید این شخصیتی کھ حرفش رو می زنید خود شمایید، نھ کسی کھ ھمسرتون از شما  -

  ساختھ؟

 .چی مطمئن نیستممن دیگھ از ھی -

باید اطالعات بیشتری جمع . بھ چشم ھای نسیم زل زد و نسیم حرف دیگھ ای در این مورد نداشت

  .می کرد

  بچھ چطور؟ -

یعنی  .نسیم از خودش پرسید. برای یھ لحظھ چھره ی کارن در ھم کشیده شد و روش رو برگردوند

  شکلی با این سوال دارید؟م: امکان داشت کھ این مرد یھ پدر باشھ؟ و رو بھ کارن گفت

  .چند سال طول کشید تا کامی بھ دنیا بیاد -

  .باشھ» نھ« ترجیح می داد جواب .پس پای یھ بچھ ھم در میون بود. نسیم نفس عمیقی کشید

یھ چیز زنده ی کوچولو . از ھمون اولین باری کھ بغلش کردم، ھمھ زندگیم زیر و رو شد -

تجربھ اش با ! شگاه و بیمارستان خیلی فرق داشتبا دیدنش تو آزمای. کھ فقط مال خودتھ

  ... ھیچ چیز قابل مقایسھ نیست

- ... 

 چرا ساکتی؟ -

 تر شدنحالت صورت و . نسیم واکنشی نشون نداد. دستش رو جلو آورد و دست نسیم رو گرفت

انگار در مورد یھ معجزه . کارن موقع حرف زدن از بچھ اش، واقعًا منقلبش کرده بودچشم ھای 

  . دارم گوش میدم: گفت. ی زدحرف م

  .تا تجربھ اش نکنی، نمی فھمی دارم چی میگم -

 !از کجا می دونی تجربھ نکردم؟ -

کارن چشم ھاش رو ریز کرد و منتظر توضیح نسیم موند ولی قرار نبود توی این جلسھ ھا از نسیم 

  !حتمًا از یھ جایی می دونم: گفتکارن وقتی سکوت نسیم طوالنی شد، . حرف بزنند
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جوری از ھمسرت :  آروم گفت با کنایھ ولینسیم. انگشت ھاش رو روی مچ نسیم حرکت داد

  !تعریف کردی کھ تعجبی نداره چشمت زن دیگھ ای رو نبینھ

خنده ای کھ با طرز نگاه . کارن بھ لحن نسیم آھستھ خندید. و با چشم بھ دست ھاشون اشاره کرد

این . ونھ ی نسیم رو یک جا بیدار می کردکردن اون جفت چشم آبی روشن، تمام حس ھای زن

  !آخرین چیزی بود کھ نسیم وسط این اوضاع پیچیده الزم داشت

  . آره، بعد از غزالھ دور ھمھ ی زن ھا رو خط کشیدم-

-...   

  ... دور ھر زنی رو-

-...   

  !صورتش ریختھ باشھ حتی اگھ موھاش اینطوری کنار -

، دستش رو عقب کشید ولی نسیم بھ خودش اومد ورد،آمی روی مچ نسیم فشار داشت انگشت ھاش 

  !با ھمین تغییر نبضت ھم تحریک میشم... می دونی: دست کارن محکم تر نگھ اش داشت و گفت

نسیم دستش . سر انگشت ھاش روی رگ نسیم بود و داشت از پزشک بودنش سو استفاده می کرد

بویی از حال درونیش ببره کھ ظاھرًا اصًال نمی خواست این مرد . رو محکم کشید و بیرون آورد

این یھ مسئلھ ی شخصی بود و بھ کسی غیر از خود نسیم ربطی . پنھان کردنش سخت شده بود

چیھ؟ خودت می : کارن سکوت رو شکست. ناخودآگاه اخم روی صورتش نشستھ بود. نداشت

  !!خواستی ھمھ چیز رو با مشاورم در میون بذارم

  .و آھستھ خندید

  !این ھا رو باید با زنت در میون بذاری! یز نھ ھمھ چ-

  !من زن ندارم: خنده اش رو جمع کرد و گفتکارن 

با خودش تکرار . تکلیف فعل ھای ماضی و ناسازگاری ھاش تا حد زیادی برای نسیم مشخص شد

: گفت. این خجالت نسیم از احساسش رو کمتر می کرد! حداقل مرد متاھل نبود! کرد، زن نداشت

  !ج کنپس ازدوا

  مثًال با تو؟ -

  !آدم باید پای عشق اولش وایسھ. گفتم کھ دور زن ھا خط کشیدم: پوزخند زد و اضافھ کرد

: نسیم پرسید. تنفر از تشکیل خانواده ی جدید. یھ مشکل دیگھ ھم بھ لیست بلند مشکالتش اضافھ شد

  جدا شدید؟از کی 
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 . قیب نداریشاید ھم از خوشحالیتھ کھ دیگھ ر! خوب می بری و می دوزی -

 رقیب؟ -

  !وقتی ازش حرف می زدم باید صورتت رو می دیدی! انکار نکن -

 روی در و  بیشترھرچند کھ نگاه کارن. انگار نسیم تنھا کسی نبود کھ طرفش رو زیر نظر گرفتھ

نسیم از . مرد داشت بلوف می زد. دیوار بود و نسیم ھم روی پنھان کردن احساسش مھارت داشت

 حالیکھ بھ طرف پنجره می رفت، با پوزخند و جوری کھ کارن بشنوه تکرار جاش بلند شد و در

  !!!رقیب: کرد

شما یھ بار : ادامھ داد. نگاه کارن روی حرکاتش زوم کرده بود. بھ دیوار کنار پنجره تکیھ داد

ازدواج ناموفق داشتی، اوضاع روحی مناسبی ھم نداری، چرا تصور می کنی برای کسی کیس 

  !!ی؟ چھ برسھ بھ رقابت؟ایده آلی ھست

باالخره باید . از این فاصلھ ھم نسیم می تونست شعلھ ھای عصبانیت رو توی چشم ھای کارن ببینھ

. تا بتونند در موردش گفتگو کنند... چھ بھتر کھ از طرف مشاورش. با این سوال مواجھ می شد

ستم؟ خونھ ناسبی برات نیفکر می کنی کیس م: مرد یکی از ابروھاش رو باال انداخت و جواب داد

  .ندیدیمطمئن باش خیلی چیزھا رو ھم ھنوز و ماشین من رو دیدی، 

  !ھمھ چیز کھ پول نیست -

 پس چیھ؟ شغل؟ تحصیالت؟ ظاھر؟ -

  . جوری حرف می زد کھ بھ نسیم بفھمونھ ھمھ ی این ھا رو با ھم داره

  ...چیزھای مھم تر ھم -

لھ ھمسن تو بود یھ بچھ ی چھار سالھ غزا... ھنوز ازدواج نکردی ... 28چند سالتھ؟  -

 .داشت

دست ھاش رو جلوی سینھ . نبوداستثنا این طرز حرف زدن بھ ھر دختری بر می خورد و نسیم ھم 

. یھ دفتر مشاوره رو نمی چرخوند. ولی فوق لیسانس روانشناسی بالینی نداشت: قفل کرد و گفت

اون سازمان با ناراحتی ھای روحی مردم تو این مرکز و . دور از خانواده اش، مستقل نشده بود

 این کارھا وقت و ...عمرش رو پای خدمات رایگان بھ خیلی ھا نذاشتھ بود. زندگی نمی کرد

ارزشش ھم بیشتر از جفتگیری و تولھ پس ... بچھ الزم دارهیھ انرژی بیشتری از بزرگ کردن 

  !انداختنھ
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متوجھ شد .  اتاق توی سکوت فرو رفتھ بود.نفس عمیقی کشید و منتظر دیدن تاثیر حرف ھاش موند

. وقتی پای این آدم وسط می اومد گاھی کنترل ھیجاناتش رو از دست می داد. کھ کمی تند رفتھ

عذر میخوام، : خودش سکوت رو شکست. چیزی کھ در رابطھ با بقیھ ی مراجعینش پیش نمی اومد

  . نباید می گفتم.جملھ ی آخر نظر شخصی بود

پس از اون تیپ ھای بچھ :  نسیم گفت طوالنیکون داد و بی خیال از سخنرانیکارن فقط سر ت

  !دوست نیستی

ولی این دلیل نمیشھ کھ با . خرس ھا ھم بچھ ھاشون رو دوست دارند: نسیم با آرامش بیشتری گفت

ما بر اساس یھ سری قراردادھا خودمون رو !! زاییدنشون کار خارق العاده ای انجام داده باشن

 مثًال بھ زنی کھ از روی ! می کنیم کھ بھ اعمال خجالت آورمون وجھھ ی محترمانھ ببخشیممجبور

و روزش رو جشن می » مادر«میل جنسی با مردی خوابیده و نتیجھ اش رو بھ دنیا آورده، میگیم 

از نظر انسانی، امیال جنسی . چون اینطوری جامعھ جای راحت تری برای زندگی میشھ... گیریم

  . ترین دستھ اندجزء پست 

 ...از کنار من بلند شدی، رفتی اونجابھ خاطر ھمین  -

با دست . این دومین بار بود کھ کًال اھمیتی بھ حرف ھای نسیم نمی داد و بحث رو عوض می کرد

فکر می کنی این فاصلھ ھمھ چیز رو حل می : بھ جایی کھ نسیم ایستاده بود اشاره کرد و ادامھ داد

 اگر چیزی رو بخوام این فاصلھ و این دفتر و کل این شھر می تونھ مانعم کنھ؟ فکر می کنی من

  بشھ؟

این بار نسیم بحث رو . پوزخند زد تا بھ نسیم بفھمونھ، ھیچ جایگاھی بین خواستھ ھای کارن نداره

  سن من رو از کجا می دونید؟: عوض کرد

  !ی جانلیل... پرونده ی کسی رو نخونممن مثل شما نیستم کھ از ھمون اول  -

از آدرس خونھ و شغل ھای موقت گرفتھ تا اطالعات . پس در مورد نسیم تحقیق کاملی کرده بود

جوری زندگی نکرده . حتمًا سیر تا پیاز زندگیش رو می دونست ولی برای نسیم مھم نبود. شخصی

  !این چندمین باره کھ میگم. اسم من لیلی نیست: گفت. بود کھ از چیزی خجالت بکشھ

- ...  

باعث جدایی تون شده؟ باید یاد ن پافشاری ھا و خودخواھی ھا  نمی کنید شاید ھمیفکر -

بعد از . حتی اگر بھ نفعمون نباشھ. بگیریم کھ بھ خواستھ و حقوق دیگران ھم اھمیت بدیم

 .ازدواج ھمھ چیز باید طبق میل و منافع ھر دو طرف باشھ
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- ... 

 ت ھیچ حرفی ازش نبوده؟ چرا این ھمھ مدحدس می زنم بچھ رو ازتون گرفتھ؟ -

 حرف نزنیم؟کامی  مورد میشھ در -

 با شما زندگی نمی کنھ؟ -

 .نھ -

فرزند برای ھیچ پدری خوشایند دوری از . نسیم ناراحتی توی صورت کارن رو درک می کرد

وقتی عمر یھ ازدواج تموم میشھ، کاری نیست . مقصر بدونیدرو شما نباید خودتون : گفت. نیست

 . رد بتونھ جلوش رو بگیرهکھ از طرف زن یا م

- ... 

 . بعد از اون ھر دو باید با یھ سری خاطرات خوب، زندگی تازه ای شروع کنند -

- ... 

ھمھ آدم ھای بزرگ و موفق توی . مرور زمان قبول این وضعیت رو ساده تر می کنھ -

اما در نھایت این موفقیتشون ھستش کھ آوازه ای شده، نھ ... زندگیشون مشکالتی داشتند

 .کالتشونمش

می تونست ببینھ کھ کارن ھنوز از نظر نسیم . کارن ھمچنان ساکت و خیره نگاھش می کرد

از یھ جایی بھ بعد باید دوست داشتن آدم ھا رو حتی : ادامھ داد. احساسی با ھمسر سابقش درگیره

  .تمرکز زیاد روی بعضی حس ھا، آدم رو از تجربھ ی بقیھ دور می کنھ. ھم متوقف کرد

بعد از مکث کوتاھی . سر تکون داد و بھ انگشت ھاش روی شلوار خاکستریش نگاه کردکارن 

پس نظرت اینھ کھ مردم کًال رابطھ رو بذارند کنار و نسلشون : سرش رو بلند کرد و پرسید

  منقرض بشھ؟

 !جانم؟ -

 !ھمین االن داشتی می گفتی -

نسیم .  نداده بوداھمیت چندانیاًال بھ حرف ھای بعدی نسیم احتم... منظورش چند دقیقھ پیش بود

خوب . ماھیت اعمالشون رو بپذیرندشھامتش رو داشتھ باشند کھ فقط ! البتھ کھ نھ... نھ: جواب داد

  ... زندگی صادقانھ، آروم ترین زندگیھ...یا بد

 !ولش کن -

 ...چرا مدام تو حرف من می پرید؟ اجازه بدید -



 190 

 !!! من واسھ دفاعیھ بچھ دانشجوھا وقت ندارم -

.  رو برانگیختھ بود چون حالت چھره اش غمگین بودبحث ھای این جلسھ احساسات کارنتماًال اح

  !هتموم شدجلسھ : دوباره گفت. اما مطمئنًا با رسیدن بھ خونھ احساس سبکی می کرد

شما ھم : ، گفت کارن بلند شد و در حالیکھ کتش رو می پوشید بھ ساعت انداخت،نسیم نگاه کوتاھی

  !مدن من آماده ی رفتن بودیکھ قبل از او

امروز با . طعنھ ی کالمش بھ خاطر اتاق مرتب شده و کیف و لباس آماده ی حرکت نسیم بود

احتماًال تا االن مادرش جلوی در رسیده . برندمادرش قرار داشت تا برای خرید لباس بھ فروشگاه 

 قرار .اده ی رفتن شدبھ طرف بافت کوتاه زرشکیش رفت و بی توجھ بھ طعنھ ی کارن، آم. بود

  !نبود در مورد کیف و لباسش ھم برای ھمھ توضیح بده

  با ماھان قرار داری کھ انقدر ھول می زنی؟ -

  . نسیم دوباره نادیده اش گرفت

  !پنجشنبھ قیافھ اش دیدن داره -

کیفش رو برداشت و . نسیم نظری نداشت کھ داره در مورد چی حرف می زنھ اما چیزی نپرسید

ز نگھ فترچھ ی یادداشت رو بھ سمت کارن می گرفت، در رو برای خروجش بادر حالیکھ د

سمت . نسیم ھم بھ دنبالش حرکت کرد. فتر رو کشید و بیرون رفتمرد بدون خداحافظی د. داشت

سالم : میز خانوم ایمانی رفت تا سفارش ھای الزم رو بکنھ کھ صدای مادرش بھ گوشش خورد

  !آقای دکتر

. خید و مادرش رو دید کھ با مانتو و شلوار کرم رنگ جلوی کارن ایستادهنسیم بھ سمت صدا چر

من ھمھ ی برنامھ : حرف اومدکارن براش سر تکون داد و خواست عبور کنھ کھ فروغ دوباره بھ 

  !نسیم چرا نگفتھ بودی دکتر شفیق رو میشناسی؟... ھاتون رو دیدم

  ...مامان: م شروع کردنسی. و یکی از لبخندھای مخصوصش رو تحویل کارن داد

  .حتمًا اھمیتی نداشتھ کھ بگھ: ولی جملھ ی کارن اجازه نداد

نسیم و فروغ و . بھ طرف خروجی راه افتاد» ببخشید، عجلھ دارم«اخمی بھ نسیم کرد و با گفتن 

  !ھمیشھ اینطوری نیست: ایمانی چند لحظھ ای بھ ھم نگاه کردند و باالخره نسیم گفت

  !!ھمین یھ دفعھ بس بود: نیش نشوند و گفتفروغ اخمی روی پیشو

 و کارن ھم بھ این مورد ھیچ رن تاثیر بدی روی مادرش گذاشتھمشخص بود کھ مدل برخورد کا

نسیم بعد از روبوسی و احوالپرسی با مادرش، از منشی خداحافظی کرد و ھمراه ! اھمیتی نمیده
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راحت :  پیش کشید ایحرف دیگھبرای اینکھ مجبور بھ توضیح دادن نشھ، . فروغ بیرون رفت

  رسیدید؟

  . آره، بد نبود -

 بابا و نجمان خونھ اند؟ -

 .شاید نجمان بره سراغ دوست ھای دانشگاھیش. بابات خواب بود -

 .کاش زھرا ھم می تونست بیاد... دلم تنگ شده بود براشون... خوبھ -

 !بذار بچھ ام دو روز نفس بکشھ -

درشوھر بازی در می آورد ولی تا حاال اختالف جدی ای گاھی واقعًا ما. بھ بدجنسی مادرش خندید

زیاد طول : دکمھ ھای بافتش رو بست و گفت. زھرا ھم کسی نبود کھ کم بیاره. درست نشده بود

  .بریم بابا رو ببینم. ندیم

  این چیھ پوشیدی؟... باشھ -

 مگھ بده؟ -

  ونھ نیست؟بچگ... یھ کم: فروغ دستی روی طرح ھای برجستھ ی بافت کشید و جواب داد

  .تو فروشگاه یھ چیز مناسب تر پیدا می کنیم: مادرش ادامھ داد. بھ نظر نسیم خیلی ھم بامزه بود

نفس . مادرش زن خوش سلیقھ ای بود و خرید رفتن باھاش خیلی می چسبید. نسیم مخالفتی نکرد

ما فروغ ا. عمیقی تو ھوای خنک آبان ماه کشید و سعی کرد، جلسھ اش با کارن رو فراموش کنھ

چقدر بد : بھ حرف اومددر حالیکھ دستش رو دور نسیم مینداخت و بھ خودش نزدیکش می کرد، 

  !!تو تلویزیون خیلی خوش اخالق بھ نظر می رسید!! برخورد کرد؟

  .آدم خوبیھ -

 !خدا بھ دور -
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23««   

. باز کرداز ماشین پیاده شد و در حالیکھ حلقھ ی کیفش رو روی دوشش مینداخت، در عقب رو 

 بود رو از روی صندلی ھا برداشت، در رو بست سنگک ھای بزرگی کھ داخل نایلون پیچیده شده

 ھای این نونوایی بود و نسیم ھر بار کھ پدرش تھران می اومد، پدرش عاشق سنگک.  کردقفلو 

  . از این نون ھا براش می خرید

ر رو جا بھ جا کرده بود تا بیشتر نسیم بعضی از جلسھ ھای دفت. دو روز گذشتھ، خیلی خوب بود

امشب ھم مھمون ... توچال وقتش رو با خانواده بگذرونھ؛ از پا درد تو پاساژگردی تا یخ زدن تو

ماھان توی کانادا زندگی . نسیم با یادآوری اجبار مادرش برای دعوت ماھان، اخم کرد. ویژه داشتند

ای دوستانھ و خانوادگی ریلکس بود ولی نسیم کرده بود و احتماًال درباره ی این جور رفت و آمدھ

باز کردن پای یھ مرد غریبھ، ھر چند آدمی بھ آقامنشی ماھان، . از ھمین حاال دل نگران شده بود

ن بود کھ نسیم ھیچ مھم ترین دلیلش ھم ای... حتی با حضور خانواده. کار درستی بھ نظر نمی رسید

  .  وقتی سر و کلھ ی کارن پیدا شده بودحسی بھ جز احترام بھش نداشت؛ حداقل نھ از

نسیم حس عجیب و دست و پا گیری نسبت ... کلیشھ ای ترین اتفاق ممکن برای یھ روانکاو... کارن

با صدای آقای . بھ یکی از مراجعینش پیدا کرده بود و امیدوار بود کھ بھ زودی از بین بره

شما : تش رو بلند کرد و با خنده گفتمرد نون سنگک توی دس. احمدزاده روی پلھ بھ عقب برگشت

  ھم؟

  .نسیم ھم خندید و نون رو بھ طرفش گرفت

  !بفرمایید نون -

 !شما بفرمایید -

نزدیک بھ در واحد نسیم، . توی مسیر احوالپرسی معمول رو کردند. نسیم دوباره خندید و راه افتاد

  یرگاه؟چرا نگفتید من ماشینتون رو ببرم تعم... راستی: آقای احمدزاده پرسید

  .برادرم تھرانھ، خودش یھ سر برد -

 !خانواده اومدن؟ چشمتون روشن -

اگر پدرم رو تو طبقات دیدید، حرفی : بعد رو بھ احمدزاده گفت. نسیم جلوی در ایستاد و تشکر کرد

  .نمی خوام نگران بشھ... از سقف نزنید

  !با اجازه... رو چشمم -
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شما از کجا می دونید ماشینم خراب شده : ف اومدخواست بھ راھش ادامھ بده کھ نسیم دوباره بھ حر

  بود؟

دیدم : بعد لبخندی زد و گفت. احمدزاده ایستاد و با سکوت بھ نسیم نگاه کرد کھ منتظر جواب بود

  .چند روزه بیرون نمی بریدش

  .ھمینطوره. بلھ -

ت مشخص بود کھ از سوال نسیم خوشش نیومده، احتماًال دوس. مرد سر تکون داد و باال رفت

مادرش طبق . نسیم حرکتی بھ لب ھاش داد و کلید انداخت. نداشت، جلوی نسیم فضول جلوه کنھ

نسیم . معمول توی آشپزخونھ در حال پخت و پز و گاھی چشم انداختن بھ مجلھ ھای خانواده بود

  بابا کو؟: بلند سالم کرد، نون ھا رو روی میز کوچیک آشپزخونھ گذاشت و گفت

  .من اینجام -

با  .خیره بودصدا چرخید و پدرش رو توی لباس راحتی سفید دید کھ با لبخند بھ نون ھا بھ طرف 

   .جلوه می کرد رنگ تیره ی پوستش بیشتر این لباس

  شاه دخترون برام نون خریده؟ -

عادتی کھ از . نسیم لبخند زد و بھ طرف پدرش رفت کھ مثل ھمیشھ خودش رو براش لوس کنھ

تو آغوش پدرش . ی کرد حتی توی پنجاه سالگی ھم ترکش کنھبچگی ھمراھش بود و تصور نم

نون سنگک ... اھوم: رفت و شقیقھ اش رو بھ سینھ اش چسبوند، صداش رو بچگونھ کرد و گفت

  ...خریده

  !باز شروع کرد... ایف: با صدای نجمان از ھم جدا شدند

 .جمان در آوردصدای خنده ی فروغ توی آشپزخونھ پیچید و نسیم با صورتش شکلکی برای ن

. ظاھر و ھیکل نجمان بھ پدرش رفتھ بود ولی نسیم شباھت ظاھری بیشتری بھ مادرش داشت

  مگھ با دوست ھات قرار نداشتی؟: پرسید

زودتر : زیون رو برمی داشت، گفتینجمان روی یکی از کاناپھ ھا نشست و در حالیکھ کنترل تلو

  .مامان گفت مھمون داری... اومدم

  !!در واقع مھمون مامانھ:  مادرش انداخت و جواب دادنسیم نگاھی بھ

  کی ھستن حاال؟: نجمان رو بھ فروغ پرسید
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نگاھی بین پدر و مادر نسیم رد و بدل شد و نسیم شروع بھ باز کردن دکمھ ھای ژاکت و مانتوش 

یکی از ھمکارھای نسیم، ھمون کھ ماه پیش وقتی نسیم رو رسوند باھاش یھ : فروغ گفت. کرد

  .تی حرف زدمساع

  .نجمان اخمی روی پیشونیش انداخت و کنترل رو گوشھ ای گذاشت

  ھمون مرده؟ -

- ... 

 اینجا چکار داره؟ -

  !از مامان بپرس: نسیم سمت اتاقش رفت و گفت

فروغ خودش از پس ھمھ چیز بر می .  لباس ھاش شددر آوردنداخل اتاق با بی خیالی مشغول 

  .صداشون از بیرون شنیده می شد. اومد

  .گفتم بد نیست حاال کھ ھمھ ھستیم، با خانواده مون آشنا بشھ -

 کھ چی بشھ؟ اصًال چکاره است؟ -

نسیم می گفت، پدربزرگش موسس ھمون خیریھ ایھ کھ ! یھ مرد خیلی باشخصیتھ نجمان -

 . نسیم میره

 !!چرا باید تو خونھ ی خواھر من بیاد؟؟! خب باشھ -

  !ش نجمانآروم با: صدای پدرش وسط گفتگو وقفھ انداخت

  .نسیم اینجا تنھاست... آخھ بابا -

 مگھ بده یھ نفر مراقبش باشھ؟ -

 !!!بابا -

شماھا رو فرستادم درس بخونید، واسھ ! از کی تا حاال ما سر این چیزھا دعوا می کنیم؟ -

باالخره ھر امر خیری نیاز بھ آشنایی ! خودتون کسی بشید، نھ اینکھ دعوا راه بندازید

 !داره

! برای خودشون می بریدند و می دوختند.  راحتی بیرون رفتبلوز و شلوارو با نسیم آروم خندید 

  !جدیھ؟: نجمان بالفاصلھ پرسید

  .مامان واسھ پسر مردم تور پھن کرده... نھ بھ خدا -

  !محمد: پدرش بلند خندید و با صدای فروغ، جلوی خودش رو گرفت
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 خوب می دونست کھ مادرش ھمھ نسیم. نجمان با تاسف سر تکون داد و تلوزیون رو روشن کرد

ھر آدم عاقلی . نگرانی نجمان ھم با دیدن ماھان از بین می رفت. چیز رو با پدرش در میون میذاره

ولی بھ احتمال زیاد فروغ ... کھ برخورد ماھان رو می دید، متوجھ می شد کھ با آدم درستی طرفھ

یزی رو کھ بشھ بھ عشق ماھان چاز بھ دست آوردن ھمچین دامادی ناامید می شد؛ چون رفتار 

بھ سمت سرویس بھداشتی رفت کھ شست و . نسبت داد، نداشت و نسیم از این بابت خوشحال بود

  . شو کنھ

نیم ساعت بعد جلوی در کمد لباس ھاش ایستاده بود و سعی می کرد نگاه عیب و ایرادگیر مادرش 

و انتخاب کرد کھ با دامن بپوشھ، اما ر دکمھ دارباالخره یکی از پیراھن ھای . رو نادیده بگیره

  این چیھ؟؟: ھمونطور کھ انتظار داشت فروغ گفت

  چھ عیبی داره؟ -

 .ھمین دو روز پیش با ھم خرید کردیم -

خیلی دخترونھ و خوش دوخت بود ولی نمی . نسیم بھ سارافون لی نگاه کرد کھ با ھم خریده بودند

جلوی شونھ ھای نسیم . اس رو از کمد در آوردفروغ جلوتر اومد و آویز لب. شد با شلوار پوشید

اما ماھان کسی نبود کھ نسیم . لبخند روی صورتش، نشونھ ی رضایتش بود. گرفت و برانداز کرد

آویز رو از دست . بھ خصوص کھ قصد موندگاری تو ایران رو ھم نداشت. بخواد روش تاثیر بذاره

با جین می ... نھ، ھمون پیراھن  مناسبھ: تمادرش گرفت و در حالیکھ داخل کمد برمی گردوند، گف

  .پوشم

نسیم با انتخاب تھران برای زندگی، بھ خانواده اش . فروغ نفسش رو بیرون فرستاد و بحثی نکرد

فھمونده بود کھ قصد مستقل شدن داره و قرار نیست منتظر ازدواج بمونھ تا برای خودش و 

خوشبختانھ خانواده اش سنتی . وشیدن ھم می شداین تصمیم ھا شامل لباس پ. زندگیش تصمیم بگیره

  .مخصوصًا پدرش کھ ھمیشھ نقش حمایتگر داشت. نبودند کھ خواستھ ھاش رو درک نکنند

آرایش مختصری ھم روی صورتش . فروغ از اتاق بیرون رفت و نسیم لباس ھاش رو عوض کرد

فروغ . ن و گفتگو بودندنجمان و محمد در حال تماشای تلوزیو. نشوند و سراغ خانواده اش رفت

غذای امشب محلی بود و نسیم ھم دلش برای دستپخت مادرش .  رو برداشتھ بودی قلیھدر قابلمھ 

  .بھ آشپزخونھ رفت و مشغول سرک کشیدن بھ غذاھا شد. تنگ شده بود

  کمک نمی خوای؟ -

 .تموم شده... نھ -
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 ؟اگھ از این غذاھا دوست نداشتھ باشھ، بد نمیشھ... دستت درد نکنھ -

  نگرانی؟: فروغ با لبخند نگاھی کرد و گفت

  !مامان -

 .مرغ ھم درست کردم، ھر کدوم رو دوست داشت بخوره... خیلھ خب -

 بھ کالس فردات نمی رسی، نھ؟ -

 .عیبی نداره... فدای سرت -

- ... 

 .صبح فرشتھ خانوم یھ سر باال اومد، چند دقیقھ حرف زدیم -

  در چھ مورد؟: داده بود، افتاد و پرسیدنسیم یاد مھلتی کھ برای تصمیم گیری بھ یاسمن 

  .روزگار... ھیچی -

 در مورد دخترش چیزی نگفت؟ -

 .دانشگاھشون و ھمین چیزھا... چرا، حرف ھای معمولی -

 .اھوم -

 ...زھرا ھم -

بچھ رو یھ ! از صبح بیست بار زنگ زده: بھ بیرون آشپزخونھ چشم چرخوند و آروم تر ادامھ داد

  !دقیقھ بھ حال خودش نمیذاره

  !خب تازه عروسی کردن مامان: سیم خنده اش رو خورد و گفتن

- ...  

 .شاید کارش داره -

 چھ کاری؟ مگھ نمی دونھ بعد چند ماه، دو سھ روز اومده خواھرش رو ببینھ؟! کار داره؟ -

 !مامان سخت نگیر -

من کجا سخت می گیرم؟ تازه یھ بار کھ من جواب دادم، ھمچین سرسنگین حرف زد کھ  -

 !نگو

 .باید گوشی نجمان رو جواب می دادیخب تو ھم ن -

 .رفتھ بود حموم -

فقط برای آروم کردن دل مادرش سر تکون . نسیم معموًال توی خانواده طرف کسی رو نمی گرفت

  .حاال نمی خواد خودت رو ناراحت کنی: داد و گفت
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  ...من کھ پسرم پیشمھ الحمداهللا... چرا ناراحت؟ اون باید ناراحت باشھ -

پدرش برای باز کردن در رفت و .  کھ صدای خنده اش با زنگ در ھمزمان شدنسیم بلند خندید

چند دقیقھ بعد ھمھ توی . صورت نجمان اخمو بود. نسیم و فروغ ھم سراغ روسری ھاشون رفتند

در مورد فوتبال، آب و ھوا، . در جریان بودپذیرایی نشستھ بودند و گفتگو ھای کوتاه و عمومی 

تر ع تھران و اھواز و ھر چیزی کھ آدم ھای غریبھ رو بھ ھم نزدیک برداشتن تحریم ھا، اوضا

حال خوشی نداشت و نسیم فقط می تونست بھ دعوت . اما ماھان انگار مثل ھمیشھ نبود. می کرد

  .شاید بھ خاطر مادر نسیم تو رو در بایستی افتاده بود و حاال ھم معذب بود. امشب ربطش بده

نسیم میوه و قھوه برای . اشت و ھمھ نزدیک بھ ھم نشستھ بودندپذیرایی فقط یک دست کاناپھ د

پدرش موقع صحبت با ماھان، حتی ھمون تھ لھجھ ی خوزستانی رو ھم از . پذیرایی آورده بود

نسیم . رسمی برخورد کنھ، اینطوری می شدھمیشھ وقتی می خواست . صداش حذف کرده بود

صدای ماھان رو از صندلی . تگو دادراحت تر روی صندلیش نشست و توجھ اش رو بھ گف

  .فقط یھ بار بندر عباس رفتم... من تا حاال خوزستان نیومدم: کناریش شنید

  .نجمان روی صندلیش بھ جلو خم شد. داشت رو بھ نجمان حرف می زد

  .پس واجب شد سر بزنید -

عتھ، بھ نظر می رسید بعد از یھ برخورد و صحبت نیم سا. نسیم صورت نجمان رو بررسی کرد

  .بیشتر از چیزی کھ نسیم انتظار داشت. اعتماد و توجھ اش بھ ماھان جلب شده

  .بلھ، حتمًا: ماھان

  فرمودید رشتھ تون چیھ؟: محمد

  .حقوق خوندم: ماھان

  .احسنت: محمد

  .تو پتروشیمی کار می کنم... صنایع خوندممن : نجمان

  .مادر گفتھ بودند. بلھ: ماھان

اتفاقًا یکی از دوستان سربازیم مال اھواز بود؛ کشاورزی : دامھ دادفروغ لبخندی زد و ماھان ا

  . خونده بود، االن واسھ قیمت گذاری عراضی خط لولھ کار می کنھ

  جدًا؟: نجمان

  مگھ اون زمان ایران بودید؟: پدر نسیم پرسید. ظاھرًا خیلی جذب موضوع شده بود

  .حدود ده سال پیش... بعد از یھ لیسانس و سربازی رفتم... بلھ: ماھان
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  .دوستتون اسمش چیھ؟ شاید من بشناسم: نجمان

  .احسان کربالیی: ماھان

  .خیلی ھا ھمکاری می کنند... نشنیدم: نجمان

موزی رو از پیش دستی جلوش . ماھان سر تکون داد و پدر و مادر نسیم میوه تعارف کردند

ظرفش برگردوند و بھ نسیم نصفھ ی نارنگی رو داخل . برداشت و مشغول پوست کندن شد

تا شام . دوباره ھمون حالت پریشون قبل بھ چھره اش برگشتھ بود. صورت ماھان نگاھی انداخت

. صدای آروم تلویزیون ھم موسیقی متن شده بود. خیلی مونده بود و ھمھ مشغول خوردن میوه بودند

  اون دوستتون کارشناس دادگستریھ؟: نجمان دوباره بھ حرف اومد

  .تونم معرفیش کنممی ... بلھ -

 .اگر کارتش رو بھ من بدید ممنون میشم -

 .خواھش می کنم -

کیفش رو از کنار کاناپھ . ماھان چنگال رو پایین گذاشت و با دستمال کاغذی انگشتش رو پاک کرد

  .باال آورد

  .حاال عجلھ ای نیست: نجمان

  .ھمین جاست: ماھان

. متوجھ فشرده شدن فکش ھم بودنسیم حتی . زیپی رو باز کرد و اخم روی صورتش نشست

در حالیکھ کارت رو بھ نجمان تشکر کرد و . باالخره کارتی رو بیرون آورد و سمت نجمان گرفت

آقای : نسیم از حواسپرتی جمع استفاده کرد و آھستھ پرسید. پدرش نشون می داد، جملھ ای گفت

  مشکلی پیش اومده؟! غریب نواز

  .نھ: ماھان بھ طرف نسیم نگاه کرد و گفت

  ...یھ کم... حس می کنم -

 .امروز حالم زیاد تعریفی نداره. چیزی نیست -

 می تونم بپرسم چرا؟ -

 .بھ خاطر ھمون مصاحبھ ی مسخره -

شما : چند ثانیھ توی سکوت بھ ھم خیره موندند و عاقبت ماھان گفت. نسیم متوجھ منظورش نشد

  خبر نداری، نھ؟

  از چی؟ -
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جلوی نسیم . و با حرص از ھمون زیپ کیفش بیرون آوردماھان سر تکون داد و دستھ ای کاغذ ر

  !بخون ببین چی نوشتھ: گرفت و با لحن کمی عصبی گفت

نسیم برگھ ھای روزنامھ رو باز کرد و اولین چیزی کھ توی ذوقش زد، عکس بزرگ کارن بود کھ 

از با صدای ماھان بھ خودش اومد و چشم . با چشم ھای خوش حالتش بھ دوربین نگاه می کرد

یھ دفعھ اسم می برد !! فکر کرده دوست و آشناھا نمی فھمند منظورش منم! بخون: عکس گرفت

  !!دیگھ

چند پاراگراف اول در . شروع بھ خوندن کرد. حاال بقیھ ی جمع ھم با کنجکاوی بھ نسیم خیره بودند

ی بھ شخصیش بود کھ بیشترش رو نسیم می دونست؛ ولی از یھ جایمورد مسائل پزشکی و زندگی 

. کمی گیج شده بود.  خوندھول ھولکیخط ھای بودار رو . بعد صحبت ھاش مرموزانھ می شد

بھ ماھان نگاه کرد کھ حاال برای پنھان کردن حال . حس کسی رو داشت کھ بی خبر از ھمھ جاست

  حالتون خوبھ پسرم؟: پدر نسیم پرسید. بدش مخفی کاری نمی کرد

  ا برنمیاد؟کاری از دست م: فروغ ھم تکمیل کرد

من قبل از اومدن تازه این رو دیدم، حالم زیاد مساعد ! مادرببخشید ... نھ، خیلی ممنون: ماھان

  .نیست

  !غریبی نکن... راحت باش: محمد

من ! منظورش از خویشاوند نزدیک من بودم: ماھان روی صورتش دستی کشید و رو بھ نسیم گفت

  !از پشت بھش خنجر زدم

  دادگاه چی بود؟: فقط پرسید... ید بگھنسیم نمی دونست چی با

  !!مگھ خبر نداری؟ -

- ... 

 مگھ میشھ؟ -

 !اون کار پلیسھ... سیستم کاری ما این نیست کھ بریم تحقیق کنیم... خودش حرفی نزده -

 .شاکی من بودم. دادگاھی بود کھ شش ماه پیش تشکیل شد -

حال بد ماھان خیلی . ھنسیم ترجیح می داد ھمین حاال با کارن تماس بگیره و از خودش بپرس

ھر چند نسیم . شاید فردا توی موسسھ می دیدش. متاثرش کرده بود؛ اما ھمھ رو برای فردا گذاشت

. عذر می خوام: ماھان رو بھ جمع گفت. خودش واگذار کرده بودانتخاب اومدن و نیومدن رو بھ 

  .نمی خواستم شب آخری کھ با ھم ھستید رو اینطوری خراب کنم
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  ! حرف ھا چیھاین: نجمان

. ظاھرًا روحیھ ی داغونی کھ توی حرکات و صورتش ھم پیدا بود، روی بقیھ ھم تاثیر گذاشتھ بود

غریب نواز، برادر خانم دکتر شفیق مامان آقای : نسیم برگھ ھای روزنامھ رو بھ مادرش داد و گفت

  ...ھمون کھ... ھستش

لومھ کھ می دونم کدوم دکتر رو مع: پیشونی فروغ کمی چین خورد و حرف نسیم رو قطع کرد

  !میگی

  .برادر خانم سابق: ماھان

  .جدا شدند... بلھ: نسیم

با اون !! چقدر ھم افاده ای: ماھان دوباره بھ نسیم خیره شد و فروغ با نگاھی بھ عکس کارن گفت

  .عوض اینکھ مردم داری کنھ... برخوردش

  !ن کجا؟شما با این محاسن کجا و ایشو: رو بھ ماھان اضافھ کرد

  !بگید ما ھم بدونیم: محمد

این بار بھانھ ھای . و فروغ برخورد بد کارن توی دفتر نسیم رو برای صدمین بار تعریف کرد

نسیم در مورد اینکھ کارن از نظر روحی لطمھ خورده و نیاز بھ بھبودی داره رو کامل حذف کرد 

ھم ازش بھ دادگاه شکایت وقتی آقا ماھان : و بھ جاش برداشت شخصی خودش رو اضافھ کرد

  . کرده، معلومھ کھ ریگی بھ کفشش ھست

  مریض توئھ نسیم؟: نجمان

  .برای مشاوره میاد... مریض کھ نھ: نسیم

نتیجھ ی : طر گفتنجمان روزنامھ ای کھ حاال بھ دستش رسیده بود رو جلوتر کشید و بعد از چند س

   چی شد؟ دادگاھی کھ میگھ

البتھ من ھم دیگھ برای تجدید نظر ... ھ شدتبرئ:  ماھان جواب دادخوندن کرد ودوباره شروع بھ 

  .نمی خواستم روح اون مرحوم تو عذاب باشھ. پیگیری نکردم

  !مرحوم؟: نسیم آب دھانش رو قورت داد و گفت

  .خواھر عزیزم غزالھ: ماھان

رش از تصور می کرد کھ کارن و ھمس. نسیم برای لحظھ ای بی حرکت موند تا خبر رو ھضم کنھ

  .ھم جدا شدند ولی فکر نمی کرد کھ ھمسرش مرده باشھ

  چطور خبر دادگاه پخش نشده؟... این دکتر رو من تو تلویزیون دیدم: نجمان
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  .ولی نھ اونقدر شدید... اتفاقًا پخش شد: ماھان

  دادگاه چی بود؟ شما شکایت کرده بودی؟: محمد

بعد از چند . نده بود و چیزی نپرسیده بودماھان توی سکوت بھ نسیم نگاه کرد کھ تمام مدت شنو

فکر کنم بھتره خودش با نسیم خانوم . راستش نمی خوام دیگھ تو کارش دخالتی کنم: ثانیھ جواب داد

  !بسھ، دیگھ بریدم... از وقتی برگشتم ایران ھمھ اش جنگیدیم. حرف بزنھ

  . فشار دادنجمان خودش رو روی صندلی جلوتر کشید و با کف دست شونھ ی ماھان رو

  چیز خطرناکی نباشھ برای دخترم؟ ... یھ وقت: محمد

  .من ھستم! نگران نباشید... نھ: ماھان نفس عمیقی کشید و گفت

  !شما ھم خودت رو ناراحت نکن: نجمان

 !  عذر میخوام.فقط یھ لحظھ اعصابم بھ ھم ریخت... ممنون: ماھان

اصًال مگھ چند ... صاحبھ چی فکر می کنندچھ فرقی داره خواننده ھای این م! راحت باش: نجمان

  . خود من انقدر کار سرم ریختھ نمی رسم الی روزنامھ رو باز کنمنفر این چیزھا رو می خونند؟

فقط فکرش رو کھ می کنم : ورده بود سر تکون داد و گفتماھان با آرامش تازه ای کھ بھ دست آ

  ...بھ خدا واگذار کردهاین آدم من رو 

  !ه زمونھ ای شدهچھ دور: فروغ

  .این حاشیھ ھا زودگذره... تمرکزتون رو فقط رو زندگی خودتون بذارید: نسیم

  .درستھ: ماھان

گفتگوھای بعدی، حتی . بعد از چند دقیقھ نسیم و مادرش برای آماده کردن شام بھ آشپزخونھ رفتند

شوخی ھای حتی ماھان دیرتر از معمول رفت و . سر سفره، با صمیمیت بیشتری برقرار شد

حاال خیال پدر و مادر نسیم از اینکھ توی این . آخرش با نجمان نشون می داد کھ حالش بھتر شده

فروغ حتی دوست ھای دانشگاه نسیم، . شھر غریب گیر آدم ھای ناجوری نیفتاده، راحت شده بود

یت امتحانش حاال ماھان ھم ظاھرًا با موفق... آرزو و خانوم ایمانی و پرچمی رو ھم خوب میشناخت

شب خوبی می شد اگر موضوع دادگاه و کارن تمام مدت ذھن نسیم رو درگیر . رو پس داده بود

  !وقتی آخر شب بھ تخت خواب رفت، فکرش رو ھم نمی کرد کھ فردا قراره چی بشنوه. نمی کرد
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24««   

 روی ابرھای خاکستری آسمون رو پوشونده بودند و ھوا ھم سرد شده بود ولی کارن ھمچنان

  با لیوان چای توی دستش، آقای صدیقی ھم. نیمکت حیاط موسسھ نشستھ بود و بھ در نگاه می کرد

کارن ظھر قصد اومدن نداشت .  کنارش نشستھ بود و گاھی با چند جملھ ای سکوت رو می شکست

عد عالوه بر اون دیدن قیافھ ی ماھان ب. اما حس کرده بود کھ تو خونھ موندن حالش رو بد می کنھ

  .از چاپ مصاحبھ، چیزی نبود کھ کارن بخواد از دست بده

اصًال . دوشنبھ ی پیش باز بھ تیپ ھم زده بودند. نگاھی بھ ساعت انداخت، لیلی خیلی دیر کرده بود

ھیچوقت از زن ھایی کھ مطیع . نمی فھمید این دختر چرا انقدر اعصابش رو تحریک می کنھ

بھ آوردند، خوشش نمی اومد ولی این یکی اگر کمی نبودند و ادای خروس جنگی رو در می 

گرچھ انگار کًال تو . راه می اومد، می تونست بھ یھ جاھایی برسھخودش می رسید و با دل کارن 

کارن فکر کرد، . ؛ یا شاید ازش خوشش نیومده بودباغ نبود و سیگنال ھای کارن رو نمی گرفت

  !بود کھ توجھی از کارن ببینھ و جواب ندهتا بھ حال با زنی مالقات نکرده ! مگھ ممکنھ؟

کارھای باغچھ انجام شده بود، دیگھ اواسط آبان بود و باغچھ کاری . دوباره بھ ساعت نگاه کرد

 کمک ھای ایشیشھ صندوق حتی . تمیزکاری ھا رو ھم یکی در میون تموم کرده بود. نداشت

خوبی . ابرھا بھش دید داشتھ باشندعمدًا کنار در حیاط قرار داشت تا ع. مردمی ھم برق می زد

توی این یک ماه بدجوری بھ اومدن بھ موسسھ عادت . اینجا این بود کھ کسی بھ چیزی گیر نمی داد

... از محیط و آدم ھای اینجا آرامش می گرفت؛ آخرین آدم ھای باقی مونده توی شھر. کرده بود

ھان رو پرت می کردند بیرون کھ اگر ما... آخرین جایی کھ کسی توش فضول زندگی بقیھ نیست

  !چرا بارون نمیاد؟: آقای صدیقی آھی کشید و با نگاھی بھ آسمون گفت. خیلی بھتر ھم می شد

  عاشق شدید؟: کارن خنده ی آرومی کرد و جواب داد

  !من تو این سن و سال؟: مرد مسن خندید و گفت

- ...  

 .تھ تو دوره ی خشکسالی بارون نیاد، سال دیگھ چکار می کنیم؟ مملکت رف برف واگر -

  .حق داشت ولی تو این شرایط این مورد آخرین دل نگرانی کارن بود. کارن سر تکون داد

فقط می خواستند کار . بھ گوش کسی نرفت! ھی گفتیم کمتر از چاه ھا برداشت کنید -

  کی بھ فکر منابع بود؟... خودشون رو جلو بندازند
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: پرسید. مرد تو حال خودش بود و زمزمھ می کرد.  کردکارن با ابروی باال رفتھ بھ صدیقی نگاه

  شما شغلتون چیھ؟

  .بازنشستھ ام -

 ؟ آبشرکتکارمند  -

 .شرکتمعاون  -

بھ لباس ھای معمولی و حالت خودمونی بدنش، جوری کھ . کارن با تعجب بھ صورتش خیره شد

  پس چرا اینجایید؟: پرسید. روی نیمکت نشستھ بود

  ! بھ ھمون دلیلی کھ شما اینجایی:صدیقی گیج نگاھش کرد و گفت

یھ پزشک معروف تو ھمچین : مرد ادامھ داد. مطمئنًا بھ اون دلیل نبود. کارن لبخند طعنھ آمیزی زد

  !جای بی اسم و رسمی نظافت می کنھ؟

کنایھ می نیش و حس کرد کھ مرد داره بھش . کارن ماسک بی فایده اش رو از صورت پایین کشید

: ت و آماده ی دفاع شد ولی صدیقی منتظر جواب نموند و خودش گفتسر جاش صاف نشس. زنھ

نھ دستوری، نھ ... ھر کاری دوست داره می کنھ. کجا بھتر از اینجا؟ آدم یھ چند ساعتی برا خودشھ

یھ قدم اشتباه برداری، حق . پست ھای باال مسئولیت داره... امر و نھی ای، نھ آه و نالھ ی مظلومی

  ...پایمال کردییھ بنده خدایی رو 

صدای قدم ھایی از سمت در اومد و وقتی . کارن سپرش رو انداخت و با سر حرفش رو تایید کرد

خون زیر پوستش دوید ولی سعی کرد بھ روی خودش . سر چرخوند لیلی رو ھمراه ماھان دید

رن حتمًا تا ھمین حاال کلی مغزش رو بر ضد کا. نیاره کھ از دیدن ماھان کنارش، عصبی میشھ

. ماھان طبق عادت ھمیشھ اش، قبل از ورود بھ حیاط توی صندوق پول انداخت. شستشو داده بود

اینکھ می تونست ھمھ رو با حرکات و حرف . گاھی این رفتارھاش حال کارن رو بھ ھم می زد

از . کارن خستھ بود... اینکھ اگر می خواست می تونست کوه رو ھم نرم کنھ. ھاش متقاعد کنھ

از اینکھ این آدم ھیچ کار اشتباھی نمی کرد، . میشھ چند قدم ازش عقب تر باشھ، خستھ بوداینکھ ھ

  .خستھ بود

کردند و بعد یادشون افتاد کھ گرمی ھمھ با ھم احوالپرسی . صدیقی با دیدن ماھان از جاش بلند شد

نست از نگاھش می تو. ماھان فقط سری تکون داد و ھمراه صدیقی داخل رفت!! کارن ھم ھست

ھمونی کھ ھر بار . ھمون نگاھی کھ بعد از دادگاه داشت. رو ببینھخط و نشون کشیدن ھمیشگیش 

  . کارن از غزالھ غافل می شد، توی چشم ھاش می نشست
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حق نداشت ھر . رفتارش بھ کارن برخورد. لیلی حتی سر ھم تکون نداد و دنبال مردھا حرکت کرد

از جاش بلند شد و قبل از اینکھ لیلی . ھ بیرون بکشونھبحثی کھ تو دفتر مشاوره می کردند رو ب

دختر با گیجی نگاھی بھ . مچش رو گرفت و محکم بھ عقب کشید. وارد راھروی موسسھ بشھ

مردھا کھ دور می شدند انداخت، نگاھی بھ مچش توی دست کارن ولی کارن از رو نرفت و ولش 

  !چکار می کنی؟: دستش رو عقب کشید و گفتلیلی . نکرد

تو چکار می کنی؟ من ھر حرفی تو جلسھ ھای روانکاویم می زنم، باید از فرداش اخم و  -

  تخم تو رو تحمل کنم؟

- ... 

 !!کشیمنت حتمًا یھ ماه دیگھ بگذره باید گل بخرم، بیام  -

 !!کافیھ تو جلسھ ھا دروغ تحویل من ندی... احتیاجی بھ منت کشی نیست -

  . حش بودو دروغ رو جوری تلفظ کرد کھ بدتر از ف

  ! کدوم دروغ؟-

. دوباره سمت ساختمون حرکت کرد. از حواسپرتی کارن استفاده کرد و دستش رو بیرون کشید

  !چھ دروغی بھت گفتم؟:  گفتبازکارن دنبالش رفت و 

از پلھ ھای کفشکن .  در مورد مصاحبھ فھمیده بود،شاید از طریق ماھان. کارن دروغی نگفتھ بود

کارن بھ . لیلی با اخم سمتش چرخید. نزدیک در بازوش رو گرفت و کشید. جلوی در باال رفتند

  چھ دروغی؟!... وایسا جواب بده: دیوار کنار در ھلش داد و در حالیکھ جلوتر می رفت، گفت

  !دستت رو بلند کن آقا: لیلی آھستھ اما عصبانی بھ حرف اومد

سریع دستش رو بلند کرد .  شدکارن نگاھی بھ دستش روی سینھ ی لیلی انداخت و متوجھ حرکتش

براش مھم نبود کسی از اون در لعنتی بیرون . منتظر جواب بھ صورتش زل زد. ولی کنار نرفت

اگر ھمین : اخم ھای لیلی بیشتر شد و شمرده شمرده گفت. بیاد و فکر مسخره ای بھ سرش بزنھ

  !االن عقب نری، قسم می خورم ھمھ ی این ھا رو تو تشخیصم قید کنم

. لحنش جوری بود کھ نشون می داد اصًال شوخی نداره. ن از جدیت توی چشم ھاش جا خوردکار

کارن دنبال دردسر نبود؛ مخصوصًا وقتی پای رد صالحیتی وسط می اومد کھ با مصاحبھ سعی 

حوصلھ ناز . توی سکوت، چند قدم بھ عقب برداشت. کرده بود با چنگ و دندون حفظش کنھ

لیلی شالش رو مرتب کرد و با ھمون لحن قبل . کل و شمایل رو نداشتخریدن از کسی با این ش

  !بھت اخطار میدم از این بھ بعد فاصلھ ات رو با من حفظ کنی: گفت
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- ...  

 ! اما وقتش کھ شد دیگھ دروغ تحویل نمی گیرم.فعًال فرصت صحبت ندارم -

حسی کھ . شد و کارن رو با حس سرکوب شدن تنھا گذاشتبدون حرف دیگھ وارد ساختمون 

 . شدن ازش بی نتیجھ بودام تالشش توی زندگی برای خالصھمیشھ ازش بیزار بود و انگار تم

این دختربچھ چطور جرات کرده بود بعد از اینکھ در حد . دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

 با قدم ھای محکم وارد ساختمون شد و مستقیم سمت!! مستخدم پایینش بیاره، اینطوری رفتار کنھ؟

فکر اینکھ نیم ساعت بیکار، . اتاق خانوم پرچمی رفت تا کیف و کتش رو برداره و بیرون بزنھ

پوزخندی زد و . توی حیاط چرخ زده بود تا قبل از دیدن لیلی نره، اعصابش رو بھ ھم می ریخت

  .وارد اتاق شد

یھ آدم دیگھ احتماًال قرار بود غریق نجات . ھمھ مشغول صحبت در مورد یھ مسئلھ ی خاص بودند

فکر : صدای صدیقی رو شنید. کارن لبخندی بھ خانوم پرچمی زد و بھ طرف کتش رفت. دبشن

  !خیلی وقتھ ندیدمش... کھ موندم اینجاکردم دکتر کوچولو میاد 

  واسھ دیدن دکتر موندید؟... آخی: لیلی

شده یکی گوشش دلم تنگ ... میگھ کھ برادر زاده ھام نمیگن» عمو«یھ جوری بھ من . آره: صدیقی

  .رو بپیچونم

بھ : لیلی دوباره گفت. کارن کنجکاو شده بود کھ دارند در مورد کی حرف می زنند. ھمھ خندیدند

  .آقای غریب نواز زنگ زده، گفتھ از ھمون طرف میره بنیاد

  دوست دارید شما ھم با ما بیایید بنیاد؟ : ماھان

  . خونھ ی بچھ ھابھ حاج خانوم قول دادم بریم. نھ، نمی رسم: صدیقی

  .حیف شد: لیلی

  .حداقل یھ کاری ازشون ساختھ است... ولی دکتر شفیق کھ ھستند: صدیقی

  بلھ؟:  کارن دستش رو نرسیده بھ دستھ ی کیف برگردوند و گفت.ھمھ بھ کارن نگاه کردند

  .نھخانوم محسنی داره میره بنیاد، یھ دکتر کوچولو ھم قراره بیاد بچھ ھا رو معاینھ ک: صدیقی

  !فکر نمی کنم ایشون تمایلی داشتھ باشند: ماھان

  .چرا کھ نھ؟ باالخره ھر کس سر از اینجا در میاره، یا دست بھ خیره یا اھل معنویت: صدیقی

چرا تا حرف از معنویت و خوبی : چرا ھمھ قصھ تعریف می کردند؟ کارن پوزخندی زد و گفت

  خستھ نشدید از این ھمھ شعار دادن؟!  افتند؟میاد وسط، ھمھ یاد خیریھ ساختن و نجات دنیا می
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صدیقی کمی معذب شده بود و بقیھ بھ صورتش زل زده . کارن نگاھش رو بین جمع چرخوند

باالخره باید از یھ نفر این حرف ھا رو می شنیدند تا ھوا برشون . ھیچکس حرفی نمی زد. بودند

لیلی سکوت اتاق رو .  ابد ممکن نبودزندگی توی خیاالت و توھمی کھ از دنیا داشتند تا! نداره

  چھ ھدفی واسھ زندگی بھتره از نجات یھ زندگی دیگھ؟: شکست

  !زندگی رو جاھای دیگھ ھم میشھ نجات داد -

 !! در عوض یھ عمر پس اندازشون رو گرفتتو جاھای دیگھ ھم میشھ نجات داد و... بلھ -

چیزی کھ توی این . رو از دست ندهکارن نفس عمیقی کشید کھ آروم بمونھ و جلوی ماھان کنترلش 

حداقل اینطوری اسم اون آدم تا : گفتساختگی بعد با آرامش . یک سال اخیر زیاد اتفاق افتاده بود

  .نھ اینکھ بھ دو روز نکشیده فراموشش کنند... آخر عمر یادشون می مونھ

- ...  

 !دندمردم قدر چیزی رو می دونند کھ براش خرج کر! چھ باور کنی چھ نھ، خانوم -

 !کسی اینجا بھ خاطر قدردانی دیگران نمیاد! چھ باور کنی چھ نھ، آقا -

 .این ھم یھ شعار دیگھ -

واال کار ما بھ تنھا چیزی کھ شبیھ : خانوم پرچمی بھ حرف اومد. لیلی پوزخند زد و سر تکون داد

  !نیست شعار دادنھ

ما . اره ی ما حرف می زنندشعار رو اون ھایی میدن کھ یھ گوشھ درب... ما وسط ماجراییم: لیلی

  !!عمل می کنیم

می دونست اگر قرار باشھ جواب بده، جوابش . کارن چیزی نگفت و با کیف و کت بیرون رفت

وسایلش رو گوشھ ی نیمکت حیاط گذاشت تا دستکش و ماسک . شامل برخورد فیزیکی ھم میشھ

کرد و بیرون اومد، ماھان و وقتی اتاقک رو مرتب . روی نیمکت رو بھ اتاقک نگھبانی منتقل کنھ

لیلی چیزی زیر گوش ماھان گفت کھ دوباره روی صورت کارن . لیلی ھم وارد حیاط شده بودند

پاکت رو جلوی کارن . اخم نشوند، بعد با پاکت سفیدی کھ توی دستش بود بھ طرف کارن اومد

  .حقوق این ماھتون! بفرمایید: گرفت و بدون مقدمھ گفت

  چی؟: پرسید. مینان نداشتکارن بھ گوش ھاش اط

  .خانوم پرچمی خیلی تشکر کردند... یک ماه شده. حقوقتون -
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این مواسکاچی روانکاوش بود یا می خواست روانیش . کارن با حرص نفسش رو بیرون فرستاد

 فکر می کرد کارن محتاج ھمچین پول ھاییھ؟ کسی کھ با یھ جراحی حساس می تونست کل !کنھ؟

  ...ه وھیکل این دختر رو بخر

مسئلھ سر حرف ھامھ، نھ؟ واقعیت انقدر بھتون برخورد؟ مثًال می خوای چی رو ثابت  -

 کنی؟ 

خانوم پرچمی و بقیھ ی حامی ھا خیلی . بھتره حق الزحمتتون رو بگیرید... فقط... ھیچی -

شما ھم طبق . ما نمی خواییم خدایی نکرده مدیون کسی باشیم. روی حالل و حروم حساسند

 .  اھل خیریھ نیستیدگفتھ خودتون

بھ چشم ھای زوم شده ی ماھان انداخت و در حالیکھ سعی می کرد خودش رو آروم کارن نگاھی 

  اینجا چھ غلطی می کنم؟ بھ خاطر چی اینجام؟پس : نگھ داره گفت

  ...!بھ خاطر من -

. ود می گفت؟ شاید از رفتار اخیرش چیزی دستگیرش شده بچی. ن با دھن باز بھ لیلی خیره شدکار

توی ھمچین شرایطی . لیلی ابروھاش رو باال فرستاده بود و لبخند کمرنگی روی صورتش داشت

  .چون من مجبورت کردم: داشت شوخی می کرد؟ جملھ اش رو ادامھ داد

جلوی صدیقی داشت از پلھ ھای . موفق ھم شد. کارن اخم عمیقی کرد تا لیلی لبخندش رو جمع کنھ

شاید کاری . حق با شماست! عذر می خوام آقای صدیقی:  گفتبھشکارن رو . در پایین می اومد

  !کجا بود؟ بنیاد. ازم ساختھ باشھ

کھ حاال با چشم ھای ماھانی .  زد و نگاه نامطمئنش رو بھ ماھان دوختبی جونیصدیقی لبخند 

پس سالم من رو بھ دکتر کوچولو : صدیقی گفت.  خط و نشون می کشیددرشت شده برای کارن

  !برسونید

لیلی با ماھان اومده بود، . جملھ ای بھ ماھان گفت و از حیاط بیرون رفت. خداحافظی کوتاھی کرد

با ماشین : رو بھ لیلی گفت. کارن بدش نمی اومد ماھان رو سر جاش بنشونھ. حتمًا ماشین نداشت

  ...من میریم

الزم نیست رو میام، من کھ دارم ھمین مسیر : کارن اضافھ کرد. لیلی با تعجب بھ ماھان خیره شد

  .مزاحم آقای غریب نواز بشید

  !مزاحمتی نیست: ماھان با دست لیلی رو سمت در راھنمایی کرد و مودبانھ گفت

  !نکنھ شما ھم می خوایید کسی رو ویزیت کنید؟ یا نھ، بھ بچھ ھا مشاوره ی حقوقی بدید -
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خود خانوم دلش بخواد با مگر اینکھ : کارن دوباره گفت. ماھان سر جاش متوقف شد و حرفی نزد

  !شما بیاد

پس : لیلی با لبخند سمت ماھان چرخید و گفت. و جوری بھ لیلی نگاه کرد کھ منظورش رو بگیره

وقتتون رو . می دونم شما قرار بود پرونده ھای شامل عفو رو بررسی کنید... من با ایشون میرم

  .نمی گیرم

با صدای کارن چشمش رو برگردوند؛ کھ گفتھ ماھان چند لحظھ توی سکوت بھ لیلی نگاه کرد و 

  !!!دیر نشھ: بود

کارن پاکت سفید رو محکم از دست لیلی بیرون .  تکون داد و بھ ساختمون برگشتیماھان سر

:  از ھمون جا گفتپاکت رو توی شیار صندوق موسسھ فرو کرد و. سمت در راه افتادکشید و 

  منتظر چی ھستی؟

 تا  اول رانندگی توی سکوت کامل گذشتده دقیقھ ی. بیرون رفت و ھمراھش ھم حرکت کردلیلی 

   بھ خاطر آلودگی ھوا ماشین نیاوردی؟باز: اینکھ کارن پرسید

  .نھ -

 دوباره خراب شده؟ -

 .نھ -

چند . با دعوای توی موسسھ تعجبی ھم نداشت. ظاھرًا تالش برای شروع یھ مکالمھ بی نتیجھ بود

ھر بار کارھای . یاد بیرون ببرمش کھ درد سر نشھنمی خوام ز: ثانیھ بعد خود لیلی گفت

  ...دیگھ خراب بشھ، روم نمیشھ. تعمیرگاھش می افتھ گردن یکی از ھمسایھ ھام

  ھمون مردی کھ جلوی آپارتمانت دیدم؟ -

  .ھمون... بلھ: لیلی کمی فکر کرد و بعد گفت

  !ماشینت کھ بھ نظر نو بود -

 .صفر خریدم. آره -

 ھر بار بھش رو میندازی؟ -

 .، خودش لطف می کنھنھ -

 !!لطف؟؟ -
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قالب یعنی این دختر انقدر ساده بود؟ یا می خواست خودش رو اینطوری . لیلی کنجکاو نگاھش کرد

 دورویی آدم  مثل االن، ظاھر می شد، نمی اومد ھابھ حالت معصوم چشم ھاش کھ گاھی وقتکنھ؟ 

  منظورتون چیھ؟: پرسید. باشھ

  مطمئنی عمدًا دستکاریش نمی کنھ؟ -

  یعنی چی؟: شم ھای درشت لیلی، درشت تر شد و گفتچ

  !!تو ھم کھ تنھایی! مرده دیگھ -

  .لیلی پوزخند زد و سرش رو بھ طرف شیشھ چرخوند

  !بچھ داره! یھ مرد متاھل و محترمھ -

 !!!موجھیچھ دلیل  -

- ... 

 !ولی چشمشون ھرز می چرخھ... خیلی از مردھا متاھل و محترمند، بچھ ھم دارند -

  !بلھ، پرونده ھاشون زیر دستم اومده:  گفتلیلی با کنایھ

 ماھان شنیده بود کھ مربوط بھ پرونده ی کارن می لحن تلخی داشت، شاید چرت و پرت جدیدی از

بگو ببینم چھ دروغی بھت گفتم؟ چرا تھمت زدی ! گفتی دروغ: کارن جدی تر از قبل پرسید. شد

  بھم؟

  !ماھان گفت خواھرش مرده -

 !غریب نواز -

حواسش رو بھ . لیلی با تردید نگاھش می کرد.  صدای اخطار آمیزش تعجب کردخودش ھم از

: ھمزمان گفت. چند ثانیھ بعد، داخل یکی از فرعی ھا پیچید کھ از خیابون بیرون بره. خیابون داد

  دیگھ چھ چیزھایی بھت گفتھ؟

  .مجبور نیستم با کسی در میون بذارم -

 !!چطور من مجبورم؟ -

  بدی؟کھ یھ مشت دروغ تحویلم -

 کدوم دروغ؟ -

- ... 

خودت تو دھنم گذاشتی کھ از زنم جدا شدم؛ کھ ... من کی گفتم زنده است؟ تو نپرسیدی -

 .اتفاقًا حقیقت داره
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 .خیابون رو اشتباه رفتی -

بلواری کھ یھ بار نصفھ شب، توش با .  رد نشھبلوارفقط می خواست از اون . اشتباه نرفتھ بود

ھمیشھ ھم انقدر . یلِ  آشناییشون، خریتی نبود کھ نکرده باشنداون اوا.  گذاشتھ بودکورسغزالھ 

خوش می گذشت کھ انگار ھمون لحظھ ھای با ھم بودن، ھمون خاطره ھا برای یک عمرشون 

  .اما نبود... کافیھ

  .از این ور ھم راه داره -

ست ماشین رو جلوی در پارک کرد و خوا. بھ آدرسی کھ لیلی موقع سوار شدن داده بود، رسیدند

  خانومت کی فوت شد؟: پیاده بشھ کھ لیلی گفت

  .حدود یک سال پیش... غزالھ؟ -

  مشکالتت از ھمون وقت شروع شد؟ -

چھ دلیلی داشت . ناسالمتی داشت با مشاور روانشناس حرف می زد. دیگھ انکار فایده ای نداشت

  .بلھ: کھ مدام ھمھ چیز رو تو خودش بریزه و باھاش بحث کنھ؟ آروم گفت

   زدن در موردش سختھ، با من در میون نذاشتی؟چون حرف -

 .بلھ -

 .چون زندگیت از ھم پاشیده... از رفتارت مشخصھ کھ عصبی ھستی -

- ... 

 .چون نتونستی جلوی از دست رفتن ھمسرت رو بگیری... مشخصھ کھ بھ ھمھ چیز بدبینی -

- ... 

ھ کھ چون این تنھا راھی... مشخصھ کھ با غرورت بین خودت و جامعھ فاصلھ میندازی -

 .توجھ دیگران رو از ضعف و ناراحتیت دور می کنھ

- ... 

 .چون ھنوز نتونستی واقعیت رو قبول کنی... خودت گفتی قید زن ھا رو زدی -

 !خواھش می کنم تمومش کن -

چیزی نیست کھ نخوای مطرح ... کامًال طبیعی. گفتم کھ بدونی ھمھ ی این ھا طبیعیھ... نھ -

 .کنی، بخوای ازش خجالت بکشی

من اینجام کھ در مورد ھمھ ی این ھا :  رو روی دست کارن گذاشت و با صدای مالیمی گفتدستش

  .حرف بزنیم، راه حل بدیم
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طبیعیھ کھ بھ ھم بریزی، کسی کھ : انگشت ھاش دور دست کارن محکم تر شد و ادامھ داد

  ...عاشقشی

  !عاشق؟: کارن وسط حرفش پرید

- ...  

 تو از عشق چی می فھمی؟ -

 !ر آدمی یھ تجربھ ای دارهمطمئن باشید ھ -

 !ولی من نھ -

من عاشقش : کارن پوزخندی زد و توضیح داد. انگشت ھای لیلی کمی شل شد و گیج نگاه کرد

  ...نیستم

- ...  

 !می فھمی؟ متنفر. ازش متنفرم -

 !یھ کم آروم تر... خیلھ خب -

 از ماھانت پرسیدی دادگاه سر چی بود؟... نمی تونم -

 .م از تو بپرسممی خواست. چیزی نمی دونمنھ،  -

جریان تو ھمھ ی سایت ! می خوای باور کنم نمی دونی؟! لعنتی: ناخودآگاه صداش باالتر رفت

  .»نمی دونم«از روز اول ھی میگی ! ھای زرد پخش شده بود

معذرت می خوام کھ : بعد سکوت رو شکست. لیلی با چشم ھای دلخور بھ صورتش خیره شد

  !تمخواننده ی سایت ھای خبرپراکنی نیس

- ...  

تو باید بھ یھ . تو باید خودت رو خالی کنی! اینکھ من بفھمم مھم نیست، اینکھ تو بگی مھمھ -

 .نفر بگی و فراموشش کنی وگرنھ تا آخر عمر برای خودت میگی و تکرارش می کنی

از یھ . دستش رو بلند کرد و ھمین قطع ارتباط کوچیک کافی بود تا حال کارن داغون تر بشھ

نمی : بلند گفت.  از یھ طرف دادگاھی کھ آبروی حرفھ ایش رو بھ خطر انداختھ بودطرف غزالھ و

  پرسی اتھامم چی بود؟

  .آروم تر عزیزم -

ادامھ . روی بازوی کارن نشست و کارن قصد حتی یھ اینچ تکون خوردن رو نداشتاین بار دستش 

  !اگر فکر می کنی آماده ای بگو: داد
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  .ا تاثیر حرفش رو ببینھکارن بھ چشم ھای لیلی خیره شد ت

  .اتھامم قتل غزالھ بود -

  .معلومھ کھ خیلی زود تبرئھ شدم: نپرسیده جواب داد. از چشم ھاش سوال توی ذھنش رو می خوند

  چرا ھمچین اتھامی؟: گفت. لیلی ھنوز آرامش صورتش رو حفظ کرده بود

 ...ای من بعدشرفتارھ... مرگش مشکوک بود و. اون اواخر اختالفاتمون باال گرفتھ بود -

 ...عجیب غریب شده بود

- ... 

  !!از نظر ماھان مقصر ھمھ ی مشکالت دنیا منم -

چرا از ھمون اول گفتنش انقدر برات سخت بود؟ من کھ بھت فرصت دادم، من کھ ھمین  -

 کاری کردم کھ بی اعتماد شدی؟... االن ھم سوال پیچت نمی کنم

با وجود ھمھ ی . باھاش احساس نزدیکی می کردبعد از مدت ھا تنھایی، کنار زنی نشستھ بود کھ 

بیشتر از یک سال می شد . اختالف نظرھا و بحث ھا نمی تونست این حس نزدیکی رو انکار کنھ

گوشھ ی پیشونیش  . کھ طرف زنی نرفتھ بود و با وجود طبع گرمش ھمھ چیز رو کنار گذاشتھ بود

این چشم ھا .  ھای غزالھ خیلی تیره تر بودچشم. رو بھ صندلی تکیھ داد و بھ چشم ھای لیلی زل زد

  .بعضی چیزھا بھتره سربستھ بمونھ: دادرو آروم جواب سوالش . بھ قھوه ای روشن می زد

نھ وقتی ھر : گفت. چشم ھای لیلی دوباره مھربون شده بود و از اون دلخوری دیگھ ھیچ اثری نبود

  ! ھفتھ جلسھ ی روانکاوی داری

- ... 

 .ھ آدم بھ برگشتنت سر کار بستگی دارهنھ وقتی نجات این ھم -

 .ای زندگیم رو نظر بقیھ اثر بذارهنمی خوام اتفاق ھمن ! لیلی -

 .نیستم، حداقل تا پایان دوره ات» بقیھ«چرا متوجھ نیستی؟ من  -

 !!!تویی کھ متوجھ نیستی -

قطھ واسھ یھ مرد، حرف زدن از ن: ادامھ داد. تکیھ اش رو از صندلی برداشت و سمت لیلی خم شد

  .ضعف ھاش سختھ

  .من مراجع مرد زیاد داشتم -

این سادگی بی اندازه کھ انگار مستقیم از یھ ... این مدل نگاه کردن... این صداقت توی صداش

انگشتش . بعضی وقت ھا بدجوری کارن رو تحت تاثیر قرار می داد... سیاره ی دیگھ اومده بود
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 رو از روی بازوی کارن برداشت و مشکوک لیلی دستش. رو زیر چونھ ی لیلی برد و بلندش کرد

  !ولی ھیچ کدوم مثل من بھت فکر نمی کنند: کارن گفت. نگاه کرد

بھ قصد لب  صورتش رو باالخره فکر و خیال رو کنار گذاشت و. مردد بود کھ کاری کنھ یا نھ

اھی کارن نمی دونست باید عذرخو. اما لیلی فرصت نداد و سریع عقب کشید. جلو بردھای لیلی 

ترجیح داد ساکت بمونھ و اوضاع . تا بھ حال توی ھمچین موقعیتی قرار نگرفتھ بود! کنھ یا نھ

کارن . لیلی با اخم از ماشین پیاده شد و بھ طرف ساختمون آجری رفت. ناجور رو بدتر از این نکنھ

 خودش اما. بھ ماشین ھاتف کھ درست رو بھ روش پارک شده بود. کالفھ بھ شیشھ ی جلو خیره شد

  . داخل ماشین نبود

دیگھ حتی نمی تونست درست و غلط . کارن چشم چرخوند و توی آینھ بھ صورت خودش نگاه کرد

فقط مطمئن بود کھ کار از محکم کاری عیب نمی کنھ و پرونده ای کھ ھاتف . رو تشخیص بده

از . کر کردچند لحظھ پیش فبھ آھی کشید و . درست می کرد برای روز مبادا بھ کارش می اومد

خودش می دونست چھ . نظر ھاتف حرکت کارن ساختگی بود، اما خودش می دونست چکار کرده

  .از ماشین پیاده شد و بعد از قفل زدن، بھ طرف ساختمون رفت. دیوونگی ای کرده

کف ساختمون مثل اکثر ادارات پوشیده از سنگ بود ولی دیوارھا بھ رنگ کرم قدیمی رنگ آمیزی 

توی راھرو حرکت می کرد و بھ داخل اتاق ھایی کھ درشون . یلی جاھا رطوبت داشتشده بود و خ

این دختر آدمی نبود کھ بتونھ . ھمین حاال ھم از کارش پشیمون شده بود. باز بود، سرک می کشید

باالخره لیلی رو پیدا کرد؛ توی یکی از اتاق ھا . باھاش راحت رفتار کنھ و نگران عواقبش نباشھ

کارن ضربھ .  اتاق مسئول این طبقھ بود، ایستاده بود و با پسر جوونی صحبت می کردکھ ظاھرًا

چشم ھای کارن . داخل اتاق بھ سمتش نگاه کردند ھر چھار نفرِ . ای بھ در زد و وارد اتاق شد

نگاھش رو روی کف لیلی ! ھمون عواقبی کھ انتظارش رو می کشید... روی اخم صورت لیلی بود

  !سالم استاد: سر جوون سریع جلو اومد و در حالیکھ دست می داد گفتپ. اتاق انداخت

دانشجوی : با تردید دست داد و پرسید. کارن معموًال چھره ی دانشجوھاش رو بھ خاطر نمی آورد

  من بودی؟

خانوم محسنی گفتند امروز شما ھم تشریف . باالخره شما استاد ما ھستید... اوووم... نھ -

  .آوردید

دو با سر حرف پسر رو تایید کرد و بھ . ھ لیلی انداخت کھ ھمچنان نگاھش نمی کردکارن نگاھی ب

یکی از مردھا کھ صاحب اتاق بود، خودش رو حیدری . مرد دیگھ ی اتاق ھم سالم کوتاھی داد
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نکشید کھ حیدری، بھ ده دقیقھ . معرفی کرد و بقیھ ی صحبت ھا، احوالپرسی و تشکر معمولی بود

رفتار ھمھ ی کارکن ھا خیلی مودبانھ . لن اجتماعات ھمون طبقھ راھنمایی کردجمع رو بھ سمت سا

 اینکھ ھر کس جایگاه و نقش .بود و کارن ھمیشھ توی این شرایط احساس راحتی بیشتری می کرد

حدود ھشتاد تا بچھ با سن ھا و لباس ھای مختلفت روی صندلی ھای سالن نشستھ . خودش رو بدونھ

حیدری کارن رو سمت یکی از . اداری سفید گوشھ ی سالن خودنمایی می کردبودند و دو تا میز 

خانوم ھای سرپرست، بچھ ھا رو بھ نوبت ... بفرمایید اینجا دکتر: میزھا ھدایت کرد و توضیح داد

  .میارند خدمتتون برای معاینھ

  .فقط چند دقیقھ صبر کنند تا من آماده بشم: کارن پشت میز نشست و گفت

. رفت، گفت و بھ طرف مرد دیگھ ای کھ پشت میز بعدی نشستھ بود» چشم«ارن حیدری بھ ک

ظاھرًا مرد بھ راھنمایی احتیاجی نداشت و قبًال ھم این کار رو کرده بود، چون ھم با حیدری، ھم با 

شروع کرد بھ بیرون . از صحبت ھاشون چیزی نمی شنید. لیلی و اون پسر جوون آشنایی داشت

من ھم : صدای پسر جوون رو شنید کھ با خنده می گفت. یل ابتدایی از کیفشآوردن دستکش و وسا

  !کھ طبق معمول میز ندارم

من ھفتاد سالم ھم کھ بشھ، باز کسی تحویلم نمی : ھر سھ بھش خندیدند ولی پسر جدی ادامھ داد

  !گیره

  ! کھ بھ میز احتیاج نداریاین چھ حرفیھ دکتر؟ تو انقدر بزرگواری: حیدری

  ! باور کنید انقدرھا ھم بزرگوار نیستم...!کی این شیشھ نوشابھ ھا رو جمع کنھی: پسر

دکتری کھ نشستھ بود از . دوباره ھمھ خندیدند، حتی چند تا از بچھ ھای ردیف نزدیک بھ میزھا

! بیا بشین: بھ سمت صندلی فشارش داد و گفت. جاش بلند شد و با خنده شونھ ھای پسر رو گرفت

  ! ما برداریبلکھ دست از سر

  .نھ دیگھ، االن فایده نداره: پسر

  !حاال بشین، ناز نکن: دکتر

  .االن کھ خودم بھ زبون اومدم؟ قبلش باید فکرش رو می کردید: پسر

  !  فکر کردیم پشت میز بشینی بھت بر می خورهفروتنیاز بس کھ : لیلی

  ! حاال بیا بشین...خانوم راست میگن... دقیقًا: حیدری خندید و گفت

بھ جان یھ دونھ زنم ... نھ: جواب داد. پسر با کولی بازی جلوی فشار شونھ ھاش مقاومت می کرد

  !اگر بشینم
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با این .  کارن بوداعصابروی باز صدای خنده بلند شد و از بین صداھا، خنده ی لیلی بدجوری 

بھتر . »تردک«البتھ حیف اسم . کی بوده» دکتر کوچولو«تفاسیر مشخص بود کھ منظور صدیقی از 

توجھ . کارن نفس عمیقی کشید و سرش رو برگردوند. »!دلقک کوچولو«بود اسمش رو میذاشت 

اصًال نپرسیده بود کھ این بچھ ھا تحت . اش رو بھ حالت مبھوت صورت بعضی از بچھ ھا داد

ط وسط یھ ماجرا افتاده بود و فق. در واقع اھمیتی براش نداشت. حمایت چھ مرکز و سازمانی ھستند

نگاھش رو باالتر برد و . چیزی جلوی دیدش رو گرفت. می خواست ھر چھ سریعتر تموم بشھ

. با دیدن لبخندش، ابروھای کارن باال رفت.  رو دید کھ جلوی میزش ایستادهصورت پسر جوون

  .من بعضی وقت ھا کانالم یھو عوض میشھ... !ببخشید استاد: پسر بھ حرف اومد

  .مھم نیست -

 !نھ دیگھدست شما درد نک -

 بلھ؟ -

 !!گفتید مھم نیستم -

... من شما رو تو یکی از کنفرانس ھای دانشگاھمون دیدم: کارن جوابی نداد و پسر با خنده گفت

  .یکی دو تا از برنامھ ھاتون رو ھم دنبال کردم

  .بلھ -

چھ :  بھ ناچار پرسید.کردکارن حوصلھ ی حرف زدن نداشت اما پسر حرکتی برای رفتن نمی 

  دانشگاھی؟

  .علوم پزشکی تھران -

 تموم کردی؟ -

  .یک عدد انترن بیچاره. مانترن -

احتماًال بھ این جور . خیلی بچھ نشون می داد. بھ نسبت سن و سالش خوب بود. کارن سر تکون داد

کارن نگاھش رو توی سالن چرخوند و لیلی رو کنار . جاھا سر می زد کھ تجربھ اش رو باال ببره

. باال بیاره چند ثانیھ طول کشید تا نگاھش رو ول خنده و صحبت بود،مشغ. یھ گروه از بچھ ھا دید

این ھم از . با دیدن کارن چشم ھاش عصبانی شد و حالت معصوم ھمیشگیش رو کامل از دست داد

مخصوصًا ! کارن کفری بود کھ چرا نتونستھ جلوی خودش رو بگیره. رو دادن بھ زن ھاعاقبت 

شت بھ این نتیجھ می رسید کھ حتی بھ خاطر سریع تر گرفتن کم کم دا!  زنی با این ظاھرکنار

 اینطوری توھم ندادهکسی کھ بھ خاطر یھ بوسھ ی . امضای صالحیت ھم ارزش نزدیک شدن نداره
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کالفھ خودکار توی دستش  کارن سرش رو چرخوند و در حالیکھ ...!زده بود و چشم غره می رفت

  . ھست  MRIنھ اینجا امکانات ... الھنھ تخصصم اطف: رو روی میز مینداخت، غر زد

می دید بھ ودت عاگر مورد مشکوکی دیدید، .  کلی کافیھآپچکیھ : پسر جوون با آرامش جواب داد

  .آزمایشگاه ھا و بیمارستان ھای حامی

پسر با نگاه . حاال کارش بھ جایی رسیده بود کھ جوونک ھا بھش درس می دادند. کارن اخم کرد

  . ، شونھ باال انداخت و یک راست بھ طرف لیلی رفتگیجی بھ صورت کارن

: کارن اشاره زد و آروم، جوری کھ فقط نسیم بشنوه گفتھمین کھ نزدیک شد، با ابرو بھ سمت 

  !فکر کنم بھ زور اومده

  .من زورش نکردم آقای حقی: نسیم ھم صداش رو پایین آورد و بدون نگاه بھ اون طرف جواب داد

چرا کسی باور نمی کرد کھ نسیم زورش نکرده؟ دکتر یزدی ھم .  نزدحقی ریز خندید و حرفی

بھ پسر ده . حقی بھ طرف ردیف بچھ ھا رفت و جلوی صندلی اول توقف کرد. ھمین رو گفتھ بود

  !سالم پسرم:  یازده سالھ ی رو بھ روش گفت–

توی این روپوش الغر بود و . پدر بودن اصًال بھ سن و ظاھرش نمی اومد. نسیم از لحنش لبخند زد

  آخرین باری کھ دکتر رفتی کی بود؟: ادامھ داد. سفید گم شده بود

  .تابستون. سھ چھار ماه میشھ: پسر کمی فکر کرد و بعد گفت

  دلیلش چی بود؟... اھوم -

 .دلم درد می گرفت -

 بعد از غذا؟ -

 .دارو خوردم، خوب شدم. بعضی وقت ھا. نھ -

 کامل خوب شدی؟ -

ھ ھا تنھا گذاشت و بھ طرف دیگھ ی سالن رفت تا با سرپرست بچھ ھا نسیم دکتر کوچولو رو با بچ

با دیدن نسیم از آقایون جدا شد و قدمی . این سری خانوم مسنی ھمراه دو آقا اومده بود. صحبت کنھ

بعد از احوالپرسی رسمی مشغول قدم زدن کنار ردیف ھای صندلی شدند و . بھ سمتش برداشت

یھ مدت ھم تو . ینی خوندم ولی با بچھ ھا ھم زیاد سر و کار داشتممن روانشناسی بال: نسیم گفت

  .  روان درمانی مشغول بودمکلینیک

  .چقدر عالی -

 .اگر بین گروه، بچھ ھایی ھستند کھ بھ حرف زدن با من نیاز دارند، در خدمتم -
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. یکیشون توھم داره. یکیشون تو مدرسھ خیلی مشکل سازه. اتفاقًا چند مورد داریم خانوم -

 .ی ترسم خطرناک باشھم

 . ھر وقت معاینھ شون تموم شد، من رو راھنمایی کنیدپس -

 .ھمین االن می برمشون سر صف. چشم -

حاال . برای چندمین بار نگاھش بھ طرف کارن کشیده شد. نسیم بھ زن کھ دور می شد لبخند زد

اتفاق توی ماشین ھنوز ھم . کامًال غرق کارش شده بود و دست یکی از بچھ ھا رو معاینھ می کرد

می دونست فکر . تمام فکر نسیم رو درگیر کرده بود و حرف زدن با بقیھ چیزی رو تغییر نمی داد

می دونست ! کردن بھ احساسش چقدر احمقانھ است و قاعدتًا االن باید عصبانی باشھ، نھ ھیجان زده

اما نمی تونست .  دارهمغایرت میده، مردممرور کردن اون چند لحظھ، با توصیھ ھایی کھ بھ 

اگر روش . ذبھ ای میذاشتااز ھمون اول نباید بنای صمیمیت رو با ھمچین مرد پر ج. کاریش کنھ

  .  بھ زودی بھ بزرگترین اشتباه زندگیش تبدیل می شدآدمھاش رو عوض نمی کرد، این 

سراغ سرپرست رفت کھ ھمون دختر مشکل دار . روش رو برگردوند و نفسش رو بیرون فرستاد

دکتر با لحن گرم ھمیشگیش شروع بھ . و از صندلی بلند کرده بود و سمت دکتر یزدی می بردر

نسیم . رو داخل دھان دختر حرکت می دادی مخصوصش نور و آینھ . معاینھ ی دندون ھاش کرد

تونست برای ھر نکتھ ای توی برقراری ارتباط با اطرافیان می . ظاھر دختر رو بررسی کرد

چند دقیقھ بعد، دکتر آینھ رو توی محلول فرو برد و مشغول نوشتن جلوی .  باشھشخیص نسیم مفیدت

تمام مدت دختربچھ بھ نقطھ ای رو بھ روش خیره شده بود و حرفی نمی . اسم دختر توی لیست شد

کارت من رو کھ . نذارید پخش بشھ... فقط یھ مورد پرکردنی داره: دکتر رو بھ سرپرست گفت. زد

  دارید؟

  . شما درد نکنھدست. بلھ -

. برگھ ی سالمتی دختر رو مھر و امضا کرد و روی بقیھ ی برگھ ھا گذاشت. دکتر سر تکون داد

برگھ ی . بعد با لبخند بلندش کرد. زن ضربھ ای بھ شونھ ی دختر زد کھ حواسش رو جمع کنھ

. سالمت رو برداشت و با خودش بھ طرف کارن برد کھ حاال داشت بھ این سمت نگاه می کرد

می تونست جایی دور از میز کارن . ھمراه زن نرفت. ناخودآگاه اخمی روی صورت نسیم نشست

 و توجھ اش چرخوند رو چشم ھاش. این بار نگاه کارن ھم پر از حس ھای منفی شد. منتظر بمونھ

دختر دوباره مثل قبل بھ  .جلوش داد کھ مشخص بود بیشتر از نھ یا ده سال ندارهرو بھ دختربچھ ی 

با این تفاوت کھ ناگھان لبخند شیطنت آمیزی زد و با صدای کارن . قطھ ای رو بھ روش خیره بودن



 218 

نسیم میل شدیدش بھ زیر نظر گرفتن کارن رو نادیده گرفت و بھ سمت خلوت ترین . سمتش چرخید

روی یکی از .  رفت تا موقع صحبت با بچھ ھا، کسی مزاحمشون نشھاستیججای سالن یعنی باالی 

بعد از یکی دو دقیقھ کلنجار رفتن با . ی ھایی کھ بھ شکل نیم دایره چیده شده بودند، نشستصندل

  .گوشی، باالخره روی صندلی کج شد تا بھ میز کارن دید داشتھ باشھ

چند بار باال و پایین بردش، چیزی بھ خانوم . بدجوری روی ساق پای بچھ تمرکز کرده بود

پاش رو از کفش بیرون آورد و چیزی .  با دختر حرف زددوباره. سرپرست گفت و جوابی شنید

ده دقیقھ بعد، اولین بچھ ای کھ سرپرست .  بررسی کرد کھ نسیم سر در نمی آورد پشت گردنشرو

  ! برای صحبت با نسیم آورده بود، روی یکی از صندلی ھای کنار نسیم نشست اما اون دختر نبود

. خوشبختانھ نسیم مورد حادی پیدا نکرده بود. موم شدنزدیک یک ساعت سر و کلھ زدن با بچھ ھا ت

باالخره خانوم سرپرست ھمون دختربچھ ی اولی رو ھمراھش آورد و با حالت چشم و ابرو بھ 

 نسیم برای باز کردن سر صحبت، لبخندی زد .نسیم فھموند کھ بھ سختی برای گفتگو راضیش کرده

  آقای دکتر معاینھ ات کرد؟: و گفت

  .جواب داددختر با سر 

  پاھات مشکلی داره؟ درد می کنھ؟ -

 .ویز ویز می کنھ. نھ -

  .پارستزی... پار... پـآقاھھ می گفت : دختر ادامھ داد. احتماًال منظورش گزگز بود

  خواب میره؟ -

 .نمی دونم -

 اسمت چیھ عزیزم؟ -

 .رعنا -

 قرار شد بری آزمایش بدی؟! خب رعنا خانوم -

 .نمی دونم -

 چند سالتھ؟ -

 .ھ سالتو شناسنامھ ام ن -

  چطور مگھ؟: نسیم لبخند زد و پرسید

  .واسھ ھمینھ کھ از بقیھ ی کالس بیشتر ھوش دارم. من یھ سال بزرگترم -

 از کجا می دونی؟ -
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 .یھ نفر بھم گفتھ -

 کی؟ -

 .نمی تونم بگم -

 .من کھ در موردش بھ کسی نمیگم -

  . کنیآخھ اگھ بگم ھم باور نمی: رعنا حرکتی بھ لب ھاش داد و بعد از چند ثانیھ گفت

  . باور کنمشاید: گفت. اال کنجکاو شده بودنسیم ح

  .ھمزادم: رعنا شونھ باال انداخت و جواب داد

  .انتظار شنیدن اسم کسی رو داشت. نسیم از این جواب کمی جا خورد

  ھمزادت رو کجا دیدی؟ -

. رعنا روی صندلی، بھ طرف نسیم خم شد و سرش رو جلوتر برد تا نسیم ھم ھمین کار رو کنھ

اون من رو : دختر با صدای خیلی آرومی کنار گوشش جواب داد. سیم جلوتر رفت و منتظر موندن

  .پیدا کرد

- ...  

 .حتی می دونھ مامان و بابام کجان -

  .یھ روز منو می بره پیششون: ادامھ داد.  صداش کمی عجیب و غریب شده بودتونحاال 

. رو کنار گوشش حس می کرد نفس دختربچھ ینسیم ھمچنان توی سکوت گوش می داد و گرما

 با دختر. رعنا ناگھان زیر خنده زد کھ نسیم در جا تکونی خورد و سرش رو با دلھره عقب کشید

  !!دیدی گفتم باور نمی کنی: خنده گفت

مگھ تا حاال تو رو : آروم پرسید. نسیم بھ چشم ھای رعنا خیره شد تا توجھ کاملش رو جلب کنھ

  جایی برده؟

  .آره: بھ اطراف چرخوند و بعد گفترعنا چشم ھاش رو 

  کجا؟ -

 .پارک برده -

 کدوم پارک؟ -

 .اسمش کھ یادم نیست -

 چطوری تونستی از خوابگاھتون بری بیرون؟ -

  .وقت ھایی کھ آقا محمدی حواسش نیست... اوووم... خب: رعنا کمی فکر کرد و با ِمن ِمن گفت
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  ھمین االن ھم اینجاست؟ -

 کی؟ -

 .ھمزادت -

 !معلومھ کھ ھست -

ی کوچکترین عالئم بدن و صورتش تمرکز کرده بود تا توی این زمان کم تشخیص بده، نسیم رو

سوال ھای حرفھ ای تری رو انتخاب کرد و از جزئیات . مورد خیال پردازیھ یا بیماری روانی

  کجا نشستھ؟: پرسید

ن نزدیک تری. اگر واقعًا کسی رو می دید، ممکن بود ننشستھ باشھ اما رعنا با سوال پیش رفت

  !اینجا: صندلی رو نشون داد و گفت

  .اینجا کھ کیف منھ -

  مانتو و مقنعھ اش چھ رنگیھ؟: نسیم دوباره پرسید. حرفی نزد. رعنا کمی گیج شده بود

  .رنگ مال خودم -

اگر بھ بیماری . این ھم یھ انحراف دیگھ کھ خیال نسیم رو از دروغ ھای رعنا راحت تر می کرد

ظاھرًا این ھا فقط . دی در انتظار دختری بھ این کوچیکی بودخاصی مشکوک می شد، آینده ی ب

  .خالی بندی ھای دوران بچگی بود، نھ چیز بیشتر

  میذاری من باھاش تنھا حرف بزنم؟! رعنا جان -

 با کی؟ -

 .ھمزادت -

  !تو کھ نمی بینیش:  گفتخرهباال. رعنا گیج تر از قبل نگاھش رو بھ اطراف می چرخوند

  .م می تونموقتی تو می بینیش، من ھ -

 ...آخھ -

 !اگر زیاد در موردش حرف بزنی، ممکنھ دوست ھات رو بترسونی... رعنا -

 .اون ھا دوست دارند بشنوند، من باھاش کجاھا میرم... نھ -

- ... 

 .شب ھا کھ با ھم حرف می زنیم، کلی می خندیم -

 رو می در حالیکھ لپ تپلشنسیم ھم با لبخند سر تکون داد و . لبخند بزرگی روی صورتش نشست

  .پس فقط بھ دوست ھات بگو، نھ ھمھ: گفتکشید، 
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بعد نگاھش از روی صورت نسیم بلند شد و کم کم باالتر رفت کھ این . رعنا گردنش رو کج کرد

نسیم رد نگاھش رو دنبال . انگار بھ یھ چیز واقعی زل زده بود. حرکتش دوباره نسیم رو ترسوند

کارن خیره نگاھش می کرد، .  خالی، نفس راحتی کشیدبا دیدن کارن بھ جای فضای. کرد و چرخید

  از کی اینجاست؟: روی صندلی درست نشست و از رعنا پرسید

  !دو دیقھ: رعنا

  !ادامھ بدید: کارن

  .من می خوام برم پیش دوست ھام: رعنا

  چیھ؟ خانوم محسنی تو رو ھم اذیت کرده؟: کارن

ی کرد بعد از حرکتش توی ماشین، انقدر بی چطور جرأت م. نسیم، عصبانی نگاھی بھ باال انداخت

  برم؟: رعنا پرسید. خیال رفتار کنھ

نسیم پوشھ و کیفش رو . سمت پلھ ھا دوید. نسیم سر تکون داد و دختر سریع از صندلیش کنده شد

  .می خواستم در یھ مورد مطمئن بشم: برداشت و خواست پایین بره کھ با صدای کارن متوقف شد

  کھ من رفتار اخیرتون رو تو گزارشم نمیارم؟: و گفتنسیم پوزخندی زد 

  .منظورم رعنا فاطمی بود: بعد لبخندی زد و گفت. کارن توی سکوت بھ نسیم زل زده بود

- ...  

 ! رو از خودش در نمیارهگزگز پاھاشمی خواستم مطمئن بشم  -

خند کارن لب. نمی دونست چی باید بگھ.  دویدت نسیماز ھیجان یا شاید خجالت، خون زیر پوس

  .آخھ رفتارش عادی نبود: پررنگ تر شد و ادامھ داد

  .مشکلی ندارهھیچ بھ احتمال زیاد پاھاش ... بلھ -

رفتار : نسیم دوباره چرخید کھ از استیج پایین بره ولی کارن دنبالش حرکت کرد و بین راه گفت

  !اخیرم؟؟

 من تمایل ندارم در :بعد برگشت و با خونسردی گفت. نسیم پلک ھاش رو روی ھم فشار داد

  !تا جلسھ ی بعدی تو دفتر... موردش حرفی بزنیم

من از گزارش : کارن قدمی جلوتر برداشت و در حالیکھ تمام صورتش پر از آثار تفریح بود، گفت

  !!تو نمی ترسم

  !بھ نفعتھ کھ بترسی -

 !ھستحل ھمیشھ یھ راه  -
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نگاھی بھ اطراف . رده بودنسیم نمی دونست از چی حرف می زنھ اما این نزدیکی معذبش ک

. ھمین حاال ھم زیر نظر خیلی ھا بودند. این باال بیشتر از ھمھ جای سالن توی دید بود. انداخت

قدمی کھ سمت نسیم برداشتھ بود رو بھ . دوباره بھ کارن نگاه کرد کھ حاال صورتش جدی شده بود

قصد ندارم ... گفتم کھ! نداختم؟واقعًا نفھمیدی داشتم دستت می:  و آروم اما جدی گفتعقب برگشت

  .مخصوصًا کسی کھ ھم سطحم نباشھ. زنی رو وارد زندگیم کنم

چون من ھم تصمیم ندارم بھ خاطر شما، سطح . خوبھ: نسیم بھ زحمت لبخندی زد و جواب داد

  .خودم رو پایین بیارم

- ...  

 !با اجازه -

اصًال اگر بود ھم بھ ! ه استمردک فکر می کرد اشراف زاد. با بیشترین سرعت سمت پلھ ھا رفت

 تقریبًا کار بچھ ھا .نفس عمیقی کشید و سراغ خانوم مسن سرپرست رفت! نسیم چھ ربطی داشت؟

خانوم . البتھ کارن ھنوز سر میزش برنگشتھ بود. تموم شده بود و دکترھا مشغول کاغذ بازی بودند

  با بچھ ھایی کھ آوردم حرف زدید؟: جلو اومد و از نسیم پرسید

  .زمان کم بود ولی بھ ھمھ رسید. لھب -

 مسئلھ ی خاصی نبود؟ -

 .ثابت ندارند خیلی آسیب پذیرند خانم قیمبچھ ھایی کھ  -

در مورد ھر کدوم، یھ توضیحاتی رو : پوشھ ی توی دستش رو بھ طرف زن گرفت و ادامھ داد

ل جلب توجھ دند، دنبااغلب احساس تنھایی می کنند، سرگرمی ندارند، سرکوب ش... یادداشت کردم

  .مثل ناسازگاری، بلوف و غیره... بشھ از ھر طریقی کھ اند

  ...رعنا چطور؟ نکنھ. حق با شماست: زن سر تکون داد و گفت

از طریق این قصھ ھا سعی . فقط قوه ی تخیلش خیلی فعالھ. نھ، مسئلھ ی پیچیده ای نداره -

  .می کنھ دوست پیدا کنھ

 .ھفکر کردم ممکنھ مریض باش. خدا رو شکر -

سعی کنید با واقعیت ھای جامعھ . فعًال کھ جدی نبود، ولی حواستون بیشتر بھش باشھ -

 ! اگر حس کردید داره دردسر ساز میشھ، بھ روانپزشک  مراجعھ کنید.بیشتر آشناش کنید

 .بلھ -

 .نیازشون فقط جسمی نیست. این بچھ ھا کسی رو بھ جز شما ندارند -
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 .ون میذارمحتمًا با مربی ھا در می... بلھ خانوم -

 .فعًال با اجازه -

نسیم برای خداحافظی با . زن با لبخند سر تکون داد و مشغول خوندن برگھ ھای داخل پوشھ شد

نسیم با خنده . دکتر حقی روی میز دکتر یزدی نشستھ بود و می خندید. دکترھا بھ طرفشون رفت

  !!واسھ من ھم تعریف کنید: گفت

  . ندارمدارم بھ دکتر میگم قصد ازدواج: حقی

  حاال مگھ خواستگار دارید؟: نسیم

؟؟ آخھ »با ظرفیت«واقعًا رو پیشونی من ننوشتھ : دکتر یزدی بلند زیر خنده زد و حقی جواب داد

  !ھر کی بھ من می رسھ تیکھ میندازه

  چرا؟؟ واقعًا چرا؟: خنده ی دکتر یزدی بیشتر شد و حقی ادامھ داد

 فکر می کنند فقط مردھا حق – تحصیل کرده  قشرتی ح–چرا ھمھ ... من تیکھ ننداختم: نسیم

  !خواستگاری دارند؟

  !!شد، من خودم رو کنار می کشمفمینیستی بحث ... اوه اوه: حقی

  .جای آقای صدیقی خالی، یھ کم می خندید: نسیم خندید و گفت

  !سالم برسونید بھشون: یزدی

  .چشم: نسیم

  .دلم برا عمو جونم تنگ شده... آره: حقی

بھش گفتم شب واسھ دخترم : خندید و در مورد منظور حقی، برای نسیم توضیح دادیزدی 

  !!میگھ من قصد ازدواج ندارم... خواستگار میاد

  .چیھ خب؟ واال تو فامیل ما ھر دختری می خواد شوھر کنھ، از مادر من اجازه می گیرند: حقی

  !خب کیس مناسبی ھستی دیگھ: نسیم

قصد ازدواج کھ : ر حالیکھ یقھ و لباسش رو مرتب می کرد، گفتحقی از روی میز بلند شد و د

  . قائل بشم تونم استثناولی اگر شما خیلی اصرار دارید، می ... ندارم

نگاه . وقتی پای حقی وسط می اومد، کًال ھیچ چیز جدی نبود. نسیم و دکتر یزدی آروم می خندیدند

وقتی بھ میز رسید رو بھ . این طرف می اومدنسیم بھ کارن افتاد کھ وسایلش رو جمع کرده بود و 

  !بریم: نسیم گفت

  ...شام در! بودید حاال: حقی
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جو .  کرد و با ابرو بھ نسیم اشاره داددکتر یزدی تک سرفھ ای. با نگاه عصبانی کارن ساکت شد

شما داماد نمی ... دارند واسھ من زن می گیرند: سنگین شده بود اما حقی از رو نرفت و گفت

  ید؟خوای

- ...  

 دختر چشم آبی ندارید؟ -

کسی اینجا از . کارن آماده ی انفجار، بھش خیره شده بود و نسیم خودش رو مسئول می دونست

بھ خانواده سالم ... خداحافظ آقایون: نسیم سریع رو بھشون گفت. وضعیت روحی کارن خبر نداشت

  !برسونید

  !خدانگھدار: یزدی سر تکون داد و گفتکارن فقط برای دکتر . کوتاه خداحافظی کردندمرد ھر دو 

 تمام راه تا. دکتر حقی و یزدی بھ ھم نگاھی کردند و کارن دنبال نسیم بھ طرف خروجی راه افتاد

نسیم پا تند کرد کھ زودتر از آقای حیدری ھم خداحافظی کنھ و . بیرون سالن توی سکوت گذشت

.  و فقط می خواست از این مرد دور بشھباز فکر اتفاق توی ماشین بھ سرش زده بود. بیرون بزنھ

  !چھ خبرتھ؟: اما کارن ھم سرعتش رو باال برد و زیر لب گفت

  .من خودم میرم. شما تشریف ببرید: نسیم بدون نگاه بھ عقب گفت

  یعنی چی؟ -

- ... 

 چرا مسخره بازی در میاری؟ -

- ... 

 داری ناز می کنی واسھ من؟ -

- ... 

 !لیلی؟ -

دوست ! نیست» لیلی«اسم من :  با سردترین لحن ممکن گفتسمت کارن چرخید و. نسیم ایستاد

  !ندارم با این اسم صدام بزنید

  .من دوست دارم: کارن بھ چشم ھاش خیره شد و با لحن حق بھ جانبی گفت

- ...  

 .در ضمن، ما کلی حرف داریم با ھم -

 .من بیرون از دفتر با شما حرفی ندارم -
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برای وشھ ھای لب کارن با شیطنت باال رفت، نسیم برای چند ثانیھ بھ ھم نگاه کردند و وقتی گ

: چرخید و در حالیکھ تند تر قدم بر می داشت، گفتجلوگیری از ھر جور برخورد فیزیکی، 

  !خدافظ

  

25««   

لیوان قھوه رو روی پاتختی گذاشت و . با صدای زنگ موبایل بھ بدنش روی تخت کش و قوسی داد

حتمًا اتفاق . اھان رو دید، سریع سر جاش نشست موقتی شماره ی. بھ جاش گوشی رو برداشت

  بلھ؟:  جواب داد.بدی افتاده بود کھ روز جمعھ تماس می گرفت

  مزاحم شدم؟... ببخشید... سالم -

 نھ، چھ مزاحمتی؟... سالم -

  اتفاقی افتاده؟: خودکار رو الی کتابی کھ مشغول خوندنش بود، گذاشت و ادامھ داد

  .ھمینطوری زنگ زدم... فقط. نھ -

چیزی شده؟ : پرسید. این جملھ ھای کوتاه و بریده و سکوت ھای طوالنی نسیم رو نگران کرده بود

  حالتون خوبھ؟

  .خیلی ممنون -

- ... 

 شما خوبید؟ -

 .بھ لطف شما -

- ... 

 امری داشتید؟... اوووم -

 ...حقیقتش -

- ... 

 امشب برنامھ ای ندارید؟ -

. ی دونست چی باید جواب بدهولی نم. ذھن نسیم لحظھ ای گیج زد و بعد متوجھ منظورش شد

  !با من بیایید... حقیقتش یکی از آشناھام دعوتم کرده، گفتم اگر شما وقتتون آزاده: ماھان ادامھ داد

  شام؟: پرسید. نسیم دستی بین موھاش کشید و آب دھانش رو قورت داد
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ر دیگھ این با. من ھر بار رد کردم. خیلی ھا دعوتند. یھ باغ رستوران تو فرحزاده... بلھ -

  .روم نشد

یھ جمع : ماھان دوباره گفت. صداش خیلی خجالت زده شده بود کھ نسیم رو کمی معذب می کرد

تنھا ... رابطھ ای نداشتم... من چون قصدم ایران موندن نیست، تو این سھ سال با کسی... خانوادگیھ

  .ناجوره... رفتن ھم خیلی

  .متوجھ ام -

 .اگر مایل نیستید من اصرار نمی کنمولی ... بھ عنوان یھ ھمکار با من میایید -

باشھ : یھ شام خانوادگی تو یھ جای عمومی چھ ایرادی داشت؟ جواب داد. نسیم چند ثانیھ فکر کرد

  ...فقط آدرسش رو. میام

  .خودم میام دنبالتون -

با دیدن موھای بھ ھم ریختھ و پوش کرده اش پشیمون شد و . از جاش بلند شد و سمت آینھ رفت

  ...البتھ: فتسریع گ

  ...مشکلی ھست؟ اگر -

  .منتظرم. نھ، چیزی نیست: دوباره صدای ناراحت ماھان ذھنش رو درگیر کرد و گفت

با فکر صاف کردن موھاش آھی کشید و . وقتی قطع کرد، نگاھی بھ ساعت و بعد قیافھ اش انداخت

  . بھ طرف حمام دوید

ده بود و ھر دو در حال قدم زدن بھ چند ساعت بعد، ماھان ماشین رو داخل پارکینگ پارک کر

صورت ماھان خندان بود کھ حتی ھوای تاریک روشن دم غروب ھم پنھانش . طرف باغ بودند

  چیزی شده؟: اخودآگاه لبخندی زد و پرسیدنسیم ھم ن. نمی کرد

  بلھ؟ -

 !می خندید -

 !آخھ فکر نمی کردم بیای -

- ... 

 .ممنون کھ بھ من اعتماد داری -

  .فقط لبخند زد. ماھان تعجب کرد ولی بروز ندادنسیم از لحن خودمونی 

  وسط آبان واسھ مھمونی تو باغ سرد نیست؟ -

 . کردهرزروحتمًا سالنی، چیزی  -
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: ماھان ادامھ داد. نسیم یقھ ی کت کوتاھش رو جمع تر کرد و دست ھاش رو داخل جیب فرو برد

جمع ھمکار و .. .چون ممکنھ غریبھ ھا ھم ھمراه مھمون ھا باشند، تو خونھ نمی گیرند

  ...آشناھاست

  .مثل من کھ با شما اومدم -

 .البتھ تو غریبھ نیستی -

از . با دیدن تابلوی بزرگ باغ و دربونی کھ راھنمایی می کرد، داخل رفتند. نسیم دوباره لبخند زد

با اینکھ بھ وقت شام نزدیک می شدند، خلوت تر از انتظار .  ھا عبور کردندآالچیقراه باریک بین 

. بھ نظر می رسید کھ دنبال چھره ی آشنایی باشھ. ماھان بھ اطراف چشم می چرخوند.  بودنسیم

با ھم وارد سالن . کمی جلوتر، نزدیک در سالن کوچیک وسط باغ برای چند نفر سر تکون داد

از تعداد آدم ھای داخل سالن پیدا بود کھ . شدند کھ فضای گرم و نورانی داخلش خیلی دلچسب بود

ماھان با ھر کسی کھ از جمع می شناخت دست داد و نسیم رو با . وچیکی باید باشھمھمونی ک

احوالپرسی کمی رسمی بود اما حال و ھوای جمع جوری نبود کھ نسیم رو . فامیلی معرفی کرد

. بھ خصوص کھ خانم ھا با پوشش معمولی توی خیابون کنار خانواده ھاشون بودند. معذب کنھ

مد جلو نیومده بود ولی ماھان نسیم رو بھ طرف یکی از میز ھای میزبان ھنوز برای خوشا

فقط یھ : نسیم ھنوز روی صندلی چرم سفید ننشستھ بود کھ ماھان گفت. کوچیک و گرد ھدایت کرد

  .یھ سالمی بدیم بھ دکتر... لحظھ

  .حتمًا -

 مسنی مرد. کیف و کتشون رو گذاشتند و بھ ھمون طرفی کھ ماھان اشاره می کرد، حرکت کردند

بلھ، این ھمون کسی . وقتی نزدیک تر شد، نسیم رو از تردید بیرون آورد. بھ طرفشون می اومد

  .مرد با لبخند بھ ماھان دست داد. بود کھ نسیم تو نگاه اول تشخیص داده بود

  .خوش اومدی... بھ بھ -

 با زحمت ھای ما؟... خیلی ممنون -

 .این چھ حرفیھ؟ خوشحالمون کردی پسر -

  معرفی نمی کنی؟: بعد رو بھ ماھان گفت.  نگاھی انداخت و جواب سالمش رو دادمرد بھ نسیم

البتھ نسیم انتظاری نداشت کھ رئیس یھ بیمارستان با اون ھمھ مشغلھ . ظاھرًا نسیم رو نشناختھ بود

! پروفسور :ماھان جواب داد. و دوست و ھمکار، کسی رو بعد از یک بار دیدن بھ خاطر بیاره

  .ست روانکاوی کھ بھتون معرفی کردمھمون دو... محسنی ھستندایشون خانوم 
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  .خیلی خوش اومدید. االن شناختم... بلھ: دکتر مجیدی نسیم رو برانداز کرد و گفت

ماھان ! خانوم:  طرحدار داشت، اشاره کرد و گفت پانچویبھ خانوم مسنی کھ موھای رنگ کرده و

  ...و

...  دونست باید نسیم رو با چھ عنوانی معرفی کنھاحتماًال نمی. و جملھ اش رو ناقص گذاشت

با یک . زن جلوتر اومد و با خوشرویی احوالپرسی و تعارف کرد!! دوست؟ نامزد؟ دوست دختر؟

خوشبختانھ در مورد رابطھ اش . نگاه ھم می شد تشخیص داد کھ ماھان رو از نزدیک می شناختند

  . دبا نسیم کنجکاوی نکردند کھ خیلی باعث آرامش بو

نسیم روی یکی از صندلی ھا .  حرکت کردندبعد از یکی دو دقیقھ گپ، بھ طرف ھمون میز قبلی

کسی رو اینجا نمی شناخت ولی آدمی نبود کھ از جاھای . نشست و موھا و شالش رو مرتب کرد

مھمونی پر سر و صدایی نبود و حتی صدای صحبت آدم ھای مختلف . ی داشتھ باشھھراسناشناختھ 

  .توی سالن انگار ھمھ ھمدیگھ رو می شناختند. تونست از میزھای بغلی بشنوهرو می 

ماھان ھم چند باری مودبانھ از جاش بلند شده بود تا بھ میزھای دیگھ سر بزنھ و صحبت کوتاھی 

این بار قبل . نسیم ترجیح می داد کھ ھمراھش نره و تمام مدت فقط لبخند بزنھ. باھاشون داشتھ باشھ

  !گفتھ بودید تنھا اومدن ناجوره؟: اھان دوباره از جاش بلند بشھ، پرسیداز اینکھ م

  چطور؟ -

  !آخھ من خیلی ھا رو می بینم کھ تنھا اومدن: نسیم لبخندی زد و گفت

.  خیلی جوون تر نشون بدهطوسیماھان زیر خنده زد کھ باعث می شد با این پلیور پسرونھ ی 

ی کرد و با چھره ای کھ بھ زور می خواست جدی نگھ ماھان تک سرفھ ا. نسیم ھم بھ خنده افتاد

  .گفتم من دیگھ روم نمیشھ... من کھ نگفتم کسی تنھا نمیاد: اش داره گفت

  !کھ اینطور... اھوم -

  !اگر نمی گفتم کھ نمی اومدی: ماھان دوباره لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت

یھ جوون شوخ .  ماھان رو نداشتعادت بھ دیدن این روی. نسیم یکی از ابروھاش رو باال انداخت

  !!من االن می تونم بھ جرم فریب شکایت کنم: گفت. و بانمک

  !اگر وکیل خواستی، خبرم کن: ماھان با پررویی کارتش رو بیرون آورد و جواب داد

آدمی کھ حدس می زد امشب اینجا ھمون لحظھ، . نسیم با خنده سر تکون داد و روش رو برگردوند

و پیراھن و  سرمھ ای –ی قھوه ای  ارخونھھچ کارن با کت.  ھاش ظاھر شدببینھ، جلوی چشم

لباس و مرتب، با حال خوش مثل ھمیشھ . شلوار سرمھ ای ساده، داشت طول سالن رو قدم می زد
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نسیم حس کرد، تنھا کسی کھ توی این جمع . اطرافش موج می زدو ھوای ریلکس و پرادعایی کھ 

این آدم کسی نبود کھ نشون می داد، یا سعی می کرد کھ . خودشھاز تشویش درون کارن باخبره، 

  .نشون بده

  جذابھ، نھ؟ -

  با من بودید؟: چشم از کارن برداشت و جواب داد. با صدای ماھان بھ خودش اومد

  »جذابھ؟«پرسیدم  -

 چی؟ -

 .کارن -

 دکتر شفیق؟ -

  !ھر جا میره چشم ھا دنبالشھ: ماھان بھ صندلیش تکیھ داد و گفت

  .من کھ نیستچشم ... خب -

  .ماھان آروم خندید

  !امیدوارم -

اصًال چرا باید در این مورد حرف می زدند؟ درست نبود در مورد کسی کھ . کمی بھ نسیم برخورد

چی میگن ... خیلی: ماھان ادامھ داد! دوست دارند یا ندارند، برای ھمکارشون توضیح بدند

فقط کافیھ چیزی . شی بی عاطفھ استیھ وح! ولی باور کن من میشناسمش. دخترکشھ!... اینجا؟

  .باب میلش نباشھ

انقدر کھ بشھ : پرسید. نسیم بھ صورت جدی ماھان خیره شد کھ معلوم بود تو گذشتھ ھا سیر می کنھ

  اتھام قتل بھش زد؟؟؟

  .چینی روی پیشونی ماھان نشست و بھ نسیم زل زد

  کایت ساده ھم نمی کردم؟ انتظار داشتی از خون خواھرم میگذشتم؟ حتی تالشم رو با یھ ش -

-  ... 

