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 مینا نصیری | در خنکای اردیبهشت رمان

 

 نام رمان : در خنکای اردیبهشت

 نویسنده : مینا نصیری 

 محفوظ است یک رمانتمامی حقوق این کتاب نزد 

شوند؛ اما اگر زخم ناسور شد، همیشه زمان حالل مشکالت نیست. قطعاً زخم ها با مرور زمان کهنه می
ست و گاهی رسد و هجوم خاطرات گذشته و مرور هزار باره آنها بی ارادهدیگر زمان هم به فریاد نمی

 .از کنترل افکارمان خارج

دن دستش گوشی را از روی میز برداشت. با دستی به پلکش کشید و کمی در جایش نیم خیز شد. با کشی
افتاد، رد تماس داد و وقت روی صفحه ی گوشی همراهش میدیدن اسم پدرش که این روزها وقت و بی

 .گوشی را روی میز پرت کرد

 .ساالم کیوان. ما اومدیم -

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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ی کاناپه زد در جایش نشست و تکیه اش را به پشتی کاترین که با هیجان صدایش میبا صدای پرخنده
 .داد

 .سالم -

 .ی کاترین در دست عمویش گرفت و تا چشمهای خندان اردوان امتداد دادنگاه از دست قفل شده

 .خیلی خوشحال بود من ما رفت تو برف. -

ی کاترین پیچیده شده بود، حکایت از حال و اوضاع لبخند عمیق کاترین و دست اردوان که حاال دور شانه
 !ت دیگربر وفق مرادشان داش

 .کیوان جات خالی. اگر بدونی کاترین چه هیجانی داشت -

کیوان دستی به موهای نامرتبش کشید و لبخند کم رنگی زد. حداقل خوب بود که اردوان بعد از سال ها 
آن هم در غربت کسی را پیدا کرده بود که در کنارش آرامش را تجربه کند، آن هم بعد از تمام اتفاقات 

 .گذرانده بودبدی که از سر 

 .تر هاستاز من گذشته عمو، نوبت شما جوون -

 !آما تو از ما یانگرتر هست -

ی کیوان را کرد مفهوم جملهاش زد که تالش میکیوان لبخند محوی به بهت کاترین و فارسی نصفه و نیمه
برای کاترین درک کند. خم شد و با برداشتن گوشی از جایش بلند شد و اجازه داد تا عمویش مطلب را 

 .روشن کند

 .این یک اصطالحه عزیز من. این که تو میگی کیوان جوون تر از ماست اظهر من الشمسه -

 ی بلند اردوان را در سالن پیچاند. زنی با اختالف سنی یازده ساله که مدتی بود،نگاه گیج کاترین خنده
طوالنی چند ساله افسردگی، توانسته  مهمان دل عمویش شده بود. کم کم اخت شده بود و بعد از یک دوره

بود رگه هایی از امید را در زندگی اردوان بوجود آورد و تا جایی پیش رود که پیشنهاد ازدواج به 
ای شود. اما در نهایت با پافشاری موفق شده بود کارش را به اردوان از سمت کاترین، باعث تعجب عده

 .ردوان ازدواج کندسرانجام برساند و به رغم مخالفت پدرش با ا

گوشی را در جیب شلوار گرمکن مشکی رنگش سراند و آرام از کنار اردوان و کاترین گذشت و به 
طرف پله های مارپیچ انتهای سالن رفت، تا آن دو به خلوتشان برسند که ظاهراً از نظر او این طور بود، 

ی ها تغییر کرده بود و چندان به وگرنه که عمویش بعد ازسالها جالی وطن عادتهایش هم مثل این طرف
 .داداین قبیل حرکات در برابر دیگران اهمیتی نمی

**** 

های چمدان مشکی رنگ را از دو طرف کشید. دستش را آخرین پیراهن را در چمدان جا داد و زیپ
 .روی چمدان عمود کرد و نگاهی دور تا دور اتاق چرخاند
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 .و نفر از اول هم اشتباه بودتونم کیوان! اصالً ارتباط ما دمن نمی -

 زنی؟االن یادت اومده؟ قبالً حواست کدوم جهنمی بود مریم؟ یک سال گذشته و حاال از چی حرف می -

 .کنم چون هنوز هم دوستت دارم، اما کاری از دستم بر نمیادمعذرت خواهی نمی -

ه سال گذشته را به دستش روی چمدان مشکی رنگ مشت شد و دندانهایش را روی هم فشرد. تمام س
اش بوده. با ضربه ای که به در کرد، یک سال مهم زندگیمرور یک سال نحسی گذرانده بود که گمان می

 .خورد از فکر بیرون آمد و سرش به طرف در چرخید

 .بفرمایید -

 .کیوان، شام آماده ست؛ بیا پایین -

 .با دیدن اردوان که در چهار چوب در ایستاده بود، چمدان را کنار دیوار گذاشت و صاف ایستاد

 !پس باالخره وقتش شد -

 .نگاه از چمدان سیاه رنگ گرفت و با تکان دادن سرش روی تخت نشست

ی نداد، عالوه ای رفتم ایران که چیزی برام پررنگ نشه، اما این بار اصرار بابا مجالاین سالها به اندازه -
 .بر اینکه مامان هم دیگه تاب تنها موندن نداره

 .اردوان از چهار چوب در فاصله گرفت و قدمی به داخل اتاق گذاشت

 فرار از گذشته بس نیست؟ -

 .سرش را پایین انداخت و ساعد دو دستش را روی زانوهایش گذاشت

، به مرور زمان روحت زخمی میشه؛ ی شهر طرح و نقشی ببینی که نیاید ببینیوقتی گوشه گوشه -
 .عمری هم فرار کنی کمه

 خوای باورم کنم آدم ضعیفی هستی؟می -

 .کیوان سرش را کمی باال آورد و نگاهی به اردوان انداخت

 چقدر طول کشید تا سر پا بشی عمو؟ -

 .اردوان وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. به طرف تخت رفت و کنار کیوان نشست

 م رو... تو چی؟عزیز از دست دادم... زن و بچهمن  -

 .وقتی مهم شد برام که خیالم سمت هیچ دختری نبود -
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 .ی کیوان گذاشتاردوان لبخندی زد و دستش را روی شانه

 کنی؟پایه و اساس اون ارتباط دروغ بود کیوان، چطور هنوز به اون دختر فکر می -

 .تادبرآشفته از جایش بلند شد و وسط اتاق ایس

 .کنمکنم؛ دارم به حماقت خودم فکر میبه اون فکر نمی -

 .اردوان نفسش را پرصدا رها کرد و دستی به صورتش کشید

ی اون ارتباط؛ رفتار اون روزهات طبیعی بود، اما این سه سال حماقت نبود. تو امیدوار بودی به ادامه -
 .تر کردیات بزرگ و بزرگسینه رو هرچه گفتم بی توجه رد شدی و این کینه رو تو

 .کیوان به سمت اردوان چرخید و پوزخندی زد

 !اونقدر که دیگه دختری به چشمم نیومد -

 .کرد مقابلش ایستاداردوان از جایش بلند شد و همزمان که دستش را در جیب شلوارش فرو می

 .ی باشهکنم که چی به سرت اومد، اما گمونم تنبیه کردن خودت کافمن کامالً درک می -

 .ی کالم اردوان ماندکیوان در سکوت نگاهش کرد و منتظر ادامه

چهار صبای دیگه که دستت تو کارخونه بند شد و وقت سر خاروندن نداشتی، فکر و خیال همه چیز از  -
 .سرت میفته

 ...فکر و خیالی نیست. فقط -

 .ی سکوت باال برداردوان دستش را به نشانه

بیکاری آفت شده و افتاده به خرمن زندگیت؛ فکرت که درگیر چیز جدیدی بشه اوهام رو کنار میذاری  -
 .داریو حداقل دست از سر خودت و مرور خاطرات برمی

 .کیوان دستش را در جیب گرمکنش فرو برد و سرش را پایین انداخت

ان کار دست تو سپرده بشه، بهتره بیشتر یادت نره منافع من هم تو اون کارخونه ست. حاال که قراره عن -
 .از شم اقتصادی و پول سازت استفاده کنی

 .ای رنگ کف اتاق، وارد کردی ریزی به پارکت قهوهکیوان با نوک انگشت پایش ضربه

 .عمران با واگذاری سهامش به تو خواسته این کدورت چند ساله رو از بین ببره -

 .می کافی درآمد داشتم. بیکار نموندم که آفت بیفته به زندگیل به اندازهمن نیاز مالی ندارم. این چند سا -
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 .دستی به موهای پرپشتش کشید و رو به اردوان ادامه داد

بابا م*س*تقیماً در حق من بد نکرد عمو، اما مادرم رو بیچاره کرد. این اتفاق زندگی منم تحت الشعاع  -
 .قرار داد

جایی به بعد برید و کم آورد. عمران بد نیست، اما ازدواج اینها از مادرت صبوری کرد ولی از یک  -
 .همون اول هم اشتباه بود

 .سری به تأیید حرف اردوان تکان داد و نگاهش را تا نگاه او باال آورد

 .دلت رو صاف کن... برو و همه چیز رو از اول بساز -

 .لبش نشاند لحن محکم و نگاه مطمئن اردوان لبخندی گذرا و نامطمئن روی

 .بریم پایین که االن کاترین میاد دنبالمون. این آخرین شبی هست که تو مهمان مایی -

داند که در آینده چه اتفاقاتی سر تلخندی زد و بی صدا دوشادوش اردوان به سمت در رفت و چه کسی می
 ...راهمان را خواهند گرفت و چه سرنوشتی را رقم خواهند زد

*** 

ر سیمین سرعتی به قدمهایش بخشید و با رها کردن چمدان، به سمتش رفت. حاال که می دابرق نگاه نم
 .دیدش تازه متوجه ی دلتنگی پنهانش می شد

 !کیوان -

اش را روی اش زد و چانهدستش را دور تن سیمین پیچید و نفسی عمیق کشید. ب*و*سه ای به شانه
 .ی او گذاشتشانه

 !خوش آمدی -

داد و در زالل نگاه نمناک سیمین غرق شد. مثل همیشه ؛ با موهایی کوتاه و مش سرش را کمی فاصله 
 .ای روی موهایش زد و آرام لب زدکرد. ب*و*سهاش را کم نمیاش که هیچوقت جذابیت چهرهکرده

 !دلم براتون تنگ شده بود -

 .دستش را دور سیمین محکم تر کرد و در سکوت غرق عطر تنش شد

**** 

 .خواست سر سفره غذا بخورمبود دلم میخیلی وقت  -

 .رویش نشستسیمین خم شد و دیس برنج را وسط سفره گذاشت؛ لبخندی زد و روبه
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 .گفتم خبر نده بهتون به عمو -

 .سیمین کفگیر را در دیس گذاشت و ظرف قورمه سبزی را کمی جلوتر کشید

 چرا نگه؟ کم چشم به راه موندم مگه؟ -

 .کیوان قاشقی از قورمه سبزی را روی برنج ریخت و لبخندی زد

 .ممکن بود پروازم به تأخیر بخوره، برای همین بهتون نگفتم -

 .سیمین ظرف زیتون را جلو دست کیوان گذاشت و خندید

 .تر اینه که بهت بگم کاترین زنگ زد و بند رو آب دادجالب -

ی لبش نشاند. قول گرفته بود که زود به زود به دیدنشان چهره ی دمغ کاترین در فرودگاه لبخندی رو
 .برود

 .حسابی هم ناراحت بود بابت برگشتنت رنگ زد و -

 .تأثیر این چند وقتیه که اونجا بودم -

 .سیمین تکه موی روی صورتش را پشت گوشش فرستاد و جرعه ای آب نوشید

 .زن مهربون و خونگرمیه. خوشحالم بابت عموت -

 .زمزمه کردر و پیمان در دهانش گذاشت و چیزی شبیه " آره" ای پلقمه

 ؟از دایی چه خبر -

 .سیمین قاشق را در بشقاب گذاشت و دستمال را دور لبش کشید

 .خوب خوب، عین همیشه -

ای سر تکان داد، اما تمام حواسش پی حرکات آرام سیمین بود که ظاهراً مرور زمان و نامالیمی ها ذره
 .ه بود، اما او به خوبی می دانست که سیمین بعد از آن شب، دیگر سیمین قبل نشدتغییرش نداد

 .دستت درد نکنه مامان -

 .سیمین" نوش جان"ی گفت و با گذاشتن بشقابها روی هم از کنار سفره بلند شد

 .تصمیمت برای برگشتن عاقالنه بود -

 .ه طرف آشپزخانه رفتتنگ دوغ و دیس نیمه خالی برنج را برداشت و پشت سر سیمین ب
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 ...زیاد راضی به برگشتن نبودم، اما -

 .بابات مریضه و دیگه توان سابق رو نداره. مدتهاست همه چیز رو سپرده به ساالر -

 .وسایل را روی کابینت نگذاشته، گره ابروهایش محکم شد

 .گفت اوضاع جسمی بابات زیاد خوب نیستچند روز پیش ساالر اینجا بود. می -

 .ی دیس شدهای برنج لبهی پراخمش، مشغول بازی کردن با دانهان با حفظ چهرهکیو

 حواست به من هست کیوان؟ -

ی برنج را زیر انگشتش له کرد و سری تکان داد. از کابینت فاصله گرفت و به طرف پنجره رفت. دانه
 .شد نگاهش در تاریک و روشن حیاط روی تاب فلزی میان دو درخت کاج بلند، کشیده

 بابا این تاب به این گندگی برای چیه؟ -

 .برای اینکه سه تایی بشینیم و بریم تا آسمون -

 .هایش حیاط را پر نکرده بود که روی دست عمران در آسمان چرخید و چرخیدصدای خنده

کرد از ی ماشین را تنظیم میسیمین ظرف ها را در ماشین ظرفشویی قرارد داد و همانطور که درجه
 .شانه نگاهی به کیوان انداخت که غرق در خیال نگاهش به بیرون دوخته شده بود روی

 به چی زل زدی؟ -

 .ی هیچ باال اندختگوشه ی لب باالیش را زیر دندان گرفت و سری به نشانه

 حوری جون کجاست؟ -

 .ی پاور دستگاه را فشرد و نگاهی به کیوان انداختسیمین دکمه

 رفته زیارت، اما شما هم دیر یاد حوری جون نیفتادی؟ -

 .بینم همه چیز یادم میره مامان من تو رو می -

سیمین ابرویی باال انداخت و لبخندی زد، اما کیوان نگاهش خیره به تابی بود که خاطرات ریز و درشتی 
 .کردرا برایش تداعی می

 .کنهآینده مشخص می -

کرد و حواس به سمت سیمین برگشت. مطمئناً اشتباه پدرش را تکرار نمی نگاه از بیرون گرفت و بی
 .کردهرگز رهایش نمی
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 تصمیمت برای کارخونه چیه؟ -

 .کیوان دستش را روی سینه چیلیپا کرد و شانه ای باال انداخت

 .فعالً هچی. اما قطعاً باید تصمیماتی بگیرم -

 .خچال رفت و ظرف غذا را در آن گذاشتسیمین سری به تأیید حرفش تکان داد و به طرف ی

 .باید با ساالر حرف بزنی -

ی شخصیتی ساالر بود و اگر سفارش سیمین نبود همین چند صبا هم کنار ترین شاخصهخیالی پر رنگبی
 .آوردعمران دوام نمی

 .دهساالر که فقط لودگی میکنه، اون مابین هم یک کارهایی انجام می -

 .رو راضی نگه داشته خودش یک امتیازه قدر که باباتهمین -

 .کیوان پاهایش را ضربدری در هم قفل کرد و تکیه اش را به دیوار داد

 ...قبل از اومدن با ساالر حرف زدم. برام از بابا و احواالتش گفت، اما -

 .سیمین در یخچال را بست و نگاه موشکافانه ای به کیوان انداخت

 اما چی؟ -

بابا برای من بد نبود اما با جفایی که در حق شما کرد برای من تو همون یازده سالگی به عمو هم گفتم؛  -
 .تموم شد

 !کیوان -

 .ی سیمین ادامه دادبی توجه به لحن هشدار دهنده

 .بینهشنوه و هم چشمشش میخوام نبش قبر کنم. درسته سنم کم بود ، اما تو بچگی هم گوش آدم مینمی -

 .ی سنگینش لب زدلهسیمین به توجه به جم

 .دونی که چقدر حساسم روی ادبیاتتمی -

 .هایش را پایین انداخت و بی تفاوت شانه ای باال انداختدست

 !االن رعایت کردم دیگه -

 .ی چشم چپش، لبخندی به لب سیمین نشاندلبخندی زد و چین ریز گوشه
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 .م کردهمن برم بخوابم مامان؛ این پرواز طوالنی حسابی خسته -

 .ی کوچک کنار سینک خشک کرد و سری تکان دادسیمین دستش را با حوله

 .ذارهبرو؛ فردا صبح زود ساالر میاد اینجا و مجالی برای خوابیدن بیشتر نمی -

مطمئن بود که سیمین امشب را در  ی سیمین از آشپزخانه بیرون رفت وسری تکان داد و زیر نگاه خیره
 .تب و تاب اتفاقات آینده به صبح خواهد رساند

*** 

شوند. حال اجباری یا خود خواسته، اما تنهایی حرمت دارد و آدم ها از یک جایی به بعد درگیر تنهایی می
طور بی هوا میناند که به این مهم، توجه کنند.هالبته معدود افرادی هستند که به درجه ای از رشد رسیده

شود؛ مگر آنکه نیت به ماندن و بودن کرده باشند. آنقدر پایشان به اصل و فرع زندگی دیگران باز نمی
 .باشند و بمانند که انگار از اول برای همین آمده اند تا دستت را بگیرند و از این خمودگی بیرونت کشند

زد. سیمین انداخته بود و ریز ریز حرف میدست به سینه نگاهش به ساالر بود که دستش را دور گردن 
 .ساالر از همان معدود آدمهایی بود که به قصد ماندن می آیند؛ به رغم رفتارهای گاه ناخوشایندشان

 .ساالر بسه؛ اون ظرف ها رو از کابینت بیار -

 .شما امر کن عمه خانم -

اش تکان داد به بی خیالی برادرزادهساالر از سیمین فاصله گرفت و در کابینت را باز کرد. سیمین سری 
 .و ظرف بزرگ حلیم را روی میز گذاشت

 ... من موندم عمران خان با کدوم عقلی شما رو ول کرد و -

ی تسلیم باال برد و رو به ی ساالر با اعتراض سیمین ناتمام ماند. ساالر دستش را به نشانهی جملهادامه
 .کیوان کرد

 !زل زدی به منتو چته عین ماتم زده ها  -

نظیر بود. آنقدر راحت رفتار در سکوت نگاهش کرد. همیشه همین بود. از شرق به غرب زدن ساالر بی
 .می کرد که می توانست تا سر حد جنون برساندت

 سر صبح اینجا چه میکنی؟ قراره کوه نداشتی مگه؟ -

 .شهبرات تنگ میمونه. اومدم به تو سری بزنم، آخه دلم زود به زود کوه سر جاش می -

ی ی حلیم پردارچین را از سیمین گرفت و زیر لب" تشکر"اش را از صندلی گرفت؛ کاسهکیوان تکیه
 .کرد
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 .گذره ساالراز آخرین باری که دیدمت فقط سه هفته می -

 .تو بگو یک روز -

وتر برد و خیال ظرف حلیم را از جلوتر کشید و قاشقش را در آن چرخاند. سرش را کمی جلساالر بی
 .عمیق نفس کشید

 .مامانم گفت بهتون بگم ظهر میاد اینجا -

 .ای نان از سبد برداشتی لبش کشید و تکهسیمین دستی گوشه

 .ساالر بخور... با مامانت هم دیشب صحبت کردم -

 ... حاال خواست تأکید کنه که یک وقت شما فراموش نکنی. باالخره این مقوله خواهر شوهری و -

 .سری به لودگی ساالر تکان داد و نچی کردکیوان 

 ...ساالر -

 .اوه چشم ببخشید... یادم نبود حضرت آقا هنوز ساعت بیولوژیک بدنشون تنظیم نشده -

ی بلند سیمین که باال رفت، ساالر چشمکی چاشنی لبخندش کرد و با باال انداختن ابرویش، در سکوت خنده
 .مشغول خورن حلیم جلوی رویش شد

*** 

پایش را زیر برگ ها زد و به هم ریختشان. گویی زیر برگ ها به دنبال خاطرات نه چندان دورش 
 .تر از قبل گرفته بود؛ اما اصرار به ندیدنشان داشتگشت. خاطراتی که مدتی بود گریبانش را تنگمی

 .دیشب بابات رو دیدم -

ن فشرد و با تکان پاهایش تاب را به ی پاهایش را به زمیبی میل از شنیدن حرفی درباره پدرش پاشنه
 .حرکت در آورد

 !نکن بابا -

 .ی ساالر تکانی دیگر به تاب دادبی توجه به لحن طلبکارانه

 .هر موقع گفتی دیشب بابات رو دیدم یاد اون فیلمه افتادم -

 .ی بلند ساالر در حیاط پیچیدقهقه

 .یادته؟ عجب فیلمی بود -
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 "!ب بابات رو دیدم آیداکیوان زیر لب زمزمه کرد" دیش

 .ساالر ضربه ای به کتف کیوان زد و سرش را خندان، باال و پایین کرد

 .من زندگی خودم رو تو اون فیلم دیدم ساالر -

 .ی کیوان لبخند ساالر را خشکاند و صورتش را جمع کردجمله

ی تو ناله ما به اندارهداشتی. این وسط عمه سیمین بیشتر از تو شکست، اکاش دست از سر گذشته برمی -
 .نکرد

 .به طرف ساالر برگشت و سری تکان داد

 !حیف -

 .ی کیوان وارد کرد و از جایش بلند شدساالر فشاری به شانه

 دونی که مامانت چطوره؟می -

 .کنهسکوت لعنتی... همیشه سکوت می -

 .کنهگفتن و شنیدن بیشتر اذیتش می -

نگران ساالر شده در سرش پیچید. نگاهش را تا نگاه منتظر و  و جیرجیر زنجیرهای خشک صدای ناله
 .باال آورد

 اوضاع کارخونه در چه حاله؟ -

 .ی کار، درخواست چند بافنده و طراح دادمطبق خواسته خودت به اداره -

 .کیوان از جایش بلند شد و مقابل ساالر ایستاد

 کسی هم مراجعه کرده؟ -

اوکی کردم برای مصاحبه. حاال باالخره یکی دو تا ترگل ورگل بینشون پیدا  زیاد؛ اما فعالً سه نفری رو -
 .شهمی

 .پاشو برو -

 .ساالر خندید و از جایش بلند شد. دستش را دور بازوی کیوان پیچید و با حفظ لبخند لب زد

 . ریمبا هم می -

 کی دست از لودگی برمیداری تو؟ -
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 .وقتهیچ -

لبخندش از حرکات ساالر را پس زد و دوشادوش ساالر به طرف ساختمان رفت. بودنش بهترین اتفاق 
 .زدبود، حداقل حاال که میان این همه سردرگمی و بالتکلیفی دست و پا می

*** 

خوابی را روی هم گذاشت و نفسش را آرام بیرون داد. با همان پلک های سنگین شده از زور بی
تش را روی تار و پود ابریشمی ر*ق*صاند و طرح لبخندی صورتش را پوشاند. طرح چشمهای بسته دس

تر از همیشه پشت پلک هایش نقش ترنج و لچک دار در سرش چرخید و طرح خشتی و ترمه پررنگ
گرفت. از وقتی دست چپ و راستش را شناخته بود پای دار قالی نشسته بود . رج به رج بافته بود و دل 

این هنر که دست به دست از مادرش آموخته بود. دستش را روی کتف دردناکش گذاشت و بسته بود به 
ی تابلو فرش گرفت و از روی شانه نگاهی به الله انداخت که بغ کرده چشم گشود. نگاه از قرمز زمینه

 .ی دیوار کز کرده بودگوشه

 کنی؟چرا لجبازی می -

 !لیلی به من کاری نداشته باش -

پرخاش این روزهای خواهرش که ریتم آرام زندگیشان را به هم ریخته بود سری تکان م*س*تأصل از 
 .داد و از پشت دار قالی بلند شد

 االن دقیقاً مشکل بینی تو کجاست؟ -

 .الله حرص خورده نگاهی به لیلی انداخت که باالی سرش ایستاده بود

 .ادهشانس ند حتماً مشکل داره که میگم. خدا که به من عین تو -

روی زانو نشست و دستش را روی دست الله گذاشت. دوران بحرانی سنش را می گذراند و هر حرکتی 
 .کردیا حرفی را بر علیه خودش حساب می

 بینی؟می ی اوضاع بابا هستی؟ وضعیت مامان رومتوجه -

 .نگاه پرغیظ الله تلخندی رو لبش نشاند

 این حال فلفلی تو به کی رفته آخه؟ -

 .دستی در هوا پراند و دستش را از زیر دست لیلی آزاد کردالله 

 .به من مربوط نیست. بابا قول داده بود پول عمل بینی من رو بده، حاال هم باید انجام بده -

خودش را به سمت دیوار کشید و تکیه اش را به دیوار نم گرفته اتاق سپرد. سردی دیوار را همچون 
 .و کمی از دیوار فاصله گرفت رسانایی قوی روی پوستش حس کرد
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 ...کردم هزینه رو بدم، ولیمن تصمیم گیرنده نهایی نیستم، اما اگر با من بود قبول می -

 .برق نشسته در نگاه الله را پس زد و انگشت های دردناکش را کف دست دیگرش فشرد

 .ولی چی؟ هر چی باشه قبوله لیلی جونم -

نداخت و لبخندش را پشت لبش نگه داشت. شانزده سالگی خودش کم از نگاهی به بینی باد افتاده ی الله ا
 !حال الله نداشت، اما او درگیر چه بود و خواهرش در این وانفسا درگیر چه

 .ولی چی لیلی؟ اذیت نکن دیگه -

 .کردموقت به عنوان عضوی از خانواده روت حساب باز نمیکردم ، اما دیگه هیچمن بودم قبول می -

 .از صدم ثانیه لبخند روی لب الله ماسید و لیلی بی تفاوت از جایش بلند شد در کسری

خوای اسم من رو از شناسنامه مامان و بابا پاک کنی؟ االن دوران فرزند به خاطر یه عمل بینی می -
 .ساالریه لیلی خانم. من رو تهدید نکن

 .در جایش چرخید و رو به الله کرد

 .مدت نره که من هم مثل تو فرزند این خانوادهتهدید نیست عزیز من... یا -

 .تر کردآرامش و منطق کالمش الله را جری

 .کنی با این آرامشتحالم رو بد می -

لبخندش از حرص الله را پنهان کرد و با گفتن" بیا شام" از جایش بلند شد و دخترک را در اتاق تنها 
 .گذاشت

*** 

 .نگران نباش محمود؛ فقط یک سال از قسط خونه باقی مونده -

 .با شنیدن پچ پچ مادرش، در اتاق را آرام بست و روی نوک پا به طرف ابتدای راهرو رفت

 .کشیزنه و تو یک جور دیگه فالکت میشش ماهه افتادم تو خونه؛ شب تا صبح اون دختر رج می -

 .د تا عجز کالم پدرش را نادیده بگیرددستش را روی دیوار مشت کرد و تالش کر

ی کار معرفی شده به کنیم. من که همیشه کار کردم، لیلی هم از طرف ادارهنترس محمود، درستش می -
 .ره برای مصاحبهیک کارخونه فرش. فرم پر کرده فردا می

 راست میگی فرخنده؟ -
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ه گذشته را با دردها و ناله های لحن خوشحال پدرش لبخند کم جانی روی صورتش نشاند. تمام شش ما
شبانه سپری کرده بودند و نگاهشان روی تن بی رمق و فرتوت پدرش چرخیده بود که افتادن از داربست 

 .کرده بود روزگارشان را زیر و رو

 .آرزو دارم این همه درسی که به عشق فرش و طراحی فرش خونده نتیجه بده -

 .توکلت به خدا -

 .اش داشتی مادرش، در جا نگهآنکه سرکی بکشد جمله کمی خم شد و قبل از

 .گیرمرم بانک و مهلت میفردا می -

 .اش شد و ناخنش را زیر دندان گرفتای مهمان پیشانی گره

ده! ... یک سال قسط عقب افتاده و دو بار اخطاریه، جایی برای بانک مگه اهمیتی به نداری ما می -
 .ذاره فرخنده خانمحرف نمی

نه اشان؟ خانه ای که در آن عمری را سپری کرده بود و هر روز آجرهای قرمزش را زیر انگشت خا
ای از حیاط تکه کشیده بود و لمس کرده بود؟ خانه ای که مادرش، در خنکای اردیبهشت ماه، گوشه

علم  ی شب بو و زیر شاخه های افشان بید مجنونموکتی پهن کرده بود و دار کوچک قالی را کنار بوته
کرده بود تا برای اولین بار رسم گره زدن را یادش بدهد؟ سرش را پایین انداخت و شانه اش را به دیوار 

 .راهرو تکیه داد

 .ترسم خونه رو مصادره کنندرد من اینه که دست و بالم بسته شده؛ می -

یش روی هم هاچیزی شبیه شیشه ته دلش ترک خورد و ناباور مشتش را جلو دهانش گرفت. فشار لب
 .توانست انجام دهدالعملی بود که میکمترین عکس

 .تو نگران نباش محمود، مگر من مرده باشم که این اتفاق بیفته -

خدا نکنه جانم" محمود قندی در دل فرخنده آب کرد و با صدایی که سعی در پایین نگه داشتنش داشت  "
 .آرام لب زد

 .و من و این دخترها باشه کافیه ات باالی سرتو فقط خوب شو آقا؛ سایه -

 ...اما -

 .تر کردحالت م*س*تأصل پدرش گره ابروهایش را محکم

 .من برم شام رو آماده کنم آقا. فعالً فکر و خیال نکن -

 .صدای خندان و محکم مادرش که به گوشش نشست نگرانیش را پس زد و به طرف سالن رفت
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*** 

سفید پتو بود و بی حواس قاشق را در ظرف سوپ می نگاهش، گیر چهارخانه های سورمه ای و 
 .چرخاند

 .لیلی -

 .با صدای فرخنده سرش را باال آورد و پرسشی نگاهش کرد

 خوری؟چرا غذا نمی -

میل قاشقی از سوپ پر خورم"ی آرام گفت و بیتمام اشتهایش با شنیدن حرفهایشان کور شده بود. "می
 .زرشک را در دهان گذاشت

 خواهرت چرا نیومد بابا؟ -

 .ولش کنید -

 .فرخنده تکه نان برشته ای از روی بخاری برداشت و در سینی روی پای محمود گذاشت

 صداش کن ببینم حرفش چیه؟ -

 .حرف ناحساب -

 .اسغفرهللا"ای گفت و سینی را روی تخت گذاشتمحمود زیر لب "

 .شهبابا اگر اهمیت بدین بدتر می -

ریده و حال نزار پدرش، سرش را پایین انداخت تا بغضش را پنهان کند. تا شش ماه پیش با دیدن رنگ پ
همه چیز روی روال بود، اما پرت شدن و شکستگی دست و پا و در نهایت آسیبی که به ستون فقراتش 

و وارد شده بود چند وقتی او را روی تخت بیمارستان خوابانده بود و بعد هم به مدد مراقبتهای مادرش 
های کمرشکن درمان، همان حداقل پس اندازشان را هم فیزیوتراپی، کمی اوضاع بهتر شده بود، اما هزینه

 .به تاراج برده بود

 .لیلی... بابا -

 .لبش را گزید و سرش را باال آورد

گه؟ من فقط پچ پچ شنیدم، مامانت هم حرفی نزد. ظاهراً نامحرم شدم و شنیدن یک چیزهایی الله چی می -
 .برام قدغن شده

 .بابا، الله با من. شما بهش فکر نکن -
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ی محمود کشاندش. دست نگاه محکم و منتظر محمود از جا بلندش کرد و پایین تخت چوبی یک نفره
 .لرزان محمود را در دست گرفت و سرش را نزدیک برد

 .ل کنهکنه باید دماغش رو عمغرور جوونی باد انداخته تو دماغش، این طفلک فکر می -

لبخند کم رنگ محمود دلش را گرم کرد. انگشتش را روی زبری دست محمود کشید و دلش خش برداشت 
 .از زبری دست های پدرش

 .گذرهکشم ازتون، پیش سر و همسر شرمنده شدم؛ روزگارتون سخت میخجالت می -

 .ترل کندفشاری به دست محمود وارد کرد و لبش را زیر دندان کشید تا لرزش صدایش را کن

این حرفتون درست نیست بابت، االن اونهایی هم که درآمد درست و حسابی دارن، زورشون میاد  -
 .ی عمل بینی بدنهزینه

 .گمدونی چی میلیلی خوب می -

 .تلخندی زد و با خم کردن سرش ب*و*سه ای پشت دست پدرش زد

ن این روزهای سخت جبران میشن؛ شما نگران نباشید؛ چند صبای دیگه که صحیح و سالم سرپا شدی -
 .االن فقط به فکر درمان باشید

اش" ان شاءهللا"ای گفت و سکوت محمود دست لرزانش را روی سر لیلی کشید و با صدای بم و گرفته
 .کرد

*** 

 ...ی ستارگان و ماهباز هم شب و راز و نیاز عاشقانه

کنند برای ب*و*سیدن و لحظه شماری می زنندهای سفید نورانی گرد ماه که عاشقانه چشمک مینقطه
 .ی خواب روی سرشروی ماه؛ و زیباست روی گرفتن زمین از دلدادگی آنها و کشیدن پرده

اش را به رخ بکشید. دلش ساعتها معلق ی پرنوری بود که انگار تالش داشت درخشندگینگاهش به ستاره
سکوتش خوف بر جانت  که خلوت و خواست. از همانهاییماندن در سیاهی شب و تنهایی را می

 .نشاندمی

ی چند سال پیشش، پیشی گرفته بود و به سرعت نور ی این روزهایش با قرنها فاصله از دغدغهدغدغه
زیاد گذرانده بود، اما این روزهایشان چنان در هم گره خورده بود  رفت. تا چند وقت پیش کم یاپیش می

 .که حتی صبر هم دیگر برایش کم معنا می نمود

ای از نور تک المپ حیاط روی صورت الله، لبخندی چرخید. باریکهنگاه از بیرون گرفت و در جایش 
روی لبش نشاند. شام نخورده خوابیده بود و دلش تکه تکه شده بود برای خواهرکی که معضل بزرگش 
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عمل بینی شده بود و حال و روز همه را نادیده گرفته بود و بی رحمانه عرصه را به خودش و بقیه تنگ 
 .کرده بود

 .اش را روی هم گذاشتاش مچاله کرد و پلک های خستهیر چانهپتو را ز

 ...کارخانه فرش ترنج"... طرح ترنج را در سرش پررنگ کرد و در دلش کورسوی امیدی روشن "

ی امیدوار بود فردا بتواند شاخ بیکاری را بشکند و در این کارخانه شغلی مناسب و مرتبط با رشته
اش داشتن کارگاه فرش کوچکی بود که هرگز نتوانست در موردش حتی هاش بیابد. آرزوی دیرینتحصیلی

 .با کسی صحبت کند

توانی عتیقه و خورند و فقط میشوند. گوشه ای از دلت خاک میوقتی پول نباشد آرزوها هم خفه می
 .زیرخاکی بودنشان را با حسرت در سرت فریاد بزنی

ست و پدرش تلخندی زده بود. مادرش، زنیت کرده بود و الله گفته بود تا آخر عمر از داربست متنفر ا
آخی" نگوید و  تیماردار شده بود روزهایی که از درد آرتروز گردن، لب زیر دندان فشرده بود تا "

شوهرش را که امروز محتاج کمک بود، درگیر خجالت نکند. پلک هایش را روی هم فشرد و دلش مچاله 
ز و نعمت نبودند، اما همیشه همه چیزشان به جا بود و طعم غربت و شد از روزهای پردرد پدرش. در نا

 .تنهایی نچشیده بودند

زند به جانت و ذره ذره در این حس ناامنی دست و تعادل که به هم بریزد، حس غربت و تنهایی چنگ می
د تا با ی فرش ترنج همان ریسمان رهایی باشزنی تا راهی برای رهایی بیابی. ای کاش کارخانهپا می

چنگ و دندان آویزانش شود؛ خودش را باال بکشد و از این فشار، خود و خانواده اش را نجات دهد. باید 
گذشت. سرش سنگین از همهمه، در جایش تکانی خورد و پتو کرد و از این تالطم میزنانه مردانگی می

 ".رمبا تمام توانم پیش می ی بهترمونم؛ برای آیندهرا روی سرش کشید و آرام لب زد. " منتظر نمی

*** 

 .با نگاهی اجمالی به فرم پیش رویش از جا بلند شد و به سمت میز منشی رفت

 .خدمت شما -

 .منشی نگاهش را از مانیتور جدا کرد و با انگشت اشاره عینکش را باال داد

 تصحیح کردی آدرس رو؟ -

 .ی آرامی گفتلیلی لبخندی زد و "بله"

 .شید تا جناب ادهم تشریف بیارنتشریف داشته با -

تشکر"ی کرد و با چرخیدن در جایش به سمت صندلی چرمی رفت و روی آن نشست. کیف بزرگش را "
روی پایش گذاشت و نگاهی به دور تا دور سالن چرخاند. اسم این کارخانه را زیاد شنیده بود، اما اسم و 
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آمد. همه چیز به رغم تمیز ید کمی جور در نمیدرسمی که در بازار کار داشت با اوضاعی که اینجا می
 .رسیدبودن قدیمی به نظر می

لبش را روی هم فشرد و سعی کرد افکارش را جمع کند. امیدوار به اینکه بتواند جناب ادهم را راضی 
 .کند، به گوشه ای نامعلوم زل زد

 !لیلی خانم -

 .اش انداختکنار دستیسرش را با تأخیر و اندکی تعجب چرخاند و نگاهی به دختر 

 .سالم! بفرمایید -

 .دختر خجالت زده " سالم"ی کرد و کمی خودش را جلوتر کشید

 کنن؟به نظرت استخداممون می -

 .جا شدلبخندی زد و کمی در جایش جابه

 .صبور باشید. شما کار بلد باشی و مسئولین اینجا دنبال آدم کار بلد باشند نود درصد کار جلو رفته -

 مونه؟ن ده درصد کجا میاو -

 !شانس -

 .اش را به مبل داددختر نفسش را پر صدا بیرون داد و تکیه

 .جا کنیبهتره نود به ده رو جابه -

دانست، ی دختری که حتی اسمش را هم نمیلیلی لبش را در دهان کشید تا جلوی خنده اش از لحن بامزه
 .بگیرد

 .من لیلی امیری هستم -

 .منم هنگامه ایزدی. ببخشید سرک کشیدم روی برگه اتون. کمی برام جالب بودی -

 .جا شد و سؤالی نگاهش کردکمی در جایش جابه

 .ات... بهت نمیاد اهل اینجا باشی. این پوست گندمی و چشمهای کشیده مشکیچهره -

 .ی تأیید تکان دادلیلی لبخندی زد و سری به نشانه

 .یم، اما چند سالی هست ساکن تبریزیماصالتاً جنوبی هست -
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هنگامه ابرویی باال انداخت و خوشحال از کشفش نگاه ریزی به منشی انداخت و سرش را نزدیک سر 
 .لیلی برد

 .جوشه. خدا کنه زودتر بیانسرکه می دلم عین سیر و -

 دونی نیومدن؟از کجا می -

 .هنگامه تکانی به خودش داد و لبخند دندان نمایی زد

 .از صبح زود اینجا بودم -

 ی ناب خیره ماند. سادهکرد آن هم با آن لهجهوار کلمات را ادا میلیلی به میمیک صورتش که شیطنت
کنند کنند و لبخندشان را با سخاوت عرضه میریا... از همان آدمهایی که گره ابرو را غالف میبود و بی

 .شان را بازگو می کنندوغش داشته های قلبی و خودشان هستند. ترس از قضاوت ندارند و بی غل

*** 

 .سالم آقایون؛ خوش آمدید -

با صدای منشی و ضربه ای که هنگامه به دستش وارد کرد از تجزیه و تحلیل رفتار هنگامه بیرون آمد و 
نگاهی به دو مرد جوان که یکی رو به میز منشی احوالپرسی می کرد و دیگری کمی متمایل ایستاده بود، 

ی مرد جوانی که لبخندی نه چندان خوشایند به لب انداخت. دستی به مقنعه اش کشید و زیر نگاه خیره
لوح به نظر خواهی رسید زمانی که داشت، سرش را پایین انداخت. و چقدر لبخندها متفاوت است و ساده

 .گمان کنی تمامی لبخندهای اول بی غل و غش خواهند بود

 .مبفرستید اتاق جناب اده -

 .ستچشم، فرم ها رو میز ایشون آماده -

 .کیوان سری به تایید تکان داد و به سمت ساالر چرخید

 ساالر... حواست هست؟ -

دار پیچیده در سالن سر لیلی را کمی باال آورد و نگاهی به پشت سر مرد جوان لحن محکم و صدای خش
 .انداخت

 ...چوخ گوزل... یا هللا -

ده به سمت هنگامه برگشت که خیره به دو مرد دستش را جلو دهانش گرفته بود لیلی با چشمهای درشت ش
ی لبش را گزید. این دختر در نوع کرد. تعجبش را پس زد و گوشهو چیزهایی را به ترکی زمزمه می

 .خودش منحصر به فرد بود
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لحظه ای احساس رفتند آنچنان محکم بود که صدای قدمهای دو مرد جوان که هر کدام به سمت اتاقی می
 .کرد در حال سان دیدن از رژه است

 .خانم ایزدی تا یک ربع دیگه بفرمایید داخل -

 .هنگامه"چشم"ی گفت و دست هایش را پراسترس درهم قفل کرد

 .شماین دو نفر رئیس باشن قطعاً من استخدام نمی -

 .نگاهش گنگ و مبهم روی هنگامه چرخید

 .ندیدیشون؟ عین این مدل ها بودن -

 مگه اومدی شو لباس؟ چکار داری اونها چه مدلی بودن؟ -

 .هنگامه نچی کرد و ناخن انگشت شستش را زیر دندان گرفت

سوزه و بابا جان، این قد و باال رو دیدی؟ من گفتم االن یک آدم پیر میاد داخل و دلش برای ما می -
 !بینمدونستم دو نفر رو با این هیبت میاستخدامی رو شاخمونه.... چه می

ی خندان و بی خیالش ذره ای کنترل دستش برای نگرفتن دست هنگامه سخت بود. این دختر پشت چهره
ه نفس نداشت. درست بود که هر دو مرد خوش پوش و قد بلند بودند، اما برای او چندان مسئله اعتماد ب

بغرنجی نبود، اولویتش پیدا کردن کار بود و نجات از این تنگنا. دستش را روی دست هنگامه گذاشت و 
 .ی نامطمئنش انداختنگاهی به چهره

 .امیدوار باش، هنوز که چیزی معلوم نیست -

وست لبش را جوید و نگاه مرددش را از لیلی دزید. لیلی سکوت کرد، اما ذهنش درگیر آدمی هنگامه پ
خندید و حاال با دیدن دو مرد جوانی که حتی سمتشان ی پیش فارغ از هر استرسی میبود که تا چند دقیقه

 .دانست لبخندش با نگاهی نگران محو شده بودرا، در این کارخانه نمی

 .جناب ادهم منتظرن بفرمایید داخل. -

با صدای منشی هنگامه دستش را از زیر دست لیلی بیرون کشید و با لبخند عجولی از جایش بلند شد و به 
 .طرف اتاق رفت

*** 

 .وای لیلی من اصالً امیدوار نیستم -

 . خانم امیری بفرمایید داخل -

 .تبا تذکر منشی فشار خفیفی به دست هنگامه وارد کرد و کمی فاصله گرف
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 .نگران نباش -

 .مونممنتظرت می -

ای ی تفهیم تکان داد. با صاف کردن مانتوش به طرف اتاق رفت و بعد از زدن ضربهلیلی سری به نشانه
 .آرام به در اتاق، وارد شد

 .بفرمایید بشینید -

می سری تکان داد و آرام به سمت صندلی رفت و بی توجه به نگاه خندان مرد مقابلش روی صندلی چر
 .نشست

اش را روی زانویش کشید و دستهایش را در هم پیچید. نگاهش را آرام دور اتاق چرخاند و با ی مانتولبه
دیدن گلدان بزرگ ارکیده ی سفید روی میز ناخودآگاه لبخندی روی لبش نشست. تنها سفیدی اتاق همان 

 .گلدان ارکیده بود که روی میز خودنمایی می کرد

غذها، تنها صدایی بود که در اتاق پیچیده بود و او فرصتی پیدا کرده بود تا در صدای ورق خوردن کا
سکوت محیط را کنکاش کند تا شاید بتواند افکارش را نظم دهد و مثل هنگامه دچار استرس نشود. با 

مام شود ماند تا کار او هم تیادآوری هنگامه که ناامید از اتاق بیرون آمده بود، اما گفته بود که منتظر می
 .که حداقل اگر استخدام نشدند، لیلی داستان را گم نکند، لبخندی روی لبش نقش بست

 !چه لبخند زیبایی -

اش را جلو کشید. کمی در جایش جابه جا شد و ی مقنعهاز بی پروایی مرد مقابلش اخمی کرد و لبه
 .نگاهش را م*س*تقیم به ساالر دوخت

 خانم امینی. لیلی امینی درسته؟ -

 .ی تأیید تکان داد و زیر لب "بله"ای گفتلیلی سری به نشانه

 اینجا نوشتید که لیسانس صنایع دستی دارید و مسلط به زبان انگلیسی هستید. نقشه خوانی فرش چی؟ -

 .ی عطری تلخ در مشامش پیچیدلیلی لب از لب باز نکرده در اتاق باز شد و رایحه

 .نداختاز روی شانه نیم نگاهی به سمت در ا

 !نفرمودید خانم امیری -

 .با صدای ساالر چشم از مرد جوان گرفت، به سمت ساالر چرخید و سعی کرد تمرکز کند

 ...هم نقشه خوانی، هم طراحی نقشه، هم بافت فرش -
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سوت بلند باالی ساالر کمی معذبش کرد. گمان می کرد کسی بااین سمت و موقعیت موقرتر از اینها 
 .رفتارکند

 ... آفرین به شما خانم -

 ...ساالر -

ساالر متحکم کیوان، لبخند ساالر را کش آورد، اما ساالر دست به سینه ابرویی باال انداخت و چشمکی به 
 .ها رفت و روی آن نشستکیوان زد. کیوان به سمت یکی از صندلی

مده ساالر و بدتر از آن، نگاه لیلی نگاهی به کیوان انداخت و به رسم ادب "سالم" آرامی گفت. لبخند کش آ
 .کردی این مرد، ناخودآگاه احتیاطش را بیشتر میخیره 

 با کامپیوتر یا دستی؟ -

 .لیلی تکانی خورد و با گرفتن نگاه از کیوان به سمت ساالر برگشت

 .هر دو -

 .آن دو دادی اش را به صندلی داد و پایش را روی پا انداخت و تمام حواسش را به مکالمهکیوان تکیه

 جایی هم کار کردین؟ -

 .نه متأسفانه -

 .ساالر موشکافانه نگاهش کرد و منتظر ماند

م رو پیدا کنم. کمی هم ی تحصیلییک سالی هست لیسانسم رو گرفتم، اما نتونستم شغلی مرتبط با رشته -
 .درگیر مسائل شخصی بودم

تواند نیروی کرد میامینی بود و حس می ی صندلی گذاشت و خیره به لیلیساالر آرنجش را روی دسته
 .ی نسبتاً خوبی را برای این سمت پیدا کردهکارآمدی باشد و همین ابتدا به ساکن گزینه

 بافنده هم هستید؟ -

 .بله. فرش ابریشمی -

ساالر سرش را با طمأنینه باال و پایین کرد. نفسش را آرام رها کرد و ساعد دو دستش را روی میز 
 .گذاشت

 .گیریمبسیار هم خوب. شما بفرمایید... باهاتون تماس می -
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ی گفت و از جایش بلند لیلی به رغم استرس برای پذیرفته شدن یا نشدن در این شغل، "خواهش میکنم"
 .شد

 .ممنون بابت وقتی که گذاشتید -

ش را روی پا ی کیوان که پایی سپاس تکان داد و با گفتن" خداحافظ" ، زیر نگاه خیرهسری به نشانه
 .انداخته بود از اتاق بیرون رفت

*** 

 !میگما -

 .کیوان سرش را باال آورد و منتظر نگاهش کرد

 .این خانم امیری هم لعبتی بود برای خودش. خوشم اومد ازش -

 .رفت روی لبهایش نقش ببندد را پس زد و با انداختن خودکار به صندلی تکیه دادپوزخندی که می

 .ی زنها خوشت میاد، تقریباً از همهساالر! توحرف جدید بزن  -

 .جا شدساالر قهقهه ای زد و کمی در جایش جابه

 .به جان کیوان این دختر متفاوت بود -

 .ندازیگفته این متفاوته. تو عجیب من رو یاد اون میدیده میشنیدم عمو اردوان هم هر زنی می -

 .خدا قسمت کنه یار اجنبی عین عمو اردوان جنابعالی -

 .ساالر خیره به کیوان لبخند زیرکانه ای زد و و ابرویی باال انداخت

 .تر هستنهر چند وطنی های چشم و ابرو مشکی ملس -

 .ی لیلی چشمهایش را تنگ کرد و ساالر نگاهش را م*س*تقیم به کیوان دوختکیوان با یادآوری چهره

 !که ذهن تو رو هم درگیر کرد نگو -

 .ی رو به محوطه رفتکیوان از روی صندلی گردان بلند شد و به سمت پنجره

 .دهنت رو ببند ساالر -

 .ی کیوان از جایش بلند شد و به طرف کیوان رفتساالر بی توجه به لحن هشدار دهنده

 .شهحاال باید ببینم چی می -
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 .ه لب زدکیوان بی آنکه نگاهش کند شمرده شمرد

کردی مهم نیست؛ اما االن که تصمیم دارم تکونی به این اوضاع تا قبل از اینکه من بیام ، اینجا چه می -
هات با جنس لطیف رو برای بیرون از کارخونه بدم انتظار دارم محکم تر بچسبی به کار و مناسبت

 .بذاری

 .کیوان گذاشت و آهسته فشردی ی بلند ساالر سوهانی به اعصابش کشید. دستی به شانهخنده

 ...اون که چشم، اما خب -

 .ی کیوان پایین آوردنیم نگاه کیوان ساکتش کرد. لبخندش را جمع کرد و دستش را از روی شانه

 .س برگشتی ایران، اندازه یک ماه تذکر دادیترش نکن بابا، من که چیز خاصی نگفتم. یک هفته -

ز روی شانه نگاهی به ساالر انداخت؛ اما ساالر بی توجه به نگاه ا دستش را در جیب شلوار فرو کرد و
 .ای کاغذ را از روی میز برداشت و در هوا تکان دادشماتت بار کیوان، به سمت میز رفت و دسته

 .این رزومه ها رو مرور کن؛ باید زودتر دست به کار بشیم -

 .کاغذها را روی میز انداخت و سوت زنان از اتاق بیرون رفت

نرود میخ آهنی در سنگ" سری به تأسف داد و به سمت میز رفت. کاغذهای مرتب شده را برداشت و "
 .ی میز تکیه دادبه لبه

کرد. خیال خام بود که  یکی یکی ورق زد و روی هر کدام را به دنبال نکته قابل توجهی بیشتر زیر و رو
 .بتواند به این زودی ها اوضاع را سامان بدهد

ی لیلی کمی تأمل کرد و چشمهای ریز شده اش را با دقت روی مشخصات این دخترک زومهبا دیدن ر
ی کافی مهارت داشته باشد تا رو چرخاند. امیدوار بود اطالعات نوشته شده درست باشد و به اندازهسبزه

 .بتواند به عنوان یک نیروی کارآمد روی این دخترک سبزه روی ریز نقش حساب کند

کم روی ی نامعلوم، کاغذها را روی میز گذاشت و نگاهش به دانه های بارانی دوخت که کمدهکالفه از آین
انداختند و فضای آن طرف را کدر، اما ذهنش درگیر مشکالت کارخانه بود که باید با آنها شیشه رد می

 .کرددست و پنجه نرم می

*** 

بر است. هرچه ت. عادت به تغییرات زمانی، جای خالی ساعت روی دیوار انداخلیلی نگاهی به رد تیره
تر، مدت زمان عادت هم بیشتر. گاهی اتفاقات و تغییرات آنچنان ناگهانی بر سرت آوار تغییر بزرگ

شوی. دست و پا ور میکنی و به یکباره در دل حادثه غوطهشوند که حتی فرصت آنالیز پیدا نمیمی
هراس خالصی پیدا کنی، اما گاهی همین دست و پا زدن  میزنی تا راهی برای رهایی بیابی و از هول و

 .کشاندت و ناغافل غرق شویهای بیهوده بیشتر پایین می
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ی چشم نگاهی به پدرش انداخت که ظاهراً غرق در تحلیل اقتصادی در حال پخش از تلویزیون با گوشه
و یک چرای ذهنش است.  دانست در حال دست و پنجه نرم کردن با کدام یک از هزاربود، اما خدا می

ی پدرش گرفت و دل پاره پاره از مظلومیت نشسته در های فرو رفتهی بیرون زده و چشمنگاه از گونه
 .ی تنها مرد زندگیش را وصله زد و سرش را پایین انداختچهره

ن گذارنی. همچون سکوت و سکوتر میاگر تغییر نکنی و در خیال حفظ شرایط موجود بمانی قطعاً سخت
مرداب ... آرامشی سراسر خوف... باید تغییری به وجود آوری وگرنه اسیر باقی می مانی. یا تغییر یا 

اسارت. اولی ممکن است همراه با مشقت باشد، اما از راکد بودن نجاتت می دهد، اما اسارت تا آخر عمر 
 .تر خواهد کردهمراهت خواهد ماند و هر روز عرصه را برایت تنگ

 !لیلی -

 .ش را با مکث چرخاند و لبخندی چاشنی صورتش کردسر

 خوای بابا؟چیزی می -

 نه بابا جان. رفتی برای کار؟ جواب ندادن بهت؟ -

 .لبخندی زد و سری به نشانه " نه" باال انداخت

 نه چی؟ نرفتی یا جواب ندادن؟ -

 .رفتم؛ فعالً باید منتظر بمونم -

 امیدی هست؟ -

دانست مناسبتش در آن دم و دستگاه چیست ی مردی که حتی نمیی سخت و موشکافانهبا یادآوری چهره
 .شانه ای باال انداخت

 .من امیدوارم ولی باید صبر کنم -

 .نگران نباش، توکل به خدا -

 .لیلی دستش را روی فرش الکی رنگ گذاشت و با کمک دستش از جا بلند شد

 .م بابا، اگر قبولم نکردن مجبورم دوباره برم و باهاشون صحبت کنمبه این کار نیاز دار -

 .تونستم همراهت بیامکاش می -

 .لبخند پررنگی به نگرانی پدرش زد

بابا از دوران بچگی من زمان زیادی گذشته. اما چشم اگر از پسش بر نیومدم حتماً بهتون میگم، شاید  -
 .همفکری با شما بتونه گره گشا باشه
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 .کرد و ادامه داد مکثی

 .االن برم غذا رو آماده کنم که حسابی گرسنه هستیم -

ی نسبتاً کوچکشان رفت و پدرش را با افکار هزار رنگ لبخند نصف و نیمه ای زد و به سمت آشپزخانه
 .ی نامعلوم تنها گذاشتاز آینده

نگاهی به الله انداخت قاشق بزرگی از برنج زعفران خورده را روی دیس برنج ریخت و از روی شانه 
 .که به دیوار کنار اجاق گاز تکیه داده بود و نگاهش به دیس روی کابینت بود

 .الله خانم قرار بود خورشت بکشی -¬

 .الله بی آنکه از جایش تکانی بخورد، همچنان خیره بود

خورشت باز ای برای قاشق را در ظرف گذاشت و در کابینت باالی سرش را به هوای پیدا کردن کاسه
ی فهمید. قرار بود همینطور برای عمل بینی عزا بگیرد و قیافهکرد. تا کی این بازی ادامه داشت را نمی

 درهمش اخم مادر و سرشکستگی پدرش را به دنبال داشته باشد؟

 .برو کنار -

 .تر رفتالله کمی از جایش تکان خورد و عقب

 ی!؟قراره اتفاقی بیفته که تو جلوتر ماتم گرفت -

 .اتفاق افتاده -

 .ی چینی ریختمالقه را در دیگ خورشت چرخاند و با احتیاط مقداری خورشت در کاسه

 .سالمتی هجده سالتهاگر قرار به بچه بازی داری بگو تا آدم بزرگ حسابت نکنیم. نا -

 .همین که شما خانم بزرگی بسه -

که بی توجه از آشپزخانه بیرون زد و راه اتاق دستش ما بین راه ایستاد و نگاه متأسفی به الله انداخت 
 .مشترکشان را در پیش گرفت

اش از نابسمانی روحی و رفتاری الله را پس زد. امیدوار بود با نفسش را پر صدا بیرون داد و نگرانی
 .کشیدن نقاب خونسردی روی صورتش بتواند ذهن درگیر پدر و مادرش را کمی آرام کند

 ...بابا مگه -

ی بشقابش ریخت، اما الله بی توجه به هشدار نامحسوس لیلی کمی ای کرد و کمی ساالد گوشهلیلی سرفه
 .در جایش جابجا شد
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 بابا مگه نگفتی پول عمل بینی من رو میدی؟ -

 .محمود دستش میانه راه ایستاد و نگاهی به الله انداخت

 .الله بس کن مامان -

 .ش را ساکت نکردلحن هشدار دهنده فرخنده دخترک چمو

 .خودش گفت مامان -

 .ی بشقابش گذاشتمحمود قاشق برنج را پایین آورد و گوشه

 دم؟مگه گفتم نمی -

 !محمود لطفاً  -

 .ی لبش را پر حرص زیر دندان گرفتی سکوت باال آورد و فرخنده گوشهمحمود دستش را به نشانه

ستم حرف بزنم لیلی خانم شد سپر و نذاشت من خب مامان بذار حرفم رو بزنم. این روزها هر چی خوا -
 .حرف بزنم

 .صدای نسبتاً بلند برخورد قاشق با بشقاب چینی سر لیلی را باال آورد

نگاهی به الله انداخت که انگار امشب قصد فوران داشت. جایی خوانده بود به لحاظ روانشناسی، انسانها 
منفعت فردی و جمعی در کنار هم بیندیشند. پوزخندی  توانند بهتنها در شرایط امن و پیش بینی پذیر می

 .ی حرف الله ماندروی لبش شکل گرفت و در سکوت منتظر ادامه

 .کنید؟ ناسالمتی من امسال کنکور دارمبابا اصالً تو این خونه به منم فکر می -

 برای همینه اینقدر به فکر عمل بینی هستی؟ -

 .زانو به سمت تخت چوبی محمود رفت الله زهر کالم فرخنده را پس زد و روی

 ...اصالً خودت ببین -

 .اش را باال دادالله نیم رخش را به سمت محمود چرخاند و با انگشت اشاره نوک بینی

 خواد؟این عمل نمی -

رخ الله به سمت لیلی سراند. ی لیلی که تالش داشت الله را آرام کند، نگاه محمود را از نیمی خفهالله" "
 .د سینی غذا را روی تخت گذاشت و تلخندی زدمحمو

 .دم؟ ولی باید کمی صبر کنیعزیز من، مگه من گفتم پول نمی -
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ای حق به جانب، همچنان مرغش یک پا داشت. اش را به الله داد که با سرکشی و قیافهلیلی نگاه ریز شده
کرد. اگر فعت جمع اولویت پیدا میاش بر منالله از همان آدم هایی بود که در شرایط ناامن منفعت فردی

 .کردبود این طور عمل نمیشان میکرد و متوجه ی وضع نابسامان و اوضاع آشفتهکمی دقت می

 این رفتارها برای چیه الله؟ -

 .بذار من حرفم رو بزنم -

 .لیلی منتظر نگاهش کرد

 .کنید. خب من هم یه اولویتهایی دارمدو ساله هی امروز و فردا می -

 .اش را پس زدرخنده سرش را به تأسف تکان داد و بشقاب نیم خوردهف

 .از نون شب واجب تره؟ اون هم تو این روزهایی که باید از دل سنگ نون در بیاریم -

 .ای لب زدی تخت نشست. دست پدرش را در دست گرفت و با لحن ملتمسانهالله از جایش بلند شد و لبه

 .بابا، جون من قول بده -

 باورم نمیشه الله! تو واقعاً هجده سالته؟ -

 .الله سرش را به سمت لیلی چرخاند و چشمهایش را ریز کرد

 منظور؟ -

 .با خواهرت درست حرف بزن الله -

 .خواهم" آرامی گفت و سرش را پایین انداختبا تشر محمود زیر لب" معذرت می

 .پاشو بیا کارت دارم -

 .کنار سفره منتظر الله ماند لیلی از جایش بلند شد و همانجا

 .خوام بحثتون بشههر چی هست همینجا بگید، نمی -

 .لیلی لبخندی زورکی زد

 .بحثی نیست بابا. من و الله قبالً حرف زده بودیم، اما انگار یادش رفته -

 .حرص بیرون فرستاد و از روی تخت محمود بلند شدالله نفسش را پر

 ست دیگه؟ده نبودن و شناسنامهمنظورت همون موضوع عضو خانوا -
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 .اش را میان دو دختر چرخاند و گفتفرخنده نگاه باریک شده

 جریان چیه؟ -

الله تابی به گردنش داد. دسته موی فردارش را پشت گوشش فرستاد و با حالت پیروزمندانه رو به 
 :فرخنده گفت

م و بهتره به عنوان یک عضو خانواده کنه حاال که من به این کار اصرار دارم، بچهلیلی خانم فکر می -
 .روی من حساب نکنید

 .راه هم نگفته خواهرتپر بی -

 .ی فرخنده اخمی روی صورت الله نشاندجمله

 .بهتره االن هم بری تو اتاقتون و خوب فکر کنی ببینی کجای کار و خواسته ات ایراد داره -

 !مامان -

به سمت الله رفت و دستش را دور مچ دست الله محکم  لیلی از جایش تکان خورد و با دور زدن سفره
 .کرد

 .ات شدم باباالله! شرمنده -

ای بکشد. فرخنده خودش را همین جمله کافی بود تا فشار دست لیلی دور مچ الله بیشتر شود و "آخ" خفه
را  ی شوهرش ننشیند. لیلی دست دخترکسرگرم جمع کردن سفره کند تا نگاه خیسش در نگاه شرمنده

 .کشید و به سمت اتاق برد

 .دستم رو ول کن -

کرد مچ دستش را آزاد کند، از راهرو گذشت و با، باز کردن در اتاق، لیلی بی توجه به الله که تالش می
 .او را به داخل اتاق پرت کرد و در را پشت سرش بست

 زده به سرت الله؟ -

 .شودالله، مچ دستش را آرام مالید تا کمی از دردش را کم 

 .دستم داغون شد -

 .گهفهمه چی میخوره و نمیفکت باید داغون بشه که فقط تکون می -

 .چشمهای گرد شده الله را پس زد و به دیوار تکیه داد

 چیه؟ -
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ی عصبی الله اعصابش را خراب کرد . با حفظ موضع و در حالی که سعی داشت صدایش صدای خنده
 .روی الله ایستادرا پایین نگه دارد کمی از دیوار فاصله گرفت و روبه

 کشی؟بس کن... خجالت نمی -

 .در کسری از ثانیه خنده از لبان دخترک پرکشید و اخمی روی صورتش نشست

 ترسم؟ردی من ازت میجدی جدی فکر ک -

اشاره من و ترسی. ولی واقعاً این موضوع این همه برات ارزش داره که با اون همه ایما و نه نمی -
 کنی؟فهمی با این حرفها بابا رو شرمنده میزنی و اصالً نمیمامان، باز هم حرف خودت رو می

 .ش را روی تخت کشیدالله دستش را در هوا پراند و تنه

 .نکن لیلی دخالت -

 چرا عوض شدی؟ چته اصالً؟ -

 .سایید به لیلی زل زدالله چینی به صورتش انداخت و با دندانهایی که از حرص روی هم می

 زنم؟ آخه چه مرگته؟مگه با تو حرف نمی -

 .خیز شدالله چشمهایش را در حدقه چرخاند و از جایش نیم

 ؟مامان خانمت خبر داره دختر محبوبش چقدر مؤدبه -

 .لیلی سری به تأسف تکان داد و قدمی جلو آمد

 .قراره حرف بزنیم، پس حرف بی ربط تحویل من نده -

 .اش را محکم به دیوار پشت سرش کوباندالله نفسش را کالفه بیرون داد و این بار تنه

 .کنی با این اداهاتوای وای وای. حالم رو بد می -

خوندم موفق تر بودم؛ حاال چطور روابط بین الملل میاگر شناسی، به قول مامان، من من رو که می -
 فهمی؟شده که تو حرف های ساده من رو نمی

اش در عرض چند ماه به موجودی سرکش صورت کج شده الله، لبخندی روی لبش نشاند. خواهر بامزه
 .تبدیل شده بود و از خر شیطان پایین آمدنی نبود

 خب، االن بگو ببینم دردت چیه؟ -
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دردم تویی که عین بختک افتادی روی زندگی من و ادای از ما بهترون رو در میاری. ادای این  -
 .مشاورها رو در نیار؛ نه اینجا مدرسه ست و نه تو مشاور

 .ی لیلی و لبی که زیر دندان گرفت تا خشمم را کنترل کند از چشم الله دور نمانددست مشت شده

ای به لیلی انداخت و از روی تخت بلند جایش جابجا شد و نگاه دزدانه الله با دیدن اوضاع آشفته کمی در
 .شد

 .ی لیلی از کنارش گذشت و از اتاق بیرون رفتبا یک حرکت سریع و زیر نگاه خیره

ی دلش فرو ریخت. نگاه بهتش از رفتار لیلی با صدای کوبیده شدن در اتاق ته نشین شد و چیزی گوشه
زد. پیش روی تخت نشسته بود و حرف خودش را می ای بود که چند دقیقههناباورش به جای خالی الل

یعنی این موضوع آنقدر برایش مهم بود که فکر و ذکرش را درگیر کند و چشم روی واقعیت زندگی 
 سختشان ببندد؟

کرد به غیر از اینکه محبت پدر و مادرشان به یک اندازه هر چه خاطرات و گذشته شان را مرور می
آمد، اما امشب لقب "محبوب" را از الله گرفته بود و هرچه در شان تقسیم شده بود چیزی یادش نمیبین

اش از اتاق بیرون دید. ناموفق از درگیری ذهنیتر بودن را نمیکرد ردی از این محبوبسرش مرور می
ل شستن ی نگران و متأسف پدرش دلش چنگ شد. مادرش هم که ظاهراً مشغورفت و با دیدن چهره

ظرف ها بود، اما از یکی دو باری که بشقاب از دستش رها شد و کف سینک ظرفشویی افتاد، به خوبی 
روی تلویزیون نشسته بود و داد که اعصابش به شدت تحریک شده. بی توجه به الله که روبهنشان می

 .ش باشدکرد، به سمت آشپزخانه رفت تا کمی کمک حال مادرکانال ها را باال و پایین می

*** 

نگاهش به سقف سفید اتاق بود و ذهنش هزار جای دیگر. تا نزدیک صبح رج زده بود و با دنیای رنگ 
ها سرگرم بود تا شاید بتواند تنش بوجود آمده را برای خودش کمرنگ جلوه دهد. دستش را روی دهانش 

 .قفل کردی بلندی کشید. بالش را زیر سرش جابه جا کرد و دستهایش را زیر سرش گذاشت و خمیازه

