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 و عشقطواف 

 امیدوار

 

 :تهیه شده در
یو  وب سایت رمان فور

 



 

 و عشقطواف 

 یباسمه تعال
 

 
 ل*ذ*ت و مطبوع کشييید  کام به را بهاري هواي و داد پایین را ماشييین پنجره
 ودب ایستادن به اجبار. شد قرمز چراغ چهارراه به رسیدن محض به... بود بخش
  زا پسري بچگانه صداي که بود نشده متوقف درست هنوز...  کرد ترمز ناچار
 :داد قرار مخاطب را او پنجره

 خرید؟ مي گل... گل اقا -
  د رسی مي نظر به ساله نه حدود نداشت سني هنوز کرد نگاهي او سرتاپاي به

 به و شييد خم... کار؟ چه خواسييت مي گل اما...  بود کردنش بازي وقت
شبورد محتویات   خوشش انها مزه از... تلخ شكالت همه...انداخت نظري دا

  انجا هدیه اگر... شد نمي پیدا انجا هم بچگانه شكالت یك لعنتي... امد مي
 به شكالت مزه...شه مي تلخ هم شكالت اخه"  که زد مي غر سرش کلي بود

شه ست از... شیرینی   هانا... زد لبخندي" نرفته ادمیزاد به کارت هیچ که تو د
 به و کشید بیرون دراژه بزرگ نسبتا بسته یك کیفش از سریع... افتاد یادش حاال

 چیزها این از او ولي بود گرفته آیسييل براي را ان هرچند... گرفت بچه طرف
 ...داشت زیاد

 ... پسر اقا بیا -
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 شاخه چند خواست مي زور به پسر... داد بدستش هم اسكناس یك ان وهمراه
... دش کشیده قرمز چراغ تایم سمت به نگاهش... نكرد قبول اما بدهد او به گل

شیني اولین...  وگاز... حرکت اماده دنده    کالج   اینقدر کرد حرکت که بود ما
 .خوابند مي چراغ پشت که هایي راننده از امد مي بدش
 هدیه البالویي 602 کرد جلب را توجهش که چیزي اولین... شد حیاط وارد
سل که بود نكرده باز را در هنوز رفت خانه سمت به و زد لبخندي... بود  اب آی

 ...پرید آ*غ*و*شش به و شد حیاط وارد سروصدا
 کمك کمك...  دایي دایي -

 خود از اورا تا نمود سعي هرچه...  کرد پنهان اش سینه میان محكم را وسرش
 ...رفت داخل ب*و*سید مي را موهایش که درحالي...  نتوانست کند جدا

 :بگیرد آ*غ*و*شش از را آیسل تا کرد سعي حرص وبا امد جلو هدیه
 ...من به بدش هومن -

 : پرسید و گرفت تر محكم را بچه هومن
 شده؟ چي -
 کنه حمومش بدم هم رو آیسل خوام مي حمومه تو مامان هیچي -

 :گفت و زد لبخندي هومن
 سالم -

 : گفت و خندید هم هدیه
 رو آیسل بده حاال... نباشي خسته... سالم -

 : گفت لجاجت با آیسل
 ...لم نممممي حموم من -
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 حمام طرف به و کشيید بیرون هومن آ*غ*و*ش از را بچه عصيبانیت با هدیه
 :گفت بلند همانجا از هومن... برد

 ...بكشي نقاشي لبتابم تو دم مي باشي خوبي بچه اگه آیسل -
 :گفت طلبانه فرصت آیسل

 !کنم؟ بازي هم لو گوسیت دي مي -
 :گفت باخنده و داد تكان سري هومن

 ...شیطون اي...  میدم اره -
 ...رفت اتاقش به و

  اتاقش وارد زد در به که کوچكي تقه با هدیه که بود کرده عوض لباس تازه
 ...شد

 خبر؟ چه ما داداش احواالت از -
 خوبم ممنون -

 :نشست تخت روي تعارف بي سپس و شد منتظر کمي هدیه
 بگي؟ چیزي خواي نمي تو... ا -
 مثال؟ چي -
 دیگه ها مایه این تو چیزي... اي شده تنگ برات دلم... احوالپرسي -

 :گفت خنده با هومن
 روز هر روز هر...  بشييه تنگ برات ادم دل دي مي اجازه تو مگه اصييال -

 بار یه همه مردا... گرفته زن چي برا بیچاره رضيياي این دونم نمي... اینجایي
  طفلك این اما خودشون خونه برن مي زن پدر خونه از رو زنشون عروسي روز
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  اینجایي دوباره شييه مي که صييب ... خونش بره مي رو عروسييش شييب هر
 ...اول جاي سر گردي مي بر کنن مي ولت تا موني مي کش عین ها خودمونیم

 هومن کله سييرو به و داشييت بر تخت روي از را بالش عصييبانیت با هدیه
 را بالش خندان و حوصله با باشد  تالفي درصدد اینكه بدون هومن و...کوبید

 :کشید بیرون هدیه دست از
 ...خب تلخه حق حرف -
 ...کشم مي تورو من یعني -
  تن به تن جنگ از که این از بعد کرد حمله برادرش طرف به حرف این با و

 :گفت هدیه... نشستند تخت روي زنان نفس نفس هردو شدند خسته
 هومن؟ -
 هان؟ -
 تو؟ شي مي بزرگ کي...بله و نه هان -
 بزرگه خواهر... بلللله -