 !!خشونت مردیکھ خدمتکارھای خونھ رو ھم می ترسوند -

نسیم نگاھش رو بھ طرف کارن چرخوند کھ با لبخند جذابی مشغول احوالپرسی با دکتر مجیدی و 

خشونت بھ صورت خونسردش . بھ نظر می رسید کھ قرار بود سر میز اون ھا بشینھ. ھمسرش بود

نفس ! حتی ضرب سیلیش رو ھم چشیده بود. م عصبانیت وحشتناکش رو دیده بودنمی اومد ولی نسی

کارن دوباره تشکری کرد و روی یکی از صندلی ھایی کھ دکتر مجیدی پیشنھاد داده . عمیقی کشید
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باالخره توجھ اش رو از اطرافیانش گرفت . بھ نظر می رسید کھ ھنوز نسیم رو ندیده. بود، نشست

بی اختیار نفس توی سینھ ی نسیم حبس شد کھ حتی باعث تعجب . خورد کردو نگاھش با نسیم بر

منتظر عکس العملی از کارن . احتماًال حرف ھای ماھان روش تاثیر گذاشتھ بود. خودش ھم بود

مشخص بود کھ نمی . حتی سر تکون دادن مسیر نگاھش رو عوض کردموند اما کارن بدون 

نسیم بھ یاد لحظھ ای افتاد کھ کارن توی ماشین . رهخواست آشناییشون رو بھ روی خودش بیا

نگاه ماھان ھم برای چند ثانیھ روی . توجھ اش رو بھ ماھان داداخمی کرد و . دستش انداختھ بود

زیر لب . شاید حضور امشب کارن دلیل دعوت شدن نسیم بھ این مجلس بود. کارن زوم کرده بود

  می دونستید دکتر شفیق ھم دعوتھ؟: گفت

   چشمی رئیس دعوت نباشھ؟نور -

  .نسیم لبخند زد

ولی نگران نباش، حتی بھ فکرم ھم خطور نکرده بود کھ با آوردن تو بخوام ... می دونستم -

  .حرصش بدم

 !!!اگھ من رو توی جمع بھ عنوان روان درمانش معرفی کنی، اوضاع فرق می کنھ... البتھ -

  .ماھان چشم ھاش رو ریز کرد اما حرفی نزد

 نھ؟... جلوی این ھمھ آشنا...  اون مصاحبھ ای کھ کردمیشھ تالفی -

درستھ کھ من ھم مثل ھر وکیلی از معرکھ گیری خوشم میاد، : گفتماھان بلند زیر خنده زد و بعد 

  . ولی نھ تو مجلس کسی کھ براش احترام قائلم

  ... البتھ فکرم یھ کم رو حسادتش رفتھ بود: دوباره با خنده ی شیطونی گفت

. ھی بھ بی تفاوتی و سرخوشی کارن انداخت کھ حتی چشمش بھ این طرف نیفتاده بودنسیم نگا

  !حسادت؟: پوزخندی زد و گفت

  ! تو مشاورشی...خب -

ماھان خیلی راحت حرف ھای نسیم رو انکار کرده بود ولی نسیم تھ چشم ھاش حس ھای عجیبی 

.  کدوم یھ فنجون قھوه گذاشتیکی از خانوم ھای مھماندار، نزدیک میز رسید و برای ھر. می دید

موقع نوشیدن، ماھان کًال موضوع . توی این ھوای پاییزی، نوشیدنی گرم می چسبید. تشکر کردند

  .از دوستم شنیدم کھ برادرت باھاش تماس گرفتھ: رو عوض کرد

  نجمان؟ جدی؟ -

 .مثل اینکھ قراره ھمکاری کنند -
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 دوست شما تھرانھ؟ -

تقریبًا نصف ھفتھ ماموریت . جنوبی رفت و آمد می کنھاالن ساکن تھرانھ ولی بھ شھرھای  -

 .میره

 نجمان از شما خواست معرفیشون کنید؟... کھ اینطور -

یھ کم عجیب . نمی خواد تو این مورد ویژه از کارشناس ھای خودشون استفاده کنند. اھوم -

 . بود ولی من زیاد کنجکاوی نکردم

 .من در جریان نیستم -

 .دکارش انجام ش... مھم نیست -

 .ممنون، لطف کردید -

 .خواھش می کنم -

  .برادر خوش صحبتی داری. صبح تقریبًا بیست دقیقھ حرف زدیم: و با خنده اضافھ کرد

کار ھمیشھ ی . حدس می زد چند بار ھم بھ اھواز دعوتش کرده باشھ. نسیم با لبخند سر تکون داد

با . ی ھا رو داشتزود خودمونی می شد و زبون چرب و نرم مخصوص خوزستان. نجمان بود

ھمسر دکتر مجیدی بود کھ برای تعارف و خوش و بش . صدای زنونھ ای ھر دو سر چرخوندند

بھ عنوان ھمسر رئیس بیمارستان، شخصیت مغرور و افاده ای نداشت . کنار میزشون اومده بود

  .ولی رفتار رسمی و شق و رقش رو حفظ کرده بود

  !ایی کناز خانم پذیر! ماھان پسرم... بفرمایید -

 .من نمیذارم بھش بد بگذره. چشم، شما خیالتون راحت باشھ -

 .ھمین درستھ! احسنت -

بھ دکتر ھم . باھار دعوتت کردم نیومدی، خیلی ناراحت شدم: نسیم تشکر کرد و زن دوباره گفت

  . گفتم

  !بلھ، گوش من رو پیچوند -

  . ھر سھ خندیدند

وقتی ... وقتی اون بود، تو نبودی. یم بودما سری از ھم سواخدا روح مادرت رو شاد کنھ،  -

  .تو اومدی، اون نیست

. ھر بار با ھم بودیم از تو حرف می زد: زن ادامھ داد. صورت ماھان غمگین شد ولی حرفی نزد

  .فکر و ذکرش تو بودی
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  !من کھ مطمئن نیستم: ماھان لبخند غمگینی زد و گفت

راضی بود بھ اینکھ . کرده بودچھ باور کنی چھ نھ، اون ھمھ ی دلخوری ھا رو فراموش  -

  .تو توی کانادا خوشبختی

نمی خواستم . عذر میخوام نباید دوباره یادت مینداختم پسرم: نفس عمیقی کشید و اضافھ کرد

  .ناراحتت کنم

  .من دوست دارم آشناھای قدیم مادرم رو بیشتر ببینم و باھاشون حرف بزنم... نھ نھ -

 .دوست عزیز منیتو یادگار ! پس بیشتر بھ ما سر بزن -

 .کوتاھی از من بوده... چشم حتمًا  -

 .تنھاتون میذارم! از شبتون لذت ببرید -

نسیم قصد سوال پرسیدن و . صورت ماھان ھنوز کمی پکر بود. ھر دو با لبخند بدرقھ اش کردند

 ی ھوایی فوت سانحھ مادرم سھ سال پیش تو: خود ماھان سکوت رو شکست. سرک کشیدن نداشت

  .شد

  .خدا رحمتش کنھ: نجون رو پایین گذاشت و آروم گفتنسیم ف

  . دوست صمیمی رئیس. پدر غزالھ ھم ھمراھش بود -

  پدرھاتون فرق داشت؟: نسیم پرسید. بھ دکتر مجیدی نگاھی انداخت

  .مادرم ازدواج مجدد کرده بود. بلھ -

- ... 

ز پدر و مادرش رو ناگھان ا. حتی مریضش کرد ای غزالھ خیلی سخت بود،فوتشون بر -

من ھمون موقع ھا برگشتم ایران کھ یھ مدت کنارش باشم ولی تا االن . ه بوددست داد

 .موندگار شدم

. حتمًا برای شما ھم خیلی سختھ... یادمھ اولین باری رو کھ اومدید موسسھ... خیلی متاسفم -

 ...ھمھ ی خانواده

مھ مصیبت اتفاق اینکھ در عرض سھ سال این ھ. حتی تصور کردنش ھم برای نسیم دردناک بود

  دوست نداری در این مورد حرف بزنی؟: نسیم پرسید. ماھان گوشھ چشم ھاش رو مالش داد. بیفتھ

: واب دادجخودش رو سر حال نشون داد و با لبخند گشادی بعد دوباره . ماھان نفس عمیقی کشید

  .من از دست تو ناراحت نمیشم. ھر چی دلت می خواد بپرس ازم

  با مادرت رابطھ ی خوبی نداشتی؟: نداخت و گفتنسیم ابرویی باال ا
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  .خیلی خوب بودیم... چرا -

- ... 

 ! بیشتر از ده سال پیش.تا وقتی من تصمیم بھ رفتن گرفتم -

 .درک می کنم -

وقتی دید با ھیچی نمی تونھ پشیمونم . ھر کاری می تونست کرد تا جلوم رو بگیره کھ نرم -

 ...کنھ

- ... 

 از سفرم تھدیدش رو عملی کرد کھ باشم و با چشم خودم دو ھفتھ قبل. شروع کرد بھ تھدید -

 .ببینم

  .مادرم زن مستبدی بود: زھرخندی زد و اضافھ کرد

  چکار کرد؟ -

 .خونھ اش رو بھ نام غزالھ کرد -

 ھمین؟ -

 . برام معنای خاصی داشت. اون خونھ، ھر خونھ ای نبود -

- ... 

  . رفتدلخوری ھا رو کنار بذاریم قبل از اینکھ مادرم  -

ھیچکدوم از این : با صدای آرامش بخشی گفت. روی میز خم شد کھ بھ ماھان نزدیک تر باشھنسیم 

شما کاری . تصمیم بگیرهھر کس حق داره واسھ زندگی خودش . ھا بھ خاطر کوتاھی شما نیست

  .رو کردی کھ بھ نظرت درست بود

ھیچوقت . ست بودکاری رو کردم کھ در. بلھ: ماھان بھ چشم ھای نسیم زل زد و خیلی جدی گفت

  .ھم پشیمون نمیشم

  پدر خونده ات چطور؟ -

 .با چیزی مخالفت نمی کرد. اون کاری بھ من نداشت -

 بی تفاوت بود؟ -

تا . ما ھیچوقت رابطھ ی پدر و فرزندی نداشتیم ولی آدم خیلی محترمی بود. نھ بھ اون معنا -

 مادرم کم نمی تا جایی کھ جلوی  ھای من حمایت می کرد؛جایی کھ می تونست از تصمیم

 ...فقط یھ مشکل بزرگ داشت... آورد
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 چی؟ -

 ... بعد کارن... اول مادرم. اغلب تو انتخاب ھاش اشتباه می کرد -

نسیم رد نگاھش رو دنبال کرد و روی کارن متوقف شد کھ انتھای سالن، نزدیک بھ شیشھ ھای 

 و کارن بھ درخت ھا و بیرون داشت بارون می بارید... باغ پاییزی. مشرف بھ باغ ایستاده بود

بھ جاشون ظرف ھایی از . مھماندار برگشت و فنجون ھا رو جمع کرد. فضای شبونھ زل زده بود

. نسیم بھ میزھای بغل چشم چرخوند. ساالد میوه ی فصل روی میز گذاشت و با لبخند دور شد

پا شو بریم : تصدای ماھان از کنار گوشش گف. بیشتر جمع بلند شده بودند و توی سالن می گشتند

  !تو باغ

  !بارون -

 .زود برمی گردیم... نم نمھ -

بھ عالوه می خواست ماھان رو از فکر . نسیم ھم مثل بیشتر دخترھا بارون رو دوست داشت

ل ھاشون رو برداشتند و سمت در ظرف میوه و چنگا. دی زد و بلند شدلبخن. خانواده اش در بیاره

ھ بھ بیرون گذاشتند روی صورت نسیم نشست و حس ھوای خنک با اولین قدمی ک. سالن رفتند

ھوای بیرون حاال کامال تاریک شده بود و فقط با المپ ھای رنگی تا حدی روشن . خوبی بھش داد

  !چھ حال و ھوایی داره این بیرون: ماھان با ذوق گفت. می شد

سھ نفره نزدیکشون یھ خانواده ی . بیرون اومده بودندچند نفر دیگھ ھم مثل اون ھا . ھر دو خندید

. پسربچھ مدام درباره ی انواع و اقسام چیزھایی کھ بھ ذھنش می رسید حرف می زد. ایستاده بود

نسیم نفسش رو بیرون فرستاد و بخار، جلوی دیدش . پدرش ھم مدام حرف ھاش رو تایید می کرد

  .یادم رفت کتم رو بپوشم: با خنده گفت. رو گرفت

  سردتھ؟ -

 !یدی، تعارف کنی بھ منشما ھم کھ خودت نپوش -

  !گزینھ ھای رمانتیک تر ھم ھست: ماھان خندید و بھ شوخی گفت

نگاھش از شیشھ ھای سالن عبور کرد و بھ چشم . نسیم با خنده روش رو سمت دیگھ ای برگردوند

نسیم می خواست بھ . توی روشنایی سالن ایستاده بودھنوز سر جاش، ھای کارن گره خورد کھ 

بھ طرف زنی کھ داشت ...  تکون بده ولی کارن سرش رو چرخونددستیراش ب» سالم«عنوان 

نگاه کنجکاو نسیم، تا جایی کھ فاصلھ اجازه می داد زن تازه وارد رو بررسی . سمتش می اومد

. جملھ ای گفت. بود و خنده ی گیرایی داشتسنش بیشتر از نسیم . صورت زیبا و اندام متعادل. کرد
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انگار واقعًا قصد . ر کمال تعجب نسیم، پشتش رو بھ زن کرد و دور شدکارن ھم جوابی داد و د

نسیم نگاھش . وارد کردن ھیچ موجود مونثی رو بھ زندگیش نداشت کھ نسبت بھ ھمھ بی تفاوت بود

اخم . رو از اون طرف گرفت و بھ ماھان دوخت کھ ظاھرًا مثل نسیم حواسش بھ حرکات کارن بود

  .  دادبھش حق ی شدکھ معمیقی روی صورتش داشت 

یکی دو دقیقھ بھ سکوت و نگاه . نسیم شونھ ای باال انداخت و قطعھ ای کیوی داخل دھانش گذاشت

  .خوشگلھ: بھ قرص ماه خیره شد و با لبخند گفتنسیم . نورپردازی محیط گذشتکردن آسمون و 

  .اھوم -

ھای عاشقانھ روی نسیم مثل فیلم . سرش رو سمت ماھان برگردوند اما نگاه ماھان روی ماه نبود

آدم دلش : دوباره گفت. داشت بھ ظرف میوه نگاه می کرد کھ خیلی خوب تزیین شده بود... ھم نبود

  !نمیاد بخوره

  از این سفره آرایی ھای ھنری دوست دارید؟ -

  .معذب میشم... نھ: بر عکس انتظار جواب داد

کارن دوست : ادامھ داد افتاده بود، در حالیکھ توی مسیر بین آالچیق ھا راهنسیم خندید و ماھان 

می خواست تو ھمھ . می خواست غزالھ کدبانو باشھ و ھمھ اش بھ اون و زندگیشون برسھ. داشت

غزالھ برای خودش ھنرمندی بود ولی انتظارھای اون بی شرف ھر روز بیشتر . چیز بھترین باشھ

  !دیگھ شده بود بھانھ گیری ولی غزالھ نمی خواست بفھمھ. می شد

- ...  

کسی کھ ھمھ چیزش رو از پدر زنش داره، باید با زنش ... این اواخر ھمھ اش می جنگیدند -

 .خوب تا کنھ

نسیم حس .  دوباره این بحث رو پیش کشیده بودخودش. جملھ ی آخر رو تقریبًا با آه بھ زبون آورد

خوشحال . می کرد تو یکی از جلسھ ھای روانکاویش نشستھ و داره حرف ھای مراجع رو میشنوه

حتمًا برات سخت بوده کھ ناراحتی : گفت. بود کھ از سر و صدا دور شدند و توی باغ قدم می زنند

  .خواھرت رو ببینی

غزالھ . ببینم و کاری از دستم بر نیاد: ماھان کمی بغض کرد، سرش رو پایین انداخت و جواب داد

  .مریضیش ھم ھر روز وخیم تر می شد. حتی نمی خواست قبول کنھ

می دونم االن فکر می کنی اگر ایران بودی، اوضاع اینطور پیش نمی رفت ولی باور کن  -

  .ھیچ برادری نمی تونھ جلوی مشکالت زناشویی یا مریضی خواھرش رو بگیره



 236 

... شاید کارن رو ادب می کردم تا کمتر بھ غزالھ فشار بیاره. شاید می تونستم یھ کاری کنم -

 ...نمی دونم

 مگھ نھ؟. ر و مادرت بودندوقتی تو نبودی، پد -

 .آره -

وقتی اون ھا نتونستند مسیر زندگی دخترشون رو عوض کنند، حضور تو ھم خیلی تعیین  -

 .نباید خودت رو سرزنش کنی. کننده نبوده

 .سعی می کنم -

. خیالت از بابت من یھ نفر راحت باشھ... در مورد حرف ھای دکتر تو اون مصاحبھ ھم -

من توی این مدت نسبت بھ شما خوب شناخت . ضیح بدیالزم نیست چیزی رو برام تو

 .دارم

 .ممنون کھ این حرف رو زدی -

- ... 

ھر بار تو جمع آشناھای خانوادگیم میام، ... باور کن من امشب بھ خاطر کارن نیاوردمت -

 ...می دونی کھ... میگن ھیچ کس و کاری نداره. ھمھ بھ چشم بیچاره ھا نگام می کنند

 . بلھ -

  شما از کدبانو ھا خوشت نمیاد؟: ت شد و بعد نسیم با اشاره بھ ظرف میوه گفتچند ثانیھ سکو

... برای من کامل بودن مالک نیست: ماھان کھ بھ نظر از تغییر بحث خوشحال بود، جواب داد

  .خودم ھم کامل نیستم

  .شدیدتر شده: ادامھ داد. کف دستش رو جلو برد و زیر بارون گرفت

  .آره -

 .نمی خوام سرما بخوری... بھتره برگردیم داخل -

. بھ طرف میزشون حرکت کردند.  سالن شدندسمت سالن پا تند کردند و با ھم وارد فضای پر نور

کارن توی مسیر ایستاده بود و داشت با چند نفر از ھمکارھاش صحبت می کرد؛ تعدادی نشستھ و 

مثًال . م ھم نکرده بودنداز نظر نسیم خیلی دور از ادب بود کھ حتی بھ ھم سال. تعدادی ایستاده

تا بتونھ ... دشمنینھ مشاور کارن بود، کسی کھ باید باھاش احساس صمیمیت و رفاقت می کرد، 

نسیم خواست قدمی بھ جلو برداره و . ھمراھش مشکل ھای ریز و درشتش رو پشت سر بذاره

. بھ اون ھا پرت بودحداقل احوالپرسی کنھ اما مردھا اطرافش رو گرفتھ بودند و حواسش ھم کامًال 
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سر جاشون نشستند و ماھان دوباره با . نسیم بھ راھش ادامھ داد و گفتگو رو بھ بعد موکول کرد

بعد از شنیدن اون حرف ھا . عذرخواھی بلند شد تا با یکی از آشناھاش صحبت کوتاھی داشتھ باشھ

توجھ اش رو بھ . بوداز ماھان، حس بدی بھ نسیم دست داده بود و شب بھ نظر خستھ کننده شده 

حاال صدای کارن واضح بھ گوشش . ھمھ گرم گفتگو و صرف نوشیدنی و میوه بودند. اطرافیان داد

  خیلی عجلھ داره؟: می رسید

  .ولی زیر قیمت نمیده... عجلھ داره: یکی از مردھا جواب داد

  .باید یھ سر بیام اون اطراف نرخ بگیرم -

 .می دونستم بھ ملک عالقھ داری... آره -

 .نمی خوام الکی سرمایھ گذاری کنم. ملک داریم تا ملک -

  .من ھم بدم نمیاد یھ نگاھی بھ موقعیتش بندازم: مرد دیگھ ای گفت

  .می گیرمش...  بگیره خوبھ چیزیاگر جواز ساخت ھتلی،: کارن دوباره بھ حرف اومد

  . متریھ500قطعھ ھاش  -

 . بشھناقصنمی خوام . اگر خوشم بیاد، ھمھ اش رو می خرم -

این حالت . لحن صدای کارن انقدر مقتدرانھ و پر غرور بود کھ نسیم ناخودآگاه بھ طرفش نگاه کرد

 از برای یھ لحظھ بھ ھم خیره موندند اما کارن دوباره حواسش رو. توی ظاھرش ھم موج می زد

ھ و برای اینکھ بتونھ ھمھ رو از جریانات مرگ غزال.  بھ آدم ھای اطرافش دادلیلی منحرف کرد و

انگار کھ . دادگاه بعدش دور کنھ، باید سعی می کرد کھ بھ چشم این جماعت مثل قبل بھ نظر برسھ

انگار ھمون کارنی داره باھاشون حرف می زنھ کھ عادت داشت ھر پولی در . ھیچ اتفاقی نیفتاده

. دھمونی کھ ھمھ بھ زندگی موفقش حسادت می کردن. میاره رو با سرمایھ گذاری دو برابر کنھ

  .است، یھ قرار میذاریماگر فروشنده : دوباره پرسید

  .با صاحب ملک حرف می زنم: تھرانی سر تکون داد و گفت

. احتماًال مردک داشت برای یکی از خویش و قوم ھاش لقمھ می گرفت ولی کارن اھمیتی نمی داد

ھمھ چیز اوکی تا وقتی جلوی ھمکار و آشنا جوری بھ نظر می رسید کھ کوچکترین مشکلی نداره، 

انگار ھفتھ نامھ ی . بعد از اون مصاحبھ رفتارشون از قبل بھتر و قابل تحمل تر شده بود. بود

ماھان تو چی؟ دنبال : صدای رئیس از نزدیکی گفت! سالمت اون روزنامھ خیلی طرفدار داشت

  ملک نیستی؟

  جان؟:  جواب دادخنده اش رو جمع کرد و. ماھان جلوی یکی از میزھا با یحیوی ایستاده بود
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  !مجیدی میگھ ملک نمی خوای؟ می خواییم پابندت کنیم ایران: ھمسر رئیس با خنده گفت

من ھمین چند تا تیکھ رو ھم می خوام رد ... نھ نھ: ماھان گفت. ھمھ خندیدند و کارن پوزخند زد

  خریدار نیست؟؟. کنم

کارن نمی دونست ھدف . رگشتدوباره ھمھ خندیدند، ماھان با یحیوی دست داد و سمت میزشون ب

شاید می خواست با معرفی کردن روانشناس کارن بھ ھمھ، حرف ! ماھان از آوردن لیلی چی بوده

از لیلی ھمچین انتظاری نداشت کھ بازیچھ ی دست . ھاش توی مصاحبھ رو بھ مسخره بگیره

فری بھ شوخی گفتھ فقط چند ن. البتھ ھنوز کسی توی جمع در این مورد حرفی نزده بود. ماھان بشھ

  .ھمین!! بودند کھ ماھان، دختر آورده

شاید . کارن خوشحال بود کھ زودتر این جمع رو ترک می کرد.  شدشام سروزیاد طول نکشید کھ 

دیگھ اون آدمی نبود . می تونست وانمود کنھ کھ ھمون آدم سابقھ اما خودش می دونست کھ نیست

بھ خصوص کھ حاال زیر ذره بین مشاورش ھم . لذت ببرهکھ از این مھمونی ھا و دید و بازدیدھا 

توی بشقابش بود کھ رئیس بھش نزدیک شد و و ساالد  کباب بره گذاشتنجلوی میز مشغول . بود

  .رژیم دارم: کارن لبخندی زد و گفت. تعارف کرد کھ از ھمھ چیز بریزه

فتی کھ توصیھ می کنم اگھ رژیم رو از حمید گر: رئیس صداش رو پایین آورد و زیر گوشش گفت

  !ھمین االن بشکنیش

یھ دکتر .  انداختند و آروم خندیدندمیز سلفھر دو نگاه کوتاھی بھ دکتر حمید فرخی اون طرف 

  !نھ، ھنوز از زندگیم سیر نشدم: کارن جواب داد. تغزیھ بود کھ زیاد قبولش نداشتند

  ورده؟ماھان دختره رو بھ خاطر تو آ: رئیس خندید و بدون مقدمھ گفت

  .نمی دونم: بعد خودش رو جمع کرد و گفت. کارن کمی جا خورد

  جلسھ ھا خوب پیش میره یا جنگ اعصابھ؟ -

ھمین روزھا تموم میشھ، برمی : کارن با یادآوری برخوردھای اخیرش با لیلی لبخندی زد و گفت

  .گردم

  !مھمون باش! حاال این یھ امشب رو دکتر نباش. بیشتر بریز... خوبھ -

خواست از میز فاصلھ بگیره و سراغ نوشیدنی ھا . دید و کمی بیشتر توی بشقابش کشیدکارن خن

واسھ اینکھ زودتر وجھھ ات رو بھ دست بیاری : بره کھ رئیس یھ بار دیگھ غافلگیرش کرد و گفت

  .راه ساده تری ھم ھست
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چھ : یدرئیس تکھ ای گوشت توی دھانش گذاشت و کارن پرس. ھر دو بھ طرف نوشیدنی ھا رفتند

  راھی؟

  !!من کھ تو رو میشناسم... یھ سال زاھد شدن بسھ! زن بگیر -

بھ طرف میزشون . برای ھضم حرف ھای رئیس سکوت کردکارن فقط یھ لیوان آب برداشت و 

. ھایی رو بھ طرفش می فرستاددخترقبًال ھم گاھی . رئیس مرد سرزنده و باحالی بود. راه افتادند

ھا اشتباه گرفتھ بود ولی ھیچوقت حرفی از زن گرفتن دختر از ھمین حتی یک بار لیلی رو با یکی

  .خواھرزاده ام رو کھ میشناسی؟ ھیوا: نزدیک میز شده بودند کھ رئیس ادامھ داد. نمی زد

مامایی : آھستھ ادامھ داد. با چشم بھ میز کناریشون اشاره زد کھ میز خانواده ی خواھرش بود

  .دهقراره ادامھ تحصیل ھم ب. خونده

- ...  

 .حتی تو ھمین مجلس، ولی من از تو  خوشم میاد... خواستگار زیاد داره -

 !عزادارممن ھنوز  -

  !جدًا؟: رئیس آروم خندید و گفت

ھنوز آماده ... در واقع: با صداقت بیشتری گفت!! عزادار... خودش ھم می دونست دروغ گفتھ

  .ی استادم پاسوز من بشھدلم نمی خواد خواھرزاده . نیستم کھ وارد زندگی مشترک بشم

دکتر نگاه عمیقی بھ کارن انداخت و بعد در حالیکھ یکی از صندلی ھای پشت میز رو عقب می 

  .پس ھر طور صالح می دونی: کشید، گفت

  چی رو؟: ھمسرش پرسید

  .چیز خاصی نبود خانم: کارن ھم سر جاش نشست و دکتر جواب داد

  !بخور جوون: صداش گفتضربھ ای بھ پشت کارن زد و با دلگرمی توی 

 چیزی کھ بیشتر از ھمھ ناراحتش می کرد. کارن چنگال رو بلند کرد اما اصًال اشتھایی نداشت

براش ھیچ اھمیتی نداشت کھ .  این بود کھ حتی بھ اون دختر نگاه ھم نکرده بودپیشنھاد دکتر نبود،

مونھ؟ بھ خودش جواب داد تا کی قرار بود اینطوری ب. چھ قیافھ ای داره یا طرز برخوردش چیھ

لیلی داشت غذا می . سمت میز ماھان نگاه کرد. »...تا وقتی دوباره با مو اسکاچی تنھا بشھ و«

این بار نتونستھ بود . صورتش در ھم کشیده شد. خورد و گاھی با جملھ ای از ماھان می خندید

  حالتون خوبھ دکتر؟: ظاھرش رو حفظ کنھ چون داماد رئیس پرسید

  .فکر می کنم معده ام کمی ناراحتھ... بلھ: ودش رو جمع و جور کرد و بھانھ آوردکارن خ



 240 

. گفتگو بھ ھمین مورد تغییر کرد و کارن کمی از غذا رو بھ زور خورد و با آب پایین فرستاد

یادش می اومد اون وقت ھایی کھ غزالھ زنده بود و روابطشون . زودتر از بقیھ آماده ی رفتن شد

بود، گاھی بعد از مھمونی با چند تا از دوست ھاشون می رفتند خیابون گردی یا ھم زھر نشده 

اما حاال فقط می خواست .  بھ جایی سر می زدند و گاھی تا نصفھ شب بیرون می موندندگیمبرای 

کتش رو پوشید و مطمئن شد کھ با ھمھ ی آشناھا . ھ خونھ برگرده و وقتش رو با ترجمھ بگذرونھب

از اینکھ دوباره ھمھ جا آروم و بی .  باشھ، بعد سراغ ماشینش توی پارکینگ رفتخداحافظی کرده

بھ خصوص کھ دیگھ تحمل صدای بچھ ھای کوچیک . سر و صدا شده بود احساس راحتی می کرد

  . رو نداشت

با . بھ طرف ماشینش حرکت کرد و کمی دورتر متوجھ سایھ ای شد کھ بھ آرومی حرکت می کرد

فکر می کردم اولین : رم ھیکلش مسیرش رو بھ اون طرف کج کرد و آھستھ گفتشناختن لباس و ف

  !!نفر بیرون زدم

برای من مھم نیست کھ شما متوجھ ورود و : بعد گفت. لیلی با شنیدن صداش چرخید و بھش زل زد

  !آقای دکتر... خروجم نباشید

  .خوبھ -

- ... 

 .ی رسم کھ خیلی بھ ھم میاییدھر چی بیشتر کنار ھم می بینمتون، بیشتر بھ این نتیجھ م -

 . اگر الزم شد تصمیم خاصی بگیرم حتمًا بھ این نکتھ توجھ می کنم -

  !خوش باشید: کارن دندون ھاش رو روی ھم فشاری داد و دوباره با خونسردی گفت

  .ممنون -

تو این سرما و تاریکی ولت کرده رفتھ سراغ ماشین؟ تو کانادا با زن ھاشون اینطوری  -

 د؟رفتار می کنن

 ...خودم خواستم -

: جملھ اش رو تموم کرد. یکی از پاھاش رو کمی بلند کرد کھ پاشنھ ھای بلند کفشش رو نشون بده

  .پاھام خستھ بود

  انقدر خستھ کھ نیومدی جلو، یھ سالم کنی؟ -

من ھم بزرگتر از تو : کارن بھ حرف اومد. برای چند ثانیھ ھر دو توی سکوت بھ ھم نگاه کردند

  !چرا نیومدی جلو؟... داره ارجحیتتم بھت ام، ھم موقعی
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- ...  

 !!فرموده بودی خارج از دفتر حرفی با من نداری... بلھ بلھ می دونم -

فکر نمی کردم برای . سرتون زیادی شلوغ بود: لیلی باالخره نگاه خیره اش رو حرکت داد و گفت

  !من وقتی داشتھ باشید

- ...  

 ...بھ عالوه آقای غریب نواز -

 !!ماھان -

  .ماھان وقتم رو پر کرده بود: با لحن تند و تیزی ادامھ دادلیلی 

  !پس واسھ ھمین، تمام مدت چشمت بھ من بود؟ -

ھمون موقع روشنایی چراغ ھای ماشین ماھان، . لیلی پوزخندی زد و روش رو با تاسف برگردوند

ت برگشت و بھ سمکارن . روی ھردوشون افتاد و با جلوتر اومدنش ھمھ جا رو غرق نور کرد

پس شما ھم : چند قدم بیشتر برنداشتھ بود کھ صدای لیلی رو شنید. ماشین خودش حرکت کرد

  !!چشمت بھ من بوده کھ متوجھ شدی

  .جوابی نداد و فقط قدم ھاش رو تندتر برداشت

  

26««   

ھر دو آرنجش رو بھ لبھ ی میز تکیھ داده و دست ھاش رو زیر چونھ زده . پشت میزش نشستھ بود

. شاید از حرف ھای جمعھ شب. انگار از چیزی دلخور بود! ورد عالقھ اش تو جلساتژست م. بود

 ھا و بھانھ گیری ھای  زدننقبخواد کارن می دونست کھ لیلی ھیچ رابطھ ای باھاش نداره کھ 

در . کارن رو تحمل کنھ اما با این وجود، ھیچوقت بھ روش نمی آورد و خودش رو کنترل می کرد

  بشینم؟:  در حالیکھ بھ داخل دفتر قدم میذاشت، گفترو پشت سرش بست و

- ...  

 باز چی شده؟ -

 !ھیچی، بھ جایی کھ باید می رفتم، نرسیدم -

 !جایی؟ -

چند بار، ھم از دفتر ھم با گوشی تماس گرفتم کھ جلسھ ی امروز رو کنسل کنم، بیفتھ واسھ  -

 ...فردا
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- ... 

 !باید شماره ھای ناشناس رو ھم جواب بدید -

حوصلھ ی تو خونھ موندن رو نداشت و . ماس ھایی افتاد کھ از عمد جواب نداده بودکارن بھ یاد ت

گوشی رو از جیب .  از دفتر، برای کنسل کردن جلسھ استاورژانسیمی دونست تماس ھای 

شماره ات ... حتمًا نشنیدم: جلوی صورت نسیم نگھ داشت و گفت. بیرون آورد و سمت میز رفت

  !سیوه

  ؟»...مواسـ... لیلی مو«: دن صفحھ ی موبایل درشت شو و گفتچشم ھای لیلی با دی

کارن قبل از کامل خوندن، گوشی رو عقب کشید و با لبخندی کھ ناخودآگاه روی صورتش نشستھ 

  ؟»جون دل«؟ »نفس«؟ »جیگر«خوبھ؟ » حاج خانوم«می خوای عوضش کنم؟ : بود، جواب داد

  !!کفایت می کنھ» محسنی«ھمون  -

  !تو نیست کھ تعیین تکلیف کنیبھ ھر حال گوشی  -

کارن گوشی رو داخل جیب برگردوند و طبق . لیلی ابرو باال انداخت و بھ صندلیش تکیھ داد

با اشاره بھ پوست نارنگی تو بشقاب کنار . معمول، دفترچھ ی روزانھ رو روی میز گذاشت

  ؟ !خوشی با خودت: دستش، گفت

  !!!ھمھ اش یھ نصفھ نارنگی بود -

پالتوش رو در آورد و روی . اما کارن با سر رد کرد. د کرد تا کارن یکی بردارهبشقاب رو بلن

حاال :  در حالیکھ دفترچھ رو باز می کرد گفت.بھ صورت لیلی زل زد تا شروع کنھ. کاناپھ نشست

  . حرف برای گفتن زیاده...کھ من بھ کارم نرسیدم و وسط جلسھ ایم

  !ادهالبتھ کھ زی: کارن گفت. مشغول خوندن شد

  پیشنھاد ازدواج؟؟؟: لیلی بعد از دو دقیقھ بھ حرف اومد

: کارن جواب داد. دفترچھ رو پایین گذاشت و پرسشی نگاه کردلیلی . کارن خنده اش رو خورد

  !جزء اتفاق ھای خوب بھ حساب میاد دیگھ

  !البتھ من ھمون موقع رد کردم: کارن ادامھ داد. صورتش خیلی تماشایی بود

  ...تا یادم نرفتھ بگم: بعد یھو جدی شد و گفت. ن داد و با لبخند، پیشونیش رو خاروندلیلی سری تکو

بعد کارت رو لبھ ی میزش گذاشت . بین کاغذھای روی میز گشت و در نھایت کارتی رو نشون داد

. این خانم یکی از دوستان منھ. من با بچھ ھا زیاد کار کردم ولی تخصصم کودک نیست: و گفت

  ...ون خواھش کنممیخوام ازت



 243 

لیلی ادامھ . اخمی از دقت و توجھ روی پیشونیش نشست. کارن از لحن جدی صداش تعجب کرد

با چیزھایی کھ این مدت شنیدم، می دونم . خواھش کنم کھ پسرتون رو چند جلسھ پیشش ببرید: داد

  .کھ شرایط برای پسرتون قطعًا چند برابر سخت تر از دایی و پدرشھ

بی حرکت بھ زن رو بھ روش . س کرد رو توی رگ ھای تنش حکرختیا و کارن دویدن سرم

از کامی می ... داشت از کامی حرف می زد! کامی. خیره شد و برای لحظھ ای بدنش بھ لرزه افتاد

می . باید از کامی حرف می زد... باالخره چیزی کھ ازش وحشت داشت سرش اومد... پرسید

آب دھانش رو قورت داد و بھ صورت مبھوت لیلی .  تونستاصًال نمی. نمی تونست! نھ! تونست؟

  چی باید می گفت؟. خیره موند

  حالتون خوبھ؟ -

  .نھ، حالش خوب نبود

  .اگر براتون سختھ، بیاریدش پیش خودم -

- ... 

 پرستار؟... یکی از اقوام؟... خودتون؟... االن با کی زندگی می کنھ؟ -

- ... 

 ماھان؟ -

- ... 

 خارج؟... مدرسھ ی شبانھ روزی؟ -

سکوت چند دقیقھ ای طول کشید تا دوباره شروع . خوشبختانھ متوجھ حال کارن شد و ساکت موند

من متوجھ ام کھ ظرف مدت کوتاھی خیلی چیزھا رو از دست دادی اما باید بدونی : بھ صحبت کرد

این قابلیت در درون ھمھ ی آدم ھا وجود داره کھ بتونند جبران . آدم ھای زیادی مثل شما ھستند

اینکھ در اون زمینھ اقدامی نمی کنند، نھ ربطی بھ تقدیر داره، نھ ربطی بھ نتونستن، مشکل . ندکن

اینکھ بذاری بی حوصلگی و ناامیدی بھ جات تصمیم بگیره، اینکھ دست رو . از جرأت نداشتنھ

ھمھ ی غم ھا کھنھ ... شما بھ عنوان یھ پزشک، یھ پدر، وظایفی داری. دست بذاری، درست نیست

ھمھ چیز رو میشھ تو ھر سنی بھ دست آورد، چھ برسھ بھ تو کھ ... حرکت دنیا رو بھ جلوئھ. شنمی

  ... پول، شغل، موقعیت، دوست، ھمسر! ھنوز جوونی

- ...  
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 تقریبًا ثابت نیرو و انرژی زاینده توی این جھان دیگھبحث مذھب و دین نیست ولی وجود  -

این جھان بھ کنش ھا و . زیر سوال ببریممن و شما حق نداریم حقیقت ھای علمی رو . شده

 .تفکرات ما واکنش نشون میده

- ... 

فقط بھ این باور داشتھ باش کھ با خواستن ما ھمھ چیز ! باشھ اگر دوست نداری حرف نزن -

نیروی مثبتی توی این جھان ھست کھ با بھتر شدن ما، باھامون بھتر تا می . عوض میشھ

 .کافیھ خودمون رو عوض کنیم. کنھ

  !!نیروی مثبت؟؟: بلند گفت. ارن دیگھ نتونست جلوی پوزخندش رو بگیرهک

- ...  

 زن حسابی چرا مزخرف میگی؟ -

این : بلندتر داد زد! کالس اخالق گذاشتھ بود. سکوت لیلی اعصابش رو بیشتر تحریک می کرد

  نیروی مثبتت می تونھ کامیار چھار سالھ ی منو بھم برگردونھ؟؟

حوصلھ ی نگاه کردن بھ صورت بھت زده ی رو بھ روش رو .  بزنھاز جاش بلند شد کھ بیرون

پالتوش رو از روی دستھ ی کاناپھ کشید و با گام ھای بلند سمت در رفت اما وسط راه . نداشت

کف دست . پالتو رو روی کاناپھ پرت کرد و بھ طرف میز لیلی رفت. راه رفتھ رو برگشت. ایستاد

  .م شد تا صورتش بھ صورت لیلی نزدیک تر باشھھاش رو روی میز تکیھ داد و کمی خ

  می دونی چرا از غزالھ متنفرم؟ -

 !!!ظاھرًا من اینجا الیق دونستن ھیچی نیستم!... نھ -

- ... 

اگر یھ کلمھ ی دیگھ رو بھ ھر دلیلی از من پنھان کنی، دیگھ منتظر ھیچ توضیحی نمی  -

 !!پرونده رو با منفی ترین تشخیص ممکن می فرستم بره. مونم

  .کارن از جملھ ھای تھاجمی لیلی جا خورد اما کوتاه نیومد

  !نمی فھمی؟! حرف زدن از بعضی چیزھا سختھ -

حتی یھ : بلند گفت. لیلی با عصبانیت از جا بلند شد و دقیقًا ژست کارن رو اون طرف میز گرفت

  مگھ من مفتشم کھاشاره ی کوچیک از مرگ دو نفر؟؟ تمام این مدت من رو چی فرض کردی؟

  خودم تحقیق کنم؟
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این یعنی : پوزخندی زد و با تاسف گفت. این رفتار چی بود؟ کارن دیگھ تحمل این یکی رو نداشت

میگی چرا از چیزی کھ خودم رو ھنوز ! نگران الیق بودنتی؟! چی؟ این وسط نگران غرورتی؟

  !؟ تو دیگھ چھ آدمی ھستی؟؟ نزدمشوکھ می کنھ، حرف

تھ اش رو مخفی کنھ ولی از حالت چھره ی لیلی پیدا بود کھ خوب نفس عمیقی کشید کھ صدای گرف

 دور زد و شونھ ھای کارن رو گرفت کھ حاال پاھاش کمی سست شده سریع میز رو. متوجھ شده

ھر دو روی کاناپھ .  بھ طرف کاناپھ ھدایتش کرد و کارن بدون بحث ھمراھش حرکت کرد.بود

  چرا ازش متنفری؟! بگو: سیدآروم پر. تند و لیلی دستش رو عقب بردنشس

چون تمام سال ھایی  کھ باھاش زندگی کردم، زجرم می : کارن بعد از سکوت کوتاھی شروع کرد

  !آخرین لحظھ ھم زھرش رو ریخت و مردتا . داد

 تو تصادف رانندگی؟ -

بھتر بود از . دیگھ طفره رفتن فایده ای نداشت. کارن کف ھر دو دستش رو روی صورتش گذاشت

  . شنوه تا ماھانخودش ب

  !کشت... خودش و بچھ رو -

لمس دست لیلی رو روی .  بغض توی گلوش رو پس بزنھ اما نمی تونستبھ زور سعی می کرد

دست ھاش رو از . حاال کھ شروع بھ گفتن کرده بود باید تا آخرش می رفت. زانوش حس کرد

  . دادتکیھ روی صورتش بلند کرد و بھ پشتی کاناپھ 

ھمیشھ یھ سایھ ی شوم . حتی وقت ھایی کھ خوش میگذشت... ا زجر بودھمھ ی اون سال ھ -

من نمی تونستم از خودم و خانواده ام حرفی بزنم و برای کسی ھم . روی زندگیمون بود

سر کار زیر . مھم این بود کھ من یھ پزشک موفق و آینده دار بودم. مھم نبود کھ بشنوه

ھیچ چیزی نبود کھ فقط ... تمام مدت... تو خونھ زیر سلطھ ی مادرش... سلطھ ی پدرش

بھ ! من در موردش تصمیم بگیرم، رفت و آمدم، خرج کردن پولم، حتی بچھ دار شدنمون

تازه تمام مدت باید جوری وانمود می کردم کھ از . زور مخفی کاری زندگی می کردم

  !!!خدامھ

حتی . فقط گوش می دادنفسش رو بیرون فرستاد و نگاھی بھ لیلی انداخت کھ بی صدا و آروم 

اگر گاھی حرف می زدند فقط . یادش نمی اومد کھ شده یک بار غزالھ پای حرف ھاش نشستھ باشھ

غزالھ و خونھ، . ھمھ چیز در مورد غزالھ بود... در مورد این بود کھ چقدر کارن رو دوست داره

... ش، غزالھ وغزالھ و پدر و مادرش، غزالھ و حاملگیش، غزالھ و ھنرش، غزالھ و دوست ھا
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زندگی کارن سر سایھ ی غزالھ کی قرار بود از !!! حاال ھم کھ بحث فقط از غزالھ و مرگش بود

  کم بشھ؟

ھر کدوم راه خودمون . دو سال آخر، بعد از مرگ پدر و مادرش، اوضاع بدتر ھم شده بود -

 جولون می پدر و مادرش دیگھ نبودند کھ کنترلم کنند و من ھم تا می تونستم. رو می رفتیم

  . دادم

تازه داشتم . فکر کنم حق داشت... یھ بار ماھان بھم گفت افسارم ول شده: پوزخند زد و اضافھ کرد

  .ھر کاری دلم می خواست می کردم. معنی زندگی رو می فھمیدم

- ...  

 ... خیلی. خیلی کوچیک بود. من عاشق کامی بودم. قرار نبود اینطوری بشھ -

بین موھاش دست کشید و بھ نقطھ ای پشت . نداخت و متوقفش کردبغض دوباره بھ گلوش چنگ ا

بعد از مرگ پدر و مادرش شروع کرد بھ : نفس عمیقی کشید و ادامھ داد. شیشھ ی پنجره زل زد

چند بار باھاش برخورد کردم، بعد برای کامی پرستار گرفتم و اون . خوردن قرص و آرام بخش

اصًال از من یھ آدم . تمام زندگیم تظاھر بود. ده بودمدیگھ خستھ ش. رو ول کردم بھ حال خودش

خودم و ... می خواستم خودم باشم.  کھ بیشتر از این نمی تونستم تحملش کنمنددیگھ ساختھ بود

  ...کامی

  .از ھمون روز اول باید مستقل می شدی: صدای لیلی رو شنید. دوباره سکوت کرد

حتی روم نمی شد ابراز عالقھ ی .  ساده بودمھنوز یھ رزیدنت... شغلم وابستھ بھ پدرش بود -

من ھم ... ھمھ زیر گوشم می خوندند کھ شانس بھم رو کرده. دخترش رو نادیده بگیرم

  ...دنبال پیشرفت بودم. جوون بودم

... ھرچی کھ بوده تو رو بھ اینجا رسونده. چیزی برنمی گرده! افسوس گذشتھ رو نخور -

 !ادامھ بده

تھدید کرد کھ اگر بھ . می خواستم جدا بشیم:  گفت. لیلی نگاه کردرتبھ صوکارن آھی کشید و 

  .کارھام ادامھ بدم و حرف طالق رو بزنم، داغ کامی رو بھ دلم میذاره

کارن نمی دونست چی توی چشم ھاش دیده کھ واکنشش این . صورت لیلی از ناراحتی جمع شد

کارن سوزش اشک رو پشت . ردھر دو دست کارن رو محکم گرفت و با تاسف نگاھش ک. بوده

  .دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و پلک ھاش رو بست و باز کرد. پلک ھاش حس می کرد
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.. .بگیرهحضانت خیال می کردم می خواد ماھان رو تو دادگاه بھ جونم بندازه و اون موقع  -

  ... بخواد اصًال فکرش رو ھم نمی کردم...با کلی دوندگی. باالخره طالق گرفتیم

  . ستش رو بیرون کشید و خیسی گوشھ ی چشم ھاش رو پاک کردد

. خدمتکار خبرمون کرده بود. من زودتر از ماھان رسیدم. تو استخر خونھ پیداشون کردم -

 ھم نتونست حتی بعد از چند ماه. می خواست خودش رو خالی کنھ. ماھان دیوونھ شده بود

وزگارم اگر می تونست ر. ت کردھمھ چیز رو انداخت گردن من، ازم شکای، طاقت بیاره

و تھدید  مدارک روانپزشک غزالھ. رسانھ ای کرده بودھم  خبر رو .رو سیاه می کرد

  .ھ ام کردعلنیش جلوی ھمھ، تبرئ

باید از شوک ! اون لحظھ ای کھ ازش فرار می کنی... در مورد اون لحظھ برام بگو -

 .یادآوریش بیای بیرون

  !!ن لحظھاو: کارن خنده ی عصبی کرد و گفت

- ...  

بھ خاطر نامحرمی با . یھ بار کامی رو بغل کردم. فقط کتک کاری با ماھان رو یادم میاد -

آمبوالنس خیلی زود ... مثل روانی ھا تا تونستیم ھمدیگھ رو زدیم...  کردمغزالھ بیرون

نمی خواستم . اصًال باورم نمی شد. رسید و بردشون، حتی درست کامی رو بغل نکردم

کلی شاھد . جواب بازجوھا رو چرت و پرت دادم. ھمچین چیزی اتفاق افتادهباور کنم 

تا دو . نمی خواستم اصًال اون دور و بر باشم. یھ راست زدم بھ جاده. داشتم، ولم کردند

 . ھفتھ نیومدم

 !دو ھفتھ؟ -

- ... 

 خود ماھان اون روز کجا بود؟ -

 خبرش کرد ھواپیماش تازه وقتی خدمتکار... با یکی از موکل ھاش دادگاه بود، شھرستان -

 داده بودم، اون نباید یھ مریض رو با بچھ تنھا من کھ خواھرش رو طالق. نشستھ بود

 ... میذاشت و می رفت دنبال کار

  !زھرش رو ریخت و مرد: جملھ رو تموم نکرد و بھ جاش گفت
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. نفس کشیدسرد بود اما پنجره رو باز کرد و چند بار . از جاش بلند شد و بھ طرف پنجره رفت

 بودم، اگر دفنشوناگر موقع : کارن آھستھ گفت. صدای قدم ھای لیلی رو از پشت سرش می شنید

  ...با دست خودم کامی رو

دیگھ نمی تونستم ... میذاشتم تو قبر: با صدای گرفتھ ای کھ دیگھ ازش خجالت نمی کشید، ادامھ داد

  .زندگی کنم

  .م بھ عقب ھلش داددست لیلی روی دستگیره ی پنجره نشست و آرو

  .االن برات یھ چیز گرم میارم! بشین... سرده -

کارن سر جاش برگشت و روی کاناپھ دراز . با گفتن این جملھ کارن رو توی اتاق تنھا گذاشت

پالتو رو روی خودش کشید و . خوشحال بود کھ لیلی چند دقیقھ ای بھش فرصت تنھایی داده. کشید

ھ لیلی برگشت و با لیوانی کھ ازش بخار بلند می شد، باالی سر بعد از چند دقیق. بھ سقف زل زد

 وخلسھ یھ جور  کارن بعد از پشت سر گذاشتن فشار و استرس چند دقیقھ پیش، توی. کارن ایستاد

کارن با . لیلی جلوش روی میز نشست و بھ چشم ھای نیمھ بازش نگاه کرد.  فرو رفتھ بودامشآر

  لیوان خودتھ؟: ن پرسیدنگاھی بھ گل ھای بنفش روی لیوا

  .خوب شستم -

این . پالتو رو کنار زد و جلوی لیلی نشست. کارن لبخند محوی زد کھ توی این شرایط عجیب بود

نگاه لیلی . می برد، می تونست بغلش کنھاینکھ اگر دست ھاش رو جلو . نزدیکی رو دوست داشت

بیرون زده بود و کارن حس موھاش از زیر شال . حاال روی لیوانی بود کھ داشت ھمش می زد

بدون ھیچ . چقدر خوب می شد اگر ھمھ زندگی ھمین لحظھ ای بود کھ توش بودند. خوبی داشت

دستش ... فقط ھمین لحظھ...  کھ ازش بترسند، بدون ھیچ آینده ای کھ ازش شرمنده باشندگذشتھ ای

لیلی . ن متوقف شدحرکت قاشق توی لیوا. رو بلند و انگشت ھاش رو بین موھای لیلی فرو برد

  .بھتر میشی! بخور: لیوان رو جلوتر آورد گفتسرش رو بلند نکرد ولی 

  .کار من از نسکافھ گذشتھ -

کارن فقط چند . دست دیگھ اش رو بھ جای لیوان، روی دست لیلی گذاشت، باز ھم حرکتی نکرد

 گونھ ی لیلی انگشتش رو روی! اینچ با صورتش فاصلھ داشت و نمی دونست چرا نباید جلوتر بره

ش رو انگشتاما لیلی . حاال دیگھ مطمئن بود این چیزیھ کھ ھر دوشون میخوان. کشید و جلوتر رفت

  چرا ھنوز میندازی؟: روی حلقھ ی کارن گذاشت و گفت

  .کھ یادم بندازه: کارن پلک ھاش رو محکم روی ھم فشار داد و کنار صورتش گفت
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  چی رو؟ -

 . اد نکنمکھ ھیچوقت بھ ھیچ زنی، اعتمو این -

تمام این : با ناباوری گفت. دوختلیلی باالخره نگاھش رو از حلقھ گرفت و بھ چشم ھای کارن 

  !تمام این مدت کھ با من حرف می زدی! مدت دستت بوده

  االن ھم درش نمیاری؟: لیلی پرسید. کارن جوابی نداشت

  !!نھ: ش رو شنیدکارن لب باز کرد و بعد از مکث کوتاھی صدای خود. و سوالی نگاھش کرد

کارن خودش رو . دست ھاش رو عقب کشید و از جا بلند شد. چشم ھای لیلی پر از دلخوری شد

فقط بھ حرکتش سمت میز . اصًال نمی دونست باید چکار کنھ. کنار کشید کھ بھ صورتش نخوره

 زدن با عقب:  سرش رو بلند کرد و گفتبعد. ی پشت میز نشست و ساکت موندلیل. کار، نگاه کرد

  !اول باید قبولشون کنی. مشکالت و اعتماد نکردن، چیزی حل نمیشھ

  ! پس دوباره قرار بود بھ روی خودشون نیارند، دو دقیقھ پیش چھ اتفاقی افتاده

 مریضھ چی میگی؟ خودت بھ بیماری کھ ھمھ اش انکار می کنھ -

  !میگم وقت من رو بیشتر از این نگیره: کارن بدون فکر گفت

  .دقیقًا -

 اش بده بھ یکی از ھمکارھاش؟ لیلی ادامھ  حوالھیعنی باز می خواست. ن با گیجی نگاھش کردکار

  .من سعی می کنم ھر روز عالئم مریضیش رو بھش یادآوری کنم. ولی من این رو نمیگم: داد

- ...  

 . بعد از اون جریان دیگھ پات رو تو اون خونھ نذاشتی... بذار حدس بزنم -

بعد از . ز طالق بھ خونھ ای کھ بھ نام غزالھ بود، رفت و آمدی نداشتمسلم بود کھ کارن بعد ا

  . مرگش ھم حتی از اون خیابون رد نشده بود

 ...حتمًا ھمھ ی وسایل قبلیت رو عوض کردی، لوازم شخصی، لباس ھا -

- ... 

 .ھیچ چیز از پسرت تو خونھ ی جدیدت نیست، حتی یھ عکس -

 !!!می دونم ذھن خوانی بلدی. خیلھ خب -

 !در حد پنھان کاری ھای شمانھ  -



 250 

چھ تو بغل لیلی، چھ نھ، . کارن بی خیال بحث، جرعھ ای از نسکافھ خورد و روی کاناپھ لم داد

با یھ کم جلسھ ی بعدی : لیلی دوباره گفت. فعال قصد تکون خوردن از روی این کاناپھ رو نداشت

  اشکالی کھ نداره؟. می کنھجلسھ ھای دیگھ فرق 

  !ھر کاری می خوای بکن... نھ:  داد جوابپلک ھاش رو بست و

  

27««   

بعد از بارون، ھر کسی کھ وارد موسسھ می . بھ ِگل و خیسی روی پلھ ھا نگاه کرد و سر تکون داد

حتی وقتی تازه رسیده بود، کثیفی ھای چند روز روی سنگ ھا . شد، ھمھ جا رو کثیف می کرد

ه بود و پیشنھاد داده بود کھ کًال بی خیال تمیز خانوم پرچمی ھم فقط تشکر کرد. باقی مونده بود

زیاد پیش می . کردن بشھ ولی کارن دیگھ نمی خواست از وظیفھ ای کھ قبول کرده، شونھ خالی کنھ

اومد کھ تو موقعیت ھای ناخواستھ ھمھ چیز رو ول کنھ و بره، ولی این مورد رو خودش خواستھ 

حداقل چند ساعت رو توی . خل سطل آب فرو بردنفسش رو بھ بیرون فوت کرد و تی رو دا. بود

یعنی خودش ھم ھمیشھ ... با خودش فکر کرد... فراموشی گذشتھ زجرآورش. فراموشی می گذروند

  !با کفش ھای کثیف روی سنگ ھای مطب و بیمارستان قدم میذاشت؟ ھیچوقت دقت نکرده بود

تی رو کنار . ھ خیال باریدن نداشتبھ نظر دیگ. رد پاھا رو تمیز کرد و نگاھی بھ آسمون انداخت

  !خدا قوت: پیرمرد کناری گفت. گذاشت و روی نیمکت حیاط نشست کھ استراحتی کنھ

  .ممنون: ماسک روی صورتش رو پایین داد و کوتاه گفت

صدای مرد . چرخوندسریع ماسک رو باال کشید و سرش رو . از نگاه خیره ی پیرمرد دستپاچھ شد

  !عجب: رو شنید

  .تند ادا می کرد  ی شمالی داشت و کلمات رو جھلھ کمی تھ.  روی شونھ اش حس کرددستش رو

  .شما من رو یاد کسی میندازی -

  جدًا؟: بھ طرفش برگشت و با خونسردی گفت

  .بلھ بابا -

در نھایت با نگاھی بھ تی و . بعد روی لباس ھاش. پیرمرد دوباره توی صورتش چشم چرخوند

  !!اینجا کجا... اون آدمی کھ من میگم کجا.. .خرفت شدما: سطل خندید و گفت

  کی بود مگھ؟: ابروھای کارن باال رفت و پرسید
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آخھ . از ھر کی پرسیدم تعریفش رو می کرد... یھ مطب داشت تو شمال شھر... دکتر بود -

  ...آدم نشستھ بود تو مطب. متخصص بود

  !ا اون سراز این سر ت:  گوشھ ای از حیاط رو نشون داد و اضافھ کردبا دست

  !کھ اینطور -

قاعده ی ... نم نمی دا...می گفتند. آقا پسرھام ھم بودند. حاج خانوم رو برده بودم معاینھ -

 .رو کول آقا سعیدم بردیمش... جمجمھ اش چی چیھ و باید عمل بشھ و

  حاال راضی بودید؟: پرسید. یادش نمی اومد ھمچین مریضی داشتھ باشھ. کارن لبخندی زد

  !چی بابا؟ -

  خانومت راضی بود؟: سک رو پایین داد و گفتما

  !!راضی؟: مرد پوزخند زد و گفت

- ...  

 !مگھ وقت داد؟ -

... مدھر کاری کردیم کوتاه نیا... نھ حضوری... نھ تلفنی: کارن تک سرفھ ای کرد و مرد ادامھ داد

  !زن ناخوشم رو ھمونجور برگردوند

: بھ حرف اومد. ھم کشیده ی مرد رو دیدمخصوصًا وقتی چھره ی در . حال بدی بھ کارن دست داد

  ...خب

  ...آدم نبود کھ خاک بر سر... خدا سرش بیاره -

 مگھ نمی گید از این سر تا اون سر نوبت داشتند؟  -

 .ھمھ می گفتند فقط ھمین دکتر!! آخھ اورژانسی بود -

 !تو اینجور جاھا ھمھ کارشون اورژانسیھ -

 ...رو دستت نمونده ھنوزمریض ... ای بابا جان -

  ...چقدر شباھت... قدرت خدا: آھی کشید و بعد از چند ثانیھ سکوت گفت

از !! چھ آدمی بود و چھ آدمی شده بود. کارن ھم سر تکون داد و دیگھ حرفی نزد. و آروم خندید

کی تا حاال حوصلھ ی گوش دادن بھ چونھ زنی پیرمردھا رو پیدا کرده بود؟ مگھ سال ھا کنار پدر 

و نکرده بود کھ از این چیزھا دور باشھ و تمرکزش رو بذاره روی پیشرفت و غزالھ تمام تالشش ر

ناگھان . رویاھاش؟ حاال چرا اینجا نشستھ بود؟ مشت ھاش رو باز کرد و بھ کف دست ھاش زل زد

کارن ! ترس برش داشت، از اینکھ این خیریھ و مشاوره ھای لیلی، از ھدف اصلیش دورش کنھ
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نده بود کھ رئیس بیمارستان بشھ، اینجا کنار این مرد و سطل و تی ون کسال ھا درس خونده و ج

کھ بھ خودش قول داد . تاثیر مثبتی گذاشتھ بود وجھھ اش یاون مصاحبھ رو! چھ غلطی می کرد؟

ھر چھ سریع تر مالقاتی با یکی از ھیأت امنای بیمارستان انجام بده و دوباره خودش رو یادآوری 

  ! کنھ

. مردی کھ داشت با پیرمرد احوالپرسی می کرد. از فکرھاش بیرون اومدبا صدای مردونھ ای 

پیرمرد مشمای روی نیمکت رو برداشت و بھ . ظاھرًا برای معرفی شدن بھ موسسھ اومده بود

  .من میرم داخل: کارن گفت

  !بفرمایید -

 .مرحمت شما زیاد -

دنشون ھر دو رو بھ داخل جلوی در راھرو خانوم پرچمی با دی. کارن سر تکون داد و مردھا رفتند

ھوا سرد شده، می ! آقای دکتر: سمت کارن اومد و گفت. راھنمایی کرد و خودش وارد حیاط شد

بی زحمت کلید پشت بوم رو از اتاقک می دید، کالھک دودکش رو . خوام بخاری رو راه بندازم

  چک کنم؟

  !بلھ، یھ لحظھ -

متن روی جاکلیدی ھا رو . یزون شده بودندکلیدھا بھ میخ آو. بلند شد و سمت اتاق نگھبان رفت

شما برید، : خواست کلید رو تحویل بده اما پشیمون شد و گفت. خوند و کلید پشت بوم رو جدا کرد

  .من خودم باال رو چک می کنم

  زحمت نشھ؟ -

 .مشکلی نیست! نھ -

  !!ھنوز روشن نکردید؟: کارن پرسید. با ھم سمت ساختمون قدم زدند

  .بودجھ کمھ. ف سوخت صرفھ جویی کنیمسعی می کنیم تو مصر -

 .بسیار خب -

تو مسیر پلھ ھای طبقھ ی باال، نگاھی بھ داخل اتاق مدیر انداخت و لیلی رو مشغول صحبت با 

مثل غزالھ پر انرژی بود . براش جالب بود کھ چرا از این جور فعالیت ھا خستھ نمیشھ. مردھا دید

و نگاھش سمت پلھ ھا چرخید . ده ھدر نمی دادولی برعکس اون انرژیش رو با کارھای بی فای

  .کارن لبخندی زد و بھ راھش ادامھ داد. روی کارن افتاد
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زیپ پلیورش رو باالتر کشید تا . ساکت و آروم و سرد. روی بوم ساختمون حتی پرنده پر نمی زد

ده ای نھ لونھ ی پرن. از کنار کولر رد شد و کالھک رو بررسی کرد. گردنش رو بیشتر بپوشونھ

مشغول باز کردن طناب از روی مشمایی شد کھ دور . دیده می شد و نھ چیزی ترک خورده بود

دوباره مشغول بررسی لولھ و . مشما رو باز کرد و گوشھ ای انداخت. لولھ ی دودکش پیچیده بودند

ز ا. دستمالی بیرون کشید و انگشت ھاش رو پاک کرد. کالھک شد، کھنھ بودند ولی کار می کردند

چند دقیقھ روی بوم قدم زد و بھ . و قصد پایین رفتن نداشتبود این تنھایی و ارتفاع خوشش اومده 

 و نگاھش سمت لبھ ی بوم رفت. این باال آرامشش از حیاط ھم بیشتر بود. اطراف نگاه انداخت

گاھی کالغی روی آنتن ھا و دور و بر دیش ھا پرسھ . روی ساختمون ھای خلوت اطراف چرخید

کف دست ھاش رو . دیواره ای کھ تا زیر کمرش می رسید. بھ لبھ ی بوم نزدیک تر شد.  زدمی

صدای کالغ ھا گاھی سکوت . زیادی نداشتخیلی ارتفاع . بھ پایین خم شدروی دیواره گذاشت و 

اگر ھمین حاال پایین می افتاد چی . و بیشتر خم شد... بھ حیاط... بھ پایین نگاه کرد. رو می شکست

زن و شوھری کھ پسرشون رو کشتند و خودکشی . شد؟ خبر جالبی برای روزنامھ نگارھا بودمی 

. دکتر یاوری بدون ھیچ رقیبی بھ پست ریاستش می رسید. ماھان خوشحال می شد!! کردند

. دور درست می شدخیلی یھ میراث بزرگ برای فامیل ھای . دانشجوھا نفس راحتی می کشیدند

  ؟؟کسی بود کھ ناراحت بشھ

  !!کارن: صدای ترسان و بلندی رو شنید

... دست ھایی کھ کارن رو بھ عقب می کشید... و فشار دست ھایی رو دور بازوھاش حس کرد

 در مقابل فشار دست ھا، مقاومتی نکرد و ھمونطور کھ می .حداقل لیلی رو داشت... »لیلی«

  چکار می کنی؟داری : لیلی دوباره با سرزنش گفت. خواست، از دیواره عقب کشید

شار دست ھا کم شد و ف. اما حرکتی نکرد آه بیرون فرستاد و درست ایستاد، کارن نفسش رو با

بعد بھ دیواره پشتش . کارن چرخید و رو بھ روی نسیم ایستاد. آروم آروم از بدنش فاصلھ گرفت

 و بھ خونھ ھای انقدر کھ نسیم نگاھش رو گرفت. چند ثانیھ بھ چشم ھای نسیم خیره موند تکیھ داد و

خوب می دونست . قدمی بھ عقب برداشت کھ فاصلھ ی کم بینشون رو بیشتر کنھ. اطراف انداخت

ولی تو اون لحظھ کنترلی ... کھ حرکت ھیجان زده ای کرده و منظور کارن انداختن خودش نبوده

ھ خانوم پرچمی گفت ب: برای عوض کردن فضای ناجور بینشون گفت. روی عکس العملش نداشت

  .خاطر دودکش اومدی باال

  .مشکلی نداره... آره -
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 .دیر کردی، اومدم ببینم خرابھ یا نھ -

 .داشتم می اومدم پایین -

  واقعا؟: و گفتنسیم سریع نگاھش رو بھ چشم ھای کارن دوخت 

- ...  

 !از راه میانبر؟ -

رو نسیم نمی دونست تو مغز مرد . کارن لبخند کجی روی لبش نشوند و دست بھ سینھ نگاھش کرد

ھر بار کھ بھش اعتماد می کرد، ھر بار کھ خیال می کرد اون رو میشناسھ، . بھ روش چی میگذره

 .  رو نشون می دادھ گوشھ ی تازه ای از شخصیتشیھ اتفاقی می افتاد کھ ی

  نگرانم شدی؟ -

  چرا باید نگران بشم؟: نسیم پوزخند زد و جواب داد

  !تا قبولش کنیمن ھم انقدر یادآوری می کنم ! باشھ انکار کن -

- ... 

 تکنیکت ھمین بود، نھ؟ -

: لبخندش رو جمع کرد و گفت. نسیم لبخندی زد و بعد بھ خاطر نگاه خیره ی کارن پشیمون شد

  !بریم پایین

  ماھان نیومده؟ -

 .نھ -

 پس با دلتنگی چکار می کنی؟ -

  !شما نگران دل من نباش: نسیم ابروش رو باال انداخت و گفت

  . چیزی ھست، معلومھیھ! چھ بھش برخورد... اوه -

 انتظار داری چی بگم؟ -

 !فقط  یھ کم شبیھ ناجی ھا رفتار کن... انتظاری ندارم -

  !ناجی: نسیم خنده ای کرد و با لحن طعنھ آمیز گفت

یھ قدم جلو . کارن با شونھ بھ فضای خالی پشت سرش اشاره کرد و تکیھ اش رو از دیوار برداشت

  کجا؟: کارن بلند گفت. بھ طرف در بوم رفت.  برگشتنسیم با کالفگی سر تکون داد و. اومد

  .پایین -
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با تعجب چرخید و بھ سر تا پای کارن نگاه کرد کھ . نرسیده بھ در، دستش بھ طرف عقب کشیده شد

متوجھ نمی شد کھ کارن امروز . دوباره لبخند روی صورتش داشت. ساعدش رو محکم گرفتھ بود

  چیزی شده؟: پرسید. ھ معنایی میدهچھ مرگش شده و این حس تھِ  چشم ھاش چ

  !نھ -

چرا تا پای : پرسید. نسیم دستش رو کشید و کارن قفل انگشت ھاش رو از دور ساعد نسیم باز کرد

  ماھان وسط میاد رم می کنی؟

اگر رم کردنی ھم در کار بود، بھ خاطر حضور کارن بود، نھ . نسیم بھ تعبیر کارن پوزخند زد

  .حرف ماھان

  . از زندگی شخصیم با بیمارھام حرف بزنممن عادت ندارم -

 !ھر کس مھمونی دعوتت می کنھ، قبول می کنی؟ -

- ... 

 ...بعضی وقت ھا... مثل تو باشھبعید نیست دنبال دختری کھ از ماھان ... البتھ -

یھ چیزھایی داری کھ ... اوووم: اضافھ کرد. حالتی بھ لب ھاش داد کھ معنی برانداز کردن می داد

  .شغول می کنھفکر آدم رو م

- ...  

 .حتی بھ ھم میایید -

مشخص نبود قصد مسخره کردن داره یا . نسیم سعی کرد حالت صورتش رو بی تفاوت نگھ داره

  .ولی نسیم لحن صداش رو دوست داشت. تعریف

  .بعضی وقت ھا بھ دل میشینی -

می دونست کھ احساسات ناگھانیش توی نگاھش . نسیم نگاھش رو از چشم ھای کارن برداشت

این مردک با این قیافھ و ھیکل، با خودش چی فکر کرده بود کھ با یھ دختر . مخفی نمی مونھ

با حرف :  تک سرفھ ای کرد و در حالیکھ فاصلھ می گرفت گفتجوون اینطوری حرف می زد؟

  .ھات می خوای چی رو بفھمونی؟ من از این رفتارھا خوشم نمیاد، حوصلھ ام رو سر می بره

حوصلھ ی ... آره: با صدای آھستھ ای گفت.  برداشت و فاصلھ رو از بین بردکارن دوباره قدمی

  می خوای این مقدمات رو فاکتور بگیریم؟. من رو ھم سر می بره

کارن بازوھای لیلی رو . نسیم با گیجی نگاھش کرد اما بھ چند ثانیھ نکشید کھ منظورش رو فھمید

 حس لب ھاش نسیم .ز، صورتش رو جلو آوردسمت خودش کشید و با یھ نگاه و لبخند شیطنت آمی
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کف دست ھاش رو روی سینھ ی کارن . اما خیلی زود بھ خودش اومد. رو کامًال غافلگیر کرده بود

برای چند لحظھ ھر دو بھ ھم خیره . کارن مقاومتی نکرد و عقب رفت. گذاشت و بھ عقب ھلش داد

اش رو کنترل کرد و آھستھ ولی صد. نسیم از این وضعیت خجالت آور ناراحت بود. موندند

  یعنی چی؟ این چھ رفتاریھ؟: عصبانی گفت

- ...  

 !!ببین من رو مجبور بھ چھ کاری کردی!!... رابطھ با بیمار؟ -

  مجبور؟:  با نیشخند جواب دادکارن

  فکر می کنی ھمھ چیز بازیھ؟ -

 مجبور؟ -

 اصًال تو فکر ھم می کنی؟ -

 من مجبورت کردم؟!!... مجبور؟ -

 وی؟ بگم من ازت خواستم؟چی می خوای بشن -

با دست   نسیم رو بھ دیوار کنار در کوبید وحرکت، با یھ .شم ھای کارن از عصبانیت درشت شدچ

صورتش رو . چونھ اش رو بین انگشت ھاش گرفت تا سرش رو ثابت نگھ داره. میخکوبش کرد

  !این یعنی مجبور کردن: پایین تر آورد و با صدای جدی گفت

. تصدیقش می کردبا این رفتار داشت . اھان درباره ی خشونت کارن افتادنسیم بھ یاد حرف م

متوجھ بود کھ حال کارن مساعد نیست و اگر دیوونھ بازی در میاره باید با مالیمت جلوش رو 

ھمین چند دقیقھ پیش جوری روی دیواره خم شده بود کھ یادآوریش ھم نسیم رو بھ وحشت . گرفت

منظورت ! خیلھ خب: ر دو مچ کارن گذاشت و با خونسردی گفتدست ھاش رو روی ھ. مینداخت

  .رو رسوندی

  .من بودم کھ مجبورت کردم... باشھ: نسیم دوباره گفت. اما کارن حرکتی نکرد

این ھم ... آره، ھمھ ی صورتت داد می زد منتظر چی ھستی: کارن چشم ھاش رو ریز کرد و گفت

  .یھ جور مجبور کردنھ

 ناخواستھ  یبعد از بوسھباور نمی کرد . با ناامیدی بھش زل زد. اد نداشتنسیم بھ گوش ھاش اعتم

فقط برو ... باشھ: فشار انگشت ھاش رو محکم تر کرد و گفت. شنیده باشھرو  ھمچین حرف ھایی

  !عقب
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االن ھم صورتت ھمون : باالخره سکوت رو شکست. کارن ھمچنان بی حرکت فقط نگاه می کرد

  !شکلی شده

  ...لطـبس کن ! دکتر -

نسیم با تمام وجود از قبول کردن . جملھ اش با نزدیک شدن کارن و حرکت لب ھاش ناتموم موند

بھ زور . کششی کھ بھ این مرد داشت، چیزی نبود کھ بتونھ ردش کنھ. این پرونده پشیمون شد

 .جلوی خودش رو گرفتھ بود کھ دست ھاش دور شونھ ھای کارن نپیچھ و ازش نخواد کھ ادامھ بده

ھیچ دختری توی این سن و سال اجازه ی . اما مطمئنًا کارن ھم گرمای بینشون رو حس می کرد

  . ب آدمی مثل کارن شفیق شدن، بھ آتیش نزدیک شدنھه کردن نداشت و نسیم می دونست، جذاشتبا

و چھره ی عقب برد کمی صورتش رو بعد . بوسھ ی یھ طرفھ اش رو بیش از حد طول دادکارن 

احتماًال این یکی از پوزیشن ھای مورد عالقھ .  بھ خودش ندادیولی تکون. رسی کردنسیم رو بر

 و ھر لحظھ عصبانی تر می شدحرکت چشم ھای کارن روی صورت خودش، از نسیم . اش بود

فقط می دونست کھ این . از دست خودش عصبانیھ یا کارنفعًال گیج تر از چیزی بود کھ بفھمھ 

خیلی سعی کردم مراعات : تمام جرأتش رو توی صداش ریخت و گفت. اداتفاق ھرگز نباید می افت

  !دیگھ کافیھ... کنم

ھمھ ی این : ادامھ داد. کارن لبخندی از روی تفریح روی لب ھاش نشوند کھ نسیم رو جری تر کرد

  !!سو رفتار و عدم کنترلتون رو گزارش می کنم

  !گزارش کن -

  ... مو بھ مو... روی این ھا ھمھ : لب ھاش رو سمت گوش نسیم آورد و گفت

کارن راحت تر از . اخم عمیقی روی صورت نسیم نشست و با بیشترین توان بھ عقب ھلش داد

اخمش ھم دست کمی از طلب کارھا . چیزی کھ فکر می کرد، عقب رفت و کامل فاصلھ گرفت

کن راه چیھ؟ چرا شل کن، سفت : دست ھاش رو داخل جیب ھای شلوارش فرو برد و گفت! نداشت

  انداختی خانوم؟ کالس چندمی؟

اجازه داد کھ کارن حرف ھاش رو بزنھ و خالی . ھ اش دست کشید روی گوننسیم سکوت کرد و

  . بشھ

  !نکنھ می خوای اول بیام خواستگاریت؟ -

- ... 

 .بھ مادرت ھم نمی اومد اھل گیر دادن باشھ! تو کھ داری یھ نفره اروپایی زندگی می کنی -
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- ... 

 ری؟بھ خودت شک دا -

  !!شما کھ دور زن ھا رو خط کشیده بودی: کشید و گفتنسیم نفسی 

من می خوام یھ مدت نفس ! پس ھیچ انتظاری از من نداشتھ باش... ھنوز ھم ھمینطوره -

نمی خوام دوباره خودم رو درگیر زندگی و شغل و خانواده و دوست و آشنای یکی . بکشم

  !دیگھ کنم

 بود و حتی نگاھش نسیم روی ایزوگام کفچشم ھای . کشیدبعد از این نطق رگباری نفس عمیقی 

بدون جملھ ای بھ . نسیم حاال برای خودش متاسف بود و حوصلھ ی بحث و جدل نداشت. نمی کرد

بھ ھر حال چیزی ھم نبود کھ بخوام : صدای کارن دوباره بھ گوشش خورد. سمت در چرخید

  !!تکرارش کنم

پلھ ھا رو . قبل از اون وارد راھرو شد. نار نسیم عبور کردبعد قدم ھاش رو تندتر برداشت و از ک

  .دو تا یکی طی کرد و از دید نسیم دور شد

  

28««   

عذر می خوام کھ مجبور شدید دوباره  ،در ھر صورت: صحبت رو کوتاه کرد و خالصھ گفت

  .ما فقط در حد یھ بازدید کوچیک می مونیم... عصر تو خونھ بمونید

  . امروز سرم خلوت بود. عذرخواھی نیستنیازی بھ : ب دادماھان با اکراه جوا

نسیم می دونست کھ بی میلی ماھان باید بھ خاطر حضور کارن توی خونھ اش باشھ، نھ سر زدن 

با کارن ھماھنگ کرده بود کھ اگر ماھان اجازه ی بازدید از خونھ ی مادریش رو بده، جلسھ . نسیم

 قبًال اوکی رو داده بود ولی نسیم می خواست قبل رفتن، ماھان.  بشھ برگزاری این ھفتھ اونجا

اصًال نمی دونست . دوباره از ماھان تشکر کرد و دکمھ ی قطع مکالمھ رو لمس کرد. مطمئن بشھ

حاال ماھان . ، چھ حسی پیدا می کنھل ھا با غزالھ توش زندگی کردهکارن با دیدن خونھ ای کھ سا

بھ ھر حال . شت از پا گذاشتن کارن داخلش، ناراحت باشھتوی اون خونھ زندگی می کرد و حق دا

باید بھ حالت عادی برمی گشت و بھ جایی می رسید . این ھم بخشی از پروسھ ی بھبود کارن بود

  .کھ با یادآوری خاطرات یا دیدن چند تا دیوار و فرش و اسباب بازی بھ ھم نریزه

امیدوار بود کھ بعد از اتفاق . رون نمی باریدزمین کمی خیس بود ولی با. توی پیاده رو قدم می زد

بھ ھیچ عنوان قصد نداشت کھ چیزی رو بھ روی خودش . روی بوم موسسھ، امروز خوب پیش بره
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باید . ھست کھ ھمین تصمیم رو داشتھ باشھو کارن بیاره و مطمئن بود کھ کارن ھم انقدر حرفھ ای 

بعد دوباره زندگی ھر . با کارن خاتمھ می دادسریع تر این پرونده رو جمع می کرد و بھ جلساتش 

  .دوشون بھ روال عادی برمی گشت

  پیاده تشریف می برید؟ -

بھ سمت ماشین کناریش نگاه کرد و آقای احمدزاده رو پشت . نسیم با شنیدن صدا کمی جا خورد

و داد سالم راحمدزاده کھ ترمز کرده بود، جواب . سر تکون داد و سالم کرد. فرمون ال نودش دید

  ! برسونمتون نسیم خانومبفرمایید باال،: و گفت

نسیم حرف ھای کارن رو در مورد خرابی ماشینش بھ یاد آورد و تصمیم گرفت سردتر از ھمیشھ 

نھ، خیلی : با دست رد کرد و گفت. برخورد کنھ تا جلوی ھر جور فکر و خیالی رو زودتر بگیره

  .ممنون

  .مسیرمھ! تعارف نکنید -

 .ت ترممن پیاده راح -

 چرا؟ -

 .خدانگھدار -

 !!ھر طور راحتید -

نسیم می دونست کھ ماشین کارن سر کوچھ . با نگاھی بھ انتھای کوچھ و بعد نسیم، راه افتاد

وقتی . سرعتش رو پایین آورد تا قبل از رسیدن، ماشین احمدزاده کامًال دور شده باشھ. منتظرشھ

گین تر از چیزی بود کھ موقع ھماھنگی فضای بینشون خیلی سن. سوار شد کسی اون اطراف نبود

  خودش ھم ھست؟: کارن قبل از حرکت پرسید. پشت تلفن حس کرده بود

  .آره: جواب داد. نسیم متوجھ بود کھ منظور کارن ماھانھ

نسیم حاال بعد از فھمیدن ماجرای مرگ غزالھ و . تمام طول راه حرف دیگھ ای رد و بدل نشد

یس دانشگاه و رئیس بیمارستان، درگیری استاد و دانشجو رو کامیار، درک می کرد کھ چرا رئ

اتفاق ھایی کھ کارن پشت سر گذاشتھ بود و اتھام قتل، . بھانھ ای برای تعلیق موقت کارن کردند

اصال چیزی نبود کھ قابل چشمپوشی باشھ و حداقل یھ مدت مرخصی اجباری رو بھ کارن تحمیل 

 پارک کرد، قبل از پیاده شدن دفترچھ ی خونھ ی ماھانوازه ی کارن ماشین رو جلوی در. نکنھ

نسیم بدون نگاھی بھ صورتش، . یادداشت رو از جیب پالتوش بیرون آورد و سمت نسیم نگھ داشت
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کارن با لحن . نسیم بیشتر کشید و باالخره نگاھش کرد. دفترچھ رو گرفت ولی کارن ولش نکرد

  !بخونش: جدی گفت

  .سر فرصت -

 .هبرگھ ھاش تموم شد -

 .ھفتھ ی بعد یکی دیگھ میدم -

  .ماشین رو تو نمی برم: پیاده شدند و ھمزمان گفت. کارن دفترچھ رو ول کرد

  .باشھ -

 .زود برمی گردیم -

کارن جلوی در فلزی قدیمی، نفس . نسیم بھ نشونھ ی مثبت سر تکون داد تا خیالش رو راحت کنھ

  ...نھاگر ھفتھ ی پیش می دونستم منظورت ای: عمیقی کشید و گفت

: دوباره با خودش زمزمھ کرد. بقیھ ی جملھ رو خورد و از حرکاتش مشخص بود کھ استرس داره

  ...یھ کمی بیشتر! نھ... یھ سال

  !نگران نباش -

ھر دو سمت . مرد مسن و الغر اندامی در رو براشون باز کرد کھ ظاھرًا کارن رو نمی شناخت

طراحی . ی از مناطق اصیل نشین شمال شھر بودویالی بزرگی تو یک. ورودی خونھ بھ راه افتادند

بخشی از نمای ساختمون ھم . و ساخت قدیمی داشت اما کامًال مرتب و تمیز نگھداری می شد

در کل زیبا و اصیل . بازسازی شده بود و از نظر رنگ کمی اختالف با قسمت ھای دیگھ داشت

لھ رو از کارن گرفتھ بود اما حالت تمام مدت قدم زدن، نسیم بیشترین فاص. بود تا مدرن و راحت

فعًال عالمت خاصی نشون نداده بود و این خیال نسیم رو . ھای صورتش رو بررسی می کرد

  . راحت می کرد

ستون ھای بلندی کف . داخل ایوان جلویی ایستاده بودند. ھنوز کسی از خونھ بیرون نیومده بود

مون دو طبقھ و عریض بود و طرح ھایی ساخت.  سقف وصل می کردی سفالایوان رو بھ شیروانی

نسیم اگر تو موقعیت دیگھ ای بود، چند تایی . از شیشھ ی رنگی و آجر و کاشی کاری تیره داشت

بھ کارن نگاه کرد کھ چند متر اون طرف تر بھ ... عکس از این ساختمون زیبا مینداخت ولی حاال

  بریم داخل؟: پرسید. درخت ھای خیس و بدون برگ. درخت ھای باغ چشم دوختھ بود

- ...  

 بریم داخل دکتر؟ -
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- ... 

  دکتر؟: بلند تر صدا زد

  بلھ؟: بدون اینکھ سمتش برگرده جواب داد

  !با شمام -

  !!انتظار داری از این فاصلھ بشنوم؟: کارن ناگھان چرخید و با تمسخر توی صداش گفت

دیگھ بھ آقای ه بود کھ نسیم بھ خودش قول داد. بھ دور ایستادن نسیم کنایھ می زد ولی مھم نبود

و بھ اینجور احساسات  توی این سھ روز بھ اندازه ی سھ ماه بھش فکر کرده بود .آتیش نزدیک نشھ

  . حتی یک بار با حس لب ھای کارن از خواب پریده بود. عادت نداشت

وارد سالن بزرگ جلوی در شدند کھ پوشیده از فرش ھا و مبلمان کالسیک با حفظ ھمون فاصلھ 

. ماھان با لباس معمولی و مرتب از یکی از درھا بیرون اومد و بھ طرفشون حرکت کرد .بود

  . با لبخند نصفھ و نیمھ ای سالم کرد کھ فقط نسیم جواب داد. نگاھش روی نسیم بود

  !خوش اومدی -

نسیم تشکر کرد و منتظر کارن موند تا . فعل مفرد نشون می داد کھ جملھ شامل حال کارن نمیشھ

من : ماھان بھ ھمون دری کھ ازش اومده بود اشاره زد و گفت. گیره اول بھ کجا سر بزنھتصمیم ب

  .میرم کھ راحت باشی

نسیم می دونست دو مردی رو با ھم رو بھ رو . خیلی زود رفت و نسیم رو با کارن تنھا گذاشت

از یک طرف کارن و از طرف . کرده کھ ھر کدوم، دیگری رو مقصر مرگ عزیزش می دونھ

یگھ ماھان، یھ مرد تنھا، توی ھمچین خونھ ی بزرگی، پر از یادگاری ھای چھار نفر از اعضای د

نسیم کم کم . باید زندگی سختی می گذروند. خانواده ای کھ مرگ وحشتناکی داشتند. خانواده اش

مشخص بود کھ چرا ھمھ ی وقت آزادش رو صرف موسسھ . داشت برای ماھان ھم نگران می شد

بھتره اول بھ اتاق : آھی کشید و رو بھ کارن گفت. ھیچ چیز دیگھ ای براش نمونده بود... می کنھ

  !خودتون سر بزنی

سقف بلند، فضای کم نور، پلھ . کارن بدون گفتن جملھ ای بھ طرف پلھ ھای طبقھ ی دوم راه افتاد

. ل می کرددلھره آوری رو منتق، ھمھ حس و حال رتره پنقاشی وھای فرش شده و تابلوھای قدیمی 

کارن با شلوار و بارونی کرم رنگ مثل ارواح سرگردون از پلھ ھا باال می رفت و دلشوره ی 

بھ ھمون . دید کھ از دری وارد شد. دنبال کارن بھ طبقھ ی باال رفت. نسیم ھر لحظھ بیشتر می شد

رگ با  بزسوئیت در باز بود و چیزی کھ قرار بود یھ اتاق خواب معمولی باشھ، یھ. طرف رفت
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و کمد و قفسھ ھای مختلف، مبلمان و میزھای آینھ و تخت .  شده بودکیپچند تا پنجره و پرده ھای 

داخل رفت و کارن رو ایستاده رو بھ روی تخت . باز می شدسوئیت حتی چند در کھ بھ داخل 

  !ھیچی عوض نشده: زیر لب گفت. بزرگ قھوه ای پیدا کرد

نسیم . ان کسی نبود کھ بھ این زودی چیزی رو جا بھ جا کنھماھ. نسیم ھم ھمین انتظار رو داشت

روی قاب عکس ھا و نقاشی ھای دو نفره ی کارن و زنی کھ تا بھ حال . توی اتاق چشم چرخوند

دختر جوون و زیبایی کھ توی لباس سفید عروسی لبخند می ... غزالھ. فقط اسمش رو شنیده بود

یا روی کیکی شکل پیانو خم شده بود و ... ل آبپاشی بودیا گوشھ ی باغ کنار زن مسنی مشغو.. .زد

نسیم با دیدن این عکس ھا چیزی بھ قلب .  چھره ی خیلی معصومانھ ای داشت...شمع فوت می کرد

حس می کرد . خیلی ناگھانی فقط می خواست از این اتاق و این خونھ بیرون بزنھ. چنگ مینداخت

باید منتظر . بھ طرف یکی از مبل ھا رفت و نشستال با این ح. کھ وارد حریم کس دیگھ ای شده

. اما مرد جلوش ھیچ عکس العمل خاصی نشون نمی داد. می موند و کارن رو زیر نظر می گرفت

  این ھم تکنیک جدیدتھ؟: بھ سمت نسیم نگاھی انداخت و گفت

  چی؟ -

 !!از سھ متری من نزدیک تر نیای -

  .واگیر داره. خوردمسرما : نسیم کمی فکر کرد و بعد مودبانھ گفت

: ھمزمان گفت. کارن پوزخندی زد و در یکی از شیشھ ھای پرفیوم روی میز آرایش رو برداشت

  از این بھ بعد قراره ھر ھفتھ سرما بخوری؟

  !!اگر الزم باشھ، بلھ -

 .الزم نمیشھ -

کارن . خیلی راحت گفتھ بود کھ دیگھ طرف نسیم نمیاد و نسیم بھ جای خوشحالی، حس بدی داشت

زیرچشمی بھ نسیم نگاه . بعد اخمی کرد و جلوی آینھ انداخت.  و بو کشیددر رو سمت بینیش برد

   رو می خری، نھ؟نادکلحتمًا فردا میری ھمین : کرد و گفت

  چرا؟ -

 !!واسھ در آوردن حرص من -

  !الزم نمیشھ: نسیم حرف خودش رو برگردوند

  . این چیزھا نمی رسھپولت بھ : کارن چھره اش رو خونسرد نگھ داشت و تلخ گفت

- ... 
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 .اما می تونی ماھان رو تیغ بزنی -

- ... 

 !!!شاید بوسیدنش ھم بھتر از من باشھ... خدا رو چھ دیدی -

  !!ساکت: نسیم روی صندلی صاف نشست و با اخطار گفت

  می ترسی بفھمھ؟: کارن صداش رو کمی بلندتر کرد و جواب داد

  .بریم: ند و باالخره کارن گفتبرای چند لحظھ ھر دو توی سکوت بھ ھم خیره شد

  کجا؟ -

 .کتابخونھ... چھ می دونم -

کارن حتی حرمت اتاق . نسیم ھم بھ دنبالش راه افتاد. منتظر نظر نسیم نموند و از اتاق بیرون رفت

 حرمت عکس ھای زنی کھ چندین سال باھاش زندگی ش با غزالھ رو ھم نگھ نداشتھ بود،خواب

کشتن کامیار ھم انقدر زیاد بوده یا بعد از  قبل ، کارن از غزالھنسیم نمی دونست نفرت. کرده بود

. طول البی بین اتاق ھا رو طی کردند. این نفرت رو تشدید کرده حس پدرانھ اش  حادثھ،از اون

. قبل از اینکھ کارن در کتابخونھ رو باز کنھ زنی بیرون اومد و با دیدن کارن از تعجب خشکش زد

دستمال گردگیری رو توی دستش پیچ و .  کھ باید از خدمھ ی خونھ باشھاز ظاھر و سنش پیدا بود

  !سالم آقای دکتر: تاب داد و گفت

  !برو کنار: کارن فقط سر تکون داد و گفت

زن سالمی بھ نسیم . کارن وارد شد. زن سریع بھ خودش تکونی داد و با ترس عجیبی کنار رفت

  مزاحم کارتون شدیم؟: د جواب داد و پرسیدنسیم با لبخن. کرد و مشغول برانداز کردنش شد

  .نھ خانوم، این چھ حرفیھ -

 شما خیلی وقتھ اینجا کار می کنید؟ -

 .از وقتی غزالھ خانوم دبستان می رفت. بلھ -

  .با اجازه: بعد با نگاه زودگذری بھ مسیر رفتن کارن، لبخند از روی صورتش محو شد و گفت

  !خستھ نباشید -

 !سالمت باشید -

قفسھ ھای کتاب پر بود اما فضا بیشتر شبیھ اتاق نشیمن بود تا . م وارد کتابخونھ شدزن رفت و نسی

کارن گوشھ ای روی کاناپھ ی یک نفره نشستھ بود و از پنجره بھ بیرون نگاه می . اتاق مطالعھ
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 بعد از دو دقیقھ بھ .انقدر کھ وقتی نسیم جلوش ایستاد متوجھ نشد. عمیق توی فکر رفتھ بود. کرد

  .این صندلی من بود:  اومد و گفتخودش

- ...  

 .اواخر بیشتر وقتی کھ خونھ بودم، اینجا میگذشت -

 .خوبھ کھ اینجا احساس راحتی می کنی -

بھ طرف یھ قسمت مجزا رفت و کتاب . کارن بلند شد و شروع بھ قدم زدن جلوی قفسھ ھا کرد

نسیم ھر .  اول زل زدباز کرد و بھ صفحھ ی. بزرگی رو از بین جلدھای دیگھ اش بیرون کشید

در واقع بیشتر . سمتش رفت و بھ کتاب نگاه کردبھ . واکنشی رو بھ نشونھ ی زنگ خطر می دید

این ھمون : نسیم پرسید. کارن ورق زد و مشغول نگاه کردن عکس ھا شد. شبیھ آلبوم بود تا کتاب

  !آلبوم ھای گردشگری باید باشھ کھ گفتی

 زد و خواست آلبوم رو برگردونھ کھ نسیم از دستش گرفت تا چند ورق دیگھ. کارن سر تکون داد

کارن سمت دیگھ ی کتابخونھ رفت و نسیم مشغول خوندن نوشتھ ھای زیر عکس ھا . نگاھی بندازه

عکس ھایی از طبیعت بکر استان ھای مختلف و حتی آثار باستانی، متن ھایی کھ شرح و . شد

ھ نویسنده موقع دیدن اون مکان داشت توی سطر حس ھای مختلفی ک. توضیح مربوط بھ عکس بود

توصیف ھای ھیجانی و اغراق آمیز در مورد زیبایی ھر نقطھ، نسیم . سطر متن خودنمایی می کرد

 ضعف نقطھ نویسنده ی این متن ھا زنی پرانرژی بود کھ بیشتر از اینکھ . رو بھ فکر فرو برده بود

نتخاب کادر و فرم عکس ھا، نورپردازی، رنگ ھا، ا. ھر چیزی رو ببینھ، زیبایی ھاش رو می دید

. نسیم کامًال گیج شده بود. چیزی نبود کھ از دست یھ زن کینھ توز و خودخواه بر بیاد... سوژه ھا و

نسیم بھ خاطر درس و شغلش فرصت . بھ احتمال زیاد بیماری روانیش خیلی بھش فشار آورده بود

  !واقعًا خیلی جالبند: رو بھ کارن گفت.  رو قرض بگیرهسفر نداشت و بدش نمی اومد این آلبوم ھا

بعد با گفتن یھ جملھ ی . کتاب رو از دستش بیرون کشید و بھ قفسھ برگردوند. کارن بھ طرفش اومد

می فقط آدم ھای بدبخت از خوشبختی ھاشون عکس «.  از حضرت کارن شفیق بیرون رفتقصار

  .»! تا بقیھ ببینندگیرند

کارن امروز خیلی بداخالق شده بود و نسیم ھم مثل زن ھای . ت و در رو بستنسیم ھم بیرون رف

کارن داشت ! دیگھ وقتش بود کھ سر جاش بشینھ. توسری خور مدام مدارای حالش رو می کرد

  کجا؟! صبر کن: نسیم گفت. سمت پلھ ھا می رفت

  .کارم تموم شد -
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 !ھنوز یھ جا مونده -

  !، جایی نموندهنھ: کارن با اخم بھ طرفش برگشت و گفت

  ! اتاق کامیار-

 حالت پریشون چھره ی کارن دوباره سر جا نشوندن رو بی خیال شد و ھمون مدارا یم با دیدننس

  سوئیتاگر بھونھ می آورد، نسیم اصرار نمی کرد ولی کارن بھ طرف در نزدیک. رو ادامھ داد

می خوای ببینی حالم ! خیلھ خب: وقتی از کنار نسیم رد می شد، با لجبازی گفت. خودشون راه افتاد

  .من ھیچ مشکلی ندارم... نشونت میدم... خوبھ

  چرا معطلی؟: بعد با نگاھی بھ عقب، سمت نسیم، ادامھ داد

نسیم جلوتر . کارن در اتاق رو باز کرد و با اولین قدم، سر جاش میخکوب شد. نسیم پا تند کرد

  ؟چیزی شده: رفت و گفت

نبود، فقط حرکت آرواره ھاش از زیر پوست صورتش، نسیم رو از نیم رخش ھیچ حسی مشخص 

  !می خوام تنھا باشم: بدون نگاھی بھ نسیم گفت. نگران می کرد

  ...ولی من -

 !برو بیرون -

نفسش رو . می دیدتنھا نگذاشتنش نچند دقیقھ تا اون لحظھ خوب پیش رفتھ بود و نسیم دلیلی برای 

خونھ مثل آپارتمان ھای کوچیک گرم . ش بستھ شددر پشت سر. با حرص فوت کرد و بیرون رفت

مشغول قدم زدن توی البی بلند شرقی . نبود و تاریکی البی ھم اعصاب نسیم رو تحریک می کرد

  . پوشیده شده بود خیمض  غربی ساختمون شد کھ با پرده ھای–

  چی می خوری، بگم برات بیارند؟ -

  . ممنون.نیستھیچی الزم : نسیم بھ طرف صدای ماھان چرخید و گفت

  بگم شام حاضر کنند؟ -

 .نھ نھ، باید برم -

 حالت خوبھ؟ -

 ...بلھ -

  ؟مشکلی پیش اومدهمطمئنی؟ : ماھان دوباره پرسید. لبخندی زد کھ خیالش رو راحت کنھ

  !اینجا خیلی دلگیره... نھ، فقط -
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معموًال واسھ اینکھ آفتاب بھ فرش ھا و تابلوھا آسیب نزنھ، . آره غروب ھمینطوری میشھ -

. قدیم ھا فقط تا ظھر بود ولی حاال من کًال کاری بھ کار باال ندارم. ده ھا رو می کشیمپر

 .سوئیت من پایینھ

- ... 

  .این طرف ساختمون دلبازتره!... بیا -

: نسیم رو بھ نیمھ ی اون سمت پلھ ھای وسط راھنمایی کرد و ھمونطور کھ قدم می زدند، گفت

  غزالھ رو دیدی؟

  .آره -

اک عکس عروسی و عکس ھای دیگھ شدی؟ خواھرم بھ بیست و نھ متوجھ تفاوت وحشتن -

 .سال نرسیده بود

نسیم جوابی نداد ولی متوجھ شده بود کھ زن توی عکس ھای جدیدتر، خیلی بیشتر از یھ زن زیر 

خودش ھر روز جوون تر می شد، خواھر من : ماھان دوباره با تلخی گفت. سی سال نشون می داد

  ...ھر روز شکستھ تر

نیاز دارند کھ درک . مردھا انتظارات پیچیده ای از ھمسرھاشون دارند! ای غریب نوازآق -

  .نمیشھ یک طرفھ بھ قاضی رفت. بشن

اون ھر کاری از دستش برمی اومد ... این حرف رو می زنی، چون غزالھ رو نمیشناسی -

 !این مردیکھ رو می پرستید... واسھ حفظ ازدواجش کرد

  . مردھا گاھی نیاز بھ منع شدن دارند!  تعادل رو از بین می برهعشق زیاد از حد... دقیقًا -

  !نیازی نیست بھ من بگید، من خودم مردم: ماھان لبخند محوی زد و گفت

فکر نمی کردم ھیچوقت الزم بشھ، اینو بھ زنی : و در حالیکھ روش رو برمی گردوند، زمزمھ کرد

  !!یادآوری کنم

نسیم برای عوض ! سیم بیشتر خواھرانھ و دوستانھ استظاھرًا بھش برخورده بود کھ رفتار ن

  .چرا از این خونھ نمی رید؟ اینجا یادآور اتفاق ھای بدیھ: کردن بحث گفت

  .این خونھ برام معنای خاصی داره... گفتم کھ -

  رو بھ نام غزالھ کرده بود؟ھمین خونھمادرتون  -

 و کارھای مالیاتی ثتصار وراحانتوی این یک سال مشغول . حاال بھ من رسیده. بلھ -

 ...بودم
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 اگر بخوایید برگردید کانادا، اینجا رو می فروشید؟ -

 .این خونھ رو خیلی دوست دارم... ھنوز نمی دونم -

چطور می . انتظار ھمچین چیزی رو نداشت. نسیم با تعجب بھ صورت و لبخند ماھان خیره شد

من کھ نمی تونم : ماھان ادامھ داد! تونست خونھ ای با این ھمھ خاطره ی بد رو دوست داشتھ باشھ؟

اینجا خاطره ... ای، خونھ ی اجدادیم رو از دست بدم تھزیر ببھ خاطر یھ تازه بھ دوران رسیده ی 

  .ی خوب ھم زیاد داره

انگار بین عشق و نفرت بھ این خونھ دست و پا می زد و نمی دونست . نسیم بھ صورتش نگاه کرد

اگر غزالھ قبل از مرگ طالق نمی گرفت، خونھ بھ کارن ھم : دنسیم پرسی! کدوم رو انتخاب کنھ

  می رسید، درستھ؟

... بخشی از خونھ و دارایی ھای غزالھ... بلھ: جواب دادماھان سریع بھ طرفش سر چرخوند و 

  .البتھ می شد مصالحھ کرد

  !این رو ببین: نزدیک پلھ ھا، اشاره کرد و گفتتابلویی بھ بعد 

  . پدر و مادرمھنقاشیاین : ماھان توضیح داد. د و بھ نقاشی نگاه انداختنسیم ھمراھش حرکت کر

  . ماھان بیشتر بھ پدرش شباھت داشت. روی تصویر زن و مرد جوون چشم چرخوند

   نداره؟تابلوییپدر غزالھ چطور؟ ... نقاشی قشنگیھ -

 . اینجا خونھ ی اجدادی پدرمھ، نھ ایشون! پدر غزالھ برای چی؟ -

 ...ولی مگھ -

من خیلی کوچیک . پدرم این خونھ رو بھ عنوان ھدیھ ی ازدواج بھ نام مادرم کرد.. .بلھ -

 .در اصل این خونھ ھمیشھ مال غریب نواز ھا بوده... بودم کھ فوت شد

ایشون : توضیح داد. با ھیجان قاب دیگھ ای رو نشون داد کھ بھ دیواره ی پلھ ھا نصب شده بود

  .موسس خیریھ... پدربزرگمھ

  شون بودند؟جدًا؟ ای -

 .بلھ -

 !چھ جالب -

نگاه کرد و کاله و پالتو داشت، ، فیلم ھای ھیچکاکنسیم بھ مرد شیک پوشی کھ شبیھ مردھای 

  .ماھان سھ پلھ پایین رفت و قاب بعدی رو نشون داد. لبخند زد

  . پدر پدربزرگم، تیمسار غریب نواز -
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ود کھ قاب ھای دیگھ ھم نقاشی نسیم مطمئن ب. مردی با سبیل و لباس نظامی توی تصویر پیدا بود

این تابلوھا ھمیشھ اینجا : پرسید. ھایی از نسل ھای مختلف خانواده ی غریب نواز رو نشون میده

  بوده؟

من دوباره برشون . نھ، بعد از ازدواج مجدد مادرم منتقل شدند بھ راروھای فرعی -

  .حداقل اینطوری تنھا نیستم. گردوندم

  ببینی؟داری، شجره نامھ رو دوست : پرسیدبعد لبخند زد و 

  .باید جالب باشھ. بلھ: نسیم برای جواب دادن کمی مکث کرد و بعد مودبانھ جواب داد

. انگار ماھان دلیل حضور نسیم رو اینجا کامًال فراموش کرده بود. دوباره پلھ ھا رو باال رفتند

نمی دونست چھ ... جوری با افتخار از شجره نامھ حرف می زد کھ نسیم رو بھ خنده مینداخت

ھنوز بھ در نرسیده بودند کھ صدای . ماھان سمت کتابخونھ راه افتاده بود. واکنشی باید نشون بده

  .کوبیده شدن چیزی توی خونھ پیچید

بعد ماھان . ھر دو برای چند لحظھ بھ ھم خیره شدند.  و بھ سمت نسیم برگشتماھان در جا ایستاد

نسیم با گیجی .  باشھ، با بیشترین سرعت بھ طرف پلھ ھا دویدمثل اینکھ چیزی رو بھ خاطر آورده

. بھ در باز مونده ی اتاق کامیار نگاه کرد و ناخودآگاه ھر دو دستش رو جلوی لب ھاش فشار داد

ماھان پلھ ھا رو . سمت مسیری کھ ماھان رفتھ بود چرخید و شروع بھ دویدن روی پلھ ھا کرد

زن خدمتکار رو نادیده گرفت و توی . رق ساختمون دویدبھ سمت شسرسرا تموم کرد و توی 

 شده و کھ دستگیره اش شکستھ رسید آلومینیومی در نھایت بھ دری. راھروی کوتاھی پیچید

  !!اینجا چھ غلطی می کنی؟: داخل رفت و داد زد. بازمونده بود

ر از اینکھ کارن برای اولین با.  مثل اکو توی فضا پیچید و نسیم رو بھ داخل کشوندی ماھانصدا

محتاطانھ بھ . اما می دونست کھ نمی تونھ تنھاش بذاره. رو تو وضعیت ناجوری ببینھ می ترسید

محیط پنجره ھای زیر سقف و ستون ھای کلفت، فضای بیش از حد سفید و آبی، . داخل قدم گذاشت

امیک ھای  روی سر، خشک بود و کارن جلوشاستخر سرپوشیده، کامًال. دلھره آوری ساختھ بود

. نگاه خیره اش بھ استخر خشک و خاک گرفتھ، حال نسیم رو بد می کرد.  بودنشستھموجدار سفید 

ماھان ناامید از جلب توجھ کارن برگشت و از در . انگار حواسش نھ بھ ماھان بود و نھ بھ نسیم

  مگھ نگفتم درش رو قفل کنید؟: از ھمون جا داد زد. بیرون رفت

  !قفل کرده بودم آقا: یدصدای مردی بھ گوش رس

  اینطوری؟ -
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: کنارش خم شد و گفت. کھ چشم ھاش سرخ و صورتش خیس شده بودنسیم بھ طرف کارن رفت 

  آقای دکتر حالتون خوبھ؟

کارن . نسیم صدای کوبھ ھای قلب خودش رو می شنید. پلک زد و رد اشک روی گونھ ھاش افتاد

  !!!عالی ام: با صدای گرفتھ گفت

ای کاش : م ھای خیره ی نسیم، روی صورتش دست کشید و آھستھ زمزمھ کردبا نگاھی بھ چش

  .ای کاش بغلش می کردم... خودم بودم

  .تو حقیقت رو عوض نمی کرد، فقط باعث عذابت می شد بودنِ  -

  .ھمھ ی این ھا از گناه من بود: صورتش رو سمت نسیم چرخوند و با نالھ گفت

- ...  

 !من دیگھ چجور بابایی ام؟ -

 ھاش رو دور شونھ دست. زانو زدرد پیچیده توی قفسھ ی سینھ اش رو حس کرد و کنارش دنسیم 

  .اونی کھ اینکار رو کرد تو نبودی:  انداخت و گفتھای کارن

  .ھمھ اش تقصیر من بود... من بودم... چرا -

 .با سرزنش کردن خودت چیزی عوض نمیشھ -

  .طوری نمی شداگر طالقش نمی دادم، این: بغض کارن دوباره شکست و گفت

  .شاید یھ اتفاق دیگھ می افتاد -

ی بازوھاش رو نسیم حلقھ . دوباره بھ استخر نگاه کرد و دست ھاش رو روی صورتش فشار داد

اتفاقی ھمین کھ حاال پذیرفتی چھ . گذشتھ رو نمیشھ تغییر داد: تنگ تر کرد و دوباره بھ حرف اومد

بعضی ھا رو . ل کنی کھ ھمھ ی آدم ھا اشتباه می کنندباید قبو... زندگی ھمینھ... افتاده خیلی خوبھ

  ! کاری از دست کسی برنمیاد.ھم نمیشھ جبران کرد

ولی قرار نیست بھ خاطرش : نسیم ادامھ داد. کارن سرش رو بھ بازوی نسیم تکیھ داد و آھی کشید

دگی چند می دونی زن! ھر روز کھ تو بھ مطب نمیری یھ اشتباه بزرگتره. زندگی رو تعطیل کنیم

  نفر تو دست ھای توئھ؟

  !ولم کن: با نالھ جواب داد

  !خانوم محسنی: صدای ماھان رو از نزدیک در شنیدند

نسیم بھ سرعت دست ھاش رو . بعد توی چھارچوب در ظاھر شد و با دیدنشون بی حرکت موند

  بلھ؟: عقب کشید و گفت
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  ترید؟االن بھ: نسیم بلند شد و رو بھ کارن گفت. کسی حرفی نمی زد

  می تونید بلند شید؟! دیگھ کافیھ، خواھش می کنم: نسیم ادامھ داد. کارن فقط پلک ھاش رو بست

امروز ... باز ھم عذرخواھی می کنم: کارن خودش رو جمع و جور کرد و نسیم رو بھ ماھان گفت

  .بھ پیشنھاد من مزاحمتون شدیم

  .خواھش می کنم: ماھان آھستھ گفت

نسیم از درگیری بینشون نگران بود ولی .  سر و وضعش رو مرتب کردکارن از جاش بلند شد و

 .کارن خستھ تر از این حرف ھا، بدون ھیچ جملھ ھا بیرون رفت و ماھان ھم کنار کشید تا رد بشھ

وقتی . نسیم دوباره از ماھان کھ ھنوز عالئم ناباوری توی چھره اش بود، تشکر و خداحافظی کرد

نسیم .  دم غروب بود و ھیچ کدوم تالشی برای برقراری ارتباط نمی کرداز ساختمون بیرون رفتند،

. روی ایوان ایستاده بود و رفتنشون رو تماشا می کرد. بھ عقب نگاھی کرد و از دور ماھان رو دید

کارن قفل ماشین . از حیاط خارج شدند. معلوم نبود حاال درباره ی نسیم چھ فکرھایی بھ سرش زده

نسیم از درخواست بھ زبون نیاورده . ش رو روی صندلی کنار راننده انداخترو باز کرد و خود

کارن صندلیش رو کمی پایین داد و بارونی رو دور . اش پیروی کرد و روی صندلی راننده نشست

... مشاور شدی کھ یھ عمر مردم رو نصیحت کنی: پلک ھاش رو بست و آھستھ گفت. خودش پیچید

  ھمی آخھ؟تو از مشکالت مردم چی می ف

  !!من دارم با مشکالت مردم زندگی می کنم -

 .خودت چی؟ یھ زندگی بی دغدغھ داری، یھ خانواده ی معمولی، یھ وجدان آسوده -

بھ یاد دلیل . حال و ھوای سرد و غمناک این عصر نسیم رو بھ یاد زندگی خودش انداختھ بود

شت و قرار بود باھاش ازدواج دوری از خانواده اش، بھ یاد وحید، کسی کھ یھ زمانی دوستش دا

و نسیم ... کسی کھ خواستھ یا ناخواستھ نسیم رو تا چند ماه دیگھ، تو عروسی خواھرش میدید. کنھ

آدم ھا اون چیزی : جواب داد. بعد از این ھمھ سال چھ رفتاری جلوش داشتھ باشھنمی دونست باید 

  .نیستند کھ نشون میدند

من دارم سعی ام رو می کنم کھ تعادل رو بھ زندگیت : فتکارن بھ سکوتش ادامھ داد و نسیم گ

  !!گریھ می کنی... تو یا خیلی عصبی و پرخاشگری یا... برگردونم

نسیم . با چشم غره نگاھش می کرد. کارن سریع چشم باز کرد و سرش رو سمت نسیم چرخوند

: نسیم پرسید. رو خیره شدکارن ھم لبخند زد و بھ رو بھ . ناخودآگاه لبخندی زد و شونھ باال انداخت

  حاال حس بھتری داری یا بدتر؟
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  .نمی دونم -

 از من ناراحتی کھ مجبورت کردم بیای؟ -

 .ھیچ کس نمی تونھ من رو مجبور بھ کاری کنھ -

البتھ بستگی داره، تو بھ خاطر من : گفت. دوباره سمت نسیم نگاه کرد و بھ چشم ھاش خیره موند

  !!دگی ماھاناومده باشی، یا چک کردن خونھ و زن

- ...  

 !از خونھ خوشت اومد، نھ؟ بدت ھم نمیاد بھ خدمت کارھاش دستور بدی -

- ... 

 نھ؟ -

- ... 

 نھ؟ -

اینطور کھ نگاه می کرد، نسیم رو بھ یاد پنجشنبھ ی قبل . نرمش خاصی توی لحن و چھره اش بود

 نمی کرد، فکر نمی کنی اگر غزالھ با تو ازدواج: برای تغییر دادن جو گفت. توی موسسھ مینداخت

  زندگیش بھ اینجا ختم نمی شد؟

  چرا االن باید حرف غزالھ رو بزنی؟: برعکس تصور نسیم، عصبانی نشد و با لحن مالیمی گفت

نمیگم من بھترین ... نمی دونم: کارن جواب داد. نسیم سرش رو سمت شیشھ ی جلو برگردوند

می خواست وقتی بزرگ شد، . ش بودکامی فقط چھار سال! ولی حقم ھم این نبود... شوھر دنیا بودم

  ...حاال حتی کالس اول ھم. مھندس بشھ، برج بسازه

  . جملھ اش رو ناتموم گذاشت و روش رو چرخوند

  سر خاکشون رفتی؟: نسیم بعد از سکوت کوتاھی پرسید

  . وقتی بعد از دو ھفتھ برگشتم تھران... فقط یھ بار -

  ...بعد از دو ھفتھ فرار: با خجالت ادامھ داد

- ...  

از ... داخل نرفتم. می دونستم حتمًا ماھان ھر دو تا رو بھ مقبره ی خانوادگیشون برده -

 .پنجره ھا قبرھای تازه و گل ھا معلوم بود

- ... 

 .دکتر اورژانس گفت تا بیمارستان زنده بودند -
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 !چی؟ -

  .حتمًا شوکھ شده بودی: نسیم گفت. با درد توی صورتش سر تکون داد

دکتر . واقعًا نفس نمی کشید، نبض نداشتآخھ کامی ... نمی تونستم. نمی خواستم باور کنم -

اگر ... اگر انقدر گیج نبودم، اگر خودم کنترل کرده بودم... گفت تا بیمارستان زنده بودند

  .باال سرش می موندم، شاید االن زنده بود

 با آب  خفگی.وقتی متوجھ عالئم حیاتی نشدی، اگر ھم بودی کاری از دستت بر نمی اومد -

 ...چیز ساده ای نیست

! چرا؟ چرا نتونستم خودم رو کنترل کنم؟ چرا نتونستم خونسردیم رو حفظ کنم؟ من جراحم -

 .بھ بچھ ی خودم کھ رسید نتونستم ھیچ کاری کنم

کارن بھترین دکترھا ھم خانواده ی : دوباره اشک از گوشھ ی چشمش پایین افتاد و نسیم گفت

کنترل خودت رو تو اون شرایط  بودی، این طبیعیھ کھ شتو پدر... خودشون رو جراحی نمی کنند

 ... از دست بدی

- ... 