سرش را چرخاند و نگاهی به تخت خالی الله انداخت. به جرأت می توانست بگوید این روی الله را تا به 
حال ندیده بود. به جای تمرکز روی درس و آماده شدن برای کنکور، اولویتش عمل بینی شده بود و یکه 

ی خشک پدرش صدای سرفهتازی می کرد. نفس آه مانندی کشید و باز هم نگاهش را به سقف دوخت. 
ای دلش را لرزاند. پتو را کنار زد و روی تشک نشست. موهای مواجش را دور دستش پیچید و با گیره

باالی سرش محکم کرد. رختخوابش را جمع کرد و در کمد دیواری گذاشت. با کشیدن دستی روی لباسش 
تر شده کرده باشد و جو خانه آرام به سمت در رفت و از اتاق خارج شد. امیدوار بود تنش دیشب فروکش

 .باشد

*** 

 .ی میز گذاشتکاغذها را زیر و رو کرد و بی نتیجه از یافتن دستش را لبه

 !خانم پارسایی -
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 .صدای بلندش پارسایی را به اتاق کشاند

 .بفرمایید جناب بینا -

 . ی چشمش وارد کردکیوان فشاری به گوشه

 .کنماالن پیداشون نمی یک سری کاغذ گذاشته بودم اینجا. -

ی سفید رنگی را از روی آن برداشت و به طرف پارسایی با عجله به سمت فایل گوشه اتاق رفت و پوشه
 .کیوان برگشت

 .خسته از بی خوابی دیشب پلک هایش را روی هم فشرد و شمرده شمرده لب زد

 این میز منه؟ -

 .اش آمده بود، باال دادبینی ی لبش را گزید و عینکش را، که تا نوکپارسایی گوشه

 .دیدم میزتون کمی شلوغه؛ گذاشتم اونجا تا گم نشه -

 .پارسایی قدمی جلو آمد و پوشه را با احتیاط روی میز گذاشت

 امری نیست؟ -

 .کیوان متأسف از لحن تندش آرام لب زد

 .نه، بفرمایید -

دانست رفتارش زش بلند شد. میبا صدای بسته شدن در نفسش را محکم بیرون فرستاد و از پشت می
درست نیست، اما حرفهای دیشب ساالر اعصابش را به هم ریخته بود. یک سره از اوضاع و احوال 

پدرش گفته بود و او فقط گوش داده بود. آنقدر ریز و درشت پشت هم ردیف کرده بود که لحظه ای از 
 ت؟سرش گذشت دلیل این اصرار برای دیدن پدرش از طرف ساالر چیس

ی نیمه خالی انداخت. اوضاع کارخانه زیادی سوت و کور بود. پوزخندش از حرف نگاهی به محوطه
ساالر پررنگ شد. " بابا جان، اوضاع اقتصادی کمی سخت شده، منم تموم تالشم رو کردم؛ این ناصری 

ه بودیم. همین مادر مرده هم مردونگی کرده و هنوز مونده وگرنه که تا حاال در کارخونه رو تخته کرد
 ".فروشی هم که داریم بخاطر چهارتا دوست و آشناست؛ اوضاع همه خرابه

دستش را در جیب کاپشنش فرو برد و پاکت سیگارش را بیرون کشید، نخی بیرون کشید و بعد از آتش 
زدن در جایش چرخید و پاکت سیگار و فندک زیپو را روی میز پرت کرد. نگاهش لحظه ای روی 

 .د رنگ نشست، اما سریع نگاه گرفت و به سمت پنجره اتاقش برگشتی سفیپوشه

کرد و کردند. یکی تعریف میتک و توک کارگری در حیاط ایستاده بودند و زیر باران سیگار دود می
گذراندند. پک محکمی به سیگارش زد و خندیدند. دلشان خوش بود و انگار بی دغدغه زندگی میبقیه می
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هایی که از ناصری گرفته بود رون فرستاد. دیشب تا صبح قدم رو رفته بود و پوشهدودش را با شدت بی
را زیر و رو کرده بود تا بیالن کاری شش ماه گذشته را کشف رمز کند و متوجه شود شش ماه گذشته 

 .ساالر و پدرش دقیقاً چه کرده اند

 .نبالت راه میفتمگمشو بابا، فکر کردی ادا میای و منم عین اردک های عمو پورنگ د -

کیوان به عقب برگشت از روی شانه نگاهی به ساالر انداخت که بی هوا داخل آمده بود و مطمئناً در حال 
 .بود تمام کردن یک رابطه

 .کنمت میزنگ بزنی مادرت رو به عزات میشونم الناز. من سگ بشم بیچاره -

 .ش گذاشتساالر چشمکی به کیوان زد و ردیف دندانهایش را به نمای

 !آبغوره نگیر بابا -

کیوان پوزخندی زد و از پنجره فاصله گرفت. ته سیگارش را در زیر سیگاری فشرد و آخرین دودها را 
 .اش خارج کرداز ریه

بی توجه به ساالر که همچنان مشغول خط و نشان کشیدن بود، کاپشنش را از تنش بیرون آورد و با دور 
 .زدن میز روی صندلی گردانش نشست

 .ی قبل چه بالیی سرت آوردم الی جونحرف مفت نشنوم. یادت نرفته که دفعه -

اش سراند و یب شلوار جینساالر فحشی نثار دخترک پشت خط کرد ؛ تماس را قطع کرد، گوشی را در ج
 .رو به کیوان با صدای کشداری لب زد

 جونم چشم عسلی، چرا بهتت زده؟ -

" نثارش ابروهای کیوان باال پرید و بهت زده از لحن لوس ساالر سری تکان داد؛ زیر لب "زهر ماری
 .کرد و پوشه را جلوتر کشید

 .ی حرص خورده تو چه کیفی دارهآخ که دیدن قیافه -

 .باالی چشم نگاهی به ساالر انداخت و سرش را به چپ و راست تکان داداز 

 .کالً درگیر همین کارهایی که اوضاع کارخونه به گند کشیده شده -

 .روی میز نشست و پای راستش را روی پای چپش انداختساالر بی خیال روی صندلی روبه

 .کردماجرا میفرمود و من هم من که کاره ای نیستم؛ رئیس باید امر می -

 .رئیست هم بدتر از خودت -
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 .ساالر متلک کیوان را نشنیده گرفت و بیشتر در مبل فرو رفت

 .خوای زن بگیری؟ سریع تر دیگهها رو؟ بابا مگه میخوندی اون رزومه -

 .کردکرد مغزت کار میکاش اینقدر که فکت حرکت می -

 .اختساالر سوت بلند باالیی کشید و پایش را پایین اند

 .زنی بستان بزنگر تو بهتر می -

کیوان کالفه از لودگی تمام نشدنی ساالر کاغذ ها را ورق زد و با دیدن رزومه لیلی باز هم به فکر فرو 
رفت. دانستن زبان انگلیسی از یک طرف و از طرف دیگر لیسانس صنایع دستی و آشنایی با طرح و 

 .رشد دیگهمینطور بافت فرش، امتیاز محسوب می

 تو هم تو فکر این دختره هستی؟ -

 .کیوان نگاهش را با تأخیر باال آورد و سرش را نامطمئن تکان داد

 .به زبان انگلیسی مسلط باشه عالیه. بهترین جا براش قسمت بازاریابیه -

 .ناصری اونجا نیرو کم نداره -

 .د کردی صندلی عموکیوان تکیه اش را به صندلی داد و آرنج هایش را روی دسته

 .ایهگه آدم با عرضهیه حسی بهم می -

 .ی ساالر اتاق را پر کردقهقهه

 .کردیلعنت به جنس خرابت کیوان؛ االن من این رو گفته بودم کلی حرف بارم می -

 .اش کشید و نگاه متفکری به ساالر انداختکیوان انگشت شستش را روی چانه

 .ام. می گم که هر کدوم کدوم بخش برنخومی چهار نفر از این لیست هفت نفره رو -

 .ساالر از جایش بلند شد و با دو قدم بلند کنار کیوان جای گرفت و کف دستش را لبه میز گذاشت

 .کی هستن حاال -

 .ها یکی را جدا کرد و مابقی فرم ها را به سمت ساالر سرانداز بین فرم

 .پاراف کردم کی، کجا بره -

 .ها انداختاش نگاهی به فرمساالر برگه ها را از روی میز برداشت و با چشمهای ریز شده
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 و خانم امیری کدوم بخش؟ -

 .کیوان برگه را محکم میان انگشتانش گرفت و در هوا تکان داد

 .ایشون هم می ره بخش بازاریابی و فروش -

ی کاپشن روی میز کمی از میز فاصله گرفت. یقه ساالر سری به تأیید باال و پایین کرد و با گذاشتن فرمها
 .اش را با دو دستش کمی باال آورد و پر افتخار رو به کیوان کردچرمی

 نگفتم این دختره متفاوته؟ -

ی فرم لیلی، پاراف کرد" بخش بازاریابی" و ی ساالر زیر برگهاما کیوان بی توجه به لحن پیروزمندانه
 .گذاشت ی دیگربرگه را روی سه برگه

*** 

 .اش به طرف اتاق نگهبانی رفتدستی به پالتو مشکی رنگش کشید و با محکم کردن کیف روی شانه

 .سالم، امیری هستم و با آقای ناصری قرار دارم -

مرد جوان و تنومند نگاهش را از تلویزیون جدا کرد و با اخمهای در هم سر تا پای لیلی را برانداز کرد. 
 .فت و مرد، چشم در چشم لب زدلیلی نگاهش را نگر

 .صبر کنید تا هماهنگ کنم -

رد و بدل کردن رو به لیلی با دست اشاره  مرد جوان گوشی را از روی میز برداشت و بعد از چند کلمه
 .ی ورود دادزد و اجازه

 .راهرو اول، سمت راست اتاق دوم -

اش به سمت ورودی لو کشیدن مقنعهی مرد جوان با جلیلی زیر لب "تشکری" کرد و زیر نگاه خیره
ای در ذهنش نقش بست. تمام التهاب و نگرانی هایش با یک تلفن پر کشیده رفت. دو روز گذشته لحظه

بود و نفسی از سر آسودگی کشیده بود . در جواب نگاه پر افتخار پدر و "الهی شکر" مادرش لبخندی زده 
 .انسته بود حال خوبش را خراب کندبود و حتی "خدا شانس بده" پر حرص الله هم نتو

ای را فشار داد و با فرش ترنج" با دیدن تابلوی بزرگ سر در ورودی لبخندی زد و در بزرگ شیشه"
گفتن "بسم هللا" وارد شد. لبش را با زبان تر کرد و با نگاهی به دور و برش به سمت اولین راهرو رفت. 

دانست استخدام شده باز هم شت، اما امروز با اینکه میحتی روز کنکور هم اینقدر استرس و دلهره ندا
 .کرداضطراب به جانش چنگ انداخته بود و رهایش نمی

ای رنگ اتاق، عزمش را جزم کرد و اضطراب و استرسش را پس در راهرو پیچید و با دیدن در قهوه
به آرامی فشار داد و در را  ی در راای آرام به در اتاق زد. با "بفرمایید"ی که شنید، دستگیرهزد. ضربه

 .باز کرد
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 .سالم، امیری هستم -

 .رویش نقش پدرش را در ذهنش پر رنگ کردموهای جوگندمی مرد روبه

 .خوش آمدید خانم امیری، بفرمایید داخل و در رو ببندید لطفاً  -

در جایش قدم به داخل اتاق گذاشت و در اتاق را پشت سرش بست. نگاه مرددی به مرد انداخت و کمی 
 .جابجا شد

 ...بشینید -

 .ی ناصری با قدمهایی آرام اما محکم به سمت دورترین صندلی از میز رفت و روی آن نشستبا اشاره

 .کنیدجناب بینا فرمودن از امروز تو این بخش فعالیت می -

مده بود و با ی مرد جوانی بود که همان روز با تأخیر به اتاق مصاحبه آجناب بینا" برایش مجسم کننده"
 .نگاه نافذ و پر حرفش به او خیره شده بود

 .ناصری خودنویس پارکر را روی کاغذ گذاشت و رو به لیلی ادامه داد

 مشکلی پیش اومده خانم؟ -

 .لیلی در جایش تکانی خورد و "نه" آرامی گفت

اتون رو مطالعه کردم و بسیار خب، من ناصری هستم و مسئول بازاریابی و فروش کارخونه. رزومه -
 .امیدوارم بتونید تو این بخش مفید باشید

 .لیلی لبخند نرمی زد و کمی در جایش چرخید

 .تصور اینکه بیام و تو این بخش مشغول بشم کمی عجیب و دور از ذهنم بود -

 چرا دور از ذهن؟ -

ی طراحی مهارت دارم تا بازاریابی و فروش؛ اساساً چیز خاصی از بازاریابی من بیشتر تو زمینه -
 .دونم، اما امیدوارم زیر نظر شما و با کمکتون راه و چاه این کار رو یاد بگیرمنمی

 .ناصری لبخندی به دخترک زد و سری باال و پایین کرد

 .ردم. مطمناً مالکی داشتن برای انتخابشونتصمیم جناب بینا بود و من هم اطاعت امر ک -

 .کنمهمه تالشم رو می -



                 
 

 

 مینا نصیری | در خنکای اردیبهشت رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

37 

 

کرد و در لحنش هیچ تردیدی نداشت. ای به لیلی انداخت. کلمات را محکم ادا میناصری نگاه موشکافانه
توانست معادالتش را بینی نبود ، اما انگار این دختر میآمد. آدم چندان خوشتر از سنش به نظر میعاقل

 .هم بریزد. کمی روی میز خم شد و دستی به ته ریشش کشید به

کنم تا احیاناً به بسیار عالی؛ به غیر از شما یک نفر دیگه هم تو این بخش هست. من تقسیم وظیفه می -
مشکلی بر نخورید. علی الحساب تشریف ببرید خدمت خانم پارسایی تا کارهای مربوط به استخدامتون رو 

 .اون در خدمتتون هستم انجام بدن، بعد از

 .لیلی از جایش بلند شد و با گفتن " با اجازه" ای به سمت در چرخید و از اتاق بیرون رفت

*** 

روی انگشتهای پا از راهرو گذشت و به سمت آشپزخانه رفت. در آشپزخانه را آرام باز کرد و دستش را 
 .تروی کلید کشید و بعد از روشن کردن چراغ، در آشپزخانه را بس

ی یخچال گذاشت و با کمترین دستی روی شکمش کشید و به سمت یخچال رفت. دستش را روی دستگیره
 .صدا در یخچال را باز کرد

ی شیرینی لبخندی زد و جعبه را بیرون کشید و روی میز چوبی وسط آشپزخانه گذاشت. به با دیدن جعبه
ه سمت میز برگشت و با عقب کشیدن سمت کابینت رفت و بعد از پر کردن لیوان بزرگی از چای ب

 .صندلی پشت میز نشست

تر ای را که مزه کرد چشمهایش را بست و با لذت جوید. این شیرینی برایش شیرینی نان خامهاولین تکه
 .هایی بود که تا به حال خورده بوداز تمام شیرینی

ی شیرینی ه در مغازهای چای نوشید و مابقی شیرینی را در دهانش گذاشت. امروز عصر کجرعه
فروشی مقابل یخچال ایستاده بود و نگاهش روی شیرینی های مدل دار چرخیده بود دلش خواست تمام 

 .ای و رولت اکتفا کردای نان خامهشیرینی ها را بخرد، اما به خریدن جعبه

ود و گفته بود" پدرش ناپرهیزی کرده بود و سه رولت برداشته بود و در برابر تذکر مادرش لبخندی زده ب
 ."این شیرینی خوردن داره

نیش اشک در چشمش نشست. مدتها بود که این طور خوشحال ندیده بودشان. لبخند پررنگی به 
اش شکر گفته بود. الله هم که ی جنوبیهای فرخنده زد که در آغوشش گرفته بود و با همان لهجهمادرانه

 .ی شیرینی نینداخته بودحتی نگاهی به جعبه شود ودستش را پس زده بود و گفته بود چاق می

*** 

لیوان چای را به لبش نزدیک کرد و جرعه ای دیگر نوشید. تالشش برای برنداشتن شیرینی دیگری 
 .موفق نبود و خودش را مهمان، شیرینی دیگری کرد. با صدای قیژ در سرش را به سمت در چرخاند

 لیلی! مادر تویی؟ -
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 .شهالن بابا بیدار میدر رو ببند مامان، ا -

فرخنده سری به عقب برگرداند و با دیدن محمود که در جایش غلتی زد وارد آشپزخانه شد و در را پشت 
 .سرش بست

 چیزی شده؟ -

 .ی" هیچی" باال دادی گوشه لبش را با نوک انگشتش گرفت و سری به نشانهلیلی خامه

 .روی لیلی را عقب کشید و نشستفرخنده صندلی روبه

 چرا بیداری دختر؟ -

 .اش را پاک کردی دستمال کاغذی روی میز بیرون کشید و عرق پیشانیفرخنده برگی ازجعبه

 .سر سیاه زم*س*تون و چله تابستون عرق ریزون من به راهه -

 .ی مادرش زدلیوان چای را روی میز گذاشت و لبخندی به جمله

 .شون گرمفرخنده خانم، اهل جنوبی و جنوبی ها هم طبع -

 .فرخنده دستمال کاغذی دیگری بیرون کشید و کف دستهایش را خشک کرد

 .خدا رحمت کنه مادر بزرگت رو -

 .شد، ریز ریز خندیدفرخنده با یادآوری چیزی که انگار از یادآوریش غرق خوشی می

برای محمود کاکل زری بیاری، نه عمرش به دنیا بود و نه من گفت با این طبع گرم کی بشه همیشه می -
 .دار شدمپسر

 .عوضش با دوتا گیس گالبتون دل محمود خان رو اسیرتر کردی -

 .ی کرد و کمی روی صندلی جا به جا شدفرخنده لبش را گزید و لیلی را مهمان "خجالت بکش"

 .کمی جلوتر کشید لبخند پررنگی از واکنش مادرش روی لبش نشست و خودش را

 .شهتر از قبل میقربونتون برم من؛ بابا هنوز با نگاه کردن به شما هر بار عاشق -

 زنی؟خجالت بکش لیلی. این حرفها چیه می -

 .اش را باال بردی رنگ گرفته فرخنده خندهگونه

ن و عاشق شدن ی نذری پزوگه باز نشستی به تعریف قصهشه میخاک بر سرم، االن بابات بیدار می -
 .من
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 .اش را زیر دندان گرفته بود تا مانع خندیدن او شودچشمهای خندانش به فرخنده بود که انگشت اشاره

 نگفتی چرا بیداری؟ -

 .لیلی نفس عمیقی کشید و با حفظ لبخند شانه ای باال انداخت

 .بدخواب شدم -

 .تی شیرینی را بست و نگاه مرددی به لیلی انداخفرخنده در جعبه

 .ای افتادهنگران فردایی یا اتفاق دیگه -

 .ی "نه" باال انداختلیلی سری به نشانه

 .دونم؛ یعنی اصالً هیچ ذهنیتی ازش ندارممامان من واقعاً از بازاریابی چیز دقیقی نمی -

 .فرخندی هیکل توپرش را کمی جلو کشید و دست دخترش را در دست گرفت

 ت رو؟یادته چهارده سالگی -

 .لی لبخندی زد و با یادآوری آن روز بارانی سرش را تکانی دادلی

که چرا من بخاطر چهار تا سوزن زدن اضافه به لباس مردم تو رو فرستادم  بابات چه قیامتی کرد، -
 .خرید

 .فشاری به انگشتهای مادرش وارد کرد

 یادته وقتی با اون رخت و لباس خیس اومدی جواب بابات رو چی دادی؟ -

دسته ای از موهای همچون شبش را پشت گوشش فرستاد و با یادآوری جمله ای که آن روز در جواب 
"کجا بودی" پدرش گفته بود" نه پول اضافه داریم، نه حوصله که خرج نق و نوق آقا مصیب کنیم؛ گشتم 

 .و یک سوپر مارکت جدید پیدا کردم. اون هم با قیمت مناسب تر" لبخندش کش آمد

 .فت تموم عصبانیت بابات رو خاموش کرداون حر -

 .ای بعد آزاد کردرا زیر دندان گرفت و لحظه لیلی لبش

 .اما بازاریابی تو همچین شرکتی مثل پیدا کردن سوپر مارکت جدید با قیمت مناسب نیست -

 .تونیخوام یادت بیارم که میکار هر چه بزرگتر، زحمت هم بیشتر. می -

 .های خندان فرخنده انداخت و کمی در جایش جابجا شدلیلی نگاه مرددی به چشم

 .دونممشکل اینه که من اصالً از این کار چیزی نمی -
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 .طبیعیه عزیزم. منم روز اولی که سوزن دستم گرفتم چند بار سوزن رو تو انگشت دستم فرو کردم -

 .ولی من مجالی برای زخمی شدن ندارم -

 .اری دادفرخنده تلخندی زد و دست دخترش را فش

 .نگران نباش. سخت هست اما طاقت فرسا و غیرممکن نیست. االن هم بلند شو که سپیده زد -

لبخند کم رنگی زد و از جایش بلند شد؛ با دور زدن میز باالی سر فرخنده ایستاد و با خم شدن روی 
 .ای به صورت خیس از عرق مادرش زدصورتش، ب*و*سه

 .تونم باهاش درد دل کنم. ممنونم ازت مامانیشما بهترین آدمی هستی که من م -

ی او را راهی با گفتن " شب بخیر" فرخنده دستش را باال آورد و ضربه ای آرام به ساعد دست لیلی زد و
 .کرد

 .شما هم بخوابید. شب بخیر -

 .از مادرش جدا شد و با صاف کردن کمرش به سمت در رفت و از آشپزخانه بیرون رفت

*** 

های خیسش را از دستش در آورد و با مچاله اش دستکشی چتر میان گردن و شانهاشتن میلهبا نگه د
کردنشان، آبش را چالند و نچی کرد. باران نم نم دیشب به بارانی شدید تبدیل شده بود و چاله های خیابان 

ه انداخت. دیروز را سیراب کرده بود. سری به تأسف تکان داد و نگاهی به دیوارهای بلند بیرونی کارخان
بعد از اینکه با خانم پارسایی صحبت کرده بود و کارهای مربوطه را انجام داده بود؛ به اتاقش در بخش 
بازاریابی و فروش رفته بود و تالش کرده بود با مرور چند صفحه از اینترنت کمی از سؤالت ذهنش را 

 .جواب دهد

خیس شدن پایین شلوارش چشمهایش را روی هم  با صدای بوق ماشینی در جایش تکانی خورد و با حس
 .فشرد و در جایش چرخید. با دیدن ماشین سفید رنگی که کنارش متوقف شده بود اخمی کرد

 .سالم. ببخشید دیگه؛ وسط راه ایستادین و زمین هم پر از چاله -

 .قب رفتکرد کمی عبا دیدن ساالر که پنجره ماشین را پایین داده بود و با لبخندی نگاهش می

 !سالم آقای ادهم. بله حق با شماست -

 .شانس شماست دیگه... وگرنه من معموالً این ساعت ها نمیام کارخونه -

پیراهن مارکش سری تکان داد و ی چتر را در دستش جابجا کرد و با نگاهی گذرا به کت و لیلی دسته
 .آرام لب زد
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 .مهم نیست؛ اشتباه از من بود. وقتتون بخیر -

ی "خداحافظی" تکان داد و بی آنکه منتظر عکس العمل ساالر باشد به سمت در ورودی به نشانه سری
 .گذشت و به سمت ورودی رفت رفت. قدمهایش را تند کرد و برای جلوگیری از خیسی بیشتر از محوطه

 . لیلی... لیلی... وایسا -

در حال برداشتن چیزی از پشت  ی ساالر شد کهبا صدای هنگامه، به عقب برگشت و همزمان متوجه
 .ماشینش بود

 .سالم، وای مردم تا برسم اینجا -

 .نگاه از ساالر گرفت و در جواب هنگامه " سالم" ی گفت و دستش را به سمت او دراز کرد

 .چترت کجاست دختر؟ بیا... بیا بریم تو که حسابی خیس شدی -

 .آب بردشنزدیک بود بیفتم تو جوی آب، هول شدم و چتر از دستم ول شد و  -

با تصور هنگامه در آن وضعیت لبخندی زد و با گرفتن دستش او را به سمت ورودی برد. چترش را 
 .ی هنگامه از در شیشه ای گذشت و وارد شدجمع کرد و با فاصله از خود تکاندنش. شانه به شانه

 .هات رو خشک کنباسرفتی اتاقت، ل -

 .هنگامه دستی به صورت خیسش کشید و سری تکان داد

 .فکر کنم سرما بخورم -

داشت، دستش را گیر بازوی میهایش را کوتاه برتوجه به نگاه زل زده ساالر که به عمد قدملیلی بی
 .هنگامه کرد و " خدا نکنه"ای گفت

 .دیر شده بریم کارت بزنیم هنگامه خانم که همین االن هم -

*** 

 .کیوان کت جیر مشکی رنگش را لبه صندلی آویزان کرد و آستین پلیور کرم رنگش را تا ساعد باال زد

 .صبح بخبر -

 .سیمین قاشق را در بشقاب روی کابینت گذاشت و از روی شانه نگاهی به کیوان انداخت

 روز بخیر مامان. بهتر شدی؟ -
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معده درد دیشب که تا نزدیک صیح بیدارش نگه داشته بود اخمی  با یادآوریکیوان دستی به شکمش کشید 
 .کرد

 .کنهبهترم، اعصاب من آروم بمونه معده هم اذیت نمی -

 .زنه که نخوابیدیچشمهات داد می -

 .کیوان سبد نان روی میز را جلو کشید و تکه ای از نان سنگک را جدا کرد

 .هم تقریباً هوشیار یک ساعتی خوابیدم، اون -

 .کنماون نون رو نخور؛ االن برات نون تست آماده می -

 .حوصله تکه نان جدا شده را در دهانش گذاشت و سبد نان را عقب زدبی

 حوری جون چرا نمیاد؟ -

ی دستگاه را فشار داد و با دراز کردن دستش از کابیت سبد کوچکی بیرون آورد و کنار سیمین دکمه
 .دستگاه تست گذاشت

 .ذاره برگردهکردم باهاش. دایی حشمت نمی دیشب صحبت -

 .کیوان سری تکان داد و تکه نان دیگری در دهانش گذاشت

 .ایسربسته سراغت رو گرفت، من هم گفتم درگیر کارهای کارخونه -

 .اش لبخندی روی لبش نشانداشاره غیر م*س*تقم سیمین به بی توجهی

 .زنمامروز زنگ می -

 .های آماده را بیرون آوردنه ای باال انداخت و نانبا صدای دستگاه، سیمین شا

 .خود دانی -

 .دستی به صورتش کشید و سیمین با گذاشتن سبد نان روی میز به سمت گاز چرخید

 .نصفه بریز مامان -

 .سیمین سری تکان داد و لیوانی از کابینت بیرون آورد

 .شناسی. روش خاص خودش رو دارهمامان حوری رو می -

 .دونم، اما واقعاً وقت نکردممی -
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 .کشید سیمین لیوان چای را روی میز گذاشت و ظرف عسل را کمی جلو

 توجیه خوبی نیست، ده روزه برگشتی، یعنی ده دقیقه وقت آزاد نداشتی؟ -

 .ی راه ایستادکیوان دستش را به سمت شکر ریز برد اما با صدای سیمین دستش میانه

 .ت بهترههعسل بریز، برای معد -

اش ریخت. بهتر بود تقصیر مطیعانه و در سکوت ظرف عسل را برداشت و قاشق بزرگی در لیواش چای
 .آوردکرد که کارش درست نبوده و عذر بدتر از گ*ن*ا*ه نمیپذیرفت و قبول میاش را میو کوتاهی

 می ری کارخونه؟ -

ن داد. سیمین در جایش چرخید و اجازه داد ی "بله" تکاقاشق عسل را در چای چرخاند و سری به نشانه
دانست تا صبح بیدار بوده، اما دلخوری عیان در صدای اش را بخورد. میکیوان در سکوت صبحانه

 .توجهی کیوان، برایش گران تمام شده بود. الزم بود کمی هوشیارش کندمامان حوری از بی

*** 

 دقت کردی عین رئیس رؤسا تشریف میاری سر کار؟ -

یوان سرش را با تأخیر باال آورد و نگاهی به ساالر انداخت که جلو در اصلی ساختمان ایستاده بود و ک
 .کردنگاهش می

 مگه نیستم؟ -

 .با دستش کیوان را کنار زد

 چه خبره که دیر میای این دو روزه؟ شبها تا دیر وقت چه کار می کنی؟ -

 .اد و به سمت اتاقش رفتاش دستی در هوا تکان دکیوان کالفه از درد معده

 .تو حواست به کار خودت باشه -

 .توجه به لحن محکم کیوان با بدجنسی، کمی نزدیک شد و آرام پچ زدساالر بی

 کنی و سرت به کجاها گرمه؟معلوم هست تا دیر وقت چکار می -

ه سمت حسابداری به ی ساالر را بلند کرد و بی آنکه منتظر جوابی از او باشد بدندان ساییدن کیوان خنده
راه افتاد، اما میان راه از در باز آبدارخانه نگاهش روی دختری نشست که کنار کتری برقی ایستاده بود 

و نگاه متفکرش به زمین بود. سر تا پایش را از نظر گذراند. با احتیاط به در آبدارخانه نزدیک شد و 
 .ر دخترک ایستادکفشهای مشکی رنگ باال آورد و روی قوس کم نگاهش را از
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 "...زیادی ریزه بود اما"

 .ی کتری برقی و چرخیدن گردن دخترک پلکهایش باال پرید و قدمی جلو رفتبا پریدن دکمه

 !خانم امیری -

 .لیلی با صدای ساالر تکانی خورد و چند قطره آب جوش از کتری برقی روی دستش پاشید

 .آخ -

 .ساالر قدمی به داخل گذاشت و با لحنی نگران لب زد

 سوختین؟ -

دستش را زیر آب سرد  لیلی با گذاشتن کتری و لیوان نیمه پر روی کابینت، به سمت شیر آب رفت و
 .گرفت

 .شما انگار امروز قراره یکسره بال سرتون بیاد -

 .اش خشک کردلیلی شیر آب را بست و بی توجه به لحن ساالر دستش را با مانتو

 ...امروز دومین باره که -

 .لیلی لبخند عجولی زد و از سینک ظرفشویی فاصله گرفت

 .رم بیرون تا شما به کارتون برسیدمن االن می -

ساالر تکیه اش را به کابینت کنار در داد و با دیدن لیوان روبه رویش، ابروهایش باال پرید. لیوان سفیدی 
 .ه پاپیون صورتی روی موهایش نقاشی شده بودبا طرح دختری دهان گشاد ک

 این لیوان شماست؟ -

 .لیلی ابرو در هم کشید و متعجب از سؤال بی ربط ساالر، به طرف کابینت رفت و لیوان را برداشت

 !چه انیمیشن جذابی -

لبش را اش را فراهم کرده بود، ی پیش اسباب خندهلیلی با یادآوری طرح روی لیوان که همین چند دقیقه
ی ساالر ی ساالر گذشت و او را در همان حال رها کرد، اما نگاه خیرهگزید و از برابر نگاه خیره

 .همچنان به دنبال او بود

*** 

 ست رفته مرخصی؟ چه خبره؟این خانم بهرامی دو هفته -
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رسایی را در ساالر سرش را از گوشی باال آورد و نگاهی به کیوان انداخت که از وقتی آمده بود خون پا
 .شیشه کرده بود و در حال زیر و رو کردن زونکن های تلنبار شده روی میزش بود

 !هستم ساالر با تو -

 .دونم! تا جایی که خبر دارم شوهر نداشت که بگم مرخصی زایمان گرفتهچه می -

ورت ی صخواست دستگاه پانج روی میز را حوالهی میزش دلش میکالفه از وضعیت به هم ریخته
 .ساالر کند

 االن وقت شوخیه؟ -

 .ساالر چیزی تایپ کرد و گوشی را در جیب شلوار کتان خاکی رنگش گذاشت

 .فهمیمشوخی چیه برادر من! مرخصی گرفته دیگه. حاال هر خبری باشه باالخره دیر یا زود می -

 .کشید کیوان کاغذهای روی میز را عقب و جلو کرد و زیرسیگاری کریستال را جلو

 !کردن اینجا. هیچ چیز نظم ندارهمعلوم نیست چکار می -

 .نخ سیگاری بیرون کشید و پاکت را روی میز پرت کرد

 .شی آخرخفه می -

فندک را زیر سیگارش گرفت و از باالی شعله نگاهی به ساالر انداخت. پک محکمی زد و فندک را 
 .روی کاغذ های به هم ریخته انداخت

 با چهار نخ سیگار؟ -

 .پوزخند معنا داری زد و دود را با شدت بیرون فرستاد

 .گند زدی به زندگیت. تنهایی و تنهایی و تنهایی -

شد. زندگی در اش را به صندلی داد و نگاهش به دود سیگاری بود که در هوا پخش میکیوان تکیه
 !تنهایی... ترکیب جالبی بود دیگر

مطمئناً زندگی تشکیل شده از مقدار کمی از هر چیزی؛ مثل قطره های باران رو شیشه، یا چند تکه 
 ...شکالت تلخ در جعبه و کمی درد در جان هر کسی

درد تنهایی بزرگترین دردش بود؛ و ساالر چه می فهمید از تنهایی و نادیده گرفته شدن. ساالری که تا لب 
ارش بود و دایی و زن دایی با کمال میل پذیرا بودند. سختی و فقر را تر می کرد بهترین ها در اختی

خواست تا مچ پای ضرب دیده اش را بعد از فوتبال ماساژ دهد و تجربه نکرده بود ،اما دلش پدرش را می
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مردانه حمایتش کند و شاهد رشدش باشد. کالسهای فوق برنامه ی تابستانش با ساالر بود و هر بار دایی 
 .گشتآمد و او هر بار گوشه و کنار را به دنبال ردی از پدرش میه دنبالش میسعید ب

 .کنی این حرکاتت رو؟ تو حتی با من هم راحت نیستیکی تموم می -

خوره، یکی خاطره های دور و نزدیک رو مرور تنهایی هر آدمی با دیگری متفاوته! یکی غصه می -
 .زنهکنه و یکی هم با خودش حرف میمی

 .الر پوزخندی زد و خیره نگاهش کردسا

 تو کدوم رو انجام میدی؟ -

 .همه رو -

خاکستر سیگار را تکاند و پوزخندی زد. ساالر یکه خورده از جایش بلند شد و به سمت کیوان رفت و 
 .هایش له کرد و اخمی میان ابروهایش نشاندای گفت. کیوان فیلتر سیگار را زیر انگشت"یعنی چه"

 ال من درد دل کردم که االن بار دومم باشه؟کی تا حا -

 .کیوان درد تو حرف نزدنته -

 .ی میزش گذاشتی جلو دستش را بست و گوشهکیوان پوشه

 .و درد تو زیاد حرف زدنت -

 .ی قبلی گذاشتی عصبی ساالر که در اتاق پیچید کیوان پرونده بعدی را بست و روی پروندهخنده

 .زحمت بکش و دست از یللی تللی بردار و این کارها رو انجام بدهیک سری توضیحات نوشتم؛  -

 .ای میندازیالزمه هر بار یادآوری کنی؟ من رو یاد آدمهای عقده -

 .نگاه تیزی به ساالر انداخت و با عقب دادن صندلی از جایش بلند شد

هستن که ما رو ساختن؛  هامونمون، ضعف و قوتمون ، بد بینییاد بگیر ساالر! هر چی هستیم؛ گذشته -
 .من پای همه چیز وایسادم، حتی بدبختی ها و شکست های زندگیم

 .ی آرامش باال آوردساالر قدمی عقب رفت و دستش را به نشانه

 .باش آروم -

گذره و شبم کنار مامانم و مامان حوری. آره تا اومدم بفهمم بابا یعنی چی، دیدم روزم تو مدرسه می -
 .هام زخم نزنهودنهای بابام شد عقده؛ ولی پا گذاشتم روی دلم تا عقدهساالر، همه نب
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 ...بابات -

 .کیوان دستش را مشت کرد، اما ساالر کوتاه نیامد و ادامه داد

 .بینیش زخمههمین که نمی -

 .تونمخوام و نه مینه می-

 .ساالر جرأتی به خودش داد و با احتیاط لب زد

 .له، درک درستی از دور و برش ندارهیازده سا آخه یه پسر بچه -

 .اتاقش رفت کیوان تلخندی زد و با چرخیدن در جایش به سمت پنجره

تجربه کنن که بدترین اتفاق ممکن برای آدمها اینه که هیجانی یکباره وارد زندگیشون بشه و چیزی رو  -
 ...نباید

 .مکثی کرد و با فرو دادن خشم و بغضش ادامه داد

 .خوشحالم که حس روزهای یازده سالگی من رو هیچوقت تجربه نکردی -

 دی؟ماجرا برای عمه سیمین تموم شد، تو چرا کوتاه نمیای و کشش می -

 .ی پنجره گذاشت و پلک هایش را روی هم فشردکیوان کف هر دو دستش را لبه

ار پسر ناخلفش در حق عروس و اون فقط ساکته؛ شاید به حرمت مامان حوری که سرافکنده بود از رفت -
 .ش؛ اما ایستاد و تموم این سالها مثل یه حامی حمایتش کردنوه

هایش را ی عمرش از یادآوری روزهایی که سیمین در خانه راه رفته بود و او فقط باید مشقهمه
به قوت  ی مامان حوری بود که هنوز همنوشت، متنفر بود. آزار دهنده تر از هر چیز، نگاه شرمندهمی

ای در دل سیمین انداخته بود و خود پابرجا بود؛ درست از همان شب بارانی که عمران و حرفهایش زلزله
 .خانه و خانواده را از هم پاشیده بود

بدبخت، این همه سال بابات زندگی خودش رو کرد و تو هی بدتر به خودت زخم زدی و زخم زدی که  -
 .چیزی یادت نره

دانست حال باز کرد ، اما سرش را پایین انداخت و سکوت کرد. جوابی نداشت. میکیوان چشمهایش را 
شد زنجیرهای پدرش بد است و تمام تالش ساالر برای رفع این دلخوری چندساله، این بود که شاید می

شکسته را هر چند نصف و نیمه، به هم متصل کند، اما... از پنجره فاصله گرفت و صاف سر جایش 
 .ایستاد

 ...فایده نداره، حداقل االن -
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 ... یعنی ممکنه -

 .از روی شانه نگاهی به ساالر انداخت

 .تا پرونده یادت نرهری اون دوداری می -

نگاه خشک شده ساالر را پس زد و با فرو بردن دستش درجیب شلوارش باز هم به سمت پنجره و 
 .ی کارخانه برگشتمحوطه

*** 

 ره؟می اوضاع خوبه؟ کارها خوب پیش -

 .سسر و کله زدن با ساالر مشقتش بیشتر از کارهای کارخونه -

 .ی بلند اردوان لبخندی به لبش آوردخنده

 .ببین چه جونوریه که تونسته بابات رو راضی نگه داره -

 .ی حریر را کمی عقب زد و نگاهی به حیاط انداختی پردهکیوان لبه

مونه. رسماً این یکی دو سال همه چیز به حال خودش رها نمیعمالً وقتی کاری نکنی، دیگه نارضایتی  -
 .شده بوده

 .پس حسابی کار درست کردن برات -

 .رفتنگاهش روی سیمین نشست که سبد به دست به سمت درخت سیب می

 .دونم از کجا باید شروع کنم، اگر آقای ناصری نبود که اوضاع بدتر از اینها بودمتأسفانه نمی -

 .اما مطمئنم از پسش برمیایفهمم، می -

با شنیدن صدای کاترین که اردوان را صدا میزد " خداحافظی" کرد و تماس را قطع کرد. نگاهش به 
 .سیمین و درخت سیب کشیده شد. اولین سیب قرمز که چیده شد خاطرات در سرش ردیف شدند

 .ولین سیب رو برام بچینیخواد این درخت سالها عمر کنه و تو با دستهای خودت هر سال ادلم می -

داد، خطی سیاه به خاطراتش کشید و ی سرخوش سیمین که اولین سیب را به دست عمران میخنده
 .ی پرده در دستش مشت کردگوشه

کرد عمرش تمام شد. نفسش را آرام آرزویی که تنها یک فصل دوام آورد و زودتر از آنچه فکرش را می
 .از اتاق خارج شدی اتاقش به سمت در رفت وجرهرها کرد و با فاصله گرفتن از پن



                 
 

 

 مینا نصیری | در خنکای اردیبهشت رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

49 

 

*** 

 خوای؟کمک می -

 نیکی و پرسش؟ -

 .ی سنگین شده را پایین کشیدبا قدمهای بلند، خودش را به سیمین رساند و شاخه

 هنوز هم همه شریکن تو محصول این درخت؟ -

 .ی کیوان سیبی چید و درون سبد انداختسیمین دستش را دراز کرد و با تکیه به سینه

 .مثل هر سال، فقط مش رضا باید بیاد و زحمت بقیه رو بکشه -

 .کیوان سری تکان داد و شاخه را پایین تر آورد تا سیمین راحت تر به کارش برسد

 .امروز حال مامان حوری بهتر بود -

دانم"ی گفت. خسته از همهمه کار و زندگی، همان ده دقیقه ای که با حوری میو "کیوان لبخندی زد 
اش را توجیه کند حالش را بهتر کرده بود. معذرت جانش حرف زده بود و تالش کرده بود بی توجهی

خواهی کرده بود و حوری جان قسم خورده بود به محض رسیدن از خجالتش در آید. او هم با کمال میل 
 .بازی نکند و منتظر بماند ه بود و حوری گفته بود که زبانپذیرفت

ی پایین آمده جدا شد، کیوان شاخه را آرام رها کرد و کف دستش را آخرین دانه های سیب که از شاخه
 .تکاند

 .گرده، ساعت ده شب پرواز دارهفردا شب برمیپس -

 .کیوان خم شد و سبد سیب را از روی زمین برداشت

 .بالشرم دنمی -

سیمین پشت سر کیوان به راه افتاد و با دیدن قامت بلند و شانه های پهنش لبخندی زد و در دلش بابت 
 .ی گفتداشتن کیوان"شکر"

*** 

 .کشید نگاهی به مادرش انداختبوت مشکی رنگش را پوشید و در حالی که زیپشان را باال میلیلی نیم

 .رم پیش دکترشیاحتماالً ساعت چهار که کارم تموم بشه م -

فرخنده با بشقابی از سیب و پرتقال پوست گرفته از آشپزخانه بیرون آمد و بشقاب را روی پای محمود 
 .گذاشت
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 .بگو اگر الزمه بیاریمش مطب. اون در رو هم ببند، بابات یخ کرد -

تر ز سرحالای گفت و با نگاهی به پدرش که امرواش "باشه"لیلی کمر راست کرد. با صاف کردن پالتو
 .از دیروز بود، خداحافظی کرد و در سالن را بست

«. خواب نمونی خانم مهندس»با لرزش گوشی دستش را در جیبش فرو کرد و گوشی را بیرون کشید. 
لبخندی زد و در جواب پیام هنگامه "نه"ای تایپ کرد. گوشی را در جیبش گذاشت و با گذشتن از عرض 

 .حیاط به سمت در خانه رفت

های هایش کشید. حال و هوای این کوچهم که در کوچه گذاشت نفس عمیقی کشید و هوای تازه را به ریهقد
ها را باال و پایین کند و از دیدن تنگ در نوع خودش منحصر به فرد بود؛ حاضر بود ساعتها این کوچه

کشیدند غرق خوشی میهای نارنج دزدانه از روی دیوارهایشان سرک دار که شاخههای نقلی و حیاطخانه
شود. با صدای بوق موتوری که از کنارش گذشت از خیال بیرون کشیده شد و با فرو بردن دستش در 

 .اش سرعتی به قدمهایش دادجیب پالتو

*** 

 نگاهی به تکه کاغذ چروک شده در دست هنگامه انداخت و لبخندش را پنهان کرد. ابروهای مرتب
 .و نگاهش را میان دستگاه پرینتر و دست لیلی می چرخید اش را به هم گره زده بودشده

 .گیر پرینتر گذاشت و پشت سیستم قرار گرفتی سفیدی را در کاغذلیلی برگه

 یعنی درست شد؟ مطمئنی؟ -

 .لیلی سری تکان داد و "بله"ای گفت

 .خدا خیرت بده دختر؛ کاغذ که رفت داخل ولی وقتی بیرون نیومد مردم از ترس -

 .ی آفیس دستور پرینت را اجرا کرد و با بیرون آمدن کاغذ از پرینتر لبخندی زدلیلی از برنامه

 .این هم تحویل شما، در ضمن اگر بازم این اتفاق افتاد این در رو باز کن و کاغذ رو آروم بکش بیرون -

 .ز انداختکاغذ میان انگشتهایش را مچاله کرد و روی می هنگامه چینی به صورتش داد و تکه

 .م رو بدم به جای خسارتشانس ندارم که، گفتم االن دود ازش بیرون میاد و من باید حقوق یک ماه -

 .اینبار خندید و کنار هنگامه ایستاد

 !ترسیدن راه حل نیست؛ گاهی اوقات ممکنه باعث بشه تصمیم اشتباهی بگیری -

 .دونم چی میگی، اما دست خودم نیستمی -

 .را از روی میز برداشت و دست هنگامه را فشرداش لیلی گوشی
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کنم، اما حواست باشه این اما و اگرها باعث عقب افتادنت امان از این اماهای زندگی؛ نصیحتت نمی -
 .نشه

 .ی فهمیدن تکان دادهنگامه پوست لبش را کند و سری به نشانه

 .من برم دیگه؛ کلی کار دارم -

 .دم رسیدیدستت درد نکنه، به موقع به دا -

 .کنم"ی گفت و از کنار هنگامه گذشتلیلی"خواهش می

*** 

 "!بیشتر در مورد مردم داری و فن بیان بدانیم"

ی اش را به مانیتور دوخت. مقالهبا تکان دادن موس، نشانگر را از صفحه حذف کرد و نگاه ریز شده
 .دقتش را بیشتر کرداش را جلب کرده بود. کمی سرش را جلوتر کشید و جالبی بود و توجه

ای پر از راهکارهای عملی برای جلب توجه دیگران و برقراری ارتباط درست و مناسب با آنها و مقاله
ی مطلوب رسیدن. با خواندن آخرین سطر مقاله، دستی به در نهایت پیش بردن صحبت و به نتیجه

 .اش را به صندلی داداش کشید و تکیههای خستهپلک

شده بود. کج خلقی های الله هم بیشتر از  ه سختی به صبح رسانده بود و مدام پهلو به پهلوشب گذشته را ب
 .قبل شده بود و ذهنش را بیشتر درگیر کرده بود

ی "و ان یکاد" گرفت و دور تا دور اتاق را از نظر گذراند. اتاقی دوازده نگاه از تابلو فرش قاب گرفته
 ...ی اتاقردان و فایل بزرگی در گوشهمتری با دو میز چوبی و دو صندلی گ

فرش  کرد خشک بود و تقریباً با حال و هوایسری به طرفین تکان داد؛ هر جای این کارخانه را نگاه می
سنخیتی نداشت. ذهنش پر بود از طرح و رنگ و ایده های ناب، اما اینجا و میان میزهای چوبی نشسته 

 .خواندبود و از فواید مردم داری و فن بیان می

ی دیگری را باز کرد. نگاهش را از اندک وسایل اتاق گرفت و به مجدداً به مانیتور خیره شد و صفحه
خواند، اما باز شد. از صبح این سومین مقاله ای بود که میخواند کمتر دست گیرش میهر چه بیشتر می

آرامی گفت و با بستن  "یی مانیتور "وایهم برایش راضی کننده نبود.با نگاهی به ساعت گوشه
رفت و رویش سیستم را خاموش کرد و از جایش بلند شد. باید پیش دکتر میبهی روتازه باز شدهیصفحه

کرد؛ اما آنچان غرق کار شده بود که گذر زمان را فراموش از اوضاع و احوال پدرش با او صحبت می
از روی میز به سمت در اتاق رفت و با زدن  کرده بود. با نگاهی اجمالی به اتاق و با برداشتن کیفش،

 .کلید و خاموش کردن المپ از اتاق بیرون زد

 !خانم امیری -
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ی راه ایستاد و از روی شانه نگاهی به پشت سرش انداخت. با دیدن ساالر در جایش یکه خورده میانه
 ."ی کردچرخید و " سالم

 امری داشتید؟ -

 .ساالر لبخندی زد و قدمی جلوتر آمد

 !شنیدم سیستم اتاق خانم ایزدی رو راست و ریس کردین -

 .ی مثبت تکان دادلیلی نگاه متعجبش از لحن ساالر را پس زد و سری به نشانه

 .شما از کجا متوجه شدین؟ البته موضوع چندان عجیبی هم نبود -

 .ضرت فیلهاختیار دارین خانم؛ کار کردن با سیستم های عهد قجری که ما اینجا داریم کار ح -

 .بند کیفش را باالتر کشید و لبخندی زد

گم مورد عجیبی نبود، فقط کاغذ گیر کرده بود تو دونم از کجا متوجه شدید، اما باز هم میبا این که نمی -
 .پرینتر

 .من از خود خانم ایزدی شنیدم -

 .لیلی نگاه مشکوکی به ساالر انداخت و منتظر ماند

 .کردن، من هم اتفاقی شنیدمداشتن برای خانم محمودی تعریف می -

 .لیلی سری تکان داد. همه جا بود و امکان نداشت چیزی از زیر دستش در برود

 ... که -

 .جمله اش تمام نشده بود که در اتاق مدیریت باز شد و کیوان در چهارچوب در قرار گرفت

 .ساالر گوشیت یادت رفت -

ه طرف در اتاق چرخاند و نگاهی به قامت کیوان انداخت. چند روزی بود که استخدام لیلی سرش را ب
 .شده بود اما به ندرت با این رئیس به قول آقای ناصری"جوان و جدید" برخورد کرده بود

ی صورتش چشمهای ی خاصی داشت و مشخصهنگاه لیلی روی اجزای صورت کیوان چرخید . چهره
کند و نگاه گرفتن هایش. از همانهایی که سردیش جذبت میبه رغم گرمای تیله اش بود، نگاهی سردعسلی

 .کندرا سخت می

با نزدیک شدن ساالر به کیوان، لیلی نگاه دزدید و لعنتی به حواس پرتش فرستاد که جا و مکانش را 
 .فراموش کرده بود
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 !در عجبم چطور گوشیت یادت رفت -

 .ذارن برای آدم کهحواس نمی -

ای به پشت سرش کرد و کیوان با دیدن لیلی پشت سر ساالر اخمی کرد و سری به چشم ابرو اشارهبا 
 .ی "سالم" تکان دادنشانه

 .بده من دیگه -

ی ساالر به سمت اتاق برگشت و در را توجه به نیش شل شدهکیوان گوشی را به دست ساالر داد و بی
جایش چرخید و با ابروهای باال رفته، جای خالی  پشت سرش بست. ساالر متعجب از رفتار کیوان در

 .لیلی را تماشا کرد

*** 

 یعنی ممکنه نتونه درست راه بره؟ -

 .لیلی سری تکان داد و با یادآوری حرف دکتر، لبش را گزید

اگر خودش رو بیارید معاینه کنم بهتره، ولی با توجه به همین عکسهایی که دو هفته پیش گرفته شده،  "
 ".که حاال حاال ها منتظر معجزه نباشید. حتی اگر بهبودی حاصل بشه قطعاً کامل نیست باید بگم

 ...االن یعنی چی لیلی؟ اصل حرفش این بود که بابات دیگه -

 .لیلی دستش را روی دست مادرش گذاشت و با اشاره به بیرون، مادرش را آرام کرد

 .آرومتر مامان، ممکنه بابا بشنوه -

 .ها انداختآزاد کرد و چاقو را عصبی روی بادمجانفرخنده دستش را 

 دیدی یهویی بیچاره شدیم؟ -

 االن من چی گفتم؟ -

 .ی حرف لیلی ماندفرخنده مردمک ها لرزانش را در صورت لیلی چرخاند و منتظر ادامه

 .بره ولی غیرممکن نیستدکتر گفت سر پا شدن بابا زمان می -

 .فرخنده نگاه نگرانش را از لیلی گرفت و به صندلی تکیه داد

 .خورهبابات بفهمه کلی غصه می -
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ش دکتر وثوق گفت به جبران نوبت دو هفته پیش که کنسل شد آخر هفته بابا رو ببریم پیشش تا معاینه -
 .کنه

 !گم تو چی میگی مامان. حواست هست؟لیلی من چی می -

که بیرون آمده بود یک ساعتی را پیاده روی کرده بود و کلمات و  حواسش بود. از مطب دکتر
اصطالحات پزشکی دکتر وثوق را باال و پایین کرده بود و دلش برای هزارمین بار از درد مچاله شده 

ی نخاعی به حدی بوده که حتی ممکن است تا آخر عمرش نتواند گفت ضایعهبود. چطور به پدرش می
 .مش را سوزاند؛ لبش را زیر دندان کشید تا بغض نشسته در گلویش را خفه کندراه برود. نیش اشک چش

 .گفتی از این ستون به اون ستون فرجهمامان خودت همیشه می -

ای به لیلی انداخت، اما طاقت نیاورد و سد مقاومتش در هم شکست و نگاهش خیس فرخنده نگاه درمانده
 .شد

 .فهمیده که ممکنه نتونه راه بره شناسی؟ همین االن همبابات رو نمی -

اشان به هم ی فرخنده روحش را خراشید. شش ماه گذشته را سخت گذرانده بودند و روال زندگیگریه
 .ریخته بود، اما ناامید نشده بودند و برای بهتر شدن اوضاع تالش کرده بودند

 .فتهمامان لطفاً... االن هم اگر پرسید بگو دکتر نوبت داده برای آخر ه -

به مادرش لب  ی روی میز بیرون کشید و با لبخند مهربانی رولیلی چند برگ دستمال کاغذی از جعبه
 .زد

 .کنمها رو سرخ میاستراحت کن؛ من این بادمجون شما برو -

ها را فرخنده نگاه لرزانش و مرددش را به لیلی دوخت و با تأخیر دستش را باال آورد و دستمال کاغذی
 .ستمال کاغذی ها را روی صورتش کشید و زیر چشمش را پاک کردگرفت. د

 .شناسم؛ آدم خونه نشستن نبوده و نیستتوکل به خدا، من ناامید نیستم لیلی... ولی اخالق بابات رو می -

 .لیلی سبد را از روی میز برداشت و از جایش بلند شد

 .باید منتظر و امیدوار بمونیم -

 .و در داالن هزار توی افکارش غرق شدفرخنده زیر لب چیزی گفت 

*** 

 ...گی سر صبحیوای خدا... چی می -
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اش شانه کشید و گوشی همراهش را میان گردن ونگاهش روی دختری نشست که سوهان به ناخنش می
 .نگه داشته بود

 ...شه... باشه باباحاال ببینم چی می -

 .دختر رد شد و به سمت میزش رفتلیلی قدمی به داخل برداشت و از مقابل نگاه خیره 

 .نه... فعالً  -

 .تماس را قطع کرد و گوشی را روی میز انداخت

 !سالم -

ی گفت. دختر لیلی پالتواش را روی پشتی صندلی گذاشت و سرش را به سمت دختر برگرداند و "سالم"
 .از جایش بلند شد و نگاهی به سر تا پای لیلی انداخت

 !ما باید کارمند جدید باشیدپریسا بهرامی هستم . ش -

 .ی " بله" تکان داد و قدمی به سمت پریسا برداشت و دستش را دراز کردلیلی سری به نشانه

 .لیلی امیری هستم... دیدم مشغول صحبت هستین؛ اینه که ابتدای ورودم سالم نکردم -

 .ی گفتپریسا خندید و "بی خیال"

 .لیلی دستش را آزاد کرد و به طرف میزش برگشت

 .گفت ما خودمون هم زیادیمکی استخدام شدی؟ این ناصری که به من می -

لیلی خم شد و با روشن کردن سیستم نگاهی به پریسا انداخت. لحن خودمانی این دختر، آن هم از روز 
 .اول برایش جالب بود

 .دونم چرا آقای ناصری به شما این حرف رو زدنیی کار معرفی شدم و نممن از طرف اداره -

پریسا نگاهی موشکافانه به لیلی انداخت و لبخندی مصلحتی زد. به رغم ساده بودن چهره و پوشش، آدم 
 .رسیدباهوشی به نظر می

 .حاال مهم نیست. امیدوارم موفق باشی -

 .ی دیروز شدی مقالهی ادامهعهی کرد و با وصل شدن به اینترنت مشغول مطاللیلی زیر لب " تشکر"

*** 

 !این بحث رو تمومش کن -
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 گم؟فهمی چی میکنم؛ اصالً می تموم نمی -

 .ای رو هم فشرد و باز کردکیوان چشم هایش را برای لحظه

 !فهمم حرف حسابت چیهاصرار تو برای چیه؟ من اصالً نمی -

 !از بس احمقی -

 .ت و انگشتهایش را در هم گره زدکیوان ساعد هر دو دستش روی میز گذاش

 خب؟ -

 .ای رنگش را باال زد و روی صندلی نشستساالر آستین پلیور سرمه

 فهمی حرف های من رو؟اصرار داره ببیندت! واقعاً نمی -

 .کردم. االن بی حسابیماون االن اصرار داره و من قبالً اصرار می -

به آن نداشت و تنها به خاطر عمران بود که سر کیوان  ساالر کالفه از این اصراری که خودش هم تمایلی
 .اش را به مبل دادشد، تکیهخراب می

 .یک جایی باید تموم کرد -

 .موعظه نکن ساالر. سرم پره از این حرفها -

ی اتاق برداشت و روی اش را از رخت آویز گوشهکیوان از جایش بلند شد و بی توجه به ساالر، پالتو
 .اختساعد دستش اند

 !کجا به سالمتی؟ تازه ساعت چهاره -

نگاه تیزش ساالر را ساکت کرد و با برداشتن گوشی و سوئیچش از روی میز به سمت در رفت و از 
 .اتاق خارج شد

*** 

کشید از روی صندلی فلزی ی چمدان در دستش بود و آن را به دنبال خودش میبا دیدن حوری که دسته
 .تسالن بلند شد و به طرفش رف

 .سالم آنا -

ی چادر مشکی را باالتر گرفت و با دیدن قامت کیوان لبخندی زد و چند قدم باقی مانده را تندتر حوری لبه
 .برداشت و کیوان را در آغوش گرفت
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 سالم عزیز مادر؛ خوبی؟ -

 .کیوان تن حوری را در آغوشش فشرد و بوی تنش را به مشام کشید

 .دلتنگتون بودم -

 .ی آرام به کتف کیوان زدی پا بلند شد؛ دستش را باال آورد و چند ضربهحوری روی پنجه

 .من و مادرت این چند وقت رو سخت گذروندیم -

 .آرام از حوری فاصله گرفت و قدمی عقب رفت

 !یادمه گفتین برنگشتی هم برنگشتی؛ ساالر به جای تو -

 .ده بود اما همچنان صالبت داشت و دوست داشتنیلبخندی روی لبش نشاند. پیرتر ش ی حوریخنده

اون جمله یک شوخی بود که نقش پیش رونده داشت. خواستیم رگ غیرتت رو بجنبونیم که انگار  -
 .الحمدهلل کارساز بوده

 .ی چمدان را در دست گرفت و لبخند پررنگی زدکیوان دسته

 .بریم که حسابی خسته هستین -

کرد و سری تکان داد. " نه" ای گفت و کنار کیوان، قدمهای دردناکش  حوری چادر را روی سرش ثابت
 .را به سمت در خروجی کشاند

*** 

 .ای را در سینی گذاشت و از آشپزخانه بیرون رفتسیمین قندان نقره

 دایی حشمت بهتر بودن؟ -

 .حوری پاهایش را دراز کرد و دستش را روی زانویش فشرد

 .زنه به این تنهاییت و خودش هم دامن میپیریه و هزار دردسر؛ تنهاس -

 .سیمین سری تکان داد و سینی را مقابل حوری گرفت

 هنوز دلشون با آقا بهرام صاف نشده؟ -

 .حوری فنجان چای را برداشت و کنار دستش گذاشت

اون بچه هم اسیر شده. سی سال پیش، رفته پی دلش و با یه دختر خارجی ازدواج کرده و عاقبت بخیر  -
 .شده، اما هنوز این کش و قوس حشمت و بهرام ادامه داره و این برادر من از خر شیطون پایین نیومده
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 .روی حوری نشستسیمین سینی را روی میز وسط مبل گذاشت و روبه

 الحمدهلل که زندگیشون خوبه؛ من نمیدونم چرا دایی حشمت دلش صاف نشده -

عین دسته گل. خونه و زندگی مرتب... ولی حشمت باز هم زن با کماالتیه؛ دو تا بچه تربیت کرده  -
 .فرصت پیدا کنه متلکش رو مینداره

 .سیمین نچی کرد و فنجانش را از روی میز برداشت

 .امیدوارم االن که راضی شده بره خونه آقا بهرام اوضاع بهتر بشه -

 .حوری جرعه ای از چای را نوشید و " انشاهلل" ی گفت

*** 

 مامان حوری داره میاد؟میمردی بگی  -

 .اش را به تاج تخت دادلبخندی به عصبانیت ساالر زد و تکیه

 ساالر اون پرونده ها رو چک کردی؟ -

 !نه -

 .و حرص، نشسته در کالم ساالر را ببیند و حس کند از همینجا هم می توانست فک منقبض شده

 .دارم میام اونجا -

 .اش باال کشیدگوشی را در دستش جابجا کرد و پتو را تا سینه

 .بذار فردا، مامان حوری خسته بود و تا اومد خوابش برد -

 .دروغ که حناق نیست سر گلوت بمونه... من اومدم -

ی آمد گاهی اوقات به اجبار به خانهلبخندی به سمجی ساالر زد و تماس را قطع کرد. از وقتی یادش می
اش را رفت و بیشتر اوقات اینجا بود. مامان حوری برای او هم حکم مادربزرگ نداشتهن میخودشا

داشت و برایش عزیز بود. سرش را برگرداند و نگاهی به ساعت روی میز انداخت. تا آمدن ساالر نیم 
ساعتی وقت داشت. پتو را روی سرش کشید و چشمهایش را روی هم گذاشت. کمی تمرکز اعصاب الزم 

 .اشتد

 شام خوردی؟ -

 .دار روی میز سیبی برداشتساالر خندید و از ظرف پایه
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 .چه سؤالیه عمه سیمین! من همیشه گرسنمه -

 .سیمین سری تکان داد و از روی مبل بلند شد

 .خوام در جوار بقیه باشمقربون دستت عمه؛ فقط بیار اینجا... می -

ه ده دقیقه گذشته را یکسره حرف زده بود و مزه دست به سینه و در سکوت نگاهش به ساالری بود ک
 .پرانده بود

 پیچونی؟من رو می -

 .الزم نبود دنبال من راه بیفتی -

 .اش ساالر را ساکت کردحوصلهلحن خشک و بی

 .ساالر بیا آشپزخونه -

 .سیمین صدایش را بلند کرد و از همان آشپزخانه صدایش زد

 .زنه. گفتم اینجا رفت آشپزخونهاست میکنه و رعمه سیمین چپ رو نگاه می -

 .ی حوری سالن را پر کرد و کف دسش را به کتف ساالر زدصدای خنده

 .ات غذای یک نفره رو نمیاره تو سالندونی عمهپاشو پسر، می -

 .ساالر سری تکان داد؛ از جایش بلند شد و به سمت آشپزخانه رفت

 چیزی شده کیوان؟ -

 .رخید و پرسشی نگاهش کردبا تأخیر به سمت حوری چ

 !از همیشه ساکت تری -

 .چیزی نیست. کمی خسته هستم -

 .کنترل را روی میز گذاشت و با گفتن" شب بخیر"ی به سمت پله های منتهی به طبقه دوم رفت

شناختش... همه حوری سری به تأسف تکان داد و رفتنش را دنبال کرد. بزرگش کرده بود و به خوبی می
آمد در گذشته اسیر بماند.آهی کشید؛ اش باقی مانده بود و انگار خودش هم بدش نمیسالگی چیز در یازده

 .ایجاد کند اشامیدوار بود برگشتنش به ایران و کار در کارخانه تغییری در روند زندگی

*** 

 .اش خم شدی حوض گذاشت و برای بستن بند کتانیلیلی پایش را لبه
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 !لیلی -

 .ای کرد و سرش را باال آوردسرفه

 !بله مامان -

 .تر کشید و در سالن را بستفرخنده کشباف آستینش را پایین

 .هنوز تب داری! کاش نری سر کار -

 .ردبند کتانی را محکم کرد و پایش را پایین آو

 .بهترم، شما برو داخل که هوا خیلی سرده -

 .با آژانس برو، وقتی هم رسیدی زنگ بزن -

اش را تا روی گردن زرشکیچشم"ی گفت و با تکان دادن دستش به سمت در رفت. در را بست و شال"
اش باال آورد. دستهایش را در جیبش فرو کرد و قدمهای سنگینش را به سمت آژانس سر کوچه بینی

شاند. سرما تا مغز استخوانش نفوذ کرده بود و تن تب کرده اش از داخل یخ بسته بود. خودش را بیشتر ک
 .جمع کرد و با قدمهای بلند به سمت آژانس رفت

ی ماشین تکیه داد و نگاهش به قطرات باران روی شیشه بود که بعد از برخورد، سرش را به شیشه
 .گذاشتنددند و ردی از ماتی به جای میدامسیرشان را به سمت پایین ادامه می

 !خانم امیری -

 .ی بخار گرفته ماشین جدا کرد و گردنش را صاف کردسرش را از شیشه

 حالتون خوبه؟ -

 .اش را جلو کشیدی مقنعهی آژانس سری تکان داد و لبهدر جواب راننده

 چرا ایستادین؟ -

 .بندونهتصادف شده و راه -

ی ایستادن ماشین نشده بود.سرکی کشید و با دیدن صف ماشین بود که متوجه آنچنان غرق در افکارش
 .های جلو رویش نچی کرد

 .شهاین طوری که دیرم می -

 .نگاهی به ساعت دیجیتال ماشین انداخت و رو به راننده لب زد
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 .رمشم. راهی نمونده، بقیه رو پیاده میمن پیاده می -

 ...اما هوا سرده و ابری -

اش را به سختی تکان داد و زیپ کیفش را باز کرد. اسکناسی ی راننده دست خشک شدهه به جملهبی توج
بیرون کشید و به سمت راننده گرفت و زیر لب "خداحافظ"ی گفت. در ماشین را باز کرد و از میان 

 .فتی خاکی جاده رماشینهایی که در صفی طوالنی منتظر باز شدن راه بودند، گذشت و به طرف شانه

هایش پنهان کرد و نگاهی به ساعتش انداخت. با دیدن ساعت هشت لبهایش را گردنش را بیشتر میان شانه
محکم روی هم فشرد. به اندازه کافی دیر کرده بود و حاال با این تصادف باید یک ربعی را تا کارخانه 

 .اش به راهش ادامه دادلتوکرد. سرعتی به قدمش داد و با فرو بردن دستهایش در جیب پاپیاده روی می

 !خانم امیری -

چند قدمی بیشتر برنداشته بود که با شنیدن صدای آشنایی، در جایش ایستاد و به سمت صدا برگشت. با 
 .ی ماشین را پایین کشیده بود و کمی خم شده بود قدمی جلو گذاشت و "سالم" کرددیدن کیوان که پنجره

 د؟کنیسالم خانم... اینجا چکار می -

 .لیلی خجالت زده از سؤال کیوان لبش را گزید و کمی خم شد

 .رفتم طرف کارخونهدیر راه افتادم و حاال هم که تصادف شده؛ داشتم پیاده می -

 .رنگ لیلی انداخت و با دیدن چشمهای خسته و بینی قرمزش سری تکان دادکیوان نگاهی به صورت بی

