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اجبار به . راغ قرمز شدبه محض رسیدن به چهارراه چ. را به کام کشید، مطبوع و لذت بخش بود يبهار يماشین را پایین داد و هوا پنجره

:از پنجره او را مخاطب قرار داد يبچه گانه پسر يهنوز درست متوقف نشده بود که صدا. ناچار ترمز کرد. ایستادن بود

آقا گل، گل می خرید؟ -

ست چه کار؟ خم شد و به خوا یکردنش بود، اما گل م يوقت باز. رسید یحدود نه ساله به نظر م. نداشت یهنوز سن. او نگاهی کرد يسر تا پا به

اگر . شد ییک شکالت بچه گانه هم آن جا پیدا نم یلعنت. آمد یهمه شکالت تلخ، از مزه آن ها خوشش م. انداخت يمحتویات داشبورد نظر

زاد از دست تو که هیچ کارت به آدمی. مزه شکالت به شیرینیشه! شه؟ یآخه شکالت هم تلخ م«: سرش غر می زد که یبود کل اهدیه آن ج

»!نرفته

آیسل  يهر چند آن را برا. سریع از کیفش یک بسته نسبتا بزرگ دراژه بیرون کشید و به طرف بچه گرفت. آهان، حاال یادش افتاد. زد يلبخند

.او از این چیزها زیاد داشت یگرفته بود، ول

.بیا آقا پسر -

نگاهش به سمت تایم چراغ قرمز . اخه گل به او بدهد، اما قبول نکردخواست چند ش یپسر به زور م. همراه آن یک اسکناس هم به دستش داد و

 یکه پشت چراغ م ییآمد از راننده ها یاین قدر بدش م. بود که حرکت کرد یاولین ماشین. حرکت و گاز يکالج، دنده، آماده . کشیده شد

!خوابند

هنوز در را باز نکرده بود که . لبخندي زد و به سمت خانه رفت. بودهدیه  ییآلبالو 206که توجه اش را جلب کرد  ياولین چیز. حیاط شد وارد

.آیسل با سر و صدا وارد حیاط شد و به آغوشش پرید

!کمک کمک ،ییدا ییدا -

.بوسید داخل رفت یکه موهایش را م یدر حال. هر چه سعی نمود تا او را از خود جدا کند نتوانست. سرش را محکم میان سینه اش پنهان کرد و

.کرد تا آیسل را از آغوشش بگیرد یجلو آمد و با حرص سع هدیه

.هومن بدش به من -

:بچه را محکم تر گرفت و پرسید هومن

شده؟ یچ -

.خوام آیسل رو هم بدم حمومش کنه یمامان تو حمومه م ،یهیچ -

:زد و گفت يلبخند هومن

!سالم -

:هم خندید و گفت هدیه

.آیسل رو حاال بده. یسالم، خسته نباش -

:با لجاجت گفت آیسل



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 5

.لم یمن حموم نمـــ -

:هومن از همان جا بلند گفت. با عصبانیت بچه را از آغوش هومن بیرون کشید و به طرف حمام برد هدیه

.یبکش یدم تو لپ تاپم نقاش یم یباش یآیسل اگه بچه خوب -

:فرصت طلبانه گفت آیسل

!کنم؟ يگوسیت لو هم باز يد یم -

:تکان داد و با خنده گفت يسر هومن

!شیطون يا. دم یآره م -

.که به در زد وارد اتاقش شد یکوچک يتازه لباس عوض کرده بود که هدیه با تقه . به اتاقش رفت و

از احواالت داداش ما چه خبر؟ -

.ممنون، خوبم -

.تخت نشست يتعارف رو یمنتظر شد و سپس ب یکم هدیه

؟یبگ يچیز يخوا یا، تو نم -

چی مثال؟ -

!تو این مایه ها دیگه ،يچیز ،يدلم برات تنگ شده ا. یاحوالپرس -

:با خنده گفت هومن

مردا همه یه ! زن گرفته؟ یچ يبیچاره برا يدونم این رضا ینم! ییهر روز هر روز این جا! دل ادم برات تنگ بشه؟ يد یاصال مگه تو اجازه م -

شه دوباره  یبره خونش، صبح که م یبرند خونه خودشون، اما این طفلک هر شب عروسش رو م یم زنشون رو از خونه پدر زن یبار روز عروس

!اول يسر جا يگرد یکنند برم یتا ولت م! یمون یخودمونیم ها، عین کش م! ییاین جا

باشد، با حوصله و خندان  یفهومن کوبید و هومن بدون این که درصدد تال يتخت برداشت و به سر و کله  يبا عصبانیت بالشت را از رو هدیه

.بالشت را از دست هدیه بیرون کشید

!حرف حق تلخه خب -

.کشم ییعنی من تو رو م -

:هدیه گفت. تخت نشستند يبعد از این که از جنگ تن به تن خسته شدند هر دو نفس نفس زنان رو. با این حرف به طرف برادرش حمله کرد و

هومن؟ -

هان؟ -

!تو؟ یش یی بزرگ مک. هان نه و بله -

!بلـــه؟ خواهر بزرگه -

با هم  یاز بچگ. کند یداشتند، اما همین یازده ماه هم کافی بود که هدیه همیشه احساس بزرگ یو هومن فقط یازده ماه با هم تفاوت سن هدیه
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د، با این تفاوت که حال او یک دختر بچه نکرده بو ياو این احساس چندان تغییر یمیبعد از ازدواج هدیه هم با حضور دا. دوستان خوبی بودند

.داشت که هومن از دیدنش هیچ وقت سیر نمی شد یشیرین و خوردن سالهسه 

نه این که توان مقابله نداشته باشد، نه، بلکه عالقه . رقصید یبود که تقریبا به هر ساز زنش م ياو رضا هم مرد خوب و سنگین و با حوصله ا شوهر

.دانست یهر چند هدیه هم حد و حدود خود را م. ن مطیع ساخته بوداش به هدیه او را چنی

؟يیکم نرمش نشون بد يخوا یهومن؟ نم -

!کنم دوباره شروع نکن یهدیه خواهش م -

؟یکن یزندگ ياین جور يخوا یم یآخه تا ک. یش یو پنج ساله م یکم کم س يدار. ازت گذشته یبرادر من دیگه سن -

:خود کشید و گفت يابه موه یکالفه دست هومن

.داشتم يهدیه به خدا خسته ام، روز بد -

!شه باهات زد آخه؟ یدو کلوم حرف حساب م یپس ک! يخدا خسته ا يتو که همیشه  -

!حرف حساب -

:کرد و ادامه داد یپر از غیض خنده

.رسه یکه دستتون بهش م یه هر کسشنوم، اون هم از دوست و آشنا و فامیل و دیگ یشکر خدا من که هر روز دارم حرف حساب م -

.شه یبه خدا مامان داره از دستت پیر م. پایین ایهومن جان، برادر من، از خر شیطون ب -

!کنم خب یم یتازه، مگه من چمه؟ دارم زندگ. هم به من نداره ییه فرایند طبیعیه، ربط يپیر -

:مالیم گفت یبا لحن هدیه

؟يخوا یم یهست که از زندگ ياین همه چیز. مطب و بعد بیمارستان و بعد این اتاقت ير یروز م هر ؟یزندگ یگ یعزیزم به این هم م -

:باال انداخت و گفت يشانه ا هومن

خوام زن بگیرم، مگه  یخوام، نم ینم! که ازدواج نیست یزندگ يکنید که من عقب موندم؟ همه  یم یتو زندگ يبگو ببینم، مثال شما چه کار -

!زوره؟

آخه درد تو چیه؟. که به همراه داره یازدواجه و آرامش و لذت ینصف زندگ یازدواج نیست، ول یزندگ يهمه آره  -

:هایش را فشرد و گفت قهیشق هومن

!یدون یتو که درد منو م -

؟یتمومش کن يخوا ینم -

.رو بدبخت کنم یخوام یک ینه، نم -

.سمتشنا یمن م يخوشبخت کردن یه نفر رو دار ییتو توانا -

.یکن یاشتباه م يدار -

قبل از این که حرف هومن تمام شود هدیه از جا برخاست و به . گرفتن آیسل به حمام برود يحمام نشان دهنده این بود که هدیه باید برا زنگ
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:در همین حین گفت. طرف در رفت

.یگفت بهت بگم حتما باید تو هم باش. امام رضادارند تو مسجد  یگفت که سه شنبه جلسه توجیه. زنگ زده بود یکمال يآقا ،یراست -

:باال داد و گفت ییابرو هومن

.کنم نیاز به رفتن باشه یرم حج، فکر نم یمن که اولین بارم نیست م -

!باهات داره یو گفت کار واجب یتاکید کرد که حتما باید تو هم باش یکمال يآقا یول -

:کشید و گفت یههدیه آ. نگفت يکرد و چیز یمتعجب نگاه هومن

.مکه يمامان نذر کرده بود که این بار با خانومت بر -

.تخت پرت کرد و به خیالش اجازه پرواز داد يهومن خود را رو. با این حرف اتاق را ترك کرد و

اش را به  یعروس برایش در نظر بگیرند و بساط یهمین بساط را داشت مادر و خواهرش اصرار داشتند که دختر خوب یو پنج سالگ ستیب از

.شد یخواست از نظر او ازدواج حتما باید بر پایه عشق بنا م یغیر از این را م يمحض فارغ التحصیل شدن بر پا کنند؛ اما هومن چیز

آمده به دنیا  ینسبتا مذهب يدر خانواده . زیاد ياستعداد فراوان در به دست آوردن دوست ها يو دارا یبود خوش قد و قامت ، اجتماع يپسر

 يبرا ییخوش نام بود و مادرش معصومه خانوم در بین در و همسایه، دوست و آشنا برو بیا يرستگار یک بازار يپدرش حاج آقا هاد. بود

ها مورد احترام و توجه دیگران  یبیشتر از خیل یخیر دست داشت و با این که خانه دار بود، ول يرضایت پدرش مادر در کارها با. خودش داشت

ترین  یدبیر زبان بوده و دخترش، آیسل، دوست داشتن. شد که ازدواج کرده بود یتنها خواهرش هدیه، بیش از ده سال م. گرفت یمقرار 

.تنها غم این پدر و مادر ازدواج نکردن پسرشان بود. بود منهو يزمین برا يموجود رو

:زد و حرف سال ها پیش خود را مرور کرد یغلت هومن

 یمن باید یه مدت. خوشم نمیاد یسنت يمن از ازدواج ها. ازدواج کنم همسرم رو خودم انتخاب خواهم کرد يبخوام روز مادر من، اگه من -

.اصال ببینم از اخالقش رفتارش حرف زدناش خوشم میاد، یا نه. رو بشناسم بعد باهاش ازدواج کنم يدختر

:حرف مادر این بود که و

. رو انتخاب کن دیگه یخب یک. مه دختر دور و برت هست تو فامیل در و همسایه، حتی هم دانشگاهیاتاین ه. ندارم که یباشه، من هم حرف -

را که از صبح  يعمرا یکی از دختران لوس و ننر. آمد و در دانشگاهش هم که ابدا یخوشش نم یفامیل ياما مشکل این جا بود که او از ازدواج ها

.کرد یزدند آدم حساب م یه نفر الس مبه بهانه نوع شغل و حرفه شان با د بتا ش

جریان این جا بود که خود نیز از این همه محبوبیت  يقدر کشته مرده داشت که بیا و ببین و بد نیاش به جنس مونث، ا یآن غرور و کم توجه با

.گذاشت یاطالع داشت و طاقچه باال م

... .کرد که یآماده م یشت خود را براي شرکت در آزمون تخصصرا بگیرد و دا شیعموم يخواست دکترا یتازه م. به خاطر داشت خوب

چهار برابر همیشه . مطبوع و دلچسب کوه همه شان را به وجد آورده بود يهوا. بود یروز خوب. با دوستانش قرار کوه گذاشتند يروز جمعه ا یک

!شد یند و نباید حیف و میل مبقیه هم صبحانه آورده بود يصبحانه تناول کرده بودند، چرا که هر چهار نفر برا

کوه پایین آمده بودند که متوجه حضور چند دختر  يتا نیمه ها. ظهر خوش گذراندند و سرخوش و سرحال قصد برگشت کردند يها ینزدیک تا
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.کردند یاز آن ها حرکت م یکم يشدند که با فاصله 

 ينسبتا بلند يق زد و چند گام جلوتر رفت و از همان جا با صدااش با دیدن دو دختر چشمانش بر یمعمول همیشه عرفان دوست صمیم طبق

:گفت

.ببره یتونه به عظمت خدا پ یاصال آدم تا کوه نیاد نم. بینید یخدا رو دارید م يبچه ها، نعمت ها -

:به دخترها انداخت و گفت ینگاه و

!مگه نه؟ -

.سرعت گرفتند یکردند و کم يخنده ا دخترها

عرفان هم که . اش را ببندد و براي همین کوله خود را زمین گذاشت یاز دخترها ایستاد و خم شد تا بند کتان یود که یکدقیقه نگذشته ب دو

:این اتفاقات پیش رفت و گفت يکرد برا یسرش درد م

.اگه سنگینه بده کمکت کنم -

:به عرفان انداخت وگفت ینیم نگاه دختر

.برو به عمه ات کمک کن -

:گفت با خنده عرفان

!هم باشه نوبت توست یحاال نوبت. کمک کردم یبه عمم هم به اندازه کاف -

:گفت یاش رسیدند، هومن با ناراحت یهمین که به نزدیک. عرفان ایستاده بود. بلند شد و راه افتاد دختر

!؟ياز این کارات دست بردار يخوا یعرفان تو نم -

!يپاستوریزه ا يهومن تو دیگه زیاد. هنه، اصال تفریح و گردش به همین چیزاش قشنگ -

 يبا هم بودند، اما در دبیرستان هر یک دنبال عالقه خود رفت و در آن زمان تازه مدرك معمار ییاز دوران راهنما. بود یپسر خوب عرفان

:بشنوند، گفت یا به خوبه ییکه جلو يبلندتر، جور يعرفان با لحن شاد. خود بود يبرا یارشدش را گرفته بود و درصدد باز کردن شرکت

.به هر حال من پشت سرتونم کمک الزم داشتید در خدمتم -

همان . تنگ تر شده بود و دو نفر دو نفر امکان عبور وجود داشت یراه در آن قسمت کم. به آن ها نزدیک تر شد یبا این حرف دوباره گام و

این که زمین نیفتد در لحظه آخر به  يجیغ کوتاهی کشید و برا. خورد به عرفان بدهد که یک مرتبه پایش سر يدختر برگشت تا جواب تند

.بود هر دو به زمین افتادند یعکس العمل آن کیکه این  ییزد و از آن جا چنگدوستش  يبازو

ه تقریبا عرفان ک. بود یموقعیت خطرناک. گرفت ياز سر خوردن دستش را به صخره کنار يجلوگیر يبرا یدختر اول. بود ينسبتا تند شیب

.را چنگ زد و بدین ترتیب هر دو را از سقوط احتمالی نجات داد یدوم يو بازو ینزدیکشان بود سریع جلو رفت و کمر اول

به . ایستادن پیدا کنند يرا برا یجلوتر رفته و مکان صاف و امن يو علی و منصور هم جلوتر رفتند و در نهایت با احتیاط توانستند چند متر هومن

:تادن عرفان دم گوش هومن گفتمحض ایس

!دم ها یدو تا دو تا دارم نجات م يحال کرد -
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دست راستش را گرفته و از درد به  یدختر اول. باال انداخت و به طرف دخترها رفت ییعرفان ابرو. بدون حرف فقط چپ چپ نگاهش کرد هومن

عرفان سر بلند کرد و رو به . کرد یهم مچ پایش به شدت درد م یکف دست و بازویش بدجور ساییده شده بود و دختر دوم. پیچید یخود م

:هومن گفت

.شده یبیا ببین چ -

:رو به دخترها گفت و

.این رفیق ما پزشکه -

 یزخم یمتورم شده بود، ول یمچ پایش کم. ناله اش بلندتر بود يرفت که صدا ینخست سراغ دختر دوم. کشید و جلوتر رفت ینفس عمیق هومن

اولیه اش بیرون کشید و به مالیمت  ياز جعبه کمک ها یبا این همه پماد مسکن. داشت يبدهد، نیاز به رادیولوژ يتوانست نظر ینم. وددر کار نب

:او مالید و گفت يپا يبه رو

.يحتما هم باید یه عکس ازش بگیر. يکن موقع راه رفتن رو این پات فشار نیار یسع -

 يکل کف دستش به اضافه . بود يمتاسفانه زخم بد. اورا در دست گرفت يبازو یبه آرام. رفت یدختر اول با این حرف از جا برخاست و سراغ و

:گفت یهومن با نگران. داشت ياز ساعدش خون ریز یبخش

.انگشتات رو تکون بده ببینم -

:هومن گفت. انگشتانش را تکان داد یبه آهستگ دختر

.تو هم یه عکس از دستت احتیاج هست يحتما برا. یم بیمارستانر یبندم، بعد م یاالن زخمت رو م. خوبه -

سوزش غیر قابل تحمل آن موجب شد تا دختر دستش را پیش برده و مچ دست هومن را . زخمش ریخت يبتادین را بیرون کشید و رو هومن

.رك نگریستاولین بار سر بلند کرد و با اخم در چشمان دخت يبگیرد تا مانع ادامه کارش شود و هومن برا

ایستاده بود و  یدختر سوم. به اطراف انداخت یسریع چشم از او گرفت و نگاه. مشکی به رنگ شب ،یدرشت و آهوی. داشت یچه چشمان لعنتی

:هومن گفت. نگریست یگریان به آن ها م یبا چشمان

.بیا دستش رو بگیر زخمش رو ببندم -

.گفت و جلوتر آمد يباشه ا دختر

.بده به من شیدا دستت رو -

:سپس به طور موقت آن را پانسمان نمود و در همین حال پرسید. کرده و پماد مالید یزخمش را ضدعفون يرو هومن

؟يواکسن کزاز زد یک -

:شبیه ناله گفت ییدر حالی که هنوز درد داشت با صدا شیدا

.نمی دونم -

.یز تزریق کنبیش از ده سال هست باید حتما یه واکسن کزا یکن یاگه فکر م -

!زدم یدونم ک ییادم نیست، نم -
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.يبه محض رسیدن به بیمارستان یادت باشه این موضوع رو به عوامل تذکر بد. خب یخیل -

.باشه -

:مهسا گفت. به کمک دوستش که مهسا نام داشت از جا برخاست شیدا

.من برم کمک نیاز يراه بر یتون یاگه تو م -

.تونم یآره م -

به طرف . او را گرفت و بلندش کرد، و باالخره عرفان به آرزویش رسید و کوله شیدا و نیاز را برداشت يف نیاز رفت و زیر بازوبه طر مهسا

:هومن رفت و آرام گفت

.گذاشتم تو دامنت دیگه یچه نون يدید -

:به او رفت و گفت يچشم غره ا هومن

!کشیم یتو مکشیم از دست  یم یعرفان نذار دهنم باز بشه که هر چ -

:با خنده گفت عرفان

. خوندم یکردم رفتم ریاض یعجب خریت! آخ. کشته مردت هستم يمن که همین طور. ها چشم و ابرو بیا ییجلو يبرو برا. یگرفت یببین عوض -

!االن فهمیدم که چه قدر رشته تو به درد بخوره

:عرفان زد و گفت يبا آرنجش به پهلو. هم خنده اش گرفته بود هومن

!خاك بر اون سر منحرفت -

:کوه رسیده بودند که هومن از دخترها پرسید يپا به

ماشین دارید؟ -

!نه -

.اگه هم نخواستید که باید تا دم جاده پیاده برید. برمتون بیمارستان یم دیبیای. اگه خواستید ماشین من نزدیکه -

:رو به هومن گفت شیدا

.یمدرست نیست بیش از این مزاحمتون بش -

.بفرمایید. نیست، سر مسیر برام یمزاحمت -

:به طرف عرفان برگشت و گفت و

.فعال خداحافظ. بچه ها رو هم تو برسون -

.این که ماشین آورده بود هزار بار لعنت کرد يبه او انداخت و خود را برا ینگاه پر از شیطنت عرفان

***
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.اتاق پرید در اتاقش را بدون در زدن باز کرده به داخل آیسل

!دایی، گوسیت لو بده -

.برخاست نشست و آیسل را به آغوش کشید. به او انداخت ینگاه هومن

!چه تمیز هم شد! کنه؟ نگاه لپاش ر یکار م یچ ییخوشگل دا. بیا ببینم -

:گفت يآیسل با بی قرار. به صورتش زد یبا این حرف بوسه محکم و

.خوام یگوسیت لو م -

:فتبا حوصله گ هومن

.خوشگل تو لپ تاپ بکشیم یاول بیا بریم یه نقاش -

:خود را تکان داد و گفت يقرار یبا ب آیسل

.کنم) معاینه(خوام تو لو مانه  ینه من اول م -

.خریدم که اشیخودت از اون اسباب باز يمن برا! نیست يآخه بچه اون که مال باز -

:گفت یبا بد اخالق آیسل

.يد یم یخودت گفت. ده، دوسش ندالم یبوم بوم نم ياون صدا -

:معاینه را بیرون کشید و گفت یخندید و خم شد و از داخل کیفش گوش هومن

خب؟ ،یکن یم ياون هم فقط این جا پیش خودم باز. همین یک بار -

.باسه -

:آن را به گوش هایش گذاشت و رو به هومن گفت يحرفه ا یرا گرفته و خیل یگوش یبا خوشحال آیسل

!خوام مانت کنم یخب، حاال م -

:تکان داد و گفت يسر هومن

.باشه، بیا معاینه کن -

:لبانش را غنچه کرد و گفت آیسل

!باال يمباستم بد ،یباید دالز بکش! شه که ینم یاین طول -

؟یمعاینه کن يشه همین طور یحاال نم -

:خود را زمین کوبید و گفت يپا آیسل

!سه... ینم... ن -

ذوق کرده بود و  یآیسل حساب. همین دوباره دراز کشید و بلوزش را هم باال کشید يآید، برا یبرنم یدانست از عهده این فسقل یب مخو هومن

:هومن دست کوچک آیسل را گرفته گفت. شکمش قرار داد يرا رو یگوش

.ده یهمون که بوم بوم صدا م. ببین، قلبم این جاست -
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:با اخم گفت آیسل

تازه مگه قلب تو پیس خودته؟. خودم بلدم -

باشه؟ یخب پس باید پیش ک -

!من پیس مامانیمه يقلب بابا -

؟یچ ییعن -

!بابام خودس به مامانیم گفت قلب من همیسه پیس توهه -

:آیسل خود را کنار کشید و گفت. یک مرتبه زد زیر خنده و آیسل را بغل کرد و بوسید هومن

.بوم بوم گوس بدم يصداخوام به  یم. ا، بذالم زمین -

طاقتش طاق شد و . آمد یدستان کوچکش که به تنش می خورد قلقلکش م. او را زمین گذاشت و به حرکات ظریف و با مزه اش خیره شد هومن

.رفت یخندید و ریسه م یآیسل از شدت هیجان م. به باال پرتابش کرد ياز جا برخاست و محکم محکم به آغوشش کشید و چند بار

که جوان  ییهومن اولین بار که به سفر حج عمره ثبت نام نمود با او همسفر گردید و از آن جا. مدیر کاروان و از دوستان پدرش بود یکمال يآقا

.همین در سفرش به حج تمتع او را به عنوان پزشک کاروان انتخاب نموده و همراه برده بود ياز او خوشش آمده و برا یکمال يبود، آقا یمقبول

.داشت یتجربه زیارت خانه خدا برایش عالم. اش صورت گرفته بود یاولش به مکه در بدترین شرایط روح فرس

و عالوه بر آن  یشمال ياز اهواز و شیراز و کرمانشاه گرفته، تا مشهد و شهرها. ایران را گشته بود ياکثر شهرها. آمد یاز سفر خوشش م کال

... .سنگاپور، سوریه و ،يآذربایجان، مالز ،یترکیه، دب. داشت یخارج ينیز به کشورها ییسفرها

»!داند پولش را کجا خرج کند یآدم نم. زن نداشتن همین است«: قول عرفان به

. احساس نزدیک بودن به معبود. دیگر نیافته بود، احساس لطیف آرامش يرا که در خانه خدا تجربه کرده بود، در هیچ جا یهومن احساس اما

آن جا رها از دنیا،  یکه تو هستی و خدا هست، نه که خدا همه جا نباشد، این انسان است که همواره با خدا نیست، ول ییجا. طه شروعرسیدن به نق

در هفت روز، هفت  یتشکیل هست. آسمان يبودن و همراه شدن در همان هفت مرتبه گشتن و به یاد آوردن هفت طبقه . حس قشنگیست بودن

.بار

.بود تا بار دیگر قصد این سفر کند یدالیل کاف این

دوم فصل

با ورودش به . موجب شده بود تا در این جلسه شرکت کند یکمال يمسجد شد در واقع اصرار آقا یحج راه یجلسه توجیه يسه شنبه برا روز

.یده بودهمسفر بودن با آن ها را چش يمزه  يدوبار یکه یک یکسان. مواجه شد يزیاد يآشنا يمسجد با چهره ها

:با دیدنش برخاسته و به سمتش آمد یکمال يآقا
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پسرم؟ حاج آقا رستگار حالشون چطوره؟ يچطور. سالم آقا هومن -

:با احترام با او دست داد. تقریبا همسن پدرش بود یکمال يآقا

.پدر هم حالشون خوبه و سالم مخصوص داشتند خدمتتون. ممنونم. سالم از ماست -

.هم اومده) کاروان یروحان( ییج آقا رضاحا. بیا این جا -

:همین گفت يدر رفتن عجله داشت، برا هومن

!همین به حضور رسیدم يبرا. داشتید يمثل این که با من کار -

؟يباید بر ؟يدار يچرا این قدر عجله؟ نکنه کار یدرسته کار دارم، ول -

... .ندارم، فقط ینه، کار خاص -

.و با خود همراه نمود بازویش را گرفت یکمال يآقا

.پایان جلسه باید باهات حرف بزنم. بیا، حاال فرصت ندارم. این دوره فقط عجله دارند يجوونا -

از کعبه وسط  یماکت کوچک. نشست ییمعمول، کنار حاج آقا رضا يها یبعد از سالم و احوالپرس. برد ییرضا يبا این حرف او را کنار آقا و

.حضار توضیح می دادند يرفت و برگشت برا یراجع به سفر و اعمال آن و چگونگ یکمال يو بعد از او آقا ییرضا يقاآ. مسجد قرار داده بودند

بود با شور و عالقه زیاد حول ماکت کعبه در حال  یبا نمک يمطرح شده نبود، بیشتر چشمش به پسر بچه  يزیاد حواسش به صحبت ها هومن

.رسید و شیطان و شلوغ بود یحدود پنج یا شش ساله به نظر م. بوسید یهم م یو گاهبه آن دست می کشید  یگاه. چرخش بود

هم آن جا ذوق  یکل. سخنران تکیه زد يآن باال رفت و در جا ياز این که از طواف، آن هم صد بار، فارغ شد، به طرف منبر رفته و از پله ها بعد

بود که  ییاز آن بچه ها. آرام و قرار نداشت. مسجد سر کشید يآمده و به تمام گوشه هابعد از سیر شدن از آن جا پایین . خندید یکرده بود و م

دست در جیبش کرده و  ییحاج آقا رضا. به او خیره شد يرسید و با کنجکاو یبه مقابل حاج آقا رضای! سر و صدا یکردند، اما ب یم يهر کار

.آن را نگرفت یت کرد و خندید، ولبه شکال یپسر نگاه. را بیرون آورد و به سمتش گرفت یشکالت

:گفت ییآقا رضا حاج

.بیا پسرم، بگیر -

:انگشتش را در دهانش کرد و گفت پسرك

.نگیرم يمامانم گفته از غریبه ها چیز -

:خندید و گفت ییآقا رضا حاج

!پس بدو برو از مامانت اجازه بگیر بیا -

.نوم ها دوید و در کمتر از یک دقیقه دوباره بر گشتسرش را به عالمت موافقت تکان داد و به طرف خا پسر

؟یاجازه گرفت -

.شکالت را به دستش داد و دست پسر را گرفت و به طرف خود کشید و در آغوشش نشاند! آره ،یسرش را تکان داد یعن پسر

اسمت چیه؟ -
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.طاها -

چند سالته؟! یبه به؛ چه اسم قشنگ -

.پنج سال -

.د و صورتش را بوسیدکشی یآقا نفس عمیق حاج

.بده شکالتت رو باز کنم -

.کنم یخودم باز م -

:رنگ به رنگ در آورد و گفت يبا این حرف دست در جیبش کرد و دو سه تا شکالت ها طاها

.بیا، اینا هم مال شما -

:با لبخند گفت ییآقا رضا حاج

.يخور ینگه دار م. نه عزیزم، همش مال خودت -

:کرد وگفت لبانش را غنچه طاها

.شکالت شما خوشمزه تره. خسته شدم از بس از این شکالتا خوردم. من اینا رو دوس ندارم یول -

.اونا رو هم بذار تو جیبت. باشه، این رو بخور -

:گفت يبا لجباز طاها

!خورم یاگه شما اینا رو نگیرید من هم شکالت شما رو نم -

:خندید و گفت ییآقا رضا حاج

.باشه -

.تا از شکالت ها را برداشت دو و

زد و  ییکار شد همان طور که در آغوش حاج آقا بود با تعجب انگشت خود را به عمامه حاج آقا رضا یب یوقت. با اشتها شکالتش را خورد طاها

:گفت

این کالهه؟ -

.نه عزیزم، این عمامه است -

؟یچ یعمامه یعن -

.ذارند ید این رو سرشون مخونن یکه درس روحانیت م یکسان. همین ییعن -

!دید من هم سرم بذارم؟ یم -

:گفت  ییحاج آقا رضا. بود يپسر با مزه ا. آهسته خندید هومن

!سر تو گشاده ياین برا -

.خوام یمن م یول -
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:عمامه را از سرش درآورد و به دست او داد ییرضا يآقا

سرت نذار، خب؟ یبیا نگاه کن، ول -

 یکسان. مجبور شد آن را دوباره باز کرده به سرش ببندد ییرضا يکه آقا يکرد، به طور یطاها با عالقه عمامه را وارس. قدر هم غنیمت بود همین

.خندیدند یکه نزدیک نشسته بودند آرام م

.تازه خوشش آمده بود! بهتر از آغوش حاج آقا؟ ییچه جا. قصد برخاستن نداشت طاها

که  یخانوم. به خواب رفته بود ییطاها در آغوش حاج آقا رضا. افراد حاضر کم کم قصد رفتن کردند که صورت گرفت يمختصر ییاز پذیرا بعد

.آمد ییرضا يکرد به سمت هومن و آقا یصحبت م یکمال يبا آقا

.همین وسط جلسه نتونستم بیام ازتون بگیرم ياین طرف آقایون نشسته بودند، برا. حاج آقا ببخشید طاها اذیتتون کرد -

!اذیت نداشت که. خسته شده، اینه که خوابش گرفته یاز بس ورجه وورجه کرده حساب. کنم دخترم یواهش مخ -

:پسرش را صدا کرد یطاها خم شد و به آرام مادر

.بیدار شو مامان جان. یطاها؟ مامان -

:طاها را زمین گذاشت و گفت ییرضا يآقا

.کنید یراحت تر بیدارش م ياین طور. بفرمایید -

:به سر فرزندش کشید و باز صدایش کرد یمادر طاها دست. هومن هنوز نشسته بود. از جا برخاست و

.طاها گلم، بیدار شو دیگه -

:گفت یبدون این که چشمانش را باز کند، با خوب آلودگ طاها

.مامان بذار بخوابم -

.یخواب یم میدیخونه که رس. پاشو -

!بغلم کن -

!رسه یزورم نم ،يبزرگ شد! تونم بغلت کنم یممادر، من که تا خونه ن -

:پر از خواب گفت يبسته و صدا یهمان طور با چشمان طاها

.خب بگو بابا بغلم کنه -

 یاز مقابل هومن که م. از جا برخاست. دست پیش برد و طاها را به آغوشش کشید یبعد از مکث. مادر طاها سکوت کرد. به پهلو چرخید و

!کنترل بچه و چادر همزمان سخت بود. چکید یگونه اش پایین ماز  یگذشت قطره اشک

.مانع شد یکمال يهومن قصد برخاستن داشت که آقا. به طرف هومن آمد یکمال يآقا

.نه، بشین باهات کار دارم -

.من در خدمتم. بفرمایید -

:کشید و گفت ینفس عمیق یکمال يآقا
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!پیش اومده که راه حلش به دست توست یمشکل -

.کنم یاز دستم بر بیاد دریغ نم ياگه کار -

:تکان داد و گفت يسر یکمال يآقا

.این کار يرو سراغ ندارم برا ییا نه، به هر حال بهتر از تو کس یکن یدونم قبول م ینم. غیر معموله یراستش کم. می دونم -

.کنم یل مدوس دارم اول بدونم موضوع چیه؟ بعد هم تردید نکنید، اگه بتونم حتما قبو -

.با این همه شروع کرد. هنوز مردد بود یکمال يآقا

! دیگه پیریه و هزار دردسر. شه که زمین گیر شده یم یبنامه، اما دو سال يها يخودت از بازار يمثل بابا. یفتح يدارم به نام آقا ییه دوست -

 یدومادش بهم زنگ زد و گفت که دوباره ثبت نام کردند و مپارسال . شش هفت سال پیش دختر و دامادش با کاروان ما عازم مکه شده بودند

همین مدارکش رو آورد و گفت که هر وقت خواستیم بریم اون ها را هم  يخوان با کاروان ما عزیمت کنند، اما پارسال نوبت اعزام ما نبود، برا

.دم تا پاسپورتاشون رو بیارنددو هفته پیش بهشون زنگ ز یتا این که یک. من هم همین کار رو کردم. ثبت نام کنیم

:به موهایش کشید و کالفه ادامه داد یدست یکمال يآقا

!اومد یدیگه بازار نم ینه این که آقا فتح. بود ازشون بی خبر بودم یراستش یه چند وقت -

:ادامه داد یکرد و با ناراحت مکثی

.شد یو دو ساله م ییا س کیو  یشاید س. جوون بود یطفل. وت شدهدخترش پیشم اومد و گفت که شش ماه پیش شوهرش بر اثر یه حادثه ف -

:به موهایش کشید و گفت یمتاثر دست هومن

آخه؟ یچ يبرا -

 یدونم بر اثر ب ینم. از این کارخونه ها آهن االت بود ییک. کرد یم یرسیدگ کیچند کارخونه کوچ یالکترونیک يمهندس برق بود و به کارها -

میره،  یکارگره که در جا م. افته به سر مهندس و یه کارگر یشه و م یده یا دستگاه خراب شده بوده؛ که یه تیرآهن ول مکارگرا بو یاحتیاط

... .هم دو روز تو کما بوده و بعد يحمید دسمهن

:مکث گفت یکشید و بعد از کم یآه

 يگویا خبر نداشت که طبق قانون عربستان خانوما. اومد و گفت که خودش و پسرش میان و شوهرش دیگه نیست یفتح يخالصه دختر آقا -

.از محارم به این سفر برند یتونند بدون داشتن یک یزیر چهل و پنج سال نم

خب؟ -

!همراهیش نیاز هست يیه محرم برا. مشکل همین جاست -

!از محارمش بره یخب با یک -

:به چانه اش کشید گفت یدست یکمال يآقا

خدا . نه خواهر داره نه برادر. یه دونه است یتونه بیاد و برادر هم نداره، یعن یاین که پدرش با اون وضعش نم یت؛ یکدو تا مشکل این جا هس -

هم  یهم اینه که فیش حج اضاف يو مساله بعد! پدر شوهرش هم دو سه سال پیش فوت شده. همین یه بچه رو هم بعد ده سال بهشون داده
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به هر حال سهم . هم کرد یشه اعتراض یشوهرش برداشته تا سال بعد همراه دخترش به مکه بره، البته نممهندس رو گویا مادر  یشف. نداره

.از اموال پسرش داره دیگه یاالرث

:چشمانش را ریز کرد و گفت هومن

از دست من بر میاد؟ یاون وقت چه کمک -

:کشید و گفت ینفس عمیق یکمال يآقا

.راستش یه پیشنهاد برات دارم -

:تند گفت منهو

!؟يچه پیشنهاد -

فکر کردم بشه با یه . به هر دو خانواده به اندازه چشمام اعتماد دارم. رو هم یفتح يشناسم، خانواده آقا یخب، من خانواده تو رو هم خوب م -

.این مشکل رو حل کرد یصیغه محرمیت بین تو و خانم فتح

:گفت یکمال يخواست لب به اعتراض بگشاید که آقا یم هومن

رو خانوما  یهر چند در این روابط آسیب اصل. تو پیش نیاد يبرا یدم که هیچ مشکل یقول م یمن از طرف خودم و خانم فتح. نه صبر کن -

ه ش یکه با هم داشتیم، بهم ثابت شد که چه قدر م يتو اون یه ماه سفر. خب من به تو اعتماد که نه، اعتقاد دارم یشن، نه آقایون، ول یمتحمل م

.این موضوع يبرا يهمین از نظر من تو بهترین گزینه ا يبرا! کرد حسابروت 

:به موهایش کشید و گفت یمتفکر دست هومن

... .نیست که يکس دیگر! چرا من؟ -

:مابین کالم او پرید و گفت یکمال يآقا

هر چند اگر . نداریم ين دفعمون غیر از تو مرد مجردتو گروه ای ییعن. هم نیست يکس دیگر ،یاین کار مناسب يگفتم که تو از هر نظر برا -

.سپردم ینم یرو دست هر کس یفتح يهم بود من دست گل آقا

... .تونید یخودتون هم م یحت یببخشید، ول. به مجرد بودن نیست يصیغه محرمیت نیاز يآخه برا -

.را در دست خود بگیرد، دوباره حرف او را ناتمام گذاشت کرد رشته کالم یم یخاص خود سع یکه با تجربه چند ساله و زیرک یکمال يآقا

درسته قراره این . که یدون یعروس هم دارم، م یثانیا، من زن دارم، بچه دارم، حت. اعتماد کرد یشه در این مورد به هر کس یببین، اوال نم -

 اینبه  یدر خانه من پیدا می کنه و من راض یکه چه بازتاب یندو یرو شد، خودت خوب م یبنا به هر دلیل یاگه یه زمان یمساله پوشیده بمونه، ول

خودم رو دچار چالش کنم و به عقیده من اصال درست هم نیست، اما در مورد تو من  یدیگه زندگ یتونم بخاطر کمک به یک ینم یکار نیستم، یعن

 ياگه هم به فرض یه روز. هم برات پیش نمیاد یکلپس مش ،یهیچ وقت ازدواج کن يخوا یکه نم يبارها باهات حرف زدم و تو تاکید کرد

.دم یتوضیح م يکه بخوا یو اگه موضوع رو شد، من به هر کس یکن زدواجا یخواست

:که در بدر به دنبال حل مشکل بود تا از آن وضعیت ناخوشایند رها شود گفت هومن

!یه محرم؟ ینیست که همراهیش کنه؟ حت یهیچ کس ییعن -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 18

!کنم یه من این جا ننشسته بودم تا تو رو راضنه، اگه بود ک -

!تونه بعدا بره، مجبور که نیست؟ یخب م -

!و هشت سالشه ستیشه اون همش ب یمثال بعد هفده سال که چهل و پنج ساله م. تونه بعد بره یآره م -

:تکان داد و گفت يهومن متاسف سر. جمله آخر رو با تاکید گفت و

!نهجوو یبیوه شدن خیل يبرا -

.ثواب داره. روش فکر کن. آره -

با خودش هم در این مورد حرف زدید؟ -

 یم یببینیم چ يگفتم بیا. بهش ندادم يهمین زیاد امیدوار يتونم جایگزین کنم، برا یرو هم نم يدر مورد تو مطمئن نبودم، کس دیگر. یه کم -

!شه

پسرش چند ساله است؟ -

!ذاشت سرش یکه داشت مسجد رو م يهمین پسر .حدود چهار یا پنج ساله باید باشه -

:با تعجب گفت هومن

منظورتون طاهاست؟ -

.آره، اسمش طاهاست -

!داشت؟ یاصال چه اهمیت. دیده بودش، اما به چهره اش نگاه نکرده بود پس

:پرسید هومن

خواد؟ ینم میتونه بره؟ عقد دا یمگه با صیغه محرمیت م -

.پیش نمیاد یخواهد بود، در این صورت مشکل يو محضر یمال قانونعقد موقت کا ،یاگه قبول کن -

!راجع بهش فکر کنم یاجازه بدید کم -

.نداریم يوقت زیاد. چون باید تکلیف رفتن یا نرفتنش تا فردا مشخص بشه ؛يتا فردا بیشتر وقت ندار یحتما، ول -

دید؟ یم یاجازه مرخص. بسیار خب -

.یموافق نیست ییعن یمونم اگه تماس نگرفت یتا فردا منتظر م. ستگار سالم برسونکنم به حاج آقا ر یخواهش م -

 ینم یاصال به او چه که یک. بود یکمال يآقا يتمام فکرش پیش حرف ها. زد، بیمار داشت یبه بیمارستان م يبایست سر یم. ماشین شد سوار

 یرا که درد نم يسر. د را داده بود؟ دوست نداشت خود را در دردسر بیندازدبه او این پیشنها یچه حساب يرو یکمال يآقا. تواند به مکه برود

!بندند ینم ستمالکند د

همان که زنگ . و بگوید نه؟ نه بابا، الزم نبود نه بگوید یکمال يدر مقابل آقا ستدیراست راست با یبگوید نه؟ یعن ییعن. کشید يکالفه ا پوف

یه خواهش از او کرده بود، آن هم چه  يبعد عمر. رو در رو خواهد بود یکمال يسفر را که با آقاولی بعد چه؟ تمام طول . است ینزند کاف

 یم یحاال با این وضع چه تصمیم» !شه یدم در خونش سبز م اد،یمار از پونه بدش م«: قبول کند؟ نکند؟ خوب گفته اند! مزخرف بود! یشخواه
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!رد؟یبایست بگ

! صیغه. نداشت تن به این عمل بدهد یاما، اما به هیچ عنوان تمایل. شاید حق داشت. آید یرایش پیش نمب یگفته بود هیچ مشکل یکمال يآقا

از بچه ها که پاك اند و معصوم، که تمام دغدغه . آمد یهمیشه از بچه ها خوشش م! داشت يچه پسر بامزه ا یول! همین یه کارش مانده بود

به او  یچه ربط! خب که چه؟. بچه بود يپدر شدن زیاد یب يطاها برا. یشان پدر و مادرشانجدید است و دنیا ياسباب باز اشتنفکریشان د

که برایش ایجاد  یخواهد ازدواج کند، مشکل یاو که نم! هیچ! شود؟ یاگر به فرض قبول کند چه م. به او نداشت یاصال ربط. نه نداشت! داشت؟

.آن هم یک درصد رض،تازه به ف. کند ینم

اگر ! نخواهد داشت یشود؟ صد درصد حال جالب یم یچه حال يبه این سفر برو یتوان یبه او زنگ بزند و بگوید نم ین االن کساگر همی. نرو

توانست به خود دروغ بگوید،  یاما نم! شود نرفت یم! رسد یچه؟ خب زمین که به آسمان نم يبرو يبگویند ده سال، نه، هفده سال حق ندار

.دش یناراحت م

به نگهبان داد  یبا سر سالم. نتیجه به جواب آره یا نه نرسیده بود یهمه راه را در فکر بود، اما ب! رسیده بود؟ یک. بیمارستان توقف کردمقابل  در

.بارها! چه قدر این جا آمده بود؟. به ساختمان بیمارستان انداخت یایستاد و نگاه. ایستاد. بیمارستان. و ماشین را داخل برد

***

آن هم ! نداشت سه دختر را بردارد و هلک و هلک با خود به داخل ببرد یهیچ لزوم. به دخترها انداخت یبل بیمارستان ایستاد و نگاهمقا در

.زحمت این چند قدم را هم باید خودشان بکشند! کمک هم اندازه دارد. شناختند یکه همه او را م یبیمارستان

:این که به عقب نگاه کند گفت بدون

.این هم بیمارستان. اییدبفرم -

!یاال زود باشید که کار دارم! مزاحمت بیش از این مانع کسب است. پیاده شوید ییعن

:درب عقب را باز کرد و پیاده شد شیدا

.ممنون ازتون. باعث زحمت شدیم -

.کنم  یخواهش م -

 یاگر عرفان م. حرکت کرد یگاز گذاشت و بدون معطل يرو پا. کوتاه پیاده شدند يبقیه دخترها هم با تشکر. کرد در چشمانش ننگرد یسع و

عرفان بود دیگر، ! دانست حاال در ذهن خبیث این دوستش چه خبر است یم. با این فکر خنده اش گرفت. برید یفهمید چه کرده کله اش را م

آقا عرفان، ". مالقات یس امروز مالقات بپ. کرد یحسابی نوش جان م یبدون شک با گفتن این حرف به عرفان یک پس گردن! ؟شد کرد یچه م

.شد خنده اش پر رنگ تر شد یموبایلش روشن و خاموش م يعرفان که رو يبا دیدن شماره  "!يحاال یه امروز رو بمون تو خمار

یک بار موقع . رشاز دست این خواه! يهدیه ول کن نبود که من چند جا کار دارم باید مرا ببر. آن روز قصد داشت به دانشگاه برود يفردا

گفت خواهر من یه بار  یهر چه م. کرد ینم یالبته نه که نزند، رانندگ. زد یدیگر دست به ماشین نم ،ییکوبیده بود به ماشین جلو یرانندگ
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شگاه، یک روز یک روز آرای. این جا بود که تازه نامزد کرده بود و هزار تا کار داشت یبدبخت. گوشش بدهکار نبود که نبود! دیگه يدتصادف کر

.شده بود یخالصه هومن هر روز هر روز راننده شخص. خرید

!دونم و تو ها یببین اگه استادم بره من م. هدیه زود باش -

!هفت ماهه به دنیا اومدیا. اومدم! چته تو؟ -

.اش را هم هنوز مرتب نکرده بود يروپوشش باز بود، روسر يهم که سوار شد دکمه ها یوقت

!گهید خب حرکت کن -

!ثانیا، با این سر و وضع؟! اوال لطفا -

!چمه مگه؟ -

!بد نیستا یرو هم یه گره بزن ياین روسر. دکمه هات رو ببند. از دست تو! هدیه -

!راه بیفت. فضولیش به تو نیومده -

:را کشید و گفت یترمز دست هومن

!پیاده شو. منصرف شدم. رم  ینم ییاصال من جا -

:با حرص گفت هدیه

.خب بیا. اَه. عجله دارم. ببین هومن -

.جلوتر کشید و گره زد یاش را کم يبا این حرف دکمه هایش را بست و و روسر و

؟يد یم خودیشم، چرا گیر ب یمن با این وضع پیاده نم یدون یتو که م. خدا به داد زنت برسه -

:حرکت کرد و گفت هومن

.ين دم در با دو تا همسایه رو در رو شدحاال زد و همی. سوار هم نشو يخب اون طور -

!من ازت بزرگترم یناسالمت. ببین بچه -

!یبودم این دوم یشد من اول یم یچ! خدا يا -

:خندید و گفت هدیه

!گن در هر کار خدا حکمتیه یم يشنید -

:به عقب انداخت و گفت یاههدیه متعجب نگ. به گوش رسید یپشت یاز صندل یموبایل يدهد که صدا یلب باز کرد تا جواب هومن

این گوشیه کیه؟ -

.از دوستامه مونده یشاید مال یک. دونم ینم -

:را برداشت و گفت یگوش هدیه

- شما گوشیش صورتیه؟ ياز دوستا یکدوم یک. ا

! شد از دست هدیه رها شد؟ یمگر م! حاال بیا و درستش کن. از دخترها بوده یحتما مال یک. انداخت یبه گوش ینگاه. هم تعجب کرده بود هومن
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.پر از شیطنت منتظر جواب بود یهدیه با چشمان

.هست دیگه یخب مال یک -

:نشست و با اشتیاق گفت يیکور هدیه

!مثال؟ -

؟یمگه فضول -

!يآره، بدجور -

:خندید و گفت هومن

؟یمگه عجله نداشت. پیاده شو -

.کنه محاله برم پایین یکار م یاین جا چ یتا نفهمم این گوش ییعن. ندارم يبینم هیچ عجله ا یکنم م ینه دیگه، حاال که فکر م -

.برو پایین کار دارم. هدیه کوتاه بیا -

:ابروهایش را به عالمت نه باال برد و گفت هدیه

.یزود بگو تا به کارت هم برس ياگه کار دار -

 يداد از الف تا یا یگیر م ياگر به چیز. همین گونه بود یاز بچگ. د کهشناخت، ول کن نبو یخواهرش را خوب م. تکان داد يبا خنده سر هومن

روز پیش را بیان کند، اما هدیه آن قدر سوال  يکرد خالصه ماجرا یسع. نداشت يجریان را نفهمیده امکان نداشت کوتاه بیاید، پس چاره ا

:آن ها توجه نکرده بود هم توسط هدیه کشف گردید و آخر سر گفترا که به  ینه تنها جز به جز جریان را فهمید، بلکه اصال نکات هپرسید ک

؟یکار کن یچ يخوا یحاال م -

. برمش بیمارستان شاید اون جا اومدند دنبالش یاگه هم داشته باشه م. زنم بیان ببرند یاز شماره هاش زنگ م یاگه رمز نداشته باشه به یک -

یا نه؟ یش یباالخره پیاده م

!یببین چه قدر وقتم رو گرفت اَه،.آره. آهان -

 یگوش يچند ثانیه بیشتر نگذشته بود که صدا. کرد ییک خواهر که بیشتر نداشت، باید تحملش م! چه می شد کرد؟. خنده کنان راه افتاد هومن

:دکمه پاسخ را زد. اشترا برد یاین بار گوش. دفعه پیش آن قدر حیرت کرده بودند که اصال جواب نداده بودند. رنگ دوباره بلند شد یصورت

.بله، بفرمایید -

:در گوشش پیچید ينازك دختر يصدا

.گمش کردم. خودمه یکه تماس گرفتم مال گوش ياین شماره ا. سالم، ببخشید -

.بله، گوشیتون تو ماشین من جا مونده -

شما؟ -

!که به بیمارستان رسوندمتون یهمون. امـم. من -

!ما؟ ياحال شما؟ با زحمت. اوه، بله -
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.کنم یخواهش م. ممنون -

رو ازتون بگیرم؟ یتونم گوش یحاال چه طور م -

 يدیگر برا یباید وقت. استاد حتما تا حاال به کالس رفته بود. توانست به موقع به دانشگاه برسد ینه، دیگر نم. به ساعت انداخت ینگاه هومن

:گفت. رفت یدیدنش م

.آدرس بدید بیارم خدمتتون -

.به زحمتتون نیستم یراض. منوننه، م -

.اگه آدرستون رو بفرمایید همین االن میارم خدمتتون. ندارم یتعارف نکنید، کار خاص -

.گیرم یشما آدرس بدید من خودم میام م. نه، تشکر -

.میارم. نیست يگفتم که نیاز -

:گفت يطناز يکرد و با صدا یمکث دختر

االن کجا هستید؟ .شما آدرس بدم يتونم برا یخب من نم -

... .خیابون -

تا . گیرم یشما برید اون جا من هم میام همون جا ازتون م. شاپ هست یتو همون خیابون یه کاف. من هم زیاد از اون جا دور نیستم. بسیار خب -

.رسم یده دقیقه م

.می بینمتون. باشه -

.شاپ رفت یبه طرف کاف و

کرد، حتی به این که کدام یک از آن  یفکر نم یبه چیز خاص. نموده بود ییپذیرا یته از خودش با بستنشد که نشسته بود، الب یم ییک ربع حدود

سوم را  یدانست بستن ینم! کرد یخوب بود که فکر نم. دانست یشاید هم م. دانست یچرایش را نم! سه دختر خواهد آمد، اما کاش شیدا باشد

با . خوشمزه نصیب همه بنماید يخداوند از این عشق ها! و چه قدر هم خوشمزه یچه عشق پاک! اوه. بود یدهد یا نه؟ عاشق بستن ارشهم سف

.رفت یور م یبستن یظرف خال

.سالم -

 یکافی بود، بیشتر از این رودل م. خورد و نیم خیز شد یمختصر تکان. گیر افتاد یاختیار نگاهش در همان دو جفت چشم مشک یبلند کرد و ب سر

.کرد

.فرماییدسالم، ب -

. میز گذاشت يکیفش را رو. دخترانه مشهود بود یحرکاتش نرم یدر تمام. شیدا با ناز نشست. کرد يروبرویش اشاره ا یبا دست به صندل و

هم  یآرایش متناسب. اسپورت بخشیده بود و انصافا به اندام باریک و بلندش برازنده بود یبه او تیپ یسفید با خطوط آب یو شال یروپوش شلوار ل

:به نگاهش داد يزد و حالت شرمنده ا يلبخند. کشید یداشت و چشمان زیبایش را بیشتر به رخ م ورتشص يرو

!زحمت افتادید يببخشید، تو -
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.کنم یخواهش م -

!از جیبم افتاده؟ يدونم چه طور یاصال نم -

.کامال طبیعیه. که داشتید یبا اون حال و وضع -

.شده شیدا کشیده شد یاند پیچبا این حرف نگاهش به دست ب و

دستتون چطوره؟ -

.توصیه هاتون رو عمل کردیم. به لطف شما خوبه -

که نداشت؟ یمشکل! عکس گرفتید؟ -

.کشه تا خوب شه یطول م. ندیده، فقط زخمه دیگه يآسیب جد. نه شکر خدا. بله -

:هومن پرسید. دم میزشان رسید گارسون

میل دارید؟ يچیز -

.طفایه قهوه ل -

:گفت يشیدا با خنده ا. رو به گارسون سفارش دو قهوه با کیک را داد هومن

رو هم خوردید؟ یدیر کردم که هر دو بستن یخیل -

:هومن گفت! دو نفرشان سفارش داده بوده يها را برا یکرد که هومن بستن یشاید تصور م. خالی اشاره کرد يبا این حرف به ظرف ها و

!حیف شد. دادم که رسیدید یهم سفارش م رو ینه، داشتم سوم -

:کرد و گفت یخنده بانمک شیدا

!خوره زیاد پرخور باشید یبه هیکلتون نم! پس مزاحم شدم -

:حرف را عوض کرد! پسر خاله شدن زود نبود؟ يبرا. ابروانش را باال برد هومن

ندیده بود؟ ياز دوستتون چه خبر؟ پاش که آسیب جد -

.ساده بود یال درست بود، فقط یه ضرب دیدگنه، تشخیصتون کام -

.خب خدا رو شکر -

سکوت  يچند لحظه ا. را برداشته و بار دیگر تشکر کرد یشیدا گوش. دم دست شیدا ییجا. میز گذاشت يرا از جیبش درآورده و رو یگوش و

.درآورد یاز بالتکلیفخوشبختانه سفارش ها رسید و آن ها را . نگاه هر دو به میز دوخته شده بود. برقرار شد

:داد و گفت یشیدا فنجان را چرخ. دو مشغول بودند هر

تونم اسمتون رو بپرسم؟ یم ،یراست -

:شکر داخل فنجانش ریخت و گفت یقاشق هومن

و شما؟. هومن رستگار. رستگار هستم. بله -

.یشیدا کریم -
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:از کیک به دهن برد و با طمانینه پرسید یکم شیدا

!دوستتون خیلی فرق دارید شما با اون -

:زد و گفت يلبخند هومن

!شلوغ و شیطونه یگید؟ پسر خوبیه، فقط کم یعرفان رو م -

!ينه، زیاد یکم -

.خوام که تو دردسر افتادید یبه هر حال من از طرف اون ازتون معذرت م -

.حاال این جا ننشسته بودم اگه اون جا نبود احتماال. به هر حال بعدش جبران کرد. نه بابا اشکال نداره -

!دیگه دست گل خودش بود -

:قهوه را در دهان مزه مزه کرد و گفت شیدا

شما پزشگ هستید؟ -

!شه گفت یم -

پزشک همون بیمارستان؟ -

.اوهوم -

:شیدا گفت. هومن نیز به تبعیت از او بلند شد. پایان یافتن فنجان قهوه شیدا کیفش را برداشت و از جا برخاست با

.بازم ازتون ممنونم -

:هومن همگام او شد و گفت. به طرف صندوق رفت و

کجا؟ -

:دست در کیفش کرد و گفت شیدا

!کنم یحساب م. انداختم یمن که امروز شما رو از کار و زندگ -

:آورد و گفت یبه پیشان یاخم هومن

؟یچ یا، یعن -

. درست نبود. رغم میلش تعارف نکرد تا او را هم برساند یعل. هومن پا به پا شد. شدندبا هم خارج . قبل از او صورت حساب را پرداخت نمود و

. درفت دیگر رفته بو یاگر م. هومن کالفه هنوز ایستاده بود. کرد یفرود آورد و خداحافظ يمودبانه سر. نگاه شیدا انگار منتظر بود. اهلش نبود

اگر بیشتر فکر . بین حرف زدن و نزدن. بین خواستن و نخواستن مانده بود. يچیز ،یرفحداقل ح! کرد؟ یم يبایست کار یخب برود، که چه؟ م

.زودتر، زودتر. کرد، فرصت نداشت یم

:که او بشنود گفت ياش کشید و جور یبه پیشان یدست

!یخانم کریم ،یراست -

:برگشت یبه آرام. زد يایستاد و لبخند محو شیدا
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بله؟ -

مارستان؟یب دییآ یتعویض پانسمان دستتون م يبرا یخواستم بپرسم ک یامم، م -

.خب مارستان؟یتعویض پانسمان، ب يبرا. سرش را پایین انداخت و انگشتش را به چانه اش کشید شیدا

.روز در میان پانسمانش رو عوض کنم کیدکتر گفت که  -

.آهان -

شیدا ! کرد در آفتاب، حاال چرا درمانده بود؟ یشست و پهن م ییش را مها یاو که هزار تا از هم کالس! بابا يگفت؟ ا یبایست م یچه م دیگر

.هنوز منتظر بود

!من فردا ساعت چهار به بعد در بیمارستانم -

دانست و از  یکه در آن لحظه م يتنها چیز. دانست ینم! کرده بود، نه غرورش را شکسته بود، و نه و نه چه؟ ینه تقاضای. که نبود؟ احتماال نه بد

.اطمینان داشت، این بود که دوست داشت او را باز ببیند و این آخرین دیدار نباشد آن

:لبانش را با زبان خیس کرد و گفت شیدا

.تجدید پانسمان میام بیمارستان يخوبه، پس من فردا عصر برا -

!باشه، منتظرتون هستم -

.با اجازتون -

.به سالمت -

از دیروز تماس . زد يلبخند. هنوز به طرف ماشین نرفته بود موبایلش زنگ خورد، عرفان بود. ظاره کردایستاد و دور شدنش را ن يدقیقه ا چند

!هایش را رد کرده بود

***

.را دم گوشش گذاشت یدر حین پیاده شدن گوش. چه حالل زاده هم بود. خودش بود، عرفان. اش را به دست گرفت گوشی

.سالم -

- . ...

.عرفانسالم عرض شد آقا  -

- . ...

؟یسالم، خواب ؟يخوا یم یزیر لفظ -

:آقا عرفان افتخار دادند باالخره

هومن به ! اصال اسم من یادت هست؟ دیروز دوست امروز آشنا ؟ياسم منو میار یکش یتو خجالت نم! درمان یسالم و کوفت، سالم و درد ب -
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!کال؟ يببینم اصال شماره من تو گوشیت سیو هست یا پاکش کرد. یمعرفت یب یبرام نداره، خیل یهیچ ارزش یدون یجان خودت که م

:در حال خنده گفت هومن

؟یچته باز دور برداشت -

!گم ها بهت یم يهومن یه چیز نیبب -

؟ياز ما کرد يیاد ؟يحاال چه طور! یصد تا چیز گفت... تو که هزار ماشاا -

.نگو، داغونم يوا -

همین  يکه او را مستفیض کرده بود نباید حالش زیاد بد بوده باشد، برا یبا آن همه القاب با ارزش. تشناخ یکرد دوستش را م یمکث هومن

:گفت

چرا باز؟ دوقلوها چه طورن؟ -

.نداشتم یباور کن در هفته گذشته به اندازه یه روز هم خواب درست و حساب. کشم از دست این دو تا وروجکه یم ینگو که هر چ يآ -

:گفت با خنده هومن

چرا؟ -

شه،  یخوابه اون پا م یچند شبه هر دومون باال سرشون بیداریم، این م. همین پدرمون رو در آوردن يچند روز پیش وقت واکسنشون بود برا -

!مونند یشه باور کن عین االکلنگ م یزیاد م یشه تب اون یک یتب این کم م

:خندید یبه لحن زار دوستش م هومن

مریم خانوم چه طورند؟! نرفته زادهایخودمونیم ها عرفان تو هیچ کارت به آدم یول. دردسرها رو هم داره دیگهدوقلو داشتن این  -

!ممنون اون هم مثل من -

؟ياین روزا چه کاره ا -

!در به در -

!نه منظورم کار جدیدتر بود -

؟یکن یکار م یتو چ! ابمآرومم که دو ساعت بگیرم بخو يباور کن در حال حاضر در به در دنبال یه جا -

:تازه کرد و گفت ینفس هومن

!گیر کردم عرفان -

:پر هیجان و بلند عرفان به گوش رسید يصدا

؟ییحاال دقیقا کجا. زشته اینگ یبه کس. ببین همون جا بمون اومدم! یا ابوالفضل -

!پسر یادب یب یخیل -

شده؟ یچ یاز شوخ يجداحاال . خود منحرفه ینگفتم، تو فکرت ب يبابا من که چیز -

.گم یقصه اش طوالنیه، هر وقت دیدمت م -
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!ببین گفته باشم اگه جنس مونث تو قصه ات نباشه من حوصله اش رو ندارم ها -

:تکان داد و گفت يسر هومن

!اتفاقا داره -

؟یجون من؟ حاال کجای -

.بیمارستان -

؟يچه قدر کار دار -

.زنم یسر مفقط به چند مریض . حدود یه ساعت -

!ها ییاین یدست خال یراست. هم جریان رو تعریف کن و هم آپارتمانت آماده تحویله بریم تحویلت بدم. خب، بعدش بیا شرکت یخیل -

!دو کیلو پرتقال بیارم خوبه؟ -

.هیکاف يدو تا چک بیار. نخیر اون رو ببر بده مریضات بخورن حالشون خوب شه -

.باشه، فعال خداحافظ -

.احافظخد -

:بدون این که به عرفان اطالع دهد، گفت. شناخت یاو را خوب م. کرد یمحترمانه سالم. به احترامش از جا برخاست یشرکت شد منش وارد

.بفرمایید -

:عرفان سر بلند کرد و نگاهش رنگ آشنا گرفت. کرد و بدون در زدن وارد شد يهومن تشکر. با دست به اتاق عرفان اشاره کرد و

!دیگه ایه اشتباه اومدید يا طویله جاآق -

.مدت هاست که آدرسش عوض نشده. نه اتفاقا درست درسته -

.همدیگر را در آغوش کشیدند، چند ثانیه کوتاه. برخاست، جلوتر رفت عرفان

.يخوش اومد -

.ممنون -

چه خبرا؟ -

.یسالمت -

.بشین -

:فتگ یاین حرف به طرف در رفت بازش کرد و رو به منش با

... .يچیز ،يقهوه ا ،ییه چای -

:کشید و گفت يا ازهیعرفان سر جایش نشست، خم. تکان داد يهومن خندان سر. در را بست و

!بخوره خواب از سرش بپره؟ یکه یه هفته نخوابیده یک یآدم يدار يچیز ییهومن دارو -

.شه یداره کشف م -
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؟يچه طور! چه خوب -

!ستمیبدك ن يا -

شد؟ یحج عمره، چ يامسال قرار بود برتو  یراست -

!پیش اومده يمساله ا یفکر کنم حدود ده روز دیگه بریم، ول -

!؟يدرباره سفر؟ چه مساله ا -

!آره -

خب؟ -

ورت توانست با او صحبت کند، مش یبه او اعتماد داشت، م. بود، این را بارها ثابت کرده بود یعرفان همراز خوب. به موهایش کشید یدست هومن

دقیقه . داد یتمام مدت عرفان در سکوت به حرف هایش گوش م. را به او بازگو کرد یکمال يآقا يبه طور مختصر حرف ها. معطل نکرد. کند

:گفت طنتیسر بلند کرد و با ش. عرفان در فکر بود. گذشت و هر دو ساکت بودند یحرف هایش م یاناز پا يا

...هم فال هم تماشا، هم زیارت هم سیاحت، هم! بشه این زیارت یگم هومن چه زیارت یم -

:عرفان با خنده گفت. به او رفت يسر بلند کرد و چشم غره ا هومن

!گذره بهت یخوش م یگم دیگه، حساب یراست م. به خدا عاشق جذبه تم -

.دا باید جواب بدمبه خصوص که تا فر. ندارم، اون هم در این باره یفعال حوصله هیچ نوع شوخ. کنم یعرفان خواهش م -

.از جایش بلند شد و به سمت پنجره رفت عرفان

؟یشناس یدختره رو م -

.نه اصال -

؟ياعتماد دار یکمال يچه قدر به آقا -

!یخیل -

.برگشت و به میز تکیه زد یبعد از مکث. کرد سکوت

شناسه؟ یاون دختر رو چه قدر م یکمال يآقا -

.تماد کامل دارهشناسه و بهشون اع یگه زیاد م یم -

داره؟  يچه ایراد ،یکن یهم م یحاال با این کار یه ثواب ير یتو که به این سفر م. یخب اگه این طوریه به نظر من نباید زیاد درباره اش فکر کن -

!براش پیش نمیاد ییه مرد مشکل یتازه واقعیت اینه که تو چنین روابط

!درست نیست یکنم یه جورای یآخه فکر م -

شه  یکارش، نه تو شناسنامه ات ثبت م یره پ یشه م ییه محرمیت مدت داره و تموم م. ا؟ اون دختر نباید قبول بکنه که ظاهرا قبول کردهچر -

.برات داره يو نه مورد

...ترسم یم -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 29

:ما بین حرف او پرید و گفت عرفان

...تونه بهت یچربه و نه م ینه زورش بهت م! ؟یترس یم یخجالت بکش از چ -

.به او زد یچشمک و

!ییجربزه تر از این حرفا یکه من ازت دارم، کال ب یبا توجه به شناخت یول. که این یه حرف دیگه است یمگر این که از خودت بترس -

:زد و گفت یتبسم هومن

.یکمال يآقا ينه بابا هم به خودم اعتماد دارم و هم به حرف ها -

.ه رو بکنپس مشکل کجاست؟ قبول کن و قال قضی -

آپارتمان آماده تحویله؟ یگفت یراست. اوهوم احتماال قبول کنم -

.دوباره پشت میزش برگشت عرفان

.تو رو هم خودم برداشتم يطبقه باال. آره باالخره تموم شد -

؟يد یکنید اون جا؟ یا اجاره اش م یم یاسباب کش ییعن!! ا، چه خوب -

؟يو تحویل بگیر یبریم ببین يمیا. تازه حاال خونمون دو خوابه است و اون جا سه خوابه. وشش اومدهمریم از فرمش خ. آییم اون جا ینه م -

.کافیه ينه نیاز به دیدن نیست دیدم دیگه قبال، کلید رو بد -

.باشه هر طور میل خودته -

و قبل از این که ماشین را داخل حیاط ببرد،  هومن در مقابل منزل نگه داشت. غروب کرده بود که باالخره دو دوست از هم دل کندند آفتاب

:را گرفت یکمال يشماره آقا

حالتون خوبه؟ ،یکمال يسالم آقا -

چه خبر؟. سالم آقا هومن، ممنون خوبم -

!زنگ زدم بگم باشه قبوله -

.پشت تلفن شاد شد یکمال يآقا يفهمید که صدا کامال

دیگه؟ يتمام فکرات رو کرد. پسرم، ممنونم ینیخیر بب -

!گیره پس نباید زیاد سخت بگیرم یبله فکر کردم، خوندن یه صیغه محرمیت ساده و فرمالیته نیم ساعت بیشتر وقتم رو نم -

:گفت یساکت شد و بعد با لحن آرام يثانیه ا یکمال يآقا

این طور نیست  یافتاد به گردنت، یعن ییایه مسئولیت ه یبه هم محرم شدید یعن یوقت. خدا هیچ چیز فرمالیته وجود نداره يپسرم در کارها -

باید مواظبش  یسپارم به دست تو، یعن یمن در این سفر اون رو م. خونده بشه و بعد نخود نخود هر که رود خانه خود يکه نیم ساعت خطبه ا

. دم یهم بهت م يتوضیحات بیشتر يالبته اگه بخوا. در اون جا بدون خطر نیست ییرفت و آمدش به تنها يجوونه و راستش رو بخوا اون. یباش

!بیشتر مواظب باشیم یشه اون جا کم یدیدیم که زیاد خوشایند نبوده و همین مساله موجب م ییماها که زیاد به این سفر رفتیم اتفاقا

:کرد و با احتیاط پرسید یمکث دوباره
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؟یهنوز سر حرفت هست -

.هر چه باداباد، تصمیمش را گرفته بود دیگه

.بله -

سوم فصل

قول داده بود راه برگشت نداشت، . بود یعصب. مقابلش خیره شد یماشین را به ضرب گرفت، از دیر کردن بیزار بود، به دو ماشین تصادف فرمان

د، به ساعت کر ینگاه! کشیدند؟ یآمدند و ماشین ها را کنار م یشد با هم کنار م یم یحاال چ. پشت سرش صف کشیده بودند یماشین یبیست س

هم معطل شد، باالخره  يده دقیقه ا. را به پنجره تکیه داد و انگشتانش را بین موهایش فرو برد شیبازو. بود یبایست در محضر م یم اوه حاال

و تا د یسریع پله ها را یک ییبا گام ها. پارکینگ ممنوع پارك کرد، پایین پرید يبدون توجه به تابلو. راند یحرکت کرد، تند م. پلیس سر رسید

!اهمیت داشت، طاها یهم بود، خیل یآهان یک. و محضردار ییرضا يبود، دختره هم بود و آقا یکمال يآقا. که به در زد، وارد شد يتقه ا با. کرد

:رو به جمع نمود و متعاقب آن یسالم

!ببخشید دیر شد -

:کشید و گفت ینفس راحت یکمال يحضورش آقا با

!يفکر کردم منصرف شد -

.خوام یبه هر حال معذرت م. وقتم رو گرفت یه یه تصادف برخوردم، مدتنه ب -

.اشکال نداره، بیا بشین -

کرد که سرش  یهم به خانم فتح ینیم نگاه. راند یکه در دست داشت م یکوچک يبه جمع انداخت، طاها داشت با سر و صدا هواپیما ینگاه

.پایین بود و ساکت

:رو به دختر پرسید یکمال يآقا

؟يرستگار ندار يبا آقا یدخترم قبلش حرف -

:کشید و آرام گفت ینفس عمیق دختر

.نه -

:این بار رو به هومن کرد و گفت یکمال يآقا

؟یداشته باش یصحبت یبا خانم فتح يخوا ینم ؟یآقا هومن تو چ -

.ندارم ینه حرف -

:تاکید کرد و

.کنم یشما حساب م يمن رو حرف ها -
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:گفت یکمال يآقا

.شناسنامه هاتون رو بدید. باشه -

.دادند یکمال يدو شناسنامه هایشان را به دست آقا هر

:کناریش نشاند و با اخم گفت یاز جا برخاست و دست طاها را گرفت، او را در صندل دختر

!؟يفهمید ،يخور یو تکون هم نم یشین یاین جا م -

.ها پرواز نکرده بود، سفرش نیمه کاره بود یز و صندلتمام می يهنوز هواپیمایش از رو. بغض کرده نشست طاها

:سکوت محضردار گفت یاز مدت بعد

مهریه چه قدر بنویسم؟ -

به  یدست یکمال يآقا. برگشت یکمال ينمودند و بعد نگاه هومن و دختره به سمت آقا ییک آن همه سر بلند کردند و به محضردار نگاه در

.نزد یدونم در هوا تکان داد و حرف یدستش را به عالمت نم. ه بودگردنش کشید، فکر این جایش را نکرد

:که سکوت جمع را دید، گفت محضردار

هست؟ یمهریه تون چ یخانم فتح -

!یهیچ -

:زد و گفت يلبخند محضردار

.کنید نییرو تع يشه که دخترم، حتما باید یه مهر ینم -

:صورتش را به سمت هومن چرخاند گفت و

در نظر دارید؟ يچیز! ؟یر شما چرستگا يآقا -

:به اطراف تکان داد و زیر لب زمزمه کرد يغافلگیر شده سر هومن

.نه -

!تعیین مهر حق شماست، بفرمایید یخانم فتح -

ت فکر کردن در دم سخ. لطف کرده بود که تن به این امر داده بود یتازه این پسر کل ؟یکشک چ ؟یمهر چ!! مهر، چه مزخرف. فکر کرد یکم

.کشید، امیدوار بود درست تصمیم گرفته باشد ینفس. محض بود يچرت بود، در این شرایط بچه باز! گل؟! نه درست نبود! پول؟. بود

...یک جلد کالم ا -

ه بودند، بزرگ شد یخوب يدر خانواده ها. توانست به این دو جوان اعتماد کند یکرد م یرها شد، نه او اشتباه نم یکمال يیک باره نفس آقا به

.داد یتردید به خود راه نم. بودند یخوب يبچه ها

:بر لب گفت یبا تبسم محضردار

رستگار موافق هستید؟ يآقا -

.هم آرام بود، انگار آرام تر شده بود هومن
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.بله -

.ییبا اجازه حاج آقا رضا. و میمنت یبه سالمت... انشاا. کنیم یخب پس شروع م یخیل -

:ادامه داد و

هومن رستگار در آورم؟ يماه به عقد موقت آقا کیبه مدت ... بنده وکیلم شما را با مهریه یک جلد کالم ا یملیکا فتح خانم -

چه . زد یبود که عین یک پتک به مغزش ضربه م يکلمه ا!! صیغه. کف اتاق خیره شده بود به اندازه تمام دنیا بغض داشت يبه سرامیک ها ملیکا

اجبار را هم به آن ها  يبو دیکرد با یبار حس م نیا یول ،یخواه ادهیز يداد، بو یشهوت م يبو. آمد یکلمه بدش م نیاز ا شهیهم. قدر زشت

که دست در  يدور بودند، روز یلیچشمانش را بست، انگار آن روزها خ. شده بود یبه کجا رسیده بود؟ شوهرش چه رفیق نیمه راه! کند هاضاف

طاها  يبا صدا. دخترانه بله گفت يایلبخند زد و با فشار دستش با حجب و ح نیمنتظرش، شرمگ يبه چشم ها نهیاز آ دیسف يسفره  يدستش پا

یادش . بودنش را به یادش انداخت وهیبه صورتش، ب یلیهمچون س یزندگ نیزشت ا قتیحق. آمد و چشم باز کرد رونیب نیریش يایاز آن رو

 یاصال دلش چه م... خواست یدلش م یخواست اصال زن نباشد، گاه یدلش م یگاه. یامح م،یانداخت که یک زن است و مجبور به داشتن ق

گفت از  یداشت کفر م. بود يادیز یبزرگ نیبه ا ینیزم يکه انگار تنها او رو يخواست، مرد ینم راجز مردش  زیچ چیخواست؟ مدت ها بود ه

: گفت و دوباره دل به دل هزار زخمش داد و باز زمزمه کرد یظیغل... ب استغفرال ریز. لب به کفر باز کرده بود یلعنت يآن کلمه  ینیفشار و سنگ

لعنت به همه چیز، لعنت به این . اراده به گونه اش چکید یب یقطره اشک. دل مجروحش بود خواستتنها  نیا» .خواهم یمن مرد خودم را م«

 یدر همان دفعه اول م. نبود، حوصله این کارها را نداشت يلوس باز يجا. به صبر کردن نبود، به دو بار رسیدن ينیاز. قانون مزخرف عربستان

:رمق یآهسته و ب لرزان،گرفته و  یبا صدای. کند یبایست قال قضیه را م

.بله -

.محضردار دوباره طنین انداز شد يصدا. واضح بود که تمام حاضرین دریافتش کردند يصدایش به قدر اندوه

ف شما هم وکیلم؟هومن رستگار از طر يآقا -

:هومن برعکس دختر محکم و بدون تردید بود يصدا

.بله -

:گفت محضردار

.بفرمایید این جا رو امضا کنید یخانم فتح! مبارکه -

دو  یزد، خوشبختانه یک یتوجه به متن امضا م یکرد و ب ینگاهش تار بود، اما ناچار انگشت محضردار را تعقیب م. امضا پیش رفت يبرا ملیکا

.هم به عنوان شاهد پیش رفتند ییرضا يو آقا یکمال يآقا. نشست و به تعاقب آن هومن چند امضا زد. امضا بیشتر نبود

 یهواپیمایش را زمین انداخت، آهسته از صندل. داد یپاهایش را محکم تکان تکان م. تحمل ساکت نشستن را نداشت، نه دیگر بیش از این طاها

.ن هواپیما از کنار مادر جیم شدپایین آمد به بهانه برداشت

طاها کوچولو بود که حاضر بود همه مردم دنیا را با هواپیمایش  يهمه ساکت بودند تنها صدا، صدا. شروع به خواندن خطبه عقد کرد ییرضا يآقا

.چرخاند یق دور اتاق مکرد و با اشتیا یسوار هواپیمایش م یمیز را که هر از چند گاه يرو يکاغذها و خودکارها یحت. به سفر ببرد
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:تازه کرد و گفت ینفس ییرضا يآقا

.مبارك باشه -

:فقط هومن بود که زیر لب پاسخ داد و

!ممنون -

که طاها به زور برایش  ییدست در جیبش کرد و دو شکالت بیرون کشید، همان ها. افتاد يیک مرتبه یاد چیز ییحاج آقا رضا. بود یسنگین جو

ملیکا که قصد داشت این تعارف را رد کند،  یو در مقابل کلمه مرس. الت ها را اول به ملیکا و بعد به هومن تعارف کردخم شد و شک. داده بود

:گفت

!دهنتون رو شیرین کنید، شگون داره -

:به پیشانی اش زد و گفت یدست یکمال ياین حرف حاج آقا، آقا با

!رفت یآخ داشت یادم م -

جعبه را . غم داشت که اصال فراموش کرده بود يمحیط به قدر. بود یرا برداشت و بازش کرد، جعبه شیرین يخود جعبه ا یاز کنار صندل و

به هومن نزدیک تر بود، . آخ طاها به گوش رسید، پایش به پایه میز گیر کرده بود و به زمین افتاده بود يصدا. گرفت یبرداشت و به همه شیرین

:زد، گفت یکه موهایش را کنار م یدر حال. او خیره شد یید، هومن از زمین بلندش کرد و به چشمان اشکبلند کردنش پیش بیا يبرا کاتا ملی

مگه نه؟. يآقاتر شد ،يتازه بزرگ تر شد. نشد که يچیز -

زوان کوچکش را هومن خاك لباسش را تکاند و با. کرد گریه نکند، سرش را به عالمت آره پایین و باال کرد یبینیش را باال کشید و سع طاها

:از جمع نمود و گفت يتشکر یکمال يآقا. زانویش نشاند، ملیکا که نیم خیز شده بود دوباره نشست يگرفت و رو

.رستگار یه لحظه بیایید باهاتون کار دارم يو آقا یخانم فتح -

:از دفتر خارج شد و گفت یکمال يآقا. دو برخاستند هر

که یه زن و شوهر نسبت به هم  یتمام حقوق و وظایف یو قانونیه، یعن یاین عقد یه عقد کامال شرع. ن بگمرو بهتو یخواستم یه مطلب یراستش م -

...دارند رو شما هم نسبت به هم دارید، به جز یک چیز

:مستقیم به هومن نگاه کرد و گفت و

...به جز -

:گفت يجد یهومن سر باال گرفت و خیل. فوت کرد ینفسش را با کالفگ و

.گید، مطمئن باشید یم یفهمم چ یم -

:کشید و گفت یباز نفس راحت یکمال يآقا

هم  یشه، مگر این که زوجه در این مورد شرط کرده باشه، که خانم فتح یم ییالبته عقد موقت درست مثل عقد دائم شامل تمام وظایف زناشو -

که ازت داشتم از طرف تو بهش قول دادم و چون  یا توجه به شناختو من ب یازش نداشته باش یبه این شرط قبول کردند که تو انتظارات خاص

.شدن خطبه بهت بگم ينتونستم قبل از جار يدیر کرده بود
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:گفت هومن

.دم بهتون یگفتم که اطمینان داشته باشید، قول م -

.یدتونید حاال به هم بگ یدارید، م یشما دو تا اگه حرف. رم یپس من با اجازه تون دیگه م. خوبه -

:گفت یگفتن نداشت، به آرام يبرا یهومن حرف. سکوت برقرار شد يچند لحظه ا یکمال يرفتن آقا با

!ندارید من مرخص شم ياگه امر -

ملیکا همان طور که با سماجت به سرامیک ها خیره شده . بر رفتن داشت یمبن يزد که سرش پایین بود و حرکت مختصر یحرف را در حال این

:بود، گفت

...از این که قبول کردید که. به این کار نداشتید یدونم که شما تمایل ین خوب مم -

:کشید و گفت ینفس! گفت؟ یبایست م یچه م! چه؟ دیگر

.به هر حال ممنونم ازتون -

اصال کاش . را داشت یالملیکا کالفه شده بود، انتظار یک تعارف خشک و خ. و باز چند ثانیه دیگر. باز سکوت. چند ثانیه. هومن سکوت بود پاسخ

در حالی که گوشه لبش را از داخل گاز گرفته بود، سرش را . کمک به او آن جا بود يبود، به هر حال این مرد برا یادب یب یکرد، ول یتشکر نم

زیارت چشمان دختر لبانش نشست، باالخره موفق به  يرو یلبخند کم رنگ. باال آورد، از نوك کفش هومن آهسته سر داد تا چشمانش یبه آرام

کوچک و لبان  یبور بود و بین ،يو قهوه ا یما بین عسل يروشن، چیز يبه رنگ قهوه ا یداشت، چشمان يصورت سفید. شد و صد البته صورتش

.شود گفت جذاب یکه م ییاز آن ها. کرد، دلنشین بود یدر کل اگر از غم چشمانش صرف نظر م. آمد یبه چهره اش م نشنه چندان په

:زبانش را در کام چرخاند نجامسرا

!کنم یخواهش م -

!نامحرم ینگاه به نامحرم نبود، ول اهل

!بفرمایید برسونمتون -

:با حرص جواب داد ملیکا

!نیست ينخیر نیاز -

.پس با اجازتون -

.به سالمت -

هنوز . بلغش را خواند و برگه را در جیبش قرار دادم. پله ها پایین رفت، کنار ماشین که ایستاد متوجه برگ جریمه شد، خب خالف کرده بود از

.طاها به گوشش رسید يسوار نشده بود که صدا

!کنه یاین پرواز نم. خوام یم یراستک يمامان، مامان من هواپیما -

!کنه یچرا م -

کو؟! کنه ینه پرواز نم -
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خاص پرتاب کرد تا شاید  یطاها هواپیمایش را با ژست. گشت، حواسش پیش پسر کوچولویش نبود یم يمتوجه کیفش بود، دنبال چیز ملیکا

شد، دوید تا اسباب بازیش را نجات  یشد حتما خراب م یاز رویش رد م یهواپیما درست وسط خیابان فرود آمد، اوه اگر ماشین. واقعا پرواز کند

.ملیکا سر بلند کرد، کیف از دستش افتاد به طرف خیابان دوید. دهد

قبل از این که طاها وارد خیابان شود به آغوشش گرفت و با احتیاط به طرف . شده بود، با دیدن این صحنه پیش رفتهنوز سوار ن هومن

اش نهاده بود و نفس  یمقابل ملیکا رسید که دستش را بر پیشان. از رویش رد شود، برش داشت یکوچک رفت و قبل از این که ماشین يهواپیما

:در سپرد و تشر زدرا به آغوش ما هازد، طا ینفس م

معلومه حواستون کجاست؟ -

:زمین قرارش داد يبه خود فشرد، بعد رو يتوجه به او طاها را لحظه ا یب ملیکا

!مگه صد بار بهت نگفتم به طرف خیابون ندو، خطرناکه؟ -

:لب ورچید و گفت طاها

!پرواز نکرد؟ يمامان دید -

:تکانش داد و گفت یعصب ملیکا

!تو خیابون؟ ییه نکرد باید بدوپرواز نکرد ک -

:صدایش کرد هومن

!بفرمایید کیفتون ؟یخانم فتح -

:محکم ادامه داد یآهسته ول ییبا صدا و

.فهمه، شما باید بیشتر حواستون رو جمع کنید یضمنا اون بچه است نم -

دانست چه طور  یفقط اگر حق با او نبود خوب م. را کم داشت که در این گیر و دار نصیحت بشنود یکیف را از دستش گرفت، همین یک ملیکا

!آمد یسر طاها م ییجوابش را بدهد، حاال بگذرد از این که اگر او نبود حال چه بال

:دست طاها را گرفت و با خود به طرف ماشینش برد و در همان حال گفت هومن

.رسونمتون یم -

:پیش رفت و گفت یملیکا عصبان. بدهد او را سوار کرد یقبل از این که اجازه عکس العمل و

...یه بار هم بهتون گفتم که -

:اجازه ادامه حرفش را نداد و گفت هومن

.به نظر من نیاز هست یبله فرمودید، ول -

:محکم تر گفت و

.سوار شید لطفا -

:گفت يبه تند ملیکا
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!رستگار بهتره حد و حدودتون رو بدونید يببینید آقا -

مرد . شود یسوار ماشین او نم یرود ول یو از ماشین پیاده کرد و با خود فکر کرد اگر تا خانه مجبور شود پیاده رود مدست طاها را گرفت  و

.و بدون این که برگردد و به چهره او بنگرد، راه افتاد! کند، فکر کرده چه کاره هست؟ یکشد به او تحکم هم م یپررو، خجالت نم

خانم «: خواست مقابلش بایستد و بگوید یدلش م یخیل. زد يو پوزخند» .حد و حدود«: لب زمزمه کرد نگریست، زیر یدور شدنش را م هومن

کرد، خوب به  یعصب يخنده ا. شنید قیامت به پا می کرد یکه دید اگر این حرف را م ياین دختر یول» !محترم فعال که اجازه شما دست منه

دانست، اما حاال چه؟ مثل  یرفتن و پسندیدن را نادرست م يکرد و خواستگار یبحث م یسنت يبا مادرش درباره ازدواج ها قدرخاطر داشت چه 

هر . راست گفته اند مار از پونه بدش میاد، شده بود جریان او! يعجب چیز. محرم شده بود و بعد موفق به دیدنش گردیده بود یعهد بوق با کس

نگریست یکه او رفته بود م یبه راه! نداشت یقوانین شرع فرمالیته معن به هر حال در یول. خاص یدلیل يراچند موقت، هر چند ب

***

. که او رفته بود برداشت و تلفن عرفان را جواب داد، بعد از بهره مند شدن از الفاظ گران قدر دوستش، ماشین را روشن کرد یاز راه چشم

.تعویض پانسمان خواهد آمد يگفت که او حتما فردا برا یم در وجودش یبیند، احساس یخوشحال بود از این که دوباره شیدا را م

. گذشت یکرد، م یکه فکر م ينخوابیده بود، ساعت تندتر از چیز ینمود، شب درست و حساب یخواب م یب یروز در بخش اورژانس بود، کم آن

.کاش بیاید ينه ا یول. خب نیاید! آمد چه؟ یاگر نم

حدود ساعت شش و نیم ! فهمید چه مرگش شده؟ یدیر نبود؟ نم يبود، ساعت شش بود، زیاد يدرغم کارهایش یک چشمش به در ورو یعل

بهتر بود، سر  يبه لبش آورد، این طور يسالمش لبخند يصدا! کرد يبود که باالخره رسید، به محض ورود متوجه اش شد، سرش را گرم بیمار

:برگرداند

سالم، حالتون چطوره؟ -

.ر کردم، ببخشیددی یانگار کم. متشکرم -

.بفرمایید. کنم یخواهش م -

:از پرستارها برد یشیدا همگام شد و پیش یک با

.پانسمان دست ایشون باید عوض بشه، اما قبل از پانسمان صدام کنید باید وضعیت زخمشون رو ببینم ییخانوم ضیا -

:بعد به شیدا اشاره کرد و

.ین دور و ور هستمداشتید هم ياگه کار ،یبفرمایید خانوم کریم -

:به او نزدیک شد و آهسته پرسید ییضیا

!شناسیدشون؟ یم -

:زد و گفت ينیم خند شیدا

.بله -
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.رسید یدریافت نکرده بود ناراحت به نظر م ياز این که توضیح بیشتر ییضیا

.آخ شیدا موجب گردید هومن به سمت آن ها حرکت کند يصدا

!شد؟ یچ -

:توضیح داد ییضیا. در هم کشیده بود ابروهایش را از درد شیدا

!گاز استریل به زخمشون چسبیده، کندنش دردناکه -

:گفت هومن

!بیشتر حوصله به خرج بدید یخب کم -

که امکان داشت برید  ییرا برداشت و با احتیاط اطراف گاز استریل را تا آن جا یقیچ. جلو کشید و مقابل شیدا نشست یبا این حرف یک صندل و

:گرفت گفت یدر حالی که سرش را باال م. گاز ریخت يبتادین رو يآن کم کرد، سپس مقدار زیاد يد از الیه هاو بع

.شه یچند لحظه صبر کنید، گاز استریل که خیس بشه راحت جدا م -

:هومن از فرصت استفاده کرد و پرسید. نگاهش کرد یبا قدردان شیدا

دانشجو هستید؟ -

:گفت شیدا

.دمنه تموم کر -

:ابروهایش را باال انداخت و گفت هومن

.بهتون نمیاد -

:زد يلبخند شیدا

.کامپیوتر خوندم، همش دو سال بود دیگه یکاردان -

!قصد ادامه ندارید؟ -

.دونم، شاید هم ادامه دادم ینم -

کرد،  یزخم را به دقت بررس. هم نکرد يدشیدا فرصت داد زدن نداشت، هر چند آن چنان در. در یک لحظه کوتاه گاز را با سرعت کشید هومن

...در آن صورت شاید یشد بازش گذاشت، ول ینبود م یچیز زیاد مهم

.به پانسمان مجدد نخواهد داشت يپس فردا که اومدید نیاز یکنم ول یاالن پانسمانش م -

.به مراجعه دوباره نیست ياوهوم، اگه خودم بازش کنم دیگه نیاز -

:نوك کفشش را به زمین کوبید و در حین پانسمان مجدد بدون این که چشمش را بلند کند، گفت. ا نکرده بودفکر این جایش ر اوف

!بله، البته اگه خودتون بتونید -

:نگاهش کرد و گفت یزیر چشم شیدا

.شاید هم اومدم -
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:شیدا ضمن تشکر گفت. به اتمام رسیده بود کارش

!کنید الزمه دوباره بره دکتر؟ یکنه، فکر م یاذیتش م ینیاز خوب نشده خیل يگویا پا یراست -

!گفتید عکس از پاش گرفته بودند دیگه، نه؟ -

.بله -

شه با پماد یا  یدرد خواهد داشت، با این همه م يبه هر حال ضرب دیده و یه چند روز. نداره يبه مراجعه حضور يدر این صورت چندان نیاز -

.ردقرص مسکن دردش رو قابل تحمل تر ک

!تونم شماره تون رو بهش بدم؟ یببخشید، م -

:به او کرد و گفت ينگاه خیره ا هومن

منو دارید؟ يمگه شماره  -

:زد و گفت يلبخند شیدا

.نه، ندارم -

!محترمانه شماره تون رو بدید یخیل ییعن این

!کنید؟ یبسیار خب، تو گوشیتون سیوش م -

!بله، بفرمایید -

091....یادداشت کنید  -

 ياز دوستان پدر، یک بچه، بچه ا یدر منزل داشتند، آن هم درباره دختر یک یدیشب بحث داغ. اندیشید یم يبه چیز. کشید ینفس عمیق هومن

چه قدر سلیقه آن ها با سلیقه او تفاوت ! کند يخواست بچه دار یکرده بودند؟ م يواقعا پدر و مادرش چه فکر. خواست دیپلم بگیرد یکه تازه م

که در  یکس یچه؟ یعن ییعن... ییعن يامروز. نداشت ياز امروز یخودش نیز تعریف کامل! ؟يخواست، امروز یم يامروز ياو دختر. اشتد

خواست دوستش داشته باشد، از عشق بعد از ازدواج و  یو یک چیز مهم تر؛ م... و... و... و! اجتماع باشد، تحصیل کرده باشد، به خودش نیز برسد

! نه بابا مگر مغز خر خورده بود؟! طالق؟! شد چه؟ یاگر این عشق ایجاد نم! اصال مگر ممکن بود؟. خورد یحالش به هم م ارف هاین طور ح

 یرا معرف یکنیم، یا خودت کس ییا ما برایت انتخاب م«: مادر اولتیماتوم داده بود! کرد دیگر یشد، بعد ازدواج م یعوض این کارها اول عاشق م

حاال ! چرا که نه؟! آمد ازدواج کند یشد، البته خودش هم بدش نم یزود باید تکلیفش مشخص م. شده بود يآن خانه زیاد دریگر انگار د» !کن

حاال که قرار است ! چه خوب! در کار نبود يدست چپ شیدا چرخید، انگشتر يرو ینگاهش به آرام! دارد؟ يکه آن ها اصرار دارند، چه ایراد

هم دارد، شاید ادامه  یشود گفت تحصیالت یهم هست، تحصیل کرده هم حاال م یاین دختر خوشگل که هست، اجتماع کند، خب یرا معرف یکس

دارد انسان در عرض  يچه مغز! آید یمهم این است که از او خوشش م! شناخت زیاد است يشناسدش خب فرصت برا یزیاد نم یول. هم دهد

.ییشروع کند، یک آشنا یحال باید از جای ربه ه... . ده بیست ثانیه این همه فکر، تبارك ا

:به شیدا گفت رو

.اگه ممکنه شما هم یه تک زنگ بزنید -
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:کرد و ادامه داد یمکث و

تونم شمارتون رو داشته باشم؟ یالبته منظورم این بود که من هم م -

.کنم یامم، بله خواهش م -

چهارم فصل

امان از دست این . بیشتر بخوابد یپتو را تا سرش کشاند تا بلکه نیم ساعت. سر و صدا بود یبیرون حساب. همه قبل از او بیدار شده بودند صبح

.با سماجت به رختخوابش چسبیده بود. روز پیش تا دیر وقت در بیمارستان بود! خانواده

!شه یا، هومن بیدار شو دیگه دیرت م -

 يبود برا يمرد یخواست به مدرسه برود؟ ناسالمت یخدا مگر او بچه بود و م يا. سیدر یبار چندم به گوش م يمادر بود که برا يصدا این

.مادر متعاقب آن به گوشش نشست ينخیر دست بردار نبودند که این بار در اتاق باز شد و صدا! خودش

!کنیم ها یزود باش دیر شد، ما دیگه داریم حرکت م. از دست تو! ؟یخواب یهومن پاشو، چه خبرته این همه م -

:نیم خیز شد و گفت. به چهره اش نشست يلبخند

!برید؟ یخب به سالمت، کجا تشریف م -

:با اخم گفت مادر

!ریم فرودگاه یببین حاال وقت مسخره بازیه، داریم م -

!سالم منو هم برسونید! چه خوب -

:ید و گفتمادر پتو را از رویش پایین کش. بالش گذاشت يبا این حرف دوباره سرش را رو و

.واقعا که، هومن پاشو دیگه دیر شد -

.برخاست و نشست هومن

ندارید؟ حاال  یآخه شما کار و زندگ! زنگ گذاشتم تا به موقع بیدار بشم، وقتم رو تنظیم کردم مثال یبینید؟ ناسالمت یمادرِ من این ساعت رو م -

 خواد یاین همه دنگ و فنگ نم. گیرم میرم ییست بیایید فرودگاه، یه آژانس من يمن که دیروز گفتم نیاز. کنید یدو ساعت تمامه که منو صدا م

.که

.نیست يمکه، کم چیز ير یم يدار! فرودگاه؟ يبر یپاش ییکه تنها يکس و کار یمگه تو ب! ؟یچ ییعن -

!بار اولم نیست که -

.دیر شد یراستکه راست  يرسونیمت فرودگاه، پاشو این قدر حرف زد یما م. حاال هر چند بار -

. میز مهیا بود ياز اتاق که خارج شد پدر و مادرش حاضر و آماده بودند و صبحانه رو. گرفت یبایست اول دوش م یم. نبود، برخاست يا چاره

.هدیه متوقفش کرد يهنوز به طرف میز حرکت نکرده بود که صدا
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!خوش خواب يسالم آقا -

.کرد و برگشت يخنده ا !این ها هم بودند، هر چند همیشه بودند پس

؟یکن یکار م یتو این جا چ. سالم صبح بخیر -

.صبح تو هم بخیر! ؟یبه تو چه مگه فضول -

:ابروهایش را باال داد و گفت هومن

!خونتون ير یدیگه نم! نکنه با شوهرت دعوات شده؟. نه آخه نگران شدم -

:خندان از اتاق بیرون آمد و گفت رضا

!!نکن یکنیم، دو به هم زن یا نیست، ما هیچ وقت با هم دعوا نمهیچ هم از این خبر -

:متفکر گفت هومن

!خونتون رو هنوز دارید یا فروختید کال؟ -

:رو به مادر گفت هدیه

!؟یبین یمامان م -

:مادر سریع گفت و

!این چه حرفاییه؟! هومن زشته -

:رو به هدیه گفت هومن

!يبا ولیت اومد یباز تو رفت -

:طرف مادر گفتبه  و

!شه بگن یگم شاید کمک الزم دارند روشون نم ینه آخه م -

:مبل پرت کرد و گفت يخود را رو رضا

.نه هومن جان نترس اگه کمک الزم داشتم یه راست میام پیش تو، کم رو هم نیستم -

:کرد و گفت یخنده بدجنس هومن

!این که صد البته، بر منکرش لعنت -

.کرد یه شانه اش خورد، هدیه اعالم وجود مب یمتعاقب آن مشت و

.به شوهر من اهانت نکن -

:چشمانش را ریز کرد و گفت هومن

؟یفروش یآدم فروش، حاال دیگه منو به شوهرت م يا -

:مرتبه چهره هدیه تغییر کرد و گفت یک

!ذار تو جیبتگم این رو بگیر ب یببین هومن جون م! چند؟ ییشوهر کیلو ینه بابا، تو داداش گل من -
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!این چیه؟ -

!يکه اون جا باید بخر ینیست یه لیست از وسایل یچیز مهم -

مثال؟ -

!؟يبرگرد یدیگه، مگه قراره دست خال یسوغات -

:هدیه انداخت و گفت يبه لیست بلند باال ینگاه هومن

!شتر در خواب بیند پنبه دانه -

:با حرص گفت هدیه

!نم و تودو یفقط یکیش ناقص باشه من م -

.به همه نگاه کرد و راه افتاد يلحظه ا. مالید، از اتاق بیرون آمد یدر حالی که چشمانش را م آیسل

:گفت هومن

.صبح به خیر. سالم آیسل خانوم -

نه پدر پنهان آیسل سرش را در سی. رضا کمکش نمود. کرد از پاهایش باال رود یسع. مقابل رضا رسید. خوابالوتر از آن بود که پاسخ دهد آیسل

.آمد یهنوز خوابش م. کرد

:پرسید هومن

؟يخوا ینم یکوچولو تو سوغات -

:بدون این که سرش را باال بگیرد گفت آیسل

!شیش تا. خوام یعلوسک م -

:کرد و رو به هدیه گفت يهومن خنده ا! بود یتوانست از جواب این سوال بگذرد، حیات یچند خوابالود، نم هر

!رفته؟ یبه ک -

***

.هر یک نفر مسافر حداقل ده نفر بدرقه کننده داشت. که به فرودگاه رسیدند، غلغله بود یهنگام

منتظر شد تا خانوم صحبتش . داد یجلوتر رفت و سالم. کرد یصحبت م یداشت با خانوم. را دید یکمال يآقا. به دور و بر انداخت ینگاه هومن

:گفت یخانوم م. را تمام کند

.سپرمش دست شما یبعد از خدا م. مراقبش باشید ،یکمال يآقا -

:داد یاطمینان م یکمال يآقا و

.نگران نباشید -

:گفت یبا لحن ناراحت خانوم
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.کنه، اگر نه هم که هیچ یکنم، اگه خدا طلبیده باشه بقیش رو خودش جور م یگفت من تالشم رو م. هر چه بهش گفتم نرو، گوش نداد -

:با همان لحن پر از آرامش خودش گفت یکمال يدوباره آقا و

.نگران نباشید. حاال که دعوتش کرده خودش هم مواظبش هست. داشته یحتما حکمت. اگه خدا طلبیده. حتما همین طوره -

:گقت یبه سمت هومن برگشت و به شوخ یکمال يآقا. کرد يتکان داد و تشکر يسر خانوم

!يتو پس؟ گفتم لحظه آخر پشیمون شد ییکجا -

!دیر نکردم که؟ -

!اومدند؟ یبقیه از ک یدون یم -

!ما يبا زحمتا. خب اونا زود اومدند -

.کنم یخواهش م -

.دست در جیب کرد و سه کارت پرواز درآورد یکمال يآقا

.دم یپاسپورت ها رو هم تو فرودگاه جده م! اینا کارت پروازتون هست. بیا هومن -

همیشه پاسپورت ها را  یکمال ياز گم شدن پاسپورت ها و هزار دردسر دیگر آقا يجلوگیر يدانست برا یم. داشت ییطرز کار گروه آشنا به

 یداد و بعد از آن مرحله دوباره جمع م یگذرنامه ها را به دست مسافران م يبا تجربه بود، فقط مواقع ضرور يزیاد. دارد ینزد خودش نگه م

.کرد

:به کارت ها انداخت و گفت ینگاه. یش تحویل گروه داده بودندهایشان را هم طبق معمول چند روز پ ساك

چرا سه تا؟ -

:با خنده گفت یکمال يآقا

!پس چند تا؟ -

:به خود گرفت و گفت يجد یبعد حالت و

داشت باهام که  یهمین خانوم. مراقبشون باش. هومن، جون تو جون این دو تا یراست. و طاها هست دیگه یدیگه مال خانوم فتح ياون دو تا -

تنها یک بچه ! مادره دیگه. گوشش بدهکار نیست. گم دخترت دیگه بزرگ شده یم یهر چ. نگران بود یخیل. کرد مادرش بود یصحبت م

موقع سوار شدن به ماشین اول تو سوار شو و آخر هم خودت پیاده . هومن دقت کن. از این حرف ها يجدا یهم داره، ول وداشتن این مشکالت ر

.المکان هم تو مغازه ها لباس پرو نکنه بهترهحدا. شو

:اخم هایش را در هم کشید و گفت هومن

!مگه قراره اون جا اونا با من بگردند؟ -

- پس چی؟! صحت خواب. ا

بابا مگه قرار یه محرمیت ساده نبود تا بتونه بره؟ يا -

!یکنه مراقبش باش یهمین محرمیت ساده تو رو موظف م. بله -
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:در موهایش کرد و گفت دست هومن

!آخه این کار درست نیست -

!حاال اون همسرته. درست تر از این وجود نداره اصال -

:نفسش را بیرون داد و گفت هومن

!کار کنم؟ یدقیقا من باید چ -

ون، این دختر هم جوونه و فقط این رو بد. گیرم یسالم و سالمت هم تحویلش م. دم یفقط همین طور که سالم و سالمت بهت تحویل م. یهیچ -

.شه یبراش متصور نم يدر عربستان امنیت زیاد یهم خوش برو رو، و این یعن

!کنید یبه نظر من شما دارید یه کم بزرگش م -

رو؟ یچ -

.همین مساله خانوم ها رو در عربستان -

ناکرده افتاد،  ییخدا ،یوقت یافته، ول یهمه نم يسته اتفاق برادر. به هر حال احتیاط شرط عقله! دیدیم؟ ییما در این سفرا چه چیزها یاگه بدون -

.کرد يشه کار یدیگه نم

:قبل از رفتن از پیشش گفت یکمال يآقا. رسید یمتفکر به نظر م هومن

!يدونم از عهده اش بر میا یم. کنم یدیگه بیشتر از این توصیه نم -

به کارت  يهنوز کامل دور نشده بود که رضا سر رسید و با اشاره ا یکمال يآقا. داد فقط سرش را به عالمت موافقت تکان یهیچ کالم یب هومن

:ها گفت

!؟يگیر یسه تا سه تا کارت م. چه خبره -

:کارت ها را در جیبش گذاشت و مسلط گفت هومن

!دم یداخل بهشون م. مال دو تا از دوستان هست -

.خوش بگذره. التماس دعا دارم. باشه -

.ممنون -

آیسل را محکم محکم به آغوشش فشرد و سر آخر به چشمان در . از پدر و مادر حاللیت طلبید. کرد یطرف خانواده اش رفت و با همه روبوس هب

.در آغوشش بماند یزد و اجازه داد مدت ياشک نشسته خواهرش لبخند

از ثانیه،  يشیطان که قادر بود در کسر يبا وجود آن طاهاپیدا کردنشان سخت نبود . در سالن زد یبا چشمانش چرخ. سالن انتظار وارد شد به

هــــــو از خود  يدستانش را به اطراف باز کرده بود و صدا! این بار هواپیما در دست نداشت، خودش هواپیما شده بود. کل سالن را دور بزند

.آمد، بامزه بود یآورد و با چرخیدنش موهایش در هوا به حرکت درم یمدر

.که در دید باشد نشست يبا فاصله، اما طور! برگ برنده در دستانش بود. نبود ينیاز. جلوتر نرفت. مان لبش شدمه يلبخند

 يلم داد و شروع به خواندن کاغذها یبا آسودگ. هر چه بیشتر، به هر حال تایم داشت، آخر داشت. کشد یدانست زیاد طول نم یم. انتظار یکم
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.کرد یتبلیغ

به هر  یدانست، ول یشاید هم م! دانست یهنوز حکمت این را که چرا باید این قدر زودتر به آن جا بیایند را نم! ر مانده بود؟وقت پرواز چه قد تا

!شد غیر از این باشد، وقت ملت که علف هرز نبود، شاید هم بود یحال م

.فکر نکرده بود کهخواست چه کند  یهنوز به این که بعد م. راستش انداخت و خواست يپا يچپش را رو يپا

.سالم -

آخرین دیدارشان را  یاز زیر پوستش گذشت، هنوز قیافه عصبان يلبخند کامال محو. به فکر زیاد نداشت يآشنا بود، نیاز. بود یظریف زن يصدا

!شد فراموش کند یمگر م. حد و حدود. به یاد داشت

.برخاست یطمانینه از صندل با

.سالم -

.به او کرد و بالفاصله نگاهش را برگرفت و به منظره پشت سر ملیکا خیره شد یداد و نیم نگاه یرا کامال زیر لب جوابش

.کرد، همین یداشت رعایت م! داشت ينفس کشدار ملیکا را شنید، چه انتظار يصدا

:آن که نگاهش را از دور دست بگیرد گفت بدون

!بفرمایید امرتون؟ -

 یتقسیم م يرسید او را از وسط به دو نیمه مساو یم یکمال ياگر دستش به آقا ییعن. ادب بود یب ییللبش را به دندان گرفت، انگار خ ملیکا

"!امرتون؟. بفرمایید". ؟ تا مجبور شود بشنود!کند یفهمید کارت پروازش دست این مرتیکه چه م ینم. کرد

 یکرد م یاصال اگر کنترل نم. کرد یایست خود را کنترل مب یم. زیر چادر مشت شده بودند، خوب بود که در معرض دید قرار نداشت دستانش

.یاختیار تغییر کرده بود، تند و حرص یلحنش ب. به سرش بگیرد یخواست چه گل

!انگار کارت پرواز ما دست شماست -

ونت بدم که خودت نش يبچه جون یه حد و حدود". کیف داشت. آمد یبدش نم. از این که حرصش را درآورده بود. لحنش مشهود بود تغییر

"!یحظ کن

"!کنم یرعایت م یرا که خودت گفت یدارم همون. حاال بمان". عجب! کشید یخط و نشان م برایش

.نبود یلبخندش را پنهان کند، کار سخت یتوانست به راحت یم. بچه نبود، زیاد جوان هم نبود دیگر

!بله -

!يعکس العمل دیگربدون هیچ . همین یک کلمه بود، نه کمتر نه بیشتر پاسخش

خواست  یدلش م. تفاوت هومن نگریست یاما نه، متعجب به چهره ب. بلکه باالخره رضایت بدهد و کارت ها را پس بدهد. هنوز منتظر بود ملیکا

"!خب بده دیگه. بله و بال". داد بکشد

!ندارید؟ يکار دیگه ا -

 يچه که کار دیگه ا ییعن. خواست سرش را ببرد یبنشیند، ملیکا دلش مخود  یصندل يهومن بود که قصد کرده بود دوباره رو يصدا این
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.ی؟ این مرد یا واقعا نفهم بود یا خودش را زده بود به نفهم!ندارید

:اخم هایش را در هم کشید و محکم گفت ملیکا

!کارت پرواز ما رو بدید -

:با حرص ادامه داد و

.لطفا -

:سرش را پایین انداخت و گفت هومن

!گفتید خب یهان این رو از اولش مآ -

!ملیکا دست پیش برد تا آن ها را بگیرد، اما کارت ها رها نشدند. دست در جیبش کرد و دو تا از کارت ها را جدا کرد و به سمت ملیکا گرفت و

کشید، سر بلند  یها را بیرون م اگر ترس از پاره شدنش را نداشت به زور آن. کارت ها بود يبه صورت هومن نگاه کرد، دست هر دو رو ناچار

.کرد تا اعتراض بکند

.توانست یبایست م یاما، اما م. ترسید نتواند محکم ادا کند ینگاهش هیچ چیز نبود برعکس درونش که پر از شیطنت بود، م در

!گمش نکنید -

! سر این مرد بکوبد يارد و کیفش را محکم روو این حرف ها هست یک جا کنار بگذ یستیخواست هر چه متانت و رودربا یملیکا دلش م ییعن

.یلعنت ،یلعنت. چند نفس عمیق کشید! کرده بود؟ ياو با خودش چه فکر

کوبید  یکه تقریبا به زمین م ییملیکا با گام ها. بود یپاره شدنشان حتم. کرد یاگر هومن خود دستش را رها نم. تمام قدرت کارت ها را کشید با

.از او دور شد

 یتازه م. کردند یبایست شک م یاصال اگر غیر از این بود م. پروازشان طبق معمول همیشه تاخیر داشت. به لبانش اجازه لبخند داد باالخره

!دو ساعت بود، نه بیشتر ییک. آوردند که تاخیرشان در حد معقول است یبایست شکر خدا را به جا م

از اتوبوس پیاده شدند، متوجه طاها شد که با شوق و ذوق  یوقت. تا سوار هواپیما شوند که به نظر هومن یک سال رسید، دعوت شدند یاز مدت بعد

:پرسید یفراوان به هواپیما خیره شده بود و پشت سر هم سوال م

مامان این چیه؟ -

مامان پنجره هاش چرا کوچیکند؟ -

بال هاش چرا این شکلیه؟ -

شینه؟ یرانندش کجا م -

ر گنده است؟مامان، این چرا این قد -

ره آسمون؟ یچه طور م -

:کرد پاسخش را بدهد یم یسع ملیکا

 یبه راننده هواپیما خلبان م. باشن تا هواپیما بتونه پرواز کنه یباید این شکل. شن یکوچک نیستند از این جا کوچک دیده م. خب هواپیماس -
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.اون جا. شینه یهواپیما م يجلو. گن

.کرد يبا انگشت اشاره ا و

این هم . کنه یمثل ماشین که حرکت م. کنند یموتور داره روشنش م. ره دیگه یخب م. شن که ینده نباشه که این همه آدم توش جا نمگ -

.ره آسمون یچون بال داره با استفاده از اون ها م یکنه، ول یحرکت م

:گفت طاها

.مامان منو ببر پیش خلبان! خوام خلبان بشم یمن هم م. خوام ببینمش یمامان خلبان چه شکلیه؟ م -

.آن گیر و دار ملیکا کالفه شده بود در

.ا، طاها یه دقیقه زبون به دهن بگیر ببینم -

شد، اما  یاولین بارش نبود که سوار هواپیما م. عاقبت توانست پسر کنجکاوش را وارد هواپیما کند. دستش را گرفت و به سمت پله ها کشید و

.همیدف یاین بار انگار بیشتر م

رسید، طاها کنار پنجره نشسته بود و  یوقت. دو نفر یبا فاصله یک. آمد یتقریبا پشت سرشان م. C ،B ،A، 16. را حفظ بود یشماره صندل هومن

.سرشان در جایگاهش قرار داد و نشست يچمدان دستیش را باال! بود یبایست کنار ملیکا م یاو هم م یخب صندل. ملیکا کنار او

پشت سر  یکارت پروازها دست او بود؛ یعن یخب وقت. فکر این جایش را نکرده بود. اوه. ت و با چشمان گشاد شده به او نگاه کردبرگش ملیکا

!هم بود دیگر، عجب

:طرف طاها چرخید و آهسته گفت به

.تو يطاها جان پسرم تو بیا این جا بشین، من بیام جا -

.این جا رو دوس دارم. خوام ینم -

:گفت یباره با مهرباندو ملیکا

.بیا جامون رو عوض کنیم! کنه یم یچه فرق -

:یک مرتبه طاها داد کشید. ملیکا این قدر آهسته بود که به پچ پچ شبیه تر بود يصدا

.دوس دارم کنار پنجره بشینم. خوام یخوام، نم ینم -

 ياصال دوست نداشت پیش این آقا. دانست چه کند یلیکا نمم. به بیرون فوت کرد یلبش کشید و خنده اش را به آرام يدستش را رو هومن

.رستگار بنشیند

!نداشت که در خاطرش نمانده بود یحتما اسم درست و حساب! اصال فراموش کرده بود! کوچکش چه بود؟ اسم

. آهان ؟یه مرد، یه مرد چآن هم کنار ی. تحمل این سه چهار ساعت برایش خوشایند نبود ینشست هم زیاد اشکال نداشت، ول یاگر م حاال

کم کم ! توانست او را بشناسد یخب در دوبار دیدار بیش از این نم. فضول هم که به احتمال زیاد بود. پررو هم بود. نفهم که بود یاحتماال کم

 یفعال فقط م یه بود، ولخواست گوش طاها را بپیچاند که با آن دادش ابرویش را برد یهم دلش م یاز طرف! کرد یاز او پیدا م يیشترشناخت ب

 یاش اگر سر لج م یشناخت با آن قد فسقل یپسر لجبازش را که م. کرد یترش م يدعوا با بچه، جر. توانست با سیاست کارش را پیش ببرد
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.داد یگوش نم یافتاد هرگز به حرف کس

!بهتره اگه اون جا بشینم برام! شه یکه حال من تو هواپیما بد م یدون یم. خوشگلم. مامانم -

چرا؟ -

؟یچرا چ -

شه؟ یحالت بد نم یچرا این جا بشین -

".یک چرا داشت يهر چیز يبرا. از دست تو بچه. بیا و درستش کن. خدا يا"

...اون جا... این که يبرا -

.همین طور پراند. مانده بود! داد؟ یم یجواب چه

!این که کنار پنجره هوا میاد يبرا -

.اال پریدنهایت ب یبا ذوق ب طاها

!شه؟ یا، مامان مگه پنجره این جا باز م -

 يکه تا از انرژ يامروز يبچه ها! شد یحالیشان نم یهیچ ییقدیم که خدا يآخ که بچه هم بچه ها! این هم جواب بود که داده بود؟. که واقعا

آن وقت . کرد یم ید جعبه سیاه را هم حالجدر آن واح يکرد یهمین طاها اگر ولش م. دارند یموشک هم سر درنیاورند دست برنم یرانش

!این که هوا میاد يگوید برا یمملیکا به او 

.خودش يشده بود برا یتواند خود را کنترل کند تا قهقهه نزند جریانشان جوک یدانست تا کجا م ینم هومن

:من من کنان گفت ملیکا

!هخور یبه اون جا بیشتر م یینه منظورم این بود باد کولر باال -

"!خدا این یک بار را گول بخور يمحض رضا". در دل دعا کرد و

:اندیشه ملوکانه گفت یلبانش را غنچه کرد و بعد از کل طاها

.خوام بلند شدن هواپیما رو ببینم یآخه م -

بعد از این که هواپیما بلند شد جامون رو عوض کنیم؟. باشه -

:گفت یبا مکث طاها

!؟يخر یکه شکست، دوباره م یکمون اون وقت برام از اون تیر -

!از دست تو طاها يا! هم این قدر فرصت طلب؟ بچه

!خرم یآره م -

خب به هر حال مهم این بود ! آیند یاین دور و زمانه لوس بار م يبحث و بحث، که چرا بچه ها یشوند و ه یبعد این همه روانشناس جمع م. بیا

.که در پرواز داشت یآن هم با آن شرایط نامناسب. عین جغد باز نگه دارد که مجبور نبود تمام مدت پرواز چشمانش را

نفس . چشمانش را بست. تکیه داد یصندل یسرش را به پشت. اش را فشرد یصندل يدستان ملیکا محکم بازو. هواپیما از زمین کنده شد عاقبت
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.عمیق شده بود یهایش منقطع ول

نبود تا دستانش را در دست مردانه اش بگیرد و . ر را به خیر کند، به خصوص که مسعود هم نبودخود اندیشید خدا آخر و عاقبت این سف با

.مانند این که هرگز نبوده. نبود، دیگر نبود» .آرام باش«: نبود تا در گوشش زمزمه کند. بفشارد

!برد یم یچه لذت .راند یدادند خود، هواپیما را م یناخوداگاه متوجه اش بود و طاها که اگر اجازه م هومن

مادرش نهاده و  يپا يطاها سرش را رو. مادر و پسر جاهایشان را با هم عوض کرده بودند. بیشتر از یک ساعت از پرواز گذشته بود یکم

کت شود با این همه سر و صدا و حر یحرکت و هومن متعجب از این که چه طور م یچشمان ملیکا هم از اول سفر بسته بود و ب. خوابیده بود

.برد یخوابش هم نم. از روزنامه گرفته تا راهنما. دستش رسیده بود خوانده بود دمهر چه . خوابید

میز طاها را باز . میزش قرار گرفت يرو یسه بسته غذای. شد یسرگرم م یحداقل کم. کشید یرا آورد نفس راحت یمهماندار وسایل پذیرای یوقت

.و مشغول خوردن شد آن گذاشت يکرد و دو تا از بسته ها را رو

 یگذاشتند لب هم نم یمقابلش م یاگر در خانه چنین غذای. شد همان جا خورد یفقط م! هواپیما يرنگ رو یمزه و ب یب يغذا! ییبه چه غذا به

!نبود يبرشد و دیگر از ناهار خ یبهتر بود، تازه با آن همه تاخیر، به حتم ناهارشان محسوب م يبه هر حال در آن لحظه از بیکار. زد

:هومن نگاهش کرد و مهربان گفت. غذایش به انتها رسیده بود که طاها سرش را باال گرفت و نشست تقریبا