 تو زودتر از بقیھ رسیدی؟ -

 .ماھان ھم درست بعد از من اومد. آره -

 چرا نذاشت جلو بری؟... تو دکتر بودی -

 !از خودش بپرس کھ افتاد بھ جون من، حرص دو سالی کھ ایران بود رو خالی کرد -

خیلی احمق ... فکر می کردیم تموم کردند: کارن سکوت رو شکست. سکوت کردنددوباره ھر دو 

  !بودیم لیلی

 دنده اتوماتیک حاال بامن تا : فقط گفت. داشت، دیگھ این بحث رو کش ندادنسیم با اینکھ حس بدی 

   .نروندم

ون و ا تردید نگاھش رو بھ فرمنسیم ب. کارن دکمھ ای رو از روی سوئیچ زد و ماشین روشن شد

: کارن درست نشست و در حالیکھ در رو باز می کرد، گفت. دوختبعد دکمھ ھای رو بھ روش 

  !نمی خوام ترکش ھای غزالھ تو رو ھم ازم بگیره... خودم می رونم. االن بھترم

روی . یده یا نھبود و نسیم مطمئن نبود کھ درست شنجملھ ی آخر رو بعد از بیرون رفتن گفتھ 

کارن بھ طرف . ا شد و سعی کرد تاثیر جملھ ی کارن توی صورتش پیدا نباشھصندلی ھا جا بھ ج

ھیچوقت فکر . نسیم ھم شکایتی نکرد. آپارتمان نسیم روند و سرعتش رو تا کمترین حد پایین آورد
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. نمی کرد یھ روز برای یکی از مراجعین، اینطوری زمان و انرژی بذاره و بھ ھر سازش برقصھ

  شام چی می خوری؟: قدمھ پرسیدکارن وسط راه بدون م

تا ھمین حدش ھم زیاده روی کرده بود، چھ برسھ بھ . نسیم قصد قاطی شدن با این آدم رو نداشت

  !تو خونھ حاضری می خورم: جواب داد. شام خوردن

  !بسیار خب: کارن نگاه کوتاھی انداخت و فقط گفت

 کھ شاید می خواد دنبالش باال افتاد پیاده شد، نسیم بھ شک  و خودش ھمپارک کرد در نزدیکوقتی 

  .خیلی ممنون کھ رسوندیم: نسیم جلوی در کلید رو بیرون آورد و گفت. بره

: نسیم دوباره گفت. کارن توی تاریکی شب کھ با المپ باالی سردر روشن می شد، سر تکون داد

  .خدافظ!... آروم برون

  .اھوم -

 .تا پنجشنبھ -

 .اھوم -

نسیم چرخید و .  بارونی فرو برده بود و مستقیم نگاه می کردھنوز دست ھاش رو توی جیب ھای

. خواست در رو ھل بده کھ دست ھای کارن رو روی کمرش حس کرد. کلید رو داخل قفل فرو برد

خیلی نزدیک ایستاده بود و انگار قصد جدا . برگشتطرفش بھ با ترس آب دھانش رو قورت داد و 

  !اینجا محل زندگی منھ: ش رو حفظ کرد و گفتنسیم خونسردی. کردن دست ھاش رو نداشت

  جای دیگھ ایراد نداره؟ -

من اینطوری برم خونھ، سردرد : کارن گفت. رو برای لحظھ ای روی ھم فشار دادنسیم پلک ھاش 

 .امونم رو می بره

- ... 

 .استخر یھ لحظھ ھم از جلوی چشم ھام پاک نمیشھ -

- ... 

 !لیلی حالم خوب نیست -

- ... 

  چای؟دعوت نمی کنی واسھ -

  !نھ: نسیم احساساتش رو کنار زد و جواب داد
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» برو باال«سری تکون داد، با گفتن .  صبر کرد و بعد دست ھاش رو عقب کشیدثانیھکارن چند 

 نسیم، راه افتاد  کارنھمین کھ ماشین. سمت ماشین رفت و نسیم رو با تشویش درونش تنھا گذاشت

 جملھ پنجشنبھ بھ بعد، فقط یکاز . یر نور گرفتدفترچھ ی صورتی رو از کیفش بیرون آورد و ز

چراغ ھای ماشین از انتھای کوچھ می پیچید . »باالخره برای اولین بار بوسیدمش«. بودتکرار شده 

  .  فرو می رفتسیم ھر لحظھ بیشتر توی حس دلنشین و ممنونعھ اشو ن

  

29««   

ه می کرد کھ از رو بره و روی صندلی جلوی میز منشی نشستھ بود و جوری بھ مرد جوون نگا

برای کارن عجیب بود کھ بعد از مدت ھا، سر زدن بھ دانشگاه ھیچ حسی رو . اجازه ی ورود بده

: با کنایھ بھ مرد منشی گفت. خوشحال بود کھ یھ مدت از این محیط جدا شده. بھش منتقل نمی کرد

  کار مھمشون تموم نشد؟

  .شرمنده! ھنوز ده دقیقھ نشده جناب دکتر -

 شون اطالع دادید کھ دکتر مجیدی در جریان این مالقات ھستند؟بھ -

 !یھ لحظھ اجازه بدید... بلھ -

کارن با خودش فکر کرد، حاال کھ کارش گیر بود، ھمھ . بلند شد و بھ داخل اتاق رفتاز صندلی 

واقعًا نمی فھمید چرا تو این مملکت زندگی شخصی یھ نفر انقدر باید توی شغلش ! کالس میذاشتند

امروز اومده بود یکی از ھیأت امنای بیمارستان رو مالقات کنھ ولی از ھمین ... تأثیر بذاره

بفرمایید داخل خواھش : مرد از اتاق بیرون اومد و گفت. برخورد پیدا بود کھ آبی ازش گرم نمیشھ

  !می کنم

دکتر . لی جزئیالبتھ خی. دکوراسیون اتاق رو از بار آخری کھ کارن اومده بود، تغییر داده بودند

احتشام یکی از صندلی ھای میز کوچیک کنفرانس رو تعارف کرد و خودش ھم از پشت میزش 

احتشام خیلی . رو بھ روی ھم پشت میز نشستند و مشغول سالم و احوالپرسی معمول شدند. بلند شد

ن مشخصھ کھ با دکتر مجیدی رابطھ ی خوبی دارید کھ انقدر ھواتو: رسمی شروع بھ صحبت کرد

  !رو داره

برای چند لحظھ بھ سر کم مو و پوست . کارن سعی کرد طعنھ ی پشت کالمش رو نشنیده بگیره

از اینکھ خودش رو با پیرمردھا در . تیره ی احتشام نگاه کرد کھ نشونھ ی سن و سال باالش بود
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من :  دادباالخره با لبخند جواب. ھای بانفوذی مثل احتشاممخصوصًا آدم . بندازه خوشش نمی اومد

  .با ھمھ رابطھ ی خوبی دارم

  .طرح پیشنھادیتون رو ارائھ بدید تا بررسی بشھ! بسیار خب -

 ھمین حاال؟ -

 پس کی؟ -

 پروژکتور ویدئوجلسھ تشکیل میدند، اونجا با تو آمفی تئاتر فکر می کردم ھیأت موسسین  -

 !!مو امکانات ارائھ مید

 .خیلی کار می بره تا تکمیل بشھساختمون بیمارستان ... ھنوز واسھ این کارھا زوده -

 ...پس -

ھا قابل اکدوم یکی از کاندیدویژن دکتر مجیدی پیشنھاد دادند یھ بررسی کلی بکنیم، ببینیم  -

 .تو مراحل بعدی پرسمان ھم انجام میشھ. قبول تره

اون بھ کارن و برنامھ ھای آینده اش . کارن خوب می دونست دلیل رئیس از این کار چی بوده

ھا اعالوه بر اون می خواست بھ حضور کارن بین کاندید.  بیمارستان اعتماد کامل داشتبرای این

البتھ من امروز باید زودتر برم، طرح رو بدید بھ منشی بذاره : احتشام ادامھ داد. تاکید داشتھ باشھ

  .دستور کارمتو 

طراف دفتر چشم کارن بھ زور جلوی پوزخندش رو گرفت و برای اینکھ بھ احتشام نگاه نکنھ بھ ا

پوشھ ی انتھای میز . اما چشم ھاش با دیدن اسمی روی لیبل یکی از پوشھ ھا، ثابت موند. چرخوند

یھ پوشھ ی قطور کھ کارن می تونست شرط ببنده یکی از . کنفرانس، طرح دکتر یاوری بود

احتشام ... موی دماغ... مردی کھ حاال شده بود رقیب. دانشجوھاش براش نوشتھ و پرینت گرفتھ

  ارائھ تون بیشتر از یھ ربع طول می کشھ؟: پرسید

انقدر سر بدوونھ تا خود کارن پشیمون . و کارن می دونست کھ احتشام قصد پیچوندنش رو داره

  طرح دکتر یاوریھ؟: نفسش رو بیرون فرستاد و بی توجھ بھ حرف احتشام، گفت. بشھ

  .ھبل: احتشام بھ پوشھ ی روی میز نگاه کرد و جواب داد

ازم قول ... ھا ھستمات بھ من پیشنھاد شد، نگفتھ بودند کھ یکی از کاندیدوقتی این ِسَم -

  !قرار نبود رقیبی داشتھ باشم! ھمکاری گرفتند

 !بی رقیب خداست -

 .بلھ -
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- ... 

 یا بیشتر؟بھ ایشون چقدر وقت ارائھ دادید؟ کمتر از یک ربع  -

من . امروز پنجشنبھ است. ی اومده بودندایشون تو روز کار: ابرویی باال انداخت و گفتاحتشام 

  . معموًال پنجشنبھ ھا اصًال نمیام

  !خودتون این وقت رو دادید -

  .ھفتھ ی پرکاری داشتم، سرم شلوغ بود -

با این حساب و لحن حرف زدن، معلوم بود کھ نظر احتشام حتی بدون بررسی طرح، روی دکتر 

.  کار من کمتر از ده دقیقھ طول می کشھ.مشکلی نیست: تک سرفھ ای کرد و گفتکارن . یاوریھ

  !اجازه بدید

یکی از پوشھ ھا رو بیرون کشید و . صورت متعجب احتشام رو نادیده گرفت و کیفش رو باز کرد

تعجبی : احتشام با دیدن قطر نازک پوشھ، پوزخندی زد و گفت. روی میز بھ سمت احتشام ھل داد

  !!نداره

ھمھ ی زندگی شخصی و خانواده و . ھل کم آوردن نبودکارن وقتی پای شغلش وسط می اومد ا

ممکن بود از ھر چیزی فرار کنھ اما از . روابطش رو فدای کارش نکرده بود کھ حاال کم بیاره

  !حرفھ و حقش نھ

  !شروع کنید: گفت. احتشام پوشھ رو برداشت، روی لیبل جلدش رو خوند و با اکراه بازش کرد

زیاد طول نکشید کھ متن روی . د و منتظر عکس العملش موندکارن بی توجھ روی صندلی لم دا

روی صندلیش صاف نشست و با دھن باز . برگھ ھا شش دانگ حواس احتشام رو جلب کرد

در نھایت با عصبانیت پوشھ رو بست و روی . مشغول ورق زدن و کم و بیش خوندن سطرھا شد

  !!این چھ معنایی داره آقا؟: بلند گفت. میز پرت کرد

  !معناش رو شما بھتر از من می دونید: رن لبخندی زد و جواب دادکا

- ...  

داروھایی کھ تحت نظارت دکتر یاوری . ای از پرونده ی داروھای غیر مجازه شمھاین  -

 .وارد کشور شد و بھ توزیع ھم رسید

ما !  ارائھ بشھ نھ اینجاپزشکیدادسرای جرایم اگر ھمچین پرونده ای جعلی نیست، باید بھ  -

 .ینھ ی کاندیداھا رو بررسی کردیمپیش
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خوام سر یھ اشتباه با آبروی کسی  ام، نھ می دسیسھبنده نھ اھل باج گیری و ! ببینید دکتر -

در غیر این صورت االن رفتھ بودم سراغ خود یاوری کھ بی سر و صدا کنار . بازی بشھ

 .بکشھ

ر محکم نیست کھ اون قد. در ھر صورت این برگھ ھا فقط یھ مشت اتھام بی پایھ است -

 !!اصًال بشھ بھ ایشون نسبت داد

  !تا بعد... پس من از رابط ھام می خوام بیشتر تالش کنند: کارن از جاش بلند شد و گفت

  !صبر کن: بھ طرف در حرکت کرد و احتشام سریع گفت

مطمئنًا اثبات ھمچین اتھامی، برای دانشگاه خیلی گرون . برگشت و صورت سر در گم مرد رو دید

ھدفت : پرسید.  و احتشام این رو نمی خواست، اسم خیلی ھای دیگھ ھم وسط می اومدتموم می شد

  چیھ؟

پوشھ ی اصلی رو از کیفش بیرون آورد و . حرکت کرد کرد و بعد دوباره سمت میز مکثیکارن 

. فقط می خوام ھر دو طرح رو با انصاف بررسی کنید: در حالیکھ جلوی احتشام میذاشت، گفت

  !!! حرفھ ای رو بسنجید، نھ خانوادگی و شخصیسوابق

- ...  

چھ من، چھ آقای . بین ما ھمکارھا ھیچکس نیست کھ حاشیھ ای دور و برش نداشتھ باشھ -

 ! مال من شخصی و بی ربطھ، مال ایشون حرفھ ای.یاوری

کارن . احتشام بعد از سکوت چند ثانیھ ای سر تکون داد و نگاھش رو روی پوشھ انداخت

پا تند کرد کھ . ھمین حاال ھم برای رفتن بھ موسسھ دیر کرده بود.  کرد و بیرون رفتخداحافظی

ھمین کھ وارد حیاط موسسھ شد، فورًا بھ اتاقک نگھبانی رفت . زودتر خودش رو بھ ماشین برسونھ

از فکر . اگر کسی ورودش رو نمی دید، می تونست بھ لیلی بگھ کھ زودتر اومده. تا آماده بشھ

. ماسک و دستکش ھا رو بیرون آورد و کتش رو ھمون جا آویزون کرد. ه اش گرفتخودش خند

بھ روی خودش نیاورد و سراغ جاروی . صدای دفتر مدیر تا حیاط شنیده می شدوقتی بیرون اومد، 

صدای بحث توی دفتر دوباره بھ گوشش . دستھ بلند رفت تا آشغال ھای دور و بر رو جمع کنھ

یلی رو تشخیص داد و جارو رو آروم گوشھ ای گذاشت تا سر و گوش آب این بار صدای ل. خورد

اولین چیزی کھ نظرش رو جلب کرد، دو تا تبعھ ی افغانی بود کھ روی . داخل ساختمون رفت. بده

چشم  بزرگی روی  بانداژحال و روز یکیشون چندان خوب نبود و. صندلی ھای سالن نشستھ بودند
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. شک داشت کھ در بزنھ یا نھ. رد شد و سمت دفتر مدیر رفتکارن از جلوشون . راستش داشت

  . باالخره ضربھ ای زد و داخل رفت

صدا تا کوچھ ... سالم: سریع گفت. افراد حاضر با اومدنش ناگھان ساکت شدند و نگاھش کردند

  !میره

د شای...  کنم دکترنمی تونم مجابمن کھ : خانوم پرچمی دست ھاش رو توی ھوا تکون داد و گفت

  .شما بتونی

  چی شده؟: مستقیم رو بھ لیلی پرسید. مجاب نشدهبرای کارن سخت نبود کھ تشخیص بده کی 

  ما کھ نمی تونیم ولشون کنیم، می تونیم؟: لیلی رو بھ خانوم پرچمی گفت

ھمین : لیلی دوباره با تاکید پرسید. پرچمی و ماھان و یھ خانوم تازه وارد چادری، بھ ھم نگاه کردند

  می تونیم؟!... ط جواب بدیدرو فق

اساسًا بحث ول کردن . سوال رو غلط مطرح می کنی: ماھان دستی بھ صورتش کشید و گفت

  اشتباه میگم خانوم نھاوندی؟. نیست

  ...نھ، ولی: خانوم تازه وارد بھ حرف اومد

تا  ع بفرستیم،ی اتبا اداره  سازمان ھای وابستھ بھاگر بھ... ببینید خانوم نھاوندی ھم می دونھ: لیلی

  اینطور نیست؟. توی پروسھ قرار بگیرند طول می کشھ

  .طول می کشھ. بلھ: نھاوندی تکونی بھ کش پشت چادرش داد و با نگاھی بھ پرچمی، جواب داد

  .چشم خیلی حساسھ... ولی چشمحاال اگر پیوند کلیھ بود منطقی بود کھ تو نوبت بمونھ : لیلی

چون ایرانی نیست، باید کور : لیلی دوباره رو بھ جمع گفت. بودکارن حاال جریان رو متوجھ شده 

  بشھ؟

  خانوم محسنی کی ھمچین حرفی زد؟: ماھان

. صحبت من فقط ھمینھ. این فعالیت ھا از عھده ی موسسھ خارجھ! دختر گلم منطقی باش: پرچمی

  . مربوطھرگان امعرفی میشن بھ

  ھ ای داشت؟چھ نتیج... خب خانوم نھاوندی معرفی کردند: لیلی

  .روال کار ھمینھ... میره تو نوبت: نھاوندی

  !باز کھ برگشتیم سر خونھ ی اول: پرچمی

  خانوم محسنی مگھ امروز قرار نبود بھ دخترھای خوابگاه موقت مشاوره بدید؟: ماھان
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شما نیست وظایف  ی حیطھاین بخش تو : خانوم پرچمی گفت. لیلی باناباوری بھ ماھان زل زد

  ...اتفاقی وارد این بحث شدی و... دختر عزیزم

  اگر وارد نمی شدم چی؟... دقیقًا: لیلی

  !نسیم جان: پرچمی

لیلی با ناامیدی عمیقی کھ ھم توی نگاھش پیدا بود و ھم توی رفتارش، قدمی بھ عقب برداشت، کف 

 من این رو نمی تونم قبول!... نھ: دست ھاش رو مثل گارد دفاعی جلوی خودش نگھ داشت و گفت

  .اینطوری ھمھ ی انگیزه و ھدفم واسھ خدمت اینجا، زیر سوال میره... کنم

یھ لحظھ بیا بیرون ! خانوم محسنی: کارن سکوت رو شکست. سکوت سنگینی اتاق رو پر کرد

  .صحبت کنیم

  شما چرا دیر کردی؟: لیلی بھ طرفش چرخید و گفت

گفت و از اتاق » ببخشید«لی با گیجی لی. بقیھ بھ ھم نگاه کردند. کارن از سوال بی ربطش جا خورد

کارن خواست دنبالش بره ولی ماھان پیشدستی کرد و بالفاصلھ پشت سرش در رو . بیرون زد

  !بریم طبقھ باال: بازوی نسیم رو توی نیمھ ی راه بھ حیاط، گرفت و گفت. بست

این بار . بودناراحت .  بعد بھ مرد افغان روی صندلینگاھی بھ صورت جدی ماھان انداخت،نسیم 

ھمراه ماھان از پلھ ھا باال . کاری از دستش برنمی اومد و حس سرخوردگی بھش دست داده بود

 بھ طرح ھای موکت خیره ھر دو نشستند و نسیم. رفت و وارد یکی از اتاق ھای موکت پوش شد

ام ماھان برعکس چند دقیقھ پیش کھ مد. می دونست این دفعھ اونھ کھ باید نصیحت بشنوه. شد

این چھ وضعیھ نسیم؟ مگھ دست من و خانوم : مخالفت کرده بود، صداش رو مالیم کرد و گفت

 بعد ھم.  اینھ کھ خودم پول عملش رو میدمشپرچمیھ؟ فکر می کنی دل ما نمی سوزه؟ نھایت

  .میشھکارھای بیمھ اشون درست 

  !مگھ من دنبال گدایی ام؟: نسیم چشم ھاش رو از موکت گرفت و گفت

  !!!ــداای خـ -

چرا . امانت میدند دست ما کھ خرج این چیزھا کنیم... مردم پولشون رو وقف اینجا می کنند -

 شما بخوای از حساب شخصیت بدی، وقتی مردم خودشون ھستند؟

مردم پولشون رو با این نیت اینجا میدند کھ خرج ایرانی ھا بشھ، ... ما ھم ھمین رو میگیم -

 .ھموطن ھای خودشون

 ...یعنی میـ -
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اگر می خواستند خرج اتباع بشھ، بھ اون موسسھ ھای مربوطھ کمک می !... گوش بده -

 . کردند

کار خیر کھ رنگ و . چرا حرف تو دھن مردم میذاری؟ پول دادند کھ صرف کار خیر بشھ -

 چھ ربطی بھ ملیتش داره؟... یھ مریض از ما کمک خواستھ! نژاد نمیشناسھ

 .ما حق انتخاب نداریم. ردم بھ عھده ی ماستمسئولیت پول م. قانون چیزیھ کھ گفتم -

خنده ی کوتاھی کرد و . جوری حرف زده بود کھ انگار حرف آخره. نسیم بھ چشم ھاش خیره شد

قرار نبود تصمیم . بھ ھر حال ماھان ھم حق داشت. نگاھش رو سمت دیوار رو بھ رو چرخوند

  .متوجھ ام: آروم گفت. ھای موسسھ رو برای نسیم توضیح بده

  ناراحتی؟ -

 .نھ -

 مطمئن؟ -

 .آره -

 خوابگاه دخترھا چی؟ -

 .میرم -

 .خوبھ -

باز ھم معذرت ... راستی: نگاھش کرد و با یادآوری برخورد آخرشون توی خونھ ی ویالیی، گفت

  .میخوام بابت دوشنبھ

  !خودت رو سر این چیزھا ناراحت نکن. نھ، نیازی نیست -

- ... 

شاید تو توش قدم . ھ ھم ھمیشھ ھستندخدم... اصًال ھروقت خواستی کلید اونجا رو بگیر -

 .، رنگ و بوی زندگی بگیرهبزنی

 . ممنون...فکر نمی کنم الزم بشھ: نسیم با این جملھ چند ثانیھ سکوت کرد و بعد گفت

نسیم نمی دونست االن وقت مناسبی برای گفتن این حرف ھست یا نھ، ولی . ماھان سر تکون داد

فکر می کنید چرا غزالھ ھمچین ! آقای غریب نواز: رسیدپ. دوست داشت جواب ماھان رو بشنوه

  کار وحشتناکی رو در حق خودش و پسرش کرد؟

  چرا این رو می پرسی؟: گفت. نگاه ماھان عمیق و لب ھاش جدی شد

  !من یھ روانشناسم... خب -
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- ... 

 .بھ نظر نمی رسید، آدمی باشھ کھ خودکشی کنھ -

تو خودت حقیقت رو می دونی، : مگینی جواب دادچھره ی ماھان جدی تر از قبل شد و با لحن غ

بعضی ھا نمی تونند . زندگی، آدم ھا رو عوض می کنھ... فقط باور کردنش ناراحتت می کنھ

  !انتقامشون رو بگیرند و خفھ می مونند، بعضی ھا می تونند و تبدیل میشن بھ ھیوال

  .خانوم پرچمی منتظره! بریم پایین: بلند شد و گفت

تا حدی حرفش رو . تایید کرد و حالجی جملھ ھای سنگین ماھان رو گذاشت برای بعدنسیم با سر 

گاھی ھیوالھایی بھ وجود می اومدند و بین آدم ھا . زندگی آدم ھا رو عوض می کرد. قبول داشت

   .منتظر فرصت می موندند

ی خانوم بھ طبقھ ی اول برگشت و موقع برداشتن کیفش از اتاق مدیر، متوجھ نگاه ھای زیرچشم

  .من میرم خوابگاه: جلوی در سمتش چرخید و گفت. پرچمی شد

  .بھ سالمت -

- ... 

 .چاره ای ندارم. از دست من ناراحت نباش عزیزم -

 .خدافظ... می دونم -

 .خدانگھدار -

از اتاق بیرون رفت و با دیدن مردھای افغان ھمراه ماھان و خانم نھاوندی، انتھای راھرو، دوباره 

کارن رو دید .  ھاش رو کندتر برداشت تا اون ھا زودتر از حیاط خارج بشندقدم. حالش گرفتھ شد

  . بی اراده بھ طرفش حرکت کرد. کھ جلوی پلھ ھای خروجی ایستاده

: با دیدن نسیم کنارش، گفت. نگاه کارن ھم داشت مردھای افغان رو از در حیاط بدرقھ می کرد

  . رفتھ بودم یھ مالقات کاری، دیر شد

یھ ھفتھ وقت : طول کشید تا نسیم متوجھ بشھ کھ کارن جواب کدوم سوالش رو داده، گفتچند ثانیھ 

  داشتی، باید میذاشتی امروز؟

بھ دکتر احتشام بگو کھ وقت تعیین کرده : ابروھای کارن آروم باال رفت و دست بھ سینھ جواب داد

  !بود

  !ھر اسمی کھ داشت... نھ دکتر... طرف من تویی -

 !احتشام -
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 .اری از زیر کار در میریھمھ اش د -

 .از این بھ بعد دقت می کنم! چشم -

 !امروز جبرانی می مونی -

  من بمونم تو حالت بھتر میشھ؟: کارن زیر خنده زد و گفت

حتی نمی دونست چرا کارن بھ . نسیم نمی دونست چرا داره ناراحتیش رو سر کارن خالی می کنھ

  !جای نیش و کنایھ زدن، داره تحملش می کنھ

  اعت اون باال چی می گفتید؟دو س -

 !یھ ربع ھم نشد -

 خب؟ -

 .گفت اگر مجبور بشھ ھزینھ ی عمل رو خودش میده -

: توی جیب ھاش فرو برد و گفت. کارن پوزخند زد و قفل دست ھاش رو از جلوی سینھ باز کرد

  !چقدر جنتلمن

 عمل سر پایی درمانش کردند، عالیم عفونت داره، باید... سر ساختمون چشمش آسیب دیده -

  .بشھ

- ... 

 اگر کور بشھ چی؟ -

- ... 

 بعد با چشم کور چھ جوری خرج زندگیش رو دربیاره؟! یھ کارگر پول عملش کجا بود؟ -

- ... 

 !!حداقل الکی تعارف بزن کھ ھزینھ رو میدی -

  از کجا بیارم؟ مگھ سر گنج نشستم؟: کارن دوباره خندید و گفت

ی مھمونی رئیس بیمارستان حرف از زمین واقعًا این ھمھ پول رو برای کی نگھ می داشتند؟ تو

این یھ نفر درمان شد، : کارن گفت. نسیم فقط با تاسف سر تکون داد. ھای چند میلیاردی می زدند

  !خل و چل نیستمبقیھ چی؟ باید راه بیفتیم دونھ دونھ مشکل ھمھ ی دنیا رو حل کنیم؟ من مثل ماھان 

  !اسکروچ -

نسیم فکر نمی کرد کھ این موقعیت شباھتی بھ . ی خورداین بار شونھ ھاش ھم از خنده تکون م

  .بھ روی مردم بخندی، ھر کس یھ چیزی می خواد: کارن گفت!  داشتھ باشھجوک
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  خب اگر از دست آدم برمیاد، چھ عیبی داره؟ -

 ...اون وقت آدم مجبوره زندگیش رو تعطیل کنھ -

- ... 

 !!مثل تو -

- ... 

 !ل نازکیظاھرت نشون نمیده، ولی خیلی د! لیلی خانوم -

  .یھ راھی ھست: ارن از پشت سرش گفتراه افتاد اما ک. حوصلھ ی بحث نداشتنسیم 

کارن جلو اومد و . برنگشتنسیم ایستاد و از ترس اینکھ کارن باز قصد دست انداختن داشتھ باشھ، 

  !یھ راه جالب: آھستھ گفت. رو بھ روش ایستاد

  رو بدی؟باھات بخوابم تا خرج عملش : نسیم بھ شوخی پرسید

  ...بد فکری نیست: نگاه کارن روی ھیکلش چرخید، با رسیدن بھ کمرش ثابت موند و گفت

من با کسی کھ ازم پول بخواد، نمی ... البتھ یھ مشکلی ھست:  ادامھ دادنسیم پوزخند زد و کارن

  !خوابم

- ...  

 !مخصوصًا با تو -

تا . ست یھ شوخی رو کش بدهنسیم نمی خوا. نگاھش رو باال آورد و بھ چشم ھای نسیم خیره شد

کارن دوباره بھ حرف . ھمین جا ھم بھ اندازه ی کافی از حرف ناگھانی خودش خجالت کشیده بود

  !دفترچھ رو نخوندی؟! ھمین ھفتھ پیش از یکیشون کام گرفتم. دور من زن زیاده: اومد

دفتر مربوط بھ ھم بھش برخورده بود و ھم احتمال می داد کھ جملھ ی توی . نسیم حس بدی داشت

  . فرصت نکردم... نھ: جواب داداز کارن ھیچ چیز بعید نبود؛ . زن دیگھ باشھ

  !!مشتکارھای مھم تری دا: کارن اخم کرد و نسیم ادامھ داد

اما بیشتر از یک قدم برنداشتھ بود کھ دست کارن . اخم کارن بیشتر شد و نسیم بی توجھ راه افتاد

نسیم خواست مچش رو بیرون بکشھ اما .  جاش برگردهروی مچش نشست و مجبورش کرد، سر

نگاھش رو باال نسیم عصبانی ... ر فشار داد تا نگاھش کنھکارن محکم تر نگھ اش داشت و انقد

   مھم تری؟چھ کار:  پرسید با دلخوریآورد، کارن دستش رو ول کرد و

  !راه حلت رو بگو: نسیم بحث رو عوض کرد

- ...  
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 پزشک آشنا داری؟ -

 .ومن نھ، ت -

 !من؟ -

 .مطب رو بھ روی دفتر مشاوره ات -

بھ بی حواسی . با یادآوری چشم پزشکی دکتر فالحتی نژاد، جرقھ ای توی ذھن نسیم زده شد

رو براش  می دونست اگر شرایط .خانم دکتر رو خوب می شناخت. دیدخنو تیزی کارن خودش 

 با خرج کم ،اق شناساییاورکارت و  عمل رو بدون سختگیری روی توضیح بده، قبول می کنھ کھ

  .  باقی ھزینھ ھا ھم جور می شد. انجام میده

  !چیھ؟ اخم ھات باز شد -

من دیگھ : سرفھ ای کرد و گفت. با جملھ ی کارن بھ خودش اومد و لبخند گشادش رو جمع کرد

  .میرم

  !تشکر ھم کھ بلد نیستی -

 .دلیلی نمی بینم -

  کجا؟: بھ طرف در رفت و صدای کارن رو شنید

  !ھای مھمم برسمبھ کار -

  تا کی جبرانی بمونم؟ -

  !چک می کنم... !تا آخر وقت: نگاھی بھ عقب انداخت و با خنده گفت

  نمی خوای برسونمت؟؟ -

  !الزم نکرده: فکرش سمت دوشنبھ شب جلوی در آپارتمان کشیده شد و از ھمون جا جواب داد

  

30««   

روی صندلی ھای مریض نشستھ . صداش رو پایین آورد تا بھ گوش مرد افغان و ھمراھش نرسھ

  توی دردسر انداختمت؟: گفت. بودند و بدجوری با دلشوره نگاه می کردند

  .نھ، خودم خواستم: دکتر فالحتی نژاد لبخندی زد و جواب داد

  مطمئنی تو مطب خطری نداره؟ -

بھ خصوص کھ اینجا امکان . نمی تونم صد در صد قول بدم. عمل چشم ھمیشھ ریسک داره -

 ...راقب ویژه نیستبستری و م
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آب دھانش . حاال انگار قضیھ برای نسیم واقعی تر شده بود. ھر دو بھ چشم ھای ھم خیره موندند

فالحتی . بھ کار دکتر فالحتی اعتماد داشت ولی قبول ھمچین مسئولیتی سخت بود. رو قورت داد

آزمایش ھا چیز جدی عکس و . انشا اهللا کھ مشکلی پیش نمیاد: فشار داد و گفت شونھ ی نسیم رو 

  ...خوشبختانھ دیر نشده. ای نشون نمیدند

چند ضربھ بھ در خورد و . نگاھی بھ مردھا کردند و دکتر فالحتی لبخند اطمینان بخشی بھشون زد

از عمد روز جمعھ رو انتخاب کرده بودند کھ دکتر مریض نداشت و محیط دفتر و . نسیم از جا پرید

حتمًا : دکتر سمت در رفت و گفت. ت حدس بزنھ کھ کی پشت درهنسیم نمی تونس. مطب ساکت بود

  .سرایدار ساختمونھ

اجازه : کارن با دست بھ داخل اشاره کرد و گفت! اما مرد شیک پوش پشت در، سرایدار نبود

  ھست؟

  !بفرمایید: فالحتی با گیجی بھ نسیم نگاه کرد و نسیم جواب داد

فکر نمی کرد تنھایی از پس ھمچین مسئولیتی . بودبر عکس تصور، از دیدنش خیلی خوشحال شده 

کارن و فالحتی رو بھ ھم معرفی کرد . ھمین کھ کارن کنارش بود، بھش قوت قلب می داد. بر بیاد

فالحتی رو بھ مردھا کھ با . و با دیدن طرز نگاه فالحتی بھ کارن کًال از فکرھاش پشیمون شد

یھ کاله مخصوص میدم سرش . تخت دراز بکشھمریض باید رو :  نگاه می کردند، گفتاضطراب

  .بذاره

  کجا بریم؟: ی افغانی گفتجھ لھمرد سالم کمک کرد کھ برادرش بلند بشھ و با 

  !ھمراه من بیایید! از این طرف -

ازشون خواست کفش ھاشون رو در . فالحتی بھ سمت دری رفت کھ بھ اتاق کوچکتری باز می شد

صدای فالحتی کھ می . صداشون رو از داخل می شنید. بیارند و دمپایی ھای مخصوص بپوشند

  ...این رو بنداز روت!... دراز بکش: گفت

در بستھ شد و کارن بھ . گفتن تایید می کرد» چشم«و برادر مریض کھ جملھ ھای فالحتی رو با 

عطر ... دیروز عصر توی موسسھ تھ ریش داشت و امروز پرفسوریش کرده بود. طرف نسیم اومد

نسیم .  رو بررسی کردچند لحظھ توی سکوت صورت نسیم. دتر از خودش رسیدخنکش زو

  چیھ؟: پرسید

   من اومدم خیالت راحت شد، آره؟-

  . راضی نبودم از کار و زندگی بیفتی-
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  !!من ھم کھ بھ لطف تو بیکارم.  امروز جمعھ است-

   بھ لطف من یا عدم کنترلت؟-

  خبر دادی کھ عمل امروزه؟ چرا دیشب اگر نمی خواستی بیام: کارن اخمی کرد و گفت

  !مثًال ھمراه مریضیم! الزم نبود انقدر بھ خودت برسی -

 !واسھ انتخاب لباس باید از مشاورم دستور بگیرم؟؟ -

تا ھمین حد ھم بھانھ ی بچگونھ ای آورده بود، اما تنھا . نسیم بقیھ ی فکرھاش رو بھ زبون نیاورد

کارن فقط . دیشب بھ زن بودن دکتر فالحتی اشاره کردهچیزی کھ بھ ذھنش می رسید این بود کھ 

  !می خواستم تو تنھا نباشی... من بھ خاطر مریض نیومدم: گفت

: خانوم دکتر نگاھی بھ کارن انداخت و پرسید. در باز شد و با اومدن دکتر، ھر دو ساکت شدند

  بیایید داخل دکتر؟ھم میشھ شما 

! فکر نمی کنم کمک خاصی ازم بربیاد:  جواب دادکارن موھاش رو از روی پیشونی عقب زد و

  !تو استراحتم... بھ عالوه من مدتی

  .ھمین کھ باال سرش باشید کافیھ. مریض خیلی وحشت کرده کھ دکتر زنھ -

 .االن آماده میشم... بسیار خب -

  بی حسی موضعی؟: ھمزمان گفت. پالتوی مشکیش رو در آورد و بھ دست نسیم داد

  .بلھ -

 چک کردید؟ھای قرنیھ رو آزمایش و عکس  -

 .از قبل یھ سری آزمایش داده بود. بلھ -

 با ارب اسکن؟ -

  مطمئنید تخصصتون چشم نیست؟: فالحتی با تعجب لبخند زد و گفت

الزمھ در ھمھ ی زمینھ ھا ... اگر بخوایید یھ روز رئیس بیمارستان باشید: کارن ھم خندید و گفت

  ! اطالعات کسب کنید

کارن بھ آینده ی روشن شغلیش خیلی مثبت . اخت و لبخندش پر رنگ تر شدفالحتی ابرو باال اند

کجا می تونم : کارن دوباره گفت. فکر می کرد و این برای نسیم عجیب اما امیدوار کننده بود

 شستشو کنم؟

 . کردمتجھیزتازه مطب رو . داخل ھمھ جور امکاناتی ھست -

 .خوبھ -
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.  چیزی ازش سر در نمی آورد، گوش می دادنسیم بھ گفتگویی کھبحث دوباره تخصصی شد و 

ھیچوقت انگار تو لحظھ ھای حساس . برای اولین بار از رشتھ ی تحصیلیش خجالت می کشید

کارن در اتاق رو با احترام برای فالحتی باز ! کاری ازش بر نمی اومد، بھ جز نگھ داشتن پالتو

  !بفرمایید: کرد و گفت

 رو روی یکی از صندلی ھا انداخت و بھ این فکر کرد کھ کارن  نسیم پالتوھر دو وارد اتاق شدند،

وقتی پای نسیم وسط می اومد، ھمیشھ بدترین جنبھ ھای ! ھیچوقت با احترام باھاش رفتار نکرده

نفس عمیقی کشید و این فکرھای بی معنی رو ! شخصیت کارن بیدار می شد و خودنمایی می کرد

نسیم بھ یھ صندلی . در مریض بیرون اومد و گوشھ ای ایستادچند دقیقھ بعد برا. از مغزش دور کرد

  !بشینید: اشاره کرد و گفت

  !نگران چیزی نباشید. دو تا دکتر خیلی خوب باال سرشھ: نسیم ادامھ داد. مرد نشست و تشکر کرد

  ...شما بھ تکلیف نشوید! د خیر بدھخدا شما را: مرد فقط سر تکون داد و گفت

  . من کھ کاری نکردم. ممنون: د ولی گفتنسیم متوجھ منظورش نش

فرقی نداشت کھ تخصصش چشم . ھمین کھ کارن داخل اون اتاق بود خیال نسیم رو راحت می کرد

فالحتی باالخره در رو باز کرد و . کارشون کمتر از چیزی کھ انتظار می رفت، طول کشید. نیست

  !خوب پیش رفت، نگران نباش: با لبخند گفت

 فالحتی رو بھ مرد کھ حاال ایستاده . و برای چندمین بار از دکتر تشکر کرد کشیدنسیم نفس راحتی

  .الزمھ یھ سری توصیھ ھم بکنم...  ھشیاره!بیا داخل: بود و منتظر نگاه می کرد، گفت

نسیم با آرامش سرش رو بھ دیوار . مرد با خوشحالی و در حالیکھ مدام تشکر می کرد داخل رفت

چند . تا ھمین چند دقیقھ پیش استرس عجیبی داشت. و پلک ھاش رو بستپشت صندلی تکیھ داد 

خواب : پرسید. کارن جلوش ایستاده بود.  چشم باز کرددقیقھ بعد با لمس دو انگشت روی گونھ اش،

  بودی؟

  !نھ -

پالتوش رو از صندلی کناری برداشت و . نگاه خیره اش رو برگردوند و انگشت ھاش رو بلند کرد

  شب نتونستی بخوابی؟دی: گفت. نشست

 .آره -

 . خیلی راضیھدکتر  -

 .اھوم -
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 .مریض باید یھ مقدار استراحت کنھ، بعد می تونھ راه بیفتھ -

 .خودم می رسونمشون کھ خیالم راحت بشھ -

- ... 

 !تو دیگھ برو کارن -

  .فعًال می مونم: بعد کارن با لبخند محوی بھ عقب تکیھ داد و گفت. برای چند ثانیھ بھ ھم نگاه کردند

 .ر طور راحتیھ -

 خرج ھای جانبی چی میشھ؟  -

  . یھ کارش می کنم: دستش خالی بود ولی گفت. نسیم دوباره بھ یاد ھزینھ ھا افتاد

  چھ کاری؟ -

 . شاید بگردم، از بین آشناھام یھ خیر پیدا کنم... شاید -

 مثل ماھان؟ -

:  بھ حرف اومدبعد از دو دقیقھ سکوت کارن. نسیم روش رو برگردوند و با کالفگی سر تکون داد

  !رو بفروشاین ! بیا

نسیم با تعجب روی حلقھ ی بزرگ . نسیم گرفتاز انگشتش بیرون کشید و جلوی و حلقھ اش رو 

نگاھش رو سمت صورت کارن برد . چشم چرخوند کھ کف دست کارن برق می زد طال و پالتین

  چرا؟: و گفت

  !بگیرش: کارن ابرویی باال انداخت و گفت

  عتمادیت بھ زن ھا نبود؟بی امگھ یادآور  -

 !بگیر تا پشیمون نشدم -

کارن دوباره . بعد حلقھ رو گرفت و توی مشتش فشار داد. نسیم برای چند ثانیھ بھش خیره موند

 ماشینت کجا پارکھ؟: پرسید

 .تو پارکینگ ساختمون -

 .پس ھمون جا می مونھ -

  .با ماشین من میریم: جواب داد. نسیم سوالی نگاھش کرد

  .جی نیستاحتیا... نھ -

 . کارن دیگھ حرفی نزد اما بھ ھر حال موقع رفتن با ماشین کارن رفتند
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مدتی رو توی مطب گذرونده بودند تا خیال . توی ماشین ھمھ ساکت بودند، حتی مردھای افغان

مردھا رو جلوی در یھ خونھ ی قدیمی تو جنوب شھر پیاده . دکتر از فرستادنشون راحت بشھ

و نسیم پیاده شده بود ولی وقت پیاده کردن مردھا، کارن ھم کمکشون کرد موقع خرید دار. کردند

پایین حد نسیم فکر این رو ھم نمی کرد کھ کارن خودش رو تا این . کھ از نظر نسیم عجیب بود

نسیم حاال نسبت بھ پروسھ ی بھبودی کارن خیلی . در واقع ھمھ ی این کارھا ازش بعید بود. بیاره

 قرار – ھر چند کوچیک – کارن حتی بعد از مدت ھا در جریان یھ جراحی .خوشبین تر شده بود

  ناھار چی می خوری؟: اولین جملھ اش بعد از برگشتن پشت فرمون این بود ...گرفتھ بود

  !تو خونھ، حاضری؟: نسیم لب باز کرد کھ چیزی بگھ اما کارن اجازه نداد و گفت

یھ : ذری بھ صورتش انداخت و ادامھ دادکارن نگاه زودگ. نسیم لبخندی زد و چیزی نگفت

  .خوبی داره فیلھ مینیون رستوران میشناسم کھ

   چی ھست حاال؟فیلھ مینیون -

 چی دوست داری؟ -

 .غذاھای مامانم رو -

. صبح بی برنامھ از خونھ بیرون زده بود و حاال با لیلی وسط بزرگراه می روند. کارن آروم خندید

  یھ؟آشپزی خودت چطور: ناخودآگاه پرسید

  !زیاد تعریفی نداره: لیلی برای لحظھ ای توی فکر فرو رفت و بعد جواب داد

  اصًال وقتش رو داری؟ -

  !از ظاھرت معلومھ: کارن گفت. حرکتی بھ لب ھا و شونھ اش داد

  شبیھ کدبانوھا نیستم؟ -

بی خیال شد و بحث رو کش . کارن از لحن صداش تعجب کرد و دوباره نگاھی سمتش انداخت

اینجا : ست دقیقھ بعد جلوی در ساختمون رسیده بود کھ لیلی روی صندلی چرخید و گفت بی.نداد

  رستورانھ؟

ھمزمان . با خنده ریموت در رو زد و سمت پارکینگ روند. خنده اش گرفتھ بوداز حالت صورتش 

  .مشتریشونم. زنگ می زنیم، یھ چیزی بیارند: گفت

  ! ات؟خیال می کنی از نظر من مشکلی نیست بیام خونھ -

 مشکلی ھست؟ -

 !دکتر -
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  .سمت جای پارک واحدش پیچید. صدای جدیش بھ کارن برخورد

  حاال شدم دکتر؟ دوباره؟ -

پیاده : بعد از تموم شدن کارش، خاموش کرد و گفت.  جا بھ جا کرددنده عقب رفت و ماشین رو

  !شو

لیلی لحنش رو . دجلوی ماشین، زیر حباب المپ، رو بھ روی ھم ایستادن. لیلی با اکراه پیاده شد

  .مودبانھ تر کرد

  !وقتی برنامھ ای دارید باید اول از طرف اجازه بگیرید -

 !!چھ برنامھ ای؟... یھ ناھار معمولیھ -

خانم یا آقا بودنش فرقی . درست نیست کھ من بھ خونھ ی مراجعینم رفت و آمد داشتھ باشم -

 .نداره

 !من با یکی دو تا از مریض ھام، دوست صمیمی ام -

 ...ولی -

 !راه بیافت -

توی طبقات سکوت کامل . لیلی ھم دنبالش اومد. بھ طرف آسانسور رفت کھ حرفی باقی نذاره

حتی دیوار و در شیشھ ای بین آسانسور و ورودی ھر واحد، حریم خصوصی رو . حکمفرما بود

  . لیلی با تردید وارد خونھ شد. رمز قفل در رو زد و کنار ایستاد. بیشتر حفظ می کرد

  !اشراحت ب -

می دونست زنی . با دیدن ابروی باال رفتھ ی لیلی خندید و برای عوض کردن لباس بھ اتاق رفت

خودمونی شدن نیست و حتمًا یھ گوشھ معذب نشستھ، پس زیاد طولش زود کھ بیرون منتظرشھ اھل 

یھ تیشرت و شلوار . نداد و با معمولی ترین چیزی کھ توی کشوی لباسش پیدا می شد، بیرون رفت

  .ورزشی سفید

 ھا راه CDداشت جلوی قفسھ ی . لیلی یھ گوشھ ننشستھ بود، حتی کیفش رو ھم زمین نذاشتھ بود

بھ طرف تلفن رفت و . قفسھ ای کھ نصف یکی از دیوارھای پذیرایی رو پوشونده بود. می رفت

  !راحت باش: ھمزمان گفت

 بود جلسھ ھا تو خونھ ام تشکیل اولش قرار... یادتھ کھ: کارن ادامھ داد. لیلی بھ طرفش چرخید

  .بشھ
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گونھ ھای لیلی . اما با یادآوری برخورد اولشون توی ھمین خونھ، حسابی از جملھ اش پشیمون شد

. کارن مطمئن بود کھ تمام این مدت بھ ھمین فکر می کرده. دقیقًا مثل ھمون روز سرخ شده بود

 خودش رو بھ اون راه زد،. رفتلی گتک سرفھ ای کرد و نگاھش رو از چشم ھای خیره ی لی

برای از بین بردن جو بعد . داد سفارش وشماره ی رستوران نزدیک آپارتمانش رو بیرون آورد 

  چیزی چشمت رو گرفتھ؟: ناجور بینشون بھ طرفش رفت و با اشاره بھ قفسھ ھا گفت

  !اورجینالھ؟ھمھ : لیلی چشم از آلبوم ھای موسیقی برداشت و بھ حرف اومد

  .ونبیشترش -

- ... 

 چیھ؟ فکر نمی کردی عاشق موسیقی باشم؟ -

  .لبخندی گوشھ ی لب ھای لیلی نشست

  !!!ولی نھ این ھمھ. من ھم آلبوم ھای کالسیک دارم -

 .فقط کالسیک نیستند -

 !حتی جاز ھم بینشون ھست. دیدم... بلھ -

ویژه یکی از دوست ھای فرانسویم عادت داره واسھ مھمون ھای : ید کرد و گفتکارن با سر تای

با این رسم حرفھ ای ...  می خورهذاعقھ اششرابی رو باز می کنھ کھ حدس می زنھ بھ اش، 

  . بودنش تو شناخت آدم ھا نشون میده

بشین، ... حاال بذار ببینم چی بھ سلیقھ ی تو می خوره: نگاھی روی قفسھ ھا انداخت و ادامھ داد

  !منتظر باش

 روی یکی از مبل ھا نشست و کیفش رو کنار پایھ ھا لیلی کھ ظاھرًا از ایده خوشش اومده بود،

کارن مشغول گشتن بین آلبوم ھا شد و انگشتش شروع کرد بھ جا بھ جا کردن قاب ھای . گذاشت

CD .فکر می کنی بتونی سلیقھ ی من رو تشخیص بدی؟: صدای لیلی رو از پشت شنید  

  .معموًال سلیقھ ی زن ھا، سلیقھ ی مردیھ کھ دوست دارند -

: کارن ادامھ داد. لیلی با دستی کھ زیر چونھ زده بود، منتظر نگاه می کرد. ھی بھ عقب انداختنگا

  !ولی در مورد تو مطمئن نیستم

- ...  

 !یھ دور تو خونھ بزن. تا من پیداش می کنم -
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سمت آشپزخونھ رفت و کارن حواسش رو بھ . لیلی بھ اطراف نگاھی انداخت و از جاش بلند شد

  این ھمھ صندلی برای چیھ؟: اد طول نکشید کھ از آشپزخونھ گفتزی. آلبوم ھا داد

  .ھمھ رو آوردند... یھ ست سفارش دادم -

 غذاھای تو یخچال رو خودت پختی؟ -

 .یھ خانومی ھست، میاد کارھا رو می کنھ... نھ -

 پیره؟ -

  .آره: بلند خندید و جواب داد

تو خونھ ی من الکل طبی ! ببنداگر دنبال بطری ھستی :  یخچال بلند شد و کارن گفتھشدارصدای 

  !!ھم پیدا نمیشھ

  !دنبال چیزی نبودم: در بستھ شد و لیلی جواب داد

  چھ خبره؟!! سھ تا سرویس: دو دقیقھ بعد صداش از دورتر اومد

  !بھ معمارش بگو -

  !سر جاش صاف ایستاد و سعی کرد بھ یاد بیاره، چیز خصوصی ای اونجا ھا جا گذاشتھ یا نھ

  !!چقدر کتاب -

 !استی بردارخو -

  چی؟: گفت. احتماًال راھروی وسط رو رد کرده بود. بعد از مدتی صدای نامفھمومی شنید

  !میگم چرا دو تا اتاق خالیھ؟: صدا از نزدیک تر اومد

  .الزم نداشتم، ولشون کردم -

 ھمینجوری الکی؟ -

 ھا؟بضاعت  چکار کنم؟ بدم بھ بی -

کارن باالخره یکی از قاب ھا رو بیرون . ھ دادخودش خندید اما لیلی با اخم دوباره بھ گشتن ادام

  .خودشھ: کشید و زیر لب گفت

CD رو داخل پخش گذاشت و صدای مالیم dream in the night بھ طرف اتاق . توی فضا پیچید

کارن آرنجش رو بھ . لیلی مشغول مرتب کردن شالش توی آینھ ی اتاق خواب بود. ھا رفت

  !تخت دونفره؟:  دیدن کارن پرسیدلیلی با.  در ایستادچارچوب تکیھ داد و توی آستانھ ی

  .اتاق ھا خیلی نورگیرند: کارن برای لحظھ ای جا خورد و لیلی سریع حرفش رو عوض کرد

- ...  
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 .خیلی ھم مرتب و تمیزند -

- ... 

 .بھ خونھ ی یھ مرد تنھا نمی خوره -

  !بینی تنھامحاال کھ می : بھ لبخند روی صورت لیلی خندید و جواب سوال اولش رو داد

  .ربطی بھ من نداره -

 پس چرا پرسیدی؟ -

می خواستم ابعاد دیگھ ی شخصیتت : لیلی بعد از سکوت کوتاھی رو بھ روش ایستاد و جواب داد

  .رو بشناسم

- ...  

 حاال اجازه میدی رد بشم؟ -

یھ رابطھ . کارن نمی دونست آخر این کشمکش ھا قراره بھ کجا ختم بشھ. نگاھش بھ بیرون در بود

اما از ... کارن تکونی بھ خودش داد و و از سر راه کنار رفت. یچیده بھ نفع ھیچ کدوم نبودی پ

. فکرش گذشت، تمام این عذرتراشی ھا دلیل نمی شد کھ نتونند یھ دوستی معمولی داشتھ باشند

  خوبھ؟: با سر بھ پخش اشاره زد و گفت. دستش رو گرفت و ھمراه خودش بھ پذیرایی کشید

  !نھ: ی چند لحظھ پیش رو باز کرد و جواب دادلیلی اخم ھا

  !نھ؟: کارن خنده ی کوتاھی کرد و گفت

  !!نھ: از چشم ھای لیلی پیدا بود کھ آھنگ رو دوست داره اما دوباره تاکید کرد

  .من بلدم چطوری اعتراف بگیرم! دروغ نگو: کارن دست دوم لیلی رو ھم گرفت و آھستھ گفت

ت خودش کارن محکم تر نگھ داشت و سم.  رو بیرون بکشھلیلی خندید و خواست دست ھاش

  نھ؟. خوبھ: دوباره گفت. کشید

کارن بلند . لیلی کھ برای بیرون کشیدن دست ھاش تقال می کرد، بھ نشونھ ی منفی سر تکون داد

لیلی با اعتراض سر . یھ بغل اجباری گرفتھ بود. خندید و ھر دو دست رو پشت کمرش پنھان کرد

خواست عقب بکشھ، کارن اجازه نداد و در . فاصلھ ی کم صورت ھاشون کمی جا خوردبلند و از 

  !، ولت می کنمھبگی خوب: حالیکھ صورتش رو پایین می برد، گفت

از قیل و قال چند دقیقھ پیش، این بعد . لیلی با سماجت ساکت موند و لبخند کارن بزرگتر شد

 رو شصورت. حس خوبی بھ کارن می داد، شکستھ می شدو سکوتی کھ فقط با موسیقی نزدیکی 

 سمت آیفونکارن نگاھی . پایین تر برد اما درست جلوی لب ھاش زنگ در بھ صدا در اومد
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با شیطنت چند قدم بھ عقب . انداخت و لیلی از فرصت استفاده کرد تا دست ھاش رو بیرون بکشھ

  .نھ، خوب نیست: برداشت و گفت

چند دقیقھ طول کشید تا ناھار رو از پیک بگیره و پولش . تکارن با چشم غره بھ طرف آیفون رف

میز رو : ظرف ھا رو بھ آشپزخونھ برد و با نگاھی بھ لبخند شیطون لیلی گفت. رو حساب کنھ

  .من االن میام! بچین

برای لحظھ بھ در تکیھ داد . کارن بھ کتابخونھ رفت و در رو پشت سرش بست. لیلی سر تکون داد

حتی . از ھر لحاظ سر در گم بود. از پیچیده تر شدن زندگیش می ترسید. تو پلک ھاش رو بس

نفس عمیقی کشید و موبایل رو از جیب شلوار . نمی تونست در این مورد با مشاورش حرف بزنھ

: مثل ھمیشھ با اولین بوق جواب داد. مشغول قدم زدن شد و شماره ی ھاتف رو گرفت. بیرون آورد

  جانم دکتر؟

  .سالم -

 کجا بیام؟. از ماستسالم  -

 .دیگھ الزم نیست... نھ -

 کًال کنسل کنم؟... یعنی -

ی فایل ھا، ھر چی رو دوربین و سیستم و ھارد داری، پاک ھمھ . تا ھمین حد کافیھ. آره -

 .پولت رو ھم فردا می ریزم بھ حسابت! کن

 پس دیگھ با من کاری ندارید؟. رو چشمم دکتر -

 .فعًال نھ -

پول می گرفت . ھاتف آدم چک و چونھ ای نبود. و توی جیب برگردوندموبایل ر. خداحافظی کردند

. بعد ھم بدون ھیچ اثری تموم می کرد و می رفت. و کاری رو کھ می خواستی انجام می داد

کارن دوباره نفس عمیقی کشید . پرونده ی دکتر یاوری رو ھم خودش برای کارن تکمیل کرده بود

کنسل کردن این برنامھ بار سنگینی . ی لیلی جور کرده بودو سراغ پرونده ای رفت کھ ھاتف برا

» م.ن«پاکت کرم رنگ سایز آ چھار رو برداشت کھ روش اسم . رو از روی دوشش برداشتھ بود

نگاھی بھ داخلش انداخت و برای چندمین بار عکس ھای مختلف از خودش رو . نوشتھ شده بود

دیگھ ... اتف تماس می گرفت کھ توی موقعیت باشھھر بار دور از چشم ھمھ، با ھ. ھمراه لیلی دید

درستھ کھ بعد از غزالھ قصد نداشت ھرگز بھ زنی اعتماد کنھ . این پنھان کاری ھا تموم شده بود
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. اما بعد از برخورد با لیلی و این زمانی کھ باھاش گذرونده بود، حداقل بھ یک چیز اطمینان داشت

  . آسیبی نمی زنھاینکھ لیلی ھیچوقت بھ کارن و زندگیش 

اولین کشوی . می دونست کھ دیگھ نیازی بھ این اھرم فشار پیدا نمی کنھ. عکس ھا رو برگردوند

نگھ داشتنش توی . پرونده رو داخلش گذاشت و کشو رو بست. زیر قفسھ ھای کتاب رو باز کرد

 موقع از بھ... این کتابخونھ کھ محل مالقاتش با ھمکار و دوست ھاش بود، صورت خوشی نداشت

  . می تونست آتیشش بزنھ یا ھر کار دیگھ ای. شرش خالص می شد

  کجا موندی؟: با خیال راحت تری از کتابخونھ بیرون رفت و توی راھرو صدای لیلی رو شنید

- ...  

 !کارن -

لبخندی رو کھ ھر بار با شنیدن اسمش از زبون لیلی، روی صورتش نقش می بست، جمع و جور 

  .اومدم:  گفتکرد و نزدیک آشپزخونھ

  

31««   

زن دوباره حرفش . برداشت و بھ زن و مرد روی کاناپھ دوختکنار دستش نسیم چشم از گوشی 

من ھمھ ی حرفم اینھ کھ آدم بھتره تو پایین شھر، بھترین : رو با جملھ بندی تازه ای تکرار کرد

  . خونھ رو داشتھ باشھ تا تو باالی شھر، بدترین خونھ

اگر قرار بود تنھا زندگی کنید مشکلی . من متوجھ منظور شما شدم:  گفتنسیم سر تکون داد و

  .نبود، اما خانواده باید با ھم تصمیم بگیرند

ھ آخ...  تھران مشکالت خودش رو دارهجنوب: شوھرش در جواب بھ زن ولی رو بھ نسیم پرسید

  وقتی پولمون می رسھ چرا این کار رو کنیم؟

  تموم نشد؟:  رو باز کردگوشی چراغ زد و نسیم اس ام اس

: نسیم رو بھ زن گفت. از طرف کارن بود کھ یک ربع زود اومده بود و مدام پارازیت می فرستاد

شاید بھتره این تضاد، انقدر بزرگنمایی . از اول جلسھ تا االن دارید روی باال و پایین تاکید می کنید

  .نشھ

  .بھ خاطر پسرمونھ... گفتم کھ: زن

  خاطر علی؟حاال شد بھ : مرد

  .من میخوام تو مدرسھ و دوست و آشنا احساس برتری کنھ، نھ اینکھ تو سری خور باشھ: زن
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  ھر کی تو خونھ ی کوچیکھ تو سری خوره؟: مرد

  !وقتی ھمکالسی ھاش ھی پز دار و ندارشون رو بدند، معلومھ کھ ھمھ اش کم میاره: زن

  مطمئنی ربطی بھ خونھ ی پدر و مادرت نداره؟: مرد

  باز شروع شد؟: زن

آقای عزیز من عمدًا این جلسھ خواستم شما ھم شرکت کنید کھ ... لطفًا رو بھ من صحبت کنید: نسیم

  !تصمیم گیری بشھ، نھ دعوا

  .حوصلھ ام سر رفتھ: بازش کرد. گوشی دوباره چراغ زد

د بھش وقتی بزرگتر شد و جامعھ ی اصلی رو دید چی؟ فکر نمی کنی: لبخندی زد و رو بھ زن گفت

  شوک وارد میشھ؟

  !!حتمًا قراره تا آخر عمر بچسبھ کنار چادر ایشون: مرد

خونھ ی جدیدتون ... توصیھ ی من اینھ. با توجھ بھ تمام حرف ھایی کھ تو این جلسھ زده شد: نسیم

وابستگی نھ . سعی کنید تا حد امکان از منزل خانواده ھاتون دور تر بشید. تو مرکز شھر باشھ

توی روابط بچھ با اطرافیانش ھم دخالت نکنید، بھ وقتش یاد می . ن خوبھ، نھ پسرتونبرای خودتو

  .گیره از پس موقعیت ھای مختلف بربیاد

  !فقط می خواستی از کار و زندگی بیفتم؟... من ھم کھ ھمین رو گفتم: مرد

  ؟حرفت رو عوض کردی چرا !!تو کھ می خواستی بری اون سر دنیا، یھ خوابھ بگیری: زن

اگر ھمدیگھ رو درک کنید، نصف مشکالت خود بھ ... آخر ھر بحث دنبال مقصر نگردید: نسیم

  .خود حلھ

تا حدی بھ نظر می رسید کھ بحث . بعد زن از نسیم تشکر کرد. ھر دو چند ثانیھ بھ ھم نگاه کردند

ی کارن رو ھمین کھ بیرون رفتند، ایمان. ھر چند کھ نسیم بیشتر نقش شنونده رو داشت. نتیجھ داده

. جمعھ موقع ناھار انقدر خوش گذشت کھ نسیم سھ روز منتظر دوباره دیدنش بود. داخل فرستاد

  .روی کاناپھ ولو کرد و بدون سالم شروع کرد بھ صحبتمثل ھمیشھ خودش رو 

  مردم رو حروم می کنی؟میشھ با اس ام اس بازی وقت جلسھ ی ھ -

  م اس؟کدوم اس ا: نسیم چشم ھاش رو درشت کرد و گفت

  !ندیدم: گوشی رو تو دست گرفت و ادامھ داد

واسھ دفترت اینترنت «... »رسیدم«: کارن آروم خندید و نسیم شروع کرد بھ خوندن پیام ھا

  ... »میرم بھ خانوم دکتر سالم بدم«... »بگیر
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  خط نکشیده بودی؟رو مگھ دور زن ھا : ابرویی باال انداخت و گفت

  .آره -

 !ظاھرًا خطش کمرنگ شده -

 می خوای پررنگش کنم؟  -

میخوام کم کم روی این مورد ھم کار . نھ، اتفاقًا برعکس: نسیم شوخی رو کنار گذاشت و گفت

  !باید طبیعتت رو بپذیری. کنیم

نسیم لبخند . کارن با اشتیاق تکیھ اش رو از پشتی کاناپھ برداشت و کف دست ھاش رو بھ ھم مالید

قبل از اون جریانات ھم طبع سردی داشتی؟ تمرکزت بیشتر میخوام بدونم : گشادی زد و ادامھ داد

  روی کار و تدریس بود؟

صحبت :  نسیم دوباره گفت. جوری نگاه می کرد کھ انگار انتظار شنیدن این سوال رو نداشتھکارن

  در این مورد سختھ؟

- ...  

 مشکل از سوالھ یا سوال کننده؟ -

- ... 

 خجالت می کشی؟ -

  .ون قدرھا ھم کھ فکر می کنی چشم و گوش بستھ نیستما: کارن پوزخندی زد و جواب داد

  .بگذریم... خیلھ خب -

 .باالخره کھ باید بدونی. نھ، نمیخواد موضوع رو عوض کنی -

 چی رو؟ -

 .دلیل جدایی من و غزالھ رو -

 مگھ دلیلتون ناسازگاری نبود؟ -

- ... 

 .میشنوم -

غزالھ از ھمون : دکارن بین موھاش چنگ انداخت و بھ عقب کشیدشون، بعد شروع بھ صحبت کر

این . نھ اونقدر کھ اذیتمون کنھ... اول ازدواجمون، ھم شکاک بود ھم حسود ولی نھ زیاد

  .خصوصیاتش کم کم شدت گرفت

  . من ھم گاھی بھانھ دستش می دادم... خب: شونھ باال انداخت و ادامھ داد
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و سعی کرد چھره نفس عمیقی کشید . نسیم متوجھ شد کھ بحث این جلسھ قراره چطوری پیش بره

بھ عنوان مشاور باید گوش می داد، حتی اگر دوست نداشتھ . اش رو از آثار نارضایتی خالی کنھ

: رو بھ کارن کھ با احتیاط واکنش ھاش رو زیر نظر داشت، گفت. باشھ ھمچین چیزھایی رو بشنوه

  !ادامھ بده

   .کارن سرش رو پایین انداخت و نگاھش رو بھ انگشت ھاش توی ھم داد

تا اون . دیگھ تنھایی بھش فشار آورده بود. بعد از مرگ ناگھانی پدر و مادرش بدتر ھم شد -

از من می خواست دم دستش باشم، مدام ... موقع یھ ماه ھم از خانواده اش جدا نشده بودیم

  .انگار باید یا خودش دیوونھ می شد یا من رو دیوونھ می کرد. بھ ھمھ چیز گیر می داد

  .یم نگاه کرددوباره بھ نس

ما رو بدبخت کرد و خودش بھ چیزی کھ ... ماھان ھم کھ شر و ور تو گوشش می خوند -

  .ھمیشھ می خواست رسید

 خونھ؟ -

 .آره -

 می خوای بگی ھمھ چیز تقصیر ماھان بوده؟ -

  .کارن با کالفگی سرش رو بھ عقب خم کرد و بھ سقف زل زد

داشتم از پا در می .  مطب یا دانشگاهھمھ اش یا بیمارستان بودم یا. کارھام زیاد شده بود -

  .اومدم

نسیم می تونست حال مشوش درونش رو از چھره و بدنش . بھ نسیم نگاه کرد و از جاش بلند شد

نسیم متوجھ بود کھ . دست ھاش رو داخل جیب فرو برد و مشغول قدم زدن داخل اتاق شد. حس کنھ

  .ره و این فقط یک معنی می دادکارن داره از مستقیم نگاه کردن بھ چشم ھاش طفره می

  .نمی خواستم خونھ برم. عذابم می داد... کنارش بودن داشت... چجوری بگم؟ -

- ... 

 ...یھ جور... فقط -

  داشتی بھش خیانت می کردی؟: نسیم بھ جاش گفت

  .کارن درجا ایستاد و سمتش چرخید

 !حتمًا خیانت تو ھم تقصیر ماھانھ -
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بھ مثل سری قبل باالخره . روی میز خلوتش چشم چرخوند. کارن بھ طرف میز نسیم قدم برداشت

  اومدی پیک نیک؟:  انگار جملھ ی نسیم رو نشنیده باشھ، بی ربط گفت. گیر دادبشقاب پرتقال

زنم گیر می داد، کارھام زیاد بود، عذاب می : نسیم نیشخندی زد و جواب بی ربط تری داد

  !پس رفتم با یھ زن دیگھ... کشیدم

نسیم متوجھ رفتار . استھ ی لحنش، ھر دو جا خورده بودند و کارن فقط نگاه می کرداز تندی ناخو

ھر طور راحت تری صحبت ... من گوش میدم. معذرت میخوام: غیر حرفھ ایش شد و سریع گفت

  !کن

بعد چاقوی میوه خوری رو از روی بشقاب برداشت و از میز دور . کارن نگاھش رو پایین انداخت

  ! بگو: نسیم دوباره تاکید کرد. فتسمت پنجره ر. شد

  .کارن نوک چاقو رو روی شیشھ ی پنجره گذاشت و آروم حرکت داد

  .نمی خوام -

 .قول میدم قضاوتی در کار نباشھ. از این بھ بعد بی طرف گوش میدم -

- ... 

 . زندگی با کسی کھ دوست نداری، سختھ. اصال شاید حق رو بھ تو دادم. قول میدم -

 !نمی خوام قول بدی -

  .نوک چاقو رو روی لبھ ی دیوار گذاشت و توجھ اش رو کامل بھ مسیر حرکتش داد

  !بھ من نگاه کن! اون رو بذار کنار -

نسیم بھ حرکت مچ و انگشت ھاش روی دستھ ی چاقو دقت کرد کھ . کارن اھمیتی بھ حرفش نداد

ی کارش می تونست حدس بزنھ کارن چقدر دلش برا. ھر کسی رو بھ یاد تیغ جراحی مینداخت

 گدار گھ: این بار بدون اصرار نسیم گفت. چاقو رو گوشھ ی چارچوب پنجره فشار داد. تنگ شده

نصفشون دنبالم افتاده ... گذری، از این ور و اون ور... ھیچوقت جدی نبود. نفری بودمبا چند 

  ...نھ اینکھ رابطھ ای باشھ... بودند

- ...  

 .شغل ما دست و پای آدم رو باز میذاره -

اگر ھر کس دیگھ ای بود، شنیدن و پیشنھاد راه حل برای !  مشکل رو انداختھ بود گردن شغلحاال

جلوی خودش رو . اما توی این مورد تمام احساسش داشت دخالت می کرد. نسیم کار سختی نبود

با یکیشون یھ مدت طول : کارن فشار چاقو رو بیشتر کرد و ادامھ داد. گرفت کھ اظھار نظر نکنھ
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 یا عصبانی از اتاق بیرون نمی اومدیا تو خودش بود و . شدید شده بودتازه  مریضی غزالھ ...دادم

باید ھر چیزی رو صد بار ... بود و بھ ھمھ چیز گیر میداد، ھر کاری رو بد برداشت می کرد

  .حوصلھ اش رو نداشتمدیگھ ! توضیح می دادی

- ...  

بفھمھ بعد از جراحی چقدر خستھ .. .فقط می خواستم یھ نفر دور و برم باشھ کھ درکم کنھ -

کھ بعد یادش بیاد ...  نمی دونم چی چی منتظرم نباشھ کھ بریم خریداتاق عملپشت در ام، 

 !اصًال الزمش نداره

 غزالھ زود فھمید؟ -

ماھان تو کارھام فضولی می : بدون اینکھ نگاھش رو از خط حرکت چاقو جدا کنھ، جواب داد

بدم نمی اومد از موقعیت استفاده کنم و . کر می کرد خیلی جدیھغزالھ ف... کرد، بھش خبر داد

  .طالقش بدم، وانمود کردم جدیھ

- ...  

 ...می دونست حالش بدتر میشھ... ماھان نباید ھمھ چیز رو میذاشت کف دستش -

 .ھمھ ی برادرھا ھمین کار رو می کنند -

اون : نسیم پرسید. دادبا دو انگشت پلک ھاش رو مالش . بی حوصلھ و عصبی چاقو رو عقب کشید

  خانوم چی شد؟

تموم ... یھ رابطھ ی کوچیک بود: سری تکون داد و گفت. دستش رو انداخت و بھ نسیم نگاه کرد

  .اصًال چیزی نبود کھ بھ حساب بیاد... شد و رفت

شغل من اینھ کھ با : نسیم با آرامش گفت. بی توجھ بھ چشم ھای کنجکاو نسیم، شونھ باال انداخت

  .توجیھ کنی رو برام کارتام گفتگو رو ھدایت کنم، وگرنھ نیازی نیست سوال ھ

  .یھ آشنای دور بود -

- ... 

 .دیگھ پیش نمیاد حتی ببینمش -

- ... 

 .بھت کھ گفتم، بعد از غزالھ ھمھ جور رابطھ ای رو کنار گذاشتم -

 !تاکید می کنم، نیازی نیست من رو توجیھ کنی -

   می پرسی، بعد میگی جواب نده؟اول: کارن خنده ی کوتاھی کرد و عصبی گفت
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  .کھ اطالعات من رو تکمیل کنھ... جواب سوال من یھ جملھ بود -

 االن این برخورد یعنی چی؟ -

 .یعنی من بھ عنوان مشاورت اینجا نشستم، نھ چیز دیگھ -

 !خانوم پرفکتی مثل تو خودش رو درگیر زندگی مریض ھاش نمی کنھ. آره می دونم -

 شده بود و نسیم تالش می کرد کھ کنترلش کنھ اما ظاھرًا جواب  کشیدهتشنج این جلسھ از ابتدا بھ

نسیم خیلی واضح دوست نداشت در مورد خیانت . نمی داد و ھر دو رو بدتر تحریک می کرد

. سرش رو سمت دیگھ ی اتاق چرخوند کھ قبل از صحبت آرامش بگیره. کاری کارن بدونھ، ھمین

من ھم ... من ھم تو گذشتھ اشتباھاتی کردم. من پرفکت نیستم: بعد دوباره بھ کارن نگاه کرد و گفت

  .نقص ھایی داشتم و دارم

نگاھش رو پایین انداخت و با دیدن . از چشم ھای سرد و بی تفاوت کارن چیزی نمی شد خوند

ناگھان . چند ثانیھ طول کشید کھ ھضم کنھ این قطره ھای خون از کجاست. دست کارن خشکش زد

چکار می : گفتبا بیشترین سرعت سمت کارن دوید و . صندلی رو بھ عقب ھل داداز جا پرید و 

  کنی؟

نسیم دستش رو جلو کشید، چاقو رو گرفت و . کارن نگاھی بھ دستش انداخت و مشتش رو باز کرد

. خیلی جدی نبود ولی کف دست رو سرخ کرده بود. زخم رو بررسی کرد. بھ گوشھ ای پرت کرد

مشتش رو دور دستمال ھا . ی میز چند تا کشید و توی مشت کارن چپونداز جعبھ ی دستمال رو

  .بھ زحمت خودش رو کنترل کرد کھ سرش داد نزنھ. بست و محکم نگھ داشت

  !بیا بشین -

نشست و بھ دستش . کارن ھنوز ھم بی تفاوت بھ نظر می رسید. دستش رو بھ طرف کاناپھ کشید

ال ھایی کھ حاال رنگ گرفتھ بود، باناراحتی سر نسیم جلوش خم شد و بھ خاطر دستم. خیره شد

  . تکون داد

  .من کھ چیزی نگفتم -

 .می خوام برم -

  . نسیم شونھ اش رو نگھ داشت و سر جا برش گردوند. خواست بلند بشھ

  .صبر کن کمک ھای اولیھ رو بیارم -

 ...نمی خواد -

  !!ریمن اینطوری نمیذارم ب: دوباره خواست بلند بشھ و نسیم با چشم غره گفت
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وقتی با جعبھ ی کمک ھای اولیھ برگشت، کارن روی کاناپھ لم داده بود و با اخم داشت دستمال ھا 

نسیم بتادین و پنبھ رو بیرون آورد و خواست دست کارن رو بگیره ولی اجازه . رو جدا می کرد

بھ چشم ھای ھم . دوباره مچش رو سمت خودش کشید و باز ھم کارن دستش رو عقب برد. نداد

جلوی پنجره ایستاد و بھ بیرون چشم دوخت تا کارش تموم . خیره شدند و عاقبت نسیم کوتاه اومد

چرخید . صدای بستھ شدن جعبھ رو شنید، بعد صدای قدم ھای کارن، بعد باز و بستھ شدن در. بشھ

  . ره خون روی سفیدی کف نگاه کردطو بھ سھ ق

  

32««   

رسیده بود، اما کارن قصد نداشت کھ بھ اون طرف حتی قبل از اینکھ خودش ظاھر بشھ، صداش 

فقط می خواست کارش رو انجام بده و ھرچھ . دیگھ زیادی بھ این دختر نزدیک شده بود. نگاه کنھ

از گوشھ ی چشم دید کھ لیلی با یکی از ...  خوشبختانھ آخرش بود.زودتر از موسسھ بیرون بزنھ

نگاه . اط گذشتھ و داره وارد ساختمون میشھھمون کت ھای کوتاه و مسخره اش از سنگفرش حی

توی ھر دو دستش بار داشت و بھ نظر می . این بار چرم قھوه ای پوشیده بود. کوتاھی انداخت

لوچھ ا روی پلھ ی اول نذاشتھ بود کھ کھنوز پ. رسید کھ قصد اون ھم نادیده گرفتن کارن باشھ

  !بده بھ من... سنگینھ: خودش رو جلو انداخت و گفت

  . یلی تشکر کرد و جعبھ ھای روی ھم بستھ بندی شده رو بھ دست ماھان دادل

  .گفتم بیارم، خود خانوم پرچمی تصمیم بگیره... این ھا اضافھ اومد -

 !خستھ نباشی... خوب کاری کردی -

 !سالمت باشید -

کارن بھ سرعت چشم ھاش رو . ماھان با جعبھ ھا داخل رفت و لیلی ناگھان سمت کارن نگاه کرد

قھوه ای رو دید کھ کنارش  نیم بوت ھایچند ثانیھ بعد، . یین انداخت و روی کارش متمرکز شدپا

  . ندمتوقف شد

  شیر آب چی شده؟ -

  خراب شده؟: درجا نشست و نزدیک گوش کارن پرسید. کارن جواب نداد

- ...  

 .باغچھ آب نمی خواد... فعًال تو آذریم -

- ... 



 303 

 !بلدی؟ -

  !برو بھ کار خودت برس: کارن باالخره سرش رو کج کرد و گفت

   می کنھ؟نشت کرده یا چکھ -

دو . در عوض آچار رو دور مھره ی شیر انداخت و محکم چرخوند. کارن دوباره جواب نداد

 جعبھ ابزار رو از اتاقک نگھبانی برداشتھ بود و داشت با شیر آب ور می رفت کھ پیشساعت 

 حروم کرده بود و امیدوار بود دیگھ نتفلو نوار یھواشر و چند تا . جلوی چکھ ھاش رو بگیره

خواست آچار رو زمین بذاره کھ لیلی مچش . دوباره پیچوند و کامل محکم کرد. مشکل نداشتھ باشھ

بھ . کف دستش رو باز کرد. انگشت ھاش رو از ھم جدا کرد و آچار رو بیرون کشید. رو گرفت

: شم چرخوند و آھستھ گفتکارن توی صورتش چ.  روی زخم خیره شد ولی حرفی نزدچسب پھن

  .خوب شده

  درد نمی کنھ؟ -

 .سطحی بود... نھ -

  !فشار نیار بھ زخم: بھ شیر اشاره کرد و گفت

  کجا رفتھ بودی؟ -

 .یھ سری بستھ ی کاال رو توزیع کردیم -

 تنھا؟ -

 .نھ، دو تا از خانوم ھای دیگھ ھم بودند -

 ماشین بردی؟ -

 .با ماشین نھاوندی رفتیم -

 .اھوم -

 .اھوم -

 .موم شدکار من ھم ت -

 ...ِا -

 .اھوم -

بلد : لیلی از جا بلند شد و گفت. مثًال قرار بود دیگھ باھاش حرف نزنھ. کارن پیشونیش رو خاروند

  بودی کار فنی؟

  . یھ کاریش کردم: کارن جواب داد. خنده ای کرد و بھ ریخت و پاش اطراف نگاه کرد
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  .من میرم داخل... خیلھ خب -

کار این ھفتھ اش ھم تموم شده بود و باید بساطش . گاه کردکارن سر تکون داد و بھ دور شدنش ن

 این بی دغدغگیاز . نمی دونست تا کی قراره وقتش رو با این کارھا بگذرونھ. رو جمع می کرد

  . خوشش می اومد اما نمی خواست بھش عادت کنھ

رتش لبخندی از رضایت روی صو. نشت نمی کرد. آب ساختمون رو باز کرد تا شیر رو تست کنھ

مشغول جمع و جور کردن ابزارھا شد و لیلی و ماھان رو دید کھ از ساختمون بیرون . نشست

حرف زدن دونفره اشون رو . معلوم نبود ماھان ھر روز چی زیر گوش لیلی می خوند. اومدند

کارن دست گل ھای زیادی بھ آب . امیدوار بود در طول ھفتھ دیداری نداشتھ باشند. دوست نداشت

بھ خصوص کھ می تونست ھر دختری رو با خودش بھ . د و ماھان ھم زیادی ایده آل بودداده بو

ماھان موبایلش رو . ھنوز داشتند حرف می زدند... جعبھ ابزار رو بھ اتاقک برد... کانادا ببره

  .بیرون آورد و شماره ای گرفت

ماھان . پالتوش شدکارن درحالیکھ نگاھش رو از شیشھ ھای اتاقک برنمی داشت، مشغول پوشیدن 

ابرویی باال انداخت و بھ طرفشون . کارن از اتاقک بیرون رفت. شروع بھ صحبت با موبایل کرد

  گفتی ماشین نیاوردی، نھ؟: رو بھ لیلی پرسید. حرکت کرد

  ...بلھ، آقای غر -

 .ایشون مشغولند -

 وایسا :ماھان روی دھانھ ی گوشی رو گرفت و گفت . بازوش رو گرفت و سمت در حیاط کشید

  !ببینم

  .من بعدًا خبرش رو می گیرم... ببخشید: لیلی بھ عقب نگاھی کرد و گفت. دیگھ بھ در رسیده بودند

  !صبر کن: ماھان

  !از خانوم پرچمی ھم خدافظی کن... خدافظ: کارن بھ جای لیلی جواب داد

، صورت برعکس انتظار. بیرون رفتند. و نیشخندی زد کھ شک داشت از اون فاصلھ پیدا باشھ

  . کارن ھم خندید و شونھ باال انداخت. لیلی خندان بود

   مستقیم میری خونھ؟-

  . بلھ-
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. برای کارن ھمین کھ لیلی رو از ماھان دور کرده بود، کافی بود. توی راه حرف خاصی زده نشد

قرار بود عسگرلو رو تو خونھ ببینھ کھ فصل ھای کتاب رو جلو . وقت برای شام خوردن نداشت

  کار خاصی داری تو خونھ؟: د، اما موقع پیاده کردن لیلی، وسوسھ شد و گفتببرن

  نھ، چطور؟: لیلی در ماشین رو بست و از پشت شیشھ ای کھ کارن پایین داده بود، جواب داد

  یھ قھوه دعوتم نمی کنی؟ -

ھ من ناھار مھمونت کردم، تو ی: کارن اصرار کرد. لیلی نگاھی بھ ساختمون و پنجره ھا انداخت

  !قھوه نمیدی؟

  .بریم کافھ ای، جایی -

  .قفلش رو زد. کارن کھ شیطنتش گل کرده بود، ماشین رو خاموش کرد و پیاده شد

  .نھ، می خوام خونھ ات رو ببینم -

 .چیزی برای دیدن نداره... خونھ ی من کوچیکھ -

 .من ھم زیاد نمیشینم. مھم نیست -

باالخره از رو . لیلی از خر شیطون پیاده بشھجلوی در ساختمون با لبخند ایستاد و منتظر موند تا 

کارن نمی خواست . با ھم وارد آپارتمان شدند و پلھ ھا رو طی کردند. رفت و بھ طرف در اومد

جلوی در واحد، لیلی . تمام مدت ساکت بود کھ جلب توجھ نکنند. برای لیلی دردسر درست کنھ

  !نفس بکش... حاال عیبی نداره: آروم خندید و گفت

لیلی کلید رو بیرون . خندید و بھ راھروی پایین نگاه انداخت تا مطمئن بشھ کسی نیستھم رن کا

کارن از رفتارش نگران شد و جلوتر . آورد و خواست در رو باز کنھ کھ ناگھان بی حرکت ایستاد

  چی شده؟: شونھ ھاش رو گرفت و گفت. رفت

کیف از . ی شکاف باز الی در بودانتظار دیدن سوسکی رو جلوی در داشت اما نگاه لیلی رو

سریع لیلی رو عقب کشید کھ پشت . دستش روی زمین افتاد و صداش کارن رو بھ خودش آورد

وارد خونھ شد و اطراف رو چک . کامل باز شد. سرش بره، خودش جلو افتاد و در رو ھل داد

حاال در آستانھ ی در بی صدا نگاھی بھ تنھا اتاق و آشپزخونھ انداخت، بعد رو بھ لیلی کھ . کرد

  !بیا... کسی نیست: ایستاده بود گفت

  . لیلی با آثار نگرانی و ترس توی صورتش وارد خونھ شد

  !ببین ھمھ چیز سر جاشھ -

  ...کمد و کشوھا و. اینجا یھ کم بھ ھم ریختھ است: لیلی وارد اتاق شد و از ھمون جا گفت
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  . شده بودخرت و پرت ھا و خرده ریز ولو. کارن ھم دنبالش رفت

  !ھمھ رو چک کن... پول و طال -

 .من چیزی تو خونھ نگھ نمی دارم -

کیف لیلی توی . چند ضربھ بھ در نیمھ باز خورد و مردی بھ داخل سرک کشید. با ھم بیرون رفتند

  .دستش بود

  این مال شماست، افتاده؟ چرا در بازه؟ -

  !ومده تو خونھانگار کسی ا. بلھ: گفت. لیلی جلو رفت و کیف رو از دستش گرفت

  کسی اومده تو خونھ؟ مگھ میشھ؟: مرد با تعجب تکرار کرد

- ...  

 کی؟ دیدید کی بود؟ -

 مگھ در پایین باز مونده؟. نھ من تازه رسیدم آقای احمدزاده -

 ... خود من آھنگر آشنا دارم!چند بار بھتون بگم رکوب بذارید جلوی در... نمی دونم -

حدس می . کارن از طرز برخورد مرد خوشش نمی اومد. لیلی بی حال کیف رو گوشھ ای انداخت

. دقت کرد و قیافھ اش رو شناخت. زد این ھمون آدمی باشھ کھ ماشین لیلی رو بھ تعمیرگاه می بره

   .الحمداهللا چیزی کم نشده... حاال نترسید: مرد دوباره بھ حرف اومد

شما از کجا می دونید : پرسیدبا اخم . کارن چند قدم بھ جلو برداشت کھ توی دیدرس قرار بگیره

  !چیزی کم نشده؟

کارن بی توجھ بھ مرد ھمسایھ نگاه کرد کھ با دھن باز . لیلی با ترس بھ چشم ھای کارن زل زد

  .مشغول برانداز کردن کارن بود

  ایشون؟: مرد

  .یکی از ھمکارھا ھستند: لیلی

  تو موسسھ اتون؟: مرد

  ! بفرماییدشما!... اینجا مشکلی نیست دوست عزیز: کارن

  .خانوم بچھ ھا ھستند... بفرمایید باال: مرد رو بھ لیلی گفت. لیلی دوباره چپ چپ نگاھش کرد

  .نھ، خیلی ممنون: لیلی

  ...آخھ، اگر: مرد

  .گفتم کھ مشکلی نیست: کارن
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ھمین کھ لیلی در رو بست کارن بھ . مرد با نگاه اخطارآمیزی بھ کارن خداحافظی کرد و رفت

  !بریم: کیف رو جلوی لیلی گرفت و گفت. طرف کیفش رفت

  چی؟ -

 !بریم خونھ ی من -

  .کردمی لیلی با چشم ھای درشت و لب ھای باز مونده نگاھش 

  !می خوای امشب اینجا بمونی؟ -

 !اینجا خونھ امھ... معلومھ کھ می خوام بمونم -

ا واقعًا نمی فھمی ی. ندیدی مردک چجوری بھ من نگاه می کرد؟ انگار پدر کشتگی داشت -

 خودت رو زدی بھ اون راه؟

کارن می دونست کھ یھ روانشناس خیلی بھتر از . لیلی نفسش رو بیرون فرستاد و سر تکون داد

  .خودش متوجھ ھمھ چیز ھست

  !ممکنھ بالیی سرت بیاره -

 .اونطور آدمی نیست -

... فردا یا بھ پلیس اطالع میدی یا باالخره یھ کاریش می کنی... امشب میریم خونھ من -

 . و بست اینجا ھم کھ تعریفی ندارهچفت

 .مشکلی نداشتم. قبًال از این خبرھا نبود -

 اگھ من ھمراھت نبودم؟... حاال کھ می بینی ھست -

- ... 

 !راه بیافت! زود باش -

فقط می خواد جلوی من : زیر لب گفت. لیلی با تردید کیف رو گرفت و چرخی توی خونھ زد

  .قھرمان بازی در بیاره

  .حتمًا دفعھ ی بعدی شیر گاز رو باز میذاره کھ از آتیش نجاتت بده: فتکارن اخم کرد و گ

 می شد نگرانی رو صورتشاز . انگار داشت سر عقل می اومد. لیلی سریع بھ طرفش چرخید

  .کارن بھ در اشاره کرد و لیلی ھم بھ نشونھ ی مثبت سر تکون داد. خوند

این . ای بار سوم وارد خونھ ی این مرد شده بودبر. دبرسن بھ آپارتمان کارن  دقیقھ طول کشید تا45

قرار . کارن ھم خیلی دوستانھ رفتار می کرد. بار بھ نظرش چیز عجیبی نمی اومد کھ اینجا باشھ

 کارن حاال .بود با ھم شام درست کنند؛ اینطوری بھتر بود کھ بیشتر وقتشون توی آشپزخونھ بگذره
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نسیم با دیدن لباس . ، بلکھ پیراھن و شلوار بیرونلباس عوض کرده بود ولی نھ تیشرت و شلوار

  جایی میری؟: ھاش پرسید

  . نھ، مھمون دارم-

 وارد آشپزخونھ شد و لیوانی رو زیر. نشستھ بود، عبور کردروش  بعد از جلوی کھ مبلی کھ نسیم

  !من مزاحم نباشم: نسیم پرسید. یخچال گرفت، با آب شیر مخلوطش کرد و سر کشید آبسردکن

  . داریم یھ سری کتاب تألیف می کنیم.  کارمون زیاد طول نمی کشھنھ، -

 تخصصی؟ -

 . آره -

 می خوای جلوش ظاھر نشم؟ -

 لزومی داره؟ -

 !تو بگو... نمی دونم -

  !نھ: کارن جلو تر اومد، با نگاھی بھ لباس ھا و چھره ی نسیم جواب داد

باھاش رابطھ ی عشقی داشتھ احتماًال شبیھ زنی نبود کھ ممکنھ کارن . جواب کمی بھ نسیم برخورد

 شربتی، چیزی می خوری؟: صداش رو شنید! باشھ

 .نھ ممنون -

  !ھرچی خواستی بردار: از آشپزخونھ بیرون اومد و با خنده گفت

من دو دقیقھ میرم : کارن در حالیکھ بھ طرف کتابخونھ اش می رفت، گفت. نسیم ھم لبخندی زد

  .پارکینگ چیزی رو بذارم تو ماشین

  !راحت باش -

. نسیم توی تنھایی نفس عمیقی کشید. با پوشھ ی کرم رنگی برگشت و یک راست بیرون رفت

مسخره بود کھ تا صبح با لباس . مانتو و کتش رو در آورد و شالش رو آزادتر کرد. خونھ گرم بود

بده، : کارن زود برگشت و با دیدن لباس ھا، دستش رو دراز کرد و گفت. بیرون یھ گوشھ بشینھ

  !ن کنمآویزو

وسط این ھمھ اتفاق نسیم دلش ھوای خانواده و شھرش رو کرده . با لباس ھا سمت راھرو رفت

می تونست شب رو خونھ ی آرزو یا یکی . این ھمھ دوست و آشنا جای خانواده رو نمی گرفت. بود

اما اومده بود ... دیگھ از دوست ھاش بگذرونھ، یا حتی خونھ ی فرشتھ خانوم و خانوم پرچمی

موبایلش رو بیرون . برای خودش و احساس آرامشی کھ اینجا داشت، با تاسف سر تکون داد! ینجاا
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اگر بھ خونھ زنگ می زدند و کسی جواب نمی داد، نگران می . آورد کھ با مادرش تماس بگیره

  !سالم نسیم: جواب داد. کسی خونھ نبود، موبایل مادرش رو گرفت. شدند

  خوبی؟! سالم مامان -

 !و خوبی؟ تو سرما مراقب خودت ھستی؟ممنون، ت -

 .خیلی ھم سرد نیست. آره -

 موسسھ بودی؟... خستھ نباشی -

 .آره -

فروع دوباره . از گوشھ ی چشم کارن رو دید کھ وارد پذیرایی شد و جلوی نسیم نشست

  چکار کردی این ھفتھ؟:پرسید

انجام داده بستھ بندیش رو خانوم ھای ھمیار تو طول ھفتھ . یھ سری جنس رو پخش کردیم -

  .بودند

 .ھمھ فعالند... باریکال -

 .آره -

 . دارهتبیا ببین بابات چکار -

  .با شنیدن صداش، لبخند بزرگی زد. پدرش گوشی رو گرفت

  !سالم دخترم -

 حالتون خوبھ؟! سالم بابا -

 .االن کھ صدای دخترم رو شنیدم خوبم -

خودش رو کنترل کرد، . نسیم خندید ولی بغض تھ گلوش گیر کرده بود و بدش نمی اومد گریھ کنھ

می دونست اینطوری تمام خانواده رو تا صبح بیدار نگھ می داره تا بلیط بگیرند و خودشون رو 

عمو ساعتی رو کھ می ... مرسی بابا: گفت. ھیچ کدوم عادت بھ گریھ کردن نسیم نداشتند. برسونند

  خواست برات بیاره، آورد؟

  .ھ درد جوون ھا می خورهب. بد نیست ولی بندش چرمھ. صبح اومد. آره -

 .عوضش بھ چرم حساسیت نداری -

 امروز چھ خبر؟. آره -

 .سالمتی: ماجرای آپارتمان از ذھنش گذشت اما جواب داد
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ھمین کھ موبایل رو روی میز گذاشت، ناخواستھ . دوباره بغضش گرفت و گفتگو رو خالصھ کرد

بلند .  یکی از عسلی ھا برداشتکارن تکونی خورد و جعبھ ی دستمال رو از روی. بھ گریھ افتاد

  .خودم دارم: زیپ کیفش رو باز کرد و گفتنسیم . شد و جلوی نسیم نگھ داشت

  !!!بردار -

کارن کنارش، روی . کشید و صورت و چشم ھاش رو خشک کردبرگ دو تا زیپ رو ول کرد، 

ھ اش نسیم لمس دست و بازوش رو روی شون. کاناپھ نشست و جوری خم شد کھ صورتش رو ببینھ

... احتماًال بھ خاطر شوکھ: صداش رو شنید. حس کرد کھ بھ طرز عجیبی بھش آرامش می داد

  خوبی؟

  .آره، بھترم -

  .نھایتش اینھ کھ بھ پلیس خبر میدی: کارن گفت. دوباره گونھ اش رو پاک کرد

  .تو ھمسایگی خیلی بده... نھ -

 !برخورد شدید کن. با خودش حرف بزن -

 .می ترسم روش باز بشھ -

  چی؟پس -

 . فقط می خواد جلب توجھ کنھ... آدم خطرناکی نیست -

 !!!کھ بھت نزدیک بشھ -

 .یھ کاریش می کنم: نسیم سری تکون داد و گفت

  می خوای خودم پدرش رو در بیارم؟: پرسیدکارن خندید و 

  یھ چیز دیگھ ھم بھ پرونده ات اضافھ بشھ؟: نسیم بھ لحن پدرانھ اش لبخندی زد و گفت

  بابات بود؟:  زد و بعد گفتکارن ھم لبخند

  .آره -

 چرا سالم من رو نرسوندی؟ -

با نگاھی بھ موقعیت خودشون بھ یاد گذشتھ ! فقط ھمین کار رو کم داشت. لبخند نسیم بزرگ تر شد

مردی کھ برای اولین بار باھاش مالقات کرده بود با کسی کھ االن کنارش نشستھ بود و با . افتاد

کارن ایستاد و با اشاره بھ . زنگ در بلند شد. مون فاصلھ داشتگرمی حرف می زد، زمین تا آس

  !االن یکی تو رو ببینھ، فکر می کنھ کتکت زدم: صورت نسیم گفت

  .نسیم از جاش بلند شد و کارن سمت سرویس ھلش داد
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  !بجنب -

نسیم توی روشویی دلباز خونھ، آبی بھ سر و روش پاشید و خودش رو . خودش سراغ آیفون رفت

نسیم سر . و نزدیک در با کارن صحبت می کردوقتی بیرون رفت، مرد باال اومده بود . دمرتب کر

آدم ھا وقتی پای ھمکارشون وسط . نظرش عوض شده بودشاید . جاش ایستاد تا کارن تصمیم بگیره

 ظاھرًا براش اھمیتی نداشت چون مرد رو بھ داخل راھنمایی کرد و با .باشھ، محتاط تر میشند

  .خانوم محسنی... دکتر عسگرلو، از ھمکارھا: سیم، معرفیشون کردنگاھی بھ ن

 و بلوز صورتی نسیم رو برانداز و مرد با نگاه کوتاھی، شلوار مشکیاحوالپرسی کردند ھر دو 

  .من شما رو تو باغ دیدم:  اش دقیق شد و با تعجب بھ حرف اومدبعد روی چھره. کرد

  !ھمراه غریب نواز: نھ، ادامھ دادو جوری کھ انگار حرف ممنوعھ رو داره میز

... بلھ: نسیم برای لحظھ ای مثل گناھکارھا خجالت کشید اما بعد بھ خودش اومد و توضیح داد

  .ایشون ما رو معرفی کردند

ولی نسیم حقیقت رو گفتھ بود و از کسی . ابروھای ھر دو مرد رو بھ روش، ھمزمان باال رفت

  .ترسی نداشت

  ! بفرمایید...مزاحم کارتون نمیشم -

  . میرم یھ چیزی آماده کنم: رو بھ کارن اضافھ کرد

صدای کارن رو از . بھ طرف آشپزخونھ رفت، تا حداقل حاال کھ اینجا بیکار بود، شام درست کنھ

  !شام ھستی دیگھ؟: عقب شنید

  . خانوم منتظره... ممنون ولی نھ: عسگرلو

  .کافیھ یھ چیز ساده :نسیم نگاھی بھ عقب انداخت، کارن با لبخند بھش گفت

احساس عجیبی بھش می گفت کھ کارن عمدًا داره جلوی دوستش مثل خدمتکار ھا با نسیم حرف 

  !اگر سختتھ، صبر کن با ھم درست کنیم: می زنھ ولی با جملھ ی بعدیش تعجبش دو برابر شد

  . نھ، سختم نیست: نسیم با نگاھی بھ چشم ھای ھر دو مرد جواب داد

 فکر می کرد نسیم بلد نیست شاید.  عسگرلو وارد کتابخونھ شدداد و ھمراهکارن سری تکون 

  !  سری تکون داد، دسپختش خوب نبود ولی نھ دیگھ انقدر داغونبا خنده. آشپزی کنھ

خوشحال بود کھ . فقط یک بار براشون شربت و میوه برد. مردھا دو ساعت تمام بیرون نیومدند

حتی بعد از رفتن عسگرلو ھم، خوردن سوپ و کتلت . رونھوقت آزاد کمتری رو با کارن می گذ

انگار کارن ھم . غذا خوردن بھتر از خیره شدن بھ ھم بودباالخره ... ھا رو تا حد ممکن لفت داد
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ھر دقیقھ کھ بھ نیمھ شب نزدیک می شدند، نسیم استرس بیشتری پیدا . مشکلی با این قضیھ نداشت

  ...ده بود، خیلی داستان ھا ازش شنیده بودخیلی چیزھا از این مرد دی. می کرد

سرش رو با داشت نسیم . ساعت کھ از یازده و نیم گذشت، کارن تلوزیون رو خاموش کرد

نگاه خیره ی کارن کاغذھای موسسھ کھ تو کیفش مونده بود، مشغول نشون می داد ولی متوجھ 

  چیزی الزم نداری؟: پرسید. بود

 .نھ -

 مطمئن؟ -

  .آره -

 برم بخوابم؟ -

 .هآر -

 ... می تونیمتو شوکیاگھ ھنوز  -

  !من کامًال خوبم: نسیم نگاھی بھ صورتش انداخت گفت

بعد از روی مبل بلند شد و در حالیکھ سمت اتاق خوابش . کارن با شیطنت ابروش رو باال انداخت

  ...تخت ھست... من رخت خواب اضافھ ندارم: می رفت، گفت

  .من ھمین جا راحتم! نھ، خودت رو تخت بخواب -

  !!!البتھ کھ تختم رو تنھایی بھ تو نمیدم: کارن برگشت و با نیشخند گفت

کنایھ ی توی جملھ اش رو نشنیده . نسیم تیغ توی چشم ھاش رو از این فاصلھ ھم حس می کرد

کارن وارد اتاقش شد و نسیم، کالفھ برگھ ھا رو گوشھ ی میز . گرفت و بھ خوندن کاغذھا ادامھ داد

. کر کرد، اگر بھ خاطر احمدزاده نبود االن تو این وضعیت دست و پا نمی زدبا خودش ف .انداخت

می دونست .  پذیرایی رو روشن گذاشت آپاژورھاییکی از. بلند شد و لوسترھا رو خاموش کرد

امشب خوابش نمی بره ولی روی کاناپھ ی راحتی بھ پھلو دراز کشید و زانوھاش رو توی بغل 

  . اطراف نگاه کرد و بھ فکر فرو رفتبھ نورھای پخش شده ی. گرفت

نھ کتابی . گذشتھ کھ از کالفگی بلند شد و سر جاش نشستا بی خوابی نمی دونست چھ مدت ب

داشت کھ بخونھ، نھ کاری داشت کھ سرش رو گرم کنھ، نھ حتی توی این شرایط احساس راحتی 

لندش رو کنار زد و بھ پرده ی ب. از جا بلند شد و بھ طرف پنجره ی پذیرایی رفت... می کرد

آسمون، سرمھ ای رنگ بود و دونھ ھای ریز برف خیلی پراکنده توی فضا می . بیرون نگاه کرد
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. سرما رو زیاد منتقل نمی کردجداره  دو شیشھ ھای. کف دستش رو روی شیشھ گذاشت. چرخید

  . نسیم دوست داشت بیرون باشھ و زیر برف قدم بزنھ

  حالت خوب نیست؟ -

. بھ عقب برگشت و کارن رو دید کھ با اخم بھش زل زده بود. پرید و جیغ خفھ ای کشیدنسیم از جا 

  !!اون ماھان چیا پشت سرم گفتھ کھ اینطوری می پری؟: با صدای عصبانی گفت

  . نسیم دستش رو از روی قفسھ ی سینھ اش برداشت و نفس عمیقی کشید

  !!یھو مثل جن ظاھر میشی! چھ ربطی داره؟ -

 !!دی من این دور و بر کشیک می کشم، بیام سر وقتتحتمًا فکر کر -

 !پس چرا بیداری؟ -

.  نسیم نگاھی بھ سر تا پاش انداخت. و سمت کاناپھ رفتکارن با حرص سرش رو برگردوند

پیراھنی روی رکابی بھ تن داشت و نسیم مطمئن بود کھ شلوار بھ ھم ریختھ اش رو ھم بھ خاطر 

روی ھم رفتھ ظاھر خنده داری داشت اما نسیم جلوی خنده . هبیرون اومدن از اتاق سرسری پوشید

کارن بالش . دستھ ای رو پشت گوشش برد. اش رو گرفت و تازه یاد موھای فر وحشی خودش افتاد

  !بگیر بخواب تا نیومدم سراغت: و پتوی مسافرتی توی دستش رو، روی کاناپھ انداخت و  گفت

نسیم دوباره سمت پنجره چرخید تا کارن ھم زودتر بھ .  و آروم خندیدبھ صورت نسیم نگاھی کرد

چشم ھات دو درجھ ضعیف شد انقدر بھ : اتاق خودش برگرده، اما صداش رو از نزدیک تر شنید

  !حاال ھم بھ آسمون... اون دو تا دونھ برگھ زل زدی

  !شما نگران چشم ھای من نباش -

 .سعی می کنم -

- ... 

 .ولی تو بھ نفعتھ نگران باشی -

چند . نسیم دوباره بھ عقب نگاه کرد و کارن رو پشت سرش دید. شوخی توی صداش نبودخبری از 

  .ثانیھ بھ ھم خیره شدند، تا کارن نگاھش رو بھ آسمون پشت پنجره داد

  .برف میاد -

  .نسیم ھم بھ ھمون طرف چشم انداخت

  .تو اھواز از این خبرھا نیست -

 خوشت میاد؟ -
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تا ...  از ھیجان سر کالس ھام نمی رفتم؛ی اومدمسنگین برف تھران  تواوایل دانشجوییم  -

 .باالخره عادی شد

 پس اگر آذربایجان بری چی میگی؟ -

  آذربایجان؟: نسیم نگاھی بھ لبخند روی صورتش انداخت و پرسید

  !تو ھم یھ چیزی بگو. من انقدر از خودم گفتم، خستھ شدم: کارن پرده رو عقب تر کشید و گفت

- ...  

 !من ھیچی ازت نمی دونم -

 .من زندگی پیچیده ای ندارم -

 چرا بعد از لیسانس برنگشتی شھرت؟ -

 .بالفاصلھ ارشد قبول شدم -

 بعدش؟ -

 .کار و زندگی و خونھ ام اینجا بود -

 .خیلی ھا بعد از درس برمی گردند -

 بھدست بھ سینھ چند لحظھ منتظر جواب بھ چشم ھای نسیم نگاه کرد و وقتی دید حرفی نمی زنھ، 

   .چشم چرخوند بیرون روی فضایتکیھ داد و دیوار کنار پنجره 

  !نمی دونم این پسره قراره چی برداشت کنھ -

 کدوم پسره؟ -

 ...تو آشپزخونھ ام. تو رو اینجا دید... عسگرلو -

 می ترسی فکر کنھ آشپز جدید آوردی؟ -

  .قیافھ ات بھ آشپزھا نمی خوره: صورتش رو بھ طرف نسیم چرخوند و گفتکارن 

  !بھ دوست دخترھا ھم نمی خوره: دنسیم خندید و جواب دا

  مگھ چجوری قراره باشن؟: آروم پرسید. کارن ھم خندید

نسیم با دو انگشت نوک بینیش رو باال نگھ داشت و بھ لب ھا و گونھ ھاش حرکتی داد کھ مشخص 

کارن بلند زیر خنده زد، نسیم با دقت توی چشم ھای شفاف و سرخوشش، ! هپروتزبود منظورش 

نصفھ شب، پشت پنجره ی برفی وقت الس . د و روش رو سمت پنجره برگردوندبھ خودش اوم

. بھ خصوص کھ از نزدیکی زیاد، گرمای تنش رو ھم حس می کرد! زدن با آدمی مثل کارن نبود
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ی بھ طرفش، آب بدون نگاھ. انگشت ھای کارن تکھ موی جلوی چشم ھای نسیم رو کنار زد

   کشی بگند با من رابطھ داری؟خجالت می: پرسید .دھانش رو قورت داد

  .من نمی خوام با کسی رابطھ داشتھ باشم... گفتم کھ -

 .قرار نیست دوباره من رو ببینھ! پس نگران برداشتش نباش -

 .امیدوارم -

حرکتی کرد کھ از . بی خیالی توی چھره اش رو دوست نداشت. نسیم با دلخوری بھ طرفش چرخید

نزدیک گوشش .  داشت، قدمی برداشت و جلوش ایستادپنجره دور بشھ ولی کارن بازوش رو نگھ

  تو ھم ھمین رو می خوای، آره؟: گفت

کھ : متوجھ منظورش بود ولی کارن حرفش رو عوض کرد. نسیم با گیجی بھ چشم ھاش نگاه کرد

  !روابطمون حرفھ ای بمونھ

- ...  

 ھیچی بینمون نیست، چرا پشتمون حرف باشھ؟ -

کارن بازوش رو بھ طرف خودش کشید و فاصلھ رو کمتر . ادنسیم سرش رو کنار کشید و جواب ند

  ھمین رو می خوای؟: دوباره پرسید. ش رو پایین آورد کھ صورت نسیم توی دیدش باشھسر. کرد

  !من فردا باید زود بیدار شم: نسیم خودش رو جمع کرد و گفت

رن گذاشت و بھ نسیم دست ھاش رو روی بازوھای کا. خواست تکون بخوره ولی کارن اجازه نداد

  !بذار برم! کارن: آھستھ گفت. پایین فشار آورد تا قفل دست ھاش رو باز کنھ

  !برو: کارن صورتش رو پایین تر آورد و بھ حرف اومد

  .اما چیزی از فشار دست ھاش کم نکرد

  ! ما کھ بچھ نیستیم! بس کن -

 .می دونم -

 ھم خیلی مشتاق رفتن نفسش رو روی پیشونی و گونھ ھاش حس می کرد و می دونست خودش

حتی از تمام دنیا، کھ مجبورش می کرد طبیعی ترین ... از خودش بیشتر عصبانی بود! نیست

  !ولم کن! کارن: با صدای گرفتھ از بغض بھ حرف اومد. تجربھ و احساسش رو سرکوب کنھ

 !من کھ ولت کردم -

 انقدر تو حس  باورش نمی شد کھ.برای لحظھ ای کوبھ ھای قلب خودش رو واضح می شنید

 پیشونیش رو از سینھ ی مرد رو بھ روش بلند کرد و بھ صورتش، چشم ...خودش غرق بوده
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 دست ھاشنسیم . دست ھاش رو پایین انداختھ بود و از نگاھش چیزی نمی شد خوندکارن . دوخت

انکار کردن دیگھ نھ فایده ای داشت و نھ .  و عقب کشیدبی حرکت کارن برداشترو از بازوھای 

 کھ حتی نمی مردی. مدت ھا بود کھ بھ این مرد فکر می کرد. توی شخصیت نسیم می گنجید

نفسش رو بیرون فرستاد و سرش رو پایین . خواست قبول کنھ با نسیم رابطھ ی خاصی داره

  !ھیچوقت نمی خواستم!...  لیلیمن نمی خوام باھات بخوابم: کارن سکوت رو شکست. انداخت

البتھ من ... تو این مورد تفاھم داریم: روی ھم فشار داد و گفتاامیدی با ننسیم پلک ھاش رو 

  !!نباشھترجیح میدم رابطھ ی حرفھ ای ھم 

  !!کامًال معلوم بود -

مھم اینھ کھ کدوم رو . گاھی چیزی کھ می خوای با چیزی کھ باید بخوای فرق می کنھ -

  !انتخاب می کنی

مت کاناپھ حرکت کرد و وقتی دست کارن دور سنسیم . کارن ابرویی باال انداخت و پوزخند زد

فردا بھ خونھ و زندگی . مچش نشست، مچش رو محکم عقب کشید کھ اجازه ی ھیچ بحثی رو نده

  . فقط چند ساعت دیگھ تا صبح مونده بود.  و دیگھ بھ این اتفاق فکر نمی کردعادیش برمی گشت

  

33««   

مین بار بھ یاد لحظھ ای افتاد کھ در رو باز دیده وقتی کلید رو داخل قفل در خونھ انداخت برای چند

در . فکرش ھنوز ترس تو تن نسیم مینداختخوشبختانھ دوباره اون اتفاق تکرار نشده بود ولی . بود

فکر نمی کرد دلش انقدر برای آپارتمان . رو پشت سرش بست و برای لحظھ ای بھش تکیھ داد

از فکر اینکھ دیروز غریبھ ای . شم چرخوندتوی فضای ھال کوچیک چ. کوچیکش تنگ شده باشھ

دیشب پلک روی ھم نذاشتھ بود و بھ محض سپیده ی صبح، . توی خونھ اش بوده، بھ خودش لرزید

با خستگی خودش رو . ترجیح می داد کارن متوجھ رفتنش نشھ. از خونھ ی کارن بیرون زده بود

ھاش رو بست و سعی کرد ھمھ ی دنیا پلک . روی کاناپھ ی جلوی کابینت اپن انداخت و دراز کشید

  .رو برای چند ساعت فراموش کنھ

. کمی بھ اطراف نگاه کرد و چشم ھاش رو مالش داد. شدبا صدای زنگ داخلی از خواب بیدار 

بھ ساعت دیواری نگاه کرد، یازده صبح . ترس تھ دلش نشست. زنگ در دوباره بھ صدا در اومد

خوشبختانھ احمدزاده پشت در . از چشمی بیرون رو دیدبھ طرف در رفت و . رو نشون می داد

جواب دادند و منتظر موندند کھ بھ داخل . در رو باز کرد و بھ فرشتھ خانم و یاسمن سالم کرد. نبود
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یاسمن ظرف . ھر دو با لبخند وارد شدند. نسیم از جلوی در کنار رفت و تعارف زد. دعوتشون کنھ

فرشتھ خانم موقع . زخونھ گذاشت و نسیم ازشون تشکر کردشیرینی ھای خونگی رو روی میز آشپ

  تازه رسیدی؟: نشستن روی مبل گفت

  !بلھ؟ -

فرشتھ نگاھی با . در نیاورده بودتن نگاه فرشتھ روی لباس ھای بیرونی نسیم بود کھ ھنوز از 

  !شنیدم دیشب خونھ نیومدی: یاسمن رد و بدل کرد و گفت

فرشتھ ادامھ . نمی دونست باید چی جواب بده. یم باال رفتابروی نس. لحنش کمی کنایھ آمیز بود

  !آقای احمدزاده می گفت با یھ آقایی رفتی: داد

مردک بی شعور بھ جای پشیمونی، حاال پشت سرش ھم . نسیم دندون ھاش رو روی ھم فشار داد

  . صفحھ میذاشت

  برادرت از اھواز اومده؟ -

چرا توی این شھر بزرگ . بدهپس   جوابگراننسیم کسی نبود کھ در مورد زندگی شخصیش بھ دی

  ! ھای خودش زندگی کنھ؟ نداشت با استانداردھم کسی اجازه 

  .نھ، ایشون برادرم نبود -

 ...پس -

... لباس ھات رو در بیار: فرشتھ با دیدن نگاه جدی نسیم جملھ اش رو ادامھ نداد و بھ جاش گفت

  مزاحم نباشیم؟

  .ردممن االن برمی گ... منھ خواھش می کن -

چند تکھ ای رو . وارد اتاقش شد و وسایل پخش و پالیی کھ ھنوز جمع نکرده بود، توی ذوقش زد

 ع عوض کرد و چند دقیقھ ای ھم بالباس ھاش رو سری. جمع کرد و باقی رو برای بعد گذاشت

: بعد بھ پذیرایی برگشت و چای ساز رو روشن کرد کھ فرشتھ تشکر کرد و گفت. شستشو گذروند

  !بیا بشین یھ دقیقھ. ایی نیست عزیزموقت چ

  چیزی شده فرشتھ خانوم؟: نسیم خاموشش کرد و گفت

  .نھ عزیزم -

 چرا شقایق نیومده؟ -

 .ھار درست می کرداداشت یھ چیزی واسھ ن -
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حدس می زد کھ فرشتھ خانوم این وقت روز برای . از آشپزخونھ بیرون رفت و کنارشون نشست

سراغش اومده ولی دلیل اومدن یاسمن رو نمی ظ آبرو، در زمینھ ی حفنصیحت ھای مادرانھ 

  .میشنوم! بفرمایید: نسیم با لبخند گفت. مادر و دختر نگاھی بھ ھم انداختند. فھمید

  .در مورد منھ: یاسمن

  .ھمھ چیز رو درباره ی ھمکالسیش بھ من گفتھ: فرشتھ

  .کار خوبی کرده: نسیم

ھنوز ھم می خواد بیاد . ھمدیگھ رو بشناسیم، شناختیمگفتی ... دیگھ تقریبًا یھ ترم گذشتھ: یاسمن

  .خواستگاری

  مطمئنی نیازی بھ شناخت بیشتر نیست؟: نسیم

  .درباره ی ھمھ چیز صحبت کردیم: یاسمن

  .گفتھ کھ خانواده اش ھمھ جوره حمایتش می کنند: فرشتھ

  می دونید کھ قراره یھ نامزدی طوالنی بشھ؟ فکرش رو کردید؟: نسیم

  .می دونم. رهآ: یاسمن

  .چھار سال لیسانس، سربازی، پیدا کردن کار: نسیم

  ...خانواده اش: یاسمن

  .تو می خوای با خودش زندگی کنی، نھ با خانواده اش عزیزم: نسیم

با وقت کمی کھ می تونی توی دوران تحصیل، : یاسمن نگاھش رو پایین انداخت و نسیم ادامھ داد

  ذاره کنار بیای؟برات می

  !جواب بده:  فرشتھ نگاه کرد و فرشتھ با ابروی باال رفتھ گفتیاسمن بھ

  .خودم ھم درس دارم. بلھ -

 .می تونی حدود دو سال ازش دور بمونی؟ اخالق مردھا تو سربازی کمی عوض میشھ -

 .میگھ شاید بتونھ معاف بشھ -

 اگر نتونست چی؟ -

 .می تونم صبر کنم -

 کھ قول دادند، حمایتش کنند؟ می تونی با بی پولی چطور؟ اگر خانواده اش نتونند اون طور -

 کنار بیای؟

  .می تونم. آره: یاسمن مکثی کرد و بعد گفت
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اگر حمایت ھر دو خانواده رو . من کھ مشکلی نمی بینم: نسیم آروم خندید و رو بھ فرشتھ گفت

  .داشتھ باشند، مشکالت دو سھ سال اول، کم کم حل میشھ

  ...فقط... خیالم راحت تر شد کھ بھ باباش بگم: بھ حرف اومدفرشتھ ھم خندید و با نگاھی بھ یاسمن 

  چیزی شده؟: نسیم

  !شقایق: فرشتھ

  خبر نداره؟: نسیم

  نسیم جون میشھ خواھش کنم شما باھاش حرف بزنی؟... نھ ھنوز: یاسمن

  .ولی تو این موارد بھتره از زبون خواھرش بشنوه تا مشاور... من می تونم: نسیم

  .م من بد بگم، ناراحت بشھآخھ می ترس: یاسمن

. من مطمئنم شقایق درک می کنھ ولی با میون اومدن پای مشاور، ممکنھ حس بدی پیدا کنھ: نسیم

   .فکر کنھ مریضھ یا پر توقعھ یا حتی مشکلی داره کھ باید ازش خجالت بکشھ

- ...  