رسیدن بهتر بود تا کنار جاده راه بیفتین. شدید اون هم زیر بارون. دیرتر مینباید از ماشین پیاده می -
 .حاال بفرمایید سوار شید

 .لیلی"ممنون" ی گفت و کمرش را صاف کرد

 .ی کافی هم دیر شده؛ راهی نمونده تا برسممعلوم نیست کی راه باز بشه. به اندازه -

 .کم شدگره ابروه کیوان مح

 .باشید اون یک نفر منم، پس سوار بشید گواگر قرار باشه بابت تأخیرتون به کسی جواب -

ترش لیلی را قانع کرد. از این زاویه به ماجرا نگاه نکرده بود. همین االن هم نگاه اخم محکم و لحن محکم
 .باز کرد و سوار شد داد. در ماشین را با احتیاط تا نیمهماشین عقبی آزارش می کنجکاو راننده

در ماشین را بست و نیم نگاهی به کیوان انداخت که سرش را به پشتی صندلی تکیه داده بود و نگاهش به 
روبرو بود. سکوت میانشان اتاقک ماشین پر کرده بود. تنها وجه مشترکشان، مسیرشان بود که به لطف 

ی بخاری ماشین برد و را به سمت درجه تصادفی که پیش آمده بود، همراهشان کرده بود. کیوان دستش
 .تر کردآن را زیاد
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 .شدیدنباید از ماشین پیاده می -

 .لیلی کمی در جایش جابجا شد و آب دهانش را به سختی فرو داد

 .کشه تا مسیر باز بشه. منم دیرم شده بودطول می -

 .با این وضعیت نباید میومدید کارخونه -

ی غیر م*س*تقیم کیوان سرش را به سمت پنجره برگرداند بی توجه به اشارهی کوتاهی کرد و لیلی سرفه
نشستنش دهد نگاهش همچنان به ماشین های و سکوت کرد. کیوان بی آنکه تغییری در حالت چهره و 

اش بود و منتظر باز شدن راه. دیشب را به خاطر ماندن ساالر خوب نخوابیده بود و درد معده روروبه
 .ه بودامان بر شد

ی پنجره گذاشت و با انگشت هایش روی فرمان ریتم گرفت. باید تغییراتی کیوان آرنج دست چپش را لبه
ای به سمت لیلی برگشت و سریع نگاه گرفت. بد نبود سرویسی را برای کرد.لحظهاساسی ایجاد می

 .گرفت تا مثل امروز آواره نشوندکارکنانش در نظر می

 ره؟کارها خوب پیش می -

 .لیلی سرش را به سمت کیوان برگرداند و آرام جواب داد

 .کنندر حال یاد گرفتنم؛ آقای ناصری دارن کمکم می -

 .وقتی تخصص چیزی باشه و شغلت چیزی دیگه معموالً جواب دهی به تأخیر میفته -

 .لیلی جرأتی به خودش داد و با احتیاط پرسید

 تونم دلیلتون رو بدونم؟می -

 .ش برگشت و پرسشی نگاهش کردکیوان به سمت

 چرا من رو فرستادید بخش بازاریابی؟ -

 .من برای هر کاری دلیلی دارم -

 .خوام دلیلتون رو بدونمو من می -

کیوان نگاهی به لیلی انداخت و م*س*تقیماً به چشمهای سیاهش خیره شد. جسور بود اما معصونیت ته 
اش کرد. سیاهی چشمها و سفیدی لب های خشک شدهنشین شده در چشمهایش این جسارت را دلچسب می

اما پر حرف، دستی به پیشانیش کشید  داد. لیلی معذب از نگاه خیرهرنگ پریدگی اش را بیشتر نشان می
 .اش فرستادو چند تار موی بیرون افتاده را زیر مقنعه

 ...محل تولدتون تبریزه، اما -
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 .کنیدهمیشه رزومه ها رو با دقت مرور می -

 !نه -

اش را خورد و گردنش را صاف نه" بی تفاوت کیوان اخم نازکی میان ابروهای لیلی نشاند. کیوان خنده"
 .کرد

 !نگفتید -

 .لیلی بی تفاوت شانه ای باال انداخت

 .گیری به تأخیر میفتهوقتی سؤال با سؤال جواب داده بشه روند نتیجه -

ی تصادف را ختم اش سری تکان داد و با صدای صلواتی که انگار قصهکیوان متعجب از حاضر جوابی
 .به خیر کرده بود دستش را به سمت سوئیچ برد استارت زد

*** 

در اتاق با ضرب باز شد و ساالر بعد از وارد شدن در اتاق را پشت سرش به هم کوباند. کیوان سرش را 
 .کرد آورد و نگاهی به او انداخت که طول و عرض اتاق را باال و پایین میاز مانیتور لپتاپش باال

 خودت اتاق نداری؟ یا اینجا رو احیاناً با جایی اشتباه گرفتی؟تو -

 .حوصله ندارم کیوان. سر به سرم نذار -

 .اش تکیه دادکیوان دستش را از روی موس برداشت و به صندلی

 باز چی شده؟ -

 .رفتم خونهشد و نمیرد میکاش قلم پام خ -

 .ی حرفش ماندکیوان اخمی کرد و منتظر ادامه

 .کنمسالخی کنن به این دختره نگاه هم نمی بهار اومده. کیوان من رو -

ی چشمش را خاراند. ظاهراً راه دیگری را برای سر به راه کردن کیوان ابروهایش را باال داد و گوشه
 .ساالر در پیش گرفته بودند

 یرادش چیه؟ا -

 .ساالر پوزخند صدا داری زد؛ کتش را از تنش بیرون آورد و روی صندلی پرت کرد

 .کننآخه من مال زن گرفتم که ننه و بابای من خیال خام می -
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 .شیکنه زنت بده آدم میدونم چرا زن دایی خیال میخیال اونها که کامالً اشتباهه. نمی -

 .و با ضرب خودش را روی صندلی انداخت ساالر بی حوصله دستی در هوا پراند

 .گیرممن تا سیر و پر نشم زن نمی -

 .سری به تأسف تکان داد و پاکت سیگار را از روی میز برداشت و به سمت ساالر پرت کرد

 .کشمنمی -

 .کردی عصبانیتش بیشتر از آن چیز بود که فکرش را مینگاهش کرد؛ مطمئناً درجه

 .ودم زندگی کنم راحت ترمی خبرم تو همون دخمه -

داد و روی زمین ضرب گرفته بود. نگاهش روی پاهای ساالر نشست که عصبی و محکم تکانشان می
 !منظورش از دخمه همان آپارتمان و مهمان های رنگارنگش بود دیگر

 .دختر خوبیه -

 من آدمش نیستم... بزنم دختر مردم رو بدبخت کنم که چی؟ -

دانست آدم ازدواج نیست نکته مثبتی بود آن هم برای کیوان در سکوت نگاهش کرد. همین قدر که می
 .خیالساالر بی

 .به مامان حوری بگو با زندایی حرف بزنه -

 .ی اتاق رفتساالر از جایش بلند شد و به طرف پنجره

 .کنهشش رو میشم ، اما بازم تالدونه من کج بیفتم بد میفقط کار خومه. مامان می -

 .امیدوارم از پسش بر بیای -

ی ساده و مهربان ساالر را زیاد شنیده بود، اما تا به ی دل باختن دختر خالهاما چندان امیدوار نبود، آوازه
حال موفق نشده بود دل ساالر را نرم کند. لپتاپ را جلو کشید و مشغول کارش شد. زمان حالل مشکالت 

 .خواهد بود

*** 

 .فلش مموری را به سیستم وصل کرد و صاف سر جایش ایستاد هنگامه

 .ببین خوب شده، تمام تالشم رو کردم تا کارم بی عیب و نقص در بیاد -

 .چرا استرس داری؟ چهار تا طرحه دیگه -
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 .هنگامه سری باال انداخت و پوست لبش را کند

 شاید راحت باشه، اما برای من سخته؛ برای تو -

 .شد و آرام ادامه داد کمی روی میز خم

بر رو پیدا کنم... اینجوری تمرکزم از آخه من با سیستم زیاد طراحی نکردم. باید به زور کلیدهای میان -
 .رهبین می

 .لیلی سری تکان داد و دستمال کاغذی را جلو دهانش گرفت

 .خوریبرو عقب سرما می -

 .یتور چرخاندهنگامه پشت صندلی لیلی قرار گرفت و نگاهش را روی مان

 .یاد نره تعریف کنی چرا دیر اومدی -

 .با یادآوری صبح و جواب دو پهلویی که به کیوان داده بود لبخندی زد

 .چیز مهمی نبود -

 .هنگامه با ساعد دستش ضربه ای به کتف لیلی وارد کرد و خندید

 م خوب شده؟ رنگ ها چطوره؟کنی، حاال بگو ببینپس چیزی بوده، اما زیاد مهم نبوده. بعداً تعریف می -

ی ناجوری عکس را بزرگ تر کرد و کمی به سمت جلو خم شد. با دقت طرح را نگاه کرد و دنبال وصله
 .توانست پیدایش کنددید، اما نمیبود که می

 چی شد؟ -

 ...دونم... یعنیزنه... اما نمییک جای کارت لنگ می -

گرداند را دنبال که لیلی روی خانه های شطرنجی می هنگامه خم شد و با دقت بیشتری نشانگر موس،
 .کرد. "رنگ سبز" لیلی زیر لب رنگ سبز را زمزمه کرد و لبخندی زد

 .سبز با بقیه رنگها هماهنگی ندارهرنگ سبز؛ هنگامه این رنگ  -

تری به طرح هنگامه ناخن انگشت شستش را زیر دندان گرفت و با چشمهایش ریز شده نگاه دقیق
 .ختاندا

 .ببین هنگامه... رنگ سبز با طیف رنگ های بکار برده جور نیست -
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اش ی آن لبخندی زد و تکیهکشوی ابزار برنامه را باز کرد و با تغییر رنگ سبز به رنگ دلخواه و ذخیره
 .را به صندلی داد

 .حاال شد -

 .هنگامه " وای"ی گفت و کف هر دو دستش را به هم کوبید

 .دستت درد نکنه... حاال خیلی خوب شد -

ی هنگامه تکان داد و نگاهش را به مانیتور و طرح پیش رویش دوخت. خوشحال سری به تأیید جمله
جایی کوچک کردن آدمها ساده ترین کار ممکن است به شرط اینکه خودشان بخواهند .... با یک جابه

 .توان تغییری بزرگ ایجاد کردمی

که به در خورد سرش را باال آورد و با دیدن ساالر که در چهارچوب در ایستاده  یبا صدای ضربه ا
 .بود، سرش را نامحسوس تکان داد

 .بفرمایید آقای ادهم -

 .ساالر با حفظ اخم نگاهی به سه دختر انداخت و در نهایت روی هنگامه مکث کرد

 بعد شما اینجا نشستی؟ما بگیرم، گردم تا این طرحها رو از شمن یک ساعته دارم دنبال شما می -

 .من کنان لب زدصدای متحکم کیوان، هنگامه را از جا پراند و من

 .سالم... من به خانم محمودی گفتم میام پیش لیل... یعنی خانم امیری -

 .کیوان دستش را از دستگیره در جدا کرد و قدمی به اتاق گذاشت

 !نیست تو این خراب شده چه خبره ایشون هم تو اتاقشون نبودن، اصالً معلوم -

 .صدای نسبتاً بلند و لحن توبیخی ساالر اخمی به صورت هنگامه نشاند

 .باز چی شده جناب ادهم -

 .ی پریسا کافی بود تا تمام حرصش را سر او خالی کندی پر طعنههمین جمله

نی رو خرج بازاریابی کسرت به کار خودت باشه... اگر یک صدم از اون تجسسی که تو کار بقیه می -
 .کردی، االن اوضاعمون این نبودو پیدا کردن مشتری می

 .پریسا دستش را مشت کرد و لبش را گزید

 .شما که هنوز اینجا ایستادی خانم ایزدی -
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هنگامه در جایش تکانی خورد و زیر نگاه خیره و عصبانی ساالر خم شد و فلش مموری را از دستگاه 
 .جدا کرد

 .یممنون لیل -

نگاه نگران هنگامه چنگی به دلش زد. مطمئن بود اتفاق عجیبی افتاده که ساالر ادهم خوش خنده و بی 
گشت تا حرصش را خالی کند. نگاهی به ساالر خیال اینطور دنبال بهانه گیری بود و دنبال کسی می

رون برود. با صدای بسته انداخت که به در چسبیده بود و راه را برای هنگامه باز کرده بود تا از اتاق بی
ه پریسا از فکر و خیال بیرون آمد، اما ذهنش درگیر هنگامه ای بود که به شدن در اتاق و نفس آسود

 .راحتی حس ترس و خجالت را در صورتش دیده بود

*** 

زم*س*تان امسال به معنای واقعی زم*س*تان بود و انگار قصد داشت تا مغز استخوان نفوذ کند. سرما و 
 .شدشد به مراتب بیشتر از آنی بود که در اخبار هواشناسی شنیده میندانی که حس مییخب

اش را کمی اش در هم قفل کرد. گلوی خشک شدهاش باال آورد و دستهایش را زیر چانهپتو را تا زیر چانه
شان زد.از آن شب که بحثاش را ورق میصاف کرد و نگاهی به الله انداخت که بی هدف کتاب درسی

شده بود دیگر حرفی میانشان رد و بدل نشده بود. سرفه امانش را بریده بود. دم کرده آویشن هم کارساز 
 .نبود

 شه اینقدر سرفه نکنی؟می -

 !نه -

 .ای پرت کردالله نفس پر حرصی کشید و کتاب را به گوشه

ارزه که تو با همه سر می کنم تمام مشاعرت رو از دست دادی الله؛ این عمل کوفتی به ایناحساس می -
 !سنگین باشی؟

 .الله روی تخت دراز کشید و پتو را روی سرش کشید

 .عین کبک سرت رو نکن زیر برف! رفتارت رو درست کن الله -

خیز سر جایش ی کف دستش به زمین ، نیماش را باال و پایین کرد و با تکیههای پشت سر هم سینهسرفه
 .نشست

 لیلی! خوبی؟ -

 .هاش شدت گرفت ی در ایستاده بود سری تکان داد و سرفهبا صدای فرخنده که در آستانه

 .بلند شو! بلند شو بشین ببینم -
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 .با کمک فرخنده کمرش را به بالش تکیه داد و دستش را جلو دهانش گرفت

 خاک بر سرم لیلی! معلوم هست چته؟ -

 .هایش لب زدرفت. بریده بریده و میان رفهی چشمش راه گاش سوخت و اشک از گوشهی بینیتیغه

 .چیزی نیست! فقط آنفلونزا گرفتم -

 .فرخنده دستش را آرام روی کمر لیلی ماساژ داد و نگران نگاهش کرد

 .غروب گفتم بریم دکتر، لجبازی کردی و نیومدی -

 .ببخشید مامان... صدای سرفه هام کالفه کننده شده -

 !گی لیلیچی می -

 .دست راستش را روی پیشانی داغش گذاشت و نچی کرد فرخنده پشت

 .تبت هم پایین نیومد -

 .لیلی را روی تشک خواباند با نگاه پر غضبی به الله که بی خیال سر جایش دراز کشیده بود، انداخت

 .با این سر و صدا چطور تو خوابیدی من در عجبم -

ی خیس را در ظرف آب باالی سرش ارچهموهای عرق کرده و چسبیده به صورت لیلی را عقب زد و پ
 .اش گذاشت. امیدوار بود بتواند تبش را پایین بیاوردچالند و روی پیشانی

*** 

با زنگ تلفن خانه در جایش تکانی خورد و چشمهایش را باز کرد. دستش را باالی سرش برد و 
اش شدهای خشکهاش را برداشت. با دیدن ساعت صاف سر جایش نشست و از درد استخوانگوشی

 ."آخ"ی گفت

 !مامان -

ای از موهایش را پشت گوشش فرستاد و از اتاق بیرون حوصله دستهبه زحمت از جایش بلند شد. بی
زند اخمی روی ی فرخنده که گوشی به دست معلوم نبود با چه کسی حرف میرفت. صدای خنده

 .صورتش نشاند

 بهتری لیلی؟ -

 .فه ای کردلیلی به سمت محمود چرخید و سر
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 .سالم، بهترم -

 !زنیوای مژگان جون قربونت برم، این حرفها چیه می -

داد. ی "چیه" تکان میکرد و سرش را به نشانهنگاهش به سمت فرخنده چرخید که سؤالی نگاهش می
 .قدمی جلو برداشت و با صدایی آرام پرسید

 .چرا بیدارم نکردی؟ ساعت یازده صبحه -

 .جا کردفرخنده سری به معنای چیزی نیست باال داد و گوشی را در دستش جابه

 .تونیم جایی بریم، شما عید رو بیا اینجافعالً که به خاطر شرایط محمود نمی -

ی سالن رفت و کنارش چمپاتمه زد. تنش از بیرون لیلی کالفه به طرف بخاری مشکی رنگ گوشه
اش را روی زانویش گذاشت و ا پر از قالبهای یخ کرده بودند. پیشانیسوخت ، اما گویی درون بدنش رمی

 .در سکوت به تعارفات مادر و عمه مژگانش گوش داد

 .پس خبر با شما... قربونت برم، به علی آقا سالم برسون -

 .فرخنده گوشی را سر جایش گذاشت و به سمت لیلی برگشت

 چی میگی لیلی؟ -

 .ور لب زدلیلی سرش را باال آورد و دلخ

 بیدار نکردین؟ چرا من رو -

 .ی گفت و با بلند شدن از جایش به سمت آشپزخانه رفتفرخنده" حالت خوب نیست"

هنگامه نامی زنگ زد که چرا نیومدی، من هم گفتم حالت خوب نیست و خودش به مسئول اونجا خبر  -
 .بده

 .زدباید با هنگامه حرف میلیلی چشمهایش را روی هم فشرد و به سختی از جایش بلند شد. 

*** 

 .ستی دو ماه اول سال گذشتهفروش شش ماه اول سال به اندازه -

 .کیوان با دستش روی میز ضرب گرفت و با دقت به حرف ناصری گوش داد

 .رایزنی های من هم تقریباً و عمالً کارساز نبوده -

 قبل از اینکه من بیام دقیقاً روند کارتون چی بود؟ -
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 .غیر م*س*تقیم کیوان به مدیریت پدرش، لبخندی روی لب ناصری نشانداشاره 

 .برای پدرتون اینجا بیشتر سرگرمی بود تا شغل -

 .کمی در جایش جابجا شد و ساعد هر دو دستش را روی میز گذاشت

 .یک سری از دستگاه ها عمالً از خط تولید کنار گذاشته شدن -

 .ناصری سری به تأیید تکان داد

همه چیز و به خصوص طرح ها و رنگ ها به سمت فانتزی رفته. فرش هم از این قاعده  االن -
 .م*س*تثتا نیست

شه چوب حراج زد به این اصالت. اونقدری که خارج از کشور فرش اصالت داره جناب ناصری. نمی -
 .به فرش ایران اهمیت میدن خود ما ایرانی ها ارزش قائل نیستیم

 .دادندی آنها گوش میشد و در سکوت به مکالمهن ناصری و کیوان رد و بدل مینگاه پریسا و لیلی میا

 .باید تکلیف اینجا معلوم بشه -

 ...کنیم جناب بینا، اماما داریم تالشمون رو می -

 .کیوان دستش را باال آورد و ناصری سکوت کرد

بی مباالتی هستم و زمان دار یک سری همیشه یک راهی هست... مشکل االن اینجاست که من میراث -
 .سامونی به اوضاع بدمبره تا بخوام سر و می

 .پریسا پوزخندی زد و پایش را روی پا انداخت

 .دمبا این اوضاع بریم جلو، من یکی که استعفا می -

 .شم همین االن این کار رو انجام بدینخوشحال می -

 .تیز کیوان پریسا را ساکت کرد یجمله

 ... من -

 .ای مصلحتی کرد و با اشاره چشم به پریسا فهماند که سکوت کندناصری سرفه

 .خانم بهرامی هم کمی تحت فشار هستن -

 .ی کیوان از روی پریسا به سمت ناصری چرخیدنگاه خیره

 .ی خوبی نیستمن اینجا دنبال ناز و ادا نیستم. تهدید کردن اون هم تو این اوضاع گزینه -
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 ...ه پیدا کنه، اما شماگفتم اگر ادام -

 .من کنان ادامه دادپریسا لبخندی مصلحتی زد و من

 قرار نیست که اینجا رو ببندید؟ -

 .کیوان بی توجه به سؤال پریسا سرش را به سمت لیلی برگرداند که در سکوت شنونده بود

 !شنا شدیدخانم امیری! شما چرا ساکتید؟ یک ماهی هست که اینجایید و با حال و هوای کار آ -

 .اش تکیه دادمکثی کرد و به صندلی

 شه ایجاد کرد؟با توجه به وضعیت بازار چه تغییری می -

 .لیلی در جایش تکانی خورد و کمی به سمت کیوان مایل شد

 .کنم شما به شدت عجول هستینزنم، اما احساس میببخشید ولی من کمی رک حرف می -

 .حرف لیلی شد یکیوان اخم ریزی کرد و منتظر ادامه

ظاهراً من و شما جدیدترین اعضای اضافه شده به این کارخونه هستیم. مطمئنا منافع شما نسبت به منافع  -
ی فرشی که اسم و رسم من ارجحیت داره، اما برای منی که عاشق این کارم سخته که ببینم کارخونه

 .داشته این طور دچار رکود شده

 .لی گذاشت و "خب"ی گفتی صندکیوان آرنجش را روی دسته

زمان زیادی از اومدن شما و تغییرات اولیه نگذشته، شما چطور انتظار داری به این زودی شاهد  -
 تغییرات باشید!؟

 .ای که پریسا به پایش زد، ادامه دادبی توجه به ضربه

قسمت طراحی کمک  اتون یا بهتره بگم بدون هماهنگی با شما و البته دوستانه کمی به بچه هایبا اجازه -
 .کردم

 .کندکیوان لبخندش را پشت لبش پنهان کرد. شنیده بود جسته و گریخته در طرح ها نظرش را القا می

 ای داری!؟مگه شما، تو اون قسمت وظیفه -

 .نه، ولی ایرادی هم ندیدم که کمکی کنم -

 .تر در مورد ذهنیاتش بداندآمد بیشگفته بود جسور است، اما این جسارتش آزار دهنده نیست! بدش نمی

 گیرید خانم امیری؟شما تصمیم می -
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 .لیلی لبخند پیروزمندانه ای زد و رو به کیوان گفت

 .هر طراحی امضاش پای طرحشه؛ هیچ طرحی با امضای من وجود نداره -

 .کیوان نگاهی به ناصری انداخت که برای پنهان کردن لبخندش دستش را روی لبش گذاشته بود

به زرشکی تغییر بدن یا  این که من به خانم ایزدی یا محمودی مشاوره دوستانه بدم تا رنگ سبز رو -
 .ی دو سر بردهاینکه از طرح ترج به جای لچکی استفاده کنند معامله

 .مکثی کرد و ادامه داد

از همدیگه،  شن برای عقب نیفتادنکنن و مجبور میاینجوری بچه ها اعتماد به نفس بهتری پیدا می -
 .شه به خلق یک طرح زیباسرشون بچرخونن و این منجر می کمی بیشتر طرح و رنگ ها رو تو

ی این دختر به فرش برایش اش به لیلی بود که تالش در کنترل هیجانش داشت. عشق و عالقهنگاه خیره
 .توانست توجه هر شنونده ای را جلب کندجالب بود. جسارت همراه با متانتش می

 .تونه مجدداً توجه بازار رو به طرف کارخونه جلب کنهطرح های جدید می -

 .زدندکلمات ادا شده، یکی یکی نقش موفقیت را در سر کیوان رج می

 .اجازه بدید همگی کمک کنیم و کارخونه رو سر پا کنیم -

 .ام لب زداش را از صندلی گرفت و بی آنکه نگاه از نگاه صاف دخترک جدا کند آرکیوان تکیه

 .با تغییر چیدمان مهره هاش، از کیش و ماتی در بیاد تونهای مییک شطرنج باز حرفه -

جواب دو پهلوی کیوان به سؤال چند روز پیشش در ماشین و درخواست امروزش لبخند پررنگی روی 
 .لب لیلی نشاند

 .ای به این مفیدی رو تجربه نکرده بودممدتها بود جلسه -

ی چشم از لیلی گرفت. ساعد دست راستش را روی میز گذاشت و انگشتهایش را در هم با صدای ناصر
 .گره زد

 .کنیم تا کارخونه سر پا بشههمگی کمک می -

کرد. در جواب هر سه نفر که " با اجازه" ای وارد امیدوارش  بخش ناصری و دخترک تازهلبخند اطمینان
 .یلی انداخت که انگار راضی تر از همه بودگفتند سری تکان داد و لحظه آخر نگاهی به ل

*** 
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فرخنده برنج آبکش شده را درون دیگ ریخت و با کفگیر برنجهای روی دیواره را به سمت وسط برد و 
 .در دیگ را بست

 رفتین بانک؟ -

 .فرخنده به سمت لیلی برگشت و منتظر نگاهش کرد

 بانک؟ بانک برای چی؟ -

 .ی دردناکش فشردهلیلی سر انگشت هایش را به شقیق

با بابا شنیدم...داشتین در مورد وام خونه و مهلت گرفتن از بانک صحبت  من اون روز حرفهاتون رو -
 .کردینمی

 .فرخنده سری تکان داد و کمی مایع ظرفشویی روی اسکاچ ریخت و شیر آب را باز کرد

 تا کجای ماجرا رو شنیدی؟ -

 ...تا آخرش -

 .و منتظر مانددستش را روی میز کشید 

 .قسط از قسط های عقب افتاده رو دادم، ولی زمان خریدمدو  -

 شما مگه پول داشتی؟ -

 .من همیشه این گوشه کنارها یه چیزهایی دارم -

لبخند کم رنگی سنجاق صورتش شد. به درایت مادرش ایمان داشت، اما اوضاع اقتصادی خانه شان 
 .آنچنان دچار بحران شده بود که پس انداز کردن چیزی دور از ذهن بود

 .از این ماه روی حقوق منم حساب کنید -

 .ی کوچکی خشک کردفرخنده شیر آب را بست و دستش را با حوله

 .و کم کن برنج ته نگیرهزیر اون گاز ر -

 .از جایش بلند شد و به سمت گاز رفت. همزمان با کمی خم شدن برای اطمینان از کم بودن شعله، لب زد

 .گیرهای از کار رو میزیاد نیست، اما یک گوشه -

 .را از بدنش فاصله داد و با دست دیگرش صورتش را خشک کرد ایی پیراهن پارچهفرخنده یقه

 .گر بگم الزم نیست روی حقوق تو حساب باز نکنیمدروغه ا -
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ی دردناکش را روی کتف فرخنده به سمت مادرش رفت از پشت دستش را دور کمرش حلقه کرد. شقیقه
 .گذاشت و پلک هایش را با آرامش رو هم فشرد

 .تونیم تصمیم بگیریمی امنیت داریم. اینجوری بهتر میحداقلش اینه که کمی حاشیه -

 .سری تکان داد و دستش را روی دست لیلی گذاشتفرخنده 

باعث میشه کمتر  ی امنیتوقتی اعصاب به هم بریزه ممکنه تصمیم اشتباه بگیری. به قول تو این حاشیه -
 .اشتباه کنیم

 .لیلی سرش را آرام تکان داد و "هوم"ی گفت

 .فرخنده دستش را نرم روی دست لیلی کشید و لبخندی کم رنگی زد

 .ی تو خیالم راحت بودابت الله هم به اندازهکاش ب -

 .از فرخنده فاصله گرفت و روبرویش ایستاد

 .ها عوض شدهها تغییر کردن، اولویتقرار نیست همه مثل هم باشیم؛ بچه -

ی نامعلوم را پنهان کرد و اش از آیندهی آرامی گفت، اما نگرانیفرخنده سری تکان داد و "راست میگی"
 .رم کارهایش کردخودش را سرگ

*** 

 .بمیرم برای دلت سیمین جان -

 .سیمین اخمی کرد و "خدا نکنه"ای گفت

 .شناسیشعمران که حال و روز نداره. اگر ببینیش نمی -

 .اش را حفظ کندی چهرهسیمین تکه موی روی صورتش را پس زد و تالش کرد خونسردی

 .ساالر گفت، اما خب شنیدن کی بود مانند دیدن -

 .ی لب گزید و سری تکان دادحور

مشهد که بودم، به حشمت گفتم؛ اگر تو تمام عمرم سر عاشق بودن یک نفر قسم بخورم، اون یک نفر  -
 .سیمینه

 من؟ -

 .کاری که عمران کرد جای هیچ بخششی نداشت و نداره -
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سیمین با یادآوری شبی که عمران به خانه آمده بود و آب پاکی را روی دستش ریخته بود اخمی کرد. 
انگار همین دیشب بود که گفته بود تقاضای طالق داده و بهتر است برای کش پیدا نکردن ماجرا، راضی 

 .به این تصمیم یکطرفه شود

 .آخر سر هم ول کرد و رفتخدا از اون زن نگذره که زندگیتون رو از هم پاشید و  -

 .زندگی ما رو بابا از هم پاشوند، نه فروغ خانم -

 .سر هر دو به سمت پله برگشت. سیمین سکوتش کش دار شد و حوری "هللا اکبر" ی گفت

 شد آخرش؟ مگه دروغه مامان حوری؟ مگه بابا ما رو ول نکرد برای هیچ... چی -

 .ری به تأسف تکان دادصدای نیمه بلندش در سالن پیچید و حوری س

 .زنهمامان ، هنوزم وقتی اسم عمران میاد چشمهای شما برق می -

 !کیوان -

 .کیوان با قدمهای آرام به سمت مبلمان وسط سالن رفت و باالی سر حوری ایستاد

امثال عمران خان چه  اگر حمایت امثال شما و دایی سعید نبود امثال مادر من باید با خوش گذرونی -
 ردند؟کمی

 کیوان مراقب حرف زدنت باش. مامان حوری چه تقصیری داره؟ -

 !ایهحرف من چیز دیگه -

 .حوری نگاهی به سیمین انداخت و ابرویش را باال انداخت و رو به کیوان ادامه داد

 !بیا بشین مادر -

مامان حوری اوضاع زندگیمون اینه، اوضاع کار و کاسبی هم بدتر. یک سره بی فکری و بی مباالتی.  -
 عمران خان از اول همین بود؟

 .حوری نفسش را به حسرت بیرون داد و "نه"ای زیر لب زمزمه کرد

وقتی بابا و مامات همدیگه رو دیدن، بابات سرباز بود. عاشق شد و اصرار و پافشاریش برای خواستن  -
ومت کنی برعکس نتیجه مادرت شروع شد، اما آقا جونت گفت نه.... اما چه سود که هر چه بیشتر مقا

 .گیریمی

 .من خودمم خواستم -
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صدای آرام سیمین میان جو ناآرام، لبخندی روی لب حوری نشاند. دستش را پیش برد و دست سیمین را 
 .در دست گرفت. کیوان مبل را دور زد و کنار سیمین نشست

ی؟ حتی اگر حرفی زده شد مامان چرا کوتاه اومدی؟ چرا به راحتی گذشتی و این همه سال ساکت موند -
 .تشر زدی که تمومش کنیم

خواست روزی پسرش سیمین نگاهی به کیوان انداخت. همیشه از این سؤال ها فرار کرده بود و دلش نمی
 .اینطور سؤال و جوابش کند

 .گیره، تالش عبثهتالش برای نگه داشتن کسی که تصمیم به رفتن و نبودن می -

 .را به مبل داداش کیوان نچی کرد و تکیه

 .موقعیت ها فرق داره. وقتی پای بچه در میون باشه فرق داره، باید جنگید -

 انتظار داشتی بسوزم و بسازم؟ -

صدای لرزان سیمین دلش را به درد آورد. خودش جنگیده بود؛ برای مریم جنگیده بود و سماجت کرده 
 .بود، اما در نهایت بی نتیجه تسلیم شده بود

 .وست نداشتم در این مورد با کسی و مخصوصاً تو صحبت کنم؛ اما نشدهیچ وقت د -

برای منی که همون روزها فهمیدم گفتن و نگفتن شما چه فرقی داشت به جز اینکه خودتون رو راحت  -
 .کنید و با خودتون حمل نکنین

 .حوری دستی به صورتش کشید و زیر لب چیزی زمزمه کرد

اون شبی که بابا اومد و همه چیز رو برامون تمام کرد، اون شبی که من چسبیدم به پاهاش، همون شبی  -
 .که تو شکستی، همون شب لعنتی من همه چیز رو متوجه شدم

 .بابات تاوان داد، بعد از اون روز، خوشی ندید -

 .تمام روزهای بعد از رفتنش از خونه، کاب*و*س بود -

زدی دنیا رو سرم خراب تو خوابی، وقتی روی پله ها دیدمت که بابات رو صدا می کردممن فکر می -
 .شد

 .کیوان کالفه چنگی به موهایش زد و پوزخندی زد

 .ای داره؟ من بچه بودم اما احمق نبودمپاک کردن صورت مسأله چه فایده -

 .مدتها بود که بابات از ما بریده بود -
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 .چشمهایش را روی هم فشردکیوان سرش را پایین انداخت و 

 .دیدی، اومده بود خبر بده که دیگه نیستبودی و از نزدیک میاون شبی که تو نباید می -

 ".سیمین انگشت هایش را در هم پیچید و آرام زمزمه کرد" انگار که هیچوقت نبوده

 .عمران مریضه -

 .بی توجه به حرف حوری از جایش بلند شد و باالی سرشان ایستاد

شه هر کسی هر کاری باهامون کرد رو با یه مریضی و معذرت خواهی ببخشیم، به قول شما هر مین -
 .کاری تاوانی داره

 ...اما کیوان جان -

زد، به طرف در رفت و با برداشتن سوئیچ از روی کنسول بیرون بی توجه به حوری که صدایش می
 .رفت

*** 

کردند. خیابان باران زده، با ماشین برخورد می شیشه نگاهش به قطراتی بود که یکی یکی و با شدت به
زد. یک ساعت گذشته را بی هدف کردند برق مینور چراغ تک و توک ماشینی که از آنجا عبور می

ها را روی آسفالت خیس کشیده رانندگی کرده بود و تمام حرصش را روی پدال خالی کرده بود و الستیک
 .بود

یی که چنگ بیندازد باید به گذشته برگردی؛ به گذشته ای که خودت و هویتت دلت که بگیرد، احساس تنها
 .هایش را روی هم فشردرا جا گذاشته ای... انگشتهایش را دور فرمان محکم کرد و پلک

 !بابا کجا میری؟ بابا -

هایش اخمی کرد و دستش را محکم به صورتش کشید. گذشته هرگز با یادآوری آن شب کذایی و التماس
ای، و اتفاقاتش سهیم بوده دارد. مهم نیست چه اندازه در این به اصطالح گذشتهدست از سر آدم بر نمی

 .مهم این است که جزیی از آن هستی و خوب یا بد میراث دار خواهی بود

ی ماشین خورد از فکر و خیال کنده شد؛ سرش را با تأخیر به سمت در ماشین با ضربه ای که به شیشه
 .و شیشه را پایین کشیدچرخاند 

 مشکلی پیش اومده؟ -

در جایش صاف نشست؛ نگاهش را از اسم روی یونیفرم مأمور نیروی انتظامی تا صورتش باال کشاند و 
 .ای گفت"نه"
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مأمور کمی خم شد و سرکی به اتاقک ماشین کشید و با اطمینان از خالی بودن ماشین سری تکان داد. 
 .أمور انداخت که سرش را عقب کشید و از ماشین فاصله گرفتکیوان بی حوصله نگاهی به م

 .بهتره حرکت کنید و اینجا نایستید -

ی ماشین را باال داد و با رد شدن مأمور و سوار شدنش، استارت زد و به طرف کیوان بی کالم پنجره
 .خانه حرکت کرد

*** 

ون رفت. با دو قدم بلند خودش را با شنیدن صدای گوشی حوله را دور کمرش محکم کرد و از حمام بیر
به سمت میز رساند، اما با دیدن اسم ساالر، گوشی را در حالت سکوت قرار داد و از میز فاصله گرفت. 

ی اتاق انداخت؛ دست موی خیس گرفته از بارانش را در سبد گوشه خم شد و از روی زمین لباسهای نم
 .رفت نهاش را باال زد و به سمت آیافتاده روی پیشانی

ی میز اهرم کرد و نگاهی به صورت بی روحش انداخت، اما با صدای زنگ گوشی کف دو دستش را لبه
 .نگاه کند و "لعنت"ی نثار روح ساالر کرد. بی حوصله تماس را وصل کرد

 !بله -

 .بله و درد بی درمون، معلوم هست کدوم گوری هستی؟ صد بار زنگ زدم -

 .دستی به ته ریشش کشید و نچی کرد

 .حرفت رو بزن ساالر، حوصله ندارم -

 .ی دستی را از کشو میز برداشت و روی موهایش کشیدحوله

 دادی؟باز قاطی کردی؟ کجا بودی که این وامونده رو جواب نمی -

گرمکنی، از اش نگه داشت و تیشرت و شلوار خسته از چانه زدن با ساالر گوشی را میان گردن و شانه
 .کشو دوم میز بیرون کشید و روی تخت انداخت

 پرسی؟زنی و میدم چرا زنگ میدونی جواب نمیوقتی می -

 .از بس غدی... عمه و مامان حوری نگرانت بودن -

 .و گوشی را در دست گرفت کشو را بست

حاال هم باید دل شه زد تو این خونه. تا دیروز قدغن بود ول کن ساالر... چهار کلمه حرف نمی -
 .بسوزونیم و خفه شیم

 .آروم باش -
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 .گوشی را در دستش جابجا کرد و با صدایی که سعی در پایین ماندنش داشت ادامه داد

 .ای نبودرسم که برگشتن کار عاقالنهدارم به این نتیجه می -

 .موندی تا همین یه کارخونه هم که مونده به فنا برهچه ربطی داره آخه؟ می -

 .ش را تکانی داد و روی تخت نشستسر

 .به درک... االن هم به غیر ضرر هیچی نداره -

 !زنیمباشه! فردا حرف می -

 .لجوجانه لب زد

 .حرفی نیست. شب بخیر -

العملی از ساالر بماند تماس را قطع کرد و ساعد هر دو دستش را روی زانویش بی آنکه منتظر عکس
سره مقابل چشمهایش بود و ذهنش را به بازی گرفته بود. گاهی  ی سیمین یکگذاشت. "جنگیدن" جمله

کرد و به راحتی اما باز هم انتظار داشت سیمین بیشتر مقاومت می داداوقات با اینکه حق را به سیمین می
اش، چنگی به لباسهایش زد و با کرد. سرش را تکانی داد و خسته از موهومات ذهنیمیدان را خالی نمی

 .حوله از دور کمرش، از جایش بلند شد آزاد کردن

*** 

 .امروز همه عصبانی هستن -

 .ی راه ایستاد و نگاهی به هنگامه انداختدستش میانه

 چی شده مگه؟ -

 .داشتم میومدم اینجا ادهم و بینا رو دیدم تو محوطه بودن و ظاهراً در حال بحث کردن -

 .ت کردن با تلفن بودلیلی نگاهی به پریسا انداخت که بیخیال مشغول صحب

 کردن؟تو از کجا فهمیدی بحث می -

 .هنگامه تابی به گردنش داد و ابرویی باال انداخت

نزدیک در ورودی بودن و صداشون تقریباً میومد، بعد هم این پسره ادهم اینقدر بادی لنگویجش تابلوه  -
 .که احتیاج نیست فسفر بسوزنی تا بفهمی چشه

 .لبخندی به اصطالح هنگامه زد و سرش را کمی نزدیک تر برد
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 دعواشون شده بود؟ -

 .هنگامه نچی کرد و نیم نگاهی به پریسا انداخت

 .هر چی بود خانوادگی بود، تو همون فرصت کم فقط اسم عمه سیمین رو تونستم دقیق بفهمم -

 .لیلی ابروهایش را با تعجب باال برد و منتظر نگاهش کرد

 .ونم مادر کیو جان باشنگم -

 .ی هنگامه را بلند کردی لیلی، خندهچشمهای گرد شده

 .تحقیقات میدانی کردم دیگه، تو که الحمدهلل از هفت دولت آزادی و بیخیال -

ی لبش را گزید؛ با پایش ضربه ای به پای هنگامه زد و با اشاره به پریسا که تمام حواسش را لیلی گوشه
 .داده بود، صدایش را کمی پایین آورد و پچ زدی آنها به مکالمه

 .خب حاال، بسه هر چی کند و کاو کردی تو مسائل مردم. پاشو برو طرح هات رو درست کن -

 .اش زدهنگامه دستش را دور گردن لیلی حلقه کرد و ب*و*سه ای روی گونه

 .بمیرم برای تو که اصالً این چیزها برات مهم نیست -

ی دست هنگامه را از در گردنش آزاد کرد. هنگامه سر تکان داد و با برداشتن لیلی خندید و حلقه
 .کاغذهایش از روی میز دستی در هوا تکان داد و به سمت در اتاق رفت

 ...پس من حضوری میرسم خدمتتون... بله... حتما -

 .لیلی "خداحافظ"ی سریعی کرد و با قطع تماس گوشی را روی میز گذاشت

پیرمرد، اخم نازکی میان ابروهایش نشاند. آب پاکی را روی دستش ریخته بود و گفته  لحن خشک و سرد
دهد، در حالی که قیمتش در بازار دو برابر این بود. بود بابت هر تابلو یک و نیم میلیون تومن بیشتر نمی

د با انگشت شستش را روی لبش کشید و متفکر به گلدان کوچک کاکتوس روی میزش چشم دوخت. یا بای
گشت. هایش میفرش داد یا به دنبال فرد دیگری برای فروش تابلواین پیرمرد عب*و*س ادامه می

 .اندیشیدای میم*س*تأصل نفسش را بیرون داد؛ باید چاره

 !گم لیلیمی -

 .با مکث نگاهی به پریسا انداخت و " جانم"ی گفت

 شناسی؟این هنگامه رو از قبل می -

 نه! چطور؟ -
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 .انه ای باال انداخت و ادامه دادپریسا ش

 .زیادی صمیمی شده باهات. گفتم شاید دوست بودین از قبل -

لبخندی زد و با یادآوری روز اولی که هنگامه ساده و راحت ارتباط برقرار کرده بود سری به تأیید 
 .حرف پریسا تکان داد

 .یشای مهربون و محترمه که ناخودآگاه جذبش میهنگامه به اندازه -

 .حوصله کش و قوسی به بدنش داد و "هوم"ی گفتپریسا بی

 .زنهبا من که صمیمی نشده، اما دیدم چطور ریز ریز برات حرف می -

گیریم و گاهی بی جهت از یک نفر بدمون میاد؛ گاهی اوقات ناخودآگاه با یک سری راحت ارتباط می -
 .نه این خوبه و نه اون

 پس؟ -

 .ی مانتیور، سیستم را خاموش کرد و از روی صندلی بلند شدی صفحههنگامه با نگاهی به ساعت گوشه

کنه. میشه نسبت به تعادل، معتقدم هر ارتباطی اگر از روی عقل و واقع بینی نباشه دوام پیدا نمی -
اره. پس تعادل بین؛ که در هر دو صورت ریسک دنزدیک شدن یهویی دیگران بدبین بود یا زیادی خوش

 .رو تو باید داشته باشی تا هر سود یا ضرری رو کم کم تجربه کنی

 .پریسا لبخندش پررنگ شد و " آفرین"ی نثارش کرد

 .شیماینجوری یهویی منفجر نمی -

 .ی پریسا زد و با برداشتن کیف کوچکش از کشوی میز به سمت در رفتلبخندی به جمله

 .تونه مشکل ساز باشهدازه میافراط و تفریط هر دو به یک ان -

 .با باز کردن در و "خداحافظ"ی کوتاهی از اتاق بیرون رفت و پریسا را تنها گذاشت

*** 

 .جا کرداش گذاشت و سرش را روی بالش جابهساعد دستش را روی پیشانی

ایش را هرفت و مشغول حرف زدن با تلفن بود، چشمرو میبی توجه به ساالر که باالی سرش آهسته قدم
 .بست

 .گم نه یعنی نه... منم دوستت دارم عزیزمنه، وقتی می -
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اراده بود. دخترک بیچاره خبر نداشت روزی چند نفر دیگر مشابه پوزخندش به صحبت های ساالر بی
 .شنوندها را میاین عاشقانه

 !شب بخیر عزیزم -

 .ساالر تماس را قطع کرد و گوشی را روی میز کار کیوان گذاشت

 خوابی کیوان؟ -

 .جا کردرا باالتر کشید و سرش را کمی جابه ی پتونه" زیر لبی گفت و با دست چپش لبه"

 !مرض خودآزاری داری؟ پا شدی تو اون بارون رفتی بیرون چکار -

 .ساالر اگر قراره اینجا بمونی ساکت باش -

 .ساالر دستش را به کمرش زد و نگاهی به کیوان انداخت

 .تازه سر شبهپاشو بابا!  -

 .باز قراره در مورد کی حرف بزنی که اینطور هول و وال داری -

 .بر جنس خرابت لعنت -

 .ی پتو را تا روی لبش باالتر کشیدی بلند ساالر اخمی میان ابروهایش انداخت و لبهخنده

و اوج چند سال پیش به خودم قول دادم حرمت هیچ موی سفیدی رو نشکنم و تو روی کسی نایستم. ت -
 .بچگی فهمیدم گوش دادن به حرف بزرگترها ضرر نداره به شرطی که منافاتی با انسانیت نداشته باشه

 .ی تخت نشستساالر قدمی به سمتش برداشت و لبه

 .ی مامان حوریاز قولم برنگشتم ولی قرار نیست خودم رو له کنم و گردن بذارم به خواسته -

 ی بکنی؟مگه مامان حوری مجبورت کرده کار -

 .روی کمر خوابید به سقف خیره شد

 .نگاهش پرحرفه ساالر! الزم نیست به زبون بیاره -

 .مادره، دلش سوخته -

 .کیوان آب دهانش را به زحمت پایین فرستاد و پلکی زد

گید بابات می کنید وی منه. به راحتی دهنتون رو پر میچیزی که از نظر شما بچه بازیه، تمام گذشته -
 .مریضه، اما این جمله برای ذهن خسته و عاصی من، محرک خوبی نیست
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 .خوادبابات دچار افسردگی شده، بیشتر دلش دیدن تو و عمه سیمین رو می -

 .ستپوزخندش به دلداری ساالر واضح تر از هر چیزی

داشتنش بجنگیم؛ و حاال چی  دیم تازه یادمون میاد برایما آدمها به محض اینکه چیزی رو از دست می -
 باعث شده به این نتیجه برسه که دلش برای ما تنگ شده؟

 .با گذاشتن کف دستش روی تشک، خودش را کمی باال کشید و تکیه اش را به تاج تخت داد

 .کسی که رفته راه برگشت نداره -

 ...بخشه اونوقت توخدا با اون عظمت می -

 .و بی روح لب زددستش را پشت سرش قالب کرد و سرد 

 !من خدا نیستم -

 .ساالر نفسش را کالفه بیرون داد و از روی تخت بلند شد

 .لج کردی المذهب، لج کردی با خودت -

 گیریم من لجباز، خب نفعش چیه؟ -

 .از پاکت سیگا، سیگاری بیرون کشید و آتش زد

 چی میگی؟از خر شیطون بیا پایین، به خدا اگر ببینتت حالش بهتر میشه ها...  -

پک محکمی به سیگارش زد و با بیرون دادن دود نگاهش را تا چشمهای منتظر ساالر باال کشید. هم 
تر آمد دلش تنگدانست دلیل این پافشاری را. سالها بود پدرش را ندیده بود، یادش نمیدانست هم نمیمی

آسان بود، اما مواجهه شدن با  شده باشد، یا نبودنش خلل بزرگی در زندگیش بوجود آورده باشد. ندیدنش
او، آن هم بعد از سالها سخت ترین کار ممکن بود. خاکستر سیگارش را در زیر سیگاری تکاند و پک 

 .بعدی را محکم تر زد

 !کیوان -

 !خفه شو ساالر -

لعنتی"ی پر حرص ساالر گره اخمش را محکمتر کرد؛ فیلتر سیگار را زیر انگشت شستش له کرد و با  "
 .ی حرف زدن را از ساالر گرفتپتو روی سرش اجاره کشیدن

*** 
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اش را میان موهایش کشید. فکر و خیال لحظه ای رهایش ی پلیور مشکی رنگش را صاف کرد و پنجهیقه
کرد تمام عضالتش کش آمده. چشم از آینه نکرده بود. آنقدر از این پهلو به آن پهلو شده بود که احساس می

 .اش از اتاق بیرون رفتشی در جیب شلوار جین آبی رنگ و برداشتن پالتوگرفت؛ با گذاشتن گو

 !صبح بخیر آقا -

آمد سری تکان داد و با انداختن پالتو روی ساعد رو بیرون میبا دیدن ساالر که همزمان از اتاق روبه
ش را از دست چپش به سمت پله های مارپیچ رفت. سیمین با شنیدن صدای پا از روی پله های چوبی سر

 .آشپزخانه بیرون آورد و صدایشان زد

 .بیاین صبحانه بخورین -

 .ساالر ابرویی باال انداخت و رو به سیمین لبخندی زد

 .جونم عمه خانم! زرنگ شدی امروز -

سیمین سری به لودگی ساالر تکان داد ؛ پشت چشمی نازک و در شیشه مربای آلبالو را باز کرد. با 
 .ساالر نگاهی به میز پر و پیمان انداخت و سوت بلند باالیی زدورودشان به آشپزخانه 

 !دهببین خدا نعمت رو به کی می -

 .ای به کتف کیوان وارد کرد و زودتر از او پشت میز نشستاش ضربهبا شانه

 .شه من هر شب بیام اینجا بخوابمخیلی خوب می -

ی صندلی آویزان کرد و با عقب کشیدن آن، نشست. لیوان های چای که روی میز اش را لبهکیوان پالتو
 .قرار گرفت، هر دو تشکری کردند

 .فرسته بیرونرو گرسنه از خونه می کنه ماهرخ توهر کی ندونه فکر می -

 .ساالر قاشق پری از مربا را در دهانش چپاند و با دهان پر زمزمه کرد

 !این فرق داره -

 .اش بود ادامه دادرو به کیوان که مشغول شیرین کردن چای

 .کنی برای خودتهر روز همین بساطه؟ گلوت رو بگیره که داری پادشاهی می -

 .بخور! دیرمون شد -

 .ی بزرگی از کره و مربا را در دهانش جا داد و با لذت چشم هایش را بستساالر لقمه

 ان؟خوای مامتو چیزی نمی -
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کیوان با نگاهی به میز که دیگر جای گذاشتن چیزی را نداشت سرش را باال آورد و به گفتن " نه" 
 .کوتاهی اکتفا کرد

 حالت خوبه؟ -

 .سؤال سیمین را با"خوبم"ی جواب داد و تکه نان سنگکی از سبد نان برداشت

 اوضاع کارخونه چطوره؟ -

 .و سرش را به سمت سیمین چرخاند ی راه ایستاددستش به ظرف پنیر نرسیده میانه

 .چرخهشکمش می فعالً با پول هایی که شما ریختی تو -

 .لقمه در گلوی ساالر پرید و به سرفه افتاد

 یواش ساالر! چته؟ -

 .کیوان پوزخندی زد و برشی از پنیر را روی نان مالید

 تو از کجا فهمیدی؟ -

 .بود پوزخندش را پررنگ تر کرد ی ساالر که با سرفه قاطی شدهصدای بریده بریده

 واقعاً فکر کردی دور بودنم باعث شده بی خبر هم بمونم؟ -

 .خوام بدونم از کجا فهمیدی عمه سیمین پول گذاشته تو کارخونهربطی نداره، فقط می -

 .کیوان لقمه را در دهانش گذاشت و جرعه ای از جایش را سر کشید

 .با تو هستم -

 .ک خورده رو مرور کنوقت کردی سندهای خا -

شد زد. سکوت کرد، بعداً هم میسیمین نگاهی به کیوان انداخت که ظاهرش آشوب درونش را فریاد می
 .در این مورد توضیح داد، اما حاال و اینجا زمان مناسبی نبود

*** 

 "نگاهش را از شیشه سکوریت باال آورد و روی تابلو سر در مغازه نگه داشت. " نمایشگاه فرش صالح

اش کند یا نه، اما امیدوار تواند راضیدانست میاش را مرتب کرد. نمیاش کشید و پالتودستی به مقنعه
ای . مغازه شلوغ بود و عدهو با فشار خفیفی به در مغازه، وارد شدهایش کشید بود. هوای سرد را به ریه

اشان را پیدا کنند. نگاهی به دور تا مشغول ورق زدن فرش ها بودند، تا شاید بتوانند طرح مورد عالقه
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دور مغازه انداخت و با دیدن حاج صالح که انتهای مغازه ایستاده بود و با تلفن همراهش مشغول صحبت 
های الله کار بافتنش را به تأخیر انداخته بود؛ حاج صالح کردن بود کمی این پا و آن پا کرد. بهانه گیری 

افتاد؛ با صد من عسل هم ی کافی بداخالق بود، وای به آن روزی که کارش هم عقب میهم که به اندازه
 .شد خوردشنمی

 !ببخشید خانم -

اهی کرد و با صدای زن جوانی به خودش آمد و با نگاهی به موقعیتش که سر راه ایستاده بود معذرت خو
 .به سمت دیوار رفت

 .به به! ببین کی اینجاست -

ی لبش را گزید و چشمهایش را بست. انتظار دیدنش را نداشت. حداقل با شنیدن صدای حامد صالح، گوشه
امروز که اومده بود تا شاید بتواند حاج صالح را راضی کند. برگشت و نگاه به نگاه حامد چسباند و سری 

 .تکان دادی سالم به نشانه

 .ی ابرویش را خاراندحامد به عمد دست چپش را باال آورد با انگشت شست گوشه

 !هااین طرف -

 .برداشتی نشسته در انگشت حامد را پس زد و قدمی به جلو برق حلقه

 .با خود حاج آقا کار دارم -

 .حامد دستش را در جیب شلوارش کرد و سر تا پای لیلی را از نظر گذراند

 !قی بین من و حاجی نیستفر -

 .اش را کمی پایین کشیدی مقنعهلیلی لبخندش را پنهان کرد و لبه

 .تشخیصش با منه، نه شما -

 .حامد دندانهایش را روی هم سایید و با نگاهی به دور و برش قدمی به لیلی نزدیک شد

 ...هنوز چموشی! حیف که آقام نذاشت وگرنه -

 !حامد -

زد سرش را کمی کج کرد و"سالم"ی کرد. حاج صالح با پسرش را صدا میبا صدای حاج صالح که 
 .دیدن لیلی گره ابروهایش را باز کرد؛ زیر لب جواب سالمش را داد و رو به حامد کرد

 !اینجا ایستادی چکار، مگه حاج خانم نگفت تو زرگری منتظرت هستن -
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صالح کند و با نگاهی به لیلی از کنارش حامد سری تکان داد و با گفتن" االن می رم"؛ نگاه از حاج 
 .گذشت و از مغازه بیرون زد

پارسال بود که حین آمدن و رفتن به اینجا، خواستگاری ضمنی حامد صالح را رد کرده بود، ولی به 
محض اینکه به گوش حاج صالح رسیده بود دنیا را برای حامد تنگ کرده بود و خط و نشان کشیده بود 

، طوقی به گردنش انداخته بودند و خیال آخر هم از ترس کش پیدا نکردن ماجراکند. که عاقش می
 .خودشان را راحت کرده بودند

 .بفرما -

با صدای حاج صالح افکارش را پس زد و با قدمهای محکم به سمت میز بزرگ چوبی انتهای مغازه 
 .رفت

گفت و دانه یر لب چیزی مینگاهش به تسبیح شاه مقصودی کشیده شد که در دست حاج صالح بود. ز
ی دست به خیر بودنش در بازار دهان ر*ق*صاند. آوازههای تسبیح را یکی یکی زیر انگشت هایش می

، اما زیاد مطمئن نبود. یعنی یک جورهایی این بدبین بودنش چندان هم بی علت نبود. چرخیدبه دهان می
ا قیمت دلخواهت بفروشی مطمئناً مهر منصف بودن تابلو فرش دو میلیونی را یک میلیون و نیم بخری و ب

 .خورد، حاال َخیر بودن که جای خود داردبه پیشانیت نمی

 خب؟ -

 .مرد روبرویش کمی مرددش کرد، اما عزمش را جزم کرد و محکم شروع کرد لحن خشک و جدی

 .دیروز که باهاتون صحبت کردم و شما هم تقریباً آب پاکی رو ریختین روی دستم -

 .حاج صالح مغرورانه تسبیح را روی میز انداخت و دستی به محاسنش کشید

 .گیرن خوشم میاداز آدمهایی که تیز و بز ماجرا رو می -

 .من االن اینجام تا تالش آخرم رو بکنم اون مهم نیست، -

 .گره ابروهای حاج صالح محکم تر شد

 !شمملتفت نمی -

 .خب... حقیقتش اینه که من جایی کار پیدا کردم و مشغول شدم -

 خب؟ -

های من دست بکشید، اما با علم به اینکه تونی از طرحها و ریز بافت بودن فرشدونم شما نمیمن می -
 .جبهه رو محکم نگه داشتین مبادا که من بخوام سوء استفاده کنم من نیاز مالی دارم

 .ای به لیلی انداختجابجا شد و نگاه ریز شدهحاج صالح کمی در جایش 



                 
 

 

 مینا نصیری | در خنکای اردیبهشت رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

88 

 

ی کنم ادامهخوام منکر کمکتون بشم؛ اون هم تو اوج بحرانی که ما داشتیم، اما هر طور حساب مینمی -
 .این همکاری به این شکل درست نیست

 االن داری میگی یا اونی باشه که تو میگی یا هیچی؟ -

 .اش تکیه دادبه صندلی لیلی سکوت کرد و حاج صالح پیروزمندانه

ی من خرید من دو برابرش رو پرداخت باشه دختر جون... برو تو این راسته هر کی ازت اندازه -
 .کنممی

 .در این که شما دستتون به خیره شکی نیست -

 .متلک لیلی تکانی به حاج صالح داد. ابروی چپش را باال داد و پر اخم نگاهش کرد

شید و م*س*تقیم نگاهش کرد. درست به هدف زده بود. توانسته بود با دست اش را جلو کی مقنعهلبه
 .ضعفش حساسش کند گذاشتن روی نقطه

تمام بازار تبریز هم نخره من دیگه حاضر نیستم ببافم... قیمت من قیمت سه سال پیشه. االن یه جاجیم  -
 .بافم که جای خود دارهه من میخرن، حاال تابلو فرش ابریشمی دوازده رنگی کرو بیشتر از اینها می

 .اش را پس زد و ساعد هر دو دستش را روی میز گذاشتحاج صالح با پشت دست استکان چای

 .خره ازتذاری؟ اونم برای من... برو... برو ببینم کی میبوی پول خورده به دماغت طاقچه باال می -

 .از جایش بلند شد و روبروی پیرمرد ایستاد

هنر و وقتم رو صرف جایی کنم که ارزشش رو بدونن، اگر جایی پیدا نشد حداقل دلم دم ترجیح می -
 .ذارم سر هر تابلو فرشسوزه که چوب حراج زدم به وقت و چشمی که مینمی

 .بند کیفش را روی شانه ثابت کرد و رو به حاج صالح قدمی به عقب برداشت

دم، طبق قرارمون و از اون به بعد اگر شد با تحویل میدو تا تابلو فرش باقی مونده رو تا آخر ماه دیگه  -
 .دیم وگرنه که هیچشرایطی که هر دو طرف راضی باشن ادامه می

رویش گرفت و بی آنکه منتظر جوابی از سمت او باشد با گفتن شده پیرمرد روبه نگاه از دست مشت
 ."خداحافظ" در جایش چرخید و به طرف در مغازه رفت

*** 

اش را مماس با کف دستش قرار داد. الی پلک جا کرد و گونهاش را زیر سرش جابه دهدست خشک ش
هایش را کمی باز کرد و با دیدن باریکه ای از نور مهتاب که راهش را به اتاق کشانده بود و سرک 

 .کشید، پلکی زدمی
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 ...سکوت پر هیاهو، شب و آرامش، شب و سکونشب و 

را باالتر کشید. از غروب که برگشته  اال کشاند و با دست آزادش کمی پتونگاهش را تا قرص کامل ماه ب
نشاند. هایش بود و ناخودآگاه لبخندی روی لبش میی حاج صالح مقابل چشمی برافروختهبود، مدام چهره

ردند! کارزید. تا کی باید او و امثال او با این قیمت پایین کار میزیاده روی کرده بود، اما به ریسکش می
باید از یک جایی شروع کرد ، اعتراض را نشان داد و از حق دفاع کرد. درست بود که در روزهای 

کرد ضرر این کار تنگ همین مبلغ نسبتاً کم به دردشان خورده بود، اما هر چه دوتا دوتا چهار تا می
 .بیشتر از نفعش بود

کرد و از هر نان بهانه گیری میپلکی زد و دست به دست شد؛ نگاهش روی صورت الله نشست همچ
چسباند تا از هیچ تالشی برای نرم کردن دل پدرش کرد و خودش را به پدرشان میفرصتی استفاده می

تری داشتند؛ گذشته از آن اش را بدهد، اما کارهای واجبخواست پول عمل بینیکرد. دلش میدریغ نمی
 .الزم بود کمی این دخترک لوس را ادب کند

ترنج" در حال حاضر تمام هم و غمش شده بود، به کیوان بینا گفته بود " همگی کمک کنیم تا فرش  "
لرزید. با کدام اعتماد به نفس و امیدی این کرد تنش میکارخانه سر پا شود"، اما حاال که فکرش را می

وان پشت ی متفکر کیدانست. پلک هایش را که روی هم فشرد، چهرهحرف را زده بود، خودش هم نمی
 .پلک هایش نقش بست

 ...ی آرام، ذهنی پر هیاهو بود. آرام اما پر هیاهواش آرام بود ، اما مطمئن بود پشت این چهرهچهره

ای داشته روحش مطمئناً باید پیشینهسرد و بی یاز همان چند باری که دیده بودش متوجه شده بود چهره
 .دانستباشد؛ اما چه چیز دارد را، نمی

بی نتیجه از آنالیز کیوان بینا نفسش را آرام رها کرد و سر جایش نشست. دستی به موهای نامرتبش کشید 
برد تا بتواند ی کرد. باید دار قالی را به اتاق دیگری میو با دیدن دار قالی سری تکان داد؛ زیر لب" نچ"

دوباره دراز کشید و با کشیدن پتو ی ذهنش سر موقع تابلو فرش ها را تمام و تحویل دهد.خسته از همهمه
 .روی سرش، خودش را به دست خواب سپرد

*** 

 .گذاشتنگاه پدرش آنقدر سرد بود که دل و دماغی برای حرف زدن باقی نمی

جوید و وسایل صبحانه خط نگاهش را به سمت مادرش کشاند که لبش را زیر دندان گرفت و عصبی می
قدری سرگرم بافتن و کارهای کارخانه شده بود که تقریباً از همه  چید. این روزها بهرا روی سفره می

ی خرابشان را خراب چیز غافل شده بود. حرفهای دکتر نمک به زخمشان پاشیده بود و از آن روز روحیه
 .تر کرده بود

 تونی چند ساعتی تنها باشی؟مجبورم برم تأمین اجتماعی، می -

 .و سرش را پایین انداخت نیش اشک که در چشمشش نشست نگاه دزید

 .مونمآره فرخنده جان، مگه بار اوله تنها می -
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 .ی توری سفره را در دست گرفت و لبش را محکم روی هم فشردلبه

کرد کرد و با خیال راحت زندگی میدلش پاره پاه بود از مظلومیت پدرش. حاال که باید پایش را دراز می
 .راه رفتن پدرش، به سبد آرزوهایشان اضافه شود اسیر تخت شده بود و ظاهراً قرار بود

 .دخترها یاال، دیرتون شد -

 .اش به طرف تخت محمود رفتالله موهایش را باالی سرش ثابت کرد و با برداشتن مقنعه

 خوای نرم مدرسه و بمونم پیشت؟ بابا می -

 !الله زود باش -

 ."ای گفتبا تشر فرخنده الله مقنعه را روی سرش کشید و "خب بابا

 .سینی صبحانه را روی پای محمود گذاشت و به سمت سفره برگشت فرخنده

 شینید؟اون میز تو آشپزخونه برای چیه؟ چرا رو زمین می -

خیال ای به زانوی او زد و از فکر وفرخنده آخرین لیوان چای را پر کرد؛ جلوی لیلی گذشت و ضربه
 .بیرون کشاندش

 بخورن، این رسم تو خونه ما جدید نیست که! جدیده؟ اهل خونه باید با هم غذا -

 .ماند تا با هم غذا بخورند سری تکان دادمحمود تلخندی زد و با یادآوری فرخنده که منتظرش می

از وقتی لیلی و الله به دنیا اومدن رسممون کمی عوض شد، اما تا جایی که تونستیم همه کنار هم غذا  -
 .خوردیم

 .از نان و پنیر را در دهانش گذاشت و با دهن پر ادامه داد ی کوچکیمحمود لقمه

 .عمرم بابت این دو تا دختر شکرگزارم همه -

لبش را گزید. مهر پدر و مادرش آنچنان در جانش ریشه داشت، که  الله لبخند پهنی زد و لیلی گوشه
 .حاضر بود هر کاری را برای خوشحال شدنشان انجام دهد

 خوبی لیلی؟ -

ا سنگین باال آورد و بغض سنگین نشسته در گلویش را با کمک آب دهانش پایین داد و با صدای سرش ر
 .ای جواب دادخفه

 !خوبم بابا -
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اش را باال آورد و لیلی را خطاب قرار محمود بغض نشسته در کالم دخترکش را پس زد و استکان چای
 .داد

 دی؟یه چای دیگه به من می -

ی سفره تا تخت محمود را طی کرد و دستش را برای گرفتن استکان دراز لیلی از جایش بلند شد و فاصله
 .کرد

 .ریزماالن می -

دست محمود استکان را محکم تر نگه داشت و لیلی را مجبور کرد تا سرش را پرسشی باال بیاورد و 
 .نگاهش کند

 .به سامون برسونم از هیچ تالشی دست نکشیدممن هنوز همون محمودم که برای اینکه شماها رو  -

 "!دارش را به محمود دوخت و زیر لب ناله زد "بابالیلی نگاه نم

محمود دستش را پایین آورد و بعد از گذاشتن استکان در سینی دست لیلی را گرفت و کنار خودش 
 .نشاندش

دم. راهم ندادن داخل بخش زنان تا ی اتاق مامانت بوصبح اون روزی که به دنیا اومدی من پشت پنجره -
 .ببینمتون، اما تا وقت مالقات بشه و بتونم بیام داخل همونجا موندم

 .لبخندی زد و دست دخترک را بیشتر فشرد

 .کرد، خدا رحمتش کنهیه پسر عمه داشتم تو وزارت بهداشت کار می -

 .های لرزانش را در کام کشید و مغموم نگاهش کردلیلی لب

نگ بود اون روزها ، برای هزینه های بیمارستان کمکم کرد و مبلغ رو پایین آورد. بعد هم دستم ت -
کم رو خودش پرداخت کرد به عنوان کادو تولدت. بهم گفت دختر برکت زندگیه ، این بچه کم  همون مبلغ