؟يخوب خوابید -

.آره ییعن. سرش را تکان داد طاها

غذات رو باز کنم؟ يخور یم -

هست؟ یچ -

.برنج و مرغ -

:طاها گفت. از بسته ها را باز کرد و نشانش داد ییک هومن

.اون زردها و قرمزها رو جدا کن -

.آمد یهومن به یاد آورد وقتی بچه بود او هم از این زردها و قرمزها خوشش نم. برنج بود يزرشک و پیاز رو منظورش

.حوصله آن ها را سوا کرد با

.بیا، بخور -

:با دقت نگاه کرد و گفت طاها

دیگه نمونده که؟ -

.ت جدا کناگه هم مونده باشه خود. نه عزیزم -

:با این حرف غذا را در دست گرفت و گفت و

!يبیا من بدم بخور -

!بزرگ شدم. نه خودم بلدم -
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. زد یخوب حرف م. نوشابه هم خواست. کرد یهم ریخت و پاش م یهر چند کم. خورد یبا اشتها م. زد و بچه را راحت گذاشت يلبخند هومن

.خواهد یکه هومن اول نفهمید چه م يطور. غلط و بامزه .کرد ینوشابه را غلط تلفظ م یخوب و مسلط، ول

!دوباشه بده -

:تا با دستش نشان داد و گفت! چه ینفهمید یعن هومن

.از این -

:کرد گفت یکه سر نوشابه او را باز م یخندید و در حین هومن

.بگو نوشابه! اسم این نوشابه هست -

!دوباشه -

:باز خندید و گفت هومن

.بگو نو -

.نو -

.حاال بگو شا -

.شا -

.حاال به -

.به -

!به... شا... نو. حاال بگو -

.دوباشه -

.پسرك را بوسید ياز ته دل خندید و گونه  یآرام ول هومن

بغلم؟ يمیا -

.اوهوم -

اوهوم نه، بله -

!بله -

.خب بیا -

معذب . کرد یخورد و به مادرش نگاه م یهومن تکان تکان م يپا يرو یطاها ه. کمک کرد تا دوباشه اش را بخورد. پایش نشاند ياو را رو و

.بود

:پرسید هومن

شده؟ يطاها چیز -

:سرش را پایین انداخت و گفت. بغض کرده بود یکم طاها
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!جیش دارم -

:با مالیمت گفت هومن

؟یخواس مامانت رو بیدار کن یاشکالی نداره که، م -

:گفت یبا ناراحت طاها

!تونه ببرتم ینه، مامانم نم -

چرا؟ -

!نداشته باشم يبابا بهم گفته بود تو هواپیما با مامان کار. شه یحال مامان تو هواپیما بد م -

.آهان -

از اول پرواز هم تکان . رسید یرنگش به شدت پریده به نظر م. گفت یانگار بچه راست م. به صورت ملیکا انداخت یبرگشت و نگاه دقیق و

.نخورده بود

:گفت. تر بود یانگار وضعیت او بحران. متوجه طاها شد هدوبار

.برمت یبیا من م. باشه -

.کامل برنخاسته بود که ملیکا چشمانش را باز کرد هنوز

:کرد بلند شود، گفت یم یکه سع یحال در

.برم یخودم م -

:گفت. لبانش همرنگ صورتش شده بود، سفیده سفید. به او کرد ینگاه هومن

!شما بشینید. برم ی، من منیست يطور -

.تعارف کرد ملیکا

.نه آخه، درست نیست -

.گردیم یزود برم. اتفاقا از نشستن خسته شدم! چرا درست نیست؟ -

در ماشین  یگاه یحت. ملیکا از خدا خواسته نشست، حالش واقعا بد بود. بشنود، راه افتاد يدست طاها را گرفت و قبل از این که حرف دیگر و

.آمد یاز این قسمت سفر اصال خوشش نم. کرد یسرش هم درد م. در هواپیما دیگر هیچ، قابل وصف نبود. شد یبد م هم حالش

.به محض نشستن ملیکا را خطاب قرار داد. هومن یک لیوان آب هم از مهماندار گرفته بود. برگشتند يدقیقه ا پنج

!لطفا چشماتون رو باز کنید! ؟یخانم فتح -

.افتضاح بود. به سمت آن ها انداخت، حالش هم به هم می خورد ینگاه یحال یرا باز کرد و با بچشمانش  ملیکا

:آرام گفت هومن

.چند نفس عمیق بکشید. تازه حدود یک ساعت و نیم از پرواز مونده. شه یحرکت بمونید حالتون بدتر م یاگه چشماتون رو ببندید و ب -

:زمزمه کرد. گوید چند نفس عمیق بکشید یخورد، آن وقت او م یش خوش است، حالش به هم مبا خود فکر کرد این بابا هم دل ملیکا
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!خوبه يهمین طور. نه -

:محکم تر گفت یبرگردد، هومن کم یاز این که دوباره به حالت قبل قبل

خواید حالتون بهتر بشه یا نه؟ یم -

.خواست یبود که م معلوم

.بله -

.فتم انجام بدیدرو که گ يپس کار. خب یخیل -

انجام داد و در همان  یکشش یهومن انگشتانش را در هم قالب کرد و با دستانش حرکت. کرد چند نفس عمیق بکشد، انگار توانست یسع ملیکا

:حال گفت

.این حرکت رو دو سه بار تکرار کنید. شما هم همین کار رو انجام بدید -

:به ستون فقراتش داد و گفت يکرد و حرکت کشش دیگر بعد شانه هایش را به عقب داد و قدش را صاف و

.همچنین این حرکت رو هم انجام بدید -

.را انجام داد یبهتر، راحت تر حرکات کشش یکشید، اما بعد با داشتن حس یخجالت م یاولش کم. کرد حرکت او را تکرار کند یسع ملیکا

:لیوان آب گذاشت و به سمت ملیکا گرفت و گفتبرداشت و آن را داخل  یبرخاست و از کیفش یک عدد ن هومن

!بخورید یآب رو با ن. بفرمایید -

:هومن اصرار کرد. لیوان را گرفت و نتوانست یک قلپ بیشتر بخورد ملیکا

.بیشتر -

.تونم ینم -

:را از دستش گرفت و گفت لیوان

معموال فشارتون باالست یا پایین؟ -

... .رسید، بگذریم از سایر موارد که یالم هم بود به زور به نه مکه س یفشارش مواقع! گفت یچه م اوه

.پایین -

:گفت. عدد قند برداشت و داخل آب انداخت و به هم زد دو

!کنه یکنید حالتون رو بهتر م یسع. بتونید بخورید ياحتماال این طور -

طول کشید تا لیوان تمام  یمدت. بخورد یهومن تاکید کرد که با نبخورد که  یبار خوردن آب کم شیرین قابل تحمل تر بود، خواست بدون ن این

.شود

.برعکس دقایق پیش که دستانش یخ بسته بودند. گرمش شده بود یگویا کم. کرد، ملیکا زیر نگاه او یمستقیم نگاهش م هومن

:فتاز جیبش درآورد و به سمت ملیکا گرفت و گ) که همواره با خود داشت( ییبسته آدامس نعنا یک

!یه دونه آدامس بذارید دهنتون -
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.نه، متشکر -

:زد و گفت يلبخند

!بالفاصله بعد آب، شاید ناهار اذیتتون کنه. آدامس بجوید بعد ناهارتون رو بخورید يیه ده دقیقه ا! حالتون خوبه يبرا. کنم یتعارف نم -

:همین گفت يزد، برا ینم یهرگز در پروازها لب به خوردن ملیکا

.خورم یر رو که اصال نمناها -

:گفت يجد یکم هومن

.شه یگرسنه که باشید حالتون بد م! خورید یچرا، م -

تنفسش هم راحت تر شده بود، احساس حال به . توانست به خودش دروغ بگوید، حالش بهتر شده بود ینم. را در دهانش گذاشت یآدامس ملیکا

.هم رهایش کرده بود یهم خوردگ

:گفت هومن

.کنید ترس رو از خودتون دور کنید یسع. براتون خوبه. داشته باشید یقت پرواز داشتید، پیش خودتون آدامس و شکالت مکیدنهر و -

:بین حرفش دوید و گفت ملیکا

.ترسم یمن نم -

حاال بهترید؟. هم داره يالبته عوامل دیگه ا! اگه تکذیبش کنید یاز ترسه، حت یعلت عمده پرواز گرفتگ.چرا -

.لهب -

!گوید، دیگر لبانش هم رنگ صورتش نبود یفهمید که راست م ینگاه با

.خب، خدا رو شکر -

کرد، به خصوص که کم  یبیشتر از آن پررویش م ،یمهربان را هم اضافه کند، البته فقط کم یتواند کم یفکر کرد به لیست خصوصیاتش م ملیکا

!پررو نبود

.مجبور به تشکر شد و

.نممنونم از کمکتو -

بچه تر از سنش به  یملیکا خیل. چرا دقت نکرده بود یراست. یبر لب آورد و تکیه زد به صندل يلبخند. خیره نگاهش کرد يچند لحظه ا هومن

.خورد یدور و بر بیست و سه یا بیست و چهار سال بیشتر نم يچیز! و هشت سال، نه ستیب. آمد ینظر م

آن از دفعه پیش که بعد از این . شاید هم بیچاره بلد نبود جواب تشکر را بدهد! با تشکر مشکل داشت اصال این پسر. حاصل بود یملیکا ب انتظار

اش را جستجو کرده ببیند در  یذهن يرسید رفته تمام فایل ها یبه نظر م. کنم زیر لب گفت یبرخاست یه خواهش م یکه از خواب زمستان

.یادش باشد دیگر تشکر نکند. فایل به خصوص کال از حافظه اش پاك شده بود گویند این هم از این که آن یکلمه چه م نجواب ای

. گرفت یزود انس م یخیل! امان از دست طاها! به بغل این مرد رفته بود؟ یاین پسر ک. به طاها افتاد که در آغوش هومن خوابیده بود چشمش

.همیشه همین طور بود
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رستگار؟ يآقا -

:ادبه طاها ادامه د ياشاره ا با

!کنه یخستتون م ،یبذاریدش رو صندل -

!نداره که ینه، وزن -

.اصرار کرد ملیکا

!شید یاذیت م -

!انگار طاها تو بغل خوابیدن رو دوس داره. نه، از بچه ها خوشم میاد -

:کشید و گفت ینفس عمیق ملیکا

گفت عیب  یشه، م یگفتم بچه بد عادت م یهر چه هم م. خوابید یهمیشه بغل اون م. پدرش بد عادتش کرده بود. به این کار عادت داره. بله -

 یکه بزرگ شد، خودش دیگه بغل هیشک یگفت مگه بچه چند سال از این نیازها داره؟ کم یم! بخوابه؟ ینداره بذار بشه بغل من نخوابه بغل ک

!رفتنخواهد 

را در این چند ماه  یچه تنش. رش را به سمت پنجره برگرداندس. کند يکرد تا از ریخته شدنشان جلو گیر یسع. مواج شده بودند چشمانش

.پشت سر گذاشته بود و هنوز هم نتوانسته بود با این فقدان کنار بیاید

:آرام گفت یغمگین نگاهش کرد و خیل هومن

.گم بهتون یتسلیت م. خدا رحمتشون کنه -

.اشک هایش را ببیند! خواست این مرد غریبه یمن. تکان داد و نگاهش را از پنجره نگرفت يدر جواب فقط سر ملیکا

!خورد، باورشان شد که در خاك عربستان فرود آمدند یکه به صورتشان م ییموج شدید گرما با

پلکان  يبه محض این که قدم به رو. گرم بود يماه بود و در شهر خودشان هنوز هوا مطبوع و مالیم بود، اما آن جا به طور نفس گیر اردیبهشت

:طاها گفت. شتندگذا

!خورشید اینا چرا این قدر داغه؟. ا، مامان -

.چون این جا نزدیک استواست -

!استوا یعنی چه؟ -

.خدا سواالت طاها شروع شد يوا

 یایشواقعا اگر وسایل سرم. را که کولر کشف کرده بود بیامرزد یخدا پدر کس. بکشند یورودشان به ساختمان فرودگاه مدینه توانستند نفس با

 يکمتر یکردند، بنابراین معطل یهم کوچک تر بود و هم کمتر اذیت م. خوشبختانه آن جا بهتر از فرودگاه جده بود! کردند؟ ینبود باید چه م

.شد و خالص یفقط پاسپورت ها چک م. داشت

نیز در بر  یسیه چرده بود و لباس فرم يمرد مامور. مقابل مامور کنترل گذرنامه ایستادند یوقتی نوبتشان شد سه تای. رفتند ینوبت پیش م با

... .مبادا! مبادا راهش ندهند؟! مبادا نپذیرند؟. دلشوره داشت يملیکا بدجور. کرد یبه مدارك نگاه. داشت
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:گفت یغلیظ ياول کل مدارك را دید و بعد گذرنامه هومن را چک کرد و رو به او با لهجه  مامور

.شما بفرمایید -

.از آن ها فاصله بگیرد یبایل هومن زنگ زد و او مجبور شد چند گامهمان حین مو در

.بر لبش نشست يبه ملیکا کرد و لبخند ینگاه عمیق مامور

!؟یفتح... ملیکا... امم... شما -

.بله -

بچه کو؟ -

.طاها را بغل کرد تا او را هم ببیند ملیکا

:تکان می داد گفت يکه سر یدرحال مامور

.هان، هان -

.فهمید یم یداد، ملیکا این را به خوب یبیخود کشش م. کرد يوباره دختر بور و سفید روبرویش را نگاه کرد و خنده اد و

!شما، چند سالته؟ -

.و هشت سال ستیب -

!اهل کدام، شهر؟ -

:باز گفت یمرد با نیش. متعجب و زمزمه وار جواب داد ملیکا

...!ماشاا... ماشاا. هان -

:گفت یبر پیشان یتاد و با اخمکنارش ایس هومن

!تموم نشد؟ -

!دانست؟ یچه م. نداشت یجواب. فقط نگاهش کرد ملیکا

:با همان اخم رو به مامور گفت هومن

!هست؟ یمشکل -

.انگار تمام شده بود. کشید یملیکا نفس راحت. با دیدن هومن مدارك را به سمتش گرفت مامور

:گفت يند هومن به تندکه جلوتر رفت یچند گام. افتادند راه

!يبه تمام سواالتش جواب بد يمجبور نبود -

پنجم فصل
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:گشاد شده از تعجب به او نگاه کرد و گفت یبا چشمان ملیکا

چرا؟ -

!خواست به حرف بگیردت یم ينگو که نفهمید -

.خب فکر کردم سواالت معموله -

:گفت یحرص. در مقابلش ایستاد هومن

پرسید؟پس چرا از من ن -

:به او دارد، گفت یاز لحن او و کالفه از این که اصال چه ربط یعاص ملیکا

!چه بدونم -

گفتن مردك ... در واقع هضم ماشاا! داشت؟ ياصال چه تقصیر! دانست؟ یخب از کجا م. انگار حق با او بود. دیگر متمایل گردید یبه سمت نگاهش

!واقعا که. سایز چشم هایش اندازه توپ فوتبال شده بود. داد یانش ملیکا را قورت ممرد چشم چران داشت با چشم. برایش سنگین بود

!گذشته بود. کرد يشد کار یدیگر نم یاین که ناراحتش کرده بود واضح بود، ول. دوباره نگاهش کرد. به این دختر پریده بود خودیب

!بریم -

. تعجب داشت يجا یمرتکب نشده است، ول یدانست که اشتباه یالبته م! جبع. آرام شده بود يیک دفعه ا. پرسشگرانه نگاهش کرد ملیکا

.شد شناختش ینم. اخم، عصبانیت، و حاال آرامش

 یهمه جوره حمایتش م. خرید ینازش را م. نهایت دخترش را دوست داشت یکه ب يمرد. اول پدرش. زندگیش فقط دو مرد حضور داشتند در

. کرد یقبول م. آمد یگردید زیاد درکش نکند، اما با تمام خواسته هایش کنار م یکه داشتند موجب م يدزیا یتفاوت سن یاگر گاه یکرد، حت

.داد ینظر م. داد یگوش م

.بود یاین تصمیمات برخالف میل و خواسته خودش م یهر چند گاه. کرد تا درست تصمیم بگیرد یم کمکش

خواست انتخاب رشته کند پدر اصرار داشت  یم یوقت. اش بود یاشت، رشته تحصیلکه پدرش تا آن روز با آن مشکل د يترین مساله ا عمده

. شد یاز زیر دستش حل نشده رد نم يهیچ مساله ا. بود ییک دختر بهتر است، اما ملیکا عاشق ریاض يمعتقد بود این رشته برا. بخواند یتجرب

که در روز نتوانسته بود آن را حل کند، آن شب تا صبح بارها  يمساله ا در دفتر داشت، يرا که مساله حل نشده ا ییشب ها داشتخوب به یاد 

را که یک مرتبه به  یچه قدر اتفاق افتاده بود که شب از جا برخاسته و جواب سوال. کرد یشد و مساله را در ذهنش مرور م یاز خواب بیدار م

.ارقامبا اعداد،  يباز. یبرد از ریاض یم یچه لذت. باشد تهذهنش رسیده نوش

و . خواست رهایش کند یداشت که نم یبرایش عالم یریاض. گوشش بدهکار نبود یول ،يشو یقبول م یبرو برگرد از پزشک یگفت تو ب یم پدر

.پدرش زیاد با او حرف زد، اما هرگز زور نگفت. خواند یاین شد که ریاض

به . راحت بودند. فهمیدند یحرف هم را م. داشت یتنها سه سال تفاوت سنبا او . بود مالیم، خوددار، آرام و باوقار يمرد. مسعود. شوهرش دوم

.یاد نداشت که اصال دعوایشان شده باشد

اگر از  یفریادش را نشنیده بود، حت يتوان گفت، صدا یبه جرات م. يو چه در شاد یچه در هیجان، چه در مواقع ناراحت. همه امور صبور بود در
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و جالب این جا بود که این سکوت . لنگد یکار م يفهمید یک جا یکشدار که ملیکا م یسکوت. لعملش سکوت بوددلخور بود، تنها عکس ا يچیز

.شد همان مسعود سابق یخاص خودش را داشت و بعد از گذر این زمان دوباره م نهم زما

ما نفهمید یک مرتبه این طوفان خواست در کنارش داشت، ا یکه دلش م یآرام یهمان زندگ. آمد یاش خوشش م یخصوصیات اخالق از

.نفهمید. اش را زیر و رو کرد یسهمگین از کجا آمد و زندگ

.نکرده بود ياو که راضی بود، ناشکر. خواست یچه م یاو از زندگ مگر

آن فرا نرسیده  یانکه همه ماجرا هایش تمام شده باشد و هنوز قسمت پای یبه انتهایش رسیده است، مانند سریال یکرد زندگ یفکر م. اکنون اما

قشنگ  يو حرف ها يدیگر از هر چه دلدار. این چند ماهه چه قدر مرگش را طلبیده بود. خواست زنده بماند ینم! شد؟ یپس چرا تمام نم. باشد

 یپس چرا به خود اجازه م! فهمیدند دردش چیست؟ یمگر آن ها چه م. چرت مردم يخسته شده بود از شنیدن حرف ها. آمد یبود بدش م

.دادند بگویند دنیا همین است، باید ساخت

از خراب . توانش را نداشت. دوباره فرو بریزد يرا بنا کند که شاید روز يخواست دوباره آشیانه ا ینم. خواست که بسازد ینم. خواست ینم

.ساخت یترسید، پس نم یشدن م

!ریزد یکه ساخته نشود، فرو نم يچیز

با . کرد یخوابش م یب. کرد یکه به جواب نرسیده بود و اذیتش م يدرگیر مساله ا. هنوز درگیر بود. گفت یذهن ریاضیش م يرا دو دو تا این

سیاهش را تا قبل از سفر از تن به در نکرده بود،. کنار آمدن زود بود يشاید هنوز برا. خودش کنار نیامده بود

گفت هنگام سفر سیاه پوش بودن شگون ندارد و ملیکا  یم. موده بودبنفش رنگ تنش ن يهمان روز صبح مادرش به زور و التماس بلوز اما

.باشد یکرد که از تن درآوردن سیاهش به مفهوم فراموش نمودن مسعودش م یاحساس م. کرد یاحساس خیانت م

داد مگر لباس سیاه  یار مفراموش کرده بود که قبل ترها شع. نداشت يیادش رفته بود به لباس سیاه اعتقاد. گفت یرفته بود قبال چه م یادش

!است يانسان عجب موجود پیچیده ا! به حال مرده دارد؟ یچه نفع

... .چه خوب که او در زندگیش حضور داشت که اگر نبود. طاهایش بود یپیوندش به زندگ تنها

!برد یالش مچه راحت زیر سو! داد یاش را م یغریبه، چه راحت به خود اجازه دخالت در زندگ يحاال یک مرد، مرد و

اصال عادت . را نداشت یعادت به حرف شنیدن از هر کس. اجازه نداده بود از حد خود فراتر رود یبه کس یدر زندگ. غیر قابل تحمل بود برایش

.به حرف شنیدن نداشت

.حمل کندامیدوار بود که بتواند ت ییعن! دو هفته بیشتر که نبود. کرد یبایست تحمل م یم! شد کرد؟ یچه م. کشید آهی

!محاسباتش تمام نشده بود. ایستاده بود هنوز

:گفت يبا لحن دوستانه ا. دست طاها را در دست گرفت. به او کرد ینیم نگاه هومن

!؟یاستراحت کن یکم يخوا یم -

:محکم گفت یحالت و لحن یب یبا صورت ملیکا

.خسته نیستم -
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.اتوبوس بیرون منتظره. باشه، پس بریم -

تا رسیدن به هتل موفق به دیدن  یرا ببیند و سالمی عرض کند، ول یدوست داشت هنگام عبور مسجد النب یخیل. سبتا قشنگی بودشهر ن مدینه

.دانست این فرایند زمان بر است یم. هنوز مستقر نشده بودند. رسیدند به مسجد بروند ینماز نم يبرا. به اذان مغرب کم مانده بود. نشد

.آن جا بهتر بود و تنفس راحت تر. داد یهوا آن ها را به داخل هتل هل م يگرما. اتوبوس پیاده شدند از

هومن مودبانه . ملیکا هم خواست پیش برود. هر کس دنبال ساك خود بود. شد یهتل خال یمسافرین همزمان با ورودشان در الب يها ساك

:گفت

.کنم و میارم یمن پیدا م. همین جا باش -

... !مودبانه بود، در غیر این صورت آورد که گفتارش شانس

.نه، خودم از عهدش برمیام -

.برو دنبال کار و بار خودت یعنی

:گفت هومن

.همین جا باش! یبهتره مواظب طاها باش. نداره یلزوم یول ،یتون یدونم م یم -

.از جانب ملیکا باشد، راه افتاد يبدون این که منتظر حرف دیگر و

"!به جهنم. بکنی، خب بکن یحمال یخواه یحاال که م". زد يتکان داد و پوزخند يسر .نشست یمبل يرو ملیکا

چرا که ساك . توانست یم یخودش به راحت! رنگ، ساکش را پیدا کند؟ يخواهد از بین این همه ساك سرمه ا یبا خود فکر کرد، او چگونه م و

 يمانده بود و برا یاز سفر قبل. و سفید داشت يسرمه ا ياز رنگ ها یبمال خودش ترکی یبود، ول یخال يهایش سرمه ا یهم گروه يسرمه ا

.بودهمین متفاوت 

نمود که گویا  یم یکرد و بررس یجوري به همه جا نگاه م. چشم چرخاند و طاها را نگریست. هنوز در گیر بود. چشم دنبال مرد غریبه گشت با

آسانسور گرفته، تا آب سرد کن و  ياز جا. اعت از همه جا سر در خواهد آورددانست در عرض نیم س یخوب م! مشغول کشف قاره آمریکاست

:گفت یبا کیف م يجور. عاشق این یک قلم وسیله بود. مدار بسته يکولر و پذیرش و پله ها و به خصوص دوربین ها

!این جا دوربین داره! مامــان -

.ین ندیدهکرد این بچه در تمام عمرش دورب یشنید ، فکر م یهر کس م که

آن را کنار . شد یپیدا م یخوب بود که رنگش از مال سایرین متفاوت بود و به راحت. ساك خودش بود. رنگ برگشت یطوس یبا ساک هومن

:ملیکا گذاشت و پرسید

شما چند تا ساك دارید؟ -

!منظورش از شما ملیکا و طاها با هم بود البته

.ییک -

؟یچه رنگ ؟یید چه شکلحتی نپرس. گفت و راه افتاد یاوهوم
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:زیر لب گفت ملیکا

.بگرد آقا پسر، بگرد -

!شد گفت، آقا پسر یو پنج ساله که نم یبه مرد س. زیاد هم آقا پسر نبود البته

.رستگار ساك او را بیابد يفکر کرد باید منتظر شود تا همه ساك هایشان را بردارند تا در نهایت این آقا و

.شان نوشته شده بود یساك همه اسام يجلو البته

باشد  یکرد چون او شوهرش م یبا این تفاوت که آن روز فکر م. کرد یاین کارها را مسعود م. دفعه پیش هم که آمده بودند. مبل لم داد يرو

هرگز به هیچ . آمد یشد خوشش نم یم یحاال از این که این مرد نخود هر آش یسپرد، ول یوظیفه اش هست، پس با کمال میل کارها را به او م

.داد یرو نم يمرد

 یاز این که توانسته بود آب سرد کن را بیابد و مهم تر از آن لیوان. آمد ییک لیوان پر از اب در دست داشت و با احتیاط به طرف مادرش م طاها

!را پر از آب کند احساس فتح قله اورست به او دست داده بود

:را به طرف ملیکا گرفت و گفت لیوان

!خودم پرش کردم ها. مان برات آب آوردمما -

:به او زد و گفت يلبخند پر مهر ملیکا

!چه قدر هم تشنه ام بود. آفرین پسر گلم. دستت درد نکنه -

!نبود يمادرش آب آورده بود، کم چیز يبرا. غرق لذت شد طاها

:لیوان را کامل پایین نیاورده بود که شنید. را یک ضرب سر کشید آب

.نوش جان -

"!خدایا اسم کوچکش چه بود؟". رستگار يهمان مرد بود، آقا. را متعجب چرخاند سرش

 یدر غیر این صورت برایش مزه نم. گفت خوب نیست گوشش بدهکار نبود یهر چه مادرش م. داشت که آب را یک نفس سر بکشد عادت

.بود يدیگرلذت این گونه نوشیدن چیز  یجرعه جرعه نوشیدن شاید درست تر بود، ول. داد

آماده  یکه از لب پایین یهنوز خیس بودند و قطره کوچک. لبانش سر خورد يرو ینگاه هومن به آهستگ. کنار کشیده بود يرا یک دفعه ا لیوان

.چکیدن بود

.را گرفت یخیس. لبش کشید يناخوداگاه دستش را باال برد و نوك انگشت وسطش را رو! هست يتعقیب رد نگاهش فهمید خبر با

:باال آورد و گفت یدستش را همراه با ساک. کشید و آب دهانش را فرو داد یعمیق نفس

!همینه دیگه؟ -

بله، حتما همین ! پیدا کرده بود یپس شانس. روي زمین بودند يهنوز تعداد زیاد. که ساك ها بودند، نگریست یسریع به سمت. خودش بود واقعا

!طور بوده

.بله -
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.و با گفتن این که، من رفتم سراغ کلید اتاقا، دور شد زمین گذاشت يرا رو ساك

.شلوغ است یمعلوم بود که سرشان حساب. و برادرزاده اش مهدیار، به سمتشان رفت یکمال يآقا دنید با

:کالفه گفت یکمال يآقا

شه؟ یچه طور نم -

.سه تا اتاق کم میاریم. اصال خودتون یه نگاه بکنید. شه دیگه یخب نم -

:لیست را برداشت و کل آن را از نظر گذراند و گفت یمالک يآقا

.اتاق خودمون رو بده بهشون -

رو دوا  ياین درد. بشن یو من و دو تا از مسافرا که موافقت کردند با ما هم اتاق یرضای يشما و آقا. خودمون یه اتاق پنج تخته برداشتم يبرا -

.یمما اتاق دو تخته و سه تخته کم دار. کنه که ینم

.کنم یشد؟ بده یه بار هم خودم بررس يچرا این طور. بابا يا -

:بعد پرسید. ساکت بود يچند لحظه ا هومن

پیش اومده؟ یمشکل -

:به او کرد و گفت ینگاه یکمال يآقا

.در طبقه دو پیش اومده یگویا دیروز مشکل. آره، قرار بود طبقه دو و سه مال ما باشه -

:وسط کالم او گفت مهدیار

.بره یکار م يیه چند روز. حاال تعمیرکار باالست. لوله آب ترکیده و مشکل به وجود آورده -

:ادامه داد یکمال يآقا و

اتاق ها  يبه همین خاطر در تقسیم بند. تازه فردا یه گروه دیگه هم قراره بیان این هتل. همین برنامه ریزیمون در این مورد به هم ریخته يبرا -

.یمدچار مشکل شد

:گفت هومن

از دستم بر میاد؟ یکمک -

.کنیم یخودمون یه کاریش م. نه. ممنون -

:پا به پا شد و گفت هومن

!بعد بیام یپس برم کم. اومده بودم کلید اتاق رو بگیرم -

:گفت یکمال يآقا

.اتاق شما آماده است. نه، بیا -

:را به سمتش گرفت ینگاهی به لیست کرد و کلید اتاق و

.ازدهیو  صدیق ساتا -
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:کرد و آرام گفت يتشکر هومن

.خواستم یرو هم م یکلید اتاق خانم فتح. امــم -

:که دوباره سرش را گرم لیست کرده بود گفت یدر حال یکمال يآقا. سر بلند کرد يیک دفعه ا مهدیار

!خب اون مال جفتتونه -

:هومن از حیرت گرد شد و حمله وار گفت يها چشم

!؟یچـــــ -

:کشید و گفت یپوف. که انگار تازه متوجه جریان شده بود سر بلند کرد یکمال يآقا

اگه اشتباه نکنم . دو اتاق دو تخته. شه یشامل دو تا اتاق م. که دستته مال اتاقیه که تقریبا سوییت ماننده يکلید. منظورت رو فهمیدم. آهان -

.شما خوبه يبرا. اون جاست و دو اتاق مستقل هم داره یداره که سرویس بهداشت کیکوچ يیه ورود. باید مشترك باشه یفقط سرویس بهداشت

:رسید گفت یبه نظر نم یهنوز راض هومن

!درست نیست ياین طور یول -

.درست نیست؟ دو تا اتاق جداست دیگه یچ يبرا -

.با این حال غیر منطقیه -

.اتاق ها کلید دارند ؟یترس یم یاز چ -

:گفت یبا خنده شوخ و

!در اتاقت رو قفل کن و راحت بگیر بخواب. نترس -

:زد و گفت يهم لبخند هومن

شه دو تا اتاق بدید؟ یحاال نم -

!بهتره يخوره و هم اصال این طور یهم برناممون دوباره به هم م. درگیریم یکه حساب یبین یخدا هومن، م يمحض رضا. نه -

:فاصله گرفت و گفت یشد و گام بلند

مراقبش باش؛ البته نه که خودش . دو هفته که بیشتر نیست یدونم زحمت مضاعف شد برات، ول یم. نگرانشم. تنها بره بیرون ينذار هومن -

.به هر حال مملکت غریبه است. تونم اعتماد کنم یاین جا نم يدر واقع به مردا. نتونه و یا بهش اعتماد نداشته باشم، نه

.نبود يانگار چاره ا ینبود، ول یته دلش راض. تکان داد يسر هومن

.باشه -

:محض رسیدن کنار ملیکا و طاها گفت به

.بریم. کلید رو گرفتم -

 يبایست از عهده کارها یدر نهایت م یسنگین بود، ول. کرد ساك خودش را بردارد یملیکا برخاست و سع. قصد کرد هر دو ساك را بردارد و

.آمد یخودش برم
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:شید و گفتساك را ک يدسته  هومن

.من میارم. ولش کن -

:گرفته گفت یکم ملیکا

.تونم یخودم م -

:خنده اش را فرو خورد و گفت هومن

.حاال من این جام و برات میارم یول ،یتون یم. باشه -

ازمشان را با آسانسور باال از مسافران منتظر بودند تا لو يطول کشید تا سوار آسانسور شوند، تعداد زیاد یمدت. کشید و راه افتاد ینفس ملیکا

:به محض سوار شدن طاها گفت. ببرند

مامان کدوم دکمه رو بزنم؟. خوام شماره رو بزنم یمن م -

:به هومن انداخت، هومن خطاب به طاها گفت یپرسش گرانه نگاه ملیکا

.شماره سه -

:ذوق زده گفت طاها

!این رو؟ -

امروز چه قدر ! بوطه را زد، از این که آسانسور با فشار انگشت او به حرکت در آمده بود کیف کردبا تایید هومن دکمه مر. نشان داده بود درست

تا  دهومن درب اتاق را باز کرد کنار کشی. ایستادند 311مقابل اتاق . از آسانسور پیاده شدند! داد یبزرگ بزرگ انجام م يبزرگ شده بود، کارها

:گفت ملیکا وارد شود، ملیکا دم در ایستاد و

!!ممنون زحمت کشیدید -

هومن صاف نگاهش کرد و . و با این حرف دست پیش برد تا ساکش را بگیرد! کرد یشد کرد؟ ادب حکم م یمجبور به تشکر شد، چه م دوباره

:گفت

.میارمش تو -

:گفت يجد یخیل! با خودش؟ عجبکرده بود  يچه فکر. داد، این مرد وارد اتاقش شود یعمرا اگر اجازه م. آورد یبر پیشان یاخم ملیکا

!نه دیگه خودم میارمش داخل، شما بفرمایید -

:جلوتر رفت و گفت یگام! کند؟ یآخ جون، حاال اگر بفهمد جریان چیست چه م. بود یعکس العملش طبیع. کرد یدرك م یرا به خوب منظورش

.گفتم که میارمش -

:نگاهش کرد و گفت یحرص ملیکا

.برمش داخل اتاق ییست، خودم من يمن هم گفتم نیاز -

:باال انداخت و گفت یابروی هومن

.نیست، بیا يباشه اصرار -
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:هومن گفت. ملیکا خم شده بود تا ساکش را بردارد، تقریبا راه اتاق را سد کرده بود. زمین گذاشت يبا این حرف ساك او را رو و

!رد بشم؟ يد یاجازه م -

:طلبکارانه گفت ملیکا

کجا؟ -

.اصال در انتظار نگه داشتنش برایش دلچسب بود! جالب بود. خوشش آمده بود ياز این باز نهوم

!داخل اتاق دیگه -

:گفت یساك را رها کرد و ایستاد، عصب. آورد یداشت شاخ در م ملیکا

!؟یچ يشه بفرمایید برا یم -

:خونسرد گفت یخیل هومن

.رو بذارم، استراحت کنمخوام ساکم  یرن اتاقشون؟ م یم یچ يخب همه برا -

پس اصوال این . اول کنار کشیده بود تا او وارد شود. در ذهنش باال و پایین کرد يسکوت کرد، جمالت گفته شده را چند بار يچند لحظه ا ملیکا

توان این  یخب نم. تعلق دارد اتاق به این مرد یخواهد بیاید داخل و استراحت کند، یعن یگوید م یحاال م یاتاق به ملیکا و طاها تعلق داشت، ول

نه ! شود هر دو درست باشند؟ یمگر م. کند، طبق برهان خلف، پس یا این درست است یا آن یرا نقض م يآن دیگر ییک. دو را با هم جمع کرد

.افت کنددری یهومن هنوز منتظر بود تا شاید دختر رضایت دهد و کنار بکشد و ملیکا منتظر بود تا توضیح مناسب. امکان ندارد

:متفکرانه پرسید ملیکا

این جا اتاق منه؟ -

.بله -

:کرد و گفت یمکث ملیکا

خواهید بیایید داخل؟ یم یچ ياون وقت شما برا -

!این که اتاق من هم هست يخب برا -

 يه دو شاخ گنده هم رودور و ور توپ بسکتبال شده بود و صد البت يبزرگ تر از توپ فوتبال، یه چیز یملیکا از شدت تعجب کم يها چشم

:تقریبا داد کشید يبلند يبا صدا! سرش سبز گردیده بود

!؟یچـــــــ -

سرش  ينیست و چه بسا با گفتن این حرف، آن ساك سنگین رو یشنود، اما دید که وقت مناسب یخواست بگوید کر نیست و صدایش را م هومن

:گفت. توجه نشده باشدم ینگاهی به دور و ورش کرد، امیدوار بود کس. فرود آید

.در يزشته جلو. بذار بیام تو با هم حرف بزنیم -

نبود، فعال تنها راه  يچاره ا. خورد یرفت، حتما تنه م یاگر ملیکا کنار نم. دو ساك را برداشت و راه افتاد، بدون توجه به او به داخل اتاق رفت هر

:بود، بدون این که در را ببندد داخل رفت و با خشم گفت ملیکا از شدت عصبانیت داغ کرده. ورود به اتاق همین بود
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!؟یچ یاین یعن -

:کرد و گفت یدر اتاق را بست تا صدایشان بیرون نرود و به چشمان خشمگین او نگاه هومن

!هیکمال يتقصیر من نیست، نسخه آقا -

:زل زد به چهره نگران و پر از خشمش و گفت و

!شامل دو تا اتاقهزیاد جوش نیار، انگار این جا  -

 یمشخص بود سرویس بهداشت یبود که سه در داشت، یک یکوچک يکه ایستاده بودند ورود ییجا. فرصت کرد اطراف را از نظر بگذراند تازه

.دو اتاق دو تخته بود یکمال يدرست طبق گفته آقا. برداشت و در اتاق ها را باز کرد یگام. است

:داد ادامه

!کلید هم دارند اتاق ها جدا هستند، -

:در کنترلش داشت گفت یکه سع ییهومن و با صدا يزل زد در چشم ها ملیکا

؟یکه چ -

:باال انداخت و دست به سینه شد و گفت ییابرو هومن

!محض اطالع گفتم ،یهیچ -

 ینم. چیزها یحرف ها، خیل یاز خیل ذهنش پر بود. شد یپیدا م یحتما راه. مانده بود! کرد؟ یبایست م یکشید، چه کار م ینفس پر حرص ملیکا

! رسید یاصال شاید همه چیز زیر سر این مرد بود، این احتمال زیاد بعید به نظر نم! تجویز کرده؟ يچنین چیز یچه حساب يرو یکمال يفهمید آقا

دانست، شاید هم  یکش را هم نماین مرد که اسم کوچ. خواست سر به تن این مرد نباشد یفعال که دلش م! دانست یدیگر چرایش را نم! را؟چ

گفت بیشتر از چشم هایم به او اعتماد  یاین یارو را از کجا پیدا کرده بود و م یکمال ياصال معلوم نیست آقا! دانست و فراموش کرده بود یم

خب این ! بیشتر از چشم هایشآن هم ! شد به مرد جماعت اعتماد کرد یدر کل به نظر او نم! اعتماد هم اندازه دارد خب ؟یچه حساب يور! دارم

بودند که در  یشد به آن ها اعتماد کرد به غیر از پدرش و مسعود بود، آن ها همان های یکه نم یجا داخل پرانتز در ذهن داشت، این مرد جماعت

مساله حل . این به آن در پس! شد اعتماد کرد یهم نم يهیچ مرد يالبته مساله این جاست که به چشم ها. گفت استثناپذیر یبه آنها م یریاض

!یک مرد يتوان اعتماد کرد که به چشم ها یم يبه این مرد درست به اندازه ا! شد

دانست این گونه خواهد بود از خیر  یدر آن لحظه از یک چیز مطمئن بود، آن هم این که اگر م ؟یحاال بقیه چ. اول حل شد، این از این مساله

البته نه به این ! حرف گوش داده بود این بار دومش باشد؟ یتا حاال ک یچه قدر مادرش گفته بود نرو، ول .شد یگذشت و هرگز عازم نم یسفر م

.که باب میلش باشد، نه بیشتر ییحرف ها یداد ول یشور، حرف هم گوش م يرشو

.کند یممکن را بررس يکرد راه حل ها یسع

.برود دربست بگیرد برگردد ایران اول

.بگیرد از پنجره پرتش کند پایین گوش این مرد را دوم

.خیال اتاق شود و برود در کوچه بخوابد یب سوم
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.سر و صدا بکشد یاین مرد را ب چهارم

.برود پایین اعتراض کند پنجم

.تواند با سر و صدا هم بکشدش یاگر از کوره در رفت م ششم

.رسید یبه ذهنش نم يدر مورد فرض هفتم چیز هفتم

.باشد یاز پا در آوردن این مرد م ياز شیوه ها یدانست که یک یرد خوب ماما در این مو هشتم

.رسید یدربست نم يبود، پولش به هواپیما یحل اول که منتف راه

.در مورد آن فکر کند یتوانست حساب یخوب بود م یخیل یدوم

!وجود دارد؟ یراه حل قبل یبه خوب ییکه راه حل ها یمگر دیوانه است تا وقت یسوم

.است یاین دیگر عال ارمچه

.ممکن يآمد از راه حل ها یاَه اَه چه قدر بدش م پنجم

.سر و صدایش بهتر بود یخب ب ششم

.اندیشید یدر مورد آن فردا م هفتم

.هزار تا راه داشت هشتم

و چشمانش مانند چشمان ببر  دییسا یمکه دندان هایش را از عصبانیت به هم  یدر حال. نبود تنها راه حل ممکن همان اعتراض بود يچاره ا انگار

:در حال حمله شده بود، گفت

!کنم یصحبت کنم، من به این وضع اعتراض م یکمال يرم پایین با آقا یم! این به هیچ عنوان درست نیست -

خواند که  یاز چشم هایش م !شد یم یبرد، با نمک عصبان یکرد و از جلز و ولز کردن او لذت م یدست به سینه ایستاده بود و تماشایش م هومن

ملیکا دست طاها را . تکان داد يدر جواب فقط سر! این هم آخر و عاقبت کمک کردن، بیا و درستش کن. خواهد سر به تنش نباشد یدلش م

باالتر از  یکم ییاز جا. طاها را گرفت يهنوز در را باز نکرده بود که هومن تکیه اش را از دیوار گرفت جلو رفت و بازو. گرفت و حرکت کرد

:خونسرد گفت یهومن خیل. ملیکا انتظارش را نداشت، دست طاها از دستش رها شد. دست ملیکا، دست بچه را آرام کشید

!خسته است! ؟يکار به بچه دار یشما برو اعتراضت رو بکن و بیا، چ -

کوبیدن به سر این، نه این که  يگشت برا یرضازاده م يدنبال وزنه ها! فضول يآمد از آدم ها یاین قدر بدش م. چپ چپ نگاهش کرد ملیکا

.یسر این عوض يتوانست بلندش کند می خواست بکوبد رو یم یخیل

.مقاومت کرد یخیل» .اوخ اوخ ترسیدم«: در مقابل وسوسه گفتن هومن

با . در را هم محکم کوبید! باور کنید !شد که چه؟ ارزشش را نداشت یدهن به دهن این مرد م. کرد و راه افتاد یبا حرص نفسش را خال ملیکا

خب تحمل هم ! خود را گرفته بود تا قهقهه نزند، از صبح يجلو یببین از ک. رفتن ملیکا عاقبت هومن توانست رها از ترس کشته شدن، بخندد

امنیت  يشورا يخواست را یگویا م. و دوباره خندید» .کنم یمن به این وضع اعتراض م«: بلند خندید و زیر لب زمزمه کرد يبا صدا! رددا يحد

دل کوچکش هرگز به . توانست تحمل کند یمادرش ناراحت بود، نم. کرد یبغ کرده نگاهش م یطاها با تعجب و کم! را تغییر دهد، اعتراض
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کمک کرده بود  نیست، به او يدانست که آدم بد یاین را م. دانست یخندید؟ نم یچه م ياین مرد هم برا. شد ینم یاضمامانیش ر یناراحت

سرکش پسرك  يانگشتانش را داخل موها. هومن با صورت خندان در مقابل طاها خم شد. بود يچیز دیگر یخب مامان یدوباشه اش را بخورد ول

:با حوصله گفت. دنمود به آن ها نظم بده یکرد و سع

؟يخسته که نشد ؟یخوب -

.نه یه طرف باال حرکت داد، یعنبله و بعد سرش را ب یاول سرش را پایین آورد، یعن طاها

:دستان کوچک او را گرفت و گفت هومن

کنه؟ یپس چیه؟ جاییت درد م -

:دستش را به ساق پاهایش گرفت و گفت. فکر کرد، آهان یکم! دانست کجا؟ ینم یکند ول یدانست جاییش درد م یم طاها

.کنه یاین جام درد م -

بچه ها . خب معلوم بود که پاهایش درد خواهد کرد، از بس که از صبح ورجه و ورجه کرده بود. داو پاشی یبه صورت دوست داشتن یتبسم هومن

را که فکر  یدر محل. زیر بغل هایش را گرفت و او را از زمین کند. فهمند که در حال بیهوش شدن باشند یم یحالی شان نیست، فقط وقت یخستگ

آب را . نشاند ییاو را کنار روشو. به تن داشت یطاها شلوارک. اها به بغل وارد آن جا شدهمان طور ط. هست باز کرد یکرد سرویس بهداشت یم

طاها هم سر حال آمده بود . بچه را از پایش در آورد و پاهایش را زیر آب گرفت و آرام آرام شروع به ماساژ پاهایش کرد يکفش ها. ولرم کرد

 یگفت لباست خیس م یکند م يگذاشت زیاد با آب باز یشست نم یمادرش صورتش را ماول با احتیاط، چون هر وقت . کرد یم يازو با آب ب

! با آب لذت داشت يبه به چه قدر باز! خندید یگفت که هیچ، به کارهایش هم م یبه او نم ياین مرد چیز. چند ثانیه بعد جسورانه یشود، ول

به . دوباره به آغوشش گرفت. شست و صورت تمیز و خیسش را بوسید ماساژ داد دست و صورتش را یرا حساب هایشهومن بعد از این که پا

:سمت اتاق ها رفت و از طاها پرسید

از کدوم اتاق خوشت میاد؟ -

:اشاره کرد و گفت یطاها به اتاق سمت چپ. هر دو عین هم بودند. به هر دو اتاق رفت و

.از این -

:ابرویش را باال انداخت و گفت هومن

؟چرا یباشه، ول -

:بالفاصله گفت طاها

.داره ونیزیچون این جا تلو -

!یاز اتاق ها تلویزیون داشت، چه دقت یگفت فقط یک یکرد، بچه راست م یدوباره به هر دو اتاق نگاه هومن

د و سپس ساك ساك ملیکا و طاها را برداشته و داخل اتاقشان بر. که تلویزیون نداشت، گذاشت یاتاق یدر اتاق خودش، یعن یمبل يرا رو او

:کنار طاها نشست و گفت یمبل يرو. خودش را هم داخل اتاق خود گذاشت

حالت خوب شد؟ -
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.اوهوم -

:زود اصالح کرد و

.بله ییعن -

:لپش را کشید و گفت هومن

؟يخور یم يچیز -

:سریع گفت طاها

لواشک دارید؟ -

.نه -

؟یپاستیل چ -

.نه -

!خورم ینم يخب پس چیز -

میز گذاشت، دوباره نشست و  يرا بیرون آورد و رو يزیپ ساکش را باز کرد و جعبه ا. خندید و از جا برخاست! ت این بچه شیطاناز دس امان

 امده،یرا برداشت و پوستش را کند و دست طاها داد، مشخص بود زیاد خوشش ن يپسته ا. يآجیل بود؛ پسته، بادام، بادام هند. در آن را باز کرد

هومن به ترتیب پسته، ! که بهتر بود یخب از هیچ یهر چند پاستیل و لواشک نبود ول. م پس نزد، گرفت و در دهانش گذاشتدستش را ه یول

نخورده  يکه داخل هواپیما خورده بودند تا حال چیز يظهر يمعلوم بود گرسنه شده، از غذا. خورد یداد او هم م یدستش م يبادام و بادام هند

.گذاشت یبه دهان م یامهم باد ودشخ یگاه. بود

:پر گفت یبا لپ طاها

.خوام یآب م -

را  ییک. داخل آن بود یآب معدن يدو بطر یخب خدا را شکر یک. بلند شد و به سمت یخچال کوچک داخل اتاق رفت، درش را گشود هومن

 یتوجه به آب ییک ضرب، مثل مادرش، ب! وشیدن یچه قدر با اشتها م. میز ریخت و به دست طاها داد يبرداشت و داخل لیوان یک بار مصرف رو

!که از لبش در حال چکیدن بود

 یبه تفحص بیشتر نبود، نرفته م ينیاز. تازه کرد و از جا برخاست، در سوییت را گشود ینفس! پس خانم معترض برگشتند. به در خورد يا تقه

 یتوانست س ینگه دارد که نم یتوانست مسافران را با کالمش راض ینمپخته شده این کار بود، اگر  یکمال يآقا! دانست نتیجه چه خواهد بود

 یول» !اعتراضتون رو کردید؟«: خواست بگوید یدلش م یاما خیل! کند یخوب بلد بود چگونه حرف بزند، چگونه راض. کاروان باشد یسسال ری

به متلک  يسرش به سنگ خورده بود نیاز یخودش به اندازه کافاین بچه، البته منظورش ملیکا بود نه طاها، ! نگفت، فعال وقت این کارها نبود

:کشید و گفت کنار. بیشتر نداشت

!بفرمایید -

بدون این که نیم . وارد شد یهیچ کالم یب! در نهایت که چه؟ یول. شد یاگر راه داشت اصال وارد نم. رسید یحوصله به نظر م یکالفه و ب ملیکا
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!باید انجام دهد؟ يکرد ببیند چه کار یبایست سر فرصت بیشتر فکر م یکرد، م یعال مغزش کار نمف. به سمت آن مرد بیندازد ینگاه

به طرف هومن برگشت، هومن بدون . به اتاق اول کرد، ساکش آن جا بود اما طاها نبود ینگاه. نبودند يمرحله اول، ساك ها که در ورود خب

:این که او سوال کند جواب داد

.طاها اتاق منه -

شد، از  یندارد اما نم یکرد به این فکر کند اتاق با اتاق که فرق یسع! آن هم بدون حضور او! هم انجام شده بود يبه به پس تقسیم بند! من؟ اتاق

! شد؟ یشد که هر دقیقه عین مرغ و خروس به هم بپرند که، م ینم! خب چاره چه بود؟ یول. آمد یندید گرفتن حضورش و نظرش خوشش نم

:ملیکا از همان دم در گفت. کرد یمبل بپر بپر م يطاها رو. هومن وارد اتاقش شد! بامسما هم بود! یمرغ و خروس، چه تمثیل! نهمسلما 

.طاها پاشو بیا -

:سر حال بود، گفت طاها

!نمیام -

:تند گفت یکم ملیکا

!گفتم بیا، زود باش ؟یچ ییعن -

:لبانش را غنچه کرد و گفت بچه

!ن جا نیستآخه کفشام ای -

:دخالت کرد هومن

.کنه یم يداره باز. بذار باشه -

چه کار به کار من ! کن يبرو تو کوچه خودتان باز! ؟يته پیاز ،ينبود به او بگوید آخر تو سر پیاز ییک! فضول يآمد از آدم ها یقدر بدش م این

راه  بهاز همان روز اول فهمیده بود زیاد سر . کرد یداد و خنده آرام تکان يهومن سر. وارد اتاق شد، طاها را بغل کرد و از اتاق خارج شد ؟يدار

رسید که حرف گوش کن نیست و یا در کل نظر خودش مهم تر از دیگران است و یا نه اصال شاید  یالبته نه که سر به راه نباشد، به نظر م! نیست

. کرد، شل نبود یاما از یک چیز مطمئن بود، خودش را لوس نم! ششناخت یزیاد نم. با او مشکل داشت، شاید هم با همه مردها مشکل داشت

آمیخته به  یشد ناخودآگاه حس یکند و همین موجب م یم يدفاع از حریم خودش تند يدانست که برا یهومن خوب م یدعوا داشت، ول شاید

.احترام نسبت به او داشته باشد

طاها . کرد ییک چرخیدن کلید به گوش هومن هم رسید، اگر غیر از این بود تعجب مکل يصدا. وارد اتاقش شد و در را بست و قفل کرد ملیکا

:طاها گفت. بیرون کشید و دست پسرش داد یاش را باز کرد و کیک یگذاشت، کیف دست یمبل يرا رو

!مامان گشنه نیستم -

:و گفت به سرش کشید یاش با پسرش مهربان باشد، دست یتوجه به روحیه کنون یکرد ب یسع ملیکا

!ينخورد يشه، از ظهر چیز یاشتهات وا م ياگه بخور یمامان -

:حق به جانب گفت طاها
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!هم درازه یه کم هم کجه یهمون که سفیده کم یپسته، بادام و امم، از اون یک! خوردم، عمو بهم داد -

خب طاها هم از این قانون . شود عمو یم یمرد مهربانشود خاله و هر  یم یبین بچه ها مرسوم هست که هر زن مهربان يقانون نانوشته ا! عمو؟

:گفت يبا لبخند! سفیده، درازه، کجه! داد یهم م یملیکا هم تعجب کرد و هم خنده اش گرفت، عجب آدرس. تبعیت کرد

!تو؟ یگ یم یچ -

:زود از جا جست و گفت طاها

؟یبرم بیارم ببین -

.نه الزم نیست -

!ه طاها را بفرستد پیش آن مردکارش مانده بود که دوبار همین

:دوباره با ذوق گفت طاها

!کرد عمو کفش هام رو در آورد، پاهام رو شست و زیر آب نازشون کرد، خوب شد یمامان پاهام هم درد م -

بروهایش را باال ا! طاها نیست؟ يبود که اصال فکر نکرد چرا کفش ها یعصب يدر آن لحظه به قدر! بچه نبود يهمین کفش به پا يپس برا اوه،

!پاهایش را شسته بود، برایش آجیل داده بود. انداخت

تخت را کال کنار گذاشت، هوا گرم بود و  يرو يپتوها. خوابید یهتل ها نم يملحفه ها يهرگز رو. چند ملحفه بیرون کشید. را گشود ساکش

بالش ها  يبرا یتخت پهن کرد، حت يیک دست سفید رو يفه هاملح يخود را رو یصورت يسفید با گل ها يملحفه ها. به آن ها نداشت یاحتیاج

.بود ههم روکش آورد

.تخت گذاشت ياو را به آغوش گرفت و بوسید و رو. آن مبل و دوباره برعکس ياین مبل به رو يکرد، از رو یهنوز شلوغ م طاها

؟ییه کم بخواب يطاها جان می خوا -

باال پایین پریدن پیدا کرده بود در حال  يجدید برا يطاها که جا! بیاید، تا طاها هم دومیش باشد؟ را دیدید که از خوابیدن خوشش يبچه ا کدام

:پرش گفت

.نه مامان خوابم نمیاد -

شد، قبل از  یبایست سریع دست به کار م یم. پرسید یهمیشه هم امیدوارانه سوالش را م یدانست جوابش همین است ول یم. زد يلبخند ملیکا

:تخت گذاشت و گفت يآن را رو. برداشت، پازل بود یبه داخل ساك کرد و بسته کوچک ینگاه! تشک ها بیرون نزده يمام فنرهااین که ت

؟یدرست کن ییاین پازل رو به تنها یبتون یکن یطاها فکر م -

.تخت شیرجه رفت يالفاصله روطاها ب. کند يدانست چگونه او را وادار به کار یمادر بود و م. کوچولویش را نشانه رفته بود غرور

.تونم یم -

!پس زود درست کن ببینم! ؟یگ یراست م -

یک بسته . داد یاهمیت م يبه سلیقه بیش از هر چیز. کرد یهمیشه فکر همه جا را م. شود یسرش گرم م یدانست که مدت یمشغول شد، م طاها

ضخیم و بادوام . آن انداخت يکرد و سفره یک بار مصرف را رو یرا خال میز يرو. با خود آورده بود و نوار چسب یسفره یک بار مصرف مجلس
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 يداخل کشوها یحت. کنار تخت هم انجام داد یپاتخت يهمین عمل را با رو. تا کرد و چسب زد، مرتب و تمیز شد یآن را به آرام ياگوشه ه. بود

توانست وسایلش را بیرون  یحاال با خیال راحت م. رش نیاز بودکه به نظ ییخالصه هر جا. هم از همان سفره یک بار مصرف انداخت یپاتخت

!کنند یآن جا زندگ يبود چند روز اربه هر حال قر. آورد

. به هم ریخته بود یو چادر حساب يموهایش باز کرد، از صبح زیر روسر يگیره را از رو. جابه جا شده بود یاز اتاق راحت شد، انگار کم خیالش

. کرد یم یتصویر داخل آینه برایش دهن کج. خواست موهایش را شانه کند یمقابل آینه ایستاد، م. دردسرها را هم داشتبلند داشتن این  يمو

کرد افکارش را پس بزند و فقط به شانه  یسع. بود یباید مقاوم تر از این حرف ها م. کشید یآه. در چشمش بود يبنفش رنگش بدجور زبلو

دوباره خود را نگریست، ابروان پر شده اش صورتش را دخترانه کرده بود هر چند . موهایش تمام شده بودکارش با . کردن موهایش بپردازد

اش  یخوب. اهمیت شده بود یوجود خودش نیز برایش ب یحوصله نداشت زیاد به خود برسد، حت! هم این گونه نبود خترهاحاال دیگر صورت د

.شد زیاد نامرتب به نظر نرسد یروشن داشت و همین باعث م ینگ زیتوناین بود که هم زیاد پر مو نبود و هم موهایش ر

:طاها به خودش آورد يبحر چشمان غمگینش غرق بود که صدا در

.مامان سر خرگوشه نیست -

به  پس از این که به داد کوچولو رسید برگشت و. تمام پازل درست شده بود و سر خرگوش ناقص بود. کرد و به سمت پسرش برگشت یتبسم

فکر  یکم! این هم شد هتل؟. مشترك نبود، قابل تحمل تر بود یاگر سرویس بهداشت. شد که خود را داخل اتاق حبس کند ینم. در اتاق نگاه کرد

به صورت . یدرشت صورت يتیره با گل ها يبه سرش کرد، به رنگ قهوه ا يچادر. چرخاند یقفل در را به آرام. نبود يا ارهکرد، انگار چ

تعلل  یکم. چفت نشده بود یتقریبا بسته بود ول. در نه باز بود و نه بسته. به در سمت چپش انداخت یبیرون رفت، نیم نگاه. آمد یمسفیدش 

.نبود ياآخرش چه؟ چاره  یکرد، ول

هتل  يین کارگرهاشد به ا ینم. خالصه همه جا ،ییرا آب گرفت، از دستگیره در گرفته تا روشو یمعمول هر مسافرت کل سرویس بهداشت طبق

برداشت و  یلیوان یک بار مصرف! شد گفت خنک یدست و رویش را با آب خنک شست، البته اگر به آن آب م. اعتماد کرد آن هم غیر هموطن

خب . قرار داد تا خمیر دندان و مسواك هایشان را داخل آن قرار دهند یسوراخ سوراخ کرد و آن را داخل جا مسواک قشته آن را با سنجا

تخت ولو شده بود، تنها کار مفیدش این  يبود که همسایه اش از همان ثانیه اول رو یو این در حال. انگار کارش تمام شده بود! شد یباالخره راض

!کرده باشد یپا کنده بود آن هم فقط به این علت که پاهایش استراحت زبود که کفش هایش را ا

در لفافه به او فهمانده بود که در این سفر گوش به فرمان این آقا  یکمال يآقا. اق هومن خیره شدایستاد و به در ات يدر ورود يلحظه ا ملیکا

 یکمال يشود شکایت این مردك را پیش آقا یبا حرص لبش را گاز گرفت، این دیگر غیر قابل تحمل بود و بدین مفهوم بود که دیگر نم! باشد

پس نه تنها شرایط ! رستگار حاال شوهر تو هست، چه موقت چه غیر موقت يواضح گفته بود که آقا یالبته زیاد هم در لفافه نگفته بود، خیل! برد

 يشد برود سراغ همان راه حل ها یکه احتماال مجبور م یو این یعن. حرف هایش هم حساب ویژه باز کند ياتاق ها ناجور نیست بلکه باید رو

!پیش درباره او در ذهن داشت یساعت هک یخوب

هنوز از بوس و بغل فارغ نشده بودند که، ضربه . طاها با دیدنش دستانش را از هم گشود، هوس آغوش مادرش را کرده بود. اتاقش شد وارد

! شد که جواب ندهد ینم. به چانه اش کشید یانگشت. مکث کرد یسرش انداخت، کم يملیکا برخاست و چادرش را رو. به در اتاق خورد یآرام
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.رخاند، در را باز کردقفل در را چ یناراض

با باز شدن در . کند یدهد و در را باز م یم تیرضا کایمل یک ندیداده بود و منتظر بود تا بب هیگرفته بود و به آن تک واریدستش را به د کی هومن

.ستادیراست ا

:گفت کایمل

بله؟ -

.یمسجد النب میر یسر م هی. باشند نییهمه پا میه و نهم گفتند ساعت د ییحاج آقا رضا. خواستم بگم ساعت شام هشت تا ده هست یم -

:به خود گرفت و گفت یحالت سوال کایمل چهره

بازه؟ یمگه شبا مسجد النب -

.میبه حضرت عرض کن یو سالم مینامه بخون ارتیز هی میر ینه، فقط م -

م؟یر یفقط به محوطه مسجد م یعنی -

.مختلف مسجد رو نشون مسافرا بدند یشه درها و نواح یطه خلوت هست و مزمان رو انتخاب کردند، محو نیعمدا ا. آره -

:تکان داد و گفت يسر متیبه مال کایمل

.دیممنون اطالع داد -

:به ساعتش کرد و گفت ینگاه هومن

!نییپا میبر د،یوقت شامه، آماده بش گهید -

:آورد و گفت یشانیبه پ یاخم کم رنگ کایآمرانه نبود؟ مل يادیز حرفش

.مییآ یبعد م یما هم کم د،ییشما بفرما -

:راحت گفت یلیخ هومن

.دیصدام کن دیمونم، هر وقت آماده شد یمنتظر م -

"!؟يکار به کار ما دار یچ گهیخب برو د. عجب"

.دییگفتم که شما بفرما -

!میر یبا هم م ستین ينه عجله ا -

:کرد آرام صحبت کند یشد، سع یم یکم کم عصبان داشت

.راه رو بلدم دیو باور کن نهیزم ریدر ز يغذا خور -

!بود ستادهیبه هومن کرد که هنوز ا ینگاه

و خانوم ها با همه؟ ونیآقا ياصال مگه غذا خور -

.نه -

!گهید دیغذاتون رو بخور دیخب پس بر -
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:گفت يزد و با حرکت مختصر يلبخند هومن

.باشه -

با ! بزن یخودت سوت بلبل يحاال برو برا! آقا هومن يخوب کنف شد«: با خود فکر کرد. خنده شد به لیلبخندش تبد د،یکه به سالن رس نیهم

»!مونم ینه منتظر م«: و کالم خودش را به تمسخر تکرار کرد» !گه خب یراست م شیاون قد فسقل

گفت، به  یآورد که م ادیرا به  شانیها لیاز فام یکیرو داد و حرف  دیدانست به مرد جماعت نبا یبود، م یدر را بست از برخورد خود راض کایمل

!هم حرف گوش کن، اطاعت امر نموده بود کایمل. البته منظورش از مرد همان شوهر بود. رو داد؛ مرد، بچه، گربه دیسه موجود نبا

. حتما مشغول صرف شام بودند. کنند یخب معلوم بود باز نم. در زدن فایده نداشت. رفت یرا صرف کرده و حاال پشت در اتاق قدم رو م شام

»!ده که یگم، حرف گوش نم یهمین چیزا م يگم بیا با هم بریم برا یمن م«: کالفه زیر لب زمزمه کرد

به  یخواست بنشیند که با نگاه یم. رفت، به هر حال بهتر از ایستادن در سالن بود یسوار آسانسور شد و به الب. داشت یمعطل ینیم ساعت احتماال

 یدر هر صورت به امتحانش م. کرد این قدر دور اندیش باشد یهر چند تصور نم! کاش کلید را تحویل پذیرش داده باشد يفکر کرد اپذیرش 

ابروهایش را باال داد، نه بابا مثل ! به بورد، کلید را دستش داد يرا خواست، مسئول پذیرش با نگاه مختصر 311جلوتر رفت و کلید اتاق . دارزی

!فکر نیست ید هم باین که زیا

اکثر مسافران آن جا جمع ! در پایین منتظر بودن بهتر از کنف شدن بود. ساعت ده و بیست دقیقه از اتاق خارج شد و به طبقه همکف رفت حدود

چشمش . داد یشان مساعت ده و بیست و نه دقیقه را ن. به ساعت کرد ینگاه. اما آن دو هنوز نیامده بودند. شده بودند و در انتظار حرکت بودند

درست ساعت ده و نیم بود که باالخره چشمش به جمال . تقریبا همه آمده بودند. دوباره پا به پا شد! شاید قصد نداشتند بیایند. آسانسور بود هب

.سریع نگاهش را برگرفت. آنها روشن گردید

.چند دقیقه تاخیر راه افتادند با

اما عجیب بود که همان چند . رسیدند یرفتند به محوطه مسجد م یکه پیاده م يهفت هشت دقیقه احدود . نزدیک بود یبه مسجد النب هتلشان

.قدم را هم غم غربت فرا گرفته بود

.غریب یغربت. کند یبازش نم يسینه شکن، غربتی که هیچ بغض جانسوز یغربت

که اجازه یافت در  یدر آن قدم زد و فاطمه تنها انسان یلکه ع يشهر. تشکیل داد یکه رسولمان اولین بار حکومت اسالم يشهر. پیامبر شهر

 یول. دیگر تقدس این جا را ندارند يدرها. این مکان بس است يدیگر را ببندید، در خانه فاطمه برا يدرها. منزلش به داخل مسجد باز شود

 يکه روز یشیر زن. زد، اکنون به ماتم نشسته یطمه مو فا یکرد و بوسه بر قدم عل یآن را سیراب م یوح يکه روز یسرزمین! چه؟ کنوناکنون، ا

از اوست باید بسته بماند، دورش را حصار  یهر جا اسم. فقط در خانه او مجوز باز شدن به مسجد را داشت، اکنون بردن نامش نیز جایز نیست

!بفهمد او چگونه زیست؟ یمبادا کس! د؟بپرسد او که بو یمبادا کس. از دختر رسولمان ببرد ینام یببندید، مبادا کس ابکشید، درش ر

چرا اشک مهمان صورتشان ! اندیشند؟ یبه چه م! چرا این همه سکوت؟! آیند؟ یلبخند با اشک م يمسافران همیشه این چند قدم را به جا چرا

!گردد و غم مهمان دلشان؟ یم

ّالمولَ اهللا اَلسسیا ر کلَیع
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که از ازل تا به ابد عزیزترین  یزیر آن انسان. این گنبد سبز رنگ مرقد مطهر آقایمان است، پیامبرمان«: ادد یتوضیح م ییحاج آقا رضا. ایستادند

».بوده آرمیده است

:حاج آقا شروع به خواندن زیارت نامه کرد. پر شور ایستادند ییمحوطه آرام شب در مقابل گنبد سبز رنگ، با دل ها در

»ّالمولَ اَلسسیا ر کلَیع اللّه

بر تو اى رسول خدا سالم

ّالمَالس اللّه دبنَ عب ُّدمحیا م کلَیع ّالماَلس اللّه ّیا نَبِى کلَیع

...بر تو اى پیغمبر خدا سالم بر تو اى محمد فرزند عبدا سالم

ّالملَّغْ اَلسب قَد اَنَّک دینَ اَشْهالنَّبِی یا خاتَِم کلَیعتاَقَمالرِّسالَۀَ و ت

بر تو اى خاتم پیمبران گواهى دهم که تو رسالت را رساندى و سالم

و اتَیت الزَّکوةَ واَمرْت بِالْمعرُوف ونَهیت عنِ الْمنْکَرِ الصّلوةَ

را برپا داشتى و زکات دادى و امر کردى به معروف و نهى کردى از کار بد نماز

دبعوت تُهمحرو کلَیع اللّه لَواتقینُ فَصالْی تّى اَتیکصاً حخْلم اللّه

عبادت کردى خدا را از روى اخالص تا مرگ به سراغت آمد پس درودهاى خدا بر تو باد و رحمتش و

اَهلِ بیتک الطّاهرینَ وعلى

»بر خاندان پاکیزه ات و

»!نایستید، حرکت کنید، جمع نشوید، دعا نخوانید«: سر رسید يمامور دعا بودند که ينیمه ها در

حرکت کردند، زیارت . نداشتند، قرار بر سازش بود يچاره ا! سازد؟ یساده اینان را چنین آشفته م یچرا جمع! ترسند؟ یاین ها از چه م خدایا

.کوتاه و دوباره حرکت یتوقف. خواندند ینامه را نیز در حین حرکت م

جاهالن ناپاك را به  يو گستاخ عده ا دیشدند، چگونه است که حاال حضور پل یاجازه صاحب خانه وارد نم یکه فرشتگان ب يخانه ا ،یوح هخان
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!تجربه نشسته است؟

نست نگرید؟ توا یمگر م. به صورتش روان بود یبا هر سالم، با هر درود، با هر حرف، با هر دعا، اشک. به سمت ملیکا انداخت ینیم نگاه هومن

!در کار بود یشدن یشدن؟ اگر خال یخال يبهتر از این جا برا یدل بهانه گریه داشت و چه مکان

این راه را قبل از این با  یتوانست گریه نکند؟ وقت یخویش؟ چگونه م ییکند یا غربت و تنها یدانست غربت مدینه دلش را چنین ریش م ینم

 یبایست دست فرزندش در دست پدرش م یمگر نه این است که حال م! نگین ترین بغض ممکننبودش سنگین بود، س. مردش پیموده بود

!بود؟

.بقیع بودند يدیوارها کنار

.بود و سکوت بود و یک دنیا حرف خلوت

!داند یچه م یدر این خلوت، در این غربت آرمیده است؟ زهرا این جاست؟ کس یاین دیوارها کجاست؟ چه کس پشت

گرفته اند،  یگنجد، به پاس وجود تو هست یم اتیو تو که تمام آن چه که در ح يزنده ها بود نیشود باور کرد؟ تو که زنده تر یم ایآ! جان زهرا

و اعمال قوم پدر  يا ستادهیاست که بر عرش ا نیمگر جز ا ؟یستیتوان گفت که تو زنده ن یمگر م ؟یتوان باور کرد که تو زنده نباش یچگونه م

گنهکاران  عیکه تو شف ستیشوند و مگر قرار ن یآمرزش، قوم توبه کار به تو متوسل نم يو مگر برا يشو یواسطه حاجات مو  ينگر یرا م

؟یباش زیرستاخ

شاهد لحظه لحظه حضورت بوده اند، شاهد لحظه لحظه درد و عشق و اشک و مناجاتت که آتش به  وارهاید نیزنند؛ ا یغربت ضجه م يوارهاید

 یتو را م یخال يجا نک،یو ا یقوم داشت نیکه از ا يا هیاند کلمات سوزاننده ات را و آن همه گال دهیشن وارهاید نیا. است ختهیر یم شانیجگرها

!يداد یم هیتک واریدست را به د دیاز درد پهلو با ،یدر خانه حرکت کن یخواست یدستانِ تو را که هر وقت م یخال يجا ند؛یگر

دوباره مامور، دوباره . ترسند، حق ایستادن در پشت دیوارها را هم ندارند یاز پشت دیوار هم م یحت. در کار نیست یدیوار بقیع هم رحم کنار

.حرکت

 بتیشود پرده غ یم ایآ ؟ینیب یاجداد مظلومت را در شهر نور م ییتنها! یپسر مکه و من. دل خون تر از آن است که بتوان وصف نمود! طاها ابنی

در . هشد انینما عیبق يدر چهار گوشه  تیمظلوم نیکه کون و مکان را فرا گرفته و اوج ا رهیت یظلم! ؟يریظلم و ستم را بگ نیر او دا یرا کنار نه

بان  هیسا مانیتنها قامت سبز موال ده،یدر بستر خاك آرم تیتابان وال دیخورش نیو اکنون که پنجم هیمرض يزهرا يکنار جگر گوشه ها

صبح ظهورش را،  میکن یو دعا م میبر یگنهکار را باال م يدست ها. است دهیاو مزار خاموشش را نور بخش يران اشک هاتنها با. بارگاهش شده

.را دیرا، صبح سپ لصبح عد

ندارد،  یاگر بخواهد هم اشک مادر تمام یداند، حت یم. بغض دارد یدلش کل. چادر مادر را چنگ زده، سرش را میان چادرش پنهان کرده طاها

مزاحم مادر . اما قلب کوچکش طاقت غم مادر را ندارد. فایده است یداند ب یخواهد گریه نکند، م یدیگر از او نم. است که این گونه است یتمد

.کند یفقط اشک هایش را آرام با چادر مادر پاك م شود، ینم

.ند و زیارت ائمه بقیع را بخوانندروند، تا بلکه ماموران دست از سرشان بردار یحرکتشان به سمت ضلع دیگر بقیع م در

دید که  یم! کند؟ ینم یدر عجب بود که چرا طاها شلوغ. شنید ینزدیک تر که بود هق هق آرام ملیکا را م. آهسته به آن دو نزدیک شد هومن
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.کرد و به آغوش گرفتبلندش . دست انداخت و طاها را از مادر جدا کرد یهیچ حرف یپیش رفت، ب. است به مادر چسبیده است یپسرك مدت

ششم فصل

کرد که به صورت فشرده کارهایش را انجام دهد، که مبادا  یتنظیم م يهمیشه ساعتش را طور. که زنگ خورد سریع از خواب پرید موبایلش

!يو نرو یآن جا باش یقدم کیشد که در  یبرود، نم ینماز صبح به مسجد النب يخواست برا یم. کمتر بخوابد یکم

مسیر همه هم به یک سمت . در حال حرکت بودند يدر راه هوا هنوز تاریک بود و تک و توك افراد. سر و صدا، آماده شد و راه افتاد یو ب آرام

.گردید و مسجد مثل همیشه پر از آدم یشد به تعداد افراد در حال تردد افزوده م یهر چه به محوطه مسجد نزدیک تر م. بود

. پیدا کرد و به نماز ایستاد ییجا. داخل مسجد دل باز و قشنگ بود يفضا. شد یبود که به آن جا مشرف م يسومین باراین . وارد شد یسالم با

آن روزش  يدعا. قرآن خواند و بعد دعا یکم. تا وقت صبحانه فرصت داشت. قصد نداشت بالفاصله برگردد. نشست یبعد از اقامه نماز، مدت

 یاز وقت. از شب پیش فکرش درگیر بود. همراه ویژه اش در این سفر يیک دعاي ویژه برا. ش داشتاختصاص به همسفران بود، یاختصاص

خدا بهشون صبر بده، خدایا حاال که از «: کرد یتکیه زده و آرام و زیر لب دعا م یبه ستون. چشمان گریان ملیکا و طاها را مشاهده نموده بود

».جفتشون آرامش بده به قلب هر. هم بگیر شوناز فکر یدستشون گرفت

.گفت یگفت و م یآرام آرام م و

راه پر بود از مسافر و دست فروش . رفت یعجله و قدم زنان به سمت هتل م یب. بیرون شلوغ تر شده بود. به ساعت از جا برخاست ینگاه با

حدود ساعت هشت بود . رفت یطمانینه راه مدستش در جیبش بود و با  کیطبق معمول . عرضه اجناس خود به آن جا آمده بودند يکه برا ییها

کلید اتاق را بر نداشته بود، چرا که قفل کردن . توانست به اتاق برود یحاال م. صبحانه تا ساعت نه و نیم فرصت داشتند يبرا. سیدکه به هتل ر

اگر  یتا آن ها بیدار شوند و حاال حتنموده بود  یوقت کش یدرب سوییت به منزله حبس آن دو در آن جا بود، و درست به همین علت هم کم

.وجود نداشت، وقت صبحانه بود یکرد مشکل یبیدارشان هم م

! جواب یمحکم تر در را زد و باز ب یکم! هنوز خواب بودند؟ ییعن! دریافت نکرد یعکس العمل. دوباره و دوباره. به در زد يپشت انگشت تقه ا با

این فکر به سمت  یدر پ. از ذهنش گذشت يیک مرتبه فکر! در کار نبود یدر را کوبید، نه جواب باز. سنگین بود یمثل این که خوابشان خیل

.حرکت کرد نسورآسا

.311کلید اتاق  -

کالفه از هتل ! بیرون رفته بودند؟ ییعن! در اتاق نبود یعرض یک ثانیه کلید در دستش قرار داشت و این یک مفهوم بیشتر نداشت، کس در

که  ینماز صبح رفته بودند، زمان ياحتماال برا. تاکید کرده بود که تنهایشان نگذارد یکمال يآقا! به اطراف انداخت، نه نبودند ینگاه. بیرون زد

که نبودند و در بیرون اتاق هم همین  یدر الب! دوباره به هتل برگشت، شاید آمده باشند! نبود ينخیر خبر. زد یچرخ یعصب. هنوز تاریک بود واه

اگر نماز . گشتند یبایست تا حال برم یدر صورت رفتنشان به نماز صبح، م. توانستند باشند، کلید در دست او بود یداخل اتاق هم نم در. طور
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. بایست جوابگو باشد یداد، حتما م یبرایشان رخ م ینکرده اتفاق ياگر خدا. اش دامن زد ینیز به حس ناراحت یپس کجا هستند؟ نگران نرفتند

.مردانه یود تا مراقبشان باشد، قولقول داده ب

دکمه ! کشد؟ ییک صبحانه مگر چه قدر طول م! صبحانه رفته اند؟ يبه ساعت نه نمانده بود، شاید برا يبه ساعت کرد چیز يدوباره ا نگاه

با باز شدن . آن را گشودآسانسور که رسید، سریع در . منتظر ایستاد. بزند يبه غذا خور يخواست سر یاطمینان م يبرا. آسانسور را فشرد

نگاه از او برگیرد، نگاهش را  يسالم طاها موجب شد تا لحظه ا يصدا. روشن خیره ماند يدرب آسانسور چشمش به یک جفت چشم قهوه ا

بود، هنوز از انگار تازه خریده شده . ياسباب باز يوجود داشت، به احتمال قو یدر دستش بسته کوچک. به طاها داد يپایین برد و جواب آهسته ا

ملیکا لب باز کرده بود تا . کرد یم یاش خودنمای یدر پیشان یدوباره جهت نگاهش را به سمت باال کشید، اخم. بودبسته اش خارج نگردیده 

.هومن لب فرو بست یو چشمان عصبان یپیشان يبدهد، با دیدن اخم رو یسالم

چند قدم ! توانستند که داخل آسانسور بمانند یهم نبود، نم يچاره ا. ندیایب رونید که بکر يبا سرش اشاره ا. در آسانسور را نگه داشته بود هنوز

تا  ستادیکنار ا. انداخت و در را گشود دیمقابل در، هومن کل دنیبه محض رس. جلوتر بود یقدم میحرکت در سالن، هر سه ساکت بودند و هومن ن

:گفت یچرخاند و با لحن محکم کایتا در را بست، رو به سمت مل. نخست آن ها وارد شوند

!جا واستا نیهم -

.کرد یباره خال کیاش را به  نهیداخل س يتمام هوا یبود، با ناراحت امدهیاز لحن او خوشش ن کایمل. دست طاها را گرفت و به اتاق خودش برد و

 يزیچ ،یژنیانگار اکس. اش بود یجدا نشدن اری. بود با آن کار کرده يا قهیده دق یوقت بود ول ریهر چند د شبیتخت بود، د يپد هومن رو يآ

. ممکن را گشود و در مقابل طاها قرار داد يباز نیروشنش نمود و دم دست تر عیسر. ضرورت داشت اتیادامه ح يشد که برا یاز آن ساطع م

:زده گفت جانیو ه دیدر حال حرکت با ذوق فراوان باال پر يمایهواپ دنیدکودك با 

.کنم يرو باز نیخوام ا یم -

:بدهد که طاها به سرعت گفت یحیخواست توض هومن

!خودم بلدم -

را رسما به ثبت  ندیآ یم ایبه دن وتریرا که امروزه همه بچه ها با بلد بودن تمام فنون کامپ تیواقع نیصفحه حرکت کرد، و ا يانگشتش رو و

!رساند

 تیبا عصبان. شد یسره م کیحاال  نیامروز و هم نیمساله هم نیا فیتکل ستیبا یم. ودبه خود گرفته ب يتند افهیق. رفت رونیاز اتاق ب هومن

:گفت

د؟یکجا رفته بود -

 ستیبا یاو م. مرد را از رو ببرد نیخواست ا یاز هومن نداشت، م ینگاه او هم دست کم. جواب نداد. مرد مقابلش یزل زد به چشمان عصب کایمل

.هومن تندتر گشت يشد و نفس ها یجواب طوالن يانتظار برا! فراتر بگذارد مشیپا از گل دیکه نبا دیفهم یم

!سوالم رو تکرار کنم؟ ازهین -

:حالت مبارزه به خود گرفت و گفت کایمل
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به شما داره؟ یموضوع ارتباط نیا دیکن یفکر م -

.هومن مشت شد دست

!دخالت کنم ستیکه بهم مربوط ن يعادت ندارم در امور -

:م نگاهش کرد و گفتمحک کایمل

!با اجازه. مونه ینم یحرف گهیپس د! خوبه -

:گفت نیدرست مقابلش قرار گرفت و در واقع راهش را سد کرد و خشمگ یهومن با گام. خواست به طرف اتاقش برود و

!ير ینم ییجا ،يتا جواب سوالم رو ند -

:مالحظه را کنار گذاشت و واضح گفت کایمل

.به شما نداره یربط چیمطلب ه نیا -

:به هم فشرده اش گفت يدندان ها انیاز م هومن

!دمیپرس یاگر نداشت نم -

:گفت يجد یلیخ اورد،یکرد کم ن یهم سع شیرو به رو فرد

؟یچه ربط دییشه بفرما یم -

:گفت دهیدر هم کش يبا ابروها هومن

!کنم؟ انیارتباطش رو ب قایالزمه دق یعنی -

 یب شیکه برا يعادت نداشت، آن هم از طرف مرد. بود لیثق یلیخ شیسوال و جواب برا نیا. رفت یز کوره در مواقعا داشت ا گرید کایمل

جمالت کنار  دنیچ یدر حالت عصب. خود بنشاند يگشت که هم بتواند احساسش را منتقل کند و هم او را سر جا یم یدنبال جمالت. بود تیاهم

خود را کرد تا کلمات را  یتمام سع. مرد بدهد نیبه ا یتوانست فکر کند و پاسخ دندان شکن یم اگر فرصت داشت. دیرس یهم سخت به نظر م

:و لحنش کنترل شده باشد ندیدرست کنار هم بچ

 نیااون هم  د،یرو بدون يزیچ هیخواد  یدلم م یول. باره ازتون ممنونم نیو من تا عمر دارم در ا دیبهم کرد یکمک هیشما ! محترم يآقا دینیبب -

!نداشته و ندارند میدر زندگ ینقش چیکه ه یبه خصوص کسان. دم در کارهام دخالت بکنه یاجازه نم یکس چیکه من به ه

:تر شد قیهومن عم اخم

اال ح اد،یو چه ن ادیارتباط خوشمون ب نیارتباط به خواست من و تو باشه و چه نباشه، چه از ا نیچه ا ،يچه نخوا يچه بخوا. حاال تو گوش کن -

 نمکار رو بک نیتونم ا یچه طور م د،یشما بگ. سفر ازتون مراقبت کنم نیقول دادم که در ا یکمال يمن به آقا! میبهش احترام بذار دیهست و با

د؟یر یم یو ک دیایم یو ک دییندونم کجا یوقت

:حال گفت نیمعطوف کرد و لبانش را به هم فشرد و در هم گرید ینگاهش را به سمت کایمل

!تونم مراقب خودم باشم یمن م -

:مسلط گفت یلیخ هومن
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!رونیب ير یو بدون اطالع م ییدفعه آخرت باشه که تنها یول! مورد بحث کنم نیخوام در ا یاصال نم -

فعال ! دنده ختنیکرد تا به اشکش اجازه ر یم میرا تنظ شیداشت نفس ها. بود گرید ینگاهش هنوز به سمت. چنگ زده بود کایمل يبه گلو بغض

تر بود تا  نیزد سنگ یاگر حرف نم. مرد شکسته شود نیا شیخواست غرورش پ ینم ینداشته باشد ول یتوانست جواب دهد، نه که جواب ینم

.دیگو خنس دهیبر دهیبر

 نیدوست نداشت ا رفت، یاش را هم م هیراه را آمده بود بق يجا نیحاال که تا ا. بار کیهم  ونیبار ش کیبا خود داشت؛ مرگ  یکالم هومن

.رحمانه بود یب یکم طیشرا نیاگر سوالش در ا یشد، حت یمطمئن م ستیبا یم. فتدیبحث دوباره اتفاق ب

د؟یسر سوال اول، کجا رفته بود میر یحاال م -

:با حرص گفت. یلعنت. نفس کم آورده بود کایمل

!دیهمون جا که شما رفته بود -

.دمصر بود که از زبان خودش بشنو هنوز

!کجا؟ قایدق -

:گفت یتلگراف یلیو خ یتند و عصب یبه دندان گرفت و با لحن ياش را لحظه ا ینییلب پا کایمل

.ینماز صبح، مسجد النب -

:آرام تر گفت یبازدم هومن راحت تر پس داده شد، کم انگار

!جوابم فقط دو کلمه بود! نیهم -

 يطور شهیکس جوابگو باشد، نگفت رفتارش هم چینگفت او دوست ندارد در مقابل ه د،یوگ ینم یدو کلمه را هم به کس نینگفت که هم کایمل

 نیلعنت به ا. بشکند نیاز ا شیخواست ب ینم. مانع شد شیسوزش گلو. نتوانست د،ینه که نخواهد بگو. ندارد جواب پس بدهد ازیاست که ن

!خانوم ها هست يهمراه دو کالم حرف جد شهیمبغض و اشک که ه

.بودن، آرام هم باشد يرغم جد یتمام تالشش را کرد تا حرفش عل هومن

!صبح تنها رفتنتون درست نبود کیتار يبه هر حال در هوا -

گونه اش  ياشک رو. زد و بغض فرو خورده اش را رها کرد هیو درش را بست، به پشت در تک دیبه داخل اتاق پر کایمل. دیمقابلش کنار کش از

!حق نداشت! کند خیاو را توب نیحق نداشت چن نه، آن مرد. شد يجار

. به داخل اتاق خودش رفت! را هم کنترل کرده بود شیتن صدا یحت! تند نرفته بود ادیبه نظرش ز. به درب بسته اتاق او نگاه کرد يا هیثان هومن

. به ساعت کرد، نه و ربع بود ینگاه .دیفهم ینم يزیکردند، چ ینم شیرفته بود که اگر تا خود شب صدا رجهیپد ش يآ يرو يطاها جور

:دیرا گرفت و بلندش کرد، پرس طاها يبازوها

د؟یطاها صبحونه خورد -

!اش يگفت، دوست داشت برگردد سر باز یعینه سر طاها

:دست طاها را گرفت و گفت. صبحانه نخورده بودند پس
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.رهید یلیصبحونه که خ میبعد، حاال بر يبمونه برا يباز -

:داد، نق زد یم حیرا به صبحانه ترج يباز طاها

!کنم يخوام باز یم ستمیگرسنه ن -

:و گفت دیرا آهسته کش لپش

.یکن يباهاش باز یدم حساب یم میبرگشت یوقت -

:و گفت ستادیتا با خود همراهش سازد، طاها ا دیکش یرا م دستش

!تفنگم -

همسفرش را  يداشت حرف ها یفعال سع. هنوز پشت در بود کایزد، مل کایاتاق مل چند ضربه به در. برش داشت. تازه اش مانده بود يباز اسباب

:برگشت و به سرعت در را باز کرد و گفت. هضم کند

ه؟یچ گهید -

 یم. کرده بود دایپ ازیهم به آنها ن روزیکه د ییمعروف رضازاده الزم داشت، از همان ها يدر آن لحظه از وزنه ها. حالش خوب نبود. داشت دعوا

 داما همان چن. سوق داد گرید یآورد و نگاهش را به سمت نییرا پا شیطاها در کنار او، صدا دنیبا د. کرد یباره م نیدر ا یاساس يفکر ستیبا

! افتاده بود؟ یمگر چه اتفاق. سیخ سیسرخ بود و صورتش خ کایچشمان مل د؟ید یچه م! تمام صورت هومن را پر کند رتیبود تا ح یلحظه کاف

!چه بود؟ يهمه اشک برا نیا!! دو کالم حرف حساب زده بودند خب

:گفت. فرصت نبود نداخت،یرا از تک و تا ن خود

!میبر دیعجله کن. شه یم ریصبحونه داره د يبرا -

!شد از شکم گذشت ینم

:با همان لحن سابق گفت کایمل

!م؟یریزه بگهم از شما اجا نیا يبرا دینکنه با! میصبحونه بخور میخواه یما نم -

:و گفت دیکش یقینفس عم هومن

!برم یمن طاها رو با خودم م! داره؟ یطاها چه گناه یخودته، ول لیباشه م -

ساعت که  میاز ن شیصبحانه شان ب!! در را هم قفل کرد. رفت رونیرا برداشت و ب دیکل کایمنتظر جواب او نشد و در مقابل نگاه بهت زده مل و

»!یبعد حرف بزن یاول فکر کن یتا تو باش«: لب زمزمه کرد ریو ز!! دیکش یطول نم

که آن را از دست ندهند، طاها را بغل کرد و زود خود را به  نیا يبرا. وارد سالن شد متوجه شد که آسانسور در طبقه خودشان است یوقت

!زد یرا م شور طاها شتریدلش ب! شکم خودش بود يهمه عجله برا نیا دینه که فکر کن. آسانسور رساند

:کرده بود، گفت ریمادرش گ شیفکر کوچولو پ. گذاشت نیآسانسور بچه را زم داخل

!عمو؟ -

:با محبت نگاهش کرد و گفت هومن
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!بله؟ -

مامان باز سرش اوف شده بود؟ -

.کرد و خم شد زیرا ر چشمانش

شه؟ یمگه سر مامانت اوف م -

!اوهوم، بله -

.تر بداند قیخواست دق هومن

شه؟ یاوف م شهیهم -

.شد ینه، اون وقتا نم -

:با دستش به پشت سرش اشاره کرد و ادامه داد و

.شه یاوف م شتریب ایتازگ -

:دیمتفکرانه پرس هومن

چرا؟ -

 دهیپرس هم منتظر جواب نبود، انگار از خودش ادیهر چند ز. بود که جواب داده بود زیت یلیجا هم خ نیدانست؟ تا هم یبچه از کجا م! بابا يا

.باشد

:طاها گفت. شدند ادهیپ. ستادیا آسانسور

!خوره یلواشک نم ادیمامان ز -

:ربط بچه گفت یحرف ب نیمتعجب از ا هومن

طاها؟ ه،یمنظورت چ -

:ناراحت گفت یکم ،يخاطره ا يادآوریبا  طاها

.هم سرم اوف شده بود، هم شکمم. لواشک خورده بودم ادیمن ز -

هم  يچند نفر یکردند، ول یهمه داشتند صبحانه شان را تمام م بایتقر. وارد سالن شده بودند. بچه بامزه بود نیچه قدر ا. دیمرتبه خند کی هومن

 ه،مربا، کر ر،یپن. رفت و از هرچه که دم دستش بود برداشت سیسلف سرو زیبه طرف م. بود افتهین انیبه هر حال وقت پا. تازه وارد شده بودند

.داشت یخودش برم يطاها هم برا! آخر وقت بود خب. رغ هم که تمام شده بودتخم م ر،ینان، ش

:نشستند و هومن گفت يزیم پشت

شد؟ یخب بعد چ! يلواشک بخور ادیز دینبا -

:و گفت دیلب برچ طاها

.مامان بردم دکتر -

:کرد دیبا اخم تاک و
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!من دکترا رو دوس ندارم -

.شغلش را بفهمد دیکوچولو نبا نیالحساب ا یخب عل. خدا به دادش برسد. دیدوباره خند هومن

:دیگرفت، پرس یطاها لقمه م يکه برا ینیح در

!چرا؟ -

:حق به جانب گفت طاها

!زنند یچون آمپول م -

:کرد وگفت یتبسم هومن

!زنند یدکترا که آمپول نم-

:پر گفت یبا لپ طاها

!هزنند ک یپرستارا نم سندیاگه اونا تو اون دفتر ننو -

:داد حیتوض شیبا حوصله برا هومن

.هم آمپول یگاه. که الزمه بدن ییکه حالشون خوب بشه، مجبورند براش داروها نیا يبرا. دکترها بچه ها رو دوس دارند -

:کودکانه گفت امد،یحرف خوشش ن نیاز ا بچه

.زنند یجا م نیاز اونا که ا. ره برام از اون آمپول گنده ها نوشتاون دکت یکنم، ول ینم تیخورم ، مامان رو اذ یمن همه شربتام رو م! خوام ینم -

:اشاره کرد و گفت شیبه بازو و

!ه؟یاسمش چ. رفته ادمیاسمش، اسمش  -

:زد و گفت يلبخند هومن

!سرم، اسمش سرمه -

.آره، همون -

:را دستش داد و گفت ریو ش دیبه سرش کش یدست مهربان

.بخور -

.مشغول بود زین خود

:بعد گفت یمک

دوس داره؟ یطاها؟ مامان صبحونه چ -

:زند گفت یم یمهم یلیکه انگار حرف خ يطور طاها

فقط . خوره یوقت از اونا نم چیه یدوس داره، ول یگه همه چ یبه من م! خوره، دوست نداره یمامان کره مربا نم یدوس دارم، ول زیمن همه چ -

!دمیا دوس نداره، خودم فهمدونم کره مرب یمن م. خوره یم رینون و پن

.بزرگ ترها حرف بزند نیبچگانه، ع يکرد با آن صدا یم یسع یلیخ. آمد یبچه خوشش م نیحرف زدن ا از
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:مرتبه بدون مقدمه گفت کی یدر سکوت صبحانه خوردند، ول یکوتاه مدت

!جا مسافرته؟ نیعمو؟ ا -

:انداخت و گفت یشانیبه پ ینیچ هومن

.مسافرت میهمه اومد! بله -

:گفت يجد یلیخ طاها

از خونمون دوره؟ -

!بله -

!دوره؟ یلیخ -

:جواب داد. بچه هنوز متعجب بود يحرف ها از

.دوره یلیخ زم،یآره عز -

:بغض کرده گفت طاها

ست؟یجا ن نیپس چرا بابام ا -

:کرد و با آرامش گفت یتوقف. کرد یم اطیاحت ستیبا یبچه چه بود؟ در جواب دادن م نیمنظور ا. ماتش برد هومن

جا باشه؟ نیا دیمگه با -

:گفت. بود هیانگار آماده گر پسرك

!دور یلیمسافرت دور، خ هی. خودش گفت بابا رفته مسافرت. مامان گفت. آره -

:داد و گفت رونیلحظه سکوت کرد و بعد محکم نفسش را ب چند

.یلیدورتره، خ یلیطاها جان، مسافرت بابات خ -

:در همان حال گفت. بود دهیچلب بر پسرك

!ششیخوام برم پ یم. دلم براش تنگ شده -

 یلیخ! داد؟ یاش م يچگونه دلدار! گفت؟ یپسر کوچولو چه م نیحاال به ا. زانوانش کشاند يگفت و او را رو يلب خدا نکنه ا ریز هومن

 یجالب زیچ دیشا. م چرخاند و اطراف را از نظر گذراندبا دقت نگاهش کرد و بعد چش! آمد یهم برنم یفسقل کی يمزخرف بود که از دلدار

اسباب . کرد دایپ! آهان. گرفت یم يدلش بدجور خت،یر یکودك م نیکوچک ا ياگر اشک ها! کرد یم دایبچه پ واسپرت کردن ح يبرا

.بدون شک سرگرم کننده بود. تازه اش ياسباب باز. يباز

:برش داشت و گفت زیم يرو از

د؟یدیز کجا خرتفنگ رو ا نیا -

!از آقاهه -

کجا؟ -
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!بود نیزم يرو رون،یاون ب -

:و گفت دیکش رونیب لونشیتفنگ را از نا هومن

کنه؟ یچه طور کار م -

:آن را از دست هومن گرفت و گفت اقیبا اشت طاها

!بده نشون بدم -

داد،  یطاها گوش م حاتیخاتمه بدهد، به توض انیجر نیود به اکه توانسته ب نیهومن خوشحال از ا. داد حیبا ذوق و شوق فراوان شروع به توض و

:و سر آخر گفت

.قشنگه، مبارك باشه یلیخ -

:گفت يبا دلخور طاها

!دیاون رو برام نخر گهیبودم مامان د دهیرو خر نیچون ا. اما قشنگ ترش هم بود -

:زد و گفت يلبخند پر مهر هومن

بهتر بود؟ نیتفنگش از ا -

قشنگ  یلیخ. سپر هم داشت هی. تازه عالمت جومونگ هم روش بود. دو تا هم بود! جومونگ يرهایاز شمش. بود رینبود که، شمشنه، تفنگ  -

.دیخر یمامان اون رو م دمیخر یرو نم نیاگه ا. بود

:و گفت دیآشفته اش کش يبه موها یدست! مهم را از دست داده بود یلیخ زیچ کیانگار . بود شیدر صدا یحسرت چه

!نشونم بده میکه رفت رونیب! يخر یدفعه بعد هم اون رو م. نداره بیع -

.باشه -

.تکه از نان برداشت و راه افتاد کیو  ریعدد پن کیگذاشت و در حال برخاستن  نیرا زم بچه

.آورد یاکشن را درم يها لمیف يکرد و ادا یم کیشل. شد یم میقا. دیدو یم. گرفته بود يانرژ طاها

کار . دختر را زدن نیکارش شده بود در اتاق ا. جلوتر رفت و در زد. بسته بود کایدر اتاق مل. هومن قفل را باز کرد و وارد شدند. دندیرس اتاق به

!نداشت که يگرید

:، گفتبه وضوح در آن مشخص بود تیکه حرص و عصبان یبا لحن. معلوم بود که آرام نشده. دیبار یاز چشمانش آتش م. در را گشود کایمل

!ش؟یفرما -

:به آن همه حرص زد و گفت يلبخند هومن

!دییبفرما -

:گفت یبا لحن محکم کایمل. بود به سمتش گرفت رینان و پن يدستش را که حاو و

ه؟یچ نیا دییشه بفرما یم -

:انداخت و گفت رینان و پن يو رو ریبه ز ینگاه هومن
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!ست؟یمشخص ن -

!ستیمن مشخص ن يبرا ر،ینه خ -

!رهینون و پن! آهان -

کارش کنم؟ یچ دیاون وقت با -

:زد، گفت یکه در آن خنده و تمسخر همزمان موج م یبا لحن هومن

!دونم یشما رو نم مش،یخور یما که م -

!به سالمت. دشیو بخور دیخب پس ببر -

مادرش  شیخواست پ ینم! کاره مانده بود مهیتاق عمو ندر ا شیباز. کرد یکرد در را ببندد، اما هم طاها مقاومت م یدست طاها را گرفت و سع و

!در قرار گرفت و مانع بسته شدنش شد يبرود، و هم دست هومن که بالفاصله رو

:و محکم گفت يجد یلیخ هومن

.مال شماست نیا م،یما خورد -

:گذاشت گفت یبه داخل اتاق م یکه گام یدر حال رد،یگ یاز دستش نم کایزد مل یچون حدس م و

!زتیم يذارم رو یم -

و چهار  ستیب نیدر عرض هم. دیکش رونیرا از دست هومن ب ریبا شدت نان و پن. دیایمانده بود که مردك به اتاقش هم ب نیفقط هم! ؟یچ گهید

.شود یمرد سمج تا آن را ندهد شرش کم نم نیبود که ا دهیساعت فهم

:دیآرام پرس. دز يپوزخند. را که داخل گذاشته بود عقب داد یگام هومن

؟يامروز دار يبرا یبرنامه خاص -

.نگفت يزیبه مخاطبش کرد و چ یدختر پر از خشم شد و چپ چپ نگاه نگاه

:گفت يعاد یلیکرد و خ يخنده محو هومن

سفر  نیو ا میاینار بمدت رو با هم ک نیپس به نفع هر دومون هست که ا م،یرو تحمل کن گهیهمد يما قراره دو هفته ا! یفتح کایخانوم مل نیبب -

 ودو تا آدم عاقل  کیو  ستیاین که در قرن ب. ستیمهم ن ادیز نیا یول ،یستین یراض طیشرا نیکنم که از ا یمن درك م. میهم تلخ نکن يرو برا

خودم رو داشتم، اما  يقو لینرو، که البته دال رونیدرسته من گفتم تنها ب. قابل قبول و باوره ریرو تحمل کنند، غ گهیهمد يبالغ نتونند دو هفته ا

!میر یبا هم م. نگفتم که از مسافرت استفاده نکن

دانست چه  ینم! روبرو شود یطیشرا نیبا چن دیکه شا دیرس یبه ذهنش نم يلحظه ا یبود حت رانیدر ا یوقت. دیرس یبه نظر م یهنوز ناراض کایمل

!کند

:گفت يتر میبا لحن مال دیکه سکوت او را د هومن

.دیفقط حضور منو هم کنارتون تحمل کن. يهر جا که دوس دار! کن و بهم بگو يزیهر روز برنامه ر يبرا.  انتخاب با شمااصال -

.ابروانش که گشوده شد، لبخند را مهمان لبان هومن کرد انیگره م. او کاسته شود تیمرد موجب شد از شدت عصبان یآرام و کالم منطق لحن
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مد نظرت هست؟ یخاص يجا ،یفروشگاه ،يپاساژ م؟یکجا بر يامروز دوس دار -

:توانست لحن آرام او را بشنود عاقبت

.باشم یدوس دارم مسجدالنب شتریب یروز اول -

.کرد یبازار استقبال م شنهادیاو بود، بدون شک از پ يجا هیکرد اگر هد فکر

د؟یبکن یاستراحت دیخوا یحاال م! هم خوبه یلیخ. باشه -

.بعد از ظهر يبمونه برانه، استراحت  -

.دیمنو هم صدا کن دیشما هر وقت آماده شد. آماده ام يا قهیخب من ده دق اریبس -

عکس العمل نشان داد و  عیو به داخل اتاق بکشد که طاها سر ردیخواست دست طاها را بگ. داشت يبهتر هیروح شیپ قهینسبت به چند دق کایمل

:مادرش با تعجب گفت. شد مین قاهوم دهیکش يعقب رفت و پشت پاها یگام

طاها؟ -

:و گفت دیهومن سرك کش ياز پشت پاها طاها

!عمو شیرم پ یمن م -

:گفت يجد کایمل

.استراحت کنند کمیخواستند  شونیا دیشا. شه ینم -

:هم دخالت کرد هومن

!من نداره يبرا یتیاذ -

.کنمخوام لباساش رو عوض  یم. باهاش کار دارم ست،ین نیفقط هم -

.آهان -

:و گفت دیکش رونیدست کوچک طاها را گرفت و از منطقه امنش ب. خم شد یحرف کم نیگفتن ا با

!در اتاقم بازه شم،یپ ایکارت که تموم شد ب. کارت داره یمامان چ نیبرو بب ایب -

:به طرف مادرش رفت و با عجله گفت يزود طاها

!برم خوام یلباسام رو عوض کن، م. زود باش مامان -

.مادرش را داخل اتاق کشاند و

 ياکنون اشتها یتوانست قسم بخورد که لب به آن ها نخواهد زد، ول یم شیچند لحظه پ. انداخت ریبه نان و پن ینگاه کایاتاق که بسته شد، مل در

 اتاقدر  ياول صبحانه بخورد که صدا اید، طاها برس ينگرفته بود اول به کارها میهنوز تصم. قرارشان داد زیم يرو. کرده بود دایخوردنشان را پ

!به گوشش نشست

:سرش برد وگفت يباال میبه محض باز کردن درب، هومن دستانش را به عالمت تسل. به سمت در رفت متعجب

!رفته بود بهت بگم ادمی زیچ هی! ها ینزن -
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:گفت. را کنترل کند مشیکه کرد، نتوانست تبسم مال يتمام خوددار با

!دییبفرمابله،  -

:در همان حال گفت! یدختر قادر است بدون اخم هم صحبت کند، البته فقط گاه نینه بابا ا. انداخت نییبا خنده دستانش را پا هومن

!رمیناکرده، بتونم باهات تماس بگ ياومد، البته خدا شیپ یطیشرا نیکنم تا اگه باز چن وشیرو بگو س لتیلطفا شماره موبا -

:نمود و سپس گفت ویس کایهومن شماره را به اسم مل. افقت تکان دادبه مو يسر کایمل

!یشما هم شماره منو داشته باش ستیبد ن. زنم یتک م هی -

!راحت تره يطور نیا. کنم ویمن هم س دیبگ -

.باشه -

***

به  امکیپ! به او زنگ بزند يبه چه بهانه ا دانست ینم. تماس گرفتن و نگرفتن مردد بود نیب. به شماره انداخت یو نگاه دیتخت دراز کش يرو

!نه ایدهد  یدانست جواب م ینم. نظرش بهتر بود

.سالم شروع کرد با

.سالم -

.پاسخ گرفت هیفاصله چند ثان به

!دکتر يسالم آقا -

.دوباره فرستاد. و نشست برخاست

حال شما؟ -

من؟ يبا زحمت ها. ممنون، خوبم -

طوره؟ دستتون چه. کنم یخواهش م -

حال شما چه طوره؟. بهتره -

.ممنون من هم خوبم -

د؟یاز ما کرد يادی! چه عجب -

نمتون؟یتونم بب یکه بپرسم م نیاز شما بپرسم، و هم ا یراستش هم خواستم حال -

؟یبابت چ -

.شتریب ییبابت آشنا -

؟یچ يبرا شتریب ییآشنا -

؟شن یبا هم آشنا م یچ يخب دو تا دختر و پسر برا -
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!داشته باشه يادیز لیتونه دال یم -

!شناخت و در صورت وجود توافق و تفاهم، ازدواج ،ییآشنا. تونه داشته باشه ینم شتریب لیدل هیاما از نظر من  -

اره ازدواج راحت درب یلیدن و خ یبه خرج م اطیموارد احت نیمعموال پسرها در ا. دیباره حرف بزن نیقدر راحت در ا نیکردم ا یفکر نم! عجب -

.کنند یصحبت نم

.هدف مشخصه خوبه که هر دو طرف شفاف در موردش بدونند یوقت! ؟ یچ يبرا اطیاحت -

!جالبه -

د؟ید یطور راجع بهشون نظر م نیکه ا دیشما مگه با چند پسر مراوده داشت! گهیمطلب د هی -

.دیآشناها و دور و بر هم شن ،یهمکالس شه از دوست، یم. ادیبه دست نم ییهمه نظرات و گفته ها که با آشنا -

:فکر کرد و گفت يچند لحظه ا هومن

م؟یصحبت ها رو رو در رو بزن هیو بق میقرار بذار هی دیموافق یمیخانم کر -

.دیطول کش یکم امکیپ نیا پاسخ

.شتریب ییمدت کوتاه و آشنا هی يبرا یباشه، ول -

من بگم؟ ای دیکن یم نییزمان و مکانش رو شما تع. قبوله -

.زمانش با شما که سرتون شلوغ تره، و مکانش با من -

.کارمیمن فردا بعد از ظهر حدود ساعت هفت ب. منصفانه است -

.میکه اون روز رفت یشاپ یهمون کاف -

.پس تا فردا -

.دارید دیبه ام. خوبه -

 يحاال که برا. مسخش کرده بود دایچشمان ش ییبایز! غ چرا؟درو. قرار فردا تمام ذهنش را پر کرده بود. گذاشت زیم يرا رو یگوش هومن

گذشته  يبه انتخاب نسل ها ادیز. ازدواج کند که خودش انتخاب کرده است، دوستش داشته باشد یخواست با کس یازدواج اجبار داشت، م

.نداشت ياعتقاد

 یشوخ یبرخوردها در حد صحبت و گاه نیدوست، آشنا، اما همه ا ل،یدر فام. چه در دانشگاه وچه در خارج آن. برخورد داشت يادیدختران ز با

.قلقلک داده نشده بود يو احساسش نسبت به دختر دهینگرد يجد شیروابط برا نیاز ا کی چیو بگو بخند بود هرگز ه

***

.هفت بود ساعت

!خانوم ها قابل بخشش بود يبرا قهیخب، پنج دق. دیرس هقیپنج دق ریبا تاخ دایش. برد یشاپ در انتظار به سر م یکاف رونیب ن،یداخل ماش هومن

.درب رستوران را گشوده و او را به داخل دعوت نمود. کرد افتیدر يپر از انرژ یمودبانه داد و پاسخ یسالم. شد ادهیپ نیماش از
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.نشستن انتخاب کردند يرا برا یمکان دنج دایش شنهادیپ به

:دیپرس هومن

د؟یخور یم یچ -

:زد و پاسخ داد یسمتب دایش

.یشکالت یبستن -

هومن سه  یبستن. شکسته نشد نشانیسفارش ها سکوت ب دنیتا رس! باشد، حاال از هر نوع یبستن. سفارش داد یشکالت یهم دو عدد بستن هومن

.سوته تمام شد

 یامر به سخت نیمهار ا يشد و تالشش برا یم دهیاراده به سمت چشمانش کش ینگاهش ب. خورد یبا ناز م. بود دهیهنوز به نصف هم نرس دایش

.رفتیپذ یصورت م

:و گفت دیآب را سرکش وانیل کی

اد؟یاز مزه اش خوشتون نم -

:زد و گفت يلبخند دایش

!چرا، خوشمزه است -

:فقط گفت هومن

!اوهوم -

:به او کرد و گفت ینگاه دایش

د؟یپرس یسوال رو م نیچرا ا. هست لمیخودم سفارش دادم، پس باب م -

:داد و گفت هیتک یرا به صندل شیبازو هومن

!دیکن یم يباز يباهاش باز. دیفکر کردم دوس ندار -

:کرد و گفت يخنده ا دایش

!دیخور یم عیسر يادیشما ز -

!تازه به خاطر شما لفتش دادم -

:تر شد و گفت قیاش عم خنده

!دیخودتون سفارش بد يبرا گهید یکیخب ! دیلطف کرد -

:تکان داد و گفت يشانه ا هومن

!دو تا سفارش بدم د،یمنتظرم شما هم تموم کن -

:دختر خندان و متعجب شد نگاه

!رو تا آخر تموم کنم یبستن هیتا حاال تجربه نشون نداده که ! من؟ نه. اوه -
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د؟یچرا؟ دوس ندار -

.زنه یکم که بخورم دلم رو م هی یدوس دارم، ول -

:با خنده گفت هومن

!؟یچ یعنی دیگ یکه م ینیاصال ا. دلم رو زده باشه ادینم ادمی یجا دارم ول هیرو  یمن تجربه خوردن چهار بستن یول -

.شده بود دایصورت ش نفکیجزو ال خنده

!؟یهمش شکالت! هیباور نکردن! د؟یدینترک -

:از هم باز کرد و گفت یدستانش را کم هومن

رو هم  گهیمتنوع د يمزه ها یول اد،یخوشم م ییو گردو یلیوان یاز بستن شتریمن ب. نبود یشکالتنه، همش ! باشم دهیرسه ترک یبه نظر نم -

!کنم یدوس دارم و ردش نم

.هیمن کاف يبرا د،یخودتون سفارش بد يخواد بازم برا یحاال اگه دلتون م! طور نیپس ا -

:داد و گفت هیتک یدوباره به صندل هومن

!هیکافمن هم  يبرا. خوام ینه، نم -

:اش را کنار گذاشت و گفت یبستن دایش

!میپس بر. یممنون بابت بستن یلیخ -

:انداخت و گفت یشانیبه پ ینیچ هومن

!کجا؟ -

:زد و گفت ینرم تبسم

!پارك هست هی ابونیخ نیسر هم! میبزن یقدم رونیب میبر -

.خارج شدند دایش به دوش شدو. از جا برخاست و حساب کرد. طور نیپس ا. رفت نیاش از ب یشانیپ نیچ

به سمت  دایش. گرفت يفاصله کنارش جا یهومن هم با کم. نشست یخال مکتین نیاول يرو دایش. به پارك هر دو سکوت کرده بودند دنیرس تا

:او برگشت و گفت

د؟یراجع به من بدون يزیچه چ دیدوس دار -

!زهایچ یلیخ -

!دیباشه، بپرس -

. داد یسوال ها را م یزمان خود پاسخ برخ. یفعال چند سوال عموم. آرام آرام بهتر بود! نبود که يجلسه خواستگار سوال داشت بپرسد، اما یلیخ

:دیپرس

چند سالتونه؟ -

.و سه سال ستیب -
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مهم  شیبرا ادیهر چند ز. کند، و هم سنش کمتر از خودش بود يهم مجبور نبود بچه دار. مقبول بود شیبرا یدو سال تفاوت سن. بود خوب

.از خودش کوچک تر باشد یخواست همسرش کم یدلش م ینبود، ول

:دیهم پرس دایش

!و شما؟ -

.و پنج ستیب -

:تکان داد و گفت يسر دایش

د؟یدرستون رو تموم کرد -

.هم شرکت خواهم کرد یگذروندن طرحم؛ البته آزمون تخصص يبرم برا دیتا دو سه ماه با. آره بایتقر -

.خوبه -

:دیرسپ هومن

د؟یمشغول کار هست ییشما جا -

.دوس دارم شاغل باشم ادیب شیاگه پ یول ومده،ین شیهم پ تشینه، موقع -

به هر حال با حضور خانوم ها . خواهرش هم شاغل بود. نداشت یاگر شاغل بود که بود، اگر هم نبود اشکال. امر نداشت نیبا ا یمشکل ادیز هومن

.آمد یخوشش هم م ينحو هیت، بلکه نداش یدر اجتماع نه تنها مشکل

:از سکوت استفاده کرد و گفت دایش

د؟یعالقه مند ییها حیبه چه تفر -

:پاسخ داد يبا اندك فکر هومن

.نترنتیا م،یگ یگاه ،يفوتبال، کوهنورد -

:باال انداخت و گفت ییابرو دایش

د؟یکار باش یکردم رزم یفکر م ن؟یهم -

.کیمناستیرفتم ژ یچند سال هیبچه که بودم . دمکار نکر یوقت رزم چینه، ه -

!رو فرمه کلتونیه یول -

 نیاز ا يزیو پنج ساله چه چ ستیجوان ب کی يبرا! خب چه بهتر. نبود یحداقل خجالت ایپروا بود،  یدختر ب نیا. در جواب کرد یستیا هومن

 يو پنج ساله که پر است از احساس ها ستیپسر جوان ب کی. تخوراك همان سال هاس ،ییپروا یب د،یتمج ف،یتعر! توانست باشد؟ یبهتر م

.که دوستش هم دارد لذت بخش بود يدختر دییتا. دختر کی دییکم دارد، تا زیچ کیتنها . یو روح یمردانه در اوج قدرت جسم

!دهیمف یسالمت ياشه و هم بر یم یهم تمدد اعصاب. ينه حرفه ا ،یالبته تفنن. رم ورزشگاه یم يدو سه جلسه ا يهفته ا -

:ر ا باال داد و باخنده گفت شیابروها دایش

!اشتباه نکردم دیدید -
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:تازه کرد و گفت یهومن نفس. حرکتش درشت تر هم شده بود نیدرشت دختر با ا چشمان

!کنم یموضوع نگاه نم نیبه ا يهم جد یلیرم، خ یم يباشگاه بدنساز. ستمیکار ن یبه هر حال رزم -

 يپسر هشت ساله ا. زد و گرفت نیتوپ را به زم يدوبار یکی. حرکت توپ را گرفت و بلند شد کیدر . به شانه هومن خورد ياپسر بچه  توپ

 کشیبدون حرف نزد! شد چه؟ یم یاگر عصبان! بود دهیمرد کوب نیا يشد توپ را بخواهد، آن را به بازو ینم شیرو. شد کینگران و خجل نزد

:به پسرك انداخت و گفت ینگاه خندانهومن . ستادیا

توپ مال توئه؟ نیا -

:کرد و گفت یاخم! لحظات را خودش کم تجربه نکرده بود نیا. آمد یاو خوشش م یهومن از کالفگ. بله یعنیبچه سرش را تکان داد،  پسر

ش؟یخوا یحاال م -

:بچه از اخم او دستپاچه شد و گفت پسر

!جا نیشد اومد ا یچدونم  یکردم اونور، نم یآقا داشتم شوتش م -

:گذاشت و گفت نیتوپ را زم هومن

!؟يشوت کرد يچه طور نمیشوت کن بب -

:زد و گفت يهومن لبخند. به توپ زد يضربه ا پسر

.بدم ادتی اریبدو توپ رو ب! یتوپ بزن ریز دیکه نبا یدور بفرست ریمس هیتوپ رو  يخوا یم یبچه جون وقت -

:گفت دایش. نشست دایبعد دوباره کنار ش قهیدق چند. دیخوشحال دنبال توپ دو پسر

!دیباحوصله ا یلیخ -

.ادیهستد، ازشون خوشم م یبچه ها موجودات پاک -

:برگشت و گفت دایبه سمت ش. کرد یم نیداشت با عالقه تمر. کرد یم بیبا چشم حرکات همان پسر را تعق هومن

اد؟یخوشتون م ییها حیشما از چه تفر -

!شم ینم ریوقت ازش س چیخود داره که ه يهم جا دیالبته خر اد،یخوشم م يشنا و کوهنورداز  شتریمن ب -

:حرف از جا برخاست و گفت نیگفتن ا با

.برم دیبا گهیمن د -

.هم برخاست هومن

.رسونمت یم -

!شه براتون یزحمت م -

.تعارف کرد دایدر جلو را باز، و به شهومن . دندیکه رس نیکنار ماش. راه افتاد و دختر وادار شد دنبالش کند هومن

.دییبفرما -

.کرد ينشست و تشکر دایش
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:دیهومن پرس يریمس یاز ط پس

د؟یموافق يبا قرار بعد -

:کرد و گفت یمکث دایش

د؟یفرصت دار یک -

پس فردا بعد از ظهر، کجا؟ -

.زنم یکنم بعد براتون اس ام اس م یفکر م -

!خب اریبس -

:هومن گفت. ستدیاز او خواست با یابانیسر خ دایش

!برمتون یم د،یبد قیآدرس دق -

:کرد و گفت ینگاه دایش

!که دیفهم یم ام،یتا دم کوچه با شما ب ستیآخه درست ن -

.دارید دیبله، پس به ام -

.رقه اش کردبا چشمانش بد يهومن چند لحظه ا. کرد و دور شد یمودبانه خداحافظ. شد ادهیرا باز کرد و پ نیدر ماش دایش

.به پنجره زد يشد و ضربه ا کینزد سیپل. بود نامناسب بود ستادهیکه ا ییجا

***

.به در اتاقش خورده بود يضربه ا. ضربه موجب تغییر جهت نگاهش شد يصدا

.کشید و برخاست یآه. از مرور خاطراتش دل کند. خورد یتکان

!چه عجب، باالخره این دختر هم در اتاقش را زد خب. ملیکا پشت در بود. نیمه بازش را کامل گشود در