 بھ این فکر کردی!!! عزیزم شاید خواھرت دغدغھ ھای بزرگتری از شوھر داشتھ باشھ -

  !کھ اصال چرا باید ناراحت بشھ؟

از کجا معلوم؟ بذار امتحان ھای ترم رو بدی، خودم ... آره واال: یاسمن سکوت کرد و فرشتھ گفت

  .باھاش حرف می زنم

  .در خدمتممن اگر ناراحت شد، اون وقت : نسیم سر تکون داد و گفت

بود کھ جریان دیشب کش نسیم خوشحال . یاسمن ھم موافقت کرد و گفتگو بھ روال عادی برگشت

لحظھ شماری می کرد کھ مھمون ھا برند تا خودش رو بھ طبقھ ی باال برسونھ و این . پیدا نکرده

وقتی فرشتھ و . دیگھ مراعات کردن و مدارا فایده ای نداشت. ماجرا رو با احمدزاده تموم کنھ

مام این مدت چیزی از حس اما ت. یاسمن رفتند، وقت نھار بود و نسیم مجبور بود تا عصر صبر کنھ

  . و حال اولیھ اش کم نکرد

دو دقیقھ طول کشید تا در باز بشھ و . زنگ رو زد و منتظر موند. باالخره جلوی در واحدشون بود

  .صورت متعجب آقای احمدزاده جلوی چشمش بیاد

  !سالم نسیم خانوم -

 .سالم -

 امری داشتید؟ -
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- ... 

 با آھنگر تماس بگیرم؟ -

- ... 

  افتاده؟نکنھ باز اتفاقی -

 !!اتفاقی افتاده؟؟. نمی دونم -

 !بلھ؟ -

 !ظاھرًا شما زودتر باخبر میشید -

 بده ولی نمی دونست صورتش رو بھ میمیکنسیم سعی کرد خطرناک ترین . ثانیھ خیره بودندچند 

  . بھ داخل خونھ انداخت و در رو کیپ تر کردمضطربیاحمدزاده نگاه . تا چھ حد موفق شده

  !متوجھ منظورتون نمیشم -

 واقعا؟ -

 !اگر کمکی، چیزی الزم دارید بفرمایید -

! این بار اگر کمکی الزم داشتھ باشم، یک راست از پلیس می خوام... خیلی ممنون -

 !مراعات زن و بچھ ی کسی رو ھم نمی کنم

  .ھر طور راحتید: ابروی احمدزاده باال پرید و با ِمن ِمن گفت

شکستن حریم خصوصی جرم ... کایتدیروز ھم قصدم این بود کھ برم کالنتری برای ش -

  می دونید کھ؟. بزرگی محسوب میشھ

  چرا بھ من میگید؟: مرد آب دھانش رو قورت داد و گفت

  .مثًال ماشین کسی. مزاحمت و آسیب زدن بھ اموال دیگران ھم جرمھ -

  امیر کیھ؟: صدایی از پشت در گفت

  .ھمسایھ: مرد بھ عقب نگاه کرد و جواب داد

  چی شده؟ -

 .ھیچی -

  !سالم خانوم احمدزاده: یم صداش رو بلند کرد و گفتنس

ھمسرش کنارش ایستاد و در حالیکھ دستی روی موھاش می . مرد مجبور شد در رو باز تر کنھ

  چیزی شده؟! بفرمایید داخل. سالم علیکم: کشید گفت
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تا فکر کرد . با التماس بھ نسیم چشم دوختھ بود. نسیم دلھره رو توی صورت احمدزاده می دید

  .بدمرو نھ، اومده بودم شارژ : از جیبش پول بیرون آورد و جواب داد. ھمین جا کافیھ

  ھنوز کھ زوده؟ -

 .گفتم مشکلی پیش نیاد. شاید سر وقتش اھواز باشم -

 .سالم برسونید بھ خانواده... بلھ -

 !با اجازه. چشم اگر رفتم -

 .بفرمایید -

 !خدانگھدار. خیلی ممنون -

 .خدافظ -

اگر یک بار دیگھ تکرار می کرد، . ه، سر تکون داد و از پلھ ھا پایین رفتبا نگاھی بھ احمدزاد

وسط این ھمھ مشکل مالی، حاال شارژ رو ھم پیش . نسیم مجبور بود کھ از طریق قانون اقدام کنھ

  .بھ زندگی پوزخندی زد و وارد خونھ اش شد. از موعد داده بود

  

34««   

م ریختھ بود و ھیچ کدوم اقدامی برای بھبودش نمی وضع رابطھ ی بینشون دوباره مثل قبل بھ ھ

از نگاه لیلی وقتی سوار ماشین کارن شده بود، می شد خوند کھ نمی خواد در مورد خودشون . کرد

 رو براشون سخت تر کرده صمیمیت فقط شرایط. کارن ھم ھمینطور فکر می کرد. ھیچ بحثی بشھ

لیلی توی دفترش گفتھ بود کھ جلسھ ی این ھفتھ .  بعد از چھار روز، کنار ھم قدم می زدند.بود

  .قراره جای دیگھ ای تشکیل بشھ، بعد سوار ماشین شده بود و خیلی سرد و رسمی آدرس داده بود

 این ھوای ابری  بھ و نسبتنگاه می کردکارن بھ قطعھ ھای قبر و انواع سنگ ھای گرانیت حاال 

جمعھ توی خونھ . نسرد و آروم قدم برمی داشتخیلی خو. لیلی رو از نظر گذروند. حس بدی داشت

اش، گریھ کردنش رو دیده بود اما االن خیلی براش دور از تصور بود کھ آدمی بھ آرامش کسی کھ 

می ترسید . جرأت نداشت در مورد ھمسایھ ی فضولش چیزی بپرسھ! کنارش راه میره، گریھ کنھ

  نگرانی؟: ف کارن چرخوند و پرسیدلیلی سرش رو بھ طر. آرامش این لحظھ رو از ھم بپاشھ

  .از دفعھ ی قبل سخت تر نیست -

 .قصد من از بردنت بھ ویالی ماھان یا ھمین مقبره، اذیت کردنت نیست -

 .دونممی  -
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تو حتی فرصت عزاداری ھم بھ . ھر چیزی کھ برای آدم تکرار بشھ، پذیرشش راحت تره -

 .خودت ندادی

رو دیدم، مغزم داشت از احساس ھای مختلف وقتی بعد از دو ھفتھ اومدم تھران و اینجا  -

 .ھمون فرداش رفتم سر کار. منفجر می شد

 نگاه ھای مردم معذبت نمی کرد؟ -

انگار کسی نمی خواد فراموش کنھ کھ من یھ پدر ... تا ھمین حاال ھم ادامھ داره... چرا -

 !سنگدلم

  .ن جاستھمی: دو دقیقھ بعد کارن بھ تابلوی یکی از مقبره ھا اشاره کرد و گفت

کارن از ھمین حاال . لیلی جلوتر حرکت کرد و کلیدھایی کھ از ماھان گرفتھ بود رو بیرون آورد

صدای بھ ھم خوردن کلیدھا و درخت ھای چنار بلند، باعث سرگیجھ اش شده . حس خوبی نداشت

  !صبر کن: گفت. بود

  . درو برگشت و با دست بھ جدول ھای کناره ی راه اشاره کرلیلی راه رفتھ 

  !بشین -

لیلی ھم کنارش اومد و بعد از چند دقیقھ . کارن از خداخواستھ بی خیال کثیفی و آدم ھا شد و نشست

  می خوای حرف بزنیم؟: سکوت و گوش دادن بھ صدای باد، گفت

- ...  

 !کارن -

گاھی معنی جملھ ھایی کھ نمیگیم، بیشتر از جملھ : کارن نفسش رو با آه بیرون فرستاد و گفت

  .میگیمھاییھ کھ 

اصًال نمی دونم حق دارم : این بار کارن سکوت رو شکست. لیلی سری تکون داد و چیزی نگفت

  !اینجا باشم یا نھ

  باز داری خودت رو مقصر می دونی؟ -

- ... 

 .این تقصیر تو نیست کھ یھ مادر جون بچھ اش رو تھدید می کنھ -

- ... 

 .تقصیر تو نیست کھ ھمسرت دچار بیماری روحی میشھ -

- ... 
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 ... کھ پدر و مادرش می میرند... ر تو نیست کھ با ھم نمی سازیدتقصی -

- ... 

خیلی ھا تو اون شرایط بھ جنون . تقصیر تو نیست کھ مجبور بودی مرگ پسرت رو ببینی -

دور کردی، کارت   مھلکھولی تو فقط خودت رو از... کشیدند و کارھایی کردند کھ نباید

 .اونقدرھا ھم بد نبوده

 رده بودم چی؟ تو باز ھم طرف من رو می گرفتی؟اگر کار ناجوری ک -

لیلی چشم ھاش رو پایین انداخت و با . بھ چشم ھای لیلی خیره شد تا جواب رو خودش پیدا کنھ

چرا ھمھ جا باید از ماھان : کارن با انگشت یکی از کلیدھا رو لمس کرد و گفت. کلیدھا ور رفت

  دگی من بھ ماھان گره خورده؟چرا ھمھ ی زن... اینجا... اجازه بگیریم؟ خونھ

حتمًا خواھر و خواھرزاده اش رو اینجا آورده کھ ھمھ چیز بی سر و صدا و خصوصی  -

  !مواجھ شدن با رفتار مردم برای اون ھم سخت بوده. تموم بشھ

شاید من نمی خواستم بچھ ام اینجا . وقتی من رفتم، مثل گرگ افتاد روی ھمھ چیز... آره -

  !باشھ

ھنوز ھم اتھام قتل غزالھ مثل ھشت ماه پیش .  نفرت توی صداش رو بگیرهنمی تونست جلوی

با . آبروی حرفھ ایش رو نشونھ گرفتھ بودماھان از طرف اتھامی کھ . براش تازگی داشت

حتی اگر کینھ ی شخصی ھم . اعتبارش بازی کرده بود؛ ھیچوقت دلش با ماھان صاف نمی شد

با ... تو بیشتر شبیھ گرگی: یلی خنده ی آرومی کرد و گفتل! داشت، نباید اینطوری جبران می کرد

  !م ھااین چش

تا بھ حال کسی جرأت . بھ چشم ھای درشت و قھوه ایش کھ مثل لب ھاش می خندید. نگاھش کرد

لبخندی زد کھ باعث شد لیلی دوباره بھ الک سرسنگین قبلی فرو . نکرده بود بھش بگھ شبیھ گرگھ

  ! بخوادھمھ چیز رو با ھمآدم حق نداره ... چیز رو بھ من ثابت کردزندگی یھ : کارن گفت. بره

- ...  

 !اگر بیشتر بخواد، ھمونی رو کھ داره ھم از دست میده -

- ... 

 ...اگر دلشحتی  -

- ... 

  متوجھ منظورم میشی؟ -



 324 

لیلی سری تکون و با گفتن یھ . ن شب حرف می زنھو امیدوار بود کھ لیلی بفھمھ داره در مورد او

مقبره رفت سمت در سنتی . »ھر چیزی کھ تجربھ می کنیم، قانون مسلم دنیا نیست«. شدجملھ، بلند 

. در رو بھ عقب ھل داد و بھ کارن زل زد. قفل آویز و بعد قفل در رو باز کرد. کھ طرح چوب بود

اشک ھا غم ھا ... تنھات میذارم: جلوی در لیلی بھ داخل اشاره کرد و گفت. کارن با اکراه بلند شد

  .  می کنیمھمین عزاداریمی شورند، بھ خاطر رو 

. خوندن سر قبر شوھر اولش می اومدمادر غزالھ برای فاتحھ . کارن نفس عمیقی کشید و وارد شد

خودش و شوھرش رو اینجا دفن نکرده بودند، چون پدر . کارن ھمراھشون اومده بودچند باری ھم 

ش برای روزھای مراسم کامی، تھران مونده ای کا. غزالھ ارتباط  خونی با غریب نوازھا نداشت

  .بود و مانع می شد کھ ماھان پسرش رو بھ ھمچین جای تاریک و غمگینی بیاره

. آدم ھای زیادی ایران نبودند کھ بھ اینجا سر بزنند. مثل ھمیشھ المپ سوختھ بود. کلید برق رو زد

ره نفسی کشید و سمت سنگ کارن دوبا. در واقع سالی دو سھ بار ھم کسی سراغش رو نمی گرفت

ھر طرف پر . دو تا سنگ کتیبھ ای ھم اندازه و مشکی. ھایی رفت کھ از دیدنشون وحشت داشت

الیھ ی . باالی سر کامیار نشست و روی سنگ دست کشید. از گل ھای مصنوعی خاک گرفتھ

.  بودچیزی بھ قلب کارن چنگ انداختھ. عمیقی از گرد و غبار کنار رفت و اسمش واضح تر شد

کامی از . کامی نباید اینجا می اومد... نھ. ھر لحظھ فشارش بیشتر می شد... البق چیزی مثل

کامی یھ دقیقھ ھم . بغضش ترکید و زیر گریھ زد. این دخمھ جای کامی نبود. تاریکی می ترسید

 و روی دستمالی بیرون آورد. برای اینکھ جایی مثل اینجا باشھ، خیلی کوچولو بود. تنھا نمی موند

غزالھ ای کھ کامیار رو بغل . مکث کردنگاھش روی قاب عکس باالی سنگ ھا . صورتش کشید

این بچھ . کامیار با اون صورت بچگونھ و مظلوم کھ چشم ھای ھمرنگ کارن داشت. کرده بود

وسط دنیای بزرگترھا چھ گناھی کرده بود؟ ماشین قرمزی کھ دوست داشت کنار قاب عکس جا 

ماشین . کارن ماشین رو توی اتاقش پیدا نکرده بود، نمی دونست ممکنھ اینجا باشھ. خوش کرده بود

این ماشین رو . بھ گونھ اش چسبوند و گریھ اش شدیدتر شد. رو برداشت و بھ طرف صورتش برد

تمام این یک سال و خرده ای، تاریخ ھای . تولد چھارسالگیش. برای آخرین تولدش خریده بود

گرفتھ بود ولی حاال این سنگ قبر سرد ھمھ چیز رو بدجوری بھ رخش می مختلف رو نادیده 

چھ بابای بدی کھ تولد پسرش رو یادش . بود و کارن چیزی براش نخریده بودتودلش رد شده . کشید

  .نمی تونست اشک ھاش رو کنترل کنھ. ماشین رو محکم توی بغلش فشار داد... رفتھ
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وری کھ از پنجره ھای کوچیک داخل می اومد، نگاه می مدتی گذشتھ بود و کارن بی حرکت بھ ن

دنیا بھ جلو حرکت می کرد و کارن نمی . ھمھ چیز تموم شده بود. اھمیتی بھ زمان نمی داد. کرد

. نمی تونست چیزی رو عوض کنھ. نمی تونست زمان رو بھ عقب برگردونھ. تونست متوقفش کنھ

  .  ھیچ جوری از زندگیش پاک نمی شدحقیقت ھمین دو تا سنگ سیاه جلوی چشمش بود کھ

کارن ھمچنان .  روی نوری کھ از در باز، بھ سنگ ھای کف افتاده بود. سایھ ای روی زمین افتاد

  .دستی روی شونھ اش گذاشت. سایھ نزدیک تر اومد و کنارش نشست. آروم نشستھ بود

  خوبی؟ -

 بھ نظر خوبم؟ -

 !طبیعیھ کھ نباشی -

دوباره گوشھ ای، کنار عکس و گل ھا . کارن مقاومتی نکرد. ورد آماشین رو از بغل کارن بیرون

  .برش گردوند

  .اینجا خیلی سرده! بیا بیرون -

از جاش بلند شد و برای لحظھ ای ثابت ایستاد تا . سرد بود یا نھ؟ کارن اصًال دقت نکرده بود

 با ھم .لیلی زیر بغلش رو گرفت و بازوش رو بھ طرف بیرون کشید. سرگیجھ اش از بین بره

با نگاھی بھ سنگ ھا، دندون ھاش . سمت در رفتند اما کارن نزدیک در ایستاد و بھ عقب برگشت

بعد مستقیم سمت گل ھای باالی سر غزالھ رفت و از شاخھ بلندش . رو با حرص روی ھم فشار داد

 گل ھا باز.  گل ھا از شاخھ ھا جدا شد و گوشھ ای افتادین تزیسبد و. محکم روی سنگ کوبید. کرد

لگدی روی سبد زد و بھ طرف در . رو برداشت و کارش رو تکرار کرد تا کامًال از ھم پاشید

توی ھوای خنک . از جلوی لیلی کھ توی سکوت فقط تماشا کرده بود، گذشت و بیرون رفت. رفت

  . د و سراغ نزدیک ترین شیر آب رفت تا آبی بھ صورتش بزنھنفسی تازه کر

گرفت و صورتش رو خشک . ارش اومد و دستمالی بھ طرفش نگھ داشتچند دقیقھ بعد لیلی کن

  . کرد

 االن بھتری؟ -

 .آره -

  .لباس ھات خاکیھ -

نگاھی بھ . گرد و خاک لباس ھاش رو تکوند، بین موھاش دست کشید و سمت باال مرتبشون کرد

  .ساعت انداخت، یک ساعت گذشتھ بود
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  .حوصلھ ی خونھ رو ندارم. نمی خوام برم خونھ -

  می تونی رانندگی کنی؟. بریم رستوران یھ چیزی بخوریم: بعد از مکث کوتاھی جواب دادلیلی 

  .آره -

با ھم بھ طرف . حاال واقعًا سبک شده بود ولی می دونست تنھا بھ خونھ رفتن حالش رو بد می کنھ

  اگر غزالھ زنده بود، ھمھ چیز رو سرش خالی می کردی؟: لیلی پرسید. ماشین قدم زدند

 .. .نمی دونم -

- ... 

  .من ھمیشھ یھ نفر رو پیدا می کنم کھ سرش خالی کنم -

کارن . قدمی برداشت و خودش رو بھ کارن رسوند. لیلی با پرسش بھ طرفش چرخید و عقب افتاد

دیوونھ بازی . ھمون ماه اول رفتم سراغ زنی کھ غزالھ بھ خاطرش این بال رو سرم آورد: ادامھ داد

  .حرف ھایی کھ تمام عمرم از دھنم بیرون نیومده بود. ، گفتمھر چی سر زبونم اومد. در آوردم

  اون زن چکار کرد؟ -

 .اصًال برام مھم نیست... البد رفت خارج کھ فراموش کنھ... نمی دونم -

 چرا اون رو مقصر می دونی؟  -

وگرنھ اصًال کسی نمی . چون اون بود کھ بی جا کشش داده بود؛ نمی خواست کات کنیم -

 !حالم از ھمھ ی زن ھا بھ ھم می خوره... !!ولی نداده بودم، من کھ بھش قفھمید

اون ھم یکی مثل بقیھ بود کھ بھ وقتش . برای کارن اھمیتی نداشت. لیلی خیلی ناگھانی ساکت شد

بعد از خروج از قبرستون . بدون ھیچ حرفی سوار شدند. بھ ماشین رسیدند. زھرش رو می ریخت

  کدوم رستوران بریم؟:  پرسیدو ده دقیقھ رانندگی توی سکوت، کارن

. بھ ھوای ابری نزدیک غروب. چشمش بھ اون طرف شیشھ بود. نگاھش کرد. لیلی جواب نداد

  کجا بریم؟: دوباره پرسید

  .فرقی نداره: لیلی سرسری جواب داد

کارن اگر دلش می خواست استاد چرب زبونی بود ولی االن . االن وقت نازخری و منت کشی نبود

  .بیست دقیقھ بعد جلوی یھ رستوران معمولی توی مسیر نگھ داشت. حوصلھ نداشت

ھم ساکت بود و از چھره اش  نشستند، لیلی ھنوز طبقھ ی دوموقتی رو بھ روی ھم پشت میزی تو 

این اولین بار بود، با زنی بیرون اومده بود کھ دوست . می شد خوند کھ دوست نداره اونجا باشھ
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. موقع سفارش غذا منو رو باز نکرد و غذای کارن رو سفارش دادحتی ! نداشت کنار کارن باشھ

  قبًال اینجا اومدی؟: منتظر غذا بودند کھ کارن سکوت رو شکست

بعد از دوران دانشجویی دیگھ بھ رستوران ھای .  می شدانجامقرارھای شام کارن ھمیشھ تو ھتل 

  !نھ: لیلی فقط گفت. معمولی سر نزده بود

  .ی داشتھ باشھفکر نکنم غذاش تعریف -

- ... 

 گرسنھ ات نیست؟ -

- ... 

 چرا اون ھا اینطوری نگاه می کنند؟ -

- ... 

اما لیلی . خانواده ای کھ ھر پنج نفرشون بھ کارن زل زده بودند. توجھ کارن بھ میز نزدیکشون بود

لیلی . کارن گوشیش رو بیرون آورد و خودش رو سرگرم کرد. بھ خودش زحمت نگاه کردن نداد

کارن با . حتی بعد از آوردن سفارششون ھم، جو بینشون سنگین بود. ن کار شدھم مشغول ھمی

اشتھایی براش ونجوری کھ تصور می کرد، بد نبود ولی غذا اھرچند . تردید شروع بھ خوردن کرد

نگاھی بھ میز کناری انداخت و برای اینکھ . خوشش نمی اومدغذا خوردن توی سکوت از . نداشت

  .زیون دیدندیفکر می کنم من رو تو تلو: فتسر صحبت رو باز کنھ گ

باید : بھ حرف اومد. لیلی باالخره سرش رو بلند کرد و نگاه بی تفاوتی بھ اون خانواده انداخت

  .بھشون لبخند بزنی

مردم ھمیشھ انتظار دارند بھشون : اضافھ کردبدون نگاھی بھش، کارن ابرویی باال انداخت و لیلی 

  !!لبخند بزنی

  . ر در مورد خودش حرف می زد تا کارنانگار بیشت

  .چھ برسھ بھ مردم... من برای خودم ھم وقت ندارم -

 .تو این عصر، روابط عمومی حرف اول رو می زنھ -

 .من بدترین روزھای عمرم رو گذروندم؛ از چیزی نمی ترسم -

  .لیلی چشم از دیس غذا برداشت و بھ چشم ھای کارن زل زد

  اشتھ باشیم، چرا یھ دشمن بزرگ بسازیم؟وقتی می تونیم یھ دوست بزرگ د -

  من لبخند بزنم حلھ؟: با لحن شوخ گفت. کارن از اینکھ لیلی رو بھ حرف واداشتھ، خوشحال بود
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- ...  

 اخم ھای شما باز میشھ؟ -

 !!بستگی داره چند درصد حالت ازم بھ ھم بخوره -

  . کارن می دونست مشکل از ھمون یھ جملھ آب می خوره کھ توی عصبانیت گفتھ

  !من منظورم بھ زن ھا بود، نھ دخترھا -

 .»از کجا مطمئنی من دخترم؟«حتمًا االن من باید بگم  -

  .»!کاری نداره، امتحان می کنم«بعد ھم من بگم  -

البتھ من کھ انقدر بی : چشم ھای لیلی خود بھ خود درشت شد و کارن با شیطنت اضافھ کرد

  !مالحظھ نیستم، ھمچین چیزی بگم

عبور از کنار موقع . خانواده ی میز بغل بلند شدند. بھ خوردن ادامھ دادی زد و لیلی لبخند محو

توجھ کارن رو جلب » !ببخشید«صندلی کارن، خانم میانسالی کھ ھمراھشون بود ایستاد و با گفتن 

من ھمھ ی برنامھ ھاتون رو تو . وسط غذا مزاحم شدم: با خجالت شروع بھ صحبت کرد. کرد

  . زیون دیدمیتلو

تا بھ حال . ارن با نگاھی بھ چشم ھای کنجکاو لیلی، رو بھ زن لبخند بزرگی زد و تشکر کردک

زن ادامھ . سعی می کرد جاھای عمومی و پر رفت و آمد، توقف نکنھ. عادت بھ این کارھا نداشت

  !ھمھ ی توصیھ ھاتون رو ھم عمل کردم آقای دکتر: داد

  .چھ عالی -

 . ھا ناراحت نکنید یھ وقتخودتون رو واسھ خاطر این چشم تنگ -

: کارن سر تکون داد و زن گفت. مشخص بود کھ گفتگوی کارن با روزنامھ، بھ چشمش خورده

  !بفرمایید. ببخشید مزاحم شدم

  .ممنون. خواھش می کنم -

دیدی سخت : لیلی گفت. کارن گمان نمی کرد، جریان زندگیش تا این حد پخش شده باشھ. زن رفت

زیون رو دیده و یبھ ھمھ ی دوست ھاش خبر میده کھ ھمون آقای دکتر تو تلونیست؟ این خانوم فردا 

  !!چقدر ھم کھ آدم فروتنیھ

: بعد از پنج دقیقھ کارن پرسید. دوباره مشغول خوردن شدند. کارن آروم خندید و شونھ باال انداخت

  درباره ی اون ھمسایھ ات چکار کردی؟
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کارن دوباره بھ یاد شب جمعھ . تھ چاه بیرون کشیدهلیلی جوری نگاه کرد کھ انگار موضوع رو از 

 رد می کرد ولی زیر سبیلیتو شرایط عادی ماجرا رو . افتاد کھ از خودش ضعف نشون داده بود

می ترسید این . قرار نبود بھ زنی نزدیک بشھ. این شرایط مربوط بھ لیلی بود، مربوط بھ مشاورش

. زھای گاه و بی گاھش رو بھ عشق و عاشقی ربط بدهدختر جور دیگھ ای بھ قضیھ نگاه کنھ و نیا

لیلی خیلی خونسرد بھ حرف ! حداقل خوشحال بود کھ قبل از کار دادن دستش، تونستھ پسش بزنھ

  .یھ جورایی تھدیدش کردم کھ اگر تکرار کنھ، ھم بھ پلیس خبر میدم، ھم بھ زنش: اومد

  .اگر آدم باشھ از اون ساختمون اسباب کشی می کنھ -

 . دونمنمی -

 ...این دفعھ کھ خانواده ات اومدند -

 .نھ، نمی خوام نگرانشون کنم -

 !پس چفت و بست خونھ ات رو محکم کن -

 .فعًال دست و بالم بستھ است -

. لیلی ریلکس مشغول خوردن بود. دیس برگردوندبھ کارن چنگان رو روی ھوا نگھ داشت و 

. ج خودم و خونھ و اجاره ی دفتر میشھھر چی در میارم خر:  و ادامھ دادآوردچنگالش رو پایین 

  .اگر ھم چیزی تھ اش بمونھ، میره واسھ رفت و آمد و کارھای موسسھ

چند ماھھ ھیچی پس انداز : نفسش رو با آه بیرون داد و اضافھ کردمشغول برش گوشت شد؛ 

... گیرماز بعضی ھا ھم دلم نمیاد پول کامل ب! مگھ از مددکاری و مشاوره چقدر درمیاد؟... نکردم

  !اصًال اوضاعیھ

داشت درد دل می کرد؟ با کارن؟ از  .خنده ی تو دل برویی کرد و چنگال رو توی دھانش گذاشت

یا شاید منظور خاصی ! کی تا حاال رفتار کارن انقدر زنونھ شده بود کھ ھمچین اجازه ای بده؟

باید :  ندیده بود، گفتبا حالت پر از شیطنتی کھ قبًال تو صورتشغذا رو قورت داد و !... داشت

  !دنبال یھ شوھر پولدار بگردم

. »شوھر پولدار«گفتھ بود . اما با نگاه دقیقی بھ صورت کارن، خنده اش خشک شددوباره خندید 

کارن چھ انتظاری داشت؟ یھ زنی از کره ی مریخ کھ با ھمھ ی دنیا فرق داشتھ باشھ؟ نھ، آدم ھا 

  !شوھر پولدار؟: کارن با تاکید گفت.  نبودستثنا اھمھ دنبال یھ چیز بودند و لیلی ھم

- ...  

 !وقتی زنی باھات مھربون میشھ فقط دنبال یھ چیزه -
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- ... 

 .برای رسیدن بھش دست بھ ھر کاری میزنھ -

- ... 

 باید بھ ھمچین کیس ھایی تو دفترت برخورده باشی، نھ؟ -

- ... 

 .کم کم بھت نزدیک میشن، یھ جوری کھ نفھمی از کجا خوردی -

 !!کارن -

 !کھ شب ببرمت... ید ماجرای در باز خونھ ات ھم ساختگی بود؟شا -

چشم ھاش کمی سرخ شده بود .  بھ صورت کارن زل زده بود با چشم ھای بی روحلیلی تمام مدت

ھر آدمی کھ دستش رو بشھ ھمچین عکس العملی نشون . کھ بھ نظر کارن چیز عجیبی نمی اومد

رش کشیده بود کھ می دونست ھیچ کاری از ھیچکس کارن انقدر از دست آدم ھای دور و ب. میده

  .بعید نیست

چنگال رو ول . قطره ای روی گونھ اش چکید و نگاھش رو روی ظرف انداخت. زدلیلی پلک 

کارن کمی گیج شده بود و . کیف و پالتوش رو برداشت و بلند شد. کرد کھ با صدا توی ظرف افتاد

کارن . با قدم ھای تند داشت سمت پلھ ھا می رفتلیلی . نمی دونست باید چھ حسی داشتھ باشھ

انگار زیاده روی کرده بود ولی . دستی روی پیشونیش کشید و تارھای افتاده ی موش رو عقب داد

اگر کشش و عالقھ ای ھم بینشون حتی .  باعث می شد ھر دو از سردرگمی بیرون بیانچھ بھتر کھ

کارن قصد  ھم صورت مسئلھ پاک نمی شد؛ باز،  کھ کارن مطمئن بود از طرف خودش نیستبود

دوباره ھمون ! ختم کالم... نداشت و لیلی ھم اھل خوشگذرونی و روابط آزاد نبودمجدد ازدواج 

  . باید بھ خونھ می رفت و فکر می کرد. حس بد سراغش اومده بود

. لھ ھا بودفکر می کرد لیلی تا االن رفتھ باشھ، اما پایین پ. از جا بلند شد و سمت خروجی رفت

خون از عصبانیت زیر پوست کارن دوید و بھ طرفش .  کشیدجلوی مرد متصدی، داشت کارت می

لیلی کارت رو توی کیفش فرو برد و رسیدش رو توی . پا تند کرد اما وقتی رسید دیر شده بود

  !!چکار می کنی؟: کارن عصبی پرسید. مشت مچالھ کرد

. کارن دندون ھاش رو روی ھم فشار داد. بیرون زد از رستوران جوابی نداد و بدون نگاھی،

  .  دار کنھ جریحھھیچوقت فکر نمی کرد یھ حرکت بھ این سادگی انقدر غرورش رو
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35««   

یعنی خیلی بیشتر از این : نسیم نگاھش رو از روی اسامی گذروند و بعد رو بھ خانوم پرچمی گفت

  تعداده؟

  .  رو مریم قراره شنبھ بیارهلیست کامل. یکی دو مورد اضافھ میشھ... نھ -

 پس این ھا رو بھ حساب سرپرست خانوار میاریم؟ -

 اگر بتونیم کمک دولتی ھم بگیریم کھ دیگھ بھتر؟... فعًال آره -

 .اھوم -

 ...من ھم می تونم -

کارن توی . ھر دو سمت در دفتر نگاه کردند و حرف پرچمی ناتموم موند. چند ضربھ بھ در خورد

نسیم روش رو برگردوند .  خبری نبودکذاییبرعکس ھمیشھ از اون ماسک . چارچوب ایستاده بود

میشھ چند لحظھ خانوم محسنی رو : صدای کارن رو شنید. و بھ برگھ ھای توی دستش نگاه کرد

  قرض بگیرم؟

 توی افتضاح بعد از. نسیم سرش رو بلند کرد و خانوم پرچمی نگاه معنی داری بھ نسیم انداخت

خیال می کرد، امروز بھ موسسھ گ ھم برای عذرخواھی نزده بود و نسیم رستوران، حتی یھ زن

سالم نکرده بودند، کنار ھم نرفتھ بودند، حاال می خواست . ولی زودتر از ھمیشھ اومده بود... نمیاد

  .اجازه ی ما ھم دست ایشونھ: خانوم پرچمی جواب داد!!! نسیم رو قرض بگیره

اصًال نمی خواست جوری . خندش رو داد و از جاش بلند شدنسیم جواب لب. و بھ نسیم لبخند زد

وقتی در رو پشت سرش بست، منتظر بھ کارن . رفتار کنھ کھ کسی از دعوای بینشون بویی ببره

ھا رو بار  کارتناز اینجا رفتم اون سر دنیا، ھمھ ی : خیره شد کھ بعد از یک دقیقھ بھ حرف اومد

  !با ماشین خودم... زدم، آوردم

   خب؟-

  .خستھ شدم!!...  خب؟؟-

  . می خواستی نری-

   عوض تشکرتھ؟-

  .»نمی تونم« مگھ واسھ من کردی؟ خانوم مدیر ازت خواست، می تونستی بگی -

  . آخرش ھم ھمینھ دیگھ-

  . خودت قبول کردی-
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  !!! اگر خودم قبول کردم، حاال خالی کردن بار رو قبول نمی کنم-

  حرفی ھست؟:  حرص گفتنسیم ابرو باال انداخت و کارن ھم با

  کجاست؟ -

  کارتخوان؟ می خوای پول بارکشیم رو حساب کنی؟چی؟ -

در حالیکھ از کنارش با سرعت سمت خروجی راھرو می رفت و اشاره اش بھ رستوران رو 

  !!ماشینت: نشنیده می گرفت، جواب داد

ر کرد و بیرون از سنگفرش حیاط عبو. کارن دنبالش راه افتاد و نسیم قدم ھاش رو تندتر برداشت

  !باز کن: پشت لندکروز ایستاد و گفت. ماشین کارن نزدیک در پارک بود. رفت

- ...  

 !باز کن، بار رو خالی کنم -

  !باز کن: نسیم دوباره گفت. کارن فقط با لبخند بھش نگاه می کرد

باز  رو جمع کرده بود تا جا برای کارتن ھا عقب صندلی ھای ردیف .در رو باال دادجلوتر اومد و 

یھ سری شوینده . اونقدرھا کھ فکر می کرد، سنگین نبود. نسیم یکی از کارتن ھا رو بلند کرد. بشھ

کارن ھم دوباره دنبالش . کارتن رو سمت در موسسھ برد.  وزن زیادی نداشتار و باروو خ

  .یھو رفتارت عوض شد... چیھ؟: وسط حیاط گفت. حرکت کرد

 راه انداختھ لم شنگھاخاطر یھ شوخی کوچیک توی رستوران بھ . نسیم مجبور نبود جوابش رو بده

  .  ھم پیش نمی اومدتنشیبود، اگر حرفی خارج از کار نمی زدند، 

  دیدی بازیگریت رو من تاثیری نداره، بی خیال شدی؟ -

  .کارن صداش رو پایین آورد. از پلھ ھا باال رفتند و وارد ساختمون شدند

  دن ھات؟دوباره برگشتی سراغ اخم و تخم کر -

کارتن رو سمت انباری انتھای . نسیم دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و سعی کرد ساکت بمونھ

با آرنج روی دستگیره فشار داد و وقتی دست کارن برای باز کردن در جلو اومد، با . راھرو برد

  !خودم می تونم: اخطار گفت

  !حاال بیا بزن: کارن دستش رو عقب کشید و زمزمھ کرد

کارتن رو گوشھ ای روی زمین گذاشت و سمت در برگشت . توجھی نکرد و وارد انبار شدنسیم 

بھتره ھر حرفی : نسیم با خونسردی گقت. اما کارن در رو پشت سرش بست و بھش تکیھ داد

  !!!تا کسی متوجھ اینجا بودنمون نشده! داری، زودتر بزنی
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تو چرا تازگی زودرنج : شروع کردکارن نفسش رو بیرون فرستاد و با ھمون خونسردی نسیم، 

  !شدی؟ قبًال بھ دل نمی گرفتی

  !االن با منظور حرف می زنی! قبًال تو حالت انقدر خوب نبود -

 .نھ -

 .آره -

نمی خوام رابطھ مون . فقط توئی. من ھیچ کسی رو ندارم باھاش حرف بزنم! ببین لیلی -

 می فھمی؟. تازه حال و روزم یھ کم قابل تحمل شده. خراب بشھ

- ... 

خودت گفتی مثل دو تا انسان، نھ . حفظ بشھی معمولی می خوام ھمین رابطھ ی دوستانھ  -

 ...زن و مرد

می اونی کھ با یھ شوخی ساده ی من، مغزش رفت سمت آویزون شدن و ازدواج و خدا  -

 !تو بودی، نھ من... دونھ کجاھای دیگھ

 ھاش رو از جیب بیرون می در حالیکھ دست. کارن آروم خندید و تکیھ اش رو از در برداشت

  !تقصیر خودتھ: آورد، گفت

، عقب متوجھ می شدقدمی جلوتر برداشت اما نسیم کھ دیگھ زبان چھره و تک تک اندامش رو 

دو بھ ھم ھر . اخمی روی صورت کارن نشست. رفت و دستش رو بھ نشونھ ی ایست باال آورد

کنترل می ست ھا و لب ھاشون رو دوست ھای معمولی د:  نسیم سکوت رو شکستخیره موندند و

  !کنند

 انگار اگھ نبوسمت ناامیدت ...خودت یھ جوری نگاه می کنی: کارن ابرویی باال انداخت و گفت

  !!کردم

  !یھ لطفی کن، این علم تعبیر نگاھت رو واسھ خودت نگھ دار -

. ز کرد، در رو با»حق با توئھ«کارن باالخره عقب رفت و با گفتن . دوباره سکوت برقرار شد

ماشین رو . کردمی  ھمراھش حرکت ھمکارن . نسیم فورًا بیرون رفت تا بقیھ ی کارتن ھا رو بیاره

  چکار کنم؟ ولش کنم بھ امون خدا؟: نسیم چشم غره ای رفت و کارن گفت. قفل زده بود

  .دو دقیقھ دنبال من نیای و اینجا وایسی، تموم میشھ -

 م؟مگھ من نگھبان جنس ھای شما... نمی خوام -
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. ھمھ ی کارتن ھا، جلوی در حیاطروی ھم گذاشتن در ماشین رو باز کرد و نسیم شروع کرد بھ 

کارن بھ ستون پشتی ماشین تکیھ زد و دست بھ سینھ ایستاد تا رفت و برگشت ھای نسیم رو برانداز 

  .کنھ

 .ھنوز بھم دفترچھ ی نو ندادی -

 . نیستضروریدیگھ  -

 چرا؟ -

بھ ماھان درباره ی ھمسایھ ات : کارن دوباره بی ربط پرسید. شتنسیم حوصلھ ی توضیح دادن ندا

  گفتی؟

- ... 

 .بھ نفعتھ بگی -

- ... 

 .واسھ خونھ ات خرج می کنھ. دست و دل بازه -

- ... 

 .جوون تر از من ھم ھست -

- ... 

 .باھاش میری خارج -

- ... 

 !مگھ دنبال شوھر پولدار نبودی؟ -

مورد حرف زده این دقیقھ پیش در مثًال ھمین چند . نسیم سر جاش متوقف شد و نگاھش کرد

با آرامش کارتن رو کنار . امیدوار بود اخم روی صورتش بھ اندازه ی کافی واضح باشھ... بودند

  .کیس مناسبیھ... آره: گفتدر حالیکھ سمت ماشین می رفت، بقیھ گذاشت و 

  !با ھم میرید اون ور آب، ده تا بنگاه خیریھ باز می کنید -

 . در میون میذارمباھاش... بدفکری نیست -

 .دیگھ ھم تا آخر عمر، چشمت بھ من نمی افتھ -

چیھ؟ ناراحت شدی :  کارن نزدیک گوشش گفت. و حرفی نزدلند کردنسیم کارتن دیگھ ای ب

  ؟عزیزم
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چرا ناراحت؟ دوست ھای معمولی ھیچوقت قطع رابطھ : کارتن رو سر جاش برگردوند و گفت

  .نمی کنند

  نھ لیلی خانوم؟...  و تولد و عیدسالی یھ ایمیل تبریک... اھوم -

 ؟»مجنون«دوست داری من ھم صدات بزنم  -

- ... 

 !خیلی ھم بھت میاد -

  .مجنون کھ اسم نیست: کارن خنده ی کوتاھی کرد و جواب داد

  خوبھ؟» فرھاد« -

 فرھاد چھ ربطی بھ لیلی داره؟ -

 !نباشھ، یعنی ربط داره» کارن«ھمین کھ  -

 شاید . و برد کردند و بعد نسیم کارتن رو دوباره برداشتچند ثانیھ بھ ھم نگاه. کارن ساکت شد

واقعا حسش توی چشم ھاش پیدا می شد و بھ کارن چیزی می فھموند کھ گاھی اینطوری بی پروا 

. ماشین برگشتسمت . نسیم از این ضعف ناخودآگاھش در مقابل این مرد متنفر بود. نگاه می کرد

  .خودم می برم: نسیم بھ طرفش رفت و گفت. کارن داشت کارتن آخر رو بیرون می آورد

  !فھمیدیم نیازی بھ من نداری... خیلھ خب حاال -

 .گفتم می برم -

نسیم می خواست . کارتن رو سمت خودش کشید کھ بلند کنھ ولی کارن دوباره کارتن رو عقب برد

، آخری حاال کھ ھمھ ی بستھ ھا رو برده بود. حداقل تو این مورد ثابت کنھ کھ حرف، حرف اونھ

کارن . ھا گیر کرد و صدایی دادلبھ اش بھ زیر صندلی . کارتن رو محکم تر کشید. رو ھم می برد

وضع مالیت ھم کھ خدا رو شکر ... خسارتش رو می خوام! شکستی: با چشم ھای غرق خنده گفت

  .خوبھ

- ...  

  کارتخوان بیارم؟ -

.  خندید و عقب نشینی کردکارن آروم. و کارتن رو برداشتلبخند کجی روی صورت نسیم نشست 

  آشتی کردیم، نھ؟: دست ھاش رو بھ نشونھ ی تسلیم باال آورد و گفت

  .من بچھ نیستم کھ با کسی قھر کنم -

 .با من می کنی -
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با کنجکاوی کارن ناگھان ساکت شده بود، . نسیم سری تکون داد و سمت بقیھ ی کارتن ھا رفت

نسیم برای لحظھ ای خیال کرد . زل زده بودی توی ماشین ابھ نقطھ . نگاھی بھ طرفش انداخت

کارن ھنوز . کارتن رو پایین گذاشت و با احتیاط بھ طرف ماشین رفت.  بھ ماشین زدهآسیبیواقعًا 

  چی شده؟: نسیم پرسید. چشم نچرخونده بود

چشمش بھ توپ کوچیک چھل تیکھ ای . جلوتر رفت و رد نگاه کارن رو دنبال کرد. جواب نداد

انگار موقع جا .  وصل می شد چسبونکبا زنجیری بھ.  اندازه ی توپ پینگ پونگ بودافتاد کھ ھم

نسیم نپرسیده ھم می دونست کھ توپ مال کیھ ولی . بھ جایی، از زیر صندلی ھا بیرون اومده بود

باالخره چشم ازش برداشت و . خیلی غمگین بھ توپ نگاه می کردکارن . جرأت حرف زدن نداشت

  .من خوبم: لبخند محوی زد و گفت. شتبھ طرف نسیم برگ

ناییشون بود، اگر ھمون آدم اوایل آش. نسیم سر تکون داد و عکس العمل کارن رو بررسی کرد

توی جوی آب مینداخت و بعد سر زمین و آسمون غر می زد، ولی دست دراز کرد و توپ رو 

  .نمھیچوقت نمی تونم فراموشش ک: توی دستش چرخوند و گفت. توپ رو برداشت

  !ھیچکس بچھ اش رو فراموش نمی کنھ... نباید ھم فراموشش کنی -

دو ساعت گریھ کرد کھ بچسبونم رو شیشھ ی . این رو از توی سوک سوک در آورده بود -

 . پرتش کردم عقبن چیزھا بدم می اومد؛ ازش گرفتم،من از ای. جلو

ش سرخ شده بود و قلب دوباره چشم ھا. نفسش رو بیرون فرستاد و توپ رو توی مشتش فشار داد

 درمان، خیلی غیرحرفھ ای بود و نسیم نمی  حیندرگیری عاطفی. نسیم بی اختیار فشرده می شد

  .کامیار کوچیکم رو زدم: فتھ گفتکارن دوباره با صدای گر! دونست چطور تمومش کنھ

- ...  

 یعنی ھیچوقت من رو می بخشھ؟ -

  .بخشھ، بچھ ھا مھربون ترندمعلومھ کھ می :  دست گذاشت و گفتششونھ اروی نسیم 

ولی شاید ... فکر می کنند، بچھ ھا وقتی بزرگ شدند ھمھ چیز یادشون میرهھا پدر و مادر  -

  .بزرگ شدنی در کار نباشھ

 !کارن -

 .غزالھ حق داشت بچھ رو با من تنھا نذاره -

 !کارن این حرف رو نزن -
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خم شد . پشت فرمون نشستبی توجھ بھ نسیم . کارن فقط دستی روی چشم ھاش کشید و حرفی نزد

کارتن ھا رو . نسیم بھش فرصت فکر کردن داد و تنھاش گذاشت. و سرش رو روی فرمون گذاشت

 بی حال بھ صندلی تکیھ داده و بھ کارن. یکی یکی داخل انبار برد و دوباره سمت ماشین برگشت

خودت رو : نسیم در ماشین رو باز کرد و گفت. خیره نگاه می کردتوپ چسبونده بھ شیشھ، 

  .ھمھ ی باباھا بعضی وقت ھا بداخالق میشن! سرزنش نکن

نگاھش رو از . کارن ضربھ ای بھ توپ زد تا تکون بخوره. و با فکر کارن توی نقش بابا لبخند زد

  ...مثًال ماھان. نھ ھمھ: گفت. توپ گرفت و بھ نسیم دوخت

!... ل شما دو تا کسی زنده نمیشھبا جد: پرسید. نسیم پلک ھاش رو روی ھم فشاری داد و باز کرد

  !!چرا انقدر ھمدیگھ رو می کوبید؟

 مگھ اون ھم من رو می کوبھ؟ -

  . من رو انتخاب کرددوست داشت،شاید چون زنی کھ : پوزخندی زد و ادامھ داد

کنجکاو شده بود ولی چیزی نپرسید، در عوض تصمیمی . نسیم برای چند ثانیھ بھ صورتش زل زد

سوار ماشین شد و . موم شدن کارش تو دفتر پرچمی و خداحافظی، عملیش کردگرفت کھ بعد از ت

از پرچمی شنیده بود کھ ماھان برای کاری بھ . یک راست بھ طرف ویالی خانوادگی ماھان روند

امیدوار بود کھ بتونھ بدون جلب . پاکدشت رفتھ، می دونست احتماًال تا شب بھ خونھ برنمی گرده

. از خدمھ ی خونھ بکنھ و سوال ھای لعنتی ذھنش رو بھ جواب برسونھتوجھ یھ پرسجوی ساده 

برای غزالھ ھم بدجوری نسیم حتی . نمی تونست ناراحتی کارن رو حس کنھ و بی تفاوت بمونھ

 و بعد از مدت کوتاھی صدایی از زنگ زد. ماشین رو جلوی در ویال پارک کرد... متاسف بود

  بلھ؟: پشت آیفون جواب داد

   .من محسنی ھستم، چند وقت پیش با دکتر شفیق اومده بودم:  دوربین چرخید و گفتنسیم سمت

  آقا ماھان تشریف دارند؟: نسیم سریع پرسیدزن نسیم رو شناخت و 

  .ھنوز نیومدند. نھ خانوم -

 می تونم داخل منتظر بمونم؟ -

 !بفرمایید... بلھ بلھ -

راه رو بھ نسیم . کھ مرد جلوی در اومدزیاد طول نکشید . منتظر موند تا سرایدار در رو باز کنھ

. با اینکھ قبًال اینجا اومده بود، احساس غریبگی می کرد. نشون داد و خودش سر کارش برگشت

می دونست زندگی برای خدمھ ی اینجا ھم کار راحتی نیست، وقتی می دونستند چھ فاجعھ ای اینجا 
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. ال کشید و وارد ایوان و سرسرای خونھ شدیقھ ی پالتو رو با. احساس سرما می کرد. اتفاق افتاده

می تونست روند درمان کارن رو . اگر ماھان سر می رسید باید دلیلی برای اومدن جور می کرد

  !سالم... !ببخشید: وارد سالن خونھ شد و بلند گفت... کنھبھونھ 

  .سالم خانوم: از طرف دیگھ ی سالن ھمون خدمتکار قبلی، سمتش اومد و گفت

زن . احتماًال ماھان مردی نبود کھ پای زن ھا بھ خونھ اش باز باشھ.  بھ نسیم نگاه می کردبا تعجب

اون ھم با تعجب نسیم . جوون تری از راھروی انتھایی سالن داخل شد کھ دفعھ ی قبل اینجا نبود

چی میل دارید : پرسید. زن اول بھ خودش اومد و تعارف بھ نشستن کرد. رو برانداز می کرد

  ؟خانوم

  !زحمت نکشید. ھیچی -

  !برو چایی بریز براشون: زن رو بھ زن جوون تر گفت

: زن مسن تر کھ کت و دامن بلند زرشکی پوشیده بود، بھ نسیم گفت. زن جوون چشم گفت و رفت

  خبر نداشتید؟. ماھان خان امروز دیر میان

  .نمی دونستم تا کی بیرونند -

 ...من االن بھ موبایل آقا زنگ می زنم. بلھ -

 .مزاحمشون نشید خواھش می کنم! ھ نھن -

 .آخھ باید واسھ شام بپرسم -

 .من برای شام نمی مونم -

 .کنار بخاری منتظر باشید، اینجا یھ کم رطوبت داره... پس -

 .بلھ -

خواست سمت راھرو برگرده ولی نسیم سریع . ای گفت» با اجازه«با دست بھ مبلی اشاره کرد و 

  شھ بمونید؟من یھ کم می ترسم، می! ببخشید: گفت

  !پس از قصھ ی پارسال خبر دارید؟: زن چشم ھاش رو ریز کرد و گفت

نسیم سر تکون داد و حاال کھ سر صحبت باز شده بود، وقت رو غنیمت شمرد و صحبت رو ادامھ 

  .خبر دارم... بلھ: داد

 سکوت زن طوالنی شد و.  گوشھ ای از سالن نشستند سلطنتیمبلمانزن آھی کشید و با ھم روی 

  .متاسفانھ فاجعھ ی بدی بود: نسیم دوباره گفت
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کھ ھنوز نسیم . ظاھرًا خدمھ ی اینجا عادت بھ حرف زدن با مھمون ھا نداشتند. زن سر تکون داد

  .زن بیچاره بین دو تا مرد گیر کرده بود: تاریکی انداختتیری توی توی فکر جملھ ی کارن بود، 

 وقتی کھ خانوم بزرگ و دکتر بھ رحمت خدا رفتند، ھمون: زن نگاھی بھ نسیم انداخت و بعد گفت

  ...غزالھ خانوم ھم رفت

  .مرگ تدریجی بود خانوم... اون دو سال کھ زندگی نکرد: با افسوس ادامھ داد

  .من ھم ھمین فکر رو می کنم. بلھ -

 از ماھان خان شنیدید؟ -

 .تا حدودی خبر دارم. بلھ -

بعد گفتند افسردگی ... ده از لبش نیفتاده بوددختر بیچاره تا بھ اون سن رسیده بود، خن! ھی -

 ... مشت مشت قرص. چھ می دونم مریض شده... گرفتھ

 .ھمیشھ بھ وفق مراد نیست. دنیاست دیگھ -

 .بلھ -

یھ بار نصیحتش کردم، گفتم : ادامھ داد. کمی از یخ زن آب شده بود و حاال راحت تر حرف می زد

  .سرم داد زد... دلم می سوخت... بھ خدا بدترت می کنھ! این داروھا رو نخور

. بھ خاطر مریضی بود: اضافھ کرد. گوشھ ی روسری گلدارش رو بلند کرد و زیر چشمش کشید

  .قبًال یھ صدیق جون می گفت، ھفت تا از بغلش در می اومد

  .درستھ، حتمًا دست خودش نبوده -

خواھر و . تر بھ کار دکھم شک نمی کردغزالھ خانوم ... مطبآخھ ماھان خان می بردش  -

! آخھ دکترھای این دوره زمونھ چی حالیشونھ؟... برادر جونشون واسھ ھم در می رفت

 !!دیروز رفتم دکتر واسھ معده ام، یھ چیزی داده بدتر حالت تھوع می گیرم

  چرا غزالھ خانوم با شوھرش دکتر نمی رفت؟: نسیم برای اینکھ بحث منحرف نشھ گفت

ماھان . ھمھ اش دعوا داشتند، ھمون بھتر کھ نمی موند. دآقای دکتر زیاد خونھ نمی مون -

  .خان بی سر و صدا می بردش یھ مطب آشنا، نمی خواست ھمھ جا درز کنھ

 .بھ خاطر آبروی پدر مرحومش بوده -

 .مردم ھزار حرف می زنند. حق داشت واال... بلھ -

دو برای مدتی ساکت ھر . نسیم مدام می خواست فکرھای بد رو از ذھنش دور کنھ اما نمی تونست

  می کرد؟ود ع بیماری غزالھ خانوم خیلی شدید بود؟ گاھی: بعد نسیم پرسید. شدند
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جلوی ھمھ ! یھ بار خانوم جلوی ھمھ شوھرش رو سر بچھ تھدید کرد. شدید شده بود. آره -

  ...استغفراهللا... ترسوندش

حالتی از استرس و . راھروی پھنی بھ استخر می رسیدنگاھی بھ سمتی از سالن انداخت کھ با 

  . نیسترجیدیوانھ حبھ . خدا ازش بگذره: ترس توی صورتش نشست و زمزمھ کرد

  آقا ماھان ھم از تھدید خبر داشت؟: نسیم سوال توی سرش رو چند بار مزمزه کرد و باالخره پرسید

  . غزالھ خانوم ھمھ چیز رو بھ آقا می گفت: زن سر تکون داد و گفت

  .فر رو داشت باھاش راحت باشھچھ خوب کھ حداقل یھ ن -

ماھان خان . بلھ: زن لبخند زد و مثل اینکھ ذھنش سمت خاطره ھای دور رفتھ باشھ، جواب داد

خیلی یھویی از ایران رفت، یادم نمیره چقدر اصرار کرد کھ غزالھ رو ھم ببره، چقدر غزالھ گریھ 

  .خدا می دونھ. ن نمی شدخارجھ، تقدیرش ایشاید اگر می رفت . خانوم بزرگ نذاشت... کرد

نسیم جواب سوال ھاش رو گرفتھ بود ولی جواب ھا، سوال ھای . دوباره بینشون سکوت شد

بھ ساعتش نگاه کرد و . بیشتری رو بھ ذھنش می کشوند و کاری ھم از این زن مسن برنمی اومد

  .دیروقت شده. بھتره من برم: گفت

  .ھنوز دم غروبھ -

 .باھاشون تماس می گیرم، یھ وقت دیگھ مزاحم میشممن خودم بعدًا . راه من دوره -

 .ھر طور خودتون صالح می دونید -

الزم نیست حرف ھایی : موقع جدا شدن نسیم گفت. ھمراه نسیم بلند شد و تا سرسرا بدرقھ اش کرد

  .نمی خوام داغشون دوباره تازه بشھ... کھ زدیم بھ گوش آقا ماھان برسھ

ھرکس ... چشم: خوشبختانھ زن سر تکون داد و گفت. ی رسیدبھانھ ی بیشتری بھ ذھن نسیم نم

آقا کاظم کھ یھ ماه نشده رفت، ای کاش من ھم ھمون موقع . جای آقا بود تا حاال از ایران رفتھ بود

  .رفتھ بودم پیش برادرھام

  آقا کاظم؟ -

 .ترسیده بود، یھ ماه ھم طاقت نیاورد بمونھ. نگھبون قبلی -

 !خدا صبر بده -

 .ان شاال -

 .اجازهبا  -

 .خوش اومدید -
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خودش ھم کم نترسیده بود و حال و ھوای . نسیم سری تکون داد و بھ طرف خروجی پا تند کرد

لحظھ ای سر چرخوند و بھ پنجره ھای تمام شیشھ ی استخر نگاھی . اینجا رو اصال دوست نداشت

طمئنًا پدر م. گوشھ ی ساختمون بود و می شد تشخیص داد کھ بعدھا بھ بنا اضافھ شده. انداخت

با بیشترین سرعت از جلوی . ماھان موقع اضافھ کردنش فکر نمی کرد داستانش بھ اینجا ختم بشھ

خودش رو بھ ماشینش . ھر لحظھ ممکن بود ماھان سربرسھ. نگھبان خونھ رد شد و بیرون رفت

  . رسوند و روشن کرد

چطور . ھای زن بودوقتی وارد پارکینگ کوچیک آپارتمانش شد، ھنوز ھم فکرش درگیر حرف 

اصًال در جایگاھی بود کھ حق قضاوت داشتھ باشھ؟ از ماشین پیاده شد و با . باید قضاوت می کرد

اما سمت پارکینگ اومدند و . دیدن خانواده ی احمدزاده لحظھ ای مکث کرد تا زودتر عبور کنند

سمت پلھ ھا رو سرد و رسمی برخورد کرده بود و قصد رفتن . نسیم مجبور شد احوالپرسی کنھ

نسیم کھ بعد از صحبت با خدمتکار حال خوشی نداشت، . داشت کھ خود آقای احمدزاده صداش زد

  .پلک ھاش رو برای لحظھ ای روی ھم فشار داد و بعد سمتشون چرخید

  بلھ؟ -

 !احتماًال از ماه ھای بعد شارژتون رو باید تحویل بقیھ ی ھمسایھ ھا بدید -

  چطور؟: پرسید. کینھ رو توی چشم ھای مرد می دیدبرای اولین بار ھالھ ای از 

  !خونھ رو گذاشتیم واسھ فروش: ھمسرش با ابروی باال رفتھ و نگاه تحقیرآمیز جواب داد

  جدی؟ چرا؟: نسیم اخم کوچیکی کرد و رو بھ احمدزاده گفت

  !خواستیم رفع مزاحمت کنیم: جواب داد» مزاحمت«احمدزاده با تاکید روی 

ماشینشون می در حالیکھ بازوی شوھرش رو سمت ای نسیم نازک کرد و زن پشت چشمی بر

  !می خواییم یھ خونھ ی بزرگتر بگیریم: کشید، گفت

  .یبھ سالمت: نسیم پوزخندی زد و گفت

معلوم نبود چھ حرف ھایی تحویل زن بیچاره . سمت پلھ ھا چرخید و با عجلھ مسیر رو طی کرد

بعد از . تی نداشتبرای نسیم اھمی.  عوض شده بودداده کھ طرز حرف زدنش زمین تا آسمون

بالفاصلھ بعد از عوض کردن لباس ھاش، .  دیگھ از ھمسایھ ھا وارد خونھ شدبرخورد با یکی

اما وقتی جوابی نیومد برای حاضر کردن شام بھ . بھ کارن فرستاد و حالش رو پرسیدپیامکی 

  . از گلوش پایین بفرستھچیزی کھ بتونھ با این بی اشتھایی ... آشپزخونھ رفت
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اگر کارن بود باید چکار می . زنگ در، گوجھ ھا رو روی میز ول کرد و بیرون رفتبا صدای 

اما پشت در ! کرد؟ مگھ قرار نبود احساسات رو کنار بذارند؟ شاید لحن پیام جوری بود کھ نباید

بالخره در رو باز . ا نھکارن نبود، ماھان بود و نسیم نمی دونست باید دکمھ ی آیفون رو بزنھ ی

مرد بی فکر و ماھان . سعی کرد خونسردیش رو حفظ کنھ. کرد و با شال جلوی ورودی ایستاد

وقتی وارد آپارتمان شد، از ! پرخاشگری نبود، ولی آیا شخصیتش ھمینی بود کھ نسیم می شناخت؟

  . رد کردنسیم کاناپھ ای رو تعارف کرد و ماھان . ظاھرش نمی شد چیزی رو تشخیص داد

  چرا نمیشینید؟ -

 .اومدم یھ چیزی رو بدم و برم. زیاد نمی مونم -

حتمًا خدمتکارھا در مورد اومدن نسیم . آب دھانش رو قورت داد و سعی کرد شجاع بمونھنسیم 

بھ طرف نسیم گرفت و . ماھان کیفش رو باز کرد و پاکتی رو بیرون آورد. باھاش حرف زده بودند

  !یدبفرمای: بدون مقدمھ گفت

  بلھ؟ -

 .مدارک پزشکی غزالھ است -

- ... 

 !!!احتیاجی نبود خدمھ ی خونھ ام رو بازجویی کنی. اگر از خودم خواستھ بودی، می دادم -

  !بگیر: ن پاکت رو تکون داد و گفتماھا. نسیم لب باز کرد کھ حرفی بزنھ اما پشیمون شد

- ...  

 داری؟ دست از نمک بخون ببینم راضی میشی؟ دست از زنده کردن خاطره ھای بد برمی -

 پاشیدن بھ زخم ھمھ برمی داری؟

 ...من واقعًا -

 تو واقعًا چی؟ -

- ... 

 !!بگیر -

  . نسیم با شرم دست دراز کرد و پاکت رو گرفت

  .بھت گفتم ھر وقت خواستی بیای خونھ ام، نگفتم پیرزن بیچاره رو بازجویی کنی -

 . صحبت گل انداخت. من فقط ترسیدم، ازش خواستم کنارم بمونھ -
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ت تنھا زندگی می کنی، انتظار داری باور کنم تو داری تو شھر غری!... رسیدی؟ت -

 ترسیدی؟

البتھ من : ماھان پوزخندی زد و گفت. از کنجکاوی بی جاش پشیمون شده بود. نسیم حرفی نزد

  .میاد وسط، من از ھیچی تعجب نمی کنموقتی پای کارن ... اصًال تعجب نمی کنم

  !کارن؟ -

 !!بلھ کارن -

- ... 

حاال ... خواھر من رو دیوونھ کرد. ن عوضی با ھمھ ی زن ھا ھمین کار رو می کنھای -

 !نوبت توئھ

ی چند ثانیھ بھ صورت نسیم خیره نگاه ماھان ھم ساکت شد و برا. نسیم ھمچنان سکوت کرده بود

  !... خدای من: ، بعد گفتکرد

  !چیھ؟ -

 ...اون ھم. تو من رو یاد غزالھ میندازی -

- ... 

  !من رو ببخش... عرفی می کردمنباید تو رو م -

ماھان دوباره . آب دھانش رو قورت داد. نگاه خیره و زمزمھ ھای ماھان نسیم رو می ترسوند

  ! زن ھای اطرافش کم کم عقلشون رو از دست میدند: گفت

  !مراقب حرف زدنتون باشید!! آقای غریب نواز -

ھر چی می خوای ... خیلھ خب: گفتاز یک دقیقھ بعد . ماھان نفس عمیقی کشید و سر تکون داد

  !ازم بپرس

دو تا آدم . ماھان حق داشت. نسیم مکثی کرد و فکرش سمت یکی از سوال ھای توی ذھنش رفت

 نذاشتی کارن چرا اون روز... چرا: بھ حرف اومد. متشخص گفتگو می کردند، سرک نمی کشیدند

  کھ دکتر بود بھ جنازه ھا نزدیک بشھ؟

نسیم از . صورتش توی ھم رفت و شونھ ھاش افتاد. طرف دیوار چرخیدماھان پوزخندی زد و بھ 

  حالتون خوبھ؟: آروم پرسید. سوالش پشیمون شد
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ماھان سر تکون داد و وقتی دوباره بھ طرف نسیم رو کرد، اصال شبیھ آدم ھایی کھ حالشون خوبھ 

 فکر می کنی من :با دست حلقھ ھای اشک رو از چشم ھاش کنار زد و با صدای گرفتھ گفت. نبود

 ھر روز خودم رو بھ خاطر این جریان سرزنش نمی کنم؟

- ... 

 ما مثل سگ و گربھ می جنگیدیم؟کھ وقتی آمبوالنس عزیزامون رو می برد  -

- ... 

 .من کھ اولش نبودم!... اون کھ زودتر از من رسیده بود -

- ... 

 !یمی خوای بلیط ھواپیمام رو چک کن -

گین ندیده بود و اینکھ باعث تازه شدن این داغ خودش بود نسیم تا بھ حال ماھان رو انقدر غم

  .من عذر می خوام! خواھش می کنم آقای غریب نواز: آروم گفت. عذابش می داد

مردم فکر می کنند آدم ھایی ... می دونی: ماھان برای صاف کردن صداش سرفھ ای کرد و گفت

  !کھ دردشون رو جار نمی زنند، درد ندارند

- ...  

 !تا بفھمند حالت بده... بیفتی بھ جون ھمھ...  زندگیت از ھم بپاشھباید کار و -

 !بشینید خواھش می کنم -

ازش . کارن مرد خوبی نیست نسیم. من فقط صالحت رو می خوام... ھمین جا راحتم -

 ! فاصلھ بگیر

- ... 

بھ اون روز رو اون حتی زنی کھ بھ خاطرش غزالھ ... تو توی آینده اش ھیچ جایی نداری -

 !!ول کرد، نداختا

بدون بلند . سبت بھ ھمھ احساس مسئولیت می کردانگار ماھان ن. نسیم سرش رو پایین انداخت

  نھ؟. غزالھ رو خیلی دوست داشتی: کردن سرش گفت

  . کھ دوست داشتممعلومھ -

مدتی بھ ھم خیره موندند و ماھان کھ ظاھرًا از لحن نسیم خوشش نیومده بود با . نسیم نگاھش کرد

  منظورت چیھ؟:  گفتاخم بزرگی

- ...  
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 !! شرم آوره -

- ... 

 .کار کارنھ... این نمی تونھ برداشت تو از من باشھ -

 .قضاوتیجور بدون ھیچ ... من فقط یھ سوال ساده پرسیدم -

شاید فکر . نسبت بھ من مسمومش می کنھ. نسیم نمی بینی؟ داره با ذھنت بازی می کنھ -

عادت داره ھمھ ی زن ھا رو ... ھاشھشاید بھ خاطر عقده . کرده من بھ تو نظری دارم

 .دنبال خودش بکشونھ و بعد ولشون کنھ

بحث . ت و پاکت مدارک رو روی میز گذاشت روی یکی از کاناپھ ھا نشس.نسیم با سر رد کرد

من تو زندگیم آزارم بھ : ماھان ادامھ داد. سنگینی بود کھ توی آخر وقت روز، توانش رو بریده بود

فقط کارن می تونھ زنی مثل تو رو نسبت بھ ... ، تو ھم زن منطقی ای ھستییھ مورچھ ھم نرسیده

  !من مشکوک کنھکسی مثل 

- ...  

 حالت خوبھ؟ -

  .بلھ: جواب داد.  رو از روی پیشونی برداشتشنسیم پلک ھاش رو باز کرد و دست

:  تا نسیم سکوت رو شکستفضا آروم شدبرای مدتی . ماھان مراعات کرد و رو بھ روش نشست

برام سخت بود باور کنم زنی مثل غزالھ با اون ...  فقط بھ خاطر کنجکاویم رفتم خونھ اتمن

  !ھمین. روحیھ، ھمچین کاری کنھ

نسیم ھر لحظھ از رفتن بھ ویال حس . صورت ماھان دوباره جمع شد و سرش رو پایین انداخت

چشم ھای سرخ و با . ماھان سرش رو بلند کرد و بین موھاش دست کشید. بدتری پیدا می کرد

  .حتمًا این ھم تقصیر منھ: پریشون گفت

  !ماھان -

با زنی کھ من دوست دارم رو ھم می ریزه ... تقصیر منھ کھ کارن، غزالھ رو پس می زنھ -

 ...تقصیر منھ کھ غزالھ خودش و بچھ رو... و بھ خواھر بدبختم خیانت می کنھ

بدون گفتن . لند شد و کیفش رو برداشتاز جاش ب. بغض اجازه ی ادامھ دادن بھش نداد و ساکت شد

دنبالش رفت و تو آستانھ ی در . نسیم نمی تونست بذاره با این حال بره. در رو باز کردحرفی 

  !ماھان، اینطوری نرو: گفت
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ھمون لحظھ متوجھ خانوم قدیری، یکی از ھمسایھ ھا شد کھ داشت از پلھ ھا باال می رفت و چپ 

نسیم در رو بست و زن رو با فکر و .  توجھ کفش پوشید و رفتماھان بی. چپ نگاھشون می کرد

می . بھ نظر می رسید حسش بھ کارن روی قضاوتش تاثیر گذاشتھ بود. خیال ھاش تنھا گذاشت

فعال قصد ... بھ پاکت روی میز نگاه کرد.  فکری اصًال نشونھ ی خوبی نیستسواسدونست کھ و

سر تکون داد و برای . ن کارن بیرون میاد، نداشتباز کردن و بھا دادن بھ ھر چیزی کھ از دھ

  .عوض کردن فضای ذھنیش دوباره سراغ گوجھ ھا رفت

  

36««   

آقای : صدای زنی کھ مثل ھفتھ ھای قبل برای تمیز کردن و پختن غذا اومده بود از سالن شنیده شد

  !دکتر زنگ در

  !ببین کیھ: گفتکارن جلوی کمد مشغول چک کردن کت و شلوارھاش بود، از ھمون جا 

  .یھ دختر خانومھ: زن جواب داد

  !باز کن -

ید کھ چند دقیقھ بعد با صدای باز شدن در آپارتمان، بھ بیرون از اتاق سرک کشید و لیلی رو د

  !دیر کردی... سالم:  رفت و گفتبھ طرفشون .داشت با زن حرف می زد

  .سالم... خود شما ھم ھنوز حاضر نیستی -

  .ایشون برای پخت و پز اومده: کرد و گفتکارن بھ زن مسن اشاره 

  !خستھ نباشید: لیلی سر تکون داد و رو بھ زن گفت

  !سالمت باشید -

  .وقتی زن سراغ کارش برگشت، کارن دست لیلی رو سمت اتاق کشید

  !بیا ببین چی بپوشم -

 من رو کشوندی اینجا برات لباس انتخاب کنم؟ -

 مگھ مشاورم نیستی؟ -

 ! نیستم فشنتمشاور مد و -

لیلی رو سمت کمد برد و در حالیکھ دست ھاش رو روی شونھ ھاش میذاشت، . ارد اتاق شدندو

  .پشتش ایستاد

  .مھمھ. بعد از چند ماه دارم تو جمع دانشگاھی ھا میرم. یکی رو انتخاب کن -
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کارن . صدای ھشدار یخچال بلند شد. لیلی شروع کرد بھ بررسی لباس ھا و کارن منتظر موند

  !قطعش کن: رو بھ زن گفتجلوی در رفت و 

  .چشم، چشم: زن جواب داد

  .این خوبھ: گفت. دوباره سمت لیلی برگشت کھ یکی از چوپ لباسی ھا رو بیرون آورده بود

کت و شلوار سرمھ ای، پیراھن . کارن از دستش گرفت و نگاھی بھ زیپ باز شده ی کاور انداخت

. چون چشم ھای آبی داره باید سرمھ ای بپوشھقانون ننوشتھ ی ھمھ ی زن ھا این بود، .  دودی-آبی

  .خیلھ خب: لبخندی زد و گفت

  !عجلھ کن -

یھ حسی توی نگاھش بود کھ کارن . لباس رو از کاور بیرون آورد و صورت لیلی رو بررسی کرد

  چیزی شده؟: پرسید. نمی فھمید

  مثًال چھ چیزی؟ -

 .مثًال حرف زدن با ماھان -

کارن . ست کارن کھ سمت کمر شلوارش می رفت، سریع چرخیدلیلی نفس عمیقی کشید و با دیدن د

  !!فکر نکنم جایی مونده باشھ کھ ندیده باشی: پوزخندی زد و گفت

  .آره با ماھان حرف زدم: ن، از پھلو بھ چارچوب تکیھ داد و گفتلیلی پشت بھ کار

  ...کیدر مورد ... رسھ در مورد چینیازی نبود بپ. کارن مشغول عوض کردن لباس ھاش شد

  ماھان دوست داشت؟کھ از بین این ھمھ زن چرا اونی  -

 .موضوعشون تموم شده بود.  کانادا، اون ھم قبول نکرده بودرنماھان می خواست ب -

- ... 

ھمچین زنی بھ درد . بھ چند ماه ھم نکشید. من کھ بھت گفتم یھ وقت گذرونی الکی بود -

 .ماھان نمی خورد

- ... 

 .شتم بدبخت بشھتازه باید ازم تشکر کنھ کھ نذا -

  .پوشیدم: پیراھن رو روی شونھ ھاش انداخت و گفت

بود و نبود من چھ : پرسید. ش باال رفتابرولیلی برگشت، نگاھی بھ دکمھ ھای باز کارن انداخت و 

  تاثیری داره؟ مگھ جمع دانشگاھی نیست؟

  .نیتو ھستی کھ ماستمالیش ک... اگر یھ چیزی شد، از کوره در رفتم. تو باشی بھتره -
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 مگھ ھمھ دوست ھات نیستند؟ -

 .این روزھا ھیچکس دوست آدم نیست! دوست؟ -

 من ھستم؟ -

 . بھ لیلی نگاه کرد کھ مشغول برانداز کردن در و دیوار و سقف و ھرجایی بھ جز کارن بودکارن

بزرگداشتھ، شام ھم میدن، . نترس خوش میگذره: گفت. شروع بھ بستن دکمھ ھا کردآروم خندید و 

  . بھ راھھموسیقی ھم

االن چھ ! قطعش کن: داد زد. صدای جارو برقی از پذیرایی، نذاشت کھ متوجھ جواب لیلی بشھ

  !وقت جاروئھ خانم؟

  چرا سرش غر می زنی؟:  گفتترچون داخل اتاق شد و بلندظاھرًا فقط لیلی صداش رو شنیده بود 

  کی غر زدم؟: کارن سگک کمر رو بست و گفت

  . آینھ برداشت و بھ طرف لیلی نگھ داشت از میز  ادکلندو تا شیشھ

  کدوم بھتره؟ -

  .لیلی شیشھ ھا رو گرفت

  !مگھ داری میری عروسی؟ -

 از کدوم بیشتر خوشت میاد؟ -

کارن با عصبانیت . صدای جارو ھنوز رو اعصاب بود.  رو نشون دادظرف نقره ایتست کرد و 

 جای مادرتھ اینجوری رفتار می چرا با زنی کھ: لیلی گفت. نگاھی بھ دیوار سمت پذیرایی انداخت

  کنی؟

  !من مادر ندارم -

جوری سراغ کت روی تخت رفت کھ لیلی بفھمھ . توی آینھ چشمش بھ صورتش افتاد کھ اخم داشت

لباس ھای .  زدپوشید و ادکلنکت رو توی سکوت . حق اظھار نظر تو ھمھ ی زمینھ ھا رو نداره

  خوبم؟: ا پرسیدروی تخت رو جمع و جور کرد و برای عوض کردن فض

پالتوی مشکی . امروز بھ خودش رسیده بود. لباس ھاش رو بررسی کرد. رو بھ روی لیلی ایستاد

احتماًال ... دکمھ ھای باز، شال گردن آویزون روی ساعد. روی مانتوی جلوبستھ ی کوتاه و طوسی

. داشت آرایش قابل تشخیصصورتش ھم . با این شلوار تنگ طوسی یھ جفت بوت جلوی در بود

نگو ... می بینم یھ چیزیت عوض شده امروز: کارن با دیدن حالت سوالی چشم ھاش خندید و گفت

  .رژت پررنگ تره
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  .خیلی ھم بد نیستی: از تعجبش دوباره خندید و ادامھ داد

  !!شما ھم کمتر جلو آینھ وایسا عروس خانوم... من مثل ھمیشھ ام -

سفارش ھای الزم رو بھ زن کرد و . نبالش حرکت کردبھ طرف در راه افتاد و کارن ھم با لبخند د

  کجا؟: کارن سریع پرسید. وقتی بھ البی پایین رسیدند لیلی جدا شد. ھر دو بیرون رفتند

  .با ماشین خودم میام -

 چرا؟ -

 !وسط خیابون نمونم...  اگر دعوا کردیماحیانًا -

ی انگار حواسش جمع کارن فکر می کرد فراموش کرده ول. بھ جریان رستوران بوداشاره اش 

  . بود

  .دعوا نمی کنم... بیا بریم -

  . کارن جلوش رو نگرفت. اما لیلی بھ راھش ادامھ داد

زود . اتر دانشگاه راه افتادندئچند دقیقھ بعد ماشین ھا رو پشت ھم پارک کردند و سمت سالن آمفی ت

سالن بشھ و ھمکارھاش رسیده بودند و کارن ترجیح می داد این بیرون قدم بزنند تا اینکھ وارد 

ھنوز دور و اطراف سالن خلوت بود و این نزدیکی ھا کسی . بحث ھای ھمیشگی رو پیش بکشند

بند کیف بزرگ چرمش رو گرفت و . نگاھی بھ لیلی انداخت کھ کنارش راه می رفت. دیده نمی شد

  .رو در میاره گردن و ستون فقرات این کیف ھای سنگین پدر: گفت

  .زیاد سنگین نیست -

- ... 

 مطمئنی ورود برای عموم آزاده؟ کارت نخوان؟ -

 .تو سالن بھ این بزرگی کسی گیر نمیده -

 .آخھ شام داره -

 از چی می ترسی؟. من دعوت شدم، تو ھم با منی. شام مال بعد از برنامھ است -

 .آخھ تو دوران دانشجویی ما، شام نمی دادند. ھیچی -

 .حاال سمیناھار ھای ما رو ندیدی -

فکر کردی داریم میریم : گفت. کارن از اینکھ سر بھ سرش بذاره، خوشش می اومد. لیلی خندید

  ؟کوه

  بده؟: لیلی پرسید. داشت بھ بوت ھاش نگاه می کرد
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  مگھ تو این جامعھ زندگی نمی کنی؟. نباید پر زرق و برق بری... محیط دانشگاھیھ -

 مگھ خود دانشجوھا بوت نمی پوشند؟. من کھ لباس ھام مشکلی نداره -

 !نھ ھمسن تو... اون ھا یھ مشت بچھ اند -

تازه طرف من ھم نباید بیای تا وقت شام کھ از سالن : لیلی چشم غره ای رفت و کارن ادامھ داد

  .پشت آدم حرف می زنند. میریم بیرون

  .ایستاد و بھ عقب برگشت. متوجھ شد کھ لیلی ھم پاش راه نمیاد

  چیھ؟ -

  سمت خانوم ھا بشینم؟من رو تا اینجا کشوندی کھ چی بشھ؟ برم -

 پس چکار کنی؟ سمت آقایون بشینی؟ -

- ... 

 کم پشت من حرف ھست، حاال کل سالن پچ پچ کنند؟ -

- ... 

 ...یعنی دو ساعت دوری من رو -

با خنده جملھ رو تموم . شال افتاد توی دستش. با شال گردنی کھ توی صورتش خورد، ساکت شد

  !نمی تونی تحمل کنی؟: کرد

دنبالش راه افتاد و قدم ھاش رو تندتر .  داشت برمی گشت سمت ماشین ھااما لیلی نمی شنید،

! لیلی: گفت. خوشبختانھ کسی اطراف نبود و می تونست از دلش در بیاره. بھش رسید. برداشت

  !صبر کن

- ...  

 .شام رو با ھم می خوریم، بعد میریم بیرون می گردیم -

- ... 

ین ماه ھای بعد از دادگاه، رسمًا ھمھ ی تو ا. تو اینجا باشی، اعتماد بھ نفس من بیشتره -

. ترجیح می دادم نرم سر کار. جنگ اعصاب بود. تمرکز نداشتم. کارھام مختل شده بود

 یادت نیست؟؟... ھمھ ی این ھا رو بھت گفتم

- ... 

  !حداقل شالت رو بگیر: کارن گفت. داشت خیلی سخت می گرفت
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کارن دو طرف شال رو بلند . نگاه می کرد مستأصل با چشم ھای. لیلی متوقف شد و سمتش چرخید

بدش . االن یکی میبینھ: لیلی بھ اطراف چشم چرخوند و با ترس گفت. کرد و دور کمرش انداخت

  !بھ من

  میای یا بھ زور ببرمت؟: با خنده گفت. کارن محکم تر کشید کھ نزدیک تر بیاد. و بھ شال چنگ زد

جا کسی نمیشناسم، حتی پروفسوری کھ من اون.  کارن باید با من ھماھنگ می کردی-

  !بزرگداشتشھ

  !ولش کن: دوباره بھ دور و بر نگاه کرد و با حرص گفت

نھ ای برای شب بیرون رفتن داشتھ ازش خواستھ بود بیاد تا بھو.  بودنگاه کارن روی لب ھاش

وری چرا تا حرفی می زنم، ف: بی ربط پرسید. از طرفی بودنش خیالش رو راحت می کرد. باشند

  میری سراغ ماھان؟

  !!!کارن -

  !خواھش... بیا بریم: کارن گفت. لیلی قدمی بھ عقب برداشت. بھ خودش اومد و شال رو ول کرد

  !بھ خاطر کارن: گردنش رو کج کرد

  الکی بیام تو سالن بشینم؟: لیلی لبخند غمگینی زد و در حالیکھ شال رو دور گردنش مینداخت، گفت

  .گردیمدو ساعتھ، بعد میریم می  -

چند پلھ ی جلوی در ورودی رو با ھم  .لیلی خنده ی تلخی تحویل داد و جلوتر از کارن راه افتاد

  !اخم نکن! بخند دیگھ: کارن لبخندی بھ لیلی زد و گفت. طی کردند و وارد سالن شدند

لیلی با یھ لبخند کج و کولھ سرش رو بھ طرفین تکون داد و سمت ردیف ھایی رفت کھ خانم ھا 

بھ خاطر . کارن نگاھش رو بھ ردیف ھای صندلی داد تا آشنا ھا رو پیدا کنھ. غال کرده بودنداش

دکتر دریانی یکی از اساتید خوب کارن بود و باید برای بزرگداشتش می . حفظ ظاھر اومده بود

لیلی ھم توی رستوران گفتھ بود کھ باید . حوصلھ ی کسی رو نداشت ولی باید سعی می کرد. اومد

  !یھ چیزی تو ھمین مایھ ھا... ت ھاش رو بیشتر از دشمن ھاش کنھدوس

این بار . با ھمھ گرم احوالپرسی کرد. با دیدن عده ای از ھمکارھای دانشگاه بھ ھمون طرف رفت

باید برای حفظ . قصد نداشت فقط مثل قدیم بھ نظر برسھ، بلکھ  می خواست بھتر از قبل باشھ

این تنھا راه رسیدن . ایی کھ باھاشون در ارتباط بود، جا می کردموقعیت، خودش رو توی دل آدم ھ

  . بھ اھدافش بود
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عسگرلو بعد از ورود یک . ھنوز سالن کامل پر نشده بود و مھمون ھا تک تک وارد می شدند

  !فکر نمی کردم بیای: آروم گفت. راست سراغ کارن اومد

  چرا؟ -

 .قبًال از این جور مراسم خوشت نمی اومد -

 .یانی استادم بوددکتر در -

 !چرا بعد از چھار سال یادشون افتاده؟... خدا رحمتش کنھ -

  چرا تا وقتی زنده بود ازش یادی نمی کردند؟: یکی دیگھ از آشناھاش کھ شنیده بود، جواب داد

کھ داشت روی استیج آماده می شد،  ھمایش مجریکارن پوزخندی زد و عسگرلو با نگاھی بھ 

  !کرشون میگذرهحاال ببین چی تو ف: گفت

  !احتماًال بھ خاطر مراسم و شام سھ برابر بودجھ گرفتند از دانشگاه -

کارن برای مھندس قیاسی کھ داماد دریانی . خندیدند و سر تکون دادند بھ گفتھ ی کارنھر دو مرد 

مرد از جاش بلند شد و طبق . بود دستی تکون داد و با عذرخواھی از اطرافیان، بھ سمتش رفت

کارن چند دقیقھ ای !! کارن تشکر کرد» لطف حضور«ی معمول این جور مراسم از تعارف ھا

کنار اعضای خانواده ی استادش در مورد خصوصیات خوب پدرشون صحبت کرد کھ البتھ خالی 

پیداش . بعد از جمع دور شد و با نگاه نامحسوسی بین خانم ھا، دنبال صندلی لیلی گشت. بندی نبود

اما کارن نمی تونست زمان زیادی بھش . نھ زده و نگاھش بھ کارن بودکرد؛ دستش رو زیر چو

احساس نوجوون ھایی رو داشت کھ تالش می کنند . زل بزنھ، لبخندی زد و سرش رو چرخوند

حس . براشون سختھنگاه دوست دخترشون رو از بزرگترھا مخفی نگھ دارند ولی کنترل کردن 

  . ھ نکرده بودشیرینی بود کھ توی نوجوونی ھیچوقت تجرب

کارن باھاش .  بود کھ دستش رو دراز کرده بودھمایشدبیر . سمتش چرخید. کسی بھ طرفش اومد

چھ خبر؟ خیلی : مرد کنار کارن راه افتاد و شروع بھ صحبت کرد. دست داد و لبخند بزرگی زد

  کًال دانشگاه رو ول کردید؟... وقتھ ندیدمتون دکتر

  .ی زنمگاھی سر م. نھ، اینطورھام نیست -

 . ما سعادت نداشتیم.بلھ -

 .مشغول کارھای تحقیقاتی ام -

 .چھ خوب -
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احتماًال ناشر بھ ھمین زودی براش یھ جلسھ ی  و رو بھ پایان بودجلد اول مجموعھ کتاب ھا 

  . چھ جرأتی داشتید ھمچین مراسمی راه انداختید: رو بھ مرد گفت. رونمایی کوچیک میذاشت

  چطور؟ -

 !دیث زیادهحرف و ح... می دونید کھ -

 !جدی؟ حتمًا سر مخارج -

کاری نمیشھ : مرد با حرص نفسش رو بیرون داد و گفت. کارن لبخندی زد و ابرو باال انداخت

  !شما خودتون رو درگیر نکنید... کرد

  .بھ خاطر شما میگم -

  .این ردیف جای شماست! بفرمایید... ممنون -

شخندی زد و رفت تا روی یکی از کارن نی.  می شدرزرورو نشون داد کھ معموًال اول ردیف 

اگر قرار بود ھمھ رو با ھم راضی نگھ داره باید کمی .  زرشکی بشینھ- صندلی ھای چرم قھوه ای

فضای سالن رو کمتر از دو سال پیش تعمیر کرده . روی یکی از صندلی ھا نشست. بدجنس می شد

ای بین ردیف ھا رو خالی می کردند ھمھ کم کم داشتند راھروھ. ھمھ جا تقریبًا نو و تمیز بود. بودند

لیلی سر . دوباره کمی چرخید و بھ عقب نگاه کرد. برنامھ داشت شروع می شد. و جا می گرفتند

باالخره . کارن کمی مکث کرد تا سمتش چشم بچرخونھ. جاش نشستھ بود و بھ استیج نگاه می کرد

حواسش رو . ، حداقل اخم نداشتاگر لبخند ھم می زد از این فاصلھ دیده نمی شد. متوجھ اش شد

  . دوباره بھ استیج داد و کارن سر برگردوند

خودش گفتھ بود کھ ممکنھ دیگران بد برداشت . نسیم نمی خواست نگاه کارن مدام بھ پشت سر باشھ

ھنوز سر ده دقیقھ بود کھ مثًال داشتند سر صندلی ھاشون می نشستند ولی . بھ ساعت نگاه کرد. کنند

صداھا پایین . گفت و توجھ ھا بھش جلب شد» ...بسم ا«مرد پشت تریبون . ده بودو صدا کم نش

کارن رو چک کرد کھ خیلی شیک و رسمی تو . نور صحنھ بیشتر شد و نور سالن کمتر. اومد

نسیم بھ خودش اجازه نمی ! نسیم رو تا اینجا کشونده بود کھ فقط اومده باشھ.  نشستھ بود اولردیف

کارن کسی رو پیدا کرده بود کھ باھاش راحت .  ی کارن رو پای عالقھ بذارهداد کھ توجھ ویژه

. طبق ارزیابی نسیم، دیگھ اونقدرھا ھم بھ گفتگودرمانی نیاز نداشت. حرف بزنھ و بھش تکیھ کنھ

ھمین روزھا باید سر . مدت ھا بود کھ اصًال عصبی نشده بود و نشون می دادرفتارش نرمال 

فقط یھ مورد ھنوز جای کار داشت . دگی ای کھ نسیم توش نقشی نداشتسر زن. کارش برمی گشت
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و اون بیرون کردن وسواس گونھ ی زن ھا از زندگیش بود، نھ بھ خاطر عقیده ی شخصی، بلکھ 

  .از روی صدمھ ی زندگی مشترک قبلیش

  جای کسیھ؟ -

ری برداشت و کیفش رو از صندلی کنا. نسیم از فکرھاش کنده شد و بھ زن باالی سرش نگاه کرد

  .خیر: گفت

بلھ خودش ... دوباره بھ طرفش نگاھی انداخت. زن نشست و نسیم چھره اش رو بھ خاطر آورد

یکی از خانوم ھای ضیافت شام دکتر مجیدی کھ بھ نظر می رسید چشمش دنبال کارنھ، . بود

ی صورت با یادآوری رو ندادن کارن بھش، لبخندی رو. اون شب سراغ کارن رفتھ بودھمونی کھ 

  چیزی شده؟: نسیم نشست و زن پرسید

  .نھ: نسیم نگاه خیره اش رو جمع کرد و گفت

پس این تازگی ھا روحیھ ی فمینیستیش . بعد از فکرھای خودش بھ عنوان یھ ھمجنس خجالت کشید

زن . سالن ساکت شده بود... کجا رفتھ بود؟ روحیھ ای کھ توی تنھایی ھا سر پا نگھ اش می داشت

  شما ھمراه آقای دکتر شفیق اومدید؟: پایین آورد و گفتصداش رو 

  چطور مگھ؟: بعد از سکوت کوتاھی جواب داد. نسیم از سوال ناگھانی و بی موقع زن جا خورد

  من شما رو تو دانشکده ندیدم، از دانشجوھای قدیمی ھستید؟... آخھ دیدم با ھم وارد شدید -

 ...نھ، رشتھ من -

ربطی بھ : بھ جاش گفت. ی کارن رو بھ یھ روانشناس ربط بدهنمی خواست کس. حرفش رو خورد

  .پزشکی نداره

  تو مھمونی جناب مجیدی ھم بودید، درستھ؟ -

  .  از آدم ھای اینجا کمتر از این نمی شد انتظار داشت.ظاھرًا حواسش خوب جمع بود

  .بلھ بودم ولی شما رو بھ خاطر نمیارم -

. حسی کھ باعث می شد بھ این زن تیکھ بندازه. بودحاال بھ خاطر حسش بھ کارن، دروغ ھم گفتھ 

با یھ ... ولی من شما رو یادمھ: زن دوباره بھ حرف اومد. نسیم برای خودش با تاسف سر تکون داد

  !!آقای دیگھ

من از ھمکارھای قدیمی آقای : زن ادامھ داد. نسیم دستھ ی صندلی رو فشار داد و چیزی نگفت

  .دکترم

  !موفق باشید -
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 .ھستم -

 !!تماد بھ نفس باال نکتھ مثبتیھاع -

 .ممنون از تعریفتون -

احتماًال می خواست اطالعاتی ازش . خیلی واضح بود کھ زن ھم قصد تحریک کردنش رو داره

مسلم بود مردی کھ با وجود تأھل . نسیم بھ انگشت حلقھ ی زن نگاه کرد کھ خالی بود. بیرون بکشھ

مخصوصًا وقتی ... خیلی ھا رو سمت خودش می کشھشتھ، حاال کھ در دسترس تر شده، خواھان دا

زن مقدمھ چینی رو کنار . با این فکر اخمی روی پیشونی نسیم نشست... کھ سر کار برمی گشت

  می تونم بپرسم رابطھ ی شما با دکتر چیھ؟: گذاشت و مستقیم پرسید

 می اومد و با وجود اینکھ مدتی از شروع گفتگوی سخنران می گذشت، صدای زن از کنار گوشش

اجازه میدید بھ صحبتشون : فقط با اشاره بھ استیج، گفت. نمی تونست خودش رو بھ نشنیدن بزنھ

  گوش بدیم؟

اگر بفھمھ یھ شنونده ... دانشجوھای ایشون ھم بھ صحبتش گوش نمیدند: با لحن مغرورانھ گفتزن 

  .ذوق می کنھپیدا کرده، 

  .گمتو دانشگاه بھش می: آروم خندید و ادامھ داد

با تم قھوه ای و موھای رنگ شده ی . شیک و مرتب لباس پوشیده بود. نسیم زن رو برانداز کرد

 گیر داده بود و کوتاه  سن داشتھ باشھ، با این حال با لجبازی بھ نسیم34می خورد کھ باالی . بلوند

کھ حاال این ھمھ وقت صرف درمان کارن نکرده بود . اما نسیم قصد کم آوردن نداشت. نمی اومد

  !دودستی تقدیمش کنھ بھ آدمی با غرور کارنِ  قبل از درمان

  خیلی دوست دارید رابطھ ی ما رو بدونید؟ -

نسیم نمی تونست حرفی از مشاور بودن خودش . زن ابرویی باال انداخت و بھ لب ھاش حرکتی داد

 نمیاد با اگر چیزی بینتون نیست، من بدم: زن گفت. بزنھ و زندگی خصوصی کارن رو رو کنھ

  .بھ ھمین دلیل پرسیدم. دکتر بیشتر آشنا بشم

انگار حق مسلمش بود کھ درباره ی ھر مردی کھ . زن خیلی رک حرف می زد. نسیم پوزخندی زد

زنی کھ . برای لحظھ ای بھ عزت نفسش حسادت کرد. دوست داره، فکر کنھ و حتی پا پیش بذاره

ت زیبا بود و برای بھ دست آوردن ھر چیزی کھ  ی شغلی و تحصیالت باالیی داشت، بھ نسبرتبھ

حتی بھ جای تالش . نسیم سال ھا پیش، وحید رو از دست داده بوداما . می خواست تالش می کرد

بیشتر، بھ بھانھ ی تحصیل توی تھران، از ھمھ قایم شده بود تا پیامد اشتباھاتش گریبان گیرش 



 356 

با خودش فکر کرد، تالش مھم .  می کرداگر سن االن خودش رو داشت، ھمھ چیز فرق. نباشھ

زن توی صورت . حاال ھم نوبت خودش بود! ترین اصلیھ کھ ھمیشھ بھ مراجعینش توصیھ می کنھ

  حالتون خوبھ؟: نسیم دقت کرد و گفت

  ...حقیقتش. بلھ -

- ... 

 .مباره ی رابطھ مون با کسی صحبت کنیکارن دوست نداره در -

بھ خصوص با آوردن اسم . یی رو استفاده کردهخودش ھم می دونست کھ جملھ ی چند معنا

بعد توی صندلی راحت تر نشست و . زن برای چند ثانیھ بھ چشم ھای نسیم خیره شد. کوچیک

. خوشبختانھ سوال دیگھ ای نپرسید و واکنش بچگونھ ای ھم نشون نداد. نگاھش رو بھ سخنران داد

اگر مشکلی برای کارن پیش می اومد، . نسیم نفس عمیقی کشید و بھ حرفی کھ زده بود فکر کرد

دروغ نگفتھ بود ولی نمی تونست جلوی برداشت . خودش رو برای بی مالحظگیش نمی بخشید

داشت بھ خاطر مردی کھ سھمش نبود، . بھ یاد حرف ماھان افتاد. ھای مختلف از جملھ رو بگیره

زن . ید حق با ماھان بودشا. خیلی کوتاه می اومد، خیلی مایھ میذاشت، خیلی بی مالحظھ می شد

یکی خودکشی می . ھای اطراف کارن بھ خاطر از دست ندادنش، دست بھ ھر کاری می زدند

حاال ... کرد، یکی باعث طالقش می شد و یکی مثل این زن بدش نمی اومد ازش خواستگاری کنھ

  .نسیم ھم شده بود یکی از ھمین زن ھا

یک .  عذرخواھی از جلوی ردیف صندلی ھا عبور کرداز این فکر با عصبانیت از جا بلند شد و با

قصدی نداشت کھ خودش رو نسیم ھمچین ! نھ. راست از سالن خارج شد و بھ طرف ماشینش رفت

خداحافظ تا . یھ کاری پیش اومد کھ باید می رفتم: داخل ماشین بھش پیام داد. تا این حد پایین بیاره

  .فردا

  .بعد گوشی رو خاموش کرد و استارت زد
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37««   

. پالتوش رو توی اتاقک نگھبانی آویزون کرد و بدون برداشتن جارو و سطل و تی، بیرون رفت

حتی .  گذاشتھ بود غالشدیروز بھ معنای واقعی کلمھ. قبل از انجام ھر کاری باید لیلی رو می دید

ساس تحقیر ھم عصبانی بود و ھم احکارن . گوشی رو ھم روشن نمی کرد کھ جواب کارن رو بده

  . شدن می کرد

در اتاق رو زد و وارد . سمت اتاق مدیر موسسھ رفت، سر و صدایی از طبقھ ی باال شنیده می شد

  خانوم محسنی بیرونند؟: بعد از سالم و تعارفات ھمیشگی پرسید. شد

  .تو راھروی باال برنامھ دارند: پرچمی با انگشت بھ باال اشاره کرد و گفت

  چھ برنامھ ای؟ -

ھفتھ پیش واسھ گردھمایی خانوم ھای سرطانی، اطالعیھ داده بودیم، تاریخش امروز چند  -

 .نسیم جان باالست. بود

 داره سخنرانی می کنھ؟ -

 .آخر جلسھ ھم بروشورھای پزشکی و رژیم توزیع میشھ. توصیھ ھای روانشناسی... تقریبًا -

 .کھ اینطور -

 .دخیلی خوب استقبال کردن. امیدواریم یھ کمکی بشھ. بلھ -

 خیلی وقتھ شروع شده؟ -

پرچمی نگاھی بھ ساعت انداخت و در حالیکھ گوشی رو برمی داشت، جواب . تلفن زنگ خورد

  .آره، آخراشھ: داد

بھ سمت پلھ ھای طبقھ ی . تمام شب منتظر بود، حاال ھم اینجا. کارن سر تکون داد و بیرون رفت

کارن روی یکی از پلھ . ی شدصدای صحبت کردن لیلی کم کم واضح و واضح تر م. دوم رفت

 خانم ھایی کھ روی صندلی ھای ردیف شده وسط ط نشست کھ توی دیدرس جمعیت نباشھ،ھای وس

صندلی ھا پشت بھ پلھ و رو بھ دیوار جنوبی ساختمون . راھرو، نشستھ بودند و گوش می دادند

  !ببخشید: یکی از خانم ھا گفت. بودچیده شده 

  !بفرمایید -

 درست، ولی من ھر بار کھ امیدوارتر شدم، با پیشرفت مریضی، ھمھ ی این حرف ھا -

 .ناامیدیم چند برابر شد
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من ھمون ابتدای بحث گفتم خوشبینی واقع : صدای آروم گفتگو توی راھرو پیچید و لیلی جواب داد

شون، سعی می کنند اطالعات رگاھی پزشک ھا بھ خاطر از دست نرفتن روحیھ بیما. گرایانھ

... یلی امیدوارشون کنند، ولی بعد از یھ مدت کھ با نتایج درمان ضد و نقیض بودخ. موثق ندند

  .بیمار دچار بی اعتمادی میشھ

  .منظور من ھم دقیقًا ھمین بود... بلھ -

در این صورت شما بھ عنوان کسی کھ داره با بیماری دست و پنجھ نرم می کنھ، بھ  -

از پزشک بخوایید کھ با شما تعامل . پزشک ثابت کنید کھ تحمل شنیدن حقایق رو دارید

در این صورت در طول درمان نھ دچار بی اعتمادی و ناامیدی میشید، نھ از . داشتھ باشھ

 .نتیجھ ی درمان سرخورده

کارن بارھا و بارھا با اینجور موارد مواجھ شده بود و . ھمھ با تاکید چیزی گفتند و بعد ساکت شدند

در . یک... پس جمعبندی بحثمون این شد خانم ھا:  ادامھ دادلیلی. متوجھ حرف ھای لیلی می شد

. ھر شرایطی امیدوار باشید، ممکنھ ھر لحظھ حقایقی در مورد درمان قطعی بیماری کشف بشھ

ریلکسیشن تمرین ھای . سھ. گاھی خاطره نویسی کنید، حاالت درونی خودتون رو بنویسید. دو

. چھار. چند تا روش سادهھست، ھم آموزش مراکزش ، ھم آدرس بروشور توی. فراموش نشھ

مثل زبان، . کاری رو یاد بگیرید کھ ھمیشھ آرزوش رو داشتید، با توجھ بھ سطح توانایی جسمیتون

  ...موسیقی، نویسندگی و

  . درست می کنمسنتیخانوم من کیف  -

 ! رد و بدل کنید باشید و کارھای ھنریتون روحتی می تونید با ھم در تماس... چقدر عالی -

لیلی مشغول جواب دادن بھ سوال ھا شد و . چند نفر خندیدند و صدای گفتگوی شادی دوباره پیچید

کارن از . ظاھرًا داشتند برای رفتن آماده می شدند. ھمھمھ بیشتر شد.  رو پخش کردبروشورھا

 پایین  از پلھ ھاآروم آرومخانم ھا . جاش بلند شد و گوشھ ای توی پاگرد ایستاد تا جمعیت رد بشند

یکی غمگین، یکی خوشحال، یکی نگران، یکی بی . ھر کدوم حالتی بھ صورتش گرفتھ بود. رفتند

  ...تفاوت

لیلی رو بھ روی . باقیمونده ی پلھ ھا رو طی کردکارن وقتی ھمھ دور شدند و صداھا کم شد، 

یدا کارن بھ طرفش رفت کھ مشغول پ. ردیف ھای صندلی، پشت میز اداری کوچیکی نشستھ بود

: با نزدیک تر شدن کارن، سرش رو بلند کرد و گفت. کردن چیزی بین ورق ھای روی میز بود

  ...چیزی
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  اینجا بودی؟: پرسید. متوجھ کارن شد و کاغذھای توی دستش رو پایین گذاشت

  .تازه رسیدم -

. ..این جلسھ ھا باید واسھ خانواده ھاشون تشکیل بشھ: لیلی دستش رو توی ھوا تکون داد و گفت

  .خود بیمار انقدر درگیری داره کھ تحملی برای این سخنرانی ھا نمی مونھ

: لیلی لبخندی زد و دوباره بھ حرف اومد. برای این حرف ھا نیومده بود. کارن اظھار نظری نکرد

  ...گوش وایساده بودی؟

  می ترسیدی بشینی کنار خانم ھا، خط ھای دورت کمرنگ بشھ؟: و با شیطنت ادامھ داد

کارن میز ! باید ھم نگران می شد.  سکوت کارن طوالنی شد، نگاه لیلی رنگ نگرانی گرفتوقتی

لیلی کھ گیج شده بود، ایستاد و . رو دور زد و کنار صندلی لیلی، بازوش رو کشید تا بلندش کنھ

  چرا اینجوری می کنی؟: پرسید

یده شد و صندلی عقب با فشار بیشتر کارن، پایھ ھای صندلی با صدای ناجوری روی سنگ ھا کش

  باز چی شده؟! ولم کن: لیلی دستش رو کشید و گفت. رفت

چیھ؟ چرا : خیلی عادی جواب داد. کارن بازوی دیگھ اش رو ھم گرفت و بیشتر سمت خودش کشید

  تقال می کنی؟

  !حالتون خوبھ دکتر؟ -

 می خوام بغلت کنم، چرا می ترسی؟... معلومھ کھ خوبم -

  چرا تعجب کردی؟: کارن پوزخندی زد و گفت. د و خیره نگاه می کردلب ھای لیلی باز مونده بو

- ...  

 مگھ ما با ھم رابطھ نداریم؟ -

 چی؟ -

 مگھ خودت بھ یکی از ھمکارھام نگفتی؟ -

- ... 

 !اون ھم بھ یھ خانوم -

  .لیلی ھنوز خیره نگاه می کرد و مردمک ھاش تکون می خورد

  نکنھ می خوای انکار کنی؟ -

و بھ عقب ھل داد ولی کارن قصد تکون خوردن نداشت، بھ حرف کارن ر. لیلی بھ خودش اومد

  .توضیح میدم... !آروم باش: اومد
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  .فقط می خوام زنی کھ باھاش رابطھ دارم رو بغل کنم... من آرومم -

 !این بازیت رو تموم کن! متوجھ منظورت شدم -

  !بازی؟: گفت. کارن دوباره پوزخند زد

بعد . روی صورتش دست کشید و چند قدم راه رفت. فتلیلی رو بھ عقب ھل داد و ازش فاصلھ گر

.  سکوت نگاه می کردتویلیلی ھمچنان  .با آرامش بیشتری سمتش چرخید تا توضیحش رو بشنوه

  .خوشحالم کھ بھ اعصابت مسلطی: باالخره گفت

- ...  

 !انقدر کھ با یھ نمایش حساب شده، منظورت رو می رسونی -

زنی کھ ھمکارمھ دیشب سر شام : حن مالیم تری گفتبا ل. کارن لحظھ ای پلک ھاش رو بست

  اگر جای من بودی چکار می کردی؟... اومده حرف تو رو پیش می کشھ

بھ جای جواب، . لیلی بھ کناره ی میز تکیھ داده بود و دست ھاش رو روی سینھ اش جمع کرده بود

  !پس با ھم شام خوردید: پرسید

دی می کرد و بھ خیالش کارن ھنوز انقدر زن ھا رو دختره داشت حسو. کارن دوباره پوزخند زد

چرا فقط اعتراف نمی کرد؟ وقتی بھ کارن عالقھ داشت و کارن ھم بھش !!! نشناختھ بود کھ بفھمھ

برای کارن . فکر می کرد، دیگھ این ادا در آوردن ھا چی بود؟ می تونستند یھ مدت با ھم بگردند

ی عاشقانھ کنھ ولی اگر خودش پیش قدم می شد، ممکن نبود کھ از مشاورش درخواست رابطھ 

  .دیگھ مسئولیتش با کارن نبود. مسئلھ فرق می کرد

  .آره شام رو با ھم خوردیم -

 خوش گذشت؟ -

وقتی زنی کھ ھمراھم برده بودم، نیم ساعت ھم منتظرم نموند، چکار باید می ... بد نبود -

 کردم؟

 .کاری برام پیش اومد... گفتم کھ -

 ! از خواستھ ی منکار مھم تری. آره -

  !پس ایشون بھ خواستھ ھات ھم اھمیت میده: لیلی خنده ی کوتاھی کرد و گفت

  .تو اون چند ساعتی کھ صحبت می کردیم، اینطور بھ نظر می رسید... بلھ -

 !!چند ساعت -

 .ھنوز جواب من رو ندادی -



 361 

- ... 

  ؟ما با ھم رابطھ ای داریم: جلوتر رفت و نزدیک صورت لیلی شمرده شمرده گفت

  .ظاھرًا خیلی نگرانی کھ حرف من رو نظر اون خانوم تاثیری گذاشتھ باشھ -

چرا اون حرف رو : ه گرفت و گفتش رو نشنید توی جیبزنگ موبایل. کارن دیگھ کالفھ شده بود

  بھش زدی؟

کارن متوجھ نمی شد چرا گفتن . لیلی سرسختانھ نگاه می کرد و انگار قصد جواب دادن نداشت

  چرا بھش گفتی با من رابطھ داری؟: دوباره پرسید! القھ داره، انقدر براش سختھاینکھ بھ کارن ع

چون تشخیص دادم ھنوز آمادگی وارد : لب ھاش رو تر کرد و گفت. لیلی نگاھش رو پایین انداخت

  .خواستم اینطوری شر اون زن رو از سرت باز کنم... شدن بھ رابطھ رو نداری

من خودم باید در مورد زندگی و : با حرص گفت.  شنیدهکارن باورش نمی شد کھ چھ توجیھی

  !روابطم تصمیم بگیرم، نھ تو

  !انگار بھ خاطر از دست دادن فرصت خیلی ناراحت شدی -

 کی گفتھ از دست دادم؟ -

جواب موبایلت :  گفت از چند ثانیھبعد. لیلی دوباره نگاھش رو از زمین برداشت و بھ کارن دوخت

  !!رو بده

صبح چند بار تماس داشت و بدون نگاه کردن ھم می . ت زنگ می خوردگوشی دوباره داش

  خودشھ، نھ؟: لیلی بھ حرف اومد. با این حال با دیدن شماره اخم کرد! دونست پشت خط کیھ

- ...  

 .می خوام اشتباھم رو جبران کنم!... دهِب -

 رو دراز کارن دستش. کارن ھنوز متوجھ منظورش نشده بود کھ لیلی گوشی رو از دستش قاپید

: چند قدم فاصلھ گرفت و پشت گوشی گفت. کرد ولی دیر شده بود و لیلی تماس رو وصل کرده بود

  !سالم

بلھ، «لیلی بھ صحبتش ادامھ داد . کارن دست بھ سینھ ایستاد و منتظر شیوه ی جبران کردن لیلی شد

  ...»ممنون«... »خودم ھستم

 جواب دادم، چون می خواستم چیزی رو من. ایشون ھم اینجاست «بھ کارن انداخت،نگاھی 

ظاھرًا شما از صحبت دیشبمون برداشت نادرستی «کارن گوش ھاش رو تیز کرد، ... »توضیح بدم

  ...»بلھ«... »داشتید
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کارن خواست بھ طرفش بره و گوشی رو بگیره اما لیلی دستش رو بھ نشونھ ی توقف باال آورد، 

کارن دندون ھاش رو ... »ی نزدیک تری بین ما نیستمن از آشناھای دکتر شفیق ھستم، رابطھ «

چشم غره ی کارن ... »سو تفاھم برطرف بشھجلوی ھر دوتون بلھ، خواستم «روی ھم فشار داد، 

و کارن دوباره دست انداخت تا گوشی رو بگیره ولی لیلی قدمی بھ عقب برداشت . رو نادیده گرفت

ین بود، کارن قصد مجادلھ و بھ زور گرفتن گوشی اگر واقعًا تمام حسش بھ کارن ھم. اجازه نداد

  ...»کھ اینطور«... »ادعای مالکیتش مال شما... درستھ«لیلی پوزخند زد، . رو نداشت

 کھ  سر جا ماتش برد، کننده بودکم کم داشت بھ کارن برمی خورد و جملھ ی بعدیش انقدر شوکھ 

صدای باال اومدن کسی از پلھ ... ».قھ نیستاتفاقًا ایشون سربستھ بھ من فھموند کھ بھ شما بی عال«

  گردھمایی خوب پیش رفت؟: بعد صدای ماھان کھ گفت. ھا رو شنید

مثل . کارن سر چرخوند و صورت ماھان رو دید کھ نگاھش بین لیلی و کارن در گردش بود

. اشرافی کھ داد می زد صاحبش بچھ پولدارهیکی از اون پالتوھای قدم ھای مصمم و ھمیشھ با 

و گوشی رو سمت کارن » !خدانگھدار. پس قطع می کنم«کارن رو بھش اخم کرد و لیلی فقط گفت 

  . حلش کردمدیدید بی خود نگران بودید؟! بفرمایید: با چھره ی خونسرد گفت. گرفت

حتی حرفی . اصال انتظار این رو نداشت. کارن با اکراه دستش رو بلند کرد و گوشی رو گرفت

لیلی خیال کرده بود کیھ کھ . دن بھ ذھنش نمی رسید، مخصوصًا جلوی ماھانبرای بھ زبون آور

... باھاش اینطور گستاخانھ رفتار می کرد؟ بھ جای یھ اعتراف ساده، شرایط رو بدتر کرده بود

  استقبال شد؟: ماھان دوباره پرسید. تمام حسش بھ کارن دلسوزی و انجام وظیفھ بودواقعًا شاید 

قرار شد ھر ماه یھ ... بلھ: و بی خیال بحث چند دقیقھ پیش با لبخند جواب دادلیلی سر تکون داد 

  .بیمارھا ھم ھمدیگھ رو ببینند. جلسھ بذاریم

  بروشور ھا کم نیومد؟. خوبھ -

 .یکی اضافھ موند. نھ -

من بابت برخورد اون شبم یھ عذرخواھی : با ھم بھ طرف پلھ ھا راه افتادند و لیلی بھ حرف اومد

  .بدھکارم

فراموشش کنید؛ چیز : اون شب؟ کدوم شب؟؟ کارن گوشی رو توی مشتش فشار داد و ماھان گفت

  .در واقع مقصر من بودم، زیاد شلوغش کردم. مھمی نبود

 !نھ، این چھ حرفیھ؟ -

  .وقتی رفتم خونھ، خیلی خجالت کشیدم. من یھ کم احساساتی شده بودم -
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 سرشون رو پایین انداختھ بودند و کجا می چی رو شلوغ کرده بود؟ چھ احساساتی؟. لیلی خندید

آقای شفیق اگر : رفتند؟ لیلی روی اولین پلھ برگشت و با نگاھی بھ چھره ی مبھوت کارن گفت

  .زحمت جمع کردن صندلی ھا رو بکشید ممنون میشیم

نمی تونست جریان رو ھضم . کارن برای چند لحظھ ھمون جا ایستاد. و بعد راھش رو ادامھ داد

  .یلی خیلی خونسرد و بی تفاوت رفتار کرده بود و کارن از این متنفر بودل. کنھ

  

38««   

. ی ملکان باز کردزنگ رو زد و منتظر فرشتھ خانم شد تا در رو باز کنھ، اما دو دقیقھ بعد خود آقا

بعد سر و کلھ ی فرشتھ پیدا شد و . و حال نسیم و خانواده اش رو پرسیدبا لبخند جواب سالم داد 

آورده بود رو پر از شکالت بھ طرفش نسیم ظرف شیرینی ای کھ فرشتھ براش . ی ملکان رفتآقا

  .شیرینی ھا خیلی خوشمزه بود... دستتون درد نکنھ: گرفت و گفت

  قابلت رو نداشت، چرا زحمت کشیدی؟ -

 .خواھش می کنم -

  !بفرما داخل عزیزم: فرشتھ ظرف رو روی جاکفشی کنار در گذاشت و گفت

  .کاری پیش اومده، دارم میرم بیرون. خیلی ممنون -

 !جمعھ ھا ھم ولت نمی کنند؟... ای بابا -

  از یاسمن چھ خبر؟: نسیم فقط لبخند زد و با یادآوری دلیل اصلیش برای سر زدن، پرسید

  .داره رو پروژه اش کار می کنھ. سالم می رسونھ. خوبھ -

  .شھنوز نگفتم بھ بابا: و صداش رو پایین تر آورد و ادامھ داد

   چرا؟-

  . اول بذار خودم مادر پسره رو بشناسم-

   ھنوز قراری نذاشتید؟-

  . چرا، یھ بار با بچھ ھا رفتیم رستوران نزدیک دانشگاھشون-

   چطور بود؟-

... من خوشم اومد.  ھر دوتاشون خیلی باکالس و با شخصیت بودند، وضع مالیشون ھم خوب بود-

  .حاال یھ بار با خواھرش میان خونھ مون

   بھ نظر راضی می اومدند؟-
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  .از یاسمن ھم تعریف کرد...  آره، مادرش خیلی خوشحال بود-

  شقایق؟: نسیم خندید و آروم پرسید

  .بیچاره دخترم مشکلی نداره. یاسمن باھاش حرف زد -

 .اھوم -

 .فقط گفت چرا قیل و قال راه انداختیم، بھ تو گفتیم -

  شنیدی احمدزاده گذاشتھ واسھ فروش؟:  گفتھر دو خندیدند و فرشتھ خانم با نگاھی بھ باال

  .بلھ -

 چرا یھویی؟ -

 .مثل اینکھ خونھ براشون کوچیک بود -

  !!آھان: فرشتھ نگاه عجیبی انداخت و گفت

  !با اجازه... مزاحم نباشم: نسیم کیف رو روی شونھ اش محکم کرد و گفت

  .برو بھ سالمت -

واحدھای دو خوابھ ی آپارتمان .  طی کردخداحافظی کردند و نسیم ادامھ ی پلھ ھا رو تا پارکینگ

البتھ با نگاه فرشتھ، بعید نبود کھ چرت و پرتی از . از بھانھ ی احمدزاده پوزخند زد. بزرگ بود

تمام روز جمعھ رو با . سر تکون داد و پشت فرمون نشست. طرفشون، پشت سر نسیم شنیده باشھ

. گاه می کرد، خودش رو مقصر می دیدنگذرونده بود و ھر جوری بھ قضیھ بھ کارن فکر کردن 

  .نسیم طوری زندگی نکرده بود کھ اگر کاری می کنھ تقصیرش رو بھ گردن نگیره

قصدش مستقیم رفتن بھ خونھ کارن بود، با اینکھ . ماشین رو روشن کرد و از خونھ بیرون زد

 کارن تصمیم داشت کھ ھر چھ زودتر رفتار دیروزش رو برای... ساعت از نھ شب می گذشت

جملھ ی دوپھلویی بھ یکی از ھمکارھاش زده بود، بعد پشت گوشی اوضاع رو خراب . توضیح بده

ن سوء تفاھم باید برطرف می ای. می دونست کھ باید با معذرت خواھی شروع کنھ. تر کرده بود

ھم از احساسش بھ کارن بزنھ تا با ھم حتی اگر موقعیت اجازه می داد، می تونست حرفی شد؛ 

این کاری بود کھ ... راھی کھ برای ھیچ کدوم مشکلی بھ وجود نیاره. گو کنند و راه حلی بدندگفت

   .آدم ھای بزرگسال و عاقل انجام می دادند

کمی برای یھ . ماشین رو جلوی ساختمون بزرگ پارک کرد و با نگاھی بھ ساعت پیاده شد

جملھ ھایی رو . لی مقرراتی نیستگفتگوی دوستانھ دیروقت بود ولی نسیم می دونست کھ کارن خی

. بعد زنگ رو زد. کھ برای مطرح کردن موضوع آماده کرده بود، بار دیگھ توی ذھنش مرور کرد
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 طول یک دقیقھ. واقعًا دوست داشت کارن رو ببینھ ولی نمی خواست اسم دلتنگی رو روش بذاره

  !!لیلی: کشید تا صدای کارن رو بشنوه

می کرد این موقع شب فکر ن. ھ قبل از اومدن ھماھنگ نکرده پشیمون شداز اینکلبخند زد اما نسیم 

  .باید حرف بزنیم: جواب داد. صداش کمی گرفتھ بودکھ  ظاھرًا .خواب باشھ

  .ده دقیقھ بیشتر طول نمیکشھ: و تصوراتش در مورد گفتگو و راه حل رو بی خیال شد و ادامھ داد

وقتی وارد البی . پیدا کرد و شماره ی طبقھ رو زدنسیم راھش رو بھ سمت آسانسور . در باز شد

. باال شد و از در شیشھ ای گذشت، کارن جلوی در آپارتمانش ایستاده بود و بھ نسیم نگاه می کرد

نسیم موقع راه افتادن بھ خودش رسیده بود تا ھم اعتماد بھ نفسش باالتر از معمول بره و ھم نگاه 

بعد از بھبودی کارن و تموم  .خت، کمی رنگ خواستن بگیره میندابی تفاوتی کھ کارن اغلب بھش

شدن رابطھ ی حرفھ ایشون کھ طبق شواھد، بھ ھمین زودی ھا اتفاق می افتاد، دو نفر آدم معمولی 

نسیم جلوی کارن ایستاد و با . دو نفر کھ می تونستند برای زندگی شخصیشون تصمیم بگیرند. بودند

کمی جا .  ابریشمی کاربنی روبدوشامبربا. قت اینطوری ندیده بودشقبًال ھیچو. نگاه براندازش کرد

اما حاال واقعًا شبیھ . شبی کھ نسیم اینجا گذرونده بود، کارن تیشرت و شلوار بھ تن داشت. خورد

  اتفاقی افتاده؟: پرسید. کارن تک سرفھ ای کرد و دستی بین موھاش کشید. مردھای پولدار شده بود

  ...فقط... نھ -

 ... اتھمسایھ -

 .فقط از دیروز تا حاال فکرم مشغولھ... نھ نھ -

اینطوری ھیچ شباھتی . کارن ساکت نگاه می کرد و نسیم با این سر و وضعش کمی معذب شده بود

  .دیروز یھ کم تند رفتم: ادامھ داد. بھ پدر و برادرش یا حتی خود کارن نداشت

- ...  