 .خرجه و روزیش رو با دست خودش جلو جلو برات آورده محمود

 .ی صورتش را پوشاندبغضش شکست و اشک بی محابا پهنا

 .محمود سرش را چرخاند و دست دیگرش را به سمت الله دراز کرد و با اشاره به سمت خود خواندش

 !محمود بسه -

 .الله که کنار لیلی جای گرفت، محمود دست هر دو دختر را در دست گرفت و رو به هر دو ادامه داد

 .هر کدومتون یک جور برام عزیزید، ولی به یک اندازه -
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 .الله کمی عقب رفت و تکیه اش را به لیلی داد

 .اون روز، دکتر یک جورایی حالیم کرد که ممکنه دیگه نتونم راه برم -

 .هین بلند الله تلخندی روی لب محمود نشاند. فشاری به دستهای دو دختر وارد کرد و آرام ادامه داد

 .کننم، رهام نمیدل خوشم که زن و بچه دونم اگر نتونم سر پا بشم، برای هممون سخت میشه ولیمی -

 !محمود -

 .لحن متعجب فرخنده لبخندی روی لب محمود نشاند

کنم و توکل خوام بگم همون جوری که از قبل از اومدنتون تالش کردم ، از این به بعد هم تالش میمی -
 .کنم، شاید فرجی شد و تونستم سر پا بشممی

 .غ*ل محمود انداخت و هر دو دستش را آویز گردن پدرش کردبغض الله که شکست خودش را به ب*

 !من خیلی احمقم بابا -

فرخنده دستی به صورت خیس از اشکش کشید و لیلی فشاری به پاهای کم جان پدرش وارد کرد. درد ته 
اش، راه نفسش را تنگ کرده بود؛ اکسیژن را با ولع به ریه هایش کشاند و با کمک نشین شده در سینه

تش به زحمت از جایش بلند شد؛ بی آنکه نگاهی به کسی بیاندازد کیفش را از کنار سفره برداشت و دس
 .بیرون زد

 ".میریمدلمان و در امتداد این درد ذره ذره می شویم از زخم های دلمه بستهگاهی زجر کش می"

*** 

در گذاشت و آن را پایین  ی آرامی به در و بعد از اجازه ورود، دستش را روی دستگیره سردبا ضربه
 .ی گفتکشید و "سالم"

 .ناصری سرش را از کنار مانیتور خم کرد و سرکی کشید

 .سالم، بفرما داخل -

جا کرد؛ با چند قدم بلند را در دستش جابه لیلی قدمی به داخل برداشت و در را پشت سرش بست. پوشه
 .خودش را به دو صندلی روبروی میز کار نسبتاً بزرگ ناصری رساند و روی دورترین صندلی نشست

 تموم شد؟ -

رده بود، تا آنجا که به بله" آرامی گفت و کاغذ ها را روی میز گذاشت. اتفاق صبح تمرکزش را کم ک"
زحمت توانسته بود لیست مورد نظر ناصری را آماده کند. ناصری نگاه موشکافانه ای به کاغذهای پیش 

 .رویش انداخت و سری تکان داد
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 .ی کار که در بره تا بخوای برسی به نقطه قبل جون آدم در میادسررشته -

 !نگرفتین قات روببخشید آقای ناصری، ولی شما چطور جلوی این اتفا -

 .اش تکیه دادناصری پوزخندی زد و با رها کردن کاغذها روی میز به صندلی

 ...عمران -

 .ی حرفش بود، انداخت و ادامه دادناصری نگاهی به لیلی که با حوصله منتظر ادامه

د؛ انگار منظورم پدر کیوانه!... دست از همه چیز شسته بود، این اواخر رسماً رفتارش بیمارگونه بو -
 .خواست خودش و این دم و دستگاه رو با هم نابود کنهدلش می

 .لیلی لبش را با زبان تر کرد و آرام لب زد

 .اما تا جایی که من متوجه شدم این کارخونه تنها، متعلق به ایشون نیست -

 .های اردوان خان باعث شد پا پس بکشه و همه چیز رو واگذار کنه به کیوانهمین پیگیری -

نشست پای تمام اعضای خاندان بینا و رنگی زد و سرش را پایین انداخت. دو دقیقه دیگر میلیلی لبخند کم
 .شدادهم به این ماجرا کشیده می

 .به هر حال، امیدوارم این مسائل حل بشه، ممنون بابت این لیست -

 .لیلی از جایش بلند شد و دستی به مانتو کشید

 .وقت مناسب من باهاتون در مورد فرش دست بافت صحبت کنم شه تو یکآقای ناصری می -

 .ناصری با چشم های ریز شده نگاهی به لیلی انداخت و پرسشی نگاهش کرد

 فرش دست بافت؟ -

 .صدای زنگ تلفن رشته کالم ناصری را پاره کرد نگاه از لیلی گرفت و گوشی را برداشت

 ...به به ارادتمند الو... -

 .هنی گوشی گذاشت و رو به لیلی گفتناصری دستش روی د

 .کنیمبعداً صحبت می -

 .ی گفت و از اتاق خارج شدلیلی "ممنونم"

*** 
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ای باال ی کارخانه بیرون زد، شانهبا دیدن ناصری که با عجله سوار ماشینش شد و پر سرعت از محوطه
ایت با انتخاب رنگ روش متمرکز کرد. در نههای روبهانداخت و نگاهش را روی مانیتور و رنگ

 .ای طرحش را کامل کرد و خسته از تالش یک ساعت گذشته سرش را کمی عقب بردفیروزه

ی مانیتور لغزاند. دنیای لبخندی کم رنگی روی لبش نشست و ناخودآگاه انگشت هایش را روی صفحه
یاد داشت. طرح طرح و رنگ ها برایش جالب تر از هر چیز دیگری بود. به خوبی اولین نقاشیش را به 

ای که اسمش را "قالی خانه ما" گذاشته بود، خنده سر خوش پدر و مادرش را به دنبال داشت. چند ناشیانه
مربع رنگی و خطهای صافی که برایش حکم ریشه های فرش را داشت، نقاشی عزیزش بود که با 

 .خوشحالی کودکانه به پدر و مادرش نشان داده بود

شد. هر خط و گرفت سیراب نمیفهمید و یاد میایین آورد. هر چه بیشتر میلبخندی زد و دستش را پ
توانست نوید یک طرح جدید را برایش داشته باشد. با صدای زنگ تلفن روی میز دست از رنگی می

 .خیال کشید و با سومین زنگ تماس را وصل کرد

 !بفرمایید -

با شنیدن صدای مسئول حراست اخم نازکی میان ابروهایش نشست. گوشی را در دستش محکم کرد و " 
 .سالم" کرد

 .خوان در مورد کاری با آقای ناصری صحبت کننخانمی تشریف آوردن و می -

 .راهنماییشون کنید داخل -

کرد. نگاهی به دستگاه تلفن بی توجه به "اما ایشون االن رفتن" نگهبان "منتظرم"ی گفت و تماس را قطع 
روی میزش انداخت و لبش را گزید. مطمئن نبود که کارش درست بوده یا نه، اما دل را به دریا زده بود 

ای که به در خورد نگاهی به صندلی و حاال وقت مناسبی برای شماتت خودش نبود. با صدای ضربه
 .خالی پریسا انداخت و سری به طرفین تکان داد

 .د داخلبفرمایی -

با باز شدن در و دیدن شخصی که در چهارچوب در ایستاده بود، اضطرابش را پس زد و با لبخندی از 
 .جایش بلند شد

 .سالم، من حسینی هستم و از شرکت صادرات فرش صبا خدمتتون رسیدم -

 .لیلی با دستش اشاره ای به تک صندلی کنار میزش کرد

 .امیری هستم... خوش آمدید -

 .ش روی صندلی لیلی دستش را روی گوشی تلفن گذاشت و پرسیدبا نشستن

 چیزی میل دارید؟ -
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 .ای گفت و کمی روی صندلی جابجا شد. سری تکان داد و کمی مایل و رو به حسینی نشستحسینی" نه"

 چه خدمتی از دستم برمیاد؟ -

 .یف ندارنحقیقتش من اومده بودم تا با آقای ناصری صحبت کنم، اما انگار ایشون تشر -

 .رویش شدی حرف دختر روبهلیلی در سکوت منتظر ادامه

 .من سفارش کار دارم و االن برای همین کار اینجا هستم. ای کاش تشریف داشتن -

 .برق نشسته در نگاهش را پنهان کرد و لبش را با زبانش تر کرد

 .شم بتونم کمکتون کنمخوشحال می -

 .و به ناچار ادامه دادحسینی نگاه مرددی به لیلی انداخت 

ما یک سفارش کالن داشتیم، اما متأسفانه طرف قرارداد ما قادر به انجام تعهداتشون نیست. من هم  -
اومده بودم تا به کارها رسیدگی کنم اما متأسفانه کاری پیش نرفت و دوستی، جناب ناصری رو به من 

آالتشون از بین چار حریق شد و تمام ماشینی فرشی که باهاش قرارداد داشتیم دمعرفی کردن. کارخونه 
 .رفت

 .لیلی در سکوت و با دقت به حرفهای حسینی گوش داد

 .ما دو سفارش بزرگ داشتیم ولی با این اوضاع این کارخونه قادر به تحویل سفارش های ما نیست -

 .تونیم این کار رو انجام بدیماما ما می -

گدار به آب زده بود و نشنیده و ندیده گفته بود که بس کرد. بیای چشم هایش را بست و نفسش را حلحظه
 .توانندمی

 واقعاً؟ -

شد لب هایش را روی هم فشرد و لبخندی مصلحتی زد. با صدای نفسی که از سر راحتی کشیده می
 .تر کردلبخندش را پررنگ

و اون کارخونه هم چند ماهی ببینید خانم امیری، رئیس من با اصرار من تن به امضای این قراداد دادن  -
ما رو سر دوند. حاال با این اتفاقی که افتاده من واقعاً بالتکلیف موندم و رئیسم م*س*تقیماً این اهمال در 

 .بینهکار رو از چشم من می

 چند تخته فرش سفارش داده بودید؟ -

 .هر پارت سفارش ما دو هزار تخته فرش بود -
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اش را زیر دندان گرفت. همچین لیلی به سختی از گشاد شدن چشمهایش جلوگیری کرد و لب باالی
 .ای کردفرصتی از تصورش خارج بود. روی صندلی جابجا شد و سرفه

 .کنم سفارشتون در زمان مناسب و با بهترین کیفیت تحویل داده بشهبهتره نگران نباشید. من تضمین می -

 .زد مطمئن نبودم به حرفی که میگفت، اما خودش همی

 .دیدای گریبانم رو گرفته، نجات میاگر این طور باشه که عالیه. من رو از برزخی که چند هفته -

 .لیلی سرش را نامطمئن تکانی داد و دستش را روی میز گذاشت

های ارشدم بهتون که به محض بستن قراداد، کار شروع بشه و سفخانم حسینی، من این قول رو می -
 .شما در اولین فرصت تحویلتون داده بشه

شما امروز حکم فرشته رو برای من دارین. من قبالً زیاد ازاین کارخونه شنیده بودم ولی چرا مدتیه که  -
 !زیاد حرفی از کارخونه و برندش نیست؟

هیز کردن ماشین فرمایید، مدیریت جدید در حال تغییر و تحول کادر اینجا بودن و حاال با تجدرست می -
 .آالت و آوردن افراد مجرب، قراره مجدداً و با قدرت بیشتری وارد بازار بشن

 ...بخواین... من راستش رو -

اش را اش را به صندلی داد و تالش کرد خونسردیای نگرانش کرد، اما تکیهمن کردن حسینی لحظه من
 .حفظ کند

دن ولی با معرفی یکی از دوستان تصمیم گرفتم شانسم من چند جایی تماس گرفتم و قرار شد جواب ب -
 .زنمدونم چرا االن دارم این حرف ها رو برای شما میرو اینجا هم امتحان کنم و دقیقاً نمی

 .کرد لرزشش را کنترل کند لب زدی بلند حسینی خیالش را راحت کرد و با صدایی که تالش میخنده

 .باعث شد تا من افتخار آشنایی با شما رو پیدا کنمچه اتفاق و تصمیم خوبی، این کار  -

ن، حقیقتش اینه که تو شهرهایی که زبان خاص خودشون غالبه، معموالً درست جواب غریبه ها رو نمی -
 .حتی اگر پای پول در میون باشه

 .لیلی لبخندی زد و سری به تأیید حرفش تکان داد

 .درسته! تا حدودی با حرفتون موافقم -

 .سرخوش خندید و "تشکر"ی کردحسینی 

تونید زودتر قرارها رو تنظیم کنید؟ من مجبور من دیگه کم کم از حضورتون مرخص میشم... فقط می -
 .تونم زیاد بمونمشدم خودم شخصاً بیام تبریز و کاررو پیگیری کنم،اما نمی
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 .بشه کنم تا در کمترین زمان ممکنه کارها انجاممی تمام تالشم رو -

ی لبخند عریضی زد و با دادن شماره همراه و حرفهای نهایی و قرار و مدارها ضمنی از روی حسین
صندلی بلند شد و با با خداحافظی و مشایعت لیلی به سمت در رفت. با بسته شدن در نگاهی ناباور به در 

ن خرید به شد، ایانداخت انداخت و با تأخیر و قدمهایی کند به سمت میزش رفت. خودش هم باورش نمی
 .توانست بزرگترین خریدی باشد که این کارخانه در عمرش به خود دیده بودجرأت می

کرد و از این فرصت دستی به صورتش کشید و روی صندلی گردان نشست. باید با ناصری صحبت می
ساخت. چشمهایش را روی هم فشرد و تالش کرد تا آمدن ناصری هیجانش را بالقوه فرصتی بالفعل می

 .نترل کندک

*** 

 .کنه کهدونی این یعنی چی؟ این یارو با هر کسی کار نمیاین یعنی نجات کارخونه! پسر می -

 .ناصری پایش را روی پا انداخت و سرش را به آرامی تکان داد

 !آخ لیلی جانم -

 .اخم کیوان، لبخند ساالر را پهن تر کرد

 .خود عشقه این دختر -

 .ای نوشیدد و فنجان چای را به لبش نزدیک کرد و جرعهی ساالر خندیناصری از جمله

 .ی قوتش نوع ادبیاتشهنقطه -

 .ساالر دست هایش را به هم کوبید و روی صندلی روبروی ناصری نشست

 شه من روی چیزی یا کسی دست بذارم و بد در بیاد؟اصالً می -

ی ساالر را ساکت کرد، اما او با حفظ لبخند تکیه اش را به صندلی داد و نمایشی یقه ساالر محکم کیوان،
 .ای کرد پیراهنش را با دو انگشت گرفت و سرفه

 .ریزه رو سرتاالن وقت مسخره بازی نیست ساالر. بهتره به فکر کارهایی باشی که از این به بعد می -

 .اش را روی میز گذاشت و سری به تأیید حرف کیوان تکان دادناصری فنجان نیم خورده

وقتی بهم گفت تا چند دقیقه مغزم قفل کرد، نه اینکه قبالً از این پیشنهادها نداشته باشیم، اما مدتهاست که  -
 .همچین سفارشی نگرفته بودیم

 چطوری راضیش کرده آقای ناصری؟ -
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 .ساالر لب زدکیوان پلک هایش را روی هم فشرد و خطاب به 

 دی؟اجازه می -

 .ساالر ابرویی باال انداخت و سرخوش خندید

 ... رفتم سراغش وحیف که اسالم دست و پام رو بسته وگرنه می -

 .ی ناصری که در اتاق پیچید کیوان سری به تأسف تکان و رویش را برگرداندصدای خنده

بوده بهش جواب بدن یا اینکه سر قیمت به  خانم امیری میگه منشی شرکت چند جایی زنگ زده و قرار -
ی قبلی که سفارش فرش رو داده بودن بهش میاد توافق نرسیدن، اینه که برای اتمام حجت با کارخونه

 .کنه و ایشون هم میاد اینجا تا شانسش رو اینجا هم امتحان کنهتبریز و کسی من رو معرفی می

 ودش نمیاد؟مگه لیلی قیمت داده؟ چی گفته؟ اصال چرا خ -

های ساالر، نگاهش همچنان به ناصری بود و ذهنش دنبال دخترک ریزنقشی که بی توجه به لیلی گفتن
 .نام و سختگیری را راضی کنددانست چطور توانسته چنین مشتری خوشنمی

کمی هیجان داشت، اما حاضرم قسم بخورم به کاری که کرده ایمان داره. میگه فقط گفتم قبول، چون  -
 .گو باشنتونن جوابدونستم تجهیزات و نیروها میمی

 .اش را از صندلی گرفت و کمی روی میز خم شدکیوان تکیه

 ... این سفارش برای بیرون آوردن ما از بحران، حیاتیه، اما اینکه سریع قبول کرده -

 .ناصری میان حرفش پرید و گفت

سنجیدم، اما خانم امیری معتقده همین که باب می کردم، باید تمام جوانب رومن بودم با تعلل قبول می -
 .حرف زدن باز بشه نصف کار جلو رفته

 ...یعنی -

 .ناصری سری تکان داد و ادامه داد

ای بره و اینجوری فرصت حرف زدن اولیه رو باهاش کردم ممکن بود جای دیگهمن میمیگه اگر من -
 .شه وارد مرحله چونه زنی شد و نگهش داشتدادم، اما حاال که ضمنی قبول کردیم میاز دست می

کیوان سری به تأیید حرف ناصری تکان داد؛ از پشت میز بلند شد و به طرف پنجره رو به محوطه رفت. 
 .داد آرام لب زدبا دیدن لیلی که کنار چند خانمی ایستاده بود و با لبخند به حرفهایشان گوش می

 !جسوره -
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 .بلند شد اشتن گوشی همراهش، از روی صندلیناصری" بله" ای گفت و با برد

 .کنیماین قرارداد اوکی بشه هممون از بالتکلیفی نجات پیدا می -

 .ی متفاوت بودنش، شده بودکیوان شنید، اما همچنان نگاهش گیر دخترکی بود که از روز اول متوجه

من برم با این خانم تماس بگیرم و بعد هم برم سراغ کارهای اولیه.قدم برنداشته مردد سر جایش ایستاد  -
 .و رو به کیوان پرسید

 گی؟شما که نه نمی -

 .کیوان هر دو دستش را در جیب شلوار جینش فرو برد و نیم نگاهی به ناصری انداخت

 .قرار شد کمک کنیم و کارخونه رو نجات بدیم -

 .االر" اینه"ای گفت و ناصری لبخند کم رنگی زد و "با اجازه" ای گفت و از اتاق بیرون رفتس

*** 

 چطوری آخه؟ -

 .دونم" ی گفتای باال انداخت و " نمیلیلی شانه

 !وای اگر این قرارداد بسته بشه -

 .اش را در دهان گذاشت و آرام جویدلیلی لقمه ای از ساندویچ الویه

 .اینه که تو موقعیت حساسی بوجود اومد نبود هنگامه، جالب بودنش برای توکار من عجیب  -

زد، نه بابا! چهار هزار تخته فرش کمه؟ حاضرم قسم بخورم اگر خود بینا هم باهاش حرف می -
 .دمتونست کاری بکنه. یعنی این قرارداد بسته بشه، من همه کارخونه رو شیرینی مینمی

 .ته نگاهش کردلیلی با ابروهای باال رف

 .تر. اون هم تو این اوضاع وانفساواال خب! هر چقدر کار بیشتر باشه درصد اخراج ما هم میاد پایین -

 .آره ولی نه اینکه شیرینی بدی -

 !دیم بانوما برای شما جون هم می -

مه در ی پرصدایی تبدیل شود و لقای شد تا لبخندش به خندهدار هنگامه، جرقههمین لحن لوس و کش
 .گلویش بپرد

 !چی شد بابا -
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 .هنگامه چند ضربه به کتفش زد و بطری کوچک آب را جلویش گرفت

 .بطری آب را از هنگامه گرفت و جرعه ای نوشید

 !بی جنبه شدی لیلی خانم -

بطری را از لبش فاصله داد و لبخند آرامی زد؛ بعد از بستن در بطری آب، آن را روی نیمکت سیمانی 
 .اش را صاف کردای کوتاه سینها سرفهگذاشت و ب

 ست؟جنبهکی بی -

با صدای ساالر که کنار کیوان و نزدیک به آنها ایستاده بودند، سرشان را برگرانند. هنگامه زودتر به 
رسید. از روی خودش آمد و "سالم" کرد اما نگاه کیوان به لیلی بود که صورتش کمی ملتهب به نظر می

 .لیلی سرفه ای کرد تا خش نشسته در صدایش را از بین ببردنیمکت بلند شدند و 

 !سالم -

 .کیوان زیر لب "سالم"ی گفت؛ قدمی به جلو برداشت و رو به لیلی ادامه داد

 .خانم امیری، لطفاً فردا اول وقت اتاق من باشید؛ باید صحبت کنیم -

 .ی گفتلیلی نگاهش کرد و زیر لب "چشم"

 !گل کاشتی دختر -

ای که مخاطبش لیلی بود، از کیوان سری تکان داد و با گفتن" با اجازه"ای بی توجه به ساالر و جمله
ی لیلی زد کنارشان گذشت و به طرف ماشینش رفت. با دور شدنشان هنگامه با کتفش ضربه ای به شانه

 .و مسیر رفتنشان را دنبال کرد

 .دیدی؟ ای خدای، قربونت برم چی آفریدی های کیو جان روها چقدر جذابن! لیلی چشملعنتی -

حرف و ابروهای گره زد، ذهنش درگیر نگاه پراما لیلی بی توجه به هنگامه که پشت سر هم حرف می
چرخید، بود. آرام اما پرتالطم... پررنگ ترین واژه ای ی کیوان و چرای بزرگی که در سرش میخورده
 .توانست به این مرد اطالق کندکه می

ها و دور زدنشان در محوطه، لیلی چشم گرفت و با برداشتن ساندویچ و بطری آب، وشن شدن ماشینبا ر
 .کیوان پر رمز و راز را رها کرد و همراه با هنگامه به طرف ساختمان رفت

*** 

 !این هم از دار قالی شما -

 .اش کشیدکمرش را صاف کرد و ساعد دستش را روی پیشانی
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 .آخر ماه دیگه رو دادم باید تمومش کنم! قول -

 .روی زمین نشست و هر دو دستش را روی صورت خیس از عرقش کشید فرخنده

 قرارداد جدیه؟ یقضیه -

 .ای باال انداختلیلی تکیه اش را به دیوار زد و شانه

من تالشم رو کردم، ظاهراً که اون شرکت باید چهار هزار تخته فرش رو صادر کنه. پس برای بستن  -
 .داد نهایی باید زودتر اقدام کننقرار

فرخنده کتف دردناکش را ماساژ داد و " انشاهلل"ای گفت. لیلی از دیوار فاصله گرفت و با ایستادن باالی 
 .ی فرخنده گذاشت و آرام به حرکت در آوردسر فرخنده، انگشتهایش را نرم روی شانه

 .کنندا میاگر این قرارداد بسته بشه، یک عده از بیکاری نجات پی -

 اخراج؟-

 .دونمزمزمه هایی شنیده بودم، اما اینکه چقدر درست باشه رو نمی-

 .های گردنش نچی کردفرخنده چرخی به گردنش داد و با شنیدن صدای ترق ترق مهره

 .این گردن هم بیچاره کرد من رو -

 .انگشت شستش را روی گردن فرخنده گذاشت و با کمی فشار باال و پایین کشید

 .کم خیاطی سبک بردارینمامان، شما هم بهتره کم -

 .فرخنده مچ دستش را ماساژی داد و آهی کشید

 شه؟ی اخراج اون بندگان خدا هم حل میکنم بعداً... حاال بگو ببینم... با این قرداد، قصهیک فکری می -

 .هگمونم باید ساعت کار رو هم بیشتر کنیم... البته اگر همه چیز درست پیش بر -

فرخنده، گردنش را تکانی داد و با گفتن "بسه، دستت درد نکنه" دستی به موهای کوتاه و مشکی رنگش 
 .کشید. لیلی کمی فاصله گرفت و به سمت دار قالی رفت و دستش را روی تار و پود فرش کشید

 .ممنون که اتاقت رو دادی به من تا من بتونم کارم رو زودتر تموم کنم -

 .ه آروم تر شده، اما هنوز کامالً حالش خوب نشده؛ بهتره با خیال راحت به کارت برسیفعالً که الل -

 .لیلی لبخندی زد و از روی شانه نگاهی به فرخنده انداخت

 .اون روز صبح که بابا اون حرفها رو زد خیلی ناراحت شد، کمی چسبید بهم ولی سریع فاصله گرفت -
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ا کمک دست دیگرش که به زمین تکیه داده بود از جایش بلند فرخنده دستش را روی زانویش گذاشت و ب
 .شد

 .ترسه پررو بشیآخه می -

 .گفتن" شب بخیر"ی از اتاق بیرون رفت ی نسبتاً بلندش که در اتاق پیچید، فرخنده لبخندی زد و باخنده

*** 

 !وای خدایا -

 .اش را جلو صورت لیلی تکان دادی گوشیهنگامه کمی روی میز خم شد و صفحه

 .ببین تو رو خدا -

 .رویش لبش را گزیدنگاه از مانیتور گرفت و با نگاهی به تصویر روبه

 ده؟این پسره دیالق به چه امیدی هر روز به من پیام می -

 !زشته هنگامه -

 .و " برو بابا" ای گفت هنگامه با حرص گوشی را روی میز انداخت

 .شدخاک بر سر من، اگر شانس داشتم، پسر عموم عاشقم نمی -

 .ست و از حرف های خودت هم پیداست که آدم بدی نیستچشه مگه؟ تحصیل کرده -

 .هنگامه پاهایش را عصبی تکان داد و گوشه لبش را جوید

 .ماز هیچ شباهتی به معیارهای من ندارهکنم لیلی. تایخوبه که خوبه... من تا عاشق نشم ازدواج نمی -

 .اش را ذخیره کرد و به سمت هنگامه برگشتلیلی طرح نیمه آماده

 معیارهات چیه؟ -

تونه زندگی خوبی دم زندگی معمولی داشته باشم ولی زندگی کنم. تایماز وضعش خوبه، میترجیح می -
 .خوام سنتی ازدواج کنمبرام درست کنه، ولی من نمی

 شده؟ کی گفته این تایماز خان عاشق تو حاال -

 .هنگامه پشت چشمی نازک کرد و جفت پاهایش را روی میز گذاشت

 .به قول جیران، دلش رفته -
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 .آشنا گفتی که اصالً احتیاج نیست من بگم فالنی کی هست الحمدهلل، اینقدر از فامیل و -

 .ی به در خورد و سر هر دو نفر را برگرداندای بلند هنگامه که در اتاق پیچید، ضربههمزمان با خنده

 .شما کالً اینجا هستی دیگه -

ی هنگامه روی میز، لیلی لبخندش را پشت لبش پنهان کرد و با حرکت نگاه ساالر روی پاهای دراز شده
 .هنگامه سریع پاهایش را پایین انداخت

 راحتین؟ -

 .رددستی به صورت برافروخته از خجالتش کشید و "سالم" ی ک

 بفرمایید آقای ادهم... کاری داشتین؟ -

ی و سنگین ساالر را از روی هنگامه برداشت و با تکیه دادن بازویش به ی لیلی نگاه خیرهجمله
 .ای گفتچهارچوب در " نه"

آنچنان بلند بود که گفتم بیام ببینم تو این کارخونه زیر سر ما چی  شدم، صدای خندهداشتم رد می -
 !گذرهمی

 .ی ساالر نشستی کالم ساالر، سر هنگامه را باال آورد و نگاهش در نگاه خیرهطعنه

 .کنم. حتماً کار دارم دیگهمن که بی جهت این ور و اونور تردد نمی -

 .توانست چند وقتی سرش را گرم کندساالر نگاه پر شیطنتی به هنگامه انداخت. زیاد هم بد نبود، می

 .اتاقتون نبودین. ماشاهلل شما هم که همیشه این ور و اونوری مهندس، اینجایین! رفتم -

ی ریز هنگامه که در گوشس پیچید، به عقب برگشت و با دیدن مسؤول کارگاه کامالً در جایش خنده
 .چرخید

 چی شده؟ -

 .کنهباید بریم کارگاه! یکی ازدستگاه ها درست کار نمی -

 .ساالر سری تکان داد و به سمت هنگامه برگشت

 .من بعداً با شما حرف دارم خانم ایزدی -

 .بی آنکه منتظر جوابی ازهنگامه باشد، در جایش چرخید و همراه با مسئول کارگاه از اتاق بیرون رفت

 .گیرهتوبه، توبه... خودش سر جاش نیست و از من ایراد می -
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 .و از روی صندلی بلند شدای نثار ساالر کرد؛ کاغذ هایش را از روی میز جمع کرد هنگامه "دیوانه"

 راستی! رفتی پیش رئیس؟ -

 .نه هنوز، صبح رفتم پیش خانم پارسایی، اما گفت امروز کمی دیرتر میان -

 .ای هوایی لبخند زنان از اتاق بیرون رفتهنگامه "باشه" ای گفت و با تکان دادن دستش و ب*و*سه

*** 

اال بیاورد "بفرمایید"ی گفت و صفحه های وب با صدای ضربه ای که به در خورد، بی آنکه سرش را ب
 .باز شده را یکی یکی پایین داد

 !سالم -

ی دستش او با نشستن صدای لیلی در گوشش از مانیتور چشم گرفت. زیر لب "سالم"ی گفت و با اشاره
را به نشستن دعوت کرد. لیلی در را پشت سرش بست و با چند قدم کوتاه روی یکی از صندلی های 

 .روی میز نشستروبه چرمی

 با من امری داشتین آقای بینا؟ -

 آقای ناصری بهتون گفت؟ -

 .ی کیوان باال کشید و"بله" ی آرامی گفتلیلی نگاهش را تا نگاه خیره

 .شهتقریباً سرمون شلوغ می -

 !دنبال همین بودیم، چی از این بهتر -

 .رواز فردا بیاد تبریزوکیل شرکت صبا با آقای ناصری صحبت کرده و قراره با پ -

 واقعاً؟ -

اش نشاند. از صبح که تلفنی با ناصری صحبت ی خستهاش لبخندی به چهرهلحن پر تعجب و هیجان زده
کرده بود و او گفته بود که شرایط را برای امضای قرداد، تقریباً هموار کرده، نفس راحتی کشیده بود و 

 .کمی ذهنش به ساحل آرامش رسیده بود

 !شهی قرارداد ببندین تمومه؟ وای خدای من باورم نمییعن -

 .شیمشه و ظاهراً از یک بحران بزرگ خارج میباور کنید که حسابی سرمون شلوغ می -

 ها چی؟راجع به طرح -
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 ...فردا که ایشون بیان همه چیز معلوم میشه. فقط -

 لیلی پرسشی نگاهش کرد و مردد لب زد "فقط"؟

ی نود همه چیز به هم خواد سر و صدایی درست بشه. ممکنه دقیقهتا همه چیز رسمی نشه دلم نمی -
 .بخوره

 .ی مقنعه اش را روی سینه صاف کردلیلی لبخندی زد و لبه

 ...شه. یعنی بهتره که کمی کوتاه بیاین تااما من مطمئنم که این قرارداد بسته می -

 باج بدم؟ -

 .م باال داد و خیره در نگاه عسلی تند و براق کیوان لبخندش را پشت لبش پنهان کرداش را نرلیلی شانه

 خب اگر قرار باشه کارخونه رو نجات بدین چه اهمیتی داره کمی کوتاه بیاین و مدارا کنید؟ -

 .کنم وقتی برای چونه زنی داشته باشنبا توجه به اینکه به طرف خارجی تعهد دارن گمون نمی -

شن ، حتی اما خب، تو این چند وقت متوجه شدم که گاهی اوقات مردم از در قدرت وارد می ممکنه! -
 .اگر در موضع ضعف باشن

سری تکان داد و کلمات دخترک را درسرش باال و پایین کرد. احتمال هر چیزی را باید در نظر 
 .گرفتمی

 .ردیم؛ نه بیشتر نه کمتدر هر حال هر آنچه عرف بازاره انجام می -

 .لیلی با تردید نگاهش کرد و با لحنی محتاط ادامه داد

خوام تعیین تکلیف کنم، اما اگر این فرصت رو به یک موقعیت تبدیل نکنید ممکنه یک عده از نون نمی -
 .خوردن بیفتن

 .کیوان با عقب دادن صندلی گردان و بلند شدنش، میزش را دور زد و شروع به راه رفتن در اتاق کرد

 .یچ وجه راضی به این کار نیستم و تمام تالشم اینه که بتونم این کارخونه رو سر پا نگه دارمبه ه -

 .کنم موفقیت یا عدم موفقیت کارخونه برای شما خیلی فرقی ندارهدونم چقدر درسته، اما احساس مینمی -

 .کیوان در جایش ایستاد و مشکوک نگاهش کرد

 !شممتوجه نمی -

 .اال آورد و کف دستش را رو به کیوان گرفت و ادامه دادلیلی دستش را کمی ب
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 .دروغه اگر بگم نگرانیم بابت تعطیلی کارخونه به خاطر خودمم نیست -

کیوان دست هایش را در جیب شلوار جینش فرو کرد و روی اجزای صورت دخترک تمرکز کرد. 
اش چشمهای ی چهرهشاخصهای معمولی داشت، رخت و لباسش در عین سادگی همیشه مرتب بود. چهره

 .کرد گوش کنی و در نهایت به نتیجه برسیزد مجبورت میکشیده همچون شبش بود، اما حرف که می

 !آقای بینا -

اش برداشت و بی آنکه چشم از دخترک بردارد، محکم اما با صدای لیلی دست از تجزیه و تحلیل چهره
 .آرام لب زد

 .ی هستم، نسبت به زندگی اطرافیانم بی توجه باشمقرار نیست چون خودم در رفاه نسب -

 .لبخند نرم و پر آرامش لیلی که روی لبش جا خوش کرد، نگاه گرفت و به سمت میزش رفت

 .خوام سر موضوع طرح ها مسئله ای پیش بیادفردا بهتره موقع بستن قرداد شما هم باشین، نمی -

 .دادلیلی ازجایش بلند شد و سری به تأیید حرفش تکان 

 .دیمخیالتون راحت، طراحی و کیفیت رو در کنار هم ارائه می -

کیوان "خوبه" ای گفت و لیلی با گفتن "با اجازه" ای از اتاق بیرون رفت و کیوان را با خیال فردا تنها 
 .گذاشت

*** 

 .شهای خدا! باورم نمی -

 .خوری برداشت و لبخندی زد ی شکالت را از ظرف شکالتنگاهی به لیلی انداخت که اولین دانه

 .دختر، وکیله رو فیتیله پیچ کردی -

 .اش به لیلی بود گفتناصری خندید و رو به کیوان که نگاه خیره

 .کم باید بازنشسته بشم و خانم امیری جایگزینم بشهکم -

 .د و سرخوش از قراردادی که بسته شده بود لبخندی زدلیلی غالف شکالت را باز کر

این چه حرفیه آقای ناصری! تو این چند ماه شما همه چیز رو یادم دادین، حاال چند نکته زنانه رو هم  -
 .کنهکارهای شما کم نمیمن قاطی کردم باهاش، این چیزی از ارزش

 .زدکه هیجان زده با لیلی حرف میی بلند ساالر سر کیوان را برگرداند و نگاهش کرد قهقهه



                 
 

 

 مینا نصیری | در خنکای اردیبهشت رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

107 

 

 .دفاعت از طرح های ترکیبی جانانه بود، بدبخت آچمز شد -

 .ترکیب طرح سنتی و مدرن براش جذاب بود، اما اصرار داشت بگه چندان مهم نیست -

 .ی حرف لیلی رو به ساالر کردای از چای درون فنجان را سر کشید و در ادامهناصری جرعه

رد بسته بودن و طرح فرش ها مشخص بود، ولی به هر حال زور این طرح ها بیشتر بود آخه اونها قرا -
 .تونه طرف خارجی رو قانع کنهو اون هم گفت می

 .این طرح ها عالی بودن، برای خود من هم جدید بود -

 .شهدی باشه، خودبخود همه چیز درست میوقتی عاشق کارت باشی و دلت با کاری که انجام می -

 .عشق و عاشقی رو ول کن لیلی خانم! از امروز کارت در آومده، عشق و عاشقی رو غالف کن -

لیلی در جایش تکانی خورد و زیر نگاه کیوان، لبخند عجولی به حرف ساالر زد. ساالر محکم کیوان 
 .ی ساالر را باال بردخنده

 !گم دیگهراست می -

 .یر مکالمه را تغییر دهدای کرد و رو به کیوان تالش کرد مسناصری سرفه

 .باید خط تولید رو بیشتر کنیم -

 .اش را از صندلی برداشتکیوان سری تکان داد و تکیه

 .مجبوریم ساعت کار رو هم بیشتر کنیم . ساالر بهتره حواست رو بدی به این ماجرا -

 .ساالر "چشم" کشداری گفت و رو به لیلی کرد

 .یاد بگیره تو اتاقش بمونه. المذهب هیچوقت نیستش این خانم ایزدی شما هم کم کم باید -

 .خندید و لیلی به لبخندی اکتفا کرد

 .مونهمهم اینه که کارش رو زمین نمی -

چرخید که با سالر سری تکان داد و کیوان در سکوت نگاهش میان جمع کوچکی که در اتاق بودند می
ی ناشناسی بود ذهنش به دنبال ردی، از شمارهخوشحالی از بستن قرارداد در حال حرف زدن بودند، اما 

 .اش شده بودشد، مهمان گوشیکه چند روزی می

*** 
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نفس نفس زنان، پله ها را باال رفت و همزمان با باز کردن زیپ گرمکن سفیدش در اتاق را باز کرد و 
 .وارد شد

 .جونم نفس نفس زدنت -

 .زهرمار"ی نثار ساالر کرد و گوشی را در دستش جابجا کرد"

 ...کنم وقتی که رو تختآخ، کیوان یعنی تصور می -

 .ی سرخوش ساالر به همراه نداشتای جز خندهساالر بلند و محکمش نتیجه

 ول کن این مزخرفات رو، تونستی ردی از اون شماره بگیری؟ -

 .نان گفتمن کاش را جمع کرد و منساالر خنده

 .زنه تا فقط صدات رو بشنوهحاال چکار داری کی هست! فکر کن دوست دختر سابقت زنگ می -

 .روی تخت نشست. آرنج دستش را روی زانویش گذاشت و گردنش را خم کرد

 کمتر مهمل بباف، تونستی یا نه؟ -

اش را در دست فشرد و هساالر "نه"ای گفت و نفسش را کالفه بیرون داد. کالفه از الپوشانی ساالر چان
 . چشمهایش را ریز کرد

 زنی دیگه؟مطمئنی که درست و حسابی حرف می -

 !آره بابا! اصالً به من چه، خودت زنگ بزن ببین کیه و جریان چیه -

پای چپش را عصبی تکان داد و با گفتن "باشه"ای تماس را قطع کرد.مطمئن بود ساالر این شماره را 
ی تخت ، فهمید. گرمکن را از تنش بیرون آورد و با گذاشتنش لبهانکارش را نمیشناسد، اما دلیل می

ی مورد نظرش هایش روی شمارهی گوشی را لمس کرد و با باال و پایین کردن لیست آخرین تماسصفحه
داد شماره ای تردید و بی توجه به ساعت باالی صفحه که یک شب را نشان میمکثی کرد و بدون لحظه

تر پای چپش پیچید کالفهس کرد و تماس را برقرار کرد. با صدای هر بوق آزادی که در گوشش میرا لم
 .دادرا تکان می

 !الو... کیوان -

با صدای پیچیده شده در گوشی فشار دستش را روی گوشی خالی کرد و دندانهایش را روی هم سایید. 
لی کردن عقده های این چند ساله را هم سکوتش پر حرف بود، اما یارای گفتن نداشت. حتی توان خا

 .نداشت

 کیوان! خودتی؟ -
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ی "بابا" زیادی از دایره لغاتش دور اش کشید. کلمهصدای خش دار عمران، چنگی به اعصاب کش آمده
 .بود، چند سالی بود که این کلمه در دهانش نچرخیده بود

 .خودتی؟... جواب بده... محض رضای خدا بذار باهات حرف بزنم -

پوزخند روی لبش غیر ارادی بود؛ بی توجه به لحن ملتمس عمران تماس را قطع کرد و گوشی را با 
 .تأخیر از گوشش فاصله داد

 .ستست... واقعاً مسخرهمسخره -

 .گوشی را روی تشک تخت انداخت؛ پنجه در موهایش فرو برد و موهایش را کشید

ت میکنه هم من رو!" خسته از فشار افکار، سرش را فهمم چرا زنگ میزنه؟ چرا هم خودش رو اذینمی"
کرد ی نامعلوم میبه طرفین تکان داد و با هر دو دست صورتش را پوشاند. باید فکری به حال این رابطه

کرد. م*س*تأصل از روی تخت بلند شد؛ تیشرتش را با ضرب از تنش بیرون و همه چیز را روشن می
 .آورد و به سمت حمام رفت

*** 

 عنی تا حاال عاشق نشدی؟ی -

اش گذاشت و با گذاشتن دستش اش را در جیب مانتوی هنگامه سرش را باال آورد. گوشیسؤال بی مقدمه
 .روی کمر هنگامه به سمت بیرون هلش داد

 .من وقت عاشق شدن نداشتم دختر خوب -

 .هنگامه نچی کرد و دست به سینه منتظر ماند تا لیلی در اتاق را قفل کند

 .بینی عاشق شدی و خالصبه خودت میای می شناسه... یهوعاشق شدن که وقت نمی -

 .اش گذاشت و به سمت کارگاه رفتکلید را در جیب مانتو

 .ای دارههیچ چیز یهویی نیست... حتی عاشق شدن. هر اتفاقی یه مقدمه -

 .کنم رباتیول کن بابا! اصالً گاهی اوقات حس می -

 .ر بازوی لیلی قالب کرد و خودش را بیشتر به او چسباندهنگامه دستش را دو

 .مرگ هنگامه، دلت برای این چشم عسلی هم نلرزیده -

ی هنگامه را پس زد و رد نگاه هنگامه را دنبال کرد که با چشم و ابرو کیوان را نشانش بهتش از جمله
 .رفتداد که به سمت کارگاه میمی
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 .کنهم همچین عمیق نگاهت میجون من! ها... یکی دو باری دید -

 .لیلی به زحمت بهتش از حرف هنگامه را پس زد و لبش را محکم گزید

 !زنییواش دختر... این حرفها چیه می -

 .موننلعنتی ببین هیکل رو، عین خدایان روم باستان می -

 .ی هنگامه، کنترل کرداش را از جملهفشاری به دست هنگامه وارد کرد و به زحمت خنده

 دیوانه شدی؟ -

 .ای باال انداخت و "بی خیال"ی گفتقید شانههنگامه بی

 .ی این کارخونه بودنشدن به مراتب موفق تر از ادارهرفتن مدل میاین دو تا اگر می -

 .موافقم -

کرد به در جا پریدند و همزمان با صدای ساالر که پشت سرشان ایستاده بود و با نیشخندی نگاهشان می
 .برگشتند به عقب

 .کیوان بمونه برای بعد؛ بفرمایید کارگاه دیر شد خانمها، نقد و بررسی من و -

 .ساالر با خنده از کنارشان گذشت و لیلی و هنگامه را با دهان نیمه باز تنها گذاشت

*** 

 .یادم باشه در مورد مدلینگ بیشتر باهاتون مشورت کنم -

شتنش داشت، هنگامه لبش را گزید و بیشتر به لیلی چسبید. همین دا با صدای ساالر که تالش در پایین نگه
ای پیش بود که ساالر، وسط بحث مدلینگ بودن کیوان و ساالر مچش را گرفته بود و حسابی چند دقیقه

 .اش کرده بودشرمنده

 چی شد خانم ایزدی؟ -

اه ملتمسی به ساالر با لحن مشکوک کیوان که مخاطبشان قرار داده بود، لیلی به عقب برگشت و نگ
 .انداخت، اما ساالر چشمک ریزی زد و سرش را کمی نزدیک برد

 ...پس باشه برای بعد -

 چیزی شده آقای ادهم؟ -
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ی دستگاه خاموش کشید و با لبخندی که تمام صورتش را پر کرده بود رو به کیوان ساالر انگشتش را لبه
 .ایی رفت که کیوان ایستاده بودبه سمت جای گفت؛ از دخترها فاصله گرفت و "نه"

 .آقایون هماهنگ کن پس لطفاً مابقی کارها رو با خانمها و -

کردند، گذشت و به ساالر "چشم"ی گفت و کیوان از میان بافنده ها که برایش آرزوی عاقبت بخیری می
 .سمت لیلی و هنگامه رفت

 اتفاقی افتاده بود؟ -

 .ی "نه" باال انداخت و قفل دستهای هنگامه را از دور مچش آزاد کردلیلی سری به نشانه

با اینکه مطمئن نیستم ، اما بمونه برای بعد... بهتره االن در مورد اینکه این دستگاه ها توانایی زدن  -
 .طرح های جدید رو دارن یا نه کمی حرف بزنیم

رفت ه با قدمهایی محکم به سمت دستگاههای آن طرف کارگاه میلیلی " بله" ای گفت و پشت سر کیوان ک
 .اش را همانجا حبس کردبه راه افتاد، اما با تصور کیوان در هیبت خدایان یونان لبش را گزید و خنده

*** 

نگاهی به پشت سر لیلی انداخت و قدمی نزدیک تر آمد. از وقتی که اینجا ایستاده بود گیج بود و زل زده 
 .کردینگاهش م

 چیزی شده؟ پچ پچ ساالر برای چی بود؟ -

 .من کنان گفتلیلی سرش را باال گرفت و من

 .موضوع مهمی نیست آقای بینا... یه سوءتفاهم بود -

 .نگاهش روی تک تک اجزای صورت لیلی چرخید و در نهایت روی لب هایش ثابت ماند

 ...کنم، اماکنجکاوی نمی -

 .ن از فکرهایی که ممکن بود در سر کیوان بچرخد زمزمه کردلیلی میان حرفش پرید و نگرا

 .لطفاً ادامه ندین... چیز مهمی نبود -

 . کیوان اخمی کرد و سرد لب زد

 .ی حرفم شدینبسیار خب!در مورد این دستگاه ها متوجه -

وانده بود که اش کرد. معلوم نبود ساالر همان چند دقیقه زیر گوششان چه خنگاه گیج و مبهم لیلی عصبانی
 "!اینطور به هم ریخته بودشان. زیر لب زمزمه کرد" همه عین هم هستن
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 شه لطفاً توضیح بدید؟می -

 .کج خندی زد و با چلیپا کردن دستهایش روی سینه، لب زد

ها باشین با مسئول گفتم این دستگاه ها باید سرویس بشه. اگر قراره تو قسمت طراحی کمک حال بچه -
 .ها و اینکه سیستم کامپیوتریشون درسته یا نه صحبت کنیدورد درست بودن این دستگاهکارگاه در م

 .اش اخم نازکی به صورت لیلی نشاندخورده حرص نشسته در صدا و ابروهای به هم گره

 .دم به مسئول کارگاه، دیگه بقیه با خودشونهها رو میمن طرح -

دانست دلیل این د و سری تکان داد. خودش هم نمیهمزمان با آزاد کردن دستش، مشتش را محکم کر
 !های ساالر از کی تا حاال برایش مهم شده بودحساسیش چیست. اصالً پچ پچ و حرافی

 .اگر امری ندارید من برم -

بفرمایید"ی گفت و در سکوت رفتن لیلی را تماشا کرد، اما نگاهی به انتهای کارگاه انداخت که ساالر با "
رفت. نفس عمیقی کشید و با چند قدم بلند به سمت به مسیری بود که لیلی به آن سمت می نیش باز نگاهش

 .خروجی کارگاه رفت

*** 

وارد بالکن مربعی شکل مشرف به حیاط شد و با بیرون کشیدن نخ سیگاری و آتش زدنش، فندک را 
عمیقی به سیگارش زد. ی بالکن داد و پک اش را به ستون قطور گوشهروی میز شیشه ای انداخت. تکیه

اش بیرون داد. سرما لرزی به جانش سرش را کمی باال گرفت و هم زمان دود را با شدت از بینی
انداخت، اما لجوجانه با همان تیشرت آنجا ایستاده بود و نگاهش به تاریک و روشن حیاط نسبتاً بزرگ 

ه نگاهی به سیمین انداخت که در خانه بود. با صدای "سردت نیست؟" سیمین کمی برگشت و از روی شان
چهارچوب در کشویی بالکن ایستاده بود و شال پشمی را محکم دور خودش پیچیده بود. دستش را دراز 

اش را صاف ای سینهاش را در زیر سیگاری کریستالی روی میز فشرد و با سرفهکرد. فیلتر سیگار نیمه
 .کرد

 چرا نخوابیدین!؟ -

 .ذاشت و با عقب کشیدن صندلی فلزی پشت میز نشستسیمین قدمی داخل بالکن گ

 !جواب من رو ندادی -

 .ای باال انداختکمی عقب رفت؛ تکیه اش را به حفاظ سنگی بالکن داد و شانه

 .دی خوابم نبرداگر بگم سردم نیست، البد شما هم جواب می -

سیمین لبخندی زد و با پشت دست زیر سیگاری را کمی به عقب هل داد و لبخندی زد. کیوان وزنش را 
 .بیشتر روی حفاظ تراس انداخت و نگاهی به سیمین انداخت که انگار در سرش مشغول چیدن کلمات بود
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 .رم دیدن عمرانفردا دارم می -

ی سرد و خشکش پنهان کرد و پشت چهرهسکوت کرد، در حقیقت حرفی برای گفتن نداشت. خشمش را 
دست هایش را روی سینه چیلیپا کرد. مطمئناً صبرش برای دیدن دوباره عمران کمتر از آنی بود که این 

طور بی مقدمه عنوان کرده بود و دلیلی هم برای این شاخه به آن شاخه پریدن و آسمان ریسمان بافتن 
 .ندیده بود

 .خوام باهام بیایمی -

توانست به خوبی ببیندش اما مطمئن بود برای گفتن همین جمله هم معذب است. نفس عمیقی که نمی با این
 .کشید تا بتواند تن صدایش را کنترل کند

 . دونمدونم، اما دلیل نیومدم خودم رو خیلی خوب مینمی من دلیل رفتن شما رو -

های شال پشمی را بیشتر به هم و لبه سیمیمن از جایش بلند شد و به سمت کیوان رفت. کنارش ایستاد
 .نزدیک کرد

 .با من بیا -

ی لحظه ای که پدرش بی توجه به اش انداخت، اما دردش به اندازهلحن پر خواهش سیمین چنگی به سینه
 .او، پای اسیر شده میان دستهای کوچکش را آزاد کرده بود و رفته بود، نبود

 .تونی بری دیدن بابا برام جای سؤاله که چطور میری، اما واقعاً گم چرا میمامان، نمی -

 کنی؟تو هنوز بهش میگی بابا! پس چرا لجبازی می -

 .کیوان کف هر دو دستش را روی صورتش کشید و "ای خدا"ای گفت

 .کند و روبرویش ایستادبغض نشسته در صدای سیمین طاقتش را طاق می

 !گریه کردی، نکردی -

های ای روی سرش نشاند. سر سیمین که روی سینهر آغوش کشید و ب*و*سهبا تمام وجود مادرش را د
 .پهن کیوان نشست بغضش ترکید و دست های کیوان بیشتر دورش پیچیده شد

 .هیج...هیچوقت... نتونستم فراموشش... کنم -

شکستن ی سست پدرش فرستاد، که باعث تمام این چشمهایش را بست و برای هزارمین بار لعنتی به اراده
 .ها بود. تکانی به خودش داد و سیمین را در ب*غ*لش تکان داد

 .دونی پیش بروآروم باش مامان! ببخشید ... اصالً هر طور که صالح می -

 .اش را باال کشید و سرش را کمی به باال متمایل کردسیمین بینی
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 ...کاش هیچوقت -

 ."کرد؛ "اما این اتفاق افتاد و تموم شد سر مادرش را روی سینه اش فشرد و آرام زیر گوشش زمزمه

*** 

هایش را در هم کشید. هر هایش، خون به دلش کرده بود، سگرمهقراریبا یادآوری دیشب که سیمین و بی
چند راضی به رفتن نشده بود، اما قول داده بود او و مامان حوری را به آنجا ببرد. در ذهنش هم 

 .رو شودبا این ماجرا روبهتوانست تصور کند که چطور باید نمی

ی عمران دستش را دور فرمان محکم کرد و پلک هایش را روی هم فشرد. تصویر پررنگی از چهره
برابر چشمهایش جان گرفت. مطمئناً دیگر از صالبت چند سال پیش خبری نبود، اما برایش عمران همان 

ت. گذر عمر و مریضی کار خود را عمرانی بود که آخرین بار دیده بودش و تصور دیگری از او نداش
کرده، اما ذهنش در یازده سالگی باقی مانده بود و لجوجانه اصرار به ماندن در همان سن را داشت. بی 
حوصله سرش را به پشتی صندلی تکیه داد و کمی خودش را باال کشید. نگران حال سیمین بود، اما هر 

 .بود چه گشته بود راهی برای منصرف کردنش پیدا نکرده

آمد. ت مامان حوری کاری برنمیی آسم خفیف، مطمئناً از دسشد، آن هم با آن سابقهاگر حالش بد می
نفسش را پر صدا بیرون داد و با چرخاندن سرش نگاهی به در مجتمع انداخت. متنفر بود از وضعیت 

شرایط قرار ندهد، اما  بالتکلیفی. بعد از ماجرای مریم پشت دستش را داغ کرده بود که خودش را در این
ماند و باید این زجر ناخواسته را دست زمانه که دراز شود و پس گردنت را بگیرد، راهی برای فرار نمی

 .تحمل کرد

 .با صدای لرزش گوشی روی داشبورد، دستش را دراز کرد و با دیدن اسم اردوان تماس را وصل کرد

 !سالم عمو -

 ساالم کیوان! من هست...خوبی؟ -

 .با شنیدن صدای کاترین لبخندی زد و صاف سر جایش نشست

 سالم کاترین جان! خوبید؟ -

 .ما خوب هستیم! کیوان ما عید آمد ایران -

 .صدای اردوان که کاترین را صدا میزد درگوشش نشست

 .بده من گوشی رو، خراب کاری بسه -

 .پنبه شد ر چه رشته بود،تر از آنی بود که اردوان بتواند کنترلش کند، هاین زن پرهیجان

 .لعنت به من که فارسی یاد این زن دادم -
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 .نیم نگاهی به در آپارتمان انداخت و "دور از جان"ی گفت

 کجایی؟ چه خبر؟ کارخونه در چه حاله؟ -

 .شههمه چیز خوبه! قرارداد که بسته شد و کارها داره انجام می -

 .ماشین پشت سرش انداخت که ظاهراً منتظر کسی بودبا صدای ممتد بوق ماشینی از آینه نگاهی به 

 خیابونی؟ تو -

 .ی بابامامان و مامان حوری رو آوردم خونه -

 .بستای را میاش کرد. کار سیمین قطعاً دهان هر شنوندهی اردوان کالفهسکوت یکباره

 .مامان باالخره تسلیم شد و اومد دیدنش -

 ... تو هم -

 .خیابون منتظرشون موندم مان بد بشه، تونه... ترسیدم حال ما -

 .اردوان "عجب"ی گفت و ادامه داد

 سیمین چطور راضی شد؟ یعنی... یعنی منظورم اینه که بابات رو بخشیده؟ -

 .اش فشرد و " نمیدونم"ی گفتسر انگشتش را روی شقیقه

 .و انتخاب کردهگه مدتها به اینکه بره دیدن بابا یا نه فکر کرده و در نهایت رفتن رمی -

 ...زنم به عمران ببینم چه خبر بوده، اما تو ... منظورم اینه که تومن بعداً زنگ می -

 .اش را به در ماشین دادگوشی را در دستش جابجا کرد و با کمی کج نشستن تکیه

 !تونم ببینمش... شده عین کاب*و*سنمی -

 .اتفاقات بد زندگیت رو پشت سر بذاری فهمم، اما قرار شد یک فرصت به خودت بدی و تموممی -

شم، ولی اتفاقات بد زندگی من زیادی شدم عین این آدمهای وسواسی... گاهی از خودم خسته می -
 .پررنگن

با باز شدن در و دیدن حوری که زیر بازوی سیمین را گرفته بود هول زده در ماشین را باز کرد و پیاده 
 .شد

 .گیرمعمو من بعداً تماس می -
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بی آنکه منتظر حرفی باشد تماس را قطع کرد و با پرت کردن گوشی روی صندلی کناری، با چند قدم 
 .بلند خودش را به سیمین رساند

 چی شد! خوبی مامان؟ -

 .اش را به کیوان داد و همقدم با او به سمت ماشین رفتسیمین "خوبم" ی گفت؛ تکیه

 دین آخه؟ بریم دکتر؟بهتون چی گفتم مامان! چرا گوش نمی -

با باز کردن در عقب ماشین، سیمین را روی صندلی نشاند و نگران نگاهش کرد. سیمین سری باال 
 .انداخت و چشمهایش را بست

 .سوار شید مامان حوری -

برگرداند و نگاهی به با نشستن حوری کنار سیمین، در عقب را بست و با حس سنگینی نگاهی سرش را 
 .پنجره های ساختمان انداخت

ی حریری طبقه دوم که افتاد دستش را مشت کرد؛ عصبانیش را پس زد و با دور زدن ماشین، پشت پرده
اش بین نبود، اما حریف سیمین و عشق چند سالهفرمان نشست و استارت زد. از اول هم به آمدنشان خوش

 .ردن پایش روی پدال گاز از آنجا دور شدنشده نبود. راهنما زد و با فش

*** 

تمام لبخندی زد. بزرگترین لذت دنیا  پرزهای اضافه را قیچی کرد و با کشیدن دستش روی فرش نیمه
گیرد و مجالی پیدا شود دنیا آرام میبرایش بافتن بود، آن هم بافتن در سکوت و خلوت شب. شب که می

ی خانواده یا بافتن طرحی از ی خواندن چند پاورقی مجلهه. اندازههای یک نفرشود برای رفع دلتنگیمی
ی روز، به شب و آرامشش پناه کند چه کار کنی، مهم این است که برای فرار از همهمهزندگی. فرقی نمی

 .ببری

نگاه از تار و پود فرش گرفت و کش و قوسی به بدنش داد. از جایش بلند شد و با ریختن فنجانی چای از 
سک درون سینی، جلوی پنجره ایستاد. اوایل اسفند بود، اما هوا همچنان سرد. اساساً تبریز تا خود فال

اش را به دیوار داد و فنجان را به لبش نزدیک اردیبهشت هم حال و هوای زم*س*تان را داشت. تکیه
کرد. ر*ق*صیدن می ها، آنها را مجبور بهچرخید و با گرفتن دست شاخهکرد. باد میان شاخه های بید می

 .ی کتان را کمی عقب زدای از چای را نوشید و پردهجرعه

شب از نیمه گذشته بود، اما بدون احساس خستگی دلش همچنان سیر در عالم نقش و نگار را طلب 
کرد. با روشن شدن تاریکی اتاق کمی از پنجره فاصله گرفت و منتظر غرش آسمان ماند. اولین می

حرکت داد و در راستای  ی قطرهروی شیشه خط انداخت انگشتش را در امتداد شره ی باران کهقطره
 .زاللی آب پایین کشید

تر از همیشه بود. فنجان نیم خورده را میان هر دو نگاهی به آسمان تیره انداخت که انگار بغضش پر
تر از همیشه حوصله ی دمغ و گرفته کیوان که بیدستش گرفت و چشم به حیاط دوخت. با یادآوری چهره

 .ی لبش را گزیدبود گوشه
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کرد برای اولین بار بود که اینطور دست نگاه پرحرفش در کارگاه زبانش را بسته بود و باید اعتراف می
دید تا از شیرین کاری و پایش را گم کرده بود. نگاهش منتظر بود، اما در خودش اراده و جرأتی نمی

حرفی بزند. از تصور راه رفتن کیوان و ساالر روی سکوی مد لبش  ی مدلینگ شدنشانهنگامه و قصه
کش آمد و چشمهایش خندید. این دختر خوب بلد بود آسمان ریسمان به هم ببافد و از کاه، کوهی بسازد که 

 .فرهاد هم نتواند آن را بتراشد

 "...کنم، اماکنجکاوی نمی"

ر بیاید، لبخندش را کش آورد؛ فنجان خالی را کرد خونسرد به نظی پر حرص کیوان که تالش میجمله
گذاشت و بازوهایش را در آغوش کشید. امشب قطعاً به سرش زده بود که با یادآوری کیوانی  ی پنجرهلبه

 .خندیدکه این وقت شب حتماً غرق خواب بود، می

العملی نشان ای از ذهنش گذشت، اگر به جای ساالر، کیوان حرفهایشان را شنیده بود چه عکس لحظه
داد، اما با تصور نگاه سرد و پر اخمش، طومار افکارش را پیچید و به همان شنیدن ساالر بسنده کرد. می

با صدای رعد بعدی فنجان خالی چای را برداشت و با کشیدن پرده، دست از خیال پردازی کشید و به 
داد و برای قدم بعدی ج صالح میسمت دار قالی رفت. تا شب عید باید این دو تابلو فرش را تحویل حا

 .کردفکری می

*** 

 .ندازم تا بتونم شرایط کارخونه رو ارتقا بدمقسمت تحقیق و توسعه رو دارم راه می -

 شم، اما چرا من؟متوجه می -

 .رویش نشست و م*س*تقیم نگاهش کردکیوان روی صندلی روبه

 .تسلط شما به زبان انگلیسی دلیل خوبیه -

باال رفته نگاهی به کیوان انداخت و به نوع نشستن و حرف زدنش دقت کرد. در دلش لعنتی با ابروهای 
رفت روی لبش نثار هنگامه کرد که بعد از آن روز ذهنش را منحرف کرده بود. لبخند کم رنگی که می

 .جای بگیرد را پشت لبش نگه داشت و سرفه ای کوتاه کرد

 شه؟چی می خب، پس تکلیف قسمت فروش و بازاریابی -

 .کیوان تکیه اش را به صندلی چرمی داد و سری تکان داد

 .برهاین قسمت جدید منافاتی با اون قسمت نداره، فقط کمی حجم کارهاتون رو باالتر می -

 .خواست بزند، کمی دست دست کرد و سرش را کمی خم کردمردد از حرفی که می

 چی شده؟ -

 ...یام... یعنی... منظورم اینه که مسئولتیش با من باشه ممکنهکنم از پسش بر نمراستش من فکر می -
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 .ی حرفش ماند. از او بعید بود که اینطور پا پس بکشدکیوان در سکوت نگاهش کرد و منتظر ادامه

 .کنم، ولی بهتره مسئولیت اصلیش با یک نفر دیگه باشه آقای بینابهتون کمک می -

 .دم خودتون انجام بدینترجیح می -

 .ی سکوت باال برد و کمی به سمت جلو خم شدکیوان دستش را به نشانه

 .کنمکمکی پیدا کنید... ناصری هم هست؛ خودم هم م*س*تقیماً نظارت می یه نفر مورد اطمینان و -

 .نگاهش را تا چشمهای کیوان باال آورد و لب زد

ترسم نتونم از ید یک کاری رو تحویل بدم، میدونم که نباید اما و اگر بیارم، اما من باید تا قبل از عمی -
 .پس هر دو کار بربیام

قرار نیست این قسمت مقطعی باشه و کارش تموم بشه. بعد از تعطیالت عید فرصت بیشتری دارید و  -
 .این قسمت بیشتر تمرکز کنید تونید رومی

 .اش به گنگی تغییر مسیر داد و منتظر ماندنگاه خیره

خوام تغییرات رو درست و حسابی وردین یک تحقیق جامع و کامل تحویل من بدید. میشما انتهای فر -
 .اعمال کنم

ای بهتر گشت، اما در عرض چند دقیقه چطور لیلی به اجبار سکوت کرد و در ذهنش دنبال بهانه
 توانست کاری انجام دهد تا از این مسئولیت شانه خالی کند؟می

 .کنهغییر میحقوق و مزایاتون هم به طبع ت -

اش را به صندلی داد و پای چپش را روی پای اخم نازکی میان ابروهایش نشست. کیوان خونسرد تکیه
 .راستش انداخت

 .احساس کردم تعللتون برای مسائل مالیه -

 .کنهگاهی اوقات احساس آدمها، اشتباه می -

دیده بودش بود، درصدی را جسارت پنهان در کالمش برای کیوان متمایزش کرده بود، روز اول که 
ی محکم بودنشان گذاشته بود، اما مرور زمان این بدبینی را کمتر کرده بود و برای اداهای زنانه و مقوله

 .اش پی برده بودبیشتر به درایت و آگاهی

اینکه چرخ هر جایی درست بچرخه و به اصطالح از جیب خرج نکنی، اساس یک اقتصاد درسته،  -
 .ر باطلشه دووگرنه می

 و؟ -
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 .ای باال انداختی دخترک پنهان کرد و شانهکیوان لبخندش از "و" نه چندان دوستانه

شه، من اساس هدف من ارتقاء کارخونه و برگردوندنش به روزهای اوجه. این سفارش کار باعث نمی -
 .فکر کنم تضمین شدیم و همه چیز روبراه شده؛ راه زیادی در پیش داریم

 .اش را روی پایش کشید و سری تکان دادسنتی ی مانتونگاه کیوان لبه لیلی معذب از

 .کنم تا اساس هدفتون بی اساس نشهتموم تالشم رو می -

لبخندش را بی هیچ مخفی کاری و خجالتی به صورت لیلی پاشید، اما نگاه از این دخترک جسور نگرفت 
 .و با حفظ لبخند نگاهش کرد

 ؟فرماییداجازه مرخصی می -

 .کیوان سرش را آرام تکان داد؛ لیلی از جایش بلند شد و با گفتن " با اجازه"ای به سمت در اتاق رفت

 !راستی -

 .در نرسیده با صدای کیوان سرجایش ایستاد، اما برنگشت دستش به دستگیره

 اون کاری که گفتین چی بود؟ -

در جیب شلوارش فرو کرده بود و ی پا چرخید و به سمت کیوان برگشت که دست چپش را روی پاشنه
 .کردمنتظر نگاهش می

 .من باید دو تا تابلو فرش رو تحویل بدم، متأسفانه کمی عقب افتادم و باید وقت بیشتری بذارم -

 . ی لبش کشیدکیوان سری تکان داد و انگشت شستش را گوشه

 بافی؟برای کی می -

 .گمون نکنم بشناسید، اما برای حاج صالح... حاج عزیز صالح -

 ابریشمی؟ -

 .لیلی لبخندی زد و سری تکان داد

 .ابریشمی دوازده رنگ. من عاشق این کارم، حاضرم ساعتها بشینم و رج بزنم -

ا اش قالب کرد. همیشه پس و پیش ذهن آدمهکیوان تکیه اش را به میز داد و دست هایش را روی سینه
چیزی وجود دارد که حالت را خوش کند و با لذت در موردش حرف بزنی؛ برای لیلی هم بافتن، آن هم 

دوازده رنگ ابریشمی منتهای خوشی بود دیگر. در سکوت به حرفهایش گوش داد و اجازه داد تا حرفش 
 .تمام شود
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 با این همه عالقه، چرا تا به حال یه گارگاه نزدی؟ -

ه روی صورت لیلی نشست، اما بی خجالت قدمی به سمت کیوان برداشت و غم در کسری از ثانی
 .رویش ایستادروبه

 .آرزوی داشتن کارگاه برای من رویایی ناممکن نیست، اما باید صبر کنم -

 .تلخندی زد و ادامه داد

 .ما کمی سخت زندگی کردیم، ولی هیچ چیزی برامون غیرممکن نبوده -

 .ی حرفش ماندتاقانه منتظر ادامهکیوان عمیق نگاهش کرد و مش

روزی یک جای کوچیکی برای خودم خواهم داشت، اما حاضر نیستم به خاطر داشتنش پا  مطمئنم یک -
 .روی بعضی چیزها بذارم