:ناراحت و بغ کرده، گفت طاها

.مامان نذاشت بیام پیشتون -

:طاها را کشید و گفت یخم شد و لپ خوردن یکم هومن

!نترس ،یکن یم يباز يمیا! باشه، وقت که تموم نشده -

:به ملیکا کرد و گفت یکوتاه و کم رنگ اخم

!بیاد بهتون گفتم بذارید -

:گفت یبا لحن آرام ملیکا

.حوصله بودم، نبرده بودمش یب یدیروز کم. بردمش حموم -

.آهان؛ پس این طور -
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:طاها برد و گفت يبه داخل موها یدست

!تمیز شدیا یحساب -

:رو به ملیکا گفت و

آماده اید بریم؟ -

.بله -

.به موهایش کشید يداخل اتاق برگشت و شانه ا به

کرد، دستش را  یخوب بود، دعوایش نم یعمو خیل. طاها بالفاصله دست مادر را رها کرد و دست عمو را گرفت. اتاق خارج شدند از یتای سه

!پد هم داشت يگرفت، و از همه مهم تر آ یسفت نم

لمه را هم به زور با این مرد ملیکا که تکلیفش مشخص بود همان دو ک. هومن کلید را تحویل داد و راه افتادند. سکوت سوار آسانسور شدند در

بافت و سرحال  یمسلما این مرد همان مرد نیم ساعت پیش نبود که آسمان ریسمان م. سکوت هومن به نظرش عجیب بود یحرف زده بود، ول

!در فکر بود. به او کرد ینگاه یمزیر چش. بود

!نداشت با هم حرف بزنند یلیلد. بهتر هم بود ياصال این طور. شکست یهم که هرگز این سکوت را نم ملیکا

فقط دو گام اول دستش . همیشه عادتش همین بود. طاها دست هومن را هم ول کرده بود. بیشتر از صبح یپر بود از دست فروش ها، حت مسیر

 یهم م یاگر کس .کند، به همه جا سر بکشد یدوست داشت بدود، شیطان. رفت یاز آرام رفتن آن ها حوصله اش سر م. در دست بزرگ ترها بود

.رفت یزد و تا مرز گریه پیش م یرا بگیرد، نق م دستشخواست به زور 

:با آرامش پاسخ داد. به شماره کرد یاش بیرون کشید و نگاه يآن را از کیف کمر. آهنگ مالیم موبایل هومن برخاست يصدا

!سالم -

:پیچید یپرشور و نشاط هدیه در گوش يصدا

!داداش کوچیکه؟ يچه طور. زیارت قبول. سلـــام -

.بر لبان هومن نشست يلبخند

!خوبم خواهر بزرگه. ممنون -

:با خنده گفت هدیه

گذره؟ یچه خبرا؟ خوش م -

!یشما خال يبله جا. یسالمت -

:طلبکارانه گفت هدیه

!اگه تموم شده بگو یه جدیدش رو برات اس ام اس کنم! چه خبر از لیست من؟ -

.هم خندید هومن

!خرید یزیارت خرید ب يمن هم فقط اومدم برا! تازه امروز اولین روزه ها! به خدا یپرروی یخیل -
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:داد کشید هدیه

!دم خونه ها گفته باشم یهومن به جان خودم رات نم -

ود تمام لوازم عاقبت مجبور ب. کش دادن این موضوع کارساز نبود. و حرف را عوض کرد! این دختر درست بشو نبود که. تکان داد يسر هومن

!زد یخود م یب يچرا چانه . موجود در لیست را بخرد

آیسل چه طوره؟ -

پرسه از عروسکام چه خبر؟ یم. داییش تنگ شده يدلش برا -

.بلند خندید يبا صدا هومن

هدیه، جواب آزمایش بابا رو گرفتید؟ یراست! از دست شما دو تا -

.آره -

چه خبر؟ -

.کلسترول خونش باالست یخوبه، فقط کم یهمه چ -

چند تا؟ -

!یحدود پنجاه شصت تای -

!به خورد شوهرش نده یچرب و چیل يبه مامان هم بگو این همه غذاها. مراقبش باشید -

:کالفه گفت هدیه

ذاره  یش دور افتاده، نمنه این که یه روز از ته تغاری. رو از دستم بگیره یخواد گوش یاز اول صحبتمون تا حاال یه ریز م. بیا خودت بهش بگو -

!دو کلوم با داداشیم اختالط کنم

:مهربان مادر را شنید يصدا

.سالم هومن -

.سالم -

؟يچه طور -

.خوبم -

اون جا چه طوره؟ يهوا -

!گرم یگرم، خیل -

.مادر نگران شد يصدا

.اش یا هتل که زیر کولر باشیبیشتر یا زیارتگاه ب. زیاد زیر آفتاب نریا فدات بشم. مادر به قربونت بره یاله -

!بزرگ شدم ها یناسالمت. مادرم نگران نباش. چشم -

!یمن يبچه  یهزار ساله هم که بش -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 94

:زد و گفت یتبسم هومن

!بر منکرش لعنت -

:گفت يبلند يزود کنار هومن رفت و با صدا. طاها یک مرتبه چشمش به شمشیر جومونگ افتاد. کرد یدر حال راه رفتن مکالمه م هومن

!شمشیر رو پیدا کردم. عمو، عمو -

:طاها گفت يخانوم با شنیدن صدا معصومه

بود؟ یک يصدا -

قبل از این که . خواست هر چه سریع تر تمام حواس عمو را معطوف خود کند یبه طاها کرد که شلوارش را چسبیده بود و دلش م ینگاه هومن

:گفت یبا لحن پرعتاب. دورتر برد یرفت و کشید و کمبدهد، ملیکا سریع دست طاها را گ یبتواند پاسخ

!زنه یداره با تلفن حرف م یبین ینم -

:به مادر پاسخ داد هومن

.یبانمک و خوردن يیه کوچولو -

همسفرات هست؟ ياز بچه ها -

.آره -

:به مادر نق زد طاها

.عمو خودش گفت شمشیر جومونگ رو نشونش بدم -

.ملیکا محکم تر دستش را گرفت و نگذاشت جلوتر برود. ا از دست مادر بیرون بکشدبا این حرف خواست دستش ر و

.الزم نکرده -

:گفت یهومن با دیدن جدال بین مادر و پسر پشت گوش. هنوز اصرار داشت طاها

.گیرم، فعال خداحافظ یمامان بعدا باهاتون تماس م -

:کشید و رو به ملیکا گفت دست طاها را از دست مادر بیرون. به آن دو نزدیک شد و

.خودم گفتم نشونم بده ؟يکارش دار یچ -

:که مدافع پیدا کرده بود گفت طاها

!گفتم يمامان دید -

:به پسرك زد و گفت یتبسم هومن

کو؟! نشونم بده ببینم -

:یک بسته نشان داد و گفت. رفت یبا عالقه به سمت مرد دست فروش طاها

!شنگهببینید چه قدر ق. ایناهاش -

:رو به طاها گفت. ارزش داشت یطاها خیل يبرا یهمش چهار هزار تومان قیمتش بود، ول. کرد یبه شمشیرها نگاه هومن
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قبوله موقع برگشت بخریم؟! شاید نذارند ،يبر یتون یبا این بسته نم! ریم مسجد یطاها؟ داریم م -

.سخت تر از تحمل کردن وجود ندارد يیک بچه کار يبرا. در حال فکر بود. لبانش را غنچه کرد طاها

:دخالت کرد و گفت ملیکا

!خرم یشما چرا؟ اگه الزم باشه خودم م -

یک اسباب . ارزش چانه زدن را هم نداشت یکه حت یاز آن های. که هومن اصال دوست نداشت بشنود یاز آن های! هم از آن حرف ها بود این

 ياگر برا. برگشت و خیره در چشمان ملیکا نگاه کرد، اما برعکس تصورش ملیکا از رو نرفتاصال من و تو داشت؟  یچهار هزار تومان يباز

دریا  یقطره قطره جمع گردد وانگه! ییک دین چهار هزار تومن یاو مهم بود که بیش از این مدیون این مرد نشود، حت يبرا یول ،هومن مهم نبود

!شود

:نگاه از ملیکا گرفت و رو به طاها گفت هومن

 یذاریمش هتل دوباره برم یریم م یخریم، بعد م یاشکال نداره، اول این رو م یتا اون موقع تحمل کن یتون یشد؟ اگه نم یتصمیمت چ -

.گردیم

برویم هتل و . اش هم گرفته بود يهوا باز ياین مرد نه تنها حرفش را نشنیده انگاشته بود، بلکه در این گرما. لبانش را به هم فشرد ملیکا

:محکم گفت! گردیمبر

!رستگار؟ يآقا -

:بزند، گفت یهومن انگار دقیقا منتظر این حرف بود، قبل از این که ملیکا بتواند حرف و

!خود شلوغش نکن یکنم ب یپس خواهش م! ره یدادم، سرم هم بره قولم نم یمشکل کجاست؟ من به بچه یه قول! چیه؟ -

:دوباره به طاها نگاه کرد و گفت و

شد؟ یتصمیمت چ طاها؟ -

:دو پا نشست و گفت يدر مقابل طاها رو و

. هوا گرمه و اگه بریم برگردیم. یدم که زودتر برنده بش یرو یادت م یپد یه روش يبازیت در آ يبرگشت تو يبمونه برا یاگه قبول کن یول -

!شه یمامانیت اذیت م

:گفت طاها

!شه؟ یفقط مامان اذیت م -

:گفت. را باالتر نیاورد تا عکس العمل ملیکا را ببیند، ندیده هم برایش بامزه بودنگاهش . زد يلبخند هومن

!اند دیگه يمردها هم قو! آخه من و تو مردیم. آره -

.از این حرف خوشش آمده بود طاها

:گرفت و گفت يمردانه ا ژست

!باشه، بمونه برا برگشت -
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:زد و گفت ياز عکس العمل طاها لبخند یراض هومن

!فرین پسر خوبآ -

:دستش را در مقابل طاها گرفت و گفت و

!بزن قدش -

:به خودش، و پرسید یبه دست هومن کرد و نگاه ینگاه طاها

!؟یچ یبزن قدش یعن -

!بلد نبود! گرفت؟ یبایست یاد م یزد، از کجا م یپدرش هم از این حرف ها نم. ینداشت، نه عمو داشت نه دای يبچه تقصیر خب

!بود یچه قدر این بچه خواستن. طاها را گرفت و یک دور در هوا چرخاند يبرخاست و زیر بازوها. ا عقب انداخت و خندیدسرش ر هومن

.از ته دل خندید طاها

هم داشت  یکوچک يدر آن لحظه اگر دلخور. کرد یملیکا به حرکات شاد آن دو نگاه م. زمینش گذاشت یاز یک دور چرخ چرخ عباس بعد

حاضر بود تمام عمر و زندگیش را بدهد، . خنده طاها در دنیا وجود نداشت يقشنگ تر و لذت بخش تر از صدا يبرایش چیز. دبرطرف شده بو

.کرد یتمام دنیا را با یک خنده طاهایش عوض نم. پسرش همیشه بخندد یول

؟يچرا نمیا -

.کندتر کرد تا ملیکا همگامش شود ییش را کمهومن قدم ها. نفس کشید و راه افتاد. هومن بود که به خودش آورد يصدا این

:هومن ایستاد و خطاب به ملیکا گفت. محوطه شدند وارد

دیگه؟ یشناس یرو م يورود -

:هومن گفت. با اشاره سر تایید کرد. صبح خودش آمده بود. شناخت یبود م معلوم

!پس بعد از نماز ظهر بیایید همین جا، با هم برگردیم. خب یخیل -

:طرفین الزم االجرا زیر لب گفت يقرارداد بسته شده بود و برا. غیر از جواب مثبت نداشت يچاره ا ملیکا

.باشه -

:گفت یبا تبسم هومن

.فعال با اجازه. التماس دعا -

!درشت تر از مسعود بود. اولین بار قامت او را از نظر گذراند يملیکا سر بلند کرد و برا. راه افتاد و

:گفت يرا بگیرد که طبق معمول نتوانست و مجبور دست طاها خواست

.طاها ندو، همراهم بیا -

 یهمان قدر فهمید که م. گفت یم یبه عرب يچیز! قصد داشتند داخل شوند که مامور زن دم در مانع شد. کفش هایشان را درآوردند يورود دم

دیدند این یک  یاصال مگر کور بودند و نم! نگفته بود يچیز یمده بودند و کسنماز صبح با هم آ يبرا! بابا يا! گوید طاها نباید قسمت زنانه بیاید

به هر حال آن زن فعال . فهمید که کوچک است یم یداد، اما هر کس یبیشتر از سنش نشان م یدرست بود که طاها کم! بچه که نه، خردسال است



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 97

:و گفت! شود یپنج چه م یو فکر کرد در عرب با انگشتانش نشان داد پنج. عشقش کشیده بود او را نگذارد داخل شود

!خمس سنین -

خواندن از عهده گفتن یک  یحواله کرد که بعد از این همه تحصیالت و مثال عرب راهیکشور بد و ب یخود و سیستم آموزش يبرا یدر دلش کل و

.آید یساده هم بر نم يجمله 

:به سر طاها کشید و گفت یدست. دوباره پله ها را پایین آمد. قانع کردن این زن وجود نداشت يبرا یخیر انگار راه نه

!کار کنیم؟ یحاال چ -

:کودکانه پرسید طاها

گفت؟ یم یمامان خانومه چ -

!تو مسجد يگفت تو نباید با من بر یم -

چرا؟ -

!ياین که بزرگ شد يبرا -

!دوست داشت زود زود بزرگ شود. خوب بود که بزرگ شده بود! خندید طاها

مردد . مرد زورگو، ایستاد يکلمه  يصفحه حرکت داد و رو يانگشتش را رو. به موبایلش کرد یمستاصل نگاه. رسید یناراحت به نظر م ملیکا

!شود زنگ بزند یا نه؟ یهم مهربان م یبود که به این مرد زورگو که انصافا گاه

یا باید ! کند یم یال همان مرد زورگو به علت تنها برگشتنش پوستش را غلفتیا باید به هتل برگردد که در این صورت احتما. ثانیه فکر کرد دو

کند و  یفن يبگیرد و او را ضربه  ییا باید با آن زن کشت! آن مرد بیاید يبرگردد سر قرارشان و همان جا بایستد تا بعد از دو ساعت و اند

!وارد مسجد شود یچریک

!آن زن حدود دو سه برابرش هیکل داشت. فتبه زن کرد و از این فکر خنده اش گر ینگاه

فهمید چرا با خوردن هر زنگ، ضربان  یفقط نم. را دم گوشش نگه داشت یگوش. انگشتش کلمه مرد زورگو را لمس کرد. نبود يچاره ا نه،

.گیرد یرود و استرس م یقلبش باال م

هفتم فصل

!کایمل. زد و دوباره نگاه کرد یپلک. به صفحه کرد یرا گشود و نگاه یکاور گوش. دهنوز وارد مسجد نشده بو. ستدیموجب شد با لشیموبا يصدا

!دیخار یکردند م یسرش رشد م يکه داشتند رو ییشاخ ها يجا يبه احتمال قو. شد دهیسرش کش ياشاره اش رو انگشت

.پاسخ را زد و تماس برقرار شد دکمه

!بله؟ -
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 يهر چند گفتن کلمه ! بوده ویس ینه بابا، اسمش حتما داخل گوش! کند؟ یخود را معرف! ؟یه، چه سالمن! سالم بدهد؟! دیماند که چه بگو کایمل

به  يگرید زیشروع مکالمه چ يبرا یرستگار هست، ول يخب معلوم بود که آقا. دیرس یدلچسب به نظر نم ادیهم پشت تلفن ز» !رستگار؟ يآقا«

!دیرس ینمذهنش 

:کرد و گفت یدست شیکه هومن پ دیبگوباز کرده بود که همان را  لب

!یخانم فتح دییبفرما -

:آرام گفت. کارش ساده تر شده بود. دیکش ینفس

!اومده شیپ یراستش مشکل. مزاحم شدم دیببخش -

:شد يجد هومن

!شده؟ یچ -

!داخل مسجد ادیذارند باهام ب یفقط طاها رو نم! ستین یمهم زیچ -

چرا؟ -

!بره بخش مردانه دیگن بزرگه، با یحاال م یدم، ولچه بدونم صبح برده بو -

:کرد و گفت یخنده نرم هومن

حاال؟ ییکجا -

.خانوم ها يدم ورود -

.میکه از هم جدا شد ییهمون جا ایب -

.منتظر جواب باشد، تماس را قطع کرد نکهیبدون ا و

:به او کرد و با خنده گفت یقیبلند کرد و نگاه دق نیا را از زمطاه دیبه لب داشت، تا رس يهومن لبخند. بودند دهیهر سه رس قهیدو دق سر

!دن؟ یخانوما رات نم نیو ب يکه مرد شد ،يتو در عرض دو ساعت چه قدر بزرگ شد نمیبذار بب -

:چرخاند و گفت کایصورتش را به سمت مل و

!شه؟ یم یرو همراه من باشه چ ییغذا يه تمام وعده هااگ نیصبحونه رو با من اومده ها، بب هیفقط ! نه بابا، انگار واقعا بزرگ شده -

:قرار داد و دستش را گرفت و گفت نیزم يرا رو طاها

!برو راحت باش. بردم یبا خودم م ستیبا یاز اول هم م. نگران نباش، مواظبشم -

:نگاهش کرد و گفت یبا قدردان کایمل

!گهیشرمنده د -

:گفت کرد و کایبه چشمان مل یقینگاه عم هومن

!برو به سالمت! دشمنتون شرمنده باشه خانوم -

با رنگ  دشیتضاد رنگ سف. او کرد يبه سر تا پا یهومن نگاه. چادر مشت شده بود ریز لیدل یدستش ب. دوخت نینگاهش را به زم کایمل



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 99

 يدیسف نیبه ا ادیچشم اعراب ز! زدندایکرد در آن جا روبند ب یاگر دست او بود مجبورش م. دیکش یقیدم عم. چادر قابل توجه بود یمشک

.عادت ندارد

:به او بدهد، خطاب به طاها گفت یپاسخ ای ندازدیبه هومن ب یآن که نگاه یب کایمل

!یکن تیخب؟ نکنه عمو رو اذ! هم نکن یشلوغ. باش یبچه خوب -

 افهیق. بود شیایمادر تمام دن. ادرش جدا شوددوست نداشت از م یکرد بزرگ شده، ول یهرچند احساس م. دیرس یبه نظر نم یراض ادیز طاها

.نمود یاش درهم م

:دست پسر کوچولو را فشرد و گفت هومن

!هم بهمون خوش بگذره، مگه نه؟ یقراره کل. هیپسر خوب شهیطاها هم -

:هومن گفت. تکان داد يسر طاها

!بخورمت رمیبگ امیحاال بدو، دارم م -

.الشو در رفت، هومن هم به دنب دیخند بچه

!دانست که هست یاعتماد چگونه در وجودش رخنه کرده، اما م نیروز ا کیدانست در عرض  ینم. مرد اعتماد داشت نیبه ا. آرام بود کایمل

.کرد يداد و تشکر یسالم. شد رهیبلند کرد و به گنبد سبز رنگ خ سر

.کند حیروردگارش را تسبپ. آورد ينماز به جا. قصد داشت قرآن بخواند. دردسر وارد شد یبار ب نیا

اش، به حضورش  یبه مسعود، به زندگ تش،یبه خودش، به موقع. دیشیفقط نشست و اند. کارها را نکرد نیاز ا کی چیحاال که تنها شده بود، ه اما

.گاه شکر ه،یکرد، گاه گر هیگاه گال. حرف زد شیدر آن جا، به قسمت فکر کرد و با خدا

خواند در  یهم نماز م یالبته گاه. خنداند یگذاشت، او را م یزد، سر به سرش م یهومن با حوصله بود با او حرف م. طاها هم بد نشده بود يبرا

.کرده بود که از کنارش جنب نخورد دیاک هیتوص طیشرا نیا

:با تعجب گفت طاها

عمو پس مهرت کو؟ -

:تامل گفت یبا کم. دیفهم یرا نم نیبچه که ا یکرد، ول یبود که به سنگ مرمر سجده م ستادهیا ییجا هومن

.ذارند یکنند هنگام سجده مهر نم یم یکشور زندگ نیکه در ا ییکسا -

چرا؟ -

.خاص خودشون رو دارند دیخب اون ها هم عقا -

؟یچ یعنی دیعقا -

!که براشون مهمه يزیچ یعنیفکر،  یعنی -

:کرد و بعد گفت یتوقف طاها

من مهمه؟ يمثل مامان من که برا -
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:گفت. داد که هم درست باشد و هم او بفهمد حیرا توض يزیبچه با آن سن چ کیسخت بود به . داد هیدستش را به چانه اش تک هومن

 یم یتو راجع به خدا چ نمیبب. مهمه یلیخ یهر کس يکه برا يفکر هی. مثل فکر يزیچ هی ه،یگرید زیچ دهیعق یول. تو مهمه يدرسته مامانت برا -

؟یدون

:خود را جمع و جور کرد و گفت طاها

.ده یبهمون م میبخواه یما رو دوست داره، هر چ ده،یبزرگه، ما رو آفر یلیدونم خدا خ یم -

:تکان داد و گفت يسر هومن

.تو درباره خداست دهیعق یکه گفت ییها نیا ن،یآفر -

:بچه سخت بود، لبانش را غنچه کرد باز گفت يمطلب برا درك

م؟یمهر بذار دیکنند نبا یکنند فکر م یم یجا زندگ نیاکه  ییکسا یعنی -

.آره -

د؟یگن نذار یبه شما م -

.بله -

کنند؟ یکار م یچ دیاگه بذار -

.موضوع دعوا بشه نیهم سر ا دیدونم، شا ینم. دارند یبر م اد،یخوششون نم -

.کند ریذهن او را درگ ادیمورد ز نیخواست در ا ینم هومن هم. کوچک بود یلیمطلب خ نیدرك ا يبرا شیذهن کوچولو. متفکر بود طاها

:بلند شد و گفت طاها

!خوام نماز بخونم یمن هم م -

؟يبلد -

؟یگ یاون جاش رو بهم م. ستمیگن رو بلد ن یو م نندیش یم نیفقط اون جا که رو زم. آره -

.البته -

:بعد با شک ادامه داد و

؟يدار ادی نمیطاها اول حمد و سوره رو بخون بب -

:با ذوق گفت طاها

.همه بلدم نیا -

:هومن ابروانش را باال برد و گفت. پنج تا یعنی. دستش را کامل باز کرد کی و

.نمیحاال حمد رو بخون بب ؟یگ یراست م -

:دستش را مقابل صورت هومن گرفت و گفت طاها

هاست؟ نیاز ا کیحمد کدوم  -
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:د و بعد گفتفکر کر یکم. منظور بچه نشده بود متوجه

؟يد یچرا دستت رو نشون م. دونم ینم -

:انگشت اولش را نشان داد و گفت طاها

.نهیالحمدهللا الرب العالم نیا -

.سوره قدر یسوره عصر و پنجم یچهارم. کوثر یسوم. را خواند دیرا نشان داد و سوره توح یو دوم. بعد سوره حمد را خواند و

!طور، حاال متوجه شد نیا پس

!یکه دوست داشته باش یهر چ ،يمن دار شیقشنگ پ زهیجا هی. به تو پسر باهوش نیهزار آفر -

:با ذوق گفت طاها

!جومونگ ریشمش -

:با خنده گفت هومن

.از اون ریخرم، غ یاون رو که م -

:فکر گفت یبا کم طاها

.خوام یم یآدم آهن -

!خونم تو هم تکرار کن یبلندتر م یمن کم میباشه، حاال پاشو با هم نماز بخون -

.باشد دهینماز بهش چسب نیبه اندازه ا ينماز چیآورد ه ینم ادیهومن به . ستادندیدو به نماز ا هر

.دیرس کایبودند که مل ستادهیا يا قهیپنج دق. از اقامه نماز ظهر و عصر همراه طاها به مکان مقرر رفتند بعد

:آن ها گفت دنید با

د؟یوقته اومد یلیخ -

:پاسخ داد منهو

.قبول باشه م،یدینه تازه رس -

نکرد؟ تتونیطاها اذ. از شما هم قبول باشه -

.هیخوب یلیگفتم که پسر خ. نه -

:هم دخالت کرد و گفت طاها

!میمامان، من و عمو با هم نماز خوند -

:و گفت دیبه سر پسرش کش یدست کایمل

!پسر گلم نیآفر! واقعا؟ -

.مادرش لوس کرد يرابا لذت خودش را ب طاها

:گفت هومن
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م؟یبزن یگشت هی ایهتل  میبر يخوا یم -

:نگاهش کرد و گفت کایمل

!وقت ناهاره -

.بهیپاساژ الط میبر. میها بزن یکینزد نیهم یگشت هیهتل، اگر نه  میباشه بر دیگرسنه ا یلیاگه خ. ناهار رفت يشه برا یتا ساعت سه م -

!دارم یطاها هم خوراک يبرا ستمینه، من که گرسنه ن -

.در آورد و به طاها داد یکوچک کیک فشیاز ک و

کنار  یفقط به آرام. نرفته بود دیشد که خر یوقت م یلیخ. به مغازه نداشت يادیتوجه ز کایمل. کرد یم طنتیطاها ش. زدند یپاساژ قدم م در

.بود یفروش ياما نگاه هومن به دنبال مغازه اسباب باز. داشت یهومن گام بر م

 يچشمش را گرفته بود، برا یخوش طرح يروسر. از او تیهومن هم به تبع ستادیا کایگذشتند که مل یم یفروش يمغازه روسر کیکنار  از

فروشنده  ارتگاهیبر عکس ماموران داخل ز. داخل مغازه رفت طاها و هومن هم وارد شدند. بود نیو سنگ بایز. دیرس یمادرش برازنده به نظر م

داشت، در  یمتنوع یرنگ بیترک. خواست ياز آن روسر. فهماندن منظورش نداشت يبرا یکردند پس مشکل یصحبت م یفارس سیسل یلیها خ

داشت، به دست  يکه رنگ روشن تر یکی. ظاهرا قشنگ بود. ها را برانداز کرد يهومن هم روسر. چند رنگ قشنگ داشت. انتخاب مانده بود

:گرفت و گفت

!قشنگ تره نیا -

:گفت متیبا مال. بود یانصاف یب. در ذوقش هم نزد یاز او نظر نخواسته بود، ول کایمل

.يقشنگه و هم قهوه ا هیخوام، هم طوس یمامانم م يبرا -

:ها نگاه کرد و گفت يبه روسر يگرید دیبار با د نیا هومن

.دارم یمادرم برم ين برارنگش رو هم م هیرنگش رو تو بردار  هی. مامان ها مناسبه يبرا یگ یراست م -

.را به دست هومن داد يمادر خودش برداشت و قهوه ا يرو برا یگفت و رنگ طوس يباشه ا کایمل

:گفت هومن

.ادیشاد خوشش م يرنگ ها بیاز ترک. خوام یخواهرم م يهم برام انتخاب کن، برا گهید یکی -

:آنها را به هومن نشان داد و گفت. قشنگ بودند یلیاز آن ها خسه تا . خوش رنگ انتخاب نمود يچند روسر. چشم چرخاند کایمل

.دیخواهرتون انتخاب کن قهیها هر سه قشنگند، خودتون با توجه به سل نیا -

:و رو کرد و گفت ریآنها را ز هومن

از نظر تو کدوم بهتره؟ -

.هر سه هم طالکوب بودند. انتخاب کرد يقرمز و سرمه ا یرنگ بیبا ترک یکی کایمل

:آن را کنار گذاشت و گفت. بود قهیخوش سل. تکان داد يسر هومن

.دارم یرو هم من برم گهید يدو تا نیمال خودت، ا نیخب پس ا -
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ها را سوا کرد و  يکه از مغازه خارج شدند، پول روسر نیهم. نکرد، درست نبود یداخل مغازه اعتراض کایمل. بالفاصله هر پنج تا را حساب کرد و

:ومن گرفت و گفتبه سمت ه

.دییبفرما -

:به او و پول در دستش کرد و گفت ینگاه هومن

.بذارش تو -

:و گفت دیکش یقیعم نفس

!دییممنون بفرما -

:تفاوت گفت یباز ب هومن

!خجالت بکش بذار تو -

:داشت آرام جواب دهد یسع هنوز

!شم یم تیاذ يطور نیا د،یریکنم بگ یرستگار خواهش م يآقا -

آرام که الزمه  يبا صدا. ستادیاو ا يرا که فاصله افتاده بود جبران کرد و رو در رو یکرد و گام یاخم کایمل. دست طاها را گرفت و راه افتاد هومن

:صحبت در کوچه بود گفت ي

!دیلحظه گوش کن هیرستگار  يآقا -

:و گفت ستادیا يمجبور

!بفرما -

:گفت یبا لحن محکم کایمل

و به خواستتون احترام  رفتمیپذ لمیرغم م یتابع شما باشم و من عل یمن به نوع م،یسفر هست نیتا در ا دیوز از من خواستشما امر دینیبب -

دو هفته است و مسلما  ست،یدو روز ن یکیسفر ما . میدر کار هم دخالت نکن دیکنم در مواقع خر یخوام، خواهش م یحاال من از شما م. گذاشتم

 ینم يمن چاره ا يبرا دیریکنم، اما اگه نگ یم دیدغدغه خر یمن راحت و ب دیریپول رو بگ نیاگر شما ا. خواهد اومد شیپ ادیها ز تیموقع نیا

.ستیممکن هم ن ریغ یول ستیمطلوب ن ادیبرام ز نیهر چند ا. صرف نظر کنم يدیسفر به کل از هر نوع خر نیکه در ا نیاز ا ریمونه غ

:فتپول را دوباره باال گرفت و گ و

!کنم یخواهش م -

:شد و گفت رهیبه چشمان مصمم دختر مقابلش خ هومن

است،  هیکنم و دوم هد دیبراش خر ادیخرم، خوشم م یطاها م يکه برا يزیهر چ یکی ؛یکن یقرارداد جدا م نیاما دو تا مطلب رو از ا. باشه -

!قبول؟ ،یکن ینم یبخرم اعتراض يا هیدلم خواست هد یلیاگر به هر دل

:گفت. بود متیقدر هم غن نیهم بخ

!دیریرو بگ نیقبول، پس حاال ا -
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!است هیهد هیاصال فکر کن ! شه ینم نیاجرا بشه، شامل مسائل قبل از ا دیحاال با نیقرارداد حاال بسته شد و از هم -

!شد کرد یهم نم شیکار چیه. مرد هم باهوش بود هم لجباز و هم مغرور نیا

:دتالش آخر را کر کایمل

...با آدم داشته باشه، نه به یدن که نسبت یم یرو به کسان هیمعموال هد -

:حرفش و گفت انیم دیپر هومن

!نسبت؟ -

:کرد لیحرفش را تکم طنتیپر از ش یزد و با نگاه يلبخند و

...که تو نیباالتر از ا یچه نسبت -

کلمات در ذهنش حس  نیجالب بود که بر عکس گذشته از انعکاس ا. تباز نگف یخانومم، ول دیخواست بگو. نگفت یهمسرم، ول دیبگو خواست

:استفاده کرد يآن از کلمه محتاط تر يو به جا! نداشت يبد

!یتو محرم من -

 چیه يپس جا. را غلو کرده بود يزیکلمه دروغ گفته بود و نه چ کیمرد نه  نیجا بود که ا نیا انیجر يبد. دیابروانش را در هم کش کایمل

!وجود نداشت یاضاعتر

.وادار به حرکت کند زیراه افتاد و با گفتن عجله کن خواست او را ن هومن

:به کنار او رفت و گفت. بود یفروش يمغازه اسباب باز کی نیتریو يبود چون مشغول تماشا دهیحرف ها را نشن نیاز ا کی چیه طاها

؟يکرد دایپ يزیچ -

:نشان داد و گفت یآهنآدم  کیگرفت و  یانگشتش را به سمت طاها

!قشنگه یلیخ یاون آدم آهن -

هر چند حرف نادرست . هنوز در فکر بود کایمل. دست او را گرفت و داخل مغازه برد. گفت، قشنگ بود یبچه راست م. کرد بیدستش را تعق رد

تن  يکرد به چه کار یتازه درك م! نبود يزیکم چ! محرم. دیفهم یرا م انیانگار تازه عمق جر. در دلش نشست یبود، اما ترس دهینشن يبد ای

. مرد قرار داشت، برهنه مقابلش بود نیدست ا شیکه در حال حاضر آبرو و زندگ تیواقع نیا. خشکش زده بود. لبش را گاز گرفت! داده است

فرار  يبرا یراه. اش نشست یشانیبر پضربان قلبش باالتر رفت و عرق ! با او انجام دهد يتواند هر کار یم یمانع چیآن مرد بدون ه یبه عبارت

!داشت یمرد بستگ نیا یبه مردانگ زیدر آن لحظه همه چ! مادرش یخبر نداشت حت انیجر نیاز ا مکس ه چینبود، ه

عکس العمل او  دنیکرد با د یهومن سرش را خم کرده بود و به چهره اش نگاه م. وارد شد به خودش آمد شیکه به بازو يتکان مختصر با

:گفت

؟يد یکنم جواب نم یتو؟ چرا صدات م ییکجا -

:گفت ریقدم عقب رفت، هومن متح کی کایمل

حالت خوبه؟ -
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:مقابلش گرفت و عجوالنه گفت ایدستش را به عالمت جلو ن کایمل. شود کیخواست دوباره به او نزد و

.بله، بله -

:حال گفت نیبا ا! کرد؟ رییتغ هیدختر در عرض دو ثان نیچرا ا. هنوز متعجب بود هومن

!رو بپسنده تا اون رو بخره يمامانش هم اسباب باز دیگه حتما با یطاها م. داخل مغازه ایب -

:با عالقه آن ها را نشان مادرش داد و گفت. را یکرده بود و هم آدم آهن دایجومونگ را پ ریطاها هم شمش. گفت و وارد مغازه شد يباشه ا کایمل

!بخره زهیخواد برام جا ینمازم م يعمو برا. در قشنگهچه ق نیا نیمامان بب -

:آرام گفت کایمل

!قشنگه یلیآره خ -

!آزاد بود دیپس خر د،یمادر هم رس دییتا خب

:رفت و گفت کایمل شیپ! کدام را بخرد ردیبگ میتوانست تصم ینم. دو عروسک در دست گرفته بود هومن

.خوام بخرم یختر سه ساله مد هی يها بهتره، برا نیاز ا کیکدوم  نیبب -

:گفت کایمل. دو قشنگ بودند هر

!دختر بچه ها هر چه قدر هم عروسک داشته باشند باز کمشونه. دیریخب هر دو رو بگ -

:گفت یبا خنده بانمک هومن

.هسال هم ازم بزرگتره اما اتاق خوابش پر از عروسک هیخواهر من . واال فقط دختر بچه ها عروسک دوست ندارند -

!گفت، اتاق خواب خودش هم پر از عروسک بود یراست م! زد يلبخند کایمل

!آمد یچه قدر خنده به چهره اش م. را نشانه رفت کایلب مل يلبخند رو مایهومن مستق چشمان

:گفت آهسته

!خرم یتو م يعروسک هم برا هی يدیو خند يشد یحاال که دختر خوب -

 یکمتر م. بود يجد. سر سخت بود. کرد بشیهومن با چشم تعق. لبخندش را جمع کرد و مغازه را ترك کرد .ستیسر بلند کرد و او را نگر کایمل

.دیاز او د یشد رفتار لوس

:رسید و گفت کاینزد مل. رفت رونیو ب دیطاها را همراه با دو عروسک خر يها يباز اسباب

!شه یم ریکم کم داره د. گهید میبر -

کالفه دست بر  کایمل. کرد یم يباز میگ يدر اتاق کنار. دیایطاها حاضر نشده بود به اتاق خودشان ب. قش تنها بوداز صرف ناهار در اتا بعد

 یو سع دیدراز کش. شده بود رشیبانگیبود که بعد از مسعود گر يسر درد مهمان ناخوانده ا. شد یسرش داشت منفجر م د،یاش کش یشانیپ

مربوط به اتاق  اناتیجر ،یگرفتگ مایفرودگاه، هواپ يماجرا. را تحمل کرده بود يادیتنش ز ریض دو روز اخدر عر! شد؟ یاما مگر م. کرد بخوابد

.کرده بود تشیکه او را متوجه موقع! تیمحرم ،يآخر نیو ا! رستگار يها، دعوا و اخم و تخم آقا

قرص مسکن هم . یلعنت. باز بلند شد، قدم زد. دیاست، خوابده بار برخ! شکننده بود اریرغم ظاهر سختش بس یعل. بود دهیدرد امانش را بر سر
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از اتاق . بدتر خسته شده بود یعوض رفع خستگ. کرد يرا سپر یبه هر نحو که بود دو ساعت. اوردیهمراهش نبود، فراموش کرده بود با خود ب

آن طاها به خواب رفته بود،  يشد که رو یم دهید تخت کیفقط . کامال باز بود يدرب اتاق کنار. به صورتش زد و وضو گرفت یآب رفت، رونیب

:هومن گفت. در را گشود کایمل. به در اتاقش زد يبعد هومن تقه ا قهیحدود ده دق. به اتاقش رفت. قرار داشت گریاحتماال تخت دوم در سمت د

مسجد؟ دیر ینماز مغرب م يبرا -

.بله -

:دیان پرسنگر یکم. رنگ او شد یدگینگاه متوجه پر کیدر  هومن

حالت خوبه؟ -

.بله خوبم -

؟یمطمئن -

.بله -

:گفت یبه آرام. ناباورانه نگاهش کرد اما نخواست که دوباره با او بحث کند هومن

.میپس آماده شو بر. باشه -

:دیپرس. ابدی یبرود حواسش پرت شده، سر دردش کاهش م رونیکرد اگر ب یتصور م یحال بود ول یهنوز ب کایمل

داره؟یب طاها -

:کرد و گفت یتبسم هومن

.کنم یم دارشیهنوز خوابه، موقع رفتن ب! خسته بود، خوابش برد یلیخ. نکرد يباز شتریساعت ب مین. نه -

!کنم یمن طاها رو حاضر م دیتا شما هم آماده بش. من آماده ام. باشه -

پزشک بود . کرد یرا حس م نیبود، هومن هم ا افتهیحالش اصال بهبود ن کایمل. نرفتند دیبار به خر نیا. دیطول کش یو برگشتشان دو ساعت رفت

.دیفهم ینگاه م کیو در 

:هومن گفت دند،یکه به هتل رس یزمان

؟یباال، موافق میبعد بر میشام بخور میاول بر -

:حال گفت یب کایمل

!ادیخورم، اگه ممکنه طاها با شما ب یمن شام نم -

!يشه که شام نخور ینم -

.تونم یدر حال حاضر نم دیاور کنب -

:و دوستانه نگاهش کرد و گفت قیشه، هومن دق یسر مامانش اوف م یگفته بود گاه طاها

!کنه؟ یسرت درد م -

:متعجب گفت کایمل
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!بله -

:گفت رد،یخود نگ به ياش را کرد تا حالت دستور یکه حداکثر سع یبا لحن! گرفت یو نحوه برخورد با او را یاد م کایمل اتیکم خصوص کم

!يچند قاشق شام بخور يایحال بهتره ب نیبا ا -

!دیتونم باور کن ینم -

!یشه که تا صبح گرسنه بمون ینم -

:خواست خود را به اتاقش برساند، گفت یفقط دلش م کایمل

.خورم یآوردم اگه گرسنه شدم از اونا م یخوراک یطاها کم يبرا. دیکنم اصرار نکن یخواهش م -

:به سمت آسانسور رفت و گفت نهوم

!باال میبر ایپس ب. باشه -

رستوران؟ دیر یمگه شما نم -

!شه ینم ریاول وقته د. میر یبعد م یکم -

:بعد از ورود رو کرد به او و گفت. خواست وارد شود کایاز مل ياتاق را گشود و با اشاره ا در

کنه؟ یسرت درد م يکجا -

:اش فشرد و گفت قهیشق يدو انگشتش را رو کایمل

.جا نیا -

کرد؟ یهم درد م نیسابق بر ا -

.کنه یشه درد م یم یچند ماه هی -

و مزمنه؟ یمیدردش دا یعنیکنه؟  یدرد م شهیهم -

.ینه، فقط گاه -

:دیمحتاط پرس هومن

از قبل بوده؟ ایبعد از فوت شوهرت شروع شده  -

!نه، بعد اون حادثه -

!ارمیمسکن م هیبخور، االن برات  يزیچ هیاول . خب یلیخ -

.که همسفرش مسکن همراه داشت خوشحال شد نیاز ا یرا نداشت ول يزیحوصله خوردن چ. داخل اتاقش رفت کایمل

:دم در آمد و گفت هومن

؟يخورد يزیچ -

.خورم ینه، بعدا م -

!بخور يزیچ هیاول . سازه ینم یمسکن با معده خال. شه ینم -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 108

درد کشنده خالص  نیتا بلکه از دست ا ندازد،یخواست دو سه تا از آنها را باال ب یم. ردیبرد تا بسته مسکن را بگ شیدست پ. کالفه بود کایمل

:گفت یحال یبا ب. شود

!خورم یباشه م -

:و گفت دیدستش را عقب کش هومن

!نمیخوام بب یم. حاال بخور نیشه، هم ینم -

در آورد، با حرص بازش کرد و به  يناچار به سمت ساك رفت و کلوچه ا. دیرس یکه زورش نم فیخواست هومن را خفه کند، فقط ح یم کایمل

:زور دو لقمه از آن را خورد و گفت

خوب شد؟ -

:مهربان جوابش را داد هومن

!هیچیفعال بهتر از ه. آره -

:دستش را باال گرفت و گفت کایمل

!دیپس بد -

بچه اگر دستش به بسته برسد، آن را با  نیدانست ا یم. قرار داد کایو فقط همان را کف دست مل دیکش رونیعدد قرص از بسته ب کی هومن

!ردیگ یم یشکالت عوض

!دهد تیشد کرد، ناچار بود به همان رضا ینم ياما کار! زد یم سیمردك هم خس نیا. تکان داد يسر کایمل

.آب فرو داد وانیل کیرا گرفت و با  قرص

:رفت و گفتدست طاها را گ هومن

!برم یرو هم با خودم م دیکنم، کل یرو قفل م یرونیمن در ب. بخواب ریراحت بگ. ستیوضعت درست ن نیدر اتاقت رو قفل نکن با ا -

:گفت هیحرف صرف نظر کند، با کنا نیرغم حال خرابش نتوانست از زدن ا یعل کایمل

!دیکار عادت دار نیشما که به ا -

:و گفت کرد يخنده صدا دار هومن

!راحت استراحت کن الیحاال با خ! یدر رو باز کن یپاش دیرو نبرم با دیاگر کل. بار به خاطر خودته نیا یبود، ول یهیاون دفعه که تنب -

.دست طاها را گرفت و بیرون رفت و

. روپوشش را گشود يبود، دکمه ها هدیهمان طور که دراز کش. تخت پرت نمود يو خود را رو دیچادر را از سرش کش کایاز خروج آنها مل بعد

زودتر از . مسکن بود ریتنش به عرق نشسته بود، تاث. سر نهاد و چشمانش را بست يدستش را رو کی. کرد یحاال بهتر بود، باد کولر آرامش م

.کرد خوابش برد یرا م رشآن چه فک

:در را گشود و خطاب به طاها گفت یبه آهستگ هومن

!وابهسرو صدا نکن مامان خ -
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:وارد اتاق خودش شد و به طاها گفت. بسته بود کایاتاق مل در

.ستیمامانت حالش خوب ن ؟یخواب یمن م شیامشب پ -

حال مادرش آن روزها . بخوابد يگریاما بعد از مرگ پدرش طفلک بارها مجبور شده بود با کسان د. مادرش بخوابد شیدوست داشت پ طاها

او را چند  کایحال بد مل. مسعود در کما بود و چه بعد از مرگ او یچه وقت. به سر برده بود مارستانیرا در ب يزچند رو کایخراب بود، مل اریبس

.کشانده بود مارستانیب هب يبار

:و گفت دیهومن صورتش را بوس. باشه یعنیسرش را تکان داد  يبا دلخور بچه

؟يدوست دار. نمک يپوچ باز ایباهات گل  امیسر به مامانت بزنم، بعد م هی -

:و گفت دیخند

.آره -

صبر  يا هیده ثان. دیشن یدر را م يبود صدا داریاگر ب یکند ول دارشیخواست ب یرفت و دو ضربه آرام به در زد، نم يبه سمت در کنار هومن

. نگرانش بود. به داخل رفت آهسته. خوشبختانه به حرفش گوش داده و در را قفل نکرده بود. کرد، چون جواب نگرفت، در را آرام باز کرد

و آرامش نشان دهنده  دهیکش ينفس ها. تخت يکنارش رو گرشیبالش قرار داشت و دست د يدستش رو کی. شد کینزد!! بود بخوابِ خوا

.اشتخدا را شکر، تب ند. آن قرار داد يرو اطیکرد و پشت دو انگشتش را با احت کیاو نزد یشانیآهسته دستش را به پ. بود قشیخواب عم

و  زیچه قدر تم ست،یبه اطراف اتاق هم نگر. دیکش شیرو یتخت را برداشت و به نرم يرو یخورد، مالفه اضاف یبه تنش م میکولر مستق باد

.درست بر خالف اتاق خودش! مرتب بود

و دوباره رو به او  ستادینرفته بود که ا شتریدو گام ب. برود رونیبرگشت از اتاق ب. خوابد یدانست تا صبح م یکه به او داده بود م يمسکن قو با

 یاهاما چه نگ... اما. انداخت نییاز خود شرمنده شد، سرش را پا يلحظه ا يبرا. به چهره اش زل زد رهیخ!! بود دهیچه قدر معصوم خواب. کرد

دوباره نگاهش در چهره او ! هست؟ یممگر باالتر از حکم خدا هم حک. بالفاصله. آن کیدر . شد هیتوج! مرد به همسرش؟ کیحالل تر از نگاه 

و  خودیب. شد بر دست مردانه اش یتنفس آرام ملیکا نوازش. را مرتب کرد شیرفت و مالفه رو شیبه سر داشت، چرا؟ پ يهنوز روسر. نشست

.را بست سریع خارج شد و در اتاقش. و عقب تر رفت دیکش یقینفس عم. لبش را گاز گرفت. قلبش باال رفته بود ضرباندلیل  یب

از همسایه  یصبح به محض بیدار شدن سراغ. استراحت کند یخواست ملیکا حساب یم. نرفت یخود هومن هم به مسجد النب ینماز صبح حت يبرا

.کشید یهمین که دید چشمانش دیگر سرخ نیست، نفس راحت. اش گرفت

؟يخوب خوابید. صبح بخیر -

یش شما خوابیده؟انگار طاها شب رو پ. صبح شما هم بخیر. بله -

سر دردت چه طوره؟. کردیم، بعد خوابش برد يیه کم با هم باز. بله، پسر خوبیه -

.خوبه -

کامال برطرف شده؟ ییعن -

!کنه یسرم دیگه درد نم یول. کنم ییه کم احساس کسالت م -
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!خب خدا رو شکر -

ملیکا حساس . در آن لحظه صالح ندید آن را مطرح کند ید ولدوست داشت فشار خونش را هم چک کند تا از این باب هم مطمئن شو هومن

.خواست حساسیت او را بیش از این تحریک کند یبود، نم

. به فروشگاه القارات زدند يبه زیارت رفتند و بعد از ظهر سر یدو ساعت یقبل از ظهر یک. را انتخاب نمود يآن روز عمدا برنامه سبک تر يبرا

 يارا بر یاش را نمود تا سر به سرش نگذارد و روز آرام یهومن تمام آن روز با او مهربان بود و حداکثر سع. پیش بودملیکا حالش بهتر از روز 

.داشته باشد و البته نتیجه هم گرفت یاو بیشتر منشا عصب يزد سر دردها یحدس م. او مهیا کند

در . و مساجد موجود در مدینه یتاریخ ياز مکان ها یزیارت برخ. روندب يسوم اقامتشان در مدینه قرار بود توسط گروه به زیارت دوره ا روز

این . مسجد قبا در خارج شهر مدینه قرار داشت. بودند ییاین بازدید از مساجد ذوالقبلتین و مسجد قبا دیدن کردند هر دو مساجد بزرگ و زیبا

مسجد . مد پس از مهاجرت او از مکه به مدینه بنا نهاده شدهآن توسط حضرت مح ياولین مسجد جهان اسالم است که نخستین سنگ بنا جدمس

.شده قبله را از بیت المقدس به کعبه تغییر دهد یاست که در آن جا به حضرت محمد وح یذو القبلتین همان طور که از نامش پیداست مکان

 یابن اب یفاطمه زهرا سالم اهللا، عل يجدها، مسجدهااین مس. بودند که به فاصله اندك از هم قرار داشتند يدیگر بازدید شده، مساجد مساجد

.طالب، مسجد سلمان مسجد ابوبکر، عمر و عثمان بودند

و حدود  افتهینام شهرت  نیبه ا ریفاطمۀ الزهراء در جنوب غربى محوطه مساجد فتح، در منطقه احزاب قرار داشت که در سال هاى اخ مسجد

 مانىیدرِ مسجد با بلوك هاى س 1419مسجد، در سال  نیزن و مرد نمازگزار در ا تیجمع ادیازدحام زبه بهانه . پانزده متر مربع مساحت دارد

قرار دادند  ينریمسجد کانت نیاز حضور مردم در کنار ا يریجلوگ يبرا زین 1428در سال . آن نماز مى خواندند رونیو مردم در ب همسدود شد

!وجود نداشته باشد) ص(انه رسول اهللا امکان نماز خواندن در کنار مسجد درد گریتا د

که در آن روز مورد بازدید قرار گرفت، محل اردوگاه احد و حمر االسد بود که دو غزوه از غزوات رسول خدا در آن جا واقع  ییدیگر مکان ها از

.شده بود

هر چند که ناگفته پیداست که این زیارت . ر بودپیامب ياحد را زیارت کردند که مهم ترین آن شهیدان، حمزه سید الشهدا، عمو يشهدا همچنین

!پذیرفت یصورت م یبتن ياز فاصله دور و از پشت دیوارها

دید بخرد و ملیکا ناچار بود مدام در  یخواست همه آن چه را م یجنگ احد پر بود از فروشنده ها و طاها که عاشق این خرید ها بود دلش م محل

در این گیر و دار هومن . حد او تقریبا غیر ممکن بود یو هر دو این کارها در مقابل شیطنت ب. محکم بگیردکند دستش را  یاو باشد و یا سع یپ

:گفت یدید، به او نزدیک شد، به آرام یکالفه م یکه ملیکا را در آن گرما و شلوغ

!من دو بار شنیدم. گوش بده ییرضا يبرو به توضیحات آقا یاگه خواست. خیالت راحت باشه. طاها رو بسپر دست من -

!کند؟ یرا از کجا کسب م ياصال معلوم نبود این بچه این همه انرژ. شد یوقت ها واقعا غیر قابل تحمل م یکشید، طاها گاه ینفس راحت ملیکا

آورد  یکرد، بهانه نم یاو بهتر خرید م. طاها همین که عمو را دید، ذوق زده شد. کرد یهمین راحت تر با او برخورد م يآزادتر بود و برا هومن

!این الزم نیست ،يکه این را دار

هم رعایت کرد، چرا که نگین  یتازه خیل! در دستش خوشش آمده بود ییرضا يآقا ياز انگشترها. کوچکش دو انگشتر خرید يانگشت ها يبرا
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این همه تنوع، از همش ! توانست انتخاب کند؟ یداشت که نم يقرمز، زرد، سفید، سیاه بچه چه تقصیر ،یداشتند؛ آب یمختلف يانگشترها رنگ ها

.این بود که به خاطر عمو لطف کرد و فقط زرد و قرمز را که شادتر بودند انتخاب کرد! ستخوا یدلش م

تنها مشکل این ! چیز دیگر را هم که دوست داشت نخرید یبه هر حال خیل. چند سرباز هم خرید يحاو يالبته چند ماشین کوچک و بسته ا خب

که  یدر این بین خدا رحم کرد که اتوبوس. چرخید ینمی داد و عین فرفره هم مدام از این ور به آن ور م یود که اصال دستش را در دست کسب

!از هومن دریافت کرد يکند به او نخورد و به همین دلیل یک تذکر جد پاركخواست  یم

!طاهــــــا -

:گاهش کردن يجد یطاها را محکم در دست گرفت و خیل دست

!؟ينشنیدم طاها، فهمید! ؟يفهمید یکن یدستم رو ول نم -

بعد ! البته فقط به مدت پنج دقیقه تا فروکش کردن ترسش. از آن ماشین گنده ترسیده بود، دست او را گرفت یچون خودش هم خیل طاها

!شد کرد، طاها بود و شیطنت هایش یچه م! دوباره همان آش بود و همان کاسه

:ملیکا را تنها دید، کنارش رفت و گفت یوقت یالکم يآقا

؟یخوب -

.بله. ممنونم -

!که وجود نداره؟ یمشکل ؟یهست یاز هومن راض -

:متفکرانه گفت ملیکا

هومن؟ -

!هومن رستگار يآره دیگه، آقا -

!یادش نیامده بود یچه قدر این چند روز فکر کرده بود ول. اسمش هومن بود! پس این طور خب

!نیست یمشکل نه -

:زد و گفت يلبخند یکمال يآقا

.بینم طاها هم خوب باهاش انس گرفته یم! کردم یاگر غیر از این بود که به عنوان همسفر تو انتخابش نم. مطمئن بودم ازش -

!متاسفانه بله -

:چشمانش را ریز کرد و گفت یکمال يآقا

!چرا متاسفانه؟ -

دانست انس بیش از حد کودکش با این مرد در آینده برایش دردسر  یم. جواب رها کرد ید و سوال او را بتکان دا يزد و سر یلبخند تلخ ملیکا

 یچه قدر م. کردند یم يآن ها اتاقشان کنار هم بود و تمام روز را با هم سپر. توانست انجام دهد یهم نم يهیچ کار یساز خواهد شد، ول

بایست با او  یوقت ها هم ناچارا م یتوانست طاها را قانع کند با او نرود؟ تازه بعض ید؟ چند بار ماین دو نفر شو يحرف زدن و باز مانعتوانست 

توانست از این مطلب هم چشم بپوشد که حضور هومن در  یهر چند نم. مجبور به سکوت بود. آمد یاز دستش بر نم يپس هیچ کار. رفت یم
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!و فرزندش بسیار مفید بوده است خود ياین سفر برا

.را پشت سر گذاشته بودند یدر کل روز خوب یول. خسته شده بودند یشب کم آخر

.بود نهیچهارم حضورشان در مد روز

به خود  يو گردش روال عاد دیخر. از فروشگاه ها شدند یکی یبعد از صبحانه راه. نماز صبح به مسجد رفتند يبرا کا،یمل يزیبرنامه ر طبق

کرده بود، راحت تر  کتهیرا د شیهومن که از اول هم راحت بود، حال هم که خواسته ها. گرفتند یم کناره نمگرفته بود، مانند روز اول از ه

.کرد یبرخورد م

. دو اتاق در رفت و آمد بود نیخوش به حالش شده و مدام ب اریطاها هم که بس. رفته بود نیاز ب کایمل هیاضطراب اول ،ییاز چند روز آشنا بعد

 ریده بار هومن را دستگ يروز. کرد یم کیشد، شل یم سیکرد، پل یم يباز ریبا او شمش. را در اتاق هومن گذاشته بود شیها ياکثر اسباب باز

!کشت یم ایکرد  یم

 بیترت نیکند و به ا هینوشته شده در آن را ته لیداده و از او خواسته بود تا آن جا که ممکن است وسا کایرا دست مل شیبلند باال ستیل هومن

 یبعض! مربوطه بود يدهایپرداخت پول خر تشیبود به گردن او نهاده و تنها مسئول یسوغات دیبخش سفرش را که همان خر نیاز مشکل تر یکی

 نیا دینیبب«: دیپرس یم کایمواقع که مل یبرخ! دهیخواهر و مادرش چه خر يدختر برا نیاصال ا ندیکرد بب یآن ها را چک نم زیمواقع در اتاقش ن

»اد؟یخوششون م نیبه نظرتون از ا«: ای» !طوره؟ چه

»!آره، خوبه«: بود نینمود و اکثر مواقع هم جوابش ا یبه جنس مورد نظر م یداد و نگاه یم افتخار

کرد به  تالش دهیفا یب کایمل! کرد یبود که حرکت م ییپله ها نیعاشق ا. آن ذوق کرد دنیبود، طاها با د یطبقه ها پله برق نیفروشگاه ماب در

 صلهپله فا کیپله گذاشتند، هومن با  يمادر و پسر کنار هم پا رو. شد میو سر آخر هم تسل ردیپله ها دست طاها را بگ نیرفتن از ا نییهنگام پا

:گفت عیسر کایمل! داشت یفیبه به چه ک. رفت نییرا پا يپله ا. برسد نییخواست زودتر از مادر پا یطاها دلش م. آمد یپشت سرشان م

.طاها خطرناکه، سر جات واستا -

 یمعمول يپله ها بلندتر از پله ها. گریپله د کیدوباره ! دوست داشت برود!! زنند یمادرها ضد حال م نیچه قدر ا. تازه سر شوق آمده بود طاها

گذاشت فاصله پسرش با او  یم دیاتاب فرزند دلبندش، نب یمادر بود و دلش ب. دیرس یطاها مشکل به نظر م يرفتن از آن برا نییبودند و پا

 یکرد و طاها م یپله حرکت م. تاب خورد فشیک. ردیتر دست طاها را بگ نییرفت و خم شد تا از پله پا نییپله را پا کی يمجبور. شد یشتر میب

. ختیر يدلش هر. فاصله داشت دنیرس نییچهار پله تا پا. لحظه تعادلش را از دست داد کیدم،  کیدر . برود نییپا زیرا ن يگریخواست پله د

دست انداخت تا کناره پله را ! دستپاچه اش کرد شتریحادثه ب نیتصور ا! شد؟ یافتاد چه م یطاها م يرو! افتاد، به جهنم یخودش م. دیترس

 تشیش نشانگر جدا یشانیموجود در پ قیخط عم. ندیرا بب شیبه عقب برگشت تا چهره ناج. دستش را سفت فشرد یاما قبل از آن دست. ردیبگ

بودند،  دهیپله ها رس نییبه پا. هیفقط دو ثان. او دور کمرش حلقه شد گرینشان دهد دست د یکه عکس العمل نیقبل از ا. تینبود نه اخم و عصبا

در  یچند نفس پچشمانش را بست و  يلحظه ا کایمل. دیکرد و دستانش را کنار کش یهومن نفسش را فوت! بود دهیزودتر رس يا هیالبته طاها ثان

 یچادرش را کم. دیچرا زبانش به تشکر نچرخ دینفهم زیخود ن. بود يکرد با او چشم در چشم شد، هنوز چهره اش جد زچشم که با. دیکش یپ

.مرتب کرد
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:آهسته گفت هومن

!ات باش هیمراقب تغذ شتریب نه،ییفشار خونت پا -

.متعجب و پرسشگر نگاهش کرد کایمل

:و گفت دیکشدست هومن را  طاها

!گهیبار د هی! بشم یهم سوار پله برق گهیبار د هیخوام  یم! عمو؟ -

!گرفته بود یعوض يجا را با شهرباز آن

***

:تکان داد و گفت يبا خنده سر هومن

.شیدا زشته، بیا بریم -

:به او کرد و گفت یبا شیطنت نگاه شیدا

!کیف داره یاصال پله برق. خوام، دوست دارم ینم -

!شیدا؟ -

:رفت و قبل از سوار شدن گفت یدوباره به سمت باالبر پله برق شیدا

!رو باید ساده گرفت یزندگ. بیا. نباش هومن ياین قدر جد -

:گفت يهومن با لبخند. شیدا کنارش رسید. دست به سینه زد و باال رفتن و پایین آمدن او را نظاره کرد هومن

؟يرب يخوا ییا دوباره م يسیر شد -

!نیست بریم يخب چاره ا یسیر که نشدم، ول -

:هومن گفت. گذراند یکرد، همه را دقیق از نظر م یرا رد نم يمغازه ا. همگام او وارد پاساژ شد شیدا

چند وقته نیومدي خرید؟ -

:این که چشم از ویترین بردارد جواب داد بدون

!چه طور مگه؟. دو روزه -

:فتباال انداخت و گ ییابرو هومن

!يبه ویترین، فکر کردم اولین بار در عمرت هست که این طور جاها میا یکن ینگاه م يگشاد شده که تو دار يبا این چشم ها -

:او کوبید و گفت يبرگشت و کیفش را به بازو شیدا

!ا، هومن؟ -

:و گفت خندید
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؟يگرد یم یدنبال چ ینگفت -

!یفهم یبیا م -

:زد و گفت به ستون وسط سالن تکیه هومن

!؟یو هم گل فروش يهم زرگر ،یشه، هم ساعت فروش یپیدا م یآخه این چیه که هم تو مغازه لباس فروش -

:و خندان گفت یمعطل یب شیدا

!فروشنده -

:به سمت او گفت یتکیه اش را از ستون گرفت و با جهش هومن

!دم یاالن نشونت م -

شیدا . نبود یمناسب يتعقیب و گریز جا يآن جا برا. تاد و انگشتش را به عالمت تهدید باال بردهومن ایس. دور شد یفرار کرد و چند گام شیدا

دختر سرش را کج کرد و مقابل صورت هومن . خنده اش را گرفته بود يهومن به زور جلو. دستانش را به پشتش زد و آرام به او نزدیک شد

:فتگرفت و گ

!پشت خط نیست؟ یالو، کس -

- ...

!ده؟ یالو، خط نم الو، -

.خندید! توانست تحمل کند؟ یقدر م چه

:بازویش را کشید و گفت شیدا

.بیا، زود باش -

.مشغول تماشا شد دوباره

!هومن، اون گربهه رو ببین چه قدر قشنگه -

:شیدا گفت. یک گربه سفید و ملوس. بود یکوچک يکه اشاره شده بود نگریست، جا کلید یبه سمت هومن

!خوام بخرمش یم. یم توبیا بر -

:رو به فروشنده گفت دایش. مغازه رفتند داخل

.دیبد یکیکه شکل گربه هست  يدیآقا از اون جا کل -

:به آن کرد و گفت یجعبه را گشود و نگاه دایش. قرار داد زیم يرا رو یجعبه کوچک پسر

!قشنگ تره نهیتریکه تو و یاون -

:گفت فروشنده

!هم از همونه نیا -

:نگاهش را باال گرفت و گفت دایش
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!دهیداره، اون خالص سف يرگه قهوه ا نیا. نه -

:با دقت به هر دو نگاه کرد و گفت فروشنده

.دم یبهتون م نهیتریرو که تو و یمن اون دیباشه شما بپسند -

:هومن گرفت و گفت دیگربه را در مقابل د دایش

اد؟یچه طوره؟ خوشت م -

!آره، قشنگه -

:باره رو کرد به فروشنده و گفتدو دایش

چنده؟ متشیق -

.ده هزار تومان -

:کرد و گفت یاخم دایش

ده هزار تومان؟ مگه از طالست؟! چه خبره؟ -

:حق به جانب گفت فروشنده

!ستیهم گرون ن نیهمچ متشیق! هیخانوم پوست واقع -

:زد و گفت يپوزخند دایش

.ادهیچه خبره؟ پنج هزار تومن هم براش ز! یشه پوست واقع یجا م نیا دیخر یمهزار تومن  يدونه ا نیاز چ! یپوست واقع -

.شما نه هزار تومن يباشه برا!! دیگ یقدرها هم سود نداره که شما م نیپنج هزار تومن؟ ا. خانوم دیدار اریاخت -

:کرد و به سرعت گفت یدست شیپ دایش اورد،یب رونیپولش را ب فیکرد تا ک بشیدست در ج هومن

!رو خودم بخرم نیخوام ا ینه هومن، م -

:گفت هومن

!يدیکنه؟ فکر کن خودت خر یم یچه فرق -

:هل داد و گفت نییاو گذاشت و آن را به پا فیک يدست رو دایش

!است هیهد هیخوام خودم بخرم  یم -

:به فروشنده گفت دایش. نهاد بشیرا دوباره داخل ج فشیگفت و ک يباشه ا هومن

.دم ها یر تومن مهفت هزا -

:گفت يجد فروشنده

!براش؟ دیریبگ فیکه سه هزار تخف هیچ يدیجاکل هی. شه ینه خانوم نم -

:گذاشت و گفت زیم يهشت هزار رو دایش

.که ازش خوشم اومده نیا يهم هشت هزار، اون هم فقط برا نیا دییبفرما -
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:داد و گفت دایگذاشت و دست ش یکوچک یلونینا سهیرا داخل ک يدیبود، اما جا کل زانیو لوچه فروشنده آو لب

.مبارك باشه -

:دیهومن پرس. کرده بود ریگ یدر مقابل مغازه ساعت فروش. دوباره سرگرم شد. رفت رونیگرفت و همراه هومن ب دایش

خوشت اومده؟ يزیاز چ -

.اوهوم -

؟یاز چ -

:و گفت دیکش ینفس دایش

.میبر ایب. یچیه -

:بل او گرفت و راهش را سد کرددستش را مقا هومن

از کدومش خوشت اومده؟ -

:باال انداخت و گفت يشانه ا دایش

.میبر ایب ال،یخ یب -

!بگو، کدوم؟ -

!کرد یداشت فکر م. را غنچه کرد لبش

:برگشت و گفت نیتریطرف و به

ست؟یقشنگ ن یلیخ! به نظرت چه طوره؟. همون که صفحه اش بزرگه ده،یاون سف -

؟کدوم -

.هیرو پا نه،یتریهمون که وسط و -

؟يدوستش دار. آره قشنگه. دمیآهان د -

.اوهوم -

:هومن آرام گفت. ساعت را گرفته، به دستش امتحان نمود دایش. کرد تیرا گرفته و او را به داخل مغازه هدا فشیزد و دسته ک يلبخند هومن

!ادیبه دستت م -

!خوشگله یلیآره خ -

:و گفت کرد به فروشنده رو

چنده؟ متشیآقا ق -

:کرد و گفت دایش يبه سر تا پا یقینگاه دق فروشنده

!قابل شما رو نداره -

:آورد و گفت یشانیبر پ یاخم هومن
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!امیباش، من هم االن م رونیتو ب دایش -

:گفت يهومن همان طور جد. خارج شد یکالم چیه یب. گذاشت یبحث نم يبرا ییاو جا يجد افهیق

چنده؟ متشیق دینگفت -

.پنجاه هزار تومن -

.ساعت را برداشته، خارج شد. گذاشت زیم يچک و چانه رو یرا ب پول

:با لذت آن را گرفت و گفت دایش. کرد دایش میزد و جعبه ساعت را تقد ياز مغازه لبخند رونیب

چند بود؟ متشیق -

!؟يکارها دار نیکار به ا یتو چ -

!هومن گهیبگو د -

.ول کن -

:را به دستش بست و گفت عتسا

.هیعال. دستت درد نکنه! هومن ،يوا -

:به داخل رفت و گفت دایش. بود یمغازه آن طرف تر مغازه لوازم خانگ چند

.هم وسطش خورده چیپ هیمربع شکل که . گردم یگلدون م هیآقا دنبال  -

:گفت دایزد و دم گوش ش يلبخند هومن

؟یچ یعنی یکه گفت ینیا -

:زد غر آروم

.کارها نباشه نیبه ا تیتو کار -

:گفت يبا نشان دادن قفسه ا فروشنده

!دینیقفسه هستند، خودتون بب نیما همه داخل ا يخانوم گلدون ها -

:کرد و گفت یبا دقت نگاه دایش

.خوشم اومده دمید يخونه ا هیتو . شکل خاصم هینه دنبال  -

!نهیما هم يخانوم موجود دیببخش -

:هومن گفت. خارج شدندمغازه  از

؟يدیباشه که د یهمون قایدق دیبا -

!کنم یم داشیباالخره پ. ازش خوشم اومده. آره -

را به دست  یشاخه گل. شد یوارد مغازه گل فروش دایدر راه برگشت، ش. نکردند دایرا پ دایگشتند، اما گلدان مورد نظر ش یدو ساعت کینزد

.بود ریو قرمز، پر جلوه و چشمگ یمشک به رنگ يا شهیو ش یمصنوع یگرفت، گل
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چه طوره؟ نیهومن به نظرت ا -

؟يخوا یم یچ يبرا -

!که دنبالش بودم یداخل همون گلدون -

.کن، بعد دایخب اول گلدونش رو پ -

:گفت. چشمش را گرفته بود یکرد، حساب یبه گل نگاه م رهیخ دایش

!مطمئن باش. کنم یم دایاون رو هم پ -

.دیاضافه گرد شانیها دیبه خر زیگل نآن شاخه  و

:دیو نال دیکش رونیرا از کفش ب شیپا دایکه نشستند، ش نیماش داخل

!کنه یچه قدر درد م يوا-

:زد و گفت یتبسم هومن

!؟یبپوش يبلند نیکفش به ا يمجبور -

!نه؟ ای میبا هم داشته باش دیبا یتناسب هی م،یر یبا هم راه م یوقت. بله که مجبورم -

.تو که قدت اندازه است -

!يبلندتر یلیتو خ یآره ول -

.قدم بلندتر باشه هیعیپسرم، طب هیخب به هر حال من  -

:باال انداخت و گفت يشانه ا دایش

.حرفا رو نیول کن ا -

:وصل کرد و گفت نیماش يجلو نهیرا در آورد و به آ يدیجاکل فشیاز ک و

!اد؟یازش خوشت م. یفتیمن ب ادی یش یم نیقت سوار ماشکه هر و نیا يهم برا نیا. دییبفرما -

.آره، دستت درد نکنه -

.بود نیو دلنش يپر انرژ دایدر کل ش. کرده بودند يرا کنار هم سپر یکه با هم آشنا شده بودند، ساعات خوب یدو ماه نیا در

:گفت هومن

؟ير یحاال کجا م -

!یشگیهم ابونیسر همون خ -

.تونبذار ببرمت دم در -

.نهیما رو با هم بب یخوام کس ینم ست،ینه هومن درست ن -

؟یبه هر حال که چ -

!خبردار بشه مونیاز دوست یخوام کس یتا اون موقع نم -
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.باشه -

.راه افتاد و

***

:دیراه رفتن پرس نیکرد و در ح یمغازه ها نگاه به

؟يدار یخاص دیسمت خر نیا -

:پاسخ داد کایمل

.هست ابونیخ نیدر ا یخوب يها یفروش پارچه. بله -

؟يبخر يخوا یم یچ -

!داشت یخوب يپارچه ها میکه اومده بود شیدفعه پ. دو قواره پارچه بخرم یکیخوام  یخودم و مادر و خواهر مسعود م يمامان و بابا يبرا -

:گفت. هر چند حق نداشت. بود امدهیبه مذاقش خوش ن يزیچ. مکث کرد يلحظه ا هومن

!میریو مامان بگ هیهد يهم برا يدو قواره ا یکیس پ -

!پارچه نوشته نشده ها دیکه به من داد یستیدر ل یول -

:گفت يبا لبخند هومن

.ستین یمشکل ،یحاال که شما هست یول. ارمیدونست من از جنس و مقدار پارچه سر در نم یم هیکه هد نیا يبرا -

!!کنم یم دیخودم خر قهیبا سل ستم،یا وارد نخانواده شم قهیاما من به سل. خب اریبس -

!من که بهتره قهیباشه از سل یهر چ. نداره بیع -

:دیکرده بودند که هومن پرس دیدو مغازه خر یکی از

؟يدار يبعد از ظهر برنامه ا يبرا -

.میسر هم به اون جا بزن هیدوست دارم . هست یحرم بالزا فروشگاه بزرگ و خوب دمیشن -

.بعد شام يفروشگاه بمونه برا. یمسجد النب میعصر بر یاگه موافق باش. باشه -

:کرد و گفت يفکر کایمل

اون موقع باز هست؟ -

.مثال فردا صبح. میفردا بر میتون یاگه هم باز نبود م. گم یکنم، بهت م یپرس و جو م -

 يشتریرو زمان ب يو هم دوست دارم روز آخر میرو ببند ساك ها دیهم با. داشت میخواه يادیهست، کار ز نهیفردا روز آخرمون در مد -

.بکنم ارتیصرف ز

:گفت. بچه وجود نداشت يبرا یجالب زیچ یپارچه فروش يدر مغازه ها. دیحوصله چادر مادر را کش یخسته و ب طاها

!جا رو دوست ندارم نیمن ا. گهید يجا هی میمامان، بر -
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:خندان او را در آغوش گرفت و گفت هومن

!داره آخه؟ یچ. جا رو دوست ندارم نیمن هم ا ،یگفت يآ -

:کرد و گفت یبه اتحاد آن دو نگاه کایمل

.رمیبگ يچادر دیچند قواره با!! جا تموم نشده نیاز ا دمیمن هنوز خر دیچه نداشته باش دیچه دوست داشته باش -

:مظلوم نگاهش کرد و گفت یلیخ هومن

!؟یچادر مشک -

:ظلوم او خنده اش گرفت و گفتم افهیاز ق کایمل

!رمیبگ یسوغات دیچند نفر با يبرا! خوام یم یداخل منزل، چادر رنگ ينه، برا -

:به طاها کرد و گفت ینگاه هومن

!خب؟. بشه یتالف م،یریگ یم يفروشگاه، ده تا اسباب باز میعوضش رفت. هیحاال دور دست مامان. گهید میناچار -

:ن داد و گفتخوشش آمد سرش را تکا طاها

!خب -

را که در فروشگاه  یشد تا همه سرگرم شوند، البته نصف زمان یموجب م نیشد و هم یم دایآن جا پ زیهمه چ بایتقر. بود يبهتر يجا فروشگاه

 يها ياسباب باز با عالقه به يجور. دیرس یمشتاق تر از طاها به نظر م ياسباب باز دیخر يهومن برا. شد یم يسپر يبودند در غرفه اسباب باز

.شد یاز گذر زمانشان در آن بخش کالفه م یگاه کایمل! است دهیند يزد که انگار در تمام طول عمرش اسباب باز ید زل میجد

شده  نییتع شیاز پ یهمان تالف نیدانست ا یم کایمل. عنوان قصد نداشتند غرفه مزبور را ترك کنند چیبود که به ه ییروز هم از زمره روزها آن

ساك  کیکه به اندازه  يجعبه قطار يرفته بودند رو رجهیهر دو ش. سر زد و دوباره برگشت يبه چند غرفه کنار. تحملش سر آمد. باشد یم

!بود یبتیبردنش خود مص! خواستند آن را بخرند؟ یآن ها که نم! ودبزرگ ب

 یاز ب. ستادیا یدر مقابل غرفه کفش فروش. خلوت شده بود یکم آخر وقت بود و بایتقر. در اطراف زد یدوباره گام. حوصله اش سر رفت کایمل

!بهتر بود يکار

اش  یکفش را به دست گرفت و با دقت بررس. نظرش را جلب کرد یکیش یکفش مجلس انیم نیدر ا. خورد یکفش ها چرخ م نیب نگاهش

از کنارش موجب شد به سرعت به آن  يمرد يکرد که صدا یاش را نگاه م رهیپاشنه و ز. اندازه نبود شیبه پا. و نه بود یآن س زیسا. نمود

.سمت بنگرد

:مرد دوباره گفت. دیدر هم کش ییابرو. دیرس ینسبتا جوان به نظر م. یمشک يو شلوار دیسف یشرت یبود، با ت یعرب مرد

کنم؟ یتونم کمک یم -

:مرد دوباره گفت. کرد یاخم کایمل

د؟یهست یرانیشوما ا -

:گفت. داشتکه اشکال ن جواب
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.بله -

:با حوصله گفت مرد

د؟یخواست یکفش م نیاز ا. بخش هستم نیمن فروشنده ا -

:گفت! طور، فروشنده بود نیپس ا. دیکش ینفس کایمل. کرد یکلماتش را درست ادا م یزد، ول یبه کلمه حرف م کلمه

د؟یرو دار نیو هفت ا یس زیسا -

:گفت. نگاه کرد رشیز يکفش را از دست او گرفت و به شماره  مرد

!میفکر کنم داشته باش -

:گفت کایبه اطراف نگاه کرد و رو به مل یکم بعد

.نوریا دییایلحظه ب کی -

:گفت نیح نیدر هم. کرد زیم ریرد شد و خم شد و شروع به گشتن ز کایاز کنار مل و

.تهران، اصفهان. آمدم رانیبار ا کیمن هم  -

:کرد و گفت کایبه مل ینگاه و

د؟یشوما اهل کدام شهر هست -

:پاسخ داد کایمل

... .شهر  -

:تکان داد و گفت دییبه تا يسر مرد

.حتما امیبه شهر شوما هم م رانیاگر آمدم ا -

:در آن را باز کرد و گفت. دیکش رونیرا ب یکفش جعبه

اد؟یخوشتون م دینیبب. کنه یفرق م یمدلش کم نیا -

:گفت. امدیوشش نخ. کفش را به دست گرفت کایمل

!نه، همون مدل باشه -

:دیپرس نیح نیدر ا. تکان داد و باز شروع به گشتن کرد يسر مرد

!د؟یشوما ازدواج کرد -

:به کفش داشت؟ تند و محکم گفت یربط نیا. اش نشست یشانیدوباره اخم بر پ. کرد یتوقف کایمل

.بله -

بعد از مسعود . داد، ابروانش پر بود یکمتر از سنش نشان م کایکه مل نیعالوه بر ا. زد یموج م يدر چهره اش ناباور. سرش را بلند کرد مرد

 یم یمردان به راحت زیچشم ت یآمد، ول یبه چشم نم ادیهرچند بور بود و پر مو بودنش ز. کار را نداشت نیدل و دماغ ا. اصالح نکرده بود

.دهد صیرا تشخ نیا تتوانس
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:گفت يبازش کرد و با شاد را در دست گرفت و یکفش جعبه

!کردم داشیآهان، پ -

:آوردن کفش ها گفت رونیحال ب در

د؟یچند وقته ازدواج کرد -

آن . آمدن از آن جا نداشت رونیب يبرا یراه. شد ینم نیبدتر از ا. کرد یبه پشت سرش نگاه. عرق از کمرش راه گرفته بود. دیترس یکم کایمل

که موجب  يدیتنها ام. دیاین شیپ یبود مشکل دواریام. آب دهانش را قورت داد. وج عبور از کنار آن مرد بودقسمت بن بست بود و تنها راه خر

!فروشگاه معتبر بود کینبوده، بلکه  یبود که آن جا مغازه شخص نیخود را نبازد ا شد یم

.زد یدامن م شیآخر وقت بودن به نگران اما

. کرد خونسرد به نظر برسد یسع. دهیگذاشت آن مرد بفهمد ترس یم دینبا. وجود نداشت يگریچاره د شد، یاز کنار او رد م يبه نحو ستیبا یم

:گفت

.هفت ساله -

.بار به عالمت تعجب باال رفت نیمرد ا يابروها

اد؟یبهتون نم -

:شد و هر دو کفش را در مقابل او جفت کرد و گفت خم

اندازه هست؟ دینیبب -

!دانست چه کند ینم. ته بودباال رف کایقلب مل ضربان

:دوباره گفت مرد

د؟یسفر آمد نیتنها به ا -

.کرد باز آرام باشد یسع! من رد شوم دیستیخواهم، کنار با ینم دیخواست بگو یم. گذشته بود دیکفش و خر ریاز خ کایمل

.رینه خ -

شوهرتان کجاست؟ -

بر علت شده و به ترسش دامن  دیبود مز دهیکه قبال شن ییها هیحرف ها و توص. دتوانست نترس ینم. کرد ینگاهش م میبود و مستق ستادهیا مرد

.خواست آن کفش ها را امتحان کند ینم دیبدون ترد. زد یم

.شانه مرد نشست يرو یدهد، دست یکه لب باز کند تا پاسخ نیاز ا قبل

د؟یگشت یانگار دنبال من م! شیفرما -

!شد یم دهید زین کایمل یشانیحال عرق بر پ. بود شیرو در رو ظیغل یو اخم یعصبان يا افهیهومن با ق. به عقب برگشت مرد

او را به قفسه پشت سرش چسباند و با سرش  بایمقابل او گرفت که تقر يرا طور گرشید يو بازو دیمرد را گرفت و عقب کش يبازو هومن

.رد شو ایزد که ب کایبه مل ياشاره ا
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 يبرا کایمل. کرد یم یهومن او را همراه نیشد نگاه سنگ یرد م کایکه مل يا هیدر تمام آن چند ثان. گذشت شانیردواز مقابل ه اطیبا احت کایمل

.سر بلند کرد و به هومن نگاه کرد یآن

:که مرد گفت دیفقط شن. به پشت سرش نگاه نکرد گرید. بغض کرد اریاخت یب! در نگاهش بود یچه خشم! اوه

!د؟یخواه یکفش ها رو نم نیآقا ا -

:پر از حرص هومن که گفت يصدا و

!میمنصرف شد. رینه خ -

.کرد یکف سالن ذهنش را مشوش تر م کیسرام يهومن رو يکوبش کفش ها يصدا

.کرد جادیرا در دلش ا يدرهم هومن، استرس بد يدستان گره کرده و چهره . هومن هم مقابلش ستاد،یا

:دیغر به هم فشرده اش يدندان ها انیاز م هومن

!گهیدستش د يداد یدفعه شناسنامت رو هم م هی -

:گفت شیدر حال جنگ با بغض گلو کایمل

!کفش امتحان کنم هیخواستم  یمن فقط م -

.رفت یم نییهومن به شدت باال پا ي نهیس قفسه

!شد البد یکفش به کل مشخصات تو هم مربوط م نیآهان، ا -

:زد و گفت یهومن پوزخند پرحرص. دمعطوف کر گرید ینگاهش را به سمت کایمل

!و شماره شناسنامه ام رو هم با خودم ببرم یباشه کد مل ادمیکفش  دیخر يبرا نیبعد از ا. خوبه -

:بم و خش دار ادامه داد یبا لحن و

!حواست کجا بود؟ یشه بگ یم -

:گفت یهومن با لحن پرخشم. لبش را به دندان گرفت کایمل

!فتیراه ب -

هومن . آمد یکنارشان م یطاها به راحت. با آن فرو رود زین یآن بغض لعنت دیو چند بار آب دهانش را با فشار قورت داد تا شا نیچند. افتاد راه

.بود دهیکرده بود که طاها نشن انیب يآهسته ا يتمام جمالتش را با آن چنان صدا

 یعصب. کرد ینم یبه دور و برش نگاه. حوصله گشتن نداشت گرید کایمل. را نداشت شهیآرام هم يداد، اما چهره  یرا هل م دهایسبد خر هومن

:و گفت دیآمد و چادرش را کش کایبدو بدو به سمت مل. باشد فیبود و ناراحت، اما زرق و برق فروشگاه موجب شده بود طاها سر ک

!کردم دایپ تیاسک. ایمامان، مامان، ب -

:لب گفت ریز کایمل

!حاال نه طاها -

:دیدوباره چادرش را کش طاها
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!نشونت بدم دمیهر جا د یا، مامان خودت گفت -

:گفت يجد یکم. دیکش یرفت، کال چادر را از سرش م یم شیطور پ نیاگر هم. دست او را از چادرش جدا کرد کایمل

!بعد يطاها گفتم حاال نه، بمونه برا -

:لجبازانه نق زد طاها

!مامان؟! يریگ یم برام يمامان، خودت قول داده بود -

:دست او را کنار زد و گفت یبا ناراحت کایمل. دوباره به چادرش چنگ زد تا مادر را با خود همراه کند و

!طاها بس کن -

:رها کرد و رو به طاها گفت کایسبد را کنار مل هومن

!کجاست؟. کو طاها؟ نشونم بده -

:و تند گفت ستادیا کایمل يکه پشت سر بچه برود رو در رو نیقبل از ا. دید نظر دوبه طرف محل مور. بق کرده طاها دوباره شاد شد ي چهره

!نکن یوقت حرصت رو سر بچه خال چیه -

اش سر  هیبا گر شهیهم. داشت هیگر يدلش هوا! دید یم ریتقص یخودش را ب. آمد یباال م ینفسش به سخت. ستادیا شیسر جا کایمل. رفت و

کرد فکر  ینگاهش را به سمت سقف معطوف نمود و سع. داد ینه، حاال نه، اجازه نم یول خت،یر یاجازه م یب. حرف گوش کن نبود. جنگ داشت

!دارد یطرح جالب چهکند که سقفشان 

!يکشدار ي قهیچه سه دق. برگردند دیطول کش یلینظرش خ به

:گفت جانیبا ه! چه قدر بزرگ شده دید یمادرش م ستیبا یم. آورد یرا برداشته بود و به زحمت م یبزرگ يجعبه  طاها

!قشنگه؟ نیمامان، بب -

.اش بود یشانیپ يبه نشانه اخم رو یهنوز خط. تا صورت هومن دیو بعد دوباره باال کش ستیآورد و به طاها نگر نیینگاهش را پا کایمل

نفسش را . گفت یم يگرید زیل چشمش چموج داخ یدر کار نبود، ول یاشک چیه. صورتش خشک بود. هومن در چشمان پر آب او نشست چشم

.با تکان مختصر سر اشاره کرد که به طاها پاسخ مثبت دهد. چهره اش را بکاهد يتند يکرد درجه  یداد و سع رونیب

:آرام گفت کایمل

!آره، قشنگه -

:بسته را باال گرفت و گفت طاها

!نگاه کن. قرمز هم توش داره اهه،یو س دیرنگش سف -

.بود یرد و بدل شود، هدف هر دو در خروج نشانیب یکه حرف نیبدون ا. زد یزورک یپسرش تبسم تیضار يبرا کایمل

خواست در سبد  یرا که انتخاب کرده بود م یلوازم ي هیبق. طاها را برداشت تیفقط اسک. نگاه کند شیدهایخواست به خر یدلش نم یحت کایمل

.اجناس را از دستش گرفت و در مقابل صندوق قرار داد. مانعش شدکار هومن  نیقبل از انجام ا. عودت کاال بگذارد

:گفت يبرگشت و جد کایمل
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!خوامشون ینم -

.را حساب کرد تیحرف فقط اسک نیبا ا و

 یم یطرا با هم قا زیشد، همه چ یم یعصبان یدختر وقت نیا. توجه به اعتراض او تمام اجناس را به صندوق دار داد و همه را حساب کرد یب هومن

!کرد

هومن پاسخ  یشنوم، ول یم یعنیداد که  یم یسرش را تکان یکه اصال جوابش را نداد و فقط گاه کایمل. حرف زد زیر کیبه هتل طاها  دنیرس تا

.داد یم یکوتاه يها

:هومن به طاها گفت دندیبه اتاق رس یوقت

ه؟یچطور نمیبب امیرو باز کن ب تیطاها برو اتاق من اسک -

.بود یحساب يدعوا کیبا توجه به اخم و تخم هومن منتظر . ستادیا کایمل. دیشد، طاها بدو بدو به اتاق او دو ینم نیااز  بهتر

 يبرگشت تا به اتاقش برود، اما صدا یحرف چیه یرا دم درش گذاشت و ب دهایخر يحاو یلونینا ي سهینگاهش کرد و ک یو طوالن قیعم هومن

:ستدیموجب شد با کایمل

!نداشتم يدیمحترم، من امروز خر يآقا -

را به شدت از دست او  سهیبرد و ک شیدست پ رد،یکه نگاه تندش را از چشمان او بگ نیهومن بدون ا. را برداشته مقابلش گرفت یلونینا سهیک و

.و با خود به اتاقش برد دیکش

دو دست لباس . کرد یتختش خال يرا که در دست داشت رو يا سهیک. اجازه داد به کارش ادامه دهد. رفت یدر اتاق با جعبه کلنجار م طاها

 یب. طاها بود يپسرانه که حتما برا يخودش انتخاب کرده بوده و بلوز شلوار يبرا کایمل دیرس یکوچک که به نظر م یمشک فیک کی ،یراحت

!خوب نباشد ادیزد حال او ز یحدس م. دو اتاق انداخت نیحد فاصل ب وارید رچشم ب اریاخت

خوب بود که هومن در آن جا حضور . بارها و بارها اتفاقات آن روز را در ذهن مرور کرد. فکرش مشغول بود. زد یهدف در اتاق قدم م یب کایمل

او فقط . بود دهیاز چشمان تندش ترس. بود دهیحضورش در آن لحظه دلگرمش کرده بود، اما از کالم تلخش رنج. خوب بود که تنها نبود. داشت

... .اش هیکفش ها خوشش آمده بود، بق از آن

اگر، اگر بیشتر متوجه اطرافش بود، در آن . کرد یحواسش را جمع م. کرد یدقت م شتریب دیخب، با! کرد یمنصفانه فکر م ستیبا یم منصفانه،

.گرفت یقرار نم طیشرا

در اتاق . آمد رونیب. بود امدهیطاها هنوز ن. ار رفته بودبا خود کلنج میساعت و ن کیدرست . با نگاه به ساعت بهت زده شد. نشست یصندل يرو

.تخت روبرو دمر به خواب رفته بود يچراغ خواب اتاق روشن بوده و طاها رو. باز بود يکنار

. بود منتظر. قدم رو رفت یبعد از گرفتن وضو کم. دیشد و خواب داریبارها ب. نداشت یتا وقت نماز صبح خواب راحت. به اتاقش برگشت آهسته

کرد و به طور  شیو دست در موها ستادیهومن ا. کرد یشدستیدر سالم کردن پ کایمل. آمد رونیهومن از اتاق ب قهیباالخره بعد از ده دق

:جواب داد جیگ! بود دارینه، انگار ب. دیکش یمک ینامحسوس

.سالم -
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:عجوالنه گفت کایمل. رفت ییبه سمت دستشو و

!رستگار؟ يآقا -

:گفت متیبا مال کایمل. حرف و پرسشگر نگاه کرد یب. گرداندسر بر هومن

هم بابت اون . حق با شما بود! افتادم ینم ریگ تیکردم تو اون موقع یحواسم رو جمع م شتریمتوجه شدم اگه ب! فکر کردم یلیخ شبیمن د -

.و هم بابت طاها انیجر

:مکث کرد و گفت يلحظه ا و

!هتون بدهکارمب یمعذرت خواه هیکنم  یاحساس م -

!بود یجا کاف نیتا هم. نتوانست یرا هم اضافه کند، ول دیکلمه ببخش کیکرد سر آخر به جمله اش  یسع

:از ورود به اتاقش گفت قبل

.ریصبحتون بخ ،یراست -

:لب زمزمه کرد ریز هومن

.ریصبح شما هم بخ -

.ه شدگشود يکم کم لبش به لبخند. بود ریمتح. ستیدر بسته اتاقش نگر به

.و جدا شدن از مدینه، و حس دیدار خانه خدا یحس خداحافظ. کرد یدو حس متفاوت در وجودشان بیداد م. آخر حضورشان در مدینه بود روز

آخر،  يحرف ها. ملیکا روز آخر بیشتر به زیارت اختصاص داده شد يطبق خواسته . را در وجودشان انداخته بود یدو حس تالطم غریب این

.دوباره يدیدار يآخر و در نهایت آرزو يخواسته ها

ملیکا از همان اولین روز خریدها را مرتب در ساك چیده بود و فقط چند . بود ساك ها را عصر تحویل دهند تا صبح زود فردا عازم شوند قرار

.رسید به آن افزود و درب ساك را بست یکه به نظرش م یاضاف يوسیله 

.داشت یبایست همراه خودش برم یآن ها را م. قرار داده بود يجداگانه ا یکیف دستاحرام خودش و طاها را در  لباس

هم انباشته شده بود و عالوه بر آن  يهر روز بدون دست خوردن در گوشه اتاق رو يهمسایه اش زیاد مرتب نبود، زیرا خریدها ياوضاع برا اما

.ییک کیف دست جمعا دو ساك بزرگ داشت و! يتمام اتاق پر بود از اسباب باز

.اولیه شان در ساك ها چپید يشده را با همان بسته بند يدو ساك را گشود و لوازم خریدار هر

 یاحتماال به یک ساك اضافه نیاز پیدا م. دور خودش چرخید یکم. زمین بود يرو ياسباب باز یساك ها هر دو پر شده بودند و هنوز کل اوه،

!کرد

.را بیرون بکشد یداشت ساك سنگین یدر کمال تعجب در اتاق ملیکا باز بود و او سع. اتاقش به بیرون سرك کشید از

:به کمر زد و با سرزنش گفت دست

!شد؟ یم یمن بیام بردارم چ یگفت یمثال اگه م -

:هن هن کنان گفت ملیکا



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 127

!تونم یخودم م -

لبش جا خوش کرده و یک ابرویش را نیز  يگوشه  يلبخند محو. کرد یمملیکا نگاه  يبه سر تا پا یبا بد جنس. به در تکیه زد و منتظر ماند هومن

.باال داده بود

تکان دادنش هم سخت بود چه بماند بلند کردن و کوبیدنش به سر  یتالش کرد تا آن ساك سنگین را بلند کند و بکوبد به سرش، ول یخیل ملیکا

!او

:به رحم آمد و جلوتر رفت و گفتتالش او، دلش  يلذت بردن از تماشا یبعد از کل سرانجام

.بکش کنار -

:در حال برداشتن ساك ادایش را هم درآورد و

!تونم یخودم م -

.شد ینم یدیگر به اندازه روز اول از دستش عصبان. خندید یزیر لب ملیکا

:را بیرون اتاق قرار داد و گفت ساك

کو؟ يبعد -

:حالت تعجب به خود گرفت و گفت ملیکا

!هم هست که لباس احرام ها رو گذاشتم توش ییه کیف دست! ههمون یکی -

:خیره نگاهش کرد و گفت هومن

!من هر دو ساکم پر شده. دونم شما بیشتر از من خرید کردید یتا اون جا که من م -

:زد و گفت يلبخند ملیکا

!نه، امکان نداره -

!باور کن، بیا خودت ببین -

.بود، البته طبق معمول يطاها در آن اتاق مشغول باز. همراه هومن به اتاق او رفت ملیکا

:که او بسته بود، دست زد و گفت یشل و ول يملیکا جلوتر رفت و به ساك ها. به ساك هایش اشاره کرد هومن

!شما االن این ساك ها رو بستید دیگه، نه؟ ییعن -

!خب آره دیگه -

:خندید و گفت ملیکا

!دست شما درد نکنه -

:بود، گفت یخال یساك دست می زد که حساب يکه به کناره ها یدر حال و

!کنم دوباره ببندم یدید من اینا رو خال یاجازه م -

!شه یزحمت م -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 128

!کنید؟ یتعارف م -

:به چانه اش کشید و گفت یدست هومن

!راستش آره -

:خندید و گفت ملیکا

.االن میام -

ساك ها را گشود و وسایل . زمین پهن کرد يآن را دو الیه رو. استفاده نشده هتل قرار داشتدر دستش مالفه . کمتر از یک دقیقه برگشت در

درست همان طور که از فروشگاه ها آورده  ،ینایلون ياین مرد تمام وسایل را دقیقا در کیسه ها! دید؟ یخدایا چه م. مالفه ریخت يآن ها را رو

!درون ساك نهاده بود ندبود

که مطمئن  یآن های. بود کنار گذاشت یجعبه هر کدام که به نظرش اضاف. کرد يآن ها را طبقه بند. کیسه ها بیرون کشیدوسایل را از  ي همه

.شوند را هم به یک طرف دیگر نهاد یبود چروك نم

ك قرار داد و سپس چند ملیکا با حوصله چند ردیف لباس در ته سا. کرد یدقیق و ظریف او نگاه م يسرش ایستاده بود و به کارها يباال هومن

چیدن آن . ها استفاده کرد ياسباب باز یعروسک ها و بعض يال به ال يآن ها گذاشت و دوباره از لباس ها و پارچه ها برا يعدد عروسک را رو

رانجام ساك پر شد، س. کرد یدیگر را امتحان م یکشید و یک یچند بار یک وسیله را بیرون م یداد و گاه یمرتب و با دقت انجام م یها را خیل

!البته به نظر هومن

 یکه چروك نم یوسایل! داد يآن جا يدیگر در جا به جا يبعد از این که هومن احساس کرد ساك پر شده ملیکا حدود ده پانزده بسته  دقیقا

.ودشد با آن پر ش یدر گوشه و کنار ساك پیدا م يمیلیمتر يخوردند که هر چه فضا یشدند دقیقا به همین درد م

:زمین مانده بود که ملیکا گفت يرو يفقط چند اسباب باز! ها هم جا شدند ياز اسباب باز يو تعداد! دو ساك شد یک ساك خالصه

.ذاریمشون تو اتوبوس یم. برداریم بهتره، چون شکننده هستند یفکر کنم اینا رو دست -

:از سر رضایت زد و گفت يلبخند هومن

.موافقم -

:بجا کرد و گفتجا یساك را کم و

!؟يکار کرد یچ -

:کرد وگفت یخنده آرام ملیکا

!!!وِرد خوندم -

:گردنش را خارید و گفت یکم هومن

!هم بوده، به منم یاد بده یورد خوب -

:برخاست برود که هومن گفت ملیکا

!تو محوطه قدم بزنیم یبعد شام بریم کم یاگه موافق باش. تا زودتر حرکت کنیم یصبح گفتن هیچ کس نره مسجد النب -
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!خوبه، موافقم -

هشتم فصل

:هومن قبل از این که پایین بروند به ملیکا گفت. همه در تکاپو بودند. بعد از نماز صبح قرار بر عزیمت بود صبح

؟يطاها لباس احرام آورد يبرا -

:گفتجا نگذاشته باشند،  يزد تا چیز یکه به گوشه و کنار اتاق سر م یدر حال ملیکا

.تقریبا شبیه لباس عرب ها براش آوردم يلباس سفید یحوله نه، ول -

واقعا محرم بشه؟ يخوا ینم ییعن -

.کنم بتونه اعمال رو درست انجام بده یفکر نم. نه، بچه است -

:کرد و گفت يفکر هومن

.دادیم دیگه یاون هم انجام م يخب، خودمون به جا -

:ایستاد و نگاهش کرد ملیکا

فکر کردم دیدم شاید نتونم اعمال اون  یراستش هر چ. طواف نتونه با وضو بمونه یشاید در ط یشد خوند، ول یط اگه مشکل نماز بود آره، مفق -

.رو هم انجام بدم

.برمش یهمراه خودم م. لباساش رو بده بذارم تو ساك خودم. دیگه يبه هر حال نیاورد. باشه. یگ یم یفهمم چ یم -

!شه تو اون شرایط یزحمت مضاعف م. م میادنه، با خود -

:گفت يجد یخیل هومن

!زود لباساش رو پیدا کن بده. نداریم يفرصت زیاد. پیش من باشه بهتره. کنم یتعارف نم -

تر است، خودش نیز به يدانست برا یهر چند م. بده یگوید زود بده، یعن یم یدانست وقت یخوب م. آن يبرا یفرصت چانه زدن بود، نه جای نه

.طاها يبرا یحت

:طاها را جدا کرد و گفت يها لباس

.شه یاگه با شما هم بیاد زیاد باعث زحمتتون نم. بهتره يپوشونم، این طور یهمین جا براش م -

:گفت هومن

.پوشند یاتفاقا بیشتر مسافرا همین جا لباس احرامشون رو م. باشه -

:مکث کرد و گفت یکم و

.برات راحت تر باشه یهمین جا لباست رو تعویض کن فکر کنم اگه شما هم -
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!؟یشما چ -

.دم تو مسجد شجره تعویض کنم ینه، من ترجیح م -

 یاما م! چیست؟ يدانست این همه برو بیا برا ینم! چه؟ یدانست احرام یعن ینم. برایش هیجان داشت یاین همه شلوغ. داشت يشوق وافر طاها

و از این که قرار بود او هم مثل دیگران و مانند بزرگترها در این یکدست بودن شریک ! شند، همه یکدستخواهند لباس سفید بپو یدانست م

.بود لشود خوشحا

به این سفر آمده همه به چشم یک مرد به او  یبرد که از وقت یم یچه لذت. برایش گفته بود او یک مرد است و باید همیشه پیش مردان باشد عمو

!کنند ینگاه م

 یهومن راست م. رفتند یبه الب. باالخره از آن دو اتاق دل کندند! راحت تر بود ياین طور! سفیدش را به تن کرد يقبل از خروج لباس ها املیک

.گفت نود درصد از مسافران تعویض لباس کرده بودند و سفید پوش بودند

 یهر بار خدا را صدا م. گذاریم ییلومترها دور رو به آن جا نماز مکه هر روز از ک یجای. خانه خدا، کعبه، قبله يحرکت به سو. آغاز شد حرکت

.گردانیم بدان سمت یزنیم، ناخوداگاه رو م

هومن قبل از . در مقابل مسجد شجره پیاده شدند. هتل تا مسجد شجره که حدود نیم ساعت بود همه با هم در یک اتوبوس نشسته بودند فاصله

:ورود به مسجد رو به ملیکا گفت

.شه، یعنی از این جا تا مکه ما با ماشین بدون سقف خواهیم اومد یاز این جا به بعد ماشینامون جدا م -

:میان حرف او آمد و گفت ملیکا

.دفعه پیش که ما اومده بودیم یادمه ماشین ها رو جدا نکردند یول -

:تکان داد و گفت يسر هومن

!حتما شب حرکت کرده بودید -

:و گفت فکر کرد یکم ملیکا

.بله، یادم میاد اون موقع عصر از مدینه حرکت کردیم -

یه ! حرکت انتخاب کردند يدونم چرا این بار صبح رو برا ینم یکنند تا این مشکل پیش نیاد، ول یمعموال عصر حرکت م. خب به همین دلیل -

.طلبیده، اشکال نداره يه هر حال خدا این بار هم این طورب! بدون سقف و بدون کولر ياون هم در اتوبوس ها. هوا اذیت خواهد کرد يکم گرما

:خواست بزند را دوباره به خاطر بیاورد، و دوباره گفت یکه م یکرد تا حرف یمکث

.در راه برگشت با اتوبوس شما بیاد بهتره یبرم، ول یطاها را من با خودم به مسجد م. گفتم یآهان، داشتم م -

.باشه -

:د و گفتپا به پا ش یکم هومن

.فعال! مراقب خودت باش -

.با این حرف دست طاها را گرفت و با خود برد و
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.جوان، کودك ر،یمانند همه، مثل پ. تنها تن پوشش دو قطعه حوله بود. لباس از تن کنده بود. مسجد شد داخل

.از رنگ، فارغ از فرهنگ فارغ

.شد یدوباره خود نخواه ینباش گرانیگر دکه ا! یگرانید یستیخود ن گریاصال د ،یگرانیجا چون د نیا

.نه ای يدار ییدارا ستیمهم ن. نه ای يدار التیتحص ستیمهم ن. ياز کجا آمده ا ستیمهم ن گرید

تفاوت خلقت کرد و به در  یخدا ب. یباش گرانیچون د دیبا. خدا، به خانه اش، به حرمش شیپ يرو یم. هر چه را که نشانگر تفاوت بود يکند

.یحرم امن اله. جا حرم خداست نیا. ياجازه ورود ندار یاگر متفاوت باش. چون همه ،يتفاوت برو یب دیبا يرو یکه م خانه اش

ذره  کیمو از تنت،  کیکندن . یبرسان بیبه خود آس يحق ندار یحت. يندار یوانیح چیحق کشتن ه. يندار یاهیگ چیانسان، حق کندن ه بدان

.ينه، نه، حق ندار. تگوشه ناخن یکوچک از وجودت، حت

.خدا خود مراقب توست.یسالح داشته باش دینبا د،ینبا

.باشد یخودت م يتمام نما نهیاو آ. را نگاه کن يگرید ینیخود را بب یخواه یاگر م. یستیخود ن گریتو که د. ینگاه کن نهیبه آ دینبا

! چه عاشقانه. يوریز چیه یب ،یبو و رنگ اضاف چیه یخواهد، ب یتو را مخدا . که خدا خلقت نمود نیهم ،ینیهم. نکن نتیز. روغن نمال. نزن عطر

.یهمان گونه که هست. طلبد یتو را م -تیخدا-او ! ایر یچه ب

!چه؟ یعنیخواستن  يزیچ چیه یب ینیب یم! ست؟یدوست داشتن چ ینیب یم! چه قدر دوستت دارد؟ ینیب یم

با خود . یمقام و نشان و رنگ و لعاب چیه یب ت،یخود وجود ت،یخود خودت، خود تنها یعنی .نیا یعنیخواستن . ریبگ ادیبنده ام،  ریبگ ادی

.شو کرنگی

.پاك شو. احساست را خالص کن. را حفظ کن نگاهت

.نخور، دروغ نگو، فحش نده، فخر نفروش قسم

.يحق ندار. ریزن، رو مگ يا

.يحق ندار. مرد، نگاه نکن يا

.خود توست اینگاه کن که گو يجور یکن یاگر نگاهش م. برداشته شده انیتو و او از م نیب مرز. و او تو ییجا تو او نیا

.ضیتبع کیتفاوت،  کیحق اظهار وجود ندارد، و اما  يگریحس د چیه. خدا باشد يبرا دیجا تمام احساست با نیا

محرم شدن، تو که مقاوم  نیجا، در ا نیا. را مقاوم تر يگریتر خلق کرد و د فیرا ظر یکیزن و مرد،  نیانسان ها، ب نیخلقت، ب نیدر ا خداوند

.ياوریدوام ب ارید نیآفتاب سوزان ا ریز یتوان ینشان بده که م. يرا ندار هیحق رفتن به سا. یآفتاب باش ریز دیبا يتر

!راحت باش. دانم یوانت چه قدر است، مدانم تاب و ت یم. خود خلقت کردم. یبمان هیکه در سا يحق دار. بمان هیدر سا. يتر فیتو، تو که ظر و

بود  ستادهیدر مقابل ا ییحاج آقا رضا. مکان جمع شده بودند کیهمه در . دست طاها را گرفت و خارج شد. دو رکعت نماز خواند. ستادینماز ا به

.کرد یم ییو راهنما

.گفتن است کیو حال، حال زمان لب. شو کرنگیمثل لباس تنت . خالص کن. خدا يکن، فقط برا تین

.کیلب
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.کیلب اللهم

.کیلک لب کیشر ال

.الحمد و النعمۀ لک و الملک ان

.کیلک لب کیشر ال

.کیلب

.حرم، به مکه يبه محدوده . به حرم یآن قدر بگو تا برس. بارها بگو. باز بگو بگو،

!يخواهم گفت خوش آمد! کیلبحال من خواهم گفت . مهمان من يشد. است ینگو، کاف گرید! به خانه ام؟ يدیرس! ؟يدیرس

.شد کینزد کایهومن آهسته به مل. محرم شدند رسما

:صدا کرد طاها

!مامان؟ -

 ،یعنی! که حال حق نداشت؟ ستینگر یچگونه او را م نیمگر قبل از ا! عجب! شده بود رهیخ نیبود و به زم نییسر هومن کامال پا. برگشت کایمل

و به صورت  ردیچشمانش را باال بگ دیکرد که نبا یرا حس م نیفقط ا. دیفهم یدانست، نم ینم زیخود ن! بوده؟ يگریحس د! بوده؟ يگریجور د

.دیره شود، نبایاو خ

:دوخته شده، گفت نیهمان نگاه به زم با

!با اجازه. هم طاها نیا د،ییبفرما -

.رفت و

.لهیپ لهیش یمعبود، صاف و ب يحرکت به سو... ها شدند و حرکت نیماش سوار

گذاشت و  یخواه ایدن نیجا در ا نیکه ا يزیآن چ يهمه شکم، همه لباس، همه، همه  ا،یهمه پول، همه ر يشده بود. هست ادتی. بنده ام ایب

.رفت یخواه

رفتن  يبرا نیتمر کی. بود یها چگونه خواه ینیبدون زم نیبب. کن نیمردن را تمر ،يا دهیحاال که کفن پوش. کن نیآمدنت را تمر. کن نیتمر

.کن نیبه حرم او، تمر يرو یحاال که م. خدا شیپ

.دندیظهر به هتل رس يطرف ها. راه بود یمکه حدود چهار، پنج ساعت تا

هنوز دسته . رفت شیساك خود پ دنیبا د کایمل. مسافرها هر کدام دنبال ساك خود بودند. هتل قرار داده بودند یرا از قبل در الب شانیها ساك

!به او و ساك کرد ینگاه چپ. دیسر که بلند کرد، هومن را د. را کنار خود حس کرد ییه بود که حضور آشناآن را نگرفت ي

:آرام گفت کایمل

!خواستم نشونتون بدم یفقط م -

:رفت یکمال يزد و ساك را بلند کرد و کنار گذاشت و به سمت آقا يهومن لبخند محو! گفت یبرد، دروغ م یگفت از او حساب نم یاگر م خب

!شدند؟ يبند میاتاق ها تقس یکمال يآقا -
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:کرد و گفت یاو تبسم دنیبا د یکمال يآقا

.ریبرو بگ. ارهیدست مهد دهایکل. طبق برنامه هست يبند میو تقس ومدهیبه وجود ن یجا مشکل نیخوشبختانه ا. آره -

.باشه، ممنون -

در حج تمتع  یماه کیبه هر حال . به او کرد یهومن نگاه آشنای دنیبا د. شلوغ بود سرش اریمهد. رفت یکمال يبرادر زاده آقا ار،یسراغ مهد و

.همسفر و همراه و هم اتاق بودند

:با او دست داد و گفت هومن

؟يکمک الزم ندار. یخسته نباش -

؟يخوا یرو م دهایکل. امینه، از عهدش برم -

.آره -

:تتعلل گف یرا از نظر گذراند و با کم ستیل اریمهد

!؟يخوا یرو هم م یاتاق خانم فتح دیکل -

.بله -

.خب اریبس -

:گشت و دو عدد از آن ها را دست او داد و گفت دهایکل نیب و

.اتاق پانصد و پنج و پانصد و شش، هر دو، دو تخته هستند. ایب -

:دیشده بود، پرس کینزد زین یکمال يآقا! امدیخوشش ن ادیانگار ز. بار اتاق ها جدا بودند نیپس ا. مکث کرد یکم هومن

!هست؟ یهومن، مشکل -

:گفت هومن

!نه. امـــم -

دور  يدار یبا نگاه معن یکمال يآقا. به عالمت تشکر تکان داد و دور شد يو سر! باشد بهتر است تییسو شیمثل دفعه پ د،یبگو نتوانست

!کرد بیشدنش را تعق

:و گفت ستادیش امقابل. دیبه سمتش دو دیکه هومن را د نیهم طاها

د؟یرو گرفت دهایکل. عمو -

.آره -

!م؟یطبقه چندم هست -

.پنجم -

:گفت دیدوباره به طرف مادر دو و

!مامان اتاقمون طبقه پنجم هست -
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:مهربان پسرش را نگاه کرد و گفت کایمل

.خب -

:دیمادرش پرس زود دکمه مورد نظر را زد و از. دانست پنج کدام است یطاها م. آسانسور شدند وارد

م؟ینیخونه خدا رو بب میر یم یمامان ک -

:زد و گفت يبه شور فرزندش لبخند کایمل

.میر یامروز م نیاگه خدا بخواد هم. زمیعز میر یم -

:را گفت و گفت شیرود که هومن بازو رونیخواست تند ب یو طاها م ستادیا آسانسور

.رونیخوان برن ب یم شونیکنار واستا ا! جا طبقه سه هست نیطاها ا -

.ستادیبار در طبقه پنج ا نیا. خارج شدند و آسانسور دوباره حرکت کرد یآقا و خانوم! او که پنج را زده بود. ستادیا طاها

.ساختند ینود درجه با هم م هیدو در زاو. درست در کنار آن قرار داشت 505راهرو بود و اتاق  يدر انتها 506 اتاق

:گفت کایرا گشود و بدون نگاه به مل درب هر دو اتاق هومن

!هر دو، دو تخته هستند! اد؟یاز کدوم خوشتون م دینیبب -

:باشد، گفت نهیدانست چرا انتظار داشت اتاقشان مثل مد ینم کایمل

!بار اتاق ها جدا هستند؟ نیا، ا -

.بله -

:فقط گفت کایمل

!اهان -

:کرد دیدوباره تاک هومن

.انتخاب کنند نیو دوست داشتهر کدوم ر دییبفرما -

:آرام گفت کایمل

کنه؟ یم یچه فرق -

:خم شد و به طاها گفت هومن

؟يکدوم اتاق رو دوس دار نیطاها برو بب -

:طاها گفت. روشن تر بود 506اتاق  یهم بودند، ول نیهر دو اتاق ع. به همراه هومن به اتاق ها وارد شد طاها

!اتاق بهتره نیا م،یکن یم يبا هم باز) خودش و هومن بود بیمنظورش ترک(ما ! خوابه یامان همش تو اتاق مم. اتاق مال شما باشه عمو نیا -

!دیکارشناسانه طاها اتاق بهتر به هومن رس صیبار به تشخ نیا و

:گفت کایبه مل دیضمن دادن کل هومن

.ناهار يبرا نییپا میاول بر. وقته ناهاره -
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:گفت کایمل

.موندهنمازمون  یول -

!بله، حق با شماست -

:فکر ادامه داد یکم با

.بعد شام ياعمال حج بمونه برا. میکن یاتاق و تا عصر استراحت م میگرد یبعد از ناهار برم. میساعت بعد بر مین م،یپس اول نمازمون رو بخون -

:دیپرس کایمل

!محرم موندن سخته. میبعد از ناهار بر ستیبهتر ن -

:فتگ يجد یلیخ هومن

 یکم دیکه طاها همراهمون هست با نیبا توجه به ا میبعدشم اگه بعد از ناهار بر م،یدار اجیو به استراحت احت میاوال حاال همه خسته ا. نه اصال -

 تیودبعد از شام هم اون جا خلوت تره و هم هوا خنک تره و هم محد یول م،یخور یبه زمان نماز مغرب برم يطور نیو ا میآهسته تر راه بر

!شه براتون یم نیحج تمتع تمر يبرا. نداره یدر مورد محرم موندن هم اشکال. میندار یزمان

که جواب  ینشد، حرف منطق ریگ یپ ادیز! دانست یاحرام بوده و نم نیهم از قوان نیالبد ا. شده لیاز مفرد به جمع تبد! چه جالب. فکر کرد کایمل

:دیفقط پرس. ندارد

!؟نهیبرنامه گروه هم -

.سمت چپش را آورد باال يتکان داد و شانه  نیدانم سرش را به طرف یبه عالمت نم هومن

 نیا. رهیسر مس یدوره، ول تیکم از ب هیهتلمون . میر یخودمون م. ستیهم مهم ن ادیبه هر حال ز! هم نه دیآره، شا دیدونم، شا ینم قیدق -

!شناسم یطرف ها رو م

.باشه -

:گفت يواست به اتاق برود که طاها زودخ یحرف م نیگفتن ا با

!عمو شیرم پ یمن م -

:دستش را گرفت گفت کایمل

!يبر دیبا ییدستشو. دست و روت رو بشورم دیبا م،یاول بر اینه، ب -

:و گفت ستیگرفت و به طاها نگر نینگاه از زم هومن

!يایب یتون یم یهر وقت خواست. شکنم، مطمئن با یمن در اتاقم رو قفل نم. ایبرو طاها کارهات رو بکن ب -

.باشه -

.انجام اعمال حج عمره خواهند رفت يحاج آقا بعد از ناهار اعالم کرد که همه، شب برا. هومن عاقالنه بود میتصم

متذکر  تیدر نهاداد و  یدر باب اعمال م یحاتیتوض ییمسافرها در مقابل باب السالم جمع شده بودند و حاج آقا رضا هیده شب همراه با بق ساعت

.شد که بعد از انجام اعمال دوباره در مقابل باب اسالم جمع شوند تا همزمان برگردند
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تجدید وضو به مسافران داده خواهد شد، اما  يبرا یبه روال مربوطه وارد بود می دانست توضیحات باز ادامه خواهد یافت و همچنین فرصت هومن

 ینم. بیت قرار داشت دیگر تحملش به سر آمده بود یحال که در دو قدم. دوباره يب حضور؛ حضورتا یتاب دیدار، ب یتاب بود، ب یدلش ب

گرفتار در قفس  يدلش چون کبوتر. توانست، دل شوق تپیدن داشت و پا هوس دویدن یخواست هم نم یم. خواست نیم ساعت دیگر صبر کند

.در بند، ملتمسانه التماس اجابت داشتند ییون آهوچ شیکوفت و پاها یقرارش م یب ي نهیس واریخود را به در و د

:آرام در گوش طاها نجوا کرد. برخاست

!برو به مامان بگو بیاد این جا کارش دارم -

.آمد و هومن را مجبور کرد نگاه از او بدزدد دیدر آن لباس سف کایمل. به دقیقه نکشیده همراه مادر برگشت. به طرف خانم ها رفت طاها

:بانه پرسیدمود ملیکا

داشتید؟ يبا من کار -

:پایین گفت يبه او نکرده بود، باز با سر یکه از زمان احرام بستن کوچک ترین نگاه هومن

.اگه موافقید خودمون بریم. بینم یبه صبر بیشتر نم يمن نیاز. کشه اگه بخواهیم همراه گروه حرکت کنیم یطول م یحدود نیم ساعت -

 یب زیخود ن. بود ستنیگر يها يو گفتن و ها دنیو رس دنیقرار دو یب زیخود ن. قرار رفتن بود یخود نیز ب. دید یر نمدر این کا یاشکال ملیکا

.بود یقرار آسمان نیقرار از ا

!باشه، بریم -

:صدا کرد یکمال يدور نشده بودند که آقا هنوز

!یه لحظه! هومن؟ -

:پیش آمد و گفت یکمال يآقا. سه ایستادند هر

خواهید خودتون برید؟ یم -

:پاسخش را داد هومن

.بله -

:تکان داد و گفت يسر یکمال يآقا

.باشه -

:رو کرد به ملیکا و ادامه داد و

اون موقع دیر وقته و به هیچ عنوان نباید تنها . اصال هم از هومن جدا نشو، به خصوص موقع برگشت به هتل. دخترم مواظب خودت باش -

خب؟ ،يبرگرد

:گفت یبا لحن اطمینان بخش ملیکا

!مطمئن باشید -

:این بار به هومن نگریست و گفت یکمال يآقا
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.ما، مراقبش باش یپسرم دیگه جون تو و جون این امانت -

پسر بچه  نیزن و ا نیآن جا کنار ا يچه منظور يرفته بود برا ادشیانگار . کرد یبودنش فکر نم یبه امانت گهیانگار د ؟یشد امانت یاز ک ؟یامانت

!شد یم یمانع از نگاه کردن به آن امانت دیآن لباس سبک سف یسنگین یایستاده است، ول یو دوست داشتن طانیش ي

!حتما -

:راه افتاد و گفت و

.بریم -

.پر شوق و پر لرز از باب السالم گذشتند یدل با

.چند گام جلوتر باز

.چیه گریو د دنیرا شن يمادر یتاب یو ب یزودگذر کودک ي هیلحظه گر کینگار ا! صفا و مروه ،یچه جای. از میان صفا و مروه عبور

.بزرگ تر دیدن این مکان را تحت الشعاع قرار داده يحاال نه، حال شوق دیدار اما

.باز چند گام دیگر و

بنا کرد  میرا که ابراه ییآن جا دیخواهند د. یدسر که باال بگیرند خواهند د. آورند یچشم باال نم. نگاهشان به زمین دوخته شده... پله... پله چند

.قامت بستند و قامت کفر را شکستند شیو آن ها هر روز به سو

.مهمان من سر، بلند کن. از خداست؛ بگیر، باال بگیر خطاب

 ستادندیا یم يدر پناه خانه ا ن،شایگونه ها يشود بر رو یم يجار لیس اریاخت یپر از ابهت را و ب يآن چهار گوشه  نند،یب یکنند، م یبلند م سر