 .نباید تو رو توی کار انجام شده میذاشتم -

 دقیقًا -

نسیم بھ داخل نگاه کرد و منتظر موند تا .  جوری نگاه کرد کھ تمرکز نسیم رو بھ ھم می ریختو

انگار زیادی از دستش . کارن از جلوی در کنار بره و تعارف کنھ ولی کارن تکونی نخورد

می خواستم بابت جواب : فقط گفت. پس نسیم ھم صحبت رو کوتاه کرد کھ زودتر بره. عصبانی بود

  .قرار نیست ھمچین اتفاقی دوباره بیفتھ. تلفنت عذرخواھی کنم، ھمیندادن بھ 
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خواست خداحافظی کنھ کھ صدای . نسیم انتظار عکس العمل بیشتری داشت. کارن سر تکون داد

  عذرخواھی برای چی؟: زنونھ ای از داخل خونھ گفت

پوشیده بود، با تاپ و ساپورت . و ھمون زنی کھ توی بزرگداشت دیده بود، پشت کارن ظاھر شد

کارن پلک ھاش رو لحظھ ای روی ھم فشار داد و بعد . موھای بلند و صاف روی شونھ ھاش

برای چند ثانیھ نمی فشرده شدن قلبش رو حس می کرد، نسیم . کالفھ بھ دیوار راھرو خیره شد

یھ .. .کارن ھیچ حسی بھ نسیم نداشت. بھشون زل زده بوددونست باید چھ واکنشی نشون بده و فقط 

شب رو با ھم گذرونده بودند و اتفاقی نیفتاده بود، خیلی واضح بھ نسیم گفتھ بود کھ کششی بھش 

  .من کھ از صحبت باھات خوشحال شدم: زن ادامھ دادنداره، پس چرا نسیم امیدوار بود؟ بھ چی؟ 

 ھمھ حاال مطمئن بود کھ. نسیم نگاھش رو از صورت زن بھ کارن و برعکس حرکت داد. لبخند زد

. کارن حاال ناراحت نگاه می کرد! هی کارھای کارن چیزی بیشتر از دست انداختن نسیم نبود

حاال ھم دلش بھ حال نسیم می سوخت کھ ... احتماًال از قبل بھ زن گفتھ بود کھ خودش رو نشون نده

نسیم مثل ھمھ ی دخترھا از قرار گرفتن توی موضع ضعف ! تا اینجا برای عذرخواھی اومده

بھ خاطر ھمچین نگاه ھایی زیاد بھ زادگاھش سر نمی زد، نگاه ھایی کھ بھش می . یزار بودب

نھ، نسیم این سرنوشت رو . فھموند شکست خورده؛ کسی رو دوست داره کھ اون رو دوست نداشتھ

  ... پس خیالم راحت شد کھ مشکلی نیست: خودش رو جمع و جور کرد و گفت. نمی خواست

- ...  

 !خدانگھدار -

دکمھ ی آسانسور رو . صدای بستھ شدن در رو شنید. ن نگاھی بھ عقب سمت آسانسور راه افتادبدو

نسیم می دونست کیھ و نمی خواست سرش رو . صدای قدم ھای کسی از پشت شنیده می شد. زد

کارن با چشم ھای عصبانی . ، مجبور شد بھ طرفش بچرخھبازوش بھ عقب کشیده شد. برگردونھ

  ھمین؟: گفت

   نمیشم؟متوجھ -

 !این ساعت روز اومدی آرامش دیگران رو بھ ھم بزنی کھ ھمین رو بگی؟ -

 .معذرت می خوام کھ آرامشتون بھ ھم خورد -

، حس بدی  تونست داشتھ باشھاز فکر معنایی کھ این آرامش می. رو غلیظ تر ادا کرد» آرامش«و 

کھ ما رو با ھم دیدی چیھ؟ از این: کارن نفسش رو بیرون فرستاد و گفت. بھش دست داده بود

  ناراحتی؟
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   برای چی باید ناراحت باشم؟-

   پس چرا صورتت داد می زنھ؟-

-...   

   انتظار داری من تمام جزئیات زندگیم رو بھت گزارش بدم؟ رفت و آمد ھمھ رو بھت بگم؟-

  .پس ھمین یھ بار نبوده: نسیم بھ در خونھ اشاره کرد و گفت

مگھ برات :  کارن خودش رو داخل انداخت و با پررویی گفت.سری تکون داد و سوار آسانسور شد

  مھمھ؟

من ... معلومھ کھ مھمھ: با پوزخند جواب داد. نسیم دکمھ ی ھمکف رو زد و آسانسور راه افتاد

» دور زن ھا خط کشیدنت«برای تشخیص وضع روحیت باید بدونم مشکل . مشاور روانکاوتم

  دروغ بگی؟تا کی می خواستی بھم ! برطرف شده یا نھ

نگاھش روی یقھ ی . کارن قدمی بھ جلو برداشت و نسیم عقب رفت کھ بھ دیوار آسانسور برخورد

کارن با دلخوری آشکاری کھ توی چشم . بعد بھ صورتش زل زد. بیش از حد باز کارن ثابت موند

  ھمین؟: ھاش پیدا بود، پرسید

 دیگھ ای داره؟ بگم می کنی؟ چی می خوای بشنوی؟ بگم دلیل» ھمین«، »ھمین«چرا  -

  !عاشقتم؟ نھ، متاسفم ھمچین خبری نیست

آسانسور ایستاد ولی کارن کنار . ھنوز حال چشم ھاش ھمون بود. کارن با ناباوری پوزخندی زد

  !!بھ کسی ھم ربطی نداره. قرار ھم باھاشون میذارم. آره مشکلم با زن ھا حل شده: نرفت و گفت

  .تیخوشحالم کھ بھ زندگی نرمالت برگش -

- ... 

 .می خوام رد شم! حاال برو کنار -

نسیم با دست کنارش زد و از آسانسور بیرون . کارن خیره نگاه می کرد و قصد کنار رفتن نداشت

کارن دنبالش نیومده بود و نسیم . یکراست بھ طرف در حرکت کرد و سمت ماشین راه افتاد. رفت

گاھی تفاوت بین آدم . ل خودش تعبیر کنھنمی خواست چند تا جملھ و نگاه پر حرارت رو مطابق می

  . ھا انقدر زیاده کھ ھیچ جوری نمیشھ بھ ھم ربطشون داد

نسیم پشت فرمون نشست و قبل از حرکت برای چند دقیقھ بھ صندلی تکیھ داد و پلک ھاش رو 

بعد از مدت ھا بغض . نھ، واقعیت قصھ ی شاه پریون نبود کھ ھر طور بخوای پیش بره. بست

اگر حتی این . می دونست کھ نباید بھش بال و پر بدهرو توی گلوش احساس می کرد، ولی  سنگینی



 368 

. کارن مرد تشکیل خانواده نبود. آدم رو دوست داشت، حاال دیگھ باید ھمھ چیز رو تموم می کرد

حتی اعتراف . کارش رو توی اولویت قرار می داد. بیشتر از اینکھ شوھر و پدر باشھ، پزشک بود

 – محمد محسنی بازنشستھ –پدر نسیم . د کھ ازدواج اولش ھم بر طبق منافع شغلیش بودهکرده بو

 و کارھای موسسھ کھ بیشتر کم درآمد خودش چکاری می تونست برای کارن بکنھ؟ رشتھ ی

در مقابل ... نش می شد، چی می تونست بھ کارن اضافھ کنھاوقات باعث پایین اومدن سطح و شأ

  !ه موفقی مثل این زنپزشک و استاد دانشگا

این بود، بعضی ھا بھ چیزھایی کھ می خوان قانون دنیا . نفسش رو بیرون فرستاد و استارت زد

  ! می رسند، بعضی ھا باید چیزھایی رو کھ می دونند بھش نمی رسند، نخوان

  

39««   

 اولین می گذاشت، سمت صندلی ھمیشگیش رفت،در حالیکھ سوئیچ رو توی جیب شلوارش 

 و بیمارھای مطب چشم پزشکی ھم طبق معمول راه نفر قبل از خودشھم.  سالن انتظارصندلی

!... آقای دکتر: ھنوز راحت روی صندلی ننشستھ بود کھ خانم منشی سالن صداش زد. نشستھ بودند

  !سالم

  .سالم -

 یھ لحظھ تشریف میارید اینجا؟ -

زن مشغول بیرون کشیدن . بعد بلند شد و بھ طرف میز منشی رفت. کارن مشکوک نگاھش کرد

این فایل ! بفرمایید دکتر: پوشھ رو روی میز، جلوی کارن گذاشت و گفت. چیزی از کشو بود

  .مربوط بھ شماست

. کارن نگاھی بھ پوشھ انداخت کھ اسم لیلی و آدرس و شماره ی تلفن دفتر روش ثبت شده بود

  خب؟: پرسید

  .  الزم رو ھم پر کردند فرم ھای محسنی گزارش ھای الزم رو نوشتند؛خانوم -

 یعنی چی؟... خب -

 .می تونیم خودمون مستقیم بفرستیم ولی خانوم محسنی خواستند بھ شما تحویل بدم -

حتمًا . توی این روزھای اخیر، بھ یاد واکنش لیلی موقع دیدن نسرین افتادکارن برای چندمین بار 

برگھ ھای .  رو باز کرداخمی روی پیشونیش نشست و پوشھ! می خواست اینطوری جبران کنھ

بھ متن سرسری نگاھی . یھ سری اطالعات شخصی و گزارش و فرم. داخلش رو از نظر گذروند
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منتظر ھر بھانھ ای بود تا ناراحتی این چند روز رو کامل . بعد فرم اصلی رو چک کرد. انداخت

راش یھ موجود اومده بود در خونھ اش و جوری حرف زده بود کھ انگار کارن ب... سرش خالی کنھ

  !!موجودی کھ می خواد با مخفی کاری خودش رو بھ زندگی اون بچسبونھ. مزاحمھ

روی مھر و . ھیچ مشکلی نداشت و تشخیص سالمت رفتاری مثبت اعالم شده بودسنجش اما فرم 

اما چرا حال خوبی ... چیزی کھ تمام این ماه ھا منتظرش بود. امضای لیلی پای فرم دست کشید

خرج کنھ تا امضا رو بگیره و ن یکی دو ھفتھ ی اول، حاضر بود ھر قدر الزمھ نداشت؟ او

با لج و لجبازی و . ماجرا نباید اینجوری تموم می شد! نھ... برگرده سر کار و زندگیش ولی حاال

  .حتمًا اشتباھی شده:  رو بھ منشی گفت...انقدر ناگھانی... دلخوری

  .ازریابی مثبتھ. نھ، خودشون گفتند. ..واال: جواب داد. زن گیج نگاه می کرد

  .بھ ھر حال من می خوام با خودش صحبت کنم -

  . سر جلسھ ھستند. نمیشھ: سر تکون داد و گفت

  .تا ده دقیقھ ی دیگھ: با نگاھی بھ ساعت ادامھ داد

ولی اعصاب نشستن نداشت و بی . کارن برگھ ھا رو داخل پوشھ برگردوند و سمت صندلیش رفت

ده دقیقھ گذشت و مراجع .  ھای خیره ی آدم ھای توی سالن، شروع بھ راه رفتن کردتوجھ بھ نگاه

  !یھ لحظھ: کارن سمت در رفت اما منشی گفت. بیرون اومد

  بلھ؟: کارن با کالفگی گفت

آخھ برنامھ ی ساعت ھای مشاوره تون ... اجازه بدید اول اطالع بدم: منشی سمت در اومد و گفت

  .تموم شده

  !بفرمایید:  گفتکارن با اخم

. زن جواب خداحافظی مراجع قبلی و ھمراھش رو داد و بعد وارد اتاق شد. و بھ در اشاره کرد

فکرش رو ھم نمی کرد کھ یھ روز مجبور باشھ بھ خاطر دیدن یھ . کارن جلوی در منتظر موند

از اتاق بیرون زن . اما لیلی با بقیھ فرق داشت... مشاور فوق لیسانس گمنام، اینطوری معطل بمونھ

  .ایشون گفتند نظرشون ھمونیھ کھ تو گزارش اومده:  گفت ھمون جا جلوی در ایستاد،اومد و

  !یعنی چی؟: کارن داد زد

  !آروم آقا -

 این مسخره بازی ھا چیھ؟ -

 !! تشخیص کھ مثبتھ!چرا داد می زنید دکتر؟ -
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 من حق ندارم از روانکاوم درباره ی قطع شدن درمان بپرسم؟ -

 .الزامی بھ تشکیل جلسات نیست. ھ ی پارامترھای مد نظرشون نرمال شده ھمایشون گفتند -

  ازشون بپرسید چرا انقدر ناگھانی؟: کارن سمت در رفت، پوزخند زد و گفت

  !احیانًا ربطی بھ جمعھ شب نداره؟: و رو بھ در بستھ ی اتاق ادامھ داد

لطفا مراقب صحبت ! ای محترمآق: منشی درشت شد و با نگاھی بھ سالن و آدم ھاش گفتھای چشم 

  !کردنتون باشید

الزامی ھم بھ . نھ دیگھ، االن پارامترھام نرمالھ: کارن با کنایھ بھ صحبت ھای قبلی منشی گفت

  ...جلسھ ھا نیست

این ھا ھم عالئم نرمال بودنم رو : با کف دست بھ در پشت سر منشی کوبید و بلندتر اضافھ کرد

  !نشون میده

  !آقای دکتر چی شده؟:  تھ سالن گفتصدای زنانھ ای از

دکتر فالحتی با روپوش سفید از مطب بیرون اومده بود و با . ھر دو بھ اون سمت نگاه کردند

می خوام : رو بھ منشی گفت. کارن حوصلھ ی توضیح دادن نداشت. تعجب بھ کارن نگاه می کرد

  .باھاش رو در رو حرف بزنم

  .پرونده ھستایشون گفتند وقت ندارند، نظرشون تو  -

  !بیا بیرون: کارن دوباره بھ در کوبید و داد زد

  !خانوم برو کنار: رو بھ منشی اضافھ کرد

  .در قفلھ -

 !!چی؟؟ -

  !باز کن ببینم! لیلی: دوباره داد زد

  .براتون جایگزین پیدا شده. گفتند موسسھ ھم تشریف نبرید -

 نفس عمیقی کشید و از در این چھ وضعی بود؟. کارن با ناباوری پوزخند زد و سر تکون داد

. این بار ناراحتیش از جنس ھمیشھ نبود. چند قدم راه رفت تا آروم تر بشھ. فاصلھ گرفت

نبود کھ بعد از مرگ کامی و غزالھ گھگداری سراغش می اومد و راھش عصبانیتش، عصبانیتی 

 توی بھتر شدن ناراحت بود و نمی تونست اجازه بده کسی کھ نقش مھمی. رو بھ اینجا کشونده بود

انقدر ناگھانی خودش رو از ... حالش داشتھ، کسی کھ ھمھ جا کنارش بوده، اینطور باھاش تموم کنھ

نگاھی . جوری کھ انگار دیگھ قرار نیست ھمدیگھ رو ھیچوقت ببینند! زندگی کارن بیرون بکشھ
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کھ بھ دست و  نداشت ن خواستھ ی لیلی بود، کارن قصداگر ای. بھ پرونده ی توی دستش انداخت

ھیچ الزامی نیست : منشی آھستھ گفت! حتی نمی دونست بعد از دیدنش باید چی بگھ؟!!! پاش بیفتھ

  ...نیازی بھ مشاوره داشتیدیھ وقتی ولی اگر 

خانوم محسنی این : اضافھ کرد. کارتی رو از روی میز برداشت و بھ طرف کارن گرفت

  .ھمکارشون رو پیشنھاد دادند

ناراحت بود و فقط این رو می خواست کھ لیلی ھم بھ ھمون اندازه . رفتکارن کارت رو نگ

وقتی پای این زن وسط می اومد، کارن بی رحم تر از ھمیشھ می شد و دلیلش رو . ناراحت باشھ

سمت در اتاق لیلی چرخید و بلند . شاید چون انتظارش از اون بیشتر از ھمھ بود... ھم نمی دونست

قدر سرم با مطب و بیمارستان و دانشگاه شلوغ میشھ کھ وقت این خالھ بازی از این بھ بعد ان: گفت

  !ھا رو ندارم

برای دکتر فالحتی . کارن بدون خداحافظی سمت خروجی رفت. منشی دستش رو پایین انداخت

  .سری تکون داد و بیرون زد

لش رو باز نسیم اشک ھاش رو با دستمال توی دستش پاک کرد، تکیھ اش رو از در برداشت و قف

 نمی دونست االن بیمارھای دکتر فالحتی در موردش چی. سر و صداھای بیرون خوابیده بود. کرد

ند سال تجربھ، گاھی بحث و جدل ھایی از این توی این چ. اما براش اھمیتی نداشت! فکر می کنند

م بھ حساب می این دیگھ بخشی از شغل نسی. دست با خود افراد یا خانواده ھاشون اتفاق افتاده بود

توی اتاق کم نور و سرد قدم . اینکھ مدام ناراحتی ھا و سرخوردگی ھای دیگران رو بشنوه... اومد

  . زد و کنار میزش ایستاد

بعد پلک ھاش رو بست تا فکر کارن رو ... اخم کرد دست کشید و پرتقالروی چاقوی داخل ظرف 

 نشون نمی داد، حتی ھمین چند دقیقھ رفتار کارن دیگھ مسئلھ ی حادی رو. از سرش بیرون کنھ

آخرین مورد غیر طبیعیش ھم حل شده بود، با . پیش ھم روی پرخاشگریش کنترل و مدیریت داشت

 یا گذشت زمان و مواجھھ درمانیبھ خاطر گفتگوھا و مشاوره بود یا ... یھ زن قرار میذاشت

نباید اون ھمھ بیمار بھ خاطر مھم این بود کھ توانایی جراحی رو داشت و ! فرقی نداشتموسسھ، 

  . توقف فعالیتش لطمھ می خوردند

اگر با چند ماه وقت گذروندن با کارن، انقدر . دستمال رو مچالھ کرد و داخل سطل انداخت

این ... غزالھ... درگیرش شده بود، غزالھ حق داشت کھ بعد از ده سال و یھ بچھ بھ اون روز بیفتھ

مدارکی کھ دست نخورده توی . ت مدارک پزشکیش می کشونداسم فکر نسیم رو ھر بار بھ سم
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ھنوز ... شاید بھتر بود پرونده رو بخونھ و در مورد ماھان مطمئن تر بشھ. کیفش باقی مونده بود

ماھان . حس غریبی بھ تمام این ماجرا داشت و نمی خواست ماھان رو ھم مثل کارن از دست بده

می کرد اگر تمام مدتی کھ با ھم توی موسسھ مشغول دوست خوبی بود و نسیم حس بھتری پیدا 

  . بودند، بھ فکر کردن در مورد نقش احتمالیش توی مرگ غزالھ نمی گذشت

  حالت خوبھ عزیزم؟: پرسید. چند ضربھ بھ در خورد و دکتر فالحتی نژاد توی چارچوب ایستاد

  .بلھ: نسیم لبخندی زد و جواب داد

  باھاش حرف می زدی؟بھتر نبود : دکتر چشمکی زد و گفت

  .چند ماھھ  داریم حرف می زنیم -

  !اگر چیزی الزم داشتی، بگو: دکتر خندید و گفت

  ممنون -

- ... 

 !عذر می خوام بابت سر و صدا... راستی -

 !!ردند دیگھَم. مھم نیست -

 غزالھ رو از کیفش بیرون مدارک و نسیم پشت میز نشست. و دکتر بیرون رفتھر دو خندیدند 

ورد و شروع بھ خوندن محتویات داخل پاکت کرد، گواھی ھای دکتر و حتی کمی آب خ. آورد

بعد کاغذھا . بقیھ ی کاغذھا رو چک کرد. اسم روانپزشک رو خوند؛ بھ گوشش آشنا نبود. نسخھ ھا

بھ ساعت نگاه کرد، . تلفن رو برداشت و شماره مطب روانپزشک رو گرفت. رو روی میز گذاشت

  . سری تکون داد و منتظر موند. ن مطب رو تعطیل کرده بودندآخر وقت بود و احتماًال اال

وقتی تلفن وصل شد و پزشک اجازه ی چند دقیقھ گفتگو رو داد، نسیم نمی دونست باید از کجا 

آقای دکتر من از ھمکارھای : تک سرفھ ای کرد و بعد از تعارفات معمول گفت. شروع کنھ

  .میھ خواھشی از شما دار. ستون ھستمروانشنا

  من میشناسمتون؟... کھ اینطور -

 .فکر نمی کنم -

  .بعد اسم کامل و آدرس دفتر و شماره ی ثبتش رو داد تا اعتماد مرد رو جلب کنھ

  .گوش می کنم! بفرمایید -

 .می خواستم در مورد یکی از بیمارانتون اطالعاتی بگیرم -

 !اطالعات بیمار محرمانھ است -
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 . االن دست منھولی پرونده ی کامل و سابقھ ی پزشکی ایشون -

  مگھ ممکنھ؟ کدوم بیمار؟: دکتر مکثی کرد و بعد گفت

  .خانم غزالھ شکوھی... برادرش در اختیار من گذاشتھ -

. نھدکتر ساکت شد و نسیم چند سطر از اطالعات داخل پرونده رو خوند کھ خیالش رو راحت ک

  .دختر دکتر شکوھی: دکتر پرسید

  .بلھ -

 چی می خوایید بدونید؟ -

  کردید؟ز تجویزودطمئن بشم شما دقیقًا ھمین دارو ھا رو با ھمین می خوام م -

البتھ کھ ھمین دارو ھا رو . من تو دادگاه شھادت دادم: دکتر جواب داد. بعد شروع بھ خوندن کرد

  .تو گزارش پزشکی قانونی ھم ھمین داروھا ثبت شده بود، نھ چیز دیگھ ای. تجویز کردم

   بود؟دو قطبیشما پس تشخیص  -

 مگھ مھر و امضای من رو گواھی ھا نیست؟. بلھ -

 !!ظرف یکی دو سال بھ وجود نمیاد... ولی این بیماری پیش زمینھ ی ارثی داره -

 ...درستھ، اما -

- ... 

 بیشتر از یک سال گذشتھ، چھ اھمیتی داره؟. بھ ھر حال ایشون فوت شدند -

 .ھفکر کردم صحبت ھای شما کمک می کن. من با پرونده ی مرتبطی مواجھ ام -

- ... 

 . اطالعات ھیچ جا فاش نمیشھ اینمن بھ شما اطمینان حرفھ ای میدم کھ -

وکیل ھمسرش توی ھمون دادگاه صحبت شما رو مطرح کرد، من ھم مجبور شدم در  -

 .مورد پرونده ی قبلی ایشون صحبت کنم

 !پرونده ی قبلی؟ -

تھ بھ الب. ایشون تو یھ دوره ی خاصی توی نوجوونی ھمین عالئم رو نشون می داد -

 از من – دکتر شکوھی کھ از دوستان عزیز من بود –پدرش . صورت خیلی خفیف

بھ خصوص کھ بعد از یھ دوره . ونھخواست کھ تا جای ممکن موضوع محرمانھ بم

دکتر نمی .  عالئم از بین رفتھ بود و غزالھ زندگی عادی داشتھای اصلی،مصرف دارو

 می دونید کھ؟.. .خواست برای آینده ی دخترش مشکلی پیش بیاد
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 .متوجھ ام. بلھ -

 .مثل افسون خودم دوستش داشتم... غزالھ دختر شیرینی بود -

 !خیلی متاسفم دکتر -

این چیزی نبود کھ بشھ کامًال بھ . پس دارو ھا ھمین بود و بیماری ھم درست تشخیص داده شده بود

ان سرنوشت غزالھ رو قرار نبود بھ قول ماھ. لبخند مسخره ای زد. رفتار کارن باھاش، ربط داد

  !! پیدا کنھ

  .معذرت می خوام کھ وقتتون رو گرفتم -

 .امیدوارم کمکی بھ کیس شما شده باشھ. خواھش می کنم -

 ...فقط. خیلی ممنون. بلھ -

- ... 

 شما متوجھ نفوذ برادر غزالھ روش بودید؟ -

 .اگر حمایت ھای ایشون نبود، بیماری انقدر خوب کنترل نمی شد -

 !کنترل؟ -

نسیم . ھمچین فاجعھ ای رخ داده بود و دکتر حرف از کنترل بیماری می زد. موندندھر دو ساکت 

کنترل بیماری ھای روانی خیلی . من اطمینان دارم شما نھایت سعی تون رو کردید: با مالیمت گفت

  .سختھ

گاھی .  ناخواستھ اش رو نباید نادیده گرفت شرایط سخت بیمار و طالق...بلھ: مرد با آرامش گفت

.  سعی بیمار و پزشک، حوادث و شرایط اطراف باعث امتناع و پس زدن درمان میشھغمی رعل

  .  رو کاھش میدندحملھ ھاداروھا سپر دفاعی نیستند، فقط بروز 

پس احتمال اینکھ داروی اشتباھی بھ ھر طریقی وارد بدن بیمار شده باشھ، . حق با شماست -

  صفره؟

.  اشاره نشھدستکاری وعده ھای داروخیلی مستقیم بھ نسیم سعی کرده بود جوری مطرح کنھ کھ 

  !بھ ھر طریق؟! داروی اشتباھی؟: مرد با لحن متعجبی جواب داد

  .مثًال برعکس استفاده کردن داروھای ھر دوره.. .اشتباه خود بیمار -

 .خیر، مسئولیت داروھا با خود بیمار نبود -

 با برادرش بود؟ -

 .با ھمسرش بود -
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. دوباره تشکر کرد و گوشی رو گذاشت. درد ولی بھ روی خودش نیاورنسیم از این حرف جا خو

مسئولیت داروھا با کارن . ده دقیقھ گذشتھ بود و ھنوز خیره بھ خطوط روی گواھی نگاه می کرد

اون آدمی کھ نسیم شناختھ بود، می تونست دز داروھا رو کم و زیاد کنھ تا ھر چھ سریع تر از . بود

بچھ رو حضانت شھ؟؟؟ یا با غیر قابل کنترل جلوه دادنش بھ راحتی شر ھمسر بیمارش خالص ب

پرونده ی کارن . بگیره؟؟ نسیم شقیقھ ھاش رو فشاری داد و سعی کرد موضوع رو تموم شده بدونھ

سورپرایز نشده بود دکتر غزالھ از خودکشیش !! بستھ شده بود و نسیم ھم روانشناس بود نھ کارآگاه

  . نفس عمیقی کشید و پاکت رو بست. یزی بھ نظرش غیر طبیعی نبودهو این نشون می داد کھ چ

  

40««   

ھوا دیگھ سرمای .  رو حساب کرد و از زیر بارون دوید تا زودتر بھ ماشین برسھساندویچپول 

 صورت و شال خیسش رو بررسی کرد و ساندویچ داغ رو کنار آینھ ی جلوتوی . زمستونھ داشت

. این روزھا زیاد پیش می اومد کھ وعده ھای غذا رو فراموش کنھ .گذاشت تا توی موسسھ بخوره

  .بھ فکر خودش خندید و استارت زد! نکتھ ی مثبت... حداقل اضافھ وزن نمی گرفت

و باغچھ وقتی ماشین رو جلوی موسسھ پارک کرد، بارون بند اومده بود ولی چالھ ھای خیابون 

باید بھ خانوم پرچمی در مورد سر زدن بھ . شدوارد حیاط موسسھ . پر از آب بودھای پیاده رو 

وی در راھرو دید؛ مردی کھ دم نگذشتھ بود کھ ھیکل مردی رو جلھنوز چند ق. سالمندان می گفت

یاد، اما انگار حرف نسیم خواستھ بود دیگھ بھ موسسھ ن. یک ھفتھ تالش کرده بود بھش فکر نکنھ

ر قدم نگاه خیره ی کارن واضح تر می بھ طرف راھرو حرکت کرد، با ھ! رو جدی نمی گرفت

شاید دیگھ اھمیتی نمی داد، کسی در حال تمیز کردن مچش رو ... باز ھم ماسک نزده بود. شد

  !از روی پادری: از پلھ ھا باال رفت و خواست از جلوش رد بشھ کھ صداش رو شنید. بگیره

  .زه راھرو رو طی کشیدمتا... کفش ھات گلی شده: با اخم نگاھش کرد کھ داشت توضیح می داد

  .چھ عیبی داره؟ دوباره می کشید -

  !شما کھ انقدر بھ کارتون عالقھ دارید: نسیم ادامھ داد. اخم ھای کارن ھم توی ھم رفت

- ...  

 .حتی وقتی عذرتون رو خواستند ھم باز تشریف میارید -

 مگھ من استخدام اینجا بودم کھ عذرم رو بخوان؟ -

 .تون نیستبھ ھر حال دیگھ نیازی بھ حضور -
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 شما تعیین می کنی؟ -

- ... 

 !توی دروغ ھم کھ کم نمیاری -

 !دروغ؟ -

 کجاست؟. گفتی برام جایگزین اومده -

 .فراره ھفتھ ی دیگھ بیاد. ھنوز بھ خانوم پرچمی نگفتم -

  نذاشتی حرف بزنیم؟دوشنبھ چرا : کارن پوزخندی زد و بدون مقدمھ گفت

 و ناھار خوردن ھم ندارم، فکر من وقت رسیدگی بھ کارھای شخصی. حرفی نمونده بود -

  می کنید می رسم کھ با ھمھ ی مراجعین سابقم بعد از جلسات ھم سر و کلھ بزنم؟

یا شاید فکر می کنید مشاورھا تا : نسیم دوباره گفت. کارن حرفی نزد. و ساندویچ رو نشونش داد

  !!آخر عمر حال و احوال مراجعشون رو پیگیری می کنند

... مثل بچھ ھا! نھ، ولی مطمئنًا در رو ھم روشون قفل نمی کنند: زد و گفتکارن دوباره پوزخند 

  !!حتمًا اون تو گوش ھات رو ھم گرفتھ بودی

قفل کردم، چون می دونستم انقدر پرتوقع ھستید کھ یھ : نسیم با تاسف سری تکون داد و جواب داد

  .در بستھ جلوتون رو نگیره

فکر . نھ اینکھ بھ خواستھ ات احترام بذارم و برممن اگر پرتوقع بودم در رو می شکستم،  -

  !می کنی من الت چالھ میدونم؟

 !االن باید تشکر کنم کھ در رو نشکستی؟؟ -

کارن قدمی بھ . ند ثانیھ بھ ھم خیره موندندچ. کارن ناخواستھ خنده ی کوتاھی کرد و بعد ساکت شد

  االن دقیقًا مشکلت چیھ؟: جلو برداشت و گفت

- ...  

نجا نیام؟ چرا؟ خودت من و نسرین رو بھ ھم رسوندی، خودت گفتی برامون ھوم؟ من ای -

 !حاال چتھ؟! خوشحالی

 مشکل شما چیھ کھ اومدید موسسھ؟ مگھ نگفتید سرتون شلوغ میشھ؟ -

 !پس گوش ھات رو نگرفتھ بودی -

  !من بھ خاطر تو اینجا نیومدم کھ بھ خاطرت برم: ادامھ داد. و لبخندی گوشھ ی لبش نشست
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پس : دستی رو ھوا تکون داد و در حالیکھ بدون رد شدن از پادری وارد راھرو می شد، گفتنسیم 

  !کھ بھ خاطرش اومدید، انجام بدیدرو بفرمایید کاری 

داخت و  پاھاش روی کف راھرو انردموقع وارد شدن نگاھی بھ . مستقیم سمت دفتر پرچمی رفت

. نسیم بی توجھ وارد دفتر شد. طرفش اومدکارن با دیدن لبخند، بھ . لبخندی روی صورتش نشست

خانوم پرچمی با . سالم کرد و جواب شنید. آقای صدیقی و ماھان ھم روی صندلی ھا نشستھ بودند

  چایی بریزم گرم شی؟: خوشرویی گفت

  .نھ، االن میل ندارم: نسیم

  چھ خبر از خانم حمیدی؟: پرچمی

   رو ردیف کردیم؟ھمون پیرزنی کھ تابستون کارھای آسایشگاھش: صدیقی

  .بلھ: پرچمی

  !دکتر بفرما چایی: و بھ طرف در ادامھ داد

  .خیلی ممنون: کارن وارد دفتر شد و گفت. ھمھ بھ اون طرف نگاه کردند

نسیم رو بھ صدیقی . روی یکی از صندلی ھا نشست و مثل بچھ ھای خوب منتظر چایی موند

  .سر و کلھ ی پسرش پیدا شده: شروع بھ صحبت کرد

  !تا حاال کجا بود؟: ان اخمی کرد و گفتماھ

  .بحرین: نسیم

  می خواد چکار کنھ؟: صدیقی

  .می خواد زن بیچاره رو ببره: نسیم

  خودش راضی نیست؟: ماھان

  .ولی ھمزمان خوشحال ھم ھست... نھ: نسیم

  چجور آدمی بود؟: صدیقی

کھ مادرش پولی ھم بھ خصوص . آدم ناجوری بھ نظر نمی رسید. زدمحرف واال من باھاش : نسیم

  . در بساط نداره

  اگر دوباره ولش کنھ چی؟: ماھان

  .عوضش این سال ھای آخر رو با بچھ اش میگذرونھ: پرچمی

. بھش میدمرو شماره ھامون جلوش رو نمی گیرم فقط اگر تصمیم بگیره بره، ... درستھ: نسیم

  .کاری نمیشھ کرد
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کارن . یز نشست کھ رو بھ روی کارن بودھمھ تایید کردند و نسیم روی صندلی خالی جلوی م

تا اینکھ با . مدتی توی سکوت گذشت. نسیم روش رو برگردوند. لبخند مسخره ای تحویلش داشت

بھ نینا کھ توی چاچوب ایستاده بود چشم . ضربھ ای بھ در باز، ھمھ بھ سمت در نگاه کردند

 دیدنش رو جمع کھ انتظارافراد . دبعد از چند ثانیھ مکث، باالخره لبخند زد و سالم کر. دوختند

چھ غیر ... سالم: کمی توی جواب دادن تعلل کردند ولی نسیم جواب لبخندش رو داد و گفتنداشتند 

  !!منتظره

  .می دونم: نینا

  مشکلی پیش اومده؟! بفرما تو دخترم: پرچمی بھ حرف اومد. و سر تکون داد

  .فقط اومدم با خانوم حرف بزنم. نھ: نینا

چھ : لبخند زد و گفت. نسیم یکی دو بار توی خوابگاه بھش سر زده بود.  اش بھ نسیم بودو اشاره

  اوضاع مرتبھ؟ راحتی؟! خوب

  .بچھ ھا رو می برم و برمی گردونم. آره، خوبم: نینا

  .موفق باشی! آفرین: پرچمی

  .ش بد نیستپول. عصرھا ھم میرم یھ دفتر فنی نزدیک خونھ، واسھ کپی و تایپ و اینا. مرسی: نینا

واژه ی خونھ رو بھ کار ... چون این بار بھ جای خوابگاه یا اقامتگاه  و. نسیم واقعًا خوشحال بود

  .خوب زندگیت رو ساختی! دختر خانم... باریک اهللا: صدیقی سری تکون داد و گفت. برده بود

سر می بھ نظر چیزی ذھنش رو مشغول کرده بود کھ بوی درد. نسیم توی صورتش چشم چرخوند

  !نمی خوای دیگھ راننده سرویس باشی؟: پرسید. داد

  .نھ: نینا

  نھ، می خوای یا نھ، نمی خوای؟: ماھان

  .می خوام: نینا

ھنوز حتی وارد اتاق نشده بود و نسیم مدام بھ ضمانتی . ھمھ منتظر نگاھش کردند کھ توضیح بده

  چی شده؟: گفتنسیم آب دھانش رو قورت داد و . فکر می کرد کھ براش کرده بود

ظاھرًا . و نگاه کوتاھی بھ کارن انداخت کھ یھ بار بابت ضمانت کردن نسیم سرزنشش کرده بود

نینا بھ گوشھ ی چارچوب در نگاه . کارن ھم بھ یاد آورده بود چون با ابروی باالرفتھ نگاه می کرد

لب ھای .  ایستاداز پشت دیوار دختربچھ ی کوچیکی ظاھر شد و کنارش. کرد و با دست اشاره داد
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پرچمی از جاش بلند شد و با ! بچھ این وقت روز با اون چکار می کرد؟. نسیم از تعجب باز شد

  ...این: ترس گفت

  !چرا با توئھ؟: نسیم جملھ اش رو کامل کرد

  .مدرسھ شون پنجشنبھ ھا کالس فوق العاده داره: نینا

  کی شروع میشھ؟: ماھان

  !دو سھ ساعت پیش. تموم شده: نینا

  چرا نبردیش خونھ؟: نسیم

  ...آخھ: نینا

  خانواده اش در جریانند؟: ماھان

  !نھ: نینا

  ... مطمئن نیستم... نمی دونستم چکار کنم: ھمھ سکوت کردند و نینا گفت

ماھان و صدیقی ھر دو از جا بلند شدند و بھ طرفشون رفتند کھ دختربچھ با حرکتشون ترسید و 

مردھا از حرکت متوقف شدند . محکم بھ لباسش چسبیده بود. کردخودش رو پشت پاھای نینا مخفی 

  .بھتره تنھا صحبت کنند: و کارن گفت

  .حق با ایشونھ: نسیم نگاھش کرد و بعد از سکوت چند ثانیھ ای گفت

. ماھان و صدیقی ھم دنبالش رفتند. کارن استکان چایی رو روی میز گذاشت و از اتاق بیرون رفت

من دوست خانوم مدیرتونم، می : دختر رفت و جلوش خم شد، گفتخانوم پرچمی بھ طرف 

  دونستی؟

  اسمت چیھ خانوم کوچولو؟: نسیم

  .سارا: نینا

   سیاھھ رو می زنھ؟خانوم مدیرتون ھنوز ھمون عینک: میپرچ

بعد کم . دختر پای نینا رو ول کرد و سر تکون داد. و با دست جلوی چشم ھاش طرح مربع انداخت

 یھ ھفتھ : آھستھ گفت.با پرچمی شد و نینا، نسیم رو گوشھ ای از اتاق کشوندکم مشغول صحبت 

ھمھ اش . اصًال نمی خنده. است وقتی صبح ھا میرم دنبالش، از پشت شمشادھای کوچھ میاد بیرون

  ...خالھ تو رو خدا« دو سھ روزه میگھ . از جا می پره، می ترسھ

  !گن خالھ نینابھ من می: وسط حرفش متوقف شد و با لبخند گفت
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من ھم . ».تو رو خدا من رو ببر تو خونھ بعد برو«میگھ : نسیم بھ لبخندش خندید و نینا ادامھ داد

می ترسم یھ اتفاقی تو خونھ اشون بیفتھ بندازند . »تو ھم بمون«امروز میگھ ... براش کلید میندازم

  .ھ ندارمدیوار من از ھمھ کوتاه تره، سابقھ ی درست و حسابی ھم ک. گردن من

  . من باھاش حرف می زنم!بچھ است دیگھ. حتمًا می ترسھ -

 .بھ خاطر اون نیومدم... نھ -

- ... 

 .فکر کنم یھ چیزی شده -

  . نسیم صورت نینا رو بررسی کرد، اساسًا آدم منفی بافی بود

  !گاھی بچھ ھا بھ خاطر یھ نمره ی بد ھم عجیب غریب رفتار می کنند -

 !نھ -

- ... 

 !!!یھ رفتارھایی تو ھمھ اشون مشترکھ... ھمھ کاره ھاش... شتممن با ھمھ جور دختری گ -

 ... می خوای بگی -

 .آره -

روقت سر پدر و مادرش تا دی: نینا ادامھ داد. بوداین چیز کوچیکی ن. نفس نسیم توی سینھ حبش شد

  !شحتمًا ترسوندت. کار میرند

برای مقدمھ چینی نداشت نسیم فرصتی . پرچمی بھ خاطر پچ پچ ھا مدام بھ طرفشون نگاه می کرد

ی مسمت دختر و پرچ. و فقط می خواست مطمئن بشھ تا ھر چھ زودتر از طریق مدرسھ اقدام کنند

  .عزیزم خالھ نینا نگرانتھ: جلوش زانو زد و گفت. رفت

نسیم پیش . سارا نگاه مظلومانھ ای بھ نینا انداخت و نینا اتوماتیک وار طرفش رفت و بغلش کرد

  از کی اون آقا اذیتت می کنھ؟: یددستی کرد و پرس

اما حقھ ی نسیم گرفت و دختر زیر .  بھ نسیم زل زدندتعجبنینا و پرچمی و حتی خود سارا، با 

نسیم . نینا مشغول آروم کردنش شد و پرچمی دستش رو روی قفسھ ی سینھ اش فشرد. گریھ زد

  . ھن کسی پاک نمیشھمی دونست این اتفاق تلخیھ کھ از ذ. دست سارا رو توی دستش گرفت

  .عزیزم من و خالھ می خواییم کمکت کنیم -

  .نمی خوام: سارا با ھق ھق گفت. نینا چشم ھای سارا رو با دستمال پاک کرد و فینش رو گرفت

  چرا؟ -
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 .بابام می فھمھ، دعوام می کنھ -

  ...بگو کیھ من خودم آویزونش. نھ، اون آدم رو دعوا می کنھ: نینا ناراحت گفت

  .کسی تو رو دعوا نمی کنھ: نسیم گفت. رد و نگاھی بھ نسیم انداختحرفش رو خو

اون دفعھ ھم کھ پویا از رو کابینت ھا افتاد من رو . بابام ھر چی بشھ من رو دعوا می کنھ: سارا

  .دعوا کرد

  پویا کیھ؟: نینا

  .پسر عموم: سارا

  اون آقا کی بود؟ غریبھ بود؟: نسیم

  . بھ گریھ کردصورت سارا جمع شد و دوباره شروع 

  .بھ مامانت میگیم کھ بھ بابات نگھ: نسیم

  .میگھ: سارا

  .من ازش قول می گیرم: نسیم

یعنی ! باورم نمیشھ. الھی بمیرم: پرچمی نزدیک شد و گفت. بعد از جا بلند شد و توی اتاق قدم زد

  حاال چکار کنیم؟... چی شده؟

  . مدرسھزنگ می زنیم بھ مدیر. از طریق مدرسھ باید اقدام بشھ -

 دیگھ چھ فایده؟ -

واقعا دیگھ چھ .  ھاش جمع شدتوی چشماشک . نسیم بھ بدن و چھره ی پژمرده ی سارا نگاھی کرد

  فایده؟ 

  . اون بھتر از پس این مورد بر میاد. من شماره ی دوستم رو میدم کھ تخصصش کودکھ -

ن آورد، سمت سارا مشغول گشتن دنبال کارت آرزو شد و پرچمی از کیفش یھ کیک کاکائویی بیرو

نسیم کارت رو روی میز گذاشت و سراغ . سارا کیک رو نگرفت. گرفت و قربون صدقھ اش رفت

ما حساب ... عزیزم دیگھ ھمھ چیز تموم شد: بھ چشم ھاش خیره شد و با اطمینان گفت. سارا رفت

  ؟وبھخ. دیگھ تا آخر عمرت نمی بینیش. اون آدم رو می رسیم

  بابام چی؟ -

 .بھش نمیگیم -

 .خودش می فھمھ -
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پرچمی با آبمیوه . نسیم عصبانی شده بود! ظاھرًا اول باید چند جلسھ ی درمان برای پدرش میذاشتند

حداقل این رو بخور تا مامانت بیاد : ای کھ از یخچال کوچیک موسسھ در آورده بود اومد و گفت

  !عزیز دلم

ی مونم، کسی جرات نداره بھت من پیشت م: نینا آبمیوه رو براش باز کرد و گفت. سارا نگرفت

  نزدیک بشھ، خب؟

نسیم اصًال قصد نداشت با سوال پیچ کردن و یادآوری تمام اون . سارا آبمیوه رو از دستش گرفت

باید قدم بھ قدم پیش می رفتند و اجازه نمی . لحظھ ھای سخت برای سارا، بیشتر بھش لطمھ بزنھ

 پرچمی دوباره طرفش اومد و با ناراحتی زیر .یرهدادند کھ بچھ بیشتر از این تو تنگنا قرار بگ

  !!ده؟ مگھ میشھ مادرش نفھمیده باشھبپرس چکارش کر: گوشش گفت

  .نھ االن زوده -

. ھر سھ مرد مثل ھمراه ھای بیمار، بیرون اتاق عمل، بھ نسیم زل زده بودند.  از دفتر بیرون رفت

  !مسئلھ ی مھمیھ: جواب داد

  !برای بچھ؟: ر داد و ماھان پرسیدکارن پلک ھاش رو روی ھم فشا

  .آره -

 ... یعنی می خوای بگی -

 .آزار و اذیت -

  کی؟: صدیقی جلو اومد و عصبانی گفت

  .ولی بھ نظر نمیاد خیلی جدی باشھ. نمی پرسیم تا روانشناس کودک و مادرش بیان -

 !خدا لعنتش کنھ -

: خیره شد و گفتبھ نسیم ماھان . روی ریش ھاش دست کشید و سمت حیاط مشغول قدم زدن شد

  .فرقی نمی کنھ کجای دنیا باشی! عجب آشغال ھایی پیدا میشن

  .اصال نمی دونم چی بگم -

 . دیدم چجوری بھ ما نگاه می کرد -

- ... 

 تو حالت خوبھ؟ -

  حاال چکار کنیم؟: نسیم سر تکون داد و ماھان ادامھ داد

  . از طریق مدیر مدرسھ اش بھ مادرش اطالع میدیم -
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 !ول می کشھپس احتماًال خیلی ط -

مھم نیست، یھ شب : اضافھ کرد. لبخند کمرنگی زد کھ نسیم رو بھ یاد قرار شام امشبشون مینداخت

  .دیگھ

  .مسئلھ روشن میشھتا اون موقع  -

تو مود شام بیرون خوردن . می دونم االن حالت گرفتھ شده... نمی خوام مجبور بشی -

 !نیستی

 !تو مود تنھا موندن ھم نیستم -

 ھ؟پس شام سر جاش  -

نسیم می دونست کھ تمام زندگیش نباید توی کار و موسسھ خالصھ بشھ، مخصوصا بعد از ھمچین 

  .بلھ: سر تکون داد و جواب داد. اتفاقاتی کھ ھمھ ی انرژی رو ازش می گرفت

خواستید برید، : بعد رو بھ کارن کھ توی سکوت مطلق سر جاش ایستاده بود و نگاه می کرد، گفت

  .وتون رو از داخل بدمصدام کنید کھ پالت

  !ھمین االن بده: خیلی جدی گفتکارن . نمی خواست سارا با دیدن مردھا پریشون بشھ

نسیم داخل برگشت و ساندویچ سرد شده رو . کارن بدون جملھ ای رفت. نسیم ھمین کار رو کرد

  .توی سطل آشغال انداخت و کنار سارا نشست

نسیم خوشحال بود کھ ماھان . یک ربع دیر رسیددنبالش بره اما ھفت ساعت ماھان قرار بود 

سر کوچھ منتظرش مونده نھ جلوی در، از شخصیت ماھان کمتر از این ھم نمی مراعات کرده و 

 رستوران ھتل محیط شیک و گرمی داشت و با وجود تاریکی نسبی .تونست انتظار داشتھ باشھ

پشت میز خوش ترکیبی نشستھ . بود خیلی مناسب فصل ویو بھ کوه ھای برفی تھران، ی بیرونھوا

نسیم فکر می کرد حرف ھای زیادی با .  بودندانتخابیشون از سلفو مشغول خوردن غذاھای 

انگار موقع خوردن یھ شام گرون قیمت با ھزینھ . ماھان داره اما حاال چیزی بھ ذھنش نمی رسید

تی شک داشت کھ باید ح. ی اون، باز کردن سر صحبت در مورد داروھای غزالھ کار سختی بود

اما سخت تر از اون، لحظھ ای بود کھ ماھان با چشم ھایی کھ روی ! بھ کنجکاویش بھا بده یا نھ

  در مورد غزالھ پرسجو کرده بودی؟: ظرفش زوم کرده بود، پرسید

زوجی برای صرف شام بھ این فضای رمانتیک اومده . پس دلیل این دعوت داشت مشخص می شد

. وسط کشیده شده بودرف زدن در مورد خودشون، بحث یھ زن جوون بیمار بودند و بھ جای ح

  دکتر باھاتون تماس گرفتھ؟: نسیم جواب داد
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بنده خدا فکر کرده بود . آره: ماھان چشم ھاش رو از ظرف برداشت و با نگاھی بھ نسیم گفت

  .من سر خود پرونده رو بھت دادم. ممکنھ دوباره دادگاه تشکیل بشھ

  .متاسفم -

خواھش می کنم ! گر چیزی تو ذھنتھ کھ بھ وضعیت کارن کمک می کنھ، از خودم بپرسا  -

دیگھ باید چکار می کرد کھ بھ ھمھ بفھمونھ دست ... بھ آرامش روح خواھرم احترام بذار

 ! از سرش بردارند؟

- ... 

ھم من جلوی فامیل ھام انگشت نمام، ھم آبروی مرحوم شکوھی بھ اندازه کافی ... راستش -

 ! نندازیمآشناھابذار دیگھ بھ یاد ... رفتھ

اما چشم، دیگھ موضوع رو پیش ... قصد من این نبود:  گذاشت و گفتنسیم چنگال رو توی ظرفش

  ...فقط. نمی کشم

  !بپرس -

مطب می رو یعنی کارن غزالھ . دکتر گفت مسئولیت داروھای غزالھ با شوھرش بوده -

 تھ؟حمایت کارن رو داشداروھاش رو می داده؟ برده؟ 

... ھر وقت من نمی تونستم، مجبور می شد ببرهنھ، ... کارن؟ حمایت؟: ماھان با پوزخند جواب داد

کنسل رو ھام برنامھ من گاھی مجبور می شدم برای بردنش ھمھ ی . اما کم کم کار رو بھونھ کرد

. ادندخدمھ با نظارت من بھ غزالھ می ددارو ھا رو ... مسئولیت اسمی با شوھرش بود ولی. کنم

  .  مخصوصًا تو دوره ی افسردگیشغزالھ فقط بھ من اعتماد داشت

- ...  

 !شوھر نمونھ ای بود، نھ؟ -

 ممکن بود خدمتکارھا دارو ھا رو بھش ندند؟ -

  .امکان نداره! بی خبر از من؟: ماھان با تعجب گفت

  .غذات از دھن نیفتھ: نسیم سر تکون داد و ماھان گفت

ھمھ چیز . بھتر بود دیگھ این ماجرا رو کش نده.  خوردن شدنسیم لبخندی زد و دوباره مشغول

من رفتم چی شد؟ بچھ باالخره گفت :  پرسیدماھانبعد از چند دقیقھ . خیلی وقت پیش تموم شده بود

  کی بود؟
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البتھ .  ھا بودهمعلوم شد یکی از ھمسایھ... آره مادرش اومد، ھمکارم باھاش حرف زد -

  !!  اشمادر بیچاره... ھنوز اسم نبرده

 ھمکارت چی گفت؟ -

مسئلھ خیلی ... میره مرکزی کھ من قبال توش کار می کردم. یھ مدت باید تحت درمان باشھ -

 .جدی نبود، نینا زود اقدام کرد

 .خیالم راحت شد. چھ خوب -

 .اھوم -

  می خوای در مورد کارن چھ تصمیمی بگیری؟: گفت ماھان مشغول خوردن شدند وباز 

بھ حالت ... پیشرفتش خوب بود: ن جرعھ ای از نوشیدنیش گفتخوردنسیم مکثی کرد و بعد از 

  .عادی برگشتھ بود، من ھم امضای پایان دوره اش رو زدم

. وقتی سکوت ماھان طوالنی شد، نسیم سرش رو بلند کرد و بھ چشم ھای مبھوت ماھان خیره شد

  !!امضا زدی؟: باالخره بھ حرف اومد

  .بلھ -

 بھ ھمین راحتی؟ -

االن رو . شتھاین ھمھ وقت از اون ماجرا گذ. اشتید؟ کارن یھ مرد قویھچھ انتظاری د -

 . مریض ھاش بھش نیاز دارند...خودش کنترل داره

حتی تونستھ با یھ : نسیم ادامھ داد. ماھان با ناباوری سرش رو بھ طرفین تکون داد و پوزخند زد

لش، این از نظر من یعنی عادی با توجھ بھ رفتارھای او... بھش اعتماد کنھ... خانم قرار بذاره

  .بودن

مریض : ماھان دوباره سرش رو پایین انداخت و در حالیکھ انگار با خودش حرف می زد، گفت

  !!ھاش بھش نیاز دارند

  ؟ا من بودیدب -

آدم ... ھیچی: نگاه کوتاھی بھ نسیم انداخت و در حالیکھ چنگالش رو توی ساالد فرو می برد گفت

  درستھ؟. ھ بھ خاطر یھ ھدف بزرگتر، خالف میلش رفتار کنھبعضی وقت ھا مجبور میش

مثل این بود کھ داره خودش رو دلداری . نسیم از این ھمھ دلخوری توی صورتش، ناراحت بود

  .البتھ خالف میل من نبود:  گفتسر تکون داد و. میده یا توجیھ می کنھ

- ...  
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  !شما ھم باید درک کنی -

م با خیال راحت تری حواسش رو بھ غذاش داد اما این خیال ماھان با حرکت سر تایید کرد و نسی

کارن بھ ھمراه ھمون .  اتفاق افتاد،چون چیزی کھ اصًال انتظار نداشت. راحت زیاد طول نکشید

.  از تعجب بھ اون طرف خیره شدنسیم!! ھمکار خانمش، سمت یکی از میزھای خالی می اومدند

  چی شده؟: ند گفتماھان متوجھ شد و در حالیکھ سر می چرخو

تو این شھر بزرگ، از : نسیم بھ حرف اومد. بعد از مکث چند ثانیھ ای برگشت و فقط پوزخند زد

  !!این تصادف مسخره تر امکان نداشت

  تصادف؟؟ -

 اون کھ نمی دونست ما کجا میاییم؟ -

 !البتھ کھ می دونست -

  !باور کن من بھش حرفی نزدم: نسیم سریع گفت

می : ست نسیم لبھ ی میز گذاشت و با مھربونی بھش اطمینان دادماھان کف دستش رو روی د

  .دونم

نسیم نگاھی بھ دست ھاشون و نگاھی بھ صورت کارن انداخت کھ دقیقًا توی دیدرس نسیم نشستھ 

ماھان . داشت چپ چپ نگاه می کرد، ولی با جملھ ی ھمراھش، نگاھش رو از نسیم گرفت. بود

ی این ھتل از غریب شرکایکی از .  رو فقط ھمین جا میارمکارن می دونھ من مھمون ھام: گفت

  .نوازھاست

شاید خواستھ بھت بفھمونھ با . چھ جالب... کھ اینطور: نسیم آروم دستش رو عقب کشید و گفت

  .کسی قرار میذاره

نھ، شک دارم اونی کھ کارن می خواستھ : ماھان آروم خندید و با نگاھی بھ چشم ھای نسیم گفت

  !ھ، من باشمبھش بفھمون

چنگال رو توی دھانش برد و . نسیم آب دھانش رو قورت داد و نگاھش رو سمت دیگھ ای انداخت

نسیم . نگاه دیگھ ای بھ میز کارن انداخت کھ دوباره داشت مستقیم صورت نسیم رو برانداز می کرد

می :  گفتماھان. اما نھ، عصر حال و حوصلھ نداشت! فکر کرد، شاید زیاد بھ خودش رسیده بود

  .خواستھ من بھت بفھمونم

  چی رو؟: نسیم با گیجی پرسید

  می دونی اون زن کیھ؟ -
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 .یکی از ھمکارھاش تو دانشگاه -

 .ھمونی کھ زندگی خواھرم رو بھ لجن کشید... نسرین خانوم -

 ھمون زنی کھ غزالھ متوجھ رابطھ چی داری میگی؟: نسیم خونسردی خودش رو حفظ کرد و گفت

  ود؟اش با کارن شده ب

ظاھرًا جدی بودند، . آره: ماھان جواب داد. »!ھمونی کھ تو دوستش داشتی«و توی دلش ادامھ داد 

حتی . چند ماه واسھ ریسرچ رفتھ بود خارج. ولی بعد از اون اتفاق، دیگھ ھیچ جا با ھم ندیدمشون

   !!با کارن در تماس باشھشک داشتم تلفنی 

فکر نمی کردم کارن : رو پایین تر آورد و ادامھ دادصداش . پس تو این مدت زیاد چکش کرده بود

  !تا این حد کثافت باشھ

- ...  

  ! تو مھمونی رئیس فقط یھ گوشھ نشستھ بود، کارن بھش نگاه ھم نمی کرد -

حالش اصًال خوب نبود، نباید . نسیم کمی آب تھ لیوان ریخت و سر کشید تا آرامش بیشتری بگیره

یھ اشتباه کوچیک نسیم چھار نفر رو بھ اینجا کشونده . می دادندونستھ کارن رو بھ این سمت سوق 

  حالت خوبھ؟: ماھان پرسید. بود

ماھان کمی بھ جلو خم شد و .  نبودرسی کرد کھ حال خودش بھترسر تکون داد و ماھان رو بر

  !یھ حرفی بزن: اصرار کرد

  ! کھ ازش متنفرهزنی... کارن با اون زن قرار میذاره: نسیم نفس عمیقی کشید و جواب داد

بھ کارن اعتماد کرده ... امضا رو زده بود. این اصًال نرمال نبود اما نسیم پرونده رو رد کرده بود

ماھان دستمال توی .  داشتی از ھمھ ی این کارھا منظور کارنشاید ھم. بود و امضا رو زده بود

بھ نظر من نسرین ! ممن کھ شک دار!... تنفر؟: دستش رو با عصبانیت روی میز انداخت و گفت

انگار نھ انگار کھ دو ... اتفاقی افتادهانگار نھ انگار کھ ... فقط بھ رخ من بکشھکھ  رو آورده اینجا 

  !!نفر مردند

حرکت کارن بیشتر از ھر چیزی ماھان رو . نسیم می تونست درکش کنھ. پلک ھاش رو بست

  نظرت طبیعیھ؟ االن این کارش بھ : دوباره بھ حرف اومد. تحقیر کرده بود

  !اگر می خواست اینطوری ادامھ بده، امشب اینجا ظاھر نمی شد کھ بھم بگی -

- ... 

 !! ھا خطر داشتھ باشھیاین کارش بدجنسی بود اما بدجنسی چیزی نیست کھ برای جراح -
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. نسیم اصًال نمی خواست بھ طرف میز کارن نگاه بندازه. ماھان اخم کرد و بھ صندلی تکیھ داد

  جدی بود؟: نسیم پرسید. بھ ھم ریختھ بودلی خیماھان ھم 

  چی؟: نگاھش بھ غذاھای روی میز بود، جواب داد

  قصدت در مورد این خانوم؟ -

از ھمون . مراسم ھای مرحوم شکوھی دیدمشاز اولین بار تو یکی : شونھ باال انداخت و گفت

ده ام اتفاق افتاده بود  روز کل حادثھ ای کھ برای خانواچندموقع خوشم اومد ازش، انقدر کھ برای 

شغل و موقعیت و پول داشت، مطمئن ! مثل تو... زن زیبا و خودساختھ ای بود. رو فراموش کردم

  .اگر...  نیستمبودم کھ اگر من رو بخواد بھ خاطر پول

- ...  

 االن فقط تاسف اون .بدجوری از چشمت میفتندگاھی آدم ھا یھ کاری می کنند کھ ولی  -

 . باید بھ محض رسیدن بھ ایران خودم رو درگیر می کردم ن.روزھا رو می خورم

 !ماھان -

. دنیا پر از سورپرایزه: نسیم لبخندی زد و گفت. باالخره سرش رو بلند کرد و بھ نسیم چشم دوخت

  ...نھ شنیدن از کسی بھ معـ. ھیچ چیزی ھم بی علت نیست

 وقتی دعوت من رو فقط این اذیتم می کنھ کھ این زن. ناراحتی من از نھ شنیدن نیست -

  .برای خونھ و ناھار با غزالھ و این چیزھا قبول می کرد، در واقع واسھ دیدن من نمی اومد

: گفت! بوددرست کرده عجب اوضاعی کارن . نسیم دوباره نفسی گرفت و پیشونیش رو خاروند

 رفت و آمد داشتید؟

 . آره -

  .ده بوز مرگ غزالھ ھم سر زدحتی رو: و با پوزخند اضافھ کرد

  !چرا؟ دیگھ کھ کارن و غزالھ جدا شده بودند: توجھ نسیم بھ موضوع جلب شد و فورًا پرسید

 . غزالھ باھاش تماس گرفتھ بود، می خواست ببیندش -

  تو ھم بودی؟ -

تو دادگاه ... اگر بودم کھ جرأت نداشت پاش رو تو اون خونھ بذاره... نھ، من تھران نبودم -

 . شھادت داد

 !کھ اینطور -

  چرا اینجوری گفتی؟: اخمی از دقت کرد و گفت. جھ ماھان ھم جلب شده بودحاال تو
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  چجوری؟ -

 .لحنت -

تنھا کسی کھ از بیرون کردن غزالھ و کامیار از زندگی : نسیم برای چند ثانیھ مکث کرد و بعد گفت

  .این زن بودکارن سود می برد، 

- ...  

 .وھای غزالھممکنھ بھ خدمتکارھا پول داده باشھ واسھ جا بھ جا دادن دار -

 .برگھ ی پزشک قانونی ھمون داروھا رو ثبت کرده -

 . نھ ھمون روز،طوالنی مدت -

 !صدیق خانوم غزالھ رو بزرگ کرده بود -

این بیمارھا . شاید تو آخرین دیدارشون غزالھ رو تحریک بھ خودکشی کرده... چھ می دونم -

  .خیلی مستعدند

چیھ؟ ناسالمتی شما : نسیم پرسید. لش دادماھان خنده ی کوتاھی کرد و گوشھ ی چشم ھاش رو ما

  .وکیلی

 . تو دادگاه ھمھ چیز مطرح شده! بھ کاراگاه بازیت می خندم -

مشغول با لباس اسپورت تیره نسیم حرف دیگھ ای نزد، در عوض نگاھی بھ میز کارن انداخت کھ 

ومده بود، از نسرین شیک و مرتب ا. حتمًا داشت راه رو برای امشبشون باز می کرد. مخ زدن بود

ھ از این زاوی. و موی بلوندش می اومدروشن لباس تیره بھ پوست . تیپ دانشگاھی ھم خبری نبود

 باز ھمون .فقط گوشھ ای از صورتش پیدا بود ولی می شد فھمید کھ بھ چشم ھای کارن زل زده

د و نسیم روش رو برگردون. کارن داشت می خندید. حس غریب ھمیشگی بھ نسیم دست داده بود

عیبی : سرش رو چرخوند و باالخره طبق انتظار نسیم، گفت. نگاه ماھان رو بھ ھمون سمت دید

  نداره اگھ زودتر بریم؟

  . خیلی ھم خوبھ.  نھ-

توی مسیر نسیم صورت ماھان رو بررسی کرد کھ برای لحظھ . بلند شدند و سمت خروجی رفتند

 و بدل شد کھ ظاھرًا نسرین رو گیج کرده نگاه کوتاھی بینشون رد. ای سمت صندلی نسرین چرخید

نسیم کنار . چیزی از کارن پرسید و نسیم و ماھان بھ راھشون سمت آسانسور ادامھ دادند. بود

  باید پایین حساب کنیم؟: آسانسور پرسید

  .اینجا من رو می شناسند -
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. رد شدندبا ھم وا. دکمھ ی آسانسور رو زد. صداش ناراحت بود و نسیم رو ھم ناراحت می کرد

این ھا ! ناراحت نباش نسیم: ماھان گفت. نسیم سرش رو پایین انداخت. حال ھر دو گرفتھ بود

  .ارزشش رو ندارند

- ...  

 ...می دونم کارن خیلی وسوسھ کننده است ولی -

  !!این چھ حرفیھ؟: نسیم سرش رو بلند کرد و گفت

رن دیدیش، ھزار جور اتھام الکی بھ محض اینکھ با کا: ماھان نفسش رو با آه بیرون فرستاد و گفت

  .اگر از دستت برمی اومد، قتل بروسلی رو ھم مینداختی گردنش. بارش کردی

  ! نھ: نسیم آروم خندید و گفت

  ! روی کارن و ھر چیزی کھ بھش مربوط میشھ حساسی -

 ماھان دوباره. بیرون رفتند و نسیم سر جاش متوقف شد تا رو در رو حرف بزنند. آسانسور ایستاد

تا حاال شده حسودی کنی؟ شک کنی؟ بپرسی چرا بھ تیپش می رسھ؟ چرا زود میره دیر : گفت

  میاد؟

  می خوای بھ چی برسی؟: نسیم پرسید. داشت مثل ھر وکیل دیگھ آروم آروم نسیم رو قانع می کرد

  !داری احساست رو تو قضاوتت دخالت میدی -

  شما چطور؟: نسیم ابرویی باال انداخت و گفت

  !من؟ -

 نبینی؟ر نمی کنی عالقھ ات بھ اون زن باعت شده واقعیت رو فک -

- ... 

 نادیده بگیری؟یا بھتره بگیم  -

  .من ھمچین آدمی نیستم: ھمزمان گفت. ماھان بھ خودش نگرفت و راه افتاد

ماھان مردی بود کھ اگر . نسیم بحث رو کش نداد اما دقیقا می دونست کھ ماھان ھمچین آدمی ھست

این رو می شد از حرف ھاش درباره .  باشھ، تا آخرین حد ازش حمایت کنھزنی رو دوست داشتھ

خستھ تر از این فکر ھا . سری تکون داد. غزالھ و عذاب وجدانش برای تھران نبودن، درک کرد

  . گوشیش رو بیرون آورد و برای جلوگیری از تماس احتمالی کارن، خاموشش کرد. بود
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41««   

تا پایان فرصت قرارداد با ناشر، . ن تکھ ھایی از متن کتاب بودسخت مشغول حذف و اضافھ کرد

حداقل سخت . خیلی نمونده بود و این روزھا بیشتر وقت کارن با نوشتن و مقالھ خوندن می گذشت

لیلی ھم یھ بار گفتھ بود کھ خودش رو مشغول . می کردکار کردن فکرش رو از اتفاقات اخیر دور 

ار مطب، حتمًا سرش شلوغ تر از حدی می شد کھ بھ کتاب ھای در بعد از شروع بھ ک. نگھ داره

با اسکایپ با عسگرلو در . بھتر بود تا وقت داشت، متن رو پیش می برد. حال تالیفش رسیدگی کنھ

البتھ جلوی عسگرلو نمی تونست با شلوارک . ارتباط بود اما ھیچ چیز مثل دیدار حضوری نمی شد

!! اصًال چرا موبایل رو بھ محل مطالعھ اش آورده بود. نیده گرفتنش. موبایلش زنگ خورد. بشینھ

اسم . حواسش رو بھ کارش داد اما با ادامھ ی زنگ خوردن، دلش نیومد و شماره رو چک کرد

  جانم؟: لیلی افتاده بود، بدون معطلی جواب داد

  .سالم -

 .سالم -

 .میرم سر اصل مطلب... مقدمھ چینی رو میذارم کنار -

 ؟سکھ ھای مھریھ -

با توجھ بھ دیدار توی ھتل، باید اعتراف کنم : خندید ولی نسیم شوخی رو نشنیده گرفت و ادامھ داد

  .از نظر من روند بھبودی، تکمیل نشده. کھ تو رد کردن پرونده ی شما عجلھ کردم

  !پس ماھان در مورد نسرین بھت گفت -

 .من با اطالعات ناقص امضا زدم، اشتباه از من بوده. بلھ -

 !ت ناقص یا احساسات شخصی؟اطالعا -

 .اطالعات ناقص -

 .بھ ھر حال من بھ چیزی کھ می خواستم، رسیدم -

 .باید بھ جلسھ ھات ادامھ بدی -

- ... 

ًا باید برگردی بھ مشاوره ولی حتم... معرفیت می کنم بھ ھمکارھا. اگر با من برات سختھ -

 !ی ھفتگی و مسئلھ ی این خانم رو باز کنی

لیلی خیلی حق بھ جانب حرف زده بود و کارن . س رو ناگھانی قطع کردکارن حرفی نزد و فقط تما

. ، لپ تاپ رو بستکاغذھای روی میز رو جمع و جور کرد. از بحث پشت تلفن خوشش نمی اومد
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ساعت از ھشت شب گذشتھ بود و . بقیھ رو برای بعد گذاشت و یک راست سمت اتاق خوابش رفت

از ھفتھ ی سوت و کوری کھ . م با ھم ببینند و حرف بزنند یھ فیلبھ شام نمی رسیدند ولی می شد

ھنوز ! تمام مدت انگار چیزی رو گم کرده بود کھ نمی دونست چیھ. گذرونده بود نفرت داشت

خوشبختانھ . گاھی بھ صحبت کردن باھاش نیاز داشت. برای قطع رابطھ ی کلی با لیلی زود بود

  .ه بودنشون دادن نسرین بھ ماھان کار خودش رو کرد

فرصت نداشت بھ خودش برسھ، نیازی ھم . سریع یھ دست لباس پوشید کھ بیشتر از این دیر نشھ

پالتو رو روی شونھ . نبود چون می دونست کھ نمی خواد طرفش بره و ھدفش فقط حرف زدنھ

قاب ھای دی وی دی رو زیر . ھاش انداخت و بھ پذیرایی رفت تا از قفسھ، چند تا فیلم انتخاب کنھ

جلوی در متوقف شد، سمت اتاق خواب برگشت و از ھمون ادکلنی .  رو کرد و سھ تا بیرون کشیدو

وقتی زنگ آپارتمان لیلی رو فشار داد و ... زدکھ لیلی دفعھ ی پیش انتخاب کرده بود، بھ خودش 

بعد .  رو پر کرده بود آیفونخودش رو معرفی کرد، برای چند ثانیھ فقط سکوت بود کھ اون طرف

  اینجا اومدی برای چی؟: ای لیلی کھ گفتصد

  .باید حرف بزنیم -

 کی تلفن رو وسط حرفم قطع کرد؟ -

 .رو در رو -

 !این وقت شب؟ -

 !باز کن -

- ... 

 !زنگ بقیھ رو می زنم ھا -

 !من ھم زنگ می زنم بھ پلیس -

 .باید حرف بزنیم... خواھش! باز کن -

با شنیدن . رن حس بدی داشتدر ھنوز باز نشده بود و کا.  شدشدن آیفون شنیدهصدای کوبیده 

می خواست مطمئن بشھ کھ دلخور . صداش بیشتر از قبل دلش می خواست صورتش رو ببینھ

 باز  درباالخره. دوباره زنگ زد. قدمی بھ عقب برداشت و ساختمون رو از نظر گذروند. نیست

ا اخم نگاھش لیلی جلوی در منتظرش بود و ب. پلھ ھا رو بی سر و صدا، توی تاریکی طی کرد. شد

  !حرفت رو بزن: بدون اینکھ از جلوی در کنار بره، گفت. می کرد
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لیلی از سر . کارن با پررویی ای کھ از خودش سراغ داشت، کفش ھاش رو درآورد و جلو رفت

  !نکنھ کسی ھمراھتھ؟: کارن پرسید. جاش تکون نخورد

  !نھ، اون تو تخصص شماست -

. وی شرایط مشابھ، لبخند زد و با اعتماد بھ نفس جلو رفتکارن از اشاره ی لیلی بھ دیدن نسرین ت

در . کفش ھاش رو داخل آورد و روی جاکفشی گذاشت. باالخره لیلی عقب رفت تا کارن رد بشھ

  خب؟: رو بست و گفت

دلش برای اون روزھایی کھ با ھم . اینطور کھ جدی نگاه می کرد، برای کارن سنگین تموم می شد

اومدم با ھم : قاب ھای دی وی دی رو بلند کرد و گفت. دند تنگ شده بودمی گشتند و حرف می ز

  ...فیلم ببینیم

.  بخوریمکورن پاپ: بعد خرت و پرت ھایی رو کھ سر راه خریده بود، نشون داد و اضافھ کرد

  .حرف بزنیم

  ھمین؟ امر دیگھ ای نیست؟: لیلی پوزخندی زد و گفت

  !اگر پا بده، ھست:  میذاشت، جواب داداپنو روی کارن در حالیکھ فیلم ھا و خوراکی ھا ر

اولین دختری بود کھ بدون آرایشش رو بیشتر . زیرچشمی نگاھی بھ صورت کالفھ ی لیلی انداخت

رنگ طبیعی پوستش و حالت رو بھ باالی گوشھ ی چشم ھاش بدون آرایش مشخص . دوست داشت

 یھ لحظھ در مورد اینجا اومدنش بھ شک . بھش خیره شدبھ اپنبھ طرفش چرخید و با تکیھ . تر بود

شاید چون از سر شب پریشون شده . ھیچوقت انقدر واضح بھ خوابیدن باھاش فکر نکرده بود! افتاد

نگاھش رو بی اختیار پایین تر . نمی دونست... بود، شاید چون نسرین رو دوباره دیده بود، شاید

تھ بود و شلوار مشکیش فقط کمی از شالش رو سرسری انداخ. برد و از روی اندامش گذروند

پیراھن سفیدی روی تاپ مشکی پوشیده بود کھ احتماًال بھ خاطر حضور . ساپورت کلفت تر بود

حس لمس انگشت ھا روی ... ولی... قد متوسط و اندام معمولی داشت، مثل بیشتر زن ھا. کارن بود

  ... پوست تیره اش

  !!تموم شد؟ -

  بلھ؟: اومد و گفتبا صداش از فکر و خیال بیرون 

  ! تموم شد، حرفت رو بزنچشم چرونیتاگر  -

  من االن با یکی دیگھ قرار میذارم، یادت کھ نرفتھ؟! ؟؟چشم چرونی: کارن پوزخندی زد و گفت

  !با کسی کھ ازش متنفری: روی لیلی باال رفت و گفتاب
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- ...  

 ؟خراب کنیچرا آوردیش اونجا؟ می خواستی شب ما رو  -

  !!بتونش: کارن با حرص گفت

   بھ من نگفتی طرف کیھ؟، خودتچرا از ھمون اول -

 مگھ برات مھم بود؟ -

- ... 

 ... تو خیلی راحت موبایل رو از دستم گرفتی و ھر چی خواستی گفتی -

- ... 

 ...اصال برات اھمیتی نداشت من -

 !بس کن -

بعد ! اممن تو رو این وقت شب راه دادم بھ خونھ : ادامھ داد... دختره ی. حاال داشت داد ھم می زد

  ؟یمیگی برام مھم نیست

ترجیح داد ساکت بمونھ تا دوباره دعوا . کارن از ھمھ ی این جریان حس بدی داشت. پوزخند زد

ول ای چند ثانیھ بھ ھم خیره موندند و باالخره کارن جلو رفت و کاری کھ از لحظھ ی ابر. راه نیفتھ

کارن سرش رو بھ سینھ اش فشرد و . دلیلی عقب نکشی... بغلش کرد...  انجام دادھواش رو داشت،

  دلت برام تنگ شده بود؟: گفت. نفس راحتی کشید

گونھ ھاش طبق عادت ھمیشھ اش، سرخ . لیلی پیشونیش رو بلند کرد و مستقیم بھ چشم ھاش زل زد

  .خیلی تابلویی! انکار نکن: خواست حرفی بزنھ کھ کارن اجازه نداد و گفت. تر شده بود

  !!!نتو اومدی خونھ ی م -

 .خب من ھم دلم تنگ شده بود -

لیلی خودش رو . دوباره بھ ھم خیره موندند و دست ھای کارن بی اختیار روی کمرش حرکت کرد

  !بھتره بری. این مسخره بازی ھای ما بھ جایی نمی رسھ: عقب کشید و با کالفگی گفت

این بود؟ مسخره نظرش درباره ی دلتنگی کارن . و کارن عصبانی بود» مسخره بازی«گفتھ بود 

  برم؟: کارن دوباره حلقھ ی دست ھاش رو تنگ کرد و گفت! بازی؟

  !برو خونھ ات. من حوصلھ ی این دست انداختن ھای تو رو ندارم! کارن -

کارن عصبانی تر شده بود، مچش رو محکم ... ، جدا شد و سمت مبل ھا چرخیدو بھ عقب ھلش داد

  ! از چیزی ام کھ تو فکر می کنیمن جدی تر: گفت.  و بھ عقب کشید داشتنگھ
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درست پشتش ایستاده بود و بدش نمی اومد، فشار دستش رو کارن . لیلی آخی گفت و اخم کرد

اینطوری .  اما بھ جاش دوباره بغلش کرد...، تو این ھفتھ کم کارن رو دلخور نکرده بودبیشتر کنھ

کھ صورتش رو نمی بینھ و با حداقل خیالش راحت بود . حس بھتری داشت، برای جنگ نیومده بود

گیج تر از چیزی . چون خود کارن ھم جوابی برای این کارھاش نداشت. سوال بھش زل نمی زنھ

ببین :  فقط  لب ھاش رو کنار گوش لیلی برد و گفت. بود کھ بتونھ کسی رو از سوتفاھم در بیاره

  . نمیشھ انقدر ساده یھ نفر رو کنار گذاشت! لیلی

- ...  

 .بھ ھم عادت کردیمما چند ماھھ  -

بینشون  کج کرد تا  روسرشلیلی لب ھاش رو روی گونھ اش کشید و بعد سمت لب ھاش برد اما 

 یعنی می خوای بگی این کارھات بھ خاطر عادتھ؟؟:  گفتفاصلھ بندازه،

 ...ببین... آره... نھ -

 .کارن تو با نسرین رابطھ داری -

 این چھ ربطی بھ مشاورم داره؟ -

 !!!ا نیستم کھ شب تو بغلشون بخوابیمن از اون مشاورھ -

بست و پلک ھاش رو برای لحظھ ای . کارن بھ خودش اومد و دست ھاش رو با اکراه عقب کشید

... کارن: بعد صداش رو شنید. لمس دست لیلی رو روی تھ ریش صورتش حس کرد. فشار داد

  ...تا وقتی سر و کلھ ی. اوضاعت مرتب شده بود

  !وقتی تو ولم کردیتا : پلک باز کرد و گفت

  ! ، یکی رو انتخاب کنمتو و ھر چیزیتو مدام میگی بین : روی دستش دست گذاشت و ادامھ داد

  .من این رو نگفتم -

ولی رفتارت ھمین رو ... نگفتی: نگھ اش داشت و گفتتوی دستش ، کارن دستش رو بلند کرد

 با این کارھات من رو گیج !فظی رو کنم کھ تو میگی، وگرنھ خدا می خوای فقط ھمون کار.میگھ

  ! یھ کارھایی می کنم کھ نبایدمی کنی،

  ...پس االن تقصیر منھ کھ آخر شب میای خونھ ام و: صورتش دلخور شد و گفت

من فقط میگم، حتی اگھ عاشق یھ زن دیگھ ھم بشم، نمی : کارن گفت. بقیھ ی حرفش رو خورد

  .خوام تاثیری رو رابطھ ی ما داشتھ باشھ
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 لیلی کاناپھ ای رو ...خود کارن ھم می دونست داره پرت و پال میگھ.  توی سکوت گذشتچند ثانیھ

  !اومدی فیلم ببینیم؟ ببینیم! خیلھ خب: نشون داد و گفت

. پالتوش رو در آورد و روی مبل جلوی تلوزیون نشست. کارن لبخندی زد و دستش رو ول کرد

  !یکی از فیلم ھا رو بیار: گفت

  .دارممن گنگستری دوست ن -

 .یھ فانتزی ھم ھست -

توی . پلی کرد و کنار کارن روی کاناپھ نشست.  رفتو ویدییکی از قاب ھا رو برداشت و سمت

  . دادبھ صفحھ ی سی و دو اینچ تلویزیونش حواسش رو سکوت 

  از ھمسایھ ات چھ خبر؟: پرسید. کارن برای فیلم دیدن نیومده بود

  .خودش رو برام می گیره -

 ش کنند؟می خوای بدم ادب -

خونھ رو ... الزم نیست: لیلی بدون اینکھ نگاھش رو از صفحھ ی تلویزیون برداره، جواب داد

  .گذاشتند برای فروش

  اگھ فروش نره؟ -

 .خونھ ھای اینجا کوچیکھ، ھمھ قدرت خرید دارند -

 .درکوب وریھ نفر رو می فرستم واسھ ! فردا خونھ باش -

 .الزم نیست -

 .الزمھ -

 .ی کنمخودم بھ وقتش رسیدگی م -

 .قرض میدم -

 .گفتم کھ، الزم نیست -

 !!بعدًا پولش رو پس می گیرم -

 .شروع شد! ھیس -

یھ فانتزی . این فیلم رو قبًال دیده بود. کارن حرکتی بھ لب ھاش داد و سمت تلوزیون برگشت

روی دستھ ی مبل آروم ضرب گرفت ! ظاھرًا لیلی رو جذب کرده بود. معمولی با تھ مایھ ی طنز

سھ چھار ماه . سی لیلی شد کھ وقتی تمرکز می کرد، دستش رو زیر چونھ می زدو مشغول برر
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 لیلی با چشم ھایی کھ .بود کھ با ھم آشنا شده بودند و کارن االن داشت بھ چشم دیگھ ای می دیدش

  بھ چی نگاه می کنی؟: ھنوز سمت صفحھ ی نمایش بود، پرسید

  .بھ تو -

  !دن نیومدی؟مگھ واسھ فیلم دی: سمت کارن چرخید و گفت

اوایل خوابگاه، ... من سال ھاست کھ دارم تنھا زندگی می کنم: کارن فقط لبخند زد و لیلی ادامھ داد

تو ھم بھتره وقتت . تونستند مخ بزنندی ھم اطرافم بودند ولی ھیچ کدوم نمردھای زیاد. بعد خونھ

  !ھدر ندیرو 

  نی؟داری بھ مبارزه دعوت می ک: کارن از صراحتش خندید و گفت

  .کاری ندارم! من با مردھای عاشق... نھ -

ھمون لحظھ ی از . لیلی اصًال سعی نمی کرد احساسش رو مخفی نگھ داره. کارن دوباره خندید

تا حاال موھات رو : کارن پرسید. رو وسط کشیده بودبھ ھر شکلی حرف نسرین ورود کارن، 

  صاف کردی؟

  !!کی بود؟ نسرین؟... موھایمثل : لیلی از حرف بی ربطش سکوت کرد و بعد گفت

لیلی نمی خوام رابطھ ام با نسرین، من رو از مشاورم دور : کارن این بار بلند خندید و جواب داد

  .من گاھی وقت ھا واقعًا می خوام باھات حرف بزنم. کنھ

ولی گفتھ باشم، تا وقتی . باشھ: گفت. لیلی نفسش رو بیرون فرستاد و سمت تلویزیون چرخید

م کھ رابطھ ات با نسرین تھدیدی برای زندگی خودت و مریض ھات نیست، اون امضام تشخیص ند

  .فاقد ارزشھ

  .از نظر قانون و دکتر مجیدی ارزش داره -

 !از نظر من نھ -

رئیس از اینکھ دوره ی کارن تموم شده بود، واقعا . توی سکوت مشغول دیدن ادامھ ی فیلم شدند

د کھ خیالش راحت شده و اجرایی شدن برگشت کارن خودش گفتھ بو. خوشحال بھ نظر می رسید

امکان نداشت بھ رئیس کارن دستی بین موھاش کشید، . رو بھ سرعت توی دستور کار قرار میده

  .یخ می خوام: گفت. بعد از چند دقیقھ بلند شد و دلستر و پاپ کورن رو آورد! بگھ کھ اشتباه شده

  !یخ خوردن خوب نیست آقای دکتر -

 !وبھ خانوم روانشناس؟کل کل کردن خ -

  فیلم خوشت اومده؟از چی این : از آشپزخونھ پرسید. لیلی باالخره بلند شد کھ یخ بیاره
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  .ی کھ برادرھا موقع کشتن ھمدیگھ ایجاد می کننداز طنز -

 از پارادوکسش؟ -

 .از واقعیت پنھانش -

 فکر می کنی پول و موقعیت ارزش برادرکشی داره؟ -

ولی خودت بھتر از من می دونی، آدم ھا بھ خاطر ھدف . گمنمی تونم ب... من برادر ندارم -

 . ھاشون دست بھ ھر کاری می زنند

کارن . با دو تا لیوان بزرگ پر از یخ برگشت و سینی رو روی میز گذاشت. لیلی جوابی نداد

ھدف اصلی تو توی زندگی :  لیلی پرسید.سترھا رو داخل لیوان ھا خالی کرد و سر جاش نشستدل

  چی بود؟

از وقتی یادمھ ھدفم ادامھ : کارن یکی از لیوان ھا رو برداشت و با نگاه عمیقی بھ لیلی جواب داد

  ...یھ آدم پولدار و موفق. تحصیل بوده، می خواستم یھ دکتر معروف و با نفوذ بشم

نمی دونست تا چھ حد می تونھ جلوی لیلی پیش بره ولی از صمیم قلب دیگھ نمی خواست ماجرای 

کسی بشم کھ : ادامھ داد. ی بینشون بمونھ کھ مثل سر رسیدن نسرین دوباره شوکھ اش کنھناگفتھ ا

  .بر خالف انتظار خانواده و اطرافیانم باشھ

  با خانواده ات مشکلی داشتی؟ انتظارشون چی بود؟ -

- ... 

 دوست نداری حرفش رو بزنی؟ -

 .باور کن نمی خوام مخفی کاری کنم. نھ االن... دوست دارم ولی -

کارن می دونست ھر کاری ھم کنھ، از چشم لیلی نمی .  سر تکون داد ولی نگاھش غمگین شدلیلی

چیزی کھ کارن تو زن ھای اطرافش . اون ھم جاذبھ ی جنسی داشت، ھم عاطفھ ی مادرانھ. افتھ

کارن ھیچی از . تا بھ حال درباره ی خانواده ھاشون درست و حسابی حرف نزده بودند. ندیده بود

آدم . پس بھ ھدفت رسیدی: لیلی گفت! خیلی عجیبعجیب بود، . لیلی نمی دونستی شخصزندگی 

  .ھای زیادی پیدا نمیشند کھ بھ ھدفشون رسیده باشند

  . کارن سر تکون داد

  .آدم ھا ھمیشھ بیشتر می خوان. اما ھدف چیزی نیست کھ ثابت بمونھ -

است یھ بیمارستان تازه تاسیس دو سھ سالھ دارم بھ خاطر ری: کارن دوباره سر تکون داد و گفت

  .ھر کاری می کنم
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  ریاست بیمارستان؟ جدًا؟: چشم ھای لیلی درشت شد و با تعجب گفت

  بھم نمیاد؟. آره -

 تونستی بھ جایی برسی؟ -

 کم جامعھ ی پزشکیمن تو . مناسب تر از من کسی نیست... حمایت خیلی ھا رو دارم -

 !کسی نیستم

: ادامھ داد. کارن دلیلش رو نمی فھمید. یلی غمگین تر از قبل شدو با افتخار نگاھش کرد اما نگاه ل

االن . اما بعد از کار غزالھ ھمھ چیز خراب شد... ھیأت موسسخودشون بھم پیشنھاد دادند، 

  .بالتکلیفم

کارن تغییر حالتش رو درک نمی . لیلی نگاھش رو پایین انداخت و لیوان توی دستش رو تکون داد

باز سکوت بینشون برگشتھ بود . د؟ جرعھ ای خورد و سمت تلویزیون چرخیدکرد، چرا ناراحت بو

تکیھ اش رو از کاناپھ گرفت و چرخید تا بھ صورت لیلی . و کارن خودش رو مقصر می دونست

دلش می خواست دوباره بغلش کنھ، برای پرت کردن . نگاه کنھ، اما چشمش رو برنمی گردوند

  ھدف تو چی بود؟ : حواسش پرسید

آرنج ھاش رو بھ زانوھاش تکیھ داده . یم سمت کارن نگاه کرد کھ فاصلھ اش رو کم کرده بودنس

احتیاجی بھ زدن اون حرف ھا نبود کھ نسیم بدونھ کارن لقمھ ی . بود و بھ نسیم خیره نگاه می کرد

  صادقانھ بگم؟: جواب داد! دھنش نیست، ھمینطوری ھم می دونست

  .آره -

 .اج با پسرعموم بودیھ زمانی ھمھ ی ھدفم ازدو -

با ھم بزرگ شده بودیم، : نسیم ادامھ داد. چشم ھاش می گفت کھ باور نکرده. کارن آروم خندید

  .خانواده ھامون حرف ھاشون رو زده بودند

- ...  

 .بھ خاطرش ھر کاری کردم -

- ... 

 .حتی کاری کھ نباید می کردم -

.  توی فکرش چی میگذرهنسیم حدس می زد. نگاه کارن سرد شد و اخمی روی پیشونیش نشست

  چکار کردی؟: کارن پرسید
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گاھی : بھ حرف اومد. منتظر جواب زل زده بود. نسیم رگھ ای از خشم رو توی صداش می شنید

  .ندونستن حقیقتی کھ بھ آدم لطمھ می زنھ، بھتره

  .اینطور نیست. نھ -

 .من ھم ھمینطوری زندگیم رو خراب کردم... بعد از دونستنش باید تصمیم بگیری -

 .می خوام بدونم -

  .من اون خانوم پرفکتی کھ می گفتی، نیستم: نسیم نفسش رو با آه بیرون داد و گفت

  چرا درست حرف نمی زنی؟ -

ھمون سالی کھ درس من تموم شد، پدرھامون قرار ازدواجمون : نسیم بعد از مکث کوتاھی گفت

اصًال سخت گیری نکرد پدرم چون از عشق من خبر داشت، . ھمون سال کنکور بود. رو گذاشتند

  .من خیلی بچھ بودم، ھمھ اش می ترسیدم از دستش بدم. ولی وحید عاشق دوآتیشھ نبود

  چکار کردی؟ -

رمز گوشی و کامپیوتر و ایمیل و ھمھ چیزش : نسیم بھ صورت بی طاقت کارن لبخند زد و گفت

ردم کھ یھ وقت بعد از نامزدی یھ روز اتفاقی ایمیلش رو چک ک. رو بھ زور ازش گرفتھ بودم

یھ .  گرفتھ بود و دوست دانشگاھی زیاد داشتلیسانس آخھ اون. دوست دختر اینترنتی نداشتھ باشھ

بھ زحمت ترجمھ کردم و فھمیدم ... اون موقع زبانم زیاد خوب نبود. ایمیل مشکوک خارجی دیدم

تی بود کھ با حقیق... ظاھرًا یادش رفتھ بود کھ اسمش رو چک کنھ. ایمیل برنده شدن التاریھ

  !دونستنش بد تصمیمی گرفتم

- ...  

 .فکر می کردم من رو میذاره و میره. ایمیل رو پاک کردم -

 !خب؟ -

- ... 

 !حرف بزن -

  !تموم شد: با لبخند گفت. نسیم عصبانیت توی صداش رو دوست داشت

  یعنی چی؟ -

ھ شد کھ وقتی ایمیل دوم رسید، متوج... می دونی کھ. این ایمیل ھا رو فقط یھ بار نمی زنند -

ھمون بھونھ ای شد کھ از خداخواستھ . از توی ترش پیداش کرد. من قبلی رو پاک کردم
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از . من تھران قبول شدم. خانواده ھا با ھم سرسنگین شدند. نامزدی بھ ھم خورد. ولم کنھ

 .ھمھ چیز تموم شد... ھمین... اولش ھم درسم خوب بود

بھ . نکھ یھ کم حرصش داده بود، خوشحال بودنسیم از ای. لبخند محوی گوشھ ی لب کارن نشست

مردی با این سابقھ ی خراب، حق نداشت روی پاکدامنی طرف . تالفی حرص دادن ھای خودش

  رفت آمریکا؟: کارن پرسید! انقدر اصرار داشتھ باشھ

  ! من رو ھم کھ از سرش باز کرده بود.مشکلی نداشت. سربازی رو رفتھ بود. آره -

- ... 

 .از دست دادمشبدتر  اش دارم ولی با پنھان کردن حقیقت نگھمن می خواستم  -

چون دوستش داشتی این : گفت. کارن بیشتر چرخید و ساعدش رو باالی سر نسیم بھ کاناپھ تکیھ داد

  .کار رو کردی

- ...  

 !اون احمق بود کھ بھ خاطر این تو رو دور زد -

 نمی کرد کھ سلیقھ اش ھیچوقت فکر. نسیم نگاه کردن بھ این جفت چشم آبی رو دوست داشت

بھ خاطر ھمین حس ھای عجیب و غریب بود کھ بھ خونھ راھش داده بود ... ھمچین تیپی باشھ

حق رو بھ نسیم داده بود و بھ وحید گفتھ . وگرنھ عادت نداشت جلوی ھیچ مردی انقدر کوتاه بیاد

 رو ببینھ، ترس توی از فکر اینکھ بعد از این ھمھ سال دوباره قرار بود این احمق. »احمق«بود 

نسیم گیر کردن توی گذشتھ رو دوست نداشت و دیدن وحید تو عروسی . بدنش رخنھ می کرد

با جلوتر . خواھرش، دو ھفتھ ی دیگھ، از ھمین حاال این فاصلھ ی چندسالھ رو محو می کرد

ی توجھ اش رو بھ فیلم داد ول. اومدن صورت کارن، بھ خودش اومد و نگاه خیره اش رو گرفت

  ھنوز دوستش داری؟: کارن پرسید

  !نھ: نسیم با اطمینان جواب داد

حاال دقیقا شبیھ مردھایی شده بود کھ قراره بعد از خوشگذرونی با . و دوباره بھ صورتش زل زد

. یا شاید این فقط احساس نسیم بود! طرف، چند تا تراول روی میز آرایشش بذارند و بزنند بھ چاک

  ! ھنوز نظرت در مورد ازدواج ھمونھ؟: و با جلوتر اومدن کارن گفتآب دھانش رو قورت داد 

  .  نگاھش روی لب ھای نسیم جا خوش کرده بود.کارن متوقف شد

  ! حتی با نسرین-

  !!  مشاوره رو بذار واسھ جلسھ ھا-
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نسیم رد فشار . نگاھش رو سمت دیگھ ای انداخت و بدون حرفی عقب رفت. لحنش تلخ شده بود

. دلستر رو برداشت و سر کشید، بعد بھ پیشونیش چسبوندیخ و لیوان . رو ھم می دیدآرواره ھاش 

حتی صدای آھستھ ی فیلم ھم سکوت حاکم رو بھ ھم نمی . ھر دو بھ صفحھ ی تلویزیون خیره شدند

  . زد

نسیم با میلش بھ چک کردن صورت مرد کناریش مبارزه . نیم ساعتی گذشت، پریشون و طوالنی

باالخره بھ خودش . د این سکوت تلخ و سنگین و موضوع فیلم رو دوست نداشتھرچن. می کرد

  دی وی دی رو در بیارم؟! کارن: جرأت داد و گفت

: خنده ای کرد و گفت. وقتی جوابی نشنید، سرش رو چرخوند و پلک ھای بستھ ی کارن رو دید

  !کارن

- ...  

 بیداری، نھ؟ -

  .تکیھ اش رو برداشت و بھ صورت آرومش نگاه کرد

  ...اگر فکر کردی بھ بھانھ ی خواب رفتن، میذارم امشب اینجا بمونی -

- ... 

 !پاشو! کارن -

نسیم آروم از جاش بلند شد و بررسیش . انگار واقعًا خوابیده بود و شمرده و میزون نفس می کشید

 و فیلم رو بیرون آورد. سری تکون داد. واقعًا خوابیده بود. چند ثانیھ اطراف کاناپھ قدم زد. کرد

دست ھاش . دلش نیومد بیدارش کنھ. دوباره بھ صورتش نگاه انداخت.  کردتلویزیون رو خاموش

تکونی بھ خودش داد اما . رو روی شونھ ھاش گذاشت و کمک کرد کھ روی کاناپھ دراز بکشھ

اگر تا آخر شب . نسیم پالتوی مشکیش رو از لبھ ی صندلی بغل برداشت و روش کشید. بیدار نشد

. پالتو رو روی شونھ اش جمع کرد کھ سرما نخوره. ی شد، مجبور بود کھ براش پتو بیارهبیدار نم

آروم از بینشون راه باز . انگشت ھاش بی اراده سمت تارھای خاکستری روی شقیقھ ی کارن رفت

  بھ خودش اومد، داشت چکار می کرد؟. کرد و بعد با سرعت عقب کشید

از حس ھای مختلف و .  ی پذیرایی روی یھ صندلی نشستاز کاناپھ فاصلھ گرفت و گوشھ ی دیگھ

یک ربع بھ زل زدن بھ دیوار و ! رفتارش شوکھ بود ولی این در مقابل شوک بعدی چیزی نبود

. اول خیال کرد کھ اشتباه شنیده. فکر کردن گذشتھ بود کھ صدای افتادن کلید توی قفل در رو شنید

مدزاده بھ خودش جرأت ھمچین کاری رو می داد؟ اگر اح. بعد مطمئن شد و با ترس صاف نشست
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بعد با یاد حضور کارن دلش . دست برد بھ طرف میز کنار صندلی و گلدون شیشھ ای رو بلند کرد

در باز شد و نسیم در حالیکھ روی قفسھ ی سینھ اش دست می گذاشت، . قرص شد و منتظر موند

  .ن آدم کسی نبود بھ جز مادرش، فروغای. از جا پرید و روی کسی کھ پشت در بود چشم چرخوند

فروغ با چمدون کوچیک ھمیشگیش کھ پشت سرش می کشوند وارد خونھ شد و با دیدن نسیم کھ 

  !سالم عزیزم: ایستاده بود، گفت

  اینجا چکار می کنی؟! نماما: پرسید. نسیم نفسش رو بیرون فرستاد و جواب سالم داد

  !چی؟ -

  ...بیام دنبالت...  کنمچرا بھم خبر ندادی میای؟ شام درست -

می خواستم . یھ چیزی تو ھواپیما خوردم: فروغ خندید و گفت. گلدون رو سر جاش برگردوند

  .غافلگیرت کنم

بعد طوالنی بغلش کرد و . نسیم بھ طرفش رفت و چمدون رو از دستش گرفت. و لبخند بزرگی زد

  .خوش اومدی: گفت

. ھمیشھ خیلی تیز بود. وک نگاھش می کردداشت مشک. فروغ دستی روی گونھ ی نسیم گذاشت

  چرا انقدر جا خوردی؟ مگھ اولین بارم بود؟: گفت

. اتفاقًا نسیم ھمیشھ اینطوری بیشتر ذوق می کرد. نھ اولین بار نبود کھ مادرش سر زده می اومد

  .بیا تو بشین، خستھ ای. فقط شب بود، یھ لحظھ ترسیدم: لبخندی زد و جواب داد

زد و سمت کاناپھ ھا رفت کھ بشینھ ولی با دیدن مردی کھ روی یکیشون خوابیده فروغ ھم لبخند 

بعد با اعتماد .  نسیم چند لحظھ پلک ھاش رو بست و دستش رو روی لبش فشار داد.بود خشکش زد

  .دکتر شفیقھ: بھ نفس بھ آشپزخونھ رفت و ھمزمان گفت

  !بلھ، می بینم -

 کورن و دلستر ھا چشم می چرخوند کھ انگار بساط نسیم بھ مادرش نگاه کرد کھ جوری روی پاپ

فروغ با چشم ھای جدی بھ طرف . دیروقت بود. بھ ساعت نگاه کرد! مشروب و مزه است

  !!اینجا چکار می کنھ این وقت شب؟ انقدر راحت رو کاناپھ ات دراز شده: آشپزخونھ اومد و گفت

  می بینی؟لباس بیرون تنشھ، ن: نسیم صداش رو آھستھ تر کرد و گفت

  چند وقتھ با ھمید؟ -

 !مامان -
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چیھ؟ می خوای بگی چون مستقل شدی بھ ما ربطی نداره؟؟ دیگھ از دختری من کھ خارج  -

 !!نشدی

وقتی احتیاج داره . من مشاورشم، تحت نظر منھ. نیست ،مامان چیزی کھ تو فکر می کنی -

 .صحبت کنھ، وجدان کاری من اجازه نمیده ردش کنم

 یھ پیرزن بود ھم وجدان کاریت ،بھ جای یھ مرد خوش بر و رواگر ! وجدان کاریت؟ -

 اجازه نمی داد؟

  .معلومھ کھ اجازه نمی داد -

تا حاال دیدی من و بابات روی تو و نجمان : چند ثانیھ بھ ھم خیره موندند و بعد فروغ گفت

  سختگیری کنیم؟ تا حاال بھت گفتم حق نداری با کسی قرار بذاری؟

- ...  

 ...ولی این -

بعد از اون برخوردش تو دفترت، نجمان تو ... مریضتھ: ست بھ پذیرایی اشاره کرد و ادامھ دادبا د

دادگاھیش !! اینترنت کلی سرچ کرد، چھ چیزھایی کھ در مورد خودش و زن و بچھ اش نیست

  ...یھ مرد بیوه ی بی ادبھ کھ... کرده بودند

  !صبر کن -

 !بگو؟ -

از ... لی نداره و قراره برگرده سر کاردر حال حاضر ھیچ مشک. اول کھ مریض نیست -

چرا موفقیت ھاش . یکی از بھترین پزشک ھای ایرانھ. دادگاه ھم کھ خیلی ساده تبرئھ شد

 رو نمی بینی؟

 !اگر انقدر موفقھ، مطمئن باش بھ ازدواج با آدم ساده ای مثل تو فکر نمی کنھ دخترکم -

  .دلخور شده بود. تنسیم انتظار شنیدن این حرف رو حداقل از مادرش نداش

  .من ھم بھ ازدواج باھاش فکر نمی کنم -

  پس چرا میاریش خونھ؟: باالخره پرسید. فروغ با گیجی نگاه می کرد

  .دلیلش رو ھمون اول گفتم: نسیم سمت یخچال رفت و گفت

لباس ھات رو در بیار، بیا یھ : مشغول بیرون آوردن ظرف ساالد الویھ و نون شد و ادامھ داد

  !رچیزی بخو
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. فروغ حرفی نزد و فقط پالتوش رو در آورد، روی یکی از صندلی ھای آشپزخونھ آویزون کرد

فوق . من یھ دختر ساده نیستم: نسیم آھستھ گفت. توی سکوت بھ کار کردن نسیم نگاه می کرد

لیسانس دارم، دفتر مشاوره دارم، با بھترین مرکزھای مشاوره ی تھران ھمکاری داشتم، بھ واسطھ 

  .از نظر ظاھری ھم چیزی کم ندارم. وسسھ با کلی آدم گردن کلفت آشنامی م

مشکل این بود کھ فاصلھ ی بینشون و این . بعد بھ صورت مادرش نگاه کرد و حرف دیگھ ای نزد

ماھی یک بار دیدن ھا کھ گاھی ھم عقب می افتاد، باعث شده بود اون طوری کھ باید و شاید نسیم 

 و مادرش، نسیم ھنوز ھمون دختر خرخون بود کھ بھ خاطر عشقش بھ از نظر پدر. رو نشناسند

پسرعموش گریھ و زاری می کرد و آخر ھم از ترس دیدن خانواده ی عموش، تھران موندگار شده 

: چند دقیقھ ای بھ خرد کردن گوجھ و خیارشور گذشت تا صدای کارن از پذیرایی شنیده شد. بود

  !لیلی

: دوباره صدا زد. کارن چند تا سرفھ کرد و روی کاناپھ نشست. اختنسیم از ھمون جا نگاھی اند

  !لیلی

: نسیم شونھ باال انداخت و فروغ گفت. »لیلی؟؟«نسیم بھ مادرش نگاه کرد کھ آروم زمزمھ می کرد 

  !بگو بره

. کارن با دیدنش تعجب کرد و نگاه سوالی بھ نسیم انداخت. بلند شد و سمت تنھا اتاق خونھ رفتبعد 

: نسیم سمت کارن رفت و گفت. جواب کوتاھی داد و وارد اتاق شدھم فروغ .  سالم کردفروغبھ 

  .مادرم بی خبر اومد

  کی؟ -

 .چند دقیقھ میشھ -

  برات بد نشھ؟... یھ لحظھ خوابم برد: کارن بھ سر تا پای خودش روی کاناپھ چشم انداخت و گفت

  مگھ چند قرن نخوابیده بودی؟ -

 فکر تو میذاره؟ -

  .باید بری! حاضر شو:  کرد و جواب دادنسیم اخمی

  !زود باش! ھیس: کارن نالھ ای کرد و نسیم سریع گفت

  فیلم چی؟ -

 !بلند شو -
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نسیم یقھ اش رو مرتب کرد و پالتو رو دستش . کارن دوباره خندید. بازوش رو کشید و بلندش کرد

  . کارن پالتو رو روی شونھ ھاش انداخت و نسیم سمت در ھلش داد. داد

  .دارم میرم... خبخیلھ  -

  ...نمیشھ نـ: گفت. جلوی در دوباره خندید و سمت نسیم برگشت

  .نھ نمیشھ -

نسیم دلش نمی . موھاش روی پیشونی کج افتاده بود و چشم ھاش زیر نور المپ برق می زد

  !دوشنبھ می بینمت: گفت. خواست اینطوری بیرونش کنھ ولی چاره ای نداشت

می : بعد با لبخند گفت.  رو جلو آورد و گونھ اش بوسیدکارن بعد از مکث کوتاھی، صورتش

  !بینمت

فروغ درست توی . در رو بست و چرخید. نسیم روی گونھ اش دست گذاشت. و بیرون رفت

  .چارچوب در اتاق ایستاده بود و با ابروی باال رفتھ نگاه می کرد

  

42««   

  .ی خوبدوشنبھ ھا: لی می نشست، گفتدر حالیکھ روی کاناپھ ی دفتر لی

  .دوشنبھ ھای بارونی:  اضافھ کردلیلی از پشت میزش

: کارن گفت. ھر دو بھ آسمون پشت پنجره نگاه کردند کھ از گوشھ ی پرده ی جمع شده، پیدا بود

  . منشی یھ جوری نگاه می کرد

  .حق داشت: لیلی خندید و جواب داد

خودش رو برای دفاع . چ بشھکارن از ھمین حاال حدس می زد کھ قراره در مورد نسرین سوال پی

لیلی با لبخند . پاھاش رو روی ھم انداخت و منتظر موند. روی کاناپھ دراز کشید. آماده کرده بود

  !فقط حواست باشھ اینجا خوابت نبره: گفت

  !تو کھ بھ ھر حال بیدارم نمی کنی -

ی اولت تا حاال اشاره ای بھ خانواده : شروع کردحرف اصلی رو  و چشم غره ای رفتلیلی 

  ؟، چرانکردی

  .باشھ واسھ بعد: حرکتی بھ لب ھاش داد و گفت. خالف انتظارش بود

  .یادت باشھ کھ بھ خواست خودت اومدی اینجا، من مجبورت نکردم... بعد یعنی ھمین حاال -

 .ولی گفتی امضات فاقد ارزشھ -
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 ؟حرف گوش کن شدیاز کی تا حاال انقدر  -

 چی بگم؟!... خیلھ خب -

 اطالعات از خانواده ات اصراری نکردم، چون مرتبط نمی دیدم رفتن گتا امروز واسھ -

 . ولی اون شب گفتی پزشک شدنت خالف انتظارشون بوده

- ... 

 پدر و مادرت کجان؟ -

 .مردند -

 ولی واقعًا کجان؟... خدا رحمتشون کنھ -

 .راستش رو گفتم، مردند... یعنی انقدر بھم بی اعتمادی؟ -

 . ینطوری فکر کنھکارن دوست نداشت لیلی در موردش ا

شاید چون غزالھ بیماریش رو ازت مخفی کرده بود، تو ھم درباره ی خانواده ات بھش  -

 .نگفتی

 تو از کجا می دونی نگفتم؟ -

 گفتی؟ -

من کم و بیش در مورد بیماریش توی نوجوونی خبر . ولی بھ خاطر غزالھ نبود!... نھ -

 .داشتم

 پس از معرفیشون خجالت می کشیدی؟ -

با من راحت : ادامھ داد. باز یکی از ھمون حدس ھای درستش. لیلی خیره شدکارن بھ صورت 

  .قرار نیست قضاوتت کنم... من مشاورتم. باش

بلھ مشاورش بود ولی کارن نمی خواست زنی کھ بھش حسی داره، ھمھ ی نقطھ ضعف ھای 

ش خبر چطوری می تونست زنی رو جذب کنھ کھ در مورد ھمھ ی گندکاری ھا. زندگیش رو بدونھ

داره؟ اصًال می خواست جذبش کنھ؟ باید چند سال وقت صرف می کرد تا بفھمونھ بھش خیانت 

: کارن ناچار بھ حرف اومد. نمی کنھ، دروغ نمیگھ، آدم بدی نیست؟ لیلی ھنوز منتظر جواب بود

ت یھ مادرم کلف پدرم قبل از بھ دنیا اومدنم مرد، .من متولد یھ شھر کوچیک تو آذربایجان شرقی ام

البتھ اون موقع دیگھ ارباب ھا برو بیاشون ... تو ھمون خونھ زندگی می کردند. خونھ ی اربابی بود

   . رو از دست داده بودند
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کارن . چیزی از صورتش معلوم نبود.  بھ لیلی انداخت تا تاثیر حرف ھاش رو ببینھنگاه کوتاھی

. ھ و خانواده اش پنھان کرده بودنمی دونست چرا داره از چیزی حرف می زنھ کھ حتی از غزال

می : ادامھ داد. چیزی کھ با تمام قدرت ازش کنده بود اما ھنوز ھم دست از سرش بر نمی داشت

  دونی سرنوشت بچھ ی یتیم یھ کلفت چیھ؟

- ...  

 !نوکری جایی کھ توش زندگی می کنھ -

صدای . ختکارن نگاھش رو بھ سقف دو. ی کشید و دستش رو روی گلوش گذاشتلیلی نفس عمیق

  ! چطوری بھ اینجا رسیدی؟:لیلی رو شنید

  . درس خوندم و سختی کشیدم، درس خوندم و کار کردم، درس خوندم و کتک خوردم -

- ... 

یکی مثل من . یکی یتیم بھ دنیا میاد و پدرش شھیده، با سھمیھ اش بھ ھمھ جا می رسھ -

زی تو دنیای من چی!! پدرش از درخت گردو می افتھ و ھیچ کس نمیگھ خرت بھ چند من

 .من زور زدم کھ بھ اینجا رسیدم. مجانی نیست

 !من زبونم بند اومده -

تو اون کسی نیستی کھ نھ پدری داشت ... حق داری:  کمی باالتر رفتی کارن ناخواستھ صداتون

براش ارزش قائل بشھ حمایتش کنھ، نھ پولی داشت کھ زندگیش رو بچرخونھ، نھ مادری کھ انقدر 

من یھ گدا گشنھ بودم کھ صاحبکار مادرم روم اسم گذاشت و برام شناسنامھ . ش بذارهکھ یھ اسم رو

  . گرفت

- ...  