 .نگاه پرسشی کیوان لبخندی روی لبش نشاند

خاطر شرایط مالی کشم از اینکه بهتون بگم، بنباید به هر قیمتی هر چیزی رو خواست؛ من خجالت نمی -
 .کنم تا به آرزوم برسمم برسم، اما تالش مینتونستم به خواسته

 .اش پایین کشید و تکیه اش را از میز گرفتکیوان انگشت میانه و شستش را در امتداد چانه

ای داره، حتی رسیدن به خواسته های که سریع آرزوهات کوچیکه، اما قابل تقدیر. هر کاری هزینه -
 .رسیمیبهشون م

 اش چیه؟هزینه -

 !شاید از دست دادن سریع همون چیزهایی که سریع به دست آوردیم -

توانست مغز ریشش کشید و نفسش را عمیق بیرون داد. این دختر می کیوان کف هر دو دستش را روی ته
که مغزت  ی هر کسی را بیدار کند. آنقدر خوب که ممکن است خودت هم تازه متوجه شویبه خواب رفته

 .به خواب رفته بود

 .قدمی به سمتش برداشت و فاصله اشان را کمتر کرد

 تا حاال تاوان دادی؟ -

 .لیلی قدمی عقب رفت و "نه" محکمی گفت

 .قدم عقب رفته لیلی را با قدمی جبران کرد و سرش را کمی خم کرد

 .کنهخیلی خوبه، چون تاوان دادن کمرت رو خم می -
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 .چسباند و آرام لب زد لیلی نگاه به نگاهش

 .تکیه کن تا خرد نشدی! تکیه کن -

ای سریع در "زیر نگاه خیره و پرحرف کیوان تنش گر گرفت؛ کمی عقب رفت و با گفتن " با اجازه
ای کافی بود تا حرف لیلی را تجزیه و تحلیل کند جایش چرخید و به سمت در رفت و خارج شد. چند ثانیه

نگاهش به و لبخندی صورتش را بپوشاند. پلک هایش را روی فشرد و با صاف کردن گردنش، همچنان 
 .جای خالی لیلی قصه بود

*** 

روی کاناپه نشسته بود و ظاهراً نگاهش به تلویزیون بود، اما ذهنش هزار جای بی ربط و با ربط 
اش با لیلی بیشتر جلو چشمش بود. از چرخید اتفاقات امروز در کارخانه و مکالمهگشت، اما هر چه میمی

اش بشنود و بفهمد. با خواست بیشتر دربارهو دلش میعصر که برگشته بود بارها مرور کرده بود 
شود ولی دانست که به این راحتی ها ذهنش درگیر حرفی نمیاخالقی که از خودش سراغ داشت، می

اصرار داشت دست و پای خیالش را باز بگذارد و بیشتر مرور کند. مریم چشمش را ترسانده بود و دلش 
 .را سیاه کرده بود

 بیداری؟ -

 .دای حوری به عقب برگشت و کمی صاف سر جایش نشستبا ص

 !شما چرا نخوابیدین -

 .ی مبل روی آن نشستحوری قدمهای دردناکش را به اولین مبل رساند و با کمک دسته

بی خوابی زده به سرم مادر ... فکر و خیال چنگ انداخته به جونم و این آخرعمری پا گذاشته رو  -
 .مخرخره

 .ین انداخت و کف هر دو دستش را روی صورتش گذاشتکیوان سرش را پای

شم، گفتم مادر خیال خام نکن. ببینیشون تازه اول گفت سیمین و کیوان رو ببینم آروم میعمران می -
 .گوش شنوا. خودش اون ور افتاده و سیمین این ور بدبختی و حسرتته! اما کو

 .دردناکش کشید حوری زیر لب "استغرهللا"ی گفت و دستش را روی زانوی

 فردا بریم دکتر؟ -

 .ی "نه" باال انداختحوری نم اشک چشمش را گرفت و سری به نشانه

 قراره مثل بابات تا ته ماجرا بری؟ -
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پوست لبش را زیر دندان گرفت و از روی کاناپه بلند شد. امشب وقت خوبی برای نبش قبر خاطرات 
 .نبود

 .کنهداره اذیت می برمتون دکتر، این زانو دیگهفردا می -

 !عین استخون الی زخمه -

ی سالن رفت و به دیوار تکیه داد طفره رفتن فایده ای نداشت، حوری عزمش را جزم کرده بود. به گوشه
 .و پرده را عقب زد

رسید به این چیزها یا مادرن زن رندگی ما خواستیم زخمی باشه که استخون الش بمونه؟ من عقلم می -
 !نبود

 رسه چرا؟که عقلت میاالن  -

پرده را در مشتش فشرد و سعی کرد تا صدایش را باال نبرد. صدای دمپایی رو فرشی که روی سرامیک 
اش شد خراشی به اعصابش انداخت، اما سکوت کرد. با نشستن دست حوری روی شانهکشیده می

 .چشمهایش را بست و نفسش را کنترل شده بیرون فرستاد

ترسم حسرت می ...هم به درد پدرت مبتال بشی و فرصت جبران نداشته باشی م توترسترسم... میمی -
 ...به دلت بمونه و پشیمونی سایه بندازه رو زندگیت. بیا و به حرمت گیس

 .پرده را رها کرد و به ضرب برگشت. انگشتش را روی لبش گذاشت و نگاه به نگاه خیس حوری دوخت

 ...قسمم نده آنا -

 !ربانآنا َسنه قو -

 .اش چسباندی حوری که بلند شد طاقت نیاورد و سر حوری را به سینههق خفههق

سیمین، اما هر چه  این چند روز کارش دلداری دادن بود و شانه خالی کردن از تقاضای حوری و
 .شدگشت تا دلیلی برای رفتن و دیدن عمران پیدا کند، بدتر سر درگم میمی

 .بگیریمبابات رو ببخش تا آروم  -

 .اش بلند کرد و هر دوستش را روی بازوی حوری گذاشتسر حوری را از روی سینه

کنه؟... شما و مامان سیمین مثل کنه؟ روح و روان من رو درست میبخشش من همه چیز رو پاک می -
 شه؟شه و این عذاب تموم میشین؟...خود بابا چی؟ خودش حالش خوب میقبل می

 .ای گفتحوری سری به تأسف تکان داد و "نه"
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یک روز افتاده که با بخشش من یک روزه تموم بشه ؟ عمرانی که امروز نگرانش  مگه این اتفاقات تو -
 .هستید مدتها بود که سرش گرم بود، فقط یک لحظه تصمیم گرفت و همه چیز رو اعالم کرد

 .ادنفسش را کالفه بیرون داد و سری به تأسف تکان د

 کنید؟شه مامان حوری... درک میکنم، دلم صاف نمیمن لجبازی نمی -

 .حوری دستش را باال آورد و روی دست کیوان گذاشت

 .اتونفهمم، اما چه کنم که مادرم و نگران حال روز همهمی -

 .شه ولی زمان بدیندونم چی میحق دارین، ولی زمان بدین به من. نمی -

هایش برگشت و با قدمهایی آرام به سمت اتاقش تکان داد و با آزاد کردن شانهحوری تلخندی زد؛ سری 
"ی نثار زندگی به اش را جلو دهانش گرفت و "لعنترفت. با بسته شدن در اتاق حوری دست مشت شده

فهمید. عذاب وجدان دیر به سراغ عمران رفته بود و اش کرد. دلیل این تحت فشار بودن را نمیهم ریخته
 انتظار بخشش داشت. کالفه طول و عرض سالن را قدم زد و برای چندمین بار درست همانجایی حاال

 .ایستاد که چند سال پیش ایستاد بود

 ...بابا نرو... بابا تو رو خدا -

دندانهایش را روی هم فشرد و دستش را مشت کرد. هر بار که این خاطرات پوسیده در برابر چشمهایش 
تر از خود را در چمدانی پوسیده شد تمام خاطرات پوسیدهریخت. ای کاش میمی گرفت، به همجان می

 !خاطرات گذاشت و به سفری یکطرفه و بی بازگشت فرستاد، اما دریغ

های مارپیچ رفت. امیدوار بود بتواند ذهن خسته از بهم ریختگی اوضاع این چند روز به سمت پله
 .اش را کمی آرام کندآشفته

*** 

 !ر نبود من اتفاقات جدیدی افتادهپس د -

 .با زدن آخرین امضاء خودکار را روی دسته کاغذ انداخت و جدی نگاهش کرد

 .سه روزه بی خبر ول کردی و رفتی -

 .چقدر هم که تو نگران شدی و دنبال من گشتی -

 .کاغذهای امضاء شده را درون پرونده گذاشت و به طرف پارسایی گرفت

 .هنگ کردید، خبرم کنیدبا خانم امیری هما -

 .چشم -
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پایین فرستاده شده را باز  سری تکان داد و با بیرون رفتن پارسایی مانیتور را کمی چرخاند و صفحه
 .کرد

 چی رو قراره با لیلی هماهنگ کنی؟ -

 .خیال ادامه دادبا ابروهای باال رفته نگاهی به ساالر انداخت، اما ساالر بی

 .یریه و برای من لیلیخانم ام چیه! برای تو -

 .فهمیداش کرد. خودش هم دلیل این کالفگی را نمیلبخند خونسرد ساالر کمی کالفه

 خیال، جریان این تحقیق و توسعه چیه؟بیحاال اینها رو  -

 .از درک تو خارجه -

 .ی بلند ساالر اتاق را پر کردخنده

 .ناجنس، یاد گرفتی تالفی کردن رو؛ باریکال به تو -

 .بی تفاوت سرش را برگرداند و نگاهی به مطلب روی مانیتور انداخت

 کامالً واضح و روشنه؛ من چی رو باید توضیح بدم؟ -

 .کنیاون رو که فهمیدم و بدتر از اون برای بار هزارم فهمیدم تو تا نخوای دهن باز نمی -

د تا او بتواند در مورد نمایشگاه خوبه"ای گفت و روی مانیتور متمرکز شد، امیدوار بود ساالر ساکت شو"
 .فرشی که قرار بود در تهران دایر شود تحقیق کند

 .پرسم، تو هم سرت رو بکن تو اون ماسماسک تا کور شیرم از لیلی میمی -

مسیر حرکت ساالر را دنبال  پلک هایش را روی هم فشرد و لحظه ای بعد باز کرد. با نگاه ریز شده
 .ا تکان دادن دست و چشمک ریزی از اتاق بیرون و کیوان را تنها گذاشتکرد. در نهایت ساالر ب

*** 

نگاهش از ویترینی به ویترین دیگر در چرخش بود تا شاید چیز بهتری پیدا کند. دو ساعت گذشته را با 
د داده ای مناسب برای الله پیدا کن. هنگامه لوازم آرایشی پیشنهاهنگامه در خیابان گشته بود تا بتواند هدیه

 .های مفیدی کرده بود، اما نتوانسته بود لیلی را راضی کندبود و توصیه

 .زنه. من تو مادر و فادر موندمبابا من زبانم لنگ می -

 .ی ساعت فروشی گرفت و به سمتش برگشتبا صدای هنگامه چشم از ویترین مغازه
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 .حی و تایپ رو فراموش نکنشناسم، بعدش هم طرازنی هنگامه؟ من که کسی رو نمیچرا نق می -

 .بی به گردنش دادای به پهلوی لیلی کوباند و تاهنگامه ضربه

 .خوایپس بگو میرزا بنویس می -

 .اش باال نرودلبش را گزید تا وسط خیابان صدای خنده

 !اش هم بدیهللا وکیلی قراره چه تحقیقی بکنی که بعد توسعه -

 .کنمدارم در مورد تجهیزات جدید تحقیق می -

 .هنگامه بی حوصله نچی گفت و صورتش را جمع کرد

 .کنمکشیدم از یادم بره. بابا من سنتی کار میترسم همین چهار تا خطی هم که میمی -

 .لبخندی به بامزگی هنگامه زد و سری تکان داد

 .تو هم بهتر شده نگران نباش، از وقتی من اومدم طراحی -

 .یش را برگرداندهنگامه "بله"ی کشداری گفت و رو

 .حاال اینها رو ول کن لیلی، بیا بریم یه چیزی بخوریم، مردم از گرسنگی -

 .ی سر هنگامه به سمت ساندویچی آن طرف خیابان برگشت و صورتش را جمع کردبا اشاره

 !اینجا؟ -

 .ساندویچ کثیف... لذتی داره که گفتنی نیست؛ اون هم فالفل سلف سرویس دوازده تایی هنگامه -

با یادآوری عکس هنگامه، که دوازده فالفل را در نان ساندویچی چپانده بود و یک عالمه ساالد ماکارونی 
ی بلند هنگامه، دستش را کشید و با گذشتن توجه به خندهاش را جمع کرد و بیرا رویش ریخته بود، چهره

 .ت اولین مرکز خرید رفتها پر کرده بودند به سماز عرض خیابان شلوغ که دو طرفش را دست فروش

 خوای بخری برای الله؟ منم دعوتم؟حاال چی می -

 .های ویترین چرخاند و با دیدن پلیورآبی آسمانی چشمهایش برقی زدنگاهش را روی لباس

 .گم لیلی... ماشاهلل مامان و بابت تنظیم خانواده رو خوب بلد بودن . دو تا اسفندی نوبره واالمی -

 .ای باال انداخت و پلیور سبزی را نشانش دادگر لیلی شانههنگامه بی توجه به نگاه شماتت

 .ی منهاین خوبه! سبز رنگ مورد عالقه -
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 خوام برای تو خرید کنم؟مگه می -

اش کار ای گفت به ویترین مغازه زل زد. کنترل خندههنگامه بی خیال سرش را برگرداند. "معلومه"
دختر آخر انرژی و هیجان بود. با کشیده شدن دستش، پشت سر هنگامه وارد مغازه شد و  سختی بود، این

 .بابت آشنا شدن با هنگامه لبخندی عمیق سنجاق صورتش شد

*** 

رویش بود و منتظر بود تا نگاهی به چشمهای خندان الله انداخت که نگاهش به کیک شکالتی روبه
کرد. کند. شمارش معکوسی که یک سال بزرگترش میشمارش معکوس تمام شود و شمع را خاموش 

 .کردماند و زندگی مییک چهار فصل را پشت سر گذاشته بود و باید منتظر چهار فصلی دیگر می

 سه... دو...یک -

ی الله زد که با دست زدن مادر و پدرش دسته موی افتاده روی صورتش را پس لبخندی به چشمهای بسته
 .زد و شمع را فوت کرد

 !تولدت مبارک -

ی مادرش الله کمی در جایش جابجا شد و دستش را دور گردن فرخنده انداخت؛ لبخند پررنگی زد و گونه
کرد، الله را از جا بلند کرد و با را ب*و*سید و تشکر کرد. سنگینی نگاه محمود که با لبخند نگاهشان می

ی کنار پاهای نحیفش که از زیر پتو هم لبخندی که صورتش را پوشانده بود به سمت پدرش رفت و جای
 .شد نحیف و الغر شدنشان را حسش کرد، نشستمی

 !تولدت مبارک دختر -

 .دستهایش را دور تن نحیف پدرش قالب کرد و بغصش را فرو داد

 !ک اللهتولدت مبار -ی دستش گرفته بود نگاهی به الله انداخت که پدرشان را میان حلقه

الله از محمود جدا شد و با دیدن بسته های کادو پیچی که در دست لیلی بود، زیر لب "ممنونم"ی گفت و 
 .با کمی تعلل بسته ها را از دست لیلی گرفت

 !بیاین کیک بخورین -

الله نگاه دزدید از نگاه منتظر لیلی و زودتر از لیلی به سمت مادرش رفت که پای تخت نشسته و مشغول 
 .ریدن کیک بودب

 .باز کن ببینیم لیلی چی خریده برات -

 .های کادویی را کنار تخت گذاشت و کمی در جایش جابجا شدالله بی میل سری تکان داد ؛ بسته

 !کنمبعداً باز می -
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فرخنده برشی از کیک شکالتی را در بشقاب گل قرمز گذاشت و از سینی کنارش دستش، چنگالی 
 .برداشت

 !کنم؟یعنی اینکه یک سال از قبل بزرگتر شدی! هم عقلت هم جسمت! اشتباه که نمیجشن تولد  -

الله لبش را گزید و ناراضی از اصرار مادرش کمی خودش را کشید و با نوک انگشت بسته ها رو جلو 
 .کشید

 .حاال شاید لیلی یه چیزی خریده که جلو بابا زشت باشه بازش کنم -

 .داد و بشقاب بعدی را جلو لیلی گذاشت فرخنده بشقابی به دست محمود

 .باز کن بچه! این همه پیچ نده خودت رو -

 .ی مادرش زد و بی آنکه نگاه از الله جدا کند، چنگال را در کیک فرو کردلبخندی به جمله

 .ذارم ببر برای هنگامهلیلی این کیک رو می -

ن کرد، اما نگاهش به رفتار الله بود که بی ی کیک را در دهانش گذاشت و سرش را باال و پاییاولین تکه
 .کردهای روی کاغذ کادو را باز میمیل چسب

 !وای خدا گوشی جدید -

 .ای کشیدی دیگر را که روی پایش بود، زمین انداخت و جیغ خفهبی حواس بسته

 !وای لیلی... دستت درد نکنه -

ترین آدمها هم روش العمل بود. بد قلقتکه کیک در دهانش را فرو داد و لبخندی زد. منتظر این عکس
خواهند. الله بد نبود، اما تغییراتش به جای اینکه او را به سمت کمال ببرد، کج  خاص خودشان را می

دور گردن لیلی حلقه آورد. الله به سمت لیلی رفت و دستهایش را رفت و سر از ناکجا آباد در میمی
 .کرد

 .خوام لیلیمعذرت می -

 .ی آرامی به کمرش وارد کرددستش را با تأخیر باال آورد و با حس خوبی که از الله گرفته بود ضربه

 .خریدمخوری زودتر برات میدونستم با گوشی جدید گول میاگر می -

 .ش پچ زدالله سرش را بیشتر به گردن لیلی فشرد و لیلی آرام کنار گوش

 .شهبسه دختر! بابا ناراحت می -

 بعداً حرف بزنیم؟ -
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 .لیلی دستش را روی کمر الله باال و پایین کرد و "آره"ای گفت

 .کنهبیاین کیک بخورید؛ وگرنه باباتون تمومش می -

 !ای بابا -

رمز با صدای فرخنده و اعتراض خندان محمود از لیلی فاصله گرفت؛ صورتش از هیجان و خجالت ق
روی مادرش نشست. با پاک کردن صورتش، لبخندی به لحن معترض و خندان پدرش شده بود، اما روبه

 .زد و ظرف کیک را جلویش کشید

 زنی لیلی خانم؟از بینی به گوشی پل می -

 .اش باال نرودنگاهی به فرخنده انداخت و با گزیدن لبش تالش کرد تا صدای خنده

 .الگوش ایستادن چندان هم کار ناپسندی نیستبه این نتیجه رسیدم که ف -

 .فرخنده نگاه پرسپاسی به او انداخت و دستش را آرام فشرد

 .به گوشی جدید احتیاج داشت -

سری به تأیید حرف فرخنده تکان داد و مشغول خوردن باقی مانده کیکش شد. امیدوار بودن همیشه 
کمک کند و راه کلنجار رفتن را ببند. نگاهی به الله  تواند به بهبود اوضاعکارساز نیست، اما قطعاً، می

 .هایشی گوشی جدید بود و احتماالً در حال باال و پایین کردن برنامهانداخت که با ذوق نگاهش به صفحه

نگاهش به پلیوری بود که حتی از غالفش بیرون نیامده بود و همانجا کنار تخت افتاده بود. با دیدن 
اش را فراموش نکرده بود، اما حداقلش را فراموش کرده بود؛ مطمئناً عمل بینی گوشی، پلیور آبی رنگ

 .این بود که کمی فراموشی برای ذهن الله الزم بود

*** 

ی بید مجنون ر*ق*صاند و بوی چوب خیس خورده از باران دیشب را به مشامش دستش را روی تنه
... از حال روزهای نچندان دور اما بچگی کشید. تا نزدیک صبح با الله حرف زده بود. از خاطرات

ریزد... گفته بود که آورد و اعصابش را به هم می. الله نق زده بود که گاهی حرصش را در میصمیمی
ها. در آخر هم میان پشیمانی و خجالت، گاهی خواهد کسی نصیحتش کند و ازاین قبیل حرفدلش نمی

 .فعالً مسکوت نگه داشته بودهای خودش را هم زده بود و ماجرا را حرف

ی درخت گذاشت و دورش چرخید. این درخت یادآور خاطرات خوشی بود که در کف دستش را روی تنه
و افشان های متراکم اش را به درخت داد و سرش را باال گرفت. شاخهاین خانه سپری کرده بود. تکیه

ی کاپشن سرش را پایین آورد و دو لبه درخت، لبخندی به لبش آورد. با چیکدن قطره آبی روی چشمش،
 .دارش را به هم نزدیک کردکاله

 این وقت صبح چرا اینجا ایستادی؟ -
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 .خواددلم کمی یخ زدن می -

 .تر آمدفرخنده دست هایش را در جیب بافتش فرو برد و کمی نزدیک

 !خوری دخترسرما می -

 .ا تکانی دادهای آویزان رسری باال داد و با دراز کردن دستش شاخه

 بابا خوابه؟ -

 .فرخنده "آره"ای گفت و کنارش ایستاد

 .تا صبح صدای پچ پچتون میومد -

 .برگی از شاخه جدا کرد و نگاهی به فرخنده انداخت

 .فراموش کرده باشه کنم به این زودی اون کارهای عجیبش روباور نمی -

 .جوونی و هزار دردسر... سالهایی پر از خطا و نترسی و ریسک -

 .دستش را دور دست فرخنده پیچاند و خودش را به او چسباند

 مامان، زمان شما هم همینطور بود؟ -

 .اون موقع عمل بینی مد نبود، اما هزار تا چیز دیگه مد بود -

 .است تکان دادفرخنده خندید و سرش را با یادآوری ایام قدیم به چپ و ر

زدیم و جلو آینه کلی ریسه بزرگترین خطامون برداشتم سرمه و سرخاب مادرمون بود؛ یواشکی می -
 .رفتیممی

 !دل بابای من رو همینطوری بردی پس -

 .ی فرخنده گذاشتاش را روی سر شانهچانه فرخنده نخودی خندید و لیلی

 .تر بودتر بودن و دلها خوشقع ها مردم سادهها از ته دل نیست، اون موبه نظرم االن خنده -

 .هوم"ی گفت و سرش را باال آورد"

 .حرکات الله یا امثال الله خیلی عجیب نیست، االن خیلی از کارها شده چشم و هم چشمی -

 .عقل ها هم رفته پس سر -

 .قرمز از سرمایش را در جیب بافت فرخنده فرو برد بلند خندید و دست
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 .ای بخوریم که کلی کار دارمرخنده خانم. یک صبحانه صبح جمعهبریم داخل ف -

 .ای ساکت شد و مردد به سمت لیلی سر برگرداندفرخنده لحظه

 هنوز هم سر حرفشه؟ -

"ی گفت. فرخنده فشاری به دست لیلی وارد و کرد و همقدم با او به دانمشانه ای باال انداخت و " نمی
ا با این بچه بخیر کند. چموش بود و این روزها لجباری هم به سمت ساختمان رفت. خدا عاقبتش ر

 .محسناتش اضافه شده بود

*** 

دستش روی کلید قفل بود که ضربه ای به در خورد و قبل از آنکه او یا پریسا بخواهند حرفی بزنند، در 
 .باز شد و هنگامه با سالم بلند باالیی وارد شد

 .کم پیدایی هنگامه جون -

 .توجه به متلک پریسا، به سمت میز لیلی رفت و دستش را گرفتهنگامه بی

 .پاشو دیگه! دیر شد بابا -

باشه"ی آرامی گفت و با بیرون کشیدن کلید، آن را در جیب کوچک کیفش گذاشت و از روی صندلی "
 .بلند شد

 کجا میرید؟ -

 .ریم دفتر جدید رو ببینیممی -

هنگامه گفت و بی توجه به چشمهای متعجب پریسا، دست لیلی، که لب گزیده بود را به دنبال خود کشید و 
 .از اتاق بیرون رفت

 .مگه نگفته بودی بهش -

کیف را روی شانه ثابت کرد؛ سری باال انداخت و "نه" ای گفت. هنگامه سری تکان داد و همقدم با لیلی 
 .محل کار جدیدشان باشد به سمت اتاقی رفت که قرار بود،

*** 

 چرا دیوارهای اینجا هر کدوم یک رنگه؟ -

قبل از آنکه جواب ساالر را بدهد، نگاهی دور تا دور اتاق انداخت و با دیدن لیلی در آستانه در لبخندش 
 .تر شداز یادآوری چند روز پیش و اصرارش بر نقاشی متنوع دیوارها پررنگ
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 !بفرمایید داخل -

شتن به اتاق نسبتاً برگ و دیدن دیوارهایی که هر کدام یک رنگ بودند و همان رنگ های با قدم گذا
 .رنگی زد و به سمت کیوان و ساالر رفتدلخواهش، لبخند کم

 .خیلی خوب شده... امیدوارم اصرارم برای تغییر رنگ این اتاق اذیتتون نکرده باشه -

 .از پیشنهاد های سازنده باید استقبال کرد -

 .ی به سمتش برگشت و سری تکان دادلیل

 .تونید از همین فردا شروع کنیدست. میاین اتاق کامالً آماده -

کیوان  ی ساالر که میان لیلی وتوجه به نگاه ریز شدهی لیلی کوباند و بیاش نرم به شانههنگامه با شانه
 .در گردش بود لب زد

 آقای بینا! کارمون دقیقاً چیه؟ -

 .ی میز کشید و زمزمه کردرا لبه کیوان انگشتش

 مگه لی... یعنی... خانم امیری براتون توضیح ندادن؟ -

 .گفتم شاید مطلب تکمیلی داشته باشین -

ی آرنج لیلی که در پهلویش نشست" آخ"ی گفت و با صورت جمع شد ه چشمهایش را برای لیلی ضربه
جیرش را عقب زد و همزمان با برگشتن کت  یریز کرد و "دستت بشکند"ی نثارش کرد. کیوان لبه

 .دستش را در جیب شلوارش فرو کرد

 شه. در جریان هستین؟خانم امیری! اواسط اسفند ماه نمایشگاه فرش برگزار می -

 ...دیروز متوجه شدم، اما -

 .کردساالر کنار کیوان ایستاد و با لبخندی که عضالت صورتش را کش آورده بود نگاهشان می

 !لیلی خانماما چی  -

شد، نگاهی به کیوان انداخت که دست معذب از صمیمیت ساالر که آرام آرام عین پیچک دورش تابیده می
 .کردبه سینه و کم اخم، منتظر نگاهش می

 .خوام در مورد یک سری مسائل باهاتون صحبت کنمبهتره بریم اتاق من. می -

 ...خب... یعنی -
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و با گزیدن لبش از داخل، دوشادوش کیوان به سمت در رفت و از نگاهی به ساالر و هنگامه انداخت 
 .آنجا خارج شد

*** 

پشت سر لیلی وارد اتاق شد و در را پشت سرش بست. لیلی آب دهانش را قورت داد و پوست لبش را 
کند. با یادآوری نگاه خندان ساالر و حرص نشسته در صورت هنگامه که مطمئناً برای این بود که 

 .صفه کاره مانده سری تکان داد و روی صندلی نشستفضولیش ن

 خب؟ -

 .اش را جلو کشید و نگاهی به کیوان انداختی مقنعهلیلی لبه

 .من هر سال منتظر این نمایشگاه هستم، اما هیچوقت موفق نشدم برم -

ای بود که به خوبی اش به مانتو سنتی راستهنگاهش ناخودآگاه تن دخترک را وجب زد و نگاه ریز شده
 .ی آن گذاشتاش را به صندلی گردان داد و آرنجش را روی دستهروی اندامش نشسته بود. تکیه

 .شهخواست مرخصی بگیرم و برم، اما حجم کارمون اینقدر زیاد هست که نمیدلم می -

 .خواستم در همین مورد باهاتون صحبت کنممی -

 .جا شد و ادامه دادکمی روی صندلی جابه

 .با توجه به اینکه بخش تحقیق و توسعه رو راه انداختیم بهتره که شما و آقای ناصری برید نمایشگاه -

 .مقدمه بود که دهان لیلی باز مانداش به قدری یکباره و بیجمله

 واقعاً؟ -

 .من کنان گفت"بله" تکان داد؛ لیلی نگاه گیجی به کیوان انداخت و منی سری به نشانه

 ...شه که... یعنی منظورمچطوری آخه؟ نمی -

کنید تا بتونیم تو و آقای ناصری به عنوان نماینده های کارخونه میرید و اوضاع رو سبک و سنگین می -
 .سال آینده با دست پر توی نمایشگاه شرکت کنیم

 .زدمأیوسانه لب 

 گیریم؟یعنی غرفه نمی -
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تونم همراهتون بیام، خوام به نمایندگی از من که نمیامسال نه... فرصتی برای این کار نداشتیم، اما می -
دار آگاهی پیدا از تموم غرفه ها دیدن کنید و از آخرین تکنولوژی و طرح و حتی رقبای قدر و استخون

 .کنید

 .وان را کنترل کرد و لبش را با زبان خیس کردی کیهیجانش از پیشنهاد غیرمنتظره

 .شهاینطوری خیلی خوب می -

 .با یادآوری خوابی که هنگامه دیده بود و برایش تعریف کرده بود لبخند کم رنگی روی لبش نقش بست

ها و ماشین آالت جدیدی هم که هست رو می مهندس اعتضادی هم همراهتون میان، اینطوری دستگاه -
 .ید و از تجربه ایشون برای شناختن ماشین آالتی که کارایی باالتری دارن، استفاده کنیدتونید ببین

تواند ساعتی توانست خودش را در بازار فرش تهران تصور کند. با تصور اینکه میاز همین حاال هم می
نترل در این بازار بچرخد و طرح های جدید را از نزدیک ببیند، دستش را مشت کرد و هیجانش را ک

ها جمع کند و به الی تخته فرشاش با کیوان سعی کرد هوش و حواسش را از البهکرد. تا آخر مکالمه
 .حرفهای کیوان توجه کند

*** 

 .هنگامه انگشتش را روی شیشه ویترین گذاشت و کتابی را نشانش داد

 !خوندمش، کتاب جالبیه -

 ست؟عاشقانه -

 مگه همه کتابها باید عاشقانه باشن؟ -

ی کتابفروشی فاصله گرفت. امروز فرصتی پیدا کرده بود هنگامه سری تکان داد و لیلی از ویترین مغازه
تا بتواند کتابفروشی ها را بگردد و کتاب جدیدی که در مورد طراحی فرش به چاپ رسیده بود را پیدا 

 .دندکند، اما یک ساعت گذشته را قدم زده بودند، اما در نهایت دست خالی مانده بو

 .ستزندگی پیچیده تر از این ماجراهای عاشقانه -

 .هنگامه پا تند کرد و خودش را به لیلی رساند

 شنبه ها با موری" چطوره؟گم این کتاب "سهمن چکار زندگی دارم، می -

 .ی مطالعه، سهیم باشیکنم الزم باشه تو باال بردن سرانهدم بخونی! گمون میمی -

 شه؟موری کیه؟ عاشق کی می -

 .اش از لودگی های هنگامه سخت بودکنترل خنده
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 .خبری از عشق نیست، موری یک آدم مهم تو زندگی شخصیت این رمانه -

 .هنگامه نچی کشید و سری تکان داد

 .نخوای حرف بزنی، فلک هم چاره ساز نیست -

 .کرد روی ویترین مغازه ایستاد و با دقت کتابها را نگاهروبه

 .شه تعریف کرد، باید خودت تجربه کنیبعضی چیزها رو نمی -

 .روی اسامی کتابها مکثی کرد و ناامید سری تکان داد

دوران دانشگاه، یک دوستی داشتم عاشق این کتاب بود. هیجان اون باعث شد برم بخونم و چیزهای  -
 .جدیدی رو متوجه بشم

 چی؟ -

 .ت و در را با کمی فشار باز کرددستش را روی دستگیره فلزی در گذاش

 .باید بخونی تا متوجه بشی -

بی توجه به نق زدن های ریز هنگامه لبخندی زد و قدم به کتابفروشی گذاشت و به طرف پیشخوان مغازه 
 .رفت، تا شاید بتواند ردی از این کتاب پیدا کند

*** 

 ری؟اصال تک و تنها چطوری می شه؟دونم که دوست داری بری، اما تحویل تابلو فرش چی میمی -

 .ی فنجان کشید و سرش را باال آوردانگشتش را لبه

 .شه اعتماد کردخوام برم. مطمئناً میدونم چطوری، اما من میدقیقاً نمی -

 .ی روی زمین برداشتاش را گرفت و سیبی از ظرف میوهفرخنده با آستین لباسش عرق روی پیشانی

 .یل میدم، نگران نباش چیزی نمونده دیگهتا قبل از تعطیالت تحو -

ی قرص را روی میز کنار دستش گذاشت و به ی حرفهایشان بود، جعبهمحمود که در سکوت شنونده
 .سمتشان برگشت

 ری و چند روزه؟با کی می -

 .به سمت پدرش برگشت و آرام لب زد

 .وندو روزه و با آقای ناصری، قبالً در موردش صحبت کرده بودم باهات -
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 سری به تأیید حرفش تکان داد و فرخنده نگران نگاهش کرد محمود

 .تو تا حاال تنها جایی نرفتی. دانشگاهت هم که همینجا بود. من نگرانم لیلی -

 !مگه دو سالشه که نگرانشی فرخنده خانم -

 .ی سیب خرد شده را در بشقاب گذاشت و دستش را با دستمال کاغذی پاک کردفرخنده آخرین تکه

 ...نه، اما -

 .اما و اگر نداره، اینقدر عاقل هست که سفر خارجه هم بره خیالم راحته. تو هم نگران نباش -

لبخندی به آرامش و اطمینان نشسته در کالم پدرش زد و با برداشتن بشقاب سیب به سمت تخت پدرش 
ی لبخند مطمئنی که محمود زد، به سمت اتاقش رفت. بشقاب را روی پاهای پدرش گذاشت و با بدرقه

 .رفت

*** 

 !با این اوصاف کارمون عقب میفته که -

ر که نزدیکش ایستاده بود گرفت و به سمت مسئول کارگاه کیوان دستی به صورتش کشید؛ نگاه از ساال
 .اش را به یکی از دستگاهها زده بودبرگشت که بیخیال تکیه

 آقای رضایی! چطور این اتفاق افتاد؟ -

 .دونم مهندسنمی -

 .رویش ایستاداش انداخت و با چند قدم محکم روبهی آفتاب سوختهنگاهی به چهره

 دونه؟پس کی می -

 .ی در جایش تکانی خورد و صاف ایستادرضای

 .دستگاه ها قدیمین مهندس! تقصیر ما نیست که -

من مهندس نیستم... در ضمن این دستگاه برای بار دومه که این اتفاق براش میفته و این چندان عجیب  -
 .نیست، حرف االن من اینه که نباید کارعقب بیفته

 .فعال که مکانیک نداریم، رفته مرخصی -

 .االر قدمی جلو گذاشت و کنار کیوان ایستادس

 .خودت هم سر در میاری... چند روز پیش دیدم سر اون دستگاه آچار به دست ایستاده بودی -
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 .ی رضایی روی صورت ساالر چرخید و پراخم قدمی جلو گذاشتچشمهای ریز شده

 خب؟ -

 .ی دست ساالر را آرام کردساالر اخمی کرد و کیوان با اشاره

 کنی ببینی مشکل کجاست؟چرا خودت نگاه نمی -

رضایی آستین لباس کارش را به صورتش کشید و رو به کیوان زیر لب چیزی شبیه "چشم" زمزمه کرد 
ی دستگاه برداشت و ی سیاهی را از لبهای تحویل گرفت. رضایی پارچهوار"خوبه"همانطور زمزمه

 .اش را تمیز کردشده مابین انگشت های سیاه

 .دم درست بشهکنم، اما قولی نمیمن نگاه می -

غصب و در جواب "خبرم کن" کیوان، رضایی سرش را سنگین تکان داد و نگاهش را تا نگاه پر
 .مشکوک ساالر امتداد داد

 !بریم ساالر -

 .حرف پشت سر کیوان راه افتاد و از کارگاه بیرون زدساالر بی

ی در را فشرد و وارد ل از اینکه ساالر چیزی بگوید دستگرهبا قدمهای محکم به سمت اتاقش رفت و قب
 .اتاق شد

 !شک دارم کیوان من به این یارو -

 .ی پاور لپتاپش را فشردبه سمت میزش رفت و دکمه

 .شه که شک داشته باشیگستاخه، اما این دلیل نمی -

 .ساالر کاپشن مشکی چرمش را از تنش بیرون آورد و روی نزدیکترین صندلی انداخت

 .های بافنده هم شکایت داشتنیکی دو تا از خانم -

 .دستش در هوا ماند؛ سرش را با ضرب باال آورد و سؤالی نگاهش کرد

 .کنه که نبایدکنه و گاهی شوخی هایی میمیگن زیاد لودگی می -

 یعنی؟ -

 .ای باال انداخت و همزمان با کشیدن دستی میان موهایش روی صندلی نشستنهساالر شا

 .خودم که چیز خاصی ندیدم ازش، اما تا نباشد چیزکی مردم نگویند چیزها -
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ی نگاه و لحن کالم رضایی شده بود، اما کیوان اخمی کرد و سری تکان داد. خودش هم متوجه
 .را کسی را قضاوت کردهای گذتوانست بر اساس حدسیات و حسنمی

تونن عین آدم دونم، مردم چه مرگشون شده که نمیباید دوربین های مدار بسته رو بیشتر کنیم. نمی -
 .زندگی کنن

 .شه درست کار کردبهتره این کار رو بکنی، وقتی امنیت خیال وجود نداشته باشه، نمی -

 چیزی دیدی مگه؟ -

 .دامه دادساالر سری باال انداخت و نچی کرد و ا

 .اما بدم نمیاد حالش رو بگیرم -

 حواست با منه ساالر؟ -

گفتم که! چیز خاصی ندیدم، اما بهتره پیشیگیری کنیم قبل از اینکه گندی باال بیاد. این رضایی زیادی از  -
 .خود متشکره. ا زنوع نگاه کردنش خوشم نمیاد

 .روی صندلی گردان نشست و نخ سیگاری از پاکت بیرون کشید

 .شه، در حال حاضر تنها چیزی که الزم نداریم جنگ اعصابهفعالً مدارا کن تا ببینم چی می -

اش به ساالر بود با آتش زدن سیگار فندک را روی میز انداخت و پک عمیقی به سیگارش زد. نگاه خیره
ای از مسائلش را ای که هر روز باید مسئله کرد، اما ذهنش درگیر کارخانهکه تند تند چیزی را تایپ می

 .کردحل می

 !نگران نباش -

خاکستر سیگار را در زیر سیگاری کریستالی تکاند و پوزخندی زد. بدبختی همینجا بود، هر وقت ساالر 
 .بودگفت نگران نباش باید بیشتر نگران میمی

 .رو ببینمخوام یه خالصه از کارهایی که انجام دادن یک ساعت دیگه بیا قسمت تحقیق و توسعه، می -

"ای گفت. سیگار را خاموش کرد و مطمئن ساالر بی توجه به کیوان سرش را بی هوا تکان داد و "باشه
 .از اینکه ساالر جمالت آخرش را متوجه نشده لپتاپ را جلو کشید و مشغول کارش شد

*** 

 .ی داروها را روی میز گذاشت و دستش را برای گرفتن لیوان آب دراز کردحوری کیسه

 .دستت درد نکنه -
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 .سیمین روی مبل، کنارش نشست و پایش را روی پا انداخت

 ره؟نگفت کجا می -

ای وسط مبل ها گذاشت و همزمان با خشک کردن ی آب را روی میز شیشهخوردهحوری لیوان نیم
 .انداخت ی لبش، سری باالگوشه

 .کنهده؟ یه کار دارم میگه و ساکتت میمگه جواب می -

 .سیمین انگشتر عقیق را در انگشتش چرخاند و لبش را از داخل زیر دندان گرفت

تونم بگم که مراعات از روزی که رفتیم دیدن عمران، با من درست و حسابی حرف نزده؛ به جرأت می -
 .کنه وگرنه عصبانیهحالم رو می

 .حوری سری تکان داد و نفسش را پرصدا بیرون فرستاد

خواد ببینتش، اما طرف در عذابه؛ درسته که میگه نمی سوزه، این بچه هم اینمی طرفعمران اون  -
 .باالخره پدرشه

 .رو نتونه رد کنه و از اینی که هست بدتر بشه ترسم این کینهنگرانم، می -

 ترسهبره. مشکلش اینه که تو این سالها تنها بوده و حاال میی خودش رو نمینگران نباش، چاقو دسته -
 .از این تنهایی جدا بشه

 .ی مبل گذاشتحوری چادر مشکی را از روی پایش برداشت و روی دسته

 .همدمش من و تو بودیم... تفاوت اخالقی ساالر هم که با این بچه، زمین تا آسمون بود-

 .ی این بچه روخواد و پسر، پدر... عمران تباه کرد آیندهاز یک سنی به بعد دختر مادر می -

ی کیوان بود که گفته بود"همه چیز در همان یازده به نقش فرش بود، اما تمام حواسش به جمله نگاهش
 ".اش منجمد شدهسالگی

 .گفتسری به تأسف تکان داد و نگاهی به حوری انداخت که زیرلب ذکر می

رو از بینیش و خبرش ترسه بیاد سمتش. خب پسر من تو که میری پنهونی میعمران بیچاره هم که می -
 .رو شوگیری جرأت بده به خودت و باهاش روبهانس و جن می

 .ترسه رو باید گذاشت تو اتاق تاریککسی که از تاریکی می -

 .حوری لبخندی زد و دستش را برای گرفتن دست سیمین دراز کرد

 !دو سه تا آدم تنومند الزم داریم پس -
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تکان داد. " درد کیوان ترک شدن بود، باید با سیمین فشاری به دست حوری وارد کرد و سرش را آرام 
 ".کردرویش میعمران روبه

*** 

ای بود که کیوان روی دوشش انداخته بود. احساس آلیس در سرزمین از سر شب ذهنش درگیر وظیفه
توسعه شده بود و این موضوع کمی ترسانده بودش. با  عجایب را داشت. یکباره عهده دار قسمت تحقیق و

 .اش را از کابینت برداشتزده تکیهز و ولز کتلت ها به خودش آمد و هولصدای جل

 !قراره امشب کتلت بخوریم بخوریم یا کربن -

های پاک نگاهی به فرخنده انداخت که سبزی خوردن داشت از روی شانهها را بر میهمانطور که کتلت
 .آمدشده را در ظرفی ریخته بود و به طرف سینک می

 .تحواسم هس -

 .ی زیر لبی گفتفرخنده شیر آب را روی سبزی ها باز کرد و "خوبه"

 .کنمتا این گوجه ها سرخ بشه، من سفره رو پهن می -

 .فرخنده گوشه چشمی به حرکات عجول لیلی انداخت و سبزی ها را زیر و رو کرد

 چی شده؟ -

بود در هوا ماند و به عقب  دستش که برای بیرون آوردن بشقاب های گل قرمزدرون کابینت دراز شده
 .برگشت

 .چیزی نشده، ولی حس بدی دارم -

 .فرخنده سبزی ها را در سبد ریخت و بعد از آبکشی، شیر آب را بست

 بخاطر نمایشگاه؟ -

 .ی باال بیرون کشید و " نه"ای گفتسرش را برگرداند و بشقاب ها را از کابینت طبقه

 .ترسماز مسئولیتی که روی دوشم گذاشته شده می -

 .ی گاز آخرین کتلت ها را از ماهیتابه بیرون آوردفرخنده سری تکان داد و با خاموش کردن شعله

 .کار همینه -

 .فهمم، اما ربطی به کار من نداشتمی -
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 .دی جعفری روی کتلت ها گذاشت و دیس آماده شده را دست لیلی دافرخنده چند شاخه

 .پردهپس سرت به کار خودت باشه و نگران چیزی نباش... حتما چیزی دیده که مسئولیت رو بهت س -

با گرفتن دیس از دست فرخنده، لبخند نامطمئنی زد و با برداشتن بشقابهای روی کابینت از آشپزخانه 
 .بیرون رفت

*** 

اشت و وارد شد. سرش را به دنبال ی چمدان مشکی رنگ، قدم به سمت سالن فرودگاه بردبا کشیدن دسته
اش انداخت و با طرف کرد، اما پیدایش نکرد. نگاهی به ساعت مچی یافتن ناصری، این طرف و آن

ای رنگش را صاف کرد و به طرف ردیف صندلی ی شال فیروزه مطمئن شدن از اینکه دیر نرسیده لبه
بیاد قبول نکرده بود و در نهایت با وجود  های فلزی رفت. هر چه فرخنده اصرار کرده بود تا همراهش

 .نگرانی های فرخنده که تالش در پنهان کردنش داشت، از همه خداحافظی کرده بود

خواند و دیگری با اخم نگاهی به مسافرینی انداخت که منتظر اعالم پروازشان بودند. یکی روزنامه می
از جمعیت گرفت و گوشی را از جیب پالتو  نگاهش به مانیتور اعالم پرواز بود. با صدای گوشی نگاه

ی گوشی، خاموش و روشن ی ناشناسی که روی صفحهای رنگش بیرون آورد. با دیدن شمارهسرمه
 .ی زمزمه کردشد، نامطمئن تماس را وصل کرد و گوشی را به گوشش چسباند و"بفرمایید"می

 .خانم امیری، بینا هستم -

د و ناخودآگاه صاف روی صندلی نشست. پوست لبش را کند و قلنج با شنیدن اسم کیوان اخم ریزی کر
انگشتهایش را با انگشت شست همان دستش، شکست. انتظار زنگ زدن هر کسی را داشت، اال کیوان 

 .بینا

 الو... خانم امیری، فرودگاه هستین؟ -

 .لیلی "بله" آرامی گفت و لب باز نکرده سؤال کیوان متعجبش کرد

 !بینمتونمن نمیکجا نشستین؟  -

چرخیدن گردنش غیر ارادی بود. متعجب به عقب برگشت و با دیدن کیوان، در آن پالتوی مشکی رنگ 
 .اش را کمی باال داده بود و چمدان کوچکی که کنارش قرار داشت، بهت زده در جایش خشک شدکه یقه

 !خانم امیری -

لوی در ایستاده بود برایش کمی سخت بود. بهتش را پس زد و از جایش بلند شد؛ باور اینکه کیوان ج
 !کردناصری کجا بود؟ اصالً کیوان اینجا چه می

 !دیدمتون خانم! دیگه احتیاج نیست بگید کجا نشستین -

 .آمدنگاهش به کیوان بود که گوشی را از گوشش فاصله داد و با کشیدن چمدانش به این سمت می
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*** 

ی صندلی را زیر انگشتهایش فشرد. استرس در جانش ت و دستهبا اوج گرفتن هواپیما، چشمهایش را بس
های نشسته بود، اما خجالت از سن و سالش مانع از آن بود که ترسش را علنی بیان کند. ای کاش

 .فایده بود و حاال سوار هواپیما بود و جایی میان زمین و آسمان به چه کنم چه کنم افتاده بوداش بیذهنی

شده بود به جای ناصری که صبح زمین خورده و پای راستش مو برداشته، کیوان از وقتی که متوجه 
همسفرش شده ؛ کمی به هم ریخته بود، اما خودش را در برابر کیوان خونسرد نشان داده بود و به 

 .لبخندی بسنده کرده بود

پلک هایش را های داغی کنار گوشش با نشستن عطر تلخی در مشامش نفس عمیقی کشید، اما با حس نفس
 .محکم تر فشرد و سرش را کمی کج کرد

بینه، ی صندلی رو فشار بدید مطمئنا هم دستتون آسیب میاگر قرار باشه تمام زمان پرواز اینطور دسته -
 .هم صندلی

احساس صاف شدن هواپیما چشمهایش را باز کرد و  ی کیوان که زیر گوشش نشست بابا آخرین جمله
 .یین انداختسرش را خجالت زده پا

ای گفت. نگاهش را باال کشید و با ی لیلی زیر لب "ای بابا"کیوان کمی عقب کشید و با دیدن رنگ پریده
داد کمی خم شد و کنار دیدن چراغ های باالی سرش که همچنان اخطار بسته بودن کمربندها را نشان می

 .گوش لیلی لب زد

 بهتر شدین؟ -

دانست که حالش خوب نیست. ترس از ارتفاع ی گفت، اما خوب میسری نامطمئن تکان داد و "خوبم"
اش را به هم ریخته بود، اما مجبور بود تاب بیاورد. سرش را برگرداند و کمی سیستم روحی و جسمی

تکانی که زیر پایش دوخت. لبش را گزید و با  ی کوچک هواپیما و نقطات نورانینگاهش را به دریچه
اش را به صندلی چسباند. در دلش لعنتی نثار هواپیما خورد، چشمهایش را بست و بدن منقبض شده

خودش کرد؛ که تن به سفر با هواپیما داده بود و تالش کرده بود ترسش را مخفی کند. صبح به هنگامه 
 .رودخواهد به این سفر هوایی بگفته بود که فوبیای ارتفاع دارد، اما باز هم می

کرده بود، ای کاش به جای ناصری کیوان ی پرشیطنت هنگامه که آرزو با صدای مهماندار، چهره
شد، از پشت پلک هایش پاک شد. حقیقتاً جای هنگامه خالی بود تا ببیند چطور کیوان زیر همسفرش می

 .کند تا استرس را برایش کمتر کندزند و تالش میگوشش حرف می

 اتفاقی افتاده؟ -

 .یه لیوان آب لطفاً  -

داد چشم باز کرد و همانطور که سرش به صندلی چسبیده با صدای کیوان که به مهماندار سفارش آب می
بود، برگشت و نگاهش کرد. اصالً متوجه نشده بود کی اخطار بسته بودن کمربند تمام شده بود و 

 .مهماندار باالی سرشان آمده بود
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د" کیوان زد و اجزای صورتش را از نظر گذراند که خونسرد نگاهش بی اختیار لبخندی به "آروم باشی
کرد. تا امروز نتوانسته بود چیز خاصی از شخصیتش را بفهمد اال اینکه همیشه چیزی هست که می

 .ذهنش را درگیر کند

 .بفرمایید -

ست مهماندار با برگشتن مهماندار کیوان نگاه از لیلی برداشت و لیوان آب را از سینی کوچکی که در د
 .بود گرفت و "تشکر"ی کرد

 .بخورید -

 .اش را باال آورد و لیوان مقوایی را از کیوان گرفت و الجرعه سر کشیدبا تعلل دست سر شده

 مطمئنید حال همسرتون خوبه؟ -

ای مصلحتی کرد و نگاهش را میان لیلی و مهماندار چرخاند و نهایتاً آب که در گلویش پرید، کیوان سرفه
" ای گفت و سری تکان داد. با رفتن مهماندار کیوان رو به لیلی کرد و ابرویی حکم رو به مهماندار "بلهم

زده سرش را پایین انداخت. چه نسبت محالی؛ او کجا و کیوان کجا؟...  باال انداخت، اما لیلی خجالت
 اصالً مهماندار این حرف را از کجا پیدا کرد و به خوردشان داد؟

خیال سرش را به پشتی صندلی تکیه داده و دستهایش را ی چشم نگاهی به کیوان انداخت که بیبا گوشه
در هم قفل کرده بود. انگشتهایش را کف دستش مشت کرد تا سفیدی زیر ناخنهایش را نبیند. آنقدر صندلی 

 .را فشرده بود که نوک انگشتهایش سفید شده بود

کیوان انداخت که سرش را به صندلی تکیه ی رخ اخم کردهنیمسرش را برگرداند و نامحسوس نگاهی به 
داد بود و ظاهراً هیچ حرفی برای گفتن نداشت. بیشتر در صندلی فرو رفت و پلک هایش را روی هم 

گذاشت. از استرس لحظات اول خبری نبود و توانسته بود خودش را جمع و جور کند. خوردن کمی آب 
 .کمی از ضعفش را گرفته بود ای از ساندویچ مرغ،سیب و تکه

اش نشسته بود و مانع کیوان بعد از اینکه مطمئن شده بود حالش بهتر است، جوری صاف روی صندلی
اش را گرفته بود. با اش شده بود که لیلی به زحمت جلو خندهدید زدن، گاه و بیگاه و نامحسوس نفر کناری

را پس زده بود و در جواب "کمکی از دستم  یادآوری مردک فلک زده که کیوان م*س*تبدانه کمکش
اش را جلو دهانش گرفت تا رد لبخندش را برمیاد؟"، " نه" محکمی گفته بود، لبخندی زد و انگشت اشاره

 .کیوان نبیند

مردها موجودات جالبی هستند، هر چقدر که افراد دور و برشان م*س*تقل باشند، باز هم حس حمایت و 
هم غیرت خرج  ست خودشان نیست، اما گاهی حتی برای برای دختر همسایهمسئولیت پذیری دارند. د

 .کنندکنند و همچون حامی، حمایتش میمی

سرش را کمی روی صندلی جابجا کرد؛ آخر هم متوجه نشد چرا کیوان در جواب سؤال مهماندار که او 
گفت که حمایت و خودش میرا همسر کیوان خطاب کرده بود، آن طور جواب داده بود. دروغ بود اگر به 

مراقبت کیوان برایش دلچسب نبوده. تمام لحظات پراسترس اولیه را کنارش بود و تالش کرده بود تا 
حواسش را پرت و آرامش کند. ته دلش از این حمایت راضی بود و عجیب زیر زبانش مزه کرده بود. 
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ل نوری از همدیگر فاصله داشت، نه اینکه هایشان میلیونها سای اطمینان؛ اما ستارهی حمایت...مزهمزه
ها بخواهد یا بتواند به کسی فکر گنجید به این زودیبه کیوان فکر کند، اما در ضمیر ناخودآگاهش هم نمی

کند، آن هم کسی مثل کیوان. حمایت زیر پوستی کیوان برایش جدید بود. برای اویی که تنها و تنها حمایت 
 .د مردانه زندگی کند و مراقب خودش باشدپدرش را داشت، اما مجبور بو

سرش را برگرداند و ترجیح داد مسیر باقی مانده را به چیزی فکر نکند و در سکوت نگاهش را از 
ی عظیمی همه چیز را کوچک هواپیما به سیاهی بی پایان آسمانی بدوزد که همچون سیاه چاله یدریچه

 .بلعیده بود

*** 

نگاهی به آینه انداخت. با باال فرستادن موهایی که به صورتش چسبیده مشتی آب به صورتش پاشید و 
ی اتاق رفت و با عقب زدن بود، چراغ سرویس بهداشتی را خاموش کرد و بیرون رفت. به سمت پنجره

ی پنجره داد و نگاهی به شهر زیر اش را به لبهی حریر، پنجره را باز کرد و نفس عمیقی کشید. تکیهپرده
اخت. طبقه دهم هتل، نمای خوبی از شهر را به تصویر کشیده بود. نگاهی به رفت و آمد ماشین پایش اند

ها انداخت. تهران بود و شلوغی های مخصوص به خودش؛ آن هم سر صبح. انگار این شهر هیچ وقت 
شب های زنند و گاهی تا نیمهالطلوع بیرون میدید. مردمی که از صبح علیرنگ خواب را به خود نمی

 .مانندبیرون می

شان، از باال، دستی به بازویش کشید و نگاهی به ردیف درختانی انداخت که شاخ و برگهای در هم تنیده
هایش تر دور بازوی میانشان را ببینی. با باد سردی که وزید دستش را محکممانع از این بود که فاصله

سیدن، م*س*تقیم به هتل آمده بودند و بی آنکه حلقه کرد و سرش را به پنجره چسباند. دیشب بعد از ر
 .مطلب خاصی میانشان رد و بدل شود هر کدام به اتاق خودشان رفته بودند

ی بلند کرد و لبش را با زبان خیس کرد. تار موی افتاده روی صورتش را پس ی پنجرهسرش را از لبه
یز ریز کند. کیوان قطب مخالف زد و با جان گرفتن تصویر کیوان مقابل چشمهایش پوست لبش را ر

کرد. با ساالر ادهم بود. هر چقدر او شلوغ و پر سر و صدا بود، کیوان بینا آرام و معقول رفتار می
اش ناخودآگاه اخمی کرد. دیشب بعد از گفتن "شب بخیر"ی کوتاه، بی حوصلهی خسته و بییادآوری چهره

 .دهنده شده بوداوتیش کمی آزارتفهیچ حرفی به اتاق کناری رفته بود و همین بی

اش میل تکیهبا صدای زنگ گوشی به خودش آمد و ز روی شانه نگاهی به ساعت باالی تخت انداخت. بی
را از پنجره گرفت و به سمت عسلی کنار تخت رفت. روی تخت نشست و با خم کردن گردن و دیدن اسم 

 .کیوان بینا، گوشی را سریع برداشت و تماس را وصل کرد

 .صبح بخیر -

دار اما خوش آهنگ کیوان که در گوشی پیچید او هم متقابالً "صبح بخیر"ی گفت و پایین صدای خش
 .موهایش را به بازی گرفت

 .خانم امیری، بهتره زودتر آماده شید تا به ترافیک نخوریم -

 .من تقریباً آماده هستم. نیم ساعت دیگه میام پایین -
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 .بینمتونپس، رستوران می -

باشه"ای گفت. با قطع تماس، گوشی را پایین آورد و آن را روی تخت گذاشت. به سمت چمدانش رفت  "
تر و با بیرون کشیدن مانتو و شلواری، آنها را روی تخت گذاشت. وقت زیادی نداشت و بهتر بود سریع

 .آماده شود

*** 

شگر معکوسی بود که زمان باقی مانده را نشان پشت چراغ قرمز ایستاده بودند و نگاه هر دوشان به شمار
ی داد. ظاهراً حرفی برای گفتن نداشتند. تمام روزشان در محل نمایشگاه و رفتن از این غرفه به غرفهمی

 .ر مسیر برگشت به هتل بودنها چرخیدن در نمایشگاه، ددیگر سپری شده بود. حاال هم که بعد از ساعت

دانست. دیدن آن همه فرش و خودش که پر بود از حس های ناب، اما از حال و روز کیوان چیزی نمی
بافت یک طرف دیگر. با هر سر انگشتی که روی آالت جدید یک طرف، غرفه های فرش دستماشین

ای توانست چشم هر ببیندهیی که میشد. طرح و رنگ هاکشید یکباره دلش پر و خالی میها میتار و پود
را نوازش کند. با یادآوری تابلو فرشی که مرد و زن مسنی را در یک حیاط کوچک پر از شمعدانی نشان 

داد، پلک روی هم گذاشت و لبخندی زد. همانجا تصمیم گرفته بود که خودش را مهمان بافتن، همان می
 .تابلو فرش کند

ماشین، سرش را کمی کج کرد و نگاهی به کیوان انداخت که آرنجش را  با سبز شدن چراغ و حرکت آرام
 .رو بودی پنجره گذاشته بود و در سکوت نگاهش به مسیر روبهلبه

با توجه به چیزهایی که از نمایشگاه های سال قبل شنیده و خونده بودم، به نظرم نمایشگاه امسال بهتر  -
 .بود

 .و کمی خودش را باال کشیدکیوان کف دستش را روی صندلی گذاشت 

 .کردممن نمایشگاه های سال قبل رو دنبال نمی -

 چرا این همه به فرش و متعلقاتش بی میل هستین؟ -

خواست بزند نگاهی به ای برگرداند. مردد ازحرفی که میی لیلی سرش را چند ثانیهبا سؤال بی مقدمه
 .کردچشمهای لیلی انداخت که منتظر نگاهش می

 .یل یا با میل... اینجا هستم تا این شغل خانوادگی رو اداره کنمبی م -

 .پس حدسم درست بود -

ی هستن. شاید اگر به میل خودم بود از اداره هر دو پدربزرگ و عموی من توی کار فرش بودن و -
 .کردمکارخونه شونه خالی می

 .سری تکان داد و کمی در جایش متمایل شد
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 .رهتون از بین میکم انگیزهی رو انجام ندین کموقتی از سر عالقه کار -

 .خواد یادم بیفتهندازه که دلم نمیاین کارخونه و مخصوصاً اون اتاق من رو یاد چیزهایی می -

 شه یه سؤال خصوصی بپرسم؟می -

 .جا شد و محتاط پرسیدبا اخم که میان ابروهای کیوان نشست لبش را گزید، اما کمی در جایش جابه

 را آقای بینا... منظورم پدرتونه... چرا نمیان کارخونه؟چ -

 .همین جمله کافی بود تا کیوان سرش را یکباره به سمت لیلی برگرداند و پرسشی نگاهش کند

 . خوام ازتون بپرسمببخشید، ولی خیلی وقته می -

 .کیوان سر برگرداند و با پیچیدن ماشین نگاهی به خیابان منتهی به هتل انداخت

 .دلیل خاصی نداره -

ای گفت و ترجیح داد بحث را زیاد کش ندهد. از دو حالت خارج نبود، مشکلی بود و دلش باشه""
 .ی مهمی نبودخواست بگوید ، یا واقعاً مسئلهنمی

 چی شد خانم لیلی امیری؟ -

 .ی " هیچ" تکان دادای باال انداخت و سری به نشانهشانه

 پس؟ -

کرد رخ خسته و موهای نامرتبش که چیزی از جذابیتش کم نمیا نگاهی به نیمبه سمت کیوان برگشت و ب
گوشه لبش را گزید و بی آنکه جوابی به سؤال کیوان دهد، کمند خیالش را کشید و در دل " لعنت"ی نثار 

 .های کوتاه و پر معنی کیوان سکوت کردذهن بازیگوشش کرد و تا رسیدن به هتل زیر نگاه

*** 

ی باز هتل ایستاده و نگاهش به لیلی بود که گوشی به دست مشغول حرف ی منتهی به محوطههاروی پله
زدن بود. بعد از شام، مردد پیشنهاد نشستن در فضای باز را داده بود و لیلی به رغم خستگی و سردی 

ی لیلی را اش تمام شود. نگاهش سر تا پاهوا قبول کرده بود؛ حاال اینجا منتظر ایستاده بود تا مکالمه
نسبتاً چسبان طوسی رنگ، اندامش را  اند. پالتواش ثابت مبرانداز کرد و در نهایت روی صورت کشیده

ی شالی شد که آزادانه روی داد. دستی پشت گردنش کشید و نگاهش گیر ر*ق*ص لبهبه خوبی نشان می
رشتی نداشت و به قول ساالر خورد. اندام چندان دموهایش انداخته بود و با هر وزش باد کمی تکان می

اش کشید و سری تکان داد. ادبیات ساالر از یک جورهایی تو ب*غ*لی هم بود. با این فکر دستی به چانه
 .کردداد را درک نمیکجا به ذهنش پریده بود و جوالن می
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گفت. مدتها بود کسی اینطور ذهنش را درگیر زد و چیزی مینگاهش را تا لبهایش کشاند که آرام لب می
ی سر سوزنی به خودش نکرده بود. بعد از مریم چشمش از هرچه قول و قرار، ترسیده بود و حتی اندازه

 .ی فکر کردن به کسی را نداده بوداجازه

اش فرو کرد. نگاهش باز داد و هر دو دستش را در جیب های پالتورنگش را کمی باال  ی پالتو مشکییقه
کرد. هم روی صورت مهتابی لیلی نشست، که با لبخند چیزی را برای فرد آن طرف خط بازگو می

کرد، بارها دیده بود که چطور سعی در آرام کردن اش چیزی از محکم بودنش کم نمیآرامش چهره
ی ابرویش را خاراند و سرش را را باال آورد و با ناخن شست، گوشه هیجان هنگامه ایزدی دارد. دستش

 .پایین انداخت

همین که اینجا منتظر دختر ریز نقشی ایستاده بود که هیچ نسبتی با او نداشت برای خودش هم عجیب بود، 
 .کرد تا برای بیشتر شناختن لیلی تالش کنداما حسی خفیف وادارش می

 .ل کشیدخوام، کمی طومعذرت می -

 .هایش م*س*تقیم صورت لیلی را نشانه گرفتسرش را باال آورد و عمیق نگاهش کرد. مردمک

 خوبید؟ -

تعلل بیشتر را جایز ندید و با تکان دادن سرش، قدم روی اولین پله گذاشت و لیلی را به دنبال خودش 
 .ر بازویش پنهان کردکشاند. لیلی دسته موی بیرون افتاده را زیر شال فرستاد و دستهایش را زی

 .تهران رو برای زندگی کردن دوست ندارم -

 .ی حرفش ماندبی آنکه برگردد منتظر ادامه

کردم؛ اون ساعت صبح و رفت و آمد این همه ماشین، ی اتاقم به بیرون نگاه میصبح داشتم از پنجره -
 .همزمان برام دو حس خوب و بد رو تداعی کرد

 چرا؟ -

 .انداخت و لبش را با زبان تر کرد ای بااللیلی شانه

 .سکنندهدرسته که تبریز هم بزرگه و هم صنعتی، اما شلوغی تهران کالفه -

مکثی کرد و سرش را به سمت کیوان برگرداند که در سکوت و با قدمهای نسبتاً کوتاه در کنارش راه 
 .رفتمی

کوتاه به شیراز و یکی دو جای دیگه،  از وقتی پدرم به تبریز کوچ کرد، بعد از اون به جز چند سفر -
 .جایی نرفتیم

 .از روی شانه نگاهی به لیلی انداخت و اجازه داد تا حرفش را تمام کند
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زندگی کردن تو هر شهری مزایا و معایب خودش رو داره، پدر من با اومدنش به شهری که حتی هم  -
 .زبون خودش نبودن، به نظر من کمی ریسک کرد

 ون نیمکت؟بشینیم روی ا -

 .انداخت و سری به تأیید تکان داد لیلی نگاهی به نیمکت کنار باغچه

 چه ریسکی؟ -

 .لیلی کمی در جایش کج شد و به طرف کیوان برگشت

 .باید برم، با میل خودش اومد اینجا ی اون بگه مجبورم وبابای من شغل اداری نداشت که به واسطه -

 .کمی مکث کرد و در جایش جابجا شد

برای همین کمی ریسک کرد؛ هرچند من همیشه به بابام ایمان داشتم، حتی االن که بخاطر مشکلش  -
نشین شده. تا چند ماه پیش و قبل از اینکه از داربست بیفته پایین، همه چیز روی روال و درست خونه

 .نشین شد، کمی روال زندگیمون به هم ریختبود، اما از وقتی خونه

ی "بابا" را بیان ی پشتی نیمکت گذاشت و کمی به سمت لیلی مایل شد. جوری کلمههساعد دستش را لب
 .کرد تا بیشتر بشنود و بفهمدکرد که ناخودآگاه آدم را وادار میمی

 خیلی بابات رو دوست داری؟ اصالً چه اتفاقی برای بابات افتاده؟ -

 .لیلی تلخندی زد و سرش را پایین انداخت

ر و مادرشون رو دوست دارن و همینطور پدر و مادرها؛ حتی اگر از نظر خودشون ی بچه ها پدهمه -
 .لرزههاشون مییا بقیه بهترین پدر و مادر هم نباشن باز، ته دلشون برای بچه

 .اش را چرخاند و به نیمکت چوبی تکیه دادتنهی پشتی نیمکت برداشت، نیمدستش را از لبه

 .همیشه اینطور نیست -

 .لیلی لجوجانه اما خونسرد لب زد

از نظر من اینطوره. شما یا با نظر من مخالفی یا دلیلی دارید که از پدرتون خوشتون نمیاد، ولی به  -
 .کننهاشون فکر مینظر من پدر و مادرها همیشه به بچه