.تیحرم امن اله ستیبارالها، چه پناهگاه خوب. پناهان است یکه پناه ب

؟يو دید يام، سر باال کرد بنده

.سجده در پیشگاه پروردگارت. کن سجده

.بالند یم يمعبود نیشتن همچدا يو بر خود برا ییکنند در مقابل تمام عظمت خدا یسجده م. میکنند بر سجده گاه هاجر و ابراه یم سجده

.معبود آمده اند داریکه احرام بسته، به د یکنند بر خاك حرم یم سجده

!کوچک درگاه خداوند يبنده . رود یکند و او هم به سجده م یبه آن ها که در سجده اند م ینگاه طاها

!فقط خدا، تنها پیشگاه او، در مقابل خانه او، فقط او. يه ندارحق سجد يبر هیچ مکان و موجود ،يبر هیچ پیکر ،يبنده بدان که بر هیچ در يا تو

.خواهم داد یهرچه بخواه يکن در این لحظه، در این لحظه که مهمان خانه خدا شد دعا

.صاحبخانه ات عجیب بخشنده است. بخواه یخواه یپرشورت هر چه م يکن، با چشم ها دعا

جز  چ،یه يبازوان امن خداوند انیرود و م یم ادیاز  ییایدن يو تمام خواسته ها دیتوان د یخداوند نم یجز بزرگ چیجا، در آن حالت ه آن

.توان کرد یسعادت و آرامش طلب نم

.ناتریاین بار عمیق تر، ژرف تر، ب د،یخواهند د. از سجده که بردارند سر

! يلرز یناگهان بر خود م! چیو دگر ه یمکعب خال کیو در وسط  ع،یصحن وس کی! کعبه در برابرت نکیا ،یدر آستانه مسجد الحرام. کعبه«
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!تماشا يبرا يزیچ یحت ست،ین زیچ چیجا ه نیا. ستیکس ن چیجا ه نیا! یشگفت رت،یح

است؟ سنگ  نیما و مرگ ما هم اتیما، عشق ما، ح مانیا يقبله ! برنده تر ریشمش يتر، از لبه  کیاز مو بار ردیگ یقرار م یپل يبر رو احساست

!چیکرده و دگره یبندکش انهیو جرزش را با گچ، ناهموار و ناش دهیهم چ يبر رو یرنگ رهیو خشن و ت اهیس يها

 یمعبد را م! هنرمندانه يمعمار کی ییبایفهمم، ز یقصر را م م؟یجا کجاست؟ به کجا آمده ا نیا! دود یسقوط در جانت م کی دیترد ناگهان

بزرگ،  تیشخص کیفهمم، مدفن  یآرامگاه را م! و هنر ییبایبلند و پر جالل و سراپا ز يها سقف ریدر ز یو سکوت روحان یفهمم، شکوه قدس

!امام امبر،یپ ابغه،قهرمان ن کی

 ،یامام ،يامبریپ حیضر ینه حت ،ينه گچ بر ،ینه کاش به،ینه کت ،ییباینه هنر، نه ز ،ينه معمار! یاتاق خال کیسر باز،  یدانیدر وسط م ن،یا اما

 ،یتینیع ،یتیواقع ،يچهره ا ،يآرم، که به سراغ او آمده باشم، که احساسم به نقطه ا ادیکنم، که او را ب ارتیکه ز یمدفن بزرگ ،يمرقد مطهر

.ردیگ وندیپ ند،یبنش رد،یتعلق گ ،ییجا ،يزیچ ،یباالخره کس

 نیا ،يتو حج کرده ا ،يا امدهین ارتیز يتو براکه  یفهم یو کم کم م! است یو چه خوب که کعبه خال ست،یکس ن چیجا ه نیچه خوب که در ا و

تو حج . نمود ی، فقط به تو، جهت را م»فلش« کیعالمت بود،  کیتنها  نیا» است که ره گم نشود یسنگ نشان«کعبه آن  ست،یجا سر منزل تو ن

 یدکتر عل(»!آغاز است ستیبه آخر راه نکع! رو به او، نه تا کعبه ،يحرکت ابد ت،یابد يآهنگ مطلق، حرکت به سو ،ي، آهنگ کرده ايکرده ا

)یشریعت

.خیزند با طمانینه، آرام، مودب یاز جا برم دوباره

.یالیتناه ستیکه هر گوشه اش مظهر قدرت يچهار گوشه ا! مکعب، کعبه، قبله. دارند ینگاه از آن مکعب برنم. روند یها را پایین م پله

.همه به صف ر،یمس کیهمه در . منظم، مرتب، قانونمند، همه در یک جهت .جهت، جهت همه مسلمین است یب یمکعب خال این

 یهالل ،یکوتاه ي وارهید ست؟یچ نیداده است، ا» جهت«داده است، بدان  رییدارد که شکل آن را تغ يا هیمیکعبه در قسمت غرب ضم! شگفتا«

!زن کی راهنیپ راهن،یپ» دامن«به شکل آن است  یستو را! دامن یعنیچه؟  یعنی» حجر«! »لیحجر اسماع«نامش؟ . شکل، رو به کعبه

و اکنون، خدا، رمز . بوده است يعار ياز هر فخر ،يبشر يکه در نظام ها یزن! زن کی زیپوست، کن اهیس زیکن! زیکن کی ،یزن حبش کی ،يآر

.است وستهیپ شیاو را، به رمز وجود خو رهنیدامان پ

سوم کعبه، دفن  هیپا کیجا، نزد نیهاجر است، هاجر، در هم »يخانه «جا  نیرا پرورده است، ا لیماعکه اس یدامان! هاجر است رهنیدامان پ نیا

 کیو خانه خدا، مدفن  ز؟یکن کیخانه  واریبه د واریجا، خانه خدا د نیدر مسجد دفن کرد، و ا دینبا -را امبرانیپ یحت-کس را  چیشگفتا، ه. است

م؟یگو یمادر؟ و چه م

توان  یم. فاصله است یبا خانه، امروز کم ،یهالل نیا انیم! است دهیاو، دامن کش يکعبه، به سو! ها در دامن او، جهت گرفته استخدا، تن یجهت یب

حج ! ستیطواف قبول ن! ستیطواف ن - دیرمز توح -بر گرد کعبه  دنیدامان هاجر، چرخ یفاصله گذشت، اما ب نیبرگرد خانه از ا دنیدر چرخ

 کیکه دعوت خداوند را لب یدارند، هم کسان مانیا »دیتوح«که  یروزگار، هم کسان شهیهم ت،یبشر یتمام يرمان خدا، خدافرمان است، ف! ستین

از  وستهیپ یمطاف است، جزئ زیکه خانه او، مدفن او، ن! طواف کنند زیاو را ن راهنیدر طواف بر گرد خدا، بر گرد کعبه، دامان پ دیبا. ندیگو یم
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مادر  کی ،ییقایآفر زیکن کی راهنیدامن، جهت گرفته است، در جهت دامان پ نیتنها در جهت ا» مطلق یجهت یب« نی، ااست، که کعبه بهکع

)یشریعت یدکتر عل(» !تیبشر يخوب، دامان کعبه، مطاف ابد

ضعفاست و  نیساده همنش خدا چه. از حضورش نیخبر و شرمگ یگرسنه شان ب ي هیو آنگاه بنده ها از همسا ستیزکیخانه اش همجوار کن خدا

.خردان یخبران و ب یمن همخوان ب

 یآن قدر بزرگ که خطاها را م!! زرق و برق و بزرگ را، آن بزرگ پر ابهت ساده را یب يخدا را لمس کرد، خدا ییتوان خدا یجاست که م نیا

.کنند یباز کودکانه خطا م یهمه بزرگ نیکشد و آدم ها غافل از ا یبخشد و بخشش را به رخ نم

حال که ساده تر از . رود تا طواف کند یم. شود یاو کشیده م يگام به سو. جوشد یاختیار م یاشک ب. است یکعبه در چند قدم. تپد یم دل

.که ساده تر از همه جاست یدر جای. همیشه است

گشتن و . هفت بار نیهفتاد هزار خاطره از ا یعنیهفت مرتبه گشتن،  یطواف، یعن. باید طواف کند. باید بگردد. بگردد، دور خانه خدا باید

.گشتن

.ایستند یمقابل حجر االسود م در

فرستاده  بیاز عالم غ نیبا آن داشته و بعد از هبوطش به زم یخاص تیدر بهشت بوده و آدم مانوس ندیگو یکه م ستندیا یم یمقابل سنگ در

رود که هر چه  یم ادشانیآمده و آن ها در مقابل آن سنگ  ادشیراموش شده اش ف مانیدوباره اش ان را شناخته و عهد و پ دنیشده و بعد از د

.کند هر آن که پا بدان جا گذاشته و طواف آغاز کرده یثبت م یکه به اذن اله یدر مقابل سنگ. نهاده اند سرکه پشت 

.با خلوص، با آرامش. نیت کنند. شروع کنند باید

:به دور و بر کرد و گفت ینگاه هومن

.شلوغه یکم -

:خطاب به ملیکا گفت و

هدف . آرام پیش برید یخیل. نداریم يهیچ عجله ا. دست طاها هم دست منه، اصال نگرانش نباشید. شما جلوتر برید، من پشت سرتون میام -

طواف همراهتون هست؟ يدعا. با خیال راحت طواف کنید. طواف کردنه، نه تموم کردن طواف

:دار هنوز متشنج بودملیکا از هیجان دی صداي

!خواید؟ یبله، م -

و  دیراحت باش. کنم یمن حواسم بهتون هست و اگه الزم شد صداتون م. دونید دیگه، نباید پشت سرتون رو نگاه کنید یفقط م. نه، من هم دارم-

.حرکت کنید

توانست به عقب  ینم یدید، ول یابلش را ممق. از پشت با او برخورد کند یخواست کس ینم. لب نیت کرد و حرکت، و هومن پشت سرش زیر

خودش هم از حضور آن دختر راحت باشد، چه بر سر دلش  الیخواست خ یم. خواست خیال ملیکا از پشت سرش نیز راحت باشد یم. برگردد

.سوال نیحس و پاسخ ا نیهجوم ا نیاز ا يفرار ز،یناگر زیگر نیا زا زانیآمده بود و او گر
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ثابت در وسط و جز او،  ينقطه  کی. کند یخورد و کعبه را طواف م یخروشان که چرخ م یگرداب ،یگرداب ي انهیت، در مکعبه اس نکیا. طواف«

!يو حرکت ابد يثبوت ابد. وار بر گردش رهیدا رامونش،یهمه متحرك در پ

 کیاز  يکه رمز یعنیطواف، ! حرکت و نظم ثبات،. وار، بر گرد فتاب رهیدا ش،یدر فلک خو يستاره ا ک،یو بر گردش، هر  انهیدر م یآفتاب

)یعتیشر یدکتر عل(» !جهان یمنظومه، با تمام کیاز  یذره، تجسم

بر گردش، سجده کنان، البه  یو آسمان ینوران يو هزاران نقطه  دیخورش کیجا  نیستاره و ا ازدهیماه و  کیکه  وسفیهمچون خواب  طواف

.خواهند یجر معبود نم چیکه ه ییو بنده ها نندیب ینم جز درگاهش چیکه ه یکنان، ملتمسان درگاه

کردن و هزارن خاطره محو  دایکه انسان هست و خدا، انسان هست و هفت بار گشتن و پ یدر حرم م،یاست بدون واسطه، بدون حر ییجا جا نیا

)...ص(و حج محمد یو از قرآن خوان شیو تولدش، از فاطمه و عبادته ا یو ماندگار از عل یشگیهم یو و دور ول

طواف؛

.انیحرف، هنوز ناباور و گر یاول، هنوز شوکه و ب دور

به جواب  دنیبعد از گشتن و چرخ دیکه شا يو منتظر یپرس یاست که از بدو ورودت از خود م یسوال نیو ا ییکجا! ؟یتو کجای. دوم، تلنگر دور

.يببر یپ

».ــــداخــ«: زیر لب ینال یم. یفهم یسوم، انگار تازه م دور

.شود تمام کس و کارت یکه خدا م شاوند،یخو ،یرود خانه، زندگ یم ادتی. آید، دعا، استغفار، توبه یچهارم، یادت م دور

 میترم دیکه با یهست ییجا یشکستن وقت يو چه جا یشکن یم. فکر و فکر و فکر! حاال که این قدر نزدیکم چه بخواهم؟. یشکن یپنجم، م دور

.يریبگ ادیو به کمک معبودت در خانه اش رسم برخاستن را  يزیبه پا خ دیبا ،يشوبلند  دیبا ،يشو

 یتمام آن لحظه ها را در ذهنت ببلع یخواه یم. یبا او بودن استفاده کن ياز لحظه لحظه  یخواه یم. يریز یم یاشک ،یکش یم یششم، نفس دور

.يا هم دارکه ب یو غم یاز حجم بزرگ آن بغض و خوشحال يآور یو نفس کم م

 یگام هایت در آخر آهسته تر م. که ملتمس دعا گشته یآن. که نیست یمادر، پدر، آن. یطلب یزود زود م! شود یهفتم، خدایا دارد تمام م دور

کرده که وجودت را متاثر  يهمه  يآن جا، آن مکان طور. کند ینم ياما دیگر ذهنت یار ،یباز بخواه یخواه یم. بیشتر ییافتن فرصت يشود، برا

.یچه بخواه یدان ینم

عالمه  کیدلت . خواهد یگوشه م یب يمکعب چهارگوشه  نیبر گرد ا گریکه دلت هفتاد دور گشتن د یفهم یشود و تو تازه م یتمام م دارد

ربط به  یبودنش ب ینیخواهد که زم یم دیحس جد کیدلت . خواهد یغم را م يچشمه  نیا یدلت خاموش. خواهد یم ادیحرف و اشک و فر

.االنت نباشد یحس آسمان

.میو اکنون، دو رکعت نماز در مقام ابراه. این موج خروشان آهسته آهسته خارج شدند از

را  -کعبه يسنگ بنا-و حجراالسود  ستادهیسنگ ا نیا يبر رو میابراه. میابراه يبا دو رد پا، رد پا یقطعه سنگ م،یجا کجا است؟ مقام ابراه نیا«

.است و کعبه را بنا کرده است ستادهیسنگ ا نیا يروبر . نهاده است
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)یشریعت یدکتر عل(» !تو ؟یک! میابراه يپا يکه پا جا یعنی ؟يدیفهم! دهنده است تکان

و پر از  نیمختلف، سنگ يهمه حس ها نیقرار از ا یب نهیو س نهیزنند، دل در س یهاجر وار بر مقامش سجده م لشیو اسماع میتنگ ابراه دل

همه عظمت  نیا يبر آن نماز خواند، و بندگان خدا در کنار آن به نظاره  غمبریپ يروز ستاد،یا میابراه ياند که روز ستادهیا یر مقامحرف، د

.زنند یرا ضجه م شانیدردها

.از آن همه بار نیسنگ يبرخاستند با شانه ها. که تمام شد برخاستند نماز

:قدس بود، گفتآن مکان م يکه برازنده  یبا لحن آرام هومن

.استراحت کنیم یاگه خسته شدید کم -

.داشتند يانرژ هنوز

.نه، بهتره ادامه بدیم -

دستش را از دست . دوید یجالب بود نم. محو ابهت آن جا، محو مردم. طاها محو اطراف بود. به سمت صفا و مروه حرکت کرد يگفتن باشه ا با

!عجیب آرام بود! کشید یهومن نم

.کرد یهاجر را در آن لحظه ها حس م یمگیآن جا را درك کرده بود او هم انگار سراس یبزرگ شیبود، او هم با تمام کودک هدیهم فهم او

 يهاجر برا يپا به پا دیبا د،یدو دیکرد و روح را صفا داد، با یسع دیمروه با مروت با نیب. کن، بین صفا و مروه یسع. است یوقت سع حاال

.یهمه داغ و درد باش نیبر ا یآب يکادلت دنبال خن لیاسماع

.کوهی که از آغاز بوده، از همان اول دو

.نه با پا که با دل، که با عشق، که با فهم، که با درك ،يبدو دیبا شانیکه به بلندا یکوه دو

.دارد یتاریخ يصفا و مروه تا قبل از هبوط حضرت آدم به زمین، پیشینه  يها کوه

که از همان آغاز، منتظر  ییکوه ها. خلق شدند يقرار مادر یو زمزم و دل پر درد و ب لیاسماع يپاها يز خلقت براکه از همان آغا یکوه دو

 کی ياستقامت کوه گونه شان از تحمل ضجه ها دیکه شا ییکوه ها. بودند یاز سر تشنگ یتاب کودک یب يها هیهاجر و گر ییانعکاس خدا کجا

.مادر نشات گرفته باشد

:این دو کوه فرموده اند يدر رابطه با نامگذار) ع(صادق امام

 یاز اسم آدم را انتخاب کردند خداوند ـ عزوجل ـ م یاین کوه نام يرا صفا نامیدند، بدان جهت که آدمِ برگزیده بر آن فرود آمد، پس برا صفا«

این کوه  يبرااز مرأه  یزیرا زن بر آن فرود آمد پس نام: نامیدندو حوا بر مروه فرود آمد و مروه را مروه » ...آدم و نوحا یان اللّه اصطف«: فرماید

».برگزیدند

:قبل از آغاز حرکت گفت هومن

.کنم تا شما هم برسید یبعد قدم هام رو آهسته تر م یتندتر برم، ول یفقط یه جاهایی من باید کم. کنیم یاین جا با هم حرکت م-

.باشه-

 دواریبزرگ منشانه اش و ام یبر بزرگ دیکرمش، ام يدواریبه ام دیام. امیدوار باش. و امید یاست، سع یسع. حرکت، اما این بار طواف نیست باز
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.ها يدیبه نبودن نا ام

.هفت مرتبه از صفا به مروه و از مروه به صفا. همان گونه که هاجر امیدوار ماند. کفر است يناامید

.پذیرد یشود و در مروه پایان م یصفا آغاز م از

این جا . حرکت کن. راه برو. کن یفقط سع. یا سکوت کن. یبگو، خود دان یخواه یهرچه م. خدایت در این حرکت آزادت گذاشته... رکتح

با امید . برو. توست يدنیا ياین جا نماد تمام نما. يآور یکه به دست نم یتا تالش نکن. یرس یکه نم يتا نرو. حرکت تکلیف توست. دنیاست

به یاد آر آن جا . يکه طوافش کرد ،يباشد که دورش گردید یامیدت به همان. رسد، باز حرکت کن یبه ذهنت نم يفکر گرا یحرکت کن، حت

.کجاست

.امید داشته باش. کن یپس سع. است يکه هنوز جار یزمزم، زمزم. آب، همان که مایه حیات توست. یاد آر که هاجر در برهوت آب یافت به

. ینفس نفس بزن. يدر میان راه باید تندتر برو. بدو. هروله کن. نیست یپس تنها راه رفتن برایت کاف. ید بیشتر باشدمرد، تالشت با يتو ا اما

!پس مردانه باش. يتالشت باید بیشتر باشد، تو مرد. يبدو

.نهاده اند هاجر، یک زن، يحال مرد و زن، پا در جا پا. راحت باش. دل گیر مباش. آرام و آهسته بیا. زن ياما تو ا و

. از دویدن يدوید و تو معاف شد او

بیرون آورد و گوشه ناخنش را  يملیکا ناخن گیر. توانند احرام را بشکنند یم. حال تقصیر. دور صفا و مروه که تمام شد، بر مروه ایستادند هفت

.از مویش را چید یکم. یکوچک جیب یقیچ. آورده بود یهومن قیچ. گرفت

:مشتاقانه گفت طاها

.مامان ناخن منو هم بگیر -

:خم شد و پسر کوچکش را بوسید و گفت ملیکا

؟يمنو هم دعا کرد -

!هم تو رو، هم بابا رو و هم عمو رو. بله -

آن کودك مهم؟ يقدر برا نیا ز؟یقدر عز نیا. طاها چه کودکانه او را کنار پدر نشانده بود د،یهومن لرز ي نهیدر س دل

:زد و بعد گفت يها کشید و لبخندطا يبه موها یدست هومن

.طواف نساء ياستراحت کنیم بعدا بریم برا یبهتره کم -

:دانست پسر کوچکش هم نیاز به استراحت دارد، گفت یخسته شده بود و م یکم ملیکا

!خواهید ادامه بدید، اشکال نداره یشما به خاطر ما معطل نشید اگه م -

:محکم گفت هومن

!نیست در کار ينه عجله ا -

:تکان داد و گفت يسر ملیکا

.آوردم فکر کنم االن نیاز به تجدید قوا داریم یبا خودم خوراک یمن کم. بشینیم ییبهتره یه جا. باشه -
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:گفت هومن

.فردا يشه بمونه برا ینداره حتما حاال بقیه اعمال رو هم انجام بدیم، م یلزوم دیخسته شد یاگه خیل -

!بشه ادامه داد يراحت ده دقیقه انه فکر کنم با یه است -

.باشه -

ملیکا . استراحت کردند يحدود پانزده دقیقه ا. طاها شیر هم آورده بود يبرا. ملیکا از کیفش سه کیک کوچک بیرون کشید. پله ها نشستند يرو

:کرد و گفت یاش نگاه یبه ساعت گوش

.بهتره ادامه بدیم -

:نمود، با این حال دستش را گرفت و گفت یته مخس یطاها کم. بلند شد. موافق بود هومن

!براتون راحت بود؟ یطواف قبل -

.بله -

.ریم یخب پس مثل دفعه پیش م یخیل -

به همین علت او را به . تواند ادامه دهد یبیشتر نرفته بودند که هومن احساس کرد دیگر طاها نم يدو دور. بار نیت طواف نساء کردند این

چه قدر خوبه که عمو اون ": طاها با همان فکر کودکانه اش اندیشید. اوف شده بودند یپاهایش حساب. اعتراض پذیرفت یطاها ب. آغوش گرفت

".تونه با عمو سر دردش خوب بشه یجاست، چه قدر خوبه عمو مثل بابا مهربونه، چه قدر خوبه که عمو داره و مامان م

.ف نساءنماز طوا. از طواف دوباره به نماز ایستادند بعد

. ملیکا هم از نماز فارغ شد. جلوتر از ملیکا نمازش را خواند و نشست یهومن گام. بیت خلوت بود. از یک نصف شب هم گذشته بود ساعت

.از آرامش داشت یموج شیصدا. دیعقب کش یکه چشم از کعبه بردارد کم نیهومن بدون ا

طواف حساب شده است؟ زیهمه چ یدون یم -

. شده بود رهیخ تیبه ب یبا محبت خاص. دیهومن تبسم او را ند! کرد یاو را مودب م. احرام بود ریپس تاث. دوباره مفرد شد! لبزد، چه جا یتبسم

.زن جوان برخاسته بود دل هومن را نوازش کرده بود نیا يتبسم که از دل سوخته  نیا میشک نس یب یول دیتبسمش را ند

:پاسخ داد کایمل

!چه طور؟ -

 یم نیچرخه؟ ماه هم در جهت طواف دور خودش و دور زم یساعت دور خودش م يخالف عقربه ها یعنیدر جهت طواف  نیزم یدون یم -

چرخش . چرخند یجهت م نیهم در هم خیمر يقمرها یحت. گردند یم دیها هم، هم جهت با طواف دور خورش ارهیو اکثر س نیزم. چرخه

 يان ا يد يجانوران در جهت طواف کعبه هست رشته ها هیکل يکروموزوم ها چشیپ. با طوافندمنظومه ها هم حول مرکز کهکشان ها هم جهت 

 نیشه ا یباورت م. جهته نیهم در هم چکیمثل پ یاهانیگ یذات چشیپ یتصور کن حت. راست جهت طواف کعبه است يالفا چیمارپ رهیدو زنج

 یکنه همه و همه دارند خدا رو طواف م یآدم احساس م د؟یشه د یزرگ مو ب کوچک يزهایو ذرات در سا اهانیجهت رو در همه جانوران، گ

 یم میحاج دنمیکه با هفت بار چرخ یچرخند و تو آن قدر مهربان یپر از آرامشت م يبر گرد خانه  عتیچه قدر جالب، تمام ذرات طب! کنند
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؟یکن

:نگاهش را به کعبه داده بود، با لذت گفت زین کایمل

!جالبه -

:و گفت دیکش یقیعم نفس هومن

؟یچ یعنیحجر  یدون یم -

:گفت. را خوانده بود یعتیکتاب حج دکتر شر. دانست یرا م یکی نیا

.بله -

.ارزش مادر بودنت رو! کایقدر خودت رو بدون مل!! میگرد یمادر هم م کیدر طواف، دور دامن  یدون یپس م -

!جا خورد! کا؟یمل

.برد یمنظور خطاب گونه نامش را م یمرد چه قدر خوش آهنگ بود، چه قدر ب نینامش از زبان ا دنیشن. خورد یتکان

!دعا، در حال عبادت بود ینماز، ب یب شه،یغرق در اند. در حال خود نبود هومن

 میبس عظ یوجودش آرامش تیداده بود که تمام يمرد يگوش به نجواها. پر مفهوم هومن گوش سپرده بود يکرده و به زمزمه ها سکوت

داد نه با حس  ینشان م شیها تیرا با تعصب ها و حما شیکه مردانگ يگرفت، کنار مرد ینشسته بود که محرمانه، از او رو م يداشت، کنار مرد

.کرد یرا آرام م کایمل ي دهیو چنگ کش دهیزخم د حرو نیو ا تشیمالک

او را  يبا سر انگشتانش موها کایآغوش او به خواب رفته و مل طاها در. چشم از کعبه گرفت، سر برگرداند دیمخاطبش را ساکت د یوقت هومن

.نگاه کینگاه، فقط  کی. با احساس نگاه هومن صورتش را به سمت او گرفت. کرد ینوازش م

چه ! ؟دختر بود نیدر نگاه ا یچه برق! ایخدا! ایخدا. لطیف چون گلبرگ، مواج چون دریا. که با دیدار معبودش چنین درخشان شده بود ینگاه

در  دیدوباره نبا. دینبا. نه گرید. هرگز نه. نه. دیعرق کرده اش کش یشانیدستش را بر پ. تابانه فوت کرد ینفسش را ب. قدر پاك، چه قدر آرام

 ینم خواست و ینم گرید. دل شیدل بود و حکم باز یب شیورق زندگ یبار در قمار زندگ نیخواست دوباره دل ببازد که ا ینم. فتدیورطه ب نیا

و  بیس دنیچ يو وسوسه  یآدم ينکن پسر آدم، تو از سالله  هودهیب یسع ستد،یا یکه بلرزد به خواست تو از لرزش باز نم یتوانست گرچه دل

!نیمهبوط و ز

 ایداخ". به سمت کعبه برگشت. دیاز آب زمزم نوش یوانیبه سمت آب سردکن رفت و ل. گردم دور شد یاز جا برخاست و با گفتن برم عیسر

قرار من . دل باختن و دل سپردن نبود نیقرار بر ا. قرار شدن هم نبود یهمه ب نینبود، قرار بر ا يقرار یب نیقرار بر ا ایخدا. نبود نیقرار بر ا

و من بودم و انگار  يمادر و فرزند، قرار تو بود نیاز ا تیام، قرار من بودم و حما ادهیپ يو من و پا يقرار تو بود. و طواف حرمت يو تو بود مبود

هنوز . ریجا آمده ام، آرامشم را از من مگ نیکسب آرامش به ا يمن برا! من يخدا! این زن چگونه بین این همه نبودن ها بود شد؟!! زن نیا

همه  نیتاب ا یرا ب و دل یلغزان یدلم را م يگناه پا نیبه جرم کدام! پروردگارم ؟یکن یبه جرم کدامین گناه مجازاتم م. لباس احرام بر تن دارم

"به جرم کدام گناه؟ ؟یکن یم یتاب یب

.بود و نگاه بود و سکوت بود و خدا مرد



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 145

چرا حاال باید ! چرا حاال باید دل بلرزد؟! چرا حاال؟. که صاف شده بود، حال که مهمان خدا بود، حال که لباس احرامش هنوز بر دوشش بود حال

!ایا چرا حاال؟خد! قرارش کند؟ یقلبش ب یاین تپش لعنت

:به سمت او رفت و محکم گفت. نشسته بود و طاها را همچنان در آغوشش داشت. را از نظر گذراند کایبرگرداند و مل سر

!میبلند شو بر -

:گفت. خدا را بنگرد تیدوست داشت باز همان جا باشد و عاشقانه ب. آمد یحس رفتنش نم. به سمت صدا برگشت کایمل

!هم خوبههوا ! زوده هنوز -

:گفت دیبا گفتن نه خم شد و طاها را به آغوش گرفت و دوباره با تاک هومن

!پاشو -

.نبود برخاست يگرید چاره

:آمد، گفت یشناخت، اولین بار نبود که به این دیار م یمسیر حرکت هومن به سمت باب السالم نبود، م. افتادند راه

!باب السالم از این سمت نیست -

:به او گفت نگاه یب هومن

!دونم یم -

!گفتند که بعد از اعمال اون جا جمع بشیم ییحاج آقا رضا یول -

!دونم یاین هم م -

:کرد و گفت یمکث ملیکا

.کنم دیر کرده باشیم، هنوز باید اون جا باشند یفکر نم -

.اوهوم -

خواهید با اونا برگردیم؟ ینم -

!نه -

!چرا؟ -

!همین که گفتم، نه -

از لحنش نرنجید، . هست یداد مشکل یحوصله اش نشان م یکوتاه و ب يپاسخ ها. این مرد، مرد چند لحظه پیش نبود. در جواب کرد ییستا ملیکا

.یاد گرفته بود در این موارد دنبال راه حل باشد. آن قدر نمک گیر شده بود که نرنجد

.بود یمسعود مرد خوب. گذشت یز ازدواجشان مچهار سال ا. به زندگیش با مسعود. به چند سال پیش پر کشید فکرش

شام خاله و خانواده شان به منزلشان مهمان خواهند آمد و از ملیکا خواست که از  يمادر به او زنگ زد و گفت که برا ،يیک روز جمعه بهار صبح

چهار سال هرگز پیش نیامده بود بگوید  سابقه نداشت که مسعود با رفتنش مخالفت کند، در این. کمک برود، ملیکا پذیرفت يهمان صبح برا

:دو ساله اش را به آغوش گرفت تا آماده اش کند و در همین حین خطاب به مسعود گفت يرا زمین گذاشت و طاها یگوش. نرو
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؟يشام میا يیا برا يتو از حاال میا. کمک يخوام برم برا یم. شام میان خونه مامان يشب خاله اینا برا -

:نامه بلند کرد و گفتسر از روز مسعود

!من نمیام تو هم نرو -

:همان طور بچه به بغل گفت. شنید یتازه م يحرف ها. با تعجب به صورت شوهرش نگریست ملیکا

!چرا؟ -

:شانه باال انداخت و گفت مسعود

!يخواد امروز بر یدلم نم -

:در توجیه داشت یسعکند؟  یصادر م یفهمید چرا مسعود چنین حکم ینم. ابرو در هم کشید ملیکا

.مامان کمک الزم داره یول -

توپ را دست بچه داد و گونه اش را بوسید و . گذاشت و برخاست و طاها را از آغوش مادر گرفت و زمین گذاشت يروزنامه را کنار مسعود

:گفت

!بحث نکن ملیکا -

:سماجت گفت یبا کم. به مادر گفته بود میام ملیکا

دلیلت چیه؟ -

:کنارش رد شد و به سمت اتاق خواب رفت و گفت از مسعود

!ندارم، دلیل ندارم -

:ملیکا گفت. تخت دراز کشید يمسعود رو. پشت سرش راه افتاد و به اتاق خواب رفت ملیکا

!مسعـــود؟ -

!چیه؟ -

!من گفتم میام یول -

!خب زنگ بزن بگو نمیام -

:مستاصل گفت ملیکا

!آخه -

!يبرخوام  ینم. آخه نداره -

!بحث تمام یپیام واضح بود، یعن. که ملیکا ایستاده بود، کرد یبا این حرف به پهلو چرخید و پشت به سمت و

 ینم. اش با این موقعیت مواجه نشده بود یدر زندگ. قدم زد یکم. طاها با توپش مشغول بود. از اتاق خارج شد. کرد ینفسش را خال ملیکا

اراده  یب. شد زنگ بزند یانگار رویش نم. تلفن را برداشت یگوش. نبود يچاره ا. کند، اصال درست نبودخواست بر خالف خواست شوهرش عمل 

:را برداشت یدو بوق نزده مادر گوش. حرکت کرد یگوش يوانگشتانش ر
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بله؟ -

!سالم مامان -

؟يا، ملیکا هنوز در نیومد -

.نه -

چرا؟ -

:کرد و بعد آرام گفت یمن من ملیکا

!گه نرو یمسعود مامم،  -

:کرد و آرام پرسید یمکث مادر

د؟یدار یمشکل -

.نه مامان -

:دوباره مکث کرد و گفت مادر

 يکرد یکه باهاش زندگ یاصال در این چند سال. آسمون که به زمین نمیاد يیه شبه اگه هم نیا. ها یمادر بی خود جر و بحث نکن. اشکال نداره -

یه بار بهت گفته نرو؟

!نه -

.خب پس دیگه پیگیر نشو -

!یمون یدست تنها م -

.که از پسش بر میام یدون یم. شه یدود از کنده بلند م. عیب نداره -

.ببخشید دیگه -

.خداحافظت. برو دخترم، من هم باید برم کار دارم! حاال یه بار هم نشد، نشد دیگه. ياین حرفا چیه مادر؟ همیشه کمک کرد -

.خداحافظ -

.کرد یگفت، حرف هایش مثل همیشه آرامش م یمادر راست م. کرد یبود که فکر م يانگار آسان تر از چیز. میز گذاشت يرا رو تلفن

نزدیکش رفت، یک عدد حبه قند در . خورد یم يطاها داشت چیز. پیدا کند یاین که دیگر به این موضوع نیندیشد نیاز داشت راه يبرا خب

تکان داد و به  يسر! او که همه را از دم دست برداشته بود! کند؟ ین بچه این قندها را از کجا پیدا مفهمید ای یهیچ وقت نم. دهانش بود

در یک قابلمه کوچک هم . مسعود زرشک پلو با مرغ را دوست داشت. را داخل فر گذاشت یدو پیمانه برنج خیس کرد و مرغ. تآشپزخانه رف

 یشد فکر م یشود، اگر بیکار م کاریخواست ب ینم! دیگر چه کار کند؟. خوردند یدشان مطاها خوب بود و هم خو يسوپ گذاشت، هم برا یکم

چند میوه از یخچال بیرون کشید و با حوصله آن ها . پودر ژله پیدا کرد! آهان. چند کابینت را گشود. فکر کند يخواست به چیز یکرد و حاال نم

 یرغم سادگ یعل. میوه ها ریخت يرا با دو لیوان آب درست کرده رو یو پودر ژله پرتقالچید  يرا قاچ کرد و با سلیقه و مرتب در ته ظرف بلور

.بسیار شیک شده بود
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طاها با دیدن پدر ذوق کرد و توپش را به سمت او پرت کرد و . گویا خوابش برده بود. گذشت که مسعود از اتاق خواب خارج شد یم یساعت دو

:گفت

!؟يبابا، باز -

:ا به سمت او پرت کرد و گفتهم توپ ر مسعود

!گل -

:خندید و بریده بریده گفت طاها

!خوام یم... گل ... هم ... من -

:گفت مسعود

!گل بزن ببینم. بیا این دروازه من -

.شدند يبا سر و صدا مشغول باز. را نشان داد يدیواره مبل یک نفر و

به دقیقه . را داخل فنجان ها ریخت يرا زد و تا جوش آمدن آن پودر نسکافه فور يدکمه قور. پدر و پسر کرد و خندید يبه باز ینگاه ملیکا

:چید و به هال آورد و گفت یداخل سین. نکشیده نسکافه ها آماده بودند

.بیایید یه نسکافه بخوریم -

:طاها را به آغوش گرفت و باال انداخت و گفت. به ملیکا کرد ینگاه یزیر چشم مسعود

!آورده یچ ییم مامانبدو بریم ببین -

.زد یبینشان رد و بدل نشد و تنها طاها بود که یک ریز حرف م یحرف. سکوت نشست در

:بعد ملیکا گفت یساعت

.زود بیایید تا خنک نشده. ناهار آماده است -

شک پلو با مرغ، سوپ، ژله خوش میز چیده شده و آماده بود؛ زر. مخصوصش نشاند یطاها به بغل وارد آشپزخانه شد و طاها را در صندل مسعود

:باال انداخت و گفت ییابرو! منظره

!؟يکار کرد یچ -

:زد و مسعود طبق معمول اول از ژله کشید و ملیکا طبق معمول تشر رفت که يلبخند ملیکا

!خورند یاون رو بعد غذا م -

:گفت یخیال یمسعود با ب و

!کنه؟ یم یچه فرق -

.آمدند یر دسر خوردن داشتند و هیچ وقت هم هیچ کدام کوتاه نمبود که همیشه س يمکالمه ا این

ملیکا میز را جمع کرد، ظرف ها را داخل ماشین چید و . بعد از ناهار مسعود، طاها را به اتاقش برد تا بخواباند. خوردند یرا در محیط آرام ناهار

زد و  یتبسم. شوهرش از پشت دور کمرش حلقه شد يست هاریخت تا داخل یخچال بگذارد که د یم يداشت غذاها را در ظروف کوچک تر
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:گفت

خوابید؟ -

.آره -

:زیر لب گفت. بود و به گردن حساس تر از همه جا یخنده اش گرفت قلقلک. ملیکا را کنار زد و خم شد و از گردنش بوسید يموها مسعود

!نکن مسعود -

:همان طور که خم شده بود زیر گوشش گفت مسعود

!؟یدونست یم!! ییین خانوم دنیاتو بهتر -

:تفاوت بگوید یکرد ب یسع یقنج رفت ول دلش

!برو کنار کار دارم -

ملیکا را برگرداند، او را به کابینت پشت سرش چسباند و . دست دراز کرد و قاشق را از دستش گرفت و داخل ظرف گذاشت. هم خندید مسعود

:گفت

!دوست دارم یخیل یخیل -

خم شد . شناخت یمسعود هم زنش را م! یزد به کانال شوخ یکرد م یاز او تعریف م یهمیشه همین طور بود وقت. یش در آوردبرا یشکلک ملیکا

:توانست به عقب خم شد و در همین حین گفت یملیکا تا آن جا که م. بر لبش بزند يتا بوسه ا

!بکش کنار! ره تو سوپ یا حاال موهام م -

:با شیطنت گفت مسعود

!آخ جـــون! یبیشتر عقب بکش یتون یتا موهات نره تو سوپ و نم یرعایت کن يمجبور ياین طور. بهتر چه -

. بگیرد ياش بوسه ا یدستش را به کمر او گرفت و دست دیگرش را ما بین موهایش فرو کرد و باالخره توانست از این همسر دوست داشتن یک

.عادت کرده بود همیشه همین گونه بود

:گفت لبخند با

!بگردیم؟ یعصر بریم بیرون کم -

.باشه -

:انگشتش را آرام به گردنش کشید و گفت مسعود

!شام هم مهمون من -

:زد وگفت یتبسم

!غذا داریم -

.ناهار فردا يمونه برا یاشکال نداره م -

.قبوله -
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:به او زد و گفت یچشمک مسعود

!طاها خوابه ها -

:تخود را به آن راه زد و گف ملیکا

!داره؟ يخب خواب باشه چه ایراد -

:کرد و گفت يخنده ا مسعود

!آهان، پس این طوریه؟ -

.بالفاصله بلندش کرد و به سمت اتاق خواب برد و

 ياوسایل خریدند و سر آخر بر يبعد به مرکز خرید رفتند و الزم و نا الزم مقدار زیاد. کردند يبا طاها باز یروز عصر اول پارك رفتند و کل آن

 یکه م یزندگی اش شد، در حال ياز بهترین روزها یآن روز یک! آت و آشغال روانه شکم هایشان کردند یرفتند و کل یشام به یک پیتزا فروش

!هیچ وقت نفهمید چرا آن روز مسعود گفت نرو؟ و این نرو دیگر هرگز تکرار نشد! از بدترین ها باشد ییک وانستت

به خصوص ! او هم یک انسان بود. شد یشاید خسته شده بود، حق داشت اگر خسته هم م. ت و نگاهش کردبرگش. آمد یسمت راستش م هومن

یک سمت حوله را به زیر بغل گرفته بود تا هنگام برداشتن طاها سینه اش . رسید یکه تنش بود برداشتن طاها مشکل به نظر م يبا آن دو حوله ا

 یراه رفتن باید سخت باشد و تصمیم گرفت یک بار هم خودش امتحان کند ببیند چه طور م ین پوششبا چنی یملیکا فکر کرد راست. نمایان نشود

!را به بغل گرفت يشود با دو حوله بچه ا

:گام سریع تر برداشت و در مقابل هومن ایستاد، دست پیش برد تا طاها را بگیرد و همزمان گفت یک

.دارم یهم من برش م یبدینش به من، کم -

:به عقب برداشت و گفت یگام هومن

!نه برش داشتم دیگه -

:مصرانه دوباره جلوتر آمد و گفت ملیکا

!عادت دارم به برداشتنش. به من دیبد. خستتون کرده. نه -

:حوصله گفت یکالفه و ب هومن

!بیا! دم ینه، نم -

.با این حرف راه افتاد و

:که او بشنود، گفت يزیر لب، اما جور ملیکا

!دببخشی -

:دقیق نگاهش کرد و متعجب پرسید. ایستاد و به سمتش برگشت هومن

!چرا؟ -

:وجود دارد که این مرد باید او را ببخشد و گفت يبه عالمت چه بدونم باال انداخت و بعد فکر کرد دالیل زیاد يشانه ا ملیکا
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 یاین که در طول این سفر همش یه بار اضاف يبرا. اتون نداشتبر يبدید که هیچ سود ياین که مجبور شدید تن به کار يبرا! چیزا یخیل يبرا -

که ما باعثش شدیم و شما  ییهمه اون چیزها يبرا. این مسافرت مزاحم آرامشتون شدیم ياین که در همه روزها يبرا. رو به دوش کشیدید

.کردید حملصبورانه ت

:سرش را کج کرد تا بهتر ببیندش و گفت هومن

!مجبورم نکرده بود یمزاحم کجا بوده؟ این پیشنهاد رو خود من با اراده خودم پذیرفتم، کس! ؟يد یتحویلم م يیه داراین پرت و پالها چ -

:اخم هایش را در هم کشید و گفت يمختصر و

!دیگه نشنوم از این حرف ها -

:زد و گفت یکشید و تبسم ینفس بعد

دوست داشتنیت  يشه و این رو مدیون تو و این کوچولو یه تا عمر دارم فراموشم نمعمرم بوده، از اونا ک ياز بهترین سفرها یاین سفر یک -

!به ذهنت رسید؟ يخود چه طور یب ياین فکرها. هستم

:گفت یبه آرام. که استفاده کرده بود، باشد يربط به چند جمله اخیر یصورتش را در هم کشید و اندیشید احتماال این جمالت نباید ب یکم

!یه کم حال ندارم همین يبخواراستش رو  -

!شاید خسته شدید؟ -

!نه خسته نشدم! ها یتا باشه از این خستگ -

:در ماشین بدون سقف آمده بودند و گفت یفکر کرد احتماال گرمازده شده باشد به خصوص این که چند ساعت ملیکا

!شاید گرمازده شدید؟ -

:گفت يبا لبخند هومن

!شاید -

:افتاد و گفت راه

!میبر ایمزخرف ب يزهایعوض فکر کردن به چ -

:آهسته گفت کایمل

!!مزخرف نبود -

:گفت يبا لبخند هومن

!؟یستیجا با نیتا صبح هم يخوا یم -

!م؟یبرگرد میخوا یچه طور م. نه -

:گفت یرا باال داد و به شوخ شیابرو کی هومن

!گهید میر یم یمعلومه دختر با تاکس! خوبه؟ ادهیپ -

:ترس گفت یا کمب کایمل
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!وقت شب؟ نیا -

!یستیتنها که ن ایب! ؟یترس یم -

به لباس  یبا نگاه. دیرس یو نه ساله به نظر م ستیو هشت ب ستیبود، حدود ب یراننده مرد جوان. دور نبود ادیز رشانیمس. شدند یتاکس سوار

:آن دو گفت يها

... .تقبل ا -

:پاسخ داد هومن

.شکرا -

:گفت یاما به فارس یعرب ظیغل اریبا لهجه بس راننده

؟يچند تا زن دار -

:گفت! گریزنش بود د. کرد کایبه مل ینگاه هومن

.یکی -

:گفت. کال خنده رو بود د،یخند راننده

!ثالث، رابع ،یثان. هان، خدا واحد زن هم واحد -

.دیداد و بلند بلند خند یتعداد را نشان م زیحرف زدن با انگشتانش ن نیح در

:راننده دوباره گفت. کرد یهم خنده آرام منهو

!؟یکیزن فقط ! سیهست خس یرانیا -

:لب گفت ریز یحرص کایمل

!برو با زنات خوش باش! قیهر چه ال قیخال -

:دیتر غر یعصبان و

!س؟یخس -

:و گفت دیخند کایبه لحن مل هومن

!حرص نخور -

:باز گفت. صحبتش گل انداخته بود ینصفه شب راننده

!گرفتم ادیاز اون  یفارس! کار، اون جا گرفتم يبرا رانیآمده بودم ا یمدت کم! یرانیزن اولم هست ا -

:دیپرس هومن

د؟یمگه حاال چند خانوم دار -

:گفت. دستش را گرفت باال، سه انگشتش را باز کرده بود راننده

!ثالث -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 153

:گفت دیخند یکه م یدر حال و

!البته، فعال -

:رو به هومن گفت. ست راننده را از همان جا خفه کندخوا یدلش م کایمل

!میش ادهیپ -

:گفت د،یخند یم کایهمه حرص مل نیبه ا هومن

!ندیطور نیجا همه هم نیا! صبر کن قهیدق هی م،یرس یم میدار -

.مقابل هتل توقف نمود یتاکس باالخره

به . از اتاق خارج شد ریتخت خواب خواباند و با گفتن شب بخ يشد و طاها را رو هومن وارد اتاق آن ها. باال رفتند. اتاق ها را گرفت دیکل کایمل

سراغ ساکش رفته و به سرعت چند ظرف کوچک بیرون آورد، . کوچک برداشت یعدد آب معدن کیمحض خروج هومن، ملیکا از یخچال 

ریخته و تکانش  یمو و شکر و و خاکشیر داخل آب معدنآبلی يمقدار. آورد یبه سفر م یشکر، خاکشیر و عرق کاکوت آبلیمو،همیشه با خودش 

برخاست و از اتاقش خارج شد و . شکر آن را اضافه کرد. کم شیرین بود. از آن را داخل یک لیوان ریخت و مزه اش را چشید یمقدار اندک. داد

با شنیدن . تخت اضافه گذاشته و خود دراز کشیده بود يهومن تا به اتاقش رسیده بود دو حوله را از تن کنده و رو. زد يبه در اتاق هومن ضربه ا

ساك را بر ! شد یاما مگر در این گیر و دار شلوارش پیدا م. را تن کرد یشرت یدر از جا پرید و با سرعت نور زیپ ساکش را گشود، ت يصدا

ج و کوله بودن لباس هایش معلوم بود که علت دیر از ک. باالخره پیدا کرد، پوشید و در را گشود. را بیرون ریخت تشعکس گرفته و تمام محتویا

:ملیکا سرش را پایین انداخت و گفت! باز کردن در چه بوده است

.گفتم شاید گرما زده شده باشید، این رو براتون درست کردم. ببخشید -

:فتملیکا گ. نیز به محتویات آن کرد ینگاه يهومن ضمن گرفتن بطر. را به سمت او گرفت یآب معدن ظرف

!خوبه یگرمازدگ يبرا دیبخور -

:به او کرد و گفت ينگاه قدرشناسانه ا هومن

.ممنون -

کرد، آن هم بدون  یداد و هم تجویز م یهم تشخیص م یاین فسقل. هومن در اتاقش را بست و خندید. با گفتن با اجازه وارد اتاق خود شد ملیکا

 ینیمه خال ينشست و به بطر! بود يخوشمزه ا يدارو! داد يوه چه مزه ا. از آن را سر کشید يرا گشود و مقدار يدر بطر. دوباره خندید! معاینه

.زل زد

***

.زل زد ینیمه خال ينشست و به بطر

:گفت یلحن شوخ با

!شه میاد کوه؟ یتابستون پا م يتو این گرما یآخه ک! شیدا يبه خدا تو دیوونه ا -
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:زد زیر خنده و گفت شیدا

!من و تو -

:هم خندید و گفت هومن

!دیگه يعقل ندار -

:برایش آمد و گفت ییچشم و ابرو شیدا

!اگه عقل داشتم که حاال همراه تو نبودم -

:هومن پرسید! آب را به سمتش پرت کرد، شیدا با خنده آن را گرفت و بقیه آب را سر کشید يبطر هومن

برگردیم؟ -

:نق زد شیدا

کجاست؟ یشناس یم. کوه یه چشمه هست، آبش هم خنکه يیدم این جا باالشن! هومن؟! نه، تازه اومدیم -

:در حال بلند شدن گفت هومن

.آره -

؟یرفت -

.اوهوم -

:دستانش را به هم کوفت و بلند شد و با هیجان گفت شیدا

!دوست دارم ببینمش ؟يبر یمنو هم م -

!حاال؟ -

!؟یآره دیگه پس ک -

:کرد و گفت يفکر هومن

!راهش ناجوره یه کم -

!تونم بیام یم -

!من شک دارم یول -

:مثل بچه ها پا به زمین کوفت و گفت شیدا

!بریم دیگه! هومن؟ -

:گفت! شود یهست که حریفش نم یدانست از آن مواقع یم. تکان داد يدختر کرد و سر يبه لجباز ینگاه

!راه داریم ها ییه سه ربع. خب یخیل -

:با اشتیاق گفت شیدا

!نیست که، من ورزشکارم يچیز. خ جـــونآ -
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.افتادند راه

:گفت شیدا

!کوه رو دوست دارم یمن خیل -

:به دور و ورش انداخت و گفت ینگاه ژرف هومن

.شه یهر وقت میام حس قدرت و مقاومت در وجودم تقویت م. بزرگه، با صالبته. من هم همین طور -

:زد و گفت یتبسم شیدا

!یادت هست؟!! ست دارم، چون اولین بار این جا تو رو دیدممن کوه رو دو یول -

.آره -

:با تمسخر گفت و

!زمین يکه خورد يهمون بار -

:با عصبانیت گفت شیدا

!تقصیر دوستت بود -

!یحواست رو جمع کن یخواست یم. هلت که نداده بود -

:متفکرانه گفت شیدا

بود؟ یاسمش چ -

!؟یک -

اون دوستت دیگه؟ -

!؟یگ یان رو معرف -

.آره -

چه طور؟ -

:باال انداخت و گفت يشانه ا شیدا

کنه؟ یکار م یاون چ! پرسیدم يهمین طور یهیچ -

:خالصه گفت هومن

!يتا یه ماه باید بره سرباز یزنه، ول یداره شرکت م -

.اوهوم -

:به راه مقابلش گفت یبا نگاه هومن

.این تیکه رو اگه بریم باال رسیدیم -

:دو دل شده بود، اما دوست داشت آن جا را ببیند، گفت. داشت يبد یمسیر سراشیب. هم نگاه او را دنبال کرد شیدا
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!ياما باید دستم رو بگیر. بریم -

:رو گرداند به سمت شیدا و گفت هومن

 یاگر نه برم ،ییا عل یتون ییا نه؟ اگه مباال  يبر یتون یپس حواست رو جمع کن ببین م. تونم دستت رو بگیرم یما هنوز به هم نامحرمیم، نم -

!گردیم

:با لب و لوچه آویزانی گفت شیدا

!نامحرم کجا بوده؟. مهم اینه که دو نفر همدیگه رو دوست داشته باشند و بخوان! هومن ضد حال نزن دیگه! اَه -

:گفت. بود يقیافه او جد اما

!دارم و ازشون کوتاه نمیام ییاعتقادات قو یدون یم! تاسفمبرات م یببین شیدا اگه در این مدت منو نشناخته باش -

:اخم کرد و گفت شیدا

!هومن دوست دارم چشمه رو ببینم -

!بعد محرمیتمون يبمونه برا یباشه ول -

:به سنگ ریزه زیر پاش زد و مصمم راه افتاد و گفت یلگد محکم شیدا

!تونم یم -

!باشه، پس بریم -

کرد آب دهنش را که از ترس  یشیدا سع. ناجور بود یتیکه آخر خیل یول. هومن پشت سرش بود. مسیر را باال رفت بود دو سوم یهر مشکل با

!کرد؟ یحاال باید چه م. خشک شده بود به زور پایین بفرستد

:با حوصله گفت هومن

رو  يقدم بعد يپات مطمئن نشد يمحکم بودن جاتا از . چپ يحاال پا! آهان. اون سنگ يراستت رو بردار و بذار رو يبدون عجله پا. نترس -

.دو سه قدم دیگه بیشتر نمونده، رسیدیم ها. يفقط کافیه صبر و حوصله به خرج بد! آفرین همین طور خوبه. برندار

هومن با . رفتند یبایست پایین م یم یچند گام یشد چشمه را دید ول یاز آن جا م. باال رسیدند شیدا نفس حبس شده اش را بیرون فرستاد یوقت

:گفت يلبخند

!ببینیش يکه هالك بود يبفرما این هم چشمه ا -

!خنک، زالل! یوافر پایین رفت و دست در آب کرد، چه آب یبا شوق شیدا

:کشید و دستش را از آب کشید و گفت یکوتاه داد

!اوه یخ کردم چه قدر خنکه -

:لبخند پیش آمد و گفت با

!مونه یعین یخ مآره آبش در تمام طول سال  -

!این کوه چه طور آب این قدر خنک و شفافه؟ عجیب نیست؟ يتابستون باال يهومن آخه تو این گرما! چه جالب -
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!کدوم کار خدا عجیب نیست که این دومیش باشه؟. چرا عجیبه -

!خوردنیه؟ -

!خورند یدم دستشون باشه م یمونند هر چ یا مثل خرس مهر چند اون. خوردند یاومدیم این جا همه ازش م یبا بچه ها که م. آره فکر کنم -

:غش غش خندید شیدا

!؟ینه که خودت مثل اونا نیست -

:هم خندید و گفت هومن

.بخور، ما که خوردیم و هنوز زنده ایم يبخور يخوا یم! شه کرد؟ کمال همنشین در من اثر کرد یدیگه چه م -

:و گفتبه دهن برد  یبه صورتش زد و مشت یآب شیدا

!به نظر خوب میاد -

!خب حاال بریم؟. آره -

:بچگانه لب ورچید و گفت شیدا

!خوام بیشتر بمونم ینخیر من م! یاون هم به این سخت. ا، تازه اومدیم که -

.من این جا نشستم. بمون یهر قدر دوست داشت. باشه -

.باالتر رفت و نشست و به منظره پایین کوه خیره شد یکم و

. را از پشت سر داخل یقه پیراهنش ریخته بود یدخترك شلوغ لیوان آب. از جا پرید! نشسته بود که یک مرتبه احساس کرد یخ زد يقه ادقی ده

:هومن دست به کمر زد و گفت. کشید و به عقب پرید یشیدا با دیدن چهره او جیغ. داشت یخنده بر لب و اخم بر پیشان

!؟يبا دم شیر هم باز ،يباز يباز -

فرار محدود بود، اما  يبود، جا برا یآن جا مکان کوچک. شیدا با خنده در رفت و هومن هم به دنبالش. به زمین کوبید ینمایش یپایش را با حالت و

چند دور که دور خودشان چرخیدند هر دو خندان و نفس نفس زنان ایستادند، هومن ! گرفت یبه عمد نم یکرد و یک یبه عمد پا کند م ییک

:گفت

!بیا بریم پایین! دیگه بسه یشیطون -

.گشتند یبایست بر م ینبود م يچاره ا. به موافقت تکان داد يسر شیدا

هومن به . دو سه قدم نرفته سر خورد یول. ایستاد تا شیدا یک قدم بردارد یرفت و م یجلوتر م یاین بار هومن گام. برگشت سخت تر بود راه

 یآرام آرام پایین م! پایین بیاید ییتوانست به تنها یتوانست آن جا رهایش کند و نه او م ینه م. گرفتناچار دست پیش برد و بازویش را 

او را  يبه محض پایین رسیدن هومن بازو! به پایین رسیدند یاصال نفهمید ک. شیدا سکوت کرده و در چهره مردانه هومن خیره شده بود. آمدند

:شیدا زمزمه کرد. رها کرد

.ممنون -

:هومن آهسته جواب داد و
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!خواهش -

.به دستش انداخت ینگاه. کرد یتن او را کف دستش احساس م يگرما هنوز

***

داخل آن را سر  یزد و همه نوشیدن یتبسم. ملیکا در دستش بود يتجویز يدارو يهنوز بطر. کشید یبه دستش انداخت و نفس عمیق ینگاه

.کشید

از . ذهنش مشغول بود. زده بود یفقط چرت! شد گفت شب را نخوابیده یتقریبا م. زمان صبحانه بود يخرهاآ. ساعت نه از خواب بیدار شد صبح

احتمال این که به صبحانه رفته باشند بسیار کم . حتما خواب بودند. آمد ینم یگوش داد، صدای یایستاد و کم يدم در اتاق کنار. اتاق بیرون آمد

آمد سراغ  یطاها به محض بیدار شدن به عوض مادرش یک سر م یاز طرف. و و نیم به هتل رسیده بودندساعت د يها یچرا که شب نزدیک ود،ب

!درب اتاقشان را نزد، حتما خسته اند بخوابند بهتر است. نمود یعمو و او را بیدار م

ساعت یک ربع به  يزنگ موبایلش را رو .بخوابد یدو ساعت یکرد یک یسع. پایین رفت و سه پرس صبحانه برداشت و با خود به اتاقش آورد به

دیگر خواب . به در همسایه اش زد يبیرون رفت و تقه ا. با به صدا در آمدن زنگ متوجه شد که واقعا خوابیده بوده. یازده تنظیم کرده بود

:هومن گفت. خواب آلوده دم در آمد یملیکا با چشمان! رسید یبه نظر م یکافبرایشان 

!دارت کردم؟بی. سالم صبح بخیر -

:کرد خمیازه اش را قورت دهد و گفت یسع ملیکا

.کردم یداشتم طاها رو بیدار م. شه که بیدار شدم یم ينه، چند دقیقه ا -

:گفت يبا لبخند هومن

!صبحونه بخوریم د،یایب دیپاش -

:به ساعت کرد و گفت يبرگشت و نگاه دوباره ا ملیکا

!از وقت صبحونه گذشته یخیل یول -

:به اتاقش کرد و گفت ياشاره ا نهوم

.رسیم به بیت ینماز ظهر م ياگه بتونیم تا نیم ساعت سه ربع آماده بشیم، برا. زود بیاید. صبحونمون رو آوردم به اتاق -

:گفت ملیکا

!باشه حاال میایم -

. راست به بغل عمو پرید کیا باز کردن در اتاق هومن و شاد از خواب برخاسته و ب يطاها باز پر از انرژ. پنج دقیقه بعد هر دو آمده بودند حدود

:هومن به ملیکا اشاره کرد و گفت! کرد یلبخند و عمیق به این صحنه نگاه م یملیکا ب

.بفرمایید -

 ییکره به زیبانان و پنیر و مربا و . با سلیقه و مرتب بود یخیل. مبل چیده شده بود جا خورد يمیز کوچک جلو يکه رو يبا دیدن صبحانه ا ملیکا



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 159

کنار گذاشته شده، در کل با توجه به امکانات آن  ییچا يچند لیوان یک بار مصرف هم برا. آن قرار داشت يرو یمیز چیده شده و فالسک يرو

:ملیکا به هومن نگاه کرد و گفت. خوب بود یخیل اج

!دیدستتون درد نکنه، زحمت کشید -

:زد و گفت يدر جواب لبخند هومن

.بیارم یه من برم از اتاقتون یه صندلبا اجاز -

:ملیکا گفت. بود یاتاق او فقط دو صندل در

.گیرم یطاها رو بغلم م. خواد ینم -

:با اصرار گفت  هومن

!سریع میارم. کلید رو بده. شه ینم -

.تکان داد و کلید را داد يبه نشانه قبول سر ملیکا

 یبا کالس و تمیز م! که در غذا خوردن داشت يگرفت و سلیقه ا یطاها م يکه هومن برا یچککو يلقمه ها. آن روز به هر سه مزه داد صبحانه

در این میان هومن شیطنت کرد و . رسید ینبود، اما هومن مرتب تر به نظر م یغذا خوردن تابع اصول خاص يمسعود ریلکس تر بود، برا. خورد

:با گرفتن لقمه به سمت او گفت. خورد ید مادرش کره مربا نمطاها قبال گفته بو. ملیکا گرفت يمربا برا کره يلقمه ا

!بفرما! دوست داره یگه همه چ یگفت مامانش م یطاها م! ؟يخور یچرا فقط نون و پنیر م -

:گفت! گفت باید همه چیز خورد ینتوانست بگوید دوست ندارد آن هم پیش کودکش که همیشه به او م ملیکا

!گیرم یخودم لقمه م. یمرس -

:زد و گفت يپوزخند هومن

!باور کن دستام رو شستم و استریل کردم -

به او  يخورد هومن با لبخند محو یکه ملیکا آن را م یتمام مدت. گیر کرده بود، مجبور شد لقمه را گرفته و به دهان ببرد یستیدر رودربا ملیکا

:و سر آخر هم پرسید!! زل زده بود

!خوشمزه بود؟ -

!هم کره مربا بخورد یشاید بعدا در صبحانه هایش کم. وید؟ هر چند بد مزه هم نبودتوانست بگ یم چه

!ممنون. بله -

.کردند یبایست عجله م یرسیدن به نماز جماعت ظهر م يبرا. از اتمام صبحانه، هومن بر پا داد بعد

.کردند یمستحب یخواندند و طواف نماز

:برگشت هومن گفت موقع

؟یاستراحت کن يخوا ییا م يدار ينامه ابعد از ظهر بر يبرا -

هم ندارم، شما چه طور؟ یبرنامه خاص!! استراحت که اصال، تا ظهر خوابیدیم -
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:به موهایش کشید و گفت یدست هومن

؟یدونم چ یبگیرم، اما نم یچند تا از همکارام باید سوغات يبرا -

خانوم هستند یا آقا؟ -

!نداره یخانوم ها مفهوم جالب يثابت کرده سوغات بردن براتجربه . گیرم یآقایون م يبرا. نه -

باشه؟ منظورم مختصر باشه یا یه چیز سنگین؟ يدر چه حد -

.نه، خوب باشه -

:کرد و گفت يفکر ملیکا

بگیرید چه طوره؟ يکت شلوار -

منظورت پارچه کت شلواریه؟ -

.بله -

بعد از ظهر بریم بگیریم؟ .خواد یسایز و این حرفا هم نم. فکر کنم خوبه. امم -

!سراغ دارید؟ ییجا. باشه بریم -

!بریم اون جا يبعد از ظهر. شناسم یخوب م يیه جا. آره -

اگر دست هومن بود از همان . خورد یهر چند چند مغازه دیگر هم بین آن ها به چشم م. بود یزدند، بیشتر پارچه فروش یمغازه ها گشت م بین

دو جا اصال از جنس پارچه خوشش نیامد،  ییک. شد یحضور و دقت این دختر مانع از این کار م یگشت، ول یید و بر مخر یمغازه اول همه را م

فهمید؟  یپارچه دوخته نشده را م ياز کجا تن خور! جل الخالق» !ندارد یخوب يشود، این بعد از دوخت تن خور یاین زود چروك م«: گفت یم

ول «: زد یمدام نق نم. آمد یبا حوصله کنار ملیکا م. با این همه خوش خرید بود. برد ینم یبه این مطلب پکرد  یهومن اگر صد سال هم عمر م

»!خیال، بیا برگردیم یب بخریم،کن، همین رو 

:کرد و آهسته به هومن گفت یایست يدر مغازه ا. حرف از مغازه بیرون آمد یدو مغازه هم قیمت کرد و ب ییک در

!این خوبه -

!البد خوب بود دیگر. تکان داد يسر هومن

:پرسید ملیکا

!قیمت این پارچه چنده؟ -

:گفت یبه فارس فروشنده

.ریال ستیصد و ب -

:از هومن پرسید ملیکا

!چند قواره الزم دارید؟ -

:حساب کرد و گفت هومن
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.جمعا شش قواره. بابا و رضا هم بگیرم يچهار تا همکار، برا -

:گفت ملیکا

.من الزم دارم، پس هشت تا دو تا هم -

:گفت ملیکا

!گه یداره گرون م -

:هیچ وقت حوصله چانه زدن نداشت، گفت هومن

!!نداره بیع -

:گفت يجد یخیل ملیکا

!چرا عیب نداره؟ -

:رو کرد و به فروشنده گفت و

!گید یگرون م -

:به غبغب انداخت و گفت يباد فروشنده

رید؟چند قواره الزم دا! قیمتش اینه -

:گفت هومن

.هشت تا -

:فروشنده از تعداد خوشش آمده بود، گفت انگار

!کدوم رنگ؟! ببرم؟. دم صد ریال یباشه م -

:میز گذاشت رو به هومن گفت يرا رو يبا این حرف دو سه توپ پارچه ا و

!همین خوبه؟! داره، جنسش عالیه یببینید چه رنگ -

:از هومن ملیکا جواب داد قبل

!دید یخواد گرون م ینه نم -

:با نگاه به ملیکا گفت فروشنده

!انتخاب کنید، این همه پارچه! خانوم، تخفیف دادم -

:گفت ملیکا

.نه -

:توانست از فروش هشت قواره بگذرد، تند گفت یفروشنده نم. به سمت در حرکت کرد و

!خواهید؟ یچند م -

:گفت ملیکا
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!پنجاه ریال -

:فروشنده گفت. هومن هم از تعجب گشاد شده بودبر فروشنده چشمان  عالوه

!شه ینه نم! مگه چه قدر سود داره؟. نه -

:تفاوت قصد خروج داشت، فروشنده گفت یب ملیکا

!دم نود ریال یم -

:به عالمت نه تکان داد و رو به هومن گفت يسر ملیکا

.کنیم ینداریم که، بریم پیدا م يعجله ا -

هومن را  يبرنداشته بود که فروشنده بازو یهنوز گام. کرد یبرید اعتراض نم یآن لحظه و آن جا سرش را هم م در ینداشت، یعن یحرف هومن

:بر لب ملیکا را خطاب قرار داد و گفت يگرفت و با خنده ا

!هشتاد ریال. بیا، نرو -

:ومن گفتفروشنده رو به ه. و باز قصد حرکت داشت! نه یسرش را به سمت باال حرکت داد یعن ملیکا

!رسیم یرییس بیا، به توافق م! بابا به رییس بگو بیاد -

او  يبازو! اما نه. شد که انتظار نداشت یم یعصبان یوقت یبه هومن کرد، هنوز از تمام عکس العمل هایش آگاه نبود، گاه یبا احتیاط نگاه ملیکا

:را برداشت و جلوتر گذاشت و گفت يفروشنده چهار پایه ا! دنیز بر لب داشت، پس امنیت برقرار بو يدر دست فروشنده بود و خنده ا

!دیرییس شما بش -

:فروشنده گفت! نشست یآن چهار پایه کثیف نم يعمرا رو ملیکا

!ببرم؟! آخر کالم، دیگه آخرش هفتاد و پنج ریال تمام -

:گفت ملیکا

!همون پنجاه ریال! نه -

:گفت فروشنده

!ال تمامباشه دیگه هفتاد ری! بابا يا -

:گفت يبا لجباز ملیکا

!پنجاه ریال! نه -

:دست در جیبش کرد و گفت فروشنده

!شه ینم -

:رو به هومن گفت و

!شه یپنجاه ریال نم! بگو يشما هم یه چیز -

:بر لب گفت يبا لبخند هومن
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.شصت ریال -

:گفت فروشنده

!امم، شصت و پنج تا -

:به سرعت گفت ملیکا

!ت تانه دیگه همون شص -

:خنده بر لب گفت فروشنده

!کدوم رنگ ها؟ انتخاب کنید. به شما... ماشاا. باشه -

رنگ ها را با هم انتخاب کردند و کار ! نبود، درست نصف قیمت اولیه یباور کردن. سرش سبز شود يکم مانده بود دو شاخ خوشگل رو هومن

:من با خنده گفتهو. از مغازه خارج شدند. خرید این مرحله هم پایان پذیرفت

!رییس؟ یرو پنجاه گفت ستیچه طور صد و ب -

:زد و گفت يلبخند ملیکا

 یمعموال م. فروشند یدو سه برابر قیمت بهش م یناوارد باشه، به راحت یاصال قیمت پارچه این جا همین طوریه، اگه کس. گفت یداشت گرون م -

!داد خرید هم باال باشهشه نصف قیمت اولیه خرید، به خصوص اگه مثل این بار تع

!آوردم یپنجاه داشتم شاخ در م یگفت یراستش وقت -

:با تاکید ادامه داد و

!رییس -

.خندید یهم م ملیکا

:گفت هومن

.گم بهتره شبا که هوا خوبه، اختصاص بدیم به بیت یم -

بعد شام منظورتونه؟ -

.آره -

!داره؟ یچه اشکال. باشه -

 يبینم اگه بخواهیم از حضور در بیت استفاده کنیم چاره ا یکنم، م یهر چه فکر م یول. مونیم یز نماز جماعت مغرب متنها اشکالش اینه که ا -

 یمتون یبعد از نماز هم نم! شدید بعد از ظهر که با وجود طاها اصال درست نیست يافتیم به گرما یزودتر بریم م یچون اگه بخواهیم کم. نداریم

شبا  یول. گردیم یمونیم و زود بر م یریم و در حد یه نماز م ینماز ظهر رو م. کنیم يهمین بهتره برنامه ریز يبرا. قت شامخوره به و یبمونیم، م

.شه راحت طواف کرد یاستفاده کرد چون خلوت تر هم هست، م یشه اون جا موند و حساب یم یدو سه ساعت

.گیرد یهمه جوانب را در نظر م آمد که این مرد همیشه یکامال موافق بود، خوشش م ملیکا
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نهم فصل

:به سر طاها کشید و گفت یاز باز شدن در آسانسور هومن دست قبل

!طاها خوابت که نمیاد؟ -

:به خود گرفت و گفت يجد يقیافه . همه چیز بود يپر از شیطنت طاها گویا چشمان

.نه -

:زد و گفت یتبسم ملیکا

!نداره يزیاد با خوابیدن میونه ا! اب بودهبه دنیا اومده کم خو یاز وقت -

شود که دل این بچه به رحم آمده و  یزد تا ک یرا که تا ساعت سه نصف شب مسعود بچه به بغل در خانه قدم م یآورد شب های یبه یاد م خوب

!بخوابد

:خروج از آسانسور هومن گفت هنگام

.خوابه یشه و م یطواف که بکنیم خسته م -

.صدایش کرد یکمال ير نرفته بودند که آقاگام بیشت چند

!هومن؟ -

:گفت یکمال يآقا. سالمی که رد و بدل شد. و مهدیار کنار هم بودند یکمال يآقا. سه ایستادند هر

!طبق معمول زحمت یاومدم باال باهات کار داشتم، یعن یداشتم م -

:گفت هومن

!کنم، بفرمایید یخواهش م -

:گفت یکمال يآقا

 يیه پیرمرد. براش هر دوازده ساعت آمپول نوشته. يبد شد، صبح بردمش بهدار یدیروز یکی از مسافرا بعد از اعمال حالش یه کم راستش -

!خواستم زحمتش رو به تو بدم یدو بار بردن و آوردنش سخته، م يهست و روز

:گفت هومن

.باشه. از دستم بر بیاد در خدمت هستم یمن که گفته بودم اگه کمک -

.ساعت یازده آمپول اول تزریق شده يصبح حدودا -

:ساعت ده بود، گفت. به ساعت کرد ینگاه هومن

!بهتره تنظیمش کنیم رو ساعت ده. ریم یما هم صبح و هم شب ساعت ده بیرون م -

.باشه -
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!کدوم اتاقه؟ -

.ریم یبیا با هم م. طبقه چهاره -

:فتبه توافق تکان داد و رو به ملیکا گ يسر هومن

.گردم یبرم يپنج دقیقه ا. شما همین جا باشید -

:دو پا نشسته و با طاها مشغول صحبت بود کرد و گفت يبه مهدیار که رو ینگاه یکمال ياز حرکت آقا قبل

؟يمهدیار تو نمیا -

:گفت مهدیار

!من یکم بعد میام! نه شما برید -

!نشسته بود و طاها در آغوش مهدیار بود یمبل يملیکا رو. خاندچشم چر. و برگشت هومن پنج دقیقه بیشتر طول نکشید رفت

:سمت ملیکا رفت و گفت به

.پاشو بریم -

:قبل از برخاستن ملیکا سراغ مهدیار رفت و طاها را گرفت و گفت و

!؟يعمو رو که اذیت نکرد -

:طاها به مهدیار گفت» نه«بدون توجه به جواب  و

!ممنون، شب بخیر -

:و بدون لبخند گفت یبزیر ل مهدیار

.شب شما هم بخیر -

:در هتل که خارج شدند، ملیکا پرسید از

!اولیه بلدید؟ يکمک ها -

:به او کرد و گفت ینگاه دقیق هومن

!شغل من چیه؟ یدون ینم ییعن -

:باشد و گفت یپس در ارتباط با شغلش م. فکر کرد ملیکا

!نه -

:یک ابرویش را باال کشید و گفت هومن

!واقعا؟ -

و به ذهنش . هست يچیز ،يا یتزریقات ،يدانست؟ شاید پرستار یلبش را از واقعا گفتن هومن به هم چفت کرد و فکر کرد چرا باید م ملیکا

:گفت. انگار برایش ناباورانه بود! کرد به ذهنش نرسد یسع ییعن. نرسید شاید پزشک

!پرستارید؟ -
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! خواهد آمپولش را بزند یپیرمرد را برداشته برده دکتر و از هومن م یکمال يآقا. حق داشت يا حدوداین دختر ت! پرستار؟. زد يقهقهه ا هومن

:کند و گفت یم يباشد چنین فکر یخب هر کس

!؟یدون یباور کنم نم ییعن. يچیز نییه همچ -

:گفت يجد یخیل ملیکا

!دونید؟ یم یمگه شما راجع به من چ! هر طور دوس دارید -

:گفت! مگر شناخت خودش از ملیکا چه قدر است؟. گوید ید راست مفکر کر هومن

!يو هشت سالته و یه پسر خوشگل هم دار ستیب. يتک فرزند. دونم اسمت ملیکا فتحیه یخب من م -

:زد گفت يلبخند ملیکا

!اطالعات شما بیشتر از منه -

:گفت هومن

بزرگ  ییه خواهر دارم که یک سال. و پنج سال دارم یمن س. به این اندازه برسهگم تا اطالعات شما هم  یمن هم م. نیست يخب این که چیز -

!بپرس يدار یاگه سوال. شدیم يخب حاال مساو! مجرد هم هستم. تر از منه، اسمش هم هدیه است

:هومن گفت. اگر هم داشت، نپرسید. نداشت یسوال

تحصیالتت چه قدره؟! پرسم یمن م ،ينوبتت رو از دست داد -

:ساده گفت یکامل

.لیسانس دارم -

پرسید نه تنها اسم رشته اش را می گفت، بلکه تعداد واحد و نمره  یحاال اگر کسی این سوال را از هدیه م. منتظر شد یکم! خوب بود لیسانس؟

هم بد  یمواقع پرحرف یر بعضانگا! کرد یافراد حاضر در دانشگاه را بیان م یها و نام اساتید و خالصه کل بیوگراف یمعارف و تعداد همکالس

:دوباره پرسید! تنیس

؟يچه رشته ا -

.عمران -

:پرسید. گفت، ادبیات، زبان و از این طور رشته ها برایش قابل باورتر بود یحاال اگر م. را داشت غیر از این يانتظار هر رشته ا. ایستاد

!آب؟ -عمران یا عمران  - عمران  -

.عمران - عمران  -

!یانوم مهندسایول پس خ -

:تفاوت پاسخ داد یب ملیکا

!گه یمدرکم که این رو م -

با احتیاط . آن نیز مشکالت خاص خودش را دارد يبوده و زمینه کار یدانشگاه ياز مشکل ترین رشته ها یعمران یک يدانست رشته  یم
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:پرسید

!؟یشاغل هم هست -

!نه -

!چرا؟ -

:گفت ملیکا

!شه حرف زد ین راه رفتن هم مدر حی! حاال چرا ایستادید؟ -

:ملیکا گفت. برایش جالب بود. راه افتاد هومن

!نشد دیگه -

:مصرانه سوالش را تکرار کرد هومن

چرا؟ -

:کرد و گفت یتبسم ملیکا

 يبرا. کرد یر ماستان کا ياز سدها یاین استاد داشت رو ساخت یک. از اساتیدمون ییه پروژه داشتم با یک. سال آخر دانشگاه ازدواج کردم -

. من در بخش محاسبه سازه ها بودم. همین اون رو به صورت چند بخش مجزا به دانشجوهاش داده بود خودش هم کار نظارت رو به عهده داشت

در  يارکنند و اگه کارشون خوب بود به این همک يپروژه ام استادمون از چند تا از دانشجوها خواست که در ساخت این سد همکار ائهبعد از ار

 يزیاد يهمین انرژ يکار و رشته تحصیلیم رو دوس دارم، برا. کار کردم یچند ماه. از اونا بودم یمن هم یک. دیگه هم ادامه بدن يپروژه ها

تمام کادر اون جا هم مرد . شد سه ساعت از شهر فاصله داشت یکه زده م ياین سد. یه مشکل بزرگ وجود داشت یول نم،ک یروش صرف م

شب  یامکان این کار، یعن یموندند، ول ینبود، چرا که کارگاه داشتند و به غیر از آخر هفته شب ها رو هم اون جا م یاون ها مشکل يبته براال. بود

تا مرد  یداد من اون جا بین س یبود به هیچ عنوان مسعود اجازه نم یاگه به فرض محال همچنین امکان یمن وجود نداشت، حت يموندن برا

که  یزمستون و برف سنگین یحاال باز تابستون بود یه چیز، ول. همین مجبور بودم این مسیر رو برم و برگردم يبرا. لبته حق هم داشتا. بمونم

رفت و آمد هر  یشد، ول یبد بود خود به خود کار هم تعطیل م یکه هوا خیل یهر چند روزهای. کرد یغیرممکن م یگاهمناطق ما داره این امر رو 

.م مشکل بودروزه برا

:دخالت کرد و گفت هومن

!تا مرد هم نباید زیاد ساده باشه یالبته سر و کله زدن با س -

:باال انداخت و گفت يشانه ا ملیکا

از . داز این لحاظ زیاد برام مشکل نبو. سر و کارم بیشتر با پیمانکار و گروه مهندسین بود. من با کارگرها و کارکنان اون جا برخورد نداشتم. نه -

رفت و آمد من غیرممکن  يهم درست یک سال بعد از فارغ التحصیلیم طاها به دنیا اومد و چه قبل از تولد بچه و چه بعد از اون شرایط برا یطرف

به خصوص که . شه آدم خود به خود از لیست همکاران خط بخوره یشد و راستش رو بخواید یه توقف دو ساله یا بیشتر در کار موجب م

رو انتخاب کنم که مشکالت رفت و آمد  يطاها هم مسعود گفت، اگه بخوام کار کنم باید کار یبعد از دو سالگ. هم در کار نبوده باشه یاماستخد
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عمرانیه منطقه  يو پل و در کل تمام کارها يو سد ساز يشه به راه ساز یمن بیشتر مربوط م يرشته  یداخل شهر باشه، ول یباشه، یعن نداشتهرو 

بینم مسعود این قدر نرم و نم  یکنم م یبه اون موقع فکر م یولی وقت! کردم یدونم، شاید خودم هم تنبل ینم. شه داخل شهر کار کرد یتر مو کم

!از کار کنارم کشید که خودم هم متوجه نشدم چه طور شد دیگه نرفتم سر کار مکن

:و گفت! م خورد، دستش درد نکنهبه درد یپیش خود فکر کرد، انگار مسعود یه جای یبا بدجنس هومن

!؟يچه طور شد این رشته رو انتخاب کرد -

!حماقت ،یعالقه، بچگ -

:متعجب گفت هومن

چه طور؟ -

شغلیه  يزمینه . خانوم ها خوبه يگفت این رشته برا یم. بخونم یکردم پدرم اصرار داشت که تجرب یدبیرستان انتخاب رشته م يبرا یوقت -

اون موقع به غیر از . بردم یو فیزیک لذت م یاز خوندن و حل کردن مسائل ریاض. بودم یشون داره، اما من عاشق ریاضبرا يبهتر و بیشتر

کنم اگه به حرف پدر  یاما حاال فکر م! دیدم و پدرم پیچش مو یبه قول معروف من مو م. کردم یفکر نم يهیچ چیز دیگه ا بهدوست داشتن 

مورد عالقه ام رو  يمثال رشته ! ؟یاما حاال چ. بودم و مشغول کار یتجرب ياز بهترین رشته ها یلتحصیل یکشک حاال فارغ ا یدادم ب یگوش م

... .یشمحیط کار یخوندم، ول

:کشید و گفت یآه. را قطع کرد حرفش

!خود عمرم رو تلف کردم یو من ب! به هر حال گذشته. ولش کنید -

:در مقابلش ایستاد و گفت هومن

یه عمر به خاطر شغلت عذاب  يکرد یاگه برخالف عالقه ات انتخاب رشته م یدون یم! يتو بهترین کار رو کرد. ین فکر رو نکنهیچ وقت ا -

!؟يکشید یم

:زد و گفت يپوزخند ملیکا

!خوره؟ یحاال که این تحصیالت به قول شما در جهت عالقه ام به چه دردم م ؟یحاال چ -

:گفت. نبود یاز شوخ يهومن هیچ اثر يچهره  در

تو فکر  ییعن! وجود نداشت؟ یدیگه مشکل! حل بود؟ یفقط اگه شاغل بودي همه چ ییعن! شغل؟! بخوره که نخورده؟ یخواست یم يبه چه درد -

النه فهمم چرا این قدر از نظر من رفتارت در طول این سفر عاق یراستش حاال م! خوره؟ ینم يتحصیالت غیر از شغل به هیچ درد دیگه ا یکن یم

 یکن یفکر م! این برات ارزش نداره؟! همین ينگو یه مامان مهندس بزرگش کرده برا! چرا طاها این قدر باهوش و فوق العاده است ابود و ی

!فکر نکن، هیچ وقت يملیکا هیچ وقت این طور! افراد موثر نیست؟ یشخص یتحصیالت در زندگ

زدند، یبا هم حرف هم م. نبود یبه ذکر خاص يزنیا. رفتند یرا دوش به دوش هم م یمستحب يها طواف

 یم یتا ک. گشت یبرم یملیکا باید به زندگ! از صحبت هایش داشت یقصد خاص. هومن بیشتر حرف می زد. در کل ملیکا کم حرف بود یول

!اش را حفظ کند؟ يخواست روحیه عزادار



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 169

.رت یبیت خلوت تر بود و انگار صمیم. داشت يدیگر يشب طواف مزه  آن

راه رفت و هم به خدا  یشد کل یآمد از این مکان بزرگ، که هم م یخوشش م. کرد یم يباز. کرد یبدو بدو م. گذشت یطاها نیز خوش م يبرا

!نزدیک تر بود

.هومن این همه دقت در خرید جالب بود يبرا. اجناس آن جا کم و بیش باب میل ملیکا بود. خرید به عزیزیه رفتند يفردا برا صبح

خواست ده نوع از همه  یپاك کن م. الزم بود که از طاها عکس می گرفت یآن جا دوربین. پاساژ فروشگاه لوازم تحریر وجود داشت يوبرور

کیف، کتاب ! یهم معمول ،یهم خرس ،یهم خرگوش ،يماژیک، جامداد ،یمداد رنگ. که وجود داشت یخواست هر سایز و مدل یدفتر م. رنگ

:که يو ملیکا کالفه و خسته از گفتن این جمالت تکرار. بود که بیا و ببین یبلبشوی صهخال! یعرب يداستان ها

!طاها کافیه. طاها اون رو برندار. طاها همین بسه -

از فروشگاه خارج نشده از . در بین خریدهایش چند بسته بادکنک وجود داشت! خواست خرید یکه م یاین همه طاها پنجاه درصد از چیزهای با

المپیک را  یبا افتخار در دست گرفته بود که گویا کاپ قهرمان يبادکنک را طور! خواست تا یک بادکنک قرمز خوشگل را باد کند هومن

!برداشته

نماز خود را به آن جا  يتوانستند برا یبه حتم نم. فاصله آن جا تا بیت زیاد بود. اذان طنین انداز شد يمحض بیرون آمدن از فروشگاه صدا به

.انندبرس

:گفت ملیکا

!انگار باید بریم هتل. دیر شد -

:کرد دستش را از دست هومن بکشد، گفت یم یبه طاها که سع یبا نگاه و

!به من؟ يدستت رو بد يخوا یطاها م -

:به موافقت تکان داد و گفت يهومن سر. گفت و با بادکنکش مشغول شد ینچ طاها

!شد رفت یبا این همه وسایل که نم. تلگشتیم ه یاگر هم زود بود باز باید برم -

!حق با شماست -

.گردیم یریم و بعدش یه کم دور و بر مسجد الحرام رو م ینماز مغرب م يکنیم و برا یاستراحت م یعصر کم. نداره بیع -

:حرفش را رها کرد و به پایین نگاه کرد و گفت و

!خود نزنکنم زور بی یدستت رو ول نم. خیابونه، خطرناکه! طاها؟ -

:لبانش را غنچه کرد و حق به جانب گفت طاها

!خوام اون رو ببندم یم. بند کفشم باز شده -

:گفت هومن

!بندم برات یبذار من م -

:بلندتر گفت! این بزرگ ترها چرا این قدر کنه بودند! يوا
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!خودم بلدم. نه خیر -

:مستاصل نگاهش کرد و گفت هومن

!ستت رو بده به منبعد د! خب، زود ببند یخیل -

گذاشتند  ینه م! آمد یاز هیچ چیز به این اندازه بدش نم یخواستند دستش را بگیرند، یعن یآمد از این که بزرگ ترها به زور م یقدر بدش م چه

!یاه، این هم شد زندگ! جوب راه برود يکند و نه از لبه ها يخودش باز يگذاشتند برا یبدود، نه م

!کرد يشود که با آن باز یشود بادکنک را نگه داشت، نم یفقط م یآخ جون یک دست. کشید ینفسدستش که آزاد شد  دو

.فاصله گرفت یطور که خم شده بود مثال بند کفشش را ببندد، آهسته کم همان

:رو به ملیکا گفت هومن

!باید بریم سر چهارراه یگرفتن تاکس يفکر کنم برا -

:گفت ملیکا

.پیش ما همین جا سوار شدیم يه دفع یول. باشه، بریم -

به ! نبود! هومن سرش را پایین انداخت تا ببیند باالخره بند کفش طاها بسته شد یا نه؟. گرفت یکرد و م یبادکنک را آرام به باال پرت م طاها

رود زیر آن  یاوه، حاال م! انچرا به عوض پایین آمدن، رفت سمت خیاب! بابا يا. دوباره بادکنک را باال پرت کرده بود. پشت سرش نگریست

.گنده یمشک شینما

.نجات بادکنکش به سمت آن دوید يبرا

!فریاد ملیکا همزمان شد با رها شدن وسایل از دست هومن يلحظه، صدا یک

.ترمز وحشتناك ماشین به گوش هر سه رسید يصدا! هومن نزدیک تر بود به طاها. و هومن هر دو به سمت خیابان دویدند ملیکا

.دیترک نیماش کیالست ریبادکنک ز. اتومبیل مماس با آن ها توقف کرده بود. طاها را کشید يدر یک آن بازو هومن

.را که جلو آمده بود، عقب رفت یچند گام. رها کرد ینینفسش را به سنگ کایمل. را به آغوش گرفت بچه

را تجربه کرده و  یطوالن هیچند ثان. گذاشت نیآمد و بچه را زم ابانیخهومن طاها به بغل به کناره . گفت و حرکت کرد يزیچ یبه عرب راننده

.گذاشتن، بالفاصله دستش را باال برد و بر گونه طاها فرود آورد نیبه محض زم. بود یعصبان. ننموده بود شیرها یهنوز نگران

.گوششان گذشته بود خیخطر از ب. دیکوب یاش م نهیس وارهیاش نهاده و قلبش به شدت بر د یشانیو دست بر پ ستادهیا کایمل

 ياحتیاط بازو يبرا. زیادش بود یاش نشانگر نگران یدر پ یتند و پ ينفس ها. کرد و هومن هم هنوز به خود مسلط نشده بود یگریه م طاها

!طاها را در دست داشت

!حادثه را گرفت؟ يشود جلو یمگر چند مرتبه م. مکث کرد يلحظه ا چند

:طاها را مورد خطاب قرار داد یباال رفت و با لحن خشن شیصدا. بده یدرس حساب کیخواست به آن کوچولو  یدلش م .بود یعصبان هنوز

اگه  یدون یم! ؟یچ یعنیخطر  یفهم یاصال م! هان؟! چند بار؟! ندو، خطرناکه ابونیچند بار گفتم به طرف خ! چند بار گفتم دستت رو ول نکن؟ -

!سرت رو باال بگیر ببینم! طاها با توام! شد؟ یم یخورد چ یبهت م نیاون ماش
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گنده و گفته  نیماش ریاز همه بدتر بادکنکش رفته بود ز! و حاال هم از عمو نیبود، هم از ماش دهیبدجور ترس. کرد یهق هق م هیاز شدت گر طاها

!بود دهیالبد داد کش! بود بامب

.سر باال گرفت و در دل خدا را شکر کرد. اش را فشرد قهیو با دو انگشت سبابه و شست شق دیکش ينفس بلند هومن

:برداشت و آهسته گفت نیرا از زم لیخم شد و وسا. حرف جلو آمد یآرام و ب کایمل

!میبر -

!اکرد، کنار هومن بود و نه کنار طاه یاو را همراه زین کایمل. دست طاها را سفت گرفت و راه افتاد. نه اعتراض کرد و نه نگاهش کرد هومن

تا آن موقع . و صورتش غرق اشک شده بود امدهیاش بند ن هیگر. ستیطاها را نگر یچشم ریرفته بودند که ز دانیبه سمت م یقدم ستیب ده

او را گرفته و بلندش کرد و به آغوش گرفت، اما همچنان چهره سرد و تندش  يبازو ریخم شد و ز یاندک. کند هیبود آن قدر از ته دل گر دهیند

.بود دهکر را حفظ

باعث شد آغوش  نیو هم! دیترس یم ند،یعمو را بب ياخمو افهیخواست ق ینم. کرد میشانه و گردن عمو قا نیب ییصورتش را محکم در جا طاها

!سفت تر شود و احتماال امن تر شیعمو برا

.کایاول هومن سوار شد و بعد از او مل. دیایب رشانیگ یتا تاکس دیطول کش يا قهیدق چند

منتقل  شیبازو ياز شانه به رو یدستش را حائل سر بچه کرده و او را به آرام. داد که خوابش برده یتنفس آرام طاها نشان م. راه افتاد نیشما

عقب تر گرفت تا  یسرش را کم. را کنار زد شانشیپر شهیعرق کرده و هم يموها. نگاهش کرد! دهیچه قدر خوب که سالم و سالمت خواب. کرد

.بلوز کوچولو را گشود ییبرد و دکمه انتها شیدست پ. هوا بخورد نشبه گرد

پاسخ به نگاه او سرش را به چپ معطوف نمود و به  یاما هومن ب! کردن نگاهش نداشت یدر مخف یکرد، سع یاو نگاه م فیبه حرکات ظر کایمل

!شد رهیخ ابانیخ

.هومن داخل شودرا در قفل در چرخاند و کنار رفت تا  دیکل کایدر اتاق، مل دم

:و گفت ستادیتخت ا کنار

!کفشاش -

 یم کایاز مقابل مل یوقت. عقب گرد زد و به سمت در حرکت کرد. تخت خواباند يطاها را رو اطیهومن با احت. پسرش را درآورد يکفش ها کایمل

:لب زمزمه کرد ریگذشت ز

!خوام یمعذرت م -

:متعجب رو به سمت او گرداند و گفت کایمل! رد فرزند احساسش غالب بر منطقدر مو يمادر است و هر مادر کی کایدانست مل یم

!بابته؟ -

.برنگشت. ستادیپاسخ ا یب

:دوستانه بود یلیخ کایصحبت مل طرز

آروم تخت  يکه حاال پسرم رو نیا. وجود داره که من از شما تشکر کنم يادیز لیدال یول نم،یب یشما نم یمعذرت خواه يبرا یلیدل چیمن ه -
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.ازتون ممنونم! شمام ونیمد دهیخواب

:گفت. کایبه طاها کرد و بعد به مل یاول نگاه. برگشت. ابروانش از هم گشوده شد گره

 یشوخ ییزهایچ هی یها، قابل گذشته، ول یشلوغ لیقب نیاز ا ایبخواد و  يو پاش کنه، سر و صدا کنه، اسباب باز ختیکنه، ر یبچه شلوغ نکهیا -

.شده به زور یبفهمه، حت دیبا ،ستیبردار ن

شک عاشقانه طاها را  یکه ب یاز کس. گهید یقبال از کس. بود دهیشن! جمله چه قدر آشنا بود نیا. ستیبردار ن یشوخ ییزهایچ هی. زد یتبسم کایمل

کند یزندگ شیتا طاها ردیشک حاضر بود بم یب. شیشک جانش بود و طاها یب. دوست داشت

.ستیکه باز مواج شده بود، نگر کایان ملبا بهت به چشم هومن

:گفت کایمل

مشکل رو باهاش  نیهم شهیهم. شلوغ و پر جنب و جوش بود یلیطاها از اولش هم خ. بردمش پارك یطاها سه ساله بود داشتم م یبار وقت هی -

 یگربه تو کوچه بود که اگه طاها رو ول م هی. که آروم کنار بزرگ ترها راه بره رو نداشت نیحوصله ا. داد ینم یدستش رو دست کس. میداشت

حاضر هم نبود . گذشت یهمراه گربه ده بار عرض کوچه رو م. باشه دهیداد، انگار در تمام عمرش گربه ند یرو درسته قورت م هگرب يکرد

 نیگفت، بب يجد یلیخ. کردم یم فیعصر رو تعر يبود، داشتم به مسعود ماجرا دهیخواب یشب وقت. واقعا خستم کرده بود. دستش رو بده به من

به کل  ،یتون یو اگه نم ستیبردار ن یشوخ ییزهایچ هی. ریدستش رو بگ یتو کوچه، اگه الزمه بزن تو گوشش، ول یحتاصال دستش رو ول نکن 

.میر یبا هم م میهر وقت تونست. نبرش به پارك

:و گفت ستیو به هومن نگر دیکش یقیعم نفس

!دیکنم، شک نکن یم دییمن همه جوره رفتار شما رو تا دیرو گفتم تا بدون نیا -

:گفت. شد یتر م یچه قدر در خواب دوست داشتن. شد رهیطاها خ يبه سمت تخت رفت و به چهره . آرامش بخش بود کا،یمحکم مل دییتا مهر

!بخوابه یساعت هیبذار  -

.وقت ناهاره یول -

:مکث کرد و ادامه داد یکم

.رستوران دیشما بر -

:حرف او مداخله کرد و گفت انیم هومن

 هی میرا جا به جا کن دهایو خر میو نمازمون رو بخون میریتا وضو بگ. تا ساعت سه ناهار هست، ما هم که نمازمون مونده. مهیو ن کینه ساعت  -

.ناهار میکن بر دارشیب میساعت دو و ن. شه یساعت م

!چشم -

:هومن پرسید. ملیکا همراه طاها بیرون آمد. را زد کایبود که در اتاق مل میدو و ن ساعت

!آماده اید؟ -

:پاسخ داد ملیکا
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.بله، بریم -

:پسرش نهاد و گفت يملیکا دست به شانه ! کرد ینگاهش م یبه طاها کرد که برعکس همیشه به چادر مادر چسبیده و زیر چشم ینگاه هومن

!ادیاهنوز به عمو سالم ند ،يطاها از خواب بیدار شد -

!خواست سالم دهد، اصال دوست نداشت یدلش نم. از حرف مادر خوشش نیامد. لبانش را غنچه کرد طاها

:سرش را یک طرفه گرفت و گفت هومن

!سالم آقا طاها -

شاره کرد که ملیکا خواست به او تشر رود که هومن با سر ا! تازه جواب سالم هم دوست نداشت بدهد. طاها بیشتر در چادر مادر فرو رفت سر

»!فعال کاریش نداشته باش«

!دکمه آسانسور را نزد، از چادر مادر هم به هیچ عنوان جدا نشد! عجیب ساکت بود طاها

:هومن رو به طاها گفت. رستوران ایستادند يسه دم ورود هر

!بریم؟ يطاها میا -

به تاسف تکان  يفرزندش کرد و سر يبه عکس العمل ها یملیکا نگاه! و قایم شد یاین بار خزید پشت سر مامان! معلوم بود که نه! چه حرفا اوه،

و این قهر این قدر برایش مهم بود که از ! با آن یک وجب قدش قهر کردن هم بلد بود! قهر کرده بود یبچه فسقل. زد یهومن لبخند م یداد، ول

! فهمید چرا؟ یصرف غذا برود، البته بعد از برگشت، ملیکا م يبرا همیشه مشتاق بود با او. ناهار خوردن همراه با عمو صرف نظر کرده بود ذتل

. کرد یدوست دارد غذا بخورد، حتی ریخت و پاش کند، البته به تبع آن هر بار یکدست لباس هم کثیف م يداد خودش هر طور یهومن اجازه م

!چنگال رو درست بگیر. ریزاین رو ن. اون رو برندار! لباست رو کثیف نکن! گفت، مواظب باش یهی م درما یول

!مادر را تحمل کند اما همراه عمو نرود ياین بار حاضر بود جمالت دستور یول

:گفت هومن

!دیره، برید! خب یخیل -

:با نزدیک شدن به در اتاق ها هومن رو به ملیکا گفت. همراه هم باال رفتند. از ناهار هومن دم در آسانسور ایستاده و منتظر آن ها بود بعد

!دیدیش؟! قشنگ داره يپد یه باز يآ-

:ملیکا منظور را گرفته بود، گفت. به او زد یچشمک و

!؟يا يچه باز -

:در اتاقش را گشود و گفت هومن

!بیا تو، نشونت بدم -

:گفت. خواست به اتاق خودشان بروند یم. اتاق برود یطاها دوست نداشت به آن یک! داد بیداد يا

.یادمامان، من خوابم م -

!نیم ساعت بیشتر نبود که بیدار شده بود! طاها و خواب آمدن؟! این هم از آن حرف ها بود. به زور خنده خود را کنترل کرد ملیکا
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:گفت

!رو ببینم بعد بریم بخواب يباشه، بذار این باز -

!و یک دور بچالندخواست پسرك قهرو را بغل کند  یدلش م. لب خود را از داخل گاز گرفته بود که نخندد هومن

طاها درست دم در ایستاده و به در تکیه . بنشیند یگفت تا روي مبل روبروی یبه ملیکا هم بفرمای. نشست یپد را برداشت و روي مبل يآ هومن

!داد یبلوزش را دور انگشتش پیچ م يزده بود و داشت یقه 

:به ملیکا گفت مربوطه را باز نمود و خطاب يپد را روي میز گذاشت و باز يآ هومن

این بنفشه هم آلوده کننده هست باید . سوزونه یبریزه م یاین سبزه هم اسیده رو هر چ. ببین باید آب رو برسونیم به دایناسور تا حموم کنه -

!شه یمواظب باشیم رو آب نریزه، وگرنه کثیف م

.يشروع کرد به باز و

:هومن با خنده و بلند می گفت! کرد یم یخواست، البته ملیکا هم همراه یمک مداد و گاه از ملیکا هم ک ینشان م يرا سرگرم باز خود

!این شیر رو باز نکن! مواظب باش -

آمد و مابین . البته قدم به قدم و یواش یواش. کم کم به آن ها نزدیک شد. بود يعاشق این باز. طاها آرام از در جدا شد. دقیقه که گذشت چند

:طاها گفت. برد یهومن به عمد انگشتش را اشتباه. صدا نگاه کرد یب يقیقه ادو د! عمو و مادر ایستاد

!اون رو نه -

:محو خندید و گفت هومن

!پس کدوم؟ -

:اش بود، گفت یو ناراحت یکه نشانگر نارضایت یمادر بچسبد، باحالت یکرد به صندل یم یکه قیافه گرفته بود و سع یدر حال طاها

!اون -

:هومن دوباره به اشتباه گفت. کرد با انگشت اشاره و

!این؟ -

:هومن گفت! نه یسرش را باال انداخت یعن طاها

!پس کدوم؟ -

:هومن تشویق کنان گفت. صفحه حرکت کرد يجلوتر آمد و انگشتش رو یکم! عمو هم عجب گیج بود این

!آفرین، راس میگیا-

!خوشش آمده بود! يملیکا هم از این باز. ادامه داد يهومن به باز! کنم ینم يباز ییعن. انگشتش را برداشت طاها

کردند و ملیکا صاف  یم يپنج دقیقه نشده بود که هومن و طاها با هم باز.دخالت کرد، يهومن در باز یهم طاها با زیرک يادامه چند بار در

!کرده بود ينقش کاتالیزور را خوب باز. نشسته بود و به آن ها نگاه می کرد

طاها نفهمید، غرق . پد را هم در دست گرفت يزانویش کشاند و آ يهومن دست به دور کمر طاها انداخت و او را آرام به رو که گذشت، کمی
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.بود يباز

:از جا برخاست و آهسته گفت ملیکا

!من دیگه برم -

!زد يبا چشمانش او را بدرقه کرد و به نگاه دم در ملیکا لبخند. گفت يبا سر باشه ا هومن

هومن با نوك . بود يطاها همچنان در حال باز. خم شد و آرام صورتش را بوسید. بود يگرم باز. زانویش خیره شد يرو يج او به کوچولوخرو با

.انگشتانش شروع به نوازش موهایش کرد

:گفت طاها

!کار کنم؟ یاین سنگ رو چ -

:گفت هومن

!شه یبنفش و سبز رو با هم بریز روش نابود م -

:یک مرتبه چشمش به مبل روبرو افتاد، گفت. تکان داد و مشغول شد يسر خوشحال طاها

!ا، مامان کو؟ -

:مهربان گفت هومن

!رفت اتاقتون -

 یکرد بخوابد، به خصوص که خودش گفته بود خوابش م یشک مادر وادارش م یرفت اتاق خودشان ب یاگر م. فکر کرد یمغز کوچکش کم با

!عمو دعوایش کرده و از دستش دلخور بود یگذشت، ول یکرد و خوش م یم يازماند پیش عمو ب یاگر م. آید

!خودش هنوز بغض کرده بود یول! زد یاش نبود که هیچ، لبخند هم م یپیشان يزشت دیگر رو يآن خط ها. و به عمو نگاه کرد برگشت

میز قرار داد و طاها را در آغوشش  يپد را رو يآ! ش کندبچه که نباید این قدر همه چیز یادش بماند، باید زود فرامو. خنده اش گرفت هومن

:صورتش را به سمت خود گرفت و گفت. جابجا کرد

!خوردیم؟ یافتاد چه قدر غصه م یبرات م یاگه یهو اتفاق یدون یم! دونی من و مامانت چه قدر دوست داریم؟ یم! طاها؟ -

:تکیه داد و گفت یصندل یهومن به پشت! بابایش يغصه خورده بود برا دانست، خودش هم یم. سرش را به عالمت آره تکان داد طاها

دم هر جا که خطر نداشته باشه بذارم راحت و آزاد هر قدر  یمن هم در عوض قول م! دیگه هیچ وقت تو خیابون دستت رو ول نکن، باشه؟ -

!خب؟ ،يدلت خواست بدو

:زد و گفت يهومن لبخند! ودکردند، فکر الزم ب یداشتند معامله م. کرد یفکر م طاها

!حاال بخند -

:او زد و گفت یهومن به نوك بین. آمد یخنده اش نم. سرش را باال گرفت طاها

!د بخند دیگه -

. طاها حالش خوب شده بود. پد را به دستش داد يطاها از خنده ریسه رفت و هومن محکم بوسیدش و دوباره آ. به دنبال آن قلقلکش داد و
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!اش را بکند و مجبور نشود بخوابد يتوانست با خیال راحت باز یپس م. بوددیگر قهر ن

.اخم هایش را در هم کشید. توجه اش را جلب نمود یصحبت يکرد که صدا یاو نگاه م يبه باز هومن

.مبل گذاشت و خود از جا برخاست و تا دم در رفت يرا رو طاها

.داخل قفل کرد با شنیدن نام خود به عقب برگشت با خروجش از اتاق هومن، همین که کلید را ملیکا

!زد يلبخند! بود مهدیار

.سالم -

:گفت يجد یآرام ول مهدیار

حالتون چه طوره؟. سالم -

.ممنون -

:فاصله گرفت و گفت یکم مهدیار

!تونم چند لحظه وقتتون رو بگیرم؟ یم -

:سکوت کرد، سپس گفت يلحظه ا يبرا ملیکا

!؟يدرباره -

:به سرش داد و گفت یتکان خفیف مهدیار

!فهمید یبیایید این طرف تر و پنج دقیقه گوش کنید م یاگه کم -

:ملیکا پرسید. آن طرف تر رفتند یطبق خواست او کم! به او اعتماد داشت! داشت؟ یچه اشکال خب

!حال شما چه طوره؟ -

:را همراه کالمش نمود و گفت یلبخند تلخ مهدیار

.خوبم-

:گفت یدر ادامه احوالپرس. نداشت یرا نگرفت، شاید چون اهمیتآن  ملیکا

خوبن؟! پدر و مادرتون چطورند؟ -

:کشید و پاسخ داد یعمیق نفس

!هم سالم خدمتتون رسوندند یشنیدن شما هم در این سفر همرامون هستید خوشحال شدند، کل یاتفاقا وقت. شکر، بله، خوبن -

.لطف دارند -

:سایید گفت یزمین م يش را آرام روکه نوك کفش یحال در

!رستگار بودید؟ يتو اتاق آقا -

:زد و گفت يلبخند ملیکا

!کنند یرفته بودم کمک تا دو نفر با هم آشت. بله -
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:نگاهش غلیظ تر شد یسر بلند کرد و حالت سوال مهدیار

!؟یبا ک یک -

!رستگار قهر کرده بود يطاها با آقا -

!چرا؟ -

:و گفت نرم خندید ملیکا

خواستید به من بگید؟ یم يچیز! چه خبر؟. ولش کنید. قضیش مفصله -

:تکان داد و گفت يسر مهدیار

!بله -

:گفت. کند يکرد حرف هایش را طبقه بند یسع. مشکل بود یکردن موضوع بدون مقدمه چین مطرح

!حالشون چه طوره؟ بهتر شدند؟ یفتح يآقا -

.بهترن یخدا رو شکر، کم -

!خب این سفر پیش اومد یراستش قرار بود همراه خانواده خدمت برسیم، ول... . داالحم -

:زد و پرت گفت یتبسم ملیکا

!شه یحتما بابا از دیدنتون خوشحال م. خونه خودتونه، هر وقت خواستید تشریف بیارید -

:کشید و گفت یکالفه دست بر پیشان! خیر نگرفته بود نه

!بگم يدونم چه طور یراستش نم -

بود، اما  یدر کل پسر راحت. دید ینخستین بار بود که او را این چنین آشفته م. نگریست یقرار او م یملیکا متعجب به حالت ب. کرد سکوت

...!حاال

:احتیاط گفت یکم با

!یه وقت دیگه يتونید بگید خب نگید، بذارید برا یاگه نم -

:دستپاچه شد و به سرعت گفت یکم مهدیار

!گم یه، منه، ن -

!باشه، بفرمایید -

:کرد بر گفتارش مسلط باشد، گفت یکشید و سع ینفس مهدیار

... .خواستم بگم یراستش م -

:حرف خود را قطع کرد و به چشمان ملیکا خیره شد و گفت و

پس هر قدر دوس دارید راجع بهش شنیدن جواب ندارم،  يبرا يقول بدید تا آخر حرفام گوش کنید و ضمنا این رو هم بدونید که هیچ عجله ا -

!فکر کنید
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:مهدیار گفت. باشه یبه سرش داد یعن یتکان. بود يموضوع جد. از چهره ملیکا هم رخت بسته بود لبخند

از نظر من هم فرهنگ بودن مالك . راجع به من و خانوادم دارید یشناسم و مطمئنم شما هم شناخت کاف یمن شما و خانوادتون رو خوب م -

دونم  یم. شناسیم یهم رو هم م یخصوصیات اخالق يهم خبر داریم و تا حد یهم شما و هم من از شرایط زندگ یاز طرف! هست یدر زندگ یمهم

پیش اومد که احساس کردم صبر بیش از این  یشرایط ییه مدت بعد، ول يزوده، من هم قصد داشتم بذارمش برا یپیشنهاد کم نشنیدن ای يبرا

همین در سالن  ياومدم دم در اتاقتون، ولی در اتاق نبودید، برا. همین تصمیم گرفتم همین امروز این مطلب رو بیان کنم يبرا! جایز نیست

.منتظر موندم

:کشید و ادامه داد ینفس عمیق! صحبت هایش گوش دهد يمهدیار از او خواسته بود تا انتها. ملیکا صبورانه ایستاد. مکث کرد دوباره

!قدر منو الیق بدونید تا اجازه بدید شریک ادامه زندگیتون باشمامیدوارم این  -

:ملیکا مودبانه گفت. سکوت بر قرار شد يلحظه ا چند

!صحبتتون تموم شد؟ -

.بله -

... .آقا مهدیار من. بسیار خب -

:دستش را باال گرفت و گفت  مهدیار

.کنم و حاال انتظار جواب رو ندارم یدرك م من شرایطتتون رو. نه، حاال پاسخ ندید، فقط گفتم تا بدونید -

:تمام تالشش را کرد تا با در نظر گرفتن تمام جوانب پاسخ دهد ملیکا

خوام این رو بدونید که  یم. رو ازم بکنید یسنگین ياز شما تشکر کنم که منو این قدر شایسته دونستید که چنین تقاضا يدونم چه طور ینم -

!پاسخ من نه هست یام بودید ممنونم از پیشنهادتون، ولهمیشه از نظر من مورد احتر

:بالفاصله گفت مهدیار

!در میون هست؟ يکس دیگه ا يپا -

:با تسلط گفت ملیکا

!نه، هیچ کس -

!باور کنم؟ -

.بله -

:در چشمان او نگاه کرد و گفت مهدیار

!تر فکر کنید يکنم در این باره جد یشما هم خواهش مگیرم و از  یکنم و نشنیده م یپس من این جواب شما رو عجوالنه فرض م -

:گفت یمالیم يبا چهره  ملیکا

!نیست، باور کنید ينیاز -

که  یوقت بذارید رو موضوع يکنم این حق منه که انتظار داشته باشم شما هم چند روز یفکر م. نیازه که دقیق تر فکر کنید. چرا نیاز هست -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 179

!کر کنم این رو به من مدیون باشیدف. مدت ها فکر منو مشغول کرده

... .حق نداشت به این سرعت به او پاسخ دهد، شاید یبا دانستن جواب قطع یشاید حت. حق با او بوده و جوابش عجوالنه بود شاید

:گفت

!کنم یمن درباره پیشنهادتون دقیق تر فکر م. بسیار خب -

:طلسم چشمان غمگینش شکست و گفت باالخره

... .این بارامیدوارم  -

.ابروهایش دوباره گره خورده بود. دیگر دوخته شده بود، به جایی پشت سر ملیکا ینگاهش به جای. در نیمه متوقف شد کالمش

بزند که با  یخواست تبسم. هومن در مابین در ایستاده بود. به پشت سر نگریست. با دیدن تغییر حالت او جهت نگاهش را تعقیب کرد ملیکا

.او لب فرو بست ین آتشدیدن چشما

.با طمانینه و بدون این که چشم از آن دو بردارد، به آن ها نزدیک شد. بیرون آمد و در را بست هومن

اگر اعمال . اگر یک ماه تمام با او در یک اتاق نخوابیده بود. نگاه چپی به ملیکا کرد و سپس چشم از او گرفت و در چشمان مهدیار زل زد نخست

شک مشتش بر دهان او فرود  یدیگر، حال ب يه دوش او انجام نداده بود، اگر کنار او به شیطان سنگ نزده بود، اگر و خیلی اگرهاحج را دوش ب

!نکند يخواستگار یآمد تا یادش بماند از زن کس یم

:به هم فشرده شده اش گفت يدندان ها يال از

!مونده؟ یباز هم فرمایش -

:بست و دوباره گشود و گفت يالحظه  يچشمانش را برا مهدیار

.نه -

:همان خشم کنترل شده اش گفت با

!پس بفرمایید -

:ملیکا خم کرد و گفت يبه احترام برا يکوتاه به هومن نگریست و بعد سر مهدیار

!با اجازه -

.حرکت کرد و

اما » !پیش اومده؟ یمشکل! چی شده؟«: بپرسدخواست  یدلش م یملیکا خیل. به سمت ملیکا برگشت و نگاه پر از خشمش را به او داد هومن

!احساس کرد هنوز به دندان هایش نیاز دارد

ملیکا را گرفت و با خود به داخل  يکه به باالتنه اش داد، بازو یدر را باز کرد، با نیم چرخ. با حرص کلید اتاق را از دست او بیرون کشید هومن

!اتاق کشید

به سرعت به سمت آسانسور رفت و دکمه را با حرص . موهایش برد يال یانگشتانش را با کالفگ. رکت بودسالن شاهد این ح ينفر در انتها یک

!پایین رفت یتحمل نکرد تا آسانسور بیاید، پله ها را دو تا یک. زد يچند بار
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نهایتش  یاو که نشان از خشم ب دستان مشت شده و چشمان سرخ یکند، ول یبرگشت تا اعتراض. هومن حیرت کرده بود یاز حرکت ناگهان ملیکا

!کرد ینباید بیش از این عصبانیش م. داشت موجب شد ترجیحا سکوت کند

.به خون نشسته به او زل زده بود یبا نگاه. به آرام شدنش نکرد یپشت سر همش هم کمک يها نفس

:که از شدت عصبانیت خش دار شده بود گفت یصدای با

!د؟کردی یکار م یشه بفرمایید چ یم -

:محکم گفت یکم! چه باید توضیح بدهد يفهمید برا ینم. هم ابروهایش را در هم کشید ملیکا

!منظور؟ -

!؟یکار داشت یگم اون بیرون با مهدیار چ یدارم م! منظور واضح تر از این؟ -

:کرد به خود مسلط باشد یم یهنوز سع ملیکا

!با شما داره؟ یشه بفرمایید این موضوع چه ارتباط یثانیا، م! اوال اون با من کار داشت، نه من با اون -

:گفت یحرص. بدنش به اوج رسیده است يکرد دما یاحساس م هومن

!نداره؟-

:ملیکا کمی بلندتر از معمول شد يصدا

!نه، نداره-

:گامی به ملیکا نزدیک تر شد و گفت هومن

!پس نداره -

.جلوتر برداشت و ملیکا یک قدم عقب تر یم فشرد و باز گامهومن دندان هایش را به ه. یک قدم عقب رفت ملیکا

!دیگر یباز گام و

!نتوانست، به دیوار رسیده بود یبرداشت باز عقب تر رود ول قدم

که خود را تا گلویش  یشکستن سکوت با بغض يکرد برا یسکوت ترسش را ده برابر م. برو برگرد ترسیده بود یب. قلبش شدت گرفت ضربان

:ود، گفترسانده ب

!؟یشه بفرمایید چه ربط یم -

:گفت يحد یبا خشونت ب. کرد یتندش به صورت او اصابت م ياین قدر نزدیک بود که نفس ها هومن

!الزمه ربطش رو نشون بدم؟ -

تواند  یرد، نمبگی یدانست اگر هومن در اوج خشمش تصمیم نادرست یم. انتظار این همه خشم را نداشت. کاسه چشمانش را پر کرده بود اشک

:لرزید یم یصدایش کم. رسید یمقابله کند چرا که بدون تردید زورش به او نم

!رستگار؟ يآقا -

:داد زد هومن
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!؟یدون ینم! داره؟ یچه ربط یدون یتو نم ییعن! هان؟ -

:هومن محکم و قاطع گفت. از چشمانش سرازیر شد اشک

!؟یزن منربط باالتر از این که تو حاال قانونا و شرعا  -

:ملیکا را نامرتب کرده بود، با این حال گفت ينفس ها گریه

!گرفتید يجد یخیل... رو ياین باز... شما... مثل این که -

:کرد و گفت يخنده ا یحرص هومن

!؟يباز ؟يباز -

بود و  شیقدم میرا نداشت هومن در ن ترشیب ییامکان جا به جا. دیصورتش را کنار کش یاندک کایدستش را باال کشید و تا دم صورت او اورد مل و

:از صورت او نگه داشت و گفت يمتریلیدستش را در فاصله م

دلم بخواد باهات  يده که هر کار یچه بازیه که حاال در همین لحظه به من این اجازه رو م! ده لمست کنم؟ یاین چه بازیه که به من اجازه م -

!بکنم؟

هومن دستش را مشت کرد و مشت بسته اش را به شانه ملیکا تکیه داد و امکان حرکت ! دانست چه کند ینم. حبس شده بود کایمل نهیدر س نفس

:را از او سلب کرد و صدایش باالتر رفت

 یده هر ک یقوانین شرعیمون این قدر آبکیه که اجازه م یکن یفکر م! هم وجود داره؟ يتر از این باز يجد یکن یفکر م! ؟يکدوم باز! هان؟-

 ،ياگه یک بار دیگه، فقط یک بار دیگه ببینم یا بفهمم که با این پسره هم صحبت شد. خوب گوش کن! کنه؟ يجور دلش بخواد باهاش باز هر

!و تو مدون یمن م

:گفت. معذب بود. ریخت یگونه اش م يصدا بر رو یملیکا ب يها اشک

!نکردم که مستحق این توبیخ شما باشم يمن کار -

:گرفت و گفت يلبش را گاز! کند یدانست که چه قدر خود را کنترل م یفقط خودش م. ش را داخل موهایش فرو برددستش آزاد هومن

!يد ییه نفر دیگه گوش م يو به خواستگار يبزرگ تر از این که با داشتن شوهر واستاد یگناه! ؟یکار کن یچ یخواست یدیگه م -

توانست بیندیشد حق با  یدر آن وانفسا نم! شد ینم یخال یکرد، ول یگریه م. کرد یم بغض داشت خفه اش. ملیکا به سمت گلویش رفت دست

!خودش است یا طرف روبرویش؟

:هومن از سکوت او استفاده کرد و گفت و

!؟يچرا فکر کردم تو با بقیه فرق دار! ؟یچرا فکر کردم تو خوب -

:داد زد و

!چرا؟ -

:نالید ملیکا

!رستگار؟ يآقا -
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:ه گفتکالف هومن