 !!مادرم نمی تونست اسمم رو درست تلفظ کنھ!... »کارن« -

چرا؟ چون نمی . می کرد؟ داشت ھمھ ی زندگیش رو می ریخت وسطداشت چکار . ساکت شد

... گیرهکھ فاصلھ ن... ھ وقت ازش دلخور نشھکھ ی... خواست بھ دختری کھ کنارش بود دروغ بگھ

اگر ترحم رو توی .  خیره اش رو از سقف گرفت و بھ لیلی انداختنگاه. بھ خودش پوزخند زد

اما چشم ھای . ن می رفت و دیگھ ھرگز برنمی گشتچشم ھاش می دید، ھمون لحظھ از دفتر بیرو

خجالت می کشم کھ فکر می کردم اومدنم من واقعًا از خودم : فقط گفت. لیلی خالی از ھر حسی بود

  !از اھواز بھ تھران و مستقل شدنم کار بزرگی بوده

- ...  
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 مادرت کی فوت شد؟  -

اگر ھم دلش می خواست من رو بزرگ کنھ، نمی . مادرم وقتی بچھ بودم شوھر کرد -

وقتی دبیرستانی بودم مادرم . بھ این و اون پاسم می دادند، تا باالخره بزرگ شدم. تونست

پسر آقای خونھ مون دکتر بود، من از ھمون موقع . مرد، رفتم تبریز کھ بھتر درس بخونم

 .می خواستم بمیرم اما دکتر بشم

شرط می بست کھ اگر اون . از یادآوری خاطرات و بدبختی ھایی کھ کشیده بود، خنده اش گرفت

 بھ یادشون نمی اومد خانواده تصویرش رو توی تلویزیون می دیدند یا اسمش رو می شنیدند، حتی

لیلی با لبخند ... تا ابد ھم فراموش نمی کرد... اما کارن فراموش نمی کرد... کھ پسر کلفتشون بوده

  .دکتر شدیباالخره : گفت

  .لبخند تلخی زد و روی کاناپھ نشست

  .دیگھ ھیچی از من نمونده کھ ندونی -

تو از ھیچی بھ . نھانش کنیتو باید درباره ی خانواده ات با ھمھ حرف بزنی، نھ اینکھ پ -

اینکھ بھ یھ دکتر جوون موفق کار بدند و عرصھ رو . اینجا رسیدی، باید بھش افتخار کنی

نباید بھ . برای پیشرفتش باز کنند، چیزی نیست کھ پدر ھمسرت بابتش منتی سرت بذاره

 .خاطر این شرمنده باشی

نھ کھ مدام دخالت می کرد، ھمسرش کسی بود ... نھ، دکتر شکوھی اھل منت گذاشتن نبود -

 ...من از زندگیم خجالت نمی کشم، فقط می خوام. خودش

ھر . نمی خواست ھمھ ی دنیا بدبختی ھاش رو بدونند. سر تکون داد و جملھ اش رو ناتموم گذاشت

حتی شک داشت کھ زدن این . نقطھ ضعفی، خنجری بود کھ یھ روزی تو پشتش فرو می رفت

روی میز جلوی . لیلی از پشت میز بلند شد و سمت کارن اومد. بوده یا نھحرف ھا بھ لیلی اشتباه 

  !چیھ؟: کارن چشم ھاش رو ریز کرد و گفت. کاناپھ نشست و سرش رو کج کرد

  .حاال میریم سراغ نسرین -

می دونست لیلی بعدا بحث گذشتھ رو پیش می کشھ . کارن از زدن حرف ھاش حس بھتری داشت

آروم . رد خانواده سخنرانی نکرده و چرت و پرت تحویلش نداده بودولی خوشحال بود کھ در مو

تا برام زن : آرنج ھاش رو روی زانو زد و نزدیک صورت لیلی گفت. خندید و بھ جلو خم شد

  نگیری ول کن نیستی؟

- ...  
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 !شاید ھم می خوای خودت رو ببندی بھ ریشم -

  !ھ نیستمنھ، من دنبال مرد یھ زن دیگ: لیلی پوزخندی زد و جواب داد

  .خوب کاری می کنی -

بعضی وقت ھا آدم ناخواستھ خودش رو مقصر می دونھ، می !... کارن: لیلی جدی تر شد و گفت

تنھا راھی کھ بھ ذھنش می رسھ، رفتن سمت چیزیھ کھ بیشتر از ھمھ ... خواد خودش رو عذاب بده

کھ کی بوده و چھ کارھایی آزارش میده، خاطرات بد رو زنده نگھ میداره، بھ آدم یادآوری می کنھ 

  !کرده

  مثل نسرین؟ -

. نسرین فقط بھانھ است کھ تو رو لینک میده بھ ناراحتی ھات. مثل پناه بردن بھ گذشتھ -

 ...مخصوصًا کھ

 کھ چی؟ -

 !اونجوری کھ من شناختمش، بھ خاطرت حاضره ھر کاری کنھ -

  کیک قلب درست کنھ و دورش گلبرگ بچینھ؟: کارن با خنده گفت

  !!زنت رو بھ خودکشی تحریک کنھ: یی باال انداخت و با حالت متفکرانھ گفتلیلی ابرو

  !زن سابقم رو -

- ... 

 .حسادت میده... عزیزم این حرف ھات یھ کم بوی -

 !!چھ ربطی داره؟؟ -

ھمھ ی بحثشون سر ... مکالمھ اشون اون روز باالگرفتھ، تقریبًا ھمھ توی خونھ شنیده بودند -

ارھا و حتی پزشکش، غزالھ دو سھ روز بود کھ عجیب طبق گفتھ ی خدمتک. ماھان بوده

 . رفتار می کرد

: لیلی کوتاه اومد و با آرام گفت. کارن دوست نداشت در این مورد بحث کنند. ھر دو ساکت موندند

فقط رو بھ . گذشتھ رو با ھر کسی کھ بھش مرتبط بوده، رھا کنی. می خوام بھ خودت بیایفقط من 

 .ررو رو ببینی، نھ پشت س

  !رو بھ رو؟: کارن سر تکون داد و با طعنھ گفت

مگھ مادرت نصیحتت نکرده کھ فکرم رو : ادامھ داد. و چشم ھاش مستقیم بھ رو بھ رو بود، بھ لیلی

  از سرت بیرون کنی؟
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-...   

   مگھ نگفتھ، این بھ دردت نمی خوره؟-

-...   

   نگفتھ این یھ مرد زن مرده است کھ از کار بیرونش کردند؟-

  !کارن -

کارن . لحن صدای لیلی خیلی غمگین بود و یھ جوری نگاه می کرد کھ انگار بدش نمیاد گریھ کنھ

صدای شر شر بارون ھم از پشت دیوارھا حالش رو ! اصًال نمی فھمید چشھ. اما حال خوبی نداشت

  نگفتھ دادگاھیش کردند، سابقھ ی خوبی نداره؟: ادامھ داد. بدتر می کرد

  !کارن -

 یالم بشی، مگھ نھ؟گفتھ بی خ -

از حالت صورت مادرش . سکوت کرد و بھ چشم ھای لیلی خیره شد کھ مردمک ھاش می لرزید

  مگھ نھ؟: دوباره پرسید. اون شب، معلوم بود کھ از کارن خوشش نمیاد

کارن ھمچین . کارن اخم کرد، لیلی جلوتر خم شد و دستش رو گرفت. نبود» نھ«اما جواب لیلی 

لیلی دستش .  و گیج بھ چشم ھاش خیره شدرفتعقب . ت زن ھا می شناختنگاھی رو تو صور

کارن از اینکھ زنی پیشقدم بشھ ھمھ ی این ھا بھ خاطر دلسوزی بود؟ .  و جلو کشیدرو فشار داد

دستش رو محکم ...  از روی دلسوزیبھ خصوصکسی مثل لیلی، بھ خصوص خوشش نمی اومد، 

پشت بھ . از جاش بلند شد و سمت پنجره رفت. م گرفتھ بودچشم ھای لیلی دوباره غ. بیرون کشید

. کارن نمی تونست صورتش رو ببینھ و حالش رو بفھمھ. روی صورتش دست کشید. کارن ایستاد

برگردوند سمت بیرون روش رو بیشتر . دستمالی از جیب مانتوش بیرون آورد و سمت چشمش برد

 چاقو بھ قفسھ ی سینھ اش فرو رفتھ بود و ھر چیزی مثل تیغھ ی. کھ حال کارن رو بدتر می کرد

فقط بلند شد و برای اینکھ . اصًال نمی دونست باید چکار کنھ. لحظھ شکافش رو عمیق تر می کرد

  .اشتباه دیگھ ای ازش سر نزنھ، سمت در رفت و از اتاق بیرون زد

 نمی شد کھ ھنوز باورش. نسیم دستمال رو از روی چشم ھاش برداشت و توی دستش مچالھ کرد

انگار اون ھمھ سخنرانی از کنترل . ظاھرًا ھنوز مثل ھجده سالگیش بد عاشق می شد. چکار کرده

با فکر کردن بھ . نذاشتھ بودکردن و آرامش داشتن، برای مراجع ھاش، روی خودش تاثیری 

. شقیقھ اش رو فشار داد و نفس عمیقی کشید. واکنش کارن سر درد گرفتھ بود کھ سابقھ نداشت

حرکت . سراغ مردی رفتھ بود کھ خیلی واضح از قرار گذاشتن با یھ زن دیگھ حرف می زد
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حاال ھم . ھیچوقت نگفتھ بود کھ بھ نسیم عالقھ ای داره. آخرش ھم دست کمی از رد کردن نداشت

  . حتمًا از وابستھ کردنش ترسیده بود و قصد کنار کشیدن داشت

اینجا نشستن جلوی این کاناپھ . ت و آماده ی رفتن شدنسیم دستمال رو داخل سطل زبالھ انداخ

فروغ ھم . باید بھ خونھ می رفت و راھی پیدا می کرد کھ خودش رو آروم کنھ. ناراحتش می کرد

کیفش رو برداشت و با نگاه دیگھ ای بھ کاناپھ، آھی کشید و از اتاق ... توی خونھ منتظرش بود

  .باید استراحت می کرد. بیرون رفت

دیدن مادرش . بھ خونھ رسید، فروغ از خرید برگشتھ بود و بوی غذا از آشپزخونھ می اومدوقتی 

 تمام وقت آزادشون توی دو روز قبل، با بحث در اق توی دفتر رو براش زنده می کرد چوناتف

یک راست سمت . گذشتھ بود و اینکھ نسیم نباید بھش فکر کنھمورد انواع عیب و نقص ھای کارن 

حداقل چند دقیقھ ای وقت داشت تا توی آرامش . ا لباسش رو در بیاره و دوش بگیرهاتاق رفت ت

مشغول حولھ با . بیست دقیقھ بعد کھ بیرون اومد، فروغ توی اتاق منتظرش بود.  فکر کنھ،حمام

  چی شده؟: و گفتآبگیری موھاش شد 

  !بپوش تو تنت ببینم. برات لباس خریدم -

 اگر اندازه نباشھ چی؟ -

 !بپوش. رو بھتر از خودت می دونممن سایزت  -

حتی فکر کردن توی حموم ھم . نسیم اصًال حوصلھ نداشت. و کاور لباس روی تخت رو نشون داد

کاور رو باز . حالش رو بھتر نکرده بود، اما حداقل حاال از چند ساعت پاساژگردی راحت شده بود

خیلی خوشدوخت و قشنگ .  داشتپورگی کرد و پیراھن سفید و بلند رو بیرون آورد کھ یقھ و آستین

  !مامان سفید؟: گفت... بود اما این رنگ

  ؟ چشھ-

   مگھ من عروسم؟-

   مگھ فقط عروس ھا سفید می پوشند؟-

  ... نھ، ولی تو این مجلس یھ کم-

  بھ خاطر حرف زن عموت؟!  چرا؟ چون عروس خواھر وحیده؟-

-...   

حالت اگھ من برگردم و تو ھفتھ ی دیگھ یھ چیزی وای بھ .  نسیم من این ھمھ راه رو الکی نیومدم-

  !اگر آدم فضایی ھا ھم حملھ کنند، تو باید بیای!!... کنی کھ نیایرو بھونھ 
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-...   

  !»اصًال وقتش رو دارم؟«خودت یھ لباس ھم نمی خریدی، نھ؟ بگو من نمی اومدم،  -

  .چشم. میام: نسیم خندید و گفت

  .اریاون آقای خوشتیپ رو ھم با خودت می -

 !کارن؟ -

 کارن؟؟؟ -

نگاه فروغ ھر لحظھ مشکوک تر از قبل می . نسیم لب ھاش رو روی ھم فشار داد و ساکت موند

می خواست خودش ... نجمان قرارش با دوست آقا ماھان رو انداختھ واسھ ھفتھ ی دیگھ: گفت. شد

  .رو ھم دعوت کنھ کھ باشھ

  چرا ھفتھ ی دیگھ؟ -

 .مثًال معرفشون تویی. باشیاھواز ذارند کھ تو ھم من خواستم قرارشون رو یھ روزی ب -

- ... 

چرا یھ کم نرمش نشون نمیدی؟ می . با نجمان ھم کھ رفیق شده. ماھان پسر خیلی خوبیھ -

 خوای تا آخر عمرت تنھا بمونی؟

می خوای بھ زن عمو ... من کھ می دونم دردت چیھ: نسیم لباس رو روی تخت گذاشت و گفت

  . راھی پیدا می کنی باالخره یھ.نشونش بدی

  .من نمی خوام جلوش کم بیاری... وحید با زن و بچھ اش میاد ایران -

 !ظاھرًا شما کم میاری مامان. من جلوی کسی کم نمیارم -

- ... 

 .ما کھ نمی تونیم از طرف خودمون عروسی دعوتش کنیم -

 چرا نمی تونیم؟ مگھ تو دخترعموی عروس نیستی؟ -

 !ماھان با من رابطھ ای نداره -

کی از دختر قشنگ من بھتر؟ اون .  این دو سھ روز یھ کاری می کنم رابطھ پیدا کنھتوی -

اگر تو رو نمی خواست خودش ھی بھ نجمان زنگ نمی زد کھ با خانواده ات خودمونی 

 .بشھ

انگار مادرش برای ماھان و نسیم . نسیم مشغول قدم زدن توی اتاق شد تا عصبانیتش فروکش کنھ

 .چیزی کم نداشت کھ بخواد دنبال کسی بیفتھ. و نسیم از این رفتار بیزار بودخواب ھایی دیده بود 
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خونسردی خودش رو ... طرف کارن ھم نباید می رفت. دوباره بھ یاد کارن و اتفاق توی دفتر افتاد

  .دوران این کارھا گذشتھ! مادر من: حفظ کرد و گفت

زدواج کرد؟ با یکی از ھمکالسی فکر کردی ھمین امینھ چطوری ا... اتفاقًا االن دورانشھ -

ولی اگر از زن عموت بپرسی . ھاش دوست شد، باالخره بعد از چھار سال اومد، گرفتش

 من ...من نمی خوام تو تنھا بمونی! دخترکم!! میگھ ھفت بار اومدن خواستگاری ما ندادیم

  .نمی خوام دستم از گور بیرون بمونھ

مامان من بھ ماھان احساسی : حن مالیم تری گفتبا ل. صدای ناراحت مادرش رو دوست نداشت

  .ندارم

ھم قد و باال داره، ھم ... جوون بھ این خوبی. چند ھفتھ باھاش بگردی احساس پیدا می کنی -

  .تحصیالت

 !!مامان -

، مگھ دوست نجمان نیست؟ جلسھ اشون رو ش تو اون عروسیییارفقط م... خبخیلھ  -

 . میذارند و بعد برمی گرده تھران

می دونست این اواخر حتمًا بھ خاطر پز دادن ھای . نست مشکل مادرش فقط زن عموشھمی دو

آخھ کدوم دوست؟ فقط : گفت. و فکر برگشتن وحید با زن و بچھ، حسابی تحت فشار بودهجاریش 

  .ھمین. دو سھ بار تلفنی صحبت کردند... یک بار ھم رو دیدند

  .ینکھ از خداخواستھ بیادنھ ا. اگر دوست نبود کھ دعوتش رو قبول نمی کرد -

  مگھ بھ خودش گفتید؟: نسیم بلند پرسید

  .نجمان دعوتش کرد. آره -

  !پس دیگھ چرا بھ من میگی؟ خودتون بریدید و دوختید: نسیم با حرص گفت

امروز از . روی یکی از مبل ھا نشست و پلک ھاش رو بست. اخم کرد و سمت پذیرایی رفت

از دست . ا باید دعوت رو قبول می کرد؟ عصبانی بودماھان چر. صبح پر از غافلگیری بود

چرا اون زندگی آرومی کھ داشت بھ اینجا کشیده بود؟ چرا این . خودش، کارن، ماھان، فروغ، ھمھ

بغض از بعد رفتن کارن توی گلوش گیر کرده بود و باز ھم نمی شد؟ چرا کارن رو دوست داشت 

د و مادرش باید انقدر برای فروغ اھمیت پیدا می و باید با ماھان می رفت عروسی؟ چرا نظر وحی

  .کرد؟ نمی فھمید

  !لیلی -
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با شنیدن اسمش، پلک باز کرد و مادرش رو باالی سرش دید کھ با اخم روی پیشونی و چشم ھای 

! سھ بار صدات کردم، جواب ندادی: با تاسف سر تکون داد و گفت. اخطارآمیز، نگاھش می کرد

   شد؟گفتم حواست جمع» لیلی«تا 

  .تو فکر بودم -

 تو فکر اون؟ -

- ... 

 فرستاد روکوب نصب کنند؟اون مردھا رو ... خیال نکن نمی فھمم چی بین تو و اون دکتره -

- ... 

 ...یھ مردِ از بابات پول نمی گیری ولی حاضری  -

 .گفت قرض میده. ازش خواستم این کار رو نکنھ. نھ اشتباه می کنی -

 ن؟قرض؟ مگھ مردھایی مثل اون قرض ھم مید -

 .نیستکھ فکر می کنی مامان اون آدم بدی  -

ناراحتی نسیم از رفتار کارن، داشت اوضاع رو خراب می . فروغ اھمیتی نداد و سمت اتاق رفت

بلند شد تا برای منت کشی بھ . پیش نیومده بود کھ فضای بین نسیم و مادرش انقدر متشنج بشھ. کرد

  کجا؟: سیم پرسیدن. اتاق بره ولی فروغ مشغول پوشیدن لباسش بود

  .دارم میرم فرودگاه -

 .مال شبھ بلیط! مامان -

 .ھمھ اش چند ساعت دیگھ است -

مشکل . چشم میام عروسی، ماھان رو ھم کھ دعوت کردید. ھمھ اش تقصیر منھ! ببخشید -

 چیھ؟

نسیم . خرده ریزھا رو داخلش برگردوند. سراغ چمدون گوشھ ی اتاق رفت. دکمھ ھاش تموم شد

بھم ... من ھر روز با آدم ھای مسئلھ دار سر و کلھ می زنم... مان معذرت می خوامما: دوباره گفت

  !حق بده

  .میرم کھ راحت باشی. می دونم عزیزم -

 .مامان اینطوری نکن دیگھ -

ھفتھ . من تو فرودگاه راحت ترم، االن تو عصبانیت یھ چیزی میگیم کھ بعدًا پشیمون میشیم -

 .ی دیگھ کھ اومدی مفصل حرف می زنیم
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 !مامان -

  !خدافظ: چرخ ھای چمدون رو روی موکت اتاق کشید و گفت

  .چقدر منتظر بمونی؟ حوصلھ ات سر میره -

بھتر از اینھ کھ بشینم اینجا ببینم دخترم داره یھ اشتباه : بھ طرف در آپارتمان رفت و جواب داد

  .داره زندگیش رو دوباره خراب می کنھ. دیگھ می کنھ

  .بذار زنگ بزنم آژانس -

 .م می تونمخود -

چند سال بود کھ داشت دیگران رو نصیحت می کرد . از آپارتمان بیرون رفت و بغض نسیم ترکید

وسط پذیرایی نشست و زیر . و حاال خودش توی اجرای راھکارھایی کھ می دونست، ناتوان بود

  .باید یھ جوری از این منجالب بیرون می اومد. گریھ زد

  

43««   

. نسیم این لبخند خاص استادش رو می شناخت. حاال لبخندش محو نشده بوداز ابتدای جلسھ تا ھمین 

فروغ دو روز پیش رفتھ بود و ھر بار نسیم با منزلشون توی اھواز تماس می گرفت، سر سنگین 

نسیم بھ مادرش حق می داد کھ نگرانش باشھ؛ بھ خاطر ھمین ھم امروز یھ وقت نیم . حرف می زد

حس می کرد . تھ بود تا سر راھش بھ موسسھ، کمی با ھم گفتگو کنندساعتھ از دفتر استادش گرف

: باالخره پرسید. باید با کسی حرف بزنھ، اما این لبخند معنی دار استاد قربانی کمی اذیتش می کرد

  چیزی باعث خنده اتون شده استاد؟

اصًال از ! ایھخیلی کلیشھ ... نھ، فقط این جریان مریض و روانکاو: خندید و جواب دادمرد آروم 

اگر برای ستاره حمیدی اتفاق می افتاد، تعجب نمی کردم ولی تو حرفھ ! کسی مثل تو توقع نداشتم

  .ای تر از این حرف ھا بودی

تازه . با این حرف استادش خیلی خجالت زده شده بود. نسیم لبخندی زد و سرش رو پایین انداخت

البتھ وقتی جوونیم، نمی تونیم جلوی پیش : ومدقربانی دوباره بھ حرف ا. خبری از جزئیات نداشت

  .اومدن مسائل عشقی رو بگیریم

  توصیھ ی کلی شما چیھ؟ : بیشتر خجالت کشید و گفت» عشقی«نسیم از طرز تلفظ 

قرن ھاست ھمھ ی روانشناس ھا و نظریھ پرداز ھا تو کار عشق موندن، می خوای من تو  -

  !بیست دقیقھ توصیھ بدم؟
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  !اسم عشق گذاشتن رو یھ احساس، آسون نیست: دوباره گفتنسیم لبخند زد و 

  اشتباه می کنم؟. وقتی انقدر نگرانت کرده کھ تا اینجا اومدی، حتمًا ھمینھ -

 .نمی دونم -

دخترم، تو کسی رو دوست داری کھ ھنوز در مورد احساسش مطمئن نیستی، من نمی تونم  -

 ی کنی؟بھت بگم دوستش نداشتھ باش، اگر بگم تو بھ حرفم عمل م

تنھا توصیھ ی : دوباره گفتاستادش . اھمیتی نداد. تلفنش توی کیف ویبره رفت.  ندادنسیم جواب

زودتر . من اینھ کھ ھرچھ سریع تر شرایط رو بھ سمتی ببری کھ از حس واقعیش حرف بزنھ

  متوجھ ای؟... فھمیدنت فاصلھ گرفتن رو ھم راحت تر می کنھ

ی ھر کس...  و نقیضھبا توجھ بھ صحبت ھات، رفتارش ضد: دادامھ دانسیم سر تکون داد و مرد 

 با توجھ بھ !ازش توضیح بخواه. اش توضیح بیارهوقتی رفتاری از خودش نشون میده باید بتونھ بر

مطمئن شو کھ این اطالعات تو زندگی آینده ات خللی ... ینکھ ھمھ چیز رو در موردش می دونیا

  .ایجاد نمی کنھ

  . نخوام رابطھ ای رو باھاش شروع کنماصال... من می ترسم -

عینکش رو در آورد، در حالیکھ روی مبل جلوی نسیم لم می داد و گوشھ ی . توجھ قربانی جلب شد

  چرا؟: چشم ھاش رو می مالید، گفت

  .خودم دو دلم. مادرم اصًال راضی نیست. جود دارهوھنوز خیلی ابھام  -

 ترست از چیھ؟ -

می . از اینکھ یھ روز ھمون کارھای قبل رو تکرار کنھ:  جواب دادبعد. نسیم مکثی کرد تا فکر کنھ

  . ترسم انقدر تحت تاثیرش باشم کھ نتونم عیب ھاش رو ببینم

  !حساس نباش... دوست داشتن یعنی ھمین: استاد دوباره لبخند زد و گفت

- ...  

این خصلت زن ھاست کھ بھ . مردی کھ زنش مدام عیب ھاش رو ببینھ، زندگی نمی کنھ -

 .مردشون سخت نمی گیرند

 ...من -

بھ احساست، بھ ... بھ کسی اجازه نمیدی کامل بھت نزدیک بشھیھ عادتی داری، تو ! دخترم -

 اون پسره باقری رو یادتھ؟. تو دانشگاه ھم ھمینطور بودی... فکرت، بھ زندگی شخصیت
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 استاد رو یکی از ھمکالسی ھاش کھ. می دونست در مورد کی حرف می زنھ. نسیم سر تکون داد

: قربانی اضافھ کرد.  بودجواب منفی دادهواسطھ گرفتھ بود و نسیم با اینکھ ازش خوشش می اومد، 

اگر ! می ترسی با کسی شروع کنی کھ وسط راه تنھات بذاره؟ ھمھ کھ مثل نامزد اولت نیستند

 رو سعی کنانقدر برات ارزش داره، کھ پس حاال . برات مھم نبود، نظر من رو نمی خواستی

  ! بھ خودت اجازه ی اعتماد بده!راست باشی

  .سعی ام رو می کنم. چشم -

 .خوبھ -

. حاال کمی آروم تر بود. نمی خواست بیشتر از این وقت استادش رو بگیره. نسیم از جا بلند شد

. از قربانی تشکر کرد و بیرون رفت. حداقل استادش رابطھ با کارن رو صریحًا رد نکرده بود

حتمًا می خواست . طبق حدسی کھ می زد، شماره ی پرچمی بود.  آورددرگوشی رو از کیف 

شماره ی موسسھ رو گرفت کھ توضیح بده اما صدای پرچمی پشت خط . بپرسھ چرا دیر کرده

  .حالت عجیبی داشت

  نسیم کجایی؟ -

 .تو راھم. ھمین االن دارم میام موسسھ -

 !زودتر خودت رو برسون -

 چیزی شده؟ -

 نمی دونی؟ -

  اتفاقی افتاده؟خانوم پرچمی -

 .باید حضوری حرف بزنیم -

. از این طرز حرف زدن نگران شده بود. نسیم خداحافظی کرد و با سرعت سمت ماشینش رفت

از کنار خانوم نھاوندی کھ . وقتی قدم توی حیاط موسسھ گذاشت، ھنوز ھم کمی دلشوره داشت

با چرخشی نسیم ایستاد و . ادنھاوندی خیلی کوتاه جواب د. سمت در می اومد، رد شد و سالم کرد

  حالتون چطوره؟: نسیم پرسید. کمی چپ چپ نگاه می کرد. صورتش رو بررسی کردبھ سمتش، 

  .ممنون -

 !نمی دونستم امروز میایید... اوووم -

 !با خانم پرچمی کار داشتم، خدافظ -
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 کارن جایگزینآب دھانش رو قورت داد و بھ مردی کھ . نسیم با گیجی بھ دور شدن زن نگاه کرد

چند ثانیھ طول کشید تا . راه افتاد و وارد اتاق پرچمی شدسمت داخل ساختمون . شده بود، سالم کرد

دلشوره ی نسیم ھر لحظھ . پرچمی جواب سالمش رو بده، جوری نگاه می کرد کھ سابقھ نداشت

  .چی شده؟ بفرمایید: پرسید. مطمئن بود اتفاقی افتاده. بیشتر می شد

  !پس دوباره کنار ھم برگشتید:  سر بھ گوشش خوردصدای ماھان از پشت

  !!متوجھ نمیشم! کنار ھم؟: نسیم سمت در برگشت و گفت

  !ھمھ بھ جذابیت دکتر شفیق واقفیم... خجالت نکشید -

شاید دعوت نجمان بھش . این جنس حرف زدن ھمیشگی ماھان نبود. نسیم برای لحظھ ای جا خورد

من چکار : می کشید؟ سمت خانوم پرچمی چرخید و پرسیدچرا پای کارن رو وسط . برخورده بود

  کردم کھ خودم خبر ندارم؟

  !نمی دونم چجوری بگم. من خودم شوکھ شدم! نسیم جان: پرچمی

  .گفتنی نیست: ماھان داخل اومد و با طعنھ گفت

ادامھ . بھ چشم ھای سرد و بی روحش کھ واقعًا دلخور بھ نظر می رسید. نسیم بھ صورتش زل زد

  !!دیدنیھ: ددا

  !یکی بھ من بگھ اینجا چھ خبره؟: نسیم

با دیدن عکس  جلوی خانم پرچمی رو سمت نسیم چرخوند و نسیم  لپ تاپرفت، جلوتر ماھان

تصویری از خودش کھ زیر المپ سر در آپارتمانش، تو بغل کارن . روی صفحھ میخکوب شد

توی عکس بعدی . پایین آوردماھان صفحھ ی سایت رو . صورت ھاشون قابل تشخیص بود!! بود

از این زاویھ . پشت شیشھ ی لندکروز کارن نشستھ بودند و کارن صورتش رو خیلی جلو آورده بود

ھر . انتظار ھر چیزی رو داشت بھ جز این. بند اومده بودزبون نسیم . شباھت داشتبھ بوسھ کامًال 

 توی ھر دو مورد ھیچ شخص دوی این لحظھ ھا رو بھ خاطر می آورد اما مسئلھ اینجا بود کھ

دو تا عکس نمی تونست تصادفی . سومی اطرافشون نبود کھ بشھ عکس ھا رو بھ اون نسبت داد

نھ، امکان نداشت کارن این کارھا رو ... فکر نسیم سمت چیزی رفت کھ ازش می ترسید. باشھ

مد؟ نسیم چشم  امکان داشت؟ ھمچین کاری ازش بر می او.ًا کرده باشھ تا براش عکس بگیرندعمد

این عکس ھا تقلبی بود و با . ھیچ حرفی برای دفاع نداشت. از عکس گرفت و بھ پرچمی دوخت

سوء نیت گرفتھ شده بود اما خود نسیم کھ می دونست رابطھ ای بینشون شکل گرفتھ و بیشتر از 

  ؟فتوشاپھ: خانم پرچمی با سرگردونی پرسید. این ھم پیش رفتھ
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- ...  

. این عکس ھا رو خانوم نھاوندی ھم تو شبکھ ھای اجتماعی دیده! دخترم یھ چیزی بگو؟ -

 ساختگیھ نھ؟ 

- ... 

 !متنش رو بخون... تو سایت ھا پخش شده -

عکس ھای «. تاریخش مال وسط ھفتھ بود. نسیم قدم سستی بھ جلو برداشت و متن رو خوند

... ز شبکھ دو سیما ا»سالم زندگی«جنجالی دکتر کارن شفیق، یکی از پزشکان برنامھ ی زنده ی 

 چشم »... آقای دکتر تا رابطھ نامشروعاز دستمزدھای چند ده میلیونی... بعد از ممنوع الکار شدن

اصًال متن و عکس چھ ربطی بھ ھم . ھای نسیم سیاھی رفت و باقی متن ھای پراکنده رو ول کرد

ی کھ از انکار کردن خانوم پرچم. داشتند؟ دستش رو بھ لبھ ی میز تکیھ داد و نفس عمیقی کشید

خانوم محسنی اسمی از شما نبردند، ولی ھمکارھا کھ شما : نسیم ناامید شده بود با لحن تندتری گفت

  !!رو میشناسند

  .ضرر این عکس ھا متوجھ شما ھم ھست: ماھان

اینجا یھ موسسھ ی خیریھ است، مردم بھ کارکنانش اھمیت میدند کھ پولشون رو در اختیار : پرچمی

واسھ » فساد اخالقی«می دونید برچسب ... تا ھمین االن دو تا از آشناھا تماس گرفتند. ارندما میذ

  !کارکن ھا چقدر وجھھ ی موسسھ رو خراب می کنھ؟

نسیم . بعد از این سخنرانی طوالنی، دستی روی پیشونی عرق کرده اش کشید و نفسی تازه کرد

تا بھ . گاه ھای ذره بینی پرچمی و ماھانھمی دونست زیر ن. سرش رو پایین انداخت و حرفی نزد

 ھمھ ی فامیل سنگ حتی وقتی وحید اونطوری جلوی. حال انقدر توی زندگیش تحقیر نشده بود

. سعی کرد اشک ھای پشت پلکش رو پس بزنھ. ، مثل این درد نداشت و رفتدروی یخش کر

  !خانوم پرچمی: سکوت جمع با صدای کارن شکستھ شد

با یادآوری . ه کردند و نسیم نمی تونست فکری بھ حال چشم ھای سرخش کنھھر سھ بھ طرفش نگا

می دونست کھ گرفتن اون عکس ھا زیر رفتارھای عجیب کارن کھ گاھی باعث شکش می شد، 

لب ھاش رو باز کرد و در . کارنی کھ حاال با این چشم ھای نگران بھ نسیم زل زده بود. سر کارنھ

  لیلی چرا سو تفاھم رو رفع نمی کنی؟؟: اشت، گفتحالیکھ چشم از نسیم برنمی د

بازوش رو دور نسیم . نگاه کارن سمت پرچمی کج شد و جلو اومد. نسیم توی صورتش دقیق شد

  !خانواده ی لیلی در جریانند، خیلی وقتھ محرمیم. ما نامزدیم: انداخت و رو بھ پرچمی گفت
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با . ن دم دستی ترین دلیلی بود کھ می شد آوردای.  بود، باور نمی کردشنیدهنسیم جملھ ھایی رو کھ 

دست . فعًال موقعیت جوری نبود کھ بتونند توضیح دیگھ ای بیارند.  چیزی رو رد نکرداین حال

می خواستیم چند وقت مخفی بمونھ کھ : اضافھ کرد. کارن فشار اطمینان بخشی بھ کمر نسیم آورد

  !ھ نشدکھ متاسفان... از این جور مشکالت پیشگیری کنیم

 کھ جای خواھر نگاه می کردبھ زنی . حق داشت. نسیم نگاھی بھ صورت مبھوت ماھان انداخت

. حتی با نجمان در ارتباط بود. زنی کھ ھمین یک ھفتھ پیش باھاش شام خورده بود. مرده اش اومده

 شد اخم ھای خانم پرچمی کم کم باز. اما ھمچنان سکوت کرده بود. حق داشت چیزی رو باور نکنھ

  !!پس چرا زودتر نگفتی؟ نصفھ عمرم کردی: و پرسید

  جریان این بود؟ ... ِا ِا ِا : مشتش رو جلوی لب ھاش گرفت و ادامھ داد

  !!آقای دکتر یھ جعبھ شیرینی این حرف ھا رو نداشت: لبخندی زد و رو بھ کارن با شوخی گفت

  .، شیرینی ھم میدیمچشم: کارن کھ بھ وضوح آرامش بھ صورتش برگشتھ بود، جواب داد

  دیدی گفتم زیاد مخفی نمی مونھ؟: نسیم رو بیشتر بھ خودش نزدیک کرد و با خنده گفت

وقتی جلوی در رسیده بود و حرف ھای . دوباره خندید تا بھت زدگی لیلی زیاد تو چشم نباشھ

فر پرچمی رو شنیده بود، وقتی صورت رنگ پریده ی لیلی رو دیده بود، از خودش و ھاتف متن

اون لحظھ بھ ھر چیز و ھر کاری راضی .  با لیلی ھمچین کاری کنھمی تونستچطور . شده بود

مھم نبود کارش اشتباھھ یا نھ، فقط . بود تا فقط اون نگاه پر از سرزنش، از چشم ھای لیلی دور بشھ

  . این رو می دونست کھ اصًال پشیمون نیست

تا یھ آدم معروف می بینند، فوری عکس می ... این مردم چقدر فضولند. خیالم راحت شد: پرچمی

  پس اگر کسی پرسید، بگم نامزدید دیگھ؟... گیرند، با آبروی مردم بازی می کنند

  !نھ: لیلی

  .بلھ: کارن

پرونده ! نگران کار من نباش: کارن انگشت ھاش رو روی کمر لیلی محکم تر کرد و با لبخند گفت

  .و طی می کنھی برگشت بھ کارم داره روال قانونیش ر

کار و زندگی ! کسی بھ تشخیص تو شک نداره عزیزم: لبخندش رو پررنگ تر کرد و ادامھ داد

  . شخصی ما کامًال جداست
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پرچمی کم و بیش از تعلیق . روی صورت پرچمی لبخند نشستھ بود ولی ماھان ھنوز اخم داشت

بی ماھان .  حرف می زنھکارن و مشاوره دادن لیلی باخبر بود و می دونست کارن در مورد چی

  !حتمًا صیغھ نامھ ھم ھمراھتونھ؟: مقدمھ گفت

تو ماشینھ، : جواب داد. کارن نگاه عمیقی بھ صورت ماھان انداخت کھ معلوم بود بدجوری سوختھ

  می خوایید بریم، نشونتون بدم؟

ار انگار اینکھ اسم موسسھ لکھ د. پرچمی بحث رو کش نداد. ماھان پوزخند زد و چیزی نگفت

  !دیرت نشھ: از لیلی پرسید. نمیشھ براش مھم تر بود تا صحت ماجرا

کارن دستش رو . لیلی کھ تمام مدت ساکت بود، کمی جا بھ جا شد و از آغوش کارن بیرون رفت

این اولین بار بود کھ از خودم : لیلی بھ حرف اومد. پایین آورد و داخل جیب شلوارش گذاشت

  .»خاطر چیھ؟ھمھ ی این کارھا بھ «پرسیدم 

  بلھ؟ -

 اگر ما نامزد نبودیم چی؟ -

- ... 

 اون ھمھ زحمتی کھ تمام این مدت اینجا کشیدم بستھ بھ دو تا عکس بود؟ -

ھمھ ی ... اگر ما محرم نبودیم: لیلی ادامھ داد. اخمی از دقت و توجھ روی پیشونی پرچمی نشست

  اون کارھایی کھ کردم ھیچ می شد؟

- ...  

آدم ھایی کھ باھاشون کار ... انرژی و حتی پول صرف کردمآدم ھایی کھ براشون وقت و  -

ھمھ اشون قرار بود پشت سرم حرف ... کردم تا یھ حرکت مثبتی رو بھ نتیجھ برسونیم

 بزنند؟

- ... 

 !عکسم رو پخش کنند و بخندند؟ -

- ... 

 ...ولی شما... من از مردم انتظاری ندارم، مردم کھ من رو نمیشناسند -

  !تموم شد! لیلی خودت رو ناراحت نکن:  و گفتکارن نتونست ساکت بمونھ
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پرچمی لب باز کرد کھ چیزی بگھ اما . اینطوری ناراحت و بی انگیزه دیدن لیلی رو دوست نداشت

مردم بھ خاطر کار خیر پول میدند یا زندگی شخصی : لیلی کوتاه نیومد و اضافھ کرد. پشیمون شد

  !!ھا؟ما؟ بھ خاطر خدا یا بھ خاطر برچسب روی کارکن 

پرچمی خواست حرفی بزنھ اما لیلی با دست متوقفش کرد و . رو خیلی جدی ادا کرد» برچسب«

  .اما این آخرین ھمکاری من با این موسسھ است. و میرم... قول دادم امروز جایی باشممن : گفت

ماھان سمت پنجره چرخید و . بعد از این جملھ منتظر جواب کسی نموند و از اتاق بیرون زد

چرا انقدر تند برخورد کرد؟ من فقط ضوابط رو : بھ کارن گفت. می از روی صندلیش بلند شدپرچ

  !بھش گوشزد کردم

. حق داره ناراحت باشھ. بھ خاطر من تو این دردسر افتاده... من رقیب و دشمن زیاد دارم -

  .من باید برم

  !رو ادامھ بدهراضیش کن کارش ! دکتر از دلش در بیار: خواست بیرون بره کھ پرچمی گفت

  .باھاش حرف می زنم: کارن سری تکون داد و گفت

اصًال نمی دونست . دنبال لیلی کھ حاال بھ در حیاط رسیده بود، دوید. خداحافظی کرد و بیرون رفت

دستش رو روی در . لیلی کنار ماشینش بود کھ کارن بھش رسید. وقتی تنھا شدند باید چکار کنھ

  .من می رسونمت:  و گفتماشین فشار داد تا بستھ بشھ

  کھ یھ سری عکس دیگھ بیفتھ رو دستم؟: لیلی عصبانی نگاھش کرد و جواب داد

کارن مچ دستش رو گرفت و در . بعید نبود کھ چیزی حدس زده باشھ. اشاره ی کوچیکی کرده بود

  .می خوام یھ چیزھایی رو توضیح بدم... بیا: حالیکھ سمت ماشین خودش می کشید، گفت

  .اومت کرد و دستش رو کشیدلیلی مق

  .الزم نیست -

 .باید حقیقت رو بھت بگم. چرا، الزمھ -

. ھر روز باید منتظر کشف شدن یھ حقیقت تازه باشی. کنار تو بودن یعنی ھمین... کارن -

 . خستھ شدمدیگھ من 

 !عزیزم -

 !!پنھان کاری ھای تو تمومی نداره -

 !لیلی -

 !اسم لعنتی من نسیمھ -
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گریھ . ازگی ھا خیلی زود بغض می کرد و کارن دلیلش رو نمی فھمیدت. و ناگھان زیر گریھ زد

دستش رو دور شونھ اش انداخت . کردنش رو دوست نداشت، حاال خودش باعث گریھ اش شده بود

  .االن ماھان میاد بیرون! بیا بریم: و گفت

  ! فکر می کنی می ترسم؟ تو ھر توضیحی بدی، ھر مصاحبھ ای کنی، من تکذیب می کنم-

نظر . قرار نیست دیگھ وقتم رو اینجا حروم کنم... دیدی کھ: ھ موسسھ اشاره کرد و ادامھ دادب

  .پرچمی ھم برام مھم نیست

ھدایتش کرد و با آرامش خودش بعد سمت ماشین . کارن نگاھی بھ صورت مصمم لیلی انداخت

، من می االن حالت واسھ رانندگی خوب نیست. پس بذار آخرین کارت ناتموم نمونھ: گفت

  قبول؟. رسونمت

- ...  

 .باھات حرف دارم -

صورتش رو با . ھمراه کارن راه افتاد. لیلی چند ثانیھ ساکت موند و بعد ماشین رو دوباره قفل زد

من : گفتروشن کرد و  نشستند، کارن ھمین کھ توی ماشین.  کلی داددستمال خشک کرد و آدرس

  .کھ می دونم این آخرین کارت نیست

تو حتی راضی : کارن دوباره بھ حرف اومد. بھ شیشھ ی کناریش خیره شد زد و لیلی پوزخندی

چطور می تونی ناراحتی مردم رو ببینی و کاری ! نمیشی بعد از این ھمھ، بھ حرف ھام گوش ندی

  !نکنی؟

  ! حتمًا این عکس ھا رو ھم ماھان ازمون گرفتھ!حرفت رو بزن: لیلی سر چرخوند و جدی گفت

  .من قصد کتمان ندارم !ببینش:  اشاره کرد و گفت داشبورد رویاکتبھ پکارن با سر 

  »م.ن«:  پاکت رو برداشت و روش رو خوندلیلی با احتیاط 

یکی یکی چک کرد و بعد با . کاغذھا و عکس ھا رو بیرون آورد و بھشون خیره شد. و بازش کرد

... م.ن: خت و گفت اندا داشبوردپاکت و عکس ھا رو روی. چشم ھای سرد سمت کارن برگشت

  ... م.ن... مثل مجرم ھا برام پرونده درست کردی

این مال خیلی ... عزیزم:  و گفتسریع تر ماشین رو راه انداختخواست در رو باز کنھ اما کارن 

  . قرار بود بسوزونمش. وقت پیشھ

عکس و دو نفر دیگھ  از ھمون صبح دیروز کھ عسگرلو .صدای خنده ی تمسخرآمیزش رو شنید

برای لیلی بیشتر از . ، می دونست قراره با ھمچین لحظھ ای مواجھ بشھندھا رو براش فرستاده بود
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دیر و زودش چھ حاال ظھر طاقت نیاورد و خودش رو بھ موسسھ رسوند ولی . خودش نگران بود

  اھمیتی داشت؟

ی اون اوایل نم. تا حاال چند بار بھت گفتم کھ اعتماد کردن بھ زن جماعت برام سختھ -

از کسی . دست پیش رو گرفتم... شناختمت، خیال کردم ممکنھ برام دردسر درست کنی

 و نذارم تشخیص منفی خواستم عکس ھایی از من و تو بگیره کھ اگر الزم شد رو کنم

 .بدی

 !ھیچی نگو -

آدم اون . االن نمی دونم چطوری بھ بیرون درز کرده. وقتی شناختمت، کنسلش کردم -

 . یده نمجواب تلفن ھام رو

  فھمیدی؟کی -

 .از یھ نفر میشنویمی دونستم باالخره امروز تو موسسھ ... روزدی -

دندون ھاش رو فشار داد و . نگاه کوتاھی بھ لیلی انداخت کھ چشم ھاش پر از تردید و اتھام بود

  نمی بینی؟. این عکس ھا بیشتر از اینکھ بھ ضرر تو باشھ، بھ ضرر منھ! من پخش نکردم: گفت

چرا . دوباره سر زبون ھا افتاده بود. ا آه بیرون فرستاد و بھ زندگی و کارش فکر کردنفسش رو ب

  . رویای بیمارستان بھ باد رفت: این روزگار باھاش سر ناسازگاری داشت؟ زمزمھ کرد

- ...  

 !نمیدندحاشیھ ھر چقدر ھم کھ ماستمالی کنم، ریاست بیمارستان رو بھ جوون ھای پر -

فی پیراھن عثمان می ساختند چھ برسھ بھ ھمچین چیزی کھ پتانسیل یھ رقیب ھاش از ھر نقطھ ضع

دست لیلی . دیگھ کاری از دست دکتر مجیدی ھم بر نمی اومد. بمب اتم رو تو زندگی کارن داشت

حتمًا حس می کرد کھ اون . نگاھش غمگین تر شده بود. سمتش چرخید. روی شونھ اش نشست

براش مونده بود، بھ خاطرش کھ اون شغل تمام چیزی بود . هبیمارستان برای کارن چھ معنایی دار

اگر نمی تونست بھ اون پست . حتی مراقبت از پسر چھارسالھ اش... ھمھ چیز رو فدا کرده بود

  !کارن:  صدای لیلی رو شنید...برسھ یعنی ھمھ ی این ھا بی فایده بود، یعنی کامی بھ خاطر ھیچی

  . ھ چی تموم شد ھم.تموم شد: آھی کشید و جواب داد

ده دقیقھ بعد، ھر دو جلوی کلینیک . این بار حتی جرأت نگاه کردن بھ لیلی رو ھم نداشت

لیلی مثل ارواح توی برزخ راه می رفت و کارن با وجود حال بدی کھ . بازپروری پیاده شدند

 دنبالش حرکت می. وارد کلینیک شدند. خودش داشت، دیگھ این یکی رو نمی تونست تحمل کنھ
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کارن بازوش رو گرفت و سمت خودش . تلو تلو می خورد و پیشونیش عرق کرده بود... کرد

  !دست ھات رو بلند کن... تھوع و بی حسی نداری؟: گفت. چرخوند

  .من حالم خوبھ -

. یکی از زن ھای سفیدپوش لیلی رو می شناخت. برگشت و بھ راھش سمت پرستارھا ادامھ داد

  !دیر کردید: طرفش اومد و گفت

  .عذر میخوام -

 !بفرمایید. نھ، چون ھمیشھ آن تایم بودید، تعجب کردم -

 .ممنون -

بعد وارد اتاق کوچیکی شدند کھ پسر . بھ اون طرف راه افتادند. زن بھ سمت راھرویی اشاره کرد

کارن چھره اش رو بھ خاطر .  جمع، سرش رو بلند کردورودبا . جوونی روی تختش نشستھ بود

لیلی و پرستار سراغش رفتند و .  بود کھ پسرھاش رو ازش گرفتھ بودندھمون مرد جوونی. آورد

ھم لباس ھای تمیز بھ تن . ظاھرًا حالش خیلی بھتر از قبل شده بود. کارن بھ چارچوب تکیھ داد

تو دوره ی ترک بود و کارن می دونست فقط . داشت و ھم تیرگی زیر چشم ھاش کمتر شده بود

چکار می . بغض عجیبی تھ گلوش نشست.  کار رو می کنھبرای پس گرفتن سھ قلوھاش این

اوضاع زندگی کارن ھم . کامی دیگھ برنمی گشت! تونست بکنھ کھ کامی رو پس بگیره؟ ھیچی

کارن . لیلی و پرستار داشتند با مرد حرف می زدند. دیگھ کم آورده بود. روز بھ روز بدتر می شد

مشغول قدم زدن توی  وی جیب شلوار فرو برد ودست ھاش رو ت. از اتاق خارج شد و در رو بست

  .سالن کوچیک کلینیک شد

. راه می رفتندھای نمناک  یکموزایدید کھ روی ی رو توی محوطھ ی پشت شیشھ ھا می مردھای

کارن تمام طول عمرش حتی لب بھ . حال بعضی ھا بھتر از بقیھ بود ولی درد ھمھ شون یکی بود

ال حس می کرد دردی بدتر از اعتیاد گریبانش رو گرفتھ و ول سیگار و مشروب نزده بود اما حا

  . این آدم ھا در نھایت بھ زندگی و زن و بچھ اشون برمی گشتند ولی کارن نمی تونست. کن نیست

از این سکوت . کارن حالش خوب نبود. با ھم از کلینیک بیرون رفتند. کار لیلی زیاد طول نکشید

  بچھ ھاش چی شدند؟: پرسید. بینشون خوشش نمی اومد

من و ... یکی دو بار بھش سر زدند: بھ زحمت زبونش رو چرخوند و بدون نگاھی، گفتلیلی 

  . ماھان ھم چند بار چکشون کردیم

  خوب بودند؟ -
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ھم کارن در ماشین رو براش باز کرد و خودش . جوابی نداد و بھ راھش توی سکوت ادامھ داد

  ترک کرده؟:  پرسیدقبل از اینکھ حرکت کنھ. پشت فرمون نشست

کارن سمتش . حتی نگاھش نمی کرد. می زدلیلی بی حال بھ صندلی تکیھ داده بود و حرفی ن

   شده؟سم زدایی: دوباره پرسید. چرخید و بھ صورتش زل زد تا از رو بره ولی خبری نبود

روش رو سمت خیابون . کارن تحمل اینطوری دیدنش رو نداشت. لیلی فقط سر تکون داد

نھ کار ... حتی اگر صالحیت نگھ داشتن بچھ ھا رو ھم پیدا کنھ: صدای لیلی رو شنید. ندبرگردو

  !داره، نھ پول

  ...شاید اگر تو موسسھ بمونی، بتونی براش -

 !کار این مردم باالخره راه میفتھ... من برم، یکی دیگھ میاد -

 .عزیزم -

چند بار بھ غزالھ گفتی از صبح تا حاال شدم عزیزت؟ :  کارن نگاه کرد و گفتبا سرعت سمت

  چند بار بھ بقیھ اشون؟... چند بار بھ نسرین؟...؟»عزیزم«

  ! دست و دلباز نیستمھا ھممن انقدر: گفت. کارن پلک ھاش رو روی ھم فشار داد و باز کرد

- ...  

 بھ مادرت زنگ نمی زنی؟ -

 .اگر فھمیده بود تا حاال تماس گرفتھ بود -

- ... 

 !نقدر داغ نباشھ کھ بھ خانواده ی من ھم برسھامیدوارم خبر روابط نامشروعت ا -

اگر نمی خوای با داستان . اسمی از تو نبردند! نیست: کارن بھ طعنھ اش پوزخندی زد و گفت

 ...ولی اگر خانواده ات فھمیدند. نامزدی پیش بریم، من اصراری نمی کنم

 چی؟ -

- ... 

 !دستت رو بگیرم، ببرم اھواز، بگم دامادتونھ؟ -

  !نبودمتر تقصیر منھ کھ محکم : ن داد و زیر لب گفتبا تاسف سر تکو

بھ نظرت یھ کم زود جا نزدی؟ حاال خوبھ ! محکم تر؟: کارن پوزخندی زد و صداش رو باالتر برد

  !! خیر سرم ھیچ کاری نکردم
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ن مالیم با لح. ھمین کھ این نگاه سرد رو تو چشم ھای لیلی دید، دستش رو نگھ داشت کھ بیرون نره

  !عزیزم...  میگی چکار کنم؟:تری گفت

- ...  

از کجا می دونستم طرف من رو میفروشھ؟ یا کار یاوریھ یا ماھان یا یھ نفر دیگھ کھ بھش  -

 .قولی چیزی دادند

 ! یا نسرین عزیزت -

 ؟!!!نسرین -

حرف ھات رو ...  رو می گیری اون زنھنوز ھم طرفبھ ھمکار من گفتی نامزدمی ولی  -

حاال می خوای من ھم تو دروغت ! نشنیدم بھ جز دروغچیزی از زبونت . باور نمی کنم

یکی مثل ... یکی از زن ھایی بشم کھ بھ خاطرت ھر کاری می کنند. شریک بشم

... من حتی باور نمی کنم چند ساعت قبل از مرگ غزالھ، تحریکش نکرده باشھ!... نسرین

 !بھ خاطر جناب عالی

بعد . ستش رو ول کرد و ماشین رو راه انداختد. کارن منتظر بود تا حرفش رو بزنھ و خالی بشھ

بیشتر حرفشون رو : از چند دقیقھ سکوت کھ انگار ھر دو خیلی شدید نیاز داشتند، بھ حرف اومد

احتماًال نمی خواستھ . می خواستھ میونھ ی نسرین و ماھان روخوب کنھغزالھ ... ھمھ شنیده بودند

این چھ ربطی بھ عکس ما . میگیره، نسرین میرهبحث کھ باال . بعد از مرگش ماھان تنھا بمونھ

  .من کھ فکر نمی کنم! فکر می کنی انقدر جذابم کھ ھر کسی بھ خاطرم ھر کاری کنھ؟ داره؟

- ...  

 .من ھیچ چیز رو بھت دروغ نگفتم -

 .پنھان کردی -

 مگھ نھ؟. واسھ تو فرقی نداره. من ھر چقدر ھم عذرخواھی کنم -

  !نھ: بعد از سکوت کوتاھی جواب داد

دوباره بھ حرف اومد و لحن صداش بدجوری . سرش پایین بود. گارن نگاھی بھ طرفش انداخت

  .چیزی بین ما شروع نشد کھ بخواد تموم بشھ: معنای خدافظی می داد

  .من ھنوز آماده نیستم -

 . دنیا منتظر آمادگی کسی نمی مونھ -

- ... 
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... تموم شده تاریدوران عزاد. خودت رو جمع و جور کردیتو یھ مرد قوی ھستی کھ  -

 !خودت از پس مشکالتت برمیای

 ؟ نسیممشکالت تو چی -

کارن . بقیھ ی راه توی سکوت مطلق گذشت. لیلی جوابی نداد. برای لحظھ ای بھ ھم خیره موندند

کرد تا گزارشش رو در مورد مرد جوون بھ پرچمی بگھ و پوشھ ی توی اش جلوی موسسھ پیاده 

کارن .  دقیقھ طول کشید تا بیرون بیاد و سوار ماشینش بشھکمتر از دو. دستش رو برگردونھ

فکر نمی . منتظر موند تا از خم کوچھ عبور کنھ، بعد شماره ی ھاتف رو برای چھلمین بار گرفت

: بلند داد زد. مرد می دونست کھ کارن دست بردار نیست. کرد جوابی بده ولی ارتباط وصل شد

  ھاتف چھ غلطی کردی؟

زنم سرطان . پول خوبی پیشنھاد داد. شرمنده: ھ سکوت، ھاتف از پشت خط گفتبعد از چند ثانی

  !داره، باید ببرمش خارج

  کی؟ کی پول پیشنھاد داد؟ -

 .نمی تونم بگم -

 !من بھت اعتماد کردم! مرد حسابی -

 . پول الزم بودم... من کی بھ اعتماد کسی خیانت کردم؟ این دفعھ -

 چرا بھ خودم نگفتی؟ -

ممکن بود بھ پلیس . ازم اطالعات داشت. تازه ، دنبالم اومده بود.. !.من باجگیر نیستم -

 .خرجم از این راه در میاد! دو سالھ از روزنامھ اخراج شدم. معرفیم کنھ

اون عکس ھا کھ فیلم سکس نبود، : کارن نفسش رو با حرص بیرون فرستاد و ھاتف ادامھ داد

  !تو ھم کھ زن نداری. معمولیچیزی رو ثابت نمی کنھ بھ جز یھ رابطھ ی 

ھر جور بھشون دیکتھ بشھ تعبیرش می . از کاه کوه می سازند. تو ھنوز مردم رو نشناختی -

 . کنند

- ... 

 !!می دونی این عکس ھا چھ بالیی سر من میاره؟ -

 . باید می بردمش خارج. شرمنده، زنم مریضھ -

 بھ چھ قیمتی؟  -

 ... بابا مردم زود فراموش می کنند -



 430 

 طرف کی بود؟ -

 .شرمنده. ط رو میندازم دوراین خ -

 ...الوووو... الو -

از کسی کھ پول می گرفت تا کاری کنھ، چھ انتظاری . کارن محکم روی فرمون کوبید. قطع کرد

داشت؟ ھر قدر ھم قابل اعتماد، باالخره یھ جایی نمی تونست مقاومت کنھ و ھمھ چیز رو خراب 

رتمانش روند و پاش رو روی گاز یک راست سمت آپا. کارن ماشین رو روشن کرد. می کرد

  . گذاشت

  

44««  

خالصھ ھمھ رو عاصی : دکتر مجیدی جرعھ ى دیگھ ای از فنجون خورد و بھ صحبتش ادامھ داد

  .کرد تا باالخره خریدیم

  .من از سر و صدای سگ خوشم نمیاد: کارن سر تکون داد و گفت

  .انقدره. خیلی کوچیکھ.  این بی سر و صداست-

نیم ساعتی از اومدن . ز سگی رو کھ برای نوه ى برادرش خریده بودند، نشون دادو با دست سای

. کارن بھ دفتر دکتر تو بیمارستان گذشتھ بود و رئیس ھنوز حرفی از عکس ھا پیش نکشیده بود

پس اوضاع انقدر وخیم : تصمیم گرفت خودش شروع کنھ. کارن مطمئن بود کھ دکتر در جریانھ

  !شده کھ چیزی نمیگید؟

می خوایید بی خیال ھمھ چیز : کارن ادامھ داد. دکتر برای چند ثانیھ بھ چشم ھای کارن خیره شد

  بشم؟ 

من بھ خاطر برگردوندن وجھھ ات، حاضر شدم ! مرد حسابی: مجیدی اخمی کرد و بھ حرف اومد

  !خواھرزاده ى بی گناھم رو بدم دستت، حاال بگم بی خیال بشی؟

  گناه؟بی : کارن لبخندی زد و گفت

جوری نگاه می کرد کھ بھ کارن بفھمونھ از ھمھ ى . دکتر ابرو باال انداخت و سرش رو کج کرد

مجیدی . کارن دوباره لبخند زد. گندکاری ھاش باخبره و سپردن زنی دستش نامردی بھ حساب میاد

  ھمون دختری نبود کھ واسھ مشاوره می رفتی پیشش؟: گفت

  دوستش داری؟: ردمجیدی اضافھ ک. کارن سر تکون داد

  . اوضاع بھتر میشھ. اعالن کن زنتھ: دکتر دوباره گفت. وند و حرفی نزدکارن پیشونیش رو خار
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  .نمی خوام ناخواستھ قاطی این بازی ھا بشھ... نھ -

  !پس دوستش داری: دکتر آروم خندید و گفت

ادتھ گفتم ھمین ی: دکتر ادامھ داد. کارن روی صندلی چرمی جلوی میز جا بھ جا شد و ساکت موند

  درستت می کنھ؟

انگار ھر اتفاق و . کارن اون روز رو توی ھمین دفتر، بھ خاطر می آورد. و خنده اش بیشتر شد

ھر حرفی، آخرش بھ فکر کردن در مورد لیلی ختم می شد و کارن نمی تونست ذھنش رو متوقف 

 ھم داشت تاوان تمام کارن خیلی بھ زندگیش گند زده بود و حاال. دکتر مجیدی حق داشت. کنھ

در حق غزالھ، خودش و خیلی ھای دیگھ کوتاھی کرده . افسارگسیختگی ھاش رو پس می داد

موقعیتت بده، مخصوصا حاال : ولی پشیمونی چھ فایده ای داشت؟ مجیدی سکوت رو شکست... بود

  .کھ از ھر طرف کاندید سبز میشھ

   یاوری؟-

  ... یاوری، عسگرلو،-

  !عسگرلو؟:  کرد و فورا پرسیدکارن دستش رو بلند

  .خاکپور معرفیش کرده.  آره-

  !چی پیش خودش فکر کرده؟: کارن ناباورانھ پوزخندی زد و گفت

 میز رو دور زد تا کنار کارن ،بعد از صندلیش بلند شد. بھ صورت کارن زل زدای مجیدی لحظھ 

بیمارھا، .  سو سابقھ نداره.شرایطش بد نیست: جدی تر از قبل گفت. روی یکی از صندلی ھا بشینھ

  .سنش ھم بیشتر از توئھ. دانشجوھا، ھمکارھا، ھمھ ازش راضی اند

باورش نمی شد سطحش انقدر پایین اومده باشھ کھ امثال عسگرلو رو . کارن دوباره پوزخند زد

چند وقت دیگھ ... من کجا؟ من معاون اموزش کل دانشگاھم... عسگرلو کجا: گفت. باھاش بسنجند

  ! گردم دفترمبرمی

عسگرلوی . کم کم داشت ھمھ چیز براش روشن می شد. و ھمون لحظھ جرقھ ای توی ذھنش خورد

. کنھ لیلی رو تو خونھ اش دیده بود و بھ صرافت افتاده بود کھ حرکتی برای حذف کارن بموزمار

. ا عادی بودتو این رده ھاى شغلی استفاده از این آدم ھ. خیلی ھا مثل کارن، ھاتف رو می شناختند

تو ھم کھ . نمیشھ بھ دل گرفت. ھر کسی دنبالشھ! پست ریاست بیمارستانھ! پسر: دکتر دوباره گفت

  . میدیاصال احتیاط نمی کنی، گزک دستشون 
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از نظر دکتر، عکس ھا . نمی تونست حرفی از ھاتف و عکس ھا بزنھ. دکتر از چیزی خبر نداشت

چند ماه تا معرفی نھایی : یدی با لحن صمیمانھ تری گفتمج.  بود تو روابطشاز بی احتیاطی کارن

ھیأت ھم بیشتر از ھمھ چیز بھ سابقھ ى شغلی اھمیت میده کھ سابقھ ى تو جای ھیچ بحثی . مونده

  . بیا امیدوار باشیم تا اون موقع، این شیرین کاریت یادشون بره... نمیذاره

مگھ چاره ى دیگھ ای ھم : آروم گفتکارن نفس عمیقی کشید و سعی کرد عادی بھ نظر برسھ، 

  ھست؟

  ! اگر کشمکشی سر این پست پیش بیاد، حیثیتیھ...  فراموش نکن کھ معرف تو منم-

-...   

  .  ھیات امنا میشھ کھ من بخوامدبیر تو قل دیگھ ی بیمارستان من، کسی -

رم دست ھر من نمی تونم جون مردم رو بسپ: اضافھ کرد. و با انگشت اشاره کارن رو نشون داد

  . می دونم رئیس دانشگاه ھم ھمین رو می خواد!کسی

تنھا کسی کھ ھمیشھ بھ کارش با وجود ھمھ ی مشکالت شخصیش . کارن دست ھاش رو مشت کرد

اگر بویی از ارتباط . تنھا کسی کھ پشتش رو خالی نکرده بود، دکتر مجیدی بوداعتماد داشت، 

.  احترامش رو از دست می دادز چشمش می افتاد و برای ھمیشھ اکارن با عکاس می برد، کارن

   .بیادپای ھاتف وسط ھیچوقت کارن می دونست کھ نباید 

  اگھ چایت سرده، بگم عوض کنند؟!...  نترس-

  .بیشتر از این وقتتون رو نمی گیرم. نھ الزم نیست: کارن با سر رد کرد و گفت

مجیدی ضربھ ای بھ شونھ اش زد و . دبا ھم دست دادن. بلند شد و مجیدی ھم ھمراھش حرکت کرد

بھ محض باز شدن مطبت، ھمھ میان ببینند این آقای . عوضش معروف تر شدی: با شوخی گفت

  !!دکتر عاشق پیشھ کیھ

ھر دو زیر خنده زدند و کارن متوجھ شد، بعد از چند بار اشاره ى دکتر کھ ھمراه با کنجکاوی ھم 

برای . خداحافظی کرد و بیرون رفت. لیلی انکار کنھبود، اصال سعی نکرده چیزی رو در مورد 

شماره ى . منشی سر تکون داد و وقتی بھ آسانسور رسید، دوباره ھمون حس ناراحتی سر بلند کرد

خودش رو بھ . با شنیدن صداش، حتی نمی دونست چھ جملھ ای سزاوارشھ. عسگرلو رو گرفت

شفیق : گفت. ، مدام سراغش رو گرفتھ بودرفاقت زده بود و تمام اون چند ماه گوشھ گیری کارن

  !جان خودتی؟

  پس کی باشھ؟ دکتر خاکپور؟: کارن باالخره لب باز کرد
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  ! پس شنیدی-

  ! پس دیدی-

  . ببین شفیق اگھ منظورت عکس ھاییھ کھ برات فرستادم، باور کن من ھم خوشحال نشدم-

  االن خوبی؟: کارن پوزخند زد و عسگرلو ادامھ داد

  ! کم کم خنجر ھا رو از پشتم در میارمدارم.  آره-

  . خودت شانست رو از دست دادی، حاال من می خوام شانسم رو امتحان کنم-

چون ...  می دونی چیھ عسگرلو؟ آدم ھای کفتار صفتی مثل تو، تا آخر عمرشون بدبخت می مونند-

  !!دقیقا می دونند با چھ کارھایی بھ چیزی کھ دارند، رسیدند

یعنی می خوای بگی تو با پاکی و صداقتت بھ اینجا : و پوزخند زد و جواب داداین بار عسگرل

  !رسیدی؟ ھر کی ندونھ، من کھ دیگھ می دونم چھ غلط ھایی تو زندگیت کردی

نمی خواست از صداقت خودش . کارھای غلط زیادی کرده بود. حقیقت داشت. کارن ساکت شد

  ! ورچشمی مجیدی کیھھمھ می دونند ن: عسگرلو ادامھ داد. دفاع کنھ

  !حرف دکتر رو نزن: کارن صداش رو بلندتر کرد و گفت

 چرا عصبانی میشی؟ بچھ پولدار ھای نازپرورده ای مثل تو ھمیشھ باید بھ ھر چی می خوان - 

  . حاال دیگھ نوبت بقیھ است... با یھ بشکن پدرزن...  با یھ بشکن پدربرسند؟؟

ھیچکس خبری از بدبختی ھایی کھ ... نازپرورده... لداربچھ پو... کارن بھ کلمھ ھاش فکر کرد

کھ عسگرلو خنده مسخره ای کرد ... ھیچکس نمی دونست چجوری بزرگ شده. کشیده بود، نداشت

  !من ھم از موقعیت و فرصتم استفاده کردم! بیمارستان ارث بابای کسی نیست: دوباره گفت

 ون موقعی کھ وضعیت نرمال بود، کسی کھفقط یادت بمونھ، ا:  فقط گفتکارن دوباره خندید و

  !ت سراغش اومد و ازش قول ھمکاری گرفت من بودمأھی

وارد بعد شماره اش رو از دفترچھ تلفن حذف کرد و . منتظر جواب عسگرلو نموند و قطع کرد

وقتی ماشین رو داخل حیاط آپارتمانش برد و ریموت در رو زد، ھوا دیگھ تاریک . آسانسور شد

نور . لی نھ اونقدر کھ نتونھ لک ھای بارون رو روی شیشھ ھای سراسری البی ببینھشده بود و

کارن ماشین رو ھمون جا نگھ . المپ ھا از داخل می تابید و مسیر کثیفی آب رو کدر می کرد

بھ یھ چیزی نیاز داشت تا . ھمسایھ ھا نبودسرایدار و خبری از . داشت و اطراف رو چک کرد

 یھ چیزی کھ حداقل برای یھ ساعت اون ھمھ عصبانیت و نگرانی و دردی .فکرش رو مشغول کنھ

داغون بود و فقط می خواست بھ اون روزھایی . رو کھ بھ مغزش سرازیر شده بود، دور کنھ
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از ماشین پیاده شد و یک راست . برگرده کھ دغدغھ اش لجبازی لیلی و تمیزکاری توی موسسھ بود

 شیشھ شوی رو برداشت و سراغ شیشھ کنارش مایع و تیاز . تادسمت اتاق سرایدار مجتمع راه اف

اگر بھ آپارتمانش برمی گشت، . گیج بود ولی فقط می خواست یھ کاری کرده باشھ. ھای البی رفت

خدا می دونست کھ ھر بار . نمی تونست جلوی خودش رو از سرچ کردن اسمش توی گوگل بگیره

 روزھای گذشتھ خیلی ھا تماس گرفتھ بودند، توی. چھ صفت ھایی پشت اسمش اضافھ می شد

امروز اصًال جواب ھیچکس رو نداده بود بھ جز منشی دفتر لیلی کھ اون ھم برای کنسل کردن 

 کنارش بذاره و این از ھمھ چیز دارهلیلی تصمیم واضح بود کھ . تماس گرفتھ بودعصرشون جلسھ 

  .  و با قدرت شروع کرد بھ پاک کردنمایع شیشھ شوی رو روی شیشھ پاشید. آزاردھنده تر بود

با اون نگاه ... لیلی با اون چشم ھا و موھای فر... دوباره چھره ی لیلی توی تصورش نقش بست

باید چکار می کرد کھ ھمھ چیز تموم بشھ، ھمھ چیز درست . عمیق کھ تا مغز استخون می رفت

چھ . اد و از شیشھ ھا فاصلھ گرفتشیشھ ھا رو تمیز می کرد؟ نفسش رو با آه بیرون فرست... بشھ؟

اش باقی مگھ چیزی بر! بالیی سرش اومده بود؟ ھمھ چیز تو یھ چشم بھ ھم زدن نابود شده بود

با . روی سنگ ھا افتادبا صدا از دستش رھا شد و  تی... ھیچ چیز مونده بود کھ از دست بده؟

و بین موھاش فرو برد و زانوھای سست چند قدم بھ عقب برداشت و انگشت ھای ھر دو دستش ر

نمی دونست باید بھ حال خودش بخنده یا گریھ کنھ کھ حتی توی این موقعیت . محکم بھ عقب کشید

حتی تمیز کردن ! نھ... پوزخندی زد و پلک ھاش رو بست. می شد سمت لیلی کشیده شھم فکر

بھ ...  دوختو نگاھش رو بھ آسمون تاریکچشم باز کرد . شیشھ ھا ھم ذھنش رو آزاد نمی کرد

حس گرم . صداھای اطراف خاموش شد، نورھای اطراف محو شدکم کم ... امید یھ نشونھ، یھ دلیل

  . دقیقًا می دونست باید چکار کنھی خاص و اون لحظھ ... و عجیب آرامش بھ رگ ھاش رخنھ کرد

شماره . روی اولین پلھ ای کھ البی رو بھ حیاط وصل می کرد نشست و موبایلش رو بیرون آورد

کارن قصد داشت بھ تصمیم لیلی . بعد از جداییشون ھیچ خبری از ھم نگرفتھ بودند. ی لیلی گرفت

 بی صدای لیلی موقع جواب دادن بھ تلفن،! ی دونست کھ این راه حل نیستاحترام بذاره ولی حاال م

  چرا جلسھ رو کنسل کردی؟: کارن بی مقدمھ گفت. حال و حوصلھ بود

  .مجبور بودم -

 .باید بھت بگمحتمًا کھ ھست یھ چیزی . ی حرف دارممن کل -

- ... 

 الو؟... دارم میام خونھ ات... خیلی مھمھ -
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 !من اھوازم -

نسیم از سر سفره بلند شد و با نگاھی بھ چشم ھای مشکوک مادرش، سمت تراس خونھ رفت کھ 

پشتش بست و در رو .  پوشیده شده بودو آلومینیومبعد از بازسازی، دور تا دورش با حفاظ شیشھ 

  قطع شد؟... الو؟: گفت

  .نھ: صدای آروم کارن رو شنید

  !حرفت رو بزن -

 .باید رو در رو بگم -

 . من تازه رسیدم، تا شنبھ برنمی گردم -

  خانواده ات رسیده؟نکنھ عکس ھا بھ!!... قدر عجلھ ایچرا رفتی؟ ان -

فعًال کھ خبری : ب دادجوا. اینجا گرم تر از تھران بود. نسیم نفس عمیقی تو ھوای خنک دی کشید

!... اگر دوست و آشنا ھم چیزی دیده باشند، چھره ام اونقدر واضح نبوده کھ شک کنند منم. نیست

  !شاید ھم کسی بھ روم نمیاره... نمی دونم

  !چرا این ھمھ می مونی؟ مادرت رو کھ تازه دیده بودی -

ولی عروسی حوصلھ ی مجلس ھای دیگھ اش رو نداشتم . شب جمعھ عروسی دخترعمومھ -

 .رو نمی تونم نرم

 ...نکنھ... دختر عمو -

نسیم از گوشھ ی در تراس خانواده اش رو موقع شام خوردن . صدای کارن آھستھ و آھستھ تر شد

: گفت. پدرش ناراحت می شد کھ از سر سفره بلند بشند. نمی تونست زیاد لفتش بده. بررسی کرد

  .خواھر وحید. آره

  اون احمق ھم ھست؟ -

 .راناومده ای -

 دیدیش؟ -

 .نھ، من خونھ ی عموم نرفتم -

 !باالخره کھ تو عروسی می بینیش -

 ؟ گ زدی این حرف ھا رو بھ من میگیگنگھ کھ زن» !باید تموم کنیم«کدوم بخش ! کارن -

 !اونجا چکار می کنی؟ برگرد خونھ! نرو عروسی -

 . باید برم...  بلند شدماز سر سفره -
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 .نھ -

 !می خوام قطع کنم، خدافظ -

 !کننھ، صبر  -

  . ولی نسیم تماس رو قطع کرد و بھ جمع خانواده برگشت

  !ببخشید. یکی از مراجع ھام بود: نگاه مادرش رو نادیده گرفت و گفت

  .عیبی نداره:  گفتسری تکون داد وپدرش 

  !مگھ شماره ی شخصیت رو بھ مریض ھات میدی؟: زھرا کھ کنار نجمان نشستھ بود، پرسید

 .ژه دارند، میدمبھ بعضی ھاشون کھ شرایط وی -

وقتی مھمون غریبھ ای بینشون نبود، ھمھ لھجھ شون رو حفظ  می کردند و این ھمیشھ بھ نسیم 

! این چند روز حسابی استراحت کن: فروغ کمی دوغ براش ریخت و گفت. احساس امنیت می داد

  .می دونم تھران چقدر سر خودت رو شلوغ کردی

پدرش ھم لبخند اطمینان بخشی تحویل داد و رو بھ . شد رنگینکنسیم لبخندی زد و مشغول خوردن 

  . خودش بھتر می دونھ!کاریش نداشتھ باش: فروغ گفت

  ماھان کی میاد؟: نجمان

  !شما دعوتش کردید... خبر ندارم: نسیم

  .من گفتم آخر ھفتھ بیاد کھ از کار و زندگیش نیفتھ: نجمان

: ارش کرده بود، اخم کوچیکی کرد و گفتنسیم با یادآوری کنایھ ھایی کھ ماھان توی موسسھ ب

  .شاید نتونھ بیاد

  چرا؟ -

 مگھ قول داده حتمًا میاد؟. ھمینطوری میگم. نمی دونم -

 . او ھم بدش نمی اومد باشھ. قراره با رفیقش حرف بزنیم... آره -

اصًال نمی خواست با وجود . امیدوار بود کھ ماھان آفتابی نشھ. گفت و سر تکون داد» اھوم«نسیم 

 استرسش رو بیشتر اومدن ماھان.  آرامش خانواده اش رو بھ ھم بزنھھیچ تنشیاجرای عکس ھا، م

بھ خصوص اگر حرفی از داماد جدید خانواده می زد، نسیم ھیچ توجیھی برای پدر و . می کرد

اگر نشونھ ای از کینھ توی ماھان می دید، خودش زودتر از اون واقعیت رو . خانواده اش نداشت

زھرا یکی از . اما تا دیدنش نمی تونست ریسک کنھ...  عکس ھا بھ خانواده اش می گفتدر مورد
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حیف میشھ اگر : ابروھای کلفت و قھوه ای روشنش رو برای فروغ باال داد و بعد رو بھ نسیم گفت

  !حیف میشھ نبینیمشخو مادر انقدر تعریف آقا ماھان رو کرده، ... نیاد

  .از تعریفی باید تعریف کرد:  ھم جواب دادمخاطبش بیشتر فروغ بود کھ اون

از ھمون ابتدای نامزدی نجمان و زھرا تا ھمین . نسیم نگاھی پر از شیطنت با پدرش رد و بدل کرد

اتی سوغ: زھرا رو بھ نسیم گفت. ده بودحاال کھ ازدواج کرده بودند، این بحث ھا براشون عادی ش

  ھای ما کھ یادت نرفتھ؟

  .طفلکم تازه رسیده! دستتمی رسھ ! نترس: فروغ

  !نماما: نسیم

  .یھ چیز ناقابلی براتون آوردم زھرا جان: نجمان خندید و نسیم سمت زھرا گفت

  .باشھ ھر وقت خستگی از تنت رفت: زھرا

نسیم خوشحال بود کھ حداقل این تیکھ انداختن ھا در . پدر نسیم تک سرفھ ای کرد و جمع ساکت شد

دوباره مشغول خوردن شد و سعی کرد بھ صدای . خی ایجاد نمی کنھھمین حد باقی می مونھ و تل

  .غمگین کارن فکر نکنھ

  

45««   

نگاھش رو از جمع رقصنده گرفت و بھ مادرش دوخت کھ روی صندلی کج نشستھ بود و دست بھ 

  مامان خوبی؟: پرسید. سینھ نگاه می کرد

سر نپوشیدن . از سیاھش انداختنگاھی بھ پیراھن یقھ بفروغ گردنش رو سمت نسیم چرخوند و 

  چرا خوب نباشم؟: گفتباالخره . لباس سفید کلی بحث کرده بودند

   رو نشونشون بدی؟ومباایروبیک و زنمی خوای بری وسط، نتیجھ ی این ھمھ کالس  -

  ماھان نیومد؟نمی دونم چرا : فروغ بھ خنده ی روی صورت نسیم اعتنایی نکرد و گفت

اون ھم کجا؟ خونھ داماد، کھ ما خودمون !... و نفر غریبھ شرکت کنھ؟انتظار داری تو عروسی د -

  !ھم مھمونیم

خل بلند توی ی بزرگی حومھ ی شھر کھ درخت ھای نبھ خونھ ی ویالی. و بھ اطراف چشم چرخوند

نسیم از صورت مادرش می خوند کھ از ماھان ناامید . حیاطش از شیشھ ھای طبقھ دوم پیدا بود

  . شده

  ونی چرا نمیری وسط؟ تو کھ جو-
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  . من ھمین جا راحتم-

تو ... نسیم چرا این دفعھ انقدر بی حوصلھ ای؟: فروغ با دقت بھ صورت نسیم خیره شد و بعد گفت

این دفعھ چی شده کھ فقط واسھ عروسی ! ھر وقت می اومدی اھواز اصًال تو خونھ نمی موندی

  آوردیمت بیرون؟

  چی شده باشھ؟! ھیچی مامان -

 فتھ دعوات کردم؟چون اون ھ -

  . حق داشتیاین چھ حرفیھ؟. نھ: نسیم بھ مادرش لبخند زد و دستش رو گرفت، گفت

از ! بابات از دوشنبھ تا حاال بیست بار ازم پرسیده تو چتھ: فروغ چشم ھاش رو ریز کرد و گفت

  خودت بپرسھ چی جواب میدی؟ می خوای بابات بفھمھ؟ 

  ی رو بفھمھ؟چ: بھ چشم ھای مادرش دقت کرد و پرسید

  !خودت می دونی: جواب داد.شاید از عکس ھا باخبر بود و حرفی نمی زد

بعضی وقت ھا . آدم ھا کھ نباید ھمیشھ تو یھ وضعیت روحی ثابت باشند. مامان من خوبم -

  .سوال پیچ کردن مشکلشون رو حل نمی کنھ. حالشون خوب نیست

 ! چیھمن کھ می دونم مشکلت. من نگرانتم! طفلکم! آخھ عزیزم -

  !امانمنظورت رو مستقیم بگو م: نسیم فشاری بھ دست مادرش آورد و گفت

من کھ می دونم بھ خاطر : فروغ گفت. و توی دلش دعا کرد، چیزی کھ فکر می کنھ درست نباشھ

  . ھمون دکتره است

 تمرکز فکر کردن موسیقی تند عربی. نسیم با یادآوری دیدار مادرش با کارن اخم کوچیکی کرد

ھم . چرا وسط مجلس ھمچین بحثی رو می کردند؟ بعد از دوشنبھ خبری از کارن نداشت. اشتنمیذ

بھتر بود بھ توصیھ ی . کنجکاو بود و ھم نگران اما جلوی خودش رو گرفتھ بود کھ تماس نگیره

رو بھ فروغ . تحلیل کردن و نتیجھ گرفتن می داداستادش عمل می کرد و بھ خودشون فرصت 

  !زن عمو بدجوری نگاھت می کنھ! قل یھ دستی بزن یھ ھلھلھ ای کنمامان حدا: گفت

مادرش ... اسما و خواھرش لباس سفیدامینھ با ... فروغ سمت زن ھای وسط برگشت و حرفی نزد

ی گرفتھ خودش رو کم. اما زن وحید با اینکھ فامیل بود نمی رقصید... با خنده ی روی لب ھاش

مردھا طبقھ . نبود و نسیم کسی رو از فامیل ھای داماد نمی شناخت داماد از طایفھ ی پدر نسیم. بود

! خیلی از رسم و رسوم ھا رو قلم گرفتھ بودند و مجلس نھ مدرن بود، نھ سنتی. ی پایین بودند

انگار خیلی چیزھا . لتھ و دکبا کراوات اومده بودند، بعضی ھا  دشداشھبعضی ھا با لباس محلی و
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فروغ کھ فکر نسیم رو . دن بود و نسیم این گذار رو دوست نداشتتوی این شھر در حال عوض ش

  !گفتھ باشم... عروسی تو رو کیش می گیریم، تو ھتل!! شلھ قلمکاریھعجب آش : خونده بود، گفت

. فامیل ھای بابات ھم مجبورند خودشون رو ھماھنگ کنند: نسیم پوزخندی زد و فروغ ادامھ داد

  ! بسھھمین کھ سر نجمان کوتاه اومدم،

  .فعًال کھ خبری از عروسی من نیست -

 . پسر بھ اون خوبی از دستت رفت. خودت نجنبیدی -

 !نقصیر من چیھ؟ -

بعد . فروغ چشم ھاش رو برای نسیم درشت کرد کھ از ھمون بچگی ترس تو دل نسیم مینداخت

ھ اون نکن... ببین چجوری باھاش برخورد کردی کھ تا اھواز اومد ولی پاش رو اینجا نذاشت: گفت

  ! رو باھات دیده؟سرخور

جمان ناھار خورد، تو اومد اھواز، با ن: گفت.  افتادنسیم از صفتی کھ بھ کارن داده بود، بھ خنده

! از اولش ھم بھ دعوت نجمان اومده بود، نھ من! جلسھ ای کھ با دوستش داشتند شرکت کرد، رفت

  !مگھ قرار بود اتفاق دیگھ ای بیفتھ؟

- ...  

 نتیجھ ای ھم داد؟حاال اون جلسھ  -

دنبال یھ کارشناس . قراره آشنای ماھان سر زمین ھای خط لولھ ی بابات کمکشون کنھ. آره -

 ...منصف و آشنا بودند

 .خوبھ -

نسیم باورش نمی شد کھ وسط مجلس بھ این شادی و پر سر و صدایی، اینجا نشستھ بودند و حرف 

  !ی بیشتر خوش میگذشتقدیم ھا عروس: آھستھ تر گفت. ھای ھمیشگی رو می زدند

  !!!کجا خوش است؟ آنجا کھ دل خوش است: فروغ کنایھ زد

. زن عموش از جمعیت جدا شده بود و بھ طرفشون می اومد. نسیم لبخندی زد و سرش رو چرخوند

سمت موھای دست ھای نسیم ناخودآگاه . لباس تیره ھیکل درشت و پرش رو الغرتر نشون می داد

بعد از ده سال، بارھا با ھم برخورد کرده بودند، دیگھ نھ .  نظر نرسھآزادش رفت تا نامرتب بھ

کینھ ای مونده بود، نھ حسرتی، نھ افسوسی، فقط یھ چشم و ھم چشمی بین جاری ھا کھ تمام 

نسیم . »بچھ ھامون با ھم ازدواج نکردند، اما بچھ ی من خوشبخت تر شده«حرفشون این بود 
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چرا :  نشوند و زن عموش کھ حاال بھشون رسیده بود پرسیدبزرگترین لبخندش رو روی لب ھاش

  !نمیای وسط نسیم جان؟

  .آخھ خیلی شلوغھ، خلوت تر شد حتمًا میام: نسیم

  !نماینده امون کھ ھست: فروغ

می رقصید یا کنار مادرش نشستھ بود کھ نسبت یا منظورش بھ زھرا بود کھ از اولین آھنگ تا حاال 

باید خوش . عروسی واسھ جوون ھاست دیگھ: زن عمو خندید و گفت. دوری با مادر داماد داشت

  !باشن، نھ اینکھ یھ گوشھ بشینند

  ! خوشبخت بشندان شااهللا: دادجواب . نسیم دوباره لبخند زد و طعنھ رو نشنیده گرفت

  . عروسی توان شااهللا -

 .خیلی ممنون -

ھ با بادکنک چپ و راست زن عمو دستش رو دراز کرد و بازوی دختربچھ ی کوچیکی رو کشید ک

   ما رو ندیده بودی، نھ؟دردونھ یاین : سمت نسیم آورد و گفت. می رفت

بھ صورت گرد و پوست تیره اش کھ بھ پدرش رفتھ . نسیم نگاھی بھ موھای َلخت دخترک انداخت

  .مامان کھ تعریفش رو زیاد کرده بود. نھ، ندیده بودم:  لبخندی زد و جواب داد...وحید.. .بود

ی اعتنا بھ ابروی باال رفتھ ی فروغ کھ براش خط و نشون می کشید، خم شد و گونھ ی دخترک ب

  .باباش رو ندیدم، تبریک بگم: ادامھ داد. رو بوسید

  !!واال ھر بار می اومد ایران شما نبودی... وحید پایینھ:  بھ گردن داد و گفت قریزن عموش

فروغ کھ توی سکوت .  دنبال بادکنک رفتدخترک خودش رو از دست ھای نسیم بیرون کشید و

نسیم تو تھران انقدر سرش با دفتر مشاوره اش : رکورد خودش رو شکستھ بود، بھ حرف اومد

  !گرمھ کھ دیگھ واسھ ھر کسی وقت نداره

  . موفق باشھ... بلھ خبرش می رسھ: نسیم لبخند زد و زن عموش گفت

م ھای زن عموش زل زد و دنبال نشونھ ای بھ چش. نفس نسیم برای لحظھ ای توی سینھ حبس شد

 عکس ھا بھ دستشون رسیده بود، دقت کرده بودند و چھره شاید. کھ جملھ اش رو معنی کنھگشت 

مو ھر سری مادرت رو می بینم، ھمھ ی خبرھات رو :  ادامھ داد با خندهزن. اش رو شناختھ بودند

  !!یھ کلمھ ھم جا نمیندازه الحمداهللا... میدهبھ مو 
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جوابی . نمی خواست خودش رو در حد بحث ھای خالھ زنکی پایین بیاره. سیم نفس راحتی کشیدن

: بالفاصلھ فروغ گفت.  زن عموش تعارف بھ شربت و شیرینی کرد و رفت.نداد و فقط لبخند زد

  .اگر ماھان امشب می اومد، دھنشون بستھ می شد

  من می زدند؟بعد کھ خبری از عروسی نمی شد، می دونی چقدر حرف پشت  -

 .دیگھ تو رو کجا می دیدند؟ می گفتم رفتید اروپا بھ جای مراسم -

ده دقیقھ بعد موبایلش زنگ خورد و از فکر و خیال . نسیم پوزخند زد و با تاسف سر تکون داد

اگر بھ عنوان . وقتی اسم کارن رو روی صفحھ دید، چیزی توی دلش فرو ریخت. بیرونش کشید

اگر امشب اینجا بود، زن عموش چی می گفت؟ دنبال نقطھ ضعفش . ردنامزد سوری قبولش می ک

  می گشت یا ھمین کھ می فھمید یھ دکتر معروف و پولداره، کوتاه می اومد؟ 

  !یھ لحظھ صبر کن... سالم: نسیم ناگھان بھ خودش اومد و جواب داد

ا توی راھرو جلوی چشم ھای متعجب مادر و دو تا از عمھ ھاش بلند شد و سمت خروجی رفت ت

  بلھ؟: دوباره توی گوشی کفت. ھر چند خیلی ھم از سر و صدا کم نشد. صحبت کنھ

مثًال قرار بود با این . صدای کارن بھ گوشش خورد و حس و حال ھمیشگی رو براش زنده کرد

  .چند صد کیلومتر فاصلھ، ھواش رو از سر بیرون کنھ

  عروسی ھمین امشب بود؟ -

 .آره -

 .نمی شنوم -

  چیزی شده؟. وسط مجلسم... آره: از در فاصلھ گرفت و بلندتر گفتنسیم کمی 

 کدوم تاالری؟ باغھ؟ قاطیھ؟ -

  الو؟... نھ، ویالی داماده: بزرگی روی صورت نسیم نشست و جواب دادلبخند ناخودآگاه 

  کجا؟ -

 ...میگم ویالی -

 !آدرس بده -

 !چی؟ -

 .می خوام ببینمت. من اھوازم! آدرس بده -

چرا؟ صدای . کارن اھواز بود. یستاد و بھ چیزی کھ شنیده بود فکر کردبرای لحظھ ای بی حرکت ا

  اینجا چکار می کنی؟ چیزی شده؟: پرسید. موسیقی حاال بیشتر روی اعصاب بود
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  کجایی؟. باید باھات حرف بزنم -

  !!!داخل نیای. آدرس رو با پیام می فرستم: نسیم نفسش رو فوت کرد و گفت

  .خیلھ خب -

اینجا حومھ ی شھر . درس رو جوری کھ یھ توریست بتونھ پیدا کنھ نوشتتماس رو قطع کرد و آ

دیگھ وقت خوردن ولیمھ . بھ ساعت نگاه کرد. بود و سی دقیقھ ای از ھتل ھای شھر فاصلھ داشت

ھنوز نمی دونست کارن برای . بھ داخل برگشت و دعا کرد فروغ موقع رفتنش بازی در نیاره. بود

ماجرا سریع اتفاق ... بود اما دلتنگیش رو ھم نمی تونست انکار کنھچی اومده و بدجوری نگران 

وقتی . مادرش مشغول خوردن شربت بود. خیلی ساده، کسی رو دوست داشت کھ نباید. افتاده بود

  .مامان، من بعد از غذا میرم: نشست گفت

  !چی؟ چرا؟: فروغ لیوان رو با گیجی پایین آورد و گفت

  ...با آژانس میـ -

صداش رو پایین تر آورد . بعد نفس عمیقی کشید و تصمیم گرفت واقھیت رو کامل بگھ. مکثی کرد

  . تا عمھ ھاش چیزی نشنوند، ھر چند کھ با بچھ ھاشون مشغول گفتگو بودند

  .دکتر شفیق اومده اھواز، می خواد من رو ببینھ -

 !اومده اھواز؟: فروغ لیوان رو روی میز گذاشت و گفت -

 .ه کھ تا اینجا اومده حتمًا حرف مھمی دار- -

 نسیم درد سر نشھ برات؟... نکنھ -

 . بعد ھم من رو می رسونھ خونھ... فقط می خواد حرف بزنھ. مامان حالش خوبھ -

 بھ بابات چی بگم؟ -

 .دروغ ھم نیست. بگو خستھ بود با آژانس رفت -

 !!تا اینجا اومده؟ -

تو کھ : فروغ اضافھ کرد. یدنسیم توی چشم ھای مادرش ھمزمان ھالھ ای از نگرانی و امید می د

  !!میگی ھیچی بینتون نیست

  .شاید مشکلی براش پیش اومده کھ باید با من در میون بذاره -

 .، نمیری»!نرو«انگار اگر من بگم : فروغ پوزخندی زد و گفت -

  . روش رو برگردوند و دیگھ تا رسیدن کارن حرفی نزد
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 با دیدن پیام کارن از جا پرید و پالتوی نسیم کھ چند قاشقی از غذا رو ھول ھولکی خورده بود،

از فروغ و فامیل ھای دور و بر خداحافظی کوتاھی کرد و . پاییزه اش رو روی لباسش پوشید

ھر دو از زود رفتن نسیم تعجب . برای تشکر و آرزوی خوشبختی سمت امینھ و زن عموش رفت

د کھ نسیم سردرد رو بھانھ کرده ھر چن. کردند و برداشت ھای دیگھ شون رو ھم بھ زبون نیاوردند

اما . آدامسی باال انداخت و پلھ ھا رو با سرعت طی کرد کھ توی راه بھ مردی برخورد نکنھ. بود

سرش رو پایین انداخت و یک . وسط حیاط دقیقًا با کسی کھ نمی خواست ببینھ، رو بھ رو شد

تاده بودند، با این نمی خواست جلوی مردھایی کھ تک و توک ایس. راست سمت خروجی رفت

بھ خصوص وقتی پای . پدرش سختگیری نمی کرد ولی نجمان حساس بود. آرایش معطل بشھ

  . فامیل وسط می اومد

  !دختر عمو: از محوطھ ی ویال بیرون زد اما جلوی در صدایی از پشتش شنید

  !نسیم: صدا واضح تر گفت. نشنیده گرفت

 کھ بھ در آھنی محوطھ تکیھ داده بود، بھ نسیم نگاه وحید با دستی. سر جاش ایستاد و آروم چرخید

. نسیم از زبان بدنش می خوند کھ با این کت و شلوار مشکی، کامًال بی خیال و راحتھ. می کرد

نسیم بعد از ده سال . بود و برعکس جوونیش ریش و سبیل نداشتکمی چاق تر از گذشتھ شده 

چقدر ... خودش قول داده بود آخرین عشقش باشھداشت  با کسی مالقات می کرد کھ یھ زمانی بھ 

آدم ھا چقدر زود ھم رو فراموش . خیلی وقت بود کھ زیر قولش زده بود! سرد، چقدر بی تفاوت

حتی سالم ھم نکرده . وحید ھیچ حرفی نمی زد، خود نسیم ھم حرفی برای گفتن نداشت. می کردند

  !لیلی: بعد صدای کارن از سمت ماشین.  شدصدای بوق از ماشینی کھ پارک شده بود، بلند. بودند

 ماشین ایستاده بود و بدجوری بھ کنارکارن . نسیم بدون کالمی چرخید و بھ طرف ماشین راه افتاد

اما احتیاجی بھ تند رفتن .  اجازه ی تند راه رفتن نمی دادپاشنھ بلندھای نسیم. وحید نگاه می کرد

.  بھ طرز عجیبی اھمیتی نمی داد کھ با کارن دیده بشھحتی. قرار نبود از چیزی فرار کنھ. نداشت

راننده . کارن در عقب ماشین رو براش باز کرد و با چشم غره ای سمت وحید کنار نسیم نشست

  . نسیم جرأت نگاه کردن بھ کارن رو نداشت اما احساس آرامش می کرد. راه افتاد

عمھ و عموھاش رو درست . داختھ بودده سال، ده سال طوالنی بین نسیم و فامیل ھاش فاصلھ ان

فقط سالی چند بار بھ اھواز سر می زد و گاھی . جوون ترھاشون رو نمی شناخت. درک نمی کرد

نسیم متعلق . دیگھ حتی خودش رو متعلق بھ این شھر نمی دونست. کسی از بین آشناھا رو می دید
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: کاارن باالخره بھ حرف اومد. یشنھ، نھ حتی مرد کنار... شاید... خودش و شاید... بھ خودش بود

  پاشنھ ی بلند واسھ زانو و تاندون ضرر داره؟می دونی 

این حرفی بود کھ بعد از یک ھفتھ . نسیم سرش رو چرخوند و بھ لبخند گل و گشادش خیره شد

. کارن توی صورتش چشم می چرخوند. در حالیکھ اسم نامزد رو روش گذاشتھ بود. دوری می زد

  .»زانوم ال شده، کمرم بل شده! کارن یھ فکری بھ حال پاھام کن«بعدًا نیای بگی :  دادبا خنده ادامھ

از روز اول این مرد . از لحن زنونھ ای کھ بھ صداش داده بود، لبخندی گوشھ ی لب نسیم نشست

خوش پوش و خوش قیافھ رو بھ عنوان تنوعی توی کار و زندگیش می دید اما فکر نمی کرد یھ 

  .گفتھ باشم! تخصص من فرق داره: کارن دوباره گفت. قدر جدی بشھروز براش ان

بھ خاطر . شنبھ برمی گردم... چرا این ھمھ راه اومدی؟ گفتم کھ: لبخند نسیم بزرگ تر شد و پرسید

  یھ روز؟

  !بھ خاطر تو -

از کارن . اصًال نمی دونست مقصدشون کجاست. نسیم نگاه خجالت زده ای بھ راننده انداخت

  جا میریم؟ک: پرسید

  .یھ جای خلوت کھ بشھ حرف زد -

با این لباس و آرایش، نھ می شد کافھ رفت و نھ . نسیم اسم نزدیک ترین پارک رو بھ راننده گفت

کارن کرایھ ی آژانس رو حساب کرد و از . پارک این موقع شب خلوت بود. وسط خیابون پیاده شد

ھوا خوب بود و حاال کھ .  وت فقط قدم زدندچند دقیقھ ای توی سک. خلوت ترین مسیر راه افتادند

نمی خوای : باالخره سکوت رو شکست! کارن کنارش راه می رفت، کم کم داشت بھتر ھم می شد

  بگی؟

  .می ترسم -

 از من؟ -

 .از اینکھ از دست بدمت. از اینکھ با گفتنش ھمھ چیز رو خراب کنم -

تب باال داده بود ولی برعکس ھمیشھ موھاش رو مر. نسیم لحظھ ای ایستاد و کارن رو برانداز کرد

المپ ھای اطراف . پالتوی طوسی روشن و شلوار یک درجھ تیره تر پوشیده بود. تھ ریش داشت

  ...چیزی نمی تونھ تو رو از: نسیم گفت. بھ صورتش نور می پاشید

  .مشاورت دور کنھ: مکثی کرد و ادامھ داد

  .یھ چیزی می تونھ -
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 ت؟چی شده کھ پشت تلفن نمی شد گف -

می خواستم تو جلسھ ی دوشنبھ یھ : دوباره مشغول قدم زدن شدند و کارن شروع بھ صحبت کرد

  .چیزی بھت بگم

  !حاال بگو -

  .عاشق شدم... فکر کنم: کارن بی مقدمھ گفت

ترسیده بود . بھ طرف نسیم چرخید و جور خاصی نگاھش کرد. نسیم درجا ایستاد و کارن جلوتر

: کارن ادامھ داد. پس نمی تونست ربطی بھ نسیم داشتھ باشھ! دست بده؟کھ با گفتن این نسیم رو از 

فکرش رو ھم نمی کردم کھ . وقتی غزالھ اونی نبود کھ می خواستم، حس کردم زندگیم تموم شده

  .دوباره با کسی آشنا بشم

- ...  

  سالگی37مگھ می شد تو . بریدم... وقتی اون کار رو باھام کرد، دیگھ از ھمھ ناامید شدم -

 از نو شروع کرد؟

- ... 

 .دوست دختر داشتن و با کسی خوابیدن فرق داره با عاشق شدن -

نگاه خیره کھ دنبال تایید نسیم می از این . نسیم خوب می دونست نسیم بعد از غزالھ با کی آشنا شده

چرا کارن داشت این حال خوبشون رو بھ ھم . از چیزی کھ قرار بود بشنوه. گشت، وحشت داشت

  این ھمھ راه اومده بود کھ تشویق نسیم رو بشنوه؟. می ریخت

خوب فکرھات رو کردی؟ می تونی از نقشی کھ تو مرگ خانواده ات داشت ! کارن -

  بگذری؟ می تونی گذشتھ رو دفن کنی؟

می ترسیدم : بعد از چند ثانیھ سکوت رو شکست. کارن بی حرکت بھ چشم ھای نسیم نگاه می کرد

  !تو تایید نکنی

عادت داشت کھ برای ھمھ ھمکار . چیز مھمی نبود. عمیقی کشید کھ بغضش رو بپوشونھنسیم نفس 

فکر : کارن لبخند محوی زد و گفت. احتیاجی بھ بیشتر از این نداشت. محترم و دوست خوب باشھ

  .می کنم واقعًا دوستش دارم

  .پس از احساست مطمئنی -

 .دون اون ادامھ بدمآره، این مدتی کھ از ھم دور بودیم، فھمیدم نمی خوام ب -
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بیشتر از یک سال ازش خبری نداشتی، بعد با دیدن دوباره اش ھمھ : نسیم پوزخندی زد و گفت

  !آدم ھمیشھ فرصت اشتباه کردن ندارهچیز حل شد؟ 

  .این بار اشتباه نمی کنم -

  .نسیم حرکت کرد کھ کارن نتونھ توی نور تغییر حالت صورتش رو ببینھ

  .میادبھت ن! آرایشت رو پاک کن -

 .خوشبختانھ بھ تو ارتباطی نداره -

این ھمھ راه اومدم نظرت رو : دستش رو دور شونھ اش حلقھ کرد و گفت. کارن دنبالش راه افتاد

  چرا اینجوری حرف می زنی؟... بپرسم

تا چند روز دیگھ برای ھمیشھ ازش جدا . نسیم می خواست خودش رو بیرون بکشھ اما نمی تونست

ود اگر یھ امشب ژست روان شناس ھا رو برای خودش نمی گرفت و پی می شد، چیز زیادی ب

دلش می رفت؟ ھمین یھ بار چیزی از دنیا کم می شد؟ دنیایی کھ انگار تو کمین نشستھ بود تا ھمھ 

فکر نمی کنم تو این مورد صالحیت : بھ خودش مسلط شد و گفت! رو از زندگی نسیم محو کنھ

  . مشورت داشتھ باشم

  چرا؟ -

  یعنی نمی دونی چرا؟: دوباره پوزخند زد و گفتنسیم 

  !نھ، نمی دونم: جواب داد. کارن ایستاد و بازوی نسیم رو نگھ داشت

: بعد گفت. نسیم ھم ایستاد و نفسش رو فوت کرد، سری تکون داد و نگاھش رو بھ اطراف چرخوند

ھیچ اشتباھی ازشون ... ھمھ انتظار دارند روان شناس ھا تو ھر شرایطی خودشون رو کنترل کنند

  .می کنم... ولی من ھم اشتباه ھای زیاد کردم... سر نزنھ

  چرا صالحیت نداری؟! جواب من رو بده -

- ... 

 !من رو نگاه کن -

نگاھش رو سمت چشم ھای منتظر کارن برگردوند ولی حرفی . نسیم سعی کرد خونسرد بمونھ

موھایی کھ . ش رو بیرون کشیدکارن دستش رو بلند کرد و از زیر شال، تکھ ای از موھا. نزد

شبیھ بچھ ای کھ اسباب بازی مورد عالقھ اش رو ازش . اطراف صورتش روی پالتو ریختھ بود

  چرا صافشون کردی؟: گرفتند، پرسید
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با اخم مچ کارن رو گرفت کھ دستش رو از موھاش . این حالتش نسیم رو بیشتر ناراحت می کرد

 در عوض توی گردن نسیم فرو برد و قدمی بھ جلو .جدا کنھ اما کارن دستش رو عقب نکشید

باز کسی قراره : نسیم دست دیگھ اش رو پشت کمرش حس کرد و قبل ھر اتفاقی گفت. برداشت

  عکس بندازه؟

ی حتنسیم . با این حرف کارن ھم اخم کرد و انگشت ھاش رو روی کمر نسیم محکم فشار داد

با حرکت صورت کارن کم کم فاصلھ ای کھ کشیده شدن موھای پشت سرش رو ھم حس می کرد و 

  من ھم یکی از اشتباھاتتم؟: کارن آھستھ اما تلخ گفت. از بین می رفت

نیم ساعتھ دارم از تو : نسیم خودش رو عقب کشید کھ جدا بشھ ولی کارن اجازه نداد و اضافھ کرد

  ...حرف می زنم و تو

  !کارن -

 انقدر بھ چشمت اشتباه میام؟ -

 !برو عقب!  نیستاینجا اروپا! کارن -

وقتی تو آغوش مردی . نسیم گیج شده بود و فقط می خواست جدا بشھ تا بتونھ درست فکر کنھ

جلوتر اما کارن طبق معمول بھ حرفش اھمیتی نداد و . ھستی، نمی تونی درست قضاوتش کنی

د کھ این چیزی بو... این بار خودش ھم ادامھ داد... نسیم با حس لب ھاش، مقاومتی نکرد. رفت

بیشتر از یک ھفتھ عقب افتاده بود و توی اون لحظھ اھمیتی نمی داد مردم اطراف چھ فکری می 

  . کنند

وقتی کارن عقب رفت، لبخند روی صورتش بود و نسیم ھم با وجود سرگردونی، دوست داشت 

ن عاقالنھ تری. عاشقش شده، توی چند دقیقھ ھمھ چیز زیر و رو شده بودگفتھ بود کارن . بخنده

بھ خاطرت تا : با لبخند گفت. برخورد چی بود؟ دست ھای کارن کم کم شل شد و فاصلھ گرفت

  اھواز اومدم، حاال تا اروپا ھم باید برم؟

  بریم؟: کارن ابرویی باال انداخت و گفت. نسیم جلوی خنده اش رو گرفت

  !اروپا؟ -

 !!بستنی بخوریم -

  چرا یاد بستنی افتادی؟: نسیم بی دلیل خندید و گفت

  .نمی خوام ببرمت خونھ. نمی دونم: کارن ھم خندید و جواب داد
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کارن دستش . دوباره ھر دو زیر خنده زدند کھ بھ طرز احمقانھ ای طوالنی تر از حدی شد کھ باید

یکی دو نفر بدجوری . رو بھ سمت مسیری منتھی بھ خیابون کشید و نسیم بھ اطراف چشم چرخوند

   . وشبختانھ کسی موبایلش رو باال نیاورده بودچپ چپ نگاھشون می کردند اما خ

نسیم کارن رو دوست . ده دقیقھ بعد با بستنی ھای میوه ای تو تاکسی نشستھ بودند و چرخ می زدند

مخصوصًا چون برای جواب . داشت و با اعتراف امشب کارن، ھمھ چیز عالی بھ نظر می رسید

حس خوبی کھ با کمی عذاب وجدان . بی داشتنسیم حس خو. گرفتن نسیم رو تحت فشار نذاشتھ بود

وقتی تاکسی از پل . اگر مادرش بویی از این جریان می برد، دوباره قھر می کرد. ھمراه شده بود

ھفتم می گذشت، کارن با دیدن نورھای اطراف لبخندی زد و بازوش رو دور شونھ ی نسیم 

حتمًا مادرم می خواد مطمئن بشھ، : فقط گفت. موبایل نسیم زنگ خورد ولی توجھی نکرد. انداخت

  .قبل از اون ھا خونھ ام

  کی میرن؟ -

 .من کھ نباشم،حوصلھ ی مامانم سر میره... ھمین موقع ھا -

وقتی تکیھ داد، دست کارن دور کمرش بود، زیر . بھ جلو خم شد و آدرس خونھ رو بھ راننده داد

  بھ این زودی می خوای بری؟: گوشش گفت

  .ھمھ چیز خیلی ناگھانی بود... باید فکر کنم: نده رو نادیده بگیره، جواب داد راننسیم سعی کرد نگاه

  .کر کنی پشیمون میشیف... نھ -

  .یھ کم فرصت بده، ببینم باید چکار کنیم: نسیم صداش رو پایین آورد و گفت

: صدای زمزمھ ی کارن رو شنید. کارن فقط گفتھ بود، دوستش داره، ھیچ حرفی از بعدش نزده بود

  !وز زودهھن

- ...  

 .بیا بریم ھتلی، جایی -

  !بیا بریم: کارن زیر لب اصرار کرد. چشم ھای نسیم درشت شد و با پوزخند سر تکون داد

از . کارن نفسش رو بیرون فرستاد و فاصلھ گرفت. نسیم مچش رو گرفت و با اخطار نگاھش کرد

ی خواست حرف ماھان نم. نسیم بھ نیم رخش نگاه کرد. پنجره ی کناریش بھ بیرون خیره شد

دست بھ ھمچین حماقتی نمی خواست زنی باشھ کھ بھ خاطر حفظ کارن، . درست از آب در بیاد

با ظرف بستنی ضربھ ای بھ ظرف توی دست کارن . اما ناراحتیش رو ھم نمی تونست ببینھ. بزنھ

  ی؟با اون احمق کجاھا می رفت: گفت. کارن قاشقش رو داخل ظرف برد و تکھ ای خورد. زد
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  .فرصتش پیش نمی اومد. چیز زیادی یادم نمیاد: نسیم قاشقی خورد و جواب داد

  پشیمونی؟ -

 .نھ -

: بعد گفت. کارن نگاھش رو از شیشھ گرفت و روی سر و وضع نسیم و حتی راننده چشم چرخوند

  !من کھ فکر نکنم امشب از یادم بره

  !من ھم -

 عاشق چیش شده بودی؟ -

 میشن؟نوجوون ھا عاشق چی ... نمی دونم -

- ... 