العملش ساش نشست، درد این جمله در جانش پیچید، اما تنها عکزهر کالم لیلی م*س*تقیم روی سینه
 .پشتش و عسلی نگاهش را کدر کرداخمی بود که میان ابروهای پر

 .کنم مدام در حال فرار هستینببخشید ، ولی فکر می -
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تاب نیاورد و همزمان با بلند شدن از روی نیمکت، دستی به صورتش کشید و نفسش را پرصدا بیرون 
 .داد

 .گفتن وجود ندارهخوام در موردش حرفی بزنم. اصالً چیزی برای نمی -

 .ی شالش را دور انگشتش پیچید و آرام لب زدلیلی با احتیاط از جایش بلند شد و کنار کیوان ایستاد. لبه

زنم، چند ماهی هست اسیر تخت بابای من تا مرز قطع النخاعی رفت، االن که دارم باهاتون حرف می -
 .گهجنشده و برای اینکه بتونه قدم از قدم برداره، داره می

توجه به نگاه کیوان، دستش را کالفه پشت گردنش کشید و از روی شانه نگاهی به لیلی انداخت. لیلی بی
 .نبود. سرش را باال گرفته و م*س*تقیم نگاهش کرد شان که مسئله مهمیرویش ایستاد. تفاوت قدیروبه

ترکه؛ پدرها همیشه ستون اش میبینم دلم بردونم، اما بابای خودم رو که میمن از پدر شما هیچی نمی -
 .ها احساس سستی کنناصلی خونه هستن و امان از وقتی که این ستون

نیش اشک که در چشم لیلی نشست، دست کیوان شل شد و پایین آمد. دستش را درست جایی نزدیک 
 .صورت نگه داشت و بی توجه به نگاه بهت زده لیلی تلخندی زد

 !دونیتو هیچی نمی -

نبود. دستش که با احتیاط روی شال لیلی کشیده  فهمید، اما انگار متوجهزد؛ میخودش حرف می انگار با
 .شد، دخترک پلک پراند و لبش را گزید، اما از جایش تکان نخورد

 .بگید -

ی تلخ و سردی که در مشامش پیچید، چشم بست و لب اش چسباند، رایحهی شال را باال آورد و به بینیلبه
 .زد

 .اید یک روزی بتونم بگمش -

شال را رها کرد و قدمی عقب رفت. دستش را مشت کرد تا باد عطر نشسته روی دستش به یغما نبرد. 
ها وقت برگشتن را یادآوری های درشتش را پنهان کرد و با اشاره به پلهلبخندش از بهت لیلی و مردمک

 .کرد

*** 

ی مویی موهایش را دور دستش پیچاند و با گیره گوشی را روی تخت انداخت و همزمان با بلند شدن،
های کیوان، معذب گذرانده بود. بعد از اتفاق دیشب و حرکات باالی سرش ثابت کرد. امروز را زیر نگاه

رو شدن برایش سخت شده بود. آرام اما عمیق کیوان که ناخودآگاه حسی تازه را در دلش نشانده بود، روبه
ی کار چشم کیوان باشد. بیشتر وقتش را کنار اعتضادی گذرانده و به بهانه کمتر جلو سعی کرده بود،

 .سرش را گرم کرده بود
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ها را زیر و رو کرد، اما نگاهش به شالی افتاد زیپ چمدان کوچکش را کشید و به دنبال شالی گرم لباس
ی حال ، اما متوجهکه دیشب میان دست کیوان مچاله شده بود. این نزدیکی برایش چندان خوشایند نبود

ی پدرش شروع شد و نهایتاً به کرد نیز بود. همه چیز از قصهکیوان، که انگار در عالمی دیگر سیر می
دست کیوان، روی شال رها در بادش ختم شد، بی آنکه جواب سؤالش را گرفته باشد. شال پشمی را از 

داد، که پنج بعد از ظهر را نشان میاش انداخت. با نگاهی به ساعت چمدان بیرون کشید و روی پالتو
کمی به حرکاتش سرعت داد تا زودتر بتواند به خیابان انقالب برسد، شاید بتواند کتاب های مورد نیازش 

 .را بخرد

های پلیور ی که شنید به پهلو برگشت و با دیدن کیوان که آستینبا بسته شدن همزمان هر دو درو "سالم"
ه بود "سالم"ی زیر لب گفت و سری تکان داد. کیوان در حالی که دستش روی سفیدش را تا ساعد باال زد

 .ی فلزی در بود، با چشم های ریز شده نگاهی به لیلی انداخت که عزم رفتن به جایی را داشتدستگیره

 کجا؟ -

 رویجا کردن کیف نسبتاً بزرگش بر روی شانه، برگشت و روبهابروهایش نامحسوس باال رفت و با جابه
 .کیوان ایستاد

 ببخشید؟ -

 .اش دهد لب زدکیوان بی آنکه تغییری در چهره

 .خوایید برید؟ آخه اینجا غریبیدمنظورم اینه که جایی می -

 .تعجبش را پس زد و سری به نشانه فهمیدن تکان داد

 .خوام برم خیابون انقالبمی -

 !کیوان کاپشن چرمش را دست به دست کرد و اخمی کرد

 !مگه بلدی؟ اون هم تنهایی -

ای بعد آزاد کرد. تنهایی دیگر چه بود؟ خریدن چند جلد کتاب که رفتن لب پایینش را در دهان کشید و ثانیه
کرد کیوان آدمی باشد که بخواهد همراهش به خرید خواست، گذشته از این تصور نمیدسته جمعی نمی

 .برود

 .ه چندان سخت نیسترم، آخگیرم و میاز هتل یه ماشین می -

 .کیوان کاپشن را روی ساعد دست چپش گذاست و قدمی جلو آمد

 .ریمبا هم می -

 .کردلب باالیی را زیر دندان کشید و نگاهی به کیوان انداخت که خونسرد نگاهش می
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 ...اما... یعنی منظورم اینه که شما خودتون کار دارید و من نمیخوام -

هر اعتراضی را بست. ناچار زیر نگاه منتظر کیوان در جا چرخید و به خشک و جدی تکرار کرد و راه 
 .سمت آسانسور انتهای راهرو رفت

*** 

ی هر چهار پنج متر یکی با پالکارد ایستاده بود و در حال تبلیغ چیزی بود؛ از نوشتن پایان نامه تا مقاله
ی ردیف کتابهای بساط شدهرو و ی پیادههایش آرام بود و چشمش به کنارهعلمی پژوهشی. قدم

زده از دیدن این همه کتاب و کتابفروشی ها. برای اولین بار بود که به اینجا آمده بود؛ هیجاندستفروش
نگاهش را از کتاب هشت بهشت سهراب سپهری به کتاب کاترین کبیر، سراند. این اتصال چشمی با کتاب 

. حسی مثل حسش به تار و پود فرش. انگار این ی دور و برش نباشدآنچنان عمیق بود که زیاد متوجه
پشتی زرشکی و کتانی خیابان ظرفیتش باال بود. پذیرای آدمها از هر قشر و مکتبی. از دختری با کوله

ای که در کت و شلوار نوک مدادی، شباهتش با اساتید دانشگاه را برایش پررنگ سفید تا مرد جا افتاده
 .کردمی

 !حستون جالبه -

ی کیوان، اما با تعلل چشم از ردیف کتابها گرفت و سرش را به سمت او برگرداند. لبش را گزید و با صدا
سرش را آرام تکان داد. فراموشی که شاخ و دم نداشت، آنچنان غرق در جلدهای رنگارنگ و اسم روی 

 .ها شده بود که کیوان بیچاره را فراموش کرده بودجلد کتاب

 !تب محیط اسیرم کرد -

 .دادند، کیوان سر تکان داد و لبخندی زدنطور که قدم زنان به راهشان ادامه میهما

 !لیسانسم رو تهران گرفتم. اون سالها زیاد اینجا میومدم -

 .کردنگاه مشتاقش به کیوان بود که انگار در خاطراتش سیر می

 چی خوندین؟ -

 .اینجا اقتصاد، اما بعداً مدیریت هم خوندم -

 .اش فرو کردداد و دستهایش را بیشتر در جیب پالتولیلی سری تکان 

 .یک جایی خوندم، تو کشور کوبا قفسه هایی برای فروش کتاب هست که فروشنده نداره -

 .مکثی کرد و ادامه داد

کنند"، کاش ما هم به این دزدند و دزدان مطالعه نمیروی قفسه ها نوشته شده " مطالعه کنندگان نمی -
 .فرهنگ برسیم
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زده نگاهش از ویترنی به ویترین دیگر در وان به سمتش برگشت و نیم نگاهی به او انداخت که هیجانکی
گردش بود، اما ذهنش درگیر فرهنگ سازی بود. بعضی ها در سادگی آنچنان پیچیده و بغرنج به نظر 

دیک. لب باز رسند که گاهی فکر میکنی میلیونها سال نوری از آنها دوری، اما به همان اندازه نزمی
 .ای ایستادنکرده لیلی لحظه

 .کنهوای این مغازه چه حس خوبی منتقل می -

ی جلو با دنبال کردن رد نگاه لیلی به کتابفروشی نسبتاً بزرگی رسید که چند گلدان اطلسی را روی میله
 .ویترینش گذاشته بود

 !بریم اون مغازه -

غازه کج کرد؛ کیوان هم با چند قدم کوتاه به سمتش رفت آنکه منتظر کیوان بماند مسیرش را به سمت مبی
و قبل از آنکه پسری که چند جلد کتاب را روی دستش گرفته بود و دید خوبی نداشت، به لیلی بخورد، 

 .دستش را با فاصله حفاظ تن لیلی کرد و کنارش ایستاد

 !مراقب باشید -

ی تلخی سرش را برگرداند و نگاه گنگی به کیوان انداخت که با فاصله کمی کنارش ایستاده بود و رایحه
 .اش کرده بودرا مهمان شامه

ی و گرم کیوان که در مغازه را باز کرده بود و منتظر نگاهش سرش را آرام تکان داد و زیر نگاه خیره
 .ی کتابفروشی شدکرد، وارد مغازهمی

*** 

ی به دو نایلکسی که دست کیوان بود انداخت؛ با قدم بلندی کنارش قرار گرفت و در سکوت به سمت نگاه
پارکینگ عمومی انتهای خیابان رفت. چرخیدن میان قفسه ها و خریدن چند جلد کتاب در مورد طراحی 

 .سه ساعت خوشایندی را برایش ساخته بود فرش و چند جلد رمان تازه چاپ شده، دو

 .اتون کردمخسته امروز -

کیوان به سمتش برگشت و نگاهی به صورتش انداخت. چند ساعت راه رفتن در این سرما، رنگ پوستش 
 .اش را قرمز کرده بودرا تغییر داده و نوک بینی

 .بد هم نشد، منم چند جلد خریدم -

 .لبخندی کم رنگی روی لبش نشاند و با زیرکی لب زد

 .اهدعدو شود سبب خیر اگر خدا خو -

ها را در کیوان از روی شانه نگاهش کرد. شیطنت کالمش لبخند کم جانی روی لب کیوان نشاند و نایلکس
 .دستش جابجا کرد
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 خرید دیگه ای ندارین؟ -

ی پهنی که گاری لبویی سر نبشش ایستاده بود و با چراغ نه" زیر لبی گفت و با نزدیک شدن به کوچه"
ی خیابان کرده بود، لبخندی به پیرمرد لبو فروش زد و وشن تر از بقیهزنبوری آن قسمت از خیابان را ر

ای از لبوهای خوش عطر و بو را خواست، اما نگاه بوی لبوهای پخته شده را به مشامش کشید. دلش تکه
 .دزدید، قبل از آنکه کیوان رد نگاهش را بگیرد و به گاری لبویی و پیرمرد برسد

 بخرم؟ -

روی گاری لبویی ایستاده بود. لب تر و روبهاهی به کیوان انداخت که چند قدم عقببرگشت و بهت زده نگ
 .رویش ایستادتوجه به تعارفش، قدم رفته را برگشت و روبهکنان "نه"ای گفت، اما کیوان بیمنگزید و من

ی بهچرا نه؟ چرا وقتی دوست دارین چیزی رو تجربه کنین، خودتون رو محروم میکنین از این تجر -
 لذت بخش؟

 ...آخه -

 .توجه به رفت و آمد و نگاه خیره چند رهگذر قدمی جلوتر آمدکیوان بی

 کثیفه؟ -

با ابروهای باال رفته نگاه از چشمهای کیوان گرفت و با تعلل سرش را به سمت گاری نچندان تمیز لبویی 
 .برگرداند و چانه باال انداخت

 بخریم؟ -

وان، سرش را برگرداند و گل لبخندی روی لبش نشاند. سرش را به لحن صمیمانه و کمی خندان کی
 .قدم با کیوان به سمت گاری سبز رنگ لبویی حرکت کردی موفقیت تکان داد و همنشانه

*** 

ی هنگامه فرستاد و با تایپ خداحافظ گوشی را روی عسلی کنار تخت چند شکلک خنده در جواب جمله
 .کرد گذاشت و بالش را زیر سرش تنظیم

یک روز شلوغ و گشتن در خیابان انقالب خاطره ی خوشی از بودن با کیوان را برایش ساخته بود. در 
دانست قدم بزند و ای که هیچ چیز خاصی از او نمیگنجید روزی کنار رئیس کارخانهتصورش هم نمی

 .طعم لبوی کنار خیابان را تجربه کند

رویش ر زبانش می چرخید. با یادآوری کیوان که روبهی لبوی شیرینی که خورده بود زیهنوز مزه
ای کوچک از لبوی درون ظرف را مزه کرده بود، لبخندی زد. از پشت بخاری که ایستاده بود و فقط تکه

ای به رویش ذرهمیلش را دیده بود و همانجا بود که متوجه شد مرد روبهاز ظرف بلند شد بود، خوردن بی
ه خاطر او پیشنهاد داده بود و کنارش راه رفته بود و اجازه داده بود تا او این حس لبو عالقه ندارد، اما ب

 .تازه را تجربه کند
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پتو را تا گردنش باال کشید و نگاهی به دیوار کوب باالی سرش انداخت. این دو روز را کنار کیوان 
پسند پروانه روی گل شاه گذرانده بود و فردا آخرین روزی بود که تهران بودند. چیزی شبیه حرکات نرم

ی ترین تجربهآن هم در خنکای اردیبهشت از دلش گذشت. بودن کنار کیوان آرام و ساکت برایش جالب
کرد که کیوان با آن شکل و تیپ روزی کنارش راه برود و در سرمای اسفند ماه دنیا بود. هرگز فکر نمی

امش خرید یک ظرف لبو از گاری کنار تهران برای خریدن چند جلد کتاب، همراهش شود و حسن خت
 .خیابان باشد

خواست این حس جدید را همچون رازی ارزشمند برای خودش نگه دارد و تنها در خیالش با آن دلش می
زندگی کند. هرچه هنگامه اصرار کرده و پرسیده بود رفتن به خیابان انقالب چطور گذشته، لب از لب 

خواستم رو خریدم" اکتفا کرده و بی توجه به متلک زیر یزهایی که میباز نکرده بود و تنها به گفتن " چ
 .اش را تمام کرده بودپوستی هنگامه از بودن کیوان و حس و حالش مکالمه

ای کشید و با خاموش کردن دیوار کوب و در جایش غلتی زد و دستی به پلک خسته اش کشید. خمیازه
 .سپرد و پلک روی هم گذاشت مرور چند باره امشب، خودش را به دست خواب

*** 

 .لیلی -

نگاهی به دور و برش انداخت و با مطمئن شدن از نبودن کسی در راهرو منتهی به سالن نمایشگاه، به 
 .کردمحابا نگاهش میطرف حامد صالح برگشت که گستاخانه صدایش کرده بود و حاال بی

 !بفرمایید -

 چرا پیغام گذاشتم جواب ندادی؟ -

 .ی لبش را از داخل گزید و برای آن که صدایش به گوش کسی نرسد کمی جلو رفتگوشه

 .ی من رو چطور به دست آوردی، هرچند فهمیدنش زیاد سخت نیستدونم شمارهمن نمی -

 .نگاه معناداری به حامد انداخت و آرام، اما مطمئن ادامه داد

ظاهراً ادب کردن تو به دست بزرگترته و خودت  رم سراغ حاج بابات... چونوقتی برگشتم تبریز می -
 .تونی مراقب رفتارت باشینمی

اش ی تیزش را میان انگشت شست و اشارهحامد پوزخند زنان قدمی جلو آمد؛ چرخی دور لیلی زد و چانه
 .زد فشرد و لبخندی بی معنی

 !وای وای ترسیدم -

ی تأسف در جایش چرخید، اما قدم به نشانهاخم نازکی میان ابروهایش نشاند و با تکان دادن سرش 
 .برنداشته حامد راهش را سد کرد و مقابلش ایستاد
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 جواب من چی شد؟ -

 .لیلی پلک روی هم فشرد و نفسش را محکم بیرون داد

بهتره قبل از اینکه دنبال جواب سؤالت از من باشی، یه تجدید نظری تو رفتارت بکنی و به زن عقد  -
 .که حاج صالح با اون تهدیدت کرده، فکر کنیکرده و اون ارثی 

 .حامد یکه خورده اما پر اخم لب زد

 .نیومده... تو راضی باش، حاج بابا با من این حرفها به تو -

 .لبخند عصبیش از حرف حامد پوزخندی شد و م*س*تقیم چشمهای حامد را نشانه گرفت

 .م باهاشون بحث کنمآدمهایی به فالکت و بدبختی تو در حدی نیستن که بخوا -

ای ایستاد و بدون اینکه برگردد ادامه توجه به فک محکم شده حامد از کنارش گذشت، اما لحظهگفت و بی
 .داد

خوام آبرو و حرمتم با خاله زنک بازی های امثال تو خدشه بهتره این بازی مسخره رو تموم کنی، نمی -
 .دار بشه

 .اشت و با قدمهای بلند از راهرو خالی گذشتجواب گذی عاصی شده حامد را بیلیلی""

*** 

 کنه، اه؟بس نمی -

 .اش انداختکالفه از پیامکی که حامد فرستاده بود، گوشی را در جیب پالتو

 اتفاقی افتاده؟ -

با صدای کیوان کمی در جا پرید و به عقب برگشت. کیوان با چند قدم فاصله پشت سرش ایستاده و 
 .باز کرده بود پاهایش را به عرض شانه

 !چیز مهمی نیست -

کیوان اخمی کرد با طی کردن چند قدم فاصله جایی نزدیک صندلی های بامبویی که در حیاط پشتی هتل 
 .چیده شده بود، ایستاد

 چرا عصبانی هستی؟ -

چه بالیی سر افعال جمع آمده بود که یکباره کیوان تصمیم گرفته بود از آنها استفاده نکند و مفرد خطابش 
 !کند
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 .چیزی نیست -

ی مهتابی لیلی بود که با رویش را عقب کشید و نشست. دست به سینه نگاهش به چهرهکیوان صندلی روبه
 .شدبودند بهتر دیده میای که در حیاط هتل کار گذاشته کمک نور المپهای قوی

های نمایشگاه تا همراه شدن با دو روز گذشته از زوایای جالبی او را دیده بود. از چرخیدن میان غرفه
آالت جدید. خیابان انقالب را زیر پا های خارجی و آشنایی با ماشیناعتضادی و چرخیدن میان غرفه

؛ بی اهمیت به بوی لبویی که حالش را بد کرده های کتاب چرخ خورده بودندگذاشته بودند و میان قفسه
 .بود، تمنای نگاهش را اجابت کرده و ظرف لبویی مهمانش کرده بود

 کسی ناراحتت کرده؟ -

 کرد؟داد؟ اصالً کیوان اینجا چه میسرش را پایین انداخت و لب گزید. این وقت شب باید توضیح می

 .مهمی نیستی مسئله -

ای که شنیده بود، کنه، اه"ی "بس نمیآمد از جملهرد و چشم برنداشت. بدش نمینگاهش ک کیوان مصرانه
 .فهمید که چه خبر شدهمی

تونید با نگاه خیره و به قول خودتون نافذ، ما زنها رو مجبور کنید میگاهی اوقات شما مردها فکر می -
 .به اطاعت کنید

باز نگه داشتن  ی لبش کشید و با نیمهشستش را گوشهنافذ" را چنان با غلظت ادا کرد که کیوان انگشتش "
 .دهانش، لبخندش را پنهان کرد

 .تونید امر و نهی کنید و برای ما تصمیم بگیریدکنید، میاصالً چه اتفاقی براتون میفته که احساس می -

 .هایش را بزندکیوان در سکوت اجازه داد تا حرف

 ...کشید و گاهیگاهی اسم حامی رو یدک می -

شد. مردک با زن عقد کرده خجالت اش کرده بود؛ مسخره تر از این نمیهای حامد صالح کالفهتماس
 .کرد تا خودش را نزدیک کندکشید و از هر فرصتی استفاده مینمی

دانست شکایت زد و از چیزی که فقط خودش مینگاهش روی لیلی بود که انگار با خودش حرف می
 .داشت

 چی شده؟ -

 کنید عقل کل هستین و هر کاری انجام میدین درسته؟شما مردها فکر می چرا -
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کیوان دستهایش را آزاد کرد و همزمان ابروهایش در هم گره خورد. مطمئناً روی صحبتش با او نبود، 
اما هر چه بود از همان سؤال اولش بود که دخترک را به ریخته بود. انگار منتظر بود تا خودش را خالی 

 .اش، کمی نزدیکش رفتاحتیاط و به رغم میل باطنی کند. با

های برادرانه نداشته باشم، اما هیچوقت برادر نداشتم، اما جوری بار اومدم که احتیاج به حمایت -
خواد یه نفر باشه تا بتونی فقط و فقط، دور از هر واقعیتش اینه که یک جایی کم میاری و دلت می

 .قضاوتی باهاش درد دل کنی

انست چه مرگش شده، اما احتماالً فشارهای این چند وقته و حاال هم اراجیفی که حامد دهم نمی خودش
ی بزرگی که ردیف کرده بود، اعصابش را به هم ریخته بود. کالفه از جایش بلند شد و به سمت باغچه

 .طرف حیاط بزرگ هتل بود، رفتآن

 ...ببخشید... من -

من کردن لیلی پشت ش کرد؛ آرام از جایش بلند شد و بی توجه به منکیوان سرش را باال گرفت و نگاه
 .سرش ایستاد و گفت

 .خواماگر باعث شدم احساس کنی مجبور به توضیح هستی معذرت می -

ی پا چرخید؛ لب گزید و سرش را شرمنده پایین انداخت. یک لحظه کنترلش را از دست داده روی پاشنه
روی کرده و حرفهایی را زده بود که اصالً ربطی به عالوه بر اینکه زیاده بود و بی محابا حرف زده بود.

 .کیوان نداشت

 ...خوام، نبایدمعذرت می -

اشان باعث شد تا لیلی سرش را کمی باال بگیرد. عطر تلخش اش ایستاد و تفاوت قدیکیوان در یک وجبی
 .عقب رفترا به مشام کشید، اما ملتهب از این نزدیکی لب گزید و قدمی 

 .شم متوجه نمیشم چی میگمبعضی وقتها که عصبی می -

 .قدم عقب رفته لیلی را با قدمی جبران کرد و کمی روی صورتش خم شد

 .کنیمهمه ما حرفهایی داریم که تا وقتی آدم مناسبش رو پیدا نکنیم، لب از لب باز نمی -

، اما هرم نفسهای کیوان که روی صورتش نشست لبش را در دهان کشید و اشک در چشمش نیش زد
اش سر خورد، کیوان پلک روی هم گذاشت. قطره اشک سمجی که راهش را باز کرد و روی گونه

 .دستش را باال آورد

 .گیره و حتی گریه هم مرهم نمیشهگاهی زیادی دلمون می -

ی لیلی برد و بی آنکه صورتش را لمس کند، قطره اشک افتاده ط به سمت گونهکیوان دستش را با احتیا
 .را با سرانگشت گرفت
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 .شه کسی رو آروم کردبیزارم از وقتهایی که نمی -

ی هایش رنگ گرفت. نبضش شدت گرفته بود و قفسهدل لیلی زیر و رو شد از این همه نزدیکی و گونه
 .اش سنگینسینه

 .شهزی رو که باعث آزارت میفراموش کن هر چی -

ی آنکه حرف دیگری بزند بار دیگر اجزای صورت دخترک را مرور کرد و به حافظهگفت و بی
اش سپرد. سر جایش صاف ایستاد و با چرخیدن در جایش، لیلی را در حبابی از بهت و ناباوری دیداری

 .تنها گذاشت

*** 

 موافق نیستین؟ -

 .ها انداخت و یکی یکی ورق زدگای به کاتالونگاه ریزبینانه

  .االن زمان مناسبی برای خرید ماشین آالت جدید نیست -

 .اما، همین االن هم برای سفارشی که گرفتیم، کمی دچار مشکلیم -

 .کرداش اهرم کرده بود و منتظر نگاهش مینگاهی به اعتضادی انداخت که دستش را زیر چانه

 !خواد و باید ببینیم چقدر هزینه فایده دارهبزنیم. تحقیق میگدار به آب تونیم بیما نمی -

 .ها رو سرویس کنمکنم دستگاهدونید، پس من هم سعی میهر طور صالح می -

خوبه"ای گفت و همزمان با بلند شدن اعتضادی، صندلی گردان را کمی عقب فرستاد و از جایش بلند "
 .شد

 .های جدید، کارخونه به رونق قبل برگردهبا خرید دستگاه سفر پرباری بود، امیدوارم هر چه زودتر -

 .ی اعتضادی را مردانه فشرد و سری تکان داددست دراز شده

 .فعالً که با کمک و همت همه مشکل خاصی نداریم و از اون بحران اولیه بیرون اومدیم -

 .مگثی کرد و ادامه داد

 .با آقای ادهم هماهنگ باشید -

روی صندلی نشست؛ نخ سیگاری از پاکت بیرون کشید و آتش زد. پک عمیقی به  با رفتن اعتضادی
سیگار زد و بیشتر در صندلی گردانش فرو رفت. نگاهش را به کتاب روی میز دوخت و دود سیگار را 
محکم بیرون فرستاد. با تأخیری که به پروازشان خورده بود، دیر وقت رسیده بودند. دو ساعت معطلی 
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تهران به فوبیای سفری که در لیلی دیده بود، دامن زد و این را از سکوتش به خوبی متوجه در فرودگاه 
شده بود. تمام مدت پرواز سعی کرده بود با حرف زدن در مورد نمایشگاه سرش را گرم کند و ظاهراً هم 

رغم لیتر کام گرفت و سرش را به صندلی تکیه داد. عدر این کار موفق شده بود. پک بعدی را عمیق
مخالفت لیلی و اصرارش برای گرفتن تاکسی فرودگاه ، "نه" محکمی گفته بود و خودش لیلی را به خانه 

 .رسانده بود و امروز را هم مرخصی داده بود و گفته بود الزم نیست به کارخانه بیاید

از هر کمی خم شد و خاکستر سیگار را در زیر سیگاری تکاند. دخترک ریز نقش این روزها برایش 
تر شده بود. دختری که سه روز ناب را کنارش تجربه کرده بود و همچون َحِول حالنایی نقشی پررنگ

 ...بود برای اَحَسن الحال شدن حالش

کرد، هرگز با مریم هم تجربه نکرده بود. هر ثانیه ای که با لیلی گذرانده میسه روزی که باید اعتراف 
ناصری، بهترین فرصت را برای شناخت لیلی رقم زده بود. از صمیم  بود برایش تازه بود؛ تهران نرفتن

 .قلب سپاسگزار پای ترک برداشته ناصری بود که این فرصت را ایجاد کرده بود

هایش خفه کرد و با خم شدن روی میز کتاب را جلوتر کشید. دستی فیلتر قطور سیگار را زیر انگشت
ا لمس کرد، خاطرات راهشان را از سر انگشتانش به روی جلدش کشید و ورق زد. دستش که کاغذ ر

مغزش رساندند. کتابی که همراه لیلی خریده بود، در ثانیه ای خاطرات سه روز سفر به تهران را برایش 
تداعی کرد. ترس از پرواز، بوی لبو و حتی عطری که از راه شال میان انگشتهایش اسیر شده بود. همان 

دارش افتاده بود و تضاد جالبی با موهای همچون دانه روی موهای حالتای رنگی که آزاشال فیروزه
 .ساخته بود شبش

 .نفس عمیقی کشید و با بستن کتاب، آن را به جای قبلش برگرداند

دستی به صورتش کشید و از پشت میزش بلند شد. حسی تازه زیر پوستش خزیده بود، اما لجوجانه پسش 
هایش را اجابت کرد و قبل از آنکه منصرف ی انگشتداد. وسوسهمی اشزد و کج دار و مریز بازیمی

شود، گوشی را برداشت و با وارد شدن به لیست آخرین مخاطبانش، روی اسم لیلی مکث کرد. نگاه 
مرددش روی اسم ذخیره شده بود، اما دلیل محکمی برای چسباندن انگشتش به صفحه گوشی و برقراری 

ش را جایی نزدیک اسم لیلی برد، اما قبل از آنکه دکمه اتصال را لمس کند ارتباط نداشت. انگشت شست
 .گوشی را روی میز انداخت

به همان سرعت که تصمیم گرفته بود، منصرف شد. کف هر دوستش را روی میز اهرم کرد و سرش را 
ه بود تا اینطور ها بود برای انجام کاری مردد نشده بود؛ اساساً اتفاق خاصی نیفتادپایین انداخت. سال

م*س*تأصلش کند، اما این چند وقت با دیدن لیلی و اتفاقاتی که افتاده بود، چیزی در سرش چرخ 
توانست منکر حسی خوبی باشد خورد. این سفر اخیر هم حسن ختامی بود به افکار سردرگمش، نمیمی

ی قدی اتاقش رفت و با فرو اش را از میز گرفت و به طرف پنجرهکه کنار لیلی تجربه کرده بود. تکیه
اش دهد و اش تصمیم گرفت سامانی به افکار به هم ریختههایش در جیب شلوار جین زغالیکردن دست

 .تکلیف خودش و دخترک را در ذهنش معلوم کند

*** 

 .امروز واقعاً نای اومدن نداشتم -
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بینمت" خداحافظی سریعی کرد و تماس را و پرحرص هنگامه زد و با گفتن "فردا می لبخندی به جیغ خفه
قطع کرد. یک ساعت نق زده بود و متلک پرانده بود که خود کیوان به کارخانه آمده در حالی که تو خانه 

 .ایمانده

یوان که به خانه رسانده بودش، لبخند ی کی خستهاش گذاشت و با یادآوری چهرهی گوشی را کنج چانهلبه
کم جانی زد. دیشب با ماشین خودش که در پارکینگ فرودگاه بود، به خانه رسانده بودش و طول مسیر به 

 .کالمی مهمانش کرده بودموسیقی بی

را تکان داد. کیوان ناخواسته در  هایش روی هم، سرشلبهایش را به هم فشرد و همزمان با فشردن پلکه
حال پتو کرد. گوشی را روی تخت انداخت و بیپررنگ شده بود و این موضوع کمی نگرانش می چشمش

کم، شد و کمرا روی سرش کشید.مطمئناً اثرات این سفر و نزدیکی بود و قاعدتاً شامل مرور زمان می
 .اش را آرام تکان دادشد. پتو را بیشتر زیر سرش مچاله و زانوهای خم شدهرنگ میکم

مه گفته بود که کیوان به کارخانه رفته. چطور به او گفته بود خانه بماند و استراحت کند، اما خودش هنگا
جنبه بودن دلش لعنتی نثار بی ی دیشب کیوان دلش را باال و پایین کرده بود وبه کارخانه رفته بود؟! جمله

لحظه زبان گزیده بود از این کرده بود و آرزو کرده بود خیال کیوان از سرش بیرون رود، اما همان 
 .اش نشسته باشد و اجابت کنددعا، تا مبادا مرغ آمین روی شانه

غلتی در جایش زد و سرش را از زیر پتو بیرون آورد. دلش بازی در آورده بود و عین دخترک های 
وی اش را رکشید. پوست لبش را گزید و دست مشت شدهچهارده ساله روی دیوار خیال کیوان سرک می

اش زد و گانهقراری های بچهقلبش گذاشت و تالش کرد این ریتم ناموزون را ترجمه کند. پوزخندی به بی
بار دیگر پلک روی هم فشرد. بهتر بود قبل از اینکه کاری دست خودش بدهد، دست و پایش را جمع کند 

 .و خیال خام کیوان را از سرش بیرون کند

 "!خیال چپ نکن با خودت لیلی"

اش کشید و با روشن کردن چراغ حوصله عقب زد و سر جایش نشست؛ دستی به موهای آشفتهرا بی پتو
و دیدن ساعت نه شب، دستش به تشک تخت تکیه داد و خودش را از تخت باال کشید. تخت الله را مرتب 

نرم زیر ی اتاق رفت. با ایستادن مقابل آینه، سرانگشتانش را کرد و به طرف میز آرایشی کوچک گوشه
آلودش کشید و نچی گفت. زیاد خوابیده بود و انگار کسی خیال بیدار کردنش را نداشت اال های خوابچشم

اش سراند و تار هنگامه؛ قطعاً اگر زنگ نزده بود، هنوز خواب بود. انگشتش را از زیر چشم روی گونه
 .موی افتاده روی صورتش را باال فرستاد

ای رنگ را شکار کرد؛ باز هم نه گرفت و با برگشتن، نگاهش شال فیروزهبا صدای فرخنده نگاه از آی
ی دیگر اتاق و کیوان برابر چشمهایش جان گرفت. آرام از آینه فاصله گرفت و به طرف شالی که گوشه

روی چمدان بود، رفت. با برداشتن شال و لمس آن، تمام احساسی که سعی در خفه کردنش را داشت، 
 .اراده شال را در جستجوی ردی از کیوان به صورتش چسباند و عمیق بویید دود هوا شد و بی

*** 

 .همیشه به سفر -

 .لبخندی به تعارف پریسا زد و "تشکر"ی کرد
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 !خوره، به چه دردی میسفری که سوغاتی درست و حسابی نداشته باشه -

 .ی روی میز گذاشتجا در پوشهکاغذهایی روی میز را دسته کرد و یک

ه روز بود و مدام تو نمایشگاه بودم، من حتی وقت نکردم به بازار فرش برم، خرید کردن که س -
 .پیشکش

 .ای باال انداخت و تابی به گردنش دادهنگامه شانه

 .وقتی رفتی و برای من خرید کردی، حساب کار میاد دستت -

به مرتب کردن میزش  "ی گفت و شروعی "چشملبخندی به لوس بازی هنگامه زد و برای ختم قضیه
 .کرد

 لیلی چیزی شده؟ -

 .کردزده نگاهش می دستش در هوا ماند و نگاهی به پریسا انداخت که زل

 چیزی باید بشه؟ -

 .دانم"ی گفت، اما نگاه نگرفتپریسا "نمی

 .چیزی نشده؛ فقط کمی خسته و بی حوصله هستم -

 ل کردی روی میز را در کشو گذاشت و کشو را قفوسایل اضافه

 .ها رو تحویل بدم، کمی استرس دارمتا آخر هفته باید تابلو فرش -

 شه؟حاال چند روز دیرتر، مگه چی می -

دانست چند روز گذشته را چطور ربطش پنهان شد. خودش که مینه" آرامی گفت و پشت حرف بی"
 .دادسپری کرده، اما جرأت مرور را هم به خودش نمی

 !صریباید برم پیش آقای نا -

 آقای ناصری و پای گچ گرفته دیدن داره؟ -

شان گوشی کلید را از قفل بیرون کشید و بی آنکه جوابی به شوخی هنگامه بدهد، زیر نگاه خیره و سؤالی
اش را آزاد کرد و را از روی میز برداشت و به از اتاق بیرون رفت. در را که بست نفس حبس شده

م از هیجان برایش اش کشید و با مرتب کردنش به سمت اتاق ناصری به راه افتد. این حجدستی به مقنعه
 .زیاد بود. بی قراری هایی که گریبانگیرش شده بود و ظاهراً درست شدنی نبود

*** 
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 .مامان حوری آروم باش -

 .خوای آروم باشمدونی و ازم میچطوری سیمین؟ اوضاع رو می -

 .قدمش میان دو پله ایستاد و اخم کمرنگی میان ابروهایش جا خوش کرد

 .د و گفت بستریش کرده دلم تا دهنم اومد باالدیشب که ساالر زنگ ز -

ی در جواب حوری داده بود، ی سیمین که "گیج شدم"تر. صدای کالفهدستش مشت شد و اخمش پررنگ
 .را پایین رفت خطی روی اعصابش کشید و با قدمهای تند پیچ پله

 چی شده؟ -

 .ا به قامت کیوان دوختدارش رسیمین به عقب برگشت. حوری سرش را باال آورد و نگاه نم

 !مامان -

 .سیمین پوست لبش را کند؛ نگران اما محتاط لب زد

 .بابات بستری شده بیمارستان -

 .لرزید و سرش پایین افتاده بودهایش بی صدا مینگاهش را از سیمین به حوری کشاند که شانه

 یعنی چی؟ -

 .تکان دادسیمین دستهایش را پراسترس در هم قفل کرد و سرش را مضطرب 

 .دیشب آخر وقت مامان حوری زنگ زده بوده به بابات، اما جواب نداده -

 خب؟ -

یک ساعت بعد ساالر زنگ زد به من که رفته بوده دیدن بابات، اما وقتی رسیده حال بابات بد بوده و  -
 .مجبوررشده زنگ بزنه اورژانس

 .سیمین بغض چنگ انداخته به گلویش را پس زد و ادامه داد

 .االن هم که بستری شده بیمارستان -

دستش را کالفه پشت گردنش کشید و پلک روی هم گذاشت. همزمان چند حس متفاوت به ذهنش تزریق 
شد. سرش به دوران افتاد، اما خودش را کنترل کرد. ترس، اضطراب، نگرانی و در نهایت حسرت و 

کرده بود، بیشتر از حد گنجایشش بود.  سالگی رهایش بغض. تصور نبودن عمران، عمرانی که در یازده
 .های آهسته به سمت سیمین رفتاش سنگین شده بود، اما با حفظ چهره و با قدمی سینهقفسه
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 !نگران نباش -

زد بزاق دهانش را به سختی پایین داد و نگاه نامطمئنش را از سیمین گرفت؛ خودش هم به حرفی که می
 .چیزی بگوید، اما کالم کیوان ساکتش کردایمان نداشت. حوری لب باز کرد تا 

 .زنم به ساالر ببینم چه خبرهزنگ می -

با لبخند کمرنگ و پراسترسی که روی لب سیمین نشست، نگاه دزدید و با بیرون آوردن گوشی از جیب 
 .شلوار جین تنگش به سمت حیاط رفت

*** 

موهای جوگندمیش کشیده شد. نه توان  های استخوانی بهنگاه مبهوتش از چشمی به چشم دیگر و از گونه
تواست خواست جلو برود و نه میشد که ندیده بودش؟! نه میماندن داشت نه تاب رفتن. چند سال می

تنهایش بگذارد. دستهایش را روی سینه قفل کرد و خیره، اجزای صورت و اندام نحیفش را از نظر 
پدرش را اینطور آشفته و تنها، روی تخت کرد بعد از سالها، گذراند. در تصورش هم خطور نمی

 .بیمارستان ببینید

ی عمران گرفت و گردنش را اش نشست، نگاه از قامت تکیده و زیر سیم و لولهبا دستی که روی شانه
 .چرخاند

 .بیا بشین. از وقتی اومدی سر پایی -

 .بی تفاوت به حرف ساالر سرش را برگرداند و "خوبم" آرامی گفت

 !کیوان -

اش داد. بغض همچون پیچک دور گلویش پیچیده بود و قصد این بار نه نگاه گرفت و نه تغییری در چهره
 .خفه کردنش را داشت

 .چقدر بهت گفتم حالش بده، اما باور نکردی -

 .اش کردجواب سکوتش، نفس پرحرص ساالر و "احمق"ی بود که ضمیمه

 االن اومدی باالی سرش وایستادی که چی؟ -

اش را العملی نشان دهد، یقهش را روی هم فشرد و یک لحظه و قبل از آنکه ساالر بتواند عکسپلکهای
 .چنگ زد و آرام و شمرده شمرده لب زد

 !االن نه وقت سؤال و جوابه، نه وقت توضیح دادن من برای تو -

 .گذاشت ساالر نگاهی به عمران انداخت و با اطمینان از بیدار نشدنش، دستش را روی دست کیوان
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 چسبونی؟چرا زود آمپر می آروم باش بابا! تو -

 .ی ساالر جدا کرد و قدمی عقب رفتدستش را با ضرب از یقه

 .هستم. تو یکی دیگه مراقب حرف زدنت باش ی کافی کالفهساالر به اندازه -

 .ساالر چنگی به موهایش زد و سری تکان داد

 .ینجا موندهمن برم مامان رو بفرستم خونه. از صبح ا -

 .ببر خونهعمه سیمن رو  مونم، تومن اینجا می -

شد و زیر اش سنگین باال و پایین میسری تکان داد و به عقب برگشت؛ نگاهی به عمران انداخت که سینه
کشید. دستش مشت شد، اما با چرخیدن در جایش از کنار ماسک سبز رنگ اکسیژن هم به سختی نفس می

 .ن رفتساالر گذشت و بیرو

*** 

 به اعتضادی گفتم که با ساالر هماهنگ باشه؟ -

 ...ها نکن؛ فعالً کهتو خودت رو درگیر ماجرای دستگاه -

ای که به در خورد حرف ناصری نیمه تمام ماند؛ کیوان"بفرمایید"ی گفت و نگاهی به مانیتور با ضربه
 .لپتاپش انداخت

 .سالم -

هوای تازه را  ؛ دیدن لیلی آن هم بعد از چند روز برایش حکمبا شنیدن صدای لیلی سرش را باال آورد
 .توانست کتمان کندای که زیر پوستش خزیده بود را نمیداشت. حس تازه

 .سالم، بیایید تو -

های چرمی جا کرد و وارد شد؛ با بستن در پشت سرش به سمت صندلیلیلی پوشه را در دستش جابه
 .ز نشسترفت و روی نزدیکترین صندلی به می

 خوبی خانم امیری؟ -

تشکری" در جواب احوالپرسی ناصری گفت و به سمت کیوان برگشت. کیوان خودنویس پارکر را روی "
 .میز گذاشت و به صندلی تکیه داد

 تحقیق در مورد اون کارخونه که خواستم رو انجام دادید؟ -
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ه هنگامه گفته بود، کیوان لیلی پوشه را روی میز گذاشت و "بله"ای گفت . از یک ساعت پیش ک
 .دیدش دیگراحضارش کرده، این پا و آن پا کرده بود، اما در نهایت چه؟ باید می

 .من برم کیوان، از اوضاع عمران بی خبرم نذار -

هایش فشرد؛ نیم نگاهی به لیلی انداخت که سر به زیر نشسته بود و خودنویس را برداشت و میان انگشت
 .روزه سکوت گرفته بود

ی گفت و لبخند مرموز و معنادار ناصری را پس زد. با دنبال کردن ناصری، تا بسته شدن حتماً""
 .درسکوت کرد

 خب؟ -

لیلی پوست لبش را کند و با زحمت گردنش را صاف کرد. ته ریش منظم، گوشه چشم چین خورده و 
 .موهای مرتبش به طرز عجیبی جذابش کرده بود

 چی شده؟ -

نشاند. این دختر عوض شده بود. از آن لیلی اش لبخندی روی لبش سؤال غیرمنتظره نگاه گنگ لیلی از
 .دانستروزهای اول خبر نبود. یک چیزی تغییر کرده بود، اما چه چیزی را نمی

 .چیزی نیست... اگر کاری ندارید، من برم -

بازش کرد، اما زیر  کشیدن آن، پرونده را زیر دستش کشید و اش را از صندلی گرفت و با جلوتکیه
رسید. هر چقدر مریم شلوغ و پر سر و صدا چشمی نگاهش به لیلی بود که کمی مضطرب به نظر می

ی مرور شد ساعتها برایش حرف زد، بی آنکه متوجهبود، لیلی آرام بود. از آن دسته آدمهایی بود که می
اش انداخت. با ی گوشیفحهاش خط نگاهش را برید و نگاهی به صزمان شوی. با صدای زنگ گوشی

 .دیدن اسم ساالر تماس را وصل کرد و گوشی را به گوشش چسباند

 چی؟ -

لیلی کنجکاو سرش را کمی باال آورد، اما نگاه زل زده کیوان را که دید، لعنتی نثار روحش کرد و نگاه 
 .دزدید

 .دکترش کی میاد؟...مامان خوبه؟... باشه...پس تا یک ساعت دیگه -

 .ی روی میز انداختا قطع کرد و گوشی را روی کاغذهای پخش شدهتماس ر

 .مونه تا ببینم چکار کردین، االن باید برم بیمارستاناین پوشه پیش من می -

 !بیمارستان -
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سری تکان داد و کمی روی میز خم شد؛ انگشتش را روی موس لپتاپش لغزاند و بعد از خاموش کردن، 
 .بستش

 باباتون؟ چیزی شده؟ -

 .ی کتش را صاف کردهایش را بیرون کشید و یقهکت جیرش را تن کرد و با کشیدن دستش، آستین

 .مشکلی ریوی داره، بستری شده بیمارستان و متأسفانه حالش بده -

 .ای گفت و دستهایش را در هم گره زدلیلی "وای" خفه

 شه؟حاال چی می -

 .دنبال گوشی همراهش گشتکیوان دستی به جیب سمت راست کتش کشید و با چشم 

 .دونم، هنوز با دکترش صحبت نکردمنمی -

ی کیوان زیر لب "خدا شفا بده"ای گفت و در سکوت حرکات سریع کیوان را دنبال لیلی با دیدن عجله
 .کرد

 .زنمخونم و اگر به مورد گنگی برخوردم زنگ میمی -

ای گفت. با بود، گرفت و زیر لب "باشه"ای که در دست کیوان حواس نگاهش را از پروندهلیلی بی
 .برداشتن سوئیچ و گوشی همراهش، از پشت میز بیرون آمد و پشت سر لیلی ایستاد

 خوای اینجا بمونی؟می -

اش "ببخشید"ی گفت و کیوان به لبخند کوتاهی لیلی تکانی خورد و به عقب برگشت. خجالت زده از گیجی
راز کرد و پشت سر لیلی که امروز، لیلی هر روز نبود بیرون بسنده کرد. دستش را در به سمت در د

 .رفت

*** 

کنار در اتاق ایستاده بود و دست به سینه نگاهش به سیمین بود که کنار تخت عمران ایستاده بود و سعی 
 .داشت نگرانیش را پنهان کند

 .کننشه و مرخصش میدکترش گفت، با چند روز بستری بودن، بهتر می -

 .سیمین شال حریر را کمی عقب زد و روی صندلی کنار تخت نشست

 .بهتره زودتر مرخص بشه وگرنه مامان حوری از پا در میاد -
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شان را تا سر ی تنفسی را پشت سر گذاشته بود و همهنگاهش را از سیمین به عمران کشاند که یک حمله
شت، آن لحظه م*س*تأصل شده بود و بین ای که به عمران داحد مرگ ترسانده بود. با تمام بی حسی

اش باال رفته بود. ساالر هول زده، خس سینهحسی دوگانه گیر کرده بود. رنگش کبود شده بود و خس
زنگ باالی تخت را فشار داده بود و خودش سراسیمه به استیشن پرستاری رفته بود و خبرشان کرده 

کننده بود. ترجیح داد در حال حاضر به اتفاقاتی که  فهبود. مرور لحظات دردآوری که گذرانده بودند، کال
 .افتاده بود، فکر نکند

 .مامان، بلند شو که باید با ساالر بری خونه -

شش دانگ حواس سیمین به همان مساحت کمی بود که تخت عمران در آن قرار داشت. دلسوخته از 
ای اولین بار دیده بودش، دوستش داشت. های عمران، اما باز هم به اندازه همان روزی که برمرامیبی

شم ... یار گلنده توزاولماسین" را ی" کوچه لره سو سپ میهمان اولین باری که عمران سرکش، ترانه
 .قیدانه زمزمه کرده بود و دل سیمین را زیر و رو کرده بود و به دنبال آن زندگیش رابی

 .تکانی خورد و به عقب برگشتحواس در جایش ی سیمین را که فشرد، سیمین بیشانه

 .مونمبلند شو مامان! من پیشش می -

دار سیمین دلش را به درد آورد، اما لبخند کم رنگی زد و با گرفتن بازویش او از روی صندلی نگاه نم
 .بلند کرد

 !بریم عمه -

 .با صدای باز شدن در هر دو به عقب برگشتند و سیمین در جواب ساالر سری تکان داد

 خوای بمونی کیوان ؟مئنی میمط -

ی تخت به دستش داد و با گذاشتن دستش، پشت کمر سیمین او را به سمت کیف دستی سیمین را از لبه
 .بیرون هدایت کرد

 !مونممی -

 .خاطر سیمین روی هم فشرد و رفتنشان را دنبال کرد ی اطمینانهایش را برای نشانهپلک

*** 

اش کشید روی در گذاشت و نشست. کف هر دو دستش را به صورت خستههی روباش را روی کاناپهپالتو
اش نشان از منظم تر شدن تنفسش داشت. روز سختی و نگاه ماتی به عمران انداخت که حرکت آرام سینه

را سپری کرده بودند و حتی فرصت نکرده بود نگاهی به تحقیقاتی که لیلی انجام داده بود، بیاندازد. 
اش را دراز کرد و با تکیه دادن سرش به دیوار سرامیکی سینه قفل کرد، پاهای کشیدهدستش را روی 

 .شدی گذر زمان نمیاتاق، چشم روی هم گذاشت. انگار زمان روی دور تند افتاده بود و متوجه
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ی عمران و بی آنکه تغییری در حالت نشستنش دهد، چشم باز کرد. چشم روی هم نگذاشته، با سرفه
کرد ماسک را از روی صورتش بردارد، امتداد داد. تکانی خورد تا دست عمران که تالش می نگاهش را

و بی میل از جایش بلند شد. حاال و این لحظه نه توان رویارویی با عمران را داشت و نه دلش 
 .خواست داشته باشدمی

 !آب -

رفت و بطری آب معدنی را  پلک رو هم فشرد، اما آرام و بی کالم به سمت یخچال کوچک، نزدیک تخت
تر شد، سرعتی به حرکاتش داد و لیوان آب پر شده را های خشک عمران که شدیدبیرون آورد. سرفه

 .برداشت و بی آنکه در یخچال را ببند به سمت تخت رفت

 !آروم ... آروم -

عمران که  ای آب بنوشد. دستدست راستش را زیر بالش بزرگ برد و کمک کرد تا عمران بتواند جرعه
ای آب کرد تا بتواند با نوشیدن جرعهروی دستش نشست، نگاهش را تا دست عمران کشاند که تالش می

راه نفسش را باز کند. به سختی بغض نشسته در گلویش را همراه آب دهانش پایین فرستاد و چشم بست تا 
 .تقالی پدرش برای نفس کشیدن را نبیند

 .را از لبش جدا کرد عمران سرش را عقب کشید و لیوان

 !دستت درد نکنه بابا -

از تجزیه و تحلیل حرکات عمران دست برداشت و دستش را عقب کشید و همزمان دستش دیگرش را 
 .روی تخت سراند و او را خواباند

 بهترین؟ -

هایش "خوبم"ی گفت، اما نگاهش را جدا نکرد. رمق، میان سرفهعمران نگاهی به کیوان انداخت و بی
اش باال کشید و ماسک را پر روی میز کنار تخت، پتو را تا سینهری تکان داد و با گذاشتن لیوان نیمهس

 .از روی گلویش برداشت

 .استراحت کنید -

 .دست عمران دور مچش پیچید و مانع شد تا ماسک را روی صورتش بگذارد

 !خوبم بابا -

هایی که سالها در حسرتش مانده بود، دستش را از زیر دست توجه به بابا گفتنسری تکان داد و بی
 .عمران بیرون کشید

 !ایم و دورچقدر غریبه -
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گرد کرد و با گذاشتن بطری آب در یخچال در آن را میل از صحبتی که عمران شروع کرده بود عقببی
 .بست

 .خیلی وقته فقط آشناییم -

 .اش مشت کردای کرد و دستش را روی سینهسرفهعمران 

 .دونم دل پری از من داری! این رو قبل از اینکه برگردی، گفته بودیمی -

 .آمد درد دلی کرده باشد، آن هم با پدرشبرگشت و با چشمهای ریز شده نگاهش کرد. یادش نمی

 .خوام از گذشته حرفی بزنم، نه االن وقت این حرفهاستنه من می -

 پس کی؟ -

دانست حرفی سرد نگاهش کرد. اگر به خودش بود، هیچوقت... اصالً چه دلیلی داشت از چیزی که می
 .تواند قانعت کندآید و دیگر نمیبشنود؟ از یک جایی به بعد شنیدن دالیل دیگران توجیه به نظر می

 ...من اشتباه کردم، اما -

 .ما منتظر ماند و خط نگاهش را نبریدهای خشک عمران سوهان روی اعصابش کشید، اسرفه

 .دونم... همون سالها... برات... تموم شدممی -

 .ی حفاظ تخت تکیه داد، ماسک اکسیژن را روی دهانش گذاشت و لب زدقدمی جلو گذاشت و به میله

 .کنیماستراحت کنید، بعداً صحبت می -

قابل دیدن بود. پتو را بار دیگر روی لبخند کم رنگ عمران، از پشت ماسک بخار گرفته از نفس، هم 
ی چرمی رفت و روی آن نشست. خیره به اش تنظیم کرد و از تخت فاصله گرفت. به سمت کاناپانهسینه

عمرانی ماند که پدرش بود، اما از این لفظ سهمی نبرده بود و درک درستی از این اسم نداشت. مرد 
کس جز خودش مقصر این حال و روزش نبود. در هیچرویش صالبت گذشته را از دست داده بود و روبه

ترین تصویری بود که عمران از خودش چشمی از سمت او یا سیمین بود و این دردناکحسرت گوشه
های سرد تکیه داد و پلک روی هم گذاشت، اما تا خود صبح ذهنش ساخته بود. سرش را به سرامیک

 .فقط عمران بینا بوددرگیر مردی ماند که روزی پدر بود، اما امروز 

*** 

 روی صندلی گردانش کمی ُسر خورد و با جابجا کردن کمرش بیشتر در صندلی فرو رفت. تا صبح و
آمدن ساالر به بیمارستان، یک چشم باز و یک چشم بسته، نگاهش به عمران بود. دکتر وضعیتش را 

هایش را در هم هم داده بود. انگشت ی تنفسی دیگری رانرمال اعالم کرده بود، اما سربسته احتمال حمله
 .قفل کرد و نفسش را عمیق بیرون داد
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راحت نیست؛ قطعاً راحت نیست که بعد از سالها وسط ماجرایی باشی که چند سال گذشته روی 
ی اش با عمران یکباره قطع شده بود و حاال ناخواسته باید این رابطههای آن ایستاده بودی. رابطهمخروبه

تر کردن را داشت. جسم نحیف کرد. نه ساختن بلد بود و نه دلش تاب خرابا بازسازی میقطع شده ر
 .بستعمران راه هر کشمکشی را می

سرش را بیشتر به پشتی صندلی تکیه داد و با خیال رسیدن به ساحل آرامش بعد یک تالطم سنگین، 
ت هجوم افکار آنقدر زیاد است که خوابی دیشبش را روی هم گذاشت، اما قدرچشمهای سوز افتاده از بی

ی های ورق ورق شدهمجالی برای آرام کردن ذهنش پیدا نکرد. خودش را سرخورده و میان پاره
 .دید، اما دریغ از یک خط که بتواند دلش را آرام کند و سرش را سامان دهدخاطرات می

نی گیر افتاده. هر طرفش را دانست. حس کسی را داشت که در بیابااز کجا و چطور؟" جوابش را نمی"
اش از دید که با نگاهی مضطرب، به پای پدرش آویزان است و چانهای میکرد پسر بچهکه نگاه می

 .لرزدبغض می

در موهایش فرو کرد  ی صندلی گذاشت و با کمک دستش صاف نشست. پنجهساعد دستش را روی دسته
به کارخانه آمده بود و این  آنکه به خانه برودو موهای پشت سرش را کشید. خسته و بی حوصله بی 

حوصله" بفرمایید"ی گفت و ای که به در خورد، بیترش کرده بود. با صدای ضربهوضعیت آشفته، آشفته
 .همزمان با پایین کشیدن کشباف پایین پلیورش، روی صندلی جابجا شد

 !سالم -

 .ی دستش لیلی را دعوت به نشستن کردا اشارهای زد. ببا صدای لیلی سرش را برگرداند و لبخند خسته

 .شم، فقط اومدم پرونده اون روز رو ازتون بگیرممن زیاد مزاحمتون نمی -

 .کرد و سرش را گنگ تکان داد چشمهایش را ریز

 کدوم پرونده؟ -

 .لیلی دلخور از تماسی که قرار بود کیوان بگیرد اما نگرفته بود، کمی رسمی جواب داد

 .خواستید برید بیمارستاناون روز که می -

 .رسید لب زدی فهمیدن باال و پایین کرد و رو به لیلی که کمی گرفته به نظر میسری به نشانه

 .بشین -

کمی کار دارم، اگر پرونده رو مطالعه نکردید بدید به من تا یه نسخه کپی بگیرم ازش، چون من  -
 .ارمای از اون پرینت ها ندی دیگهنسخه

 !بشین -

 .لحن محکمش لیلی را از جا پراند
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 .خیلی خستمه. دو روز گذشته دو ساعت مفید نخوابیدم -

ی فلزی بارید. قدمی نزدیک رفت و زانویش را به دستهلیلی نگاهش کرد، خستگی از سر و صورتش می
 .مبل تکیه داد

 آقای بینا بهترن؟ -

هایش را مالید. خستگی بیش از اندازه کمی تندخویش اش کشید و چند مرتبه چشمدستی به صورت خسته
 .کرده بود

 .شرایط بحرانی رو پشت سر گذاشت -

 .لیلی پوست لبش را کند و زیر لب"خدا را شکری" گفت

 ؟م*س*تأصل به نظر میاید! اگر حالشون بهتره پس چرا شما حالتون به هم ریخته -

اش گذاشت و دستش را روی پیشانیز، کف هر دو ی میسری تکان داد و با اهرم کردن آرنجش به لبه
 .فشرد

 .دیواری از بغض و کینه و حسرت سالهاست بین من و پدرم کشیده شده و آرامش هردومون رو گرفته -

 .انداخت که خسته و درمانده در اتاق کارش نشسته بود لیلی متعجب از حرف کیوان نگاه کنجکاوی به او

ی نزدیک شدن به ن طرف دیوار، اما پاهام میخ شدن به زمین و اجازهخوام سرک بکشم اوگاهی می -
ی هتل از بابات حرف زدی، برای اولین بار بعد سالها دلم دن. اون شب که تو محوطهپدرم رو بهم نمی

 .برای بابام تنگ شد

 .عجز کیوان گلویش را فشرد و ناخواسته قدمی به جلو برداشت

 د؟مطمئنید آقای بینا خوب هستن -

 .هایش را فشردشقیقه بی حواس سری باال و پایین کرد، چشم بست و با انگشت شست و میانه

 .یازده سالم بود که فهمیدم بابام قراره ولمون کنه و بره دنبال زندگی خودش -

لیلی لبش را محکم زیر دندانش کشید و به عادت مواقع استرس، انگشت شستش را زیر چهار انگشت 
زد. یازده سالگی خودش پر از حضور ه بالیی سرش آمده بود که اینطور حرف میدیگرش فشرد. چ

 .کرد"محمود"ی بود که با تنی خسته از کار باز هم محبتش را بی دریغ شامل حالش می

استفاده ی بیدونی من دو بار تو زندگیم التماس کردم، اما هیچ کدومش جواب نداد و عین یه تیکهمی -
 ن؟پرتم کردن و رفت
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زد، تنش را لرزاند. ی کیوان که انگار با خودش حرف میزدهبا صدای کیوان به خودش آمد و نگاه یخ
ای روی میز پر کرد و با احتیاط خودش را به میز بزرگ کیوان نزدیک کرد و لیوان آبی از بطری شیشه

 .جلو کیوان گرفت

 .اولین بار به پدرم التماس کردم تا به خاطر من بمونه -

 .وزخندش دردآور بودپ

کردم برای پدرم مهم هستم و اون روزهایی که من رو، روی دستش و تو ای فکر میبه طرز احمقانه -
 .چرخوند همیشگی هستنهوا می

 .لیلی لیوان را جلوتر گرفت و آرام لب زد

 !بخورید -

 .دستش را دراز کرد، لیوان را از دست لیلی گرفت و روی میز گذاشت

 .دوستش داشتم، اما اون تو همون شب بارونی بخاطر یک زن ما رو رها کرد و رفت -

 .ی کیوان تا مشت محکمش امتداد پیدا کردنگاه لیلی از صورت ملتهب و فک منقبض شده

مامان حوری به بابا گفت نکن... گفت نرو، اما بابا پاش رو از بین دستهای ضعیفم بیرون کشید و  -
 .رفت

 .کردبه لیلی بود و آرام زمزمه می نگاه ماتش

 !چرا گوش نداد -

سالگی کیوان ُمرد. روزهای سختی را پشت سر  لیلی نگاهی به نگاه ماتش انداخت و دلش برای یازده
 .اش همچنان در ضمیر ناخودآگاهش مانده بودگذاشته بود و ظاهراً اثرات سوء

 .م عین ساالر؛ اما هیچ چیز مثل قبل نشدبعد از اون دایی سعید بود که شد بابام و من شد -

 .لیلی سکوت کرد تا کیوان حرف بزند

اولین باری که بعد از سالها زنگ زد و بهم گفت بابا، تموم حرصم رو روی پدال گاز خالی کردم تا  -
 .های پنهونم رو بریزم بیرونتموم عقده

 .مکثی کرد و ادامه داد

ین بار از هر چی بچگی بود بیزار شدم. وقتی یادم میاد برای چی اما باز هم راحت نشدم و برای هزارم -
 .دهخوره و ذهنم رو سوراخ شده تحویلم میو کی کنار گذاشته شدیم، افکار عین موریانه مغزم رو می
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ی قدی اتاقش نگاه لیلی را دنبال خودش کشاند. طبیعی از روی صندلی بلند شد و با رفتن به سمت پنجره
 .به وضوح پیدا بودنبودن رفتارش 

حس آدمی رو دارم که سالها وسط حباب گیر افتاده بود و یکباره همه چیز از حالت گنگی دراومده.  -
ی آدم زندگی کن، در حباب رو ترکوندن و بهت میگن همه چیز یه خواب بوده، حاال بلند شو و مثل بچه

 .خواد فراموش کنم و همه چیز رو پاک کنمحالی که من دلم می

رسید تا بتواند آرامش کند، با این وجود از روی یلی بزاق دهانش را پایین فرستاد. حرفی به ذهنش نمیل
 .صندلی بلند شد و به سمتش رفت

تونید فراموش کنید؟ اگر جوابتون مثبته که هیچ، اما اگر نیست باید باور کنید که همون محبتی که در می -
 .محکم بوده که حاال قادر به فراموشی خود خواسته نیستید طول اون یازده سال بهتون داشته آنقدر

 .زنمدونم بر اساس کدوم منطقی دارم باهات حرف میکنم تو حبابم و نمیمن االن هم حس می -

 .زنیمکنیم و حرف میگاهی اوقات ناخواسته اعتماد می -

ه دیدی به بیرون نداشت ایستاد ترین قسمت پنجره کها در گوشهبا دور زدن صندلی لیلی قدمی برداشت و
 .ی کیوان انداخترخ آشفته و خستهو نگاهی به نیم

مطمئناً مادرتون بیشتر از شما آسیب دید، حداقلش اینه که شما فرصت یک زندگی درست رو داشتی،  -
 ...اما ایشون

 .شدتر نفس بکی پلیورش کرد و با جدا کردنش، تالش کرد تا راحتچهار انگشتش را گیر یقه

 .ی تنفسی داشت و من یک لحظه احساس کردم قراره مثل چند سال پیش از دستش بدمامروز که حمله -

 .لیلی لبخندی زد و دستهایش را در جیب پالتو فرو کرد

کنم که فراموش کنید و به زندگی معمولیتون برسید، اما فرصت بدید تا ایشون هم من نصیحتتون نمی -
 .ها دردتون رو کمی التیام بدهحرف بزنن، شاید این حرف

 .به سمت لیلی خندان برگشت و خشک نگاهش کرد

تری به ماجرا نگاه کنید؛ گاهی اوقات نکات مهم، زیر حس بدتون رو عقب بزنید و با دید واضح -
 .چرخوننشن و ما رو دور اصل ماجرا میجزئیات پنهون می

 .اش را به پنجره تکیه دادشانه اش بیشتر مشت کرد ولیلی دستهایش را در جیب پالتو

 .کنیم تا کمتر احساس ناتوانی کنهی خونه، اما ما تالش میپدر من بخاطر یک حادثه افتاده گوشه -

 .پدر تو، ولتون نکرد -
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 .اش را نشانه رفتهای خستهلیلی لبخند کمرنگی زد؛ لبش را با زبان تر کرد و نگاهش مردمک

کنم، اما از این زاویه نگاه کنید که حداقل تمام مدت با فریب کنارتون من کار پدرتون رو تأیید نمی -
 .زندگی نکرده. پس حاال که برگشته کمی فکر کنید، هم زدن اتفاقات گذشته به نفع هیچکس نیست

 .اخمی کرد و سرش را برگرداند

 .مثالً وجدانش رو آروم کنه چیزی برای هم زدن وجود نداره، االن هم برگشته تا -

 .اش را از دیوار جدا کرداش گرفت و تکیهروزهلیلی نگاهی از ته ریش چند 

کمی استراحت کنید، ظاهراً قرار نیست پرونده رو هم به من بدید با این اوضاع و  برید خونه و -
 .احوالتون

 .ی کارخانه بودنان به محوطهنگاهش همچ کیوان دستهایش را روی سینه چلیپا کرد و با حفظ چهره

 .خونممی -

لیلی "بسیار خبی" گفت و با چرخیدن در جایش به سمت درد رفت و کیوان را با دست و پا زدن میان 
 .اش تنها گذاشتافکار به هم ریخته

*** 

 !خیلی قشنگ شده لیلی -

. صدای قیچی روی چله، در لبخندی به هیجان الله زد؛ قیچی را از کنار دار قالی برداشت و چله را برید
ای ای که در بطنت نگه داشتهگوشش خوشایندترین صدا بود. چیزی شبیه بریدن بند ناف؛ جدا شدن از بچه

ها و جدا شدنش دهی؛ زندگی فرش هم همین است، با بریدن چلهو حاال این ارتباط م*س*تقیم را خاتمه می
 .همچون اثر انگشت شود . تولدی زیبا و منحصر بفرد،از دار شروع می

 .خدا قوت عزیزم -

اش دو قالیچه ی دیگر، روی زمین پهن کرد. زحمت یکسالهلبخندی زد و قالیچه را کنار قالیچه
ای بود که جلو چشمش قرار داشت. با زانو روی زمین نشست و دستش را نرم روی تار و پود ابریشمی

سبز لجنی برگها در آن گلدان سفالی روی  های شمعدانی کنارابریشمی ر*ق*صاند. رنگ سرخابی گل
 .طاقچه، حس خوبی را به جانش ریخت

 .دیدی به موقع آماده شد -

آلود حاج صالح، لبخندی زد و سری تکان داد. زیر لب "شکر"ی گفت که توانسته ی اخمبا یادآوری چهره
 .کارش را به موقع انجام دهد

 .خب الله خانم، پول عمل بینی تو هم جور شد -
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خیال مشغول جمع کردن وسایل لبش را گزید تا خنده اش را کنترل کند. نگاهی به مادرش انداخت که بی
 .کف اتاق بود