!چیه؟ -

:کلمات را بریده بریده می گفت ملیکا

!کنه یاین ایجاد تعهد نم. بوده یمنظور خاص يمحرمیت ما، برا -

... !شه که یمانع من م یببینم در این لحظه چ! کنه؟ یچرا نم! چرا؟ -

:افزایش داد و در ادامه گفت یکشید و فشار دستش را اندک یپوف

!شه؟ یپس تعهد چه طور ایجاد م! فرق این ازدواج به غیر از موقت بودنش با بقیه چیه؟! ؟یبگو چ! عرف؟ یحتیا ! قانون؟! شرع؟! چی؟ -

عصبانیت ! رسید یهم داشت آن لحظه به ذهنش نم یاگر جواب یحت! داشت که به او بدهد؟ یاصال چه جواب! توانست به او بدهد؟ یم یجواب چه

.فکر کند يوانست به چیزت ینم. هومن تحت فشار قرارش داده بود

.هنوز منتظر جواب بود هومن

!بود یکمال يپشت در آقا یانتظار طاها را داشت، ول. در را گشود. به گردنش کشید و ناچار به سمت در رفت یدست. در به داد ملیکا رسید يصدا

:تکان داد و گفت يسر. کرد یبه قیافه آشفته او نگاه یکمال يآقا

!ارمبیا بیرون کارت د -

.مقدمه رفت سر اصل مطلب یب یکمال يآقا. آمد و در را بست بیرون

!شده یمهدیار تعریف کرد که چ -

:دوباره گفت یکمال يآقا. کشید یدیگر داد و نفس عمیق ینگاهش را به سمت هومن

... .یول ،یدونه، ول یخودش هم م! دونم کارش اشتباه بوده یم -

:دامه داداش کشید و ا یشانیرا بر پ ناخنش

ادامه  یگرده به زمان پدرهامون و این دوست یبرم یفتح يما با خونواده آقا يخونواده  یو دوست یآشنای يسابقه ! امان از دست شما جوونا -

 يتر یه و صمیمدوستان ياینا یه رابطه  یفتح يبین ما و آقا یدرسته من و پدر تو هم با هم دوستیم و رفت و آمد هم داریم، ول. پیدا کرده تا حال

هر چند این اواخر به علت نیومدن . شناسیم یرفتیم و طبیعیه که بیشتر هم همدیگه رو م یهمدیگه م يبه خونه  یبه همین علت خیل. هست

رو به هر حال من بزرگ شدن ملیکا  یبه بازار و سرگرم شدن هر کدوممون به عروس ها و دامادها این رفت و آمدها کمتر شده، ول یفتح يآقا

بودند و تا  يبا هم همباز یهمین هم از بچگ يمهدیار فقط یک سال از ملیکا بزرگ تره، برا. دیدم و عین دختر خودم دوسش دارم خودمبه چشم 

 یها و جدای يخب این باز. از هم فاصله گرفتند یبعد از اون به علت مسائل شرع یهم بودند، ول يبرا یخوب يمهدیار، دوستا یسن چهارده سالگ

غافل از اینکه مهدیار به . نداشت که بهش توجه بشه یو دلیل! بلکه یه جور حرمت قائل شدن به هم، کامال طبیعیه ،یشه گفت جدای ینمها، البته 

.ملیکا عالقه داشته

:محتاط گفت! زد یدر چهره اش موج م ینگران. نگاهش را باال آورد هومن

!این عالقه دو طرفه بوده؟ -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 183

!آدماش باخبره؟ ياز دل ها یغیر از خداوند ک! دونه یمهدیار خودش هم نم! دونم ینم ینه، یعن -

:کرد و گفت یمکث یکمال يآقا

رفته بود  يگفتم مهدیار به سرباز یآره داشتم م! مهدیار اخیرا بهم گفته! خبر بودم یدو روز پیش از این موضوع ب یالبته من خودم هم تا یک -

 یولحوصلگی مهدیار در اون دوران شده بودیم،  یو ب يما متوجه الغر يهمه . ناراحت کننده بود ین حادثه براش خیلای. کنه یکه ملیکا ازدواج م

... .کنه، تا حاال که یبه هر حال کار از کار گذشته بود و مهدیار در این باره کامال سکوت اختیار م. يگذاشته بودیم به حساب مشکالت سرباز

:قطع کرد و گفت را یکمال يحرف آقا هومن

!مگه مهدیار ازدواج نکرده؟ -

:تکان داد و گفت يبه تایید سر یکمال يآقا

!نامزدیشون به شش ماه هم نرسید، از هم جدا شدند یبله کرده بود، ول -

!چرا؟ -

 ییک سال. خورند یدرد هم نم صورت گرفت و هر دو گفتن که به این نتیجه رسیدند که به یطالقشون توافق! دونم یدقیق نم یدونم، یعن ینم -

!گذره یاز جدا شدنشون م

.پس این طور -

گویا مهدیار از همون اول از جریان خبر  یاطالع بودم، ول یاون موقع من ایران نبودم و از این حادثه ب. مرحوم شد یفتح يتا زد و داماد آقا. آره -

 اشرسیدن به دختر مورد عالقه  يپیدا کنه و بخواد شانس خودش رو برا يا شه مهدیار امید دوباره یطبیعیه که این اتفاق موجب م. داشته

که خودت  ییاقدام کنه، اما این سفر پیش میاد و شرایط ها یگویا صبر کرده بوده تا یک سال از این اتفاق بگذره تا به صورت رسم. امتحان کنه

و  ربا س یخبردار بشه، ول یاز جریان شما دو تا قرار نبود کس. د صبر کنهتاکید کردم بای. جریان رو دو روز پیش که به من گفت! یدون یهم م

امروز . خبر بودم، فهمید یکه مهدیار رو ملیکا داشت و من ازش ب يکه روز اول هر دوتون سر موضوع اتاق داشتید و حساسیت ویژه ا یصدای

 يهمین اومد سراغ منو خواست بیام و یه کار يبرا! يتو عصبانی شد اومده بوده جریان رو به ملیکا بگه که این شرایط پیش اومده و دیده که

این . نخواهد داشت يدیگر يتر کردن تو فایده  یگفت احساس کرده اگه خودش بین شما مداخله کنه یا بخواد توضیح بده جز عصبان یم! مبکن

این جا ایستادم ببینم  یهمین کم ير کار دیگران خوشم نمیاد، برامن از دخالت د. بود که اومد پیشم و ملتمسانه ازم خواست سریع تر بیام این جا

... .ولی. نیست برم یمشکلاگه 

!خواست حرفهایش را مرتب کرده بیان کند یم. کرد سکوت

:پرسید يخیلی جد هومن

!این منظور انتخاب کردید؟ يخب چرا با وجود مهدیار منو برا -

:گفت یمطمئن يبا قیافه  یکمال يآقا

در واقع حجره . کردم تصمیم به اومدن بگیره یکارش زیاده من هم فکر نم! اول اینکه مهدیار اصال قرارنبود که به این سفر بیاد. چند دلیل به -

پردازه، خونه پدریش رو کوبیده و یه شش طبقه به جاش ساخته، حاال هم  یخودش هم م يعالوه بر اون به رشته . چرخونه یم یرو تنهای يپدر
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با این . شلوغه یخالصه این که سرش حساب! خودش، در فکر ساختن برجه يهم یه زمین دیده برا یاز طرف. ما يساخت خونه  يمجوزه برا نبالد

این بار هم قرار نبود بیاد، من هم . کنه و نمیاد یعمره تقلب م يدر سفرها یگاه یذاره، ول یحج تمتع دست تنهام نم يحال در هیچ یک از سفرا

 ياون میاد دیگه همه کار دست اونه، من برا یوقت. خب من هم خوشحال شدم! یهو گفت من هم هستم یدیگه رو بیارم، ول یاشتم یکد ظردر ن

این کار رو  یتو انتخاب کنم، ول يتونستم مهدیار رو به جا یم. شد یاومدن اون قبل از محرمیت شما قطع يراستش رو بخوا یول! گردم یخودم م

اون قدر به ! به مهدیار اعتماد ندارم، نه ینه که فکر کن. نکه در تو خصوصیاتی رو سراغ داشتم که در این زمینه مناسب تر بوداي  يبرا. نکردم

 يعالوه بر اعتماد چیزها. کرد یاما این جریان فرق م! همه زندگیم رو نقد کنم و بدم دستش ياون اعتماد دارم که بدون هیچ ترس و واهمه ا

مهم بود که این مرد قادر باشه تحت هر  یو خیل! سپردم ینبود داشتم یه دختر رو دست یه مرد م یموضوع اصال شوخ. بود زمهم ال يدیگر

مهدیار به . این کار صالح بدونم يدیده بودم و همین موجب شد تو رو برا يزیاد يمن در وجود تو صبر و خوددار. شرایط به خودش مسلط باشه

خواست دوباره اشتباه چند سال  ینم. داشت یخودش دلیل محکم يهر چند برا! و این از کار امروزش مشخصه یستتو خوددار ن ياندازه 

 یکنم م یحاال که خوب فکر م! هست اظهار عالقه کنه یکه تو عقد یک یبا این همه من هم معتقدم حق نداشته نسبت به زن. پیشش رو تکرار کنه

... .شد انتظار داشت مهدیار یانجام دادم، چون در غیر این صورت نم یچه انتخاب درست دیاربینم در مورد انتخاب مابین تو و مه

:کشید و گفت ینفس عمیق یکمال يآقا

امانت این نیست که فقط در برابر دیگران از اون ! ؟یچ یامانت یعن یدون یم! این رو چند بار دیگه هم بهت گفتم! هومن، ملیکا دست تو امانته -

و قانونی  یبه قول خودت درسته که حاال هیچ مانع شرع! یامانت یعنی این که از اون در مقابل خودت هم دفاع کن. یمواظبش باشو  یحمایت کن

... .بین شما وجود نداره

ایین که این قدر پ. که شرم را مهمان نگاه هومن کرد و موجب شد سرش را پایین بیندازد ینگاه. با این حرف مستقیم به چشمان هومن زل زد و

!حوزه دیدش فقط کفش هایش باشد

:تاکید گفت با

نذار ! هومن؟! دیدم این کار رو برات مناسب دونستم یتر م يمن چون مانع سوم رو در وجود تو قو! وجدان! دیگه هم هست يولی یه مانع قو -

باورام رو در مورد یه مرد خراب ! مورد تو به هم بریزهنذار محاسباتم در ! نذار فکر کنم انتخابم درست نبوده! فکر کنم در موردت اشتباه کردم

!نکن

:او بیشتر شود و مالي متر گفت يتوقف کرد تا اثر کالمش رو یکم

باز حرفش را ... هم داره این قدر نیست که ياگه تقصیر ییا حت! تقصیره یکنه ب یشک داره گریه م یکه حاال پشت این دره، ب يهومن؟ دختر -

:تازه کرد و گفت یفسن. ناتمام گذاشت

!سرت رو بلند کن -

.چشمانش را بست و سرش را آرام باال آورد يدستش را مشت کرد و صدم ثانیه ا هومن

:زد و گفت يلبخند یکمال يآقا

کار من . مهنوز هم اطمینان دارم بهت، همیشه داشت. تونست این مسئولیت رو به عهده بگیره یکنم هیچ کس بهتر از تو نم یهنوز هم فکر م -
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مهدیار خبر نداشتم،  يخوشحالم که از عالقه  یو خیل! شناسم و به پاکیت ایمان دارم یمن تو رو بهتر از خودت م. کنه آدما رو بشناسم یایجاب م

رها چیز هر چند نباید فراموش کنیم که حکمت خدا در کا. شد که درست تصمیم بگیرم یکه نسبت به اون دارم مانع این م يکه شاید مهر چرا

!دیگریه

:بر رفتن کرد، ولی یک مرتبه گفت یحرکتی مبن و

گویا پزشکش تاکید داشته . شده يهم در بیمارستان بستر يدو بار ییک. نداشته یمناسب یو جسم یملیکا این اواخر شرایط روح. یه چیز دیگه -

فکر ! ندارم یچندان یه این که اون رو دست یه پزشک سپردم، نگرانبا توجه ب یاینا رو از مادرش شنیدم، ول. باید از تنش دور باشه یکه یه مدت

.فعال! رم یخب، دیگه من م. یالزمه اینا رو بدون کردم

.نگاهی انداخت و تکیه اش را به دیوار داد یبه سالن خال هومن

یا نه، از دست ملیکا؟ و یا این هم  ؟یکمال ياز دست خودش؟ از دست مهدیار؟ از دست آقا! بیشتر یدانست از دست چه کس ینم. بود یعصبان

.بر ذهنش کشیده بود یسیاه يکه سایه  ینه، از دست هر کس

.آمد یگرفت و یا حداقل آرام می شد، با خودش کنار م یبایست تصمیم م یم. خواست قدم بزند یم. خواست فکر کند یم

!ه را در اتاق تنها بگذاردتوانست بچ یبرگشت، نم. اما طاها در اتاقش بود. سالن رفت يانتها تا

.او باشد یبسته هم نظاره گر چشمان اشک ياز پشت درها یتوانست حت یم یشنید، ول یگریه اش را نم يصدا. در اتاق ملیکا ایستاد دم

ا آرام نموده که بارها او ر یبیت را داشت، همان جای يدلش هوا. ذهنش بدجور درگیر بود. کالفه به سقف نگاه کرد. به موهایش کشید یدست

!بود در آن شرایط طاها را پیش او بفرستد یانصاف یاما ب. رفت یکرد، م یفقط اگر طاها پیش مادرش بود معطل نم. بود

بین خواستن و نخواستن، بین  يچیز. داشت یاحساس عجیب. چشمانش را بست. توقف کرد یدرب اتاق ملیکا گذاشت و کم يرا رو دستش

!گار بین دوست داشتن و نداشتنداشتن و نداشتن، بین، ان

!اما داشتن و خواستن و دل بستن؟. آن ها سرزمین این سمت مرز بودند. نداشتن و نخواستن رو خوب یاد داشت. مرز بود لب

!نداشت یغلیظ در مغزش با بله پرقوت قلبش هم خوان نه

!خواست قبول کند یکرد و نم یهم باور مشاید ! خواست باور کند یدانست و نم یشاید هم م! دانست چه مرگش شده؟ ینم

!نمانده بود یروز باق زدهیاین داشتن بیشتر ازس از

 يرفت که در باز یبه شمار م یاز آن های. بود يخبر از همه جا مشغول باز یپسرك ب. در او کند و وارد اتاق خود شد ياز رو یرا عصب دستش

!شوند یغرق م

.ردبر لب آو يورود عمو، طاها لبخند با

.بر بالشش زد یمشت یکنار تختخوابش ایستاد و حرص. متوجه نبود هومن

!کرده و خود خبر ندارد؟ ینکند باز کار اشتباه. به اطرافش انداخت یخود را جمع و جور کرده نگاه يیک دفعه ا طاها

 يبچه بزند، اما خود نیز سرد يبه رو يکرد لبخند یکشید و سع ینفس عمیق. طاها نگاه هومن را به سمت او متمایل کرد یناگهان حرکت

امنیت برقرار . شد يکرد و دوباره مشغول باز یطاها خنده راحت. به سرش کشید ینزدیکش شد و با مالیمت دست یکم. لبخندش را حس کرد
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.بود

!ذهنش به شدت درگیر بود. سمت پنجره رفت و به بیرون خیره شد به

***

!ذهنش به شدت درگیر بود. ره شدسمت پنجره رفت و به بیرون خی به

بود، زیبا هم  یدختر شاد و راحت! دوستش داشت. خواست یزندگی م ياو را برا. خواست یشیدا را م. شد که تصمیمش را گرفته بود یم مدتی

!بود

اصال ! همه حرفش را قبول کننداو بلد بود چگونه بگوید که . تصمیم داشت اول با هدیه حرف بزند. با مادر در این باره برایش سخت بود صحبت

!یتو بگ یخب هر چ یگفت، خیل یکرد که شنونده اش م یم یآن قدر پرحرف

.انجام دهد يرضایت او هر کار يدانست خواهرش آن قدر دوستش دارد که برا یکرد؛ هر چند م یم یبایست او را راض یاول م اما

.کنه؟ پدر و مادرش کین؟ و از این قبیل سوال ها یم یشک هدیه از او می پرسید، اسمش چیه؟ کجا زندگ بدون

!کرد یپیدا م یحتما باید براي این سوال ها پاسخ. پشت پنجره کنار کشید از

:در حال گذشتن از مقابل آشپزخانه پرسید. را برداشته راه افتاد کاپشنش

هدیه کجاست؟ -

:بدون نگاه به او گفت مادر

!فکر کنم با رضا رفتند خرید -

:باال انداخت و گفت ییابرو هومن

!کجا رفتند خرید؟ يروز جمعه ا -

:در ظرف را گذاشت و به سمت پسرش برگشت و گفت مادر

!چه بدونم، پس رفتن گردش، خالصه با رضا رفتن بیرون -

:تکان داد و گفت يسر هومن

!خونه زندگیشون دیگهیهو برن سر . بره یداره م یهم نیست هدیه رو برم یرضا که هر روز این جاس وقت -

:کرد و گفت یاخم مادر

!خودش دورانیه، بذار خوش باشند يهم برا ينامزد ؟يکار دار یچ. شه یها، ناراحت م ییه وقت این حرف پیش خودش نزن! ا، هومن-

:رفت، گفت یپسرش م يکه با چشمانش قربان صدقه  یدر حال و

!خودت ينامزد... ایشاا -

:زد و گفت يلبخند هومن

!دونم کجا پیداش کنم یحداقل اگه بره خونه اش هر وقت کارش داشتم م. شه هیچ جا پیداش کرد یآخه حاال نم -
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:به طرف در رفت و

ندارید؟ يرم بیرون، کار یدارم م -

:گشت، گفت یکه دوباره به طرف گاز برم یدر حال مادر

!؟يناهار که میا -

:دست به دستگیره در گفت هومن

.خداحافظ فعال. آره -

بعد از  يدو بار یشد تا دم در ببردش، اما یک ینم یشیدا راض. کرد یاکثر مواقع شیدا را سر خیابانشان پیاده م. ماشینش شد و راه افتاد سوار

!شناخت، هر بار به همان آپارتمان رفته بود یخانه شان را م. پیاده کردن آرام تعقیبش کرده بود

.گفته بود یدر لفافه چیزهای یگاه یلنکرده بود، و یرسم يخواستگار

زند از هر  یبا هدیه حرف م یخواست وقت یدلش م. تحقیق کند یخواست کم یم. آن ها نگه داشت و پیاده شد يدورتر از خانه  یرا کم ماشین

.جهت مطمئن باشد

کوچه شان بپرسد آیا رضا تا حال لهتان  يمورچه هادر ازدواج هدیه فقط مانده بود از . آمد یتحقیق م ياولین بارش نبود که برا. قدم زد یکم

!کرده یا نه؟

!شناسند یسوپر مارکت ها همه را م يداد که فروشنده ها یتجربه نشان م! بهتر بود يسوپر. مغازه در اطراف منزل آن ها بود چند

:گفت. رسید یحدود چهل، چهل و پنج ساله به نظر م يمرد. داد یشد و سالم داخل

!شناسیدشون؟ یسوال داشتم، م یکریم يآقا يخونواده  يدرباره  ببخشید، -

:فکر کرد و گفت یکم مرد

شینند؟ یکجا م! به یادم نمیاد يچیز! ؟یکریم ينه، آقا -

:به بیرون کرد و گفت ياشاره ا هومن

!همین ساختمون سه طبقه، نما گرانیت -

:فتاز پشت دخل بیرون آمد و به بیرون نگاه کرد و گ فروشنده

!کنند؟ یم یاین جا زندگ یمطمئن! نداریم یکریم ينه، این جا آقا! این ساختمون؟ -

!بله، اطمینان دارم -

:تکان داد و گفت يسر فروشنده

 يطبقه دوم آقا. هستند که بچه هاشون همه ازدواج کردند یهست، یه پیرمرد و پیرزن یرحیم يطبقه اول این ساختمون آقا! یکن ینه اشتباه م -

!هست که دو تا بچه داره يمهدو يطبقه سوم هم آقا. هست که یه بچه دو ساله داره یمهندس فرخ

:فکر کرد و گفت یکم هومن

!چند سالشونه؟ يمهدو يآقا يبچه ها -
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:چشمانش را ریز کرد و پرسید فروشنده

!د؟یپرس یم یچ يبرا -

:آرام گفت هومن

!امر خیر يراستش برا -

:داخت و گفتباال ان يسر فروشنده

!یکن یشاید آدرس رو اشتباه م! گردید؟ یم یشما دنبال ک. فکر کنم هفت هشت ساله یچهار ساله است یک ییک يمهدو يآقا ينه بابا، بچه ها -

:فکر کرد و گفت یکم هومن

.کنم، مطمئنم ینه اشتباه نم -

!؟يگرد یم یدنبال ک -

!یبه اسم شیدا کریم يدختر -

:ریشش کشید و گفت به یدار دست مغازه

!مطمئنم در این ساختمون دختر دم بخت ندارند یول! شناسم ینه نم! ؟یشیدا کریم -

:با سماجت پرسید هومن

!شناسیدشون؟ یممکنه باشند و احتماال شما نم -

:دار با اطمینان گفت مغازه

.شناسم یاون ساختمون رو خوب م یمن اهال! نه اصال -

:فکر گفت یبا کم هومن

!کنه؟ یندارند که با اونا زندگ ينوه ا! شینند یباشه که طبقه اول م یشاید نوه اون پیرمرد پیرزن -

!که رفته اون خونه؟ يدید. اطمینان بیشتر از خودشون بپرس يبرا یول. دونم نه یکه من م ییتا اون جا -

.بله -

:دار گفت مغازه

!بود؟ یاسمش چ یگفت -

!یشیدا کریم -

:بر پیشانیش نهاد و گفت انگشت فروشنده

!همسر مهندس فرخیه! مجرد نیست ازدواج کرده یشناسم، ول یاون جا یه شیدا خانوم م -

به دیوار . از مغازه بیرون زد. شد یاز فروشنده حاصل نم يچیز بیشتر! ایستاد یکم یهومن با گیج! و با تعجب به او نگاه کرد یسوال فروشنده

. شود یساختمان دو نفر اسمشون شیدا باشد؟ چرا م کیشود در  یمگر نم. کشید ینفس عمیق! جریان چه بود؟ !کرد یداشت فکر م. تکیه داد

 یبه دلش اجازه نم! کرد یهمیشه سر همین خیابان پیاده اش م. دیده بود داخل ساختمان رفته يشیدا آن جا مهمان نیست دو سه بار ودمطمئن ب
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 يرو یبه اسام. ناخودآگاه خود را در مقابل در آن ها دید. قدم زد یکم! امکان نداشت ياصال چنین چیز! مگر ممکن بود؟ نه. بد بدهد یداد گواه

:جواب داد یپیرزن يصدا. طبقه اول را زد فونیآ! فهمید یگیج شده بود، باید م. توانست منتظر باشد ینم. نبود ینه نبود، کریم. شد یرهآیفون خ

بله؟ -

:گفت هومن

!ه بیایید یه دقیقه دم در؟ش یببخشید م -

:دوباره گفت پیرزنه

!شما؟ -

!داشتم یمن درباره همسایه هاتون سوال -

:گفت پیرزن

!خب پسرم از همین جا بپرس -

:نهاد و ناچار گفت یدست بر پیشان هومن

!شناسید؟ یم یشما در این ساختمون خانوم شیدا کریم. بسیار خب -

:طول کشید یکم پاسخ

اگه . باز مطمئن نیستم. نام فامیلیش یادم نیست، آره انگار کریمیه. فرخیه يما در این ساختمون یه شیدا خانوم داریم، همسر آقا! ؟یشیدا کریم -

!باهاشون دارید زنگ طبقه دوم رو بزنید يکار

! چه؟ ییعن! گنجید یتفاق در باورش نماین ا! دانست چه کند ینم. بود که در دریا گم شده باشد، بهت زده ایستاده بود یمانند کس! برد ماتش

هرگز، غیر ممکن بودشیدا . توانست باور کند ینه، نم! نفر که نگفت کی یول. گوید یدروغ م یشاید یک! نه امکان ندارد! اصال مگر ممکن است؟

پشت . قیم از ساختمان دیده نشودنگه داشته بود که مست ییجا. نامطمئن به سمت ماشین رفت ییبا گام ها! درست نبود يچیز کی! باشد اهلمت

فکر برایش آرام بخش بود؛ اشتباه  کیفقط . یافت ینم یپاسخ کیهیچ  يهزاران سوال در ذهنش بود، اما برا. به آن جا دید داشت. رل نشست

سوال  يدنبال جواب برابه . فقط نشسته و به درب ساختمان زل زده بود! توانست باشد یبله غیر از این نم. بوده یتشابه اسم کیکرده است 

!که اجازه نیافته بودند در ذهنش جوالن یابند ییها

.گذشت یدو ساعت حدود

شیدایش نه، . نه، نه! شیدایش! بعد از او، شیدا. را در آغوش داشت یاز در بیرون آمد کودك خردسال يساختمان باز شد، نخست مرد بلند قد در

مرد به سمت در پارکینگ رفت و ماشین را بیرون . کودك را زمین گذاشت و شیدا دستش را گرفتمرد . بعد از او شیدا بیرون آمد! فقط شیدا

شیدا . ماشین مزبور حرکت کرد و هومن خشکش زد! کنار راننده را اشغال کرد یعقب قرار داد و خود صندل یکودك را در صندل شیدا. آورد

بر لب  یبه شانه اش زد و شیدا لبخند پر شیطنت يراننده تلنگر! گفت یبه هومن هم مکه  ییاز همان ها! گفت و راننده خندید يداخل ماشین چیز

 ییسوال ها! دنیا سوال کیهومن ماند و . از کنارش گذشت و هومن ماند یماشین به آرام! بربست از چشمان متحیر هومن رختو خنده ! آورد

.بپرسد یخواست از کس یکه دیگر نم
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!کرد یاگر به چشم خود ندیده بود هرگز و هرگز باور نم. رسید یور آنچه دید برایش ناممکن به نظر مبا! مانده بود يبر جا حیران

چه قدر این ! چه قدر بود! کرده بود يدر لفافه خواستگار. کرده بود يکوهنورد. در پارك قدم زده بود. به ناهار رفته بود. خورده بود یاو بستن با

 دمتاهل و متعه یچه طور امکان دارد زن! ممکن است؟ نه يچگونه چنین چیز! نه! از یک زن شوهردار؟! که؟از ! ؟يخواستگار! بودها دور بود

!مدام با او قرار بگذارد؟

احساسش، . له و لورده بود. سقوط کرده باشد یکه از آسمان خراش یهمچون کس! ناباور. حال بود یحس بود، ب یب. فرمان نهاد يرا رو سرش

! این وسط گناه او چه بود؟! کجا را؟! کجا را اشتباه کرده بود؟! چه راحت آن ها را باخته بود! گرفته شده بود يه به بازباورهایش چه ساد

!یسقوط باور نکردن کیبود،  یسقوط سخت! یدر دست او ندیده بود، هیچ حلقه ازدواج يهیچ حلقه ا. فکر کرد یکم! گناهش؟

گاه به گاه موبایلش را  يصدا! زد یبه سرش اصابت کرده باشد گیج م يکه ضربه ا یهمچون کس. دزمان را از دست داده بو! قدر گذشت؟ چه

کند؟ یفهمید چرا احساس گناه م یهنوز نم. تکیه زد یسر از فرمان برداشت و به پشت! هم نشنیده گرفته بود، شاید هم اصال نشنیده بود

همان ها بودند همان . ماشین ایستاد و سرنشینانش پیاده شدند! در آن ندید یجز سیاهکه هومن  يسفید يپرشیا. آرام از کنارش رد شد یماشین

!شیدا، مادر آن بچه. اما این بار کودك خواب بود و در آغوش شیدا! سه نفر

ش آخر، تیر آخر، تال! آن سه نفر داخل رفتند. رد و بدل کردند یبا مهندس فرخ یکرد، سالم یبیرون مغازه وسایل جا به جا م يسوپر فروشنده

:رمق پرسید یهومن ب. به او انداخت ییفروشنده نگاه آشنا. هومن پایین رفت و وارد سوپر مارکت شد! امید آخر

!بود؟ یفرخ يکه باهاش سالم علیک کردید آقا ییاین آقا -

.بله -

!و اون خانوم و بچه؟ -

...خب اونا هم همسر و فرزندش -

هر چه را که باور ! تمام محاسباتش به هم ریخته بود! چند ساعت؟! چه قدر؟. راند یراند، فقط م یهدف م یب. شود تا کالم فروشنده تمام نایستاد

به نماز . وضو ساخت. توقف کرد یسریع کنار پارک! من نمازش يخدا. نزدیک غروب بود! ایمانش! نه! ایمانش؟! ایمانش، اعتقادش! داشت

کردند، گاه به حماقت،  یکه گاه او را به ریا متهم م ییتوجه به نگاه دیگران؛ نگاه ها یب. از سنگ يمهر با ،يزرد پاییز يچمن ها يرو. ایستاد

.خواند یبایست م ینمازش مانده بود، م. مهم نبود کیاما هیچ ! يگاه به عدم روشن فکر

فقط اگر آن کودك ! کند يد که نتواند کاربو يحضور آن کودك سد. زانوانش را بغل کرده و نشسته بود. همان چمن ها نشست يرو. نشست

به قیمت دست به یقه شدن،  یحت. در این مورد بخشش نداشت. گفت یبه حتم م! گفت یاگر نبود بدون تردید جریان را به شوهرش م! نبود

اما . در این ورطه نیفتد دیگر، بار دیگر یدیگر، هومن یگفت تا یک یم. گفت یم یول. به قیمت درشت شنیدن یحت دن،به قیمت مشت خور یحت

 یحرف کنار م یب. کشید یصدا کنار م یب. و او حق نداشت آن کودك را از داشتن آن دو محروم کند. آن کودك به مادر نیاز داشت، به پدر

.کشید

حرکت درون آن  یب. برخاست و سوار ماشین شد. دوباره وقت نماز بود و چه خوب که وضو داشت. تا تاریک شد. قدر نشست تا غروب شد اون

به . موبایلش در گوشش پیچید يصدا. راند یهدف م یآهسته و ب. استارت زد و حرکت کرد. آرام تر شده بود یکم. نشست و چشمانش را بست
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!شیدا. کرددست گرفت و نگاه 

به  یبه الین چپ خیابان، ماشین. کرد را در دست فشرد و با عصبانیت از پنجره به بیرون پرت یبا تنفر گوش يلحظه ا. اش را در هم کشید چهره

.کند یهم نگاه یبرنگشت در آینه به الشه گوش یحت! هزار تکه شد یسرعت از رویش گذشت و گوش

گذر گاه به گاه  يقار قار کالغ ها و صدا يتمام شب همان جا ماند و به صدا. نگه داشت یدر مکان ساکت. هیچ کس و هیچ جا را نداشت حوصله

به هم . خواست تنها باشد یفعال فقط م. حال نداشت. زد یشاید هم چرت. تمام شب. بیاندیشد يآن که به چیز یب. ارش گوش سپرداز کن یماشین

رسید،  یاطرافش آشنا به نظر م يفضا. دیگر خیابان ها را گشت یکم. صبح شده بود. توانست آن جا بماند؟ حرکت کرد یم یتا ک. بودریخته 

ماشین رضا، ماشین عرفان، ماشین پدرش همه بیرون پارك شده ! اوه دم در چه خبر بود؟. به طرف منزل راند. ان بودخانه خودش کیگویا نزد

:عرفان را تشخیص داد يهنگام پیاده شدن صدا! درب حیاط را گشود و ماشینش را به داخل حیاط آورد وپیاده شد ! بودند

!هومنه -

دست به دستگیره نزده، در باز ! به داخل رفت یمعطل یبه تاسف تکان داد و ب يسر! مید چه کار کردهفه یاختیار مشت کرد، تازه م یرا ب دستش

:باز عرفان بود که فقط گفت. شد

!هومن؟ -

کرد، رضا دست به  یمادر رنگ به رویش نمانده بود، هدیه گریه م! همه لباس بیرون به تن داشتند. به اطراف انداخت یداخل رفت و نگاه هومن

:آهسته گفت. کرد و قیافه پدر در هم بود یینه نگاهش مس

.سالم -

:پرسید يپدر رو در رویش ایستاد و با لحن تند! دریافت نکرد یپاسخ

!؟يدیشب کجا بود -

:سوییچ را در دستش فشرد و پاسخ داد هومن

!تو خیابون -

. حکم فرما شد يسکوت بد يلحظه ا يبرا. به صورت او نواخت یمحکم پدر دستش را باال برد و کشیده! مقبول نیفتاد یرا گفته بود، ول راستش

این از . است يقو یهومن همان طور که صورتش به سمت شانه راستش متمایل شده بود، فکر کرد پدر پنجاه و دو ساله اش هنوز به اندازه کاف

ده سال پیش، دوازده سال پیش، شاید ! بود یخورده بود، ک یکه از پدر سیل يکرد به یاد بیاورد آخرین بار یاش مشخص بود و سع نهسوزش گو

آهسته سرش را پایین انداخت و به قصد رفتن به اتاقش حرکت . مغرورتر از آن بود که دستش را به طرف صورتش ببرد! هم پانزده سال پیش

:پدر مانعش شد یعصب يبود که صدا نداشتهگام دوم را بر. کرد

!کجا؟ -

:بزند عرفان گفت یقبل از این که پدر حرف. حرف ایستاد یدوباره به سمت پدر برگشت و ب! شده بودپس تمام ن. کرد توقف

!رم، کار دارم یببخشید من دیگه م -

پرسید که  یبعدا مفصل از او م! شد یخواست شاهد توبیخ شدن دوستش باشد، شاید هومن معذب م ینم. حرکت کرد یبه سمت در خروج و
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لحظه آخر فقط یک نگاه به او کرد، ! کوبید که یک شب به خاطر او نتوانسته بخوابد یهم به سر و کله اش م ییفت هشت تاشک ه یکجا بوده و ب

!برایش تکان داد يهومن هم نامحسوس سر

:با عصبانیت گفت. همچنان چشم در چشمش بود پدر

!؟يپرسیدم دیشب کجا بود -

:زیر لب گفت هومن

!ن، تو خیابون بودممن هم راستش رو گفتم بهتو -

:تر گفت یعصبان پدر

!؟يکرد یکار م یتو خیابون چ -

:کرد زمزمه

!یهیچ -

:داد کشید پدر

هان ! هومن؟ يفکر کرد یتو چ! ؟يکرد ینم يهیچ کار یگ یم يخبریم اون وقت میا ییه شبانه روز کامل ازت ب! ؟یهیچ یچ ییعن! ؟یهیچ -

!؟یچ

سرش را ! نکند يکرد هیچ فکر یم یسع ییعن! کرد ینم يهیچ فکر. خسته بود. ش را به دیوار تکیه دادکشید و یک شانه ا ینفس عمیق هومن

از خودش درشت تر بود کرد و  یپسرش که حاال به طور قابل توجه يبه قد و باال یپدر نگاه. پدر شد يپایین انداخت و منتظر تمام شدن دعوا

:گفت

تو این خونه  ینخیر آقا پسر تا وقت! آره؟ ؟یبکن یتون یدلت خواست م يهر کار یش یتر مدک يچون دار ،يچون بزرگ شد يفکر کرد -

حق  یمن هم که پدرتم تا به امروز یک بار هم بدون اطالع خانواده شب رو بیرون نموندم، یعن. یکن يباید از قوانین این جا پیرو یکن یم یزندگ

!ظار بذارهحق نداره خانواده اش رو چشم انت یکس چهی! نداشتم

:دوباره با حرص گفت و

!؟يچرا دیشب خونه نیومد -

 يتوانست بگوید، پس ناچار بود ساکت بایستد و دعوا یحقیقت را که نم! توانست بگوید که دروغ نباشد؟ یچه م. تکان داد يکالفه سر هومن

!پدر را تا انتها تحمل کند

:آهسته و سر به زیر گفت یخیل

!ببخشید -

:فتدوباره گ پدر

!جواب سوالم رو بده -

!کافیه یکرد که یعن يپدر را گرفت و با چشمانش اشاره ا يجلوتر آمد و آرام بازو مادر
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:زمزمه کرد یبه گردنش کشید و عصب یدست پدر

... .ال اله اال ا -

.قش رفتتکیه اش را از دیوار گرفت و به سمت اتا. پس مرخص بود! ختم کالم یاین یعن. شناخت یرا خوب م پدر

:تا رفتن پسرش به اتاق او را با چشم تعقیب کرد و بعد صورتش را باال گرفت و آرام گفت يهاد آقا

!خدایا هزار مرتبه شکرت -

:رو به هدیه کرد و گفت و

!با تو راحت تره شاید بگه! شده؟ یچ یفهم یدخترم بیا برو ببین م -

:ر اشکش کشید و گفتبه صورت غرق د یاش را باال کشید و دست یبین هدیه

.باشه -

.به طرف اتاق برادرش رفت و

:به طرف همسرش رفت و گفت يهاد آقا

.رم دنبال این کار یم! کنم یخودش برگرده خونه، یه گوسفند براش قربان ينذر کرده بودم اگه سالم و سالمت با پا -

:خانوم سرش را به رضایت تکان داد و گفت معصومه

.روقبول باشه، باشه ب -

:گفت يهاد آقا

!رضا ماشینش سالمه؟ -

:پاسخ داد رضا

!در کار نبوده یشکر خدا انگار تصادف. خوب نگاهش کردم سالمه. بله آقاجون -

!کمک؟ يمیا. خدا رو شکر -

.البته، بریم -

:هدیه آرام گفت. اده بودچشمانش نه يهومن با همان لباس بیرون دراز کشیده و بازویش را رو. به در زد و وارد شد يتقه ا هدیه

.سالم -

:کشید و گفت یآه. در حالتش بدهد يبدون این که تغییر هومن

!نپرس يهدیه چیز. سالم -

:چشمانش کشید و به او نگاه کرد و گفت يهومن بازویش را از رو. نگفت، فقط اشک هایش دوباره جوشید و صورتش را خیس کرد يچیز هدیه

؟یکن یگریه م يدار -

:کرد، گفت یگریه که نه داشت هق هق م هدیه

 یانصاف الاقل یه تماس م یب! فکرمون تا کجاها رفت؟ یدون یم! دیشب بهمون چه طور گذشت؟ یدون یهیچ م! کشیدیم؟ یچ یدون یهیچ م -
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...رضا رفت تو سرد خونه بیمارستان تا یوقت یدون یم! دنبالت تا کجاها گشتیم؟ یدون یم! یگرفت

:لرزید و بلندتر گفت یاز تصور آن لحظه و آن اتفاق تنش م. شد یاز یادآوریش هم مو بر تنش سیخ م مکث کرد، یکم و

!شد؟ یپدر چه حال یفهم یم! کشیدم؟ یمن اون لحظه چ یبفهم یتون یاصال م -

:هدیه معترض گفت. دانست یبد کرده بود، خوب م. برخاست و کنار تخت نشست هومن

!شده هومن؟ یچ! نپرس؟ ینشده، هیچ یخیابون بودم، هیچ یگ یم يگرد یاون وقت بر م -

:به سر و صورت خود کشید و گفت یدست هومن

!کنم یخواهش م! حاال نه، یه وقت دیگه! فقط بهم فرصت بده. گم بهت هدیه یگم، م یم -

:کنارش نشست و گفت هدیه

!از دستم بر بیاد یبگو، شاید کمک! افتاده یتفاقبه حتم ا! يکرد یدونم تو از این کارا نم یمن که م! شده؟ یآخه چ -

:کرد و گفت یخنده تلخ هومن

!تونم یباور کن حاال نم. گم اما حاال نه یگفتم که بهت م. بر نمیاد، اطمینان دارم یاز دست کس ی؟ نه کمک!کمک -

:تخت بلند شد و گفت ياز رو هدیه

!يدونم خسته ا یم. استراحت کن. باشه -

رسیدن  يهست اما باید برا یدانست مشکل یم. هدیه به برادرش نگاه کرد. تختش غش کند يمنتظر همین حرف بود تا دوباره روانگار  هومن

!هومن کشید يبه اتاق خود رفت و پتویش را آورده به رو. نخواست دوباره بلندش کند. پتویش خوابیده بود يهومن رو. کرد یبه جواب صبر م

:محض خروج مادر پرسید به

!شد؟ یچ -

!بابا و رضا کجان؟! گه حاال نه بعدا یگه، م ینم یهیچ -

.رفتند دنبال کاراش ییهومن گوسفند نذر کرده بوده، دو تا یسالمت يبابات برا -

.مامان شما برید بخوابید دیشب چشم رو هم نذاشتید. اوهوم -

:خانوم گفت معصومه

!خورده باشه يکنم چیز یبا این حالش فکر نم .هومن صبحونه ببر يبیا برا! نه خوابم نمیاد -

.نیاز داره ينه مامان حاال به خواب بیش از هر چیز دیگه ا -

.ينخورد يبیا برو الاقل خودت بخور تو هم از دیشب چیز. باشه -

!خورده که من دومیش باشم؟ یک -

. به بدنش داد و برخاست یکش و قوس. خوابیده بود یساعت پس سه چهار. را گشود و ساعت را از نظر گذراند ساعت نزدیک یک بود چشمانش

 یسفره بزرگ! بابا، چه خبر بود يا. به آن سمت کشیده شد. هال نظرش را جلب نمود ينرسیده، سر و صدا ییبه در دست شو. از اتاق خارج شد

اه اه چه قدر . کرد یم یزن و مادر زن خوش خدمت کرد، رضا به پدر یم يکرد، مادر بسته بند یپدر گوشت خرد م. شده بود اختهزمین اند يرو
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:به دست از آشپزخانه بیرون آمد و با دیدن هومن گفت یهدیه سین! کنند یکه خودشان را لوس م ییآمد از دامادها یبدش م

!؟يا، هومن بیدار شد -

:کشید و گفت يهومن خمیازه ا. حرف هدیه همه سرها به سمت او چرخید با

.سالم -

 یفقط او بود که نپرسیده جواب م. به هدیه کرد یکشید، پرسش گرانه نگاه یبه چانه اش م یکه دست یهومن در حال. همه جواب دادند تقریبا

:هدیه گفت! داد

!سالم برگشتنت نذر کرده بود يبابا برا -

گذرا از لبش  یگونه اش کشید و تبسم يهمان طور که دست به چانه اش داشت انگشت شستش را به رو. به آنها کرد ينگاه دوباره ا هومن

!گذشت

:برگشت برود که پدر گفت یهیچ حرف یب

.یرسول يآقا يهومن بیا این بسته ها رو ببر برا -

:به پدر نگاه کرد و گفت هومن

!ندارید اول نمازم رو بخونم، بعد يچشم اگه عجله ا -

:با لذت به او نگریست و گفت يهاد آقا

!برو نمازت رو بخون. دارمن ينه بابا عجله ا -

:معصومه خانوم گفت. وضو رفت يبرا هومن

!کنه یگشنشه ضعف م یبچه ام حتم. دو سیخ جیگر بکش یهومن یک يهدیه جان مادر زود پاشو، برا -

:با شیطنت گفت هدیه

!شه ینترسید این هیکل ده روز هم غذا نخوره هیچیش نم! مامان باز ته تغاریتون رو لوس کردید؟ -

:خانوم به سرعت گفت معصومه

... .بگو ماشاا -

:برادرش ضعف رفت و از ته دل گفت يیک لحظه دلش برا. خندید هدیه

... .هزار ماشاا... ماشاا -

!خواند و به سمت برادر فوت کرد یو الحول و ال قوت اال بالله... به دنبال آن ماشاا و

:گوشت آماده را در دست گرفت و گفت يته هااز خواندن نماز و خوردن دست پخت خواهر، بس بعد

!هم باید بگم؟ يچیز یرسول يبه آقا -

:گفت پدر

!خودش در جریانه. نه فقط بده بیا -
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.باشه -

:کرد و گفت یاز خروج از در مکث قبل

!ییه ساعت. امم، شاید یه کم دیر کنم -

:و گفت زد یتبسم. نگاه نگرانشان را تشخیص داد ینپرسید ول يکس چیز هیچ

!بزنم کارتم رو تعویض کنم یمخابرات ياز باجه ها یبه یک يخواستم سر یگوشیم گم شده م -

»!دونه کجاست؟ یخب گوشیش گم شده دیگه، چون حاال که نم«: با خود فکر کرد و

:گفت يهاد آقا

!جدیدش رو برات صادر کنه رو باطل کنه و یه یگم قبل یزنم م یدارم همین حاال زنگ م ییمن یه آشنا يخواد بر ینم -

:کرد و گفت یمن من هومن

!خوام کال شماره ام رو عوض کنم یراستش م -

:با آرامش گفت یهر چند تعجب کرد ول يهاد آقا

!گم یه سیم کارت جدید برات بده یم. باشه -

.ممنون -

 یخودم باهاش حساب م. هم بردار یا هم بزن و یه گوشآق یعل ییه سر به موبایل فروش ،یرسول يپیش آقا ير یم يپس هومن حاال که دار -

.کنم

:لبخند زد و گفت هومن

!خرم ینه، خودم م یمتشکرم ول -

:آورده و گفت یبه پیشان یتصنع یاخم پدر

!تا حاال من و تو داشتیم که این دومین بارش باشه؟ یاز ک -

!مکه خودم زدم خودم هم باید جبران کن يمنظورم این بود که ضرر -

:کرد و گفت یبه پسرش نگاه يهاد آقا

!یباشه، هر طور راحت -

.رفت هومن

:از خروج او پدر گفت بعد

!یه دختر در میونه يغلط نکنم پا -

:رضا اصالح کرد و

!بهتره بگیم در میون بوده -

:مادرانه گفت مادر،
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!نه هومن اصال اهل این حرف ها نیست -

:زد و گفت يپوزخند هدیه

شه یکیشون اهل این کارا  یمامانم، همه مردا عین همن، مگه م! تشریف دارند و من خبر ندارم؟ يچیز یامام ينکنه ایشون پیغمبر! مان؟چرا ما -

نباشند؟

:به او کرد و بعد گفت یرضا نگاه! به او آمد ییکه به رضا انداخته بود به او نگاه کرد و چشم و ابرو يبا تیکه ا و

!ما آقا جونالبته دور از جون ش -

ماند آن روز با نامزد عزیزش تنها  یزد باید یادش م يبرایش کشید، رضا لبخند یهدیه ابروانش را باال داد و خط و نشان. خندید یزیر پوست و

!نماند

اما تاثیر . خاطره شیدا به دورترین قسمت ذهنش سپرده گردید یحت. آن غم و آن حادثه سبک تر شد یسنگین. دیگر گذشت يروز و روزها آن

ثمر بود، تا  یازدواجش ب يپدر و مادر برا ياصرارها. همیشه در وجودش ماند ياعتمادیش به جنس مخالف برا یب. ذهنش ماندگار شد يآن رو

و  و این شد که صحبت درباره ازدواجش کم رنگ» .شم یگیرم و جدا م یاگر اصرار به جدا شدنه من خونه م«: که هومن کالم آخر را گفت ییجا

.کم رنگ تر گردید

بعد از آن . عرفان چون از اول در جریان بود و هدیه چون همیشه هم رازش بود. که از جریان شیدا با خبر شدند عرفان و هدیه بود یکسان تنها

اعتماد  یواند به زنت یگفت دیگر نم یم! نشد که نشد یتالش کردند که او را به ازدواج راغب کنند اما راض یجریان هم هدیه و هم عرفان خیل

تو چه  یتونند هم زمان بد باشند، ول یدرسته که همه مثل هم نیستند و همه نم«: گفت یم» !همه که مثل هم نیستند«: گفت یهر چه هدیه م! ندک

 یمن یکنم، ول یاشتباه متونم شاید ایراد از منه، شاید دارم  ینم! زن بگیرم و بعد اون رو با خیال راحت تو خونه بذارم برم؟ يطور انتظار دار

»!رو آزار بدم یدم ازدواج نکنم تا ازدواج کرده و یک یترجیح م! تونم هدیه یتونم، نم

 یفقط خواهش م. آره خواهرم بدبین شدم، حق با توئه«: کرد یهومن این حرف را تکذیب نم» !يبدبین شد يزیاد«: هدیه به او گفته بود بارها

»!نشید یه آدم رو با این به قول شما بدبینیم بدبخت کنم یکنم دست از سرم بردارید راض

***

.طاها بود. کشیده شدن دستش به زمان حال برگشت با

دهم فصل

:به مالیمت گفت! ضد و نقیض يپر بود از احساس ها. لحظه به طاها نگاه کرد چند

!جانم طاها؟ -
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:مالید گفت یکه چشمانش را م یدر حال طاها

!م برم پیش مامانمخوا یمن م -

!باشه، برو عزیزم -

.ذهن آشفته اش را سر و سامان و داد و دوباره چشم گشود یکم. تکیه داد و چشمانش را بست. و پشت به پنجره ایستاد برگشت

ه این فرد احساس توانست منکر این شود که نسبت ب ینم. بود و اندیشید درست مانند خود او فیانعکاس این نام در ذهنش چه قدر لط! ملیکا

آوردن او  ادیبا به . پوستش ریز دیدو یم نیریحس ش کیآوردن او  ادیبا به . گرفت یبا به یاد آوردن او ضربان قلبش سرعت م. دارد يدلپذیر

!در دست و پایش دیچرخ یمحسوس م یوزن یب کی

 يکه آن سو يفکر کرد به دختر. گذاشت و فکر کرد بالش يسرش را رو. بالش نهاد يطرف تخت رفت و سر پر از افکار مختلفش را رو به

 ینیورم کرده و نوك ب شیکه بدون شک پلک چشم ها یفکر کرد به مادر جوان. هستند سیبلند و برگشته اش خ يقطعا هنوز مژه ها وارید

و  یباش یاز کس ياوج دلخور در اوج تعصب، در باستیو چه قدر ز. لبش نشست يآن دختر خنده رو ینیحالت ب جسمکوچکش قرمز شده و از ت

.یلبخند بزن ادشیبه 

آمدنش به حج، محرمیت ناخواسته او و ملیکا، مقاومت او، خروشش، منطقش، مالیمتش و . چید یبار دیگر کنار هم م کیاتفاقات اخیر را  داشت

شدند  یآوردنش ناخودآگاه دستانش مشت م ادی با به. آمد یدوباره اش خونش به جوش م ياز یادآور! اوه. و امروز! غیر قابل انکارش یمهربان

 يمرد يافتاد که به حرف ها يدختر ادیآوردنش  ادیبا به . شد یآوردن آن لحظه و آن همه وقاحت نفسش تند م ادیبا به . زدن ي دهو آما

.زد یم یداد که دم از دل دادگ یگوش م

!داد ینه، اجازه نم! ملیکا بگذرد يد مترنگاهش هم از ص یداد دست مهدیار که نه، حت یاگر اجازه م عمرا

 یلیخ یول. کشید ینفس عمیق. روز زدهیفکر کردن به بعد از س. روز زدهیداشتنش محدود بود، س. ساخت یفکرش را آزرده م يچیز کی اما

.یاقعزشت و تلخ و و قتیو افتادن در عمق حق گرید قینفس عم کی. شده اش را نکرد ریگ بانیگر ییهوا یآن ب يچاره 

. داده بود یعاشق يچه قدر ساده دم به تله . بود يکه سال ها از آن فرار يدر حصار. کرد این قدر ساده در دام بیفتد یو هرگز تصور نم هرگز

در چه ق. بود دهیدلش لغز يچه قدر راحت پا. زد یم يگرید يشده بود که دلش برا یکس يچه قدر ساده دل باخته . چه قدر ساده دل باخته بود

!دل شده بود یو بدون برنامه دلش ب تراح

نماز مغرب به بیت بروند، هر چه منتظر شد که ملیکا در بزند  يقرار داشتند که برا. آمد یخوشش نم ياز بیکار. غلت زد و برخاست یکم

.باشد عدم توجه آزار دهنده نیا الیخ یتوانست ب یتوانست باشد، نم ینم شیمنکر دل تنگ! حاصل بود یانتظارش ب

به هیچ عنوان ... یخواست ملیکا در آمدن پیش قدم شود، ول یدلش م. به شام نمانده بود و فرصت رفتن را از دست داده بودند يهر حال چیز به

ل و کف هر دو دست را به پهلوها زد و طو! بیا دیگه یلعنت. قدم زد یکم! هم خود را کنترل کرده بود یتازه کل! کرد تند رفته است یفکر نم

 ي نهیو ناباورتر از قبل به آ ستادیلحظه ا کی! یبده و از آن بدتر دلبستگ یکرد و با خود فکر کرد چه قدر وابستگ یعرض آن اتاق کوچک را ط

 نیقرارش کرده، ا یطور ب نیا یدلبستگ نیترس اعتراف کرده بود دلبسته است و ا یکه ب یتوالت داخل اتاق نگاه کرد، نگاه کرد به هومن زیم

.ماهه را از او گرفته بود کیقرارِ  نیتمام قرارِ ا یگدلبست
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دوست داشت شام را اول وقت بخورند و هر چه سریع تر به آن جا . آن روز اصال به مسجد الحرام نرفته بودند. شام دیر کنند يخواست برا ینم

دلش آن لحظه . خواست یاش م یعاشق يه خودش و خدااعتراف ب يرا برا ییخواست، دلش جا یو پر عظمت م یروحان يفضا کیدلش ! بروند

خواست که زنانه به جنگ دل مردانه اش آمده بود آن هم بدون غرض، بدون منظور و بدون  یرا م يها آن دختر مغرور تنکنار تمام خواس

!خواست یرا م کایملدلش چه قدر در آن لحظه، در آن اتاق کوچک هتل، . اطرافش يداهایو ش دایدرست بر عکس ش ازیخواست و ن

 دیکرد و بازدمش پر شد از حس خواستن، پر شد از ترد یخال. کرد و اخم هایش را در هم کشید یباره از هوا خال کیسینه اش را به  قفسه

ز اتاق خارج ا! اخم را هم تحمل کند یخب حاال که قرار است او پیش قدم شود بهتر است ملیکا خانم کم. نخواسته شدن، پر شد از غرور مردانه

!طاها بود. به دقیقه نکشیده در باز شد. دو ضربه محکم به در زد. به خود گرفت يجد افهشد و قی

:محکم گفت یزد ول يطاها لبخند به

!وقت شامه! برو مامان رو صدا کن -

:گفت يبا قیافه بق کرده ا طاها

.من با شما برم دیگفت که شما هر وقت اومد. مامان گفت نمیاد -

:به خود گرفت یبار صورت هومن حالت نگران نای

!چرا؟ -

:ناراحت جواب داد طاها

!افتاد زمین یمن باز کرد داشت م يتازه اومد در رو برا! سرش هم اوف شده! حالش خوب نیست -

:خوشحال شده باشد، گفت یمطلب يانگار از یاد آور بعد

!من دستش رو گرفتم -

 يملیکا رو. زد وارد اتاق شد یکه با دست راست آرام طاها را کنار م یدر نهاد و آن را هل داد و در حال يبه سرعت کف دست چپش را رو هومن

عاشقش جمع  ي نهیدل در س. رسید یرنگ پریده تر از همیشه به نظر م. اش نهاده بود یپیشان يتخت دراز کشیده و پشت دست چپش را رو

آن ته  یکیانگار  یول» !؟يدختر چه کرد نیتو با ا«: دیتوبیخ گرانه از دل خود پرس! و چه کرده بود؟با ا. از سر گرفت دنیشد، تنگ شد، دوباره تپ

به سر  يباز روسر. دست از پاسخ و پرسش دلش برداشت و نگاهش را به او داد» اون با دل تو چه کرده؟«: و تشر به او توپید ظیقلبش با غ

ملیکا که اصال انتظار حضور او را . گرفتن نبض، آرام به دست گرفت يمچ دست چپش را براجلوتر رفت و به خیال آن که خواب است ! داشت

شکر  يباز جا! زیر مالفه بهتر بود. به تن داشت یتاپ یخواست از جا برخیزد، ول! نفهمید چه کار کند يلحظه ا يخورد و برا ينداشت یکه ا

. از برخاستن منصرف شد! از شدت آن کاسته شود یبسته بود تا بلکه کماش را محکم به سر  يدردش روسر رداشت که به خاطر شدت س

به چشم  یکه حرص یدر حال. نشد، ظاهرا زور آن دو انگشت بیشتر از زور کل دستش بود یدستش را محکم کشید تا از دست هومن رها شود ول

باز سر  ،یآمد، در آن همه نگران یخوشش م. بر لبان هومن نشاندرا  یتالش دوباره تبسم کم رنگ نکرد و ای ياو زل زده بود، تالش دوباره ا يها

.فیبرد از تک تک خطوط اخم نشسته بر آن صورت ظر یدختر را دوست داشت و لذت م نیا يها يو لجباز یسخت

:گفت آهسته
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!خوام نبضت رو بگیرم یآروم باش م -

:طلبکارانه گفت ملیکا

!از ورودتون باید در بزنید؟کنید قبل  یضمنا فکر نم. لطفا ول کنید -

:خونسرد گفت یخیل هومن

!زدم که -

:شد و گفت يدوباره چهره اش جد! دانست یملیکا این نبود، هومن هم م منظور

!؟يچه طور! شده؟ یچ -

.کرد و لبانش را به هم فشرد یاخم ملیکا

کرد نگاهش فقط به مچ او  یم یسع. صبر کرد يپانزده ثانیه اتوجه به حالت اعتراض آمیز او دو انگشتش را به مچ دست او فشرد و  یب هومن

که بیش از نبض ضعیف او  يچیز یول! نبضش را گرفت، ضعیف بود. در چشمش بود يلباس ملیکا زیاد یسفید و ظریف و ب يبازو یباشد ول

!پایین دستش بود، دستش یخ کرده بود يدما کرد،توجه اش را جلب 

اما همین حرکت . خواست لباسش را تعویض کند یم. کرد سریع از جایش برخیزد یبا خروج هومن از اتاق سع. ش رفتگفتن االن میام به اتاق با

:از ثانیه چشمانش را بست و رو به طاها گفت يدستش را ستون بدنش کرد و کسر. تند موجب شد دوباره اتاق دور سرش بگردد

.طاها زود زیپ اون کیف رو باز کن -

:ملیکا گفت. شد يطاها زیپ را گشود و منتظر دستور بعد. ره کرداشا یبه ساک و

!بیارش به من. اون بلوز سفید من هست، دکمه داره -

:را بیرون کشید و گفت يبلوز طاها

!این؟ -

!بیار. آره عزیزم -

:خواست دوباره زیپ را ببندد که ملیکا گفت یم طاها

!زود باش بیارش ،يخواد زیپش رو ببند ینم -

فقط فرصت کرد آستین دیگر را هم بپوشد و دراز بکشد، وقت نشد دکمه هایش . در اتاق هومن را شنید يآستینش را پوشیده بود که صدا کی

!را ببندد

!کند یتجربه نشان داده بود که همیشه به آن نیاز پیدا م. آن را همیشه همراه داشت. اولیه اش وارد شد يبا کیف کوچک کمک ها هومن

 یملیکا به حرکات او نگاه م. کیفش را گشود و دستگاه کنترل فشار را بیرون آورد. فس ملیکا تند شده بود، این را در نگاه اول فهمیدتن یکم

که  ياولین چیز. سمت راست ملیکا قرار داشت. کنار کشید یمشهود در چهره او، مالفه را کم یتوجه به نارضایت یهومن ب. هنوز دلخور بود. کرد

که از  يالبته بلوز سفید. محو خندید یبه صورت او کرد و خیل ینگاه! همین بوده يپس نفس نفس زدنش برا! ا جلب کرد، لباس او بودر نظرش

!زیرش هم نمایان بود، زیباترش کرده بود ینفت یبازش تاپ آب يدکمه ها
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:اش گرفت و گفت یبدجنس

!آستین دست راستت رو در بیار -

:محکم گفت ملیکا

!؟یچ يبرا -

:یک ابرویش را باال داد و گفت هومن

...این مخصوص سنجش فشار خونه و! یشناس یفکر کردم این دستگاه رو م -

:میان حرف او پرید و گفت ملیکا

!؟یکه چ -

:گفت یبا لحن قاطع. او برد که ملیکا دستش را سریع کنار کشید يدست به طرف بازو. کشید ینفس محکم هومن

!خوام فشار خونت رو بگیرم یرو بذار کنار، م يزملیکا لوس با -

 يهومن قیافه ا. باال کشید یدست چپش را پیش آورد و آستین راستش را کم یناراض. دانست یشد، م یحریفش نم. دستش را مشت کرد ملیکا

:گفت. به خود گرفته بود يجد

.گفتم درش بیار -

:گفت ملیکا

!شه یهم م ياین طور -

:ترکیب چهره اش افزود و گفت هم به یاخم هومن

!دم نه تو یاین رو من تشخیص م -

خواست  یاصال زنش بود، دلش م. بالفاصله دست پیش برد و آستین لباسش را در یک حرکت بیرون کشید. این بار نایستاد تا او تصمیم بگیرد و

!چه؟ یبه کس

نبضش نهاد و  ياو بست و انگشت رو يبازوبند فشارسنج را به بازو! کرده است یبه صورت ملیکا هم نگاه نکرد تا ببیند چه قدر او را عصبان دیگر

 يدقت عمل زیاد. آرنج ملیکا نهاد يرا به گوشش نهاد و صفحه دیافراگم آن را رو یاین بار گوش. کرد یآن را باد کرد و سپس دوباره خال یکم

 یبه حرکات او م. نکرد یملیکا دیگر مقاومت. زمینه با حوصله نیز بود کرد و در این یخوب و دقیق معاینه م. همیشه همین طور بود. داشت

!نگریست

:پرسید يسر بلند کرد و با همان قیافه جد! پایین بود یلیپنج بود، اوه خ يهفت رو فشارش

!معموال فشارت چنده؟ -

:کرد، جواب داد یهمان طور که دقیق نگاهش م ملیکا

.ده م،ینه و ن -

!امله بودي چند بود؟طاها رو ح یوقت -
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.شد یاون موقع هم دور و ور ده م -

!؟يسابقه افت فشار دار -

:هومن باز پرسید. اما همین حرکت موجب شد دوباره سرش گیج برود و ناچار چشمانش را بست. آره یتکان داد، به معن يسر ملیکا

!؟یبخاطرش دکتر هم رفت -

:چشم هایش را گشود و گفت ملیکا

!بردنم بیمارستان. دو بار حالم بد شده بوده یه، ولدکتر که ن -

؟یک -

.چهار پنج ماه پیش -

؟يهم بود يبستر -

.بودم يدفعه دوم دو شب بستر یاون جا بودم تا سرمم تموم بشه، ول یدو ساعت یدفعه اول یک -

چرا؟ -

.ر باشمهمین دکتر گفته بود بهتره تحت نظ يبود برا یدفعه دوم درست دو روز بعد اول -

:در حال باز کردن بازوبند پرسید هومن

!؟يپس حتما آزمایش خون هم داد -

:هومن دوباره پرسید. گفت یآهسته اوهوم. نگریست یتعجب به او م یهنوز به دقت و کم ملیکا

!دیگه، نه؟ يدار یکم خون -

:کرد و بعد آرام گفت یمکث ملیکا

!آره -

!؟یاز چه نوع -

!؟یچ -

:ید و گفتکش ینفس هومن

!؟یچ! ؟12کمبود ب ! بود؟ فقر آهن؟ یکم خونیت از چه نوع -

!هر دو -

:چشمانش را ریز کرد و گفت هومن

هم تجویز کرده بود؟ ییپزشکت دارو! ؟یچ ییعن -

.بله -

!؟یچ -

:بین سوال و جواب او، پرت گفت ملیکا
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!د؟یشما پزشک -

بر لبش  یو از این فکر تبسم! باهوش بوده که ترکیب این دو شده طاها یود حتما خیلاندیشید مسع. مستقیم در چشمان او خیره شد هومن

به تایید  يسر. تبسمش را پر رنگ تر کرد! آورد؟ یسرش م یینشست و این فکر که اگر بخواهد اندیشه اش را به زبان بیاورد، ملیکا چه بال

:پرسید وبارهتکان داد و د

!داده بود؟ ییچه دارو -

به خاطر نداشت چه  یاز او پرسیده، ول یآمد یک بار همچین سوال یعجب بود که چرا تا حال درباره شغل او کنجکار نشده؟ البته یادش ممت ملیکا

!دریافت کرده؟ یپاسخ

:مکث گفت یبا کم هومن

!؟ییکجا -

:کرد حواسش را جمع کند و گفت یسع ملیکا

.12امم، قرص فیفول و آمپول ب -

دوم؟چند تا از هر ک -

.هم دو بسته 12بود، ب ییقرص فکر کنم چهل پنجاه تا -

!ده تا؟ ییعن -

!اوهوم -

!بوده يباال انداخت، پس موضوع جد ییابرو هومن

!؟يبعد از تموم شدن داروها دوباره آزمایش داد -

!نه یباال انداخت یعن یسرش را کم! داروها که تمام نشده بود! اوخ

:گفت يجد هومن

!؟يچرا دوباره آزمایش نداد! ه مشکل جدیه اون هم به این شدتی یکم خون -

یک ! کرد یم يانگشت اشاره اش آرام با مالفه باز! چند دقیقه پیش را هم نداشت یکرد، چهره عصبان یملیکا نگاهش نم. جواب ماند یب سوالش

که زیر چشمش را نگاه  یسپس در حال. نگشتش وارد آوردبه ناخن ا يکرد و فشار مختصر یهومن آرام به فرم ناخن او نگاه! درست نبود يچیز

:پرسیدکرد،  یم

!؟یپزشکت نگفته بود بعد از اتمام داروها دوباره مراجعه کن -

!گفته بود -

!؟یخب رفت -

:آب دهانش را آرام قورت داد و زیر لب گفت ملیکا

!نه -
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!چرا؟ -

:گاهش کرد و گفتهومن مشکوك ن! خورد یمالفه به دور انگشتش پیچ م حاال

!؟ياصال داروها رو خورد -

کشید و  يهومن نفس بلند! نگاه خودش نیز به دستش بود! به دور انگشتش چرخ خورد يمالفه دور بیشتر! چه زود به این سوال رسید! يوا

:گفت

!چند تا از قرص ها؟! ؟يچه قدرش رو استفاده کرد -

:وار جواب داد زمزمه

!ییه ده تادونم، شاید یه بست ینم -

:کشید و گفت یکرد، پوف یخیره و مستقیم به صورت او نگاه م هومن

!چند تا؟ 12ب -

!رسید یم یملیکا به گوش خودش هم به سخت يصدا

!زده بودند یفکر کنم تو بیمارستان یک -

حداقل اگر چشم در چشم بودند ! اه کندکرد او را نگ یکرد که اصال چشمش را هم بلند نم ینگاه م يداشت به دختر. گرفت يلبش را گاز هومن

!که کم مانده بود در دستش پاره شود، خیره شده بود يملیکا با سماجت به مالفه ا. اما نه. دلش خنک شود یرفت تا کم یبه او م يچشم غره ا

:گفت

!اون وقت فرق تو با طاها چیه؟ -

:بریده بریده و آرام گفت ملیکا

!بهتر شده بودحالم ! فکر کردم، الزم نیست -

:میز کنار دستش ضرب گرفت و زیر لب زمزمه کرد يرو یعصب یکم هومن

!چه جالب! الزم نیست؟ -

:مکث گفت یاز کم بعد

شه؟ یم یچ یبر پاییش احتیاجه چهار ستون بزن يکه ده ستون برا ییه ساختمون يشما اگه برا! خانوم مهندس -

:همان طور سر به زیر گفت ملیکا

!شه ینم -

!شه؟ ینم یچ ییعن -

!استحکام الزم رو نخواهد داشت -

!شه؟ یاصال سر پا م -

.امکان داره با چهار ستون سر پا بشه. آره -
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!شه؟ یم یاون وقت یه زلزله سه چهار ریشتري بیاد چ -

!ریزه یم -

:زد گفت یتکان داد و همان طور که با انگشتانش به میز ضربه م يسر هومن

!ملیکا؟ -

:دوباره گفت. در کار نبود یمکث کرد تا او سرش را بلند کرده نگاهش کند، اما نه نگاه یکم و

!ملیکا خانوم -

:هومن آرام گفت! نگاه نکرد باز

!؟ینگاه کن يخوا ینم -

 یه مفهوم نه، یعنباال انداخت ب یسرش را کم! در انتظارش است یدانست چشمان پر سرزنش یدیوانه بود در آن شرایط به او نگاه کند؟ م مگر

!کنم ینگاه نم

هم خجالت  یحاال، حاال که کم آورده و انگار کم یدیده بود ول یو منطق يتا حال همیشه او را جد. با دیدن عکس العمل او خنده اش گرفت هومن

!زده شده بود، رفتارش با نمک بود

:گفت ینیمه شوخ ينیمه جد یالزم را به لحنش داد و با حالت سرزنش

یا تعدادش رو شیر یا خط ! این که نسخه اش خوشگل دیده بشه اون داروها رو برات نوشته بوده؟ يکنی اون پزشک بیچاره فقط برا یر مفک -

چیزها رو محاسبه  یکه رندتر بوده اون تو ذکر کرده بوده؟ خانوم محترم اون پزشک سال ها درس خونده که خیل ییک یانداخته بوده و شانس

...کنه و

:کشید و در ادامه گفت یعمیق نفس و

!؟يداروهات رو آورد -

:شرمنده گفت یکم ملیکا

!رو اپن جا مونده یگذاشته بودم بیارم، ول. نه -

:باالخره با احتیاط سرش را باال گرفت و گفت و

!شم یفقط یه مسکن بدید، بهتر م -

:مهربان نگاهش کرد و گفت هومن

!کنه؟ یدرد م یسرت خیل -

:گفت آرام

.اوهوم -

!داشته يهم زمان هم به خود اعتراف کرد بعد از حضور این مرد، دردش کاهش قابل مالحظه ا یول

:گفت هومن
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با یه سرم و ! عصبیه يسر دردت هم که به احتمال قو. و درمان هم نشده يهم که دار یفشارت پایینه، کم خون. درد تو مسکن نیست يدارو -

ساده تر هم امکان خوب شدنت  یکن یاما اگه باهام همراه. همراهم ندارم باید برم تهیه کنم. ریعا جواب گرفتشه س یدیگه م يدو تا دارو ییک

!هست

!؟يدر چه زمینه ا! ؟یهمراه -

...بعدش هم! ؟یچ ییعن! یو سر دو تا داد به این روز نیفت یاوال بهتره بیشتر به خودت مسلط باش -

:برداشت و گفت یعدنآب م يبه طرف یخچال رفت و یک بطر و

!؟يقند دار -

با تکرار سوال هومن به » !گوید دو تا داد؟ یآن وقت م! کرد یاو که داشت رسما سکته م! دو تا داد؟«: هنوز در باور آن دو جمله مانده بود ملیکا

:تهومن چند حبه قند داخل لیوان انداخت و آن را به هم زد و گف. میز کرد يبه رو يخود آمد و اشاره ا

!؟يحالت تهوع که ندار -

:هومن گفت. نه یکرد یعن ياشاره ا ملیکا

.پس پاشو این رو بخور. خوبه -

از فوت مسعود به بعد، ! یلعنت. رغم حرکت آرامش باز سرگیجه اذیتش کرد یعل. اول آستین سمت راستش را پوشید و بعد آرام برخاست ملیکا

لیوان را از . ملیکا با پیش آوردن دستش مانعش شد ینزدیک تر برد تا کمکش کند ول یرا کم هومن دستش! با این قضیه دست به گریبان بود

.گیرد؟ لیوان را پس داد یدانست چرا سرش آرام نم ینم. نوشید يمقدار ودستش گرفت 

:گفت هومن

!يهمش رو باید بخور -

:تکان داد و گفت يسر ملیکا

.باشه، فقط اجازه بدید تکیه بدم -

:کمر او نهاد و گفت يفاصله پشت سرش نشست و کف دست چپش را روبال هومن

!من نگهت داشتم. بیا بخور! یش یاذیت م يزیاد تکون بخور -

:هومن گفت. در سینه اش حبس شد، برگشت و با تعجب نگاهش کرد، معذب بود يلحظه ا يملیکا برا نفس

!بیا بخور! زیاد سخت نگیر -

که عالوه بر دعوا، تا مرز اهانت نسبت به او  يهمان مرد! ترسانده بودش؟ ید که دو ساعت پیش به طرز وحشتناکبو يمرد واقعا همان مرد این

:بر چشمانش نشست و پرسید یاراده نَم یب. هم پیش رفت

!گرفتم؟ یمورد سرزنش قرار م يبایست اون طور یبود که م یهنوز نفهمیدم واقعا جرم من چ -

:و گفتکشید  ییصدا ینفس ب هومن

!حاال وقت این بحث نیست -
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!خوام بدونم یمن م یول -

!حالت خوب شد یبعد، وقت يبمونه برا -

!مجازات شدم یشه که بدونم به چه گناه یخوب م یحال من وقت. نه -

:خالصه گفتاش هم زیاد خوب نبود،  یصحبت در این زمینه نداشت به خصوص که حال امانت يبرا یکرد، تمایل چندان یرا فوت نفسش

!یکه نگفت يگشتم، جمله ا یتو حرف هات دنبال یه جمله م -

:هومن ادامه داد. کرد یمنتظر نگاهش م ملیکا

 یتونم به پیشنهاد شما فکر کنم و نه پیشنهاد شما در این شرایط کار درست یپس نه م. محترم من فعال در عقد یک نفر هستم ياین که آقا -

.هست یاین کار بالنفسه گناه بزرگ! یدقیق تر هم راجع به پیشنهادش فکر کن ينه این که تازه بخوا! هست

 یملیکا اولین بار بود که با آن همه دقت به عمق چشمان او م! نگفت يدیگر چیز. بود یکشید و حرفش را قطع کرد، کاف ینفس عمیق دوباره

هومن نگاهش را . دستش را آرام باال برد و دور لیوان حلقه کرد! بودنم چشمانش کشیده شده ! در ژرف این نگاه شفاف چه خبر بود؟! نگریست

لیوان را . زد و دستش را کنار کشید يلبخند! نداشته باشد یدور لیوان قرار گرفته بود که با دست او تماس یداد که با چه احتیاط وبه دست ا

:گرفت و تا انتها سر کشید و در حال پس دادنش، نرم گفت

!این جمله به فکرم نرسید خب اون لحظه -

:نگاهش را پایین داد و آهسته تر جمله زیر را هم اضافه کرد و

!تونستید این رو آروم تر هم بگید یم -

در سرزنش، تحت  یاین که حجب و وقار این دختر، حت ينه برا. این که پشیمان بود ينه برا. هومن به دور لیوان فشرده تر شدند انگشتان

چون . کرد یشدن این ضربان را حس م يچون دوباره جان گرفتن و قو. چون ضربان قلبش را کف دستش داشت! نه. ده بودتاثیرش قرار دا

!دست کنار کشید و برخاست و با گفتن فعال دراز نکش اتاقش را ترك کرد! ربود یقرار از دلش م پش،کوبش آهنگین این ت

.کرد یلباس هایش، حس م يدست او را، حتی از رو یهنوز داغ. خروج هومن، ملیکا نفسش را رها کرد با

در زیر کولر هم  یعربستان حت يکرد که هوا یاین بار از دست خود، فکر م ،یکشید و عصبان یتند م يدیگر هم نفس ها ییک ياتاق کنار در

!گرم است يزیاد

:بشقاب ریخت و دست ملیکا داد و گفت کیداخل  یمیز گذاشت و مشت يرا همراه آورده بود، آن را رو یهومن برگشت جعبه آجیل یوقت

!يکن همش رو بخور یسع -

.بخورد يکرد مقدار یسع یکم غذا بود، ول همیشه

 یآمپول ب کمپلکس و قرص جوشان مولت کیفقط  یتقویت. ملیکا همراهش نبود يبرا یبه درد بخور چندان يدارو. به سراغ کیفش رفت هومن

.را پر از آب کرد و قرص را درون آن انداخت و بعد از حلش شدن به طرف ملیکا گرفت یدوباره لیوان. نبودحاال بدك  ،يا. ویتامین داشت

:گفت ملیکا

!تونم یهمین حاال یه لیوان پر رو خوردم، نه دیگه نم -
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:با تاکید گفت هومن

!خوام بهت بدم یهم م یدو لیوان دیگه نوشیدن یتازه یک! به زور هم که شده بخور -

:گشاد شده گفت یبا چشمان یکامل

!تونم ینم. ا، بشکه نیستم که -

:ریلکس گفت یخیل هومن

!دو تا آمپول حالت رو جا میارم یبا یه سرم و یک. ریم سراغ همون راه اول یباشه، پس م -

:به او برخورده بود گفت یکه کم ملیکا

!من بچه نیستم -

:باال انداخت و گفت ییابرو هومن

!؟يبچه امن گفتم  -

:شیطنت افزود یبا کم و

!یادم نمیاد فکرم رو به زبون آورده باشم ییعن -

.کرد یاخم کم رنگ ملیکا

:زد و ب کمپلکس را در دست چپش گرفت و هر دو دست را در مقابل او نگه داشت و گفت يلبخند هومن

!؟یانتخاب کن کدوم یک -

:محسوس در کالمش گفت يهومن با خنده ا. دن کردحرص لیوان را گرفت و شروع به نوشی یبا کم ملیکا

!شم برم سراغ همون راه اول یریم شام اگر نه دیگه مجبور م یم يبعد اگه دیدم بهتر. دراز بکش یخب حاال یه نیم ساعت -

:با چرخاندن چشم در اتاق گفت! سر بر بالش نهاد، حالش بهتر بود دوباره

!؟يا، طاها چرا اون جا واستاد -

توانست در  یکه م یطاها تا جای. به طرف او حرکت کرد! داشت یطاها در گوشه اتاق ایستاده و چهره دمق. این حرف هومن هم متوجه شد با

:هومن در مقابلش ایستاد و گفت! دیوار فرو رفت

!نترس مامان حالش خوب شده! شده طاها؟ یچ -

:بغض کرده پرسید طاها

!شما دکترید؟ -

:آرام گفت. کرد به ترس کودك نخندد یزانو نشست و سع کی يهومن رو! بود پس مشکل این! يوا

!تازه من دکتر بچه ها نیستم فقط دکتر بزرگ هام! کرد؟ یرو خوب م یحال مامان یطاها اگه من دکتر نبودم ک -

:جلوتر کشید و گفت یدست پیش برد و طاها را کم و

!بعدش هم تو رو قد یه دنیا دوست دارم -
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.این حرف او را به آغوش کشید و بوسیدبا  و

 یبعد از آن به تشخیص هومن که م. صرف شام رفتند يهمین هر سه برا يبرا. بهتر شده بود یساعت بعد حال ملیکا به طور قابل توجه نیم

:کند و با تاکید گفتدر آن جا اجازه نداد ملیکا طواف  یاو خوب است، تصمیم گرفتند به بیت بروند ول يآرام برا يدانست پیاده رو

!نگاه کردن به بیت هم مستحبه و کم از ثواب طواف نداره -

:طاها به بغل نشسته بود که ملیکا گفت هومن

!رستگار؟ يآقا -

:به او کرد و گفت ینگاه یزیر چشم هومن

!هه، واو، میم، نون! کن یهج. دونیش یکردم نم یگفتم فکر م یاگه خودم اسمم رو بهت نم -

:قاطعانه گفت ملیکا

!!دونم و هم معنیش رو ینخیر هم اسمتون رو م -

:مشتاق نگاهش کرد و گفت هومن

!دونه، خب معنیش چیه؟ یاسم منو نم یِمعن یهر کس -

!داره ییکه منش نیکو يمرد. منش کین -

.دونم یاسم تو رو نم یمن معن یول! آفرین -

.پادشاه یملیکا یعن -

:و گفت ابروهایش را باال داد هومن

!شما کجاست جناب پادشاه؟ یشه بفرمایید حوزه حکمران یخب م -

:زد و گفت یتبسم تلخ ملیکا

!نداره ییه پادشاه شکست خورده حوزه حکومت -

:چشم از کعبه گرفت و به نیم رخ او زل زد و گفت هومن

!ینفر تا این حد دیدت رو تیره کن نباید با از دست دادن یه! مرگ حقه! چرا شکست خورده؟! ملیکا؟ این چه حرفیه؟ -

!ده یدیگه رو هم از دست م يچیزها یخیل! ده یآدم با از دست دادن یه نفر، فقط یه نفر رو از دست نم یگاه -

!مثال؟ -

!فراموش کنید -

.بگو -

!نه، مهم نیست -

:با سماجت گفت هومن

.خوام بشنوم یم -
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!نیست یآخه چیز زیاد مهم -

!ملیکا -

:کشید و بدون این که چشم از کعبه بردارد گفت ینفس ملیکا

به غیر از فروش  یهیچ راه. سهمشه یتقریبا حساب کردم حدود هفتاد میلیون. بره یمادر مسعود در قید حیاته و طبیعتا از اموال پسرش ارث م -

.خونه ندارم

!سهمش رو خواسته؟ -

نباشه  یهم که اون جا نشستم اگه مادرش از ته دل راض یهمین مدت. و باید پرداخت بشه حق حقه یاند، ول یخونواده خوب. هنوز نه ینه، یعن -

. به هر حال باید این سهم داده بشه یقبل از این که بیام حج ازشون کسب حاللیت کردم و اومدم، ول! شه یخونم قبول نم یکه اون جا م ینمازهای

!دوباره ساختن ندارم يانرژ

:ع شد، هومن گفتپربغض او قط يصدا یوقت

!؟يتونی از پدرت کمک بگیر ینم -

هم نداشته باشه که  يبه خصوص اگه پسر! یچ یاین یعن يیه بازار يدونید که برا یحتما م. ره یشه که دیگه بازار نم یم یپدرم چهار سال -

نه این که پدر و مادرم . ه رو اجاره بده و از سرمایه بخورهپیدا کنه و کار رو به اون بسپاره و یا مغاز يکارش رو بر پا نگه داره، یا باید آدم معتمد

در این باره شما  یاونا اصال از جریان مطلع نیستند، یعن. کنم یخوام در این شرایط براشون مشکل تراش یمن نم یمشکلی داشته باشند، نه، ول

باید یه  لبه هر حا یدارم، ول يکردم و نه خواهر و برادر یبتنه با بابا و مامان در این زمینه صح. زنم یهستید که باهاش حرف م ياولین نفر

به  یخاص یدر کل دلبستگ. از کارهاش رو هم مسعود و دوستش انجام دادند یطرحش رو خودم زدم و خیل. فروش خونه برام سخته. بکنم يکار

.و یه جور دیگه دوس دارماون جا ر یدرسته فقط یک طبقه از اون ساختمون چهار طبقه مال ماست، ول. اون جا دارم

:گفت. شش ماهه آینده هم دو تا چک تپل داشت يمتاسفانه تازه آپارتمانش را تحویل گرفته بود و برا. در فکر بود هومن

!؟يچه قدر کم دار -

!نیست یون بقیه پول کمو پنج میلی یس ،یس. تا در میاره ستیب یتا بره و کل طالهام هم به سخت ستیدونم، شاید ماشینمون دو رو بر ب ینم -

:دوباره نگاهش را به کعبه داد و گفت هومن

!؟یدون یکفره، م يناامید -

به قول . نکشیدم یزیاد سخت یاین که در زندگ! دونم، شاید هم راحت طلبم ینم! مشکل خودمم. شم ینیستم، هیچ وقت از درگاه خدا ناامید نم -

!همین یمسعود تک فرزند بودن یعن

:زد و ادامه داد یگینلبخند غم و

... .دونستم باید یاومدم سراغ یه دختر مثل تو، م یگفت وقت یم -

گذشته غمگین  يفکر درباره . هم نکرد ياصرار. حاصل بود یصحبتش ب يادامه  يانتظار هومن برا. کشید و حرفش را دیگر ادامه نداد یآه

:طاها را در آغوشش جا به جا کرد و گفت. کرد یترش م
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!؟یبهم بگ يچیز یخواست یم ،یسترا -

:هومن گفت. چشمانش را ریز کرد و به سمت او برگشت یکم ملیکا

!يصدام کرد -

.گفت یزد، راست م یتبسم

!خواستم بگم ممکنه یه بار دیگه احرام عمره مفرده ببندیم؟ یم. آهان -

:با مکث پاسخ داد هومن

!شه یعوض نشده، به نیت خودمون نم يماه قمر -

!خواستم به نیابت از یک نفر دیگه دوباره محرم بشم یدونم، م یم -

!مثال کی؟ -

!فردا -

!يتو هنوز کامل خوب نشد یول -

:داشته باشد، گفت يکرد لحن مجاب کننده ا یسع ملیکا

.مونه فردا یکار داریم، فقط م یشه، کل یروز آخر هم که نم. داریم یپس فردا که گردش گروه -

:ملیکا گفت. نداد یفکر بود، پاسخ در حال هومن

!باشه؟! حالم خوبه، باور کنید -

:هومن مالیم گفت. خواهشی بود لحنش

 یشیم، ول یریم مسجد تنعیم و محرم م یم يبعد از ظهر. کنم اگه حالت خوب بود، باشه یفردا دوباره معاینت م. تونم جوابت رو بدم یحاال نم -

!شه یماگه فشارت باز پایین بود، نه، ن

:کرد و گفت یهومن به نیم رخ او نگاه. یبود و به دور از زورگوی یحرفش منطق. نگفت يچیز ملیکا

خواد به نیابت پدر و مادرم  یمن هم دلم م! ضمنا، خوب خودت رو تقویت کن. یاستراحت کن یپس پاشو یکم زودتر برگردیم هتل که بتون -

!دوباره محرم بشم

بر لبانش  يدو ساعت پیش لبخند ياز یادآورد. کرد یتکیه اش را به در ماشین داده و به ملیکا نگاه م. ن نشسته بودلباس احرام داخل ماشی با

!نخود سیاه فرستاده بود یاو را تهیه نموده و طاها را پ يداروها یطی عملیات. نشست

ملیکا پرید و مشغول  يشده بود که آب به گلو 12 تزریق ب يو لیوان آب را دست ملیکا داده و خود مشغول آماده کردن سرنگ برا قرص

.سرفه شد

:حالش جا آمد، پرسید یوقت. دو ضربه آرام به میان کتفش زد یسریع به او نزدیک شده و یک هومن

!خواید تزریقش کنید؟ یم! کنید؟ یکار م یدارید چ -

:ریز خندید و گفت هومن
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!شه یاین قده خوشگل دیده م! بخندیم یکنم دو تای یو تو هوا خالخوام بعد آماده کردن سرنگ دارو ر یم! نه بابا -

:اخم هایش را حسابی در هم کشیده و گفته بود ملیکا

!پرسیدم يجد -

سخت بود که هم ! باشد؟ يتوانست جد یآخر در کل این سوال م! جدي پرسیدم. به او کرد یکه همچنان به کار خودش مشغول بود، نگاه هومن

:نشان دهد، گفت يترل کند و هم قیافه اش را جدخنده اش را کن

!اصال فکر کن ببین این، یه درصد هم امکان داشت! گذرم یتفاوت از کنارش م یو ب يشنوم داروهات رو مصرف نکرد یم يببینم فکر کرد -

:سرنگ گفت يدر حال هواگیر و

!حاال دراز بکش -

!نه یباال انداخته بود که یعن يسر ملیکا

:اخم گفت یا کمهومن ب و

!؟یچ یاین یعن -

:با لب و لوچه آویزان گفته بود ملیکا

!خواهید تزریق کنید، الاقل از بازوم بزنید یاگه حتما م ییعن -

:هومن بلند خندیده و کنارش نشسته و گفت! الاقل؟! اگه؟

!خب، آستینت رو بده باال یخیل -

.ملیکا قهر بود ،ینفهم یمقدار اندك، بفهم کیحاال هم انگار . گرفت ی، خنده اش مافتاد یاخم آلوده او م يیاد قیافه  یهم وقت هنوز

:مقابل مسجد تنعیم ایستاد و رو به ملیکا گفت در

!؟يکشه بیا یچه قدر طول م -

:توجه گفت یب ملیکا

!چه بدونم، ده دقیقه -

:دست طاها را گرفت و گفت هومن

.مغربمون رو بخونیم بعد بریمکنم نماز  یپیشنهاد م. زیاد عجله نکن -

:باال انداخت و گفت يشانه ا ملیکا

!کنه، باشه ینم یفرق -

:گفت يبه این زن تمام سفید پوش زد و با لبخند یتبسم هومن

!دیگه؟ يقهر یاین یعن -

:باالخره سر بلند کرد و به هومن نگاه کرد و گفت ملیکا

!قهر مال بچه هاست! ؟یچ يقهر برا -
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!؟یپس نیست -

!گفتم که -

:طرفه خندید و گفت کی هومن

!منظورم بچه بود -

:هومن بالفاصله حرکت کرد و گفت. تند نگاهش کرد ملیکا

!بعد نماز بیا همین جا -

.تعقیب حرکتش با چشم، آرام خندید با

!سخت تر یاین بار کماما ! یرنگ یو ب یدوباره محرمات، لبیک، حرکت، دوباره همرنگ. بسته و آماده، منتظر بود احرام

!ملیکا فهمید که این بار او نیز سر به زیر داشت و نگاهش به پایین بود يرا از آهنگ متین صدا این

!ببخشید دیر کردم -

:لحن سنگین هومن و

!کنم، بفرمایید یخواهش م -

:ماشین نشسته بودند که هومن گفت داخل

!ریم یم اعمال مانجا ياگه موافق باشین اول بریم شام، بعد برا -

اندك و  یتقصیر، استراحت ،ینیت، طواف، نماز، سع. دانستند یبه توضیح نبود، روال را م ينیاز. الحرام شدند... از صرف شام عازم بیت ا بعد

.که هومن زحمت آوردنش را کشید یمکه و آب زمزم يفشرده  يمختصر توسط ملیکا با خرما یپذیرای

.نسا و نماز دوباره طواف يبا کسب انرژ و

. خواند یطاها هم نماز م. پاهایش استراحت کند سپس نماز بخواند ینشست تا اندک یملیکا نخست کم. نمازش را زودتر تمام کرده بود هومن

.کرد یگرداند و او را نگاه م یسر برم یشد و گاه یهمراه مادر خم و راست م

. گرفت یبا فکر در این باره دلش م. بود یاقامتشان در مکه و از سفرشان فقط دو روز باقاز . نگاهش بارها بین کعبه و ملیکا رد و بدل شد هومن

!چه قدر این سفر برایش پر خاطره و مطلوب بود، و چه قدر کوتاه

گرفت و  ینفس .بست و دوباره باز کرد يلحظه ا يچشمانش را برا. نمازش تمام شده بود، سالم آخر را داده بود. نگاهش را به ملیکا داد دوباره

!با گفتن قبول باشه دستش را مقابل ملیکا گرفت

. با صالبت بود. تردید درونش نبود. داشت یچشمانش برق خاص. کرد و بعد نگاهش را تا چشمان او باال کشید یمتعجب به دست او نگاه ملیکا

.مصمم بود

شاید، رد این دست گناه ! ق بود، در پیشگاه خداوند، در خانه اشبه ح! نداشت یطلب گناه. به کعبه کرد و دوباره به دست او ینگاه آهسته

.شد یمحسوب م

.اما دست هومن با سماجت در مقابلش بود بدون لرزش، سفت و محکم! لرزند یکرد دستانش م یقلبش باال رفته بود و احساس م ضربان
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بود که دستش در میان  یاما همین لمس کوتاه کاف! انگشتان او داد با یدست پیش برد و نوك انگشتانش را با گفتن قبول حق لمس کوتاه آرام

.دستان مردانه و درشت هومن گیر بیفتد

!ملیکا در دستان بزرگ و داغ هومن يکوچک و یخ زده  دست

.و کشدار و عمیق ییک دم و بازدم کامل، یک نفس طوالن يفاصله  به

.هم بیشتر بود یفضای يدرت جذب یک سیاهچاله یک نگاه به چشمان دختر که قدرت جذب آن، انگار از ق و

.ضرب آهنگ دلنواز نبض او در میان دستش و

.فشار اندك به ان دست کوچک و رها یک

آورد هرگز  یهزاران نبض گرفته بود و به یاد نم! و تپش آن را در مشتش نگه دارد یخواست حس قشنگ لطافت، نرم یم. را مشت کرد دستش

!ه باشدلذت برد ياز این ملود

گرم  ییک! چه قدر نا هم دما بودند. به دست چپش آورد يسر به زیر انداخت و دستش را آرام به زیر چادر کشید و با دست راستش فشار ملیکا

!بود یگرم کردن هر دو دستش کاف يآن دست برا یگویا داغ! از ثانیه به دست چپ يدست راست در کسر يو ریزش گرما. سرد یو یک

:به سمت عمو پرید و گفت يزود طاها

!من هم نماز خوندم -

:او گفت یبر پیشان يهومن خندید و در آغوشش گرفت و ضمن بوسه ا! ییعن

.نماز تو هم قبول باشه -

!توانست دست بدهد ینم! دستش در دسترس نبود فعال

.آمد یخوابش م يه باز نصفه شب بود و بدجورآمد از این کار؛ به خصوص ک یخوشش م. خودش را لوس کرد و از گردن او آویزان شد طاها

.به خصوص که طاها هم خوابش برده بود! نبود یسکوت بینشان انگار شکستن ینشستند، ول يدقیقه ا بیست

:سر آخر هومن گفت و

!ساعت دو شد! پاشو دیگه بریم -

و ملیکا فکر کرد آخرش هم امتحان ! وشش فقط دو حولهباز طاها آغوشش خواب بود و تن پ. به موافقت تکان داد و هومن برخاست يسر ملیکا

!شود با این وضع راه رفت ینکرد ببیند چگونه م

.جمع شده بودند یسه اتوبوس دم در بود و همه در الب. مختلف مکه بروند يدیدن جاها يآن روز تمام گروه جمع شده بودند تا برا يفردا

.سرش شلوغ بود و مدام در رفت و آمد مهدیار

.کرد یرا جا به جا م یگفت و هم بسته های یم یهم به مردم جواب می داد، هم به عمویش چیزهای مزمانه

:بهت زده طاها بلند شد که يهمین حین درب آسانسور باز شد و بالفاصله صدا در

!ا، مامان؟ چرا همه این جا جمع شدند؟ -

در حال برگشت راهش را به سمت . رفت و بسته در دستش را زمین گذاشتتمام نفسش را یک جا بیرون داد و دم در . لحظه ایستاد یک
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!مسافران تازه وارد کج کرد

ملیکا سرش را پایین انداخت و در دل خدا خدا کرد که مهدیار از ! محکم به آن ها نزدیک شد يقورت داد و با قدم ها یدهنش را به سخت آب

!نگریست یداشت و قاطعانه به نزدیک شدن او م ینبر پیشا یآمدن پیششان منصرف شود، اما هومن چین

! به ملیکا کرد و چشمانش را چرخاند و چشم در چشم هم قد و قواره خود شد ینگاه کوتاه یزیر چشم. آن ها رسیده بود یبه یک قدم مهدیار

!باورش کند ،يکرد در عین ناباور یاو را دید و سع یاخم بر پیشان

:بر لب آورد و گفت يلبخند

!سالم، دیر کردید -

در چهره اش بدهد، دست  يهومن نفس حبس شده اش را بیرون فرستاد و بدون این که تغییر. دست دادن مردانه پیش آورد يدستش را برا و

!او را فشرد

:به سر طاها هم کشید و دوستانه گفت یدست مهدیار

!دست تنها موندم! ؟يد یبه ما م یهومن؟ یه کمک -

:با این حال گفت! نمود یبهت زده م یهومن کم ي چهره

؟یکمک یچ! البته -

:به بسته ها کرد و گفت ياشاره ا. هم ملیکا را ببیند یزیر چشم یتوانست حت یایستاد که دیگر نم يطور. چرخید یکم مهدیار

.م به یخچال اتوبوس هانوشابه ها تو یخچال هتله، باید منتقل کنی. کیک ها و نوشابه ها رو باید تقسیم کنیم به سه اتوبوس -

:گفت. به خود داد، قیافه اش به شکل معمول درآمده بود یتکان هومن

.پس من برم سراغ نوشابه ها. باشه -

:کشید و گفت ینفس عمیق مهدیار

!تقصیر اتوبوس هاست که دیر رسیدند! ببخشید باعث زحمت. ممنون -

هر اتوبوس؟ يچند تا برا. نداره یاشکال -

.هر کدوم ياه تا براحدود پنج -

.باشه -

:ضمن حرکت گفت مهدیار

!من کیک ها رو داخل اتوبوس ها بذارم بیام کمک تو -

!کنم یکارات برس من اینا رو جا به جا م يخواد، تو به بقیه  ینم -

.کرد و فاصله گرفت يتشکر مهدیار

:رو به ملیکا گفت هومن

!به جا کنم، بیام تو مراقب طاها باش، من هم نوشابه ها رو جا -
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.کشید یبه تایید تکان داد و نفس راحت يسر ملیکا

!عرفات، مشعر و منا بازدید کردند؛ اما موسم حج کجا و بازدید آن ها کجا؟ يروز از صحرا آن

!نشاند که آن جا را پر از جمعیت دیده بودند یم یرا بر دل همه آن های یانبوه مردم در موسم حج تمتع حسرت يیادآور

.را در آن جا بیتوته کرده بودند یمشعر که شب يصحرا و کوه ها و

پرتاب سنگ مجبور به تحمل  يکه برا یشلوغ يروزها يخاطره . کردند یبه آن ستون ها پرتاب م یبه تفریح سنگ یوقت. یا شیطانگاه در منا و

.شد یم یفشار مردم بودند، در ذهنشان تداع

!البته مهدیار هم! دیار کرد و خندیدبه مه یآن جا بود که هومن نگاه در

.شده بودند یپرتاب سنگ به شیطان بزرگ راه يبرا. دو خوب به خاطر داشتند در حج تمتع، اولین روز اقامتشان در منا بود هر

تن پوششان فقط  که یزدن سنگ ها جلوتر رفتند در حال يمخصوص آن، برا يو انرژ یجوان يهر دو از رو. جا بسیار شلوغ و پر جمعیت بود آن

شانه  يو پیچش مردم موجب شد حوله رو یهمهمه و شلوغ یپرتاب کردند، ول یبگذریم از آن که همه سنگ هایشان را کماندوی. دو حوله بود

!رسید، احتمال باز شدن آن هم بود یگم شود و اگر هومن به داد حوله دوم هم نم معیتمهدیار بین ج

یک شانه بیندازد و زیر بغل طرف مقابل محکم کند و همان گونه به  يبرگشت همان یک حوله را یک طرفه روبعد مهدیار مجبور شد در مسیر  و

اصوال معتقد بود اگر حوله ! چه قدر سر به سرش گذاشته بود! هومن گوش فرا دهد يو خنده  یو تمام مسیر برگشت را به شوخ! چادرها برگردد

!شد یبود جالب تر م رفتهدوم هم 

.به هم کردند و خندیدند ینگاه دوباره

سر همدیگر  يتراشیدند، و یا به قول خودشان رو یکه سر همدیگر را با تیغ م یهنگاه. خواستند تقصیر کنند یبود که م یجالب تر از آن موقع و

.کردند یم يسرسره باز

!از منا زیاد بود خاطراتشان

:دم کوه هومن از ملیکا پرسید. ناجور بود یو کم یطوالنمسیر باال رفتن به غار . غار حرا شدند یآن جا راه از

!بریم باال؟ يخوا یم -

:به کوه گفت یبا نگاه ملیکا

.راستش دوس دارم برم. پیش تا نصفه مسیر باال رفتیم هوا گرم تر از حاال بود يبله، دفعه  -

:با حوصله گفت هومن

.ریم یمسیر پله داره، از اون جا م. گردیم یو برم ریم یبا آرامش م. فقط اصال عجله نکن. باشه، می ریم -

.پله خسته کننده تره یول -

.امن تره یباشه، ول -

.هم به قصد دیدن غار راه افتادند ياز مسافران پایین کوه ماندند و تعداد يتعداد

هومن هر پنج دقیقه یک . چکید یز سر و رویشان معرق ا. کرد یهوا بیش از باال رفتن، خسته شان م يگرما. نصفه مسیر را باال رفته بودند حدود
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 ياز کوهنورد. اش نبود یخود بچه حال یترسید، ول یاز گرما زده شدنش م. کشید یسر طاها م يکرد و رو یخیس م یبار دستش را با آب معدن

.برد یملذت 

:مرتبه طاها پرسید یک

!ا، عمو؟ اون چیه؟ -

 يهومن لبخند! زمین ریخته بودند يبودند که مردم رو یو خوردن آشغال های يون در کوه مشغول بازدو میم. رد دست او را تعقیب کرد هومن

:به او زد و گفت

!میمونه -

هم نزدیک تر به او ایستاد و  یملیکا سریع به سمت دیگر هومن رفت و کم. دادن جواب دو عکس العمل مختلف از مادر و پسر دریافت کرد با

!کند يجالب باز يخواست به دل کوه بزند و با آن حیوان ها ین سرعت مطاها که درست به هما

:دست طاها را سفت گرفت و گفت هومن

!؟ير یم يکجا دار -

:رو کرد به ملیکا و گفت و

!نترس طرف آدما نمیان -

:گفت یهومن با تبسم. ملیکا غافلگیر شده به او نگاه کرد. با این حرف آرام دست ملیکا را در دست گرفت و

!یش یبه من کمتر خسته م يدستت رو بد! ؟يخسته شد -

از دست او  یو خواست دستش را نه با ضرب و زور بلکه به نرم! این حکم را صادر کرد؟ یچه قانون يلیکا فکر کرد این مرد از رو. راه افتاد و

:همین گفت يبرا! با فشرده شدن بیشتر دستش مواجه شد یدرآورد، ول

!درست نیست يآخه این طور !رستگار يآقا -

:که به هیچ عنوان قصد نداشت دست او را رها کند، گفت هومن

!اصال درست تر از این وجود نداره! چرا؟ -

موهایش قفل شده  يانگشتانش ال یدو سه متر عقب تر مستقیم دست آن دو را نشانه رفته بود و از زور حرص و کالفگ يکه نگاه مرد یحال در

.بود

!دعوت در اتاق ملیکا حضور داشت یصبحانه را صرف کرده بودند و هومن ب. سفر بودآخر  روز

:کرد و گفت یدور بر اتاق مرتب آن ها نگاه به

!نه؟! ندارید يشما که کار زیاد -

:گفت ملیکا

!نه، تقریبا ساك ها آماده اند -

.اوهوم -
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:تعلل گفت یکرد و با کم مکث

!بوسه یرو م ساك من هم که دست شما. امــم -

:زد و گفت يلبخند ملیکا

باید ساك ها رو تحویل بدیم؟ یک. باشه -

.بعد شام -

.بندم یمیام م يخب پس، عصر -

!؟يندار يچیز يخرید ،یراست. یاک -

:به طاها غر زد یبا نگاه ملیکا

!!مونه این جا ها یره م یتازه جمع کردم یادمون م. طاها نریزشون -

:رو به هومن گفت و

!ندارم ینه خرید آن چنان -

:گفت هومن

!؟يامروز برنامه دار يبرا -

.بیشتر بریم بیت خوبه يدیگه روز آخر ینه، ول -

هم  ياز لیست من چیز. ریم تا هر وقت که تونستیم بمونیم یبعدش هم شب م. گردیم یخونیم و برم یریم نماز ظهر رو م یباشه، االن م -

!مونده یا نه؟

:بر لب آورد و کیفش را باز کرده و لیست را به هومن برگرداند و گفت يخنده ا ملیکا

مهارت ندارم،  یهم توش بود که راستش رو بخواید من در این مورد خیل یفقط کفش مجلس. که خریدیم تیک زدم، تقریبا کامله یاون های -

دیگه خریدیم که تو لیست  يچیزها یدر عوض خیل یان، ولخرم با سایزش مشکل دارم، چه برسه به دیگر یخودم که کفش م يخودم برا ییعن

!نبود

:گفت یخیال یبا ب هومن

هم یه . دور و بر هتل رو بگردیم یبریم کم يگم بعد از ظهر یم! رو هم که خریدیم هدیه ببینه، شاخ در میاره یاشکال نداره، اگه همین های -

!بینیم یشه و هم چند تا مغازه رو م یم یگردش

!ه نهچرا ک -

!آماده شدنتون؟ يبسیار خب، حاال آماده بشید، بریم بیت، نیم ساعت کافیه برا -

.بله -

جدا شدن از مکه و بیت سخت و دلگیر هست تا چه برسد  يهمین طور. نمود یم یدر قلبش سنگین يآخر حضورشان در مکه بود و چیز ساعات

!این بار که
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.تنها نباشند یکرده بود که ساعت يبرنامه ریز يآن روز را طور. شرایط این سفر خو بگیرد کرد که تا این حد به یفکرش را هم نم هرگز

.قدم زدن رفتند يصرف ناهار به هتل برگشتند و بدون این که به اتاق بروند برا يسپس برا. بیت شدند و نماز خواندند یهم راه با

.یگر هم خریدملیکا چند قلم جنس د یتمام مسیر هومن فقط نگاه کرد، ول در

:گشتند، ملیکا گفت یبه اتاقشان برم یوقت

!شما برید اتاقتون من هم وسایلم رو بذارم بیام -

.با تکان سر هومن تایید گرفت و

با هر دانست چرا چشمانش  ینم. به خود کرد یمقابل آینه ایستاد و نگاه. را از قبل آماده کرده بود را برداشت يبسته ا. وارد اتاق خود شد ملیکا

:به خود زد و زیر لب زمزمه کرد یلبخند محزون! شود یبار در آینه نگاه کردن خیس م

!خدایا شکرت -

:اش کشید و گفت یهومن ناخن بر پیشان. وارد شد یآرام يبا تقه . در اتاق هومن باز بود يال

!ها ییه وقت از اتاق نترس -

:خندید و گفت .کرد یاتاق نگاه يبه سر و وضع به هم ریخته  ملیکا

!نداره یاشکال -

:گفت یبا شرمندگ هومن

!ذارم کنارت، فقط داخل ساك بچینشون یکنم م یببین تو همین جا بشین، من همه چیز رو جمع و جور م -

:با همان لب خندان گفت ملیکا

!نیست، نیم ساعته تمومه، نگران نباشید يچیز -

:لیکا گفتهنوز متوجه دور و اطراف اتاق بود که م هومن

!رستگار؟ يآقا -

:او ثابت کرد و گفت يگرداند و رو چشم

بله؟ -

:زد و گفت یتبسم. کشید ینفس آرام ملیکا

شد تا  یدونم اگه حاال این جام، اگه سعادت یبه خاطر قبول این زحمت واقعا ممنونم و خوب م! ازتون تشکر کنم یدونم به چه زبون یراستش نم -

مطمئن . هیچ وقت این لطفتون رو فراموش نخواهم کرد! باره سعادت زیارت خانه خدا نصیبم بشه، به خاطر لطف شما بودهدوباره حج کنم، تا دو

.خیرم همراه شما خواهد بود يتا عمر دارم دعا اشیدب

:که در دست داشت را بیرون کشید و ضمن تقدیم آن ها به هومن گفت یمحتویات کیسه نایلون و

.که برامون کردید یهست در مقابل انبوه کمک های یکوچک يجبران، که فقط یه هدیه  يشکر و نه برات ياین ها نه برا -

پر  یکم یکم رنگ با خطوط یبود، یک عدد پیراهن مردانه طوس ينوك مداد يیک قواره پارچه کت شلوار. هدیه ها را از دست او گرفت هومن
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.شیک یرنگ تر و یک ساعت مچ

:زد و گفت يلبخند

؟يچرا زحمت کشید! ستت درد نکنهد -

:در هم کشید و گفت یدست به کمر زد و اخم هایش را نمایش يبا یک حالت بامزه ا و

!یو از کجا گرفت یدونم ک یحاال بقیه رو تقریبا م! نرید شما یجای یمثال قرار بود تنهای! خریدید؟ یشه بفرمایید شما این ساعت رو ک یببینم م -

:الت طلبکارانه او زد و گفتبه ح يلبخند ملیکا

!دید، اون موقع یدیگه رو نم يها و جا يسرتون رو کرده بودید داخل اسباب باز یکه طاها و شما دو تای یاون موقع -

:هم خندید و گفت هومن

!ها بود که يما از اول سفر تا به حال کله مون تو اسباب باز! یه آدرس بهتر بده. تقلب نکن. ا، نشد، نشد -

:درست روبرویش ایستاد و گفت. کرد و یک قدم جلوتر رفت یکوتاه کثم

 یبرسم که در این سفر بهشون دست یافتم و بهت اطمینان م یتونستم به اون داشته های ینم یبا هیچ کار و قیمت یخوام این رو بدون یملیکا، م -

!شه ینم ییب هر کسهمسفر خوب نعمتیه که نص. دم من بیشتر از تو از این سفر بهره مند شدم

:او خیره شده بود، ادامه داد يکه بدون پلک زدن در چشم ها یدر حال و

اگه صدام روت  ،يرغم میلت تن به یه تعداد باید و نباید ها بد یاگه در طول این سفر اذیتت کردم، اگه مجبورت کردم عل! حاللم کن! خانوم -

!بلند شد، بگذر ازم

.تکان داد ينگوید، سر يدهد که هومن آرام دستش را باال آورد و به عالمت این که چیز یوابلب باز کرده بود تا ج ملیکا

:کرد، گفت یکه با سماجت در چشمان او، که دوباره با هجوم ناخواسته نم شفاف شده بود، نگاه م یهومن در حال! فرو بست لب

!شن؟ یم یآخه چرا این قدر زود چشمات اشک! دختر -

!بر صورتش چکید يکرد و با پایین آوردن نگاهش قطره ا يتک خنده ا. چشم کشید، نگاه برگرفت. کم آورد ملیکا

!طلبید یبدنش به آغوش کشیدن این محرمش را م يتک تک سلول ها. عقب گذاشت یتاب گام یقرار و ب یب هومن

.بود که تا آن زمان حسش ننموده یکشش. لباس هم کوبش قلب مشتاقش مشهود بود ياز رو یحت

!دم بهتون یقول م! گفته بود اطمینان داشته باشید یکمال يبه آقا یبا چه قاطعیت! یلعنت

.صورتش را باال گرفت. گذاشته رو خواهش دل چرخید و به پهلو شد پا

شدم دوباره عاشق

قراره یچه ب دلم

.به جیبش گذاشت و مشتش کرد دست
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شود یما نم باور

رود یسر ما نم در

.کشید یقعمی نفس

شود یما نم باور

رود یسرما نم در

گذر سینه ما از

دگر گذر کند یاد

!اش درشت تر بود یا اشک بر گونه او؟ یعرق بر پیشان. اش خیس بود یپیشان

.رحمانه قلبش دست بردار نبود یب تپش

شنیده ام، از دل درد کشیده ام یب شکوه

دگر کنم يشوم جز تو اگر زمزمه ا کور

.نفس رهدوبا

قراره یچه ب دلم

رو نداره نشونیت

تو بمونه یب اگه

ستاره یمیره ب یم

.پایین انداخت سر

.فهمید یکرد، م یشناخت، حس م ییک مرد را م يها يقرار یب. تجربه نبود یب. بهت زده به او خیره شده بود نگاهش

کن باور

ندارم که بدم یدل

تونم بگم ینم یچیزی

ترمیم دلم يبرا
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هزار سال بگذره ایدب

:به خود داد و آهسته گفت یتکان

!بردارم بیام يپنج دقیقه ا. تو اتاق جا گذاشتم يیه چیز -

!به عالمت فهمیدم تکان داد يهومن فقط سر. اتاق را ترك کرد و

.دیدن را هم نباید از دست داد يانگار پلک زدن هم ممنوع بود، که ثانیه ا یچه غم ،يداشت، چه شور یآخر در مسجد الحرام چه نوای شب

!لرزید؟ یجان م يتن نلرزد که پا يشد به هنگام طواف پا یم مگر

!هم غفلت کرد؟ يسیاه ساده چیده شده رو يشد در نگاه بر این سنگ ها یم مگر

.جا بود که دیوار براي بنت اسد شکاف برداشت همین

.همین جا به دنیا آمد یعل

.ادجا بود که بالل اذان د همین

.همین جا اسماعیل شد اسماعیل،

معلوم نیست . معلوم نیست چند نفر را منقلب کرده. بعد که معلوم نیست چند پیامبر و امام در کنارش خدایشان را تسبیح گفتند یمکعب ب همین

.چند نفر را عاشق کرده، معلوم نیست

.داد یدل به رفتن رضا نم. چرخید ینم یبه خداحافظ زبان

.کرد یرحمانه تیک تاك ساعت، اتمام لحظه ها را اعالم م یحکم رفتن را صادر کند، و چه ب يشب، هر کدام مصر بود که دیگر یکآن تاری در

:پر حسرت دختر پرسید يبا نگاه به چهره . برخاست، به دنبال آن هومن هم ملیکا

!بریم؟ -

:سرش را آرام باال انداخت و گفت ملیکا

!ل نماز بخونمخوام در حجر اسماعی یم -

:کرد و گفت یهومن نگاهی به آن همه شلوغ. شلوغ بود بیت

.سعیمون رو می کنیم. باشه، بیا بریم -

.که میلیون ها آدم نماز خوانده بودند ییکعبه، جا یدر دو گام رفتند

!بود جا

:کنارش ایستاد و گفت هومن

!بخون -

!چه نماز شیرینی. نماز

.شرمسار در برابر کعبه، کعبه دلش را خواست. خواهش دلش را خواست. کعبه خواست یر دو گاماو د ینماز خواند، ول ملیکا
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!آن ها هم جا شد؟ يگشتند، هومن هنوز در فکر این بود که چه طور بین آن همه جمعیت برا یبرم وقتی

***

.گشتداد و بر یسر و صدا به محض بیدار شدن خبر از تخلیه اتاق ها م. پر هیاهو بود صبح

.کرد یملیکا در را گشود و سالم. را زد يدر اتاق کنار هومن

:پرسید هومن

!آماده اید؟ -

:به داخل اتاق انداخت و گفت ینگاه ملیکا

!شه یآره، ولی طاها بیدار نم -

:هومن به هنگام ورود گفت. در را باز گذاشت و خود داخل اتاق شد و

!دو ساعت بیشتر که نخوابیدیم یتقصیر نداره، یک یطفل. کنم یکارات برس من بیدارش م يتو به بقیه  -

بچه غرق خواب بود و به هیچ  یکرد، ول ینمود و آرام صدایش م یطاها را نوازش م يهومن موها. آخرش را هم از اتاق کرد يبازدیدها ملیکا

:گفت. عنوان قصد بیدار شدن نداشت

.مهم نیست، بغلش می کنم. شه یبیدار نم -

!یخوام ببرمش دستشوی یم یول -

!مگه موقع خوابیدن نرفته؟ -

!حاال هم بره بد نیست یچرا، ول -

!خواد، خودم فرودگاه می برمش ینم -

:گرفت، گفت یکه با احتیاط طاها را به آغوش م یحال در

!؟يندار يدیگه کار! تمومه؟ -

.نه -

.بسیار خب، پس بریم -

!نداشت یاعتراض یکس یاین بار هم کارت پروازها دست هومن بود، ول. یما شدندسوار هواپ یمعطل یبعد از کل باالخره

!کنار هم یسه صندل باز

:کرد و با خنده گفت یبه ملیکا نگاه. هایشان هومن کیفش را در قسمت مخصوص خودش قرار داد یمحض رسیدن به کنار صندل به

!یا نه؟ یکنبا طاها سر کنار پنجره نشستن بحث  يخوا یببینم، باز م -

:زد و گفت یهم لبخند شرمگین ملیکا

!نه دیگه -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 224

:هومن پر رنگ تر شد و به طاها گفت خنده

!کردم یطاها بدو کنار پنجره بشین که مامانیت رو راض -

:هومن گفت. کنار پنجره را اشغال کرد و ملیکا کنارش نشست یصندل یبا خوشحال طاها

دي کیفت رو بذارم باال؟ یم -

:گشود، گفت یدر حالیکه زیپ کیفش را م ملیکا

!یه تماس با مادرم بگیرم، بعد -

:پر حرارت مادر در گوشی پیچید يبالفاصله صدا. ملیکا شماره را گرفت. گفت و نشست يباشه ا هومن

!الو، ملیکا؟ -

:با محبت گفت. دانست مادر چه قدر نگرانش بوده و از بازگشتش خوشحال است یخوب م ملیکا

.م مامانسال -

!فدات بشم مامان، کجایید حاال؟. سالم عزیزم -

حال شما چه طوره؟! خواستم بهتون بگم بعد گوشیم رو خاموش کنم. االن تو هواپیما نشستیم -

!دخترم مواظب خودت باش... . انشاا یبه سالمت. خب خدا رو شکر. خوبم -

!بابا هم حالشون خوبه؟. ممنون -

!ا چه طوره؟طاه. آره عزیزم خوبه -

.طاها هم خوبه، مرسی -

!یشام هم مهمون داریم، گفتم که غافلگیر نش يبرا. مامان جان، میایم پیشوازتون -

!ما دیگه يریم خونه  یم! به زحمت افتادید -

!شه یدیر نم ،ير یبعد م يدو روز که استراحت کرد ییک! ما ياین جا خونه  ياول میا. نه مامان، اون جا کوچیکه -

:کشید و گفت ینفس عمیق ملیکا

!رفتیم خونه خودمون یمامان بهتر بود م یول -

:گفت یبا لحن اطمینان بخش مادر

!بهتره دیگه يگم این جا بیا یدونم که م یم يمادر، من حتما یه چیز -

:تسلیم لحن مادر گفت ملیکا

معطل شید، تا رسیدیم زنگ می زنم  یمان راه نیفتید بیایید فرودگاه کلفقط ما. دیگه باید گوشیم رو خاموش کنم! باشه، هر طور صالح بدونید -

.رسید یما تموم بشه شما هم م يتا کارها. بهتون

:گفت. انگار زیاد از این حرف خوشش نیامد مادر

تو هم نگران این . اب بیارمتونم دیگه تو خونه ت یاین قدر دلم برات تنگ شده که نم. پرسیم میایم یما ساعت فرودتون رو م. نه ملیکا جان -
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!چیزها نباش

.دیگه مامان خداحافظ -

.در امان خدا -

:هومن پرسید. را قطع کرد و خاموشش نمود و داخل کیف گذاشت یگوش ملیکا

بذارمش باال؟ يبا کیف ندار يدیگه کار -

.نه دیگه، دستتون درد نکنه -

:گفت یصمیم یکیف را گذاشت و نشست و با لحن هومن

!که؟ یوبخ -

:به لحن گرم آورد و گفت یتبسم ملیکا

.بله، ممنون -

:چشمانش ریز کرد و با دقت نگاهش کرد و گفت. تکیه داد یصندل يبه دسته  هومن

!آره معلومه، پرواز نکرده رنگت پریده -

:تاکید کرد ملیکا

!خوبم -

:تر گفت يهومن جد! دانست خوب نیست، دستانش فریز شده بودند یخودش که م ولی

. ریلکس بشین و یه دور سفرمون رو در ذهن مرور کن یخیل! راحت باش، ترس نداره که! ها علتش ترسه یباور کن نصف بیشتر پرواز گرفتگ -

.خود به خود حالت خوب شد یبین یحواست که به یه چیز دیگه معطوف بشه م

ذوق داشت بعد کمربند خودش را هم  یطاها حساب. ربند طاها را بستخم شد و کم. مهماندار هواپیما فرصت جواب را از ملیکا گرفت يصدا

.بست

:با عبور مهماندار و حرکت آرام هواپیما هومن گفت. را مقابلشان گرفت یهواپیما ظرف شکالت يخوش بر و رو مهماندار