من اون موقع بدون تحصیالت، . می خواست بره دنبال آینده اش. بھش حق میدم... البتھ -

 اصًال می رفتم آمریکا چکار می کردم؟! بدون سرمایھ، فقط یھ بار بودم روی دوشش

  این ھا رو چند سال تو گوش خودت خوندی؟ : کارن اخمی کرد و گفت

با یھ بھانھ ی ... کھ دوست داره رو اینطوری ول نمی کنھھیچ مردی زنی : پوزخند زد و ادامھ داد

  کھ چی؟ طرف من رو می پایید؟ ایمیل ھام رو چک می کرد؟... مسخره

  .وحید عاشق من نبود کھ بھ خاطرم بھ آب و آتیش بزنھ! مسئلھ ھمینھ کارن -

ت از اون ھیچوق. وحید دو سال بعد از رفتنش، با یکی از اقوام مادریش عقد غیابی کرددر واقع 

بھ خاطر جریان ! لیلی:  گفتآروم خندید و کارن. مردھایی نبود کھ اھل عشق و عاشقی باشند

  .عکس ھا نیومدم

سر تکون » بلھ«بھ نشونھ ی . نسیم حتی یھ لحظھ ھم فکرش بھ این سمت نرفتھ بودجالب بود کھ 

  ...اومدم چون... دارهاین چیزھا دیگھ تاثیر زیادی تو وضعیت شغلی من ن: کارن اضافھ کرد. داد

نسیم کھ فضای جدی بینشون رو حس . جملھ اش رو ناتموم گذاشت و بھ چشم ھای نسیم زل زد

  .می دونم: کرده بود، آھستھ گفت
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46««   

  .سرد نشھ! بخور: میز آالچیق گذاشت و گفتفروغ فنجون قھوه رو روی 

کھ  دوخت ماھان و پدرش اشت و بھبردنسیم نگاھش رو از نجمان کھ داشت قلیون آماده می کرد 

  مگھ غریب نواز نرفتھ بود؟: بعد سمت مادرش چرخید و گفت. ی ساحل کارون قدم می زدندتو

من ھم فکر می : فروغ شونھ باال انداخت و جواب داد. عمدًا جلوی زھرا فامیلی ماھان رو گفتھ بود

  .نیمشتا دیشب کھ نجمان گفت، فردا قرار گذاشتھ بگردو... کردم رفتھ

الزم بود ما : نسیم دوباره پرسید. از قبل ناھار این تنھا فرصتی بود کھ مردھا تنھاشون گذاشتھ بودند

  .من از بوی قلیون حالم بد میشھ! ھم بیاییم؟ خود مردھا می اومدند

  !، نازک نارنجی شدینرفتی تھرا: زھرا از صندلی بغل با خنده گفت

  .قلیون ھم ھستھر جا کباب ھست، ... اونجا کھ بدتره -

  !اگر از خونھ دل بکنی و با ما بیای، دیگھ حرف بی ربط نمی زنی: فروغ رو بھ زھرا گفت

 کھ اغلب  زھراستھم زھرا و ھم نسیم می دونستند کھ منظورش از خونھ، در واقع پدر و مادر

خیلی این ھفتھ برم سرم : نسیم حرف رو عوض کرد. بھانھ اشون می کرد تا با نجمان تھران نیاد

  .الکی از دوشنبھ اومدم. شلوغ میشھ

  !الکی؟: فروغ با دلخوری گفت

  .آخھ شما رو کھ تازه دیده بودم: نسیم

  .خو من ھم کھ مھم نیستم: زھرا

  .شوخی کردم! این حرف ھا چیھ؟: فروغ خندید و نسیم دلجویی کرد

  آقا وحید رو دیدی دیشب؟: زھرا

زدیک می شد، حواس ھا از جواب دادن نسیم پرت خوشبختانھ با صدای ماھان کھ ھمراه پدرش ن

ھمچین جایی رو ول کردی اومدی : پرسید.  نسیم اومدسمت رو دور زد و ماھان آالچیق. شد

  !تھران؟

امیدوارم تابستون : پدرش خندید و نسیم جواب داد. ناھار، سھ بار پرسیده بود این سوال رو از بعدِ 

  !ھم ھمین حرف ھا رو بزنید

  ی تابستون ھم دعوتم؟یعن: ماھان

  .تعارف کن آقا ماھان بشینھ! محمد... قدمتون رو چشم: فروغ

  .االن قلیون می چسبھ... بفرما داخل: محمد
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  نجمان جان کمک نمی خوای؟: ماھان تشکر کرد و رو بھ نجمان گفت

  ...ما از فرنگستونی ھا کمک نمی گیریم: نجمان خندید و جواب داد

اتفاقًا تو : ماھان سمتش رفت و گفت! رو از کجا اختراع کرده بود» ستونفرنگ«. ھمھ بلند خندیدند

ایرانی ھا ھر جا برند ھیچی رو فراموش نمی ... تورنتو با دوست ھای ایرانیم زیاد جمع می شدیم

  !کنند

  .این آقا ماھان مثل غریبھ ھا نچسب نیست: محمد با لبخند سر تکون داد و زھرا آروم گفت

  .تو موسسھ ھم با ھمھ خوش برخورده. آره:  گفتنسیم لبخندی زد و

 حتی از اینکھ ...با یادآوری موسسھ و تصمیمی کھ برای ترکش گرفتھ بود، حس بدی پیدا کرد

 نجمان معموًال ھر کسی رو بھ .خانواده اش انقدر با ماھان احساس نزدیکی و راحتی می کردند

نسیم .  جور شده بود، نسیم رو ناراحت می کردجمع خانوادگی راه نمی داد و اینکھ انقدر با ماھان

: سمت فروغ نگاه کرد و گفت. ماھان رو کنار خانواده اش نمی خواست، کارن رو می خواست

  مامان کی میریم؟

  .تازه ناھار خوردیم... فعًال کھ ھوا خوبھ -

 .آخھ من شب پرواز دارم -

 ...کو تا -

چشم ھاش رو تنگ تر کرد و دقیق تر . حرفش رو قطع کرد و بھ نقطھ ای پشت سر نسیم خیره شد

  کو تا شب؟: بعد تک سرفھ ای کرد و ادامھ داد. شد

نسیم از نگاه و رفتار عجیب مادرش جاخورده بود ولی می دونست کھ حتمًا نخواستھ جلوی زھرا 

باالخره وقتی پدرش سمت ماھان و . ناخودآگاه می ترسید روش رو برگردونھ. چیزی بروز بده

 ھمراھشون مشغول گپ و خنده شد، نسیم ھم دل بھ دریا زد و نگاھی بھ پشت سرش نجمان رفت و

تنھا و دست بھ .  دیگھ ای نشستھ بودزیر آالچیقکارن کمی دورتر، . درست حدس زده بود. انداخت

  !سینھ

فروغ کارن رو درست نمی . نسیم سرش رو برگردوند و بھ چشم ھای نگران مادرش نگاه کرد

احتماًال تصور می کرد کھ کارن باید آدم . ماھان ھم روش تاثیر گذاشتھ بودشناخت، حرف ھای 

فقط نگران دلخور شدن کارن از حضور ماھان . ناتویی باشھ اما خیال نسیم از اون بابت راحت بود

  .نسیم اس داری: زھرا گفت. تو جمع خانوادگیشون بود
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ماھان اینجا چکار «ارن فرستاده بود ک. نسیم گوشیش رو از روی میز برداشت و پیام رو باز کرد

کارن . »!وقتی پرسیدی کجا قراره بریم باید حدس می زدم میای«نسیم جواب داد . »می کنھ؟

نسیم . »تو این رو می خوای؟«بعد بالفاصلھ نوشت » ماھان باشھ اما من نباشم؟«دوباره فرستاد 

نسیم نفس عمیقی کشید و گوشی . فروغ قھوه ای کھ براش ریختھ بود رو عوض کرد. جوابی نداد

برای منحرف کردن . باید رو در رو باھاش حرف می زد، نھ با پیام. رو روی میز برگردوند

. مورد لباس عروس و مجلس دیشب شدذھنش، مشغول خوردن قھوه و گفتگو با زھرا در 

خوشبختانھ صبح زود عروس و داماد رو راھی فرودگاه کرده بودند وگرنھ یھ جشن دیگھ 

داشت قدم می زد و .  قرار گرفتکارن توی دیدرس نسیم. امروزشون رو ھم درگیر می کرد

نسیم . نگاھش بھ کارون بود کھ توی فصل زمستون چھره ی سرد و بی روحی بھ منطقھ می داد

نخوابیده بود و لحظھ بھ لحظھ بھ رفتار و حرف ھای کارن فکر کرده بود، اما از ھیجان دیشب 

 این پالتوی بلند و موھایی کھ روی پیشونیش با باد حرکت می کرد، مثل کارون حاال کارن ھم با

  .افسرده بھ نظر می رسید

حتمًا نجمان دوباره داشت برای ماھان . صدای خنده ھای ماھان و نجمان ھر لحظھ بلندتر می شد

  !فن حریفھخانوم محسنی نگفتھ بودید برادرتون ھمھ : ماھان از ھمون جا گفت. خالی بندی می کرد

  باز چی گفتھ؟: زھرا ریز خندید و نسیم گفت

   تیم ملی ھادی ساعی رو برده؟ انتخابیتو -

  !!نجمان: فروغ گفت. پدر نسیم بلند زیر خنده زد و سر تکون داد

  .حق خوری کردن وگرنھ من باید باال می رفتم... چیھ؟ مگھ دروغ میگم؟: نجمان

  !داغون شدم! چی میگی: ماھان

  .التماسم کرد کھ کسی خبردار نشھطرف : نجمان

  .ما ھم کھ خبردار نشدیم: ماھان

مربی . تو استان ھم اول شده.  دارهمشکیشوھرم کمربند ! آقا ماھان: ھمھ خندیدند و زھرا گفت

  .نیمھ وقتھ

  !یکی ھم نیست از ما دفاع کنھ. شوخی می کنم... می دونم: ماھان

 شونھ باال انداخت و دوباره کارن رو زیر نظر روم آنسیم. فروغ لبخندی زد و بھ نسیم خیره شد

مردھا . ھنوز نگاھش رو از رود نگرفتھ بود ولی نسیم می دونست کھ صداشون رو میشنوه. گرفت
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. ھ چسبوند تا بھ ماھان تعارف کنھکاغذ برید و بھ سر لول. برگشتند و نجمان قلیون رو وسط گذاشت

  !و؟ببین این بھتره یا قلیون ھای تورنت: گفت

  !من کھ حرفی ندارم: ماھان با خنده جواب داد

  کار مشترکتون خوب پیش میره؟: نسیم

 رو بھ کربالیی قرار شده تو ھفتھ ی آینده نجمان،. در واقع من فقط نقش معرف رو دارم: ماھان

  .بعد ھم میره زمین ھا رو بررسی می کنھ. دادگاه معرفی کنھ

  .تا ببینیم چجوری ارزشگذاری می کنھ... برهبستگی داره کی حکم ابالغ براش : نجمان

  .زمین ھای بابا ھم تو ھمون مسیره: نسیم

  .بلھ، خبر دارم: ماھان

نسیم . ای عکس ھا رو بھ روی نسیم نیارهظاھرًا ماھان عادی رفتار می کرد و قصد داشت ماجر

  .از این بابت ممنون بود

 خوام ھمینجوری بین زمین و آسمون نمی.  بشھخوام حل و فصلپولش مھم نیست فقط می : محمد

  .بمونھ

ناگھان ھمھ بھ سمت . فروغ سر تکون داد و لب باز کرد کھ حرفی بزنھ ولی جیغ زنی اجازه نداد

مطمئن بشھ نسیم بھ طرف کارن نگاه کرد کھ . صدا سر چرخوندند و ھر کس زیر لب چیزی گفت

  .و بھ طرف رود دویدربطی بھ اون نداره اما کارن ھمون لحظھ از جاش کنده شد 

صدای جیغ زن ھنوز توی سرش اکو می شد و گریھ ھا و سر و صداھای اطراف توی پس زمینھ 

وقتی چشمش بھ بچھ ای افتاده بود کھ توی آب دست و پا می زد، نتونستھ . ی ذھنش جوالن می داد

ترین سرعت ھنوز با بیش. بود خونسرد بمونھ و جلوی ھجوم احساسات متفاوت رو بھ مغزش بگیره

  . می دوید و با نزدیک شدنش صدای گریھ ی زن و پخش شدن آب بھ اطراف بیشتر می شد

کارن حال . عده ای جمع شده بودند. بی اختیار پالتو رو از تنش در آورد و روی زمین پرت کرد

 می گمصداھا کم کم قطع می شد، تصاویر . خوشی نداشت و پسر بچھ ھمچنان دست و پا می زد

نھا چیزی کھ باقی می موند، صدای بریده بریده ی پسربچھ ای بود کھ پدرش رو می شد و ت

خودش رو بی توجھ بھ ھمھ چیز و ھمھ کس کارن . فریاد کامی کھ کارن رو صدا می زد. خواست

اما انگار یھ دریا فاصلھ بینشون افتاده بود کھ ھر . توی آب انداخت و مستقیم بھ طرف کامی رفت

نفسی . آب خروشان تر از چیزی بود کھ فکرش رو می کرد! می زد، نمی رسیدچی آب رو کنار 

وقتی بھ کامی رسید، حباب سرعتش رو بیشتر کرد و . خودش رو بھ مسیر آب سپردتازه کرد و 
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کمر کوچیکش رو توی بازوش . ھای اطراف و بی حسی دست و پاھاش کارن رو بدجور ترسوند

کارن زود رسیده بود و ... کامی ھنوز زنده بود. ر کشوندلبھ ی استخسمت و با خودش بھ  گرفت

دستش رو تند تر حرکت . می تونست بدن کوچیکش رو از آب بیرون ببره. می تونست نجاتش بده

وقتی زمین رو زیر پاھاش حس کرد، بھ . عرض آب استخر رو شکافتکرد و با تمام قدرت 

  . و خودش رو از آب بیرون کشیدکامی رو روی دست ھاش بلند کرد . سرعت قدمی برداشت

جمعیت اطراف بیشتر شده بودند و آدم ھا مثل سایھ . نفس نفس زد و کامی رو بھ خودش چسبوند

کارن حتی صورت ھا رو . ھای سیاه این طرف و اون طرف می رفتندھاشورھای گنگ و 

ی حس روی تنھا چیزی کھ مھم بود، کامی بود کھ ب. تشخیص نمی داد اما اھمیتی براش نداشت

کارن نفس عمیقی کشید، بدن بی جونش رو فشار داد و از سایھ ھای . دست ھاش خوابیده بود

روی سنگ ریزه ھا خوابوند و سرش رو بھ بدنش رو بعد ... تلو تلو خورد. مھاجم دورش کرد

...  رو ماساژ می دادضربان تند خودش رو نادیده گرفت، باید بھ سرعت قلب کامی. طرفی کج کرد

دست ھاش رو روی سینھ اش گذاشت و انقدر تکرار کرد تا بھ . ید تا دیر نشده کاری می کردبا

... زیر گریھ زد  دست ھاش رو انداخت وکارن. سرفھ افتاد و آب توی ریھ ھاش بیرون ریخت

سایھ ھای اطراف ھجوم آورده بودند و . پلک ھاش نیمھ باز شده بود... کامی داشت نفس می کشید

کارن لباسش رو نگھ داشت اما سست تر چیزی بود کھ . اشت کامی رو بلند می کرددست ھایی د

  . بتونھ جلوی رفتنش رو بگیره

از پشت شونھ ھاش رو گرفت و وقتی سرش رو چرخوند، لیلی رو دید کھ با چشم ھای کسی 

ش بھ زحمت دست. کنارش نشستھ بود... لیلی اینجا بود. درشت بھش خیره بود و نفس نفس می زد

  .کامی رو بیرون آوردم: رو سمت کامی کھ دور می شد بلند کرد و گفت

 کجا ...دیدی؟... زنده موند: دوباره گفت. پلک زد و اشک ھاش روی صورت خیسش جاری شد

  می برنش؟

. فقط دست ھاش رو دو طرف صورت کارن گذاشت و بھ چشم ھاش خیره شد. زداما لیلی حرفی ن

  .»لیلی«کارن منم : چرا؟ گفت. ودچشم ھای لیلی ھم اشکی شده ب

  !نذار ببرنش... می دونم -

 !بھ خودت بیا. اینجا خونھ ی غزالھ نیست! اطراف رو ببین... کارن ما کنار کارونیم -

عزیزم تو جون پسر اون : لیلی دوباره گفت. کارن با ناباوری سرش رو بھ طرفین تکون داد

  .خانواده رو نجات دادی
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بھ آدم ھا و چھره ھا کھ حاال واضح . کارن بھ اطراف چشم چرخوند. کردبا سر بھ گوشھ ای اشاره 

بھ پھنھ ی آبی کھ . بدنش رو می لرزوندکھ اطراف بھ منظره ی خاکستری و آبی . تر شده بودند

سرمای عجیبی کھ می دونست . سرما رو تا مغز استخونش حس می کرد. ازش بیرون اومده بود

کارن دستش رو تکیھ گاه بدنش . بھ سرعت از جاش بلند شد و دویدلیلی . ربطی بھ دمای ھوا نداره

 شونھ ھای دورپالتوی گرد و خاکی رو . بعد از چند ثانیھ خودش رو رسوندلیلی . کرد تا نیفتھ

. االن بھتر میشی... من اینجام. چیزی نیست: گفت.  دادشکارن انداخت و محکم توی آغوشش فشار

  ی؟حالت تھوع نداری؟ سرگیجھ ندار

لرزش بدنش کم . کارن حرفی نزد، فقط سرش رو بھ سینھ ی لیلی تکیھ داد و پلک ھاش رو بست

کنار ... کنار رودی. ھمھ چیز تموم شد: نیدصدای لیلی رو توی گوشش ش. کم داشت بھتر می شد

  .من

ر چند نفر دورش حلقھ زده بودند و یکی از زن ھا مدام با گریھ تشک. کارن باالخره پلک باز کرد

زیر . کارن توان ھیچ حرکتی نداشت. اون بچھ کامی نبود. کارن نای حرف زدن نداشت. می کرد

  .کامی: لب نالھ کرد

کارن بیشتر از قبل . لیلی کف دستش رو روی پیشونی کارن گذاشت و موھای خیسش رو عقب برد

بار دوم کھ . ..چیزی از این دنیا نمی خواست. دیگھ چیزی براش مھم نبود. توی آغوشش فرو رفت

پلک ھاش رو باز کرد، صورت بھت زده ی ماھان رو دید کھ گوشھ ای ایستاده بود و خیره نگاه 

کارن نمی خواست جلوی ماھان انقدر ضعیف بھ نظر برسھ، مخصوصًا حاال کھ نگاھش . می کرد

ی اون کینھ ی ھمیشگی توی چشم ھاش، محو شده بود و جوری با شونھ ھا. پر از ترحم شده بود

اما کارن . افتاده ایستاده بود کھ انگار قصد عذرخواھی بابت ھمھ ی دردسرسازی ھاش رو داره

  . ھمون کینھ و دشمنی رو بھ این دلسوزی ترجیح می داد

  بھتری؟: صداش رو شنید. جدا شدتکونی بھ خودش داد و از لیلی 

  .خوبم: گفت. نگاھش کرد کھ بدجوری ناراحت و پریشون بود

  ترسوندمت؟: دستی روی صورت لیلی کشید و گفت.  گرفت و درست نشستبیشتر فاصلھ

  .آره -

- ... 

 .تو رو ھم معاینھ می کنھ...  اورژانسزنگ زدند -

 .من خوبم -
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پدرش کتش رو دور تن بچھ . نگاھش رو سمت بچھ ای کھ تو بغل مادرش دراز کشیده بود، انداخت

از ھمھ زودتر : لیلی آروم گفت.  خیلی سرد نبودھوا. و خشک می کردپیچیده بود و موھاش ر

  ...جنبیدی

بھ کل شرایط رو . سر تکون داد و طرف دیگھ رو نگاه کرد کھ خانواده ی لیلی ایستاده بودند

ماھان کھ ظاھرًا از دیدن بدبختی بی پایان کارن سیر شده بود، بھ طرفشون قدم . فراموش کرده بود

تکونی خورد .  نشھبیدار بندازه و دیگھ کارن فقط می خواست خودش رو روی تخت ھتل. می زد

لیلی توی سکوت با چشم ھای . اش رو نادیده گرفت و چند قدمی راه رفتسرگیجھ . و آروم بلند شد

  .می بینی کھ. خوبم! عزیز دلم: خیالش رو راحت کرد. نگران نگاھش می کرد

  سردت نیست؟ -

 .لرزشم از سرما نبود -

 االن چی؟... می دونم -

اولین بار بود کھ روی لطیف تر لیلی رو انقدر واضح می دید و خوشحال بود کھ . کارن لبخند زد

نگران . خوبم: گفت.  انگار برای مھربون شدن لیلی حتمًا باید مریض می شد. بھ خاطرش خودشھ

  !من نباش

  چی بھشون میگی؟: نگاھی بھ طرف خانواده ی لیلی انداخت و ادامھ داد

  .توضیح میدم -

 اینجا چکار می کنم؟چی رو؟ نمیگند من  -

از . از ھمین فاصلھ ھم می شد خشم توی چشم ھای برادرش رو دید. لیلی بھ طرفشون نگاه کرد

حرف ھاشون کنار آالچیق خیلی چیزھا دستگیرش شده بود اما نمی دونست ظرفیتشون تا چھ حد 

مادرش دستش رو وقتی برادرش جلو اومد و . بھ عنوان اولین دیدار خیلی فاجعھ بود. می تونھ باشھ

چنگی . کارن نمی تونست توی این موقعیت تنھاش بذاره. بھ عقب کشید، لیلی سمتشون حرکت کرد

لباس ھاش خیس بود و نمی تونست پالتو . دنبال لیلی راه افتاد. بین موھاش کشید و مرتبشون کرد

کارن، بھ جای ، ماھان از جمع دور شد و ھمھ بھ یشون رسیدنزدیکبھ وقتی . رو کامل بپوشھ

یارو کیھ نسیم؟ ھمون مریضت نیست این : برادرش باالخره بھ حرف اومد. صورت لیلی زل زدند

  کھ تو روزنامھ چرت و پرت گفتھ بود؟

  .من اینجا ھیچ حرفی نمی زنم... نجمان بریم خونھ -

  !!مگھ حرفی ھم مونده؟ داری تو تھران چھ غلطی می کنی؟: نجمان با عصبانیت داد زد
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کارن نتونست . صورت عروسش نگاه کرد و لیلی پلک ھاش رو روی ھم فشار دادمادرش بھ 

  !با خواھرت درست صحبت کن: گفت لحن آرومیبا جلوی خودش رو بگیره و 

  !تو یکی خفھ: نجمان بھ طرفش ھجوم آورد و داد زد

ھمون . کارن عصبانی می شد ولی ھیچوقت اھل دعوا نبود. مادر و زنش دست ھاش رو گرفتند

حاال ھم کھ . ک بار دعوا با دانشجو، انقدر برای ھمھ عجیب بود کھ کارش رو بھ اینجا کشوندی

حتمًا نجمان با دیدن اون حالش، دلش سوختھ . حتی درست از شوک چند دقیقھ پیش، خارج نشده بود

کارن . بود و زودتر بھش حملھ نکرده بود ولی حاال بدش نمی اومد یھ دعوای اساسی راه بندازه

  .من کھ حرفی نزدم! آروم باش: دمی بھ عقب برداشت و گفتق

  !گفتم خفھ... باز کھ دھنت رو باز کردی -

ھیچ کدوم تالشی . اما لیلی و پدرش انگار تو یھ عالم دیگھ ای بودند. مادرش سعی کرد آرومش کنھ

. دکارن بھ صورت لیلی نگاه کر. ھر دو بھ ھم خیره شده بودند. برای عوض کردن جو نمی کرد

  .تو خودت رو ناراحت نکن عزیزم: ناخودآگاه گفت. خیلی گرفتھ تر از قبل بود

من ھنوز نمردم کھ تو قلدری : داد نجمان دوباره بلند شد ولی این بار جملھ ی پدرش ساکتش کرد

  ...اگر احتیاجی بھ درگیری باشھ! کنی

  !منم کھ باید ادعا کنم: بھ سینھ اش کوبید و ادامھ داد

کارن دوباره . مرد چرخید و سمت ماشین ھای پارک شده رفت. حظھ ای سکوت کردندھمھ برای ل

بعد . ھمونطور سرد و بی حرکت ایستاده و بھ دور شدن پدرش چشم دوختھ بود. بھ لیلی نگاه کرد

  !بابا: مثل اینکھ بھ خودش اومده باشھ، بھ طرف پدرش دوید و داد زد

سمت لیلی دوید کھ آرومش . ق ھا بھ خاطر کارن افتاده بودھمھ ی این اتفا. مرد بھ راھش ادامھ داد

خواست دورش بزنھ اما دست . کنھ ولی با دست نجمان کھ بھ سینھ اش خورده بود، متوقف شد

پالتو از روی شونھ ھای کارن افتاد و دندون . ھاش با حرص بیشتری کارن رو بھ عقب ھل داد

ت کرد و از ھمون فاصلھ لیلی رو زیر نظر گرفت بھ سمت دیگھ ای حرک. ھاش رو بھ ھم فشار داد

احتماًال قرار بود از این بھ بعد باھاشون رابطھ داشتھ . کھ بھانھ ی جنگ و دعوا دست برادرش نده

بھ نظر قصد بردنش رو داشت . مشغول حرف زدن شد ماھان سمت نجمان حرکت کرد و .باشھ

  .ولی نجمان تکون نمی خورد و بدجوری نگاه می کرد

 و ازش می خواست حرف بزنند اما پدرش با قھر رو برمی یلی ھنوز دنبال پدرش راه افتاده بودل

این جور خواھش کردن لیلی بدجوری اعصابش رو تحریک می . گردوند و جوابش رو نمی داد
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چرا باید بھ خاطر کارن خودش رو کوچیک می کرد؟ مادرش برای آروم کردن اوضاع رفتھ . کرد

صدای محوش رو می شنید کھ داشت با ساده ترین . ھ گوش لیلی فرو نمی رفتبود اما چیزی ب

کارن نفس عمیقی کشید و شقیقھ ھاش . جملھ ھا، رابطھ ی پیچیده اش رو با کارن توضیح می داد

ماھان نجمان رو بھ طرف آالچیق می . ھنوز ھم از توھم چند دقیقھ پیش گیج می زد. رو فشار داد

  ! کھ این وسط اضافھ بود، کارن بودبرد و انگار تنھا کسی

کارن . لیلی حال خوشی نداشت. پدر لیلی در نھایت بھش پشت کرد و سوار یکی از ماشین ھا شد

ھیچوقت طعم پدر داشتن رو نچشیده بود و نمی دونست با ناامید کردنش چھ حسی بھ آدم دست 

چند ضربھ .  رو نادیده گرفت نگاه ھای مادرش پالتوش رو برداشت و بھ طرف لیلی دوید؛...میده

کارن خونسردی خودش رو حفظ کرد . زد تا باالخره پدرش شیشھ رو پایین دادبھ شیشھ ی راننده 

  !!متوجھ این برخورد تند نمیشم! جناب محسنی: و گفت

  .ما قصد ازدواج داریم. من نیتم خیره: بھ لیلی اشاره کرد و ادامھ داد

کھ از این فاصلھ موھای مرد . و لیلی سمت کارن اومد با آشفتگی اسمش رو برد مادر لیلی

باور : کارن اضافھ کرد. فقط خیره نگاه می کرد و حرفی نمی زدخاکستریش خیلی تو چشم بود، 

  .کنید، نظر من نسبت بھ دختر شما خیلی جدیھ

  !!ساکت!!... کارن: لیلی بلند گفت

کارن قدمی بھ . ماشین رو روشن کردبعد بدون نگاه بھ لیلی . مرد پوزخند زد و سری تکون داد

مادر لیلی بازوش رو گرفت و . ماشین از جا کنده شد. عقب برداشت و از جلوی راه کنار رفت

  بابات باید اینطوری باخبر بشھ؟! چی میگھ؟ ازدواج؟: پرسید

حالت نگاھش مثل کنار رود مھربون . لیلی بازوش رو بیرون کشید و بھ طرف کارن قدم برداشت

  چی شده؟ می ترسی پشت سرت حرف بزنند؟: گفت کارن .نبود

- ...  

 تو رو بذارند تو تنگنا؟... می ترسی خانواده ات -

- ... 

 یھ چیزی بگو؟  -

. گفتم کھ قصدم ازدواجھ: کارن عصبانی گفت. دوباره مثل تھران اخم و تخمش رو شروع کرده بود

  دیگھ باید چکار کنم؟

  ذوق کنم؟االن باید : لیلی پوزخندی زد و جواب داد
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  !لیلی -

 فکر می کنی چون یھ قیافھ ای داری و دکتری، ھمھ ی دنیا دنبالتند؟  -

- ... 

 مگھ نگفتم فرصت بده در موردت فکر کنم؟ -

 مگھ ندیدی بھ حرفت گوش نمی داد؟ -

  !دلش شکستھ، حق داره... پدرمھ: لیلی گفت. رو نشون دادبا دست مسیر رفتن ماشین 

- ...  

یھ بار  گذروندی، یھ دوره ی روانکاویتو ! دواجھ؟سر من منت میذاری کھ قصدت از -

چرا احساس می کنی من حق چند روز فکر کردن ... با اون سابقھ ی خرابازدواج کردی 

  !ھم ندارم؟

این ھمون چیزی بود . انتظار شنیدن تمام عیب و ایرادھاش رو از لیلی نداشت. بھ کارن برخورد

با زنی کھ می خوای بھ عنوان شریک بھت احترام باز کردن سفره ی دل ... کھ ازش می ترسید

.  چند دقیقھ پیش جلوی ھمھ ی مردم اونطوری بغلش کرده بود...!بذاره، ھمزمان امکانپذیر نیست

خیال می کرد کارن آدم آھنیھ؟ نھ خودش حسی داره و نھ حس کسی رو می فھمھ؟ با دیدن رفتارش 

 وقتی سکوت طوالنی شد، مادر .دن ندارهھیچکس شک نمی کرد کھ نیازی بھ سبک و سنگین کر

  .نجمان دوباره آتیشی میشھ! بیا بریم نسیم: لیلی گفت

  .من فعًال توان بحث ندارم! برو: لیلی نگاه عمیقی بھ کارن انداخت و گفت

طرف نجمان کھ کنار ھمسرش و ماھان ایستاده . بعد چرخید و ھمراه مادرش سمت آالچیق ھا رفت

سرما بدجوری بھ تن کارن نشستھ بود . بھ کارن گفتھ بود، از زندگیش گم بشھخیلی محترمانھ . بود

رو دور خودش محکم کرد و از کناره ی خیابون پالتوی خاکی . و لباس ھاش ھنوز مرطوب بود

توی آب، چیزی ازش بیرون  وسط تقالتوی جیب شلوارش دست برد کھ مطمئن بشھ . راه افتاد

درش رو باز کرد و بھ . کمی خیس شده بود. د رو بیرون آوردجعبھ ی قلبی شکل سفی. نیفتاده

ری داخل جیبش نفسش رو فوت کرد و جعبھ رو با بغض ناجو.  خیره شدانگشتر تک نگین

بھ پشت سر نگاه نکرد .  خبر کرده بودندبچھبوالنسی رو دید کھ بھ خاطر پسراز دور آم. برگردوند

  .و بھ راھش ادامھ داد
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.  بھ جا شد و بھ تابلوی دیوار رو بھ روش زل زد تا از نگاه خیره ی منشی فرار کنھرو صندلی جا

با . زن از ھمون لحظھ ی اول کھ کارن وارد ساختمون نشر شده بود، ھمینطوری نگاه می کرد

فکر اینکھ از این بھ بعد باید تو جاھایی کھ شناختھ شده است ھمچین نگاه ھایی رو تحمل کنھ، آھی 

  .کشید

کارن خوب می دونست جلسھ بھ چھ . ح باھاش تماس گرفتھ بودند تا قرار عصر رو بذارندصب

حتمًا ناشر می خواست در مورد چاپ . بھ خصوص کھ عسگرلو ھم نبود. منظوری تشکیل شده

با توجھ بھ اتفاقات اخیر، ھیچ آدم عاقلی ریسک نمی کرد تا روی کتابی کھ . کتاب تجدید نظر کنھ

اما کارن روی جلد اول خیلی زحمت کشیده بود، ... ن باشھ، سرمایھ گذاری کنھنویسنده اش کار

  . حتی خود عسگرلو ھم صرف نظر از دشمنی آخرش، خیلی انرژی گذاشتھ بود

سونھ، چھ ب ھا رو بھ کتاب فروشی ھا برکارن با خودش تصمیم گرفت ھر طور شده این سری کتا

نمی تونست اجازه بده کھ . ا سرمایھ گذاری خودشبچھ حتی ھای خارجی با این نشر، چھ با نشر

ر مدی زیاد طول نکشید کھ یھ خانم و آقا از اتاق. زندگی خصوصیش انقدر روی کارش تأثیر بذاره

  !بفرمایید داخل آقای دکتر: بیرون اومدند و منشی گفت

 بھ ھم انتظار برخورد سردی داشت کھ مقدمھ ی. کارن نگاھی بھ ساعت انداخت و سمت اتاق رفت

خیلی گرم سالم و . زدن قرارداد باشھ اما مرد با دیدن کارن از جاش بلند شد و بھ طرف در اومد

بعد کارن رو سمت صندلی ھای کنار پنجره راھنمایی کرد و خودش . احوالپرسی کرد و دست داد

شاید می خواست با خوشرویی ناراحتی ھای بعد از مطرح کردن موضوع رو . ھم کنارش نشست

دکتر : مرد تک سرفھ ای کرد و گفت. کارن پا روی پا انداخت و منتظر نگاھش کرد! تر کنھکم

  .از نظر محتوا کھ ما تو جایگاه ایرادگیری از شما نیستیم... جلد اول رو کارشناس ھا مطالعھ کردند

  !اختیار دارید -

یف خواستم امروز تشر. فقط مونده ویرایشش کھ سری اول انجام شده... خیلی ممنون -

اگر فرصت داشتید کھ . بیارید، ھم یھ دیداری تازه بشھ، ھم متن رو برای بازبینی ببرید

 . چون معموًال کار ھمکارھای ما بی عیبھ... ھمین جا یھ نگاه کلی بندازید

  پس برای بازبینی اومدم؟: کارن سری تکون داد و گفت

  .بلھ -
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 و تأکید گرفتجلوی کارن . اشتمرد سمت میز خم شد و از بین پوشھ ھای روش، یکی رو برد

 مکنھ از دست ویراستار در بره و اونھ م نکاتی ک...یھ نگاه کلی روی صفحھ آرایی کافیھ: کرد

   ...اصالحیھ ھای جزئی

جای تعجب داشت کھ مرد ھیچ اشاره ای بھ جریانات اخیر . کارن پوشھ رو گرفت و شروع کرد

  !زیاد روی برخورد مردم حساس نباشید: ف اومدھرچند زیاد طول نکشید کھ بھ حر... نکرده بود

  .قضیھ ی عکس رو میگم: ادامھ داد. کارن سرش رو بلند کرد و نگاھی بھ مرد انداخت

اساتید . ما با آدم ھای مشھور زیادی ھمکاری کردیم: کارن ابرویی باال انداخت و فقط گوش داد

  .معروف و غیره

   با من در میون بذارید؟االن مسئلھ ای ھست کھ الزم باشھ... درستھ -

 !خودتون رو اذیت نکنید... نھ، فقط -

  .اذیت نمی کنم: کارن کالفھ گفت

  ...اتفاقًا! نگران کتاب ھم نباشید -

تجربھ نشون داده ھر چی حاشیھ ھای اطراف صاحب اثر بیشتر : مکثی کرد و با لبخند ادامھ داد

  .فروش ھم باالتره... باشھ، عرضھ ی کتاب بھتر پیش میره

  متوجھ اید کھ؟: اش داد و اضافھ کردی بھ لب ھکونت

  !نھ بیوگرافی و ادبی! پزشکی! این یھ کتاب تخصصیھ: کارن پوزخند زد و گفت

وقتی اسم . ولی شما ھنوز جامعھ رو درست نشناختید... می دونم: مرد روی صندلی لم داد و گفت

  !کسی تو دھن ھا می افتھ، فروش تضمینھ

- ...  

 . نگران چیزی نباشید عرض کردمبرای اینکھالبتھ  -

چند تا نکتھ . فقط دوباره بھ بررسی متن ادامھ داد. ھیچ حرفی برای گفتن نداشت. کارن ساکت موند

رو یادآوری کرد و با بیشترین سرعتی کھ می تونست، خودش رو از شر برگھ ھایی کھ حاال از 

بدرقھ ھمراھش بلند شده بود، جلوی در با صدای مرد کھ برای . چشمش افتاده بودند، رھا کرد

  !راستی جناب دکتر: چرخید

نیازی نیست بھ خودتون : مرد دستی بھ ریشش کشید و با لحن متفکرانھ ای حرفش رو تموم کرد

یھ جملھ ی معروفی ھست کھ ... برعکس، از موقعیت بھ دست اومده استفاده کنید!... سخت بگیرید

  .»تموفقیت یعنی تبدیل تھدیدھا بھ فرص«میگھ 
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  .درست متوجھ نمیشم -

- ... 

 .اون عکس ھا یھ سو تفاھم بود -

یھ عکس میفتھ بیرون، بقیھ . ولی حاال کھ کاریش نمیشھ کرد... البتھ کھ ھمینطوره... بلھ بلھ -

  .  اش رو خود مردم می دونند چکار کنند

  خب ایرادش چیھ؟: آروم شروع بھ خنده کرد و بریده بریده ادامھ داد

- ...  

 . بھ وقتش می تونید ھمھ رو تکذیب کنید! بھتر،کھ میگم ھر چی بیشتراز من بپرسید  -

 !!کھ اینطور -

 تو شبکھ ھا فعال نیستید، نھ؟... براتون فن پیج ساختند -

 !!من برای کار و مطالعھ ھم وقت کم میارم -

 ...اتفاقًا... می دونم -

 .من کمی عجلھ دارم! با اجازه -

 رو توی جیب فرو برد و با حالت طلبکارانھ ای نیمھ کاره مونده بود، دست ھاش حرفش کھمرد 

بالفاصلھ چشمش بھ عسگرلو افتاد کھ روی . کارن در رو باز کرد و بیرون رفت. نگاھش کرد

نفس عمیقی کشید و . مسبب ھمھ ی این اتفاق ھا اون بود. یکی از صندلی ھای انتظار نشستھ بود

  می تونم برم تو؟:  منشی پرسیدعسگرلو با دیدنش بلند شد و از. بھ طرفش قدم برداشت

  ! بفرمایید...خواھش می کنم -

عمدًا : عسگرلو با اخم گفت. خواست کارن رو دور بزنھ اما کارن زود تر بھش رسید و مانع شد

  .اگر لطف کنید عقب برید، بنده ھم بھ جلسھ ام می رسم. خواستم جدا بیاییم

  !البتھ خیلی ھم تو زمانبندی دقیق نیستی!... چھ جالب -

زیر لب با . عسگرلو باالخره کوتاه اومد و چشم چرخوند. ھر دو توی سکوت بھ ھم خیره موندند

  !فکر نمی کردم انقدر چشم تنگ باشی: تمسخر گفت

  !!؟؟ گفتیچی: کارن پوزخندی زد و گفت

گفتم فکر نمی کردم مثل پیرزن ھای چشم تنگ : عسگرلو دوباره نگاھش کرد و جدی تر گفت

  !رفتار کنی

  االن یھ چیزی ھم بدھکار شدم؟: رن صداش رو پایین آورد و گفتکا
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ببین چجوری ... یھ چیزی رو برای خودم خواستم... بعد از این ھمھ سال: عسگرلو جواب داد

  ...من بھ خاطر پیشنھاد ریاست بھت، خوشحال شدم، ولی تو! رفتار می کنی

  .طرفھ است رفاقت دو:نگاھی بھ سر تا پای کارن انداخت و اضافھ کرد

  .رفاقت یا رقابت مرد حسابی؟ من برعکس تو با دوز و کلک پیشنھاد نگرفتم -

دوز و کلک؟ وقتی تو ھنوز بھ شانست گند نزده : عسگرلو با دھن باز بھش خیره شد و بعد گفت

با ... عکست کھ افتاد دست مردم می دونستم کارت تمومھ! بود، من کوچکترین اقدامی نکردم

 انتظار داشتی چون یھ زمانی قرار بوده این  انتظار داشتی از تو اجازه بگیرم؟.خاکپور حرف زدم

  پست بھ تو برسھ، من ھیچ اقدامی نکنم؟

  !عکسم افتاد دست مردم؟ -

کارن برای لحظھ . عسگرلو با گیجی نگاه می کرد و مشخص بود سر نخ گفتگو از دستش در رفتھ

  چی شده؟: مرد پرسید. سگرلو نبودعکس ھا کار ع. ای پلک ھاش رو روی ھم فشار داد

  !ھیچی: کارن دستش رو روی پیشونیش فشار داد و گفت

  چت شد؟ -

 .برو بھ جلسھ ات برس، بعدًا حرف می زنیم -

پایین پلھ ھای ساختمون رسوند و سمت ماشین بھ با سرعت خودش رو . از سر راھش کنار رفت

کیھ داد و بھ عبور ماشین ھا و وقتی در ماشین رو محکم بست، سرش رو بھ عقب ت. حرکت کرد

فشار چنگکی کجا اشتباه کرده بود کھ زندگیش بھ اینجا کشیده بود؟ . آدم ھای پشت شیشھ، خیره شد

کارش بھ جایی رسیده بود کھ در عوض اون ھمھ جراحی موفق ... رو توی گلوش احساس می کرد

ندگی شخصیش معروف ، داشت بھ خاطر عکس ھایی از زو نجات دادن خیلی ھا از مرگ قطعی

تنھا چیزی کھ ازش باقی می موند، حرف ھای پشت ... اون ھمھ دانشجو، اون ھمھ بیمار! می شد

کتابی کھ با اون ھمھ تحقیق و مطالعھ و وسواس نوشتھ بود، در حد خاطره ھا و . سرش بود

سوزش دستش رو روی گلوش فشار داد و ... شعرھای غیر حرفھ ای یھ ھنرپیشھ، پایین می اومد

سرش رو روی فرمون گذاشت و بھ خودش اجازه ی خالی . اشک رو پشت چشم ھاش حس کرد

 حاال ھم کھ یھ دشمن ناشناس .یک عمر کار و زحمت و موفقیت برای ھیچکس مھم نبود. شدن داد

رفتن . جایی بره کھ خبری از این بی انصافی ھا نیست... می خواست تنھا باشھفقط  .پیدا کرده بود

شون بھترین انتقامی بود کھ می تونست ول کردن این مردم بھ حال خود. ر بھترین کار بوداز کشو

  . بگیره
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از کامی خیلی دل بعد . بعد از چند دقیقھ سر بلند کرد و روی صورت و چشم ھاش دستمال کشید

کسی رو ھم نداشت کھ باھاش وقت بگذرونھ و از این بی انگیزگی مداوم خالص . نازک شده بود

با . نفس عمیقی کشید و موبایلش رو بیرون آورد... ماجرای لیلی ھم کھ دیگھ تموم شده بود. بشھ

  .سالم: بعد از چند بوق صداش رو شنید. اخم شماره ی نسرین رو پیدا کرد و گرفت

  .سالم -

  از خر شیطون پیاده شدی؟: نسرین بھ حرف اومد. سکوت کمی طوالنی شد

  .نمی دونم -

کارن ما خیلی بد از ھم جدا : این بار ھم نسرین سکوت رو شکست. ددوباره ھر دو ساکت شدن

 چرا؟. تو اصًال فرصت ندادی ھمدیگھ رو بشناسیم... شدیم

 !چون ھیچوقت نمیشھ زن ھا رو شناخت -

 !چرا صدات گرفتھ؟ -

. بھ من گفتی می خوای تنھا باشی: نسرین دوباره گفت. کارن سرفھ ای کرد تا صداش باز بشھ

  یادتھ؟

  . زندگی من بھ خودم مربوطھنسرین -

بدترین . می فھمی؟ ما با ھم بدترین ھا رو گذروندیم! اگر قراره با کسی باشی، اون منم! نھ -

 . ھا رو شریک شدیم

- ... 

 عذاب وجدان مرگ دو نفر رو تو زندگی من گذاشتی کارن، می فھمی با من چکار کردی؟ -

 !نسرین -

تو ! ن ھیچوقت نگفتھ بودم قراره ازدواج کنیمم: کارن گفت. سکوت برای بار دیگھ ای حاکم شد

  .اوضاع زندگیم رو می دونستی

... شغل، تحصیل، ظاھر، پول، موقعیت. ما بھ ھم میاییم. تو فقط با من می تونی کنار بیای -

  .گناه ھامون ھم شبیھ ھمھ. کارن ما شبیھ ھمیم... ھیچ کدوم امامزاده نیستیم

 !ھ دنبال شباھتیزندگی یھ سری قانون و معادلھ نیست ک -

 !!پس االن کدوم گوریھ کھ تو داری تنھا گریھ می کنی -

  .سرما خوردم: جواب داد. کارن بھ فکر فرو رفت و صورت لیلی رو توی ذھنش آورد

 کجاست؟ -
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- ... 

  من رو اون شب بھ خاطر حسادتش بردی رستوران؟ -

 آی کیوی نخبھ ھا رو داری، نیازی بھ پرسیدن بود؟ -

 ! نیستفیکپس اون عکس ھا .. .حقیقتش رو بخوای، نھ -

  تو بگو؟. نمی دونم: کارن لحن جدی بھ صداش داد و دلیل اصلی تماسش رو رو کرد

  من؟ -

 . یھ زمانی کار تو رو ھم راه انداختھ بود درستھ؟ی سراغ عکاسش،تو رفت -

ھیچوقت نباید خودم رو کوچیک می کردم و دوباره می اومدم : بعد از چند ثانیھ سکوت جواب داد

  . ، نگاھت رو دیدممن رو تو آپارتمانت دیددختره وقتی ... اغتسر

 !جوابم رو بده -

 .ولی یھ بار دیگھ بھت فرصت دادم... حاضر بودی من رو از پنجره بندازی پایین -

  بودی کھ با آبروی دو نفر بازی کردی، درستھ؟تو  -

 آی کیوی نخبھ ھا رو داری، نیازی بھ پرسیدن بود؟ -

  .  رو قطع کرد و کارن گوشی رو توی دستش فشار دادبا گفتن این جملھ تماس

دوست داشت یھ گوشھ ای رو پیدا کنھ و برای . دوباره بھ صندلی تکیھ داد و بھ بیرون نگاه کرد

دوست داشت دوباره . خودش قدم بزنھ اما طاقت نگاه ھای عجیب و غریب بعضی ھا رو نداشت

عصر دیروز . با لیلی توی لباس شب مشکی. ..با بستنی ھای میوه ای... برگردند بھ ھمون شب

امیدی بھ بھتر شدن رابطھ اشون . خیلی بد جدا شده بودند و کارن ھنوز تاثیرش رو حس می کرد

لیلی مھربون بود اما . نمی دونست چی باید بگھ. شماره ی لیلی رو آورد ولی مکث کرد. نداشت

  .خیلی بد... دیروز بد حرف زده بود

یچ تماس و ھیچ پیامی از ھ. یبش بیرون آورد و برای چندمین بار چکش کردنسیم گوشی رو از ج

توی دفتر ھم ساعت . دیشب تھران رسیده بود ولی تا صبح پلک روی ھم نذاشتھ بود. کارن نداشت

و حاال با خستگی از کوچھ  شده بود  تلنبار مشاوره از ھفتھ ی پیش، روی سرش یھای عقب افتاده

. با اینکھ از قدم زدن خوشش می اومد، امروز اصًال حوصلھ نداشت. دی زمستونی عبور می کر

!! جوری قھر کرده بودند کھ معلوم نبود کی باید منت کشی کنھ. گوشی رو داخل جیبش برگردوند

. نسیم دلش برای کارن تنگ شده بود و از وقتی حرف ازدواج پیش اومده بود، عذاب وجدان داشت
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،  اگر خودش حرکتی نکنھش رو مدام تکرار کنھ و نسیم می دونستکارن مردی نبود کھ خواستھ ا

  . میدهشانسش رو با کارن از دست 

. صمیم منطقی نمی داد وسط می اومد، احساساتش اجازه ی توقتی پای کارن و زندگی شخصیش

حرف ھای آخرش بھ کارن، حرف ھای عقلش نبود و حاال داشت با نگرانی دست و پنجھ نرم می 

آھی کشید و توی در . ن و بازسازی اون حادثھ، کارن رو از خود بی خود کرده بودکارو. کرد

چیزی توی . موقع رد شدن از پارکینگ چیزی توجھ اش رو جلب کرد. ساختمون کلید انداخت

با دیدن چھار چرخ پنچر . قدمی بھ عقب برداشت و سمت ماشین راه افتاد. ماشینش اشتباه بود

دیشب دیروقت . ماشین رو دور زد و کامل بررسیش کرد. از موندماشین لب ھاش از تعجب ب

 نمی شد کھ توی غیبت چند روزه اش، وسط  باورشاصالًً. رسیده بود و صبح ھم پیاده رفتھ بود

  !!پارکینگ ھمچین بالیی سر ماشینش بیاد

و خودش ر. می دونست این ماجرا زیر سر کیھ. سمت پلھ ھا رفت و قدم ھاش رو تندتر برداشت

. دیگھ زیادی کوتاه اومده بود. مستقیم بھ طبقھ ی احمدزاده رسوند و محکم زنگ در رو فشار داد

کسی در رو باز . باید اول بھ خود احمدزاده و بعد بھ پلیس خبر می داد تا تکلیفش رو روشن کنند

تا از بھ پایین برگشت . دوباره زنگ زد و چند ضربھ بھ در کوبید ولی باز ھم خبری نشد. نکرد

با اولین زنگ خودش بیرون اومد و گیج بھ صورت اخم آلود . فرشتھ خانم در این مورد سوال کنھ

  ماشین من رو تو پارکینگ دیدید؟: نسیم بعد از سالم کوتاھی پرسید. نسیم نگاه کرد

  .حتمًا در پارکینگ باز مونده. آره، بچھ ھا گفتند -

متوجھ نشدید کی بیرون ... ه در رو باز نمی کنندخانواده ی احمدزاد: نسیم سری تکون داد و گفت

  رفتند؟

  .ھفتھ ی پیش اسباب کشی کردند... نرفتند بیرون -

  خیلی وقتھ ماشین من اینطوریھ؟: بعد گفت. نسیم با تعجب بھ فرشتھ خانم خیره موند

  .یاسمن چھارشنبھ دیدش -

ین آخرین ضربھ ی می دونست ا. نسیم نفسش رو با حرص بیرون فرستاد و مشتش رو فشار داد

اگر یھ روز عادی بود، بھ کارن زنگ می زد تا در مورد خبر دادن .  قبل از رفتنش بودهاحمدزاده

بعد از جریان عکس ھا، . ھرچند ھیچ شاھد و مدرکی نداشت... بھ پلیس باھاش مشورت کنھ

دک از این داقل مر ح...حمدزاده راحت می تونست انکار کنھ و یھ قصھ برای تحقیر نسیم بسازها
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رو بھ فرشتھ ! بھ ھمسایھ ھای جدیدش گیر می داداز این بھ بعد، بھ جای نسیم خونھ رفتھ بود و 

  .در پارکینگ باز نمونده، کار آقای احمدزاده است: گفت

  !!احمدزاده؟: فرشتھ پوزخندی زد و گفت

 ...می دونم باورش سختھ ولی -

 ! دختر جون بی خود بھ مردم تھمت نزن -

 .جریان نیستیدولی شما در  -

 چون یھ چیزھایی ازت می فقط مونده بود مرد بھ اون خوبی رو بدنام کنی؟. چرا ھستم -

 !دونست، مجبورش کردی از این خونھ بره؟

 !!بلھ؟ -

داخل منو ھاش .  بلند کردفرشتھ چند قدم بھ عقب برداشت و موبایلش رو از روی یکی از میزھا

شقایق می خواست بھت زنگ بزنھ، : ھمزمان گفت.  دادگشت و بعد عکس نسیم رو با کارن نشون

  .من نذاشتم. پنچری ماشین رو بگھ

کی قرار بود مردم این مسخره بازی رو تموم کنند؟ فرشتھ . نسیم توی سکوت بھ فرشتھ نگاه کرد

  ! بودند، من اولش باورم نمی شددوست ھای یاسمن تو گروھشون گذاشتھ: گفت

- ...  

  ! احمدزاده گفت ھمونھاھاش رفتھ بودی؟این ھمون مردیھ کھ اون شب ب -

  !این زندگی خصوصی منھ! فرشتھ خانم: نسیم با اخطار گفت

  !ھمچین ھم خصوصی نیست: فرشتھ موبایل رو توی دستش تکون داد و گفت

  !بھ لطف دیگران -

 !اما تو ھم از دخترھای من فاصلھ بگیر... باشھ من فضول زندگی کسی نیستم -

صد نفر باید تو رو نصیحت کنند، من دختر دستھ ! ببخشیدھا: ادامھ دادنسیم پوزخند زد و فرشتھ 

  !!گلم رو آوردم تو نصیحتش کنی

پس : با خونسردی گفت. نسیم کسی نبود کھ توی مسائل روزمره کنترل خودش رو از دست بده

  !دفعھ ی بعد بھ یھ مرکز مشاوره مراجعھ کنید، ھزینھ اش رو ھم نقدًا بپردازید

کجای دنیا دندون اسب پیشکشی رو می . چشم ھاش رو درشت کرد و در رو بستفرشتھ خانم 

 چای سبز دم کرد کھ آرامش. شمردند؟ نسیم اخمی کرد، پلھ ھا رو باال رفت و وارد خونھ شد
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 این بحران ھا خیلی زود تموم میشھ و چیزی کھ باقی می ابت کرده بودتاریخ ث. بیشتری پیدا کنھ

  .ا از خودشون نشون دادندمونھ شخصیتیھ کھ آدم ھ

  

48««   

الی در ایستاده بود و . چند ضربھ بھ در خورد و نسیم صورتش رو سمت خانم ایمانی برگردوند

ایمانی . نسیم لبخندی زد کھ بتونھ راحت حرفش رو بزنھ. برای گفتن چیزی این پا و اون پا می کرد

  خانوم محسنی تشریف نمی برید؟: گفت

  .ھنوز یک ربع مونده: انداخت و جواب دادنسیم نگاھی بھ ساعتش 

  .اگر قرار بود بیاد، تو این نیم ساعت اومده بود -

زنگ نزده برای کنسل، : پرسید. نسیم تکیھ اش رو از صندلی برداشت و بیشتر سمت در چرخید

  نھ؟

  .نھ -

 . اضطراریتماس بگیر خونھ اش، اگر جواب نداد بھ شماره ی -

 .چشم -

: قھ بعد بھ جای استفاده از تلفن داخلی، دوباره الی در برگشت و گفتایمانی بیرون رفت و دو دقی

  .یھ خانومی شماره ی خونھ شون رو جواب داد

ایمانی کھ انگار متوجھ جلب شدن توجھ نسیم شده بود، . نسیم گوش ھاش رو تیز کرد و منتظر موند

  .یھ خانوم مسن: اصالح کرد

  ، چی گفت؟خب: نسیم خودش رو بی میل نشون داد و پرسید

  .نمی تونند بیرون برند... گفت آقای دکتر مریضند -

... پس من میرم خونھ: نسیم دستھ ی صندلی رو توی مشتش فشرد ولی فقط سر تکون داد و گفت

  !خستھ نباشی

  !شما ھم ھمینطور... بلھ -

نمی خواست بھ خاطر حضور کارن . نسیم برعکس دوشنبھ ھای دیگھ امروز بھ خودش نرسیده بود

ھر چند مثل بقیھ ی آشناھا بعد از ماجرای عکس ھا، چیزی رو بھ روی . ی دست ایمانی بدهگزک

  چیزی شده؟: نسیم گفت. ایمانی ھنوز ایستاده بود و بھ نسیم نگاه می کرد. نسیم نیاورده بود

  ...راستش -
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 !اگر می خوای در مورد عکسم تیکھ بندازی، من آماده ام -

راستش عکس ھا خیلی ھم واضح نیست، اگر کسی . نھ:  گفت وخندیدایمانی ھم . و آروم خندید

  .رابطھ تون رو ندونھ نمی فھمھ شمایی

  ! رابطھ مون؟-

 ھر کس شما رو با ھم دیده باشھ، می فھمھ ! نکنیداستم بگم، خودتون رو ناراحت فقط می خو-

  ... نمی خوام فضولی کنم ولی عشق... عاشق ھمید

ادامھ : نسیم سری تکون داد و گفت. یا نگاه توی چشم ھای نسیماحتماًال بھ خاطر ترس . ساکت شد

  !بده

  .ھمین! عشق چیزی نیست کھ بھ خاطرش خجالت بکشید -

 . ممنون عزیزم -

حداقل یھ نفر بھش دلگرمی داده . نسیم ھم آماده ی رفتن شد. بیرون رفتسر تکون داد و ایمانی 

ز چیزی بود کھ ماشین رو پنچرگیری کنھ، سرش شلوغ تر ا. چند دقیقھ بعد از دفتر خارج شد. بود

  . مستقیم سر خیابون رفت و برای خونھ ی کارن تاکسی گرفت

ایمانی گفتھ بود کارن . وقتی بھ آپارتمان کارن رسید، سریع زنگ رو زد تا پشیمون نشھ و برنگرده

اشتھ جمعھ تو شرایط بدی تنھاش گذ. مریضھ و نسیم حدس می زد بھ خاطر افتادن توی آب بوده

صدای زن رو از آیفون . باید زودتر از این ھا غرورش رو کنار میذاشت و بھش سر می زد. بود

  بلھ؟: شنید

  !لطفًا باز کنید... اوووم... من محسنی ھستم. سالم -

 !یھ دقیقھ صبر کنید، من بپرسم -

 !بفرمایید -

دوباره . ی زنھھنوز از کارن نپرسیده بود کھ این خانم چھ روزھایی سر م. چند لحظھ صبر کرد

  .ببخشید... دکتر گفتند حالشون خوب نیستآقای : صداش رو شنید

  .جواب ایشون با من! شما باز کنید: نسیم با خونسردی گفت

  .ببخشید، من اجازه ندارم -

 !پس بھشون بگید، تا این در باز نشھ، من جایی نمیرم -
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شتر بھ خاطر کارش اینجا بود تا امروز بی. پنج دقیقھ ی تمام جلوی در ایستاد تا باالخره باز شد

باید مطمئن می شد کھ بعد از بیرون آوردن اون بچھ از آب، مشکل خاصی . احساس شخصی

  کجا ھستند؟: وارد خونھ شد و از زن پرسید. نداره

  .تو اتاقشون -

شما می تونید برید، من . نزدیک غروبھ:  توی پذیرایی اشاره کرد و گفتساعت ایستادهنسیم بھ 

  .ھستم

نسیم . بعد سمت اتاق کارن رفت. ن با تعجب دستی بھ دامن بلند قھوه ایش کشید و ِمن ِمن کردز

زن برگشت و در حالیکھ چادرش رو روی سرش مینداخت . روی یکی از مبل ھا منتظر نشست

  .رشتھ اش مونده... سوپ رو گازه: گفت

  !شما بفرمایید. میریزم... چشم -

 ... رو روشن نکنیدجارو شارژی -

  .آقای دکتر از سر و صدا بدش میاد: صدای آھستھ ادامھ دادبا 

نسیم پالتو و . زن کیفش رو از آشپزخونھ برداشت و از خونھ بیرون رفت. نسیم سر تکون داد

بعد توی شیشھ ی میز نگاھی بھ . مانتوش رو در آورد و روی دستھ ی یکی از صندلی ھا گذاشت

 با چشمبندکارن . ھ ای بھ در زد و بازش کردضرب. خودش انداخت و با آھی سمت اتاق رفت

چی از جون من می : گفت. مشکی روی تخت دراز کشیده بود و پتو نامرتب دورش افتاده بود

  خوای؟

وقتی قرار نیست بیای سر جلسھ ھات باید : جواب داد.  و لبھ ی تخت نشستنسیم داخل اتاق رفت

  !تماس بگیری، معذرت بخوای، کنسل کنی

نسیم ناخودآگاه لبخند . پیراھن نپوشیده بود. رو روی پیشونی گذاشت و پتو کنار رفتکارن ساعدش 

واسھ معذرت خواھی من : دوباره پرسید. زد و خوشحال بود کھ کارن صورتش رو نمی بینھ

  .می خوام استراحت کنم! حاال برو. معذرت می خوام... اومدی؟

  .حاج خانوم سوپت رو سپرد بھ من. نمیشھ -

  !اموش کن، بروزیرش رو خ -

. روی تخت جلوتر رفت و نزدیکش چھارزانو نشست. نسیم از لجبازی کارن خنده اش گرفتھ بود

می : گفت. حرارتش طبیعی بود. تکون کوچیکی خوردپشت دستش رو روی صورتش گذاشت کھ 

  .بینم کھ خیلی ھم مریض نیستی
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 کیلو 6داشتی چی ببینی؟ انتظار : با کنایھ گفت. کارن مچش رو گرفت و دستش رو عقب کشید

  وزن کم کرده باشم؟ ریشم بھ گلوم رسیده باشھ؟ چون تو ردم کردی؟

. رو محکم  باال داد و بھ چشم ھای دلخورش زل زد چشمبندنسیم با دست آزادش . پوزخند زد

این عادتت رو بذار کنار کھ بھ جای !! تو ِکی خواستگاری کردی کھ من رد کرده باشم؟: جواب داد

  !فکر می کنیمردم 

حق با توئھ، خواستگاری : بلند گفت. کارن عصبانی تر از چیزی بود کھ نسیم انتظار داشت

  !!قصدش رو ھم ندارم... نکردم

حال و روز آدم ربطی بھ ریش و وزنش : نسیم نیشخندی زد و با نگاھی بھ سر و وضع کارن گفت

  .نداره

االن مشکل ... وقتشھ بھ خودت بیای: ھ دادھمزمان ادام. گوشھ ی پتو رو کشید و رو ھوا ول کرد

بھ جای الکی یھ ... جدی نداری، اگر دنبال من اومدی معنیش اینھ کھ نسرین رو ھم ول کردی

  !گوشھ افتادن، برو بھ زندگیت برس

تا وقتی ... زندگی من مشکلی نداشت: تلخ گفت. کارن مچش رو فشار داد کھ صدای آخش بلند شد

  .تو واردش شدی

کارن روی آرنج نیمخیز شد و با نگاه مستقیم . اکت موندی نسیم از این حرف بیشتر شد و سناراحت

  می دونی اون ھایی کھ آب از سرشون رد میشھ چکار می کنند؟: بھ نسیم، سکوت رو شکست

  .شنا کردن یاد می گیرند: نسیم بی توجھ بھ فشار انگشت ھای کارن، جواب داد

  .دبھ غرق شدن عادت می کنن... نھ -

من بھ تغییراتی کھ تو می : کارن دوباره گفت. نسیم می دونست قراره با این جملھ ھا بھ کجا برسھ

  .خوای تو زندگیم ایجاد کنی، نیازی ندارم

  .منم کھ تشخیص میدم تو بھ چی نیاز داری: نسیم ابرویی باال انداخت و جدی تر از قبل جواب داد

  .دادی، اینجا نمی نشستیاگر تشخیص می : کارن جلو تر اومد و گفت

اجازه کارن  باالخره سکھ ی لیلی افتاد و سریع عقب کشید اما ای چند ثانیھ بھ ھم خیره موندند،بر

لیلی کھ . روی تخت نشست و بدون کالمی جلو تر خم شد. نداد و دستش رو محکم تر نگھ داشت

  خوردی؟ جا : کارن آھستھ گفت. ھنوز بھ چشم ھاش خیره بود آروم عقب تر کشید

ھمین االن گفتی، می خوای : با جلوتر اومدن کارن، بیشتر بھ عقب خم شد و ھمونقدر آھستھ گفت

  !از شرم خالص شی
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وقتی شونھ ھای لیلی روی تخت رسید، مچش رو . کارن بھ خودش جرأت داد و باز ھم جلو رفت

رن از واکنش کا. دیگھ نمی تونست تکون بخوره، ھرچند انگار قصدش رو ھم نداشت. ول کرد

مدت ھا انتظار . بود، کمی گیج شده بود ولی این حالت رو دوست داشت» ھیچی«لیلی کھ درواقع 

ِکی حرف خالص : در حالیکھ شالش رو باز می کرد، آروم گفت. ھمچین لحظھ ای رو کشیده بود

  شدن از شرت رو زدم؟

  .منظورت ھمین بود -

 ...بذار منظورم رو خودم بگم -

پخش شده ی لیلی فرو برد و با دیدن چشم ھای خیره و تیزش از این  موھای انگشت ھاش رو بین

داشت مثل دخترھای حرف گوش کن رفتار می کرد و کارن دلش . فاصلھ لبخند گوشھ لبش نشست

  . نمی اومد حرفی کھ می خواست رو بزنھ

  !منظورت رو خودت بگو!... بگو؟ -

  وری باید می گفت؟چط. دست لیلی رو روی سینھ اش حس کرد و آھی کشید

  چی می خواستی بگی؟ -

ھمین جا تموم ... بھتره این رابطھ رو، ھر چی کھ ھست... بھتره: کارن باالخره بھ حرف اومد

  .کنیم

کارن با صدای مالیم تری .  توی نگاھش نشستنی روی پیشونی لیلی افتاد و حالتی از ناامیدیچی

الزم . ا آدمی مثل اون زندگی راحت تری داریتو ب. خانواده ات رو کنار ماھان دیدم: توضیح داد

متوجھ . من نھ می تونم قولی بھت بدم، نھ مایھ ی آرامشت باشم. نیست ھمھ اش نگران حالش باشی

  ای؟

چرا حرفی نمی زد؟ چرا چیزی نمی . لیلی نفس عمیقی کشید و چشم ھاش رو از نگاه کارن گرفت

کارن با انگشت چونھ ی لیلی رو سمت سکوت، گفت کھ کارن رو مطمئن کنھ؟ بعد از چند ثانیھ 

این حرف ھا رو می زنی کھ از عذاب وجدان : جواب دادلیلی . خودش چرخوند کھ نگاھش کنھ

  .خودت کم کنی

- ...  

 !ولی ھیچی این حقیقت رو عوض نمی کنھ، اونی کھ تموم کرد تو بودی، نھ من -

. اما کارن تکون نخورد. ھل داداین بار ھر دو دستش رو روی سینھ ی کارن گذاشت و بھ عقب 

بعد از چندین ماه زنی رو روی تختش . نمی خواست این حس و حال بھ این زودی خراب بشھ
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لیلی من ھر بار سعی کردم چیزی رو درست : برای آروم کردنش گفت... لیلی رو... آورده بود

  .کنم، خراب تر شد

  !پس یھ لطفی کن بذار من برم بھ زندگیم برسم! خیلھ خب -

 سوپ من چی؟ -

 .خودت گفتی زیرش رو خاموش کنم -

 ھمین؟ بریم دنبال زندگیمون؟ -

- ... 

 تو این رو می خوای؟ دیگھ ھمدیگھ رو نبینیم؟ -

 .تو گفتی تموم کنیم، من نگفتم -

  زندگی با من سختھ تا کنار بکشی؟منتظر بودی بگم -

لیت این اگر من رو می خوای باید مسئو. من نمی خوام خودم رو بھت تحمیل کنم کارن -

 ...ھر کاری الزمھ انجام بدی، نھ اینکھ. رابطھ رو ھم قبول کنی

بعد از این چطور می . کارن بھ خودشون توی اون وضعیت فکر کرد. جملھ رو ناتموم گذاشت

تونستند راھشون رو جدا کنند؟ وقتی تنھا چیزی کھ ذھنش رو مشغول کرده بود کمتر و کمتر کردن 

بھ لحظھ ای کھ توی اھواز از ھم .. . سھ روز مدام بھش فکر کرده بودوقتی. فاصلھ ی بینشون بود

.. . ی ضعف ھام رو می دونھ زندگی کنم؟ با زنی کھ ھمھچطوریلیلی من : گفت. جدا شده بودند

  !تو توی بدترین موقعیت بھم یادآوری کردی

  !اون بدترین موقعیت من ھم بود -

- ... 

 .ھمھ چیزت رو. من خوبی ھات رو ھم می دونم -

بھ جایی رسیده بودند کھ برگشتی . مدت ھا بود کھ ھمھ چیز کارن توی دستش بود. حق داشت

فقط صورتش رو پایین برد و لب ھاش رو . نزدکارن حرفی ... فقط می شد جلوتر رفت. نداشت

باورش نمی شد کھ . دست لیلی روی کمرش نشست و کارن تمام فاصلھ رو از بین برد. بوسید

انگشت ھاش زیر بلوز .  رو تا این حد بھ خودش و زندگیش نزدیک کرده باشھظرف چند ماه کسی

  .دوستت دارم: آبی لیلی خزیده بود، صورتش رو توی گردنش فرو برد و زیر گوشش گفت

از تمام حرکاتش پیدا بود کھ ھنوز با این وضعیت . اما انتظار ھمچین جوابی رو از لیلی نداشت

نمی خواست . تی از چیزی مطمئن بود، بیش از حد لفتش بدهکارن نمی خواست وق. راحت نیست
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سرش رو بلند کرد و . رابطھ ای کھ ھر دو انقدر مشتاقش بودند، با احساس گناه و عذاب پیش بره

نیم خیز شد تا در یکی از کشوھای کنار تخت رو باز کنھ، اما لیلی خیلی ناگھانی از جا پرید و 

  .مادگیش رو ندارمآ... آ... من: تبریده بریده گف. کارن رو کنار زد

جایی می ھر چشم ھاش . کارن با اکراه خودش رو عقب کشید و لیلی از روی تخت بلند شد

  .میرم سوپ رو آماده کنم: با قدم ھای نامنظم سمت در رفت و گفت. چرخید، بھ جز صورت کارن

ی کھ بھ سر لیلی از فکر. کارن دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و بھ دور شدنش چشم دوخت

انتظار داشت کارن چی از . زده بود، عصبانی بود ولی نیاز خودش رو ھم نمی تونست انکار کنھ

؟ در کشو رو باز کرد و جعبھ ی انگشتر رو بیرون !داخل کشو دربیاره کھ آمادگیش رو نداشت

ی دستش فشار جعبھ رو تو. این دومین بار بود کھ لیلی بھش اجازه ی ھیچ اقدامی نمی داد. آورد

حالش جا بیاد و خیال ھای روی تخت دراز کشید و بھ سقف زل زد تا .  بعد داخل کشو انداختداد،

  . ناجور از سرش بیرون بره

سری بھ سرویس زد تا آبی بھ سر و روش بزنھ، بعد . بعد از چند دقیقھ نفس عمیقی کشید و بلند شد

ت، حوصلھ ی عوض کردن شلوارکش رو بیرون رفت و یھ پیراھن مشکی روی شونھ ھاش انداخ

صدای بھ ھم . از تیپ نامرتبش توی آینھ، جا خورد اما اھمیتی نداد و سمت پذیرایی رفت. نداشت

بھ ھمون طرف حرکت کرد و از داخل یخچال بطری آب . خوردن ظرف از آشپزخونھ می اومد

یلی نگاه کرد کھ بھ نشست و بھ لجزیره روی یکی از صندلی ھای کنار . انار رو بیرون کشید

کارن تک سرفھ ای کرد و . عمیق توی فکر بود. قابلمھ ی سوپ زل زده بود و تکون نمی خورد

  مگھ مریض نبودی؟ خوب شدی؟: بعد از مکث طوالنی جواب داد. صداش زد

دست ھاش رو شست و . لیلی در قابلمھ رو گذاشت. کارن لبخندی زد و جرعھ ای از بطری خورد

کارن دوباره . بھ کابینت کنار سینک تکیھ داد و مشغول بررسی کارن شد. دسمت کارن چرخی

  .من نمی خوام اذیتت کنم: لبخند زد و گفت

 ...فقط. من ھم نمی خوام تو رو اذیت کنم -

 .متوجھ ام -

- ... 

 .  دوستت دارم...دست خودم نبود -

تازه ای پیش کشید لیلی سرش رو پایین انداخت و کارن بحث . و با سر بھ اتاق خواب اشاره کرد

  ...کھ دوباره طرفش نره و... کھ فکرشون از اتفاق چند دقیقھ قبل دور بشھ
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   بھ خاطر عکس ھا مشکلی برات پیش نیومد؟-

  . بھ جز بحث با ھمسایھ ام، نھ-

  !چی؟: کارن بالفاصلھ پرسید

- ...  

 ھمون عوضی دوباره اومده سراغت؟ -

 .مھم نیست. نھ، نمیشناسی -

 یعنی چی مھم نیست؟ -

 .جوابش رو دادم -

- ... 

 .احمدزاده خونھ اش رو فروخت و رفت -

 !!چقدر زود -

- ... 

 دیگھ مشکلی پیش نیومد؟ -

لیلی ساعتش رو توی مچش چرخوند و دوباره بھ . جرعھ ی دیگھ ای خورد و منتظر جواب موند

  چی شده؟: کارن پرسید. زمین خیره شد

  .چھار تا چرخ ماشینم رو پنچر کرده -

. بعد روش رو برگردوند تا خونسردیش رو حفظ کنھ. فقط بھ صورتش زل زدبرای چند ثانیھ کارن 

  بھ پلیس خبر دادی؟: آروم گفت

  .نھ -

  یعنی چی؟ از چی می ترسی؟: کارن برگشت و بلند گفت

چجوری ثابت کنم کار اون بوده؟ مگھ شاھد و مدرک دارم؟ ھمسایھ ھا بھش احترام  -

بھ .  می زنھ کھ خودش رو خالص کنھمیذارند، پاش بیفتھ خیلی راحت ھر تھمتی بھم

  ...خصوص

  بھ خصوص بعد از عکس ھا؟ -

 . عزیزم من تنھا زندگی می کنم، نمی خوام دردسر برام درست بشھ -

 دردسر بیشتر از این؟ -

 !دیگھ اسباب کشی کردند -
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 !!زندگی کنیتا ابد کھ قرار نیست تنھا  -

ش می کنھ اما نمی خواست االن کارن می دونست کھ باالخره برای شکایت راضی. لیلی حرفی نزد

کارن می خواست طرفش بره، دوباره محکم . صورتش خیلی غمگین و سردرگم بود. بحث کنھ

مسیر گفتگو رو یھ بار دیگھ  بھ خودش مسلط موند وبغلش کنھ و بگھ ترتیب ھمھ چیز رو میده اما 

  با پدرت آشتی کردی؟: تغییر داد

. بلیط داشتم، نمی تونستم بیشتر بمونم. ا شب جوابم رو ندادت نھ، : لیلی شونھ باال انداخت و گفت

  .پشت تلفن ھم باھام حرف نمی زنھ

  .ھمھ اش بھ خاطر منھ -

 .فرصت نشد. باید زودتر درباره ی تو می گفتم. نھ، بھ خاطر خودمھ -

این دفعھ ھم کھ خودت سنگ رو ... مادرت چی؟ دفعھ ی قبل وسط عصبانیتم من رو دید -

 .یخم کردی

- ... 

 !خدا می دونھ در مورد من چیا فکر می کنھ -

  .میگھ فکرت رو از سرم بیرون کنم: لیلی خیلی صریح گفت

  می تونی؟ -

رشتھ اش رو ریختم، االن دیگھ : لیلی بعد از سکوت کوتاھی سمت گاز رفت و ھمزمان گفت

  .حاضر میشھ

 با پھلو  کنار لیلیب کرد و آستین ھا فرو برد، یقھ اش رو مرتدست ھاش رو تویکارن بلند شد و 

کارن دستش رو بلند کرد و . لیلی در قابلمھ رو برداشت و سوپ رو ھم زد. بھ کابینت  تکیھ داد

لیلی لب ھاش رو روی ھم فشار داد و . تکھ ای از موھای افتاده جلوی صورت لیلی رو کنار زد

... ھ االن حاضر میشھگفتم ک: در حالیکھ در قابلمھ رو با صدا میذاشت، با لحن در مونده ای گفت

  چی می خوای؟

اگر نمی ! نمی دونی چی می خوام؟: آروم گفت. کارن نفسش رو فوت کرد و دستش رو عقب کشید

خودت حکم ... دونستی چرا از رو تخت فرار کردی، اومدی اینجا؟ تو کھ خودت تشخیص میدی

  !صادر می کنی

. من تو پذیرایی میشینم! خیلھ خب: لیلی با صدای گرفتھ اسمش رو برد و کارن آروم تر گفت

  خوبھ؟
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 انداخت و کنترل رو جلوی ال ای دیاز آشپزخونھ بیرون رفت، خودش رو روی کاناپھ ی 

. گیج شده بود. فقط روشن کرد و بھ صفحھ خیره شد تا بتونھ چند دقیقھ با آرامش فکر کنھ. برداشت

بگھ کھ کارن لطمھ » نھ«جوری نمی دونست لیلی منتظر نازکشی و قوت قلبھ یا فقط می خواد 

یک ربع بعد، کارن ھنوز بھ حرف ھای گوینده ی خبر گوش می داد کھ لیلی جلوی دیدش . نخوره

: گفت. بشقاب سوپ، لیوان آب و چاشنی... ش رو روی میز گذاشتسینی توی دست. قرار گرفت

  . دارم میرم

  .نیمبشین حرف بز!... اینطوری نرو: کارن دستش رو نگھ داشت و گفت

این ھا اتفاق ھایی نیست : کنار کارن نشست و با لحن مالیمی گفت. نگاه لیلی آروم تر از قبل بود

باید ... باید بھ ھم فرصت بدیم. نیاز بھ زمان دارم تا ھضم کنم... کھ روزانھ تو زندگی آدم بیفتھ

  . راضیشون کنم.خانواده ی من رو بشناسی

 رک بھ پدرش گفتھ بود، قصدش ازدواجھ و مطمئن بود خیلی. کارن با سر حرفش رو تایید کرد

بشقاب رو برداشت و با لبخند . لیلی نیازی بھ دیدن انگشتر نداره تا مسیر فکرھاش رو تنظیم کنھ

  !برای خودت ھم بریز: گفت

  .من سوپ دوست ندارم -

 !پس مال من رو بھم بده -

  !مثًال مریضم ھا: دچشم غره رفت و کارن با خنده روی مبل لم داد، اضافھ کرلیلی 

  !پس زنگ بزن خانوم دکتر بیاد -

زیون نگاه می یلیلی دست بھ سینھ بھ تلو. خنده ی کارن بلند تر شد و بعد قاشقی از سوپ خورد

بعضی چیزھا رو بھ مشاورش ھم ... روی تخت... کارن دوباره بھ یاد چند دقیقھ پیش افتاد. کرد

نمی دونست ھنوز ... گی مشترک با لیلی می کردداشت خودش رو وارد یھ زند. نمی تونست بگھ

زندگی ...  کار کنھ، بیمارستان بره، سر وقت برگرده، مسافرت برهزنی حسی داره کھ بھ خاطر چھ

واقعًا غزالھ توی زندگیش چھ نقشی داشت؟ بھ خاطر غزالھ چکار کرده بود؟ حتی توی . کنھ

اون اواخر انقدر بی . رجیح می داددورھمی ھای ویالی شمالش ھم کسی مثل نسرین رو بھش ت

بی مقدمھ . رین شده بودند، حتی خود غزالھکھ خیلی ھا متوجھ رابطھ اش با نسپروا عمل کرده بود 

اگر غزالھ رو بھ خاطر خودش انتخاب کرده بودم، االن انقدر سرگردون نمی شدم کھ ندونم : گفت

  !با چھ زنی می تونم زندگی کنم
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بھ خاطر ھمین میگم : ربط کارن جا خورده بود، سمتش چرخید و گفتلیلی کھ از حرف ھای بی 

  .باید بھتر ھمدیگھ رو بشناسیم

چیزھایی رو بھ دست آوردم کھ فکر . لیلی من تمام اون سال ھا، نمی دونستم چی می خوام -

من ھیچوقت بھ خاطر خودم زندگی نکردم ولی ... باید داشتھ باشم... می کردم باید بخوام

  عجیب نیست؟! ی کردم کھ از ھر کسی بپرسی، فکر می کنھ خود خواھمجوری زندگ

- ... 

چطور توقع داشتھ باشم تو من رو . تازگی ھا من اصًال نمی دونم کارن شفیق چجور آدمیھ -

 !بشناسی؟ مدام از کارھای خودم سورپرایز میشم

.  موعد ازبرای تو یھ کم زودتر. این بحران ھا برای ھمھ تو مقاطعی از زندگی پیش میاد -

ھر کاری کن کھ ! این بھ بعد ھمونی باش کھ می خوای از !بیشتر برای خودت وقت بذار

فقط ... غذایی قھ یذائمثل ... شخصیت آدم ھا ھمیشھ ثابت نمی مونھھدف و  !دوست داری

 .باید این تغییرات رو بپذیریم

 اگر تو کارن شفیق واقعی رو نخوای؟ -

 !مھم خواستھ ی توئھ، نھ من -

  ... اون پسر: بعد از دو دقیقھ گفت.  دوباره مشغول خوردن سوپ شدکارن

  کدوم؟ -

 .ھمون بابای سھ قلوھا -

 خب؟ -

اگھ مرحلھ ی اول ترکش رو درست بگذرونھ، . دیروز با یکی از دوست ھام تماس گرفتم -

باید با خودش حرف . کارھای فنی، نگھبانی، رانندگی. می تونھ بره تو شرکتش کار کنھ

 .چی بلدهبزنھ، ببینھ 

باز ھمون حالت آشنا بھ چشم ھای قھوه ای لیلی برگشت و کارن کھ از مھربون شدنش خوشحال 

  .بیمھ ھم می کنھ: ادامھ داد. رگ خوابش رو خوب فھمیده بود. بود، با لبخند قاشق دیگھ ای خورد

  مطمئنی شرایطش رو بھش گفتی؟ -

 .من ھم کھ پنجشنبھ ھا نمیرم! تو کھ دیگھ تو موسسھ فعال نیستی... گرچھ حیف... آره -

 !بعدًا خودت بھ خانوم پرچمی زنگ بزن -

  باشھ؟! زنگ بزن: کارن شونھ باال انداخت و لیلی ساعدش رو گرفت و گفت
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  .اگر یادم نره -

  .یادت نمیره: فشار انگشت ھاش روی ساعد کارن بیشتر شد و با ھیجان گفت

  !اگر انقدر مھمھ، خودت زنگ بزن -

لیلی .  جدا شدن از موسسھ ناراحتھ اما بھ روی خودش نمیاره، لبخند زدمی دونست کھ لیلی از

: بعد از چند ثانیھ چرخید و گفت. زیون برگردوندیابرویی باال انداخت و روش رو سمت تلو

  .می دونم بھ خاطر من اینکار رو کردی... مرسی

  کی گفتھ بھ خاطر تو بود؟: بھ چشم ھاش خیره شد، گردنش رو کج کرد و گفت

نگاھش روی صورت کارن چرخید و کم کم پایین تر . لیلی آروم خندید و راحت تر بھ مبل تکیھ داد

بعد . آب دھانش رو قورت داد  پلک ھاش رو بست وکارن. ساکت شدرفت، بعد روش برگردوند و 

صدای لیلی چند دقیقھ گذشت تا . شدسوپ مشغول خوردن . بھ خودش اومد و دکمھ ھاش رو بست

  ...باز یھ زمستون دیگھ و زلزلھ ھا: رو شنید

با دیدن اسم . بھ زیرنویسی کھ لیلی اشاره کرده بود. کارن نگاھی بھ صفحھ ی تلوزیون انداخت

  . ریشترپنج و نیم: لیلی گفت. شھرستان، بی حرکت موند

دوباره . صورتش رو با دقت بررسی کرد. کارن بشقاب رو روی میز گذاشت و لیلی سمتش چرخید

  زادگاھتھ، نھ؟: گفت. نیازی بھ پرسیدن نبود. یون نگاه کرد و متن رو خوندبھ تلوز

  .آره -

سر . کارن غمش رو نمی خواست. دستش رو روی شونھ ی کارن گذاشت و غمگین نگاه کرد

  .من خیلی وقتھ ھمھ ی خاطراتش رو دور ریختم... چیزی نیست: تکون داد و گفت

  فامیل نداری اونجا؟ -

 .ھفامیلی کھ بشناسم، ن -

دلداری برای چی؟ برای کی؟ . کارن دلداری ھم نمی خواست. دستش رو پشت کارن حرکت داد

  .برام مھم نیست... من خوبم عزیز دلم: برای روزھای تاریک زندگیش؟ آروم گفت

  مگھ ممکنھ؟ -

  .گذشتھ ھا گذشتھ. خوبم... می بینی کھ: کارن دست ھاش رو توی ھوا تکون داد و مطمئنش کرد

دیگھ موسسھ ای ھم نبود کھ بتونھ از . ون داد ولی از ھمون لحظھ بھ فکر فرو رفتلیلی سر تک

اما کارن بھ . شاید این می تونست دلیلی برای برگشتش بھ موسسھ باشھ... اون طریق کاری کنھ

  !عمرًا!... بھ ھیچ وجھ... ھیچ وجھ نمی خواست تو این جریان دخالتی داشتھ باشھ و اقدامی کنھ



 480 

49  

می : چمی نگاه ھیجان زده ای بھ کارن و لیلی، کنار ھم انداخت و رو بھ کارن گفتخانوم پر

  .دونستم شما می تونی راضیش کنی

  .معلومھ کھ می تونم: کارن لبخند شیطونی تحویل لیلی داد و گفت

  .لیلی چشم غره رفت و بھ پرچمی رو کرد

  .شنیدم کمک رسانی خوب پیش نمیره... بھ خاطر زلزلھ اومدم -

  .بھ خاطر برف و سرماست: ت پرچمی تو ھم رفت و جواب دادصور

... ھوای تھران رو نبین: اضافھ کرد. وسط حیاط موسسھ ایستاده بودند. بھ اطرافش چشم چرخوند

  .آذربایجان واقعًا سرده

پرچمی جعبھ ھای دارو رو، گوشھ . لیلی بھ کارن نگاه کرد و کارن سعی کرد بی تفاوت نشون بده

  . موسسھ ی ما کوچیکھ، کار زیادی ازمون بر نمیاد متاسفانھ.خیلی کمھ: ن داد و گفتی حیاط  نشو

وھای مازاد خونھ ھا رو داریکی از دوست ھام . من می تونم تا قبل از رفتن، بیشتر جور کنم: لیلی

  ...واسھ ھمچین مواردی... کنھ می غربالگری

  . چقدر خوب: پرچمی

  ! دقت کن انقضاشونروی تاریخ: کارن

  .خیلی ھا دارند با سواری میرند. شانس آوردید کھ بلیط ھواپیمای تبریز گیرتون اومد: پرچمی

  .کارن آشنا داشت: لیلی

خانوم پرچمی لبخندی بھ روشون زد و . ولین بار بود کھ لیلی جلوی کسی اسمش رو می برداین ا

  نمی خوایید علنی کنید، مردم فکر ناجور نکنند؟: گفت

صبر می کنیم آب ھا از آسیاب بیفتھ، دامن زدن بھ حاشیھ : ولی کارن جواب دادلیلی ساکت موند 

  .خوب نیستھا واسھ شغلمون 

  . ان شااهللا درست میشھ.صحیح... بلھ: پرچمی

   شد؟ چند نفر بودند؟ما کی اعزامتیم : لیلی

وم دکتر حقی و سالم زاده، خان. این دارو ھا اون موقع جمع نشده بود... ھمون شب: پرچمی

  .جای تو خیلی خالی بود نسیم جان... نھاوندی

  .طول کشید تا قبول کنھ باید بیاد: لیلی تشکر کوتاھی کرد و کارن گفت
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وگرنھ ھمونطور کھ گفتم . البتھ این شرایط غیرمنتظره بود: لیلی با نگاه جدی بھ حرف اومد

  .ھمکاری من با این موسسھ تمام شده

ما : با دست کارن رو نشون داد و اضافھ کرد. لیلی کوتاه نیومدنگاه خانوم پرچمی گرفتھ شد ولی 

  .بھ عنوان امدادگر مستقل داریم میریم

توی جملھ ی لیلی » ما«صورت پرچمی بیشتر از قبل ناراحت شد اما کارن فکرش درگیر ضمیر 

ش بھ ھمھ اشاید کمی تند رفتھ باشم ولی ... من اون روز حسابی جا خورده بودم: پرچمی گفت. بود

  .تر گلمخاطر موسسھ بود دخ

  .بلھ، متوجھ ام: لیلی

  ما؟: کارن فورًا پرسید. پرچمی با صدای تلفن از دفترش، عذرخواھی کرد و تنھاشون گذاشت

  بلھ؟ -

 با کی می خوای بری؟ -

 !با نامزد عزیزم -

  کی گفتھ من قراره بیام؟: کارن پوزخندی زد و گفت

  !چطور تو من رو بھ زور آوردی! من -

 .دت ھم تھ دلت می خواستی بیایچون خو -

 .دقیقًا -

 ...من -

 .  پشیمون میشیکارن، اگر نیای -

 داری تھدیدم می کنی؟ -

  .من کھ می دونم بلیط اضافھ گرفتی! خودت رو نزن بھ اون راه: لیلی آروم خندید و گفت

از کجا فھمیده بود؟ براش بپا گذاشتھ بود؟ لیلی . کارن از حرفش شوکھ شد و فقط نگاھش کرد

  .باره خندیددو

  حدسم درست بود؟ -

ھنوز ھم گاھی از لیلی رودستی . کارن نفسش رو بیرون فرستاد و بھ آسمون نیمھ ابری نگاه کرد

تو فرودگاه می ... باید واسھ جمع آوری دارو و کنسرو برم: لبخندی زد و لیلی گفت. می خورد

  .بینمت



 482 

از طرفی مواجھ . ھ بره یا نھ کارن ھنوز شک داشت کاز پرچمی خداحافظی کرد و رفت؛لیلی 

ی خودشناسی جدیدی کھ قصدش رو شدن با گذشتھ اش سخت بود، از طرف دیگھ می دونست برا

سھ ساعت بعد، ھمونطور کھ لیلی گفتھ بود، ھمدیگھ رو توی فرودگاه . ، این بھترین فرصتھداره

خصی بیشتری لیلی نمی تونست بھ خودش مر. ھر کدوم یھ ساک کوچیک ھمراھشون بود. دیدند

پرواز بدون تاخیر . داشتند کھ خوشبختانھ یک روزش ھم جمعھ بودبده و فقط دو سھ روز فرصت 

بار دارو، کنسرو .  داشتدگاه کرایھ کرده بودند، مسیر طوالنی و سختیبود ولی ماشینی کھ از فرو

 بھ اولین وقتی تاکسی. و لباس بھ کامیون ھای اصلی دولت منتقل شده بود و بھ زودی می رسید

 تا منطقھ ی اسکان و درمان رسید، ھر دو پیاده شدند و لیلی با اعضای تیمشون تماس گرفت

کارن ایستاد و از ھمون فاصلھ بھ . تاکسی بالفاصلھ توسط بقیھ کرایھ شد و رفت. نشونی بدند

ار کانتینرھا و چادرھا ی متراکم، دور از آو. از منطقھ ی شھری دور بودند. اطراف چشم دوخت

عوض کمی کوچیک،  ورودی شھرِ . از دور ساختمون ھای نیمھ ویران پیدا بود. قرار گرفتھ بود

کارن ھجوم خاطره ھای گذشتھ رو از ذھنش پس زد و بھ خودش . شده بود اما طبیعت اطراف نھ

با دھان باز بھ آوار دوردست و ولولھ ی پرصدای . سمت لیلی چرخید کھ کنارش ایستاده بود. اومد

ھمھ چیز بھ شکل ترسناکی سفید . زمین یا پوشیده از برف بود و یا گل. رافشون نگاه می کرداط

  اولین بارتھ؟: کارن پرسید. بود

. آمبوالنسی پارک کرد و تخت ھای روان رو پیاده کرد. صدایی از عقب شنیده شد. جوابی نداد

حالت ! لیلی: ه پرسیددوبار. ظاھرًا توی حال خودش نبود. کارن صورت لیلی رو بررسی کرد

  خوبھ؟

ولی احساس . لیلی در حالیکھ چشم از آدم ھای زخمی روی تخت ھا برنمی داشت، سر تکون داد

بازوش رو گرفت و سمت ورودی چادرھای سفید درمان حرکت . کارن چیز دیگھ ای می گفت

 تو در تو ،ار ھمکنچادرھا . وارد شدند و کارن چشم چرخوند تا آشنایی از موسسھ رو پیدا کنھ. کرد

با دیدن ھمون پسر جوون کھ صدیقی،  . ایجاد می کرد فضای نسبتًا بزرگی روبرپا شده بودند کھ

تخت ھا از چند طرف چیده شده بودند و فقط . دکتر کوچولو صداش می زد، بھ طرفش حرکت کرد

پاره و بدن روی ھر تخت کسی رو با لباس ھای . راه باریکی بینشون برای عبور باقی مونده بود

پسر . صدای آروم نالھ و گاھی گریھ ی بلند توی فضا طنین انداز بود. آسیب دیده خوابونده بودند

  .سالم... نمی تونم دست بدم: جوون دست ھای کثیفش رو نشون داد و گفت
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کارن نگاھی با پسر رد و بدل کرد و بعد بھ . کارن جواب داد ولی لیلی ھنوز سکوت کرده بود

!... عزیزم: کارن گفت. با ترس عجیبی بھ آدم ھای زخمی نگاه می کرد. خیره شدصورت لیلی 

  چی شده؟

پسر .  کمرش رو نگھ داشتلیلی کھ ظاھرًا پاھاش سست شده بود، تکونی خورد و کارن سریع

  !اینجا بشین خانوم محسنی:  جلو اومد و گفتجوون فورًا

لیلی . ھمون طرف راھنمایی کرد و نشوندبھ کارن لیلی رو . یھ صندلی پالستیکی رو نشون داد

  !ببخشید... من خوبم: نگاھش رو از دور و بر گرفت و آھستھ گفت

  این اولین بارتھ، نھ؟ -

کارن جلوی صندلیش نشست . رنگ پریدگی صورتش با وجود پوست تیره ھم، کامًال مشخص بود

  !خودت رو کنترل کن... نترس: و گفت

  .دارم سعی می کنم:  دادجواب. لیلی تند تند نفس می کشید

  !یھ تیکھ شکالت بخور... خوبھ -

وقتی کارن صداش زد، بغضش ترکید . دکتر کوچولو زوم کرده بودنگاھش روی دست ھای خونی 

: پسر جوون با نگرانی گفت. پشت دستش رو جلوی صورتش نگھ داشتھ بود. و بی صدا گریھ کرد

  !عیبی نداره، گریھ کن

: بعد گفت. لیلی دستمالی بیرون آورد و روی گونھ ھاش کشید.  دادکارن شونھ ی لیلی رو فشار

  ... یھ لحظھ...فقط! خوبم آقای حقی

  .طبیعیھ. می دونم -

لیلی ھنوز با صورت گرفتھ بھ اطراف نگاه می کرد ولی کارن با دیدن اون ھمھ اورژانسی، 

و دیده بود و باید لیلی ھنوز یھ گوشھ ی کوچیک از ماجرا ر. فرصتی برای دلداری دادن نداشت

چند دقیقھ ھمین جا بشین، : دست ھاش رو دو طرف صورت لیلی گذاشت و گفت. عادت می کرد

  .من باید برم... بھتر میشی

  چند نفریم؟: کارن رو بھ حقی گفت. لیلی سر تکون داد

... تو چادرھای دیگھ ھم ھمینقدر ھستند. من و دکتر سالم زاده با دو تا پرستار اینجاییم -

  . با ھر آمبوالنسی یھ دکتر رفت و آمد می کنھ... یبًاتقر
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چند الیھ عایق بود ولی بھ اندازه بیمارستان . کارن سر تکون داد و اوضاع چادر رو بررسی کرد

مردم عادی ھم کمک می : حقی ادامھ داد. بھ خصوص توی این سرما.   نداشت تجھیزاتموقت

  .کنند

  تھویھ ی اینجا؟ -

 .کننددارند ھواساز نصب می  -

 .دما باید باالتر بره -

 .بلھ -

 مسئول کیھ؟ -

 .ولی ما زیر نظر ھالل احمریم!! دستور میدن از دیروزھا واال خیلی  -

کارن از . بعد سمت جعبھ ھا رفت و کاور سفید و قرمزی رو بیرون آورد و بھ طرف کارن گرفت

وابستھ من بھ جایی : ساک خودش روپوش و دستکش و ماسک شخصیش رو بیرون آورد و گفت

  .نیستم

  .آقای راد اومد -

مرد کاله بافتنی بھ سر . مرد کوتاه قد و چاقی وارد چادر شد و حقی سمت یکی از مجروح ھا رفت

من دکتر شفیق . سالم: کارن بھ طرفش رفت و گفت.  بودبینیش کیپ کردهداشت و شالش رو روی 

  شما مسئول امدادرسانی ھستید؟. ھستم

مسئول ... در حال حاضر بلھ: بعد بھ حرف اومد. و دست دادالم کرد مرد شالش رو پایین کشید، س

  شما از طرف کدوم بیمارستانید؟. چادرھا منم

  .من مستقل اومدم -

  .و ھم برای اطمینان خاطر مرد گفت و کارتش رو نشون داداما اسم بیمارستان محل کارش ر

  . نیادبعدًا می فرستم اسم و مشخصاتتون رو ثبت کنند، مشکلی پیش. بلھ -

ھمھمھ ی بیرون بیشتر . کارن با تایید سر تکون داد و لیلی رو بھ عنوان مددکار بھ راد معرفی کرد

   .رسیدند: راد با آھی گفت. شده بود

  !ببین چند تا تخت خالیھ: ضافھ کردرو بھ حقی ا

یلی من بقیھ ی چادرھا رو ندیدم ولی دمای اینجا خ: ھر دو سمت خروجی رفتند و کارن تذکر داد

  !پایینھ
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با آمبوالنس و سواری ھا ... بھ اورژانسی ھا رسیدگی میشھ... ھآقای دکتر اینجا موقت -

  . میشن بھ نزدیک ترین بیمارستانفرستاده

 .بھ ھر حال نمیشھ سھل انگاری کرد -

 !!سھل انگاری؟ -

 .بعد زیپ چادر رو کشید و بھ بیرون اشاره کرد. با اخم سمت کارن نگاه کرد و سر تکون داد

کارن کھ متوجھ منظورش نشده بود، جلوتر از راد بیرون رفت و با انبوھی از مجروح دراز کشیده 

سمت راد چرخید کھ بی اعتنا از . مواجھ شدوسط برف و گل، و نشستھ و خانواده ھای منتظر 

کارن آب دھانش رو قورت داد و قبل از بستن زیپ . کنارش عبور کرد و بھ طرف مردم رفت

پسر ... بیرون اومدن لیلی رو ندهی م ھای جدی جوری بھ حقی زل زد کھ اجازه چادر با چش

  .جوون سر تکون داد و کارن سریع بھ طرف فاجعھ برگشت

بین آدم ھا و آمبوالنس ھا، بین نیسان ھایی کھ مردم رو پیاده می . بین جمعیت سر در گم راه افتاد

و ھر کس یکی از وابستگانش رو بغل کرده از ھر طرف صدای نالھ و گریھ شنیده می شد . کردند

مردھا و زن ھایی کھ . قلقلھ ای کھ دور وانت ھا و نیسان ھا بود، ھر لحظھ بیشتر می شد. بود

عالئم کارن جلو رفت تا . کاورھای ھالل احمر رو بھ تن داشتند مشغول پیاده کردن آدم ھا بودند

  .قبًال چک کردیم:  گفتکنارشاز مرد دیگھ ای . حیاتی نزدیک ترین مرد رو بررسی کنھ

نگاھش سمت اجسادی رفت کھ . کارن بھ صورت افسرده ی امدادگر نگاه کرد و مرد رو ول کرد

از بینشون بچھ ھای کوچیک با لباس ھای رنگ و وارنگ بافتنی . کشیده می شدنداز وانت پایین 

 ھایی ھمسن و سال بچھ. صورت ھای کوچیکی کھ کوبیده و تیره شده بود. خودنمایی می کرد

نباید اجازه می داد با دیدن ھر . کارن آب دھانش رو قورت داد و بھ خودش مسلط موند... کامی

  . دیگھ نباید بھ ھم می ریخت. جنازه و ھر بچھ ای، از پا در بیاد

دختربچھ ای رو دید کھ . ناگھان تکونی خورد و سریع بھ عقب برگشت. دستی دور پاھاش حلقھ شد

کارن برای لحظھ ای قادر . ای کثیف و صورتی خراش برداشتھ، بھ جنازه ھا زل زده بودبا لباس ھ

زنی با شیون بھ طرفشون دوید، دست ھای دختر رو از کارن جدا کرد . بھ ھیچ عکس العملی نبود

چشم کارن بھ لیلی افتاد کھ کمی دور تر ایستاده بود و مثل مجسمھ بھ جنازه ھای . و با خودش برد

: بھ چشم ھاش خیره شد و گفت. سمتش رفت و شونھ ھاش رو چرخوند. ده نگاه می کرددراز ش

  . چرا اومدی اینجا؟ برو پیش مردم
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! برو: کارن جدی تر گفت. لیلی ھنوز خیره نگاه می کرد. با دست چادرھای اسکان رو نشون داد

  !اینجا نایست

. ا بھ جایی آسیب دیده ھا بودندچادر رو باز کرده بودند و مشغول ج. بھ طرف جمعیت ھلش داد

مرد دیگھ ای ھم . می دونست نباید ھیچ فرصتی رو از دست بده. کارن خودش رو بھ چادر رسوند

کارن تخصصش رو پرسید و مرد . صداش می زد، برگشتھ بود» دکتر سالم زاده«کھ حقی، 

  .ان و لگنجراح ر. ھستمارتوپد  :ھمونطور کھ دست ھاش رو ضد عفونی می کرد، جواب داد

حداقل یھ جراح دیگھ ھم اینجا بود و کمی از بار مسئولیت کارن . کارن ھم خودش رو معرفی کرد

روپوش و دستکش ھاش رو پوشید و بھ ! ھر چند تا بھ حال اسم مرد رو ھم نشنیده بود. کم می شد

  !ماسک! دستکش: حقی گوشزد کرد

  ...آخھ شرایط -

 !آخھ بی آخھ -

  !چشم:  حقی گفت. ھا نکات اولیھ بوداین. گاھش کردو با اخم ن

کارن نگاھش رو . از جعبھ دستکش بیرون آورد و سراغ مریضی رفت کھ کنار کارن بود

. ه رو محکم می بست کھ خون از دست ندچرخوند، سالم زاده داشت بازوی شکافتھ ی پسر جوونی

خودشون و ر بودند از کیسھ ھای خون کم بود و اگر تموم می شد مجبو. ظاھرًا از امدادگرھا بود

پسر جوون روی تخت درد داشت و انگار سر و صداھاش، تمرکز حقی رو بھ . مایھ بذارندمردم 

. داشت لختھ ھای خون رو ششتشو می داد و درباره ناحیھ ی درد از بیمار می پرسید. ھم می زد

 برای کمک د وحقی از پسش بر می اومد، بلند ش. کارن ضرب دیدگی ھای بیمار رو بررسی کرد

 با نگاه از .سمت سالم زاده رفت کھ بھ خاطر پاک کردن عرق، خون روی پیشونیش نشستھ بود

بگید حولھ و بانداژھا رو از چادر بیرون : چند دقیقھ بعد با اومدن راد، کارن گفت. کارن تشکر کرد

  .امکانات ضد عفونی کمھ... لباس ھای کثیف، غذای مونده، ھیچی داخل نباشھ. ببرند

  . ھا ھم باید عوض بشھ ملحفھ...من ھم گفتم: سالم زاده

  . االن میگم ساولن و مالفھ  بیارند: راد

. صدا زد تا کمکش کنند.  زبالھ عفونی رفت، یکی رو سمت خروجی ھل دادکارتن ھایبعد سمت 

بیشتر از یک . کارن بھ کارش روی بیمار ادامھ داد. مشخص بود کھ نیروھای اعزامی کافی نیست

خیلی از جراحت ھا کھنھ شده . گفتھ بودند چند تا پس لرزه داشتھ. روز از وقوع زلزلھ می گذشت
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تخصصش اینجا کاربردی نداشت بھ جز تشخیص آسیب عصب و . بود و رسیدگی بھش سخت بود

  . نخاع ولی بھ طرز عجیبی خوشحال بود کھ اومده

جرعھ .  آب رو از کیفش بیرون آوردچشم لیلی رو دید کھ قرص باال انداخت و بطریاز گوشھ ی 

  بھتری؟: پرسید. متوجھ اومدنش نشده بود. ای نوشید

  ... شستشوش با تو: کارن سراغ مریض بعدی رفت و بھ حقی گفت. سر تکون داد

کارن پیراھن مرد رو با قیچی برش داد و بھ . گفت» چشم«حقی مثل اکسترن ھای حرف گوش کن 

  قرص برای چی بود؟: لیلی گفت

  .درد داشتم: داش رو شنیدص

  چرا؟: سریع نگاھش کرد و پرسید

بھ خاطر استرس : کارن گفت. لیلی نگاھی بھ حقی انداخت و فقط دستش رو روی دلش گذاشت

  .نباید میذاشتم بیای... دیدن این صحنھ ھاست

کارن تک سرفھ ای کرد تا حقی حواسش . حقی لبخند شیطنت آمیزی زد کھ لیلی کمی خجالت کشید

مرد مشکل تنفسی . دوباره مشغول معاینھ ی کوفتگی ھای سینھ ی بیمار شد. و بھ کارن بدهر

لیلی کنارش نشست و زانوھاش رو توی بغل . کمکش کرد بشینھ تا نفس ھاش رو کنترل کنھ. داشت

  می خوای کمکت کنم؟: گفت. غصھ داشتنش رو دیگھ خوب تشخیص می داد. جمع کرد

   بھ سالم ھا کمک کنی؟چرا نمیری: کارن جواب داد

  .آذری حرف می زنند، من اصًال نمی فھمم چی میگن:  شد و گفت منقبضصورتش

لبخند زد و بھ مرد . کارن نگاه کوتاھی بھش انداخت کھ انگار بدش نمی اومد دوباره گریھ کنھ

  .عمیق تر... عمیق!... نفس بکش: گفت

وشت کھ باید ھر چھ سریع تر بھ بعد تکرار چند واژه و در نھایت اسمش رو توی لیستی ن

امدادگرھای مردمی بھ جا بھ جا کردن بیمارھا آمبوالنس ھا برگشتند و . بیمارستان منتقل بشند

از آتل بستن تا بخیھ و ضد عفونی و  کارن از کنار تختی بھ تخت دیگھ می رفت و . کمک کردند

فقط نمی خواست از این چادر . ھر چیز پیش پا افتاده ای رو انجام می دادعوض کردن پانسمان، 

 خیلی بھتر بود تا مرده ھا و شیون و زاری بازمونده ھا سر و کار داشتن با مجروح ھا. بیرون بره

ھر بار نگاھی بھ لیلی مینداخت، می دید کھ چشم . کھ حتی از ھمین فاصلھ ھم اعصاب خرد کن بود

ساکش  چادر اومد و لیلی با خوشحالی تا باالخره خانم نھاوندی بھ... ھاش اون رو زیر نظر داره

  . ھمراھش رفت تا کارھای سرشماری و اسکان رو انجام بدندرو برداشت و 
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این فشرده ترین برنامھ ای بود کھ کارن تا بھ حال تجربھ . تمام طول شب ھمھ ی کادر بیدار بودند

تونست مرگی رو رقم ھر لحظھ تاخیر می .  یک دقیقھ رو ھم از دست نمی دادامدادتیم . بودکرده 

ھمھ با بیشترین سرعت کار می کردند، چون می دونستند بعد از روز دوم امکان زنده بیرون . بزنھ

آوردن کسی از زیر آوار بھ شدت افت می کنھ و تمام فرصتی کھ ھست توی ھمین ساعت ھای 

  .آخره

چند تا المپ باالی سر . بھ بدنش نرمش دادبعد از آرامش نسبی توی چادر، کارن از جا بلند شد و 

. حقی داشت چرت می زد. تاریکی فضا رو از بین نمی بردکھ از موتور برق تغزیھ می شد، 

  !برو چادر بغل، بخواب: کارن دستی روی شونھ اش گذاشت و گفت

  .بیدارم... نھ... نھ: حقی از جا پرید و جواب داد

  .الزم شد بیدارت می کنم!... برو بخواب -

با مسکن خوابیده بودند . بھ بیمارھا رسیدگی شده بود. اوضاع آروم بود. ه کردحقی بھ اطراف نگا

زود بیدارم : سمت زیپ چادر رفت و گفت. تا فردا صبح بھ بیمارستان ھای مجھزتر منتقل بشند

  !کنید

خوشبختانھ دمای داخل رو ثابت کرده بودند و تھویھ مناسبی ھم نصب شده . کارن سر تکون داد

روپوشش رو در آورده و پالتو . تن سالم زاده بھ اتاق کارن برای قدم زدن بیرون رفتبا برگش. بود

 اینکھ سر و صدا و جنبش قطع نشده بود،  وجودساعت از چھار صبح گذشتھ بود و با. پوشیده بود

زمین گل بود و برف رو از مسیر راه کنار زده بودند تا مانع رفت و . آرامش خاصی داشتھمھ جا 

ھوای پاک . بھ آسمون مھتابی و صاف نگاه کرد و نفس عمیقی توی سرمای ھوا کشید .آمد نشھ

انقدر سرشون شلوغ بود کھ خبری از ھم نگرفتھ . دنبال لیلی بھ اطراف چشم چرخوند. زمستونی

حس یک قطعھ ی گم شده پازل کھ . کارن از اینجا بودن و کمک کردن حس خوبی داشت. بودند

توی مسیر منتھی بھ . تا بھ حال شغلش رو از این زاویھ ندیده بود... رفتھباالخره سر جاش قرار گ

سال ھا از آخرین باری کھ اینجا پا گذاشتھ بود، می . کمپ امدادگرھا شروع بھ قدم زدن کرد

بعد از چند تا بوق . شماره ی لیلی رو گرفت. آھی کشید و مھ جلوی چشم ھاش نشست. گذشت

  جانم؟: جواب داد

  کجایی؟ -

 ی داری؟کار -

 من بیرون کمپم، سرت شلوغھ؟ -
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 .نھ، االن میام -

شال و کاله . ت کارن قدم برداشتدو دقیقھ بعد، از یکی از چادرھای کوچیک بیرون اومد و سم

  !ببیند: کارن پالتوش رو کیپ کرد و گفت. مشکی پوشیده بود

  .انقدر پوشیدم، نمی تونم راه برم -

با دست دیگھ چراغ قوه رو روی جاده .  حلقھ کردکارن لبخند زد و دستش رو دور بازوی لیلی

  .کسی نخوابیده. انگار نھ انگار کھ شبھ: لیلی گفت. بھ سمت آوار حرکت کردند. انداخت

پس ببین دیشب چھ خبر : ادامھ داد.  ھای در رفت و آمد بودفرغوننگاھش بھ آدم ھا و ماشین و 

  !بوده

ھ با مجروح ھا رفتند، یھ سری ھم فردا راد گفت، یھ سری پزشک از مرکز استان بودند ک -

  .میان

 .خوبھ -

 تو بھتری؟ -

 .خیلی افتضاح بود. آره، اولش شوکھ شده بودم -

کارن می دونست ذھن لیلی ھم مثل خودش در حال یادآوری صحنھ ھای . ھر دو سکوت کردند

مدتی توی سکوت . جنازه ھا رو بعد از تشخیص ھویت منتقل کرده بودند. روز گذشتھ است

با عبور از خیابون باریک بین ویرانھ ھا، خاطرات دور کارن ... زیادی طوالنی شده بود... شتگذ

اگر چھ این محدوده ی شھر محل زندگیشون نبود ولی حتی قدم گذاشتن . کم کم پررنگ تر می شد

 ...مغازه دارھا... اقوام دور... تاثیر یادآوری روزھای کودکیش. روی این زمین ھمون تاثیر داشت

پسرھاش کھ ھرچند ماه یک بار با دبدبھ و کبکبھ از پایتخت یا ... خانواده ی صاحب خونھ

ای خونھ . کشورھای دیگھ برمی گشتند و شور و ھیجان بھ خدمھ ی خونھ ی اجدادیشون می افتاد

. رفتار محبت آمیزی کھ گاھی می دید ولی حالش رو بھ ھم می زد... کھ دست کم از قلعھ نداشت

فکرش رو می کرد، آدم ھای بدی نبودند بلکھ کارن تو وضعیت بدی بود کھ باعث می شد حاال کھ 

حاال حتی نمی دونست . از تقدیری کھ ناخواستھ براش رقم خورده بود. از تک تکشون بیزار باشھ

بدجوری ازش بریده بود ولی ھنوز ھم ھمھ ... نفرت داشتبدجوری از این شھر . مرده اند یا زنده

: لیلی آروم پرسید. اینجا زادگاھش بود اما ھیچ کسی رو توش نداشت.  بھ نظر می رسیدچیزش آشنا

  بھ چی فکر می کنی؟

  .بھ گذشتھ -
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 واقعًا انقدر بد بوده؟ -

من ... نھ: کارن اخم ھای بی اراده اش رو باز کرد و گفت. نگاه خیره اش بھ صورت کارن بود

  .دبخت بودم من یھ بچھ ی ب.اون موقع ھمھ چیز رو بد می دیدم

بچھ ھایی کھ تو سن پایین خانواده رو از دست میدند، ھمیشھ یھ جای خالی تو زندگیشون  -

  .می مونھ کھ نمی دونند با چی پر کنند

 .ھمچین حسی... دقیقا -

 ...اما. این بدترین چیز ممکنھ -

ھمون جای خالی، ھمون نفرت از ھمھ بود کھ من رو بھ . از ھیچ چیز. اما پشیمون نیستم -

 .ھایی کھ االن دارم رسوندچیز

 !کارن -

- ... 

 .تو با اومدنت این شھر رو بخشیدی -

  .گذشتھ و سرنوشتت رو بخشیدی: ادامھ داد. از تعبیر لیلی کمی تعجب کرد

انگار یھ بار بزرگ از روی : لبخند بزرگی زد و گفت. عجیب بود ولی کارن ھمین حس رو داشت

  .دوشم برداشتھ شده

  .من خیلی برات خوشحالم -

چراغ قوه . وسط ویرانھ ھا حس خوبی داشت و فقط می خواست بخنده. بخند کارن بزرگ تر شدل

  درد نداری؟: پرسید. رو روی صورت لیلی گرفت کھ چشم ھاش رو بست

  .نھ زیاد: لیلی با خنده مچش رو طرف دیگھ ای چرخوند و گفت

سمت خودش کشید و . کارن جلوتر رفت و دست ھاش رو از زیر پالتوی لیلی دور کمرش انداخت

  .خوب نیست! مسکن نخور: گفت

  .  و مثل بچھ گربھ ھا بھ کارن چسبیدخندیدلیلی 

  سردتھ بچھ ی جنوب؟ -

 .ھیچوقت بھ سرما عادت نمی کنم -

 آدم ھای بدی ھستیم کھ تو این شرایط انقدر خوشحالیم؟ -

 .فقط آدمیم... نھ -
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مرد پا بھ پای جوون ھا . ست رو پیدا کنھزیپ چادر رو کشید و بھ اطراف چشم انداخت تا سرپر

  آقای راد رو ندیدید؟: رد می شد پرسیدکھ از مردی . نمی کرد و از ھیچ کاری دریغ سر پا بود

  .از کمپ کارش داشتند -

برف بھ آرومی . کارن سر تکون داد و لیلی رو از دور تشخیص داد کھ بیرون از چادر ایستاده بود

دکمھ ھای پالتوش رو بست و از چادر بیرون .  کسی شوخی نداشتمی بارید و سرمای وسط دی با

  چرا بیرونی؟: وقتی بھ لیلی رسید، پرسید. رفت

نھ، خیالتون : بھ کسی کھ پشت خط بود، گفت. لیلی چرخید و بھ موبایل زیر گوشش اشاره کرد

  .راحت باشھ

من ھمین فردا ...  باباچشم: ، تکون داد و لیلی دوباره گفت»کیھ؟«کارن دست ھاش رو بھ عالمت 

  .دیگھ کاری از دستم برنمیاد. برمی گردم

  پدرتھ؟: کارن لب زد

  !بده بھ من: کارن گفت. لیلی سر تکون داد

کارن جدی تر از قبل گوشی رو ازش . و دستش رو سمت گوشی برد اما لیلی با تعجب عقب رفت

  .من شفیقم... سالم قربان: گرفت و شروع کرد

کارن حس عجیبی .  شد و لیلی روی پاھاش بلند شد تا گوشی رو بگیرهسکوت پشت خط سنگین

لیلی خانواده اش رو دوست داشت . جلب کنھداشت و بدجوری می خواست نظر مثبت این مرد رو 

من ! نگران نباشید پدر جان: دوباره گفت. و ھیچوقت بدون اون ھا احساس خوشبختی نمی کرد

  .نمیذارم آب تو دلش تکون بخوره

مرد .  ھای لیلی درشت شد و کارن دونھ ھای ریز برف رو از روی موھای فرش تکوندچشم

  !گوشی رو بده بھ دخترم: باالخره بھ حرف اومد

  .ما با تیم موسسھ اومدیم، نھ تنھا -

حرف ھای پشت سر :  کارن دوباره گفت.لیلی عقب ایستاد و با این کار اجازه ی صحبت کردن داد

  . اش سو تفاھمھھمھ... من رو باور نکنید

- ...  

 .  خیرهنیتم. من دختر شما رو دوست دارم -

  صدام میاد؟: پرسید. صدای نفس مرد رو توی گوشی شنید
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  !خیلی ھم واضح -

 .متاسفانھ اوضاع اجازه نداد... ولی... رسمیقصدم این بود کھ تو اھواز با شما آشنا بشم،  -

 ؟، آرهزلھ زده ھا میریھی تو آب می پری و سراغ زل... فھمیدی دختر من دل نازکھ -

- ... 

 !جواب بده -

 .  اون بچھ ھم من رو یاد پسرم انداخت.اینجا زادگاه منھ -

  . خدا صبر بده: ھر دو سکوت کردند تا اینکھ پدر لیلی گفت. حرفی نزدمرد 

  .ممنون -

- ... 

 .ولی اگر پاش بیفتھ، بھ خاطر دخترتون باز ھم از این کارھا می کنم -

  !گوشی رو بده دخترم: مرد گفت. ست ھاش رو تو ھوا تکون دادلیلی ابرو باال انداخت و د

کارن . خداحافظی کرد» چشم«و » بلھ«لیلی بعد از چند تا . کارن گوشی رو بھ لیلی برگردوند

  چی گفت؟: پرسید

  .سفارش کرد... ھیچی -

 چی نگفت؟در مورد من ھی -

 .نھ -

 !ھیچی؟ -

 !ی کھ نشونھ ی خوبیھاز من بپرس. ، عصبانی ھم نشداما بدت رو ھم نگفت... نھ -

 !مخصوصًا با اون لحن دلخراشت

راستش فکر : ادامھ داد. معلوم بود کھ لیلی از آشتی نسبی با پدرش خوشحالھ. کارن آروم خندید

می . شانس آوردم زلزلھ حواسشون رو پرت کرد. نمی کردم تا یھ ماه حتی جواب تلفن ھام رو بده

  .ترسند اینجا چیزیم بشھ، ھی چک می کنند

مگھ برف رو ... بیرون کھ کاری ازت برنمیاد. برو داخل چادرھا: کارن دوباره خندید و بعد گفت

  نمی بینی؟

  .مواظبم -

 !دکمھ ھات رو ھم ببند! برو داخل -
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لیلی از زیر شال خندید و . شال گردنش رو باال کشید، تا روی سینوس ھاش رو بپوشونھکارن 

 رفتنش رو تماشا .داخت و لیلی سمت چادر برگشتاال انکارن شونھ ب. جملھ ای گفت کھ مفھوم نبود

گوشھ ای مشغول صحبت با تلفن پیداش کرد و منتظر موند تا . کرد و دوباره دنبال راد گشت

  جانم؟: ، گفتخروسکیمرد تماس رو قطع کرد و با صدای گرفتھ ی . حرفش رو تموم کنھ

  ؟ملتھبھ :کارن گلوش رو نشون داد و پرسید

  .  از دیروز تا االن داد زدم، پدرم در اومدانقدر... آره -

  .ببینم چیز بھ درد بخوری تو دارو ھا پیدا می کنم: چند بار سرفھ کرد و کارن گفت

  .ممنون -

 ...راستی -

 چی شده؟ -

یھ لیست دارو . رو نمیشھ فعًال تو این جاده جا بھ جا کردیھ عده ... میشھمسکن داره تموم  -

 !برسوننداگر تونستند میدم، بگید 

 .اطالع میدم... خیلھ خب -

فعًال واسھ : مرد بھ کانتینرھای اضافھ شده بھ منطقھ ی امن، اشاره کرد و گفت. با ھم راه افتادند

  .اسکان موقت ھمین قدر از دستمون بر اومد

  بعد چی؟ -

 ...حل میشھ. مردم ھم کمک می کنند. دولت بھ مرور بودجھ رو تامین می کنھ -

عجب فصل بدیھ واسھ :  کارن بعد از سال ھا بھ زبان مادری گفتراد تھ لھجھ ی آذری داشت و

  !زلزلھ

کاش امکانات بیشتری تو خود شھر ... خیلی بد... خیلی بد: مرد لبخندی زد و مثل کارن جواب داد

  !  از پایتخت کھ خیری بھ کسی نرسیده.داشتیم

 کسی فکری بھ حالشون کنھ و حاال این مردم قرار بود چند ماه آواره باشند تا. کارن سر تکون داد

  .ظاھرا ساختمون ھا ضعیف بوده: گفت. از غیب پولی برسھ

  .بھ خصوص این منطقھ. بلھ -

صبر کنید :  سمت آمبوالنسی افتاد کھ تازه رسیده بود، بھ سرعت طرفش دوید و داد زدنگاه کارن

  !خودم بیام
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 مردھا وارد چادر شد و بھ خانواده جلوتر از. امدادگرھا با ترس سر جاشون ایستادند تا کارن برسھ

  !کنار بایستید! کنار: ی یکی از مریض ھا کھ دور تخت جمع شده بودند، گفت

پیرزنی با گریھ . خودش نظارت کرد کھ دو تا از مجروح ھا رو با احتیاط سوار آمبوالنس کنند

  .آقای دکتر پسرم پاھاش حس نداره: ازش پرسید

:  داشت، ھمون حرف ھای ھمیشگی رو تکرار کرداز این دستموارد زیادی کارن کھ از دیروز 

  .باید برسھ بھ بیمارستان تا میزان صدمھ رو تخمین بزنند! خوب میشھ، نگران نباشید

: دکتر سالم زاده طرف کارن رفت و آروم پرسید. آقای راد مردم رو از چادر بھ بیرون ھدایت کرد

   بود؟آسیب نخاعی

  .کار من رو جمجمھ ست... ھر چند.  بودپایینخیلی  ترمیمش انسش: کارن سر تکون داد و گفت

دیگھ . با ھم داخل برگشتند و سعی کردند روحیھ ی بقیھ رو خراب نکنند. سالم زاده آھی کشید

تقریبًا ھمھ ی مجروح ھای جدی منتقل شده بودند و فقط معالجھ ی بیمارھای سر پایی و حادثھ ھای 

: حقی سمتش اومد و گفت. تعویض پانسمان یکی از مریض ھا رفتکارن سراغ . جانبی مونده بود

  .من عوض می کنم

  !بھ بقیھ برس -

 !چطور ھنوز سر پایی؟... کل شب بیدار بودی...  ای استادنھ، شما خستھ -

 .وقتی جراحی چند ساعتھ رو تجربھ کنی، بیدار موندن برات راحت میشھ -

دوباره سمت حقی برگشت کھ انگار زیادی .  بھ مریض انداخت کھ با دقت گوش می دادیو نگاھ

اخوی کی می خوای تخصص : سالم زاده از اون سمت چادر پرسید. رویایی نگاھش می کرد

  بگیری پس؟

  !! ھنوز طرحم مونده! کو تا من تخصص بگیرم: حقی خندید و گفت

  !مگھ قرار نبود اختیاری بشھ؟ -

من دوست دارم برم مناطق ر ھم بشھ، اگ: حقی جواب داد. ھر دو خندیدند و کارن ھم لبخند زد

  . محروم خدمت کنم

  !ھمھ اولش ھمین رو میگن: سالم زاده صدایی از گلوش در آورد و گفت

. آدم از زیر کار در رویی نبود. کارن صورت حقی رو زیر نظر گرفت. بعد مشغول کارش شد

ھ بھ خودشون سختی چند در صد از دانشجوھای این دوره و زمونھ، برای کارھای خیریھ این ھم

ارد دنیای آدم بزرگ ھا نشده بود کھ حتی سر حق پسر جوون انگار روحش ھنوز و! می دادند؟
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بیا بھ کارت : گفت... معلوم نبود تا کی می تونھ با این آرمان ھا ادامھ بده. ویزیت باالتر کل داشتند

  ! بچھبرس

کارن بلند شد و . ک می خواستحقی از جا پرید و سراغ بیماری رفت کھ بیدار شده بود و کم

  .من میرم چادر بغل یھ ربع دراز بکشم: دست ھاش رو شست و گفت. دستکش رو بیرون آورد

 سفت پوشیده از موکت دراز کشید، تازه متوجھ وقتی روی زمین. سالم زاده خیالش رو راحت کرد

کشید کھ با ورود بھ پنج دقیقھ ن. پلک ھاش رو بست و بھ بدنش استراحت داد.  شدزیادسرمای 

  .حقی گفت اینجایی: بھ حرف اومد. لیلی باالی سرش ایستاده بود. کسی، پلک ھاش رو باز کرد

  !یھ چیزی زیرت بنداز... زمین سرده: کنارش نشست و گفت

  .یھ استراحت کوتاھھ -

 از من دلخور نیستی کھ مجبورت کردم بیای؟ -

  .پشیمون ھم نیستم. لخور نمیشممن از تو د: کارن دست لیلی رو توی دستش گرفت و گفت

بیرون چادر . دست لیلی رو روی سینھ اش گذاشت. پلک ھاش رو بست و بھ سیاھی مطلق زل زد

  امروز چکارھا کردی؟: کارن پرسید. فرصت حرف زدن نداشتند

... از اقالم مورد نیاز لیست گرفتیم و. با نھاوندی کمک ھای مردمی رو سر و سامون دادیم -

  .بقیھ ھم بودند. ھمین چیزھا

 !!جریان نامزدیمون بھ گوشش رسیده: با خنده اضافھ کرد

 حالت خوبھ؟: کارن لبخند زد و گفت

 تو چی؟. آره -

 .نمی دونم -

- ... 