 !مسخره نکن مامان -

 .مسخره چیه! قرارمون با لیلی همین بود -

الله کف هر دو دستش را به دیوار چساند و همانطور که به دیوار تکیه داده بود، انگشت شست پایش را 
 .روی قالی کشید

 .خوامنمی -

 .فرخنده ابرویی باال انداخت و دستش را به پهلوی دردناکش تکیه داد

 چی باعث شده متحول بشی؟ -

 .دانم"ی گفتای باال انداخت و "نمیالله شانه

 خوای؟ها جور شده نمیتا چند ماه پیش کلی بحث بود، حاال که پولش از فروش این قالیچه -

 .را گزید و نیشخندی زد کالفه پوست لبش

 !کنم کهنگفتم عمل نمی -

 .فرخنده ابرو باال انداخت و لیلی سری تکان داد

 .اگر قرار بود صبر کردن و قناعت رو یادم بدین، باید بگم که موفق شدین -

 .فرخنده کمر صاف کرد و خیسی پیشانیش را با دست گرفت

 !گم متحول شدی، میگی نهمی -

 ...شه! از بس لیلی جبهه گرفت و بکن و نکن کرد، منم بیشتر لج کردم، امابعضی وقتها آدم کور می -

 .مکثی کرد و به سمت فرخنده رفت

وقتی بابا اونجوری از من و لیلی گفت، از پول نداشته موقع به دنیا اومدن لیلی، دلم کنده شده مامان...  -
 .خیالمتازه فهمیدم چقدر بی

 .شاری به بازوی الله وارد کرد و سری تکان دادفرخنده ف

 .ها رو براتون خواستهبابات همیشه بهترین -

 .الله خودش را از گردن فرخنده آویزان کرد و بلند خندید
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 !کنم، اما میگم فعالً نهدر ضمن من نگفتم عمل نمی -

ز کند. دلیل کوتاه آمدن نگاهی به تالش فرخنده انداخت که سعی داشت دست الله را از دور گردنش با
دانست، اما هر چه بود، فعالً حاضر دهنده شده بود را نمیکم آزارالله، آن هم بعد از اصرارهایی که کم

نبود در مورد این موضوع جواب درستی بدهد. نگاه گرفت و با لوله کردن قالیچه ها از جایش بلند شد؛ 
های ساعت دیواری م*س*تطیلی له فکر کند. عقربهحوصله تر از آن بود که به علت منصرف شدن البی

خواست. قرار بود و دلش حرف زدن با کیوان را میداد. بیو چوبی اتاق فرخنده، نیمه شب را نشان می
 .این روزهایش سخت گذشته بود و امیدوار بود که ذهنش آرام گرفته باشد

 لیلی! خوبی؟ -

ها به دار ه کنجکاو فرخنده گفت و با تکیه دادن فرشحواس برگشت؛ "خوبم"ی در جواب سؤال و نگابی
 .قالی، از اتاق بیرون رفت

*** 

ای به فنجان سفید رنگ چای کرد و تسبیح شاه مقصود را دور انگشتهای دستش حاج صالح اشاره -
 .پیچاند

 شماره حسابت همون قبلیه؟ -

ی حاج صالح که تمام ای ریز شدههتوجه به چشملیلی فنجان روی میز را با سر انگشت عقب زد و بی
 .حرکاتش را زیر نظر گرفته بود، "بله"ای گفت

 !نمک نداره -

 .ایم حاجی، اما من کمی عجله دارمنمک پروده -

حاج صالح سری تکان داد و با عقب دادن کتش، از پشت میز بلند شد. به سمت تخت نسبتاً بزرگ وسط 
هایش ی درشتش که میان دستبافت دوخت. چانهبریشمی دستهای انمایشگاه رفت و نگاهش را به قالیچه

نظیر است. کرد که هنر دست این دختر کمنشست، تسبیح آویزان شد و در هوا معلق ماند. باید اعتراف می
های بافت او، کم طرفدار نداشت. سرش را برگرداند و نگاهی به لیلی انداخت که سر جایش تابلو فرش

 .کردو در سکوت نگاهش می ایستاده بود و منتظر

 .کنهجا میتا یک ساعت دیگه، حامد پول رو جابه -

اش را زیر دست مچاله کرد و سری تکان داد. از با شنیدن اسم حامد، دامن کلوش سارافون چهارخانه
اش در وقتی برگشته بودند، خط و خبری از حامد نبود و همین امیدوارش کرده بود تهدید نصف و نیمه

گاه کارساز بوده و شر حامد از سرش برداشته شده. نامطمئن از فکری که در سرش دویده بود، نمایش
 .اش انداخت و قدمی جلو برداشتنگاهی به ساعت مچی

 .های که تو این مدت به من داشتینممنون بابت تمام کمک -
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 .حاج صالح دستی به محاسن سفیدش کشید و خشک لب زد

 این یعنی خداحافظی؟ -

 .ای زدزیرکانه را با زبان خیس کرد و لبخندلبش 

دادن این ارتباط شغلی،  دم با هم کار نکنیم چون ادامهاگر شرایط همون شرایط قبل باشه ترجیح می -
 .آورهبرای هر دو طرف عذاب

 .حاج صالح تای ابروی پرپشتش را باال داد؛ تسبیح را کف دستش جمع کرد و پوزخندی زد

 !ده دختر جونزیز صالح جواب نمیتهدید روی حاج ع -

های ادراری برداشت و نگاهش را دور تا دور نمایشگاه ای کنار مبلکیفش را از روی میز کوچک شیشه
 .فرش بزرگ و آنچنانی چرخاند

 .من رو چه به تهدید، اون هم تهدید شما با این شوکت و قدرت -

 .آمد های تسبیح خالی کرد و قدمی جلونیش کالمش دست حاج صالح را مشت کرد. حرصش را سر دانه

 .بهره کرداونی که قهر کرد خودش رو بی -

 .ای باال انداخت و لبخند پررنگی به حرص نشسته در کالم پیربازار زدشانه

 !قرار نیست احتیاج ، عزت نفس آدمها رو لگد مال کنه -

 .روش ادامه دادتوجه به صورت پرغیظ مرد روبهاش انداخت و بیی شانهکیفش را رو

روزی که تصمیم گرفتین، دستمزد واقعی بازار رو به بافنده هاتون بدین خبرم کنید... خدانگهدارتون  -
 .حاجی

اش را روی ی شال پشمیی پایین افتادهدر جایش چرخید؛ بی آنکه منتظر جوابی از طرف او باشد، لبه
 .انه انداخت و حاج صالح را با تمام خشم و غضبش تنها گذاشتش

*** 

ی بازار فرش امروز عجیب بهاری بود. با یادآوری خشم نشسته در هوای چهارسوی بازار سرپوشیده
خواهد با ی حاج صالح لبخند کمرنگی روی لبش نشست. مطمئن بود کوتاه آمدنی نیست و باز هم میچهره

د بدهد، اما دیگر حاضر نبود این کار را انجام دهد. شده بود برای کسی دیگر قیمت قبلی سفارش جدی
 !بافت، اما برای حاج صالح، هرگزمی

زده گوشی را از جیب سارافونش بیرون آورد، اما با دیدن اسم با لرزش گوشی زیر دستش، هیجان
 .کش کردواش، فری گوشیفرخنده تمام هیجانش برای دیدن اسم کیوان بینا روی صفحه
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 .تماس را وصل کرد و گوشی را به گوشش چسباند

 !سالم مامان -

 ...سالم... لیلی...راهت ... داروهای -

 .شهالو... مامان... صدات قطع و وصل می -

را به وضوح شنیده بود. با یادآوری  ی فرخنده و در نهایت قطع شدن صدا، دارواز صدای بریده بریده
ارخانه جا گذاشته بود آه از نهادش بلند شد؛ صبح یک ساعتی مرخصی ساعتی ی دارویی که در ککیسه

ی آشنایی که پدر هنگامه معرفی کرده بود، توانسته بود داروهای پدرش که عمدتاً گرفته بود و به واسطه
ی گوشی انداخت و مسکن بودند را بگیرد. نفسش را کالفه بیرون داد و نگاهی به ساعت باالی صفحه

های ای نبود و باید مسکنبش را گزید. دیروقت بود، آن هم در این هوای بارانی و سرد، اما چارهگوشه ل
حواس تماس را برید. با صدای زنگ گوشی، بیبرد، وگرنه درد امان پدرش را میقوی را به خانه می

 .وصل کرد و جواب داد

 !جانم -

 .سکوت آنطرف خط اخم نازکی میان ابروهایش نشاند

خواستی بگی، داروها رو گرفتم ولی شنوی متوجه شدم چی می... مامان... اگر صدام رو میالو -
 .رم میارمکارخونه جا گذاشتم... می

گوشی را پایین آورد تا از وصل بودن تماس مطمئن شود، اما با دیدن اسم کیوان بینا، لبش را محکم گزید 
 .و چشمهایش را روی هم فشرد

"جانم" گفتن دیگر کدام بود؟ اصالً چرا دقت نکرده بود و با حواس پرتی تماس را شد؛ از این بدتر نمی
 .وصل کرده بود؟ با تعلل گوشی را باال آود و خجالت زده لب زد

 .. ببخشید...فکر کردم مامانمهسالم.. -

 !طوری نیست -

را گزید و با زد؟ لبش طوری نبود" و خنده در همین عبارت کوتاه که کیوان گفته بود، موج می"
 .ی دیوار چسبیدبرد، به سینهصدای"برو کنار خانم" مردی که گاری پر از فرش را به سر بازار می

 کجایی؟ -

 .بازار فرش -

اش به سمت ابتدای بازار به راه افتاد. امروز این بار لبش را به هم فشرد و با ثابت کردن کیف روی شانه
 .اختیار زبانش از دستش خارج شده بود
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 داری میای کارخونه؟ -

 .بله، باید بیام داروهای بابام رو که فراموش کردم، بردارم -

 .تونم بیارم براتام، میمن االن کارخونه -

قدم برنداشته سر جایش ایستاد و ابروهایش باال پرید. این دیگر چه حرفی بود؟ دارو بیاورد؟ کجا بیاورد؟ 
 اصالً چرا باید این کار را بکند؟

 چی شد؟ -

 .نه... یعنی... منظورم اینه که خودم میام... الزم نیست شما به زحمت بیفتین -

 .ام و دارم میرم خونه، زحمتی نیست، تعارف نکنمن کارخونه -

رفت. دستش را ناخودآگاه روی ابرویش گذاشت تا از گفت ابروهایش باالتر میهر کلمه که کیوان می
 .دبودن در جای خودشان مطمئن شو

 .هر جا هستی بمون، داروها رو میارم -

 ...اما -

 داروها تو اتاقته؟ -

 .کنان و شرمنده "بله"ای گفت و پوست لبش را عصبی کندمنمن

گنجید، ای به گوشی انداخت. در تخیلش هم نمیزدهتماس که قطع شد، گوشی را پایین آورد و نگاه بهت
 .دروزی کیوان بینا او را اینگونه غافلگیر کن

نیم ساعتی از  ی قاب فروشی کشاند.ی مغازهاز روی گودال کوچک آب پرید و خودش را زیر تارمه
آلودش انداخت ی گلتماس کیوان گذشته بود، اما هنوز نیامده بود. نگاهی به لباسهای نسبتاً خیس و چکمه

 .و همزمان دستهایش را جلو دهانش گرفت و "ها" کرد

ویترین مغازه پشت سرش انداخت. نگاهش روی قاب بیضی شکل و کوچکی که کمی چرخید و نگاهی به 
ی ویترین نزدیک کرد. عکسی قدیمی را احاطه کرده بود، نشست. کامل برگشت و سرش را به شیشه

داد ، میان آن اش را نشان میای با موهای گره خورده و لبخندی که دو دندان باالییبچه تصویر دختر
ی پایین عکس را بخواند. . کمی خم شد تا بتواند نوشته ی کوچک و رنگ و رفتهکردخودنمایی می

 ""اردیبهشت هزار و سیصد و پنجاه

 بچه دوست داری؟ -

لبخندش از دخترک درون قاب، کش نیامده صدایی از پشت سر از جا پراندش. کمرش را صاف کرد و با 
 .لش را جلوتر کشیدی شاانگیزش، ناخودآگاه لبهدیدن حامد و نیشخند نفرت



                 
 

 

 مینا نصیری | در خنکای اردیبهشت رمان

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

179 

 

 از این ورا؟ -

 .نگاهی به دور و برش انداخت. به مدد باران خلوت بود و رفت و آمد کم

 .کار داشتم، االن هم منتظر ماشینم -

 .حامد ابرویی باال انداخت و نگاهی به خیابان نسبتاً خلوت انداخت

 .رسونتمتبریم...می -

 .اول هم از این بشر خوشش نیامده بود لحن خودمانی حامد، چینی به صورت انداخت. از

 .ممنون! ولی الزم نیست -

 !رویش را برگرداند و نگاهی به خیابان انداخت. معلوم نبود کیوان کجا مانده بود

 چرا؟ مگه من خار دارم؟ -

متعجب به سمت حامد برگشت و قدم جلو آمده او را بار قدمی به عقب جبران کرد و کمرش را مماس با 
 .ای مغازه قرار دادیشهویترین ش

 !بس کن -

 !لیلی -

وقاحت را به حد اعلی رسانده بود. از خیرگی و گیجی نگاه حامد استفاده کرد؛ با فرزی از کنارش گذشت 
 .ی خیابان رساندو خودش را به حاشیه

 !وایسا -

سرنشین از کنارش گذشت و  هایش سرعت داد و برای اولین تاکسی دست بلند کرد، اما تاکسی تکبه قدم
 .او ناامید سر جایش ایستاد

 .باز بودن چشمهایش، دیدش را کم کرده بودخورد و نیمهقطرات درشت باران روی صورتش می

 !چته تو -

د کرد و بی توجه به نگاه چند راننده که دست حامد که بازویش را گرفت، با ضرب بازویش را آزا
کردند، خودش را ای که حامد به راه انداخته بود نگاه میسرعتشان را کم کرده بودند و به نمایش خیابانی

ی درخت، همچون نوک زدن دارکوب روی تنه به پیاده رو انداخت. صدای قدمهای حامد پشت سرش،
 .بردمغزش را تحلیل می

 .در میاری، دو کلمه حرف دارم باهاتچرا بچه بازی  -
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رسید، سرعتی به قدمهایش داد و از کنار گاری توجه به صدای حامد که حاال نزدیکتر به گوش میبی
حواس نسبت به اش را با حامد بیشتر کرد. بیرو شده بود گذشت و فاصهاحتیاط وارد پیادهبزرگی که بی

بان کشاند، اما با صدای ترمز شدید ماشین و پاشیده شدن عبور و مرور ماشین ها قدمش را به سمت خیا
 .آب سرجایش ایستاد و چشمهایش را روی هم فشرد

 خانم! خوبید؟ -

 آخ! مگه کوری مردک؟ -

نفس زنان دستش را به کاپوت ماشین چسباند و از روی شانه نگاهش به حامد افتاد که به خاطر برخورد 
 .حال ناسزا گفتن به مرد بیچاره بود ی گاری به پایش خم شده بود و درلبه

سرش را که باال آورد نگاهش در کیوان نشست که یک دستش روی در ماشین بود و دست دیگرش را به 
 .کردسقف ماشین تکیه داده بود و نگرانی نگاهش می

 !خدا رو شکر -

ف باران کمی دستش را روی سینه مشت کرد و نفس زنان نگاهش را از موهای نامرتب که حاال به لط
 .اش سراندی خسته و آشفتههم خیس شده بود، به چهره

 !لیلی... تویی -

مسخ شده نگاهی به کیوان انداخت و زمان همانجا ایستاد. همه چیز خالصه شده بود در همان چند متر 
رده محابا به زبان آومربعی که او و کیوان را در خودش احاطه کرده بود. کیوان تعجبش از اسمی که بی

خودش هم نفهمید چطور "خانم امیری"چند ماه گذشته برایش"لیلی" شد. در ماشین را  بود را پس زد، دقیقاً 
 .بست و با دور زدن ماشین به سمت لیلی رفت

 !دیچرا گوشی رو جواب نمی -

 !هوی! بکش کنار ببینم -

؛ آرام برگشت و پلک روی هم آمدزنان به سمتشان میسرش را با تعلل برگرداند و با دیدن حامد که لنگ
 .آبرویی حامد صالحفشرد از بی

 .بکش عقب بابا -

 .کیوان نگاه مشکوکی به لیلی رنگ پریده انداخت و اخم کرده لب زد

 این آقا رو می شناسی؟ -

 !شناسه... تو رو سننهمی -

 .شرمنده از افسار گسیختگی حامد در جایش تکانی خورد و به زحمت زمزمه کرده کرد
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 .داروها رو بدین به من... باید برم -

ی کیوان کشید؛ هر چه بود مربوط به بغض و بیقراری نشسته در صدایش خطی به اعصاب فرسایش رفته
 .همین مردکی بود که با قلدری مشغول عرض اندام بود

 !گردیدی... با از ما بهترون میهای من رو نمیپس علت داره که جواب تلفن -

 .صورتش داد و با یک دست شال لیلی را نرم کشید و او را پشت سرش فرستاد کیوان چینی به

 رفع ابهام شد برات؟ -

هایش را روی هم فشرد. حامد قدمی زده از جواب کیوان دستش را جلو دهانش مشت کرد و لبلیلی یخ
 .ا بهتر ببیندزد سرش را کمی کج کرد تا بتواند لیلی سنگر گرفته رجلو آمد و همزمان که پوزخندی می

 رفتی پشت این یارو قایم شدی که چی؟ -

اش که پشت سرش ایستاده بود، کامل موهای خیس چسبیده به پیشانی چرخی زد و با دیدن لیلی وکیوان نیم
 .برگشت

 !برو تو ماشین -

 !نه -

نه" محکمش فک کیوان را منقبض کرد. لج کرده بود یا نرفتنش دلیل دیگری داشت؟ هر چه بود، حاال "
 .وقت مناسبی برای این کار نبود. سرش را خم کرد و جایی کنار گوشش شمرده شمرده لب زد

 !ماشین اینقدر خسته و کالفه هستم که آمادگی هر کاری رو داشته باشم... پس برو بشین تو -

ی کیوان ابروهایش را باال پراند. جسورانه نگاهی به کیوان شمردهآلود و کلمات محکم و شمردهن خشملح
 .اش حبس کردانداخت، اما لب باز نکرده، صدای حامد نفس را در سینه

 !دی بهشاز کی تا حاال داری سرویس می -

اش را چنگ ؛ یقهی حامد نشاندتا به خودش بیاید، کیوان در جایش چرخید و مشتش را محکم روی چانه
 .زد و کمی باال کشیدنش

 بابات ولت کرده تو خیابون هار شدی؟ -

اش را از ای که ناگهانی خورده بود، دستش را با مکث باال آورد و تالش کرد یقهحامد، گیج از ضربه
 .چنگ کیوان آزاد کند

 رو؟ ول کن یقه -
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 .تر گرفتاش را محکمبار یقهکیوان تمام خشمش را در مشتش ریخت و این 

 !ماشین لیلی بشین تو -

فریادش لیلی را از جا پراند؛ کلمات را شمرده شمرده گفته بود، اما آنچنان بلند و پرخشم که راهی برای 
آلود و خیسش را کنار چرخ ماشین برداشت و از پشت سر کیوان لجبازی نگذاشته بود. خم شد و کیف گل

د را نگه داشته بود، گذشت. شال نامرتبش را روی سرش صاف کرد و زیر نگاه ی حامکه همچنان یقه
 .اش را گیر دستگیره در ماشین کرد و سوار شدزدههای یخکردند دستخیره چند نفری که نگاهشان می

*** 

 ...شهمی -

اهی به کیوان نگگفت؟ اصالً تقصیر او چه بود؟ نیمنه" خشک کیوان به مذاقش خوش نیامد. نشنیده نه می"
دانست چه حالی دارد. از وقتی که با حامد انداخت که در خونسردی مشغول رانندگی بود، اما خدا می

گوی حامد کرد و با چسباندنش به دیوار و فشردن ی یاوهتر روانه چانهگالویز شد و مشت دوم را محکم
به تشخیصش شده بود و او را رها  ی حامد زیر مشتش و خط و نشانی که تنها از راه اشاره موفقیقه

های ماشین را بی هدف روی آسفالت الستیک ای به زبان بیاورد، پر اخم و در سکوتکرده، بی آنکه کلمه
 .خیابان کشیده بود

های درشت باران دوخت که های قرمز شده از سرمایش را در هم قالب کرد و نگاهش را به دانهدست
شدند. دستهایش را باال کن به سویی دیگر رانده میپاک با ر*ق*ص برفآمدند و روی شیشه پایین می

 .آورد و جلو دهانش گرفت

 .بگیر جلو بخاری -

ی بخاری ماشین را بیشتر کرد. لبخند کم ی کیوان انداخت که درجهزیر چشمی نگاهی به دست دراز شده
های باران دوخت. به ر*ق*ص دانهریز کیوان را پشت دستهایش اسیر کرد و نگاهش را  جانش از توجه

 .پیچیدن ماشین در خیابانی خلوت، در جایش صاف نشست و نگاهی مردد به کیوان انداختبا 

 کنید؟شه بگید دارید چکار میمی -

حوصله راهنما زد، ماشین را به کنار جدول کشاند و با پارک و خاموش کردن آن، دستش را از کیوان بی
 .رش را به پشتی صندلی تکیه دادروی سوئیچ برداشت و س

 ...آقای -

 .هایش را اشاره رفت، کلمات در دهانش ماسید و لب گزیدنگاه تند و تیز کیوان که لب

 گفت؟ها چی بود که میاین یارو کی بود؟ این چرت و پرت -

میان  اش کرد. آب دهانش را پرصدا پایین فرستاد و اخم نازکیی کیوان عصبیلحن محکم و طلبکارانه
 .ابروهایش نشاند
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 یعنی چی؟ االن من چرا باید به شما جواب بدم؟ -

اش را به در ماشین داد. خدا کیوان خط نگاهش را نبرید. کمی در جایش چرخید و متمایل به لیلی تکیه
اش بوده باشد و جنس لیلی از جنس مریم نباشد. قطعاً کرد حرفهای حامد دری وری های مغزیخدا می

دانست. حرفهای حامد مثل مته سرش را سوراخ کرده ده بود، اما دلیل این همه پریشانی را نمیدیوانه ش
 .بود و هر چقدر تالش کرده بود اهمیتی ندهد، کمتر موفق شده بود

 این مردک کیه لیلی! چرا با دیدن من عصبانی شد؟ -

شناسد. کرد که انگار سالهاست او را میبهت زده نگاهی به کیوان انداخت، امروز طوری لیلی لیلی می
ی پیش درگیر یک دعوای ناخوشایند ظاهر خونسردش طوری بود که انگار نه انگار همین چند دقیقه

 .اش را پاک کرد و رو به کیوان لب زدبوده. قطره آب روی پیشانی

دونم که اون آدم آخرین آدمیه که ممکنه روی قدر میصالح چی گفته، اما همین دونم آقایمن نمی -
 .هاش حساب باز کنم؛ نظرم رو در مورد خودتون تغییر ندینحرف

پوزخند کیوان زهر در جانش نشاند و ناباور نگاهش کرد. این یعنی حرفهای صد من یک غاز حامد کار 
 .ت و دامن سارافونش را در دست چالندخودش را کرده! تمام حرصش را در مشتش ریخ

 گه پس؟چی می -

 .سؤال پرخشم و صدای بلندش لیلی را از چا پراند، اما کم نیاورد و لب زد

 !کدوم رفتارم باعث شده تا توهمات ذهن یک آدم روانی براتون پررنگ بشه -

 !اینقدر من رو جمع نبند -

را به گیجی زد و در سکوت سرش را به طرف  شد. خودشهر لحظه بهتش از کلمات کیوان بیشتر می
 .پنجره برگرداند و دستش را روی دستگیره در گذاشت

 !با تو هستم -

 !داروها رو بدید؛ من باید برم -

 .م دختر، خسته ترم نکناینقدر من رو جمع نبند! خسته -

ریشان شده بود. عجز صدای کیوان سرش را پایین انداخت. معلوم نبود چه شده که اینطور آشفته و پ
 .ناخنش را روی تودوزی چرم در ماشین کشید

 ...های اون مردک سنگینه، چی میگه که تو باهاشسرم از حرف -

 .اش را تمام کندفریادش در صدای غرش رعد گم شد، بی آنکه جرأت کند جمله
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 !حرف بزن -

آنکه منتظر ریخت. بی به سمتش برگشت و ناباور نگاهش کرد. نگاه پر شک کیوان اعصابش را به هم
ای که در آن بود، نایلکس دارو را حرف یا توجیحی باشد، در داشبورد را باز کرد و با عقب دادن پارچه

ی در برد، اما قبل از اینکه در را باز کند، پیدا کرد و بعد از برداشتنش، دستش را به سمت دستگیره
 .کیوان قفل مرکزی را زد و مچ دست دیگرش را اسیر کرد

 .زنیمبشین سر جات! داریم حرف می -

 .رو برگرداند و تالش کرد مچ دستش را آزاد کند. چشم در چشم کیوان لجوجانه لب زد

 !به من دستور نده -

دار کیوان که جزءجزء صورتش را رج زد، آب دهانش را پرصدا پایین فرستاد. با احساس کم نگاه تب
صاف  ی کیوان را دنبال کرد. پیشانیبا نگاه انگشت اشارهشدن فشار روی مچش، دستش را آزاد کرد و 

باره فلج شده بودند و او قادر به پس اما انگار تمام عضالتش به یک اش که لمس شد، چشم بست،و مهتابی
 .کشیدن خودش نبود

اش را پس زد و پشت دستش را روی صورت دخترک ر*ق*صاند و تا کیوان تکه موی چسبیده به شقیقه
توانست بگوید حسی که از لمس صورت دخترک زیر پوستش چرخیده اش امتداد داد. به جرأت میهچان

 .گنجیدبود در هیچ وصفی نمی

 حرف بزنیم؟ -

دانست از استرس و عصبانیت است یا سرما. سرش را کمی کج کرد خورد، اما نمیدندانهایش به هم می
 .ی کیوان لب زدی توجه به لحن دلجویانهتا صورتش را از زیر دست کیوان بیرون بیاورد. ب

 .حرفی ندارم -

کیوان لبخندی به سرسختی و قهرش زد و کمی عقب رفت. چطور توانسته بود قضاوتش کند و این طور 
 .هایش را به صورتش پرت کرده بودآزارش دهد، اما حرفهای کیوان مغزش را جویده بود و تفاله

 .خوامآروم باش! من معذرت می -

 .ی کرد و ادامه دادمکث

 !ببینمت -

 .لجاجتش لبخندی روی لبش نشاند، آرام سرش را جلو برد و بیخ گوشش پچ زد

 !لیلی -
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اش نفوذ کرد و تنش را لرزاند. سد مقاوتش شکست و زدههای یخهای کیوان تا مغز استخوانهرم نفس
اش سر خورد. با صدای تحلیل رفته ی اشک راهش را باز کرد و روی گونهچشمش جوشید. اولین قطره

 .کرد آن را پنهان کند، پرالتماس لب زدکه تالش می

 !تو رو خدا بس کنید -

 !مع نبندمن رو ج -

ی دخترک نگه داشت و سرش را باال آورد. نگاهی به چشمهای اش را زیر چانهکیوان انگشت اشاره
 .اش انداخت و با انگشت شست رد اشک را از صورت ملتهبش پاک کردی چسبیدههاخیس و مژه

 .گم. یک لحظه برگشتم به گذشتهببخشید! یک لحظه متوجه نشدم چی می -

از وضعیتی که در آن اسیر شده بود، تکانی به خودش داد و صورتش را از زیر  خشک شده و معذب
 .دست کیوان بیرون کشید

 .ای برای این حرفها نیستسفر به گذشته دلیل قانع کننده -

 .دمتوضیح می -

 :پشت دستش را محکم روی صورتش کشید و گفت

 چیزی هم برای توضیح باقی مونده؟ -

 !مونده -

مانده" کیوان سکوت کرد و نگاهش رد قطرات را روی شیشه دنبال کرد. با استارت در جواب خشک "
ی سرد تکیه داد و اجازه داد از اتفاقات امروز را به شیشه زدن کیوان و حرکت ماشین، سر، سنگین شده

 .تا خنکای شیشه کمی از التهاب مغزش را کم کند. حاال و اینجا وقت مجادله نبود

*** 

 .بشقاب گذاشت و با "تشکر"ی از پشت میز غذاخوری بلند شدقاشق را در 

 ای، چیزی شده؟دو سه روزه بی حوصله -

 .ظرف غذایش را در سینک ظرفشویی گذاشت و "نه" آرامی گفت

 ...کیوان، فردا بابات -

 .کشید دانم"ی گفت و لیوان آبش را پرکرد و الجرعه سرمیان حرف سیمین پرید و بی آنکه برگردد"می

 .رم سراغ کارهای ترخیصشصبح می -
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 !تو چته بچه -

لیوان را روی میز گذاشت و نگاهی به سیمین انداخت که وقت مناسبی برای سؤال و جواب پیدا نکرده 
ی خبری مانده بود و تنها چیز پررنگی که در ذهنش مانده بود، چهرهبود. سه روز گذشته را در بی

 .ی لیلی بودزدهیخ

 .درد اومده سراغش گمونم دندون -

سیمین اخم نازکی کرد و به طرف حوری برگشت، اما به محض برگشتن ابروهایش را باال داد و پرخنده 
 .لب زد

 !واقعاً؟ -

کرد. خوب دردش را فهمیده بود. ظاهراً کیوان خونسرد نگاهی به حوری انداخت که با لبخند نگاهش می
 .دندان درد به سراغش آمده بود

 !؟ عاشق شدی مامانآره کیوان -

رفت تا بعد از چند روز نگرانی روی لبش بنشیند را سری به طرفین تکان داد و سعی کرد لبخندی که می
 .شدهایش حبس کند، وگرنه که نقل و نبات بحثشان میپشت لب

 !عشق کجا بود سیمین خانم -

 .کردهای کش آمده حوری که با حظ نگاهش مینگاه دزدید از نگاه خندان و لب

های سیمین دستش را در جیب شلوار ی گفت و در جایش چرخید. بی توجه به کیوان گفتنشب بخیر""
 .گرمکن سفیدش کرد و از آشپزخانه بیرون زد

*** 

 "!باشددستگاه مشترک مورد نظر خاموش می"

نداخت و بی توجه به صدای ناهنجاری که ایجاد شد، هر دو دستش را به صورتش گوشی را روی میز ا
دانست بابت گندی که زده، دخترک از او دوری باال و پایین کشید. سه روز بود که لیلی را ندیده بود و می

 .کندمی

ش با یادآوری نزدیکی و لمس صورتش، کف دستش را کالفه پشت گردنش کشید، اما نتوانست حس خوب
آالت قدیمی طاقتش را را پس بزند. نگاه پرالتماس عمران، بحث با ساالر و مشکالت کارخانه و ماشین

اش بدتر از آن. دیدن لیلی در آن وضعیت طاق کرده بود. روزش به بدترین حالت ممکن شروع و خاتمه
وح و روانش را به هم ر اش،کنندهو گالویز شدنش با مردک مزلفی که تا سر حد جنون با حرفهای دیوانه

اش باز هم ی اخم کردهریخته بود، باعث شد تا کنترلش را از دست بدهد و کاری کند کارستان. چهره
کرد. حق تکه اش میتواست تکهنتوانست طرح لبخندش را پنهان کند. حاضر بود قسم بخورد، اگر می

 .خبری رها کندداشت دیگر... حق داشت که جواب تلفنش را ندهد و او را در بی
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هایش را در هم قفل کرد. به هر روی تخت دراز کشید، ساعد هر دوستش را زیر سرش گذاشت و انگشت
ترفندی شده بود نتوانسته بود از زیر زبان هنگامه، دلیل مرخصی گرفتن لیلی را بیرون بکشد و در 

گفته بود حالش بد است و جواب نگاه معنادار هنگامه سری تکان داده بود و دست خالی برگشته بود. 
 .مادرش خبر داده تا او برایش مرخصی رد کند

آلود، که ی مشکی رنگ گلنقش لیلی ترسیده و خیس از باران با آن سارافون کلوش چهارخانه و چکمه
هایش نشست ناخواسته اخمی کرد و سر جایش نشست. زیاده روی کرده بود، اما پشیمان؟... پشت پلک

رو شود و از زد. احتیاج داشت تا با لیلی روبهطور شده با او حرف میرفت و هرش مینه! فردا به سراغ
حسش بگوید، حاال که بی محابا سؤال و جوابش کرده بود، الزم بود تا بیشتر با او حرف بزند. دستش را 

به ی حریر نگاهی روی تشک گذاشت و از روی تخت بلند شد. به سمت پنجره رفت و با عقب زدن پرده
 .تاب آهنی انداخت که جایش را عوض کرده بود و حاال زیر درخت سیب جا خوش کرده بود

ای که چند وقت اخیر با بی تفاوتی از کنارش گذشته بود و به آن اهمیتی نداده بود و باید از حس ناشناخته
اده و زهر کالم زد. استیصال از ماجراهای اتفاق افتیکباره خودش را نشان داده بود، با لیلی حرف می

گر رفتن یکباره مریم شده بود و او ناخواسته کاری کرده بود که لیلی را ترسانده و گریزان حامد تداعی
داد. خسته زد و از این دست و پا زدن های بی نتیجه خودش را نجات میکرده بود. باید با او حرف می

 .ه حمام را در پیش گرفتداد پرده را رها کرد و رااز فکرهایی که در سرش جوالن می

*** 

 .با احساس دستی روی پهلویش چشمهایش را باز کرد و کمی در جایش پرید

 .نترس منم! پتو کنار رفته بود -

رمق روی بالش برگرداند و چشمهایش را روی هم گذاشت. سه روز بود که جایی روی سرش را بی
آورد. قطره اشکی از ا به یادش میکرد و رد سرانگشت کیوان رصورتش به طرز عجیبی ذق ذق می

 .الی موهایش گم شدی چشمم راه گرفت و البهگوشه

 خوای بگی چی شده؟نمی -

 .سرش را برگرداند و چانه باال انداخت

 با کسی بحثت شده؟ -

حوصله روی برگرداند و نگاهش را به سقف تاریک اتاق دوخت. فرخنده دستش را زیر سرش عمود بی
 .وار میان موهای لیلی کشیدرا شانه کرد و دست دیگرش

 .ترین روزهای زندگی هستن؛ من هم از این روزهای گند داشتمیک روزهایی گند -

 .آنکه برگردد پتو را زیر دستش مچاله کرد و تالش کرد تا اشکش سر ریز نشودبی

 .دیمذاریم و خودمون رو نجات میگاهی با گفتن یک جمله، بار رو پایین می -
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انش را به زحمت پایین فرستاد و سرش را برگرداند. دست فرخنده میان موهای مواجش ماند و آب ده
 .لبخندی زد

 .دونید چطور رفتار کنید و مراقب خودتون باشیدجوری بزرگتون کردیم که می -

 .فرخنده مکثی کرد و دستش را روی ساعد دست لیلی گذاشت

رو شو و حلش کن. فرار یا حبس کردن خودت د، باهاش روبههر اتفاقی که افتاده، تموم شده؛ خوب یا ب -
 .کنهچیزی رو حل نمی

 .فشاری به دست لیلی وارد کرد و در تاریکی اتاق نگاهی به صورت ملتهبش انداخت

 .تر بخوابیپاشو داروهات رو بخور تا راحت -

 .ه دراز بکشددست لیلی را کشید و نشاندش. مسکن ها را به خوردش داد و کمک کرد تا دوبار

 .شنومخوای حرف بزنی، من میهر وقت احساس کردی می -

 .نگاه قدردانی به مادرش انداخت و لبخند به اجبار زد

 .ممنون مامان -

فرخنده سری تکان داد؛ با دراز کشیدن کنار لیلی سرش را روی بالش گذاشت و چشمهایش را بست، اما 
 .ذهنش مثل تمام این سه روز به دنبال دلیل حال بد لیلی بود

ای ندارد. چراغ سبز نگاهی به فرخنده انداخت که پشت به او خوابیده بود، اما مطمئن بود که خواب آسوده
تا از دردش بگوید، اما جرأت نکرده بود اتفاقات چند روز پیش را بازگو کند. روی نشانش داده بود 

ی های آبی رنگ بخاری دوخت که هر از گاهی صدای ترق ترق شیشه برگرداند و نگاهش را به شعله
ای از جلو چشمش کنار دار کیوان و آشفتگی آن روزش لحظهشکست. نگاه تببخاری سکوت اتاق را می

کشد و منتظر است تا از زمین و ود. هنگامه گفته بود بی بهانه و با بهانه به اتاقشان سرک مینرفته ب
اش را زمان ایراد بگیرد. گفته بود با رندی خواسته دلیل نیامدنش را بفهمد، اما او هم نگفته. لب خشکیده

 .ای کوتاه پتو را روی سرش کشیدبا زبان تر کرد و با سرفه

دانست. خجالت گشت و مطمئنا باید با کیوان روبرو میشد، اما چطورش را نمیمیخانه برفردا باید به کار
پررنگ ترین حسی بود که گریبانش را گرفته بود و راهی برای خالصی نداشت. پتو را بیشتر زیر 

 ها کارشان را بکنند و اوتر روی هم فشرد و اجازه داد تا مسکنسرش مچاله کرد و پلک هایش را محکم
 .خبری کنندرا اسیر عالم بی

*** 

سیمین محتویات لیوان شربت خاکشیر را با قاشق هم زد و نگاهی به کیوان انداخت که دست به سینه 
 .رویش خیره بودی اخرایی رنگ نشسته و به اتاق روبهروی کاناپه
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 !خوبی -

داد، گرفت و نگاهی به با مکث نگاه از حوری که باالی سر عمران نشسته بود و به حرفهایش گوش می
 .سیمین انداخت که لیوان به دست باالی سرش ایستاده بود

 !خوبم، اگر با من کاری ندارین، من برم -

 .سیمین به سمتش رفت و همزمان با نشستن، لیوان شربت خاکشیر را روی میز جلوی کاناپه گذاشت

 .دیرغم میل باطنیت حاضر به این کار شدونم این چند وقت، علیمی -

 .حوصله دستی الی موهایش کشید و پاهایش را کمی جمع کردبی

 .تونه این کار رو بکنهای نمیده، هیچ چیز دیگهاینقدر که باز شدن این موضوع من رو عذاب می -

هایش خم کرد. سیمین لبهایش را به ساعد هر دو دستش را روی زانوهایش گذاشت و سرش را میان شانه
دانست سر حرفش باقی شناختش، بزرگش کرده بود و به خوبی میکان داد. میهم چفت کرد و سری ت

ماند. از صبح که همراه هم به بیمارستان آمده بودند تا کارهای ترخیص عمران را انجام دهند، عین می
خواهش حوری را اجابت کرده و عصای ای حرف نزده بود. نگاه منتظر و پرربات عمل کرده بود و کلمه

ران شده بود، کمک کرده بود تا بتواند روی ویلچر بنشیند و تا قرار گرفتنش روی تخت کمکش دست عم
ی وسط سالن کرده بود، اما به محض خوابیدن عمران روی تخت از اتاق بیرون زده بود و روی کاناپه

 .های پهنش گذاشتنشسته بود. دستش را باال آورد و روی شانه

 آخرش چی؟ -

 !ها تموم بشهماجرا عین قصهقرار نیست آخر  -

 .کاناپه نسبتاً قدیمی هم بلند شد یاز جایش بلند شد و همزمان با بلند شدنش صدای ناله

 .رم کارخونه. خداحافظمن می -

کننده ای بود که در گوش سیمین نشست و  طنین قدمهای محکمش روی پارکت سالن تنها صدای کر
 .شین شده، میخکوب کردنگاهش را روی لیوان شربت خاکشیر ته ن

*** 

گرفت. زمان زود گذشته بود ، فکر و خیاالت گذشته هم جلو چشمهایش جان میهمزمان با عبور از جاده
یا آنقدر در گذشته غرق شده بود. زمان، درست در همان شب بارانی منجمد و همچون قالبی یخ در 

 .زندگیش شناور مانده بود

ی پنجره گذاشت و نده، سرعت ماشین را باال برد.آرنجش را لبهنفس عمیقی کشید و با عوض کردن د
 .هایش گذاشتاش را مماس لبانگشت اشاره
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 باز هم قراره شما تصمیم بگیری؟ -

رسید و هایش کمی ملتهب به نظر مینگاه از خطوط سفید وسط جاده گرفت و به سمت لیلی برگشت. گونه
رفته بود و در محوطه و کنار دیگران دیده بودش ،  دار شده بود. ظهر که به کارخانهصدایش خش

خوددار از کنارش گذشته بود و تالشش برای چشم در چشم نشدن موفق عمل کرده بود، اما خودش را که 
 .توانست گول بزند و میزان خوشحالیش از دیدن دخترک را پنهان کندنمی

 ی قبل تصمیمم به ضررت شد؟مگه دفعه -

 .کردوقت در ذهنش خودنمایی میی مردی که این روزها وقت و بیگرفت از چهرهلیلی لب گزید و چشم 

 !چی شد -

 کنید؟معلومه دقیقاً دارید چکار می -

ابرویی باال انداخت و با عوض کردن دنده، پایش را روی پدال گاز فشرد و سرعت ماشین را از حد 
 .مجاز روز و جاده، باالتر برد

 !بندیهنوزم که جمع می -

جا کرد و سرش را به سمت ای که کیوان زد، کیفش را روی پایش جابهبه لبخند موذیانه توجهلیلی بی
 .پنجره برگرداند

 !اومدیم جاده گردی؟ اصالً شما مگه نگفتید قراره بریم بازدید از یک کارگاه -

را در پیش گرفت. ی خاکی جاده کشاند و مسیر فرعی جاده خاکی سرعتش را کم کرد، ماشین را به شانه
ی دیدن کارگاه بیرون کشانده بودش، وگرنه که با اتفاق چند روز قبل بعید بود قدم گفت. به بهانهراست می

 .از قدم بردارد

 کجا دارید میرید؟ -

 .اش ادامه داد و سرعت ماشین را کمی باال بردتوجه به استرس نشسته در صدایش به رانندگیبی

 ا کجاست؟ری؟ اینجکجا داری می -

 .به سمتش برگشت، حداقلش این بود که از جمع به مفرد تبدیل شده بود

 !فهمیاالن می -

کرد سبزی بود، لیلی سرش را نگران برگرداند و نگاهی به دور و برش انداخت. تا جایی که چشم کار می
 !اما خبری از ساختمان یا چیزی که شبیه کارگاه باشد نه

 !ی، اونجا بیشتر بهم اعتماد داشتیسه روز تهران کنارم بود -
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 .ی پرتگاه نگه داشت و با کشیدن ترمز دستی به سمت لیلی برگشتماشین را لبه

 نداشتی؟ -

 .لیلی خجالت زده سرش را پایین انداخت و کیوان کمربند ایمنی را باز کرد و آرام لب زد

 !پیاده شو -

*** 

اش را عقب داد و دستش ی پالتورویش بود. لبهه روبهکنار لیلی ایستاده بود و نگاهش به عظمت رشته کو
 .را در جیب شلوارش جینش فرو کرد

 مونی؟پنج سال پیش همینجا ایستادم و پرسیدم می -

 .ای کردلیلی سرش را برگرداند و گنگ نگاهش کرد. با وزش باد بیشتر در خودش مچاله شد و سرفه

 !مونمگفت می -

 .ی حرفهایش ماندبا زبان تر کرد و در سکوت شنوندهاش را های خشک شدهلیلی لب

 .ای زیبا و مهربونی که کمی متفاوت تر از دیگران بوددورهاسمش مریم بود... هم دانشگاهی و هم -

 .فکش منقبض شد و دستش را کالفه میان موهای ر*ق*صان در بادش کشید

از هیچ کاری در حقش دریغ نکردم و یک سال همه جوره کنارم بود و از این بودن خوشحال بودم،  -
 .کرداون هم جانانه تنهایی های من رو پر می

رخ آرام لیلی انداخت که نگاهش به نقطه نامعلومی بود و دستش را زیر دستش را انداخت و نگاهی به نیم
 .بازوهایش گره کرده بود

 حالت خوبه؟ -

زد، چندان مطمئن نبود. سرد و حال او هنوز ی گفت، اما به حرفی که میلیلی سری تکان داد و "خوبم"
 .خوب نشده بود

تونه جا ایستاد و گفت دیگه نمیسال باال و پایین، خوب و بد، خوش و ناخوش، باز هم همینبعد از یک -
ادامه بده و از اول هم قرار بوده با پسر عموش ازدواج کنه، اما اون سعی کرده از زیر این رسم در بره، 

 .اما نتونسته

 .ی قرمز از سرمایش را پشت دستهایش پنهان کرد و به سمت کیوان برگشتلیلی بهت نشسته در چهره

 به همین راحتی؟ -
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 .ارزش هم باشهتونه بیاومدن و رفتن آدمها همونقدر که مهمه، می -

 .لیلی اخم نازکی میان ابروهایش نشاند و پرسشی نگاهش کرد

 .هامون تنها میذارنشه که ما رو با مرور حماقتمشکل رفتن آدمها از اونجایی شروع می -

های جلوی پایش را به بازی گرفت. پوزخندی زد اش را روی زمین کشید و سنگ ریزهنوک کفش ورنی
 .و سرش را به سمت لیلی برگرداند

 .اینجا دومین باری بود که التماس کردم -

روی لیلی ایستاد. نگاهی به زالل ، در جایش چرخید و روبهزدن خاطرات پوسیدهتلخندی زد و با پس 
 .اش را لمس کردنگاهش انداخت و دستش را باال آورد و ابروی کشیده

 !شه حرف زدبدون ارتباط جسمی هم می -

این روزها  ی بلندش که در دل کوه پیچید، لیلی با ابروهای باال رفته نگاهش را به مردی دوخت کهخنده
 .کرداش را ناموزون میی دلش شده بود و یادآوریش ضربان قلب ناشیمهمان خانه

 !نخند -

ای از خنده درش پیدا بود" چشم"ی گفت و ی تسلیم باال برد و با صدایی که رگهدستهایش را به نشانه
 .قدمی جلوتر رفت

 دونی چرا آوردمت اینجا؟می -

 .آنکه پلک بزند سری باال انداخت لیلی غرق در کهربای نگاهش، بی

بعد از مریم هیچ زن یا دختری به چشمم نیومد؛ نه اینکه خاص بودن مریم مانع بشه، من دیگه نتونستم  -
 .به کسی اعتماد کنم

 .مکثی کرد و ادامه داد

 .مفقط یک سال از عمرم رو هدر دادم و چند سال بعدش رو به تالفی اون یک سال، خودم رو تنبیه کرد -

داد. زیادی جذاب ی عطری تلخ را به مشامش هدیه میلیلی پلکی زد و نفس کشید در هوایی که رایحه
ی کرد! باد زیر موهای نسبتاً بلندش پیچیده و چند تکه مویی را سرکشانه روانهشده بود یا او اشتباه می

ین کرد و دلش گستاخانه لمس اش کرده بود. پوست برنزه و ته ریش مرتب شده، دلش را باال و پایپیشانی
 .صورتش را فریاد زد، اما لعنتی نثار دلش کرد و آب دهانش را پرصدا قورت داد

 .ستپایهخوام ادعای عاشقی کنم که از اساس بینمی -
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گفت؟... عاشقی لیلی پوست لبش را کند و خیره به مارک پلیور سفید رنگش ماند و سکوت کرد . چه می
 .زد و سرش ضربان گرفته بودزد. دلش در دهانش میاساس بی پایه حرف میو ادعا... از کدام 

 ...خوام ازت خواهش کنممی -

اش ترشح کرد و حائل بودن کیوان هم نتوانست از سردی باد در امان نگهش دارد. شوکه، اما اسید معده
 .بریده بریده هجی کرد

 !میگیچی... -

هایش انداخت بلندش، پشت سر لیلی ایستاد و پالتو را روی شانه قدمی عقب رفت. با در آوردن پالتو نیمه
 .و با کمی خم شدن، جایی نزدیک گوشش آرام لب زد

 .خوام فرصت بدی تا بیشتر بشناسمت، تا بیشتر حست کنم، تا بیشتر دوستت داشته باشممی -

ظره بودن که شاخ و دم ی پالتوی کیوان را در دستش مچاله کرد.غیرمنتلیلی پلک رو هم گذاشت و لبه
 .گنجید این طور غافلگیر شودنداشت. در تصورش هم نمی

بازوی دخترک را گرفت و به سمت خودش برگرداندش. کمی خم شد تا هم قدش شود و بتواند صورتش 
 .را بهتر ببیند

 .یک فرصت برای یک شروع تازه -

 .زد، چرخاندمیمکثی کرد و نگاهش را روی صورت لیلی که شوکه بودنش را فریاد 

 اجازه بده دوستت داشته باشم؛ یک دوست داشتن عمیق... موافقی؟ -

رنگ و نامطمئنی بود که لیلی نگاه گنگش را باال کشید و بهت زده نگاهش کرد، اما جوابش تنها لبخند کم
اش لیلی را به سینه بی اختیار روی لبش جا خوش کرد. چشمهای دخترک که خندید قدمی جلو آمد، پیشانی

 .چسابد و با صدایی که شک داشت کسی جز خودش شنیده باشد پچ زد

 "!اشتن عمیقیک دوست د"

*** 

 .ای روی سر حوری گذاشتاردوان خم شد و ب*و*سه

 .قربونت برم مادر! خوش آمدی -

کنار در ایستاده بود و نگاهش به کاترینی بود که آرام کنار اردوان ایستاده بود و نگاه نگرانش به او بود. 
 .را کم کند لبخندی زد و تالش کرد تا لبخندش کمی از استرس رویارویی کاترین با حوری

 !خوبی دخترم -
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 .با صدای حوری، کاترین نگاهی به حوری انداخت و خودش را بیشتر به اردوان چسباند

 .من کوب، مامان حوری -

کرد خنده حوری را بلند کرد. کاترین که در آغوش حوری اش که "خ" را "ک" تلفظ میی بامزهلهجه
یی با حوری، که اردوان برایش تعریف کرده بود، تمام ی کاترین از رویاروجای گرفت تمام التهاب چهره

 .شد و لبخندی پهن صورتش را پوشاند

 کیوان! چرا اونجا ایستادی؟ -

 .آمدکشید و به سمتش میدارش میوار میان موهای نمهایش را شانهنگاهی به ساالر انداخت که دست

 ری هپروت ها! خبریه؟تازگی ها زیاد می -

 .ای باال انداختر در جیب گرمکنش فرو برد و شانههایش را بیشتدست

 !این حرفها به تو نیومده! بیا کمک کن این چمدونها رو ببریم باال -

 .من سفیدم! نوکر در خونه بابات سیاه بود -

دار را دنبال خودش کشاند و به سمت پله ها بی توجه به لودگی ساالر یکی از دو چمدان بزرگ چرخ
 .رفت

 !اوایسا باب -

 .ساالر تکانی به خودش داد با کشیدن چمدان دوم کنارش قرار رفت

 .مونیحاال تو زیاد به کمرت فشار نیار! فردا پس فردا تو کار خودت می -

 !شهجلف بازی های تو کی تموم می -

ای باال انداخت؛ با رسیدن به اولین پله ایستاد و از روی شانه نگاه خونسردی به کیوان ساالر شانه
 .نداختا

 .گم بدبخت! تجربه نداری دیگه! خاک بر سرت که آکبند باقی موندیمن برای خودت می -

 .های مارپیچ را گرفت و باال رفتخونسرد نگاهش کرد و با بلند کردن چمدان راه پله

 .فهمی من چی گفتمتدو روز دیگه که لیلی خانم سرکوفتت زد می -

روی این ی ساالر روی هم سایید. در گذر از زیادهوخی مسخرهمیان راه خشک شد و دندانهایش را از ش
 .که از کجا فهمیده بود جای سؤال داشت
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 !شهگردنش، زیادی جذاب می گردن قرمز رو نندازه دوراون شالبهش بگو دیگه  -

 !تو از کجا و کی فهمیدی -

 .ی کیوان زد و با گذشتن از کنارش پله ها را باال رفتای به شانهضربه

 .همین االن! یه دستی زدم، دو دستی تحویل گرفتم -

ابروهایش باال پرید و در سکوت نگاهش به ساالر بود که سوت زنان چمدان سنگین را به طرف باال 
 .بردمی

*** 

 !بردمت اونجانباید می -

 .اش مچاله کردمش جمع کرد و با تکیه دادن به دیوار، پتو را زیر چانهزانوهایش را روی شک

 .سرد بود، منم زیاد حالم خوب نبود -

اش را لبخند کش آمدهگرم نشدی" معنادار کیوان، لبخندی روی لبش آورد، چه خوب بود که اینجا نبود و "
 .دیدنمی

 !از این پسره که خبری نشده-

پتو را دور انگشتت پیچاند و نگاهی به ماه انداخت که از پشت حریر پرده  ینخ آویزان شده از ملحفه
 .رسیدتر به نظر میمات

 !لیلی -

 .نه" آرامی گفت و سرش را به دیوار پشت سرش تکیه داد"

 !اون روز چی گفتی بهش -

 !حرفهای مردونه بود -

، از حامد گفته بود و موضوع لبخندش وسعت گرفت و "باشه"ای گفت. همان روز که از مریم شنیده بود
 .را برای کیوان روشن کرده بود

 .بینمت! از مرخصی تلفنی هم خبری نیستفردا می -

 بابات خوبه؟ باهاش حرف زدی؟ -

 .العمل کیوان ماندناخنش را زیر دندان کشید و منتظر عکس
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 .رمنه لیلی، دارم با خودم کلنجار می -

 .بحث را عوض کرد و آرام لب زد

 دا عموت میاد کارخونه؟فر -

 .انگشتش را از حصار نخ آزاد کرد و با کمک بازویش پتو را کمی باالتر کشید

 .احتماالً  -

 .خوبه"ای گفت و پتو را روی سرش کشید"

 !مراقب خودت باش لیلی قصه -

لقب جدیدش، لبخند پررنگی را مهمان صورتش کرد. "شب بخیر"ی گفت و با قطع کردن تماس گوشی را 
ی گوشی همان فضای کوچک زیر پتو را کمی روشن کرده بود، اما رش پایش گذاشت. روشنی صفحهکنا
اش را روی زانویش گذاشت و پاهایش را ب*غ*ل رفت چانهتوجه به انعکاس نوری که به خاموشی میبی

 .کرد

یی چنان ی خاصی دارد. هر چقدر هم که عاقالنه و منطقی رفتار کنی، یک جااصالً عاشق شدن فلسفه
آیی و یک آدم جدید ت میای و خالص. یکباره به خودخورد که تا به خودت بیایی اسیر شدهپس سرت می

کند. کنی که حتی از شناختنش عاجزی! اساساً عاشق شدن آدم را کر و کور میرا در خودت کشف می
ی به عذابی الیم شوی و انگار تک تک حرکات فرد مقابلت وحی منزل است و اگر اجابت نکنمسخ می
 .شویدچار می

کرد هایش را روی هم فشرد. همین بود دیگر! هر طور حساب میتر ب*غ*ل کرد و لبپاهایش را محکم
یک چیزهایی سر جایش نبود. حاال کر و کور که نشده بود، اما چندان هم هوش و حواس سابق را 

 .خوردکرد و چیزی ته دلش تکان میاش را جلب مینداشت. ناخودآگاه کوچکترین حرکت کیوان توجه

ی کیوان بوده، شنیده بود، اما هیچ حسی به او نداشت، نه کینه... نه حسادت... از دختری که در گذشته
اش پشت قاب ی کیوان چشم بست و نقش نگاه عسلییک جور عجیبی خنثی بود. با یادآوری چهره

ست"، اما متوجه کند این ادعا از اساس بی پایهچشمهایش نقش بست. گفته بود "عاشق نیست و اگر ادعا 
ی حرفش از نشده بود که با همین اعتراف جانانه، چطور دلش را به تالطم درآورده بود وقتی در ادامه

 .یک دوست داشتن عمیق گفته بود

ی سرش را از پتو بیرون آورد، موهای نامرتبش را پشت گوشش فرستاد و با پس زدن پتو به سمت پنجره
ای کرد و اش را به دیوار تکیه داد. سرفهی پرده را میان انگشت هایش گرفت و شانهاتاق رفت. لبه

روشن کرده بود  اش قفل قرص ماهی شد که چادر سیاه شب رادستش را نرم روی پرده کشید. نگاه خیره
 .ی نوپایی بود که از انتهایش خبر نداشتکرد، اما ذهنش در هزار چم رابطهو دلبری می

عاشق شده بود یا نه، چندان مهم نبود، اما همین که قرار بود همراه کیوان یک دوست داشتن عمیق را "
 ".تجربه کند، برایش مهیج ترین کار دنیا بود
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های چای عطری را در سینی چید و به طرف یخچال ی کیوان، لیوانظرهمنتسیمین نگران از رفتارغیر
رفت. از صبح که ساالر، عمران را به خانه آورده بود، دل در دلش نبود و نگران رفتار احتمالی کیوان 

 .بود

 !من برد -

 به عقب برگشت و با دیدن کاترین که موهایش را با کش، محکم باالی سرش بسته بود، لبخندی زد و
 .حواس سرش را گیج چپ و راست کردبی

 !تی ... من برد دیگه -

داد. آنقدر در فکر و خیاالتش ی کاترین انداخت که سینی چای را نشانش مینگاهی به انگشت دراز شده
غرق بود و که تمرکزش را از دست داده بود. سالها بود که عمران پایش را به این خانه نگذاشته بود و 

 .ن روز اول زندگی مشترکشان داشتاو حاال حس هما

 !سیمین -

ی آشپزخانه ایستاده بود به خودش آمد و سرش را باال گرفت. رنگ و با صدای عمران که در آستانه
 .اش نشان از نامنظم بودن تنفسش داشترویش بهتر از قبل شده بود، اما هنوز حرکت سریع سینه

 !خوبی -

 .ن کشید و با بستن درش به سمت میز وسط آشپزخانه برگشتی آخر یخچال بیروظرف کره را از طبقه

 !معذبی -

دار را از روی میز برداشت و همزمان با بلند کردن ظرف کره لبخند کم جانی های چینی طرحزیر دستی
 .زد

 .بریم صبحانه -

ی از زنی به العملش را ببیند. برای عمران تنها، ردقبل از عمران از آشپزخانه بیرون زد و نماند تا عکس
جا گذاشت که روزی همسرش بود و همدم. عمران نفسش را سخت بیرون داد و از سوزش سینه دستش 

 .هایی افتاده به سمت بیرون رفتاش مشت کرد و با شانهی سینهرا روی قفسه

 ".ای به نام برگشت به گذشته نداردافسوس که زندگی گزینه"

*** 

 جایی که کار نداشتی؟ -

که نانی بود که میان دست خودش و عمران مانده بود. پیش دستی کرد و دستش را عقب نگاهش به ت
 .کشید
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 .رم کارخونه دیگهنه، می -

اردوان ظرف عسل را جلوی کاترین گذاشت که با ولع مشغول خوردن صبحانه بود. خندید و سرش را 
 .کنار سر کاترین برد

 چیزی الزم نداری؟ -

 .سختی پایین فرستاد و دستش را دور بازوی اردوان حلقه کردی بزرگ را به کاترین لقمه

 !نه! فقط من خواست همراه تو اومد کارخونه -

 .کیوان نگاهی به اردوان انداخت که نگاهش مردد میان کاترین و او در گردش بود

 .با ماشین من برین، هرچند خودمم دوست داشتم سری بزنم -

اش را در سینی گرد روی میز گذاشت و مین لیوان چای خالینگاهشان که به سمت سیمین برگشت، سی
 .ای باال انداختشانه

 .اما فعالً وقتش نیست -

کاترین هیجان زده دستهایش را به هم کوباند و حوری بلند خندید. لیوان را به لبش نزدیک کرد و زیر 
 .ی عمران آخرین جرعه از چایش را نوشیدنگاه خیره

 !خواد لیلی رو ببینهنشونه! می یه تیر دو -

از روی شانه نگاهی به ساالر انداخت که دستش را دور گردنش آویزان کرده بود و لبخند گشادش نشان 
توجه به ای به پای ساالر وارد کرد و لیوان را روی میز گذاشت. بیاش داشت. با پایش ضربهاز دهن لقی

اش را اش به سمت سیمین برگشت، اما سیمین خونسرد موهای اتو کشیده"آخ" ساالر و چشمهای ریز شده
 .پشت گوشش فرستاد و لیوان خالی را جلوی عمران برداشت

 .درستت درد نکنه -

سیمین لبخندی عجولی به تعارف عمران زد و نگاهی به کیوان انداخت. با اشاره چند روز پیش حوری و 
لیلی نامی که ظاهراً توانسته بود نظر کیوان را به خودش جلب  های ساالر و تعریف ازحرفها و اشاره 
 .ماندآمد این دختر را ببیند، اما باید منتظر فرصتی مناسب میکند، بدش نمی

 .سینی پر را از روی میز برداشت و به سمت آشپزخانه رفت

*** 

های د که با دقت به حرفنگاهش را به سمت سیمین چرخان پا روی پا انداخت و با تکیه دادن به کاناپه
 .دادکاترین در مورد کارخانه و لیلی، گوش می
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ی فرش! من دلم خواست اونجا رفت دوباره... لیلی به من نشون داد همه خیلی گشنگ هست کارخونه -
 .چیز

 .حوری لبخندی زد و زانوهای دردناکش را کمی ماساژ داد

 زنی؟ش حرف میاین لیلی خانم کیه که اینطور دلت رو برده و از -

 .دل من نبرد، من برد اتاقش و فرش نشون داد -

تفاوت نشان ها فرو کرد و خودش را بیی حوری و سیمین که باال رفت، کیوان سرش را در کاتالوگخنده
 .داد

ای که کنارش ایستاده بود هم برایش غنیمت بود. چند اش را زیاد ندیده بود، اما همان چند دقیقهامروز لیلی
عتی که اردوان و کاترین در کارخانه سپری کرده بودند و با لیلی در کارخانه چرخیده بودند، او به سا

 .اتاقش رفته بود و آنها را با هم تنها گذاشته بود

 !رسید این لیلی خانمدختر خوبی به نظر می -

 .سرش در لپتاپش بودسرش را آرام باال آورد و نگاهی به اردوان انداخت که کنارش نشسته بود و ظاهراً 

 .ی نگاه خاصت شدمامروز متوجه -

 .کاتالوگها را روی پایش گذاشت و کمی به سمت اردوان مایل شد

 !چه نگاهی -

 .اش را باال داد و لبخند کم رنگی زدفلزی اردوان با انگشت اشاره عینک فریم دسته

 .خواست برگردیقدر که دلت نمیگشتی از خودت و همه چیز سیر بودی، اون میروزی که داشتی بر -

ای که راندمان کاریش پایین آمده بود، آخرین سری تکان داد. برگشتن و سر و سامان دادن به کارخانه
 .چیزی بود که در برنامه داشت

کنیم محتاطیم؛ در صورتی که ترسو شدیم. دیگه از یک جایی گاهی اوقات تو ارتباطاتمون فکر می -
 .دداً تجربه کنیمترسیم چیزی رو مجمی

 .اردوان مکثی کرد و ادامه داد

امروز با نگاهت به این لیلی خانم مطمئن شدم ترست ریخته و برگشتنت به نفع هیچکس نبوده باشه،  -
 .ی دو سر برد بودهبرای خودت معامله

 همه اینها رو از یک نگاه فهمیدین؟ -
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 .ای جلویش گذاشتاردوان لپتاپ را از روی پایش برداشت و روی میز شیشه

 .تونه دل مرده رو زنده کنه و همینطور برعکسشاز قدرت نگاه غافل نشو، یک نگاه گرم می -

خواهد بگوید. سرش را پایین انداخت و کاتالوگ ها را بی هدف زیر دستش دانست چه میتقریباً می
 .جا کردجابه

 .کنهکیوان، نگاه منتظر پدرت داره من رو اذیت می -

 .اردوان دستش را روی کاناپه کشید و روی دست کیوان گذاشت

کردی و شنیدم وقت بستری شدن عمران چقدر اذیت شدی، اما کاش دلت رو با خودت هم صاف می -
 .کردیتر رفتار میکمی مالیم

 همین که االن تو این خونه نشسته هرچند موقت، مالیمت نیست؟ -

 .ام زمزمه کردهایش داد و آراردوان فشاری به دست

ی اش رو نگه داریم. مراقب چینی ینده زدهچینی بندزده نما نداره، اما اینقدر ارزش داره که بند زده -
 !ت باشخونه

شد، زده ای بود که نه مثل قبل میگفت؛ عمران چینی بندمتفکر سری تکان داد و سکوت کرد. راست می
 .شد دورش انداختنه می

*** 

 .از هیاهو و جنب و جوش استاسفند عزیز... پر 

ی خیابان و دور از چشم مأمورین شهرداری بساط کرده بود تا فروشی که در حاشیهنگاهش را از دست
ای که وسط پیاده رو ایستاده بود و گرفت و روی دختر بچه اش ببرد،ی خانوادهشب عید نانی سر سفره

دیگر را مهمان تنگ گرد کند، سراند.  مصرانه در حال راضی کردن مادرش بود تا یک ماهی گلی
ی ی خشکبار فروشی جلب شد. از پشت شیشهاش به مغازهلبخندی به سمج بازی دخترک زد و توجه

ی کدو ی خندان و فندق و تخمهشد شلوغی داخل مغازه را تشخیص داد وگرنه از پستهویترین فقط می
 .خبری نبود

کردی خریدن آجیل ش داشتند زودتر خرید کنند که تصور میآدمها آنچنان در هم پیچیده بودند و تال
کنند، چینند و تخم مرغ رنگ میسین میمنحصر به همین سیزده روز ابتدایی فروردین است. سفره هف

ی گندم یک دست شده را ربانی از عشق گذارند و دور سبزههای درشت و قرمز را کنار هم میسیب
گذارند. همه سرشان شلوغ است و عید انگار تالشی ست برای نو کردن یپیچند و کنار آینه و قرآن ممی

 .های کهنه و قدیمیرسم

سوار  با تکانی که ماشین خورد سرش را برگرداند و نگاهی به کیوان انداخت که با دو لیوان بزرگ قهوه
 .ماشین شد
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 .شی! اون پنجره رو بده باالبدتر می -

ی پنجره گذاشت و سرش را کمی بیرون برد. خنکای هوا که به بهلبخندی زد و لجوجانه دستش را ل
 .صورتش خورد لبخندی زد و به سمت کیوان برگشت

 .شمخورم، گرم میمی این رو -

ی کیوان، لیوان را به لبش چسباند و توجه به نگاه خیرهاش که دور لیوان مقوایی پیچید، بیدست دراز شده
ترین تولدی بود که تجربه کرده بود. ساده، اما خاص... تولد امسال متفاوتی تلخ را نفس کشید. بوی قهوه

ی نرمی که ای خاص. از شاخه گل هم خبری نبود. تنها و تنها با ب*و*سهنه خبر از کیک بود، نه هدیه
ه ی تلخ را مزی یک تولد است. قهوهکرد چشم بست و از خاطر برد هر آنچه را که الزمهاش را پیشانی

 .کرد و طعم تلخش را به شیرینی لحظاتی که گذرانده بود، فرو داد

 ...آقا یه فال بخر -

ی سمت کیوان خورد برگشت و نگاهی به دخترک انداخت که قفسی کوچک از با ضربه ای که به شیشه
 .مرغ عشق سفید در دستش بود. کیوان شیشه را پایین داد و رو به دخترک لب زد