!شکالت رو بذار دهنت و بمک -

:گفت ملیکا

!زنه یشیرینه، بیشتر حال آدم رو به هم م یول -

:متقاعد کننده گفت ومنه

!بخورش! دن؟ یچی همیشه قبل پرواز این رو به مسافرا م يبرا یکن یفکر م. نه -

دانست پزشک هم  یاین مرد اعتقاد داشت، به خصوص که م يدیگر به حرف ها. به موافقت تکان داد و شکالت را به دهان گذاشت يسر ملیکا

.هست

 يزیاد يفشرده شده و چشمانش در حال بسته شدن بود که ناگهان گرما یصندل يدسته ها ين ملیکا روبلند شدن نوك هواپیما از زمین دستا با
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.دست راستش حس کرد يرا رو

آن قرار گرفته و دست کوچکش در زیر دست بزرگ  يدست هومن رو. دستش کشیده شد ينگاهش نخست به رو. را نبسته گشود چشمانش

در فضا دوخته شده  يدور يتکیه داده و نگاهش به جا یصندل یهومن سرش را به پشت. او برگرداند بعد چشمش را به سمت. او گم شده بود

!بود

به خود . شد یتوانست به خود دروغ بگوید، دلش برایش تنگ م ینم! چه قدر حضورش در این سفر برایش مفید بود. به او خیره شد يا دقیقه

که فقط نه روز دیگر به او  يبه مرد یدلتنگ. اصال توانش را هم نداشت. حق نداشت. داد یساس پا مبایست به این اح ینه، نه، هرگز نم: نهیب زد 

!نیست يهیچ مرد يبرا یدانست در دلش جای یخوب م! نه! بود؟ ممحر

!انگشتان او دور دستش محکم تر شد يحلقه ! کشیده نشد یآرام از زیر دست هومن کشید، ول یرا خیل دستش

:تش چرخید و مات نگاهش کرد و زیر لب گفتهومن به سم سر

!چیه؟ -

.دستش باز بیشتر شد يفشار رو. حیران از این نگاه به عوض حرف، دستش را آهسته حرکت داد ملیکا

:شبیه لبخند و گفت يچیز. کشیده شد يلب هومن مختصر گوشه

!آروم باش -

.دستش به حرکت درآورد ينوازش روداد، انگشت شستش را به  یکه فشار دستش را کاهش م یدر حال و

!تکیه داد یاعتراض برگشت و سرش را به صندل یب! کامال برخاسته بود و ملیکا اصال باال رفتن آن را حس نکرده بود هواپیما

:معترض هومن را شنید که گفت يصدا

!نجو -

:دوباره به سمت او چرخید و گفت ملیکا

!چی؟ -

:یه اخم کوچک کرد و گفت هومن

!يگفتم اون شکالت رو بمک، نه این که بجو -

!داد حق با هومن بوده یآن نشان م ياست که خرده ها یمتعجب شکالت را در دهانش جا به جا کرد تا ببیند شکالت در چه وضع ملیکا

:به خود داد و گفت یهومن تکان. زد، هومن هم يلبخند

!اون یکی رو هم بده ببینم يدستت یخه دختر -

.کرد یملیکا مبهوت نگاهش م. نشست يیک ور و

:توجه به بهت او دست دیگرش را پیش آورد و دست چپش را هم در دست گرفت و گفت یب هومن

!آخه دختر این چه وضعشه؟! ينگاه کن یخ کرد -

.تمام تنش گر گرفت يلحظه ا يبرا. با این حرف دست او را باالتر برد و نفس گرمش را کف دست او دمید و
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نکن يم بازدل با

کنم یم التماست

عشق در گیرم مکن با

!گرفت؟ یدستش را م يمگر اولین بار بود که مرد ،یلعنت. به یک باره گرم شده بود تنش

!دریغ از رها شدن یدستش را کشید، ول یطور ناگهان به

:تشر رفت هومن

!ا، یه لحظه صبر کن -

:که هردو دست او را در دست داشت، گفت یدر حال و

!بکنیم يکم خونیت باید یه عالج جد يشه، برا ینم ياین طور -

:پرسید بعد

!دکتر؟ یسر دردت هم رفت يبرا -

:زد و گفت يلبخند. کرد و هم باال رفتن ضربان قلبش را یهومن که هم گرم شدن دستان او را حس م. نه یتکان داد، یعن يسر یبا گیج ملیکا

 یدقیق در این مورد ب يبه هر حال یه معاینه  یزنه، ول یدارند که کم خونیت هم بهش دامن م ینشا عصبهر چند به نظرم سردردات بیشتر م -

.ضرره

از داخل کیف دو عدد کارت و یک خودکار برداشت و در پشت یکی . صندلی نشست يکیفش را برداشته و رو. دستانش را رها کرد و برخاست و

:را به سمت ملیکا گرفت و گفت از کارت ها شروع به نوشتن کرد و بعد آن

!پشتش هم آدرس و شماره تلفن خونمون رو نوشتم! آدرس و شماره تلفن مطب روش هست. بیا، این کارت منه -

:هومن گفت. کارت را گرفت و تشکري کرد ملیکا

!، حاال تو هم آدرس و شماره تلفن خونتون رو بگو.خب -

:گفتملیکا آرام . خودکار به دست منتظر ماند و

!به نظرتون نیازه؟ -

:قاطعانه گفت هومن

!نیست ياین که بدونم همسرم کجاست، انتظار زیاد! یبله، تو تا نه روز دیگه هم در عقد من -

.او دیکته کرد يرا برا یبه همین علت آدرس و شماره تلفن. فکر بیشتر برایش نداد يبرا یمحکم او جای کالم

:پرسید هومن

!دتونه؟این آدرس خونه خو -

.بله -
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:به او نگاه کرد و گفت هومن

... .کنید یا یم یپدر و مادرت زندگ يشما حاال خونه  -

:قبل از تمام شدن حرف او گفت ملیکا

.نه، خونه خودمون -

!تنهایی؟ -

!طاها هم هست دیگه! چرا تنها؟ -

پیش پدر و مادرت؟ یرفت یبهتر نبود م -

:کشید و گفت ینفس ملیکا

نه که باهاشون . سخته دوباره بخواد برگرده پیش پدر و مادرش یکنه، خیل یمستقل عادت م یراستش بعد از این که آدم به یه زندگ. صالنه، ا -

هست که هر وقت دلم خواست  يدونم خونه ا یهمین که م یهمین حاالش هم شاید نصفه هفته رو خونه اونا باشیم، ول! مشکلی داشته باشم، نه

.ا، برام دلگرم کننده استاون ج مبرگرد

:تکان داد و گفت يسر هومن

!پدریت رو هم بده يباشه، پس آدرس و شماره تلفن خونه  -

شناخت، در مجاب کردن  یهومن را م یهر وقت دیگر و هر کس دیگر بود، ملیکا امکان نداشت زیر بار دادن آدرس یا شماره تلفن برود، ول اگر

!ماهر بود

!و خاله گذشت یان دو آدرس رضایت داد و از خیر گرفتن آدرس و شماره تلفن عمه و دایهومن به هم باالخره

:گفت. خیالش راحت شده بود یانگار کم. کشید یعمیق یصدا ول ینفس ب هومن

!؟يخورد یمن حل نشده که چرا داروهات رو نم يملیکا هنوز این مساله برا -

:کرد و گفت یخنده با نمک ملیکا

!خورم دیگه یزه که محاال سه رو -

:هم خندید و گفت هومن

!چرا؟ یحاال راست! به خوردت دادم ینه بهتره بگ -

!ره ینداره یادم م یعلت خاص -

:متفکر گفت یکم

!خب؟! يخور یقرصت رو م یش یدم، تا دیدیش پا م یصبح برات پیامک م ازدهیکنیم من هر روز ساعت  یم يپس یه کار. باشه -

:کرد و گفت ینگاهبا تعجب  ملیکا

!کنم یادم بمونه یم یحاال سع. دیشما زحمت نکش. نه بابا -

:باال انداخت و گفت ییابرو هومن
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بار تجویز کرده  کیپزشکت چند وقت ! کنم یم يها هم یه فکر 12در مورد ب ! ینداشته باش ياندازم تا دیگه بهونه ا ییادت م. شه ینچ، نم -

!بود؟

.سه روز یک بار -

!؟يجواب آزمایش خونت رو هنوز دار! کافیه ییک يهفته ا! نه -

.بله نگهش داشتم -

!خوبه، پس بیار تا ببینمش -

:آن روز هومن مانده بود، پرسید يکه کامال در کف کارها ملیکا

!کجا؟ -

:خونسرد گفت یخیل هومن

!گم کجا؟ یسفر از تنت در رفت، بهت م یدو روز که گذشت و خستگ ییک -

:شیطنت پرسید یکم با بعد

!حالت خوبه دیگه نه؟ -

:هومن با مالیمت گفت! نداشته یساعت از زمان پرواز گذشته و اصال حس هواپیما گرفتگ کیفکر متوجه شد که بیش از  یبا کم ملیکا

!برات سخت تره شده يتحمل زمان سپر ،یحرکت بشین یو ب يهر قدر چشمات رو ببند. یو سرت رو گرم کن یفقط کافیه نترس! يدید -

:به مقابل گفت يبا اشاره ا و

!بخواب یمیارند، بخور بعد اگه تونست ییدارند وسایل پذیرا -

:همین که گفت ملیکا

...یخوابم نم -

!خنده هومن بلند شود يکه این امر موجب شد صدا! دیشب اسم خواب هم خواب آور بود یخواب یبا آن ب! کشید يا خمیازه

داشتند، البته بگذریم  یپرواز خوب. به مادر و پسر که هر دو خوابِ خواب بودند، انداخت ینگاه. نمانده بود یفرودشان باق يبرادقیقه بیشتر  چند

 یصندلسر او حضور پیدا کرده بود و باز بگذریم از این که بعد از برگشت به  يباال یاز مسافران بد شده و هومن نیم ساعت یاز این که حال یک

البته نه که فکر کنید به خاطر خودش بوده، نه ! وقت به شغل سابق خود برگشت و بدون فوت وقت دست ملیکا را در دست گرفت اش در اسرع

به  يوگرنه چه سود! زده بود یبدنش را به او منتقل کند دست به این عمل چریک ياین که دستان او را گرم کند و انرژ يفقط برا! بابا چه حرفا

!او داشت؟ حال

!در پیش رو داشت یکار سخت. دست راستش را شانه وار به موهایش کشید. چهره ملیکا در خواب بیشتر پیدا بود صومیتمع

:و با حوصله صدایش کرد آرام

!ملیکا خانوم؟! ملیکا؟ -

:گفت یهومن با تبسم. ملیکا چشمانش را گشود و خمار نگاهش کرد. دستش را فشرد یکم و
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.کمربندت رو ببند. مییآ یه فرود مدو دقیق یرسیدیم تا یک -

خورد باور آن ها را به رسیدن به  یکه بر صورتشان م ینسیم خنک. گذشت که پا از هواپیما بیرون نهادند یاز ساعت پنج بعد از ظهر م یکم

و ملیکا فکر ! رجه نرودپله ها به پایین شی يکشید و دست طاها را محکم در دستش گرفت تا از باال یهومن نفس عمیق. کرد یشهرشان حتم

:آورد زبانهومن را به 

!ییبه به، چه هوا -

:گفت يبا لبخند هومن

!کنیم و خبر نداریم یم یداریم تو بهشت زندگ -

ها  یاین ها هم مستثنا نبودند، به محض روشن شدن گوش. خود بودند يهمه در حال مکالمه و تماس با خانواده ها. سالن فرودگاه شدند وارد

.ماس ها سرازیر شدسیل ت

حمل  يبا چرخ ها يطاها با ذوق و شوق فراوان در حال باز. تسمه نقاله قرار گیرد يدر سالن ایستادند تا بارها از هواپیما تخلیه شده و رو یکم

حن اعتراض آمیز ملیکا هم به جمع آنها پیوسته بود که ل. با دیده شدن اولین ساك ها همه مسافران در اطراف تسمه صف کشیدند. ساك بود

:را دم گوشش شنید نهوم

!به من يمردونه رو بسپر يکارها یو برخ یخودم متاسفم که در طول این سفر نتونستم یادت بدم که کنار بایست يواقعا برا -

:برگشت و نگاهش کرد و گفت ملیکا

!این که مردونه زنونه نداره -

:طلب کارانه گفت هومن

!وزن دارند ییهر کدوم چهل پنجاه کیلو ،یکه تو بست ییاون هم ساك ها! ؟يتسمه برش دار ياز رو يخوا یم ببینم ساك که اومد چه طور -

!کنم یرو م میسع -

:جدي گفت یکم هومن

!بیا برو حواست به طاها باشه تا من ساك ها رو بیارم پیشت ،یالزم نیست سعیت رو بکن -

.راه افتادند یدو چرخ مستقل نمودند و به سمت در خروج تمام ساك هایشان را پیدا کرده و سوار باالخره

:قبل از خروج ایستاد و رو به هومن گفت ملیکا

!بازم به خاطر همه چیز ممنونم -

 یملیکا دستش را پیش برد تا هومن دست طاها را به او پس بدهد، ول. خیره نگاهش کرد و آهسته سرش را پایین انداخت يچند لحظه ا هومن

:محکم به خود فشرد، بوسیدش و آرام گفت يحرکت طاها را از زمین بلند کرد و به آغوش گرفت و لحظه ا کیهومن در 

!شه یدلم برات تنگ م یآخه کوچولو، من خیل -

.کوچکش را دور گردن هومن حلقه کرد يهم بازوها طاها

:را زمین گذاشت و رو به ملیکا گفت بچه
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!مواظبش باش -

:طاها گفتبا گرفتن دست  ملیکا

!با اجازتون -

:تکان داد و زیر لب زمزمه کرد يسر هومن

.به سالمت -

.به حرکت آن دو خیره شد و

را آواز ده اریمستانه رو آن  ایساق يا

باز ده يبگو آن دل که برد دیآ یاو نم گر

تو يام بر مو دهیچیتو پ يام در کو افتاده

باز ده يتو آن دل که برد يکویرخ ن مست

که مشتاق توام مجنون غمناك توام ربنگ

باز ده يچه که من خاك توام آن دل که برد گر

من يسرو خوش باال يمن ا يبایدلبر ز يا

باز ده يمن آن دل که برد يلبت صهبا لعل

از خدا ينکرد یرها شرم يرا به غم کرد ما

باز ده يما آن دل که برد يدر کو ایب اکنون

یکن يزیقان تبا عاش یکن يزیچند خون ر تا

باز ده يآن دل که برد یکن يزیقصد تبر خود

عشق تو شاد آمدم از هجر آزاد آمدم از

باز ده يتو برداد آمدم آن دل که برد نزد

.کشید و راه افتاد یعمیق نفس

یازدهم فصل

اولین نفر عرفان بود که ! همیشه همین گونه بود خروجش از ساختمان فرودگاه با سیل عظیم مستقبلین رو به رو شد، البته انتظارش را داشت، با

که  یو در حال! هم حواله صورت دوستش نمود یدست به گردنش انداخت و صورتش را بوسید و با گفتن چه خبرا؟ چشمک یدر همان شلوغ
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حال از برگشت برادر، خود و خوش يهدیه دل تنگ از دور. گرفت، او را به سمت خانواده اش هدایت کرد یچرخ حامل ساك ها را از دستش م

استقبال آمده بودند سالم و احوال  ياز همکاران که برا يو به این ترتیب با پدر و مادر و رضا و بقیه فامیل و تعداد. را در آغوشش رها کرد

:پرسید یم مو جالب تر این که مدا! بود که آیسل به عنوان عضو ثابت از گردنش آویزان بود یها در حال نو همه ای. نمود یپرس

!من کو؟ يپس علوسک ها -

:کنار کشید و آهسته دم گوشش گفت یعرفان او را کم! در نهایت هدیه رحم کرد و بچه را از گردن او جدا نمود تا

!شد؟ یزود باش، بگو ببینم چ -

:زد و گفت ينیشخند هومن

!شد؟ یچ یچ -

:با حرص گفت عرفان

!کارت با دختره به کجا کشید؟تا همین جا نزدم لهت کنم بگو ببینم  -

!بشه؟ یقرار بود چ! یهیچ -

:را از پشت سر به شانه او زد و گفت یزد، مشت یبه جمع م يکه لبخند مودبانه ا یدور از چشم همه و در حال عرفان

!حاال کجاست نشونم بده! بگم؟ یآخه من به تو چ! هومن -

سمت چپش بودند با فاصله چهار پنج متر . شد راحت تر پیدایشان کرد یبود که م یمثبت حضور طاها نکته. گرداند یآرام به اطراف چشم هومن

:ناخودآگاه بر لبش آمد و گفت یتبسم. شاید

!؟یبین یپوشیده رو م یکه آب ییپسر کوچولو -

:هومن ادامه داد. تکان داد يجهت نگاه و اشاره او را تعقیب کرد و سر عرفان

!رش آویزون شدهکه پسره از چاد یخب همون -

:گفت. توانست ببیندش ینگاه به او کرد، فاصله داشتند و زیاد نم کی عرفان

!تو همین جا باش من برم یکم از نزدیک تر ببینمش -

:او انداخت و گفت يبالفاصله دست در بازو هومن

!الزم نکرده -

:با خنده گفت عرفان

!میاد یینه بابا، انگار یه بوها -

:قلبش نهاده بود، گفت يدست رو یز پشت سر به طور تقریبکه ا یدر حال و

!اوه اوه برق چشماش رو! زنه؟ یببینم این قلبه چرا رو دویست م -

:دوستش نخندد، گفت يها یکرد تا به لودگ یاش را م یکه تمام سع یدر حال هومن

!گند ید مدارن یخدا عرفان یه لحظه زبون به دهن بگیر ببینم این همکارام چ يمحض رضا -
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:گفت یخیال یبا ب عرفان

!گفتن ندارند که يبرا یول کن بابا یه عده دکتر زبون نفهم، چیز جالب -

:نگاهش کرد و خواست به طرف همکارهایش برود که باز عرفان زیر گوشش گفت یچپ چپ هومن

!گفته بودم عاشق جذبه اتم پسر؟ -

!تکان داد ينداشت، فقط سر ییجوابگو فرصت

گرفت و با دست  یکه آورده بودند با یک دست م یفراوان يکرد و دسته گل ها یداد و تشکر م یرت قبول تک تک حاضرین پاسخ مزیا به

 یالبته منطق! آورده نشده بود یهیچ گل يهم سرش به سمت چپ چرخید، اما در گروه کنار يدو بار یدر این بین یک. کرد به هدیه یدیگر رد م

.گرفت یبه هر حال دلش از دیدن این موضوع م یول .ینیبود و قابل پیش ب

:سپس کنار هومن آمد و گفت. دست داد ینزدیک شد و با پدرش به گرم یکمال ياین بین آقا در

!یزنده باش. يرو سفیدم کرد -

سرش به سمت چپ چرخیده یک بار دیگر  یوقت. عمیق و از ته دل کشید یبا رفتن او هومن نفس. دو بار با کف دست به بازویش زد و رفت و

»!آخ جون، عمو«: بود، طاها متوجه او شد

.دست از چادر مادر کشید و به سرعت به طرف هومن دوید سریع

درست هم نبود که پشت سر او رفته و برش گرداند . نتوانست یکه متوجه حرکت طاها شده بود، سریع برگشت تا مانع حرکت او شود ول ملیکا

:زد، خم شد و طاها را به آغوش گرفت و گفت یهومن با دیدن او تبسم. با کنار هومن رسیده بودبه خصوص که طاها تقری

!شیطون اون جا حوصله ات سر رفته بود؟ يا -

:درد دلش را فهمیده بود، گفت یکه انگار یک طاها

!گریه کردند فهمم یکنند، انگار من نم یکنند و چشماشون رو پاك م یاه اون جا همش آدم رو بغل م! آره -

:فهماند که طاها پیش اوست و نگران نباشد، گفت یکه با اشاره سر به ملیکا م یدر حال هومن

!؟یمون یپیش من م. عیب نداره -

.اوهوم -

:زود دست مقابل دهان خود گرفت و گفت و

!بله ییعن -

:بوسید که عرفان سر رسید و گفت یداشت طاها را م هومن

!خیال صحبت با همکاراتون شدید یوست رسیده و شما دیگه باز د یبینم نشان یم -

!عرفـــــــان -

:کرد و جلوتر آمد و گفت يخنده ا عرفان

!اون وقت اسم این آقا کوچولو چیه؟ -
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.طاها -

!بغل من؟ يبه به آقا طاها میا -

آن مرد شانس آورده بود او را آقا طاها صدا کرده بود، عوض کند تازه  يخود را کنار کشید، اصال حاضر نبود آغوش هومن را با کس دیگر طاها

!آمد یوگرنه از او بدش هم م

 یم یخورد و یک یدو تا م یگرفت، یعن یم یبودند که به پیشواز آمده بودند و رضا هم شیرین یو مادر و هدیه سرگرم تعارف به کسان پدر

شام رزرو  يبرا یگویا رستوران. هم به اصرار و تعارف قرار شد به خانه بروند يکردند و رفتند و عده ا یاز همان جا خداحافظ يعده ا. گرفت

هیچ کس مهم نبود، خب از صبح آیسل بغلش  يبچه در آغوش هومن برا. صرف شام آن جا بروند يشده بود که قرار بود مهمان ها از منزل برا

جرات کرده بود  یچه کس! مهم بود، آیسل ینفر خیل کی ياما برا! یگربود د یکس یفامیل ییآشنا یبود حاال هم یک بچه دیگر، حتما بچه دوست

 یدستانش را به سمت او گرفته بود و م یآیسل اخمو و عصبان. به پایین کرد یهومن با کشیده شدن شلوارش نگاه! برود؟او  ییبه آغوش دا

:گفت

!بغل ییدا -

:طاها گفتدو پا نشست و رو به  يخندان طاها را زمین گذاشت و رو هومن

!طاها این کوچولو اسمش آیسله، من داییشم -

:زود گفت طاها

!ندارم ییمن دا -

:زد و این بار رو به آیسل گفت يلبخند هومن

!و دوست بشید دیحاال با هم دست بد. آیسل اسم این آقا پسر هم طاهاست -

اصال هم دوستش نداشت و . اش اشغال کرده بود ییو را در بغل داا يخواست، آن پسر جا یاصال نم. سر باال انداخت که نه یبا بد عنق آیسل

 یکه لپ طاها را م یشد و در حال کیاما در این بین هدیه به آنها نزد! دادن بلند کند يخواست که اول دختر دستش را برا یمغرور هم م يطاها

:گفت ،کشید

!بچه کیه؟ -

:برخاست و گفت هومن

.با هم دوست شده بودیم، اسمش هم طاهاست یوبیه، اون جا کلبچه خ. از همسفرامه یپسر یک -

:به سر طاها کشید و گفت یدست هدیه

ضمنا گویا دوستت عرفان تنها اومده، بگو زنگ بزنه خانم بچه . نگه دار یرو خواست یهومن برنامه شام داریم ها، هر ک یراست. پسر با نمکیه -

!شام بیان يهاش هم برا

.باشه -

تازه آیسل کم مانده بود که گریه . کردند یکه در حال دوئل هستند به هم نگاه م یهر دو بچه مثل کسان. یغ آیسل به پایین نگاه کردج يصدا با
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.کند

:خم شد و گفت هومن

!شده؟ یچ -

:گفت یگریه حساب کی يآماده برا آیسل

!این موهام رو کشید -

:اخمو به طاها نگاه کرد و گفت یمتعجب و کم هومن

!؟يچرا موهاش رو کشید! آره طاها؟ -

:هم قلدر مابانه گفت یهم دلخور و کم طاها

!چون اون، زبونش رو برام در آورد -

:خنده اش را بگیرد و گفت يکرد تا جلو یفوت هومن

!؟یمواظبش باش یتون یطاها، آیسل کوچیک تره م. دیکن يباز ییحاال برید دو تا! ها دیدعوا کن نمیدیگه نب! دیکرد يهر دوتون کار بد -

خیال غرور و این حرف ها شد و  یدیگه ب. مواظبش خواهد شد یحاال که بزرگ تر است حساب. از این حرف خوشش آمده بود. حاال بهتر بود خب

:دست آیسل را گرفت گفت

!کنیم يبله، بیا باز -

:گفت خواست برود، یکه م یهدیه در حال. فاصله گرفتند یکم ییدو تا! يبه باز به

!شن ها ینگرانش م! هومن پدر و مادر طاها کوشند؟ -

!گر گرفت ياما با دیدن صحنه ا. کرد یبرگشت و به پشت سرش نگاه هومن

به  یبا برداشتن گام! او قرار داشت کیبه هر حال نزد یهر چند تنها نبودند و دور و ورشان شلوغ بود ول. درست مقابل ملیکا ایستاده بود مهدیار

:ت طاها را در دست گرفت و گفتجلو دس

.ببرم بدم به مادرش بیام -

طاها ناچار برگشت و به آیسل . او راه افتاد يتوجه به نق زدن ها یهومن ب یول! خواست برود تازه از آن دختره خوشش آمده بود یدلش نم طاها

!تازه دوست پیدا کرده بود. کرد يبا يآیسل هم بغض کرده با. کرد يبا يبا

.شد کیکه ملیکا در آن حضور داشت نزد یبلند به جمع يبا گام ها هومن

:گفت یم مهدیار

!خب خدا رو شکر، پس دیگه تمومه -

:جواب ملیکا که و

!بهتره این بحث رو بذارید یه وقت دیگه -

:محکم گفتهومن .. شدن او جا خورد، با تعجب نگاهش کرد کیملیکا از نزد. اعالم حضور کرد يهومن با تک سرفه ا که
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!اومدم طاها رو بدم -

هومن بدون دادن ! مختلف چهره این مرد را بشناسد يتوانست حالت ها یم ینتوانست لبخند بزند، چرا که به راحت» ممنون«: گفت یم یوقت ملیکا

به پشت  یداد و سپس با نگاه لحظه کوتاه به نگاه او پاسخ کیمهدیار ! هم بر لب داشت يجواب به او، چشم گرداند به سمت مهدیار که لبخند

:گفت لندترسر ب

!رو بیار این جا یشیرین! معین؟ -

:را به سمتشان گرفت و مهدیار گفت ینیشیر یو سه ساله جلوتر آمد و سین ستیو دو ب ستیجوان حدود ب يپسر

!بفرمایید، دهنتون رو شیرین کنید -

:ته بود که ملیکا گفتتصمیم نگرف یبرداشتن یا برنداشتن شیرین يهنوز برا هومن

.کنم یبفرمایید، خواهش م -

در همین . برداشت یاز آن قرابیه ها را از سین یتعلل دست باال برد و یک یبا کم. را گرفته و به هومن نزدیک تر کرد یبا این حرف گوشه سین و

ترش با دو پسر جوان آن هم در مقابل دوست و درست نبود دخ. شد کیتکیه داده بود به آن ها نزد ییکه به عصا یدر حال یفتح يحین آقا

:و آرام گفت! باالخص خانواده شوهرش تنها باشد وفامیل 

!دخترم دیگه بریم کم کم -

:با ورود پدر انگار آرامش گرفت و گفت ملیکا

!وقت ایشون شدیمدر طول سفر یه بار حالم بد شده بود که مزاحم . مکه يدکتر رستگار هستند، از همسفرا يبابا ایشون آقا -

:نزده بود که مادرش از چند گام آن ورتر زود گفت یپدر حرف هنوز

!شده بود؟ یخدا مرگم بده چ -

:زد و گفت يملیکا به مادر لبخند! شنود یهم این حرف ها را م يگوش مادرها از هزار متر ییعن

!افت فشار داشتم همین یکم. نبود يچیز -

فشرد  یدست هومن را به گرم یفتح يآقا. اش کرده بود یمن را پیدا نکرد، هر چند به صورت مستتر معرفپدرش به هو یدیگر فرصت معرف و

:و گفت

!ازتون ممنونم، لطف کردید یخیل -

.کنم یخواهش م -

:با محبت گفت یفتح يآقا

!کنید یمهمون داریم، اگه تشریف بیارید خوشحالمون م يشام تعداد -

:گفت يمجبور هومن

.ممنونم یبا این حال از دعوتتون خیل. چیدند، درست نیست که اون جا نباشم يراستش خانواده من هم همچین برنامه ا. ممتشکر -

!یدادن مهمان يبا خود فکر کرد، پدر و مادرش هم وقت پیدا کردند برا و
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:رو به مهدیار گفت یفتح آقاي

!؟يمهدیار تو که میا -

:گفت یبا تبسم مهدیار

!ر خدمتتون هستمبله، من د -

!مامان بابا هم میان؟. پس پسرم دیگه کم کم جمع کنید بریم. خب یخیل -

!نه، فکر کنم اونا برن خونه عمو -

.باشه -

:رو به ملیکا گفت و

!هر چه زودتر بریم بهتره يدخترم تو هم خسته ا -

:گفتمهدیار بالفاصله خطاب به معین . دوباره با هومن دست داد و فاصله گرفت و

!د؟یمعین ماشین منو آورد -

:دست در جیبش کرد و سوییچ را بیرون آورد و گفت معین

.آره بیا -

.خودت برو بیارش این جا -

:راه افتاد و مهدیار رو به ملیکا گفت معین

!االن معین ماشین رو میاره. دیاین جا باش -

:کرد و مالیم گفت یبه صورت کالفه هومن نگاه يلحظه ا ملیکا

!راستش قبال خاله قول گرفته با اونا برم. نه، ممنون -

:شد و رو به هومن گفت کیهمین حین هدیه به آن ها نزد در

!رن زشته بیا یمهمونا دارند م! تو؟ يکجا موند -

:خطاب به ملیکا گفت هومن

!ایشون هدیه خواهرم هستند یخانم فتح -

:رو به هدیه و

.ایشون هم مادر طاها -

:پیش برد و در حال دست دادن گفت دست هدیه

.حجتون مقبول -

.متشکر -

:هدیه در حال رفتن گفت و
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!من رفتم، هومن زودتر بیا -

:طاها دست از دست هومن کشید و با ذوق گفت. شان توقف کرد یسفید مهدیار در دو قدم يپرادو. تکان داد يسر هومن

!شم یمن سوار این ماشین م -

:ست طاها را گرفت و رو به ملیکا گفتد يبا خنده ا مهدیار

!با من بیاد؟ دید یاجازه م -

.نداره بیاد یاشکال -

:گفت یبا شادمان طاها

!شینم یجلو م یمن صندل! هورا -

:در آغوشش گرفت و گفت مهدیار

!يکه کمربندت رو ببند یبه شرط -

:در آغوش مهدیار چرخید و گفت طاها

!ماشین شما کجاست؟! عمو؟ -

:دستش را نوازش کرد و گفت یبه مهربان نهوم

!تو خونه است، ماشین منو نیاوردند -

:دوباره نگاهش را به نگاه پر تشویش هومن داد و گفت ملیکا

!د؟ید یم یاجازه مرخص -

».بفرمایید«: بر این که یخورد مبن یهومن مختصر تکان لبان

شد که عرفان بازویش را  یهومن داشت از کنارش رد م. منتظرش بود يدو متر ییک عرفان در. حرکت ملیکا، هومن هم ناچار به برگشت شد با

:گرفت و گفت

!تو؟ ییکجا -

!هان؟ -

:بهت زده گفت عرفان

!هومن؟ -

!چیه؟ -

!حالت خوبه؟ -

!چرت نگو عرفان -

:به خود گرفت و گفت يقیافه جد عرفان

!نیست که رفت مکه یبینم هومن یکه من م یاین! چرت چیه؟! تو؟ یگ یم یچ -
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:بازویش را از دست او کشید و گفت هومن

!حوصله ندارم! ول کن -

:به او گفت يبا نگاه خیره ا عرفان

.بیا با هم بریم یماشینت که نیست، برگشتن. باشه -

.رم یوم مکد کیهم ماشین بابا هست هم ماشین رضا، با . خواد تو برو مریم خانوم و بچه ها رو بردار بیار شام ینم -

.رم بچه ها رو هم میارم یبعد رسوندن تو م! خوام ببینم چه مرگته؟ یبیا، م. کنم یتعارف نم -

!خب، پس منتظر باش یخیل -

!برو ماشین رو میارم همین جا -

بودند که عرفان  بود، سوار ماشین شده يچند دقیقه ا. به گردن خود کشید یبه دو سمت چرخاند و کالفه دست يرفتن هومن، عرفان سر با

:سکوت را شکست و گفت

!؟ییچه طورا -

:بدون این که چشم از خیابان بردارد، پاسخ داد هومن

!خوبم -

:به او کرد و گفت ینیم نگاه عرفان

!؟ییکجا -

:فقط گفت یبا حفظ حالت قبل هومن

!عرفـــان -

.یزد به کانال شوخ يبا نیمچه لبخند عرفان

!خوبیه، باش يجا -

.دریافت نکرد خود دوباره شروع کرد یپاسخ چون و

!سفر خوش گذشت؟ -

.آره -

:دنده را جا زد و گفت یحرص یکم عرفان

!بود؟ یاسمش چ یراست! ؟يکار کرد یبا این دختره چ -

.ملیکا -

:باال انداخت و گفت ییابرو عرفان

!یگفت یفامیلیش رو هم به زور م یرفتن! ارتقا درجه پیدا کردند. ا، نه بابا -

!منظور؟ -
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!يبا پسرش که خوب اَیاغ شده بود! کنیم دیگه یداریم اختالط م. یهیچ -

:دوباره پرسید يمجبور. سکوت بود پاسخ

!هست؟ یهومن مشکل -

.نه -

!؟يپس چرا این طور -

 يمتعجب و عجوالنه انگشت رو! ؟ملیـــــکا. را به دست گرفت یهومن گوش. داشت یدو تیک کوتاه موبایل هومن خبر از آمدن پیامک يصدا

:صفحه کشید، پیامک باز شد

.تعداد مهمون زیاد باشه، معموال در منزل ما بخش مردونه و زنونه جداست -

 یخواست جواب یم! را بر لبان هومن نشاند يدر همین دو جمله بود که لبخند یاما چه حکمت! یبدون پسوند و پیشوند اضاف. یدو جمله خال! همین

:نوشت بدهد،

.فردا يبذارش برا ،يخسته ا! ها یساك ها رو امشب باز کن يبرندار -

:داد يکلمه ا کی یو جواب! نه خود هومن بود بالشک. پیام خندید يتکان داد و به لحن دستور يبا دیدن پاسخ پیامش سر ملیکا

.حتما -

:عرفان که کامال او را زیر نظر داشت، گفت. تکیه داد یصندل یو سرش را به پشت. نفس عمیق و راحت کیلبخند و . یک نگاه سریع. کیت دو

!پاتر رو بده ببینم ياون چوب هر -

:گفت یبا تبسم هومن

!؟یگ یم يدار یچ -

حاال بده ببینم چه . زنم دریغ از یه نگاه، لبخند که پیشکش یتوش نوشته، دو ساعته من دارم فَک م یگم اون ماس ماسک رو بده ببینم چ یم -

!معجزه به وقوع پیوست يورط

:با خنده گفت! نتوانست یرا از دست او بگیرد ول یکرد گوش یعرفان بالفاصله دست پیش برد و سع. بدون عکس العمل ماند هومن

!گم اون رو بده به من یبا زبون خوش دارم م -

- . ...

!با توام! هومن؟ -

- . ...

!هومــــــن؟ -

!چیه؟ -

!رفت؟ ياغفال شد! يوا! کار کنم؟ یخدایا حاال چ! بچه ام از دست رفت ییعن! دادیب يداد، ا يا. و بخونمخوام پیامکت ر یم -

:کرد و گفت یکوبید، نگاه یبا مشت به سینه خود هم م یبه لحن و حرکات دوستش که گاه هومن
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!؟يخوا یم یچ -

!مببین هومن بذار روشنت کنم تا او پیام هات رو نخونم ول کنت نیست -

:را دست عرفان داد و گفت یکرد و دوباره پیامک را گشود و گوش یخنده آرام هومن

!بفرما -

:بعد با حیرت گفت. توانست گشود و دوباره خواند یکه م ییچشمانش را تا آن جا. پیغام ها را خواند يدو بار ییک عرفان

بود، اون  یگم این پسره ک یم! آقا من که کم آوردم! رید؟ یصدقه هم م ترکید این قدر قربون یشما نم ییعن! يواقعا چه الفاظ عاشقانه ا -

!باید بیاد مقابل تو لنگ بندازه يمولو يامم، خواجه حافظ بن سعد. شاعره

:را از دست عرفان گرفت و گفت یگوش

!یش یتو آدم نم -

:با خنده گفت. گردید یو همسر مستفیض ماز جانب دوست و فامیل  یخیل. به این جمله و باالخص این جمله عادت داشت عرفان

!کنید یپر عطوفت ارسال م يدن، شما براشون توصیه ها یخانوم بهتون توضیح م! هومن راستش رو بگو، جریان چیه؟ -

:عرفان به اصرار گفت. نگفت يتکان داد و چیز يسر هومن

!؟يهومن نگو که کار دست خودت داد -

!منظور؟ -

!جا پیش رفته؟رابطتون اون جا تا ک -

!واضح تر بگو -

!شد؟ یمگه این محرمیت قرار نبود یه محرمیت ساده باشه، بعدش هم نخود نخود هر که رود خانه خود؟ پس چ! دیگه واضح تر از این؟ -

!دونم ینم -

:کشید و بلندتر گفت ينفس کالفه ا عرفان

!د؟یداشت يدونم هم شد جواب؟ شما مگه اون جا با هم رابطه ا یببینم، نم -

:تر شد يهم جد هومن

!منظورت از رابطه دقیقا چیه؟ -

!غیر از برخورد با یه غریبه يهر رابطه ا! یهر چ -

.تمام دو هفته رو با هم رفتیم بیرون، با هم برگشتیم، با هم خرید کردیم، با هم رفتیم زیارت، با هم رفتیم حج. بله داشتیم -

!چرا؟ -

بازم ... چون! شدم یچون در اون مملکت غریبه نگرانش م. چون دوست نداشتم اون جا تنها بره بیاد! چون همسرم بود! چون اون یه غریبه نبود -

!بگم؟

:مکث کرد و گفت يچند لحظه ا عرفان
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!؟یحاال چ ،يخب حاال که برگشتید ایران و تحویل پدر و مادرش داد -

- ...

!بود؟ یببینم دلیل کالفه بودن امروزت چ -

- ...

!؟يکرده بود یامروز چرا قاط -

- ...

:دست برد به گردنش و گفت دوباره

!؟يدوسش دار! فقط جواب این سوالم رو بده -

 یدر حد شوخ! نباشد يامیدوار بود جد. کشید یعرفان هم پوف. زانویش قرار داشت مشت کرد يرا که رو یکشید و دست ینفس عمیق هومن

:شد و بعد گفتساکت  یکم! قبول داشت نه بیشتر

!؟يدر چه حد! چه قدر؟ -

:زیر لب گفت هومن

!؟یچ -

!؟يدوسش دار يگم در چه حد یم -

!نپرس -

.کرد یبود که فکرش را م یاوضاع بدتر از آن. از جدیت فرا گرفته بود يعرفان را هاله ا چهره

:فاصله گفت با

!ازدواج؟ يبرا ییعن -

دنده  يعرفان حرصش را رو! در کار نبود یتکذیب. ه عبور تند تند درختان از کنارش چشم سپردصورتش را به سمت راست چرخاند و ب هومن

:آهسته تر گفت! شد یمانع عبور سریع تر م یو شلوغ کیتراف! گاز در دسترس نبود. کرد یخال

!اون یه بار ازدواج کرده، یه بچه داره! ؟يدر پیش رو دار یچه کار سخت یدون یم -

!؟یکه چ -

!نداره؟ یز نظر تو اشکالا -

!نه -

!شاید پدر و مادرت با تو هم عقیده نباشند یول -

- ...

!کردنشون چه قدر سخته؟ یراض یدون یم -

!کردن خودشه یکردن خونواده ام نیست، مشکل من راض یمشکل من راض یول. دونم یم -
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:به صورت هومن کرد و گفت ینگاه عرفان

!؟یچ ییعن -

!ها رضایت بده نیست یشناسم به این سادگ یکه من م یاون زن ییعن -

:گفت یبا اخم عرفان

!هم دلش بخواد یحرف مفت نزن، خیل -

!قضاوت از دور نکن! شناسیش ینم -

!بود؟ یکه پیشتون بود ک يببینم اون پسر -

!کدوم؟ -

!همون که پرادو داشت -

.مهدیار -

:فکر گفت یبا کم عرفان

!؟یمهدیار کمال -

.وهوما -

!باهاش داره؟ یاون وقت نسبت -

!یخانوادگ ییه دوست -

!مجرده؟ -

!عرفان بیست سوالیه؟ -

!شه یهم م یالزم باشه هزار سوال. آره -

.خب پس نگه دار هم قدم بزنیم هم حرف یخیل -

!شه ینم -

!نترس زوده -

:زد و گفت يلبخند عرفان

ها تقصیر هم ندارندها، نه که ازدواج  یطفل ییعن! دارند یتا ماشین هم پشت سرم ردیف نگه م ترسم مشکلم اینه که اگه نگه دارم بیست ینم -

!کنند یم یحاال دارند تالف. آرزو به دل موندند پشت سرت بیان ينکرد

:برگشت عقب را نگاه کرد و با خنده گفت هومن

!از فرودگاه همین طور دنبالمونند؟ یا، یعن -

!هم بکنند یها بردار از پنجره تکون بده الاقل یه کیف ياز اون دستمال کاغذ گم دو تا یم. آره خب -

:و گفت خندید
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!؟يشد یشد تو عاشق خواهر عل یعرفان چ یراست -

!دیگه یپرس یم. اوغور بخیر -

!؟یشد که تصمیم به ازدواج باهاش گرفت یخوام بدونم چ یفقط م. دونم یم ییخب یه چیزها -

!کار کنیم به همون رضایت دادیم یدیگه چ ،یکوچیک تر نداشتنه که تو خواهر  -

.یشوخ یب -

:مهمان لبان عرفان شد و گفت يلبخند

!؟یدون یجریان اون روز رو که م! جوشید یراستش بعد از این که اون روز از خونه شون زدم بیرون، دلم مثل سیر و سرکه م. دونم ینم -

.آره -

 یکم! زدم دعواش کنه یاخالقش تنده، حدس م یکم یکه عل یدون یبه شدت دل نگران بودم، م. م و برگشتمدو بار تا سر کوچه رفت ییک -

آیفون رو  یحاال عل! فکر کن. دیدم اوضاع بحرانیه، سریع آیفونشون رو زدم یوقت یول. درشون واستادم، امیدوار بودم که این طور نشه يجلو

حاال در . جا گذاشتم يیه چیز یگفتم چیزه، یعن! ؟یچرا نرفت! شده؟ یگه عرفان چ یتعجب برگشته م با! گفتم منم! بگم؟ یچ موندمبرداشته من 

!؟یکنه بگم چ یم ياون گیر و دار مگه ذهنم یار

:کند یخندید و لحن تعریفش موجب شده بود هومن هم با او همراه یخودش غش غش م عرفان

دیوونه  یاون وقت عل! گردیم، یهو به زبونم اومد یدنبال عینک بابا م یده بار همگ يونه روزاز بس تو خ! یهو مثل یه چیز روتین گفتم عینکم -

! داد یشد، منو درسته قورت م یپیدا م يچیز يخواست دایناسور یاون لحظه دلم م ییعن! ؟یزن یتا حاال عینک م یگه عرفان تو از ک یبرگشته م

اون ! ها یبه چشم نداشت یعینک ياومد یمکث کرد و گفت عرفان وقت یکم یعل! گم یرو م خالصه بعد یه کم من من گفتم آهان عینک دودیم

!رو خفه کنم یخواست خودم با همین دستام عل یلحظه دلم م

:کرد و هومن با خنده گفت یمکث عرفان

!خب بعدش؟ -

حاال . دم در معطلش کردم تا حرصش بخوابه یم ساعتچه طور نی یدون یدیگه نم. اون هم اومد! گفتم یه لحظه بیا دم در یحرص. دیگه یهیچ -

. تو اون خونه جا گذاشته بودم يکم داشتم، انگار یه چیز يیه چیز یبرگشتم خونه ول. کنه یمسخره ام م یشه کل یصحبت اون روز م یهم وقت

یه چند ماه ! نه تو کوچه شون و دم خونه شون بودمبها یبعد از اون روز با بهانه و ب. کرد یمریم برام فرق م یمن کم سر به سر دخترا نذاشتم ول

یه . رفتم تا بلکه مریم بیاد بیرون و ببینمش یرفتم و یه کم تو کوچه شون قدم رو م یقبل و بعد رفتن به پادگان م. شدم يسرباز یگذشت و راه

پادگان که نرفتم و غیبت خوردم و به خاطرش  .هومن دیوونه شده بودم یبار دیدم چند نفر با یه دسته گل وارد خونه شون شدند، جات خال

رفتیم پارك نزدیک خونه شون و . و گفتم بیا بیرون کارت دارم یتا اونا بیرون اومدند، زنگ زدم به عل. پانزده روز اضافه خدمت نوش جان کردم

ندارم  يکه خودم خواهر یدون یم. بودم یعل از طرف یمنتظر یه مشت و مال حساب. دریا و جریان عالقه ام به خواهرش رو بهش گفتم هدل زدم ب

: بعد یه مدت بهم گفت یول» !زدم یحدس م«: زد و گفت يلبخند یعل یول! داره يیه برادر چه رفتار یدونم تو چنین شرایط یو اصوال زیاد نم

بریم فالن جا بشینید دو کالم با هم حرف بیا . خود مریم دلش با تو نبود يیهو دید یذارم ول یم یمریم یه عیب يخواستگارها مهمن دارم رو ه«
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فکر کن من بلبل . با مریم اومدند زبونم بند اومده بود یوقت. بده يچنین پیشنهاد یشد عل یاصال باورم نم» .به هر حال تکلیف مشخص بشه. بزنید

!د شدمدیگه همین، رفتم و گفتم و دل شاد شدم حلقه رفت دستم و داما! شه؟ یم یبند بیاد چ مزبون زبون

:گفت يبا لبخند هومن

!يحساسش قطع کرد يجا -

!خصوصیه یاوناش دیگه خیل ،یه یه -

:تر پرسید يجد یکم هومن

!؟یهست یراض -

!من که راضی ام! خب اون دیگه مشکل خودشه یخوره ول یاز دستم حرص م يهر چند اون زیاد. زیاد یآره، خیل ،یخیل -

.دوباره زد زیر خنده و

!کنیم به آپارتمان جدید ین فکر کنم در عرض همین هفته اسباب کشهوم یراست -

!من که از مسافرت اومدم و خسته ام! ؟یچ یاون وقت این یعن. آهان -

دلم  یدون یم یول! یاین هفته که تو هم برس يرو نگه داشتیم برا یاصال اسباب کش! نگاهش کن! همه دوست دارند ما هم داریم! يغلط کرد -

!سوزه؟ یم یواسه چ

!؟یچ -

!شه که یدر دکون ما تخته م ،یاگه تو ازدواج کن یبه دلم صابون زده بودم هر وقت مریم با یه تیپا بیرونم کرد، میام پایین پیشت ول -

***

 ییه که مکه به ملیکا کرده بود، به اصرار هد يدر حدود ساعت دوازده خانه کم کم ساکت شد، برخالف توصیه ا. بود یشب، شب شلوغ آن

البته این کار . مجبور شد بیدار بماند و تن به گشودن ساك ها بدهد» .کنم یاما من ساك ها رو باز م یبخواب یتون یتو اگه دلت بخواد م«: گفت

 در. گشت یبا باز شدن هر کدام از وسایل هدیه متحیر م. کند یتوانست شلوغ یداشت آن هم این که آیسل خواب بود و نم بزرگیک حسن 

:عجب بود که برادرش این قدر سلیقه را از کجا صاحب شده و باالخره هم نتوانست سکوت کند و گفت

!؟یهومن این پارچه ها رو خودت گرفت! ریزه یبچه ام از هر انگشتش یه هنر م! گم مامان این هومن دیگه وقت شوهر دادنش شده ها یم -

!نه، دادم همسایه ام گرفته -

!حاال این پارچه ها مده؟ یدونست یاز کجا م! تو و این همه سلیقه محاله نیست، یباور کردن -

!خب برندار ،يدوست ندار! ا، هدیه -

.نه بابا -

:کرد، گفت یکه عروسک ها را نگاه م یدر حال و

!يآورد یدیگه الزم نبود پنج تا م یخواد ول یعروسک م یحاال آیسل گفت خیل -
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:ار گذاشت و گفتدو تا از عروسک ها را کن هومن

!دیگه است ییک ياین دو تا برا. همش مال آیسل نیست -

 یاین رو حتما بردارید خیل«: گفت یکرد و م یپوش را با عالقه نگاه م یبه یاد آورد که هنگام انتخاب عروسک ها، ملیکا این عروسک ل و

دو بار از  یحت. خودشان هم بگیرد ياز آن عروسک را برا ییکا یکتوانست قسم بخورد که حضور او در کنارشان مانع این شد که مل یم» !قشنگه

.زد و آن را کنار گذاشت يلبخند» !من عروسک دوست ندارم«: و طاها گفته بود »؟يخوا یطاها تو هم از این عروسک م«: بود سیدهطاها پر

:کنجکاوانه پرسید هدیه

!؟یگرفت یک يپس برا -

!؟يدار کار یتو چ! گرفتم دیگه ییک يبرا -

!شهر هرته؟ يفکر کرد. من باید بدونم! ؟یچ ییعن -

!هدیه؟ -

:گفت مادر

!دیگه از دوستاش گرفته یدختر عرفان یا یک يالبد برا! ؟يکار دار یچ -

 گفته يجد یکه داخل اتاق هومن قرار داشت و هومن خیل یدست يآن عروسک و ساك کوچولو ینگفت ول يباال انداخت و چیز ییابرو هدیه

!زد یبه او چشمک م يبدجور» !زنه یبهش دست نم یمنه و کس یاون ها لوازم شخص«: بود

کرد فکر نکند،  یم یهر چه بیشتر سع! يچیز، آرامش فکر کیبرگشته بود جز  يهمه چیز به روال عاد. گذشت یروز کامل از برگشتشان م دو

دید  یدور م یخیل یگاه. برایش ایجاد کرده باشد یعمیق یو وابستگ یتگعجیب بود که در عرض دو هفته این چنین دلبس. شد یکمتر موفق م

 کی ،يقرار یب کی. کرد یکمبود در زندگی اش احساس م کیحال  یول» !کم ندارم یدر زندگ يمن چیز«: گفت یم یسادگ بهرا که  ییروزها

که  ییدلتنگ آن کوچولو یتنها دلتنگ ملیکا، بلکه حتنه . توانست دروغ بگوید دلتنگ بود یبه خود که نم! یو شاید حس زندگ ییحس تنها

»!کشتمت«: گفت یکرد و م یم فروشمشیر را با تمام زورش در شکمش 

نمود قرصش را  یم يکه به ملیکا یادآور ییهمان پیامک ها. ملیکا ارسال کرده بود يبود که برا یارتباطش در دو روز اخیر همان دو پیامک تنها

را ارسال نموده بود، دریغ از یک کالم » متشکرم«و یک بار کلمه  »یمرس«انصاف که در جواب یک بار کلمه  یب يو ملیکا! هر چه سریع تر بخورد

!حرف اضافه

ماشین را کنار کشید و موبایل را در دست . مختصر در راه بیمارستان بود یسرکش کی يهفت و نیم بود و از مطب خارج شده و برا ساعت

!طول کشید تا جواب دهد! زد و لمسش کرد يلبخند. و سریع سیو بود یشخص ير بخش تلفن هانام ملیکا د. گرفت

بعد از ظهر به منزل خود برگشته بود و تمام دو روز قبل را در منزل ! کند؟ یدانست چرا در برداشتن تعلل م یدر دستش قرار داشت و نم یگوش

را دم  یچشمانش را بست و با پذیرش تماس گوش. کرده بود به جریانات سفر فکر کندمادر بوده و آن قدر با مادر حرف داشت که کمتر فرصت 

!داشت گهگوشش ن

بله بفرمایید؟ -
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!سالم خانم -

.سالم -

؟یخوب يچه طور -

حال شما چه طوره؟. بله، ممنون -

کنه؟ یکار م یطاها چ. من هم خوبم -

!اون هم خوبه، متشکر -

؟ییکجا -

.منزل خودمون هستم -

؟یاین رو گفتم که در جریان باش. طول بکشه یممکنه کم! ملیکا فردا ساعت شش بعد از ظهر بیا مطب. بسیار خب -

چرا؟ -

!از همکارام متخصص مغز و اعصابه و فلوشیپ سر درد داره، بد نیست ویزیتت بکنه یراستش یک -

مطب ایشون کجاست؟ -

چه طور؟ -

!شم یرم، دیگه مزاحم شما نم یخب آدرس مطبشون رو بدید، خودم م -

!؟ییتنها -

.رم ینه با مامان م -

:با این حال گفت! خواست با مادرش بیاید یاصال دلش نم! نه اوه

!ریم یبه مطب من، از اون جا با هم م دییبیا! اشکال نداره -

!د؟یایاون وقت به مامان بگم شما چرا همراه ما م! شه که ینم -

:کرد و گفت یآرام خنده

!شم یاتفاقا خوب هم هست با مادرت هم آشنا م! خب بگو چون شوهرمه ،یقرار نیست که دروغ بگ -

:گفت يجد ملیکا

!رستگار؟ يآقا -

بله؟ -

!شه که یاین طور نم -

خوام خودم هم  یم بعدش،. نداره يپس تنها رفتنتون هیچ فایده ا! دکتر مودت تا حداقل چهار ماه دیگه ویزیتش پره يببین آقا. شه یچرا م -

پس، فردا ساعت شش . ساعت شش و نیم فردا برات وقت گرفتم يخب برا! دم یکنم و نتیجه معاینه رو بهش م یاصال خودم معاینه ات م. باشم

!باشتو مطبم 
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! نبود يچاره ا. داد یرار مبایست مادر را در جریان ق ینه مثل این که در کل نم! گفت؟ یبه مادرش چه م. کرد ینداد، داشت فکر م یجواب ملیکا

:جواب نگشوده بود که هومن گفت يهنوز لب برا

!یدیر نکن! تونم بیام دنبالت یببین اون ساعت من مطب هستم و نم -

- . ...

!ملیکا؟ -

بله؟ -

!هنوز دستته یپس گوش -

.بله هست -

؟يبا مادر میا -

!احتماال تنها بیام. نه -

:بر لبش نشست و گفت يلبخند

!یهر طور راحت. باشه -

.ممنونم براتون زحمت شده -

!خواهش -

د؟یندار يدیگه کار -

!داره؟ يحاال چه عجله ا اوف،

.نه -

.پس خداخافظ -

!خدا نگهدارت -

.نفس عمیق به کام کشید و لبخندي زد کیعقب انداخت و عطر پیچیده در داخل ماشین را با  یبه صندل یرا قطع کرد و نگاه تماس

به  یمخف يدلهره ا. گفت و به داخل ساختمان رفت... رو به رویش انداخت و زیر لب بسم ا ینگاه به مجتمع پزشک کینگاه به کارت و  کی

به  یخب هومن بود و کارهایش زیاد قابل پیش بین یآمد خیالش راحت تر بود ول یدانست اگر با مادرش م یوجودش چنگ انداخته بود، خوب م

 ینفس عمیق» .طبقه دوم یدکتر هومن رستگار جراح و متخصص داخل«. کرد ینگاه يبرد نصب شده در سمت راست ورود به! رسید ینظر نم

ده نفر  يبه آسانسور نداشت به خصوص که مقابل آن آسانسور چهار نفر يرفتن به طبقه دوم که دیگر نیاز يبرا. کشید و به سمت راه پله رفت

! دانست چرا نفسش گرفته بود؟ یخود نفس نفس نزند، نم یتازه کند و هنگام ورود به مطب ب یایستاد تا نفس ومدر پاگرد طبقه د! منتظر بودند

به شش مانده  يبه ساعت کرد، هنوز پنج دقیقه ا ینگاه! آورد ینفس کم نم یکرد ول یصد بار پله ها را باال و پایین م يدر منزل مادرش روز

مرتب کرد و وارد اتاق انتظار  یچادرش را کم» !دو ساعت زود رسیدن بهتر از دو دقیقه دیر رسیدن است«: شاشکال نداشت به قول پدر یبود، ول

».هفت یشنبه تا چهارشنبه، ساعت چهار ال يویزیت روزها«: نوشته شده بود ییتابلو يرو. شد
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می  یمنش. زد یسر شماره دادن چانه م ینیز با منش ینشسته بودند و زن یصندل يدو نفر رو! به دور و ور کرد، اتاق انتظار خلوت بود ینگاه

:گفت

.دوشنبه هست يتونم براتون بدم برا یکه م یکنه؟ اولین وقت یم یمن چه فرق يباور کنید امکان نداره، وگرنه برا -

!امروز که مطب خلوته! آخه چرا؟ -

!همین هم خلوته يبرا! دکتر بعد ساعت شش پذیرش بیمار ندارند يامروز آقا -

!فردا یه وقت بدید يحداقل برا -

:کرد و گفت یدوباره دفتر را گشود و نگاه یمنش

دکتر هستید دارم براتون  يخود آقا يروز دوشنبه هم چون از بیمارها يخارج از زمان هم وقت دادم، برا يیه چند نفر یحت. آخه ببینید پره -

!ذارم یم یوقت اضاف

!دیداد یهمون روز وقت م يومدیم براا یقبال که هر روز که م ؟یچ يبرا -

.گرده یهمین از هفته بعد دوباره به روال گذشته بر م يمسافرت بودند برا یدکتر یه مدت يآقا -

:با این حرف رو به ملیکا کرد و گفت و

د؟یخواست یبفرمایید؟ وقت م -

:گرفت، با این حال گفت یست وقت مبای یکند پس بله م یفکر کرد، هومن گفته بود که خود معاینه اش م یکم ملیکا

.ندارم، شما اول به کار ایشون برسید يعجله ا -

:کرد و گفت یدوباره رو به زن قبل یمنش

دوشنبه بنویسم؟ يبرا یخانم نام -

:و خوش فرمش را به نمایش گذاشت و گفت یعسل يحوصله شالش را باز و بسته کرد و موها یب زن

!باشه! چاره چیه؟ -

.ره رضایت داد و رفتباالخ و

:خطاب به ملیکا گفت. داد یبه سر داشت و حدود بیست و دو بیست و سه ساله نشان م یمشک يکرم رنگ و مقنعه ا یروپوش یمنش

!خواهید اولین وقت روز سه شنبه است یاگه نوبت م -

 یمشکل به نظر م ید، برایش این دیدار مجدد کمخواهد آن جا را ترك کن یدانست که دلش م یتعارف م یب. سکوت کرد يچند لحظه ا ملیکا

:آرام گفت! هر چند دلش برایش تنگ هم شده بود! ترسید یتمایل به ارتباط بیشتر نداشت از عاقبت این ارتباط م. رسید

شه؟ یامروز نم يپس گفتید برا -

.نه -

 یول. کند یساعت کامل از ویزیتش را زده تا او را همراه کیهم شرمنده شد که او  یکم. دانست یم یعلتش را بهتر از هر کس. تکان داد يسر

خواست به این  یدلش م یخیل. باشد یگفته بود امروز ویزیت ندارند و اولین زمان روز سه شنبه م یمنش! برگشتن داشت يخب حاال بهانه برا
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 يدانست برا یبه خصوص که م! کند یوست از سرش مترسید، احتماال هومن پ یاز آخر و عاقبت این کار م یشود و برگردد، ول تمسکموضوع م

:ناچار گفت! يباز یبا پارت يکه حاال اسمش را یادش رفته بود وقت گرفته آن هم به احتمال قو يساعت شش و نیم از دکتر دیگر

!دکتر گفتند امروز ساعت شش بیام يخود آقا یول -

:پرسید. از تعجب را در نگاه او دید یشد رنگ یم یحت. نداختبه او ا ياین بار سر بلند کرد و نگاه خریدارانه ا یمنش

اسمتون؟ -

.یملیکا فتح -

:آورد، گفت یدست دادن پیش م يکه دستش را برا یزد و در حال ياز جا برخاست و لبخند یمنش

!دم یشما بفرمایید بهشون اطالع م. بله منتظرند. خوش اومدید یخیل -

:را زد و گفت يتلفن را برداشت و دکمه ا یگوش اشاره کرد و یبا دست به صندل و

!تشریف آوردند یخواستم اطالع بدم خانوم فتح. دکتر يخسته نباشید آقا -

- . ...

.بله، چشم -

:به ملیکا زد و گفت يرا زمین گذاشت و لبخند یگوش و

بیارم خدمتتون؟ ییچا -

.ممنونم. نه -

رسید پسر اوست از اتاق خارج شدند و به دنبال آن  یکه به نظر م یهمراه با پسر جوان یشد و مرد مسندقیقه نشده بود که در اتاق معاینه باز  دو

ملیکا هم . زینت بخش صورتش شد و به طرف او رفت يلبخند. که به چشمانش داد ملیکا را دید يبا چرخ مختصر. هومن نیز از اتاق بیرون آمد

! نمود یغریبه م یهومن در هیبت جدید و با روپوش سفید برایش کم. تبسمش به لبخند تبدیل نشد. در پاسخ زد یاحترام او برخاست و تبسم به

:دریافت کرد یکرد و پاسخ گرم یدر سالم دادن پیش دست

!دیافتخار داد! یسالم خانوم فتح -

!ملیکا نیز مجبور به دست دادن شد! دستش را پیش آورد و

پس رابطه این ها باید نزدیک تر از ! دست بدهد یآن جا بود، ندیده بود هومن با زن یکه منش یسه سالدر عرض ! واقعا بهت زده بود یمنش نگاه

!يبه به چه سوژه ا! دانست یم یاین موضوع را به خوب. این حرف ها باشد، به خصوص که پوشش و عطر آن روز دکتر ویژه بود

:در همان حال دست دادن پرسید هومن

؟يچه طور -

از حضورش در آن جا گرما به نوك انگشتانش  یدانست این بار از استرس ناش یملیکا م یول! این دختر یخ کرده بود ياز دست هابود ب جالب

:در حال رها کردن دستش پاسخ داد. رسد ینم

!از لطفتون، خوبم یمرس -
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:اش کرد و گفت یرو به منش هومن

چند ویزیت مونده؟ -

:که حضور داشتند، گفت ییابه خانوم و آق يبا اشاره ا یمنش

.یفقط یک -

:تکان داد و دوباره نگاهش را به همسفرش داد و گفت يسر هومن

!ایشون رو هم ویزیت کنم بعد در خدمت شمام -

.کنم یخواهش م -

.به خود آمد یمنش يصدا با

!دکتر منتظرتون هستند يبفرمایید، آقا -

.بله، ممنونم -

 یبا خطوط آب يسرمه ا یهومن پشت میزش قرار نداشت، روپوش سفیدش را هم درآورده بود و با پیراهن. ارد شدبه در زد و و يتقه ا. برخاست

.زده و همین موجب گردیده بود که کشیده تر به نظر برسد یکال ست تیره رنگ ،یمشک يروشن و شلوار

:ت و گفتگفت و دم در رف یمیزش کرد و بفرمای يبه مبل روبرو يدیدن ملیکا اشاره ا با

!تونید تشریف ببرید یخانوم دادفر شما م -

!اش ارضا شود ياش که نه، حس کنجکاو یدوست داشت که بماند تا فضول یکرد، اما در واقع خیل یمجبور به اطاعت شد و خداحافظ دادفر

!مطب را بست و کلید را در قفل چرخاند يهومن بیرون رفت و درب ورود. هنوز ننشسته بود ملیکا

در . مبهم در تنش نشست یشدند، اما ترس ینبود که تنها م ياین اولین بار. چرخش کلید درون قفل به اندازه یک شوك، نفسش را گرفت ياصد

!نا برابر ینبود، به هر حال هومن مرد بود و از لحاظ قدرت جسم يواقع این ترس اختیار

:در حال ورود به اتاقش گفت هومن

!؟یچرا ننشست -

دست او را دعوت به  يخودش زودتر نشست، البته نه پشت میز معاینه، و با اشاره ! تر شد يچهره اش جد یبه چشمان ملیکا کم یبا نگاه و

.کرد یمبل روبروی ينشستن رو

!تعلل نشست یبا کم. کرد فکر کند، به این مرد اعتماد کامل دارد و عالوه بر آن محرمش هم هست یسع ملیکا

میز  يخم شد و کلید را رو یهومن اندک. قرار داشت یآن فقط یک گلدان کوچک با دو شاخه گل مصنوع يبود که رو یفاصلشان میز کوچک حد

!نزدیک تر به ملیکا یکم یمیز مقابل هر دویشان، ول يقرار داد، رو

.حرف بیرون رفت یبرخاست و ب دوباره

 یاز قوط یمیز قرار داد و خودش در یک يیوان یک بار مصرف آورد و روو دو بسته کیک و یک ل یران یدو قوط یهنگام برگشت در یک سین به

:ها را گشود و در حال ریختن محتویات آن داخل لیوان گفت
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چه خبرا؟ -

:کشید و گفت ینفس آرام ملیکا

.یسالمت -

!طاها کجاست؟ -

.پیش مامانه -

.اوهوم -

.لیوان را به طرف ملیکا گرفت و

!نوشید، اما تنش قرار نگرفته بود يد و جرعه الیوان را به لب بر ملیکا

:گفت یداشت گذاشت و با اندك اخم يکه لیوان را گرفته بود و لرزش مختصر یدست يخم شد و دستش را رو. کرد یبه دقت نگاهش م هومن

!چیه؟ -

:گفت یبا نگاه ملیکا

!چیه؟ ،یچ -

:گفت يهمان طور جد هومن

!؟یترس یتو از من م! ؟یچ یاین لرز یعن -

:را کنار کشید و حرصی گفت دستش

!معموال مطب تا ساعت هفت بازه، در رو قفل کردم که مراجعین مزاحم نشن -

به دیوار  يعمدا با سر و صدا کلید را چرخاند و در را تا انتها گشود و طور. رفت یاز جا برخاست و کلید را به دست گرفت و به طرف در خروج و

!از داخل اتاق هم شنیده شود تکیه اش داد که صدایش

ملیکا حق نداشت از او بترسد، این حق را به . بود یعصبان. پنجره اتاقش ایستاد يمیز خودش پرت کرد و روبرو ياتاق برگشت و کلید را رو به

!بودن با او بترسداز او دیده بود که از تنها  یکه کنار هم بودند چه رفتار اشتباه یمگر در طول مدت. داد یهیچ عنوان به او نم

:آهسته به طرف هومن رفت و گفت. آهی کشید و بلند شد ملیکا

!گفتم؟ ياصال مگه من چیز. خواستم ناراحتتون کنم یمن نم -

:به سمت او برگشت و تند گفت هومن

!؟یکن یباعث شده که پیش من احساس نا امن یدوس دارم بدونم چ! مگه همه حرف ها رو باید به زبون آورد؟ -

:مظلوم گفت ملیکا

!هستید؟ یحاال چرا عصبان -

:نفسش را بیرون داد و آرام تر گفت. نگاه از او برگرفت هومن

!يناراحت از این که تو بعد این همه مدت باز بهم اعتماد ندار. نیستم، بیشتر ناراحتم یعصبان -
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:قاطعانه گفت ملیکا

!هم دست خودم نیست یفیزیک ياز عکس العمل ها یضبع. اگه بهتون اعتماد نداشتم حاال این جا نبودم -

مقابل هومن ایستاد و تک کلید مربوطه را به داخل جیب پیراهن او . در را قفل کرد و برگشت. میز کلید را برداشت و بیرون رفت ياز رو و

!انداخت

:صاف در چشمانش نگاه کرد و گفت هومن

!دلم برات تنگ شده بود -

خواست  یدلش م. خورد یگویند مردها پررو تشریف دارند، دقیقا به درد این مواقع م یاین که م. صریح هومن جا خورداز این اعتراف  ملیکا

!دست در جیب او کرده و دوباره کلید را بردارد

 یبر پا م يدلش شوریا از این قبیل جواب ها در » !من هم«گرفت مثل  یم یهر چند اگر جواب. هم نداشت یانتظار جواب. را پایین انداخت سرش

!خب، در آن صورت، که ملیکا نبود یشد، ول

:زد و گفت یتبسم

!معاینت می کنم يآروم تر که شد یبشین کم -

:قبل از نشستن گفت ملیکا

.ده دقیقه تا شش و نیم داریم -

!عیب نداره -

!شه یولی تا برسیم دیر م -

تا کجا برسیم؟ -

!خب مطب همون دکتره -

:زد و جلوتر آمد و گفت يلبخند هومن

!کنیم یدیر نم! نترس، طبقه پنجمه همین ساختمونه! منظورت دکتر مودته دیگه؟ -

:بار پشت میز خودش نشست و گفت این

؟ينتیجه آزمایش خون رو آورد -

.بله -

.آبمیوه ات رو هم بخور! بده ببینم -

:قبلی بنشیند که هومن گفت يبرگشت تا سر جا ملیکا

.و بردار بیا این جا بشینلیوانت ر -

به ضربان قلبش هم گوش  یهمین طور تفنن. نبض و فشار خون اش را گرفت و چند سوال کرد. با دست به صندلی نزدیک خودش اشاره کرد و

!عجیب این آهنگ را دوست داشت ینیست، ول يدانست که نیاز یم! داد
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:قرار داد و در حال برخاستن گفت يرد و به همراه نتیجه آزمایش داخل پوشه ایادداشت ک يبرگه ا يکه به نظرش اهمیت داشت رو یمطلب هر

!خب، پاشو بریم -

.ورودشان به مطب دکتر مودت منشی او مودبانه برخاست با

 یر مداخل مریض هست، اطالع بدم بهشون یا منتظ. دکتر مودت گفته بودند که تشریف میارید يآقا. خوش اومدید یدکتر، خیل يسالم آقا -

!شید بیمارشون بیرون بیاد؟

:با کالس گفت یبدون لبخند و خیل هومن

!شم یمنتظر م! نیست ينه، نیاز -

:رو به ملیکا کرد و آهسته گفت و

!هست بشین دیگه ،یخال یصندل -

:باال انداخت و گفت يسر ملیکا

!راحتم يهمین طور -

.باشه -

:رخاست و گفتدوباره ب یبیرون آمدن بیمار از اتاق، منش با

!دکتر يبفرمایید آقا -

خوش خنده  یتپل و خیل یاز او ساخته و کم یآرامش بخش ياش چهره  یجو گندم يمواجه شد که موها یورودشان به اتاق، ملیکا با دکتر مسن با

!بود

!و کامل بلند شد صرف کرد يبیشتر يسابقش انرژ يدانشجو يبرا یشد، ول یهر بیمار نیم خیز م ياش برا یعادت همیشگ طبق

:دکتر مودت با خنده گفت يآقا. جلوتر رفت و دست داد هومن

!بینیم یسال به سال همدیگه رو نم یتو یه ساختمونیم، ول ینا سالمت! یمعرفت یب یخیل -

:کرد و گفت يهم خنده ا هومن

شه دیدتون؟ یم یک. آخه شما از ساعت دو در مطبتون هستید تا هشت شب -

:ند تر خندید و گفتمودت بل دکتر

!دخترم؟ یخوب! پس بیمارمون ایشونه. بفرمایید بشینید! دکتر، تا نه این جام ياشتباه به عرضتون رسوندن آقا -

:گفت یبا همان لحن مالیم همیشگ ملیکا

.ممنونم -

:مودت رو به هومن گفت دکتر

!خب تعریف کن ببینم مشکل چیه؟ -

 يکاغذها یدکتر مودت عینکش را به چشم زد و در حین بررس. را هم به آن اضافه کرد يوضیح مختصرمیز گذاشت و ت يپرونده را رو هومن
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:زیر دستش گفت

.نیاز به تکرار داره! آزمایش که مال پنج شیش ماه پیشه -

!بهت درس دادم؟ يمن این طور یسابقش کرد که یعن يهم به دانشجو یاخم و

:گفت هومن

. داشته باشه یه به این که اصال داروهاشون رو استفاده نکرده بودند به احتمال زیاد نباید وضعیتشون تغییر آن چنانبا توج یحق با شماست، ول -

!همین فکر کردم یه ماه بعد از استفاده کامل از داروها دوباره آزمایش بدن يبرا

:مودت گفت دکتر

؟يخب دخترم، چرا داروهات رو نخورد -

!متوجه اش کرد که باید خود پاسخگو باشد یگاه کرد و هومن با اخمملتمسانه به هومن ن ملیکا

:گفت ملیکا

!خورمشون یهست که مرتب م يحاال یک هفته ا -

:کرد و گفت یبه هر دو نگاه يمودت با لبخند دکتر

!کنه؟ یسرت درد م يخب، کجا -

:دکتر دوباره پرسید. با دست به شقیقه اش اشاره کرد ملیکا

قدره؟ شدت دردش چه -

:فکر کرد و گفت یکم ملیکا

!کنه یاستفاده کنم؟ خب درد م یاین درد از چه مقیاس ياندازه  يدونم برا ینم -

:دکتر مودت با حوصله تر بود! رفت یمهندس غیر از این هم انتظار نم کیاز . زد و انگشتش را مقابل دهانش گرفت يلبخند هومن

؟یش یمجبور به استفاده از مسکن هم مکنه  یکه درد م یمنظورم اینه که وقت -

!بله یگاه -

شه؟ یاون وقت بعد از مصرف مسکن دردش آروم م -

!بیشتر اوقات بله -

؟یکن یمصرف م یچه مسکن -

:زد و گفت یتبسم ملیکا

.خالصه هر چی که فن داشته باشه بوپروفن،یاستامینوفن، کدئین، ا. دم دستم باشه یهر چ -

:کرد و گفت يمودت خنده ا دکتر

!یکش یزحمت م یخیل -

.هم خندید ملیکا
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:مودت گفت دکتر

شه؟ یهم بهت عارض م يدیگه ا يو یا هر عالیم ناراحت کننده  ییا کاهش بینای یمثل حال به هم خوردگ یهمراه با سردرد عالیم -

!سرگیجه، که اون هم همیشه علتش کاهش فشار خونم هست یفقط گاه! نه -

!؟یشه چند لحظه بیرون تشریف داشته باش یم! ندارم يدخترم دیگه با شما کار !پس این طور -

.خارج شد يبرخاست و با تشکر ملیکا

:مودت بعد از خروج ملیکا گفت دکتر

؟يبه نظرت رسید که به من مراجعه کرد یچه چیز مشکوک! جریان چیه؟ -

فهمید تنها  یمهم ترین علتش این بود که اطمینان داشت اگر ملیکا م! پیچاند یبایست م یتقریبا منتظر این سوال بود، اما جوابش را م هومن

 یاما این پاسخ! بیاید یبرنامه چیده بود که ملیکا مجبور شود تنهای يآمد، پس طور یبا مادرش م يهیچ تردید یخواهد ویزیت کند ب یخودش م

:تعلل جواب داد یبا کم. که بتوان به دکتر مودت داد دنبو

!اینه که فکر کردم شما ویزیتشون کنید بهتر باشه. داشتید يبیشتر يدر مورد مشکل ایشون شما مطالعه و تجربه خب  -

:کرد یمودت آرنج خود را به میز تکیه داده و دستش را به زیر چانه اش گرفته بود و به دقت نگاهش م دکتر

!همین؟ -

!ماهه که افزایش پیدا کرده گفتم شاید الزمه دقیق تر معاینه بشهکه این سردردها مدت چند  یاز اون جای! تقریبا بله -

:اش تکیه داد و گفت یخود برداشت و به صندل يمودت دست از چانه  دکتر

سردردش یه ! باشه یتونه دلیل کاف یم یکه کم خونی یه دلیل کافی برا سردردش هست و یا افت فشار خودش به تنهای یدون یخودت بهتر م -

عالئم میگرن هم نداره و به قول خودش با یه مسکن  یشیم، اون حت یدچارش م یکامال طبیعیه که همه ما کمابیش تحت شرایط خاص يعارضه 

این که یه مدتیه سردردش ! يهم به هم زد يبه خصوص تو که حاال دیگه آوازه ا! یدونست یشه، نگو که اینا رو نم یم حلمشکلش  یمعمول

.شیم یباهاش دست به گریبان م یکه همه ما گاه یمشکالت شخص يبرگرده به یه سربیشتر شده احتماال باید 

:یک مرتبه حرفش را قطع کرد و گفت بعد

!؟یعاشق -

 یزد و از غافلگیر کردن هومن لذت م یمیز ضربه م يدکتر مودت ارام با نوك انگشتانش به رو. با حیرت و غافلگیر شده به او نگاه کرد هومن

:میز به طرف هومن سراند و گفت يزد و پوشه را رو يلبخند. برد

.بعد از تموم شدن داروهاش یه آزمایش فریتین براش بنویس! ينیست که خودت از عهدش بر نیا يبگیر، چیز -

:با احترام گفت. استاد خارج نشده بود ياز شوك جمله . از جا برخاست هومن

!ممنون، مزاحم شدیم یخیل -

:اب، گفتمودت به جاي جو دکتر

!رسید یبه نظر م یدختر خوب -
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:کرد و گفت يدکتر مودت خنده ا. گشاد شده، نگاهش کرد یبا چشمان هومن

!به سالمت -

»!کنن ما این موها رو تو اسیاب سفید کردیم، یا این که هیچ وقت جوون نبودیم یاین جوونا فکر م«: خروجش از اتاق، دکتر زیر لب گفت با

باال انداخت و به سمت ملیکا  یابروی! کرد، هنوز در عجب بود ییرون امد با تعجب دوباره برگشت و به درب بسته اتاق نگاهاز اتاق که ب هومن

:حرکت کرد و گفت

.بریم -

:آسانسور بودند که ملیکا پرسید منتظر

شد؟ یچ -

!شد؟ یچ ،یچ -

!گفت؟ یچ! دکتر دیگه -

!بگه؟ یمگه قرار بود چیز خاص ،یهیچ -

- به من گفت بیام بیرون؟ یچ ي، خب پس براا!

:جواب داد یبا تبسم هومن

!دکتر مودته دیگه! چه بدونم -

:به محض سوار شدن ملیکا دوباره با اصرار پرسید. آسانسور را باز نگه داشت تا ملیکا سوار شود در

.گفت یخوام بدونم چ یم! شه؟ یمگه م -

:کالفه جواب داد هومن

!ر کننگفت، باو یهیچ -

»!به نظر می رسه یدختر خوب«و  »؟یعاشق«: با خود اندیشید البته غیر از این که گفت و

:باال انداخت و گفت يشانه ا ملیکا

!ترسه ینم يکه دربدر به دنبال مردنه، دیگه از چیز یبه هر حال زیاد هم اهمیت نداره، چون کس. باشه نگید -

ناخواسته وجودش  یخشم. نبود زیدرنگ جا. نمود یسخت م شیخارج شده بود برا کایاز دهان ملکه  یهضم کلمات. درنگ کرد يلحظه ا هومن

:کرد یهج شیاو را در دست فشرد و قاطعانه و کلمه به کلمه برا يبازو. را در بر گرفت

!؟يفهمید. دیگه، هیچ وقت، این حرف رو نزن -

:بازویش را فشرد و گفتهومن . او فقط نگاهش کرد یبهت زده از خروش ناگهان ملیکا

!یا نه؟ يفهمید -

 یموهایش فرو برد و کم يانگشتانش را ال. او را رها کرد يکشید و بازو یهومن پوف. به تایید تکان داد يآب دهانش را قورت داد و سر ملیکا

در برخورد با ملیکا کامال به این امر بود و خوددار، اما  يدر کل آدم صبور. آورد یتندش سر در نم يخود نیز از عکس العمل ها. نگه داشت
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!پیشه کند يتواند زیاد بردبار یبود که نم فواق

:دیواره آسانسور تکیه زد و آرام گفت به

!آوردیش این جا، هیچیش نیست یخود برش داشت یدکتر گفت ب -

.ور ایستادبه سمت او آمده بود که آسانس یهومن نیم قدم. نگفت يخیره شده به در آسانسور، چیز ملیکا

:که آمدند ملیکا سرد گفت بیرون

!براتون زحمت شد، ممنونم یخیل -

:زد و سرش را یک طرفه گرفت و گفت یتبسم هومن

!کجا؟ -

:کشید و گفت ینفس عمیق ملیکا

!معلومه، خونه. پرسیدن نداره -

!کار دارم باهات ینه بابا، کل -

!اش نمود یو وادار به همراه به کمر او نهاد يبا این حرف دستش را ثانیه ا و

:گفت يبا لحن مواخذه کننده ا ملیکا

!رستگار؟ يآقا -

:زد و در جواب گفت يلبخند هومن

!جونم؟ -

!خواست چه بگوید یکال یادش رفت م ملیکا

:کرد و گفت یآرام يخنده  هومن

!کنیم یم آروم شدنت يبرا يبیا این جا هم بریم، بعد یه فکر ،یهست یحاال که تو عصبان -

».رسد یم يرسد، تازه تر از تازه تر یم يهر دم از این باغ بر«رود  یدانست چرا این شعر مدام در ذهنش رژه م ینم ملیکا

فیش مخصوص تزریقات . برگشت يکه یک کلینیک بود هدایت کرد و خود به سمت پذیرش رفت و دو دقیقه ا ياو را به ساختمان کنار هومن

:به سمت تزریقات گفت يست ملیکا نهاد و با اشاره اکف د 12را همراه ب 

.من این جا منتظرم. بفرمایید -

!آورد یدر نم يباز یبا خود فکر کرد این طور بهتر است، حداقل کول و

 یقابل پیش بینبرایش غیر  یدر حین رفتن خنده اش نیز گرفته بود، گاه. بگیرد یخواست که با او کشت یغیر از رفتن نداشت، نم يچاره ا ملیکا

.شد یم

:به سمت او انداخت و گفت یبا احساس حضور ملیکا، نگاه. ایستاده و به بیرون خیره شده بود یبرگشت، هومن در مقابل در خروج وقتی

!داره بارون میاد -
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!نیست، اواخر اردیبهشت ماهه یچیز عجیب -

.تمام وجود بویید کشید و عطر مالیم خاك نم خورده را با یبا این حرف نفس عمیق و

:پرسید هومن

!؟يبارون رو دوس دار يبو -

!شه دوست نداشته باشه؟ یهم پیدا م یمگه کس -

!کنه یرو در ذهن من القا م یدونم چرا همیشه این بو، حس پاک ینم -

:به طرف ملیکا برگشت و گفت و

.بیا تا شدیدتر نشده بریم -

:گفت یبا حالت متعجب ملیکا

!کجا؟ -

:به آسمان انداخت و گفت یدوباره نگاه هومن

!ماشین تو پارکینگه -

:مچ دست ملیکا را گرفت و در حین کشیدن آن گفت و

!شه یبدو، بارون داره تند م -

را  سیل آسا تمام افراد حاضر در خیابان یبیشتر نرفته بودند که باران یهنوز دو گام. به ملیکا نداد و او را پشت سرش کشاند یاعتراض فرصت

.پارکینگ، او را نیز وادار به دویدن کرد يورود يهومن بدون این که دستش را رها کند تا سرازیر. همه در حال دویدن بودند. غافلگیر کرد

!یبه، چه باران به موقع به

بیده بود، با این حال ابروان نگهبان دم در پارکینگ از شدت تعجب به موهایش چس. رسیدند، دستش را رها کرد یکه زیر مکان مسقف همین

:گفت

!دکتر شمایید؟ يا، آقا -

:نگریست، گفت یکه خندان به سر و وضع خیسش م یدر حال هومن

!خسته نباشید آقا ناصر. سالم -

:به خانوم همراه هومن، گفت یناصر با نگاه مشکوک آقا

.ممنون، شما هم خسته نباشید -

:رو به ملیکا گفت هومن،

!متهبیا، ماشین این س -

:ملیکا لب به اعتراض گشود، هومن آرام کنار گوشش گفت تا

!خواهشا. نه ملیکا، این جا بحث نکن -
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:هومن دزدگیر را زد و نخست درب جلو را باز کرد و خطاب به ملیکا، گفت! نفسش را بیرون داد و ناچار به دنبالش راه افتاد ملیکا

.بفرمایید -

:فتگ! واقعا مانده بود چه کند ملیکا

... .یول -

:بالفاصله گفت هومن

!کنیم یبشین بعد هر قدر دلت خواست با هم بحث م. این جا نه -

:صورتش را باال گرفت و زیر لب گفت. هومن ماشین را دور زد و قبل از نشستن، لباس و موهایش را یک بار دیگر تکاند. نشست ملیکا

!يبه دادم رسید یخدا جون متشکرم، عجب وقت -

:و در حین حرکت پرسید نشست

!سردت نیست؟ -

!نه، هوا خوبه -

:هومن با شیطنت گفت. بارید یهمچنان م باران

!یدعوای ،یبحث ،يجر! ؟یبگ یخواست یم یچ. حاال بفرمایید -

:هومن با خنده گفت! نگفت يتکان داد و چیز يسر ملیکا

!پس وضعیت سفیده؟ -

:مستاصل گفت ملیکا

!و نه درسته اصال با هم دیده بشیم! ، نه درسته من سوار ماشین شما بشم، نه درسته شما تو خیابون دست منو بگیریدرستگار يببینید آقا -

:باال انداخت و با خنده گفت یابروی هومن

!دم ها یقول نم یکنم یادم بمونه، ول یم یسع -

توانست با او تند حرف  ینمک گیرش بود که به هیچ وجه نم يقدر مشکل این جا بود که به! شد به این مرد داد یم یکه، دیگر چه جواب واقعا

!بزند

:گفت. کند یها بتواند او را وادار به همراه یکرد به این سادگ یاصال تصورش را هم نم. سرحال بود ینگاهش کرد، حساب یزیر چشم هومن

از پدر و مادرت چه خبر؟ چطورند؟ -

.ممنون، خوبند -

!؟مشکل پدرت چیه ینگفن -

چپش و هم  يهم پا ،یبه همین سادگ. افته زمین یخوره و م ینردبون که نردبون سر م يتعویض المپ تو حیاط رفته بود باال يیه بار برا. پدرم -

.شکر خدا حاال حالش بهتره یکند بود، ول یخیل شیمتاسفانه به علت داشتن دیابت روند بهبود. لگنش شکست

!ببینمشونخوام  یم یخب خدا رو شکر، ول -
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:فکر گفت یبا کم ملیکا

.باشه، یه بار میارمش مطبتون -

!دیدنشون میام ينه، خودم برا -

:هومن او را از فکر بیرون کشید! اندیشید که چگونه باید آمدن او را توجیه کند؟ یکرد و به این م یم یداشت در ذهن حرف او را حالج ملیکا

!کنه؟ یکار م یطاها چ -

!یعمول شلوغطبق م ،یهیچ -

!دلم براش تنگ شده يراستش رو بخوا -

:زد و گفت یتبسم ملیکا

که دیدید طاها تو  يدکتر يمامان پرسید که عمو کیه؟ گفتم همون آقا. ورد زبونش عموئه میبرگشتیم دا یاز وقت! فکر کنم اون هم همینطور -

!رفت به اتاق ایشون یکرد م یهر موقع فرصت پیدا ماز بس به طاها محبت کرده بودند که طاها . فرودگاه رفته بود پیشش

:و گفت! فکر کرد باز رحمت به معرفت طاها هومن

!؟يپس پیچوند -

:گفت يجد یخیل ملیکا

!حرفم درست نبود؟ يکجا. نه، راستش رو گفتم -

:به خیابان کرد و گفت یملیکا نگاه. نگفت يباال انداخت و چیز یابروی هومن

!شم یپیاده م تو همین چهارراه -

:سرش را به سمت او چرخاند و گفت يا ثانیه

؟يدار يکار! چرا؟ -

!یه مسیر مستقیمه. شم یم ینه، سوار تاکس -

!يشد یخب حاال هم فکر کن سوار تاکس -

:کشید و گفت ينفس کالفه ا ملیکا

!رستگار يآقا -

:کالمش را نصفه گذاشت و گفت هومن

!چونه نزن خودیت کنم، پس بعمرا اگه تو این بارون پیاد -

.تواند نظر این مرد را عوض کند یدانست نم یخوب م. دیگر از توضیح دادن خسته شده بود. را به سمت پنجره چرخاند سرش

:گفت یبعد از اندك زمان. از خلع سالح کردن او غرق لذت بود هومن

!افتاد یپس موقتی ساك ها رو باز کردیم هدیه داشت از تعجب  ،یدون یملیکا نم -

:گفت یدل از نگاه به باران کند و با تبسم ملیکا
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!چرا؟ -

:خندید هومن

!شد خریدها انتخاب من باشه، هر چند حق هم داشت یباورش نم -

خوششون اومد؟ -

.دستت درد نکنه. یآره، خیل -

.کنم یخواهش م -

!طاها خونه مامانته؟ یگفت ،یراست -

.بله -

:نگاهش را به سمت ملیکا چرخاند و گفت. ردچراغ قرمز توقف ک پشت

!پس یه زنگ به مامانت بزن بگو آماده اش کنه بریم برش داریم -

:گشاد شده، پرسید یبا چشمان ملیکا

!چرا؟ -

:خونسرد گفت یهومن خیل و

!دوس دارم طاها رو هم ببینم. بریم شام -

:نترل کند، گفتکرد لحن خود را ک یکه تمام تالش خود را م یدر حال ملیکا

!گید؟ یدارید م یمعلومه چ -

!جرمه؟! خوام امشب شام رو همراه طاها کوچولو و همسر شرعیم بخورم یاوهوم، م -

!شه یم یاصال فکر کردید اگه یه آشنا ببینتمون چ. درست هم نیست ینه جرم نیست، ول -

:دنده را جا زد و حرکت کرد هومن

!برات مهمه؟ -

دارم که  يکنم، چون پدر و مادر یم یمهمه چون من یه نفر تنها تو بر و بیابون نیستم، چون در یه جامعه زندگ. خیلی هم مهمه بله برام مهمه، -

دارم که سرنوشت و آینده اش  يانجام بدم که احیانا موجب رنجش اون ها بشه، چون پسر یبیشتر از جونم دوسشون دارم و حاضر نیستم عمل

.برام با ارزشه

؟يرضایت دیگران از خواسته و عقیده ات بگذر يبرا يتو حاضر ییعن -

بهش توهین کنه، اما هیچ وقت حاضر نیستم به  يدم احد یاعتقاداتم به میون بیاد محکم پاش هستم و اجازه نم يهر جا پا. نه، معلومه که نه -

.که نه زیاد مهمه و نه با ارزش، ارزش هام رو زیر پا بذارم يخاطر یه کار

:بعد با آرامش گفت. سکوت کرد یکم منهو

!؟یتونه ما رو ببینه چ ینم یداره و به حتم کس یببرمت که کامال لژ مستقل خانوادگ یاگه من بهت قول بدم جای -
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.دکتر، نه ينه آقا -

.راهنما زد و به چپ پیچید. خواند يشد چیز یهومن نم يچهره  از

:سریع گفت ملیکا

!رفتید یمبایست به سمت راست  یم -

:زیر لب گفت هومن

.دونم یم -

دو ساعت پیش به این مرد گفته بود، به او اعتماد دارد و البته اغراق  یهمین یک. نگفت يچیز یناخواسته به تن ملیکا نشست، ول یاضطراب دوباره

!نکرد و حواسش را دوباره به باران داد یپس اعتراض! هم نکرده بود، واقعا داشت

.زد ينگاهش کرد و لبخند محو یزیر چشم هومن

. شهر يیکی از خلوت ترین خیابان ها. نبود یبه اطراف انداخت، چیز خاص یملیکا نگاه. پنج دقیقه بعد ماشین را کنار کشید و توقف کرد حدود

و را متوجه خود دید، تکیه سرش را به سمت هومن چرخاند و تا نگاه ا! یک طرف خیابان کال دیوار پادگان بود و طرف دیگرش احتماال ورزشگاه

:داد، گفت یامانشان با سقف ماشین گوش م یچک چک قطرات باران و مبارزه ب يکه به صدا یداد و در حال یصندل یبه پشت رااش 

!بارون قشنگیه -

!ملیکا بود، از ذهنش گذشت که چه قدر دوستش دارد يهمان طور که محو تماشا. هومن پررنگ تر شد لبخند

:و گفت کشید ینفس

؟یامشب خونه مامانت اینا هست -

!برگردم خونه ينه، به احتمال قو -

؟یسختت نیست تو خونه تنهای -

. حاال دیگه باید عادت کنم یرفتم خونه مادرم، ول یتونست بیاد خونه، اون شب رو م ینم یمسعود به هر دلیل یقبال اگه شب! طاها برام نعمتیه -

!کنه یه شرایط عادت مانسان موجود مقاومیه، زود ب

:کرد و گفت یمکث هومن

!شه؟ ینظرت که راجع به شام عوض نم -

!نه -

شده بودند و حاال که  یاین دو تا تو سفر با هم صمیم. توضیحش هم ساده است. خوام ببینمش یم. باشه، نیا، ولی طاها رو باهام بفرست بیاد -

!طاها برن بیرون من هم نتونستم نه بگمبا  یدو ساعت یرفته بودم مطبش، ازم خواست تا یک

:زد و گفت يلبخند ملیکا

.باشه -

:را برداشت و گفت يعقب بسته ا یخم شد و از روي صندل هومن
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!بفرمایید ،يبیا يخب قبول نکرد یخواستم این رو بعد از صرف شام بهت بدم، ول یم -

:چشمانش را ریز کرد و پرسید ملیکا

!هست؟ یچ -

:ر احساس در چشمان او نگاه کرد و گفتصاف و پ هومن

!من به شما یبده -

هنوز در . ملیکا بسته را از دست او گرفت! تقدیم همراهش کرد یهنوز سر در نیاورده بود که هومن بسته را به لب برد و بوسید و دو دست ملیکا

.آن را با احتیاط گشود. ده بود، مزین گشته بودقرمز رنگ دورش پیچیده ش یکه روبان يساده و سفید يبسته به کاغذ کادو. بهت بود

!من يخدا

.در مشامش پیچید یعطر مالیم يبو. کشید ینفس عمیق. جعبه را گشود و با احترام برش داشت در

.خدا را شکر که به هنگام خروج از خانه وضو گرفته بود. جلد قرآن حرکت داد يرا آرام رو انگشتش

رنگ و حاشیه  یصفحاتش صدف. ماشین را عطراگین کرد يخوش صفحات معطر آن فضا يبو. ورق زد. و بوسیدبلندش کرد و بر لب برد  آهسته

.زیبا بود يبه طور منحصر به فرد. بود یآن رنگ یاش با زیباترین شکل ممکن تزیین شده و تمام حروف وال

بگوید که  يلب باز کرد چیز. لعمل او را تحت نظر داشتکه خود ثانیه به ثانیه عکس ا یهومن. سرش را چرخاند و به هومن نگریست ملیکا

:هومن با باال آوردن دستش مانعش شد و گفت

.نه، با ارزش تر از اونه که به تعارف بیاد -

:فقط یک کلمه گفت یآرام قران را بست و با نگاه قدردان ملیکا

.ممنون -

 يدست ملیکا قرار داد، همان که رو يدستش را به آهستگی پیش برد و رو. ردک یقرار م یدر نگاه او دویده بود که هومن را ب یعجیب لطافت

خدایا مهریه اش از . یمهرش رو طلب کن یتون ینم ،يرو نداد یزن يشنیدم تا مهریه «: چشمانش را بست و از دلش گذشت يلحظه ا. قرآن بود

»!تو ازمن، مهرش 

انگشتان او  يلبانش را بر رو. به چشمانش نگاه کرد و دست را بیشتر فشرد. د کردفشرد و بلن. دست کوچک پنهان شده در دستش را گرفت و

.بوسید ینهاد و به نرم

زد و  يلبخند. که گوشه چشم او جا خوش کرده بود يتا چکیدن کامل قطره ا. رها کردن دستش، بار دیگر در چشمان پر آب او خیره شد بدون

.رهایش کرد

.را دور زد و راه آمده را برگشترا روشن کرد و خیابان  ماشین

***
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.سرخ کرده اش را پر از سس قرمز کرده و با لذت در حال خوردن بود، هر چند لباسش را هم کثیف کرده بود یسیب زمین طاها

:را پس زد و گفت یطاها سیب زمین. او را پاك کرد یبرداشت و صورت سس یدستمال هومن

چرا پیتزام رو نمیارن؟ -

:دید و گفتخن هومن

.کشه یتا آماده بشه طول م -

:به اطراف کرد و گفت ینگاه طاها

!دن یبچه ها بادکنک هم م يبرا! مغازه اش هم از این جا کوچیکتره. قرمزه اشیدیگه رو دوس دارم، همون جا که صندل يیه جا يمن پیتزا -

:برد، گفت یاز ساالدش را به دهان م يکه مقدار یدر حال هومن

.گم یچیه؟ اسم رستوران رو م اسمش -

.دونم، از اون وقت نرفتیم ینم -

از کدوم وقت؟ -

!بابا رفت یاز وقت -

:دوباره چنگال را به ظرف برگرداند و گفت. کشید ینفس هومن

!گیرم یبرات بادکنک هم م -

:ذوق زده گفت طاها

پنج تا؟ -

!يآره، هر چند تا که بخوا -

!آمد یاین مغازه هم خوشش م يید از پیتزاهاحاال شا. خوشحال خندید طاها

:رو به عمو گفت! فوت نشده بود يبا بادکنک ها يطاها مشغول باز. سوار ماشین شده بودند تازه

کنید؟ یاین رو برام باد م -

.کنم یصبر کن، بعد از اینکه ماشین رو نگه داشتم بادش م. آره -

.شد يگفت و دوباره مشغول باز يباشه ا طاها

.بادکنک قرمز را گرفت و باد کرد. گردد یدانست شب را به خانه خودش برم یم. سر کوچه منزل ملیکا توقف کرد ومنه

:دستانش را به هم کوبید و گفت طاها

!چه قدر بزرگه ،يوا -

:پاهایش نشاند و گفت يزد و طاها را رو يلبخند هومن

!کنه؟ یرا مکا یمن این روزها چ يحاال بگو ببینم، طاها کوچولو -

:کرد و گفت یاخم پسرك
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!من دیگه کوچولو نیستم، بزرگ شدم -

:خندید هومن

!؟یکن یم يبا تفنگ ها و شمشیرات باز! یادم رفته بود! اوه، بله -

:افتاده باشد، گفت یانگار به یاد مطلب مهم طاها

!کنم یم ياس پیم باز ینه، با پ -

:یک ابرویش را باال گرفت و گفت هومن

!؟يهم دار یاس پ یخب، پس پ -

:گفت یبا خوشحال طاها

!عمو مهدیار برام آورده -

:کرد و گفت یبعد اخم کم رنگ. نگاهش ثابت ماند يلحظه ا هومن

!اون رو برات آورده؟ یعمو مهدیار ک -

!فردا -

:فکر گفت یبا اندک هومن

!منظورت دیروزه؟ -

!نه، قبل دیروز -

:دوباره پرسید! منظورش پریروز بود احتماال

!بعد از برگشتن از مسافرتمون دیگه، نه؟ -

:تکان داد و گفت يسر طاها

.اوهوم -

:کرد و دوباره پرسید یتوقف

!اون وقت عمو مهدیار کجا این رو بهت داد؟ -

!اومده بود خونه مامان جون -

!؟یتنهای -

!نه، بابا مامانش هم بودند -

:با احتیاط پرسید نفسش را به بیرون فوت کرد و هومن

!هم آورده بود؟ یعمو مهدیار گل و شیرین -

:کرد و گفت يفکر طاها

!من شکالتیش رو خوردم. از اونا که روشون میوه داره، شکالت داره. آورده بودند یشیرین یگل نیاورده بودند، ول -
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برایش غیر قابل تحمل تر  يخبر ینداشت، ب يچاره ا .فهمید یبایست م یم یدانست پرسیدن این سوال ها از بچه درست نیست، ول یم خوب

:که به وضوح در هم رفته بود، پرسید يبا چهره ا. نمود یم

... .منظورم اینه که! مامان و عمو مهدیار با هم حرف هم زدند؟ -

!بگوید يامیدوار بود طاها خود چیز. بچه توضیح دهد يتوانست بیش از این برا ینه، نم. کشید پوفی

:دهد، گفت یکه هنگام کشف مطلب جدید به او دست م یبا لذت، با همان لذت طاها

!، عمو مهمون چیه خداست؟...مهمون... گفت، مهمون! بعد از رفتن عمو مهدیار اینا، مامان جون دعواش کرد. شده بود ينه، مامان دختر بد -

:مشکوك گفت هومن

منظورت اینه؟. حبیب خداست، مهمون حبیب خداست -

.يکه از اتاق بیرون نیومد يکرد يکار بد یگفت خیل. آره، مامان جون گفت مهمون حبیب خداست -

!گفت؟ یمامانت چ -

!دونم، نشنیدم ینم -

:کرد، گفت یطاها را نوازش م يکه با انگشتانش موها یدر حال. نفس راحتی کشید هومن

!یا منو؟ يطاها عمو مهدیار رو بیشتر دوس دار -

... .دوست داشت، اما یاش را خیل یاس پ یپ. خریده بود یاس پ یر کرد، عمو مهدیار برایش پفک یکم طاها

و از همه ! گرفت تا نفسش بند بیاید یمحکم در آغوشش نم. داد تا بخندد یقلقلکش نم. برد یموهایش فرو نم يانگشتانش را مثل عمو ال اما

... .يداشت و آغوشش بو محبت پدر را يعمو گرما يمهم تر شانه هایش، شانه ها

:اگاه گفت ناخود

!دید یشما بوي بابا رو م! عمو؟ -

محکم محکم، آن قدر محکم که نفس طاها را . هوا در آغوشش کشید یعضالتش منقبض شد و مات در چشمان کودك نگریست و ب يا لحظه

!بند بیاورد و دلش را غرق امنیت کند

:گفتغوطه ور در احساس ناب و پاك پسرك  هومن

!بابات بشم؟ يدوست دار -

:سر از سینه او برداشت و گفت طاها

!خودم دیگه نمیاد؟ يبابا -

درد  يدروغ و انتظار دوا ایآ! پنج ساله یکودک يچه سخت بود پاسخ این سوال برا. نفسش را حبس کرد و بعد با فشار بیرون داد يثانیه ا هومن

 یدایبا ص. به امید دیدن پدر تا دم در ندود و ناامید بر نگردد یکه بداند، بداند تا با هر در زدن بچه حق داشت! شک نه ینه، ب! این کودك بود؟

:گرفته گفت

!گرده ینه طاها، دیگه برنم -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 268

.صدایش بریده بریده و پر درد بود. بغض کرده بود. لب برچیده بود طاها

!تقصیر من بود، بابا رفت! خوام ینم یاروناگه بابا بیاد، دیگه هیچ وقت ماک! دوس ندارم یدیگه ماکارون -

:آرام گفت. ربط کودك بود یپشت حرف ب يزیاد يهمیشه حرف ها. کرد یمکث هومن

!تقصیر هیچ کس نبود. نه عزیزم، تقصیر تو نبود -

.طاها کوچولو دیده می شد يقطرات اشک هم بر گونه  حاال

مامان گفت غذا . خوام یم یگفتم من این رو دوس ندارم، من ماکارون. ذاشته بود با برنجگ یمامان ماه. دوست ندارم یمن ماه. تقصیر من بود -

 یم یگفتم من ماکارون. نیست يخبر یمامان گفت از ماکارون. می خواست یدلم ماکارون. دوست نداشتم. خورم یگفتم نم! يهمینه، باید بخور

.خوام یم یماکارون. خوام

شاید تا آن . شود یحرفی نمی زد، شاید نیاز بود که این کوچولو حرف هایش را تا انتها بزند تا خال. کرد یبه حرکات عصبی بچه نگاه م هومن

... .شاید. داده نشده یشاید غم اطرافیانش آن قدر سنگین بوده که به غم کودك اهمیت. نزده بود یموقع این حرف ها را به کس

.داد یکرد، و هومن فقط گوش م یکشید و گریه م یداد م. می خواهد یهمین جا ماکارونکرد که انگار همین حاال و  یتعریف م يجور طاها

از رو دستم زد و برم داشت برد تو اتاقم . شد و منو زد یبابا عصبان! شدم و قاشقم رو پرت کردم، خورد به سر مامان یمن عصبان. مامان گفت نه -

!ناهار یو گفت، اصال امروز ناهار ب

.امان شده بود یگریه اش ب. کرد یهق هق م طاها

!خورم ینم یخوام، اصال هیچ وقت ماکارون ینم یاگه برگرده دیگه ماکارون. تقصیر من بود رفت. دیگه بابا رو ندیدم. دیگه نیومد. بعد رفت -

! دعوا نشده یخواستن ماکارونکه هنوز نفهمیده بود به خاطر  يپنج ساله ا يپسر کوچولو! این کودك وجود داشت يدر حرف ها یچه غم خدایا

!ذهن کوچکش چه قدر کودکانه به قضاوت نشسته بود

:هومن او را به آغوشش فشرد و زیر لب گفت. قرار بود یب يطاها زیاد حرکات

!طاها -

را که چشمانش  يرآورد آخرین با یبوسید و به یاد نم یموهایش م يآرام از رو. شدن کامل در آغوشش بماند یاجازه داد که کودك تا خال و

!بوده یاین گونه به اشک نشسته ک

:سینه اش جدا کرد و اشک هایش را پاك کرد و گفت ياحساس آرام تر شدن طاها، او را از رو با

 يدپرت کرده بو یاین که قاشقت رو به طرف مامان يکه دعوا نکرده بود، برا یباباییت تو رو به خاطر ماکارون! طاها؟! حال پسر گلم خوبه؟ -

!به کار تو نداشت یتازه، رفتن بابات اصال ربط! کردم یحق هم داشت، من هم بودم همین کار رو م. دعوات کرده بود

:لب برچید و گفت طاها

پس چرا رفت؟ -

:انگشتش را آرام بر لب او کشید و گفت هومن
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.دونه یدونم، هیچ کس نم ینم -

:طاها گفت.. از صورتش بوسید و

!بخوابمخوام بغلت  یم -

:شانه اش قرار داد و گفت يسر او را رو هومن

.بخواب عزیزم -

:ملیکا با دیدن تصویر او گفت. احساس این که طاها خوابیده، آرام از ماشین پیاده شد و آیفون طبقه سوم را زد با

!گیرمش یآقاي رستگار، االن میام پایین م -

!در رو باز کن میارمش باال. نه، طاها خوابه -

.را فشرد يمردد ایستاد و بعد ناچار انگشتش دکمه ا يچند لحظه ا لیکام

بادکنک قرمز و کیسه . طاها را به آغوش مادر منتقل کرد و خم شد. ملیکا دم در بود. دم در واحدشان ایستاد. زد و داخل شد يلبخند هومن

.به طرف آسانسور رفت یه باشداشت یرا که در دست داشت به داخل خانه گذاشت و با گفتن شب خوب ینایلون

.در را بست و طاها را با اتاقش برد ملیکا

حوصله این که فقط ! شام نخورده بود. زد یتبسم! پیتزا بود با یک ظرف ساالد. انداخت یبه داخل کیسه نایلون یدم در برگشت و نگاه دوباره

!خودش شام درست کند، نداشت يبرا

دوازدهم فصل

:پیچید یمتعجب هدیه در گوش يبعد از دو سه زنگ صدا. رکت کند، موبایلش را برداشت و شماره موبایل هدیه را گرفتاز این که ح قبل

!هومن؟! بله؟ -

!؟یسالم، کجای -

:وقت برادر مضطرب شده بود، گفت یکه از تماس ب هدیه

!؟یتو کجای! ، خونه خودمون.سالم -

!؟يوقت دار. یتنهای خوام باهات حرف بزنم، یم. من تو ماشینم -

:نگران به دیوار تکیه داد و گفت هدیه

!شده؟ يهومن طور -

بشه؟ ينه، قرار بود مگه طور -

... .پس این وقت شب -
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:مابین حرف او گفت هومن

!فقط باهات کار دارم. نشده ينگران نباش، هیچ طور -

!خیر باشه -

!نترس، خیره -

!امد و با اشاره پرسید، کیه؟همسرش، به سمتش  یبا دیدن نگران رضا

:آرام گفت هدیه

!هومنه -

!شده؟ یچ -

.خوام باهات حرف بزنم یگه م یم -

!این وقت شب؟ -

:تکان داد و هومن پرسید يسر هدیه

!؟یزن یحرف م یبا ک -

!با رضا -

:تر کرد و بلند گفت کیرضا سرش را نزد و

!؟يکار دار یببینم این وقت شب با زن من چ -

:کرد و گفت يهم خنده ا نهوم

!برو کنار باد بیاد -

:خندید و به هدیه گفت رضا

!شه کرد یکار م یباشه بگو بیاد دیگه، مهمون ناخونده است، چ -

:هنوز ته دلش اضطراب داشت با این حال گفت هدیه

!باشه، بیا منتظریم -

.رسم یم يده دقیقه ا. حرف بزنمباهات  یخوام تنهای یآماده شو بیا تو ماشین م. نه، نمیام خونه -

.ییه لحظه گوش -

:دوباره سرش را داخل موبایل فرو برد و گفت یرضا با سر اشاره کرد که باشه برو، ول. رو به رضا کرد و حرف هومن را تکرار کرد هدیه

!؟یچ یدم که این موقع شب از خونه بیرون بره، یعن یعمرا به زنم اجازه نم. شه ینه خیر، نم -

:با خنده گفت ومنه

!به اون شوهرت بگو هر وقت گفتن خاك انداز خودت رو وسط بینداز -

:رضا هم غر زد. خندید هدیه
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!بابا يا! گفتند يگفتند، کوچک تر يبزرگ تر ینا سالمت. تربیت، شنیدم ها یب -

:همچنان نگران بود که رضا گفت یتماس را قطع کرد، ول هدیه

!بدو که امر خیر در پیش داریم. تونه راجع به یه چیز حرف بزنه اون هم ازدواجه یکنم این وقت شب فقط مغلط ن! نترس، سرحال بود -

:که مانتویش را می پوشید، گفت یدر حال هدیه

!خدا از دهنت بشنوه -

:سریع سوار ماشین هومن شد، عجوالنه به سمت او برگشت. منتظر بود. محض رسیدن، هدیه درب حیاط را گشود به

!شده؟ یسالم، چ -

:زد و گفت يلبخند هومن

!حالم خوبه. سالم، ممنون -

:کالفه گفت هدیه

!شده؟ یبگو چ. یمردم از نگران. لوس نشو -

:تکیه زد و گفت یبه صندل يدوباره با خونسرد هومن

!داره؟ یاشکال! خواهرم تنگ شده بود، اومدم ببینمش يدلم برا ،یهیچ -

.امروز که ندیدیم خب دلت برام تنگ شده ،یزن یو یه ریز بهم سر م یراه به راه این جای نه که. یگ یآره راس م -

!دیگه ییما يهمش خونه . ما هم بیایم بهت سر بزنیم يد یآخه دختر مگه تو مهلت م -

!شده؟ یحاال بگو چ. خب یخیل -

:کشید و گفت ینفس عمیق هومن

!اومدم باهات حرف بزنم -

!راجع به؟ -

!واجازد -

که خیره شد، یک  یکم! این هومن بود دیگر؟. خواست صحت و سقم حرفش را بسنجد ییک طرفه نشست و خیره به برادر نگریست، م هدیه

:پرسید يجد یمرتبه خیل

!؟یازدواج کن يخوا یهومن، تو م ییعن -

:زد و گفت يهم لبخند هومن

!اوهوم -

:سریع گفت یابروانش را تا حد امکان باال برد و خیل هدیه

!یستیپاش هم وام يحرف زد! ببین مرده و حرفش ها -

:دستانش را به هم کوبید و گفت یبا خوشحال و
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شهر  يببین فردا یه لیست از بهترین دخترها. برادر خوبم بشم من يفدا! شه؟ یم یفکر کن اگه مامان بشنوه چ! آخ جون! چه شود؟ يوا -

!ینتخاب کنمقابلته با تمام مشخصات، فقط کافیه ا

:کرد و گفت یبه حرکات پر از هیجان خواهرش نگاه هومن

!انتخاب کردم -

:به چهره اش برگشت و گفت يلحظه ساکت شد و بعد دوباره شاد کی هدیه

!؟شه بفرمایید این دختر خوشبخت کیه که برادر گریزان از ازدواج ما رو به ازدواج کردن ترغیب کرده یحاال م! مبارکه! نه بابا؟ -

:گفت. شده بود يچهره اش جد. به قسمت سختش رسیده بود. نفسش را به بیرون فوت کرد و صورتش را به سمت پنجره چرخاند هومن

!؟يهدیه چه قدر بهم اعتماد دار -

:به برادر کرد و گفت ینگاه دقیق هدیه

!به اندازه چشمام -

:و گفت تکان داد و و دوباره نگاهش را به سمت او چرخاند يسر هومن

!هستم که سریع تحت تاثیر اون قرار بگیرم؟ یبه نظرت من آدم احساسات -

.نه -

!کرده باشم؟ يبدون دلیل و برهان کار يتا حاال دید -

:کرد، بعد جواب داد یمکث هدیه

!نه -

!گیرم؟ یسنجم و تصمیم م یبگیرم همه جوانب اون رو م یهر وقت تصمیم يپس قبول دار -

!از این حرف ها چیه؟ هومن منظورت -

!یا نه؟ يقبول دار -

. ینیست یدونم احساسات یم. يدونم همیشه همه جوانب رو در نظر دار یم. یدونم هیچ وقت بر پایه احساس تصمیم نگرفت یم. آره قبول دارم -

معرفیش  ياین دختر کیه که برا! یان چیه؟جر! یکن ینگرانم م يدار یدونم و باور دارم، ول یهمه اینا رو م. دونم همیشه برخوردت عقالنیه یم

!بگو هومن، این فرد کیه؟! این همه باید بهت تایید بدم و باورم رو به اثبات برسونم؟

خوام ازدواج کنم، اگه حاال  یهدیه من همونم که قبل از سفر بهت گفتم نم. رو هم برات روشن کنم يخوام یه چیز یقبلش م یگم ول یباشه م -

 یکه موجب شده بخوام به زندگ يدر واقع چیز. کرده يزنم دلیلش این نیست که نظرم درباره ازدواج تغییر یغیر از اون رو م یحرف یبین یم

اگه این نشد مطمئن باش دیگه هیچ کس  ییعن! دیگه، چون امکان نداره یپس فکر نکن اگر این نشد یک. کنم خود همون شخصه فکرمشترك 

!د شدهم وارد زندگیم نخواه يدیگر

!خوام بدونم شخص مورد نظرت کیه؟ یبگو م! هم نگران يهم مشتاقم کرد. دلیل نیست یدونم این همه مقدمه چینیت ب یم. خب یخیل -

:به هدیه گفت یبا نگاه دقیق هومن
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!یه بار ازدواج کرده، شوهرش چند ماهه که فوت کرده و یه پسر پنج ساله هم داره -

تکیه داد و چشمانش را  یسرش را به صندل. باشد یتوانست زیاد منطق یکرد، هر چند در آن لحظه نم یفکر م داشت. دستش را مشت کرد هدیه

به سکوت  يدو دقیقه ا. خورد یترازویش عجیب خراب بود، تکان نم یترازو قرار دهد ول يخواست محاسن و معایب قضیه را رو یم. بست

:کرد و آهسته پرسید ازچشمانش را ب. گذشت

!میمت چه قدر جدیه؟تص -

!یخیل -

!؟يیا موضوع رو صرفا بهم اطالع بد یباهام مشورت کن ياومد -

گه بهت  یاین که م! چه قدر باورش داره؟! برادرش رو داره؟ ياومدم ببینم تنها خواهرم چه قدر هوا! هیچ کدوم، اومدم ازت کمک بگیرم -

براش ارزش  يخوام بدونم این قدر یم! خوام ببینم براش چه قدر مهمم؟ یم! قعیت؟اعتماد دارم، قبولت دارم، چه قدرش حرفه، چه قدرش وا

!یه تعداد افکار و عقایدش بذاره و دل بده به دل برادرش؟ رودارم که پا 

:آرام به سمت او چرخید و گفت هدیه

!کار باید بکنم؟ یبه فرض آره، اون وقت من چ -

!ییتونه راضیش کنه تو یکه م یتنها کس ییعن! یتونی راضیش کن یم يدونم زبونش رو بلد یم ،یبزن خوام با مامان حرف یاولش م! کارا یخیل -

:کشید و گفت ینفس عمیق هدیه

!دختره در جریانه؟ -

!؟یدر جریان چ -

!ازدواج و این حرف ها دیگه -

!کار سختمون همونه. نه -

:هومن گفت. زد که از دید هومن پنهان نماند يپوزخند هدیه

اگه باهاش ! دختر خوبیه، از پیش قضاوت نکن. دونم سر سخته یم یبهش ندادم، ول يچون پیشنهاد! ؟یدونم نظرش چیه؟ مثبته یا منف ینم -

!ازش خوشت میاد ،یآشنا بش

!چند سالشه؟ -

.و هشت ستیب -

چه قدر وقته شوهرش فوت کرده؟ -

!حدود هفت ماه -

!تا حداقل سالگرد شوهرش بگذره یر کنصب یپس در این صورت باید چند ماه -

!يبگیر يهمین فردا یه وقت خواستگار يبرا یخوام حداکثر سعیت رو بکن یدر کار نیست، هر چه زودتر م ينه فعال صبر -

:حیرت زده برگشت و گفت هدیه
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!شه؟ یمگه م! همین فردا! زده به سرت هومن؟ -

!آره چرا نشه؟ -

شه به  یمگه م یول! ؟يدونم چه طور یکنم، که هنوز هم نم یبه فرض که تونستم مامان رو تو یه نصف روز راض !؟یچ ییعن یفهم یا، اصال م -

!شه کرد؟ یکار م ییه چند روز مهلت بده ببینم چ! کنه ینترس فرار نم! بدید؟ يهمین امروز وقت خواستگار يزنگ زد و گفت برا ییک

:کشید و گفت ينفس کالفه ا هومن

!ترسم از دستش بدم یم! مهدیار هم خواستگارشه! سعیت رو بکن اگه فردا نشد نهایتا پس فردانه تمام  -

:فکر گفت یابروهایش را در هم کشید و با کم هدیه

!؟یکدوم مهدیار؟ مهدیار کمال -

.اوهوم -

:چپش را با تعجب باال کشید و گفت يبار ابرو این

!؟یمطمئن! یمالاون هم ک! نه بابا مثل این که پر طرفداره -

!خودم شاهد تقاضاش بودم. آره -

!تازه شوهرش فوت شده که یول -

 یاگه بخوام جواب مثبت بگیرم حتما باید در عرض همین هفته باشه، وگرنه کارمون سخت م یدونم، ول یببین هدیه همه اینا رو م. دونم یم -

!رو بکن تیتوضیح بیشتر نخواه فقط سع. شه

:در آورد و به طرف هدیه گرفت و گفت را ياز جیبش کاغذ و

!موبایلش رو هم در انتها نوشتم. هم آدرس و شماره تلفن خونه خودشه یپایین. این شماره و آدرس خونه مادرشه -

:به کاغذ انداخت و زیر لب خواند ینگاه هدیه

!یملیکا فتح -

هومن قبل از باز ! دست به طرف دستگیره در برد» !شه یم یببینم چ«: کرد و بعد با گفتن یمکث! زد یچشمانش را بست و لبخند تلخ يا لحظه