  .آدم ھا چقدر بی ارزشند... چقدر زود تالش یھ عمرمون از بین میره لیلی -

چشم یھ مورچھ تو از از ماوراء ھمھ ی کھکشان ھا یا . ینیمبستگی داره از چھ زاویھ ای بب -

 !جنگل ھای آمازون

- ... 

 .ھر کس بھ اندازه ی چیزی کھ ھست ارزش داره -

 !چھ فایده؟ -

- ... 
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 .مرگ چیز بدیھ -

 ! بھ خودت نگاه کن... حتی ھمین مرگ ھم می تونھ نقطھ ی عطف زندگی بقیھ باشھ -

 من تو :آھستھ گفت. بعد از مرگ غزالھ و کامی، زندگی کارن بھ کل عوض شده بود. حق داشت

سعی کردم یھ جور دیگھ بھ دنیا نگاه . سعی کردم آدم بھتری بشم. این چند ماه خیلی کارھا کردم

این دنیا چیزی رو کھ می . من خوب شدم ولی اون نیرویی کھ تو گفتی، باھام خوب تا نکرد... کنم

  .خواستم بھم نداد

- ...  

 . برگردونھھیچی نمی تونھ کامی من رو بھم. فرقی نداره من چجوری باشم -

: لیلی گفت.  اطراف توی ذوقش زدسفیدیبا حس انگشت ھای لیلی الی موھاش، چشم باز کرد و 

ممکنھ بعضی چیزھا ھیچوقت برنگردند ولی ھمین کھ صبر و تحملمون برای قبول کردن وضعیت 

  .باال میره، خودش یھ نشونھ است

 می تونست زمان رو ھمون جا کاش. کارن عاشق حسی بود کھ تو اون لحظھ بھش دست داده بود

انگشت ھاش روی صورتش حرکت کرد و کنار . نگھ داره و تا ابد بھ چشم ھای لیلی زل بزنھ

برای بھ دست آوردن ھر چیز خوبی باید بھایی کارن : با لبخند ادامھ داد. چشمش متوقف شد

  . اون نیروی مثبتی کھ بھت گفتم، اول آمادگی آدم ھا رو می سنجھ. پرداخت

- ...  

شدی ھمون دکتری کھ . من دیدمت کھ جنازه ی بچھ ھا رو دیدی و خودت رو کنترل کردی -

خیلی ھا . این چیزھا ھمینجوری ساده بھ دست نمیاد... مسلط، با اعتماد بھ نفس. باید باشی

نتونستند بھ زندگی نرمال برگردند ولی تو . رو دیدم کھ تا آخر عمر نتونستند سر پا بشند

  .تونستی

- ...  

امروز روزی بود کھ با اعتماد کامل امضاش می ... ر پرونده ات ھنوز دست من بوداگ -

 .کردم

دستش رو سمت جیبش برد تا باالخره حرف از آینده . کارن با نگاه بھ چشم ھای آروم لیلی لبخند زد

انگشت ھاش جعبھ ی انگشتر رو توی جیب لمس کرد و خواست . رو وسط بکشھ و تموم کنھ

ھر دو با تعجب سمت صدا . کھ با صدای برخورد چیزی از بیرون چادر متوقف شدبیرونش بیاره 

کارن بھ جعبھ ی توی دستش . لیلی زودتر بلند شد و بیرون رفت. نگاه کردند و کارن نیم خیز شد
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... جعبھ رو برگردوند. انگار قسمت نبود کھ حرفش رو رو راست بزنھ. خیره شد و پوزخند زد

شاید لیلی توھمی بود . شونھ ای بود کھ بھ کارن بفھمونھ، لیلی سھمش نیستشاید ھمھ ی این ھا ن

و بھ خودش قول دندون ھاش رو فشار داد ! کھ بعد از برگردوندن کارن بھ زندگی، ناپدید می شد

  .از چادر بیرون رفتبعد . داد کھ ھیچوقت تسلیم نشھ

چند نفر مشغول بلند . نداختھ بودکمی دورتر نیسانی دنده عقب گرفتھ و بشکھ ھای فلزی آب رو ا

کارن . اون طرف کنار چادر آرم دار ھالل احمر ولولھ ای راه افتاده بود. کردن بشکھ ھا بودند

  چی شده؟: پرسید. سراغ لیلی و حقی رفت کھ جلوی چادر بیمارھا ایستاده بودند

 رو حرکت داده حقی بھ ماشین ھالل احمر اشاره کرد کھ برای پارک کردنش جلوی چادر، نیسان

  . فکر کنم با گروه امداد یھ دکتر معروف اومده: جواب داد. بودند

   یھ کم زود نیست؟!!زحمت کشیده... االن؟: سالم زاده از پشت سرشون بھ حرف اومد

  .تو ترافیک مونده بیچاره:  و گفتآھستھ خندیدحقی 

  . فوت شدهشاید ھم مادربزرگش : لیلی

  !موندهنھ، ساعتش خواب : سالم زاده

  .البد شما میشناسیدش: ھر سھ خندیدند و حقی گفت

. کمی جا بھ جا شد تا دید داشتھ باشھ. اومدهکی کارن مشتاق بود کھ ببینھ . و بھ کارن نگاه کرد

با آقای راد دست داد و بعد از پشت . مردی داشت پیاده می شد و چند نفری دورش جمع شده بودند

کت و شلوار اتو کشیده ی دکتر یاوری نگاه  صداداری زد و بھ کارن پوزخند. ماشین بیرون اومد

  میشناسیش؟: لیلی پرسید. کرد

  !معلومھ کھ میشناسم: کارن

    .کاره ایھ؟ مال دانشکده ی ما کھ نیست: حقی

ولی داره خودش رو واسھ ... فعًال یھ معاونت داره: کارن سکوت کرد و بعد از چند ثانیھ گفت

  .اده می کنھریاست یھ بیمارستان آم

  !جدی؟: حقی

... البتھ این سمت بھ من پیشنھاد شده بود، قبل از بھ ھم ریختن زندگیم... مثًال رقیب منھ: کارن

  .تقریبًا قبول کرده بودم

ناگھان با سھ جفت چشم درشت شده مواجھ شد کھ توی . نفس عمیقی کشید و سرش رو چرخوند

  چیھ؟: خندید و گفت. سکوت نگاھش می کردند
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  !! وااو: شکستی سکوت رو حق

  !!ریاست بیمارستان؟: سالم زاده پرسید. کارن دوباره خندید و شونھ باال انداخت

 .بلھ -

 !ھنوز پیشنھاد رو میزه؟ -

 !اگر دکترھای معروف اجازه بدند -

کسی چیزی نپرسید . رو با غلظت گفت و نگاه کنایھ آمیزش رو بھ یاوری انداخت» معروف«و 

بود کھ انتظار نداشتند کسی کھ با کلھ گنده ھا نشست و برخواست داره، سر ولی از صورتشون پیدا 

من بھ بابات قول دادم ! انقدر بیرون نمون: رو بھ لیلی گفتکارن لبخند زد و ! از این کمپ دربیاره

  .مریض نشی

. ای گفت و رفت» با اجازه«بعد . لیلی لبخند محوی زد و زیرچشمی بھ مردھای کنارش نگاه کرد

نیم ساعت . بقیھ چند دقیقھ ای بیرون موندند. بھ داخل چادر برگشت و دوباره روپوش پوشیدن کار

دیروز انقدر اوضاع وحشتناک و . بعد گروه خبری صدا و سیما ھم برای گزارش گرفتن وارد شد

 از حادثھ دیده ھا، مزاحم دکترھا بار فیلم برداری و عکس خبریشلوغ و پلوغ بود کھ بھ جز چند 

  . اما امروز با خلوت تر شدن محل، قصد مصاحبھ و پیگیری عملکرد ھا رو داشتند. ه بودندنشد

ھم مشغول  ی خبر جلو اومد و گروه فیلم برداری با میکروفون شبکھیکی از مرد ھای جوون 

اگر چند ماه قبل بود، صحبت . کارن بی حوصلھ بھ وضعیت داخل چادر نگاه کرد. آماده سازی شد

بعد از پخش شدن . رد و می رفت ولی االن فکرش بیشتر از این حرف ھا درگیر بودکوتاھی می ک

عکسش با لیلی و حرف ھای پشت سرشون، دیگھ ھیچ اھمیتی برای نظر آدم ھای پشت گیرنده ھا 

ماسکش رو کامل روی صورتش کشید و از چادر بیرون رفت تا مجبور بھ توضیح دادن . نمی داد

سمت . نھ ی مردی زد کھ شیر پایین بشکھ ی آب رو درست می کردراد دستی روی شو. نباشھ

  .اگر نفت بود، حیف می شد: کارن اومد و گفت

  نیسان چی شد؟... آره -

 .بار آورده بود، برگشت -

 !امروز چقدر رفت و آمد زیاده -

این مردم می . یھ ماه دیگھ ھمھ یادشون میره... بازار فیلم گرفتن داغھ. فعًال ھمھ دلسوزند -

 .د و بدبختی ھاشونمونن
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ببین چھ : با تاسف ادامھ دادبا نگاھی بھ تشکیالت صدا و سیما و بشکھ ھا راد . کارن سر تکون داد

  !!اوضاعی درست کردند

زودتر از چیزی کھ فکر کنید ... نگران نباشید: کارن سمت ماشین یاوری چشم چرخوند و گفت

  !میرند

مدند و دوربین رو مقابل چادر اصلی ھالل تنظیم چند دقیقھ بعد گزارشگرھا از چادر بیرون او

  . مادرم من رو تو تلویزیون ببینھ، ذوق می کنھ: گفتھیجان زده کنار کارن ایستاد و حقی . کردند

چند نفر از چادر ھالل . عصر بود و تکاپو بیشتر شده بود. کارن سری تکون داد و آروم خندید

ماسک . ا روپوش سفید و قرمز مخصوص امدادگرھابیرون اومدند و آخر از ھمھ، دکتر یاوری ب

تیم فیلم برداری فاصلھ اش رو با دوربین تنظیم کرد و مردی نکاتی در . رو زیر چونھ اش داده بود

حتمًا با کسی توی شبکھ . بعد مصاحبھ رو شروع کردند. مورد مصاحبھ زیر گوشش توضیح داد

بھ فکر ... مچین گزارشی رو ترتیب بدهکارن ھم اگر می خواست، می تونست ھ. آشنایی داشت

  ! خودش نیشخند زد

کوتاه یاوری برای مردم، سوال ھایی در مورد نحوه ی کمک رسانی و بعد از معرفی گزارشگر 

یاوری با کمال اعتماد بھ نفس در مورد امدادگری ھای شبانھ روزی . اسکان زلزلھ زده ھا پرسید

وی لیست و فرم ھایی کھ کارن و بقیھ ی دکترھا تھیھ خودش و تیمش توضیح داد و در نھایت از ر

. کرده بودند، درباره ی تعداد و آمار سنی آسیب دیده ھا، درصد صدمھ و جراحت رایج حرف زد

در نھایت ابراز . بعد از مسئولین و مردم تشکر کرد و درخواست کمک ھای نوع دوستانھ داد

  . ھا تثبیت بشھامیدواری کرد کھ بھ زودی وضعیت اسکان بازمانده

وع بھ وزیدن کرد و لباس ھا رو بھ باد سردی شر. کارن تمام مدت توی سکوت نگاھش کرده بود

 ...دوربین ھا رو جمع کردند... جمعیت اطراف کم کم پراکنده شدند. حرکت دادھر طرف 

کت پشمیش رو براش آوردند و ... یاوری روپوش و ماسک رو درآورد...  ھا رو بردندمیکروفون

از . کارن ھنوز ماسکش رو در نیاورده بود... ھمراھش مشغول قدم زدن بین چادرھای کمپ شدند

دور لیلی رو دید کھ توی زمینھ ی سفید برف و چادرھا بی حرکت، بھ طرف کارن خیره شده بود 

کارن نشنیده می . نیازی نبود کھ نزدیک بشھ و حرفی بزنھ. و باد شال گردنش رو تکون می داد

مثل نگاه خرس ھای قطبی بھ ... چی تو سرش میگذره کھ اینطوری بھ کارن نگاه می کنھدونست 

  .ذوب شدن برف ھا
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یھ روزی می رسھ کھ باید انتخاب «یھ استادی داشتم می گفت : صدای حقی از کنار گوشش اومد

  .»کنید، دکتر خوبی باشید یا آدم خوبی

  . خنده، اخم روی چھره اش نشستھ بودبر عکس ھمیشھ بھ جای بی خیالی و. کارن نگاھش کرد

  

51««   

با دیدن .  بودباروقتی تیبا رو پارک کرد، خانوم پرچمی جلوی در موسسھ مشغول تحویل دادن  

  !امروز کھ یکشنبھ است: نسیم، تعجب کرد و پرسید

  .سالم... کارم زود تموم شد -

آخر ھفتھ ما تا . کزی می کنم، می فرستم مرمن دارم کمک ھای مردمی رو دستھ بند. سالم -

 .پایگاھیم

 کسی نیست واسھ کمک؟... خوبھ -

 .دست تنھام، خوب شد اومدی. نھ زیاد، وسط ھفتھ ھمھ کار دارند -

نسیم تصمیمش رو گرفتھ بود و نمی خواست فعًال وقتش رو صرف چیزی غیر از برنامھ ی 

  .متاسفانھ... نم بمونممن ھم نمی تو: تک سرفھ ای کرد و جواب داد. حداقل نھ اینجا. شغلیش کنھ

  .درک می کنم: پرچمی چند ثانیھ بھ صورت جدی نسیم نگاه کرد و بعد گفت

  .اومدم گزارشی رو کھ خانوم نھاوندی جمعھ بھم داد، برسونم -

 سفر تو چطور بود؟ خستھ شدی؟. قراره تا سھ شنبھ بمونھ... درستھ -

 .طمھ می زدبیشتر از اون بھ کارم ل. روز بودمسھ دو خیلی نھ، من فقط  -

 .آره، خدا رو خوش نمیاد -

راننده ی وانت باری، درش رو بست و با نگاھی بھ کارتن ھا و جعبھ ھایی کھ محکم بستھ بندی 

  .تموم شد خانم: شده بود، گفت

  !بی زحمت اینجا رو امضا بزن پسرم: پرچمی دفتری رو سمتش گرفت و گفت

خانم پرچمی ھمراه نسیم بھ داخل .  راه افتادسوار شد و. درد دفتر رو گرفت و رسید رو امضا کرم

  اونجا وضعیت خیلی بدی بود، آره؟: پرسید. حرکت کرد

  .من کھ وقتی رسیدم تا چند ساعت حالم بد بود. آره -

 آقای دکتر با دکتر کوچولو موند یا با تو برگشت؟ -
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ست شانس شغلی بعد از دیدن اون آقای دکتر میانسال کھ داشت با سیا. چیزی رو انکار نکردنسیم 

با لبخند جواب . نمی خواست لطمھ ی دیگھ ای بھ کارن وارد بشھخودش می کرد، کارن رو مال 

  .من فعًال اوضاع مالی خوبی ندارم. بلیط ھا رو ھم خودش گرفتھ بود. کارن با من اومد: داد

... زیزماجباری بھ ھمکاری با خیریھ نیست ع: ھر دو خندیدند و پرچمی با لحن مادرانھ ای گفت

  .من صالح تو و اینجا رو می خواستم! فقط از دست من ناراحت نباش

  کسی ھست؟: نسیم پرسید. صدای مردونھ ای داخل راھرو پخش شده بود. نسیم سر تکون داد

  .آقای غریب نواز داره مشاوره میده -

 مزاحم صحبتشون نشیم؟ -

 !بیا... نھ -

دوباره داشت بھ زندگی . رن تنگ شده بودنسیم دلش برای بی خبری و آرامش سفر کوتاھش با کا

دوست ... بھ اون ھمھ سوال بی جواب توی ذھنش در مورد ھمھ. روتین واقعیش برمی گشت

مخصوصًا بعد از تلفن نجمان توی کمپ برای آشتی و حرف ھایی . با ماھان رو بھ رو بشھنداشت 

د دفتر مدیر شدند و با ماھان و با ھم وار. اما کاریش نمی شد کرد. کھ درباره ی ماھان گفتھ بود

: ماھان از مرد عذرخواھی کرد و از نسیم پرسید. مردی کھ کنارش نشستھ بود احوالپرسی کردند

  !کم پیدا شدید خانوم محسنی؟

  .سرم شلوغ بود -

اوضاع بھ ھم ریختھ ی . و با یادآوری دیدار آخرشون کنار کارون، سرش رو پایین انداخت

رفتھ : ماھان دوباره گفت... کارن، رفتن پدرش، دعوای خودش و کارنپیکنیک، دعوای نجمان و 

  بودید واسھ امداد؟

  .بلھ: نسیم در حالیکھ پوشھ ی نھاوندی رو از کیف دستیش بیرون می آورد، جواب داد

  .من ھم بدم نمی اومد بیام ولی تخصص من بھ درد اونجا نمی خورد -

احمر استان خیلی بھتر از پس اوضاع ھالل ... از دست من ھم کار زیادی ساختھ نبود -

 .برمی اومد

 نامزدتون ھم اومده بود؟ -

صورتش مثل قماربازھای حرفھ ای موقع برگ انداختن، کامًال بی حس . نسیم مستقیم نگاھش کرد

  .بر عکس شما، تخصصش بھ درد اونجا می خورد: جواب داد. شده بود
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نسیم پوشھ رو جلوی .  مرد برگردوندیکی از ابروھای کلفت ماھان باال رفت و روش رو سمت

نسیم . خانوم پرچمی گذاشت کھ ظاھرًا از این جور تنش ھا توی محیط موسسھ خوشش نمی اومد

ھیچوقت رفتار خاصی با ماھان چون . از چیزی پشیمون نبود. روی یکی از صندلی ھا نشست

با . ر نکرده بودحتی با کارن ھم جلوی ھمکارھا صمیمی رفتا. نداشت کھ توقعی ایجاد کنھ

یھ جور رسیده کھ خانوم . این یھ لیست از نحوه ی توزیع ھستش: خونسردی بھ پرچمی گفت

  .نھاوندی می خواست پیش شما باشھ

  .بلھ -

... صفحھ ی آخر نیازھای بازمانده ھاست: پرچمی مشغول خوندن برگھ ھا شد و نسیم ادامھ داد

  .اقل تا یک ماه تامین باشندخواستم تمرکز روشون باشھ، چون فصل سرماست، حد

  .درستھ -

بھ . نسیم وقت داشت ولی کاری نبود کھ انجام بده. پرچمی عینکش رو زد و روی برگھ دقیق تر شد

ماھان مثل ھمیشھ وقتی توضیح می داد، مثل معلم ھای . صحبت ھای ماھان و مرد گوش داد

کارن اما . تادی دانشگاه بوداز نظر نسیم بھترین شغل براش اس. مھربون با مالیمت حرف می زد

با فکر کارن در حال داد زدن سر ... برای یاد دادن زیاد سرسخت و خشک بھ نظر می رسید

مرد بعد از تموم شدن حرف ماھان سری تکون داد و . دانشجوھاش، لبخند روی صورتش نشست

  پس می فرمایید عقب نشینی نکنم؟: گفت

ین مدارک از طریق پلیس ھم می تونید پرونده رو ھمونطور کھ گفتم، با ا... از نظر من نھ -

  .در جریان بندازید

 ...ولی تو دادگاه وکیل الزمھ و ھمھ ی اون قضایا -

 .حتمًا. بلھ -

درستھ کھ شاھد داره، اما کدوم آدم : ماھان خیالش رو راحت کرد. مرد ھنوز با تردید نگاه می کرد

   گیره، خودش اقدام می کنھ؟عاقلی کھ با علم بھ شکستن قانون تصمیم بھ کاری می

- ...  

اگر شاھد نداشت باید شک می ... درستھ؟ کسی کھ برنامھ ای داره مستقیم پیش نمیاد -

 !کردید

... اون ھمھ ی سرمایھ ی من بود. بلھ، شما درست می فرمایید: مرد دوباره سر تکون داد و گفت

   .نمیشھ ھمینجوری دست رو دست بذارم
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چون بیمھ نداشتید پرونده از دید .  دقیق بررسی می کنندکارنشاس ھا جنس ھا رو. بلھ -

  . وگرنھ خود کارشناس ھای بیمھ تھ و توی ماجرا رو درآورده بودند. قانون دور مونده

 .اگر بیمھ کرده بودم، انقدر بدبخت نمی شدم... بلھ -

ودتر ھرچھ ز... االن ھم نیستید: ماھان با لحن مالیم تری گفت. نسیم دلش بھ حال مرد سوخت

  .اگر ایران بودم کمکتون می کنم. پرونده رو در جریان بندازید

  .خدا خیرتون بده... چشم، چشم -

 .خواھش می کنم -

ماھان بھ استکان چایش دست زد تا . مرد باز ھم از ماھان و خانوم پرچمی تشکر کرد و رفت

  قصد رفتن دارید؟: نسیم آروم پرسید. دماش رو تست کنھ

  .یم مشخص شده، مشتری ھم دارندتکلیف دارایی ھای پدر -

یعنی دیگھ قرار نیست ھیچوقت : گوشھ ھای لب خانوم پرچمی بھ سمت پایین متمایل شد و گفت

  برگردید؟

  .این موسسھ ھم وقفھ، زیر نظر من نیست... دیگھ کسی رو ندارم کھ بھ خاطرش بیام -

پرچمی خداحافظی وقتی سکوت طوالنی شد، از . نگاھش رو سمت نسیم چرخوند و منتظر موند

یھ ... چند لحظھ: نسیم ھم بلند شد و گفت. از دفتر بیرون رفت. کرد و برای نسیم سر تکون داد

  .صحبتی دارم

ھمراه ماھان . با پرچمی خداحافظی کرد و برای اینکھ دلخوری ھا از بین بره، صورتش رو بوسید

فکر می کردم : حظھ پرسیدتوی حیاط چیزی رو کھ بھ ذھنش رسیده بود بی مال.  رفتسمت حیاط

  حاال می خواید بفروشید؟. خونھ پدری براتون ارزش معنوی داره

  باید از شما نظر می خواستم؟: جواب داد. کمی جا خورده بود. چینی روی پیشونی ماھان افتاد

  .صرفًا کنجکاوی بود -

 تو اون خونھ نمونم؟خودتون یھ بار توصیھ نکردید، مگھ  -

 از خونھ و خانواده حرف می زدید، ناخودآگاه این ذھنیت ایجاد ولی شما یھ جوری... بلھ -

 .می شد کھ قراره نسل بھ نسل اونجا زندگی کنید

بعد بھ ... اول بھ خاطر تنھا نموندن غزالھ. من سھ سالھ از زندگی اصلیم فاصلھ گرفتم -

 ...دیگھ نمـ... خاطر میراث

 . د کھ تنھا دلیل موندنتون باشھفکر نمی کردم انقدر درگیر ارث و میراث باشی! میراث؟ -
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  .بھ ھر حال دیگھ دلیلی ندارم بیشتر از این صبر کنم: ماھان پوزخندی زد و گفت

- ...  

 !دارم؟ -

  دارم؟: بھ چشم ھای نسیم خیره شد و تکرار کرد

  از دست من دلخوری؟... شما -

صالحیت فرستادم یھ نفر رو واسھ تعیین !... معلومھ کھ دلخورم: ماھان بلند تر از قبل جواب داد

  !عاشق شوھر خواھرم! عاشقش شدی! اما تو چکار کردی؟... بھ قضاوتت اعتماد کردم... دفترت

... رابطھ ی ما: بعد صداش رو آھستھ کرد و گفت. نسیم با خجالت بھ پنجره ی دفتر مدیر نگاه کرد

از ! ه ھا ندیدیششما کھ بین زلزلھ زد. ھیچ تاثیری روی قضاوت من نداره... اگر رابطھ ای باشھ

  .ھیچ مشکلی نداره. ھر نظر نرمال شده

. ماھان بھ نشونھ ی رد حرف ھای نسیم توی ھوا دستی تکون داد و با اخم روش رو برگردوند

اتفاقی کھ یک سال و چند ماه ازش می . اصرار از طرف ماھان رو نمی فھمیدنسیم دلیل این ھمھ 

با ! رو توی کارن نمی پذیرفت؟ کھ ھیچ تغییر مثبتی گذشت چرا برای ماھان ھنوز انقدر تازه بود

چطور  ھنوز این ھمھ از کارن متنفری، اگر غزالھ انقدر برات مھم بوده کھ: آرامش بیشتری پرسید

  می خوای برای ھمیشھ از ھمھ ی خاطراتش دور بشی؟

- ...  

 یک سال با خونسردی دنبال کارھای ارث و میراث بودی کھ بفروشی و بری؟ -

 بازجویی رو شروع کردی؟دوباره از این حرف ھا چیھ؟ منظورت  -

 !حق دارم بدونم... دیگھ پای من و آینده ام ھم بھ این مسئلھ باز شده -

- ... 

 .میون حرف ھا یھ چیزی گفت... تو کمپ چند بار با نجمان صحبت کردم -

 چی؟ -

ش شرکت بزرگی کھ ھمیشھ آرزو. د واسھ ثبت یھ شرکت حقوقی پول الزم داریدبھش گفتی -

 !رو داشتید

 خب؟ -

اگر غزالھ قبل از مرگ ... یھ چیزی برام خیلی جالبھ: نسیم شھامتش رو جمع کرد و واضح گفت

  . طالق نمی گرفت، اگر کامیار طوریش نمی شد، تمام ثروتشون بھ تو نمی رسید
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. ماھان با دھن باز بھ نسیم خیره شده بود و نسیم می دونست کھ پاش رو از گلیمش درازتر کرده

بعد رو بھ نسیم . مرد پوزخند زد و درحالیکھ روی صورتش دست می کشید بھ آسمون نگاه کرد

  ...من... مثل ھمھ زن ھای دور و برش... کارن واقعًا دیوونھ ات کرده!! باورم نمیشھ: گفت

من اون شب از ھواپیما پیاده شدم کھ بھم خبر : زیر لب با غرغر چیزی زمزمھ کرد و بعد بلند گفت

... من اصًال تھران نبودم. ساعت بلیط ھا چک شده! تو راه فرودگاه تا خونھ، پدرم در اومد... ددادن

  !!شما خجالت نمی کشی از این ھمھ توھین و تھمت؟

ھمین االن بھ اون آقا گفتید، کسی کھ : تیر آخر رو زد. نسیم از رفتار تند ماھان مردد شده بود

  !کنھبرنامھ چیده، خودش مستقیم اقدام نمی 

  می فھمی چی داری میگی؟ با این حساب کارن ھم می تونست ھمین کار رو کنھ؟  -

. بیرون رفت» !بھ اندازه ی کافی شنیدم«بعد توی ناباوری بھ طرفین سر تکون داد و با جملھ ی 

نسیم نفسش رو بیرون فرستاد و بھ شیر آب حیاط کھ جلوی چشمش . ھنوز زیر لب غرولند می کرد

نمی خواست بھ . روزی کھ کارن مشغول درست کردنش بود رو بھ خاطر می آورد. بود خیره شد

شاید این وسواسی کھ روی . این فکر کنھ کھ تاثیر کارن روز بھ روز توی زندگیش بیشتر میشھ

شاید این وسط . توھمی بود کھ از ھمذات پنداری با کارن ناشی می شد ،جریان غزالھ پیدا کرده بود

پلک ھاش رو برای چند ... شاید کارن ھمھ ی واقعیت رو نگفتھ بود. ھ بودچیزی رو جا انداخت

  . لحظھ بست و بعد سمت خروجی رفت

نمی تونست با َشک . وقتی پشت فرمون نشست کمی مکث کرد و دوباره مغزش رو بھ کار انداخت

ه کھ بلیط از یھ طرف واضح بود کھ دادگاه بھ ماھان بھ چشم برادر داغدیده نگاه کرد. زندگی کنھ

کسی کھ شاکی پرونده ھم . ھواپیما و سفرش، قطعی ترین عذر برای نبودن سر صحنھ ی جرم بود

از طرف دیگھ، کارن فعلی آدم سابق نبود و نسیم . بھ حساب می اومد و دست پیش رو گرفتھ بود

بھ خصوص کھ جریان دادگاه رو اصًال ! نمی دونست از اون شخصیت چھ کارھایی برمی اومده

 کھ بھ نوعی با ھر دو زنی. ھم مطرح بودغزالھ با نسرین ر این وسط گفتگوی آخ... ش نداده بودک

  !نسیم نمی دونست باید کدوم رو باور کنھ. مرد رابطھ داشت

فقط می دونست برای وارد شدن بھ زندگی کارن نمی تونھ درگیر اما و . فشار دادشقیقھ ھاش رو 

رای پوشش این جرم استفاده کرد ولی باید کسی استخدام می شد  می شد بآدمیاز ھر . اگرھا بمونھ

. کھ خود غزالھ و کامی یا خدمھ ی خونھ بھش مشکوک نشند، یا اصًال متوجھ حضورش نباشند

از فکرھایی کھ ...  رو می شناختاضطراریکسی کھ ھمھ جای خونھ و راه ھای ورود و خروج 
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ترسی کھ بھ ! یعنی امکان داشت؟. شار داددستش رو روی دھان ف. بھ سرش زده بود، ترسید

. این ھمھ مدت با ماھان و کارن وقت گذرونده بود. سراغش اومده بود ھر لحظھ بزرگتر می شد

حاال کھ فکرش رو می !! چطور متوجھ این بخش پنھان توی روح و روان ھیچ کدوم نشده بود

 رو برداشت و شماره ی کارن موبایل. کرد، گاھی لحظھ ھای تاریکی رو کنارشون حس کرده بود

  جون دلم؟: خیلی زود جواب داد. رو گرفت

 یھ احساس دوست داشتنی توی رگ با شنیدن این لحن مھربون ،مثل ھر بار توی ھفتھ ی گذشتھ

  !سالم کارن: گفت.  جوشیدھای نسیم

  شکایت کردی؟. سالم عزیزم -

  چی؟: نسیم با حواسپرتی پرسید

  کردی؟از اون ھمسایھ ی عوضیت شکایت  -

 .نھ ھنوز... آھان -

 مگھ قرار نبود بری بھ پلیس گزارش بدی؟ می خوای من ھم بیام؟ -

- ... 

روانشناس بودنت، ... یا چھ می دونم...  بھ بھانھ ی یھ دختر تنھا بودنمن اجازه نمیدم -

 !بخوای ازش بگذری

 خوبھ؟. خیلھ خب میرم -

 چرا صدات یھ جوریھ؟ -

 .مکنھ ناراحتت کنھم. یھ سوال زنگ زدم... کارن بھ خاطرِ  -

 .چند بار بگم؟ من از دست عشقم ناراحت نمیشم -

وقتی اینطوری حرف می زد، . نسیم پلک ھاش رو روی ھم فشار داد و آروم بھ فرمون کوبید

یا شاید ... قبًال جلوش اینطوری نمی شد، شاید اسم این واقعًا عشق بود. زبون نسیم رو می بست

از بین آشناھای رو کارن، کسی : ت بیشتری بھ حرف اومدسرفھ ای کرد و با جرأ!! دیوونگی

  . ماھان میشناسی کھ زیاد توی خونھ رفت و آمد داشتھ باشھ؟ منظورم قبل از کار غزالھ است

  چرا می پرسی؟: بعد از چند ثانیھ جواب داد. کارن سکوت کرد

  .باید بدونم -

 .من اون اواخر وقتم رو ھر جایی می گذروندم بھ جز خونھ -

  ھمچین کسی رو سراغ نداری؟یعنی -
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اگر ھم می . ماھان تا وقتی غزالھ زنده بود، آشناھاش رو تو خونھ نمی آورد... یعنی... نھ -

 .آورد واسھ مراسم و عید و مھمونی و این چیزھا بود، نھ ھمیشھ

 .کھ اینطور -

 می خوای بھ چی برسی؟ -

 بھتر بود چھ کسی رو اجیر برای ماھان. چشم ھاش رو کمی مالش داد. خود نسیم ھم نمی دونست

  حیاط و استخر اون خونھ تو دیدرس خدمھ بود؟ کجا کار می کنند؟!... کارن: کنھ؟ پرسید

  .لیلی دارم نگران میشم -

 !لطفًا بگو -

 .کم و بیش -

 ممکنھ کسی وارد محوطھ بشھ و نگھبان نفھمھ؟ -

 .دزدگیر و دوربین نصبھ !اگر قرار بود نفھمھ، برای چی حقوق می گیره؟. نھ -

کسی . ھر کسی ھم کھ بود باید از بین خودی ھا انتخاب می شد. نسیم دوباره توی فکر فرو رفت

   ...شاید. کھ شک خدمھ رو تحریک نکنھ

  !شاید یکی از خدمھ -

 !چی؟ -

 .کارن نگھبان ویال عوض شده -

 خب؟ -

 تو آدرسی، شماره ای، چیزی ازش نداری؟ -

خود دکتر شکوھی و مادر غزالھ بھ کار برای چی باید داشتھ باشم؟ : جواب دادکارن بی میل 

  .بعد ھم کھ ماھان بود. مستخدم ھا رسیدگی می کردند

ولی بھ موقع خودش رو کنترل » پس تو اونجا چکاره بودی؟«جلوی زبون نسیم اومد کھ بپرسھ 

زندگی تحت سلطھ ی کارن بود و سرزنش کردن چیزی رو تبعات تمام این چند ماه مشاوره، . کرد

  با اون آدم چکار داری؟: خواست خداحافظی کنھ کھ کارن فورًا گفت. کرددرست نمی 

  .فقط چند تا سوال دارم -

 !از من بپرس -

 رو مشغول کنھ باید حلش کنم فکرم اگر چیزی می دونی کھ،... ای نگرانی نیستکارن ج -

 .ھمین. تا خیالم راحت بشھ
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خواھش می کنم انقدر !  ھم بخورهلیلی من با چھ زبونی بگم؟ نمی خوام آرامشمون بھ -

 !باور کن... این بھ نفع ھر دومونھ!  نکنرو نبش قبرگذشتھ ی من 

  ! اگر آدرس یا شماره ای ازش داری بده: جدی تر گفت. نسیم لحن صداش رو دوست نداشت

  می خوای چکار؟ -

 .می دونی کھ من دست برنمی دارم -

من دیگھ اون آدم !  کن لیلیگذشتھ رو ول: بعد جملھ ھاش رو. صدای نفسش رو توی گوشی شنید

  .خواھش عزیز دلم! کنیمرو بذار حاال کھ ھمھ چی خوب شده، زندگیمون . گذشتھ نیستم

آروم . نسیم نمی تونست جلوی ذھنش رو از بھ تصویر کشیدن یھ جفت چشم روشن و غمگین بگیره

  .وقتی ھنوز چیزی بینمون نیست! لطفًا من رو اینطوری صدا نزن: گفت

- ...  

 !الو.. !.کارن -

این روزھا مستقیم و غیر مستقیم، کارن فکرش رو پر . تماس قطع شد و نسیم نفس عمیقی کشید

بھ اما از ھر زاویھ ای کھ . کرده بود و بھ جز وقت کار توی دفتر، زمانی نبود کھ درگیرش نباشھ

دیگھ رو می بودند کھ ھمدو نفر . جریان نگاه می کرد، ھنوز ھیچ رابطھ ی قابل قبولی بینشون نبود

بعد از چند دقیقھ .  بھ صندلی تکیھ داد و پلک ھاش رو بست!!ردند و بعد با ھم بحث می کبوسیدند

شماره ی ثابتی با کد . سریع بازش کرد. خواست ماشین رو راه بندازه کھ پیامی از کارن رسید

، ولی یادت اگر می خوای تماس بگیر«نوشتھ بود عالوه بر یھ اسم کوچیک، زیرش . شھرستان بود

  »!باشھ کھ بھت ھشدار دادم

ور حرکت انتحاری ھ طرز بیان جملھ ھا می خورد کھ یھ جب. نسیم گوشی رو توی دستش فشار داد

چند دقیقھ با خودش کلنجار رفت کھ زنگ بزنھ . مینداخت وحشتباشھ و این نسیم رو بدجوری بھ 

رو برداشت زن مسنی بود کھ خودش کسی کھ گوشی . باالخره تصمیم گرفت کھ تماس بگیره. یا نھ

دوباره یھ بن . رو مادر اون مرد معرفی کرد و گفت کھ بیشتر از یک سالھ، ھیچ خبری ازش نداره

  !نگھبانی کھ ناپدید شده بود. بست دیگھ

بھ بارونی کھ حاال نم نم شروع . موبایل رو روی صندلی بغل گذاشت و از شیشھ بھ کوچھ زل زد

وضعیت نا آرومی داشت اما ماشین رو . اکستری و درخت ھای بدون برگشده بود، بھ آسمون خ

باید بھ خاطر خودش ھم کھ شده، بھ یھ . االن وقت ترسیدن و جا زدن نبود. روشن کرد و راه افتاد

  .نتیجھ ای می رسید
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52««   

 و دو موقع پایین رفتن از پلھ ھای طبقھ ی دوم، متوجھ فرشتھ خانم شد کھ با پالتوی ساده ی مشکی

خیلی واضح گفتھ بود کھ نمی خواد نسیم ھیچ جور رابطھ ای با . تا نون بربری باال می اومد

اما زن روی پلھ ھا . خانواده و دخترھاش داشتھ باشھ، نسیم ھم بدون سالم از کنارش عبور کرد

  !نسیم جان: ایستاد و گفت

  بلھ؟: جواب داد.  بودنسیم ابرویی باال انداخت و سمتش چرخید کھ کمی باالتر ایستاده

  .سالم -

 .سالم -

 چند دقیقھ وقت داری؟ -

 .باید برم از یکی از ھمسایھ ھا شکایت کنم، کارھای دفتر ھم زیاده... حقیقتش نھ -

 از ما؟ بھ خاطر حرف ھایی کھ زدم؟! شکایت؟ -

  .از کسی کھ ماشینم رو پنچر کرده! نھ: نسیم لبخند محوی زد و گفت

   بود؟جریان احمدزاده راست... یعنی -

آقای احمدزاده تا حاال چند بار برای من . بلھ: خیلی جدی گفت. دیگھ مراعات کردن کافی بود

دردسر درست کرده کھ چون می دونستم قصدش فقط جلب توجھ منھ، نخواستم آبروش جلوی 

  .خانواده بره ولی ظاھرًا لیاقتش رو نداره

نون ھا . حرف ھای نسیم گوش می دادفرشتھ خانم تمام مدت با تعجب و ابروھای گره خورده بھ 

  !اون جور آدمی نبود... جدی میگی؟ مگھ ممکنھ؟ آخھ: رو توی دستش جا بھ جا کرد و گفت

شاید زنش . دیدم چرا ھول ھولکی اسباب کشی کردند: نسیم شونھ باال انداخت و فرشتھ ادامھ داد

  !بویی برده بود

من اون روز باھات خیلی بد حرف ! یم جاننس: با سکوت نسیم، صورت فرشتھ ناراحت شد و گفت

  .توقع اون چیزھا رو نداشتم. نوشتھ ی ھمراه عکس ھا ناراحتم کرده بود. زدم

در واقع من با دکتر شفیق رابطھ ی نزدیکی دارم ولی نھ اون چیزی کھ ... مسئلھ ای نیست -

  .اون متن ھا ھم نصفش دروغ بود. شما فکر می کنید

. ما توی این مدت ھمسایگی، ھیچ چیز بدی ازت ندیدیم... امخالصھ اینکھ معذرت می خو -

 .شقایق ھم کلی من رو دعوا کرد

 .اتفاقیھ کھ افتاده. عیبی نداره -
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  خواستگاری یاسمن بھ کجا کشید؟: فرشتھ سر تکون داد و خواست دور بزنھ کھ نسیم پرسید

انگار با ھم قھر ... گاران... واهللا فعًال کھ خبری نیست: فرشتھ حرکتی بھ لب ھاش داد و گفت

  .دیگھ حرفش رو نمی زنھ. کردند

  .مزاحمت نشم... جوونند دیگھ: فرشتھ با خنده گفت. نسیم سری تکون داد و لبخند زد

  .خدافظ... خواھش می کنم -

شکایت از . کارن توی کوچھ منتظرش بود. فرشتھ باال رفت و نسیم پلھ ھا رو سریع تر طی کرد

تمام طول راه تا . باید از نزدیک بررسیش می کرد. نھ برای دیدنش بوداحمدزاده ساده ترین بھا

: موقع پیاده شدن نسیم پرسید. کارن حتی اخم ھم داشت. نزدیک ترین کالنتری، توی سکوت گذشت

  چرا امروز بداخالق شدی؟

- ...  

 چیزی اذیتت می کنھ؟ حرف ناگفتھ ای؟ ترسی از کاری؟ -

شما فرمودید حاال کھ چیزی بینمون نیست باھات : گفت. رداخم کارن غلیظ تر شد و سمتش نگاه ک

  .بد رفتار کنم

  ...گفتم. من نگفتم بد رفتار کن -

 !خوب رفتار نکن؟ -

 !کارن -

؟ یھ بار شده حرفم رو قبول انجام بدییھ بار شده کاری کھ من میگم رو ! کارن بی کارن -

 کنی؟

 چرا انقدر از پرسجوھای من می ترسی؟  -

- ... 

 ردی؟مگھ کار خالفی ک -

 !! آره -

- ... 

حتی خودم ھم از یادآوریشون حالم . من خیلی کارھا کردم کھ نمی خوام ازشون باخبر بشی -

 .بد میشھ

- ... 

 ! ھمین.اگر االن اینجام، فقط بھ خاطر اینھ کھ مطمئن بشم شکایت می کنی -
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 .مطمئن بشی بی خیال قضیھ شدم! شاید ھم می خواستی من رو چک کنی -

جوری کھ نسیم فکر می کرد قراره بیاد جلو و یکی از ھمون . ش زل زدکارن برای چند لحظھ بھ

ده دقیقھ بعد سرباز . ولی روش رو برگردوند و پیاده شد. حرکت ھای خود جوشش رو انجام بده

عمدًا صبح اومده بودند کھ کارشون زود . بھشون اطالع داد کھ می تونند وارد اتاق سروان بشند

  !بریم خانوم محسنی: م رو محکم سمت در کشید و گفتکارن بازوی نسی. راه بیفتھ

با ھم وارد اتاق شدند و کارن . نسیم با دلخوری نگاھش کرد اما چشم ھای کارن مستقیم بھ جلو بود

ھا، بامبوپنجره ی پر نور اتاق و  .ی میز سروان توی یک ردیف نشستندجلو. دستش رو برداشت

مرد دستی .  توضیح داد با خیال راحتل حضورشون رو نسیم دلیفضا رو قابل اعتماد کرده بود و

چرا ھمون روزی کھ متوجھ ورود غیر قانونی بھ خونھ اتون شدید با : بھ چونھ اش کشید و پرسید

   تماس نگرفتید؟110

ایشون چون تنھا زندگی می کنند، می ترسیدند با بزرگ : نسیم لب باز کرد اما کارن بھ جاش گفت

آخھ ضریب ھوشی ایشون خیلی باالست، خیلی ھم خوب آدم ! بدتری بیفتھکردن ماجرا اتفاق ھای 

  !اصًال ھم اھل تھمت زدن و پیش داوری نیست خدا رو شکر. ھا رو میشناسھ

 لحن جدی بھ خاطرنسیم جلوی لبخندش رو از حرف ھای بی ربط کارن گرفت و سروان کھ 

می دونید ساالنھ چند نفر بھ ! دلیل نمیشھاینکھ : تیکھ ھاش نشده بود، رو بھ نسیم گفتکارن، متوجھ 

  خاطر ھمین مخفی کاری ھا و ترس ھا خسارت مالی و جانی می بینند؟

  . تشخیص من بھ عنوان روانشناس اون لحظھ ھمین بود: نسیم

  !تشخیصشون حرف نداره. ایشون روانشناس برجستھ ای ھم ھستند... آخ یادم رفت: کارن

  !ی رفت دیگھ براش راه برگشتی نمی مونداگر آبروش جلوی خانمش م: نسیم

کنیم تا  کندوکاوباید انقدر تو زندگیشون ! ما مسئول راه برگشت مردم نیستیم جناب سروان: کارن

  .باالخره ھیچ راه برگشتی براشون نمونھ

  .جناب سروان زندگی ای کھ با قایم کردن حقیقت شروع میشھ، یھ دروغ بیشتر نیست: نسیم

  !غ سنج ھم ھستندایشون درو: کارن

  ...من: نسیم

  !!شما با این خانم چھ نسبتی دارید؟: سروان

ظاھرًا گفتگوی شخصیشون رو بھ سروان، . نسیم آب دھانش رو قورت داد و بھ کارن نگاه کرد

.  کھ اینطوری با چشم ھای درشت و دست ھای گره شده نگاھشون می کردمرد رو کالفھ کرده بود
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براشون سخت بود، اینجا اومدن چون تنھایی . یمارشون ھستممن ب: کارن خیلی جدی گفت

  .خانواده ی خانوم محسنی تو یھ شھر دیگھ اند. ھمراھشون اومدم

از این لحن و برخورد جدید کارن اصًال . نسیم دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و چیزی نگفت

! کنند باطالقھر می حس می کرد ھر دو توی حوضی دست و پا می زنند کھ فک. خوشش نمی اومد

بھ ھر حال ساکت موندن تو ھمچین مواردی، فقط راه رو واسھ : سروان سری تکون داد و گفت

  !قربانی شدن نفر بعدی باز می کنھ

  .حق با شماست... ولی بلھ. تو این مورد شک دارم: نسیم

لین کاری او. سواالت دیگھ ای ھم پرسید و پرونده رو تکمیل کرد. مشغول نوشتن چیزی شدمرد 

وقتی از کالنتری بیرون رفتند، ... کھ باید صورت می گرفت، پیدا کردن آدرس فعلی احمدزاده بود

  . مثل یھ بار بود رو دوشم... بسیار خب، خیالم راحت شد: گفتکارن خونسرد 

  !بار -

 حداقل یھ نفرمون: کارن ادامھ داد.  ھوا داشت کم کم ابری می شد.توی پیاده روی پھن ایستادند

  .کارھاش درست پیش رفت

این مدل جدید بھ ھم زدنھ؟ مدل جدید کنار کشیدن؟ انقدر زود دلت رو : نسیم پوزخندی زد و گفت

  زدم؟

خواستگار بھتری پیدا شده؟ حرف ھای قشنگ تری زده؟ . ظاھرًا کھ تو بھ شک افتادی -

 !مثًال ماھان

نسیم متوجھ بود کھ کارن .  کردقدم زدن توی یھ مسیر بستھبھ ھر دو سکوت کردند و کارن شروع 

  ! کارنبیا با این حرف ھا بھ ھم توھین نکنیم:  بھ حرف اومدمدتیبعد از . اصًال رو بھ راه نیست

- ...  

 نکنھ نگرانی کھ بیشتر از این سر زبون ھا بیفتی؟ -

  .کار من از این حرف ھا گذشتھ: آھستھ گفت.  زد و با تاسف سر تکون دادنیشخندکارن 

بھ صورت بی . مستقیم بھش خیره شد. مگین صداش توی گوش ھای نسیم زنگ می زدتھ مایھ ی غ

  منظورت چیھ؟: پرسید. حال و حوصلھ اش کھ کمی ھم رنگ پریده بھ نظر می رسید

  .حاال حاالھا باید از کارم خدافظی کنم -

  !درست حرف بزن: گفت. راه نیفتھنسیم بازوش رو نگھ داشت کھ دوباره 
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 ھا با رئیس صحبت کرده، گفتھ ما رابطھ ی خصوصی داریم، ماھان بھ خاطر عکس -

  .امضای تو بی اعتباره

- ... 

 .دیر یا زود این موضوع مطرح می شد... البتھ نیازی ھم بھ یادآوریش نبود -

 ی صحبت کرده؟ِک -

 . دکتر مجیدی ھم دست ھاش بستھ است. ھمون موقعی کھ جریان عکس ھا داغ بود -

ھنوز نفھمیدی کی اون : پرسید.  و نسیم ھم دنبالش حرکت کردکارن بھ طرف ماشین راه افتاد

  ؟هعکس ھا رو پخش کرد

- ...  

 قصد پیگیری نداری؟ -

 از این بدترش کنم؟. پای خودم گیره -

 !!!نمی دونم، یھ کاری کن -

نسیم راھش . کارن و چند تا عابر با شنیدن صدای بلند نسیم سر چرخوندند و چپ چپ نگاه کردند

  !کجا؟؟: کارن پرسید. کردرو سمت خیابون کج 

  .کار دارم -

 .می رسونمت -

 ...نھ، خودم باید تمومش کنم -

  !ھمین امروز: و زیر لب اضافھ کرد

واقعیت ھر چی کھ بود، حتی . نمی تونست دست رو دست بذاره و شاھد از ھم پاشیدن کارن باشھ

نھا سر نخ این بود، فعًال ت! اگر بر خالف حدس و انتظار و میل نسیم، ھمھ حق داشتند کھ بدونند

اون عکس ھا وقتی پخش شد کھ نسیم توی ھتل بھ ماھان گفت پرونده ی کارن رو با تشخیص مثبت 

ھمھ چیز بھ ماھان ختم می چرا ... این تنھا راه برای بی اعتبار کردن تشخیص نسیم بود. فرستاده

یا کسی کھ بھ خاطر شد؟ ماھان واقعًا کی بود؟ ھمون مرد قوی و دلسوزی کھ نسیم شناختھ بود 

یھ تاکسی گرفت و آدرس خونھ ی ویالیی ماھان رو ! خواستھ ھاش، ھر کاری ازش برمی اومد؟

شاید .  از شیشھ ی پشت بھ کارن کھ مات ایستاده بود و رفتنش رو تماشا می کرد، نگاه کرد.داد

 نسیم رو رام شاید فکر می کرد، می تونھ. ھمھ ی حرف ھاش برای گناھکار جلوه دادن ماھان بود

  .  و با سرگردونی منتظر رسیدن بھ مقصد شدنفس عمیقی کشید. کنھ تا بھ کنجکاویش ادامھ نده
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با اینکھ می دونست ماھان این وقت روز حتمًا بھ . وقت پیاده شدن از تاکسی ھنوز مردد و گیج بود

مئن بود کھ مثل مط. دفتر وکالتی رفتھ کھ توش مشغولھ، باز ھم از حرف زدن با خدمھ می ترسید

مخصوصًا . دفعھ ی قبل بھ ماھان اطالع می دادند و نسیم نمی خواست مستقیم با ماھان در بیفتھ

اما بھ ھر حال می دونست کھ اگر تکلیف این َشک ھا ! از آب در می اومد واھی اگر تصوراتش

ل یھ زن  بقیھ ی عمرش رو با فکر کوتاھی کردن در مقابنکنھ، مجبورهرو ھمین امروز روشن 

اصًال چطوری می تونست با این ھمھ تردید کنار . بیمار و یھ بچھ ی چھار سالھ ی بی گناه بگذرونھ

  !کارن بمونھ؟

منتظر موند تا صدای ھمون خانوم مسن رو بشنوه . نفس عمیقی کشید و زنگ رو بھ صدا در آورد

فکر کھ چند تا سوال درباره ی با این . نسیم دوباره با دودلی بھ در بار نگاه کرد. ولی در باز شد

برای .  قبلی می پرسھ و برمی گرده، بھ خودش آرامش داد و قدم بھ داخل محوطھ گذاشتسرایدار

 حرف می زد و حقیقت حرف ھاش رو بررسی می کرد، کافی سرایدارنسیم ھمین کھ یک بار با 

  . بود

ی بادومی و سنگفرش خیسی ماسھ ھا. فضای زمستونی حیاط سرمای عجیبی بھ تنش می نشوند

ھا، باغچھ ھای برف گرفتھ، درخت ھای لخت کھ حیاط رو کوچکتر نشون می داد و خونھ ای کھ 

: ایوان خونھ، بلند گفت و روی برداشتنسیم قدم ھاش رو تندتر .  کرده بودقد علموسط حیاط 

  !سالم

: د و دوباره گفتترسی رو کھ ھر بار بھ اینجا پا میذاشت، سراغش می اومد، از دلش بیرون کر

  .سالم... ببخشید

با احتیاط وارد البی و بعد سالن بزرگ شد و بھ طرفی کھ دفعھ ی قبل خدمتکار . صدایی شنیده نشد

  !!کسی اینجا نیست؟ سالم: بلندتر پرسید. خبری از کسی نبود. ازش بیرون اومده بود، نگاه کرد

سریع چرخید و با دیدن ماھان، . برگردهوقتی دوباره جوابی نشنید، تصمیم گرفت کھ از ھمون جا 

ناخودآگاه قدمی بھ عقب برداشت  و در حالیکھ سعی می کرد نفس . درست پشت سرش جیغی کشید

  .سالم: ھای تندش رو کنترل کنھ، گفت

فقط توی سکوت نگاھش . اما ماھان با لباس ھای راحتی یک دست خاکستری، ھیچ جوابی نداد

انتظار نداشتی : ماھان بھ حرف اومد. بود ولی نمی خواست بروز بدهنسیم دچار دلشوره شده . کرد

  من رو ببینی؟

  ...من چقدر حواس پرتم، اومده بودم در مورد یھ... یعنی... نھ -
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  .ھمکار با شما مشورت کنم... یھ: با آرامش بیشتری ادامھ داد

  پس چرا وسط روز کاری اومدی؟ چرا قبلش تماس نگرفتی؟ -

 .لیدفکر کردم حتمًا منز -

 ساعت ده صبح؟ -

  ...اگر وقت ندارید، باشھ برای بعد: نسیم تک سرفھ ای کرد و گفت

ولی ماھان جلوی راھش رو بست و با ھمون چشم ھای بی حس . و با سرعت سمت خروجی رفت

ر آورد کھ کسی از اینجا اومدنش باخبنسیم بھ یاد . کھ حتی پلک ھم نمی زد بھ صورتش خیره شد

  خانوم خدمتکار نیست؟: پرسید.  توی خونھ ندیدهنیست و ھیچ کسی رو

  !ھر وقت بخوام می فرستمش بره... صاحب اینجا منم!!  نھ-

  !مثل سرایدار قبلی خونھ؟: نسیم پوزخند زد و گفت

  .مثل سرایدار قبلی خونھ -

نسیم تا قبل از . ماھان سعی نداشت ھیچ توضیح و توجیھی بیاره و این نشونھ ی خوبی نبوداین بار 

باشھ و ماجرا ا گذاشتن توی سالن، بھ طرز خوشبینانھ ای امیدوار بود کھ  تمام تصوراتش خیالی پ

د کھ از درون نسیم رو می لرزوند، مخصوصًا با این این بار ترس حقیقی بواما ... ختم بھ خیر بشھ

  . من بعدًا مزاحم میشم: دوباره سمت در رفت و گفت. چھره ی عصبی ماھان

. دون دردسر از این خونھ بیرون بره، بعد تصمیم می گرفت کھ باید چکار کنھفقط می خواست ب

  !عجلھ نکن: ماھان باز ھم جلوش ایستاد و گفت

- ...  

 !شھامت داشتھ باش، از خودم بپرس. می دونم برای سرک کشیدن تو زندگی من اومدی -

 .سو تفاھم شده... نھ -

  !!سو تفاھم؟؟: ماھان داد زد

  تو خیال کردی از پلیس ھم باھوش تری؟: ماھان ادامھ داد. قب برداشت بھ ع اینسیم قدم دیگھ

  !حرف پلیس رو می زنی؟: حاال کھ بھ اینجا کشیده بود، نسیم ھم بھ حرف اومد

- ...  

تو خودت بھتر از من می دونی پخش کردن زندگی خصوصی مردم تو رسانھ ھا چھ  -

 .اون ھم با تھمت ھای ھمراھش! جرمیھ
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 یک وکیل  ازفقط سکوت کرد کھ. کھ واکنشش رو در مقابل این اشاره ببینھبھ صورتش خیره شد 

من صالحیت تشخیص ندارم؟ بھ خاطر دو تا عکس؟ : نسیم ادامھ داد. کمتر از این انتظار نمی رفت

  انقدر از کارن متنفری؟

- ...  

از ھمون اول واسھ این معرف من شدی کھ بتونی کنترلم کنی؟ کھ روی تصمیماتم تسلط  -

تھ باشی؟ بھ خانواده ام نزدیک شدی، اعتمادم رو جلب کنی؟ چرا؟ چون از کارن داش

 متنفری؟

وقتی دوباره بھ صورت نسیم نگاه کرد دیگھ خبری از . ماھان پوزخند زد و روش رو برگردوند

  نمی خوای دست برداری، نھ؟: با اخم گفت. خونسردی و بی حسی توی چھره اش نبود

از من زنی نیستم کھ : کھ ھمیشھ وسط مشکالتش بیشتر می شد، جواب دادنسیم با اعتماد بھ نفسی 

  ! بگیره 2خفھ خونترس 

  !داری از روی خوش و آرامش من سو استفاده می کنی! نھ -

اونی کھ داره از ھمھ سو استفاده می کنھ، : نسیم برای توی دست گرفتن کنترل اوضاع، داد زد

  !تویی

جلوت رو نگیرند ھمینطوری ! چیھ؟ افسار پاره کردی:  داد زدماھان با خشم جلو اومد و مثل نسیم

   اومدی اینجا چھ غلطی کنی؟...ادامھ میدی؟

فقط عقب تر رفت تا . جوابی نداد. نسیم باورش نمی شد، این لحن حرف زدن مال ماھان باشھ

 ھات نمی خوای این فضولی: ماھان دوباره جلو اومد و گفت. باھاش فاصلھ ی بیشتری داشتھ باشھ

  رو تموم کنی، نھ؟

  ! ھمین حاال ھم از کالنتری دارم میام. نھ تا وقتی حقیقت روشن بشھ -

  !!کالنتری: ماھان با دھن باز بھش خیره شد و ھمونطور کھ جلو تر می اومد، زیر لب گفت

ھمین کافی نبود کھ مجبورم ! زنیکھ ی احمق: بعد دندون ھاش رو روی ھم فشار داد و بلندتر گفت

  خونھ ی پدریم رو بفروشم؟کردی 

  .ماھان بھ جلو اومدن و نسیم بھ عقب رفتن ادامھ داد. نسیم از حرف ھاش سر در نمی آورد

برنامھ ھام رو خراب کردی، حاال ھم میگی دست بردار ... افتادی وسط  زندگی کارن -

  بگو باھات چکار کنم؟... نیستی
                                                

خفھ خون عامیانھ ی خفقان  2  
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 !می خوام ھمین االن برم بیرون -

 جرأتش رو داری؟ -

تو . گیج بود ولی می دونست باید از این خونھ بیرون بره.  نگاھی بھ پشت سر ماھان انداختنسیم

. با اینکھ می دونست تا کوچھ راه طوالنی ای داره. یھ حرکت ناگھانی، مستقیم بھ طرف در دوید

. نسیم کیف رو رھا کرد و بھ دویدن ادامھ داد. ماھان سمتش ھجوم آورد و بند کیفش رو کشید

نسیم با دست دیگھ، گلدون روی نزدیک . ن نزدیک در دست نسیم رو گرفت و بھ عقب کشیدماھا

صورت . ترین میز تزیینی رو برداشت و بلند کرد تا اگر الزم شد برای دفاع ازش استفاده کنھ

داد . ماھان از عصبانیت سرخ شده بود و دیگھ شباھتی بھ اون آدمی کھ نسیم می شناخت نداشت

  ...خودت ول کن نیستی. کردم کھ دست از سرم برداریھر کاری : زد

نسیم از درد نالھ ای . دستش رو سمت داخل می کشید و فشار انگشت ھاش ھر لحظھ بیشتر می شد

چرخید و با دیدن . تو ھم رفت و دادی زدماھان صورت . کرد و گلدون رو پشت گردنش کوبید

  !!کار کنم لعنتی؟بگو باھات چ: گلدون توی دست نسیم، عصبانی تر گفت

صدای شکستھ شدن ظرف نفیس چینی توی فضا . گلدون رو از دستش کشید و روی زمین انداخت

بھ امید اینکھ صداش بھ گوش کسی . نسیم با تقال بھ دست ماھان چنگ انداخت و فریاد زد. پیچید

ن کھ از ماھا! این دیوونھ کھ از خواھرش نگذشتھ بود، ممکن بود ھر بالیی سرش بیاره. برسھ

جا بکشھ، ھیچوقت کارن رو ناگر می دونستم قراره بھ ای: تقالی نسیم کالفھ شده بود، دوباره داد زد

  . سمتت ھل نمی دادم

بھ کارن ! می خوای بھ جرم ھات اضافھ بشھ؟ پلیس ھمھ چیز رو می دونھ! ولم کن ماھان -

  !ھم گفتم کھ اینجام

 چی بھشون گفتی؟!!... لعنتی -

می تونی جرمت رو تا حد تحریک بھ ! بیشتر از این خرابش نکن...  شددیگھ تموم! ماھان -

 .بذار من برم. خودکشی پایین بیاری

صدای نفس ھای تند و خشنش بھ . ماھان چیزی زیر لب گفت و پلک ھاش رو روی ھم فشار داد

  ماھان رو بیرون بکشھ، ولیساعدشنسیم از حواس پرتیش استفاده کرد تا . گوش نسیم می رسید

نسیم از ترس چیزی کھ قرار . دوباره بھ خودش اومد و دستش رو داخل جیب شلوارش فرو برد

  رو زیر گلوشانتظار داشت لبھ ی تیز کاتری. بود بیرون بیاد، جیغ کشید و چشم ھاش رو بست

بعد از چند ثانیھ چشم باز کرد و بھ جای کاتر، موبایل ماھان رو . لمس کنھ اما ھیچ اتفاقی نیفتاد
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ماھان با صدایی کھ انگار از . نمی دونست باید چھ عکس العملی نشون بده. لوی صورتش دیدج

  !ببین: چاه بیرون می اومد گفت

ظاھرًا . آروم ساعد نسیم رو ول کرد و نسیم ھم انگشت ھاش رو از دور بازوی ماھان برداشت

نمی تونست بھش . اوضاع کمی آروم شده بود ولی وحشت ھنوز تھ دل نسیم رو خالی می کرد

  !!ببین: ماھان دوباره با اخم اصرار کرد. اعتماد کنھ

. فیلم پخش شد. ل رو از دستش گرفت و دکمھ ی پلی ویدیوی روی صفحھ رو لمس کردیموبا

تصویر زنی کھ با پالتوی سفید و موھای َلخت و پریشون روی شونھ ھاش، روی پل زیبایی ایستاده 

. جلوتر اومد و نسیم صورتش رو تشخیص داد. ت تکون می دادبود و با لبخند برای دوربین دس

  ! سالم ماھان: رو بھ دوربین گفت. غزالھ بود

غزالھ دست ھای کوچیک پسربچھ ای رو گرفت و . زاویھ ی دوربین ھم تغییر کرد. بعد خم شد

  !سالم کن: گفتبا لبخند بھش . سمت دوربین کشید

اینجا خیلی ... دایی ما حالمون خوبھ: بین ادامھ دادکامیار دست تکون داد و غزالھ رو بھ دور

  مگھ نگفتی موقع آدم برفی ھا میای؟. فقط دلمون برای دایی جون تنگ شده. قشنگھ

  !بوس بفرست: بھ کامیار گفت

کسی کھ پشت دوربین بود خندید و . کامیار خندید، شال گردنش رو پایین کشید و بوس فرستاد

  .وند با چشم ھای روشن بودیھ زن بل. گردونددوربین رو سمت صورت خودش بر

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

 please: دوباره ھر سھ با خنده تکرار کردند

عکس !... تاریخش رو ببین: ماھان گفت. ویدیو قطع شد و نسیم با گیجی بھ صورت ماھان زل زد

  دیدی، این ھمون بچھ ی چھارسالھ است؟ھای کامیار رو تو اتاقشون 

. کامیار ھم بزرگ شده بود. تاریخ فیلم مال ھمین سھ ھفتھ پیش بود. نسیم آب دھانش رو قورت داد

  . گوشی از دستش افتاد و ماھان روی ھوا گرفتش

ماھان بازوش رو نگھ داشت و سمت یکی از . نمی تونست با تمرکز فکر کنھ. نسیم تلو تلو خورد

مطمئن نبود تو حالی . نسیم نشست و بھ نقش ھای فرش زیر پاش خیره شد.  حرکتش دادمبل ھا

ھیچ جور توضیحی رو ھضم کنھ ولی ماھان رو بھ روش نشست و با آرامشی کھ بھ باشھ کھ بتونھ 

مرگشون رو از روی یکی از پرونده ھام تو کانادا، . غزالھ و کامیار نمردند: دست آورده بود، گفت

  . ماه از برگشتنم بھ ایران می گذشت کھ دیگھ مطمئن شدم باید یھ کار اساسی کنم9. ردمبازسازی ک
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  .من نمی فھمم -

باورم نمیشھ مجبور شدم بھ : ماھان چشم ھاش رو بست و روی صورتش دست کشید، آھستھ گفت

  !! فکر کردی من قاتلم!! تو توضیح بدم

  .ھمممن نمی ف! حرف بزن: نسیم گفت. با تاسف سر تکون داد

غزالھ داشت زیر فشار دیوونھ : ماھان با کالفگی دستش رو توی ھوا تکون داد و بھ حرف اومد

اگر ... نمی خواستم کسی بویی ببره، مخفیانھ براش دارو می گرفتم، می بردمش روانکاوی. می شد

بعد از طالق ... نوع بیماریش رو... کسی می فھمید، مخصوصًا پرونده ی قبل از ازدواجش رو

  .ھیچ حق و حقوقی بھش تعلق نمی گرفت

  .کارن کھ بیماریش رو می دونست -

 . عود کرد تازه کامل فھمیدوقتی عالئم بیماری. بل از ازدواجنھ ق -

- ... 

آشناھای پدرم، پدر . تا تونستم آشنا پیدا کردم. برنامھ ریزیم یک سال و نیم طول کشید -

 . دادمباید خواھرم رو از دست اون آشغال نجات می... غزالھ

 !پلیس! اورژانس! مگھ میشھ؟ برگھ ی پزشک قانونی -

 ...بھ ھمون نگھبان کھ دنبالش افتادی و زنگ زدی بھ مادرش -

گفتم وقتی ھواپیمام بلند شد، استخر رو : ادامھ داد. مکث کرد تا بھ نسیم بفھمونھ از ھمھ چیز باخبره

کھ نبض و ضربان و می کرد زریق  تماده ی بیھوشییھ نوع بھ غزالھ و کامیار باید . آماده کنھ

می  . زمانبندی و دوز خاصی داشت کھ از دکتر گرفتھ بودم.یارهرین حد پایین بتنفس رو تا آخ

، می می مونداگر زیاد سر صحنھ . خواستم کارن فقط یھ بار ھر دو تاشون رو ببینھ و قبول کنھ

. زدیک ترین بیمارستان بوداورژانس مال ن. یھ دعوا راه انداختم کھ حواسش پرت بشھ. فھمید

خودش ترتیب ھمھ . با پزشک اورژانس آشنا بودم. بیمارستانی کھ پدر غزالھ اونجا کار می کرد

کسی نبود کھ ندونھ داماد شکوھی چجور . ھمھ از عوضی بودن کارن باخبر بودند. چیز رو داد

 قانونی یتو پزشک. ..ازش خواستم بعد از رسیدنشون بھ بیمارستان مرگ رو اعالم کنھ. آدمیھ

طرف فکر . رشوه ی سنگینی دادم کھ با خودکشی روش سرپوش بذارند و پرونده رو بفرستند بره

غزالھ و کامیار رو ھم بعد از مراقبت ھای اولیھ منتقل کردم تو یھ !! می کرد ماجرا سیاسیھ

  . آپارتمان تا آب ھا از آسیاب بیفتھ

  !بھ ھمین راحتی؟: ب گفتنسیم کھ مات صورت ماھان شده بود، زیر ل
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- ...  

 مردم چی؟ -

فقط دو تا سنگ . بھ ھمھ گفتم بھ خاطر خودکشی، می خوام مراسم بی سر و صدا باشھ -

 !دو ساعت طول کشید. حتی بدون اطالع دفتر قبرستون... توی مقبره اضافھ کردم

  اگر پیگیر می شد؟می موند چی؟تھران اگر کارن  -

م تا پای ستمی دون. مھ ی واکنش ھاش رو میشناختمھ. من دو سال با کارن زندگی کردم -

پدر و مادر زنش ... مشکلی وسط میاد، فرار می کنھ و دردسر رو میندازه گردن بقیھ

بعد از ھر دعوا می زد .  کرد، ولش کرد عودمریضی زنش. مردند، زنش رو تنھا گذاشت

رار کرده و ھیچ کدوم د فحاال ھم کھ می بینی بھ خونھ ی جدی. بیرون و چند روز نمی اومد

 . از وسایلش رو نبرده، حتی لباس ھاش

فرار کردن از ھر چیزی بھ جز شغل !  کردنشونھ خالیکار کارن ھمینھ، : پوزخند زد و ادامھ داد

 !لعنتیش

-  ... 

. اگر ھم جواب نمی داد چیز زیادی از دست نمی دادیم. ریسک بزرگی بود ولی جواب داد -

از . کارن بھ ھر حال حضانت کامیار رو می گرفت... نافرجامتبدیل می شد بھ یھ خودکشی 

وکیلش شنیده بودم کھ می خواد مریضی غزالھ رو بھانھ کنھ، اجازه ی دیدن کامیار رو 

با یھ خودکشی نافرجام حداقل می تونستیم قاضی رو نرم تر کنیم کھ بھ ضرر . بھش نده

 .غزالھ رای نده

 !ازدواج بیماری رو ازش مخفی می کردیدنباید قبل از ... خب... این حرف ھا -

ھدف کارن : بعد دوباره بھ حرف اومد. ماھان بھ پشتی صندلیش تکیھ و چشم ھاش رو مالش داد

تو فکر می کنی بھ اون بچھ اھمیتی می داد؟ وقتی من رسیدم !!! دور کردن کامی از خطر نبود

من بودم کھ !!! عمًال بابا نداشتبود و ایران یھ بچھ رو دستم مونده بود کھ مادرش کم آورده 

 ...  دکتر بردنش، گردش بردنش، رسیدگی بھ خورد و خوراکش وقتی پرستار نبود.بزرگش کردم

  . من ھنوز نمی تونم باور کنم... من: و آھستھ گفت. نسیم با انکار سر تکون داد

  چرا؟ -

- ... 
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اون مرد ...  بودمی کرد کھ فقط دنبال موقعیت پدرشخواھرم داشت با یھ حیوون زندگی  -

 این ھا رو بھت گفتھ؟. بیچاره واسھ بستن دھنش، مدام باغ و ملک بھ نامش می زد

- ... 

تو ویالیی کھ از پدرزنش باج گرفتھ بود، ھر ماه . تو ھر سوراخی یھ زن قایم کرده بود -

می خواست ھر . حتی از زنی کھ من باھاش قرار میذاشتم نگذشت. پارتی می گرفت

 !ھدومون رو بچزون

 !از این خبرھا ھم نبود! انقدر بی انصافی نکن -

!... تو چی می دونی؟ ده سال غزالھ رو بازی داد، ده سال زجرش داد، تا حد دیوونگی -

. درس بخونھ، کار کنھ. یھ آدم جدید بشھ. خواھرم می خواست یھ زندگی جدید داشتھ باشھ

 .من ھم بھش قول دادم ھر کاری ازم بربیاد انجام بدم

  بفرستیش بره؟قاچاقی -

فرستادمش عراق، بعد ھم ... بھ یھ جاعل پول دادم تا براش یھ ھویت جدید درست کنھ -

 . دوستم بردش کانادا

سرش تیر می . این شوک از شوک زلزلھ ھم بدتر بود. نسیم نگاھش رو سمت دیگھ ای چرخوند

سمت کیفش . کشید، کارن بھش گفتھ بود مسکن نخوره ولی درد بھش اجازه ی نشستن نمی داد

 در حالیکھ جای ضربھ ی گلدون رو روی گردنش ماساژ می داد،  ماھان.رفت و قرص در آورد

  .برات آب میارم: و گفتشد بلند 

تنھا چیزی کھ وسط این ھمھ دروغ و فریب و تنفر بھش امید . نسیم مشغول قدم زدن توی سالن شد

این . با فکر کارن اخم کرد... بغلش کنھکارن می تونست دوباره . می داد، زنده بودن کامیار بود

ماھان با لیوان آب ! چھ زندگی گندی بود کھ تا ھمین یھ سال پیش برای خودش درست کرده بود؟

کارن بھ ما اھمیتی نمی داد، ما : ماھان لیوان رو گرفت و گفت. برگشت و نسیم قرص رو خورد

   تو واقعًا از کالنتری اومدی؟...ھم بھش اھمیتی ندادیم

اگر این ھمھ مخفی کاری کرده بودی، دیگھ : در عوض پرسید. نسیم بھ عالمت منفی سر تکون داد

  دادگاه رو چرا راه انداختی؟

... خودم وکیل بودم. بعد از چھلم، ھر کی من رو می دید، حرف از شکایت کردن می زد -

بود سر کارن ھم خیلی ریلکس برگشتھ ... تازه. اگر کاری نمی کردم خیلی تو ذوق بود

یھ در صد سختی . می خواستم زندگیش بھ ھم بریزه. کارش، انگار نھ انگار دو نفر مردند
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و ھمون می دونستم مدارک و شاھدھا انقدر قوی ھستند کھ ت. ھای غزالھ رو تحمل کنھ

  . رو زندگیش تاثیر میذاشتبھ ھر حال مرحلھ ی اول ادعا رد بشھ، ولی 

ماھان . دوست و ھمکار، ھمھ بیشتر از یک سال سر کار بودنداین ھمھ فامیل و . نسیم آھی کشید

... بیمارستان پرتش کنند بیرونبدم نمی اومد مثل سگ از دانشگاه و : دوباره سکوت رو شکست

  !یکھ ی یھ ال قبای بی خانوادهمرد

چطور انقدر : باز طاقت نیاورد و باالخره گفت. نسیم لب باز کرد کھ حرفی بزنھ ولی منصرف شد

  نسرد حرفش رو می زنی؟ نمی بینی باھاش چکار کردی؟خو

بچھ ای کھ با ! اون وقتی کھ جیک جیک مستونش بود باید یادش می افتاد بچھ ای ھم داره -

وجود بابای متخصصش نمی تونھ شب ادراریش رو کنترل کنھ و تو تخت داییش می 

  .خوابھ

بعد بھ خودش مسلط . گذاشتنسیم برای لحظھ ای پلک ھاش رو بست و دستش رو روی لب ھاش 

  ندیدیش چطوری پرید تو کارون؟: شد و گفت

ولی قبلش با ... اونجا دلم بھ حالش سوخت: گفت. ابروی ماھان باال رفت و روش رو برگردوند

  .استم تمومش کنم و برگردم کانادافقط می خو... کاری نمی شد کرد. دکتر مجیدی حرف زده بودم

ولی مگھ تو گذاشتی؟ چند ماھھ مدام افتادی تو کار و زندگی :  دادبھ صورت نسیم زل زد و ادامھ

  این رو می خواستی؟!... ھی بھ این و اون زنگ می زنی!... ھی سوال پیچ می کنی. من

ھیچ می فھمی چی داری میگی؟ من رو سرزنش می کنی؟ اونی کھ با زندگی و حرفھ ی  -

  بکار ھم ھستی؟حاال طل! یھ دکتر معروف این مملکت بازی کرده تویی

  !!ھیچ کدوم از این ھا ربطی بھ تو و زندگیت نداره: ماھان عصبانی جلوتر اومد و گفت

  .ولی شاید ربط پیدا کنھ -

 .پس خواستگاری کرده -

 .تقریبًا -

  بشھ؟ چیزی،یمطمئنی قرار نیست پدرت رئیس جمھور -

ودش رو برده کارن با اون ازدواج حساب شده اش، آبروی خ. نسیم نفسش رو با حرص فوت کرد

نمی دونم تو با کارن : ماھان دوباره شروع کرد. بود و چیزی این واقعیت رو عوض نمی کرد

اما این آدم کسی ... اصًال ھم برام مھم نیست چطوری تونستی روش تاثیر بذاری... چکار کردی

کر ف! ممکنھ عوض شده باشھ ولی چیزی از گناھش کم نمیشھ. نیست کھ با غزالھ زندگی می کرد
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می کنی اگر غزالھ براش اھمیتی داشت نھ موقعیت پدرش، نمی رفت سوابق پزشکیش رو در 

  . خوب شده بودموقع ازدواج... بیاره؟ مریضیش مال سال ھا قبل بود

نسیم حقیقت تلخ حرف ھای ماھان رو درک می کرد اما بھ این ھم باور داشت کھ سختی ھا و از 

واضح . کارن کم چیزی رو از دست نداده بود. ی کنھدست دادن ھا، شخصیت مردم رو عوض م

 بیشتر تحمل می کرد، اون دوران  سرسخت تر بود وشاید اگر غزالھ. بود کھ تغییر می کنھ

اه اصلی زندگیش دوباره بھ رسرگردونی کارن کھ ناشی از فشار زیاد قبلش بود، تموم می شد و 

نسیم نمی دونست این بحث ... شت سر بذارندبا ھم می تونستند مشکالتشون رو پ شاید. برمی گشت

اصال : سمت پنجره ھای رو بھ حیاط رفت و پرسید. تا کجا پیش میره اما سوال ھاش تمومی نداشت

  ھیچوقت تو عمرش کارن رو دوست داشت؟ 

- ...  

 !دوست داشتن با ادعای مالکیت فرق داره -

- ... 

 ...جدا کردن کسی از بچھ اش -

من ھم نمی ... غزالھ بدون کامیار با من نمی اومد! و داشتدقیقًا کاری کھ کارن قصدش ر -

 . نمی تونستم بذارم خواھرزاده ام با کسی مثل کارن بزرگ بشھ. تونستم ولش کنم

کھ یھ عمر با عذاب بدت ھم نمی اومد : گفت. نسیم نگاھش رو از پنجره گرفت و بھ ماھان دوخت

  !!مقصر می دونھرو  حتمًا خودش حتی نسرین ھم. وجدان مرگ زن و بچھ اش زندگی کنھ

سمت در رفت ولی با . نسیم دوباره برگشت و کیفش رو از روی زمین برداشت. ماھان حرفی نزد

  چکار می خوای کنی؟: صدای ماھان متوقف شد

  تو چھ انتظاری داری؟ حق رو بھ تو و خواھرت بدم؟ -

نسیم مادر : اغ داشت، گفتبا لحن مالیمی کھ ھمیشھ ازش سر. ماھان حرکت کرد و جلوش ایستاد

  !رو از بچھ اش نکن

پدر رو : با چھره ی گرفتھ گفت. از این زاویھ نگاه نکرده بود. فرو ریختنسیم چیزی توی سینھ ی 

  جدا کنم؟

باور کن اگر نجمان ھم بھ جای من بود و از دستش برمی اومد، صد بار ھمین کار رو  -

  .کرده بود
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خیلی ھا تو : ماھان ادامھ داد. اب ھم ھمچین کاری بعید نیستنسیم می دونست کھ از نجمان کلھ خر

شغلشون رو از دست . زندگی خودشون و خانواده ھاشون وابستھ بھ این جریانھ. ماجرا درگیرند

  .میدند

- ...  

درگیر غزالھ ھنوز . حکم رشوه و صحنھ سازی و جعل برای من و خواھرم می برند -

 . ر بکشھحقش نیست بیشتر از این زج... بیماریشھ

- ... 

جداشون کنی، واقعًا خودکشی . کارن کھ عادت کرده ولی ھمھ ی دلخوشی غزالھ کامیاره -

 .می کنھ

 ...ولی کارن -

گفتم سریع تر برم و بذارم زندگیتون رو . من ھم وقتی تو کارون دیدمش ناراحت شدم! آره -

  ...کنید

  .اون عکس ھا کار من نبود: دوباره بھ حرف اومدماھان . نسیم پوزخند زد و سرش رو چرخوند

- ...  

حتی جلوی پرچمی برات قھرمان ... می خواد با تو زندگی کنھ. کارن االن فراموش کرده -

ما ھم قول میدیم . دیگھ چی می خوای؟ شانست رو باھاش از دست نده. بازی در آورد

 .پامون رو کامل از زندگیتون بکشیم بیرون

 می فھمی چی از من می خوای؟ -

فکر می کنی اگر بفھمھ چی میشھ؟ بھت . بیشتر از ھمھ کارن. مھ ستاین بھ نفع ھ -

کامیار ... تازه میفتھ دنبال انتقام و شکایت از من و غزالھ! نھ عزیزم! مژدگونی میده؟ نھ

کارن کامیار رو زنده ببینھ میشھ . زندگی خودتون ھم جھنم میشھ... بدون مادر می مونھ

ن ھمھ زحمتی کھ نذار ای خودش این رو می خواد؟ فکر می کنی... ھمون آدم آشغال سابق

 .براش کشیدی ھدر بره

 خیال می کنی من وحشت نکردم؟. کھ تصمیم من نیست این! ماھان -

 .وقتی بچھ اتون رو بغل بگیره دیگھ یادش نمیاد کامیاری ھم بوده! پس خرابش نکن -

 چطور دلت میاد این حرف رو بزنی؟ -

 ...خودت ھم می دونی! حقیقت ھمینھ -
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: ماھان اضافھ کرد. گلوش خشک شده بود و ھمچنان سردرد داشت. نسیم دست ھاش رو مشت کرد

  .کامیار رو ببینھ تو رو فراموش می کنھ

پای غزالھ دوباره بھ زندگی . این ماجرا روی زندگی  ھمھ تاثیر میذاشت. نسیم توی فکر فرو رفت

رن برای جبران یک سال از دست کا. کامیار بھانھ ی مادرش رو می گرفت. کارن باز می شد

حال غزالھ بھتر شده بود و کارن ممکن بود بھ خاطر ... رفتھ، خودش رو وقف کامیار می کرد

نسیم من نمی : ماھان گفت. با این تصورات سرش رو تکون داد و سمت در رفت... کامیار دوباره

  .ھتونم تو چشم ھای خواھرم نگاه کنم و بگم ھمھ ی رویاھاش بھ باد رفت

- ...  

 !نسیم خواھش می کنم -

  .فکر کنمروش باید : نسیم از ھمون جا داد زد

بحث با ماھان انقدر داغ بود کھ . ھمین کھ پاش رو از در بیرون گذاشت، متوجھ بارون شدید شد

 و بقیھ ی راه رو بھ سرعت گذشتطول ایوان از . این چیزھا حواس ھیچ کدوم رو پرت نمی کرد

 خونھ ی نفرین شده با بیشترین سرعت خودش رو از این. یاد خیس نشھزطی کرد تا بدون چتر، 

. باید شرایط ھمھ رو بررسی می کرد. باید بھ خونھ می رفت و خوب فکر می کرد. بیرون انداخت

می تونست حداقل یک سال حرفی نزنھ تا بھ زندگی خودشون . کامیار، غزالھ، کارن و حتی خودش

یزی از ازدواج نگفتھ بود و ورود ناگھانی کامیار، ممکن بود کارن ھنوز چ. سر و سامون بدند

 ولی با دیدن کارن، درست رو بیفتھسمت خیابون اصلی راه چرخید کھ . برای ھمیشھ ساکتش کنھ

. سر تا پاش خیس بود و با چشم ھای سرخ شده نگاھش می کرد. بھ روش، در جا میخکوب شد

یقھ پیش، بی خیال کنترل و خونسردی شد و زیر گریھ نسیم بعد از گذروندن فشار و سردرد چند دق

این ھمھ تردید و پس زدن بھ خاطر آقای : کارن جلوتر اومد و با صدای گرفتھ ای پرسید. زد

  مجنون بود؟

  !کارن -

 !از جنتلمنی مثل ماھان نمی تونی دل بکنی؟ -

ن نمی خوام م! نگران نباش: گریھ ی نسیم بیشتر شد و کارن در حالیکھ جلوتر می اومد گفت

  !اگر قراره چیزی رو بھ زور نگھ داریم، ولش کنم بھتره... مجبورت کنم

نسیم برای تصمیم گرفتن ! نھ.  پارک شده بود و سمت ماشینش رفت کھ زیر درختبرگشتبعد 

قبًال تو ھمین موقعیت قرار . قرار نبود چیزی رو بھ زور نگھ داره. احتیاجی بھ فکر کردن نداشت



 526 

ا بدترین تصمیم، وحید رو بھ خاطر پنھانکاریش از دست داده بود، نباید دوباره با یھ گرفتھ بود و ب

ده سال بزرگتر نشده بود کھ یک بار دیگھ مثل . پنھانکاری دیگھ، اشتباھش رو تکرار می کرد

دنبال ! حتی اگر این حقیقت تمام زندگیش رو زیر و رو می کرد... ھمون دختر ھجده سالھ عمل کنھ

  !صبر کن: ید و گفتکارن دو

- ...  

 !کارن -

 !چی می خوای؟ -

 از کی اینجایی؟ -

 .از وقتی تاکسی اینجا پیاده ات کرد -

می دونست . نسیم دستش رو روی بازوی کارن گذاشت و برش گردوند تا بھ صورتش نگاه کنھ

  . اتفاقات اخیر و ضربھ ی شغلی کارن باعث این بھانھ گیری ھای الکی شده

  !کارن -

با ھر کی می خوای :  کھ سرخی چشم ھا و گرفتگی صداش رو پنھان کنھ، گفتکارن پوزخندی زد

  ...من نمی خوام عشقم رو اذیت کنم!... برو

چشم ھاش دقیق ابروھای کارن توی ھم رفت و . بغض نسیم دوباره شکست و گریھ اش بیشتر شد

  !بھ خودت مسلط باش... یھ خبر خوب بھت بدم... می خوام: گفتنسیم . تر شد

  ! شده؟چی -

 .کارن ھمھ چیز درست شد -

می . ھمھ چیز برای کارن درست شده بود ولی نسیم نمی تونست جلوی اشک ھاش رو بگیره

می دونست رابطھ اش با کارن بھ پیچیده ترین . دونست برای خودش ھیچ چیز دیگھ مثل قبل نیست

م گذاشت و دستش رو روی گونھ ی نسی. کارن ھنوز گیج نگاھش می کرد. حالت ممکن رسیده

  چی داری میگی؟: پرسید

حرف ! گریھ نکن: کارن با نگرانی بیشتری گفت. نسیم ھنوز ھم کنترلی روی اشک ھاش نداشت

  !ماھان کاری کرده؟! بزن

  ... دنیا باالخره اون چیزی کھ می خواستی رو بھت برگردوند!... کارن -

 .من نمی فھمم! درست حرف بزن لیلی -
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ی بینیش کشید و در حالیکھ سعی می کرد گریھ رو تموم کنھ، نسیم دستمال توی جیبش رو رو

  یادتھ تو کمپ گفتی چی می خوای؟: جواب داد

این ... ھر دوشون زنده اند. کامیار زنده است: نسیم ادامھ داد. دست کارن پایین افتاد و منتظر موند

  .ھا ھمھ بازی ماھان بوده

صدای بارون موسیقی متن این . نمی زدکارن ھمچنان بھ صورت نسیم خیره شده بود و حرفی 

  .کوچھ ی خلوت بود

  .از اول دروغ بود... کارن متوجھ شدی؟ ھمھ اش دروغ بود -

پسرت . کامیار زنده است: دست ھاش رو دو طرف صورت ناباور کارن گذاشت و تکرار کرد

  .تو کانادا زندگی می کنھ. زنده است

وقتی ! ؟ داره گریھ می کنھونست بھ حال کینمی دنسیم و اشک راه خودش رو باز کرد دوباره 

چون با . غریبھ ای بھ بچھ ھا شکالت تعارف می کنھ، می ترسند و خودشون رو عقب می کشند

 می دونند، زندگی انقدر بی رحمھ کھ ھر مھربونی اضافھ ای، تاوان سخت ذھن کودکانھ ھمھمون 

نسیم . ت رو می خوان اما نمی گیرندکارن ھم شبیھ بچھ ھایی نگاه می کرد کھ شکال... تری داره

  ...کامیار: قدمی بھ جلو برداشت تا مطمئن ترش کنھ

بعد خودش رو رھا کرد .  ماشین چنگ انداخت تا سقوط نکنھدر اما زانوھای کارن سست شد و بھ

 صورت د قطره ھای بارون بانسیم بھ برخور. و آروم آروم روی آسفالت خیس کوچھ نشست

  .ھیچ حرفی برای گفتن نداشت... خیره شدی جونش مبھوت و دست ھای ب

  

53««   

  !اگر می خوای، برگردیم: قبل از ورود بھ سالن، لیلی آروم پرسید

  .نھ کاریش نمیشھ کرد -

این مراسم . ھر طرف عده ای از آشناھا و ھمکارھاش جمع شده بودند. و بھ اطراف چشم چرخوند

ھر چیزی بود بھ جز .  ساده، قولش رو گرفتھ بودچیزی نبود کھ ناشر بھ عنوان یھ رونمایی کتاب

بھ جای یھ محفل . با ھم وارد سالن شدند. اما کارن االن نمی تونست جا بزنھ و برگرده!! ساده

سالن بزرگ تر از . کوچیک از دوست ھای کارن و عسگرلو، این یھ مراسم کامًال عمومی بود

 حتی خبرنگارھای زیادی گوشھ و کنار منتظر چیزی بود کھ برای یھ رونمایی کتاب استفاده بشھ و
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تا کی این موش و گربھ . لیلی اتوماتیک وار از کارن فاصلھ گرفت و کارن اخم کرد. سوژه بودند

  بازی ادامھ پیدا می کرد؟

جمعیت سالن رو پر کرده بود و بنرھایی با اسم کتاب و طرح جلد و عکس ھای کارن و عسگرلو، 

توی مسیر .  کارن ردیف اول رو نشون داد و لیلی ھم دنبالش اومد.دو طرف ِسن نصب شده بود

بعد از برمال شدن . ظاھرًا ناشر ھیچکس رو از قلم ننداختھ بود. چند نفر جلو اومدند و تبریک گفتند

حاال . کار ماھان و غزالھ، ھمھ ی نگاه ھا رو بھ کارن بود و مگس ھای دور شیرینی برگشتھ بودند

حتی . بعدش بی پایھ شناختھ می شدھای  بود و دادگاه و جنجال نھ سازیصحیھ کارن قربانی 

  !بھ ھمین سادگی. عکس ھا ھم تکذیب شده بودند

کنگره ھا و کارن ھمیشھ از مرکز توجھ بودن لذت می برد و سخنرانی ھای طول و درازش تو 

  رو برای لیلیصندلی. بھ ھم می زد ولی امروز اینجا بودن حالش رو می دادسمینارھا، گواھی 

چشم ھاش ... بھ صورت لیلی نگاه کرد، صورت نجات دھنده اش. آماده کرد و خودش ھم نشست

: کارن پرسید. ھا بود و حالت غمگینی روی چھره اش سایھ انداختھ بودنورپردازی بھ بنرھا و 

  خوبی؟

  تو چی؟. آره -

 !من؟ -

 . با کامیار، حرف نزدیمچتت وویدیبعد از  -

 بار کامی رو دیده بود و با ھم چند گذشتھ ده روزتو . ورت کارن نشستلبخند بزرگی روی ص

برای . بیشتر از یک سال بزرگ شده بود. با کلی فاصلھ ولی زنده و سر حال. حرف زده بودند

کی فکرش رو می کرد؟ کارن از برخورد کامی بعد از این . کارن دست کمی از معجزه نداشت

ولی کامی ... توی گوشش خونده بودندکھ غ ھای احتمالی ای دروراست و از . می ترسیدھمھ وقت 

با اینکھ کارن ھیچوقت براش .  اون چشم ھای آبی کھ می خندیدکامی با. از دیدنش ذوق کرده بود

  .ھمھ اش رو بھ تو مدیونم. ھیچوقت بھتر از این نبودم: بھ لیلی جواب داد. بابای خوبی نبود

ینکھ ممکن بود تا آخر عمر ھیچوقت متوجھ این جریان نشھ، قلب کارن با فکر ا. لیلی لبخند زد

کامیار زنده بود و بھ زودی بھ ایران . حق با لیلی بود، ھمھ چیز درست شده بود. فشرده می شد

. مگھ می شد زندگی بھتر از این ھم بشھ؟ چند نفر از ھمکارھا برای تبریک اومدند. گشتبرمی 

عسگرلو کھ . حتی رئیس ھم از راه رسید. اد و تشکر کردکارن از جاش بلند شد، با ھمھ دست د

انگار خوابش رو ھم نمی دید کھ جلسھ ی . صورتش غرق خوشحالی بود، ھمراھش می اومد
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بھ . کارن پالتوش رو در آورد و دست لیلی داد. رونمایی کتابش انقدر پر سر و صدا تشکیل بشھ

  .االن برمی گردم... بینممیرم دکتر مجیدی رو ب: سمت رئیس اشاره کرد و گفت

تمام ھفتھ ی گذشتھ . کارن بھ طرف دیگھ ی سالن رفت. لیلی پالتو رو گرفت و سر تکون داد

ھمھ تماس . مشغول توضیح دادن بھ آدم ھای اطرافش بود کھ ناگھان حس رفاقتشون برگشتھ بود

ھمھ چیز خیلی . دنبابت این یک سال بازی خورمی گرفتند، یا برای تبریک، یا برای ابراز تأسف 

دکتر مجیدی با دیدن کارن نیمخیز شد کھ کارن . حتی آدم ھای این سالن .پیچیده و عجیب شده بود

تو یکی از ... وظیفھ بود: دکتر جواب داد. از اومدنش تشکر کرد. اجازه نداد و کنارش نشست

  .بھترین دانشجوھای منی

با وجود شما حداقل یھ نفر رو دارم : گفتکارن لبخند زد و آروم جوری کھ فقط خودشون بشنوند 

  .کھ فقط تو موفقیت ھا سراغم نیاد

 اشاره ی کوچیکی بغلشدکتر زیر خنده زد و با سر بھ صندلی . و با چشم بھ اطراف اشاره کرد

کارن برای رفع کدورت ھا بھ طرفش دست . عسگرلو ظاھرًا خودش رو بھ نشنیدن زده بود. زد

  .»حداقل«فتم البتھ گ: دراز کرد و گفت

  . ای دست دادویی باال انداخت و با لبخند نصفھ نیمھعسگرلو ابر

! َکتم نمیرهاصًال تو ! ھنوز ھم باورم نمیشھ: چھره ی دکتر مجیدی توی ھم رفت و بھ حرف اومد

  . اصًال درکش نمی کنم!! اھل این گنگستربازی ھا نبود. ماھان پسر نجیبی بود

: حرف ھایی رو زد کھ فکر نمی کرد ھیچوقت کسی ازش بشنوهکارن سرش رو پایین انداخت و 

  .خودم رو مقصر می دونم! من ھم فرشتھ ی الھی نبودم دکتر

کارن می دونست کھ تمام این ماه ھا، .  و حرفی نزدگذاشتی کارن روی شونھ رئیس دستش رو 

ثل یھ مرد خانواده، نتونستھ بود م. یھ جور مجازات برای راه وحشتناکی بوده کھ انتخاب کرده بود

حتی بھ خودش و اعتبارش ھم . مشکالت زن و بچھ اش رو درک کنھ و برای حلشون تالش کنھ

 آینده اش با تصمیمات بی فکرش چھ بالیی سر خودش و براش اھمیتی نداشت کھ.  نکرده بودرحم

ز مشکل توی سردرگمی ھاش غرق شده بود و بھ ھر کسی، حتی نسرین پناه برده بود تا ا. میاره

کارن زندگی ای کھ براش رقم خورده بود رو نمی خواست و بھ ھر کاری دست . اصلیش فرار کنھ

اینکھ کسی مرگ ھویتش رو . حاال این ھا رو خوب می فھمید. می زد تا از فکرش بیرون بره

  !  اونترجیح بده، فقط برای دور شدن از
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بھترین سال ھای . ھ رو جبران کنھاما ھیچ چیز نمی تونست این سال و ماه ھای از دست رفت

. نفس عمیقی کشید و دوباره با دو نفری کھ برای احوالپرسی اومده بودند، دست داد. زندگی کارن

رفیق وکیل کرور یھ . وثیقھ آزادهمی خوای با ماھان چکار کنی؟ فعًال کھ با : رئیس باالخره پرسید

  .ھم داره

  .بدکاری با من کرده... نمی دونم: کارن جواب داد. و لبخند زد

  ... ولی.  حق داری-

-...   

  .دلم می سوزه براشون.  دختر و پسرخونده ی رفیق منند-

  . یک سال و چند ماه از زندگی من رو جھنم کردند-

ولی اگر این کار رو نمی کردند، ھمھ ی زندگیم جھنم می : رن اضافھ کرددکتر سر تکون داد و کا

  .موند

  رضایت بدی؟... یعنی می خوای: ره شد و پرسیدر با گیجی بھ کارن خیدکت

  . ھم دارهون جنبھ ی عمومیجرم ھاشولی . آره: کارن کمی سکوت کرد و بعد گفت

با زندگی خودش : دوباره زیر لب زمزمھ کرد. صورت دکتر خوشحال شد و با تایید نگاھش کرد

  . قمار کرد

. ومدن کسی شد و سرش رو برگردوندکارن متوجھ ا. و ھر دو می دونستند ماھان حسابی گند زده

! بھ من نگفتھ بودید قراره انقدر شلوغش کنید: کارن فورًا گفت. جناب ناشر بود کھ کنارش نشست

  این ھا کی اند؟!!  نفر دعوت نکردم15من بیشتر از 

  ...خودتون، جناب عسگرلو، خبرنگار... آشناھای من: مرد بی خیال شونھ باال انداخت و جواب داد

  ...اما -

 .خرجی نداره... چھ ایرادی داره؟ سالن کھ فرھنگیھ -

چند . ھمھ بھ فکر منافع خودشون بودند. کارن پوزخند زد و مرد با لبخند بزرگی نادیده اش گرفت

چھ سوژه ای بھتر از . تا خبرنگار برای گرفتن وقت مصاحبھ جلو اومدند و کارت رد و بدل شد

قرار بود بھ زودی مطب رو ھم باز کارن ؟ ک معروفقربانی شدن یھ پزش و مرده ھازنده شدن 

اما حس عجیبی . وجود این مصاحبھ ھا و خبرھا، حتمًا سرش شلوغ تر از ھمیشھ می شدبا . کنھ

مجری برای مقدمھ چینی . داشت و می خواست زودتر این حاشیھ ھا رو از دور و برش کنار بزنھ

میز و صندلی ھای روی سن آماده و . ت کردمرد شروع بھ صحب. باال رفت و سر و صداھا خوابید
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 کارن مشغول آماده پیش می رفت،ھمھ چیز طبق برنامھ . مرتب بود تا درباره ی کتاب گفتگو بشھ

  .  و برگھ ھای نطقش شد کھ سر وقت باالی سن بره تبلتکردن

ود و ھر از اینکھ با پالتوی کارن توی ردیف اول نشستھ ب. نسیم از این تنھایی احساس بدی داشت

برگشت و توی سالن چشم چرخوند تا اثری از . کسی کھ رد می شد، نگاه معناداری بھش مینداخت

. نسیم دوباره سمت صحنھ چرخید. نسرین پیدا کنھ اما نمی شد کسی رو توی این شلوغی پیدا کرد

. ندیدبا ھمھ دست می داد و می گفت و می خ. بعد نگاھی بھ کارن انداخت کھ بھ نظر خوشحال بود

انگار اصًال وجود . اتفاقی کھ کارن رو سر راه نسیم قرار داده بود، حاال یھ دروغ محض بود

  . آشنایی ای کھ با دروغ شروع شده و حاال ھم بھ تھ خط رسیده بود. نداشتھ

 بھ دانشگاه برمی دی شروع بھ طبابت و جراحی می کرد وپسر و زن سابقش زنده بودند، بھ زو

نسیم بھ اطراف و . نای واقعی کلمھ بھ زندگی عادی گذشتھ اش برگشتھ بودکارن بھ مع. گشت

ھمھ مشغول گوش دادن بھ حرف ھای مرد باالی . ، نگاه کردبود رس دید تویردیف ھایی کھ

برای اولین بار از خودش پرسید کھ . خبرنگارھا ھم گاھی فیلم و عکس می گرفتند. صحنھ بودند

ھ بعد، برای کارن چھ فرقی می کرد کھ روانکاو چند ماھھ اش رو از این ب! اینجا چکار می کنھ؟

نسیم . مخصوصًا کھ توی این ده روز روحیھ و حرف ھاش مثل سابق نبود! دوباره ببینھ یا نھ؟

! ، کجا بود؟»ھمون زن ِ  توی عکس ھا«جایگاھش کنار کارن بھ جز نگاھی بھ خودش انداخت، 

  ! مراسمتوی بی ربط ترین نقطھ ی ممکن بھ این

آیا ھمین کافی نبود کھ کارن بھ زندگی نرمال برگشتھ . سوزش اشک رو پشت چشم ھاش حس کرد

و انقدر تغییر کرده؟ باید بیشتر از این می خواست؟ نفسش رو با آه بیرون فرستاد و از جاش بلند 

ف بھ طر. اھمیتی نمی داد بھ کجا میره اما جایی نمی نشست کھ مطمئن نبود جایگاھشھ. شد

از شیشھ ھا می شد آسمون . جو البی و راھروھا آروم و نیمھ روشن بود. خروجی سالن رفت

سمت در محوطھ حرکت کرد کھ انتھای یکی از راھرو ھا بود ولی با . خاکستری عصر رو دید

. بھ عقب چرخید و چھره ی پر از سوال کارن رو بررسی کرد. صدایی از پشت سر متوقف شد

  کجا؟: آھستھ پرسید. مدداشت بھ طرفش می او

  !خونھ -

 وسط مراسم؟؟ -

 !بعدًا برات گل می فرستم -

  !!پالتوی من رو کجا می بری؟: کارن کھ بھش رسیده بود با اخم گفت
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کارن دست دراز . شد و با لبخند بی جوونی پالتو رو بھ طرفش گرفتساعدش نسیم تازه متوجھ 

یم قدمی بھ جلو برداشت و با تعجب نس. کرد، بھ جای پالتو مچش رو گرفت و سمت خودش کشید

کارن کمی خم شد و جلوی . بھ صورت کارن خیره شد کھ انگار اصًال متوجھ زمان و مکان نبود

  !!حواسم ھست کھ ھمھ اش داری طفره میری: صورتش گفت

: گفت. دست دیگھ ی کارن رو روی کمرش حس کرد و با گیجی بھ ورودی سالن نگاه انداختنسیم 

  !!ن یکی میاداال!... کارن

  !!حواسم ھست کھ ھمھ اش فاصلھ می گیری -

  . تو ھم کھ بھ روی خودت نمیاری.کلی حرف داریم: بوسھ ی کوتاھی گرفت و گفت

چشم نسیم دستش رو روی شونھ ی کارن گذاشت و بی خیال شرایط . بوسھ ی دوم طوالنی تر بود

بذار این مسخره بازی ھا تموم : با صدای تشویق از داخل، کارن عقب کشید و گفت. ھاش رو بست

  خب؟... بشھ، میریم حرف می زنیم

تو ھم برمی گردی سالن پیش پدر و ... من باید برم رو ِسن: نسیم سر تکون داد و کارن گفت

  ! جایی نمیری ھا خب؟!مادرت

  !!!پدر و مادرم؟: نسیم پرسید. بعد دستش رو بھ طرف در سالن کشید

. فقط نسیم رو بھ داخل ھل داد و با چشم و ابرو شکلکی درآورد. دبھ در رسیدند و کارن جوابی ندا

نسیم با دقت بیشتری ردیف ھا رو چک . بعد بھ مردم لبخند زد و مستقیم سمت پلھ ھای صحنھ رفت

ده بود نسیم گیج ش. کرد و باالخره صورت پدر و مادرش رو دید کھ دستشون رو تکون می دادند

با عذرخواھی از جلوی ! دونست برای چی باید اینجا باشندنمی . ولی سریع بھ طرفشون رفت

اینجا چکار می : کنار پدرش نشست و گفت. صندلی ھا عبور کرد و خودش رو بھشون رسوند

  کنید؟ چی شده؟ 

  .دعوتمون کرد: فروغ با صدای آھستھ جواب داد

. ش خیره شدنسیم بھ صورت پدر. و با دست بھ کارن اشاره زد کھ صداش توی سالن پخش می شد

بالفاصلھ بعد از باخبر شدن از کار ماھان باھاشون تماس گرفتھ بود و ھمھ چیز رو تعریف کرده 

نسیم . محمد با آرامش بھ صحنھ نگاه می کرد. احتماًال خبر رو از جاھای دیگھ ھم شنیده بودند. بود

  !!!بابا چرا دعوتش رو قبول کردی؟ این ھمھ راه: پرسید

  .این بھانھ شد. بیاییم ببینیمتمی خواستیم : فروغ

  ...ولی: نسیم
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  شماره رو تو دادی؟. دو شب پیش زنگ زد بھ بابات، یک ساعت حرف زدند: فروغ

  .نمی دونم چطوری پیدا کرده. نھ: نسیم

  !شاید از گوشیت برداشتھ: فروغ

  !ھیس: محمد گفت. و با لبخند ابرو باال انداخت

  !بابا: نسیم آروم تر ادامھ داد

  .ما ھم اومدیم... دعوت کرد: بھ حرف اومدمحمد 

دوست . می دونست پدرش بی دلیل نیومده. نسیم بھ صندلی تکیھ داد و بحث رو برای بعد گذاشت

با اشاره ی کارن، کسی از پلھ .  حرف می زد،کارن داشت در مورد مبحثی کھ مسئول نوشتنش بود

فاصلھ زیاد نبود و می شد . بھ نفس بودصورت کارن پر از آرامش و اعتماد . ھای صحنھ باال رفت

بعد زیر گوش کسی کھ باال رفتھ بود، چیزی . بھ جلو خم شد و جرعھ ای آب خورد. با جزئیات دید

لیفی چھره ی مردی کھ این ھمھ بالتک. نسیم دستش رو زیر چونھ زد و بھ چھره اش خیره شد. گفت

ره جملھ ی دیگھ ای گفت و بعد توجھ اش کارن دوبا.  تحمیل کرده بودرو بھ زندگی بی دغدغھ اش

  . رو بھ ادامھ ی صحبت ھا داد

یک دقیقھ بعد، ھمون کسی کھ از صحنھ پایین اومده بود، کنار صندلی فروغ ایستاد و رو بھ نسیم 

  خانوم محسنی؟! عذر می خوام: آھستھ گفت

  .خودم ھستم -

 .دکتر خواستند موبایلشون رو از جیب پالتو بدید -

 .االن. بلھ -

اینجا : جیب بغل رو ھم چک کرد و بعد گفت. سیم جیب ھای پالتو رو گشت اما موبایلی نبودن

  مطمئنید؟. موبایلی نیست

 !یھ بار دیگھ دقت کنید. بلھ -

بعد چیزی رو کھ بھ دستش خورده بود، . نسیم نفسش رو فوت کرد و دوباره جیب ھا رو گشت

  .فقط ھمینھ. ھیچی نیست: بیرون آورد و گفت

.  لبخند می زدنداون ھا ھمنسیم بھ پدر و مادرش نگاه کرد کھ . د جوون داشت لبخند می زداما مر

یھ قلب چرم و مخمل سفید کھ فقط یھ چیزی . بھ جعبھ ی توی دستش نگاه کرد. سر در نمی آورد

  !بازش کن: صدای فروغ رو شنید. می تونست توش باشھ

  مگھ من فضولم؟ -
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  !باز کن: تمحمد ھم بھ جعبھ اشاره کرد و گف

یھ . با تردید بھ جعبھ نگاه انداخت و بازش کرد. نسیم با شنیدن این حرف از پدرش واقعًا تعجب کرد

با «مرد جوون با خنده ی آرومی .  نگین درشت و خوش تراشتک با انگشتر ظریف و زیبا بود

نگشتر رو ا. نسیم ھم از حرکت کارن خنده اش گرفتھ بود. گفت و از صندلی ھا دور شد» اجازه

حال خوشی داشت ولی نمی خواست شبیھ ھول شده ھا بھ نظر . بیرون آورد و با لبخند نگاھش کرد

  !نمی دونم چکار کنم: بھ پدرش نگاه کرد و گفت. برسھ

نسیم دوباره . فروغ با خنده سر تکون داد، محمد بدجوری ابروش رو باال فرستاد و خیره نگاه کرد

  .نمھنوز نمی دو! جدی میگم: گفت

! فقط التماس می کنم، کسی از فامیل ھا نفھمھ: محمد نگاھی بھ فروغ انداخت و با اخطار گفت

  ! سالھ ام با این خواستگاری دخترم بھ باد میره60حیثیت 

ھمون عروس عزیزت ... الزم نیست من چیزی بگم: فروغ جواب داد. گوشھ ی لبش خنده بود

  ! بسھطایفھواسھ یھ ایل و 

بعد بھ صورت توی نور کارن کھ حاال سکوت . راموش کرد و بھ انگشتر خیره شدنسیم بحث رو ف

مشخص ھم تکلیف کامیار . ھنوز خیلی حرف ھای نگفتھ داشتند. کرده بود و چشمش این طرف بود

صدای آروم پدرش .  می دونست کھ دوست نداره ھیچوقت از زندگی کارن بیرون برهلیو... نبود

اگر نمی ! االن یھ بچھ داره نسیم. ھمھ رو برام توضیح داد. ض شدهشرایطش خیلی عو: رو شنید

  !فقط بھ خودت و زندگیت فکر کن. ھیچ اجباری نیست! تونی کنار بیای، انگشتر رو برگردون

  شما دیگھ از دست من دلخور نیستی؟ -

 .وقتی قبول کردم تنھا زندگی کنی، اختیارت رو ھم دست خودت دادم... نھ -

ما زیاد تحت تاثیر ماھان قرار گرفتھ . آدم بدی بھ نظر نمیاد:  پدرش ادامھ دادنسیم لبخندی زد و

  ...اون ھم کھ. بودم

  چکار می خوای کنی؟: اضافھ کرد. با تاسف سر تکون داد

بلھ، روی یھ کتاب نمیشھ زمان : صداش در حال پخش بود. نسیم دوباره سمت کارن نگاه کرد

  ... خیلی وقت پیش شروع میشھتالیف گذاشت چون مطالعھ و تحقیق از

با دیدن چشم ھای زوم کرده ی نسیم، ناگھان بھ خنده افتاد و ھمھمھ ی کوتاھی بین جمعیت ایجاد 

فروغ و . سمت نسیم نگاه می کردند ھم عده ای. روی صحنھ، تعجب کرده بودند چند نفرِ . شد

. کارن خودش رو کنترل کرد. آروم می خندیدند و نسیم می خواست پشت صندلی ھا قایم بشھمحمد 
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نھایتًا چیزی میشھ کھ ... اووووم... بسترسازی انجام میشھ و: خیلی عادی ادامھ دادبا تک سرفھ ای 

یک کتاب، مخصوصًا کتاب ھای علمی چند جلدی، حاصل عمر حرفھ ای . ارزش چاپ داشتھ باشھ

  .ولف ھاشھ، نمیشھ زمان تعیین کردم

بعد ... بلھ: مجری بعد از چند ثانیھ سکوت پرسید.  تایید کردندھمکار کارن و مرد مسن کنارش ھم

  از این ھمھ صحبت علمی و تخصصی اجازه ھست یکی دو تا سوال عمومی تر ھم مطرح بشھ؟

. مخاطبش کارن بود کھ ظرف چند لحظھ حالت صورتش کامًال عوض شده بود و حاال اخم داشت

  .خواھش می کنم: اما جواب داد

 روی مات کذب و پخش یھ سری اطالعات شخصی بھ قصد تخریب شما،اتھاآقای دکتر  -

  کار این کتاب تاثیر داشت؟

  .تا حدی. بلھ: کارن چند ثانیھ توی سکوت فقط نگاھش کرد، بعد کوتاه گفت

آقای : نگاھش رو بھ جمعیت داد و بھ حرف اومد. مرد کھ ظاھرًا منتظر جواب مفصل تری بود

حتی تو زلزلھ ی آذربایجان ھم حضور ... ای خیریھ ھمکاری دارند ماه ھاست کھ با موسسھ ھدکتر

  .فعال داشتند

نسیم بھ صورت . چند ضربھ ی دست توی سالن پخش شد و بعد بقیھ ھم شروع بھ تشویق کردند

وقتی صدای کف . کارن زل زده بود کھ انگار ھر لحظھ ممکن بود بلند بشھ و سالن رو ترک کنھ

  اجازه داریم تبریک بگیم آقای دکتر؟: ند ادامھ دادمجری با لبخ. زدن خوابید

! مرد انگار خیلی احساس بامزگی می کرد کھ رونمایی کتاب رو تبدیل بھ صندلی داغ کرده بود

  ؟...بابت ِ : کارن دستش رو از جلوی چونھ و لب ھاش برداشت و با کالفگی گفت

تبریک . تان منصوب میشیدبیمارسیھ  کھ بھ زودی بھ ریاست از گوشھ و کنار شنیده شده -

  .میگم

نسیم بھ پدر و مادرش کھ کامًال غافلگیر شده بودند، نگاھی . دوباره ھمھمھ ای توی سالن پیچید

  آره؟ رئیس میشھ؟: فروغ سریع پرسید. انداخت

  .نمی دونم: نسیم

  محمد بھت گفتھ بود رئیس بیمارستان میشھ؟: فروغ

  .نھ: محمد

کارن روی صندلی خم شد . نمی تونست برای مادرش توضیح بدهنسیم نگران واکنش کارن بود و 

این آرزویی بود کھ ھمیشھ داشت و حاال بھش . نسیم واقعًا براش خوشحال بود. تا مسلط تر باشھ
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.  رو توی این راه فدا کرده بود و حاال داشت بھ نتیجھ می رسیدزندگی شخصیشکارن . رسیده بود

من اون موقع بھ صورت .  سال قبل بھ من داده شدسھ بھ این پیشنھاد نزدیک: صداش رو شنید

  ...سربستھ پذیرفتم ولی نمی دونستم با چی مواجھ ام

با دنیایی کھ آدم ھای مرتبط بھش، ھر لحظھ رنگ : نگاھش رو سمت مردم برگردوند و ادامھ داد

  !...آدم ھایی کھ حتی رفاقتشون سیاست مدارانھ است. عوض می کنند

  ...فکر می کنم االن باید... بسیار خب: حرفش پریدمجری سریع وسط 

 برای پزشک خوبی  معتقدمچون. من ھمین جا این پیشنھاد رو رد می کنم: اما کارن ادامھ داد

  !!دوستان دیگھ ای ھستند کھ از من محتاج ترند بھ این القاب.  ندارم ِسمتبودن، نیازی بھ حکم و

مردم داخل سالن بھ ھمون طرف نگاه کردند و پچ  . زل زدی صندلیو بھ طرف یکی از ردیف ھا

تھ  بغضِ . نسیم بدون نگاه کردن ھم می دونست چھ کسی توی اون ردیف نشستھ. پچ ھا شروع شد

نگاھی بھ لبخند روی . گلوش رو پس زد و پلک زد تا تاری دیدش کھ از اشک بود، از بین بره

وقتی نگاه کارن سمتش .  فرو کردصورت پدرش انداخت و انگشتر رو داخل انگشت حلقھ اش

کارن دوباره زیر خنده زد و جلوی چشم ھای . چرخید، دست چپش رو باال گرفت و تکون داد

  .ناباور ھمھ، از روی صندلیش بلند شد
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