 .ندارم من به فال اعتقاد -

کیوان دستش را دراز کرد و از کیف پول روی داشبورد اسکناسی پنج هزار تومانی بیرون کشید و رو به 
 .دختر بچه گرفت

 !من گدا نیستم آقا -

 .پول فال من رو حساب کرد دختر جون -

و با دور جا کرد دختر فال فروش نگاه مرددش را از کیوان به لیلی داد و با لبخند قفسش را در دست جابه
اش را روی کنسول زدن ماشین به طرف لیلی رفت. کیوان متعجب به سمت لیلی برگشت که لیوان قهوه

 .ماشین گذاشت و از ماشین پیاده شد

 کنی لیلی؟چکار می -

 .ی "هیچ" باال انداختلبخندی زد و سری به نشانه

 !های من خیلی خوبن، خیالتون راحتخانم فال -

 .انی دختر زد و نگاه منتظرش را به مرغ عشق اسیر در قفس دوختلبخندی به شیرین زب

 !حاال یه فال بده به من ببینم -

ای پر از پاکت به سمت قفس نگاهش دخترک ردیف دندانهایش را با سخاوت نشان داد و با باال بردن جعبه
 .ها دوخترا مرغ عشق
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 !این هم فال شما -

 .پاکت کوچک را از میان نوک مرغ عشق بیرون کشید و کمر صاف کرد

 .دستت درد نکنه دختر خوب -

 !باز کن ببین فالت چه خوبه -

ابرویی باال انداخت و با فکری که در سرش چرخید، به سمت پنجره ماشین خم شد. نگاه پرشیطنتی به 
 .کیوان انداخت و آرام لب زد

 با هم بخونیم؟ -

ده کیوان مهر تأییدی به حرفش شد. اسکناس را از میان دست کیوان بیرون کشید و به سمت لبخند کش آم
 .دخترک کنجکاو برگشت

 !خونمشیک چیزهایی خصوصی هستن، عین این ورق فال... پس بعداً می -

ی آویزان به آن، نگاه از نگاه گیج دخترک گرفت و با کشیدن دستی به کالهش و تکان دادن منگوله
 .فظی کرد و سوار ماشین شدخداحا

*** 

حوله را دور کمرش محکم کرد و با خشک کردن کف پایش روی پادری جلو حمام به سمت آینه کنسول 
رفت. کمی خم شد و رو به آینه موهای خیس ریخته روی صورتش را باال داد. با دیدن کاغذ روی میز، 

 .دستش از حرکت ایستاد و با تأخیر تکه کاغذ را باال آورد

 آن که پرنقش زد این دایره مینایی"

 "َکس ندانست که در گردش پرگار چه کرد

انگشتش را روی قطره آب چکیده از موهایش کشید و کاغذ نم گرفته را روی میز برگرداند. هر روز، 
شود یک روز خیس از باران اسفند، نگاه معصومش را تجربه کنی توانست یک تجربه جالب باشد. میمی

 .در شلوغی خیابان خرید فالش راو یک روز 

ی لیلی موقع گفته بود به نیت او برداشته و عجیب نیتش جانانه از کار در آمده بود. با یادآوری چهره
ی فال لبخندی زد. خوانده بود و با هر بیت لبخندش وسعت گرفته بود. با صدای باز شدن خواندن برگه

 .هایش رفتو لباسدر، گوشی را روی ورق فال گذاشت و به سمت کش

 !ری حمومتو چرا این همه می -

کشو را باز کرد و با بیرون کشیدن تیشرت و گرمکنی، از روی شانه نگاهی به ساالر انداخت که در 
 .ی در ایستاده بودآستانه
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 !شنیدم باالخره زن دایی کار خودش رو کرده -

 .ای باال انداخت و با قدمی بلند وارد اتاق شدساالر شانه

ست، هنوز هیچی معلوم نیست، تازه داره یک جورهایی از این در حال حاضر بهار همون دختر خاله -
 .دختره خوشم میاد

 .ها را روی تخت انداختکشو را بست و لباس

 .دونیم که بهار چقدر بهت عالقه دارهتازه؟ همه می -

 .بدنش کردخیال هیکل سنگینش را روی تخت انداخت و آرنجش را عمود ساالر بی

 .کنم دیگه، حاال اینقدر هولم کنید تا گند بزنمدارم فکر می -

 .ساالر نیشخندی زد و ادامه داد

 .ترهی تو جالباما قصه -

 .ی حوله کردمسخره"ای نثار ساالر کرد و دستش را بند گره"

 آقا...برادر... لباس زیر داری؟ -

 .دور کمرش آزاد کرد توجه به ساالر گرمکن را پایش کرد حوله را ازبی

 !جونم هیکل، کوفتش بشه لیلی -

 .ی ساالر انداخت و سری تکان دادنگاهی به لحن دخترانه

 .شی ساالرکی آدم می -

 .اثرات گشتن با جنس لطیفه! المذهبا همه چی میگن -

ی گرد تیشرت چسبان ی تیشرت سرش را از یقهکش شلوارش را صاف کرد و برداشتن و گشاد کردن یقه
 .بیرون آورد

 ی لیلی جدیه؟قضیه -

 .ی پایینی تیشرت باقی ماند و نگاهی سؤالی به ساالر انداختدستش روی لبه

 !عمه سیمین خوشحاله -

 .دارش کشیدنم وار میان موهایهایش را شانهسری تکان داد و پنجه
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 .عاشقش نیستم، اما حس گنگی که بهش داشتم رو به خودش هم گفتم -

 .اش را به تاج تخت دادها، تکیهساالر هیجان زده صاف نشست و با روی هم گذاشتن بالش

 .کنم، مربوط به امروز و دیروز نیستها و حرکاتش رو مرور میاینکه مدام حرف -

 .ابریشمی وسط اتاق لب زد یمکثی کرد و خیره به قالیچه

 .ادعا بودنش، یک جورهایی برام متفاوتش کردقابلیت داره، اما بی -

 .ی عاشقی و دوست داشتن رو برات خوندمبازی در آوردی که فاتحه بعد از مریم جوری مرتاض -

 .لبخندی به لودگی ساالر زد و از جایش بلند شد

ها نیان،  اهمیت بودن یکی دیگه رو نشونت بدن؛ شاید اگر مریمگاهی وقتها آدمهایی میان تو زندگیت تا  -
 .لیلی ها رو هرگز نشناسیم

 .هایش بودکرد و احتماالً در حال آنالیز حرفنگاهی به ساالر انداخت که مبهوت نگاهش می

 .ی تو باشهتو هم بیشتر فکر کن، شاید بهار همون لیلی قصه -

کان داد. با نگاهی به ساالر که در فکر فرو رفته بود، در جایش ساالر "هوم"ی گفت و سری به تأیید ت
 .چرخید و با رفتن به سمت در اتاق او را با افکارش تنها گذاشت

*** 

جوش ماهی گلی های دم سیاه، کشیده شد که در همان تنگ نگاهش از طراوت سبزه گندم به جنب و 
شد حس کرد. پدرش با لباسهایی مرتب و ی میی زندگی را به خوبشان به ادامهبلوری، ُتنگ هم میل

صورت اصالح شده روی تخت نشسته بود و قرآن دستش بود. مادرش با بلوز و دامنی که هنر دست 
 .ی محمود را دنبال خودش کشانده بودهای خیرهخودش بود از صبح در خانه چرخیده بود و نگاه

 "...حول حالنا الی احسن الحال "

که با صدای ذوق زده " تحویل شد" الله در هم ادغام شد دست از خیال کشید و به با صدای شلیک توپ 
گونش هارمونی جالبی را ساخته بود. سمت الله برگشت که پیراهن کوتاه لیمویی رنگ با پوست گندم

 .شد در حرکاتش دیدخوشحال بود و این را به وضوح می

ای دستهایشان لبخندی به لبش نشاند. صدای حظهپدرش قرآن را ب*و*سید و به دست مادرش داد. لمس ل
خواست فضای خانه را پر کرد. با لبخندی کم پرهیجان الله که از گردن محمود آویزان است و عیدی می

اش نگاه کرد که سال پر فراز و نشیبی را پشت سر گذاشته و با امید به رنگ، به شادی عمیق خانواده
 .زدد سپرده بودند و در نگاهشان امید به روزهای بهتر موج میسال پیش رو سختی ها را به دست با

 !لیلی -
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ی اتاق پهن کرده بودند به سمتشان کوچکی که گوشهی در جایش تکانی خورد و با بلند شدن از کنار سفره
های نحیف اما امنش گذاشت؛ حس امنیت از بودن رفت. پدرش را در آغوش کشید و سرش را روی شانه

تواند تجربه کند. یک جورهایی خیالت راحت است که ترین حسی است که هر دختری میلعادهاپدر فوق
ی امنیت وجود خواهد داشت. آرم از پدرش جدا شد و این بار به افتد و همیشه حاشیهاتفاق بدی نمی

 .اش گذاشتای روی گونهصورت تکیده اش نزدیک شد و ب*و*سه

 !عیدت مبارک بابا -

ی" پدرش که زیر گوشش نشست، آدمهای مهم زندگیش در برابر چشمهایش صف شدند. عاقبت بخیر ش"
چرخد و دلت به عاقبت بخیری چه بود؟ مگر همین نبود که احساس کنی چرخ زندگی روی روال می

هایشان! اگر ن آدمهای خوب زندگیت گرم است؟ مگر همین نبود که دلت گرم باشد به آدمها و بودنبود
 .قطعاً آدم عاقبت بخیری بودهمین بود که 

های کوچک چهار پر، آرد نخودچی که یک ها و تبریکات متداول و خوردن شیرینیبعد از ب*و*سیدن
دستش را تکاند و  دانه و دو دانه اش جوابگو نیست، با احساس لرزش گوشی در جیب شلوار جینش،

 .گوشی را بیرون کشید

ی فرخنده از ی گوشی بی توجه به نگاه خیرهلبخندش غیر ارادی بود، با دیدن اسم کیوان روی صفحه
خواست، اما به همین پیامها و روی مبل بلند شد و راه اتاقش را در پیش گرفت. دلش دیدنش را می

 .های کوتاه هم دلخوش بودمکالمه

*** 

 «مانتو سنتی»

سنتی و شال قرمز برای چه بود؟ مگر قرار بود  درکش عاجز ماند. مانتوچند بار پیام را خواند ، اما از 
جای خاصی بروند و او یادش رفته بود! چشمهایش را ریز کرد و باز هم پیام را خواند، اما بی نتیجه 

شد احتمال داد پیام را اشتباه فرستاده؟ و اگر این ای باال انداخت. مینفس را محکم بیرون فرستاد و شانه
 !شد که برای چه کسی فرستادهداد، سوال بعدی در سرش پررنگ تر میحتمالش را قوت میا

ی لبش را زیر دندان کشید و بعد از فشاری خفیف آزاد کرد. انگشتش را روی اسم کیوان کشید و گوشه
 .گوشی را به گوشش چسباند

 !جانم لیلی -

 !ی گوشی خوابیده بودابروهایش از تعجب باال پرید، اصالً بوق خورد یا او رو

 سالم، منظورت از مانتو سنتی چیه؟ درست فرستادی؟ -

 !درست فرستادم عزیزم! فقط بپوش -

 خبریه؟ -
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 .بینمتلیلی باید برم، می -

ی سیاه آن خیره شد. خبری بود، اما چه خبری را تماس که قطع شد، گوشی را پایین آورد و به صفحه
ی دیگری گردد، قضیهتمام شده بود و حاال قرار بود به سر کار برمتوجه نشد. یک هفته تعطیالت عید 

یک هفته ندیده بودش و در حال حاضر فکر کردن به پیام گنگ و در عین حال شفاف  دانست.بود را نمی
ای برسد گوشی را روی میز آرایشی گذاشت و به سمت کمد کیوان چندان مهم نبود. بی آنکه به نتیجه

 .ی اتاق رفتگوشه

*** 

معذب از حضور سیمین که با دیدنش در اتاق کیوان، پی به پیام صبح و پوشیدن مانتو سنتی برده بود، 
 .کنار اولین دار قالی علم شده ایستاد و دستش را روی آن گذاشت

 دید؟انجام می بینم. شما واقعاً دارید این کار روکنم خواب میاحساس می -

 .اش بود گرفته شد و سرش را برگرداندوی چند سالهنگاهش به سختی از چیزی که آرز

 !بافتیادم بود پیشنهادت رو برای فرش دست -

 ...اما اون آرزوی -

 .تمام ماند ی سکوت باال آمده بود، نیمهی انگشت سبابه روی لب کیوان که به نشانهاش با اشارهجمله

محقق شود. جایی که بشود عاشقانه رج  انگار قرار بود آرزوی داشتن یک کارگاه کوچک، اما صمیمی،
ی های تهویهروی رج نشاند و فرشها را زندگی کرد. نگاهی دور تا دور سالن نسبتاً بزرگ انداخت. پنل

ی متناسبی از هم در دیوار کار گذاشته شده بودند لبخند رضایتی روی لبش نشاند. کم هوا که با فاصله
های ها در کارگاهی بافندههای رنگارنگ، روی ریهز خامهی پرکنندهنشنیده بود از آثار تخریب

 .غیراستاندارد

 .نشدم کی شروع کردید به ساختن این قسمت من اصالً متوجه -

کیوان دستهای را پایین انداخت و در عرض قدمی به سمت سیمین که با دقت نگاهش به لیلی بود، نزدیک 
 .شد

 .یک سری کارهای تعمیراتی که تو تعطیالت عید انجام شد موندساختمونش که آماده بود، فقط می -

رنگی نگاه قدردانی به کیوان انداخت که تای آستینش را تا ساعد باال داده بود و دست به سینه، با لبخند کم
 .کردنگاهش می

 !شنیدم پیشنهاد شما بوده راه انداختن این قسمت -

 .رویش بودگاه خیره اما محکمش به دخترک روبهسیمین مکثی کرد و نگاهی به کیوان انداخت که ن
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خواست ببافم، اما نشد. دیشب که کیوان گفت قراره همچین جایی رو راه یه زمانی من هم دلم می -
 .انداخته، وسوسه شدم بیام و از نزدیک ببینم

رام لب کرد آسیمین نگاهش را دور تا دور سالن بزرگ چرخاند و در حالی که انگار چیزی را مرور می
 .زد

 .به نظرم دنیای فرش، قبل از اینکه ماشینی بشه زیباتر بود -

 .سری به تأیید حرف سیمین تکان داد و از دار قالی فاصله گرفت

 !اون هم فرش تبریز -

هایی آرام ی کوچک انتهای سالن گرفت و نگاهی گذرا به لیلی انداخت که با قدمسیمین نگاه از آشپزخانه
ی کیوان های یکی در میان ساالر درست بود و لیلی خانم همان لیلی قصهآمد. ظاهراً حرفبه سمتش می

 .بود

 آذری نیستی؟ -

 .ایستادکنار سیمین  اش کشید و با فاصلهدستی به مانتو سنتی

 !جنوبی هستیم -

رنگی روی صورتش نشاند. حرکات آرامش به دور از هر از تالشی سیمین سری تکان داد و لبخند کم
 .کردقرار میبود و به راحتی ارتباط بر

ی اول برخوردشان متوجه شده بود. به راحتی و با علم به اینکه چه کسی هست، این را از همان لحظه
 .برخورد کرده بود

 معروفید به دریا دلی؛ درسته؟ -

ی سیمین، دستش را با مکث باال آورد و میان دستهای سیمین  لبخندی زد و با دیدن دست دراز شده
 .گذاشت

 حرف بزنیم لیلی خانم؟ -

 .ی سیمین را پس زد و با لبخندی عجول، همقدم با او به سمت خروجی کارگاه رفتاسترسش از جمله

 !بفرمایید -

های پرانیشستش روی لبش کشید و نگاهی به مسیر رفتنشان انداخت. دو شب پیش با تکه کیوان انگشت
ساالر و نگاه معنادار حوری، آخر شب از لیلی و حسش به او برای سیمین گفته بود و سیمین با دقت و 

یدن هایش گوش داده بود. شنیده بود هرچند کم و در نهایت نیت به ددور از قضاوت خوب و بدی به حرف
 .رفتلیلی کرده و حاال دوشادوشش به سمت اتاق لیلی می
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بی آنکه نگاهش را جدا کند با حفظ فاصله پشت سرشان به راه افتاد، اما ذهنش پی لیلی و چطور لیلی 
شدنش ماند. دختری که روز اول تنها و تنها برایش حکم یک نیروی کارآمد را داشت و امروز در الیه 

 .دا کرده بودی زندگیش راه پیالیه

*** 

 اش باهات صحبت کرده، درسته؟کیوان در مورد خانواده -

 .ی اتاق طرح نامفهومی کشید و "بله" آرامی گفتبا ناخنش روی میز گرد گوشه

تر هم به پیام کیوان و سفارش مانتو سنتی از طرفش، به خودی خود عجیب بود که با آمدن سیمین عجیب
 .نظر بیاد

 تحصیالتت چقدره؟ -

 .بی تعلل لب زد "لیسانس" و کمی روی صندلی جابجا شد

 .تونستم درس بخونمهیچ وقت بابت دیپلمه بودنم خجالت زده نشدم با اینکه می -

 .کردسرش را کمی باال آورد و نگاهی به سیمین انداخت که خیره نگاهش می

گی من بدون حضور پدر ی مسیر زندآدمها باید تو زندگیشون یک مسیری رو انتخاب کنن و ادامه -
 .کیوان سپری شد

 .مندی زدسیمین با انگشت شست جای خالی حلقه را لمس کرد و لبخند درد

 .ای که الزم بوده حرف زدهزنم کیوان به اندازهشم، چون حدس میزیاد وارد اون موضوع نمی -

ی اتاقشان بود ک پنجرهی کارخانه و نزدیی نارونی که در محوطهنگاه را از سیمین دزدید و به شاخه
 .چشم دوخت

 !متأسفم -

 .ی ساعدش کمی روی میز خم شداش را عقب زد و تکیهخوردهسیمین فنجان چای نیم

 .کیوان در مورد تو با من صحبت کرده -

اش را به صندلی داد و لبش که در عرض چند ثانیه مثل چوب، خشک شده تکیهدلیلی برای انکار نبود، 
 .بود را با زبان تر کرد

 ...من... یعنی -
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شود تا همزمان حس دستپاچگی و خجالت نگاه سیمین محکم، اما در عین حال آرام است و همین باعث می
 .را تجربه کند

 .دوی شما خوشحالماز صمیم قلب برای هر  -

های نارون را روی پوستش دست سیمین که روی دستش نشست، وزش باد و گذرش از میان شاخه
 .احساس کرد و سرش را پایین انداخت

 .ذارممن به انتخاب کیوان احترام می -

 .داش نشاند؛ اما سکوت کرد تا سیمین ادامه دهلفظ احترام اخمی نازک، اما گذرا میان ابروهای کشیده

 .دونم و لفظ احترامم برای شناختیه که کیوان نسبت به تو پیدا کردهمن چیز زیادی راجع به تو نمی -

 .ی فنجان کشید و آرام لب زداش را لبهانگشت اشاره

 .متوجه هستم -

ی نور خورشیدی که روی میز افتاده بود گرفت و با صدای آرام و حنون سیمین، نگاهش را از باریکه
 .اال آوردسرش را ب

زندگی من و عمران، عمر کوتاهی داشت و همین باعث شد تا کیوان سرخورده بشه و همیشه از این  -
 .موضوع فرار کنه

را به پشتی  اشسیمین سری به تأسف تکان داد و همزمان با فشار خفیفی دستش را رها کرد و تکیه
 .صندلی چوبی داد

 .هدفم سست نشون دادن کیوان نیست -

 .اینطور نیست قطعاً  -

جواب سریع و قاطعش لبخندی روی سیمین نشاند و نگاهش را روی چشمهای همچون شبش ثابت کرد. 
روی دخترکی بنشیند و از آینده از تصورش به دور بود که روزی پشت یک میز در اتاق کارخانه، روبه

 .پسرش صحبت کند

تر شکل از شکستن، در قالبی محکمهر َترکی ممکنه منجر به شکستن بشه، پس چه بهتر که بعد  -
 .بگیریم

ی چند جلدی تفسیر داشت، اما نقش ققنوس و آتش افروزیش ای یک مجموعهی کوتاه سیمین به اندازهجمله
 .ی فهمیدن تکان داد و به لبخند آرام سیمین زل زدهایش نقش بست، سری به نشانهکه جلو چشم

*** 
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 .، ساک دستی خرید و کیفش را کنار پایش گذاشتصندلی را عقب کشید و همزمان با نشستن

 !خسته شدم -

ی صندلی روکش مخملی آویزان کرد و به محض نشستن نگاهش ناخودآگاه به سمت کیوان کاپشن را لبه
ی لب پسرک خورد، کشیده بود. پدرش دستمالی گوشهای که با اشتها غذایش را میمیز کناری و پسر بچه

 .ای آب به خوردش دادی به دهان پسر بچه نزدیک کرد و جرعهکشید و لیوان آب را کم

 چیزی شده؟ -

 .های مرد کنارش گرفت و به سمت لیلی برگشتاش را با مکث از پدرانهکیوان نگاه خیره

 .چیزی نیست -

با دنبال کردن رد نگاهش و دیدن مردی که با وجود همسرش، در حال غذا دادن به پسربچه بود، لبش را 
 .انگشت شستش را زیر چهار انگشت دیگر شکاند و دستش را مشت کرد گزید و

کرد که آن روز نگاه پرحرفش او را به روز اولی برگرداند که در کارخانه دیده بودش؛ باید اعتراف می
را با اعتماد به نفس باالیی پشت سر گذاشته بود وگرنه که نگاه خیره و پرحرف کیوان یک طرف، نگاه 

 .توانست دالیل خوبی برای استرسش باشدنی ساالر از یک طرف دیگر، میخیره و آنچنا

 .آالت جدید اقدام کنیمکم باید برای خرید ماشینبا وجود قردادهای جدیدی که بسته شده، کم -

سری تکان داد و لبخندی به تالش کیوان برای منحرف کردن بحث زد و با اهرم کردن دستش زیر چانه، 
 ."آره"ای گفت

 !خوشحالم که کارخونه سرپا موند؛ امروز هم که برای من یک روز خاص بود -

 !بابت دیدن مامان من -

 .رنگی روی لب کیوان نشانداش لبخند کمکیوان"خفه"

 !ی تولدت بود، البته با کمی تأخیرهدیه -

 .لبخندی زد و با زیرکی لب زد

 .این کار استقالل خودم رو داشته باشم تو خوام زحمتت رو نادیده بگیرم، اما همیشه خواستمنمی -

 .دیبافت داری، اون قسمت رو رونق میدونم که با عشقی که به فرش دستاالن هم همینه؛ می -

کشی که چکار کنی و چکار نکنی، اما به محض اینکه به تا وقتی چیزی رو نداری کلی نقشه می -
 .ادی و هیچ دیدی نسبت به آخر این تونل نداریکنی تو یک تونل افترسی احساس میات میخواسته
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 !پیوسته اما آرام؛ این کاریه که باید انجام بدی لیلی خانم -

ای انداخت که به طرز زیبایی کنار هم های طبیعی درون گلدان خمرهسرس را تکانی داد و نگاهی به گل
ی تونل در ابتدایی ترین نقطه چیده شده بودند. "پیوسته اما آرام" روش خوبی بود، اما در حال حاضر

 .ایستاده بود، بدون اینکه هیچ ذهنیتی برای رسیدن به انتهای آن داشته باشد

ی کیوان کمی روی میز خم شد و انگشتهای دستش را در هم قفل کرد و نگاهش را به نگاه مات و خیره
 .ا بریدشان رلیلی دوخت، اما قبل از آنکه حرفی بزند، صدای گارسون ارتباط چشمی

 انتخاب کردید قربان؟ -

نگاهی به گارسون انداخت که باالی سرشان ایستاده بود. کیوان نگاهش را با مکث از لیلی گرفت و نیم
 .ای به منوی جلوی لیلی انداخت و منتظر نگاهش کرداشاره

منویی که یک ی کیوان به خودش آمد و دستش را روی منو سراند و بازش کرد، اما بلند باالیی با اشاره
 .کشید تا همه را مرور کند، منصرفش کردربع طول می

 !شما انتخاب کن -

ی کیوان لبخندش از شیطنت لیلی را پنهان کرد و سرش را به سمت گارسون برگرداند. با نگاه خیره
دارش انداخته بود، نگاه تیزی به گارسون های حالتگارسون روی لیلی که شال را آزادنه روی مو

ی سیاه و ای مصلحتی کرد. رو به گارسون برای هر دونفرشان چلو ماهیچه و نوشابهخت و سرفهاندا
 .زیتون و ماست سفارش داد و منتظر ماند تا گارسون بعد از گرفتن سفارش از میزشان دور شود

 .گمونم ترسید -

 .کیوان کمی روی میز خم شد و دستش را روی میز کشید و پشت دستش را لمس کرد

 .فسار نگاهش رو کشیدما -

خندید و با نگاهی به دور و برش دستش را از زیر دست کیوان بیرون کشید. ظاهراً بدون ارتباط جسمی 
ی بیرونی پنجره با توانست حرفش را بزند. سرش را برگرداند و نگاهش روی گلدانهای شمعدانی لبهنمی

اش کرد تا سر راهش گلدانی ده در هم وسوسههای تنیده شآن گلهای قرمز و سفید نشست. انبوه شمعدانی
 .ی حوض وسط حیاط بگذارداز شمعدانی بخرد و لبه

 مامان چی گفت؟ -

 .با تعلل نگاه گرفت و سرش را به سمت کیوان برگرداند

 !چیز خاصی نگفت، اما باید اعتراف کنم امروز که مامانت رو دیدم کمی جا خوردم -

 .ی حرفش ماندظر ادامهکیوان م*س*تقیم نگاهش کرد و منت
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 .کاش گفته بودی در مورد من باهاشون صحبت کردی -

 .دستش را روی رومیزی سفید کشید و نگاه مرددی به کیوان انداخت

 چیزی شده لیلی؟ -

 .لبش را با زبان تر کرد و کمی روی میز خم شد

 .از پدرت صحبت کردیم -

العملی از سمت کیوان، کف دستش را کمی باال آورد و آرام م*س*تقیم و بی پرده گفت و قبل از هر عکس
 .تر زمزمه کرد

 .من هم کمی شوکه شدم -

 !لیلی -

 .نگاهش را به کیوان دوخت و لب زد

 .من رد انگشت مامانت روی جای خالی حلقه دیدم -

 .کشید کیوان نفسش را کالفه بیرون داد و دستش را عقب

 .دهاون هنوز عاشقه، اما بروز نمی -

 .الزمه وقت بذارید و در مورد این موضوع حرف بزنید -

زد، اما از کجا و سرش را آرام تکان داد، اما با آمدن گارسون سکوت کرد و ادامه نداد. باید حرف می
 ...چطور

*** 

 .اش را به در ماشین دادنشست و تکیهلیلی پیام را ارسال کرد و گوشی را داخل کیفش سراند. کمی مایل 

 چیزی شده؟ -

گاهی غذا خوردن را هم  بعد از تعطیالت آنقدر درگیر مشتری جدید و کارهای کارخانه شده بودند که
های جدید، تکانی به بازار داده بود و پای چند بیرون رفتن. طرح کردند، چه برسد به دیدن وفراموش می

زد و ساالر در پیچ و کارخانه باز کرده بود. اردوان بیشتر به کارخانه سر میمشتری قدیم و جدید را به 
 .زدکرد و سری به کارخانه میگاهی هم قدم رنجه میزد، گهی عاشقی با بهار پرسه میتاب کوچه

 کیوان! خوبی؟ -
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 خوبم عزیزم! مامانت بود؟ -

 .گفتم پشت درم، کمی نگران شده بود -

ا گرفتن دست لیلی، پشت دستش نوازش کرد. نوازشش نه از سر ه*و*س که دستش را دراز کرد و ب
ای آرامش به جانش سرریز کند و دلش را به بودن دخترک توانست ذرهاش بود. هر لمسی میتمایل قلبی
 .قرص تر

 !دو روزه دیگه که بردمت، حتی اجازه نداری جواب تلفن مامانت رو بدی -

انداخت و استرسش از بیرون آمدن احتمالی فرخنده را پنهان کرد.  نهلیلی هول زده نگاهی به در خا
 .لبخندی به شوخی نسبتاً خشنش زد و ابروی باال انداخت

 !بهت نمیاد از این حرفها هم بلد باشی، در ضمن کو تا اون موقع -

 .فشاری به دستش داد و کمی جدی نگاهش کرد

 دونه؟بابات میآخر نگفتی به مامانت چی گفتی در مورد من!  -

 .لیلی سری تکان داد و آرام زمزمه کرد

 .کنم نگاه بابام کمی متفاوتهکنم مامانم به بابا یک چیزهایی گفته، این روزها احساس میگمون می -

 نگرانی؟ -

 . لیلی چانه باال انداخت و نچی کرد

 !من به انتخابم مطمئنم -

داد پیدا کرد؛ بی طاقت خودش را جلو کشید، اما لیلی ای لیلی امتاش تا لبهای نسکافهنگاه برق زده
 .همزمان سرش را عقب کشید و کتفش به شیشه چسبید

 !یا خدا -

خندید و هیجانش را با فشاری روی دست لیلی کنترل کرد. کمی عقب رفت، اما قبل از آنکه حرفی بزند، 
 .لیلی دستش را از زیر دستش آزاد کرد و در ماشین را باز کرد

 !مامانه -

 .ای به لیلی انداختی خانه، برگشت و نگاه ریز شدهسرش را آرام برگرداند و با دیدن در بسته

 اینجوریاست؟ -
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 .ای باال انداخت و یک پایش را از ماشین بیرون گذاشتلیلی شانه

 .قرار باشه هر بار این مدلی رفتار کنی، باید تجدید نظر کنم -

 .اعد دستش روی فرمان، کمی خم شدخندید و همزمان با گذاشتن س

 !دم، شما هم شرط نذارهیچ قولی نمی -

 :ای به خانه کرد و گفتبا سرش اشاره

 !برو داخل تا خیالم راحت شه -

لیلی لب گزید؛ نگاهی به خلوتی و نیمه تاریکی کوچه انداخت و با "مراقب خودت باش" آرام اما پر جانی 
 .ا تند کرددر ماشین را بست و به سمت خانه پ

دلش جان گرفته از این توجه زیر پوستی لیلی خواست بگوید تو هم همینطور، اما با دیدن لیلی جلوی در 
شان و در همان تاریک و روشن کوچه عطر جا مانده در ماشین را به مشام کشید و با وارد شدن و خانه

 .دور شدبستن در خانه، ماشین را به حرکت درآورد و سکوت کوچه را شکافت و 

لیلی به در حیاط تکیه داد و نفسش را با خیال راحت بیرون داد. درست بود که در مورد کیوان با مادرش 
زده بود، اما باز هم تا رسمی شدن همه چیز  صحبت کرده بود و خود کیوان هم تلفنی با فرخنده حرف

کشید تا در تاریک و روشن کمی مضطرب بود. با عقب رفتن پرده و دیدن فرخنده که از پنجره سرک می
 .اش را از در گرفت و به سمت ساختمان به راه افتادحیاط پیدایش کند، تکیه

*** 

های قرمز رنگ کف حیاط های کف حیاط کشید و تا نزدیک سنگفرشهای ماشین را روی ریگالستیک
اخت که پتویی را دور باال آمد. همزمان با چرخاندن سوئیچ و خاموش کردن ماشین نگاهی به عمران اند

 .ی آهنی تاب تکیه داده بودخودش پیچیده و سرش را به میله

های سیمین و حوری نفسش را آرام بیرون داد و نگاهش کرد، چند وقتی که اینجا مانده بود به مدد مراقبت
اه به اش بهتر. با برداشتن گوشی همرزد و التهاب ریهکمی بهتر شده بود. کبودی پوستش به روشنی می

عقب برگشت و کتش را از روی صندلی عقب ماشین برداشت و پیاده شد. با صدای در ماشین عمران در 
 .جایش تکانی خورد و همزمان با صاف کردن کمر و درست نشستن به پهلو برگشت

 !اومدی -

 .ی کوتاه جداکننده مسیر ریگی گذشتسری تکان داد و با انداختن کتش روی ساعد دست چپش از لبه

 .ستچرا اینجا نشستین؟ هوا کمی آلوده -

 .رمقی زدعمران دستهایش را زیر پتو بیشتر به هم پیچید و لبخند کم
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 .آفتاب خوبی بود، تنم گرم شد و خوابم برد -

 !بهتره برید داخل -

 .با چرخیدن در جایش، روی از عمران گرفت به سمت ساختمان وسط حیاط رفت

 !کردم روزی به عنوان مهمان بیام اینجام، فکر نمیروزی که این خونه رو ساخت -

قدمش در هوا ماند و پای دیگرش روی زمین فشرده شد. این بحث خیال تمام شدن نداشت. بی آنکه 
 .برگردد چرخی به کمرش داد و از روی شانه نگاهی به عمران انداخت

 !خود کرده را تدبیر نیست -

 .لند و سرم*س*ت زنی با موهای کوتاه پیچیدهای بشده تاب در خندهصدای زنجیر خشک

 .م میفتهعمران آروم! االن بچه -

 .اش محکم کرده بود، پلک روی هم فشردبه عقب برگشت و با دیدن عمرانی که پتو را دور شانه

 !بابا تندتر هل بده، هل بده تا بریم آسمون -

 .ای که صدایش گوش حیاط را کر کرده بود، نبودچشم باز کرد و خبری از بچه

 چرا تاب رو گذاشتی زیر درخت سیب؟ -

 .قدمی جلو رفت و کتش را روی دستش جابجا کرد

 .هانداختمش بیرون! قاطی اوراقیاگر به من بود می -

ی ار تاب ایستاد و انگشتش را لبهتوجه به پلک پراندن عمران و بهت نگاهش، قدمی جلوتر آمد و کنبی
 .کردای تلخ از روزهای تنهایی سیمین را برایش تداعی میتاب کشید. انگار هر زنجیر خاطره

خواسته یادش مامان بعد از اون ماجرا، هیچوقت روی این تاب ننشست، اما ظاهراً با نگه داشتنش می -
 .بمونه چه اتفاقاتی رو پشت سر گذاشته

 .ن سنگینی داشت. بیشتر از همه خودم نابود شدمرفتنم تاوا -

موهای همیشه مرتب مامان، یا عزاداری نکردنش باعث شده که احساس کنید اون بزرگترین ضربه رو  -
 !نخورده

عمران تلخندی به غیرت خرج کردن کیوان زد. به راحتی رهایشان کرده بود و سالها در حسرتشان مانده 
که حجم فشار روحی سیمین برایش مهم بود، اما حال خراب او برایش بود. سخت بود دیدن کیوانی 

 .آوردفشرد و نفسش را بند میکمترین اهمیت را داشت. این رسمی بودن شاهرگش را می
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 .سالهاست سیب نخوردم -

های ر*ق*صان در باد، درخت سیب ی پشتی تاب آهنی را زیر دست فشرد و نگاهش را میان شاخهلبه
 .چرخاند

 .هایی که قرار بود برای مادرت بچینم و نچیدمه جبران سیبب -

 .ای بعد آزاد کرداش را زیر دندان گرفت و ثانیهلب باالیی

 ی روزهایی که هدر رفت، جبران شد؟به نظرتون فایده داشت؟ همه -

 ها حیاط را پر کرد. با حس کردن عمران در پشت سرش، از پیچریزهصدای قدمهای عمران روی سنگ
 .و تاب مرور اتفاقات بیرون آمد و به سمت پدرش برگشت

 .کشه و بزرگ میشه، دردآورهت داره قد میاز دور دیدن اینکه بچه -

 .بی آنکه عکس العملی نشان دهد، خشک نگاهش کرد

 .تونم کیوان! دیگه طاقت ندارمدیگه نمی -

 .اش مشت کردای کرد و دستش را روی سینهعمران سرفه

 !م دلت برام بسوزه، اما حاللم کن باباخوانمی -

 .طرف تاپ آهنی ایستادکتش را روی تاپ انداخت و با فاصله گرفتن از عمران آن

 "!کردحاللش می"

دستش را باال آورد و زنحیر زنگ زده را در مشتش فشرد. از سفیدی انگشتهایش پوزخندی زد. همیشه 
ه انجام دهی با یک "حاللم کن" تیغ روی دلسوزی و همین است. در بهترین شرایط بدترین کارها را ک

 .کنیدهی؛ خودت را آزاد و بقیه را درمانده میترحم دیگران فشار می

 .در خونه رو اشتباهی زدین! اونی که باید بگذره من نیستم -

 .های چرمش را روی زمین کشاند و م*س*تأصل، روی تاب نشستعمران دمپایی

 .سه این همه سال عذابتو به سهم خودت بگذر! ب -

های ریز و درشت عمران باشد، آن هم با توانست منکر توجهعجز کالم و رفتار عمران تکانش داد. نمی
توانست هایی که میهایی که انجام داده بود، اما دلش جایی در همان کودکی و حسرتتمام پس زدن

 .شان نکند، باقی مانده بودتجربه

 .شماها فقط نبودن من آزارتون داد، اما من از حماقتی که در حق همه و خودم کردم، سوختم -
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 .ی کیوان به دور زنجیر تاب، انداختعمران سرش را برگرداند و نگاهی به دست مشت شده

 .ای بود که تو صورتم خورد؛ ولتون کردم برای هیچ و پوچتموم این سالها حماقت بزرگترین واژه -

 .دانشگاهی و خوش آب و رنگ پیش چشمهایش جان گرفتآنی نقش دخترک همبه 

حماقت"... او هم حماقت کرده بود دیگر! دنبال قول مریم رفته بود و در نهایت برای هیچ و پوچ جنگیده "
 .بود

 .بگذر تا راه نفسم آزاد بشه -

 .کرد، نشستانی نگاهش میدستش از دور زنجیر آزاد شد و با دور زدن تاب کنار عمران، که با نگر

 .دونی چیه بابا! من هم حماقت کردم و سالها درگیر تبعات حماقتم بودم، اما من تعهدی نداشتممی -

ی "بابا"یی بود که از دهن کیوان ی عمرانی نبود که تمام حواسش به کلمهزد و متوجهحواس حرف میبی
ای بود که اش حاال و اینجا به همان اندازهبود و تجربهرا زندگی نکرده ها بود این واژه سال شنیده بود.

باالیی خندیده بود و همزمان با کوبیدن دستهایش به هم، "بابا" را های نیش زده در یک سالگی و دندان
 .هجی کرده و دلش را غرق خوشی کرده بود

ی عمران را تا دستهایش خیره اش را به پشتی تاب داد و با دراز کردن دستش پشت کمر عمران نگاهتکیه
 .کش آورد

 ...با مامان صحبت کنید! هر چند -

 .ی تمامش سر عمران را برگرداند و آرام لب زدی نیمهجمله

 !هر چند سیمین همین االن هم بخشیده -

 .ای باال انداخت و خونسرد جوابی به خوش خیلی عمران دادشانه

 .هیچوقت، از هیچ چیزی مطمئن نباشید -

 ؟ بخشیدی؟تو چی -

های استخوانی پدرش را لمس کرد، هر دو مرد چشم روی هم فشردند. لعنت به دستش که ناخودآگاه شانه
 .اندشوند و گویی انگار از همان ابتدا هم نبودههایی که سر بزنگاه پنهان میکینه

 .با مامان صحبت کنید -

 .های عمران وارد کرد و از روی تاب بلند شدفشاری به شانه

 !شهکم هوا سرد میبیاید داخل، کم -
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عمران سری تکان داد و او نگاهی به چشمهای خندان عمران، با برداشتن کتش راه ساختمان را در پیش 
 .گرفت

توانست دورش بیندازد و نه دیگر همان چینی روز اول ای بود که نه میزدهعمران همان چینی بند"
 ".شدمی

*** 

 !تیپس باالخره شاخ غول رو شکس

 .ی لیلی زددهنی گوشی را کمی باال آورد و لبخندی به خنده

 چرا خوشحالی؟ تو -

 !شهوقتی تو آرامش خیال داشته باشی درصد اینکه من هم در کنارت آروم باشم زیادتر می -

 .جا شد و سرش را روی پشتی آن کمی چپ و راست کردجابه کمی روی کاناپه

 !پس به فکر خودتی -

 .ای را نصیبش کردکیوان بلند و نیمه معترضش، "جانم" پرخنده

 مونی؟دونی برای من مثل چی میمی -

 .لیلی آرام، اما پرشیطنت لب زد

 مثل چی؟ -

 !مثل رد شدن یک حس خوب تو اوج استرس -

روزهایش با این دخترک بافنده و طراح، همچون دنیای فرش، رنگانگ شده بود. هر طور حساب 
 .ی دو سر سود بودبه قول اردوان، پیشنهاد عمران برایش معامله کرد،می

 !کیوان! حواست با منه -

 .با صدای لیلی به خودش آمد و با اهرم کردن کف دستش روی کاناپه کمی خودش را باال کشید

زندگی خوشحالم از اینکه تن به اصرار بابا دادم و برگشتم ایران؛ اومدنت به کارخونه و بعد از اون به  -
کردیم. اولین باری که دیدمت برام یه من. گاهی اوقات جایی اتفاقاتی میفته که هرگز تصورش رو هم نمی

 .ای که به فرش داره، باعث رونق کار بشهتونست با عالقهطراح بودی و نیرویی که می

 االن چی هستم؟ -
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 .جا کرد و پا روی پا انداختگوشی را در دستش جابه

 .قاً، اما اینکه حالم باهات خوبه برام کافیهدونم دقینمی -

 قراره لوسم کنی؟- 

 .وار در موهای پرپشتش کشید و با سر انگشت پوست سرش را لمس کرداش را شانهپنجه

 .مطمئنم این اتفاق نمیفته- 

 .دستش را پشت سرش ثابت کرد و پایش را در هوا تکانی داد

 .فردا کلی کار دارم کیوان- 

 .ا احتیاط زمزمه کرددلخور، اما ب

 .ولی من کار زیادی ندارم، در ضمن خوابمم نمیاد -

 .لیلی "بدجنس"ی نثارش کرد و ادامه داد

های بافنده قرار دارم؛ باید کلی پس و پیش کنم و کلی کار انجام نشده دارم که باید یادت نرفته که با خانم -
 .برای فردا آماده کنم

 .فهمی طرف بافنده هست یا نهه ببینی میدیگه تو خودت استادی! یه نگا -

 .لیلی نچی کرد و ادامه داد

های ها رو انتخاب کنم تا هم کمکی به خانمی بزرگیه؛ من فقط قراره بهتریناستاد برای من کلمه -
 .سرپرست خانواده بشه، هم به کارخونه و رونقش

گفت. چند روزی پیش درخواست چند  ایشد"خوبه"نفس عمیقی کشید همزمان که از روی کاناپه بلند می
ی کار داده بود و قرار بود فردا لیلی چند نفری را از میانشان بافت را به ادارهی ماهر، فرش دستبافنده

 .انتخاب کند

ی پرده را میان دستش گرفت و کمی عقب باز رفت. لبهی اتاق به سمت پنجره نیمهبا ر*ق*صیدن پرده
 .زد

 .برو استراحت کن عزیزم فردا کلی کار داری، -

در تاریک و روشن حیاط نگاهش روی سیمین و عمران نشست که زیر درخت سیب ایستاده و در سکوت 
 .ی درخت بودندخیره به شاخ و برگ های تنیده

 !شب بخیر -

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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ی پنجره تکیه داد. شب بخیر"ی گفت و با قطع کردن تماس، گوشی به دست، دستش را باال برد و لبه"
نگاهی به سیمین انداخت که با نزدیک شدن عمران و دراز کردن دستش، قدمی عقب رفت. سر پایین 

پس گذاشت یا انداخت و پرده میان مشتش فشرده شد. یک قدم عقب رفتن سیمین را پای خجالتش می
شناخت؛ توانست به آن فکر کند. سیمین را خوب میرنگ ترین حسی بود که میزدنش! امیدوار بودن کم

اش هم ارزش قائل بود. سری به طرفین تکان داد های لگد مال شدههمان قدر که دلسوز بود، برای ارزش
 .و با رها کردن پرده از پنجره فاصله گرفت

*** 

 .ه را با نی از ته پاکت باال کشید و صدای هورتش اتاق را پر کردانب ی آبهنگامه آخرین قطره

 !نپره گلوت -

 .ای به لیلی رفتهنگامه پاکت کوچک خالی را روی میز کوبید و چشم غره

 .بسه دیگه! من که گفتم همه چیز اتفاقی بود -

 !البد منم باید باور کنم -

 .باز کردای باال انداخت و پیام فرستاده شده کیوان را شانه

 «.بیا اتاق من! کارت دارم»

 .خندیدن مسری بود دیگر! به آنی خنده از چشمهایش به لبهایش سرایت کرد و لبخند عمیقی رویشان نشاند

 !بده ببینم -

گرفت، چیزی را میتا به خودش بیاید هنگامه گوشی را از دستش قاپید و همزمان که از میز فاصله 
 .سریع تایپ کرد

 نی دیوانه؟کچکار می -

 .ای باال پراندهنگامه نیشخندی زد و شانه

 !نوشتم نمیام -

 .لب روی لب فشرد و با بلند شدن از روی صندلی گوشی را از دست هنگامه بیرون کشید

 شناسی؟حریم خصوصی می -

 .ی میز نشست و پر حرص رو به لیلی لب زدهنگامه بی خیال لبه
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خبر زیر گوش من زنم، اما تو بیعموی دیالقم با تو حرف می تقصیر من احمقه که حتی از اون پسر -
 .کنی، تازه طلبکار هم هستیعاشقی می

لبخندی به نق زدن هنگامه زد و با گذاشتن گوشی روی میز به سمت هنگامه چرخید و دستهایش را دور 
 .بازوی هنگامه قفل کرد

؛ قصدم پنهان کاری نبود، فقط موقعیت پیش کننده حرف نیستم دونی که من زیاد شروعدلخور نباش! می -
 .نیومد

 .کننده ای نیستدلیل قانع -

 .هنگامه رو ترش کرد و صورتش را لجوجانه برگرداند

 !مونه که دیگه چیزی رو برات تعریف نکنمیادم می -

نده لب اش را به سر هنگامه چسباند و پر خداد. پیشانیاش را میخندید از ادعای پوچی که هنگامه وعده
 .زد

 تونی!؟می -

دارش بلند خندید و هنگامه را بیشتر به خودش فشرد. هنگامه با تمام با فریاد بلند هنگامه و لیلی کش
توانست در بدترین شرایط ممکن رفیقی مطمئن و معتمد های دلچسبش برایش خاص بود و می سادگی

توانند برایمان حکم حریمی را داشته باشند که در کنند که میمان راه پیدا میباشد. گاهی آدمهایی به زندگی
مواقع سختی و تنها محض درد دل و مشورت با آنها همکالم شوی و هنگامه از همانهایی بود که محرم 

 .بود و انیس

خواست چیزی رو پنهان کنم، اما اینقدر مطمئن نبودم که بخوام در موردش باهات درد باور کن دلم نمی -
 .دل کنم

 !ای! اون چشمهای و نگاه خیره زیاد داد و قال داشت، تو چطور مطمئن نبودیدیوانه تو دختر -

 .کمی فاصله گرفت و خیره نگاهش کرد

 .کنی، اما باور نداریبینی و حس میگاهی اوقات یک چیزهایی رو می -

 .مکثی کرد و ادامه داد

کنی همه چیز ای که بهش فکر نمیلحظهکنی زیادی از باورهات دوره، اما درست تو شاید هم فکر می -
 .ای که تهش رسوب کردهمونه و خوشیگرده و دلی میبرمی

 .روی لیلی ایستادهنگامه از روی میز پایین پرید و روبه

 االن خوشی ته دلت رسوب کرده؟ -
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 .لبخندی زد و سری آرام تکان داد

 .قربونت برم که عاشق شدی -

ی پایین آوردن صدای هنگامه در هوا اش را روی لبش فشرد و دست دیگرش را به نشانهانگشت اشاره
 .تکان داد

 !یواش دختر! چه خبره -

 .کنم؛ االن باید درست و حسابی تعریف کنیبعداً نگفتنت رو تالفی می -

سری به هیجان هنگامه تکان داد و با کشیدن دستش مجالی برای اعتراض پیدا نکرد و دنبالش به راه 
 .افتاد

*** 

 !بله -

همزمان با باز شدن در اتاق کتاب قطور محاسبات را در کتابخانه جا داد و از روی شانه نگاهی به سمت 
 .ن سیمین که سرش را از الی در داخل آورده بود، موشکافانه نگاهش کرد و گفتدر انداخت. با دید

 !چیزی شده مامان -

 .ی در ایستاد. نگاهش را دور اتاق چرخاند و آرام لب زدسیمین فشاری به در وارد کرد و در آستانه

 شه حرف بزنیم؟می -

با بقیه کتابها هم ردیف  عقب فرستاد و ی مثبت تکان داد و همزمان کتاب را با سرانگشتشسری به نشانه
 .توانست موضوع صحبت مادرش را حدس بزند، اما در مورد تصمیمش شک داشتکرد. می

ی کتابخانه چوبی، دست اش را تا ساعد باال زد و با تکیه دادن بازویش به لبههای پیراهن چهارخانهآستین
 .به سینه منتظر نگاهش کرد

 چی شده؟ -

ای از موهایش را پشت گوشش فرستاد و تکانی به خودش داد. نگاهی به پشت سرش انداخت سیمین دسته
 .و در را پشت سرش بست

 !دیشب با بابات حرف زدم -

خواست زنک بازی نداشت، اما دلش میبه تجسس و خاله خب، این را که خودش دیده بود، هر چند عادت
 .های رد و بدل شده بینشان بیشتر بدانداز حرف
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 .ی روبروی پنجره رفت و با صاف کردن دامن پیراهن گلدارش روی آن نشستسیمین به سمت کاناپه

 .بهش گفتم نسبتمون همینجور بمونه بهتره -

ای پلک روی هم سایید و دستش را زیر بازویش مشت کرد. حدسش چندان دور از ذهن نبود، اما لحظه
 .وز پدرش قائل شده بودرحمی سیمین نسبت به حال و ردرصدی را برای دل

 !ی این ماجراهاکردی به تموم کردن همهچرا مامان؟ شما نبودی که من رو تشویق می -

 .سیمین انگشت هایش را در هم پیچاند و به جایی نزدیک پای کیوان خیره ماند

 .الزم نیست تا آجِر آخر یک خرابه رو با اعتماد نگه داشت -

کرد. در روی سیمین ایستاد. خوب معنی این جمله را درک میاش را از کتابخانه گرفت و روبهتکیه
سکوت نگاهش به سیمینی بود که چیزی کم نداشت، اما به بدترین شکل و مثل بسیاری از زنهای دیگر، 

 .رها شده بود

س بدبختی اولین چیزیه که شی، احساخوری و از اولویت زندگی کسی بیرون انداخته میوقتی خط می -
 .رو سرت آوار میشه

 .ی کمتری به سیمین ایستادقدمی جلو رفت و با فاصله

 !مامان -

 !کردم دچار توهم شدم و همه چیز خواب و خیالهاون روزها اینقدر آشفته گذشت که تا مدتها فکر می -

 .های لرزانش را به کیوان بخیه زدسیمین سرش را باال آورد و مردمک

 .لرزوند... ولی از پا نیفتادمکوچکترین تلنگری من رو می -

ای پشت های قفل شده سیمین را باز کرد و ب*و*سهقدمی جلوتر رفت و جلوی پای سیمین نسشت. انگشت
 .دستش گذاشت

یکباره احساس تهی بودن کردم، هر چند  حامی بهمن یه زن بودم؛ یک زن که با وجود داشتن برادر و  -
 .دونستم و تمایل به انکارش داشتمدونستم، اما انگار میمیاز قبل 

کرد، اش را به دستهای لرزان سیمین چسباند و چشم بست. تا امروز حتی از زیر سؤاالت فرار میپیشانی
 .زداش را فریاد میاما امروز اینطور و بی محابا حس تنهایی

 .ا کنمای که داشتم نجات پیدمدتها طول کشید تا از سرگیجه -

 .کیوان بیرون کشید و روی موهایش گذاشت سیمین مکثی کرد و یک دستش را زیر پیشانی
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 .به خودم یاد دادم قوی باشم حتی اگر وجود مردی رو کنارم احساس نکنم -

 .ی سیمین نشانددار و خستهسرش را باال آورد و نگاهش در نگاه نم

 ؛ یادتونه؟ستدهندهبهتون گفته بودم این اتفاقات آزار -

ها با هر اش بود، زمانی که شبسیمین تلخندی زد و سرش را باال و پایین کرد. آزار برای یک لحظه
 .کردپرید و عمران را صدا میصدایی از جا می

اش را به باد فراموشی بسپارد. زمانی که مجبور بود جلو حوری و کیوان سر دلش بزند و عشق جوانی
ا در پستوی ذهنش پنهان کند و تالش کند، با وجود سعید و زنش و حتی حوری ی کوچه ری ترانهزمزمه

 .هاش این بار سنگین تنهایی را دوام بیاوردکه برایش حکم مادر را داشت و تنهایش نگذاشته بود، شانه

 .باید مرور کرد، شاید از زجرش کم بشه -

 .دست سیمین را رها کرد و کالفه از جایش بلند شد

 ...ریزینونستم اینطور به هم میداگر می -

 .ی کالمش را پاره کردصدای سیمین رشته

 .شهدروغه اگر بگم مهم نیست، اما گذشته و راهی به جز ادامه باقی نمونده. هیچ چیز مثل قبل نمی -

 .ی کیوان را به خوبی ببیندسیمین از روی کاناپه بلند شد و سرش را باال گرفت تا بتواند چهره

 ...مونه، اماحال عمران فقط پدر تو باقی میدر هر  -

 .لب گزید و تالش کرد لرزش صدایش را کنترل کند

 .تو زندگی من جایی نخواهد داشت -

 .اش حرکت دادهایش را در امتداد چانهدستش را کالفه پشت گردش کشید و انگشت

 مطمئنید؟ -

 .ای گفتسیمین بی تعلل سری تکان داد و "آره"

 .در مورد تو و لیلی هم باهاش صحبت کردم... بعد از حرفهای من حق داشت یه خبر خوش بشنوه -

ها کم وار سیمین زد و بی مکث در آغوشش کشید و از سرش گذشت امثال سیمینتلخندی به لحن شیطنت
 .داندنیستند، اما عاقبت هر کدام چطور بوده و خواهد بود را تنها خود خدا می

*** 
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یصد و شصت و پنج روز هر سال یک روزهایی هست که با بقیه روزها فرق دارد. روزهایی که میان س
کند. امروز ی دلت جا خوش میخورد و در نهایت گوشهحس بودن در تمام اعضاء و جوارحت تاب می

از های خورشید زد که دزدانه برایش از آن روزهایی متفاوت بود. سرش را باال گرفت و لبخندی به اشعه
 یدر چشمهایش، دستش را از شاخه کشیدند. با نشستن برق حلقههای بید مجنون، سرک میالی شاخهبهال

 .ی سنگین درون انگشتش انداختآویزان، جدا کرد و با فاصله دادن دستش نگاهی به حلقه

د از خواندن روزهایش به سختی گذشته بود، اما امروز برایش سرنوشتی جدید را رقم زده بود. صبح، بع
هایشان در محضر خوانده بودند، حلقه در انگشتش ای که به خواست خودش و با حضور خانوادهخطبه

نیاورده و به آغوشش  سر پایین انداخته و لب گزیده بود. نگاه خوشحال و خیس پدرش را تابافتاده بود 
 .اش را پدرانه و عمیق ب*و*سیده بودپناه برده بود. حوری برایشان ان یکاد خوانده بود و عمران پیشانی

ی حیاط کشید و به سمت دار قالی کوچک کنار دیوار رفت. یک ی درخت کهنسال گوشهدستی به تنه
بافته شده، گره خورد. در نگی فرش نیمههای ردستش را به آجرهای قرمز حیاط چسباند و نگاهش به گره

گنجید روزی قسمتش مردی باشد که با آن همه دختر در کنارش، از آن سر دنیا بیاید و اش هم نمیمخیله
شد اینطور منعطف، تمام لحظات زندگیش را پر کند. کیوان آرامی که روزهای اول در پس سکوتش می

ش پی برد که اینطور جانانه حمایتت کند؛ برایت نقشی از شد به شخصیتحرف نگاهش را رد زد، اما نمی
 .ترنج عشق ببافد و میان تار و پودهای رنگی غرقت کند

 .ی عطر تلخ را با لذت در مشام کشیدبا پیچیدن دستهایی دور تنش چشم بست و رایحه

 !لیلی -

ی از این نزدیکی را ی پهنش کیوان فشرد و حس خوشی ناشدستش از دیوار کنده شد. تنش را به سینه
 .حریصانه در جانش حبس کرد

 !جانم -

ی همان جانم ی ظریف دخترک تکیه داد. "جانم"اش به اندازهاش را به سرشانهکیوان کمی خم شد و چانه
 !تر در گوشش نشسته بودروز بارانی بود که ترسیده در خیابان پیدایش کرده بود؛ یا این بار خوش

 .من هم بده سهمی از آرامشت رو به -

 .ی دورش ر*ق*صاندهای بزرگ و قفل شدهاش را روی دستدستش را باال آورد و انگشت کشیده

 یادم رفته تقسیم کنم؟ -

 .اش سایید و تن دخترک را پر نیاز فشردبه گونه کیوان بی طاقت گونه

 !بیشتر -

 .کردگفت و کوتاهی جمالتش را با فشار دستهایش جبران میکوتاه می

 ...آخه -
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در ب*غ*ل کیوان چرخید و نگاهش اسیر چشمهای بی طاقت کیوان شد که جزء به جزء صورتش را 
زد. نگاه پرخواهشش به کهربایی نگاه کیوان بود و بی محابا در سرش لمس تنش را تمنا داشت. میوجب 

 .بی اختیار دستش را باال آورد و پلکش را لمس کرد

 ...دونیمی -

اش را آزاد شده نش را داغ کرد؛ از این داغی لب زیر دندان کشید و عضالت منقبضهرم نفسهایش، ت
کرد. کیوان، انگشت شستش را زیر لب دخترک چموش گذاشت و با آزاد کردن لبش شیار باریکی مابین 

 .لبهایش ایجاد کرد. کمی خودش را جلو کشید و پیشانی به پیشانیش چسباند

 !کنی دخترداری چکار می -

 !هیچی -

ی شیطنتش های داغ کیوان سراند؛ با شیطنت لبش را به بازی گرفت و نتیجهانگشت شستش را روی لب
و خودش را به تن مرد این روزهایش چسباند و پیراهن  و تمام تنش را به رعشه انداخت. چشم بست

 .سفیدش را چنگ زد

 !کنی لیلیاذیت می -

اش ای روی موهایش فر خوردهتر دور دخترک پیچید و با خم کردن سرش ب*و*سهدستش را محکم
 .گذاشت

 !خدا از سر تقصیراتم بگذره آقا -

 .زداش را فریاد میخفه لب زد، اما فشار دستهای کیوان به خوبی التهابش از شیرین زبانی

 بریم خونه خودمون؟ -

 .ی مصممش انداختسرش را تند باال آورد و نگاهی به چهره

 !شوخی خوبی بود -

 !لباس بپوش بریم، به مامانت بگو تا شب میایم -

 !ی حیاط گیرش انداخته بود کافی نبودد. همین که گوشهبهت زده نگاهش کرد. قطعاً دیوانه شده بو

 ...اما -

 .، دستش را کشید و همزمان با صدا کردن فرخنده، لیلی را به سمت ساختمان هدایت کرد

*** 
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د، نفس زنان پیشانی به پیشانی آنقدر عمیق و محکم ادامه داد که لیلی شل شد. نفس از نفسش که جدا کر
های تندش صورت اش حلقه کرد و کمی باال کشیدش. نفسلیلی چسباند. دستش را دور تن سست شده

 .ملتهب و گل انداخته لیلی را به بازی گرفت

 !جون نداری لیلی -

ن اش سالای روی سرش نشاند و صدای قهقههاش کوبیده شد ب*و*سهجان لیلی که به سینهمشت بی
اش چسباند و صورت دخترک را میان عضالت ی برهنهبزرگ آپارتمان را پر کرد. او را به سینه

 .اش پنهان کردسینه

 !زشت شد کیوان -

 .دور کمر کیوان قالب کرد لیلی هر دو دستش را از زیر پیراهن عبور داد و

 ...در ضمن زشت نیست! -

روی لبهایش و در نهایت روی گیس بافته شده  کمی فاصله گرفت و نگاهش از سیاه چشمهای دخترک
 .ی راستش چرخاندروی شانه

 !کنی فکر من رو هم باید بکنی دیگهطنازی می -

گفت دیگر. از بعد از محضر کمی اذیتش کرده زده سرش را پایین انداخت. راست می لب گزید و خجالت
 .کندوجه شود چطور خونسرد رفتار میکند و بی آنکه کسی متبود و دیده بود که با آرامش نگاهش می

اش انداخت و سرش را باال آورد. دوباره نزدیک شد و لیلی را به خودش چسباند. خیره دست زیر چانه
هایش دعوت هایش را نشانه گرفت و خودش را دوباره به میهمانی شهد لبنگاهش کرد، بی اختیار لب

یان ب*و*سه خندید و چشم بست. دلش ماندن در این کرد. سرانگشتهای لیلی که گردنش را لمس کرد، م
خواست. خواسته بودش، از ته دل و صمیم قلب؛ حالش با لیلی خوب بود و ی دوست داشتنی را میخلسه

 .دانست حالش را بهتر هم خواهد کردمی

ه با زنگ خوردن گوشی، نفس از نفسش گرفت. این بار آرام رهایش کرد و اجازه داد دخترک نفسی تاز
 .کند

 !بیا بشین -

 دستش را کشید؛ روی مبل مخملی سالن نشاندش و همزمان گوشی را از جیب شلوار جذبش بیرون کشید.
 .با دیدن اسم ساالر لبش کمی انحنا پیدا کرد و با نشستن کنار لیلی تماس را وصل کرد

 .مکی وقت کردی دختره رو برداری و در بری! بابا من باید پیش تو لُنگ بنداز -

 .اش نشستخندید و سر لیلی روی سینه

 .زنیماالن کار دارم، بعداً حرف می -
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 .بر ذات خرابت لعنت -

 .خندید و دستش را دور بازوی لیلی پیچاند

 !بینمتشب می -

 .غلط کردی؛ من االن میام آپارتمانت -

اش بود که تا همین چند روز پیش از ی آیندهی پیراهن کیوان بود و نگاهش دور خانهدست لیلی بند دکمه
جا کرد و با باال بردن سرش نگاهی به کیوان ی کیوان جابهوجودش خبر نداشت. سرش را روی سینه

 .دادانداخت که خونسرد جواب ساالر را می

 !ساالر آدم باش. خداحافظ -

 .لی وسعت گرفت و سرش را دوباره به حالت قبل برگرداندلبخند لی

 .حرف مفت نزن ساالر! خداحافظ -

ی این تابلو فرش نشده از لحن کیوان خندید و نگاهش روی تابلو فرش دیوار میخکوب ماند. چطور متوجه
و هیجان  بود! این تابلو فرش، همانی بود که در نمایشگاه چشمش را گرفته بود. سرش را آرام جدا کرد

 .زده از جایش بلند شد

 !چی شد -

روی تابلو ایستاد و مبهوت سرش را برگرداند و نگاهی به کیوان انداخت که دستهایش را باز لیلی روبه
 .ی مبل تکیه داده بودکرده بود و لبه

 خریدیش؟ -

 .لبخندی به بهت زد و سری تکان داد

 .دیدم چشمت رو گرفت، تعلل نکردم -

 .ی به او انداخت و به سمت تابلو فرش آویزان شده به دیوار برگشتنگاهش قدردان

 !خواستم عینش رو ببافممی -

 .ها به صدا در آمده بود دستش را باال آورد و روی قاب کشیدتوجه به صدای قدمهایی که روی پارکتبی

 .ست. ساده تر از تصورات منخوشحال کردن تو خیلی ساده -
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های پرحس مردش عادت نکرده بود. گرمای نفسهای او هنوز به این عاشقانهکنار گوشش زمزمه کرد و 
ی "اش را کمی به گوشش نزدیک کرد و زیر لب "ممنونمی گوشش را نوازش کرد، شانهداغ که الله

 .گفت

شده را از هم باز  های نرم بافتهیکی زنجیردستش را نرم، گیر کش موی پایین گیس دخترک کرد و یکی
تر تحلیل این موضوع کمی دور از باورهایش بود، اما نیازش به بودن لیلی و آرامش خاطرش قویکرد. 

توجه به لحنش، موهای همچون زد را شنید و بیاز هر چیزی بود. صدای پرخواهش لیلی که صدایش می
 .اش ریختشبش را پس زد و روی شانه

 !کیوان -

فشار را بیشتر کرد و  ست لیلی که ناخودآگاه باال آمد،جانم"ی گفت و مهر داغی روی گردنش گذاشت. د"
سر به موهایش سایید. تقالیی برای رها شدن در لیلی ندید و همراهیش لبخندی به لبش آورد. بویید و 

 .نوشید از عطر موهایی که اسیرش کرده بود

 !دم مراقب باشم تا اذیتت نکنمقول می -

 .اش شدخفه لب زد و دست لیلی چنگ موهای آشفته

 .ها هستمست و من زخم خورده از این رفتنرفتن آزار دهنده -

 .زدهای عاشقی پرسه میهای حیاط بود، اما ذهنش در کوچه پس کوچهنگاه لیلی به تابلو فرش و شمعدانی

 .قرار نیست همیشه اتفاقات بد تکرار بشه -

یچید و ندید، رنگ گرفتن صورت لیلی اش کرد. پدستش را دور شکم لیلی پیچاند و کمرش را مماس سینه
 .را؛ پیچید و تن دخترک را در خود حل کرد

 .نگاهم رو عوض کردی -

زد و ته حلقش را شیرین کرده بود. تالشش برای کنترل رفتارش دلش جایی حوالی گلویش نبض می
 .فایده بود. همزمان با چرخاندن لیلی به دیوار چسباندش و رویش چنبره زدبی

 .بودی برام دختر متفاوت -

لیلی، گر گرفته از این همه نزدیکی، روی نوک پاهایش بلند شد و هر دو دستش را دور گردن کیوان 
های چرخان کیوان لبخندش را عمق داد. اش گذاشت و مردمکای نرم روی گونهقالب کرد. ب*و*سه

 .ست داشتروزهای اول، دو کیوان این روزها را به بیشتر از کیوان عب*و*س و ساکت

 !اسیرم کردی لیلی -
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تر از هر وقت اش چسباند که از تب این نزدیکی سریعلیلی کمی فاصله گرفت و اینبار پیشانی به سینه
هایش، چشم بست و زندگی را میان شد. با پیچیده شدن دست کیوان دور شانهدیگری باال و پایین می

 ...زدبازوان کیوان تجربه کرد. میانشان یک دوست داشتن عمیق پرسه می

دانی که چطور خواهد شد، اما کنی و نهایتش را نمیها دارد. از جایی شروع مییی بازسرنوشت گاه
روی غافل از اینکه زمانه چه تصمیماتی برایت گرفته. کارخانه فرش ترنج دهی و پیش میادامه می

مزه  آمیز به آن رسیده و آرامش را مزهای را داشت که بعد از یک کوچ سراسر دلهرهبرایش حکم آشیانه
اش را تکمیل کرد. لبخندی زد و خود را ای بود که به درستی پازل زندگیی گم شدهکند. کیوان تکهمی

داند سرنوشت چطور رقم خواهد اول به دست سرنوشت و بعد از آن به کیوان سپرد... و چه کسی می
 !خورد و رج به رج زندگی را چگونه خواهد بافت

 محفوظ است یک رمانامی حقوق این کتاب نزد تم
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