:گفت هیشدن در توسط هد

!؟یازش بدون يچیز بیشتر يخوا ینم -

:گرفته بود، با این حال گفت يبه طرف هومن نگاه کرد، قیافه اش متفکر و تا حدود هدیه

!مادر طاها! تو فرودگاه! فکر کنم دیدمش، نه؟ -

:زد و گفت یهدیه لبخند آرام .متعجب شد هومن

گفتم ! یکه ازش برگشت يسفر يگذاشتمش پا یول ،يکرد یبه هم معرفیمون م یبرق چشمات رو دیدم وقت یحت! يقرار یاون جا دیدم ب -

!کنم یاشتباه م یحتم

:زد و گفت یتبسم هومن
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!نظرت راجع بهش چیه؟ -

!تحصیالتش چه قدره؟! حتما خوبه که دل برادر ما رو لرزونده ییعن! فکر کنم خوب بود یزیاد به خاطر نمیارمش ول -

.عمران یلیسانس داره، مهندس -

:تکان داد و گفت يسر هدیه

!خوبه -

:کشید و گفت یدوباره نفس عمیق و

.دم یزنم، بعد بهت خبر م یفردا با مامان حرف م -

!مونم یپس منتظر تماست م. باشه -

!فعال شبت بخیر. یاک -

.به سالمت، به رضا هم سالم برسونبرو  -

.باشه -

توانست مادرش  یکه م یاست چون تنها کس یدانست این گام مهم یانجام داده بود، خوب م یکار سخت. ماند تا خواهرش وارد منزل شود منتظر

بود،  یمدت محرمیتش با ملیکا باق تنها شش روز از! است یبود که پدر هم راض یشد به این معن یم یکند هدیه بود و اگر مادر راض یرا راض

!دانست بعد از پایان این شش روز کارش سخت تر خواهد شد یم. تا مدت محرمیت به سر نرسیده پاسخ مثبت را دریافت کند تدوست داش

 یم یشاید تماس. ایلشهزار بار به ساعتش نگاه کرده بود و هزار بار به موب. خوشبختانه یک عمل بیشتر نداشت. در بیمارستان کالفه بود صبح

به ! توانست تا وقت ناهار هم صبر کند یدیگر نم یساعت دیگر صبر کرد، ول کی. نداشت یهنوز هیچ تماس یساعت حدود دوازده بود ول! بود

:داد امکهدیه پی

!چه خبر؟ -

:جواب آمد و

!گم یده دقیقه صبر کن م -

!کرد، هدیه بود ینگاه یاش با هیجان به صفحه گوش یزنگ گوش يه با صداگذشته بود ک ییک ربع. کشید و باز سرگرم کارش شد یپوف

:جواب داد سریع

!بله؟ هدیه، چه خبر؟ -

:مکث گفت یهدیه با کم. شنید ینفس هدیه را از پشت گوش يصدا

!؟یسالم خوب -

!شد؟ یچ. یسالم مرس -

:گفت يبا لحن خسته ا هدیه

!شه حرف بزنم ینمبه جان خودم دهنم وا ! از دست تو هومن -
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به موهایش  ینشست و دست یصندل يهومن رو! خراب است یاوضاع خیل یشود یعن یحرف زدن باز نم يگوید دهنم برا یهدیه م یاوه، وقت اوه

:کشید و گفت

!؟يبا مادر حرف زد -

.آره -

!؟یراضیش کن ینتونست -

:تکیه داد و گفت یچشمانش را بست و به صندل هدیه

!چرخه یزنم، دیگه زبونم تو دهنم نم یاز ساعت هشت صبح تا حاال یه ریز دارم فَک مهومن درست  -

:نداشت، گفت یحوصله شوخ هومن

!خب برو یه کم آب بخور -

!کجا برم آب بخورم؟ تو ماشینم تو خیابون -

!چرا خیابون؟ -

:فکر ادامه داد یبا کم و

!نکنه مامان از خونه پرتت کرده بیرون؟ -

:زد و گفت يهدیه لبخند یاالخره

.نه -

!شده؟ یچ یبگ يخوا ینم -

!ام یاز دستت عصبان یگم، ول یچرا م -

!چرا؟ -

 يگیرند خوب تو هم برو بگیر دیگه، چرا این قدر برا یرن بدون دنگ و فنگ زن م ینیست بهت بگه پسر خوب همه م یآخه یک. دونم ینم -

!؟یکن یخودت و من دردسر درست م

!گفت؟ یان چهدیه مام -

:نفسش را به بیرون فوت کرد و گفت هدیه

!خواست بگه؟ یم یچ! یهیچ -

!شد؟ یراض -

!تونستم رضایتش رو جلب کنم که بریم یه دور دختره رو ببینیم يفقط این قدر! که به اون صورت نه یراض -

!بود یدوباره برخاست و شروع به راه رفتن کرد، بهتر از هیچ هومن

!خب، بعدش؟ -

...بعدش، مامان به خونه مادر دختره زنگ زد -
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:بین حرف او پرید و گفت هومن

!ملیکا! دختره اسم داره -

:تکان داد و گفت يسر هدیه

دخترم لباس عزاش رو به زور از تنش در آورده، چه طور انتظار دارید بیاد «: مادره وقت نداد، گفت یبه خونه مامانش زنگ زد، ول! خب یخیل -

هم «: گفت یهم شده بود م یعصبان» !گیم وقت ندادند دیگه یبه هومن م«: مامان هم زیاد اصرار نکرد، گفت يراستش رو بخوا» !استگار؟جلو خو

»!کنیم یبه این شرایط تن بدیم و هم منت کش یدبا

که او را تا  یداشت، همان يپشتوانه قو کی .توکل کرده بود به خدا یزد اوضاع از این قرار باشد ول ینهاد، تقریبا حدس م یدست بر پیشان هومن

:گفت يآهسته تر يبا صدا. آن جا کشانده بود

!کار کنیم؟ یبه نظرت حاال باید چ -

:بر لب آورد و گفت یلبخند کم رنگ هدیه

!؟يبقیه حرفم رو بشنو يخوا ینم -

:در جا ایستاد و گفت هومن

!مگه بقیه هم داره؟ -

!اوهوم -

!بگو -

:گفت یجنسبا بد هدیه

!بعد يکنه، بقیه حرف ها بمونه برا یصورتم از بس حرف زدم درد م يبینم آرواره ها یکنم م یهومن حاال که فکر م یول -

:بالفاصله غر زد هومن

!هدیه؟ -

!خرج داره -

!قبول -

:خندید و گفت هدیه

!این بود که پا شدم رفتم دم در خونشون! ر ول کنم به امون خداشه که همین طو یاز ما خواسته، نم يیه چیز يما بعد عمر یدیدم این داداش -

:تکیه داد به دیوار و گفت هومن

!شد؟ یخب چ! واقعا؟ -

!با مادرش حرف زدم یهیچ -

:کالفه شده بود یهومن حساب! برد یزد و از انتظار کشیدن هومن لذت م یقطره قطره حرف م هدیه

!شده؟ یجویده نگو، یه مرتبه بگو ببینم چخدا حرفات رو جویده  يهدیه محض رضا -
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:خندید و گفت هدیه

!گم یاصال نم یکن یبد قلق -

:پر حرص گفت هومن

!هدیه -

:خندان گفت هدیه

دلش زیاد هم  يانگار اون ته ته ها يراستش رو بخوا یشد ول ینم یبا مادرش حرف زدم، اولش که اصال راض! خب مفهوم شد یخب، خیل یخیل -

خوایم فردا بیایم  یم! یه مهمون ناخوانده یآخرش گفتم ما یه مهمون، حت. ترسه یگه که از برخورد ملیکا م یحس من این رو م یبود ولن یناراض

امکان نداره در رو مهمون باز ! دینه اختیار دار«: گیر کرد و گفت یدیگه تو رو در واس! کنید؟ یدر رو رومون باز نم! دید؟ یخونه تون راهمون نم

!بدون تو یخالصه قرار شد فردا عصر بریم خونه شون ول» .نیمنک

!چرا؟ -

بهش  یگه ملیکا هم بیاد ول یگفت م! تونیم تو رو هم ببریم یبریم خونه شون نه خواستگار، پس نم یچون قراره به عنوان یه مهمون معمول -

!همین. خواهد گفت، از آشناها هستند

:دیه از سکوت او استفاده کرد و گفته. متفکر شروع به قدم زدن کرد هومن

کار کنه تو این امور  یدونه چ یخودش م يزد و مامان هم ازش خوشش اومد، این طور يدید! ؟يهومن بذار بریم خونشون، خدا رو چه دید -

!وارده

!شناسه یفقط ملیکا تو رو م. باشه -

قصدم این بود که یه دور همدیگه رو ببینیم، این . همیشه ناشناس بمونیم که يقرار نیست برا. مهم اینه که بریم، بعد بشناسه خب. عیب نداره -

داشتم تموم  يانرژ یکنه، هر چ یفعال ذهنم کار نم یول. بچینم همراه تو بریم يچیز يروز بعدش برنامه ا يشاید هم تونستم برا. بهتره يطور

!شده

:کشید و گفت ینفس عمیق هومن

.ممنونم ازت -

:ش صورت خواهر شد و گفتزینت بخ یتبسم

! خوام یهمیشه خوشبختیت رو م ،یبرادرم! غلط؟ يدرسته و چه کار يبه این که چه کار. دیشب تا خود صبح نخوابیدم و فکر کردم یدون یم -

...یخواد تو با این شرایط ازدواج کن یمن هم زیاد دلم نم يحقیقتش رو بخوا

:وسط حرفش پرید و گفت هومن

!هدیه تو دیگه شروع نکن کنم یخواهش م -

:آرام تر گفت هدیه

مطمئنم ! کردید؟ یکار م یشدم که یه بچه هم داره چ يگفتم عاشق یه مرد یاومدم م یفکر کن چند سال پیش قبل از ازدواجم م. بهم حق بده -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 279

!يکند خودت بود یکه پوست از سرم م ياولین نفر

این عالقه،  یخود نیز در این باره زیاد فکر کرده بود، ول. داد یحق داشت، به او حق م. گفت یسرش را پایین انداخت خواهرش راست م هومن

.زیاد داشت یکم و عمق یزمان

:کشید و ادامه داد یپوف هدیه

صمیم همین ت ياولت، برا يسر جا يگرد یاحتماال اگه این هم نشد باز بر م یفکر کردم دیدم تو که سال هاست از ازدواج گریزون یهر چ یول -

 خربهتر از اینه که تا آ یباز خیل ،یاگه با این شرایط هم ازدواج کن یبه هر حال حت. این وصلت انجام بدم ياز دستم بر بیاد برا يگرفتم هر کار

!کنم یاز دستم بر بیاد م يپس مطمئن باش هر کار. يهم دوسش دار یبه خصوص این که ظاهرا خیل. یکن یزندگ ییعمرت به تنها

:قبل از این که بتواند تشکر کند، هدیه گفت. مهم بود یکشید، نظر خواهرش برایش خیل یس راحتنف هومن

!؟يبرام جالبه بدونم چه طور شد بهش عالقه مند شد یول -

:بر لبش نشاند و گفت يهم لبخند هومن

!ممنونم هدیه یازت خیل! شد؟ يشد که این طور یدونم چ یخودم هم زیاد نم! بگم؟ یچ -

:زد و گفت یلبخند بدجنس هدیه

تکون خوردن، زود باش  يشه من هم ناهار ندارم هم نا یداره ساعت دو م! شم؟ یبا این حرفا خر م يبرو بابا فکر کرد! ممنونم هدیه یخیل -

!برو دو سه تا شیشلیک مخصوص با برنج بگیر بیا خونه ما مهمون

:به حرف خواهرش خندید و گفت هومن

!کنند؟ خب زنگ بزن رضا جونت غذا بگیره یر دعوت ممهمون رو این طو -

:طلب کارانه گفت هدیه

نداشته  يفردا و پس فردا هم انرژ يبینم احتماال برا یکنم م یاصال حاال که فکر م. گفته باشم! رفتم قرار فردا رو به هم زدما يدید یه یه -

!باشم غذا بپزم

:تکان داد و خندید يسر هومن

!خواي؟ ینم يچیز دیگه ا! میامگیرم،  یباشه م -

!گیرم یامم، نه دیگه دوغ رو هم خودم م -

:خنده هومن از پشت تلفن بلند شد، در همان حال گفت يصدا

!گیرم تو برو خونه یدوغ رو هم از همون رستوران م ،یالزم نکرده زحمت بکش -

.خندید یهم م هدیه

!بیده بگیرآیسل چلو کو يهومن برا یراست. باشه، پس منتظرم -

.فعال خداحافظ. باشه -

خواست زودتر از کم و کیف  یم. آخر وقت گذاشت يسر زدن به بیمارستان را برا. دوشنبه هومن یک راست از مطب به خانه برگشت روز
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مادر . اد و وارد شدد یسالم! رسید یگرفته به نظر م یمبل نشسته بودند و مادر کم يبه خانه که رسید، مادر و خواهرش رو. جریان مطلع شود

:و گفت دبه او کر ینگاه

!؟يشده امروز زود اومد یچ. سالم -

:ساعتش را از نظر گذراند و گفت هومن

!نیم ساعت بعد باید برم بیمارستان -

ا برخاست و در حال معصومه خانوم از ج. هدیه با باال دادن ابرو او را دعوت به سکوت کرد. به هدیه نگریست یحرفش را نیمه رها کرد و سوال و

:رفتن به سمت آشپزخانه گفت

!ظاهرا نا محرمم. خب من برم -

:ابرویش را در هم کشید و زیر لب پرسید هومن

!ناراحته؟! شده؟ یچ -

 یمرسید، با تکان دادن دست راستش در هوا نشان داد که یا ن یکه طبق عادت انگشت شستش را با دندان گرفته بود و متفکر به نظر م هدیه

. معصومه خانوم به کابینت تکیه داده بود. هومن نفسش را بیرون داد و پشت سر مادرش وارد آشپزخانه شد! خواهد توضیح دهد یداند و یا نم

:و مقابل مادر ایستاد و دوستانه گفت تجلوتر رف

!نبینم مادرم گرفته باشه -

:کرد و گفت یخانوم اخم معصومه

!برات مهمه؟ -

:نکرد يا اخم مادر، تغییرب یهومن حت لحن

!معلومه که هست -

:خانوم تلخ خندید و گفت معصومه

!؟یاین قدر مهم هست که بخاطرم از این ازدواج صرف نظر کن ییعن -

:بعد هم زمان با بیرون دادن نفسش گفت يلحظه ا. کشید و آن را در سینه حبس کرد ینفس هومن

!نباشه خوام دنیا ینباشید م یاگه شما راض. بله -

:چند قدم عقب رفت و به درب یخچال تکیه کرد و گفت و

بعد از اومدنم  یول. خواستم بعد از اومدن مفصل باهاتون صحبت کنم ینگفتم چون م یقبل از رفتن به مکه، آپارتمانم رو تحویل گرفته بودم ول -

 باحاال چه  ،یزندگ يبرا. ماه آینده جمع و جور کنم برم اون جا دو یدر نظر دارم تا یک. داشتم که فرصتش پیش نیومد يهم این قدر مشغله فکر

!ازدواج چه بدون اون

:سریع گفت مادرش

!؟ییتنها -
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...یبرم ول ییدر کل قبل از رفتن به سفر که قصد داشتم تنها. آره -

:معصومه خانوم عجوالنه بین حرفش آمد باز

!؟يدار يمگه این جا کم و کسر! ؟ییچرا تنها! چرا؟ -

خب این شرایط  یول! گفته حتما باید با ازدواج کردن مستقل شد؟ یک. خواد مستقل بشم یدلم م! دیگه کافیه یول. ندارم ينه مادرم، کم و کسر -

!دادم بخوام ازدواج کنم و برم اون جا ییه درصد هم احتمال نم یراستش رو بخواید قبل از سفر حت! پیش اومد

!؟يپذیر یم ،یخوام با این دختره ازدواج کن یمن بگم نه نم یحاال یعن -

:گفت! دست به یقه پیراهنش برد، گرمش شده بود هومن

اگه ! کنم یاگه باز هم نشد بله اطمینان داشته باشید بدون رضایت شما ازدواج نم یکنم راضیتون کنم ول یم یشنوم و سع یخب، دالیلتون رو م -

!مشکلی پیش اومد؟! رفتید؟! شده؟ يچیز! تونم ییه اش رو هم مکردم به حتم بق یو پنج سال مجرد زندگ یس

:خانوم سکوت کرده بود، هدیه هم از دم در به داخل آمد و گفت معصومه

.آره رفتیم -

:رو به او پرسید هومن

!خب؟ -

:تکیه اش را از در یخچال گرفت و گفت. دریافت نکرد، از هیچ کدام یپاسخ

!فیه؟پس مامان جوابتون مطلقا من -

.هم سکوت باز

به قصد خروج حرکت کرد، . پیاده کند يبهبود اوضاع طرح جدید يالزم بود دقیق تر فکر کرده و برا. نگاهش را به سقف داد يلحظه ا هومن

:مادر متوقفش کرد يهنوز خارج نشده بود که صدا

!شه که جوابم به قول تو، مطلقا نه نباشه؟ یباعث م یچ یدون یم -

:مادر ادامه داد. زد و منتظر نگاه کرد یچرخ! بود يانگار امید. م پیشانیش از بین رفتاخ. ایستاد

که نظرت رو جلب کرده از همسفرانت هست،  یهدیه گفت، اون یوقت! يقبل از رفتنت به مکه نذر کرده بودم، این سفر رو همراه با خانومت بر -

!خوام ینم یداد، بگ یو وقت یطلب بکن يمونه که از خدا چیز یل این ماحساس کردم اگه بگم نه، مث! نتونستم یه دفعه بگم نه

:زد و گفت يلبخند هومن

!مامان برید نذرتون رو برآورده کنید، دعاتون بدجور گیرا بوده! مادره يکشم از دعا یمن م یپس حاال هر چ! شد ییمتهم شناسا -

:تکان داد و گفت يخانوم سر معصومه

!واسته بودمنخ يمن این طور یول -

!د؟یخواسته بود یپس چ -

!یکه باهاش خوشبخت بش يتموم، متین، باوقار، خالصه همسر ییه همسر خوب، خونواده دار، همه چ -
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:لبش حفظ کرده بود، گفت يکه رو يبا همان لبخند هومن

!خودش خوب نبود؟! ود؟خونواده اش خوب نب! گید، نداشت؟ یکه م یاز این خصوصیات کیخب مامان، حاال ملیکا کدوم  -

:کشید و گفت ینفس عمیق مادر

 یخودت خوب م یگرفت ول يشه ایراد یخودش هم خوبه، نم! داره، تایید شده اند یخوب یشناسه، خونواده خیل یرو م یفتح يپدرت آقا -

!شه دلم رضا نده یباعث م یچ یدون

!این که قبال ازدواج نکرده باشه، این که بچه نداشته باشه؟! کرده بودید؟ یمامان شما در نذرتون این مطلب رو هم با خدا ط -

:زد و گفت يخانوم هم باالخره لبخند معصومه

!پیش بیاد یزدم چنین شرایط یحدسش رو هم نم ییعن. نه، معلومه که نه -

:کرد، گفت يخنده ا هومن

.کنید یدونید و بهم اخم م یوقت منو هم مقصر م کنید، اون یخدا عرضه م يشما خواسته هاتون رو نصفه نیمه برا. بفرمایید -

:جدي تر ادامه داد یکم و

!دارم و نه با این که یه بار ازدواج کرده یمن نه با بچه اش مشکل! شاید نشه هیچ وقت بهترش رو پیدا کرد! خوبیه یمامان باور کنید دختر خیل -

:کشید و گفت یسرش را پایین انداخت و آه مادر

...سال پیش کاش ده يا -

:بین حرف مادر زود گفت هدیه

!مامــــــان -

:هدیه گفت! مادر حرفش را نیمه رها کرد و

خواست  یهومن م«: از حرف تو استفاده کردم و گفتم! شدن ها یراض ینه که فکر کن! فردا عصر با هزار مکافات وقت گرفتیم با هم بریم يبرا -

!فردا قراره بریم ،یخالصه هر چ» !رو ببینه یفتح يبیاد آقا

:آرام پرسید هومن

!ملیکا هم بود؟ -

:شیطنت آمیز گفت یبا لبخند و کم هدیه

اولش نفهمید جریان ! کشید تو هم یاومد اخماش رو بدجور م یاسم تو م یوقت یول! ها يخوش سلیقه ا. هم مودب و دلنشینه یآره بود، خیل -

کمتر ! و بعدش دیگه مطلب رو تا آخر خوند» !دکتر رستگار هستید؟ يشما خواهر آقا«: ا تعجب گفتفکر منو به خاطر آورد و ب یانگار با کم! چیه

دونید این وصلت  یخودتون هم بهتر م«: گفت يجد یخیل» !نظر خودت چیه؟«: آخرش هم من مستقیم ازش پرسیدم. شرکت کرد بحثامونتو 

»!ریف بیارید قدمتون سر چشم، اگر نه به نظرم خودتون رو خسته نکنید بهترهاگه فردا قصد دارید به عنوان مهمان تش! امکان پذیر نیست

خانه  یهنوز ساعت هفت نشده بود که مطب را تعطیل کرد و راه. رسید یقرار به نظر م ینخوابیده بود، از سر صبح هم ب یدرست و حساب شب

. را که از قبل خریده بود دست هومن داد یروج هدیه گل و شیرینبه هنگام خ. هدیه و مادر آماده بودند، سریع لباسش را تعویض کرد. شد
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:هومن گفت

!اینا دیگه چیه؟ -

.رفتم گرفتم يهمین تا تو بیا يشه، برا یگفتم سر راه بگیریم دیر م! یگل و شیرین! که یبین یم يدار -

:اپن قرار داد و گفت يدسته گل را رو هومن

!این الزم نیست یدستت درد نکنه، ول -

:غر زد هدیه

!شه؟ یبدون گل هم م يآخه خواستگار -

به احساس ملیکا توهین  ییتازه با بردن این دسته گل انگار یه جورا! بدون گل امکان پذیر نیست؟ يکجا نوشتند خواستگار! آره چرا نشه؟ -

!کردیم

!نداره دیگه، فقط گل بردن ایراد داره؟ یاشکال يآهان اون وقت خواستگار -

:والنه گفتعج هومن

!بحث نکن هدیه دیره، بریم -

:تازه راه افتاده بودند که گفت. رسید یبه نظر م ینگفت، اما ناراض يتکان داد و چیز يسر هدیه

...هومن برو به خیابون -

:متعجب گفت هومن

!چرا؟ -

:گفت یحرص هدیه

!تو برو به چراش کاریت نباشه -

 کی. پایین رفت و در کمتر از دو دقیقه برگشت» !همین جا نگه دار«: هدیه با گفتن. اطاعت کرد نفسش را به بیرون فوت کرد و ناچار هومن

!زیبا یساده، ول یبا تزیین! شاخه گل نقره گرفته بود

:با دیدن آن گفت هومن

!هدیه -

:ما بین حرف او پرید یعصبان یخیل هدیه

!فقط راه بیفت! گیا ینم یهیچ -

با احساس حضور ملیکا، به . دست داد یفتح يکوتاه به جمع، با آقا یهمراه با سالم. مراه مادر و خواهرش وارد خانه شدگفت و ه... لب بسم ا زیر

.لبخند پر شیطنت بود کیاو نشان داد،  يکه به چهره پرسشگر و اخمو یتنها عکس العمل. سمت او چرخید

!ستمیباید وا يهمین طور! گیرید؟ ینم -

! توانست بکند؟ یچه کار م! را به سمتش گرفته است یهست که او گل و شیرین يزه به خود آمد و متوجه شد چند لحظه ااین حرف هومن، تا با
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:هر دو را گرفت و گفت

!دیزحمت کشید -

گرفت، عمو ذوق زده سرش را باال  يکرد، با شنیدن صدا یم يباز یاس پ ینشسته بود و با پ یمبل يطاها رو. نیافت ییفرصت پاسخگو هومن

طاها تقریبا همه را غافلگیر کرد، غیر  یحرکت ناگهان! را کنار گذاشت و بدو بدو به سمت او آمد و به آغوشش پرید یاس پ یپ! واقعا خودش بود

ن به هوم ينگاه خریدارانه ا یفتح يآقا. نشست یمبل يکه بچه را همچنان در آغوش داشت، با تعارف مادر ملیکا رو یدر حال! از خود هومن

طاها . طاها را در آغوشش جا به جا کرد. گرمش شده بود یکم ،یفتح يهومن زیر نگاه سنگین آقا. بر لب آورد يلبخند. کرد، برازنده بود

:تسکوت را شکست و گف

!بادکنک قرمزم ترکید -

:لپش را کشید و گفت هومن

!يکرد یدیگه باد م یخب یک -

!مامان باد کرد، اون هم ترکید -

:شتانش عدد چهار را نشان داد و گفتبا انگ و

!این همش ترکیده فقط مونده سفیده -

:زد و گفت يلبخند هومن

!خرم یعیب نداره، باز هم برات م -

:شد، گفت یبه دست وارد م یکه سین یطاها زیاد دوام نیاورد چرا که مادرش در حال یخوشحال

!دکتر رو خسته نکن يآقا! طاها بیا پایین -

:عمو را نگریست و هومن گفت یسوال طاها

.شم راحت باش یمن هیچ وقت از بغل کردن تو خسته نم -

!لم داد یطاها به راحت! جون آخ

:گفت یعصبان یکه به عمل آورد، به سمت هومن آمد و دست طاها را گرفت و از آغوش او جدا کرد و کم يمختصر ییبعد از پذیرا ملیکا

!کن يطاها برو باز -

نبود که اخم کند، فقط نگاه سرزنش  یهومن در شرایط. رسید، با این حال مجبور بود به حرف مادر گوش دهد یبه نظر نم یراضزیاد  طاها

:گفت يمعصومه خانوم با لبخند. به او انداخت يآمیز

!ملیکا جان، شما هم بفرمایید -

:کرد و گفت یفتح يحرف نشست، معصومه خانوم رو به آقا یب ملیکا

و پنج سالشه،  یراستش رو بخواهید این آقا هومن ما با این که س. هم خدمت رسیده بودیم و منظورمون رو از اومدنمون بیان کردیمدیروز  -

بوده، یا به هر  ینمی دونم خواست خدا بوده، تاثیر این سفر روحان ینرفته، و در کل قصد ازدواج نداشت ول يدختر يتا حاال به خواستگار یول
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 یکنم و خیل یمن هم به عنوان مادر، از هر لحاظ پسرم رو تضمین م. که بر ما پوشیده است، مهر دختر شما رو به دل گرفته يدیگه ا لدلی

!داشته باشید، در خدمتتون هستیم یپرسش ،یسوال ،یحاال شما هر حرف. مثل شما وصلت کنیم یشم که با خونواده خوب یخوشحال م

:هم محترمانه پاسخ داد یفتح يآقا

 یکمال يگذاشت، هر چند همین دیروز از آقا یشه رو پسر ایشون عیب یدونم نم یشناسم و م یمن هم سال هاست که حاج آقا رستگار رو م -

.کردم ییدکتر پرس و جو يهم درباره آقا

کس غیر از هومن شکار نکرد، ملیکا را هیچ  یحرکت ناگهان! متعجب و غافلگیر شده سر بلند کرد و به پدر نگریست، اصال خبر نداشت ملیکا

.گوش سپرد یفتح يآقا يزد و دوباره به صحبت ها یتبسم

فرزندش رو داره، من هم از این قاعده مستثنا  یخوشبخت يآرزو يدونید که هر پدر و مادر یم. ایشون از هر لحاظ پسرتون رو تایید کردند -

این که دامادم تازه در گذشته و  ینظر دخترمه و دوم یمونه، یک یا مساله مهم ماین جا دو ت ینیستم و دوست دارم دخترم عاقبت بخیر بشه، ول

!داغش برامون تازه است و قبول کنید در این شرایط فکر کردن به ازدواج ملیکا واقعا برامون سخته زهنو

:خانوم دوباره رشته کالم را به دست گرفت و گفت معصومه

تونه تا آخر عمر مجرد بمونه،  یو هشت سال بیشتر نداره، پس نم ستیباشه ملیکا جان که ب یهر چ یول. کنم یبله من شرایط شما رو درك م -

!اصال درست نیست ییعن

!باشه؟ یتا نظر خودش چ! زوده یحاال هم کم یخب، حقیقتش رو بخواید از نظر من هم درست نیست تا آخر عمر مجرد بمونه، ول -

:ت ملیکا و گفتخانوم این بار رو کرد به سم معصومه

!دخترم، شما نظرت رو بگو -

:از ثانیه به هومن نگاه کرد و بعد صورتش را به سمت معصومه خانوم برگرداند و گفت يکسر ملیکا

!واضح نظرم رو گفتم یمن دیروز خیل -

:زودتر از مادرش گفت هومن

!چرا؟ -

!من یه بار ازدواج کردم، بچه هم دارم! یه مرد مجرد د،یدیه نگاه به خودتون بکنید، هنوز ازدواج نکر. واضحه یچراش خیل -

:گفت يحرف او را قطع کرد و با غیظ و همراه با پوزخند هومن

!رسید یاصال به ذهن من نم دیگفت یاگه شما این رو نم ییعن! دیممنون که مطلعم کرد! عجب -

:گفت يهم حمله ا ملیکا

!در این شرایط نه به نفع شماست و نه به نفع منرستگار این ازدواج، حاال و  يببینید آقا -

طرز بیانشان انتقال دهنده احساس طرفین  یکردند ول یاز او نداشت، هر چند هر دو مودب و آهسته کلمات را بیان م یهومن هم دست کم لحن

:گفت یهومن حرص! بود

!خواد ینم یلطفا فقط از جانب خودتون صحبت کنید، آدم زنده وکیل وص -
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!سکوت کرد، هومن شمشیر را از رو بسته بود کاملی

:به سمت او خم شد و زیر لب گفت یبرادر زد و کم يبه بازو يتلنگر آهسته ا هدیه

!خدمتتون بدم؟ يچیز ،یچماق ،یهومن چوب -

:هدیه سکوت حاکم را شکست و دوستانه گفت. تکیه داد یبه پشت يکشید و با لبخند محو ینفس هومن

پس تکرار این حرف ها . ین که ما این جاییم به این مفهومه که به همه مسایل مربوط به اون فکر کردیم و قدم پیش گذاشتیمملیکا جان ا -

.نداره یلزوم

:کج شد و گفت يلب ملیکا به لبخند گوشه

!اومدید؟ يخواید من باور کنم که شما با کمال میل و رغبت به این خواستگار یم ییعن -

:انش را به هم فشرد و گفتلب يلحظه ا هدیه

!ما رو به ضرب و زور مجبور به حضور در این جا نکرده یمطمئنم که کس یبه باور کردن یا نکردن شما ندارم، ول يمن کار -

:کرد محکم بگوید یسع یملیکا نشسته بود، ول يبر گلو یدلیل یب بغض

تونستم بپذیرم برادرم با  یشما بودم نم ياطمینان دارم که اگه جا یارم ولند يدرسته برادر! کنم یمن شما رو به عنوان یه خواهر درك نم -

!هستید یپس ازم نخواید باور کنم از ته دل راض. به شرایط من ازدواج کنه یشخص

!را هم فرو برد یکشید و تالش کرد آن بغض لعنت یبه دنبال آن نفس عمیق و

:هدیه برد و آهسته گفت کینزد یسرش را کم هومن

!چوب و چماقتون رو پس بدم؟ -

:به برادر کرد و مالیم تر گفت ینیم نگاه هدیه

خواد پس به همه جوانبش  یم يزنه یا چیز یم یحرف یدونم وقت یم. ببین ملیکا من برادرم رو دوست دارم و مهم تر از اون بهش ایمان دارم -

من دلم . کردن رو بهش یاد بدیم یما بشینیم راه درست و غلط زندگساله نیست که من و ش ستیهومن یه پسر کم سن یا جوون ب. فکر کرده

با داشتن پول این  ییک. کنه یبه شخص دیگه فرق م یاحساسیه که از هر شخص یدر زندگیش خوشبخت بشه و خوشبخت ادرمخواد بر یم

اگه هومن . مخصوص به خودش رو داره يه هاایده آل ها و خواست یو هر کس. با داشتن هیجان یبا داشتن آرامش و یک یاحساس رو داره، یک

. ذارم یرو در وجود شما دیده که این تصمیم رو گرفته و من به خواسته اش احترام م یشک خصوصیات دونانتخاب کرده، ب یزندگ يشما رو برا

سرد و گرم روزگار رو چشیده و خودشه و حق داره خودش درباره اش تصمیم بگیره و من اطمینان دارم تصمیمش بهترینه، چرا که  یاین زندگ

.درباره افراد مختلف داره یشناخت کاف

:به هومن کرد و ادامه داد یتازه کرد و نگاه مهربان ینفس و

.هستیم یراض یخوام به خواسته اش برسه، پس اطمینان داشته باش اگه این جاییم یعن یو از صمیم قلبم م -

معصومه خانوم از فرصت استفاده کرد و خطاب به ! کند؟ یر بود که چرا این بغض مزاحم رهایش نمشمرد و در این فک یرا م یقال يگل ها ملیکا

:گفت يپدر و مادر ملیکا، با لبخند
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!با هم حرف بزنند؟ یاگه اجازه بدید، این دو تا برن بشینند دو کالم خصوص -

:قبل از او گفتبه این کارها نیست که پدرش  یخواست لب باز کرده و بگوید احتیاج ملیکا

!کن به اتاقت ییدکتر رو راهنما يملیکا دخترم آقا -

:از جا برخاست و رو به هومن گفت» !بله چشم«: به احترام کالم پدر، با گفتن ملیکا

!بفرمایید -

ست و قبل از رفتن رو به با شنیدن حرف او برخا! شد یکنف م» !الزم نکرده«: گفت یملیکا بود دیگر، یک مرتبه م. هنوز بلند نشده بود هومن

:گفت یفتح يآقا

!دیممنون که اجازه داد -

دارد با پدر  یکه این خانواده از خود نشان دادند، مصیبت یدانست با آن همه نرمش و احترام یخفه اش کند، خوب م یخواست دو دست یم ملیکا

دانست  یم. پشت چهره اش پنهان شده بود يخنده ا. وارد شد. در اتاقش را گشود و با اشاره دست، هومن را به داخل دعوت کرد! و مادرش

 یملیکا تند به سمت او برگشت تا حرف! تر کرد يجد یلبش را از داخل گاز گرفت و قیافه اش را کم! کشتنش را دارد يبرا یکاف یلملیکا دال

:دست به سینه شد و گفت. و به آن تکیه دادبرگشت و در اتاق را بست ! لحظه کی یبزند که هومن انگشت اشاره اش را باال برد، یعن

!حاال بفرمایید -

:کشید و گفت ینفس پر حرص ملیکا

!؟یچ یشه بفرمایید این کارها یعن یم -

:دستانش را رها کرد و تکیه اش را از دیوار گرفت و گفت هومن

!دونید؟ یشما نم یا، یعن -

:به ملیکا نزدیک شد و گفت یگام و

!دونم یالبته شما رو نم! يگند خواستگار یاین متو دهات ما به  -

:گذاشت یآتش م يبود، هومن هم هیزم رو یکم عصبان یخیل

!؟یچ ییعن يخوام بدونم این خواستگار یمن هم م -

:با دهان، گفت یو بازدم یبا بین یبعد از دم هومن

.شما بفرما بشین تا من توضیح بدم -

:هومن ادامه داد! آرام شدنش نیاز بود ينشست، برا. کشید و به ملیکا اشاره کرد تا بنشیند پشت میز کامپیوتر را بیرون یصندل و

فرسته خونه مادر دختره تا پیشنهاد ازدواج پسره  یخوشش میاد، اون وقت مادرش رو م ياز یه دختر يیه پسر یخب، جونم برات بگه که وقت -

...رو براشون مطرح کنه، بعدش هم

:هومن گفت يین همه خونسردکالفه از ا ملیکا

!من دختر نیستم آقا پسر! گید دختره یخودتون م -
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و آرامش به کل از وجودش رخت  يشده بود، خونسرد یعصبان یاین بار به راست یسخن بگوید ول ییتالشش را کرده بود که با خوش رو تمام

:به سمت ملیکا خم شد و تند گفت يو مختصر میز کامپیوتر گذاشت ياخم هایش را در هم کشید و دستش را رو. بسته بود

!منظورت از این حرف ها چیه؟ -

توانست کوتاه بیاید، با  ینم یول! شناخت یشدن هومن را داشت اخم ها و لحنش را خوب م یتجربه عصبان. نفسش را حبس کرد يلحظه ا ملیکا

:کرد محکم باشد، گفت یم یکه سع یلحن

 یخودتون ازدواج کنید یک يخواید ازدواج کنید باشه، برید با همتا یم! دیکن ینم یکه شما در این جامعه زندگ منظورم کامال مشخصه، مثل این -

!مثل خودتون

:زد و قد راست کرد، با حرص گفت يتلخ خند هومن

بعد . عقد کنم، بعد طالقش بدم رو یشه برم یک ینیستا، اگه مشکلت با این حل م یکار سخت! تو؟ يمن بشم همتا يخوا یم! جالبه! خودم يهمتا -

خب البته این هم زیاد مشکل ! هم در میون باشه؟ يبچه ا يحتما باید پا! یا نه، باز هم قبول نیست! چه طوره؟! هم دوباره بیام خواستگاریت

!یاز اون هم، مثل بچه خودت مراقبت کن يباید قول بد یول! یستن

.ملیکا هم با همان لحن هومن، مقابله کرد. رخاندصورتش را به سمت دیگر چ يهمراه با پوزخند و

!زنید؟ یچرا دارید حرف مفت م -

:قاطعانه گفت یول یبار دیگر به سمت او برگشت و با ناراحت هومن

ر از همین طو ينکنه فکر کرد! من چرا این جام؟ یکن یتصور م! ؟یرو برام روشن کن یچ يخوا یببینم م! هان؟! زنم یا تو؟ یمن حرف مفت م -

!دونم؟ ینم یگ یرو که م يمگه من همه اون چیز! در خونه تون رو زدم؟ یشدم شانس یکوچه رد م

:تاکید کرد یعصب و

!؟یباعث شده منو ابله فرض کن یاصال چ -

:با چشمان نمدار به او نگاه کرد و گفت ملیکا

!من، من قصد توهین نداشتم -

!يعمال این کار رو کرد یول -

:ملیکا آرام تر پرسید. به سکوت گذشت يلحظه ا چند

!گرفتید؟ یچرا چنین تصمیم -

.کنم یخوام باهات زندگ یچون م -

!چرا من؟ -

!بهتر از تو؟ یک -

:این بار هومن سکوت را شکست و گفت. سکوت دوباره

...من! ملیکا درباره پیشنهادم فکر کن -
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:مابین کالم او پرید و گفت ملیکا

!ازم دارید؟ يو دل من تازه است، اون وقت شما چه انتظارهنوز داغ مسعود ر -

:کشید و گفت ینفس عمیق هومن

!یکن یکار من اشکال تراش ينکن برا یسع خودیب یشنوم، ول یم يدار یمشکل ،یاگه حرف! آهان، حاال شد -

:با این حرف به طرف تخت رفت و لبه آن نشست و با حوصله گفت و

!یه که خوب درباره ازدواج باهام فکر کنتنها انتظار من ازت این -

خواید من درباره  یاون وقت م! من همش هفت ماهه که شوهرم رو از دست دادم! ازم دارید؟ یسخت يدونید چه تقاضا یاصال م! فکر کنم؟ -

!ازدواج دوباره فکر کنم؟

:چپش را باال داد و گفت يابرو هومن

!حاال برات سخته؟ یول یدرباره اش فکر کن يبدون عصبانیت و مقاومت حاضر بودمهدیار برات پیشنهاد داد،  یچه طور وقت -

:گفت یو دفاع يیک دفعه ا ملیکا

...چون پاسخ اون مشخص بود و نیاز به فکر کردن نداشت تا -

کل صورت او را پوشش کم رنگ  یبه چهره هومن نگریست، تبسم یقورت داد و با نگران یقطع کرد، آب دهانش را به سخت یرا ناگهان حرفش

!داده بود

:دستپاچه گفت یاز دست خود و کم یعصبان ملیکا

!تونید تشریف ببرید یم! پاسخ من نه هست -

:خم کرد و گفت يبا آرامش و طمانینه از جا برخاست، سر هومن

!فعال با اجازه! شیم یباز مزاحم م -

دانست چه  یاصال نم. خواست از اتاق خارج شود یدلش نم. اجازه حضور دادمیز گذاشت و به اشک هایش  يخروج او، ملیکا سرش را رو با

بود که  یحرف مادر به این معن. سرش را بلند کرد» .برند یملیکا جان مهمونا دارند تشریف م«: گفت یمادر که م يبا صدا! مرگش شده است؟

دم در  یوقت. از اتاق خارج شد. پلک زد يکشید و چند بار یدر پ یاشک هایش را با دست پاك کرد و چند نفس پ "!بدرقه يبرابلند شو بیا "

 یتکان داد، چه م يسر! کرد یخودش کیف م يکه نظرش را جلب کرد، طاها بود که طبق معمول در آغوش هومن برا يرسید، اولین چیز

!توانست بکند؟

بعد از رفتن آن ها ملیکا به دیوار تکیه . چشمان او را کاوید یسرخ یبه صورت ملیکا نگریست و نگاهش با مهربان يقبل از خروج، لحظه ا هومن

:داده و چادر از سرش سر خورده بود که پدرش پرسید

!؟یشناس یدخترم چه قدر این پسر رو م -

:زیر لب گفت! محرم کیهمسر،  کیخوب، به اندازه  یخیل! شناختش یخوب م! داشت بدهد؟ یسرش را پایین انداخت چه جواب ملیکا

...خب اون هم که پزشک بود و. هم اون جا حالم بد شده بود، داروهام رو هم نبرده بودم يدو بار ییک! امم، همسفر بودیم -
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:مکث گفت یبا کم! پدر هنوز قانع نشده بود. را قطع کرد حرفش

!همین؟ -

:مسلط تر جواب دهد یکرد کم یقورت داد، سع یآب دهانش را به سخت ملیکا

!؟منظورتون چیه -

:ابروانش را باال انداخت و گفت یفتح يآقا

!رفتار و نگاهش باهات رفتار یه غریبه نبود! بگم؟ یچ -

:یک مرتبه پرسید بعد

!چرا با طاها این قدر صمیمیه؟ -

:کشید و گفت ینفس ملیکا

پد داشت، طاها  ينه که آ! رفت به اتاقش یهر وقت هتل بودیم، طاها م! کرد یهم به طاها محبت م یبچه ها رو دوست داره، خیل یانگار خیل -

.بهش انس گرفته بود یهمین هم خیل يبرا! کنه يرفت باهاش باز یم

:آن ها انداخت و بعد خونسرد گفت يبه هر دو یمحبوبه خانوم مادر ملیکا، نگاه. همچنان متفکر بود یفتح يآقا

!بکنها رو پوست  یفدات شم این سیب زمین. ملیکا جان بیا این جا -

.یافت ییبه این ترتیب از سوال و جواب پدر رها و

:آن ها کرد و گفت يبه هر دو یمعصومه خانوم نگاه. بیرون آمده بودند، هدیه در فکر بود یوقت از

!د؟یچرا این قدر ساکت -

:گفت هدیه

!مامان نظرت راجع بهش چیه؟ -

:زد و گفت يخانوم لبخند معصومه

بایست تا سالگرد  یعجله کردیم حداقل م يخواستگار يبه دلم نشسته، ولی به نظرم یکم برا یییه جورا !بگم؟ یدونم چ یراستش نم -

!کردیم یشوهرش صبر م

:پاسخ داد هدیه

.من که دلیلش رو گفتم بهتون -

!پذیرش این موضوع براش باید سخت باشه یآره، ول -

...به من چه به این پسرتون بگید که -

:به هومن گفت خانوم خطاب معصومه

!بذار چند ماه بگذره! ؟یکن یهومن چرا عجله م -

:همان طور که نگاهش به خیابان بود، گفت هومن
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.کنیم تا بعد سال یخوام از جواب مثبتش مطمئن بشم، بعد صبر م یفقط م! من که نگفتم همین فردا با هم ازدواج کنیم -

!جواب مثبت بده یکنم در این فاصله به کس یکه از اخالق ملیکا دستم اومد فکر نم يیزاون چ. اون موقع يرو هم بذار برا يخب خواستگار -

:کشید و گفت ینفس عمیق هومن

!خونه تون دیگه؟ ير یهدیه م! خوام خیالم راحت بشه یم -

:گفت هدیه

!چه طور؟ -

!نداره؟ یرسونم اشکال یاول مامان رو ببرم خونه بعد تو رو م یهیچ -

.کرد يدار یصورت هدیه نگاه معن از آینه به و

:گفت هدیه

.باشه -

:دوباره پرسید مادر

!شد؟ یچ يبا ملیکا حرف زد -

:زد و گفت یتبسم هومن

!گفت نه! خواستید بشه؟ یم یچ -

!؟یکار کن یچ يخوا یحاال م -

:مادرش دوباره گفت. پاسخ گذاشت یداد و سوال مادر را ب یدستش را در هوا تکان هومن

!هست؟ يامید يجا یکن یر مفک -

:دنده را جا زد و گفت هومن

!کنم یراضیش م! همیشه امید هست -

:جلو را اشغال کرد و گفت یکه مادر را پیاده کردند، هدیه صندل همین

!شد؟ یچ! هان بگو، چه خبر؟ -

:به گردنش کشید و گفت یدست هومن

!؟يبه مامان که گفتم، نشنید -

:او زد و گفت يوبه باز یمشت کوچک هدیه

!يزیاد گرفته نبود ياز اتاق بیرون اومد یوقت! و من باور کردم یبرو بابا، تو گفت -

:بر لب اورد و گفت يکه ملیکا زده بود، لبخند دوباره ا يجمله ا ياز به یادآور هومن

!ولی باور کن گفت، نه -

زد؟ یچشمات برق م یپس چرا برگشتن -
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هدیه ! زد یم یاین هدیه هم حرف های! اصال مگر چشمانش ستاره بودند که برق بزنند؟. به آینه انداخت یه نگاهشنیدن این حرف ناخوداگا با

:دوباره گفت

!گفتید دقیقا تعریف کن، تا بگم نظرش چیه؟ یببین، هر چ -

:زد و گفت يلبخند هومن

!هدیه؟! همینم مونده -

هوم؟ -

!نظر خودت راجع بهش چیه؟ -

:و گفت تکیه داد هدیه

و عین خیالت  يتو بهترهاش رو هم دید یگم خوشگل نیست، ول ینم. کنم یکنم علت انتخابت رو درك نم یفکر م یهر چ ،يراستش رو بخوا -

!يبگیر یفهمم چی موجب شده چنین تصمیم یواقعا نم. نبوده

:کمی سرد گفت هومن

!اتفاقا از هر لحاظ خوبه! چرا؟ -

موضوع اینه  یهم داره، ول یخوب يقیافه . داره، خودش هم خوبه، سن و تحصیالتش هم بد نیست یخوب يخونواده آره . من نگفتم خوب نیست -

!؟یموجب شده ملیکا رو انتخاب کن یچرا؟ واقعا دوس دارم بدونم چ. بهتر از این یخیل ،ياز این دخترا دید یکه تو دور و برت خیل

:و سرش را به پشت تکیه داد و گفت نگه داشت. زد و ماشین را کنار کشید راهنما

... .یپیشش هستم آرومم، ول یوقت. دارم يانگار یه گم کرده ا. از سفر برگشتیم کالفه ام یاز وقت! دونم یدونم هدیه، نم ینم -

:زد و با شیطنت گفت يهدیه لبخند. را با فشار بیرون داد و ساکت شد نفسش

!يعاشق شد یپس حساب -

!بود، چه برسد به دیگران یخودش هم نامانوس و باور نکردن ياین کلمه برا» !عاشق«: کرد زیر لب تکرار هومن

دوباره  یآمد، ول یتا نوك زبانش م یحرف. داشت ینگاه غمگین. صورتش را به سمت راست برگرداند و به رفت و آمد آدم ها چشم سپرد هدیه

!داد یآن را قورت م

:سکوت حاکم را شکست و گفت هومن

!رغم میلش بله بگه؟ یکرد که عل شیشه راض یرسه؟ چه طور م یبه نظرت نم يدیه؟ فکره -

:خنده گفت یبعد از کم. خنده اش گرفت هدیه

!؟يرغم میلش ازش بله بگیر ییا عل یراضیش کن يخوا یآخرش م -

:بعد گفت. هم خندید هومن

!بهتره یاول -

:به خود گرفت و گفت یمتعجب يچهره  هدیه
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!؟یامتحان کن يخوا ینشد، راه دوم رو هم م یاگه اول ییعن -

:به طرف او برگشت و گفت هومن

!رسه؟ یبه نظرت م يول کن این حرف ها رو، بگو ببینم فکر -

!در چه مورد؟ -

!این که در سه روز آینده بشه ازش بله گرفت -

:تعجب هدیه هر لحظه باالتر می رفت درصد

!حاال چرا سه روز؟ -

:لبش گفت يگوشه  ياش کشید و با لبخند یفرمان ضرب گرفت و دست دیگرش را روي پیشان يیک دست روبا  هومن

!برا این که فقط تا سه روز دیگه بهم محرمه -

 يکرد بیشتر چیز یم یکرد و هر قدر بیشتر حالج یم یبرادرش را حالج يدر ذهن حرف ها. او خیره شد يحیرت زده و مات به چهره  هدیه

:که فقط گفت يتا حد. باالخره ذهنش قدرت تکان خوردن را به لب هایش بخشید! چه؟ ییعن. میدفه ینم

!؟یچـــــــــــــــــ -

:با همان لبخند گفت. عکس العمل هدیه را زیر نظر داشت هومن،

!از دوره محرمیتمون فقط سه روز مونده ،يهمین که شنید -

:تقریبا جیغ کشید هدیه

!؟یگ یم يدار یچ -

:خونسرد نگاهش کرد و گفت یخیل هومن

!یه وقت یغش نکن! دستت رو بده ببینم، نبضت در چه حالیه -

:با عصبانیت دست برادر را که نزدیکش آمده بود پس زد و گفت هدیه

!؟یزن یمسخره چیه که م ياین حرف ها! هومن، زود بگو ببینم جریان چیه؟ -

:زیر لب گفتدو دستش را محکم دور فرمان گرفت و  هر

... .جریان -

:بعد دوباره نگاهش را به خواهرش داد و گفت و

کارم داره؟ یکمال يآقا ییادته قبل از رفتن به مکه گفت -

!آره یادمه، خب؟ -

:گفت هومن

... .خب جریان از این قرار بود که -

.درباره حوادث آن جا يپذیرشش، و مختصر علت ،یکمال يآقا يحرف ها. که رخ داده بود بیان کرد یاز اتفاقات يخالصه ا و
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:کرد و گفت یبعد تبسم. شد که هومن ساکت شده بود و هدیه همچنان در فکر بود یم يدقیقه ا چند

!زده پس کله ات يپس خدا بد جور! که این طور -

:کرد و گفت یچرخید و به نیم رخ برادرش نگاه و

!ده یتعلق م ياون جا احساس کردم رفتارت بو -

:زد و گفت ينیمچه لبخند هومن

!دادم؟ یسوت! چه طور؟ -

:در نگاهش ریخت و گفت یلذت هدیه

!یه نامحرم ينیست که این قدر راحت و بدون خجالت خیره بشه در چشم ها یآخه برادر من آدم -

:هدیه پرسید. آرام به مقابلش خیره شده بود يبا چهره ا. چیزي نگفت هومن

!دونه؟ یو مغیر از من این ر یکس -

!شد دیگه یبشه، ول ياصال قرار نبود این طور یبفهمه، یعن یقرار نبود کس. فقط عرفان -

:گفت يبا پوزخند هدیه

اون وقت ملیکا از من چادر سر کرده بود؟ -

!آره فکر کنم -

:بعد از آن گفت. با این حرف زد زیر خنده و

!ندیدمش يهدیه من تا حاال بدون روسر -

:شمان از حدقه بیرون زده گفتبا چ هدیه

!؟يیعنی تو در عرض این یک ماه اون رو بدون حجاب ندید -

!دونم موهاش چه رنگیه ینه، اصال نم -

:او کوبید و گفت يبه برادر نگریست و مشت گره کرده اش را به بازو مات

!عرضه ایه یحاال فکر کرده این چه مرد ب !گفتم نه یاون بودم م يمن هم جا! گه نه یمعلومه که ملیکا بهت م! از دست تو -

:خنده اعتراض کرد با

!ا، هدیه -

... .هدیه و! هدیه و کوفت -

:براي فرو دادن عصبانیتش به تقلید از پدر گفت و

...!ال اله اال ا -

:تکان داد و گفت يسر بعد

 یکار کنم؟ حاال دقیقا تا ک یمن از دست تو چ! دیگه يآورد یماون جا دلش رو به دست  يیه جور ،يآخه پسر تو که بهش عالقه مند شده بود -
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به هم محرمید؟

!صبح ازدهیتا شنبه، ساعت  -

:فکر گفت یبا کم هدیه

!سه روز کامل وقت داریم یامروز سه شنبه است، یعن -

:به موهایش کشید و گفت یکالفه دست هومن

!دو روز -

چرا دو روز؟ -

!شه دو روز یپس م! فردا اصال وقت ندارم ییعن! شاید شب هم نیومدم. از صبح تا شب باید بیمارستان باشم من. نیست يفردا دکتر خسرو -

:گفت یحرص هدیه

!خیال کار شو، ببینیم چه کار باید کرد یدو روز رو ب یبابا الاقل این یک -

جام واستاده،  يتمام این مدت رو دکتر خسرو. و لق رفتم دو هفته که مسافرت بودم و نرفتم بیمارستان، این هفته هم که همش تق. شه ینم -

!شه بگم نه یحاال بهم گفته چهارشنبه جور منو بکش، مگه م

!چه بد -

:فکر کرد و ادامه داد یکم و

!شه کرد یکار م ینگهدار ببینم چ یپس پنجشنبه جمعه ات رو خال -

!پنجشنبه بعد از ظهر و کل جمعه در اختیار تو. باشه -

:گفت يبا طلبکار ههدی

من  ،يو قول و از این طور حرف ها بردار یمردونگ ریپیت يبه جان خودم اگه باز بخوا یدم، ول یببین هومن، من ترتیب دیدن دوبارتون رو م -

!دونم و تو یم

:زد و گفت يلبخند هومن

!؟یاین کارو بکن يخوا یچه طور م -

!عهده اش بر میامکه از  یدون یم! اینش دیگه به خودم مربوطه -

!گذره؟ یتو فکرت م یچ -

!یخوام زنت رو با خیال راحت ببین یم ،یهیچ -

:اعتراض گفت با

!قول دادم، این رو یادت نره یکمال يببین هدیه، من به آقا -

:توانست چشمانش را گشاد کرد و گفت یتا آن جا که م هدیه

 يکه داد یاون قول یدون یبعدش هم خودت بهتر م! يکه خب داد ،يم و سالمت تحویلش بدکه ملیکا رو بعد سفر سال يببین، اوال تو قول داد -
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... .من هم نگفتم برو باهاش! یچ ییعن

شد هر  یبه هر حال خواهر و برادر بودند و نم یبودند و بیشتر مواقع همراز هم، ول یدرست که با هم صمیم. کشید و حرفش را قطع کرد یپوف

.یحاال اگر دو خواهر بودند یا دو برادر باز یک حرف. درا با هم بزنن یحرف

:کشید و ادامه داد یعمیق نفس

!تونم بیشتر توضیح بدم یدیگه هم نم! ببین، احساسش رو در گیر کن -

.يشخصیه او، نه خانه پدر يبه خانه . هدیه با هزار ترفند، خودش را به خانه او دعوت کرده بود. پنجشنبه بود روز

آیفون را زد و سریع به سمت اتاق خواب  يدکمه . زد یبایست حدس م یم. کشید یکا از آیفون تصویر هدیه را همراه هومن دید، آهملی یوقت

درشت  يکرم با گل ها يزمینه  یرا سر کرد و چادرش را هم که اتفاق يروسر. و چادرش را از کمد بیرون کشید يترین روسر یرفت و دم دست

.خواست تا باال آمدن آن ها آماده باشد یدر کار نبود م یانتخاب. دسر کر بهداشت  یصورت

:اتاق بیرون نیامده، گفت از

!طاها بدو در رو باز کن -

.بود یادب یآمد مهمان پشت در بماند، به نظرش ب یخوشش نم اصال

.کا هم خود را به دم در رساندملی. درست همین هنگام آسانسور هم ایستاد و هدیه و هومن خارج شدند. در را باز کرد طاها

.سالم، بفرمایید -

:در همین حین گفت. تعارف به هومن، داخل شد و دست دور گردن ملیکا انداخت و بوسید یهدیه ب! دلخور بود یکم صدایش

!که بدون هومن بیام؟ یببینم انتظار نداشت -

دید هومن یک زانویش را زمین گذاشته و . من هم بگوید که بفرماییدبرگشت به هو! شد که از دم در ردشان کند ینم. توانست بگوید یم چه

!بوسد یطاها را به آغوشش فشرده، و جالب این که طاها صورت هومن را م

!همه روز و شب طاها شده بود، عمو. دانست چه کند ینم

:فقط گفت. نکرد یاعتراض. تکان داد يسر

!بفرمایید -

را دست طاها داد و  يکادو پیچ شده ا يبسته . د و دست کوچک طاها را در دست گرفت و داخل شدکفش هایش را در آور. برخاست هومن

:گفت

!بیا، این مال توئه -

.کودکانه بسته را گرفت و چند قدم آن طرف تر مشغول باز کردن کاغذ دور آن شد یبا شوق طاها

قورت  یملیکا آب دهانش را به سخت! دست دادن پیش برد يش را برادست یهومن فرصت کرد به سمت ملیکا بچرخد، همراه با سالم باالخره

تعلل ملیکا  یوقت یآمد، ول یبود، خوشش م یمهیج يبرایش باز. باال انداخت و خندید يهدیه شانه ا. داد و نگاه نگرانش را به طرف هدیه کشید

:رفت و دست ملیکا را گرفت و باال آورد و گفت یشرا دید، پ
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!این قدر فکر کردن نداره یکه باهاش محرم ین به کسدیگه دست داد -

:زد و گفت یهدیه چشمک. هومن قرار گرفت يدستش میان دست مردانه . ملیکا از شدت تعجب گرد شده بود چشمان

!دونم یمن همه چیز رو م -

:خیال و خندان گفت یدر عمق چشمان ملیکا نشست و معطوف نگاه هومن شد، اما هومن ب یسرزنش

!الت خوبه؟ باعث زحمت شدیمح -

به سمت هدیه خم شد و  یهومن به محض نشستن کم. بسنده کرد و با دست آن ها را دعوت به نشستن نمود» ممنون« يبه یک کلمه  ملیکا

:گفت

!من هم هستم؟ ،ينگفته بود -

:طلبکارانه گفت هدیه

!ذاشت بیایم یگفتم مگه م ینه خیر، اگه م -

:با خنده گفتتکان داد و  يسر هومن

!از دست تو -

و نسکافه خود نیز  یبا شیرین یبعد از پذیرای. کند یاز مهمانش پذیرای يافتاد در منزلش با چا یکمتر اتفاق م. نسکافه برگشت یبا سین ملیکا

:با این حال پرسید! خورد یهدیه چه قدر از چادر سر کردن ملیکا حرص م ،يوا. نشست

!ره؟پدر و مادر حالشون چه طو -

!ممنون، خوبند -

!ما يبا زحمت ها -

!کنم، زحمت کشیده بودید یخواهش م -

:آهسته گفت ملیکا

.بفرمایید -

خواست از دست آن ها سرش را به دیوار  یدلش م. هدیه با حرص به هومن و ملیکا نگاه کرد. نزد یبه بشقاب آن ها اشاره کرد و دیگر حرف و

باز خدا پدر این طاها را بیامرزد که جلوتر آمد و پازلش را نشان مادر داد و ! رسید بگوید یهم به ذهنش نم یآن جا بود که حرف یبدبخت! بکوبد

:فتگ

!آورده یمامان ببین عمو برام چ -

:طاها انداخت و گفت ينگاهی گذرا به اسباب باز ملیکا

!قشنگه مامان -

:رو به هومن گفت و

.دستتون درد نکنه -
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:طاها دوباره گفت. زد يکمتر جواب تشکر را می داد، فقط لبخند هم که در کل هومن

!مامان ببین بادکنک هم هست اون هم این همـــــــه -

کرد از صبح تا شب برایش  یطاها مجبورش م. یعنی پدرش در آمده بود. کرد، آه نکشد یبه یک بسته پر از بادکنک انداخت و سع یینگا ملیکا

:فکر بود که طاها گفت در همین! بادکنک فوت کند

!؟یکن یرو برام فوت م یمامان بادکنک آب -

:هومن بالفاصله طاها را صدا کرد و گفت. بر لبش نشست يلبخند. انگار شروع شد. اش گرفت خنده

!کنم یبیار من برات بادش م -

.با اشتیاق به سمت او رفت طاها

:پرسید هدیه

!؟یمشغول هست یملیکا جان جای -

.نه -

!چرا؟ رشته ات که خوبه -

!بعد دیگه طاها و مشکالت بعدش، نشد دیگه یاوایل ازدواج رفتم سر کار، ول یحدود یک سال -

!یا نه؟ یدوباره اقدام کن يحاال قصد دار -

!تحصیالتتون چه قدره؟! ؟یدونم، هنوز تصمیم نگرفتم شما چ ینم -

:وادار به صحبت کند، گفتخوشحال از این که باالخره توانسته بود، او را  هدیه

!يکنم، دبیر یتدریس م. من هم لیسانس زبان دارم -

.خوبه -

:با خنده ادامه داد و

!نمونده یبه بازنشستگ يدیگه چیز یهفده سال هم سابقه خدمت دارم، یعن -

:ابروهایش را باال داد و با تعجب گفت ملیکا

!جدي؟ -

!شه، بعدش هم بالفاصله مشغول به کار شدم یدمتم محسوب مبود و جزو سابقه خ يدانشگاهم دبیر. آره -

:هدیه دوستانه پرسید. تکان داد يبه عالمت فهمیدم سر ملیکا

!؟ينرمش از خودت نشون بد یکم يخوا ینم! حاال نظرت راجع به داداش ما چیه؟ -

!و به دهان ملیکا خیره شدراست نشست ! کرد یبود که باد م یچهارمین بادکنک. بادکنک را از دهانش کشید هومن

کرد که تمام جوانب را با هم داشته باشد و از همه مهم تر،  یپیدا م یبایست پاسخ یم. سرش را پایین انداخت، سوال حساسی بود يثانیه ا ملیکا

بلکه  شگز و هرگز، نه تنها به خودهر یداد، ول یپاسخ اهمیت نم یاگر با هومن تنها بودند زیاد به چگونگ. به هیچ عنوان تند و آزار دهنده نباشد
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:سکوت کشدار شد، هدیه گفت یوقت! يداد که به هومن توهین کند آن هم در حضور شخص دیگر یبه هیچ کس دیگر اجازه نم

!عروس خانوم منتظریم ها -

:کشید و گفت ینفس عمیق ملیکا

ین سفر به ایشون زحمت دادیم و اون قدر کمک حالمون بودند که تا راستش اون قدر در ا! رستگار بد باشه؟ يمگه ممکنه نظر من درباره آقا -

نسبت به ایشون داشته باشم و این  یدم که کوچک ترین جسارت یمن هرگز به خودم این اجازه رو نم. دنیا دنیاست، نخواهم تونست جبران کنم

!اقتدا کنمپشت سرشون نماز بخونم و بهشون  یاعتماد و اعتقاد دارم که به راحت شونقدر به

:را بلند کرد و با هدیه چشم در چشم شد و گفت سرش

 یدیگه م يبهتر از شما و خیلیا یگن آدما رو باید در سفر شناخت، شاید من ایشون رو حت یم! پس هیچ وقت نپرسید که نظرم دربارشون چیه -

بینم و بیخیال این همه تفاوت  یکه م یواقعیت های يو همه شه چشم ببندم ر یهمه این ها دلیل نم یشناسم و به نیک منشیشون ایمان دارم، ول

.بشم

.کرد قیافه درهم هومن را ندید بگیرد یمیز داد و سع يداخل گلدان رو يبا این حرف نگاهش را به گل ها و

:ایجاد شده را هدیه شکست و گفت يچند ثانیه ا سکوت

جوابت  يکه ازدواج نکرده بود يبود ياگه حاال یه دختر يکه ازش دار یناختبا این ش. يجواب بد یرو راست و حسین یخوام یه سوال یم -

!؟يکرد یقبول م! بود؟ یبراش چ

بود که ازدواج نکرده بود در آن  یم ياگر دختر. فکر کرد. داد یزد و خوب در تنگنا قرارش م یخوب حرف م. دوباره به هدیه نگاه کرد ملیکا

تا حال تمام اندیشه هایش را . داد، دقیق فکر کند یاز هومن، اولین بار بود که به خودش اجازه م یشناخت کنونبا ! صورت نه عزادار بود و نه بیوه

حال اگر به قول  ییدید هفت ماه بعد از درگذشت شوهرش به ازدواج مجدد فکر کند، و یاصال خودش را مجاز نم. در این زمینه پس زده بود

... .بود که يهدیه دختر

.اسخش راست و حسینی باشدبود پ قرار

.که حاال دارم رو نداشتم یخب در اون صورت مشکالت -

!شبیه بود غیر از لبخند يبزند، که لبخندش به هر چیز يکرد لبخند یبیهوده سع و

!پاسخم در اون شرایط مثبت بود يبله، به احتمال قو -

آماده و چیده شده درون ظرف را دوباره  يببیند و آن جا میوه ها یرا کس خواست نم چشمانش یبا این حرف بلند شد و به آشپزخانه رفت، نم و

!داشت بچیند یسع

 ینه چشمانش از او فرمان م یو آرام کشید، ول یدر پ یچند نفس پ. کرد یم یاز بیرون نبیندش، اما بدنش نافرمان یایستاده بود که کس يجور

!بود یناهماهنگ یسمفون! بردند، نه بغضش و نه قلبـش

:از ته دل کشید و لبش را به دندان گرفت و زیر لب غر زد یآه هدیه

!خدا لعنتت کنه هومن -
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خب به قول خودش عاشق شده بود، ! مرتکب شده بود یمگر چه کار اشتباه! این حرف از خواهرش بعید بود. به هدیه کرد یمتعجب نگاه هومن

توانست بدون عذاب وجدان، اصرار  یبعد از این م. گرفته و حرف دلش را فهمیده بوداش را  یپاسخ ضمن. خواهر نشد ياما زیاد پیگیر جمله 

!یزورگوی یشد کم یاگر نیاز م یکند حت

:به طرف هومن رفت و گفت. متوجه جو سنگین خانه شده بود. بادکنک ها را کنار زد طاها

!؟یمن بش يبابا يخوا یشما م -

:نگشتش گرفت و آرام پرسیددست او را در دستش که نه، با دو ا هومن

!؟يدوست دار -

زانویش کشاند و سرش را به شانه راستش تکیه داد و از  يهومن کمر او را گرفت و رو. آره تکان داد يبه نشانه  يکودکانه و صادقانه سر طاها

.موهایش بوسید يرو

:بلند گفت يهدیه از همان جا با صدا. شد یطوالن حضور ملیکا در آشپزخانه. زد یبه قلبش چنگ م يبه آن ها کرد، چیز ینگاه هدیه

؟يشه یه لیوان آب برام بیار یملیکا جان، م -

 يهدیه فقط جرعه ا. هدیه آورد و برگشت تا ظرف میوه را هم بیاورد يرا پر از آب کرد و برا یبه خود داد و با گفتن بله حتما، لیوان یتکان ملیکا

هومن  بهبه هدیه با تبسم و . آن ها تعارف کرد يملیکا برگشت و میوه را به هر دو! بود يدستش در حال بازاز آب را نوشید و بعد با لیوان در 

.میز قرار داد و نشست يبه صورتش، و ظرف را رو یبدون نگاه کردن، حت

سرش  یبه طور نامحسوس! نده بودفقط همین کارش ما. خواست شیطتنت کند یبود که م یعین بچه بازیگوش. لیوان را بار دیگر به لب برد هدیه

 يوا يتنش را لرزاند و صدا یآب یخ به راست! لباس و سینه اش رها کرد يرا که به لب برده بود رو یخودش تکان داد و لیوان يرا به تاسف برا

.شد که هومن و ملیکا هر دو متوجه اش شوند وجباو م

:برخاست و جلوتر آمد و گفت ملیکا

!چی شد؟ -

که لباس خیسش را مشت کرده بود  یهدیه در حال! شک بلوز زیر آن، هر دو خیس شده بودند یروپوش و ب. ده اش هم گرفته بودضمن خن در

:تا بیش از این یخ نبندد، گفت

اینا یه کم دارید که من بپوشم تا  يچیز يبلوز ،یملیکا جان شرمنده، یه تیشرت! آدم يذارید که برا یشما دو تا حواس نم. ببخشید ،يوا يا -

!خشک بشن

:زد و گفت يلبخند ملیکا

!بله البته، االن میارم خدمتتون -

.به طرف اتاق خواب رفت و

:با خنده پرسید هومن

!چه طور شد؟ -
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:با عصبانیت به او توپید هدیه

!کشم از دست توئه یم یحرف نزن که هر چ یتو یک -

دانست کارش آخر  یخوب م یهر چند درب آن نیمه باز بود، ول. بدون در زدن وارد شد رفت که ملیکا رفته بود و یبالفاصله به سمت اتاق و

!پررویی است

!زد، انگار کارش ساده تر شده بود يهدیه لبخند. تخت گذاشته بود يملیکا تا نیم تنه داخل کمد بوده و چادرش را رو. شد داخل

:جلوتر رفت و گفت گامی

... .ملیکا جان زیاد -

قلبش گذاشت و  ياو یکه خورده بود، دست رو یاز حضور ناگهان. بیرون کشید ياش تمام نشده بود که ملیکا سرش را از کمد دیوار جمله هنوز

!چشمانش را بست يلحظه ا يبرا

:شرمنده گفت هدیه

!شد یاومدم همین جا عوضش کنم، آخه اون جا که نم! ببخشید يوا يترسوندمت، ا -

:و مودبانه گفتکرد  ینفسش را فوت ملیکا

!اشکال نداره -

:کشید،گفت یملیکا م يکه انگشتش را به کناره روسر یهدیه یک گام فاصله را نیز پیش رفت و در حال. باز به طرف کمد برگشت و

!چه قدر روسریت قشنگه -

:را برداشت و به سمت او برگشت و گفت یلباس ملیکا

!ممنون، قابل شما رو نداره، پیشکش -

:گفت ینرم به هدیه

!ببینم طرحش رو یکن یبازش م! کنم رو سر شما قشنگه یخواهش م -

را به دست  يهدیه روسر. اش را گشود و آن را دست هدیه داد يبا این حال بدون اعتراض گره روسر یملیکا رنگ تعجب گرفت، ول نگاه

!کرده باشد ياش این قدر پررو باز یآمد در طول زندگ ییادش نم! خواست امتحانش کند یگرفت و به سمت آینه میز آرایش رفت، مثال م

آب جوش  یوقت یحت! کشیده بود یعجب جیغ! جیغش به هوا رفت يشد، پایش را به کنار تخت کوبید و صدا یکه از کنار تخت رد م یهنگام

!را گرفتساق پایش  يدرد آلود يخم شد و با قیافه ! نکشیده بود یدستش ریخته بود هم همچین جیغ بنفش يرو

.شدن ملیکا از شوك اولیه و حرکت او به سمت هدیه، همزمان شد با ورود سراسیمه هومن به اتاق خارج

!چی شده؟ -

!هومن تازه با دیدن نگاه او سرش را به چپ چرخاند و متوجه ملیکا شد! نقشه اش گرفته بود! زد يقد راست کرد و لبخند موزیانه ا هدیه

اراده به سمت  ینگاهش ب! چادر نبود. بعد یک مرتبه به سمت تخت نگاه کرد، جایی که چادرش را نهاده بود. ه بودخشکش زد يثانیه ا ملیکا

.به آغوش گرفته بود، نشانش داد یقیمت یباال انداخت و چادر را که مثل ش یهدیه بدجنسانه ابروی. هدیه کشیده شد
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که از کنار هومن می گذشت،  یهنگام. هدیه به سمت در رفت! ملیکا ثابت شد يوبین آن دو رفت و آمد کرد و بعد ر يهومن چند بار نگاه

:آهسته گفت

!بیرون، خونت حالله یاگه از اتاق بزن -

:گفت يبلند يقبل از این که در را کامل ببندد، با صدا و

!کنیم يطاها بیا بادکنک باز -

! بردارد و سر کند؟ يبرگردد و از کمد چادر دیگر! دانست چه کند ییک آن نم. دغافلگیر شده بو يبد طور. معذب به در بسته نگاهی کرد ملیکا

 لوردهخواست بزند این خواهر و برادر را یک جا له و  یدلش م. بود ینه، این هم بدتر از اول! بدو بدو فرار کند؟! شد یبد م ینه بابا، این که خیل

!کند

اش این بود  يبد یترین راه بود، ول یضطرابش به سمت در برود و از اتاق خارج شود، این منطقرا در آن دید که آرام و بدون نشان دادن ا صالح

!شد یبایست درست از کنار هومن رد م یکه م

پشت سرش بسته شده بود و به علت صاف و لخت  يقهوه ا یساده با کش یکه خیل یروشن یزیتون يموها. او شده بود یهومن محو زیبای اما

اش ریخته  یپیشان يموهایش متوقف شده و یک دسته کوتاه از موهایش نیز یک طرفه رو یخورده و تقریبا در قسمت میان بودنش، کش سر

.شده بود

اش را نمود که بدون برخورد با هومن، از کنارش رد شود، اما به محض عبور از مقابلش، انگشتان هومن دور  یحرکت کرد و تمام سع ملیکا

.فش کردبازویش قفل شد و متوق

:زد و سرش را خم کرد و گفت يلبخند هومن

!کجا؟ -

:آهی کشید و زیر لب گفت ملیکا

!رستگار يکنم آقا یخواهش م -

.او را آرام به سمت خودش برگرداند هومن

!بذار ببینمت، فکر کنم این کمترین حقیه که نسبت بهت دارم -

:را از دست هومن بیرون بکشد که هومن باز گفت کرد بازویش یبا همان مالیمت نهفته در وجودش سع ملیکا

.حاال مال ما که حالل اندر حالله! گن یه نظر حالله؟ یم يشنید -

:کشید و گفت یآه و

!گیره یمونده، دلم بد جور م یافتم که کمتر از دو روز دیگه از محرمیتمون باق ییاد این م یبه خدا ملیکا وقت -

سرد ملیکا را در دست  يدست ها. از او نشست یآن نشاند و خود با فاصله کم يو را کنار تخت برد و روگرفت و با حوصله ا ینفس عمیق و

:که حال بیش از همیشه داغ بودند، گرفت و گفت ش،یها

ج موقت رضا باعث شد که من با اون همه اجتناب، به این ازدوا یدونم چ یدونم چه طور شد که خدا تو رو سر راهم قرار داد، نم یملیکا نم -
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دیدم بدون . مهم ترین فرد تو زندگیم يبه خودم اومدم که دیدم تو شد یمهرت رو به دل گرفتم، فقط وقت يدونم کی و چه طور ینم یحت. دادم

.قرارم شده یدل ب يبرا یدیدم حضورت آرام بخش. خوامت، با تمام وجودم یدیدم م. تونم یتو نم

:داد و گفت يکوچک او را فشار يها دست

!نگاهم کن -

هومن دست راستش را باال برد و انگشت اشاره اش را زیر چانه او قرار داد و صورتش را آهسته به سمت . سرش را بیشتر پایین انداخت ملیکا

.چشمان خودش حرکت داد

گریزان بود، . او غرق شوداحساس  يخواست در دریا ینم. خواست غرق نگاه او شود برایش ممکن نبود ینم. با سماجت در جنگ بود چشمانش

.حتی از احساس خود

:در تعقیب رد نگاهش،گفت هومن

!این قدر ازم بدت میاد؟ -

کشید تا شاید  یدوباره نفس. زینت بخش لبان هومن شد یتبسم. به سرعت نگاه از پیراهن او گرفت و اعتراض گونه به چشمانش دوخت ملیکا

.تابش یقلب ب يباشد برا یدرمان

:به آن داد و پرسید ياز زیر چانه اش بر نداشت و فقط حرکت آرام و نوازش گونه ارا  انگشتش

!تعارف بگو احساست بهم چیه؟ یب -

.چشمان هومن نشست ین یمظلوم ملیکا در ن نگاه

اصال دوست نداشتم کاش

دارم اما

قرارم یب یندون کاش

هستم اما

.ه شفافشکشید به آن نگا ياز اشک نرم نرمک سایه ا يا پرده

من این حق رو ندارم آخه

یدون یم

خدا گناه دارم به

یدون یم

.رقصان از پلکش پایین افتاد یاشک
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کن یو مردونگ بیا

دیگه سختش نکن تو

که هست یاز این نکن،

قرارم یب یبین ینم

چانه . انداخت مابین دو ابرویش یواسته خطناخ یآن را پر کرد و اخم يآرام آرام لبخندش جمع شد و تعجب جا. نگاه هومن تغییر کرد رنگ

:اش را رها کرد و با نوك انگشت شستش اشک از گونه او گرفت و گفت

!ده؟ یاین همه آزارت م یچ! چیه؟ -

.کشید يآه دوباره ا ملیکا

ندارم با تو من یحرف

تونم بگم ینم يچیز

.ددا یزد، هرگز به خودش حق نم یگناه به تمام وجودش چنگ م احساس

فهمید، چه  یاو هم نم. طعم خیانت دهانش را تلخ کرده بود. آمد از احساسش یاز خودش بدش م! زیر دستش را مشت کرد و فشرد روتختی

حاال،  یول! قلبش را به تپش وادار نکرده بود يهرگز چیز یهم کم مورد توجه نبود، ول یدر دوران دانشجوی. آورد محکم بود یتا به یاد م! شده؟

!فهمید حاال چرا؟ ینداشت، نم حقکه حاال 

نشده بود و گلویش پر از  یخال يقفسه سینه اش مملو از هوا. شد یکرد آرام باشد، نم یم یهر چه سع! چه قدر شرمنده این نام بود! مسعود

.صدا ریختن و سکوت یو چه سخت بود، اشک هاي ب. فریاد

".وفا نیستم، نبودم، نخواهم بود یمسعود به خدا من ب"

.به چشمان هومن کرد يخیره ا نگاه

یباید از من رد بش تو

از تو باید بگذرم من

از سرم یفتیتونم کنم باید ب ینم يکار

.سرش را پایین انداخت و

 لرزان او گذاشت و با احتیاط به سمت خود کشید و با يدست بر شانه . قلبش یصیقل يکشید بر صفحه  یم یهق هق خاموش ملیکا، خط يصدا

.کرد تا سر او را نیز بر سینه اش تکیه دهد یدست دیگرش سع

.کنار کشیدن يبرا یباشد و فرصت يتا بینشان فاصله ا. دست ملیکا باال رفت و بر تخت سینه اش نشست کف
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و زیر لب زمرمه  سر ملیکا را به آغوشش فشرد» !آروم بگیر«مچ دست تکیه داده شده بر سینه اش را گرفت و پایین کشید و با گفتن  هومن

:کرد

.حاال آروم باش. خب، خیلی خب، فهمیدم یخیل -

... .در آغوش گرم او ماند، قادر نبود کنار بکشد اگر هم قادر بود، انگار یلحظات ملیکا

:گفت یاو نشست و با مهربان يلب ها يبگوید که دو انگشت هومن رو يداد و لب باز کرد چیز یرا مختصر تکان سرش

!گیرم یاصال من سوالم رو پس م. یو، هیچنگ يچیز -

اگر قرار بود تا ابد . کرد و آغوشش را تنگ تر کرد یهومن تبسم! اختیار به تکیه گاهش تکیه داد یکشید و آسوده تر و ب ینفس عمیق ملیکا

!اختس یپیچید و عوض آرام شدن، آشفته ترش م یعطر مالیم ملیکا در مشامش م يبو. ماند یهمین طور بماند، م

کرم رنگش  یلب به دندان گزید و نگاه شرمنده اش را بار دیگر به روتخت. کنار کشید. تپش قلبش اوج گرفت، ملیکا سر بلند کرد يصدا یوقت

.دوخت

.که در قلبش انباشته شده را تلمبه کند به سراسر وجودش یداشت شوق یرفت و سع یهومن باال و پایین م يسینه  قفسه

.او نگاه کرد یخال يملیکا به جا. ملیکا زد و اتاق را ترك کرد یبر پیشان يشد و بوسه ا خم

قسمت کنم یرو بعد از این با قلب ک تنهاییام

عادت کنم یفراموش کردنت باید به چ واسه

 یداشت خال ی، سعبود از هر فکر، از هر سوال، از هر جواب، شاید هم یخال. زانوانش قرار داد يتخت کشید و سرش را رو يرا رو پاهایش

!باشد

:خروج هومن از اتاق، هدیه بادکنک را به سمت طاها انداخت و گفت با

.کن، تا من بیام يطاها یه کم خودت باز -

.تنش محسوس بود یهنوز داغ. رسید یهومن به دیوار تکیه داده و متفکر به نظر م. به سمت هومن رفت و

:آهسته پرسید هدیه

!شد؟ یچ -

:اش کشید یپیشان دستی بر هومن

!سخته ازش بله گرفتن -

:هومن تکیه اش را از دیوار گرفت و گفت. تکان داد يسر هدیه

!کنم یمانده از محرمیتمون رو باهاش زندگ یخوام این یه روز باق یهدیه؟ م -

:هراسان گفت هدیه

!؟یگ یم يدار یچ -
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:بود يجد يهومن زیاد ي قیافه

!کنم یخوام باهاش زندگ یخب م! ست؟مگه زنم نی. يهمین که شنید -

.در آرام کردن برادر داشت یسع. مضطرب شده بود. شست هدیه به دهانش رفت انگشت

!کردن باهاش یزندگ يبرا يفرصت دار یکل. هومن صبر داشته باش -

:تند گفت هومن

!؟یاگه هیچ وقت بله نگفت چ! ؟یاگه قبول نکرد چ -

:فتلبش را با زبان تر کرد و گ هدیه

!؟یخب مگه قراره تو عقب بکش -

!شه؟ یم. بله یشه که یه چاقو گذاشت زیر گردن یه نفر و بهش گفت باید بگ ینم یول! نه، معلومه که نه -

:را به دندان گرفت و محتاطانه پرسید لبش

!یامشب این جا باش يخوا یم ییعن -

.متعجب در صورت هدیه خیره شد هومن

!خوام فردا صبح تا شب کنارش باشم یم! خونده شده یعقد ما با چه شرط یدون یتو که م! ؟يردک يچرا همچین فکر! نه -

:نفسش را بیرون داد و گفت هدیه

!؟یبهش گفت -

!یکش ینچ، زحمتش رو شما م -

:گفت یحرص هدیه

!حاال چرا نمیاد بیرون؟! بابا، رو نموند دیگه برام! خدا، من از دست این برادرم چه کنم؟ -

:کرد و گفت یبه در بسته اتاق نگاه ومنه

!حالش زیاد خوب نیست -

!؟يکارش کرد یمگه چ! چرا؟ -

:بر لب اورد و گفت یکم رنگ تبسم

!؟یمگه خودت نگفت! درگیر -

:کشید و گفت یپوف هدیه

!برسوناگه تا پنج دقیقه نیومدم بیرون، بدون زده ناکارم کرده، زود خودت رو . رم تو یببین، من دارم م -

:به حرف و لحن خواهرش خندید و قبل از رفتنش گفت هومن

!کنم یجبران م -

!الزم نکرده، تو سرم رو به باد نده، جبران کردن پیشکشت -
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:گفت يچند گام جلوتر رفت و قبل از این که دستگیره را پایین بکشد، با حس خواهرانه ا و

!خوشبخت شو ،یجبران کن يخوا یم -

 یبه شدت کنجکاو بود که بداند ملیکا در چه حال. خواست در بزند ینم. در زدن گشود یب ،یبه برادر زد و در را در اوج با ادب يندصمیمانه لبخ و

!شد او خود را جمع و جور کند یاست و در زدن موجب م

.ر زانویش تکیه داده بوداش را به س یکه روي تخت زانوانش را بغل کرده و پیشان يبا دیدن دختر. کشید یدیدن ملیکا آه با

پلک زد تا  ينگاهش را از او گرفت و به سقف دوخت و چند بار. در، سر بلند کرد و هدیه مهمان چشمان قرمز او نیز شد يبا شنیدن صدا ملیکا

.بزند يکرد لبخند یرا که گوشه چشمانش جمع شده بود را پس زده و سع یاشک مزاحم

:ترفت و کنار ملیکا نشست و گف جلوتر

!سر به تنم نباشه، نه؟ يخوا یحاال دقیقا م -

:هدیه با خنده گفت. نگفت يزد و چیز يلبخند ملیکا

!زنم، تو راحت باش یهر دو تاییمون حرف م يبه جا! من برعکس تو، خیلی پر حرفم یول ،یکم حرف یخیل ،یدون یم -

:خنده اش گرفت و گفت ملیکا

!بگم؟ یآخه چ -

:کشید ینفس راحت هدیه

!فقط بخند ،یهیچ -

:انداخت و بعد گفت يبه اطراف اتاق نظر یکم

با . کنم یدر عین حال شرایطت و علت ناراحتیت رو هم درك م یول ،یعالقه نیست یدونم تو هم نسبت بهش ب یم! ملیکا، هومن دوست داره -

و این سفر و این اتفاقات هیچ  یس حتم بدون این آشنایداره، پ یخدا از هر کارش حکمت. خوام یه چیز یادت بمونه یهمه این حرف ها فقط م

این . داره، البته طاها هم همین طور يزیاد يهومن به طاها عالقه . یخوام عاقالنه تر فکر کن یازت م. باشند يبدون برنامه ریز ونندت یکدوم نم

تو و یه دنیا  ،یمون یبعد م. این روزها زود گذرند ی، ولدونم برات سخته یم! نیست، درسته؟ ياین کم چیز. فهمه یکه ببیندشون م یرو هر کس

!که جوشیده، جریان پیدا کنه يبذار این چشمه ا! قبول کن. یتنهای

:پاهایش را از کنار تخت آویزان کرد و گفت ملیکا

!گذره یاز فوت همسر من فقط هفت ماه م یول -

!دونی یا خدا؟ یبگو ببینم، تو بیشتر م یدونم، ول یم -

:گفت یچشمانش را گشاد کرد و ضربت یکامل

!این چه حرفیه؟ -

پس چرا ما باید کاسه داغ ! دونه؟ یکه شوهرش فوت شده، مجاز نم ییه زن يمگه خداوند ازدواج بعد چهار ماه و نیم رو برا. حرف حسابه ملیکا -

!کنیم؟ یو زیاد م خواد، کم یرو که دوس داریم و هر چه قدر که دلمون م یچرا هر چ! تر از آش بشیم؟
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!ندارند؟ یهامون جای ياینا در تصمیم گیر! ؟یدیگران چ! ؟یخودم چ ی، ول.نکرده قصد شکستن حرمت قوانین خدا رو ندارم يمن خدا -

!حرف دیگران برات این قدر مهمه؟ ییعن -

 یمن نه م! زنه یین وسط حس خودم حرف اول رو ما یداره، ول یکردن در اجتماع آداب یبه هر حال زندگ. اگه بگم نه مهم نیست، دروغ گفتم -

!رو جایگزین شوهرم بکنم یخوام که به این سرعت، یک یتونم و نه م

:کشید و گفت ینفس هدیه

!؟یبعد سال چ -

.دونم ینم -

:کرد و گفت یتوقف هدیه

 یکه فردا رو پیش همسرش باشه و مزه یه روز زندگ حاال اون هم به حق انتظار داره. صبح شنبه به هم محرمید ازدهیگفت تا  یهومن م. باشه -

!رو باهاش تجربه کنه

:به او کرد و گفت یبهت زده نگاه ملیکا

!گید؟ یکه نم يجد -

!گم یم يهم جد یچرا، خیل -

:خاست، گفت یکه از جا برم یدر حال و

و نه اون رو از دیدن خودت محروم  يبر یاجازه اون جایبدون  يکه هومن حاال حکم شوهرت رو داره و تو شرعا نه حق دار یدون یضمنا، م -

!یهست يدونم دختر مقید یاینا رو گفتم چون م. یکن

!کردن این دختر همین بود یتکان داد، در حال حاضر تنها راه راض يهنگام بیرون رفتن سر و

:به برادرش کرد و گفت ینگاه هدیه

!؟يتو فکر -

:گرفته بود، گفت فرمان را یکه دو دست یدر حال هومن

!موندم فردا ملیکا رو کجا ببرم -

:با تعجب گفت هدیه

!خونش؟ يخواي بر یمگه تو نم -

!نــه -

!چرا؟ -

.دارم يدالیل زیاد -

!مثال؟ -

ونجا موندن من دوم این که مادر شوهرش هم از اون خونه سهم داره، بنابراین در کل ا. شه یبد م یخونش بیاد خیل یاول این که اگه یه هو یک -
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خب اون اون جا خاطرات . داره، اما دلیل سومم که مهم تر از بقیه است، خود ملیکاست یو به خصوص نماز خوندنم بدون رضایتش اشکال شرع

!برقرار کرد یشه باهاش رابطه عاطف یهمین سخت م يداره و برا يزیاد

:ابرویش را باال برد و تایید کنان گفت هدیه

.بیارش خونه ما يخوا یم. من به این موضوع فکر نکرده بودم! یگ یآره، راس م -

:گفت یبا شوخ یکم و

.ریم دنبال نخود سیاه یکنیم و خودمون م یم یخونه رو برات خال -

:زد و گفت يلبخند هومن

.هم خودم خوشم نمیاد و هم فکر کنم ملیکا معذب بشه. شه ینه نم -

!آخه چرا؟ -

.شد یم یعال یاپارتمان خودم هم خالیه، اگه تجهیزش کرده بودم خیل. شه یهدیه ول کن این نم -

:گفت ،یسریع و هیجان يکارها يکرد برا یکه اصوال سرش درد م هدیه

 یریم به یه فروشگاه مبلمان و م ییه سر م! حله یپول که باشه همه چ. هوا یحاال دو ساعت فرصت داریم تا تاریک. نیست يخب این که چیز -

!کنیم یکنه و بقیه وسایل هم یه کاریش م یبابا حلش م ،یدر مورد فرش و اینا هم که هیچ. ناس رو تا شب بفرستندگیم اج

:خندان به خواهر عجول خود نگاهی کرد و گفت هومن

!يگیر یرو ساده م یهدیه تو چه قدر همه چ -

!چون ساده هستند -

:تازه کرد و گفت ینفس هومن

!رو ندارم یمن اون شرط اول یهمه حرفات قشنگه، ول -

کدوم؟ -

!یمال -

!در نیار دیگه يهومن، لوس باز -

!دارم و هنوز دو سه میلیونش ناقصه یمیلیون یآخر همین ماه یه چک س يبرا. باور کن -

!آپارتمان؟ يبرا -

.اوهوم -

:بعد یک مرتبه گفت.. دمغ نشس هدیه

!بریش باغ؟ یچرا نم -

:داشت ترمز و نگه يزد رو هومن

!نکنه یه هو مامان و بابا فردا بزنه به سرشون پاشن برن اون جا یول! یگ یراس م -
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.ذاریم تکون بخورند ینم. شیم خونه شون یریم از صبح فردا تلپ م یما م. نه بابا، نگران این نباش -

!پس حله -

:بالفاصله موبایلش را در دست گرفت و پیامکی به ملیکا زد و

».ت هفت آماده باشید، میام دنبالتونصبح ساع فردا«

:رو به هدیه گفت و

صبح . نهیب یم یآشنای ،یدوست ،يهمسایه ا! تنها نباشم بهتره. دارم بریم دنبال ملیکا یفردا صبح میام برت م. یه زحمت دیگه هم برات دارم -

!هم خلوته، براش خوب نیست يجمعه ا

:گفت یبا بدجنس هدیه

!اصال من هم همراتون میام. هدار یباشه، چه اشکال -

:خندید و گفت هومن

!؟یدیگه چ! نه بابا؟ -

:گفت يهمراه با قهقهه ا هدیه

!شن، بیا، این هم نمونه اش یوفا م یگن برادرا ب یم -

.پیامک توجه اش را جلب کرد از ملیکا بود يبدهد، صدا یاز این که هومن بتواند جواب قبل

!مگه قراره جایی بریم؟ -

:جواب داد عسری

.بله -

:از ثانیه رسید يدر کسر جواب

!قرار نیست شما بیایید این جا؟ -

.نه -

چرا؟ -

.فردا آماده شو، میام دنبالتون. تونم توضیح بدم ینم -

می خواهید کجا ببرینمون؟ -

!کنه؟ یم یفرق -

.مکث رسید یبا کم پاسخ

!نه -

.پس تا فردا -

!شه صرف نظر کنید؟ ینم -
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!نه -

.عقب به خواب رفته و ملیکا هم در سکوت به جاده چشم دوخته بود یطاها صندل. داشت یو مطبوع یآفتاب يروز جمعه هوا صبح

!سخت بود يصرف نظر کردن از این روز آخر یرا احساس کند، ول يتوانست در نگاه او دلخور یم یبه راحت هومن

برق اضطراب را در چشمان ملیکا  يهومن ماشین را به جاده کشید، لحظه ا یبا این حال وقت. فاصله باغ از شهر نیم ساعت بیشتر نبود خوشبختانه

!ندید یپرسیده نشد، خود را موظف به دادن توضیح یمشاهده کرد، ولی چون سوال

.بینشان زده نشد یتمام مسیر در سکوت گذشت و جز چند کلمه کوتاه سالم و صبح بخیر حرف تقریبا

.متوقف شد یرنگ يدو دقیقه بعد، مقابل در قهوه ا یشد و یک یخاک يده وارد جا باالخره

اطراف متوجه  ينصفه و نیمه باغ ها ياز دیوارها ینیست و حت یمسکون یبا یک نگاه متوجه بود که آن جا مکان. ملیکا استرس داشت! چرا؟ دروغ

 یبلند و مرتب يدیوارها يدارا يکنار يتوقف شده بودند برعکس باغ هاکه مقابل آن م يدر یباشد، ول یشده بود که احتماال مقصدشان باید باغ

.دبو

:حین پیاده شدن گفت هومن

!رم داخل یپیاده نشو، ماشین رو م -

منصفانه . کرد ینگاهش به هومن بود که داشت در را باز م. کرد به خود مسلط باشد یخروج او ملیکا نفس حبس شده اش را بیرون داد و سع با

!چیست؟ يفهمید این دلشوره برا ینم یدید، ول یترس نم يبرا یکرد دلیل یر مکه فک

ملیکا هنوز . به ماشین انداخت یبرگشت و نگاه. سوار شد و ماشین را داخل برد و بعد از خاموش کردن آن، پایین رفت و در باغ را بست هومن

:در را باز کرد و گفت. زد و سمت او رفت ينشسته بود، لبخند

!خوان این جا رو با قدومشون مزین کنند ینوم نمخا -

!پنهان، نهفته بود یدر کالم شوخ هومن، احترام و محبت. نتوانست، تبسمش را پنهان کند ملیکا

یوارها بود، از هر طرف د یکوچک یکه بارها به انجا رفته بودند باغ خیل یکمال يدر مقایسه با باغ آقا. شد و دقیق تر به اطراف نگاه کرد پیاده

که  شبلند اطراف يدیوارها. که قبل از این دیده بود بسیار تمیز و مرتب بود یبرعکس باغ های یشد گفت، باغچه، ول یدر واقع م. شدند یدیده م

دور . ودندو محدود به وجود آورده ب یکامال شخص یحدود سه متر ارتفاع دارند، کامال دید را از خارج گرفته و مکان يبا یک نگاه تخمین زد چیز

درخت مو مابینشان پیچ و  ينصب گردیده بود که شاخه ها يفلز یسفید و قرمز فرش شده، و در تمام مسیر طاق يتا دور باغ با سنگ مرمرها

.به نمایش گذاشته شده بود يزیبا و دل انگیز يتاب خورده و در کل منظره 

کرد و  يبه سمت او کج شد، خنده ا ینگاه ملیکا بعد از گشت یوقت! ظر داشتاش، هومن هم با همان دقت، ملیکا را زیر ن يفاصله یک متر در

:گفت

!هاتون تموم شد؟ یخانوم مهندس، بررس -

:زد و گفت يهم لبخند ملیکا

!قشنگیه يجا -
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:گفت یبا تبسم هومن

!شماست ياز چشما یقشنگ -

!خواست با او چه کند؟ یاین مرد مامروز . دیگر برگرداند یکرد و نگاهش را به سمت ینفسش را فوت ملیکا

:گفت هومن

!دارم یمن طاها رو برم. بیا این کلید رو بگیر، کلید ساختمونه! ملیکا -

یک  يطفلک تقصیر نداشت، ساعت هشت صبح بود و برا. هومن، طاها را آرام بلند کرد و راه افتاد. برگشت و کلید را از دست او گرفت ملیکا،

.یدار شودبچه هنوز زود بود که ب

:افتاد، خطاب به ملیکا گفت یکه راه م یحال در

!بیا -

 يبه طور! بودند یگوش يسبز اطراف حواسش را پرت می کردند و چشمانش در حال باز يدر تمام مسیر برگ ها یمطیعانه راه افتاد، ول ملیکا

!خیره شده بود یتدرخ یصورت يکه وقتی هومن رسید، ملیکا با او فاصله داشت و نگاهش به شکوفه ها

:از این که انجا مورد توجه ملیکا قرار گرفته، خوشحال بود هومن

!؟يبیا يخوا ینم! ؟یملیکا کجای -

:به سمت او برگشت و هول گفت ملیکا

!چرا چرا، اومدم -

 يوارد ورود. ر را تکرار کردهومن کفشش را دم در درآورد و ملیکا هم به تبعیت از او این کا. سریع نزدیک شد و در ساختمان را گشود و

شد که تمام  یدید م یزینت بخشش بود و روبرویشان آشپزخانه کوچک یچهار نفره سفید رنگ پالستیک يشدند که یک میز ناهار خور یکوچک

.شد و دو در در سمت راست و چپشان وجود داشت ینم بیشتراپن آن یک متر 

:بازویش باز کرد و به محض ورود آرام گفت رفت و در آن جا را با یبه سمت درب سمت چپ هومن

!ملیکا، بیا از داخل کمد یه بالش و پتو بده -

. چند عدد پتو و بالش آن جا بود. هومن به سمت کمدي رفت و در آن را گشود يبا اشاره . بود يیک اتاق ده دوازده متر. وارد اتاق شد ملیکا

. آن خواباند يطاها را رو یهومن به آهستگ. زمین پهن کرد و بالش را کنار آن گذاشت يویک بالش و پتو برداشت و پتو را دو الیه کرد و ر

!هنوز خنک بود یصبحگاه يهوا. را رویش انداخت يدیگر يملیکا پتو. خورد و دمر خوابید یطاها تکان

:گفت ،یاز اتاق بیرون رفت و ملیکا را صدا کرد و در ضمن باز کردن در اتاق سمت راست هومن،

.رم وسایل رو از ماشین بیارم یمن م! یازش استفاده کن یتون یعوض کردن لباس هات م يبرا. تو این اتاق، رخت آویز هست -

همراهش نیاورده بود، با این حال به اتاق دیگر هم  ياو که هیچ لباس دیگر! مگر قرار بود لباس هایش را عوض کند؟. باال انداخت یابروی ملیکا

.یک رخت آویز و یک کمد لباس بود ،یبود و تمام وسایل داخلش یک فرش ماشین یاتاق قبل يهم تقریبا به همان اندازه  آن جا. کرد ینگاه

!مسخره بود بعد از اتفاق دیروز همچنان با چادر بگردد. از سر گرفت چادر
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!بود، همینیخچال و گاز و یک کابینت کوچک دو دره  کی يهم به آشپزخانه کوچک انداخت که دارا ینگاه

.رخت آویز آویزان کرد يکت را برداشت و آن را مرتب رو. ها انداخته بود ییکی از صندل يمتوجه کت اسپورت هومن شد که رو تازه

.در ساختمان ایستاد و منتظر هومن ماند دم

... .دو دقیقه بعد ییک

که دو دسته آن را در دست  یبز رنگ گذاشته بود و در حالس یهمه وسایل را داخل فرغون! ؟يآن هم چه طور. هومن پیدا شد يو کله  سر

!آمد یداشت، به سمت ساختمان م

و با کالسش در مطب کجا و فرغون به  يجد يدکتر، آن چهره  يآقا. تجسم کند يتوانست هومن را این طور یهرگز نم. اش گرفت خنده

!دست گرفتنش کجا؟

:با دیدن او و خنده اش، گفت هومن

!؟يخند ی، تو به چی مببینم! یه -

:فرغون را رها کرد و دست به کمر زد و مظلومانه گفت يهومن دسته ها! خندید يبلندتر يدهانش گذاشت و با صدا ياین بار دست رو ملیکا

ومن حق به ه. خندید یملیکا همین طور داشت م! اون هم با وسایل سنگین. ومدم یرفتم م یبهتر از اینه که دو سه مرتبه م يخب این طور -

:جانب گفت

!ا! کنیم یبیا کمک وسایل رو خال يبخند یو ه یعوض این که اون جا بایست -

:گرفت و به طرف فرغون رفت و یک سبد را برداشت، که هومن از دستش گرفت و گفت يلبش را گاز ملیکا

!رو بردار یاین سنگینه، تو اون یک -

!خندید یافتاد، ریز م یگذاشت و هر وقت چشمش به هومن م یم يودداشت و در، ور یوسایل را برم ییک ییک ملیکا

:کشید و مقابل ملیکا ایستاد و گفت یپوف هومن

!ينخند یکه یادت بمونه به کس یش یعوضش تنبیه م! باشه! ؟يخند یحاال به من م! ه؟یپس این طور -

:هومن گفت. نگاهش کرد یپرسش ملیکا

!خندم یاون وقت من هم دل سیر به تو م! باره دم درباید این فرغون رو برگردونیش دو -

:کرد و گفت یتصنع یهومن اخم. عقب رفت ینه، و گام یباال انداخت یعن یابروی ملیکا

!شمارم یزود، تا سه م -

.یک گام دیگر عقب رفت و سرش را باال انداخت ملیکا

:شمرد هومن

.یک، دو -

:ا تاکید گفتهومن ب. انداخت یبه دور و برش نگاه ملیکا

!آخرین فرصته ها -
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:شمرد و

!سه -

که مقابل ساختمان قرار  يملیکا که قبال موقعیت سنجی کرده بود، به سمت آبگیر حوض مانند. گرفتن ملیکا خیز برداشت يبالفاصله برا و

یستاد و گاه هومن جهت چرخش را ا یایستاد چرا که هومن هم م یچرخید و گاه م یملیکا دور حوض م. داشت، دوید، هومن هم به دنبالش

.زدند یهر دو نفس نفس م. داد یهم سریع تغییر جهت م ملیکادوید و  یبرعکس م

ملیکا دستانش را از پشت . هر دو ایستادند و نفس تازه کردند يدقیقه ا! توانستند سرعت بگیرند یبود، هیچ کدام نم یمکان تعقیب چرخش چون

.لب داشت بر يبه هم گره زده بود و خنده ا

هومن . شد یچرخیدند هر بار فاصله شان کمتر م يعزمش را جزم کرد و به قصد گرفتنش دوید در یک جهت و با سرعت، سه چهار دور هومن

.خواست به چنگش بیاورد یواقعا دلش م

.از در فاصله داشت يمتر چهار پنج. در یک آن تصمیم گرفت به سمت ساختمان بدود و درش را ببندد. خطر را احساس کرده بود ملیکا

.برگشت و هومن توانست چهره اش را ببیند! رسیده بود که بازویش در دست نیرومند هومن گیر افتاد تقریبا

.شد یاش دیده م یپیشان يهم رو يزد و به علت فعالیت زیاد صورتش سرخ شده، لبانش هم رنگ گرفته بود، نم مختصر ینفس م نفس

.برد یان نمقلبش از مغزش فرم! خدایا

 یدر آن لحظه نم! جایش یشیطنت ب يهزار بار خود را لعنت کرد، برا! تازه فهمید چه کرده. دانست قادر نیست از دست او رها شود یم ملیکا

فقط یک لحظه احساس کرده بود، دوست ندارد زیر بار حرف او . نداشت يقصد شیطنت و باز! خواست به حرف هومن گوش دهد، فقط همین

!برود

رنگ . خندید یدیگر نم. قورت داد یآب دهانش را به سخت. اشتباه کرده بود! کشد یکرد، هومن چه م یآمد حس م یکه به بازویش م يفشار از

.داد یترسیده نشان م ینگاهش هم کم

توانست کم رنگ  یم ید، ولنهیب زدن به خودش؛ هر چند کنترل قلبش ممکن نبو يبود برا یکاف. از ثانیه سرش را پایین انداخت يکسر هومن

!ترش کند

.منتظر تصمیم او بود ملیکا

به خود گرفت و  ییک ابرویش را باال داد و قیافه بد جنس. بود یخود م يبایست مراقب عکس العمل ها یم. دست دیگرش را مشت کرد هومن

:گرگ منشانه گفت

!آره؟! ؟یکن یو فرار م يد یو به حرفم گوش نم يخند یحاال دیگه به من م -

!این رفتار تشویق داشت! را تحسین کرد يیک لحظه در دلش این همه خوددار. متوجه تغییر حالت او شد یبه راحت ملیکا

:به خود گرفت و گفت یرا کج کرد و قیافه نادم سرش

!گردونم، خوبه؟ یاصال یه دور فرغون رو دور باغ م! ببخشید، من تسلیم -

.خواست این دختر را محکم به آغوشش بفشارد یقیقتا دلش مح! بسته هومن فشرده تر شد مشت
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آورد؟ یسر او م یدانست با هر جمله اش چه بالی یخود ملیکا م اصال

:خش دار شده بود، گفت یکه صدایش کم یکرد و در حال یباره از نفس خال کیسینه اش را به  هومن

.ت مثل ساالد و این حرفاآماده کردن ناهار هم با تو، البته با مخلفا! نیست یکاف -

:زد و گفت يلبخند ملیکا

!قبول -

:بر آن دست کوچک داد و در حین رها کردن گفت يدست او و فشار يدستش را سر داد از بازو تا رو هومن

!بینم یاز این جا م! یزن ییک دور کامل میان بر هم نم -

:به سمت فرغون رفت و دم آن ایستاد و گفت ملیکا

!ببرم؟ یراست حاال راست -

:گفت يبا خنده کنترل شده ا هومن

!دارم؟ یمگه من باهات شوخ -

ملیکا هر دو  يکه دست ها یهومن جلوتر آمد و در حال. کرد و دسته فرغون را در دست گرفت یکشید و همه را یک جا خال ينفس پر ملیکا

را از سر او  يحرکت گره آن را گشود و روسر کیو گذاشت و با ا يفرغون بودند، انگشت اشاره اش را به زیر گره روسر يدرگیر دسته ها

:کشید و گفت

!نداریم یاین جا نامحرم -

:ملیکا دسته فرغون را رها کرد و سرش را پایین انداخت و آهسته گفت. روپوشش را هم باز کرد ییبا این حرف دکمه باال و

!خودم در میارم -

بسته شده بود، کند و به  یبلندش که باز با کش ياز موها یهومن نگاهش را به سخت. ست هومن دادتعلل روپوشش را در آورد و به د یکم با

و اسپورت که دکمه هایش را تا انتها بسته بود، که هومن به  يبا بلوز آستین بلند نقره ا یشلوار جین مشک. کامال پوشیده اش داد يلباس ها

و از  یبودند که یک جا بنشین یمجلس مهمان کیاصال مناسب باغ نبودند، بیشتر مناسب  تازه این لباس ها! کرد یم یعوض او احساس خفگ

:گفت! يجایت تکان نخور

!؟يتعویض آورد يلباس برا -

.نه -

!؟يخواي تا شب با این لباس ها تو باغ بگرد یم ییعن -

:لبانش را جمع کرد و گفت ملیکا

!زدم مقصدمون یه باغ باشه ین اصال حدس نمخب م د،یشما که نگفتید قراره ما رو کجا ببر -

:گونه اش زد و گفت يبر لب آورد و با نوك انگشت آرام بر رو يلبخند هومن

!حاال به کارت برس! کنیم یبراش م ياشکال نداره، یه فکر -
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!به فرغون اشاره کرد یبا بدجنس و

و روپوش ملیکا را داخل  يهومن به سمت در ساختمان رفت و روسر. ادفرغون گرفت و راه افت يدوباره دست به دسته ها! نداشت که يا چاره

که دستانش را در جیبش نهاده بود، دوشادوش  یبه او رسید گام هایش را آهسته تر کرد و در حال یوقت. گذاشت و سریع به سمت ملیکا برگشت

:هومن کنار ماشین ایستاد و گفت. تا دم ماشین با هم رفتند. داو حرکت کر

!دیما ادامه بدش -

!ایستاد یبایست پایش م یبود که خودش زده بود، پس م یحرف. به راه خود ادامه داد يتکان داد و همراه با لبخند يسر ملیکا

ر کم مونده بود کا! یلعنت ": و کالفه تر اقرار کرد "!یخود شیطنت نکن یب یتا تو باش! حقته ": دور شدن او، هومن زد زیر خنده و فکر کرد با

".دست خودم بدم

کتاب توضیح  يبه رو یقبل از بستن در صندوق، دست! را برداشت، عجب به موقع آورده بودش یکیسه نایلون. صندوق عقب را باز کرد در

!کند تا محرمیتشان را به مدت شش ماه دیگر تجدید کنند یتوانست ملیکا را راض یشد، اگر م یچه قدر خوب م. المسائل کشید

آویزان  یو روپوش ملیکا را به جا رخت يروسر. میز قرار داد يرا رو یکیسه نایلون. به طاها زد، هنوز خواب بود يتمان رفت، سرطرف ساخ به

.زد يلبخند! رها کرده بود یصندل يآمد آن را رو یکه یادش م ییکرد، کتش هم آن جا بود، تا جا

 يخسته شده بود، این از رها کردن چند باره دسته ها! کرد یر و کله او خنده آرامبا پیدا شدن س. در رفت و دست به سینه منتظر ملیکا شد دم

:از همان جا صدا کرد. فرغون و دوباره بلند کردنش مشخص بود

!بسه دیگه بذارش همون جا و خودت بیا، میام میارمش -

:رندانه افزود و

!یعبرت گرفت یکافیه، به نظرم تا همین جاش هم حساب -

:گفت يفرغون را که با شنیدن جمله اول رها کرده بود، بعد جمله دوم دوباره برداشت و جد يه هادست ملیکا

!تا این جا آوردم ، بقیه اش رو هم میارم -

:خم شد و آرام دم گوشش گفت. یک ضلع کامل باغ مانده بود. کفش هایش را پوشید و به طرف او رفت هومن

!شه یچشم دنیا بهشت م اگه خانوما یاد بگیرند، همیشه بگن -

:به بازوهایش داد و گفت یملیکا کشش. او را گرفت يبا این حرف او را کنار زد و خود جا و

!شه یاتفاقا نظر من هم اینه که اگه آقایون همیشه بگن چشم دنیا بهشت م -

:زد و در ضمن راه افتادن گفت يقهقهه ا هومن

!شه؟ یخوش به حالتون نم ياون وقت زیاد -

:خندید و گفت لیکام

!دارید به این موضوع؟ یشما اعتراض -

.تکان داد يبا خنده سر هومن
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با فشار زیاد به داخل حوض  یبا شروع به کار پمپ، آب. را فشار داد يبه سمت داخل ساختمان خم شد و دکمه قرمز ینهاد و کم يرا کنار فرغون

:ا گفترفت رو به ملیک یکه به سمت آب م یدر حال. سر ریز شد

!بیا دستات رو بشور بریم صبحونه -

:کرد و گفت یذوق زده به حجم عظیم آب نگاه ملیکا

!نداره؟ یاین جا آب لوله کش -

.نشده ینه، کال این حول و حوش هنوز لوله کش -

!کنید؟ یخوردن هم از این آب استفاده م يبرا ییعن -

.خوردن و استفاده در غذا هر بار با خودمون از خونه آب میاریم يبرا یولکنیم،  یشستشو استفاده م ينه بابا از این آب برا -

:اشاره کرد و گفت يلیتر ستیبا دست به دو ظرف ب و

.ریزم تو مخزن آب یبذار دستم بشورم، میام اینا رو م -

:سریع دستانش را کنار کشید و گفت! چه قدر یخ بود. گفت و دستانش را زیر آب گرفت يباشه ا ملیکا

!اوه چه قدر سرده -

:زد گفت یآب هم به صورتش م یکه مشت یشستن دستش پیش رفت در حال يهم برا هومن

!پرونه یاز سر آدم م یعوضش خواب رو حساب -

رغم  یو دوباره جلو رفت و با احتیاط دستانش را شست، هوا هم عل "!هم نگذاشته؟ يهومن هم دیشب چشم رو ییعن": با خود فکر کرد ملیکا

دستانش را به آغوش گرفت تا ! آذربایجان زیاد هم عجیب نبود یمنطقه کوهستان يبودنش هنوز خنک بود، هر چند این موضوع برا یآفتاب

کابینت قرار داشت  يکه رو یهومن ظرف آب را بلند کرد و به طرف آشپزخانه رفت و آن را داخل مخزن. بیشتر سردش نشود و داخل شد

:ریخت و گفت

.رو هم بیارم بریزم یتموم شد بگو اون یکهر وقت  -

.باشه -

:در حال خروج گفت و

.نیاز به یخچال داشته باشند يملیکا یه نگاه به داخل این سبدها بنداز، شاید یه تعداد -

.شد یوارد اتاق سمت راست و

و پیاز،  یسیب زمین یبسته گوشت چرخ کرده، کم کیبسته سینه مرغ،  کیبیرون کشید؛  ییک یرا باز کرد و محتویاتش را یک یسبد اول ملیکا

دید داخل  یرا که الزم م يتعداد. آجیل و چند تا بیسکویت و کلوچه يدر بسته مقدار یبسته کوچک شکالت، در ظرف کیبسته قارچ،  کی

پارچه  کیرا هم دید که با  يمه اقابل! ادویه مختلف داخل آن بود يیخچال را هم از نظر گذراند؛ آبلیمو، رب و مقدار ویاتیخچال چید و محت

به حتم صبح دم شده بود که کهنه . رسید یولرم به نظر م یدست به بدنه اش زد، کم. آن را گشود، برنج دم کرده بود. سفت بسته شده بود

برنج را هم داخل ! ددرباره اش ندار يدانست چرا احساس بد یاین دختر، نم يها يرغم تمام پررو باز یعل. بدون شک کار هدیه بود. نشود
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.وقت مانده بود یهنوز تا ناهار خیل. یخچال گذاشت

با رنگ بر عکس،  یشرت یپوشیده و ت یبا خطوط مشک یگرمکن طوس کیخواست به طرف سبد دوم برود که هومن از اتاق بیرون آمد،  یم

!پوش دیده بود، جالب بود یملیکا که همیشه او را رسم يبرا. که کامال جذب بدنش بود یخط پهن طوس کیبا  یمشک

:جلوتر آمد و گفت هومن

!یش یبا این لباس ها اذیت م. بیا برو، تو هم لباست رو عوض کن -

:سرش را پایین انداخت و گفت ملیکا

!نیاوردم يمن که گفتم لباس دیگه ا -

:باال انداخت و گفت ییابرو هومن

!عیب نداره عوضش من آوردم -

:را برداشت و دست ملیکا داد یهومن به طرف میز رفت و کیسه نایلون. متعجب نگاهش کرد ملیکا

!بفرمایید -

 کی ،یکیف کوچک مشک کیخودش،  يبرا یدو دست لباس راحت. میز ریخت يانداخت و محتویاتش را رو یبا تعجب به داخل آن نگاه ملیکا

. دیگر آن ها را نخواسته بود ،ییتخاب کرده بود و بعد آن اتفاق کذابودند که از فروشگاه خودش ان ییهمان ها. طاها يدست لباس بچگانه برا

...هومنکه  يهمان روز

:به گوشه ابرویش کشید و گفت یهومن ناخن. را باال آورد و به او دوخت نگاهش

!بودند یهر چه فکر کردم یادم نیفتاد چه شکل یراستش بعدش خواستم برم اون کفش رو برات بخرم، ول -

بود، پر از  یکه حاال پر از قدردان ینگاه. زد و دوباره نگاهش را به هومن دوخت يبعد لبخند. کرد يیین انداخت و آن روز را مروررا پا سرش

.یمهربان

!دونم چه طور ازتون تشکر بکنم ینم -

"!دونم یبه جان خودت من م یول": از ذهن هومن گذشت و

:به فکر خود، گفت يبا لبخند هومن

!دوم رو امتحان کن ببینیم چه طوره؟ک کیحاال  -

ترجیح . و سفید بود يسرمه ا یبود و یک یترکیب زرد و نارنج یاما رنگ یک. آمد یهر دو لباس را برانداز کرد، اصال مدلشان به یادش نم ملیکا

.بسته لباس را برداشته و به اتاق رفت و در را بست. داد رنگ سیرتر را انتخاب کند

آن پهن کرد و لوازم صبحانه را که در  يرو یکرد و سفره کوچک یمیز را خال يرو! م افکار موجود در ذهنش را پس بزندکرد تما یسع هومن

.بودند، شروع به چیدن کرد يسبد جداگانه ا

 ینداشت، نم يچاره دیگر یول! قالب تنش بوده و آستین کوتاه هم بود يلباس زیاد. دو مشکل داشت یکیلباس را پوشیده بود، اما  ملیکا

!توانست که دوباره برگردد و لباس دیگر را بیاورد
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. نشست یکمر ظریفش م يشده بود و رو يکش دوز یبه لباسش کرد، بلوز از قسمت سینه به پایین پانزده سانت يکشید و نگاه دوباره ا یپوف

 يدو بار یکی. کشید یصورتش را بیشتر به رخ م يآمد و سفید یرغم تیره بودنش، به شدت به او م یلباس هم عل يترکیب سفید و سرمه ا

!در کل اهل رنجاندن هیچ کس نبود یاصال دوست نداشت هومن از دستش برنجد، یعن یتعویض لباس شود ول الخی یخواست کال ب

هومن با ! شغول کندکرد خود را آن جا م یبدون توقف در کنارش به آشپزخانه رفت و سع. هومن مشغول چیدن سفره بود. اتاق بیرون آمد از

! دید پس بکشد ینم یدلیل یتوانست کالفه بودن او را تشخیص دهد، ول یم. دیدن او دست از چیدن سفره کشید و به دنبالش وارد آشپزخانه شد

به تحسین ابرویش . مشغول کرده بود، هومن شانه اش را گرفت و آهسته به سمت خود برگرداند يملیکا خود را با باز کردن ظرف در بسته ا

:باال پرید و نیمه شوخ گفت

...ببینم این لباس این قدر قشنگه یا -

دست پیش برد و . هومن نیمه تمام بماند ییحتی این موضوع هم باعث نشد که پررو یول! نگاه ملیکا رو به پایین بود. حرفش را نیمه گذاشت و

با باز شدن ! کشند؟ یبندند چرا زحمت بلند کردنش را م یمویشان را م فهمید خانوم ها که همیشه ینم. سرش را پایین کشید يآرام کش مو

تحویل این مرد بدهد،  ياما قبل از این که بتواند جمله یا نگاه سرزنش آمیز. شانه هایش، ملیکا هم سر بلند کرد يآن ها رو یختنموها و ر

:گفت یهومن با لحن گرم

!بندیشون؟ یحیف نیست م -

:پرت کردن حواس خود، گفت يشرتش گذاشت و برا ی، کش سر او را داخل جیب تهم زمان با این حرف و

!به چشمت نخورده؟ یبین وسایل تخم مرغ و گوجه فرنگ -

عقب  یندید که هومن دو گام. کرد یآرام تر شد و دوباره به سمت ظرف مزبور برگشت و به محتویات آن نگاه یاز شنیدن این حرف کم ملیکا

!سمت ظرف کاهو و کلم هم مرتب چیده شده بود کیتازه . هم بود یف پر بود از میوه، گوجه فرنگداخل ظر! عقب رفت

:برگشتن گفت بدون

!دونم کجاست؟ یتخم مرغ نم یهست ول یاین جا گوجه فرنگ -

.کشید و جلوتر آمد ینفس هومن

.کرده يرو شسته و بسته بند یگفت همه چ یهدیه م -

:زد و گفت یملیکا تبسم! ن عریضه بیان کردنبود یخال يرا فقط برا این

!هست؟ تابهیماه! به زحمت افتاده یخیل. بله مشخصه، دستش درد نکنه -

:به اطراف گفت یبا نگاه هومن

!شه فقط باید بگردیم و پیدا کنیم یبخوایم این جا پیدا م یگفت که هر چ -

هومن به . را بیرون کشید يا تابهیماه. شد یکابینت کوچک همه چیز پیدا م گفت در آن یهدیه راست م. خندید و به سمت کابینت رفت ملیکا

چاقو را . دوباره به آشپزخانه برگشت. باالخره پیدا کرد. داد هدیه تخم مرغ ها را آن جا گذاشته باشد یاحتمال م. سمت سبد وسایل صبحانه رفت

:و خواست گوجه ها را خرد کند که ملیکا گفت اشتبرد
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!د این جا رنده هم هست یا نه؟دونی ینم -

!تو کابینت نبود؟. نه -

!نه پیداش نکردم -

!کنیم یخواد خردش م یرنده نم. عیب نداره -

:گفت و چاقو را از دست او گرفت و گفت يباشه ا ملیکا

!شما بفرمایید. کنم یمن درستش م -

:هم از خدا خواسته بیرون رفت و گفت هومن

!دار کنمپس من رفتم طاها رو بی -

:در حال خرد کردن گوجه ها گفت ملیکا

!بذارید بخوابه، زوده هنوز براش -

:از دم در اتاق گفت هومن

!خوام صبحونه رو با هم بخوریم یم. خوابه کافیه یکل هفته رو م -

صبحانه بیدار  يجمعه طاها را برا يمسعود هم همین طور بود، روزها. زد يکرد و لبخند یملیکا برگشت و به سمت اتاق نگاه. داخل اتاق رفت و

او را ! فهمید، پدر بود و سرشار از عشق به فرزند، اما هومن یمسعود را م» .چسبه یاگه این کوچولو نباشه که صبحونه نم«: گفت یکرد و م یم

از همان . ن اول مشاهده کرده بودکرد، مهر او را نسبت به طاها از هما یمنصفانه که فکر م. کرد یاین همه محبت او را درك نم. فهمید یمن

چه . که طاها به زمین افتاده بود و هومن بلندش کرده بود یاز وقت. شدن عقد موقت به محضر رفته بودند يجار يکه برا يلحظات اول، از روز

!رسیدند یروزها دور به نظر م نقدر آ

:هومن گفت. نمود یاده بود و هنوز خواب آلوده مطاها سرش را به شانه او تکیه د. طاها به بغل از اتاق خارج شد هومن،

!ما رفتیم دست و رومون رو بشوریم بیایم -

.باشه -

.جیغ و داد طاها توجه اش را جلب کرد يکشید که صدا یم یداشت املت پخته شده را به داخل ظرف ملیکا

زد و داد  یطاها دست و پا م. خندید یلش نگه داشته بود و مکه طاها را زیر بغ یگذاشت که هومن داخل شد، در حال یمیز م ياملت را رو ظرف

.کشید یم

!منو بذار زمین، بذارم زمین -

:خندان گفت هومن

!شه، گفتم که اول صبحونه ینم -

:دوباره داد طاها و

!من میل ندارم -
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:گذاشت و گفت یصندل يبچه را رو هومن

!میل ندارم نداریم -

هومن سریع به سمت او . قرار گرفت و از دست هومن رها شد، زود پایین پرید و بدو بدو به سمت در رفت یصندل يمحض این که طاها رو به

:طاها معترض دست و پا زد و گفت. رفت و قبل از خارج شدنش بار دیگر گیرش انداخت و بلندش کرد

!کنم يخوام تاب باز یمن م -

:کرد، گفت یکه تا حال به کشمکش آن دو نگاه م ملیکا

!مگه این جا تاب هم هست؟ -

:کرد طاها را مهار کند گفت یم یکه سع یتکان داد و در حال يسر هومن

!؟يآره کنار ساختمونه، مگه ندید -

!نه -

!طاها که اول از همه اون جا رو دید -

:طاها گفت. داد یقرار م یصندل يهومن داشت طاها را باز رو. خندید ملیکا

!مامان سرسره هم داره -

:گفت يطاها با لجباز! کارش در آمده بود ییعن. تکیه داد ینشست و به صندل ملیکا

!يخوام برم باز یمن میل ندارم، م -

:سر پا نگهش داشت و گفت یصندل يبلند شود که هومن زیر بازوهایش را گرفت و رو یصندل يخواست از رو یم

.کن ياول صبحونه ات رو بخور بعد برو باز. یکن يزبا یتون یهر قدر دلت خواست م م،ییببین تا شب این جا -

:کودکانه سر باال انداخت و گفت طاها

.خوام یمن صبحونه نم -

:رو به ملیکا گفت هومن

.هست بیارش این جا یرو یخچال یه قفل -

.آن بود، برش داشت و پیش هومن آمد يرو یواقعا قفل بزرگ. تعجب به سمت یخچال رفت یبا کم ملیکا

:رو به طاها گفت هومن

.شه یقفل م یمدت ياون وقت تاب برا. کنه یم یشیطون يکه آیسل هم مثل تو زیاد هییمال وقتا. یبین یاین قفل رو م -

:فکر گفت یبا کم طاها

!شه؟ یتاب چه طور قفل م -

 یمن هم تا ظهر تاب رو قفل م يو نخورحاال اگه صبحونه ات ر! شه سوارش شد یشه و دیگه نم یزنجیر دو طرفش با این قفل به هم وصل م -

!یکن يتاب باز یتون یکنم و نم
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:ابروهایش را در هم کشید و گفت طاها

!يکنم بعد از ظهر تاب باز یم يتا ظهر سرسره باز! شه قفلش کرد یسرسره رو که نم -

 یملیکا که ریز م. گرفت یخنده اش را م يجلوداشت به زور . گاز گنده بگیرد کیشیطان با نمک  يخواست از لپ این کوچولو یدلش م هومن

!خواهشا خنده ات رو جمع کن یبه ملیکا کرد که یعن یخندید، هومن نگاه

.دلیل درب یخچال را گشود یبرخاست و به آشپزخانه رفت و ب ملیکا

:گفت هومن

!برمتون یدارم از این جا م یبرتون م يمن هم اون وقت ظهر -

:نشست و گفت یصندل يچند ثانیه بعد رو. رسید یم همچنان متفکر به نظر طاها

!برام املت بکشید -

یخچال ملیکا را  يهنگام گذاشتن آن رو. قفل را برداشت و به سمت یخچال رفت! هم چفت کرد يمنفجر نشدن محکم رو يدهانش را برا هومن

!صدا سرخ شده یب يدید که از خنده ا

:یخچال را بست و گفت در

.بیا -

:ن بیرون رفتن گفتدر حی و

!رودخونه رد شد؟ يچه طور از رو یدون یشنا بلد نبود، م یطاها یه فیل -

:مشتاقانه گفت طاها

!؟يچه طور -

!دوش مورچه هه سوار شد يرو -

ه در حال خنده به آن دو کرد ک یطاها نگاه! البته ملیکا هم با خیال راحت خندید. با این حرف خنده پنهانش را آزاد کرد و غش غش خندید و

!خنده دار بوده، طاها هم زد زیر خنده یبودند، البد خیل

ملیکا  یول. خورد يهومن هم که طبق معمول صبحانه سیر! خورد که زودتر برود یم یطاها که دو لپ. شاد ایجاد شده صرف شد يدر فضا صبحانه

!را که این قدر صبحانه خورده باشد يآورد روز یبه یاد نم

:له بعد از تمام کردن صبحانه اش قصد رفتن کرد که ملیکا گفتبالفاص طاها

.طاها یه لحظه واستا، لباس هات رو عوض کنم -

.ایستاد عجوالنه

!زود باش مامان -

:به لباس هایش گفت یطاها با نگاه. برخاست و لباس تازه طاها را از بسته خارج کرد و پوشاند ملیکا

!منه؟ يمامان اینا برا -
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.زیزمآره ع -

:کرد و گفت یبه هومن نگاه طاها

!عمو برام خریده؟ -

:لبخندي زد و گفت ملیکا

.بله -

!تکان داد و بدو بیرون رفت يفکر کردن و تشکر کردن نداشت، سر فرصت

:رو به ملیکا گفت هومن

!که خدا بهت داده رو بدون یملیکا قدر این نعمت -

:تکان داد و گفت يهم به تایید سر ملیکا

!تونستم بعد از این غم بزرگ قد راست کنم یکنم اگه طاها نبود هرگز نم یفکر م یگاه -

:برخاست و به سمتش آمد و گفت هومن

قدم بزنیم؟ یکم يخوا یم -

:به میز صبحانه نگاه کرد و گفت ملیکا

!باید میز رو جمع کنم -

.بیا زود با هم جمع کنیم بعد. باشه -

:چید، پرسید یهم م يکثیف را رو يکه ظرف ها یدر حال. ع به جمع کردن میز کردتکان داد و شرو يسر ملیکا

!شه شست؟ یاینا رو کجا م -

 یکنم تا یک یخنکه، پرش م یآبش حاال خیل. بعد يبذار باشه برا یاون جا ول. کنیم یهست از آب پمپ پرش م یبیرون کنار حوض یه مخزن -

!شه یگرم تر م یدو ساعت دیگه کم

.این حرف بیرون رفت تا مخزن مزبور را پر کندبا  و

تنقالت هم بود که آنها را  یچند نوشابه و کم ،یکیسه نایلون کیداخل . اطراف را مرتب کرد یبعد از جمع و جور کردن وسایل صبحانه، کم ملیکا

 يباز یتمام نشدن یمان پیچید، طاها با ولعبه سمت چپ ساخت. هومن در حال پر کردن مخزن بود. هم به داخل یخچال منتقل کرد و بیرون رفت

زد و  يلبخند! شود یخورد که گویا اگر عجله نکند سرسره تمام م یرفت و سر م یسرسره باال م يآن چنان تند و سریع از پله ها! کرد یم

با ! شهر خودشان تجربه کنند و بسشد در  یاین هوا را در اردیبهشت ماه فقط و فقط م. داشت یخاص یهوا خنک! بازوان خود را در آغوش کشید

:هومن نزد او آمد و گفت ش،تمام شدن کار

!سردته؟ -

:به عقب برگشت و گفت ملیکا

!شه ینه قدم بزنیم خوب م -
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:زد و هم زمان بلندتر گفت ییبا دست بفرما هومن

!؟يریم قدم بزنیم، تو نمیا یطاها ما م -

:با عجله و نفس نفس زنان گفت تند و! آید یمعلوم بود که نم! چه حرفا؟! وا

!نه -

!باشه، پس مواظب خودت باش -

زد  يلبخند! را مهار کند ینمود این آشفتگ یم یداشت و او سع یپیچید و آن ها را به رقص وا م یباد بین موهایش م. به سمت ملیکا رفت هومن

:به موهایش کرد و گفت ياشاره ا. و نزدیک تر شد

!کنند يخودشون باز ير برابذا! ؟يکارشون دار یچ -

:کالفه گفت ملیکا

!برند یحوصله ام رو سر م! خورند به دهن و بینیم یم! اه -

:او را از جیبش بیرون کشید و گفت يخندید و کش مو هومن

.بیا -

:قبل از این که ملیکا بتواند آن را از دستش بگیرد، دست پس کشید و گفت اما

!برگرد ببینم! ندمشب یخودم بازش کردم خودم هم م -

بلندش را با دو  ينمود موها یمچ دستش انداخت و سع يکش را رو. خودش به پشت سر او رفت یاعتراض احتمال يبدون دادن فرصت برا و

ه بود ک یسخت تر از آن یداشت، لذت بخش بود، ول یاحساس خوب. داد یاو حرکت م يآرام و شانه وار انگشتانش را بین موها. دست جمع کند

حرکت  کیانداخت و با  یکرد و در کمتر از دو ثانیه کش را دور آن ها م یدیده بود هدیه با یک دست موهایش را جمع م هاین ک! کرد یفکر م

دست بگیرد و کش را از مچش در آورده و به  کیباالخره توانست موها را جمع کند و با ! رسید یساده م یکرد، به نظر خیل یدست سفتشان م

! که دید ملیکا چشمانش را بسته و لبش را به دندان گرفته! خم شد تا بپرسد این چرا شله؟ یکم! شل شد که یخیل اباب يا یول ندازدیها بدور مو

پیچ  کیطرف کشید و با  کیکش را از  یابداع یدر حرکت ".رو تو مشتم بگیرم که هومن نیستم یفسقل ياگه من نتونم تو ییعن"! زد یتبسم

.و زیر لب زمزمه کرد! حاال بهتر شد ناو انداخت آها يموهادوباره دور 

!تموم شد -

:به کنارش رفت و گفت! صداي بیرون فرستادن نفس حبس شده ملیکا را شنید و

!خوب شد؟ -

:بدون این که به او نگاه کند، گفت ملیکا

!اوهوم -

.پس بیا -

. که تازه به غنچه نشسته بودند يرختان، سبزیجات تازه جوانه زده، چند بوته گل رزملیکا محو اطراف بود، د. داشتند یکنار هم گام برم آهسته
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همین که توانسته بود . برد یبود، از قدم زدن کنار ملیکا لذت م يو هومن که این صحنه ها و محیط برایش تکرار. برد یهمیشه از طبیعت لذت م

کرد به فردا فکر  یسرش را باال گرفت و سع! بود یحرفش هم غنیمت یضور بترس کنارش بود، همین ح یاعتمادش را جلب کند، همین که ب

!مهم این بود که امروز بود! تکان داد تا از شر افکار نامناسب خالص شود يسر! به بعد از تمام شدن محرمیت به این که شاید. نکند

:فترا از درخت کند و به سمت ملیکا گرفت و گ یجلوتر رفت و گوجه سبز کوچک یگام

!امتحانش کن -

:کرد و گفت یآن را از دست هومن گرفت و نگاه ملیکا

.کوچیکه یخیل. هنوز که نرسیده -

!مهم نیست، خوشمزه است، بخور -

چشمانش را از . خورد یکیملیکا هم به تبعیت از او . دیگه چید و به دهان گذاشت و طعم ترش و دلپذیرش را مزه مزه کرد یبا این حرف یک و

:ترش آن ریز کرد و هم زمان گفتمزه 

!گید خوشمزه است یراست م یترشه، ول -

:در حین راه افتادن گفت هومن

.بچینیم يیادمون باشه یه ظرف بیاریم و مقدار -

!چیدنشون؟ يزود نیست برا -

!بعد که دیگه همه جا فراوونه. مزه اش به همین نوبرانه بودنشه یول. چرا زوده -

.او حرکت کرد یاهنیز به همر ملیکا

با دیدن آن ها از همان جا داد . بود يطاها رسیده بودند که همچنان با جدیت مشغول باز يمحل باز یبه نزدیک. دور باغ گشتند ،يدور کی

:کشید

!؟يد یکنم، مامان منو هل م يخوام تاب باز یم -

:از حرکت ملیکا به سمت پسرش هومن گفت قبل

!دم یم تو همین جا بشین، من هلش -

در سوار شدن . کرد سوار تاب شود یم یملیکا نشست و هومن به سمت طاها رفت که سع. کرد يکنار دیوار اشاره ا یبا دست به نیمکت چوب و

:تالش موفق او گفت يفقط در انتها! کمکش نکرد

!آفرین -

:به پشت سر او رفت و گفت و

!سفت بشین و دست هات رو محکم بگیر -

:فتبا ذوق گ طاها

!زیاد هل بدیدها -
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.باشه -

:گفت یم یطاها هم ه. داد یبه تاب م یبعد در هر رفت و برگشت هل کوچک. باال کشید و رها کرد یتاب را گرفت، کم يانتها هومن

!محکم تر، محکم تر -

:هلش داد و بعد گفت يدقیقه ا پنج

!؟يبقیه اش رو خودت بر يطاها بلد -

:بود، گفت یکه غرق خوش طاها

.آره -

انگور شوند  يکه قرار بود روز يتازه شکوفه زده ا يمو و گل ها يدرخت ها ينگاه او را رو. به طرف نیمکت رفت و کنار ملیکا نشست هومن

:خیره دید، گفت

!به دست آوردن انگور خوب باید تا شهریور صبر کرد يده، برا یدیر محصول م یمو خیل -

.دونم یبله، م -

:و گفتزد  یتبسم هومن

!؟يدلمه برگ دوست دار! ده یمامان بیشتر از این که به فکر انگورها باشه، به برگ هاش اهمیت م یول -

:به سمت او برگشت و گفت ملیکا

.اوهوم -

:گفت يبا لبخند هومن

آخه ! به فامیل و در و همسایه ده یفکر کنم م! کنه یکار م یدونم اونا رو چ یچینه آخرش هم نم یبرگ م یهر وقت میایم این جا مامان کل -

!کنه یدو بار بیشتر دلمه برگ درست نم یکی یخودش سال

!شما هم دوست دارید؟ -

!؟یدرست کن يبلد! تند و با سیر ماست یکم. یآره، خیل -

:هم زمان سرش را به عالمت مثبت تکان داد و گفت ملیکا

!درست کردنش کنند، سخته یمادرتون حق دارند که کم درست م یول. بله -

:سکوت کرد و بعد محتاطانه گفت يچند لحظه ا هومن

دم هیچ وقت راجع به این مطلب صحبت  یبعد دیگه قول م! خوام بدونم یم! همین یه بار یول! دونم این سوالم ممکنه ناراحتت کنه یملیکا م -

!نکنم

:ملیکا هم جلب شد، به صورت او نگاه کرد و با جدیت گفت توجه

!بپرسید -

:دست به سینه شد و چشمانش را به رو به رویش دوخت و گفت هومن
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!؟يخوام بدونم چه طور با مسعود آشنا شد یم -

!کشید یهم به نیمکت تکیه زد و آه ملیکا

دانشجو  که یزمان. گذرد یکه حال مانند این بود که قرن ها از آن م يداشت بر گذشته ا يچید، مرور یاتفاقات گذشته را در ذهنش م داشت

کاش آن روزها  يا. بود يچه قدر پر انرژ. بود؛ چه قدر شور و نشاط داشت، چه قدر دانشگاهش را با آن محیط سر سبز و بزرگ دوست داشت

آن هم  ،یخسته کننده دروس اختصاص ينشستن سر کالس ها يکه به جا ییدودره کردن کالس ها، روزها يروزها. شدند یهرگز تمام نم

نه که ! یآن هم زبان اصل. دید یدانشگاه جنگ ستارگان م يپیچاند و در سینما یشدند، کالس را م یاز ظهر که چشمانش باز نمساعت دو بعد 

نشستن در  يداشت به جا يچه مزه ا يو یا استخر دانشگاه، وا! باور کنید. این که زبانش تقویت شود يبرا قطف! نه ،یفکر کنید همین طور عشق

خوشمزه دانشگاه  يغذاها يیا این که به جا! تر بود يبدنم ضرور يخب، این برا ییو سر آخر هم بگو! یو شنا کن يبروکالس تاریخ اسالم 

که با دوستانت هزار تا از استادان  یو در حال یدانشگاه را به دندان بکش يخوشمزه تر از غذا يها ویچکنار دانشکده و ساند یصندل يرو یبنشین

شود ساعت آزمایشگاه را پیچاند،  یچرا که دیگر نم يبه آزمایشگاه برو یدر آفتاب، رضایت بده يو پهنشان کرد یهایت را شست یو همکالس

آمد همش در  یاین قدر خوشش م. ترین درسش بود یهایش دوست داشتن یبا تمام سخت! و پروژه، اوه! شود یچون غیبت جزو نمره محسوب م

 ياش از بین پنج پنجره ا ییدروسش فعال کند که خدا يآن را برا يموتور جستجو یرنت بنشیند و هکتابخانه باشد و تحقیق کند یا پشت اینت

!بود ییچه روزها! ها هم که بماند يایمیل آن دیگر یکی! به درس تعلق داشت یکیصفحه اش باز بود فقط  يکه همیشه رو

:آهسته گفت هومن

!؟يجواب بد يدوست ندار -

:خیره اش را به گذشته رها کند، گفتبدون این که نگاه  ملیکا

و یه گزارش کامل از نحوه عملکرد اون  یاز استادامون گفت، باید بریم سر یه پروژه ساختمان ییه بار یک. ترم شش. دانشجو بودم! گم یچرا م -

و  ییکردند و ما فقط در حد آشنا ین کار مارشدمون داشتند رو او يهر چه که به نظرمون الزمه؛ البته چند تا از بچه ها. جا تهیه کنیم و بیاریم

فهمیدیم  یاول که رفتیم اصال نم. خواست ما رو با محیط کار و پروژه آشنا کنه یم ییاستادمون یه جورا. نوشتن گزارش قرار بود به اون جا بریم

 یو فرستاده تا گزارش بنویسیم اونا هم مگفتیم فالن استاد ما ر یبه این و اون م یه! گرفت که یهم تحویلمون نم یکس ییعن! به چیه؟ یچ

مختلف، که  يدر رشته ها یفن يدو بار آمد و رفت فهمیدیم که این یه پروژه مشترك هست بین دانشجوها یخالصه بعد یک! گفتند خب بنویسید

سومین بار مراجعه مون  تا باالخره در! اومد یاصال وجودمون به چشمشون نم یخب ما هم بچه کارشناس. خوندند یاکثرشون هم ارشد م

.یه کم راجع به پروژه بهمون اطالعات بدند تا این گزارش رو بنویسیم و از شرش خالص بشیم مراضیشون کردی

.زد و ادامه داد یلبخند غمگین ملیکا

خواستیم که شروع به . بودالبته گروه ما هم شامل دو پسر و دو دختر . داخلش چهار تا پسر بودند. رفتیم دفتر کاریشون که یه کانکس بود -

 يفکر کردیم روال کار ،یما هم که ناش. هر کدوممون یه فرم گذاشتند جلومون و گفتند اول باید اینا رو پر کنید يسوال و جواب بکنیم، که برا

 یاره خونه مون هم مشم یرشته، دانشگاه، شهر و آدرس خونه مون و حت ،ییسوال ها شامل اسممون، شماره دانشجو. پرش کردیم! دیگه مینهه

خالصه اون جا که به ! ؟یچ يآخه دیگه شماره تلفن و آدرس خونه برا! دادیم یبینم اون روز اون جا چه گاف یکنم م یحاال که خوب فکر م. شد
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!بعدش هم یه کوچولو چرت و پرت تحویلمون دادند و روانمون کردند که امروز برو فردا بیا. سیدعقلمون نر

:هومن پرسید سکوت کرد که یکم

!اون جا مسعود بود؟ ياز پسرها ییک -

:آرام گفت ملیکا

البته من زیاد راجع به افراد حاضر در اون پروژه کنجکاو . از پایان نامه اش اون جا بود یتکمیل بخش يارشد برق بود و برا يدانشجو. آره -

بودند و ما هم به هر حال بیشتر با اون ها آشنا بودیم و سوال هامون رو  ارشد دانشکده خودمون هم اون جا يدو تا از بچه ها ینبودم، چرا که یک

من هم طبق » .خواست یوقت م يخواستگار يزنگ زده بود و برا ییک«: تا این که یه روز که به خونه برگشتم مامان گفت. پرسیدیم یاز اونا م

برام جالب بود » .گفته پسره تو رو دیده و ازت خوشش اومده یممادرش «: مامان مشکوك نگاهم کرد و گفت یول» .خیال یب«: معمول گفتم

!گرده به سر پروژه یو با پرسیدن این سوال فهمیدم جریان بر م! و کجا؟ یبدونم ک

:بر موهایش کشید و گفت یدست ملیکا

مامان گفت بهشون وقت ! د کیههر چه فکر کردم یادم نیوم! يمسعود حمید. همین هم اسمش رو پرسیدم يبرا! کنجکاو شدم بدونم کیه؟ -

دونستم بعدش هم دست تو باشه تا آخر عمرت  یاوال برنامه ات رو م«: گفت یکردید، ول یبایست با من هماهنگ م یشدم که م یعصبان. داده

فوق  يانشجوحاال هم د. هم مشغول کاره ياش رو هم رفته، در یه کارخونه ا يخوب بود، مهندس که هست، سرباز ایطششر. يد یرضایت نم

بذار بیان، اگه ! ؟يخوا یم یدیگه چ. خودش هم یه پسره، دو تا خواهر داره. به ما نزدیکه یتازه گویا خونواده اش هم از نظر فرهنگ. لیسانسه

»!گیم نه یخوشت نیومد م

:داد و دوباره گفت یبه هومن کرد که با دقت به حرف هایش گوش م ینگاه

این ! بود، چرا که نه؟ یاگه موقعیت خوب! زدم؟ یم یتونستم بگم قصد ازدواج ندارم، اصال چرا باید همچین حرف ینم. گه یراه نم یدیدم پر ب -

صدا  یهیچ کدوم هم مسعود نام ياز بد بیار. نتونستم یدقت کردم بشناسمش، ول یکه رفتم سر پروژه، خیل يدفعه بعد. بود که قبول کردم

با هم تنها شدیم  یوقت! هست که فرم ها رو بینمون پخش کرده يفهمیدم همون پسر يند خواستگارکه اومده بود يروز. نکردند که بفهمم

رو هم خودش  یمتوال يکه اون جا رفتیم متوجهم شده و این رفت و آمدها یبیشتر اون حرف زد و من گوش دادم، گفت که از همون روز اول

!خواسته آدرس و تلفنم رو گیر بیاره یکرد که خودش تایپ کرده بوده و م ها هم معذرت خواست و اعتراف مباعثش بوده و از بابت فر

.آه زد کیآغشته به  یتبسم

 يو کار يجد یبه خصوص که در سر پروژه هم خیل. رو نداشتم یبعد دیدنش دیگه حس مقاومت قبل. به نظرم رسید یجوون معقول و مالیم -

. ترسید تک بچه اش بودم و نگران آینده ام یتحقیق کرد، م یپدرم خیل. و این حرف ها جوابم رو منوط کردم به بعد تحقیقات. دیده بودمش

من هنوز . بود یاین بود که بابا رضایتش رو اعالم کرد، مامان هم که از اولش راض. بر رد کردنشون به دست نیومد یمبن یحرفکوچک ترین  یول

تکرار شد و هر بار بیشتر از دفعه پیش به اخالق  يدنش به خونه مون دو سه بارخواستم بیشتر بشناسمش، این بود که اوم یترسیدم و م یم

مهم بود، البته این رو در محیط کاریش هم فهمیده بودم و جالب تر این  یمن خیل يکه داشت و برا يسرمایه ا رگترینشدم، بز یخوبش واقف م

بین ما هست از  يکه نشون بده خبر يخورد نامناسب یا حرف یا رفتارخودش کوچک ترین بر یرغم مطلع بودن دوستاش از جریان ول یکه، عل
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 یخوام بیشتر باهاش آشنا بشم یه محرمیت یخونواده اش پیشنهاد دادند که اگه من م. بود که با بقیه يطور نبا من هم همو. داد یخودش بروز نم

»!ییا هیچ میمرسوم نیست، یا عقد دا يین چیزاصال تو خونواده ما چن«: واستاد و گفت يجد یبابا خیل یداشته باشیم ول

ملیکا را زیر نظر داشت که دستانش . از پوزخند نبود ياما در نگاه غمگین هومن خبر. زد و سرش را تا حد ممکن پایین انداخت يپوزخند ملیکا

:آرام گفت. د با دقت به آن خیره شده بودکشید و خو یزمین م يرو یگرفته بود و با نوك پایش خطوط نامفهوم یرا کنار پاهایش به لبه صندل

!آره؟ ،يبعدش قبول کرد -

!بعد دو ماه بله رو گفتم و دیگه همین. اوهوم -

!د؟یچه قدر نامزد بود -

.خنده ملیکا تلخ شد دوباره

زدیمون نگذشته بود که اسم هر هفت ماه بیشتر از نام یدو سال، که هم من درسم تموم بشه و هم اون، ول ییک. نامزد بمونیم یقرار بود مدت -

بیا ملیکا جمع و جور کنیم و بعد سفر «: مسعود گفت. شدند یدانشجو اولویت قائل م يزوج ها ياعالم شد، برا ییعمره دانشجو يدومون برا

و  ستیبود همش ب یه پراید داشت که به قول خودش اون رو هم با وام خریده. نداشت ياون موقع مسعود خونه ا» .خونه زندگیمون ربریم س

در همون چند ماه این قدر . ارزش داشت یمن خیل يکرد، این برا یهیچ وقت هم رو کمک خونواده اش حساب نم. و پنج ساله بود ستیچهار ب

بهانه این بود که تصمیم گرفتیم این سفر . خواست زودتر زندگیمون رو شروع کنیم ینکردم، خودم هم دلم م یمخالفت هبهش انس گرفته بودم ک

بر  یداشتند مبن ییپدر و مادرش زمزمه ها. در عرض کمتر از یک ماه، شرایط اولیه اش رو فراهم آوردیم. مشترکمون یآغاز زندگ يباشه برا يا

ون اول با بود که از هم ياما راستش رو بخواید من قبول نکردم، این تنها چیز. خونشون یه خونه سه طبقه بود. اونا ونهخ ياین که بریم طبقه باال

رو اجاره کردیم و بعد از برگشت از سفر، روونه  ییبه خاطر همین هم یه جا. مستقل خوشم میاد یکرده بودم، این که من از زندگ یمسعود ط

.خونه خودمون شدیم

همین  يبرا. کار باشددر  يقصد نداشت دفعات بعد. همیشه يیک بار برا. خواست همه چیز را در این باره بداند یهومن م. سکوت کرد دوباره

:دوباره پرسید

!؟يبود یباهاش راض یاز زندگ -

.از گوشه چشمش چکید یاما باز قطره اشک. این بار به پشت تکیه زد و به آسمان نگاه کرد ملیکا

!یآره، خیل -

.ادامه داد یملیکا به آراماما . اش را نپرسید يهمین سوال بعد يکرده است، برا ياشک او را دید، احساس کرد زیاده رو یوقت هومن

که اون تو رفتارش داشت کم  یآرامش ینبودم، ول یبینید دختر آروم یمن این قدرها که م. کردن باهاش فهمیدم چه قدر خوبه یتازه با زندگ -

 یم یگرفتم، عصبان یمشد این من بودم که سریع جبهه  یاگه حرفمون م. موند یعین یه تمرین م. کم موجب شد من هم رفتارهام رو کنترل کنم

شده  یشد، کامال حرصم خال یکه مطمئن نم یو تا وقت. من هم عکس العملش سکوت بود و صبر دادیاون در اوج داد و ب یول. داشتم عواشدم، د

با آرامش  داد که همیشه مشکالت یداد و سر آخر هم باز تذکر م یزد، توضیح م یشدم حرف م یبعد که آروم م یبگه، ول يامکان نداشت چیز

بودند  يکه فکر کنم بیشترش نتیجه تک فرزند ییها ياین روال اون باعث شد که من هم کم کم قادر باشم به اون لوس باز. قابل حل تر هستند
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!بود، غلبه کنم

:ملیکا گفت. يچیز ،یقاصدک ،یشاید شاپرک. دوید یم يکشید و به طاها نگاه کرد که از تاب و سرسره دل کنده بود و دنبال چیز ینفس هومن

!بپرسید دیدار یاگه باز سوال -

!طاها چه قدر بعد ازدواجتون به دنیا اومد؟ -

.بود یبار لبخند ملیکا واقع این

مسعود سال بعدش از پایان نامه اش  یحدود یک سال صبر کردیم تا درس هر دومون تموم بشه، البته من درسم رو همون سال تموم کردم ول -

.کرده بود یکه استادمون معرف يسر پروژه ا یرفتم سر کار، یعن یهم اون یک سال رو م من! دفاع کرد

!همراه مسعود؟ -

بعد از این  یخب بیشتر از یک سال رفتم ول! از شهر فاصله داشت یخارج از شهر بود و سه ساعت. قبال هم بهتون گفتم. یه پروژه دیگه بود! نه -

...که

.و شتافتکرد که هومن به کمک ا یمکث

!آره؟ ،يطاها رو حامله شد -

!بعد از اون دیگه نتونستم برم! اوهوم -

 یکرد، این را از حرکات تند پاها و حرکات عصب یاذیتش م يقرار است، چیز یکرد ملیکا ب یاحساس م. کرد یمستقیم نگاهش م هومن

:با حوصله پرسید. فهمید یانگشتانش م

!؟یبگبهم  يهست که بخوا يچیز! ملیکا؟ -

!بود يبود، چیز بله

:گفت یبا حالت پر تشویش! نگفته بود یکه تا حال به کس يچیز

!کنم یاحساس گناه م -

.کرد یداد و آرامش م یبایست گوش م یگشت، اما به هر حال م یشاید احساس گناهش به حضورش کنار او بر م. در جواب کرد یتوقف هومن

!چرا؟ -

:چرخاند و گفت نگاهش را به سمت مخالف ملیکا

در همین گیر و دار بود که مادر . خودمون بخریم يبرا یما قصد داشتیم آپارتمان کوچک. طاها حدود یک ساله بود که پدر شوهرم فوت شد -

بود  یاین تنها شرط ییعن. مسعود نظر منو خواست من هم گفتم نظرم رو قبل ازدواج بهت گفتم! شوهرم دوباره پیشنهاد داد که بریم پیششون

در اون خونه سه  یبعد سال پدر شوهرم مادر مسعود گفت که زندگ. نزد یاون هم دیگه هرگز درباره این موضوع حرف. بودم ذاشتهکه براش گ

خالصه اون جا رو . ترسند و خواست که اون جا رو بفروشند و یه آپارتمان به جاش بخرند که امن تره یم یطبقه براش سخته و شب ها کم

.اسم مادر شوهرم خریدیم هو یه آپارتمان بفروختیم 

!کرد؟ یم یمادر شوهرت تنها زندگ -
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سالیش هست و  ستیحاال فکر کنم حدود ب یدوم یقبل از ما ازدواج کرده بود ول ییکیش کم. هر دو خواهر مسعود ازش کوچک ترند. نه -

.هنوز ازدواج نکرده

!؟یکن یاحساس گناه م یاز این که پیششون نرفت -

:کشید و چشمانش را که دوباره خیس شده بودند چند بار باز و بسته کرد و گفت یآه لیکام

!یچ ییعن ییتوجه بودم، خدا هم مسعود رو ازم گرفت که بهم بفهمونه تنها یمادر ب کی ییکنم چون من به تنها یهمش فکر م -

تمرکز  یبا کم! ست چه بگوید و این دختر را چگونه آرام کند؟دان یهومن نم. صورتش روان شدند يبا این حرف قطرات اشک تند تند رو و

:گفت

یادت رفته ! گیره؟ یرو اثبات کنه، پسرش رو ازش م ياین که خدا حقانیت مادر يفقط برا یبگ يخوا یم ییعن! ؟یزن یم ياین چه حرفیه دار -

من ! داره یخدا از هر کارش حکمت! ت خداست، نه دست من و توملیکا عمر دس! مادر چه قدر سخته؟ يمسعود پسر اون مادره و فقدان فرزند برا

داره و تو قبل از ازدواجت این رو  ییایده آل ها شیزندگ يبرا یکنم، به هر حال هر کس یدر مورد درست یا غلط بودن تصمیم تو نم یحثاصال ب

پس . تونست همون اول کنار بکشه یمهم بود م یش خیلاگه این موضوع برا. و اون با این شرط تو رو قبول کرده بود يبه مسعود گفته بود

!نیست ستاحساس گناهت در

:کالفه و با همان چشمان خیس گفت ملیکا

ببین احساس عذاب وجدان ! کارت درست بوده یا نه به دلت رجوع کن ببین راجع بهش احساست چیه؟ یببین يخوا یگه هر وقت م یمامان م -

مادر شوهرم نگاه  يتونم تو چشما یچرا دیگه نم! من؟ يکنم این مجازاتیه برا یچرا فکر م! من دارم چیه؟ که يپس این حس بد! یا نه؟ يدار

!کنم؟

مرگ مسعود از . بود که هفت ماه تمام با آن دست به گریبان بود یاین حس. لرزید یبازوان خود را به آغوش کشید باز سردش شده بود، م و

است که  يدانست این چه سر ینم. نزده بود یهرگز این حرف را به کس. یگر از پا درش آورده بودطرف و حس ناراحتی اش از طرف د کی

حساس ! گوید یشکند، نگفته ها را م یفهمید چرا به هنگام صحبت با او خط و مرزها را م ینم. شود یپیش این مرد تمام مکنونات قلبی اش رو م

!نمانده بود که به هومن نگفته باشد يدر این مدت کم چیز یکرد، ول یمتر راز دل رو مک. اما کم صحبت. نه فقط حاال، همیشه بود. بود

 یغیر از این فکر نم يدر حال حاضر فقط آرام کردن او برایش مهم بود، به چیز. او را در دست گرفت يبه طرفش چرخید و هر دو بازو هومن

در این زمینه ! دانست چگونه آرامش کند؟ ینه این را به او بفهماند؟ نمنمی دانست چگو یدانست احساس گناهش درست نیست، ول یم. کرد

:کالمش را در دهان مزه مزه کرد و گفت! آمد یاز نصیحت کردن خوشش نم! تجربه بود یب يزیا

به علت  يکه هر گره اکنند  یگردند و فکر م یاز گناه خودشون م يبینند دنبال رد یم یهر مشکل یکه دلشون به صافیِ آینه است وقت ییآدما -

که دوسشون داره بیشتر  یره که خدا به کسان یگاه یادشون م. امتحان خلق کرده يره که خدا آدماش رو برا یگاه یادشون م. خطاشون بوده

.گیره یسخت م

در تبرئه  یآن که بخواهد سع یب در دلش تابیده بود و همین باعث شده بود، يانگار این بار بارقه امید یهمان حس و حال قبل را داشت، ول ملیکا

:خودش داشته باشد گفت
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!آوردم یآوردم، به خدا نه نم یگفت بریم تو حرفش نه نم یخواست بریم، اگه بهم م یاگه ازم م. مسعود ازم نظر خواست و من نظرم رو گفتم -

:آورد و گفت يبه بازوهایش فشار هومن

!؟يد ین همه عذاب مچرا خودت رو ای. شناسمت یمطمئنم م. دونم یم -

:شناختش و باورش داشت مظلومانه نگریست و گفت یکه این قدر از او مطمئن بود این قدر م یدر چشمان کس ملیکا

کرده،  یاما خودش نخواست گفت یه عمره تو اون محله زندگ. بودم تو کوچه خودمون براشون آپارتمان بخریم، نزدیکمون یراض یمن حت -

!خودش خواست اون جا بمونه، خودش خواست. شناسه یگفت اون جا همه رو م. داره گفت اون جا رو دوست

:محکم تر گفت هومن

.بنده هاش با خبره يخدا خودش از دل ها -

.عمیق در چشمان او ادامه داد یبا نگاه و

گرده و چه کسی بهتر و نزدیک تر از  یو ناخودآگاه وجودت دنبال مقصر م یهضمش کن یبوده که بتون یفهمم این غم سنگین تر از اون یم -

...خودت

:و خواهش گفت یسرشار از سردرگم یمابین کالم او پرید و با لحن ملیکا

!من مقصر نبودم؟ ییعن -

انگار کلید حل این مشکل فقط و ! شد یوجودش بسته به جواب اوست، انگار با تایید او همه چیز حل م یکرد که انگار تمام ینگاهش م يجور

 يتر باشد حال به آن احتیاج داشت البته نه خودش، بلکه ملیکا برا يابروانش را در هم کشید که قیافه اش جد یهومن کم! در دستان اوست فقط

با . دفاع ترین حالت ممکن قرار دارد یدانست حال دختر مقابلش در ب یدانست حاال مهم ترین چیز به باور رساندن اوست و م یم. رفشباور ح

:گفت یعلحن قاط

کنار آمدن با این موضوع باید این  يبرا! اصال شک نکن! یدرش نداشت یکه تو کوچک ترین نقش يحادثه ا. حادثه بود کیاین فقط . نه، اصال -

!یحس رو از خودت دور کن

متهم این حادثه تلخ بداند، تا  تا دوباره خود را. گشت تا دوباره فرضیه اش را پیش بکشد یم يدر چشمان فرد مقابلش دنبال شک و تردید ملیکا

اما . خواست نباشد یخود نیز در ضمیر ناخودآگاهش م. که وجود نداشت يکه نبود، تردید یشک. بار دیگر اشتباهاتش را بشمارد و نتیجه بگیرد

!گفت، نه یکه م یعلم ریاض! شد بدون چرا؟ یمگر م! چرا؟! این بال چگونه بر سرش نازل شد؟ سپ

فرو ریخته اش  یزندگ يو برا! ییبنا ،يپیمان کار ،یکرده، مهندس يکم کار یکس ییجا یکی یریزد یعن یفرو م یساختمان یوقتگرفته بود  یاد

دوباره در عمق چشمان فرد رو به رویش به تفحص پرداخت و هومن که . تر از خودش کینزد یو به قول هومن چه کس! گشت یدنبال مقصر م

:و زیر لب زمزمه کرد! ا از او دریغ نکردترش ر يجد شمانو چ يقیافه جد

!تردید نکن -

:منظور و مستاصل گفت یب ملیکا

!کار کنم؟ یحاال باید من چ -
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 یهمان دختر که مقابلش م. شناخت نبود یکه م یشک همان دختر سر سخت یکه حاال پیش رو داشت، ب ياین دختر. دقیق نگاهش کرد هومن

و  یدانست ک ینم. حال در شکننده ترین حالت ممکن بود! تونم یگفت خودم م یکه م! به شما نداره یربطگفت این موضوع هیچ  یایستاد و م

:آهسته اما محکم گفت ییبا صدا. دختر همین زمان است کیراه نفوذ در دل  بهترینکجا شنیده بود که 

!اول خودت رو بعد وقایع اطرافت رو و بعد، بعد منو. باور کن -

کار تمام  ییبگو یتوان ینم یکه تا نکوب یمیخ. ماند یکه مثل میخ آخر م يتایید. به تایید تکان داد ياو خیره بود که هومن سرهنوز به  ملیکا

کرد عکس  یم یکه در هر لحظه به لحظه حرکتش سع یراست ملیکا کشید و آرام به سمت صورت او برد و در حال يدستش را از بازو. شده

:گونه راستش گذاشت و گفت يرو انگیزد،یبرن راالعمل او 

شه برش  یشه فراموشش نکرد، اما دیگه نم یشه عبرت گرفت، م یشه از گذشته تجربه اندوخت، م یم. هیچ وقت به گذشته نبوده یراه زندگ -

!در بر نداره يدر گذشته جز آزار و حسرت چیز دیگر یسرگردان. گردوند

:را بر لب آورد و گفت یتبسم و

این حق توئه، حق طاها، حق . یتون یاطمینان داشته باش م. رو از خودت دور کن یتردید و دو دل. زیر زبونت مزه کنه یر دیگه زندگبذار یه با -

!من

اما ! اش یاین اشعه ساطعه بیش از آستانه تحملش بود، حداقل بیش از تحمل کنون. این گرما برایش طاقت فرسا بود. چشمانش را بست ملیکا

کشید،  ینفس. شانه هایش را برداشته باشد يآمده باشد و تمام بار موجود رو یانگار یک. سبک، سبک تر از هر وقت دیگر ی، خیلسبک شده بود

از پرتو  یچشمانش را گشود و باز با حجم عظیم. آرام و مرتب. دیگر يو بعد نفس ها. نفسش این قدر راحت پس داده نشده بود ودمدت ها ب

چه قدر در غیاب آن ! سردش شد! تازه انگار فهمیده کجاست و چه گفته و چه شنیده. ین بار شرمسار نگاه پایین گرفتا. گسیل شده مواجه شد

!لرزید. دوباره بازوانش را در هم گره زد! رنگ و سرد بود مشعله پر رنگ دنیا ک

و دوباره به سمت . يچیز ،یکرم ،يدنبال مورچه ا کند، شاید به یزمین را م یبه سمت طاها رفت که با تکه چوب کوچک يهومن ثانیه ا نگاه

انگشت سبابه اش که زیر چانه او قرار داده بود صورتش را  يکه باال برده بود پایین آورد و با پهنا یدستش را به همان آرام. ملیکایش برگشت

:زد و گفت يباال کشید و لبخند

!سردته؟ -

برخاست و دست او را هم گرفت و با خود بلند . کوتاه به آغوشش فشرد و رهایش کرد يا هومن لحظه. به تکان مختصر سر تایید کرد ملیکا

:کرد و گفت

!زنم به برق یداریم اون رو م یبرق يیه بخار. بیا بریم تو ساختمون -

:زد و گفت یتبسم ملیکا

!؟يخرداد، بخار کیحاال نزد -

:تعارف گفت یب هومن

!داره؟ یآره، چه اشکال -
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:کشید و گفت دستش را و

.بیا -

:داد گفت یرا در دستش نشان م یکه کرم یگذشتند طاها بلند شد و در حال یاز کنار طاها م وقتی

!پیدا کردم یمامان ببین چ -

:قدم عقب رفت و گفت کیبه خود گرفته بود  يکه قیافه ترسیده ا یدر حال. چندشش شد ملیکا

!زود بندازش زمین! ا طاها -

:گفت خندید و هومن

!کنیم يمن مامان رو ببرم تو اتاق میام با هم باز. بره یینذار جا یول ن،یطاها اون رو بذار زم -

.سریع اعتراض کرد ملیکا

!با کرم؟ -

:کرد گفت یکه او را دوباره وادار به حرکت م یهم در حال هومن

!مطلب راجع به کرم ها دارم که به طاها بگم و یاد بگیره یکل. آره -

!کرد يه چهره ملیکا که معلوم بود باز چندشش شده خنده اب و

حال به دست آوردن ملیکا برایش محتمل تر به . شد یبارقه امید بیشتر و بیشتر در دلش افروخته م. تر از هر وقت دیگر یبود، راض یراض هومن

انداخت،  يرا برداشت و به ساعتش نظر یگوش. دبه محض ورود به اتاق موبایلش زنگ خور. رسید، نرم شدنش را احساس کرده بود ینظر م

:بلند کرد و گفت یسر از گوش! آالرم صفحه هم نوشته شده بود قرص ملیکا يو موقع دادن پیامک به ملیکا و رو بود ازدهیساعت 

!دیگه؟ يملیکا قرصت رو آورد -

:گفت یکه هنوز از فکر مکالمه لحظات پیش بیرون نیامده بود، به گیج ملیکا

!؟یچه قرص -

:داد گفت یم یاش را تکان یکه گوش یگام تند به سمتش برداشت و در حال کی هومن

!يبگو نیاورد يفقط اگه جرات دار -

 ییاز آن جا یآن روز خاص بیاورد ول يواقعیت این بود که یادش نبود برا. آب دهانش را قورت داد و سریع به محتویات کیفش فکر کرد ملیکا

بسته در کیف قرار داده بود که اگر منزل خودش نباشد بتواند از آن استفاده  کیاحتیاط  يرسید برا یروزه هومن برایش م هر يکه پیامک ها

باال  ییابرو! باشد یخوب تجربه کرده بود که اخالقش تندتر از شوهر سابقش م یاین مرد هومن بود نه مسعود و خیل. کشید یراحت فسن! کند

:انداخت و گفت

!شه؟ یم یگه نیاورده باشم چحاال ا -

:گفت يتکان داد و با لبخند يسر! شک آورده بود یپس ب! چرا یشلوغ یکم یندید ول یبه چشمان او کرد، در آن ها ترس ینگاه دقیق هومن

!بیرون میارم تو هم قرصت رو بخور ییرو از کمد باال یبرق يتا من بخار -
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:گفتدر جلد چند سال پیشش رفت و  يلحظه ا ملیکا

!شد؟ یم یخوام بدونم اگه نیاورده بودم چ یمن م یول -

:به سمتش رفت و گفت یبشاش نیم قدم يابرویش را باال گرفت و با قیافه ا کی هومن

!؟یبدون يخوا یواقعا م -

پیش  یر دو دستش را دفاعه. کرد امکان نداشت یهرگز دیگر اشتباه چند ساعت پیشش را تکرار نم. پر شیطنت بود يقیافه هومن زیاد! نه اوه

:گرفت و گفت

!همون ندونم بهتره. نه، نه -

:بلند خندید و گفت هومن

!خب، پس زود برو سراغ داروت یخیل -

 یرغم خنک یهر چند عل. از دکمه هایش را روشن نمود یکیبه برق وصل کرد و . قرار داشت ییتقال برداشت، در ته کمد باال یرا با کم يبخار

!است ییسرما یدر این یک ماه کامال متوجه شده بود که ملیکا اندک یحاکم بود، ول یمطبوع ياعت روز هواصبح در آن س

:که وارد شد هومن پرسید ملیکا

!؟يخورد -

.بله -

.پس بیا این جا -

:نشاند و گفت يز بخارا يمتر کیجلوتر آمد و بازویش را گرفت و به فاصله . حرفش بدهد ياجرا يبرا یبدون این که به ملیکا فرصت و

!انگار واقعا سردته! اوه -

:گفت یملیکا همراه با تبسم. ملیکا کرد که در دستش بود يبه بازو يبا این حرف اشاره ا و

!دست ها و بازوهام به طور معمول سردند -

:برخاست و گفت هومن

!من برم سراغ طاها یش یگرم م یحاال تو تا کم -

 یاین را خوب م. کرد یایفا م یاز بزرگترین محاسن هومن این بود که نقش پدر طاها را به خوب یکی. وار تکیه دادزد و به دی يلبخند ملیکا

.نیز تتمه فکر شد یقلبش را پر کرد و هم زمان آه یمطلوب یکرد، گرم یرا که از صبح اتفاق افتاده بود در ذهن دوباره بازخوان یجریانات! دانست

کامل و مهم تر از همه این ها  يسنگین و صبحانه ا یآن هم بعد از ورزش يمالیم بخار يخوابیده بود و حال گرماگذشته را که اصال ن شب

 ینگاه. که بعد از صحبت با هومن کسب کرده بود، همه و همه دست در دست هم داده و سبب گرم و خمار شدن چشمانش گشته بودند یآرامش

. شنید یگیرد، از همان جا هم صدایشان را م یدانست که طاها حداقل تا نیم ساعت او را به حرف م یتازه رفته بود و م ومنه. به در انداخت

 ینم. به پهلو دراز کشید و دستش را زیر سرش قرار داد يبا خود گفت فقط پنج دقیقه و در مقابل بخار! طاها تازه شروع شده بود يچراها

!داده باشدبه تنش  یاستراحت واستخ یخواست بخوابد، فقط م
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کردند و در این فاصله نه تنها از کرم ها و انواع آن صحبت کرده بودند بلکه کم کم به کرم  یم يبود که طاها و هومن با هم باز يدقیقه ا پانزده

 ایشمهره را بر یاز جانوران ب یمانند این بود که هومن فصل کامل. ابریشم و پروانه و از آن جا به انواع مختلف حشرات نیز پرداخته بودند

دور خودش  يدور کیدست هایش بلند کرد و  يطاها را رو! آمد؟ یملیکا چرا نم. به طرف ساختمان کرد ینیم نگاه. تدریس کرده باشد

:خوشش آمد و گفت. نیمه راه سرسره قرار داد و رها کرد، طاها تا پایین آن سر خورد يچرخاند و رو

!بازم -

:سوار سرسره کرد و در حین رها کردن گفت یباالتر از قبل ییو از جابار دیگر کودك را برداشت  کی

.به مامان بزنم بیام يکن، من سر يطاها یه کم خودت باز -

. کشیده و مرتب او را بشنود ينفس ها يتوانست صدا یم یحت. از دم در اتاق به داخل نگاه کرد ملیکا دراز کشیده بود. به داخل ساختمان رفت و

 یچه قدر دوستش داشت و چه قدر ب. صورتش را از هم گشود يلبخند. دو پا نشست يسرش پیش رفت و کنارش رو يآهسته تا باال! خواب بود

اش کامل  یچگونه ادعا داشت زندگ! نمود، عجیب ترین مساله ممکن یفکر درباره یک ماه پیش برایش عجیب م! نا مفهوم بود برایشاو بودن 

 یکرد نفس عمیقش را ب یو سع! شد کامل باشد؟ یبامزه م يکه معصومانه مقابلش خوابیده بود و بدون آن طاها يمگر بدون این دختر! است؟

. صورتش را از نظر گذراند يکه بر زمین پخش بودند کشید و دقیق تر تک تک اجزا ییموها يانگشتش را آرام رو كنو. صدا بیرون بفرستد

از اتفاقات و  یحس قشنگ. صورت او چشم بچرخاند و جز به جز به خاطر بسپارد يد که بتواند رونگاه دختر مقابلش همواره مانع آن بو يحیا

! بود یکه توانسته بود ملیکا را وادار به فکر در مورد خودش کند یا با او راحت باشد و اعتماد کند عال این. آن روز زیر پوستش دوید يصحبت ها

درباره اش داشت و  یبدون تردید حس خوب یتوانست به قطعیت بگوید ملیکا دوستش دارد ول یهم داشت، اگر چه نم يامروز کشف دیگر یول

!بود یبیشتر از عال یاین خیل

! شد نامحرم یفردا همین موقع دیگر برایش م. به فکر خود زد يپوزخند! توانست دستش را بگیرد و از همان جا به منزل خود ببرد یکاش م يا

که با  يصورتش قرار داشت قفسه سینه ا کیکه نزد یدست. تن ظریف ملیکا چرخ خورد ينگاهش رو! شد؟ یمگر م !عجیب بود و ناممکن یخیل

.هم چفت شده بودند يکه زاویه گرفته و رو ییرفت و پاها یباال و پایین م یتنفسش به نرم کیتمیحرکات ر

!داشتنش نیاز به صبر بود يبرا. یددستش را پشت گردن خود کش يفاصله گرفت و چند بار. کشید و برخاست یپوف

توانست به  یکه م ییپتو را تا آن جا. اتاق مناسب بود يرا خاموش کرد به نظرش هوا ياول بخار. برداشت یطرف کمد رفت و پتو و بالش به

قرار داد و با دست  همین به مالیمت دستش را زیر سر او يبرا. او زیر سرش سر شده است يرویش انداخت و فکر کرد حتما بازو یآهستگ

خورد و چشمش را نیمه باز کرد، با دیدن هومن به سرعت چشم گشود و  یملیکا تکان. را به زیر سر و گردن او هل بدهد بالشداشت  یدیگر سع

:د و گفتبالش برگردان يکه داد دوباره سرش را به رو یاو و فشار اندک يبازو يدر بلند شدن نمود که هومن با قرار دادن دستش رو یسع

.نیست، بخواب يطور -

:بگوید که هومن سریع تر گفت يخواب آلوده خواست چیز ملیکا

.کنم ییه خرده بعد میام خودم بیدارت م. بخواب. پره ینگو خوابت م يچیز -

هم نگذاشته  يدیشب چشم رو عالوه بر این که. ملیکا از خدا خواسته دوباره چشمانش را بست. او مرتب نموده و اتاق را ترك کرد يپتو را رو و
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را  یهایش، داشت خواب راحت یخواب ینکرده بود و جالب این که حاال این جا درست در کنار عامل همه ب یپیش هم خواب درست يبود شب ها

!کرد یتجربه م

دو بار صدا کردن  یکیبعد از . کرد شیو صدا دیکش کایمل يموها يهومن دستش را آرام رو. بود یکاف گریبود و خواب د میدوازده و ن ساعت

:دیهومن پرس. زد و نشست يلبخند یاز هم گشوده شد، چشمانش هنوز خمار بودند ول کایچشمان مل

؟يدیخوب خواب -

:جواب گفت يبه جا کایمل

!ساعت چنده؟ -

.میدوازده و ن -

:و گفت دیکش يا ازهیخم کایمل

طاها کجاست؟! وابم بردشد که خ یدونم چ ینم یخواستم بخوابم ول ینم. بله -

:و گفت دیخند هومن

 يهم تاب باز یتازه کل! شناسه و فکر کنم آمار تمام حشرات باغ رو هم داشته باشه یباغ رو م يحاال جا به جا! داره يچه قدر انرژ... ماشاا -

!میخوا یناهار م میش یف متل یاز گشنگ میخب حاال دار یول. تو رگ میبالل زد هی یبعدش هم جات خال. يو سرسره باز میکرد

:کرد همان طور نشسته پتو را تا کند گفت یم یکه سع یو در حال دیخند کایمل

!ساعته آماده است مین -

:و گفت دیرا از دستش کش پتو

!پاشو. تونم درش دخالت کنم یتوئه نم مهیکه درست کردن ناهار جر ییاز اون جا یکنم، ول یرو من تا م نیول کن ا -

:بلند شدن گفت نیدر ح کایمل

رو به پا  شیکردند که تا شما آت دنیکش خیس يمرغ رو هم آماده برا. کنم یمن فقط گرمش م دندیخانم کش هیزحمت پختن برنج رو که هد -

.کشم یم خیمن هم به س دیکن

:گفت ییبا پررو هومن

!؟یپس ساالد و مخلفات چ -

:دیخند کایمل

!ه؟یظورتون از مخلفات چمن یکنم، ول یساالد هم درست م -

!نایماست و دسر و ا اریامم، خ -

! ندارد يبرنج که آماده است، خورشت را هم قرار است خودش بپزد، ساالد درست کردن هم کار! مه؟یهم شد جر نیچه؟ ا یعنیفکر کرد  و

!بود امدهین شیدست پختش پ دنیچش يبرا یتازه تا آن موقع فرصت! خانم زحمت درست کردن دسر را بکشد کایمل ستیپس بد ن

:باال انداخت و گفت ییابرو کایمل
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!؟یالزم دسر چ لیوسا! م؟یماست دار -

!بنداز خچالینگاه به  هی! يالزم دار یدونم چ یاش هم نم هیبق. خچالهیآره ماست گرفتم تو  -

شد سرو کند، چرا  یت کند؟ دسر سرد که نمساعت درس میتوانست در عرض ن یم يچه دسر. گفت و به طرف آشپزخانه رفت يباشه ا کایمل

 دنیکرد، با د خچالیبه  یقینگاه دق. بعد لوازم ساالد را هم خارج نمود د،یکش رونیرا گشود و اول برنج و مرغ را ب خچالیدر . که زمان بر بود

. بود دهیها د هیادو نیزعفران هم قبال بماند آرد و شکر،  یماست هم بود، فقط م! عیدسر راحت و سر کی نهیخاگ. به سرش زد يکرتخم مرغ ف

. کرد که باشد یخدا خدا م د،یسرك کش نتیموجود در کاب يبه تک تک ظرف ها. موجود بود نتیآمد شکر هم داخل کاب یم ادشیتا آن جا که 

!خواسته هومن از او بود نیاول نیا. مورد نظرش را بپزد سرخواست حتما د یدلش م

.دیرا نبسته بود که شن نتیهنوز در کاب. گفت یظرف، ذوق زده آخ جون کیآرد در ته  یکردن مقدار اندک دایپ با

!شده؟ یچ -

:به عقب برگشت و ظرف را نشانش داد و گفت کایمل

!کردم دایآرد پ -

:ابروانش را باال گرفت و گفت هومن

!زیبرانگ جانیچه ه! اوه، آرد -

:خنده اش گرفت و با همان حال گفت کایمل

!زمش داشتم خبال -

را روشن کرد، مرغ ها را  رشیو شعله ز ختیر یبرنج را با شعله کم گذاشت تا گرم شود، آب و شکر و زعفران را هم داخل ظرف. راست کرد قد

:گفت کایشده را بردارد که مل دهیکش خیبه س يخواست مرغ ها یهومن م. اپن قرار داد يو آماده رو دیکش خیبه س

.دیکم صبر کن هی. شه یتا خوردن سرد م دیبپزحاال زوده، اگه  -

آن گردو و  عیبه هم زد، اگر در منزل بود به ما یکرد و کم یمناسب با هم قاط يبالفاصله برگشت و تخم مرغ و ماست و آرد را به نسبت ها و

 يبردارد، تازه متوجه شد که ظرف ها ابهتیرا گشود تا ماه نتیکاب یوقت. کرد يشد کار یدر حال حاضر نم یکرد ول یپودر هم اضافه م نگیبک

:زده رو به هومن گفت یتبسم. شده است دهیچ نتیشسته شده و دوباره داخل کاب هصبحان

!دستتون درد نکنه بابت شستن ظرف ها -

.خواهش -

و  ختیآن ر يآماده شده را رو بعد از سرخ کردن آن ها، شهد. و شکل داد ختیرا قاشق قاشق درون ظرف ر نهیخاگ عیرا برداشت و ما تابهیماه

و گوجه را هم با  اریخ. گریو کلم را طرف د ختیسمت ظرف ر کیکاهو را خرد کرد و . بعد رفت سراغ ساالد. را تا حد امکان کم کرد ریشعله ز

 یبرم یکی یکیهومن  گریو از طرف د دیچ یو گوجه را داخل ظرف م اریخ کایطرف مل کیاز . در ظرف کرد دنیقاچ کرد و شروع به چ قهیسل

:درسته به دست هومن داد و گفت اریخ کیکالفه  کایمل. خورد یداشت و م

!رو بخور نیا ایب -
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نخواست که متوجه اش . باز متوجه نبود کایمل. زد يباال انداخت و لبخند ییهومن ابرو. مفرد خطابش کرده بود ياراد ریتوجه و غ یکامال ب کایمل

:رد کرد و گفتکند، با خنده دست او را 

!ده یمزه م يطور نیا -

پرتاب  يبرا! آورد لذت برد یرا در م کایکه حرص مل نیبود به دهان گذاشت و از ا دهیکاهو چ يرو کایرا هم که مل يقطعه ا نیبالفاصله آخر و

!فرستاد به سرعت به شکم ییکماندو یآخر، گل وسط کاهو را هم که در مرکز ظرف قرار داده شده بود با حرکت ریت

و  دیآشپزخانه کش يدرست دم ورود یخط شیبرد و با پا رونیاو را گرفت و از آشپزخانه ب يشده بود بازو یبرو برگرد عصبان یکه ب کایمل

:گفت

!يایجا تو نم نیاز ا -

! ماند ینعمت محروم م نیاز ا کرد یاش نم یاحتماال اگر عصبان! کرد یناخودآگاه لمسش م کایبود که مل يبار نیاول نیا. غرق لذت بود هومن

:ها را برداشته و دست هومن داد و گفت خیس يحاو ینیمرتبه برگشت و س کی یاول خواست دوباره سراغ ساالد برود ول کایمل

!آماده است گهیغذا د. دیرو کباب کن نایا دیاصال بر -

:گفت یکه م دیهومن را شن يصدا !و دوباره سراغ ساالد رفت! کرد، هومن جمع بود یصحبت م ياراد یوقت هنوز

!میرو کباب کن نایا میخوا یجا، م نیا ایطاها بدو ب -

.دیرا چ زیکرد و م نییدوباره ساالد را تز! واقعا رو اعصابش بود یکرد، گاه يخنده ا کایمل

:بچگانه گفت يبا شور. در دستش بود یخیس. به همراه هومن وارد شد طاها

!پختم رو خودم نیا نیمامان بب -

!خوشمزه شده؟ نیبخور بب نیحاال بش. پسر گلم نیآفر -

:کرد و گفت ياشاره ا نهیبه ظرف خاگ کایمل. نشستند زیدور م همه

!بود نهیو لوازمش هم وجود داشت خاگ دیکه به ذهنم رس يزیدسر نبود، تنها چ يبرا ازیجا لوازم مورد ن نیا دیببخش -

را  نهیخاگ يهومن ظرف محتو یوقت. کرد و منتظر اظهار نظرش بود یبا دقت نگاهش م کایمل. به چنگال زد و به دهان برد يقطعه ا هومن

:برداشت و مقابل خودش گذاشت و گفت

!غذاها همه مال شما هیمن بق يبرا نیا -

!توانست بشنود یبود که م یفیتعر نیبهتر نیا د،یکش ینفس راحت کایمل

:گفت کایبود که مل دهیرس نایبه پا ناهار

!ایبرو دست و روت رو بشور ب! یبخواب دیکم با هیطاها مامان جان  -

 نییپا یاز صندل عیسر! خوابد؟ یکند و م یرا رها م يباز لیو پر از وسا بایز يفضا نیچن یآخر کدام آدم عاقل! مامان ها نیاز دست ا يوا ،يوا

:و گفت دیپر

!ادیمن خوابم نم -
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:هومن گفت! دیهم نشن» !طاها«: گفت یدوباره مادر را که م يصدا یحت د،یعت نور به طرف در دوبه سر و

!گهیروزه د هیکنه،  يولش کن بذار باز -

!شه یبد اخالق م ياگه حاال نخوابه عصر -

!نشو ریخوابونمش باهاش درگ یصورت خودم م نیامم، پس در ا -

.و از در خارج شد برخاست

:هومن به سرعت خود را کنارش رساند و گفت! بود ستادهیحوض باال رفته و درست لبه آن ا از کناره طاها

!؟یکن یکار م یچ يدار -

:بچگانه به آب نگاه کرد و گفت يبا شور طاها

!خوام شنا کنم یم -

را  طانیپسرك ش يو بازوبرد  شیدست پ عیسر! خواست به آب بپرد یم يجد يطاها جد. حرف، گشاد شد نیا دنیهومن از شن يها چشم

:گرفت و گفت

!از قد توئه شتریجا عمقش ب نیا طاها ا -

!باشه، من شنا بلدم -

:گفت يتکان داد و با لحن متقاعد کننده ا يسر هومن

!يبند یم خیبچه،  خهیآبش  -

.بکشد رونیرا از دست هومن ب شیکرد تا بازو یتقال م طاها

!بندم، دوست دارم ینم خی -

:گفت! نبود يخبر کاینه از مل. چرخاند يبه سمت در ورود اطیزد و نگاهش را با احت يکودك لبخند يه لجبازب هومن

!آره؟ گه،ید یکن ینم خیپس  -

!نه -

!کشه یهر دومون رو م ادیمامان ب! ادایفقط صدات در نم. میکن یباشه امتحان م -

:گفت يآهسته ا يذوق زده، با صدا طاها

!باشه -

او را  يآب گرفت و تنها پاها ياو را گرفت و طاها را رو يهر دو بازو ریز. شانه خود گذاشت يزد و شلوار طاها را در آورد و رو يخندلب هومن

:و گفت دیهومن خند! دیکش رونیرا جمع کرد و از آب ب شیدر آب فرو برد، طاها زود پاها

!سرده؟! شد؟ یهان چ -

:جواب گفت يبه جا طاها

!مبازم، باز -



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 341

نشده دوباره طاها  هیدو ثان. را داخل آب برد شیاز مچ پا شیب یتر گرفت و کم نییدوباره او را پا. آمد یو جسارت بچه خوشش م يشاد از

:را جمع کرد و خندان گفت شیپاها

!سرده -

:باالتر گرفتش و گفت هومن

!ه؟یکاف -

!بازم. نه، نه -

در آب نگهش داشت  يا هیاو پنج شش ثان يو تقال جانیرغم ه یاو را تا زانو در آب فرو برد و عل يابار پاه نیا! بچه دست بردار نبود نیا رینخ

.دیو بعد او را باالتر برده و کنارش کش

 که اصال نیبود و دوم ا جانیشاد و پر ه شیکه صدا نیداد، اول ا ینم تیاهم لیبه دو دل یول دیرس یم کایبه گوش مل رونیطاها از ب يو صدا سر

!کند هیرو یب ياز فرزندش طرفدار تیحما يعادت نداشت برا

:طاها را به آغوش گرفت و گفت هومن

!چه طور بود؟ -

:او فشرد و گفت نهیبه س شتریخود را ب طاها

!سرد بود یـــلیخ -

!؟یشنا کن يخوا یباز هم م -

!نـــه -

و  دیکش رونیب يجلو گذاشت و چند دستمال کاغذ یصندل يطاها را رو. رفت نیزد و همان طور که او را به آغوش داشت به سمت ماش یتبسم

:او را خشک کرد شلوارش را پوشاند و گفت يپاها

!قبوله؟! يتاب باز میحاال بر -

!نداشت دنیکه پرس نیا

 نیبه حرکت واداشت و در هم تاب را آرام آرام. داد هیاش تک نهینشاند و سرش را به س شیزانو يرو زیتاب نشست و طاها را ن يخود رو هومن

:گفت نیح

!برات قصه بگم؟ -

.اوهوم -

اش را  یشانیپ. هم افتاد يکه چشمان پسر کوچولو رو دیطول نکش يادیمدت ز. بود يداشت بزبز قند ادیاش به  یکه از کودک يقصه ا تنها

.دو دست بلندش کرده و به اتاق برد يو رو دیبوس

آمد و ظرف ها را از  رونیهومن از اتاق ب. کرد یشستن آماده م يلوازم ناهار را جمع کرده بود و ظرف ها را برا. زد يآن دو لبخند دنیبا د کایمل

:دستش گرفت و گفت
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.تو عادت به آب سرد ندارند يشورم، دست ها یبذار باشند خودم م -

.طعنه زد و

!زدن هستند خیهم در حال  يجور نیهم -

به کمر  یکرد و کالفه دست یاپن را هم بررس يبه دور و ور انداخت و رو ینگاه! گفت یاحت شدن نداشت راست منار. بر لب آورد یتبسم کایمل

:دیهومن پرس. زد

!شده؟ یچ -

:و گفت دیرا به کنار گوشش کش گرشیدست د کایمل

!جا بود نیهم! رو کجا گذاشتم؟ لمیدونم موبا ینم -

:برداشت و گفت زیم يخود را از رو لیبامو یهومن گوش. دوباره شروع به گشتن کرد و

!شه یم دایپ رمیلحظه صبر کن شماره ات رو بگ هی -

.سراغ نداشت نیراه بهتر از ا کایمل

.باشه -

هومن جهت صدا را گرفت و به اتاق سمت  د،یبه گوش رس یمیمال يملود يصدا. را لمس کرد و منتظر ماند عیسر يریشده در شماره گ ویس نام

را برداشت  یهنوز به اتاق وارد نشده بود که هومن گوش کایمل! شده بود میقا کایمل يروسر ریقرار داشت و ز زیرخت آو هیپا يرو. ترف یراست

:و گفت

!کردم داشیپ -

 یگوشصفحه  يرو رندهیمانده بود، نام تماس گ رهیخ یهومن به صفحه گوش. ردیرا پس بگ یمنتظر بود که گوش. ستادیهمان دم در ا کایمل

:از همان دم در گفت کایمل» !مرد زورگو«. شد یروشن و خاموش م

...بهش گفتم که رم،یتماس با مامان بگ هیخواستم  یم. اوه ممنون -

! فرو داد یآب دهانش را به سخت! اش افتاد یالیتازه دو ر! يوا! کاینگاه به مل کیکرد و  یم ینگاه به گوش کیهومن ! رها کرد مهیرا ن حرفش

»!جالبه! مرد زورگو«: زبر لب زمزمه کرد! در نگاه یبر لب داشت و هم سرزنش يهم خنده ا. دیجو ین گوشه لبش را مهوم

 یخاك بر اون سرت، م دیبه سر خود بکوبد و بگو یخواست دو دست یدلش م. در دهانش بود، بالفاصله تمام بدنش به عرق نشست کایمل قلب

:طور پرت و پال گفت نیکلمات را گم کرده بود، هم! شد یت آب مداشت از خجال! ؟يکرد یعوضش م يمرد

...اون روز، اون وقت یعنی د،یکرده بودم که مثل حاال نبود ویس یرو وقت نیا -

! ترف نییاو پا يدرجه به درجه هم نوا با گام ها کایشد و سر مل کیهومن گام به گام به او نزد! تر بود نیزد سنگ یاصال حرف نم! دیکش یپوف

:را مقابلش گرفت و گفت یگوش

!بفرما -
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:گفت یبا همان ژست قبل کایمل

!دیببخش -

:دیرا شن شیاما صدا د،ید یبود و صورت غرق در خنده هومن را نم نییبه پا نگاهش

!نداره که رادیا میحاال عمال هم نشون بد میما که بر چسبش رو خورد. نچ، کمه -

بود که او را  نیخواست ا یدلش م طیکه هومن در آن شرا يزیتنها چ! کوه شرمنده بود کیگرفت به اندازه اش را به دندان  ینییلب پا کایمل

:شرت او و گفت یآرم ت دنیباال آمد تا د یاندک کایسر مل! دور کامل بچالند کیو  ردیبگ

!دیریبگ دیند! شرمنده -

:ابرو باال انداخت و گفت یبا بدجنس هومن

!شه ینم -

تنها گام . قرار بود یاز حد ب شیب. برو برگرد نداشت. نگاه او انهیتاز ریچشم در چشم، ز. به خود جرات داد و سرش را باال آورد گرید یکم کایمل

: و از دلش گذشت! همسرش بود حلقه کرد گریو چهار ساعت د ستیرا هم پر نمود و دستانش را دور بدن همسرش که کمتر از ب نشانیفاصله ب

»!بار هی نیجون هم داخ«

 کایمل. شانه اش سر خورد نییسرش تا پا يموها يرها شده و دور کمرش حلقه شد و دست چپش از رو کایمل يراستش بالفاصله از بازو دست

! مگر نبود؟! گرینگذاشت، زورگو بود د یوقع شیبه تقال. کرد يثمر یب يدر آزاد کردن خود تقال یشد، بعد بهت زده و بعد سع ریاول غافلگ

داشتن و نداشتن، خواستن و نتوانستن و  ،یتاب یو ب یاز آسودگ يا زهیداغش آم ينفس ها. دوستش داشت ایدن کیقد . فشردمحکم به خود 

 مایبود که مستق ییگرما يداشت و آن موج بلند باال نانیاطم يزیچ کیاما از . کند رشانیتوانست تعب یبود که نم یضیضد و نق ياحساس ها یکل

 لشیرغم م یاو که عل کا،یو مل. نشاند شانیرو يو بوسه ا افتیاو تماس  يلبانش بر موها! کرد یپر از خواهش م راو آن  ختیر یبر قلبش م

:پر از التماس گفت ییدر جدا شدن داشت با صدا یسع

!هــومن؟! کنم یخواهش م -

. ارزشش را داشت! هومن. کرد یتنش را احساس م يز گرماکرده بود اما هنو شیشد که رها یم یمدت. نشسته بود مهین زیلبه رخت آو يرو

 یسابقش ب یمجهول مانده بود که زندگ نیا افتنیو هنوز در ! نه؟ ایاو ادامه دهد  یتواند ب یدانست اصال م ینم. نامش را از زبان او دنیارزش شن

 یانگار کم د،یچرخ یم یدر آشپزخانه الک کایمل. ق خارج شداز اتا! مرد زورگو د،یو خند دیکش یقینفس عم ستادیراست ا! کامل بود؟ گونهاو چ

:دیراحت پرس. هم کالفه بود

!؟یبا مامانت تماس گرفت -

:و به سمت او برگشت و بدون نگاه کردن گفت ستادیا کایمل

.بله -

:دیزد و پرس هیآمد و به اپن تک رونیب بعد

!م؟یگرد یبر م یک -
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:نگاهش کرد و گفت قیدق هومن

!هنوز میهست -

!؟یتا ک -

:خواست باز سر به سرش بگذارد یدلش م یلیخ

!حداقل تا شب -

:دیرس عیتند و سر یلیخ کایمل جواب

!حداقل تا شب؟ یچ یعنی -

بغل آن را گشود و در مقابل چشمان  بیرفت و ج فشیسراغ ک. جواب گذاشت یسوالش را ب یشانه اش را باال انداخت و با بدجنس کی هومن

 کایمل. با حوصله شروع به آماده کردن آن نمود ندازدیبه سمت اپن ب یکه نگاه نیو بدون ا دیچ زیم يرا رو یو پد الکل 12سرنگ و ب  کایمل

 یطرفه م کی میتصم کایمل يبرا يادیهم ز یاز طرف! به نام فراموش کردن مفهوم نداشت يزیمرد چ نیلبانش را به هم فشرد اصال در مرام ا

! نه؟ ای يداروهات رو خورد دیپرس یاصال نم. کرد یاش کمتر دخالت م یشخص يها نهیمسعود در زم. وت عمده او بود با مسعودتفا نیا! گرفت

اگه حالم بهتر نشد اون وقت از آمپول ها  میگفت بذار تا فردا صبر کن یم کایرفتند و بعد از گرفتن داروها مل یشد و به دکتر م یم ضیمر یوقت ای

تا آن موقع هم سالم ! رفت یدر م یقیتزر يداروها یتمام ریاز ز بایتقر بیترت نیو بد رفتیپذ ینم، او هم بدون اصرار حرفش را مک یاستفاده م

!از دست نداده است يزیچ نهیزم نیگرفت در ا یم جهینت نیبود، بنابرا امدهین شیپ شیبرا یمشکل چیو سالمت بوده و ه

زده و طلبکار به نظر  نهیدست به س کایمل. ستیل او قرار گرفت و با خم کردن گردنش به صورت او نگردر فکر بود که هومن در مقاب همچنان

! بود یهنوز ناراض د،یکش ینفس کایمل. گره دستش را گشود یهومن دست برد و مچ دست راست او را گرفت و با اندك کشش. دیرس یم

صورتش را به سمت هومن  عیسر! لحظه داغ شد کیآن،  ياما به جا. شد شیبازو يرو یصورتش را به سمت چپ چرخاند و منتظر حس خنک

 یدر حرکت. بوسه نرم و گذرا کی ش،یداشتند با بازو یمیلبانش لمس مال. زمانش کم بود! کند یدانست چه م یهومن خوب م. برگرداند

متداول وا  ریغ یقلبش را به تپش ختیبه تنش ر شیوکه از باز ییگرما. رها نشد یول کشدب رونیرا از دست او ب شیناخودآگاه خواست بازو

مگر ! بوسه گذرا از بازو کیو  يا هیآغوش چند ثان کی! دانست چه مرگش شده؟ ینم! راه بلد بود به خود داد یمتعجب هر چه بد و ب. داشت

 ریچه بود که ز يحس قو نیپس ا! بود کرده یسقف زندگ کی ریز يبا مرد سالهفت  یناسالمت! کرد؟ یلمسش م يبود که مرد يبار نیاول نیا

!کرد؟ یو سرشارش م دیدو یپوستش م

:گفت یهومن به خود آمد که م يصدا با

!آخه تو بگو اصال ترس داشت؟ -

 نیکرده و با ا یحتما به قول خودش در هوا خال! کرده؟ قینبود که تزر نیاحتماال مفهومش ا. در دست او نگاه کرد یبه سرنگ خال رانیو ح جیگ

!ستینگر نیحرف به زم

:گفت هومن

!؟يگرد یم يزیدنبال چ -
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:مات شده گفت! فشرده بود شیقرار داشت که به بازو يپد يانگشت هومن رو کیهنوز . او را نگاه کرد دوباره

!هان؟-

:و گفت دیخند هومن

!یزن یتوهم م يبوده که دار يا گهید ينکنه دارو نمیبذار برم بب! بودها 12به جان خودم ب -

.دیو خند دیکش یقینفس عم کایمل

:شد يهومن جد افهیق

خدا  يمحض رضا. قرص ها رو مرتب بخور! یزن یروزه که داروهات رو نظم دادم، بهم قول بده نظمش رو به هم نم زدهیاالن س کایمل نیبب -

بار  کیاومد که فاصلشون هر شش روز  شیپ يطور روز مالقاتمون یباشه ول یکیخواستم هر هفته  یم. هات رو هم به موقع داشته باش قیتزر

 ادتیباز  یکن یاگه هم فکر م. آخر یطور ال نیروز پنج شنبه، بعدش چهارشنبه، بعد سه شنبه و هم گهیهفته د. رو حفظ کن فاصله نیهم. افتاد

!مونه خودم خبرت کنم ینم

!مونه یم ادمی -

.سمینو یم گهید شیآزما هیهفته بعد از تموم شدنش برات  کی. روهات رو بهم اطالع بدهاتمام شدن دا! ضرره یدوباره ب يتذکر یول. باشه -

:سپس گفت. حرف او خم کرد رشیو پذ دییسرش را به عالمت تا کایمل

!م؟ییجا نیحاال شام ا -

:شد يهومن باز عاد چهره

.اوهوم -

!د؟یخوا یم یشام چ يبرا -

:کرد و جواب داد يخنده ا هومن

!که میاهار خوردتازه ن -

:را باال گرفت و گفت شیابرو کی کایمل

که از حاال  نهیا. کنم اشیبه سرتون بزنه و من نتونم مه يکوفته ا ،يدلمه ا ،یساعت قبل از شام هوس آش میدفعه درست ن نیترسم ا یآخه م -

!خودم رو بدونم فیپرسم تا تکل یم

:زد و گفت يقهقهه ا هومن

 يسبز یکنارش کم يبرو برا ایب ،يچون اصرار دار گهید یول! زنم توپ یم ییها دهیکوب هی. اشه شام پختن نوبت منههم ب ینوبت. گهینه د -

؟!خوره یم يکه بفهمم کدومش به چه درد نیو نه ا رمیبگ ادیها را تونستم  يتا حاال نه اسم سبز ییمن که خدا! نیبچ

:به خود داد و گفت یتکان کایمل

!زوده دنشونیچ يبرا یلیهنوز خ یول د،یشتهم کا يسبز دمید -

!م؟یکنار شام داشته باش يبرا يبشقاب سبز هیکه  ستین يقدر نیا یعنی -
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:در رفت و گفت دم

!دیبشقاب چ هینگاه دوباره بهشون بندازم، احتماال بشه به اندازه  هی دیبذار -

:ا از نظر گذراند و گفتر جاتیقدم زدن سبز نیدر ح کایمل. هم گام با او به باغ رفت هومن

!که تازه باشه نمیچ یم گهیدو ساعت د یکی یول! دیازشون چ يمقدار هیفکر کنم بشه  -

.از عرفان بود. آورد رونیگرمکنش ب بیرا از ج یگوش. را داشت یغامیپ دنیهومن خبر از رس لیموبا کیت يصدا

!؟یهست يکدوم گور قایاالن دق -

:زنگ زد ام،یبه عوض جواب پ تکان داد و يو سر دیخند هومن

!شده؟ یباز چ. سالم آقا عرفان -

.گهید يزنگ هم نزد هیاصال  ،یکمک کن... هفته به منه  نیکه نکنه ا نیاز ترس ا! ؟یبگم بهت مرد حساب یآخه من چ... سالم و  -

!نه؟ ایشده  یچ یگ یحاال م. شلوغ بود يادیسرم ز -

:دیچیپ یطلبکارانه عرفان در گوش يصدا

.رمیم یزود باش که دارم م. دم خونه ما يایم یش یپا م يزود ییحاال هر کجا -

:کرد و گفت يخنده ا هومن

!رو قطع کنم، کاردارم یشده، گوش یچ یبگ يخوا یاگه نم! شه یقدر بلبل زبون نم نیا رهیم یکه داره م یآدم -

!دارم اجیکه به کمکت احت ایزود باش ب. میدار یکش هفته اسباب نیبابا مگه من بهت نگفتم ا. ایا، ا، قطع نکن -

!ریخرج کن و چهار تا کارگر بگ بتیکم از ج هی سیخب خس -

!برم یرو م لیدارم وسا چارهیکنند، من ب یم يکه شانس ندارم اونا نشستند با دوقلوها باز ییاز اون جا یا، به جون خودت گرفتم، ول -

:و گفت دیخند یکم هومن

!امروزه؟ تونیاسباب کش یس راسحاال را -

!پ نَ پ، تماس گرفتم دو تا جوك بگم دلت وا شه -

!امیتونم امروز ب یشرمنده عرفان نم -

!امروز سرتون به کدوم آخور بنده؟ دییشه بفرما یم! چرا؟ -

!عرفـــان؟ -

؟ییهـــان؟ حاال کجا -

!تو باغم -

!یرسون یساعته خودت رو م مین ست،ین میحرفا حال نیمن ا. يایب یتون یو نم یاوهو، فکر کردم تو اتاق عمل -

:و گفت دیبه گردنش کش یدست هومن

!!امروز نه. ستیعرفان به جون خودم امکانش ن -
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!چرا؟ -

:مشکوك ادامه داد یکم و

!؟یکن یم... تو باغ چه  دییبفرما قیه دق شیم -

:و گفت دیخند رلبیز هومن

!بماند -

:زده شد نجایعرفان ه يصدا

!شته؟یپ یاالن ک -

:دوباره خود گفت.. دیاز هومن نشن جواب

!ست؟ین شتیکه پ کایآهان مل! بود اسمش؟ یاون دختره، چ نمیبب -

:عرفان بلندتر گفت. و باز جواب نداد دیو خند دیلپش را از داخل مک هومن

!؟ییکایتو رو به جون من حاال با مل -

!اوهوم -

!هم اون جا هست؟ يا گهیدو تا کس داز شما  ریغ ،يوا -

:تکان داد و گفت يدوباره سر هومن

!طاها هم هست -

!؟يکار دار یتو باغ، تنها، با دختر مردم چ یمرد حساب. بزرگتر همراتونه هیراحت شد  المیآهان خب خ -

!برند؟ یفضول رو کجا م گهید یدون یم -

!اون جا کمک تو، چه طوره؟ امیشم م یمن هم پا م. جا کمک من نیا ایم تو پاشو بگ یم! تا من يکمک الزم دار شترینه بابا تو ب -

!کمکت امیشرمنده که نتونستم ب. برو به کارت برس! ؟یگ یپرت و پال م يعرفان چرا دار -

!ام؟یمن ب! اصال ایتو ن ست،ینه بابا الزم ن -

!عرفــــان؟ -

 یخودت خوش م ياون وقت تو اون جا برا رمیم یجا دارم م نیمن ا! کوفتت بشه! برو خوش باشتو هم . میما رفت ؟یزن یخب بابا چرا م یلیخ -

.من رفتم، خداحافظ! یگذرون

!جواب نداده، تماس را قطع کرد هومن

:دیپرس کایمل

!دوستتون بود؟ -

!میبا هم بود ییهست که از همون دوران ابتدا یاز دوستان یکیعرفان . اوهوم -
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!شت؟کمک الزم دا -

.دوست داره دوستان رو دور هم جمع کنه شهیخب هم یدونم حاال ده تا کارگر گرفته، ول یم! الیخ یب -

:زد و گفت يلبخند کایمل

ازدواج کرده؟ -

.با مزه اند یکل! دو قلو. دو تا بچه هم داره. از دوستان مشترکمون یکیآره، با خواهر  -

:من گفتهو. نگفت يزیبر لب آورد و چ یتبسم کایمل

.اون دو تا هم جالب بود ییآشنا ي قهیطر -

:و مشتاقانه نگاه کرد ستادیا کایمل

!ا، چطور آشنا شدند؟ -

بار به خاطر  هی. میهست شیمیدا يها يداره ما هم که از مشتر یباشگاه ورزش. هیرتیغ یلیآدم خ هیگم  یهمون دوست مشترکمون رو م یعل -

عرفان . قرار بوده مادر و خواهرش اون روز خونه نباشند ایگو. بره خونشون یداره م یعرفان رو برم ،یشه و عل یم لیاتفاق باشگاه زودتر تعط هی

از  یوقت کس چیعادت نداشت که ه یعل یعنیهست،  یدونسته که خونه کس ینم. ادیبه خونه م میساعت بعد، خواهرش مر کیکرد  یم فیرتع

مقنعه  اطیتو ح ستیخونه ن یکرده کس یهم که فکر م میمر. تابستون بوده و هوا گرم. به خونه ببره يدفعه ا کیو  یدوستاش رو بدون خبر قبل

 الیخ یطور ب نیبوده که هم یروپوشش رو در اورده و در حال درآوردن دوم نیآست هیبعد هم ! آب ریز رهیگ یو سرش رو م ارهیاش رو در م

 یحرکت مونده بود نم یطور ب نیهم هم میمر یطفل. گه هر سه تامون خشکمون زد یعرفان م! نهیب یشه که عرفان و برادرش رو م یوارد هال م

!دیشد از حرفاش فهم یم یواضح نگفت، ول یلیرو عرفان خ نینداشته، البته ا یمانتو لباس مناسب ریز میرم ایگو! کار کنه یدونست چ

:باال انداخت و با عالقه گفت ییابرو کایمل

!خب؟ -

و  شیده تو اتاق کنار یو هلش م رهیگ یرو م میمر يره و بازو یو جلوتر م ادیدو تا به خودش م نیقبل ا یطبق گفته عرفان، عل گه،ید یچیه -

!بنده یدر رو م

:و گفت دیخند کایمل

!خانوم میمر یاوخ طفل -

.شه یم میل عاشق مردل که نه، صد د کیو  ارهیدر م يجنبه باز یعرفان که ب یطفل! اون؟ ینه بابا چرا طفل -

!کنه؟ یکار م یبعدش عرفان چ -

از  ایهم که گو یعل! مزاحم شدم یبد موقع دیرم، ببخش یم گهیمن د یرو برداشتم و گفتم، عل فمیگفت زود ک یم! کار کنه؟ یچ یخواست یم -

رو دعوا کنه  میمر یترسه که عل یفان ماومدن عر رونیبعد ب یکنه، ول یده و به عبارت بهتر دکش م یبهش تکون م يخداش بوده، فقط سر

... .نیهم يبرا

:و گفت دیحرف او پر نیب کایمل



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 349

!دونسته؟ یاز کجا م میمر! چرا؟ -

از . خونه باشه یاحتمال بده که کس يدرصد هی دیبرادر بزرگ تر هم داره با هیکه  يخواد بره خونه ا یم یدختر وقت هی. دقت خانوم، دقت -

 ینم رونشیب يکرد و از همون دم در شروع به در آوردن لباس ها یحواسش رو جمع م یکم مین دم در بوده و اگه مرو عرفا یکفش عل یطرف

!شد یحضور اونا م وجهمت یکرد حتم

:باال انداخت و گفت ییابرو کایمل

.حرفا نیو ا يبعدش هم خواستگار. که حق با شماست نیآره مثل ا -

!نایا یدوست شلوغ ما شد داماد عل نیخب باالخره ا یو اونور داشت، ول نوریکم ا هی. یکن یم نه اون طور که تو فکر یآره، ول -

:گفت یبا تبسم کایمل

!جالبه -

!هر کس به نوبه خودش جالبه یاوهوم، زندگ -

:برداشت و گفت يراندازیرفت و از پشت ان ز نیحرف سمت ماش نیبا گفتن ا و

!کردم ییهوس چا -

:انداخت و ادامه داد نیزم ير ساختمان رورا کنا راندازیز

.ارمیبرم فالسک رو ب نیبش -

:گفت کایمل

.ارمیمن م دینیشما بش -

و  وهیبعد م. و آورد دیچ ینیآن را داخل س ازیفالسک و لوازم مورد ن کایمل! از بس حرف گوش کن بود، فورا نشست! ن؟یبهتر از ا يزیچه چ خب

.اضافه کرد ییرایپذ لیاز تنقالت را هم به وسا يمقدار

:دیپرس رانهیرا مقابلش قرار داد و غافلگ ينشسته بود که هومن فنجان چا تازه

!شد؟ یباالخره جوابت چ! کا؟یمل -

چه  د،یکش یآه. شد رهیاش خ یینگاه از او گرفت و به فنجان چا. بود و منتظر يرا بلند کرد و کوتاه نگاهش کرد، چهره هومن باز جد سرش

عقل و  نیاما ب! دیتوانست قاطعانه ، نه بگو یکاش حداقل م يتوانست بدهد، ا یجواب بله که نم. به او بدهد یدانست چه جواب یشد، م یخوب م

 یکار را حت نیا. دل ببندد، حق نداشت یحق نداشت بعد از مسعود به کس! دید یموجود عالم م نیخود را گناه کارتر! آواره بود خوداحساس 

!گذرد یاز مرگ همسر نم شتریکه هفت ماه ب یدانست، ازدواج در حال یم حیهم قبمرد  کی يبرا

:سکوت را شکست و گفت هومن

!کنم؟ ریسکوتت رو به رضا تعب نیتونم ا یم -

:دینال کایمل

!دیکه هست برام سخت تر نکن ینیرو از ا انیشما رو به خدا، جر -
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:دستش را به چانه اش گرفت و متفکرانه گفت هومن

!سهم دارم؟ دتیمن هم در ترد ایآ. امــم -

:باال گرفت و صادقانه اعتراف کرد چشم

!نه -

:نفسش راحت تر پس داده شد و گفت! پوستش گذشت ریاز ز یخنک مینس

بعد . باشند انیو فقط خونواده هامون در جر میبکن یو رسم يعقد محضر هی یاگه موافق باش! يایکنار ب دیبا یول ،يدار یفهمم چه حس یمن م -

!برات بشه یمشکل جادیموجب ا انایتا اح رمیمدت اصال سر راهت قرار نگ نیدم، تو ا یو من هم بهت قول م میکن یاز سالگرد اعالمش م

:تند گفت! واقعا خوب نبود کایآن لحظه حال مل در

!دیحرفش رو هم نزن! ستیممکن ن يزیچ نیاصال چن! د؟یگ یم دیدار ینه، چ -

:دوباره گفت میو مال يبا خونسرد! شد؟ یم یخورد چ یاگر م یزد، ول یحدس م! اول به هدف نخورد ریاز ت نیا

!تا بعد سالگرد! باز هم با اطالع و حضور خانواده! ساده، درست مثل حاال تیمحرم هینه،  یخب باشه، عقد رسم -

:دل نگران سر بلند کرد و گفت کایمل

!کنم یخواهش م د،یادامه ند -

:حرف او را تمام نشده، قطع کرد و گفت منهو

!؟يمشکل دار تیبه کل با محرم ای! مدتش؟ ای! باشند؟ انیکه خانواده ها در جر نیبا ا! مشکلت با کدوم قسمتشه؟ -

:تمام وجود گفت با

!با همش -

چه قدر به قول . تیو اما محرم! يایخودت کنار ب با شتریکه تو ب نهیا يمدتش هم برا! ستیباشند که بد ن انیکه خانواده ها در جر نیا! چرا؟ -

!باهات نداشته باشم يا گهیارتباط د چیه یاز تماس تلفن ریدم غ یبهت قول م! ؟يمن اعتماد دار

و هم، هم هومن را  یکند که هم عاقالنه باشد، هم منطق میتنظ يرا طور شیکرد حرف ها یم یسع. داد شینگاهش را به درختان روبرو کایمل

:نگاه از درخت ها برگرفت و گفت! مهم تر بود هیاز بق يآخر نیانگار ا. نجاندنر

!مخالفند یخونواده من با هر نوع عقد موقت -

:زد يخود پوزخند و

علتش  .زارهیمساله ب نیپدرم به شدت از ا. انجام مراسم قبل از ازدواج ای شتریب ییآشنا يکوتاه مدت قبل از ازدواج برا يها تیبا محرم یحت -

خودمون  نیسفر رو به پدر نگفت و خواست موضوع ب نیا انیجر یکمال يعلت هم بود که آقا نیدرست به هم. ادیخوشش نم یدونم، ول یرو نم

.بمونه

:بر لب آورد و گفت يدر جواب پوزخند او لبخند هومن

بار  نیشه و ا یکه م یدون یم! میبخون تیعقد محرم هی خودمون نیحاال ب نیاجازه بده هم. شه یخبردار نم یاصال کس! هم قبول نیباشه ا -
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!داشتم اجیباشه و هم به کمکش احت انیدر جر یکیقبال هم گفتم چون، هم الزم بود ! هیبه هد یگم، حت یکس نم چیمطمئن باش به ه

:در مجاب کردنش داشت یکرده بود، سع ریکالم او گ نیکه مستاصل ب کایمل

!د؟یدار تیبه محرم يچه اصرار! دینداشته باش يا گهیارتباط د چیه یاز تماس تلفن ریغ نیحاضر د،یگ یخودتون هم م یآخه وقت -

:قاطعانه گفت هومن

!يداشته باشم که به خودم تعلق دار نانیخوام اطم یجوابت ساده است، چون م -

با احساس تازه جوانه زده در قلبش مشکل داشت، حاال به او که ! قادر به نگاه کردن در آن چشمان مصمم نشد یباال رفت، ول کایچند سر مل هر

!زندش، سلول به سلول یدواند و چنگ م یم شهیجوانه کوچک ر نیکه ا دید یم نهیع

.کند یزند و جا پا محکم م یم شهیر

.ردیگ یزند و در برش م یم شهیر

!و سخت سفت

.حس پا نداده بود نیکه به ا او

.توجه کندکه هرگز نخواسته بود جلب  او

...که همواره او

!ایخدا

قرار چه کنم؟ یدل ب نیا با

کنم؟ چه

.شد نخواستم،

.اش کردم، آمد ینف

.ستادیگرفتمش، ا دیند

.دیانگاشتم، داد کش دهینشن

.گرفتم، چنگ زد فاصله

. بگو خدا تو

یانیپا فصل

رو به پرستار . به داخل چشمان او انداخت یچشمش گذاشت و نگاه ریانگشت ز. نبض و ضربان قلبش را چک کرد گریبار د یعیدکتر سم خانوم
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:کرد و گفت

!به هوش اومده دیدکتر اطالع بد يبه آقا -

:را گشود و گفت يکاوریجوان و الغر اندام، درب بخش ر پرستار

!خانوم دکتر فرمودند اطالع بدم که همسرتون به هوش اومدند! دکتر؟ يآقا -

:گفت یعیرو به خانوم سم. و ممنون همزمان، وارد بخش شد دمیبه عنوان فهم يو با تکان دادن سرگرفت  واریاز د هیتک

!دیممنون، خسته نباش یلیخ -

:فرود آورد و گفت يکار درست بخش، مغرورانه و بدون لبخند سر شهیو هم نیدکتر سنگ یعیسم خانوم

.دییدکتر، بفرما يکنم آقا یخواهش م -

.رفت رونیب و

. به تن داشت یبار مصرف کی یلباس صورت. او را از نظر گذراند يسر تا پا. و به سمت تخت وسط اتاق حرکت کرد دیکش یقینفس عم هومن

.دیکش یچشمانش بسته بود و آرام آرام نفس م. دیرس یبه نظر م دتریسف شهیرنگ صورتش از هم. به دست چپش وصل بود یسرم

.کرد یم قیتزر شیتازه در رگ ها یحس نرم نبضش خون .اراده به دست گرفت یراستش را ب دست

کج  يروسر. چشمانش موج گرفته بود. داد رونیرا ب قشینفس عم. دیلبان خشک شده اش کش يانگشت اشاره اش را رو. خم شد شیرو یکم

!ددار تیاهم شیبودن برا قهیدانست چه قدر با سل یشد، م دهیکش یشده بر سرش را مرتب کرد و گوشه لبش کم

:کرد شیصدا آهسته

!ــکا؟یمل! کا؟یمل -

اما  د،یکش رونیبود که از زبانش ب يتنها کلمه ا» نه«. نشد میمستق یصراط چیبه ه کایکه مل يروز. از آغاز، از آن روز در باغ! قدر گذشته بود؟ چه

.دیفهم یرا خوب م نیا د،یفهم یم. ندارند یچشمانش با زبانش همخوان دیفهم یم

!دادن کرد که حکم حرکت بدهد تیدلش را وادار به رضا ازدهیکه باالخره ساعت  يروز همان

... .کوچک غرق در خواب شد و يحضور طاها يرایکه دوباره آغوش هومن، پذ یشب. شد یمنته یکه به شب يروز همان

که با فشردن  یغامیپ! کرد و کنجکاو هومن را سست يداشت که پا کایمل يبرا یغامیپ دنیکه چراغ چشمک زن تلفن خبر از رس یشب همان

:انداز کرده بود نیرا در خانه طن اریمهد يصدا ریگ غامیدکمه پ

شرکت  هیراستش قصد زدن . امـــم. بهتون داشتم يشنهادیپ. دیخونه نبود یچندبار باهاتون تماس گرفتم، ول. ارمیمهد! حال شما؟. سالم -

باهام تماس . شرکت باشم کسرهیچون خودم کمتر فرصت دارم که ! م رو کمک شما حساب کنم؟تون یم نمیخواستم بب یرو دارم، م یساختمون

.داحافظفعال خ. دیریبگ

:کایالوصف هومن و جمله مل دیزا ینگران و

!بله نخواهد شد اریمهد يوقت جواب من برا چیه دیمطمئن باش -

.داخل آمد کایدر مطبش باز شد و مل روز دوشنبه که کیتا . امدین شیپ یماه فرصت مالقات کیتا  قایدق



کاربر  انجمن نودهشتیا  امیدوار  |طواف و عشق                             کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m 353

او را در  يبار سر تا پا کیفقط  یکه با دلتنگ یکه دوباره تپش از سر گرفت و چشمان یقلب. خبر از قبل یب. یمراجعه کننده معمول کیعنوان  به

.دینورد

 دنشیسخت بود د. توانست یاش کند، نم نهیااصال قصد نداشت مع. اشاره کرد شیو نه کنار ییروبرو ینگاه برگرفت و با دستش به صندل عیسر

.نامحرم کیبا چشمان 

. اش کرد یبدرقه تا دم در همراه يبرا. دیطول نکش شتریب قهیمکالمه شان دو سه دق. کرد یخودکارش اعصاب خودش را هم خرد م کیت کیت

:گفت یبه هنگام خداحافظ کایمل

مراجعه کنم؟ گهیپزشک د هیتونم به  یخواستم بگم من م یم یعنیدکتر اگه، امــم،  يآقا -

:گفت یعصب! کرده بود دایارتقا درجه پ! دکتر؟ يآقا

!خودم يبرا اریرو ب شیجواب آزما ر،ینه خ -

:رستگار، پدر هومن ابتکار عمل را به دست گرفت و گفت يبعد سال آقا یسال چگونه گذشت بماند، ول تا

.رو بسپار به من یهمه چ. يخبر دارو هم از دل دختره  يخوا یحاال که هم تو م -

هومن  یول د،یساده برگزار گرد یلیخ کایکه به خواست مل یمراسم. گرفت و آن دو را سر سفره عقد نشاند تیپدر رضا. طور هم شد نیهم و

:دم گوشش گفت هیو هد! داد هیهد لیبرد و تحو يخانه خود به خانه پدر يبعد از عقد او را به جا

!نکن غیحق رو ازش در نیه عروسش رو با لباس عروس به خونش ببره، اهومن دوس دار -

.نمود ییشان هنرنما یخانوادگ شگریدر اتاق هومن ملبس به لباس عروس شد و آرا کایمل و

را  ينگفته ا ياو را فراخواند و حرف ها هیبود که سه ساله و پنج ساله بودند، هد ییعروس و داماد کوچولو يکه هومن غرق تماشا یزمان درست

!اوست دنیکرد و در انتها خاطرنشان کرد که عروسش آماده د انیب شیبرا

!دیگنج یهنوز در باورش نم! در عجب بود. ماند يبرجا یلحظات هومن

:لب گفت ریبه اسمان بلند کرد و ز سر

!ده سال؟! يبد طور مجازاتم کرد ایخدا -

که دست همسر  نیقشنگ تر از ا يزیچه چ. آمدنش را به انتظار نشسته بود شهیاز هم باتریکه ز دیپوشش را د دیاتاق که شد، فرشته سف وارد

.کرد یم شیبابا صدا گریکه د ییو طاها کوچولو. و به منزل خود ببرد ردیمورد عالقه اش را بگ

!گفته بود ي» !خدا قوت«بعد از ورودشان به منزل،  یدو ساعت یکیعرفان که  طنتیپر از ش امکیپ و

:زد ينگاهش در چشمان بسته همسرش نشست و لبش لبان خشک شده او را بوسه ا وبارهد

!جان؟ ـــکایمل! کا؟یمل -

.اما گشوده نشد د،یلغز شیها پلک

 یکم نم يزیو مهربان او چ میمال يمهمان، آغوش پر جاذبه همسر و خلق و خو يایو برو ب انیاطراف يمراسم پاگشا. خوب بود یلیماه اول خ چند

.گذاشت
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رفت خفته باشد تازه در حال  یکه انتظار م یکرد، حس داینمود پ یتازه مشکل. از سر گرفته شد یبرگشت و زندگ يبه روال عاد زیهمه چ یوقت

!شدن بود داریب

!گفت یو نمهم به ا میرا مستق نیاز خانه بفرستد و ا رونیتوانست خود را متقاعد کند که همسرش را تنها ب یعنوان نم چیبه ه هومن

تماس گرفته و گفته بود  لشیبا موبا. بود دهیگفته بود ناهار منزل مادرش مهمان هستند و ساعت دو که به خانه برگشته و او را ند کایکه مل يروز

بود  یعنم نیبه ا قایاو گفته بود ناهار منزل مادرش هستند دق یوقت. رفته یم دیدانست چرا نبا یمتعجب که اصال نم يکایاو رفته و مل یکه چرا ب

:شده بود که یهومن عصبان یول د،یایب مارستانیرود و هومن بعد از ب یکه او م

.دنبالتون امیم دیش یحاال آماده م نیهم -

:داد امیپ شیبرا یعکس العمل بعد از قطع گوش نیاز ا رانیح کایمل

اگه .اممیمنتظر جواب پ. چشم ،يباز اگه اصرار دار یکنه، ول یم رییتغ بابا و مامانم شیپ گاهتیجا يطور نیکنم ا یفقط احساس م. قبول باشه،«

»!میاماده ا يا قهیمن و طاها ده دق دینرس

.آرام و خوش مشرب صرف کرده بود یلیخ کایو هومن رفته بود و ناهار را برعکس انتظار مل! یخال امکیپ کی. دیرس امیپ جواب

:بود که دهیشن يکرد و تذکر جد یگونه رفتار م نیسابقش هم هم یگفت که او در زندگ کایاز برگشت، مل بعد

.خاص خودم رو دارم نیو قوان ستمیمن مسعود ن -

 دیرا جز به جز به او بگو انیبود که اگر از قبل، کل جر دهیفهم. دقت کند شتریب شیدر رفت و آمدها دیبود که با دهیفهم انیجر نیبعد از ا کایمل

از  وجگذاشت و قبل خر یهم فراتر م نیالبته پا از ا د؛یآ ینم شیپ یمشکل د،یایناهار ب يبرا دیرود و هومن با یبح مذکر کند که او ص قیو دق

 یگونه راض نیبود که هومن ا نیا کایاحساس مل یاز او نخواسته بود ول يزیچ نیهر چند هومن چن. داد یبه او اطالع م دنیمنزل و به محض رس

.باشد یتر م

خاطراتش نشسته و  ينکرده بود بلکه پا به پا یو گاه گردش رفته بود و هومن نه تنها اعتراض یو گاه مهمان دیمادرش به خر ای هیهد با يبار چند

 نیاز ا کایروز که مادرش دلتنگ طاها شده بود، صبح آمده و طاها را به منزل خود برده بود و مل کیحساب  نیهم يهم کالمش شده بود؛ رو

.به بازار رفته بود زیمقدار خرده ر کی دیخر يکرده و با عجله برااستفاده  صتفر

 یهم کمک لشیتماس با موبا! افتیاش را روشن نموده و طبق معمول با منزل تماس گرفت او را در منزل ن یکه بعد از چند عمل، گوش هومن

!اش خاموش بود یگوش. نکرد

بود، طاها منزل آن  دهیکه فهم نینداشت؛ جز ا یتماس با منزل مادرش هم حاصل. افتی یالزودتر از معمول به خانه برگشته و منزل را خ نگران،

.هاست

.فراموش کرده بود، دست کند زیاز بخت بد حلقه اش را ن. با طوفان خشم هومن مواجه شد دیربع به دو خانه رس کی کایمل یوقت

.دیگونه اش کش يتا رو یگذاشت و آن را به نرم کایلم یشانیچشمانش را بست و متاثر از مرور خاطرات دست بر پ هومن

!؟یچشمات رو باز کن يخوا ینم زمیعز -

.لبش نشست يبر رو يباز شد، لبخند یچشمان او اندک يال یوقت
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 یم ییجا کار به دیچرا با! که از مسعود آموخته بود، پس داده بود ییدختر چه قدر صبر کرده و چه قدر خوب و مرحله به مرحله درس ها نیا

!بود بر سر هومن يسوگند چه آب سرد نیاتفاق بوده و ا کیخورد که دست نکردن حلقه اش  یبه روح مسعود قسم م کایکه آن روز، مل دیکش

. بود ستهیتخت افتاده و گر يکرده بود و او به سرعت خود را به اتاق خواب رسانده و رو شیرها یوقت! کرد؟ یبا همسر محبوبش چه م داشت

کند؟ ییدانست چگونه او را آرام کرده و چگونه دلجو یقدم رو رفته و نم یدر اوج ناراحت یوقت

!اش بود یروز زندگ نیبدتر

!ییدلجو يجمله برا نیبهتر. گرفت ینوبل م زهیان جا يبرا دیرا گفته بود که حتما با يهمان جمله ا و

!گهید میناهار ندار -

.در اوج تعجب جواب گرفته بود که

.برخاسته و به آشپزخانه رفته بود یعصب یتخت را رها کرده و با حرکت کایمل

!را تمام کرده و برخاسته بود هیگر کایمل! نادرست، به هر حال جواب گرفته بود ایبود  ینبود که حرفش چه قدر خود خواه مهم

همان !پلو نیته چ. داخل پلوپز را داخل ظرف برگرداند ياغذ کایمل. ستادیا نهیشد و دم در دست به س دهیبه دنبالش تا دم آشپزخانه کش هومن

!که هومن عاشقش بود

هم از اول  وانیبشقاب و قاشق و ل. دیچ زیم يو رو دیکش رونیشده، ب دهیمحافظ کش لونیشده و نا نییرا گشوده و ظرف ساالد را، تز خچالی

!شهیشده بود، مرتب و منظم مثل هم دهیچ زیم يرو

 یو به طرف صندل! افتاد ریدر دست پر قدرت شوهرش گ شیگذشت که بازو یرفتن از کنار هومن م رونیبه قصد ب یبا ناراحت ز،یم دنیاز چ بعد

:و آرام گفت دیاو غذا کش يهومن هم نشست و اول برا. شد تیهدا

!بخور -

:با حرص و بغض کرده گفت کایمل

!صرف شده -

:و گفت دیکش یپوف هومن

!د؟خاموش بو تیچرا گوش -

!کنند بعد محاکمه؟ یتو قانون شما اول مجازات م -

بدون شک باز طاها . حاال دشارژ شده بود یروز قبلشارژش کرده بود، ول. دیکش رونیاش را با تعجب ب یرفت و گوش فیبرخاست و به طرف ک و

!اش یگوش يها میدور از چشم او رفته بوده سراغ گ

را از پشت سر دور  شیخواست دوباره به اتاق پناه ببرد که هومن دست ها یم! ستادهیت سرش اهومن متوجه اش کرد که پش ينفس ها يصدا

:گفت میسر او نهاد و مال يبدنش حلقه کرد و چانه اش را رو

!ينر رونیب یبهم بگ یاگه نتونست نیشه خواهش کنم بعد از ا یم -

!کند سیاش را خ نهیغوش فشرد و گذاشت تا اشک چشمان همسرش سبار به آ نیآن که به او فرصت فرار بدهد، برش گرداند و ا یب و
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!به خواسته اش عمل کرده بود زیچه قدر وسواس آم کایمل

:دیکرد و پرس یباز او نگاه مهیچشمان ن در

!حواست باهام هست؟! ؟یخوب کا؟یمل -

!خورد یتکان لبانش

بود به دستش  ییکوچک را که دانش اموز اول ابتدا يآمده و طاها مارستانیبه ب يحد یب تیبا حرص و عصبان هیرا که هد يداشت روز ادی به

:بود دهیداده و غر

 نیتو دکتر ا ینا سالمت! خجالت بکش! ؟یچ یعنی! گرفتم یخواهر من بود طالقش رو ازت م کایاگه مل! يبه خدا شورش رو درآورد. هومن -

آخه تو که ! دنبال خبر دادن به توه که بره دنبال طاها کایشده، اون وقت مل یزخم از مدرسه طاها زنگ زدن که طاها افتاده و دستش! یمملکت

هر دو تون  یعنی! بگم؟ یمن به تو چ! هیدر خونه رسما زندون کایمدت مل نیبه عبارت بهتر در ا. خاموشه لتیو موبا یتو اتاق عمل مشصبح ها ه

برداشته به ! بزنه تو دهنت ،ياعتراض کرد یموقع هیه بره دنبال پسرش و اگه تو که بلند بش نیاون هم عوض ا. داره یعقلتون پاره سنگ برم

پسرت،  نیا ایب. من هم از حرصم هنوز باهاش تماس نگرفتم! واقعا که! چه طوره؟ دیدنبال طاها و به من هم خبر بد دیلطفا بر کهمن زنگ زده 

.برم دیمن با! خودت هم بهش خبر بده

به گفته خودش . بود قینسبتا عم یزخم کوچک، ول هی. کرد یدست طاها را بررس! بود ختهیغم عالم به قلبش رچشمانش را بسته و  هومن

.خورده بود مکتیبه گوشه ن شیاش هلش داده بوده و بازو یهمکالس

:مضمون نیتماس گرفته بود بد کایبا مل بالفاصله

!با خودش حرف بزن ایب! مارستانیب ایپاشو ب ،یتا برگشت ما صبر کن یتون ینم اگه! حالش هم خوبه، نگران نباش. منه شیطاها پ. جان کایمل -

 کایمل یوقت! هول نشود یآمدن کایپانسمانش نکرد تا مل یزد، ول هیطاها سه تا چسب بخ يآن روز به بازو. را دست طاها کوچولو داد یگوش و

!در قلبش شکست يزیچ. داد هیتک واریت به دبا ندام. کرد هیو طاها را به آغوش مادرانه خود فشرد و گر دیرس

 میتصم کیکه مقارن شد با گرفتن  يروز. رفتار فراتر از حد انتظارش بود نیا. کند انیهمسرش را در قالب لغات و کلمات ب یتوانست خوب ینم

.اش یبزرگ در زندگ

 يپا برا يدر ذهن و فکرش جا دیمشترکش محکم و بدون ترد یکه نه نرم نرمک بلکه در لحظه به لحظه زندگ ياعتماد از دست رفته ا! اعتماد

!خودش گشوده بود

!اعتقاداتش حک شود نیدر ب شهیهم يرفت که برا یحال م و

:گفته بود کایمل یوقت و

!زحمت دادم یهم کل هیبه هد! چه قدر نگران بودم یدون ینم يممنون، وا یلیخ -

:و پاسخ داده بود دهیعرق نشسته، کشدانست چرا به  یاش که نم یشانیدست بر پ هومن

!شرمندم نکن نیاز ا شیب گهیکنم د یخواهش م کایمل -

 ینیکه نهال بدب یسرمنشائ. که سر منشا آن در گذشته بود ییها يریسخت گ. مورد او یب يها يریهمه سخت گ يشده بود برا يخاتمه ا نیا و
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با  ییسال ها از ازدواج سر باز زده بود و بعد از آشنا لیدل نین واقف بوده و درست به همکه هومن خود به وجود آ ینهال. را در دل او کاشته بود

.اش را غرق آرامش نموده بود یکه هم اکنون کل فکر و ذهن و قلبش را اشغال کرده و زندگ ییکایمل. خودخواهانه او را خواسته بود کایمل

اش با حضور او رنگ  یلحظه به لحظه زندگ یباشد وقت مانیتوانست پش یچه طور م .نبود مانیخواست خودخواهانه پش نیاز ا. نبود مانیپش

.او را پس زده بود يدهایصبورانه ترد شیکایمل یگرفته بود، وقت

 یآرامش نیکشانده، و ا تیو احساسش را هم به ساحل امن شهیتنها سکان دار قلبش نبوده، بلکه اند کایمل دیفهم یکرد، م یکه خوب فکر م حاال

 قیرا حرف به حرف در عم يهست که با ظرافت تمام حس قشنگ وفادار یفیموجود ظر نیا ونیکه هم اکنون بر وجودش حکم فرماست را مد

.نگاشته قاداتشقسمت اعت نیتر

مشترکش را  یعمر سه ساله زندگ هیبه ثان هیو ثان دهیاش دم یدر زندگ ییحضور همسر و پسرش چه گرما دید یکرد، م یخوب تر که نگاه م و

.يدواریپر از ام د،یپر از ام ،يکرده، پر از لحظات شاد ییبایماالمال از ز

:خم شده بود، گفت کایمل يهمان طور که به رو هومن

!؟یبگ یخواست یم يزیچ -

:شد زمزمه کرد یم دهیشن یکه به سخت ییبا صدا کایمل

!سالمه؟ -

:صورتش را پرکرد يپهنا لبخند

!و سالمت سالم زم،یبله عز -

:صورت او نشست و گفت يهم رو یکمرنگ لبخند

!خوشگله؟ -

:و جواب داد دیخند

!داره یخوشگل نیمامان به ا! شه خوشگل نباشه؟ یمگه م -

:از هم گشود و گفت یرا بست و دوباره کم چشمانش

!لوئه؟یچند ک -

:کرد و گفت يهومن خنده بلند نباریا

.بذار برم بپرسم! دونم ینم -

اش را به طور کامل به  ياریهنوز هوش یهر چند به هوش آمده بود، ول. افتینشده دوباره به اتاق برگشت، باز چشمان او را بسته  قهیدو دق یوقت

.بود اوردهیدست ن

:لب گفت ریزد و ز یتبسم هومن

.گرم ستیو دو لویسه ک -

.دیدستش را بلند کرده و بوس و
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.مرور کرداش دوباره  یرا روز عروس هیهد حرف

برات زن  میخواست یم شیده سال پ یوقت! یباز به سرت بزنه و منصرف بش دمیترس یحرف رو قبل از عقد بهت نگفته بودم، چون م نیهومن ا-

که بهش  ییکایمل نیهم. کرده بود شیمعرف یکمال يسال داشت و آقا جدهیبود که اون موقع ه یفتح کایمل نیدختر مورد نظرمون هم م،یریبگ

!يداد دل

ـــــــــــانیپـــــــــا

)دواریام( ح . الف

بعد از ظهر کیساعت  1391سال  يد 6

از نو ساخت دیرا با یزندگ

دلدار من يا

چون جام جم یزندگ

ارزش است با

نقش دلبر است ریتصو یزندگ

چون شمع در دامان عشق یزندگ

هاست نهییدر وسعت ا یزندگ

یدلدادگ یزندگ

يپرور دل

شدن "ما"من و تو  یعنی یزندگ

به دور انداختن ییتنها درد

"یعباس یمصطف"

91اسفند : انتشار خیتار
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