 هم ماه یازده همین اما... داشتند سني تفاوت باهم ماه یازده فقط هومن و هدیه
شه هدیه که بود کافي ساس همی ستان باهم بچگي از کند بزرگي اح  يخوب دو
ضور با هم هدیه ازدواج از بعد بودند ساس این او دائمي ح   تغییري چندان اح
 دنيخور و شیرین ساله سه بچه دختر یك او حال که تفاوت این با... بود نكرده

 . شد نمي سیر هیچوقت دیدنش از هومن که داشت
 ازس هر به تقریبا که بود اي حوصله با و سنگین و خوب مرد هم رضا او شوهر
صید مي زنش شته مقابله توان اینكه نه... ر*ق* شد ندا   اش عالقه بلكه... نه با
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 را خود حدود و حد هم هدیه هرچند... بود ساخته مطیع چنین را او هدیه به
 ...دانست مي

 بدي؟ نشون نرمش یكم خواي نمي ؟ هومن -
 !نكن شروع دوباره کنم مي خواهش هدیه -
شته ازت سني دیگه من برادر -   تاکي اخه شي مي ساله 55 کم کم داري گذ

 کني؟ زندگي اینجوري خواي مي
 بدي؟ نشون نرمش یكم خواي نمي ؟ هومن

 !نكن شروع دوباره کنم مي خواهش هدیه -
شته ازت سني دیگه من برادر -   تاکي اخه شي مي ساله 55 کم کم داري گذ

 کني؟ زندگي اینجوري خواي مي
 :وگفت کشید خود موهاي به دستي کالفه هومن

 ...داشتم بدي روز ام خسته خدا به هدیه -
 باهات شه مي حساب حرف دوکلوم کي پس...  اي خسته خدا همیشه که تو -

 ...اخه زد
 !!!!حساب حرف -

 : داد ادامه و زد غیضي از پر خنده
  و دوست از هم اون   شنوم مي حساب حرف دارم روز هر که من خدا شكر -

 .رسه مي بهش دستتون که کسي هر دیگه و فامیل و اشنا
  دستت از داره مامان خدا به... پایین شیطون خر از بیا   من برادر جان هومن -

 ...شه مي پیر
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  ارمد... چمه من مگه تازه... نداره من به هم ربطي...  طبیعیه فرایند یه پیري -
 !!!خب کنم مي زندگي

 :گفت مالیم لحني با هدیه
  و بیمارستان بعد و مطب ري مي روز هر...  زندگي گي مي هم این به عزیزم -

 خواي؟ مي زندگي از که هست چیزي همه این...  اتاقت این بعد
 :گفت و انداخت باال اي شانه هومن

 مهه... موندم عقب من که کنید مي زندگي تو کاري چه شما مثال ببینم بگو -
 !!زوره؟ مگه بگیرم زن خوام نمي...  خوام نمي! نیست ازدواج که زندگي

  ل*ذ*تي و ارامش و ازدواجه زندگي نصف ولي نیست ازدواج زندگي همه اره -
 چیه؟ تو درد اخه...  داره همراه به که

 :گفت و فشرد را هایش شقشقه هومن
 !دوني مي منو درد که تو -
 کني؟ تمومش خواي نمي -
 .کنم بدبخت رو یكي خوام نمي...  نه -
 ...شناسمت مي من...  داري رو نفر یه کردن خوشبخت توانایي تو -
 ...کني مي اشتباه داري -

... رودب حمام به آیسل گرفتن براي باید هدیه که بود این نشاندهنده حمام زنگ
ست جا از هدیه...  شود تمام هومن حرف اینكه از قبل  درب طرف وبه برخا

 :گفت حین همین در   رفت
ستي - سه شنبه سه که گفت...  بود زده زنگ کمالي اقاي را   ارند توجیهي جل

 .باشي توهم باید حتما بگم بهت گفت...  رضا امام مسجد در
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 :گفت و داد باال ابرویي هومن
 .باشه رفتن به نیاز کنم نمي فكر حج رم مي نیست بارم اولین که من -
  واجبي کار گفت و باشييي هم تو باید حتما که کرد تاکید کمالي اقاي ولي -

 !داره باهات
 ...نگفت چیزي و کرد نگاهي متعجب هومن
 :گفت و کشید اهي هدیه

 ...مكه بري خانومت با بار این که بود کرده نذر مامان -
 .کرد ترك را اتاق حرف این با و

 ...داد پرواز اجازه خیالش به و کرد پرت تخت روي را خود هومن
ساط همین سالگي 65 از شت را ب صرار خواهرش و مادر دا شتند ا   دختر که دا

ساط و بگیرند نظر در برایش خوبي سي ب   یلالتحص فارغ محض به را اش عرو
ست مي را این از غیر چیزي هومن اما... کنند برپا شدن   ازدواج او نظر از خوا
 ... شد مي بنا عشق پایه بر باید حتما

  بدسييت در فراوان اسييتعداد داراي و اجتماعي   وقامت قد خوش بود پسييري
ستهاي اوردن سبتا خانواده در...  زیاد دو   پدرش...  بود امده دنیا به مذهبي ن
ستگار هادي اقا حاج شنام بازاري یك ر صومه مادرش و بود خو  در خانوم مع

ست و در بین سایه دو شنا و هم شت خودش براي بیایي برو ا ضایت با... دا   ر
  زا بیشتر ولي بود دار خانه اینكه با و داشت دست خیر کارهاي در مادر پدرش
 هدیه خواهرش  تنها... گرفت مي قرار دیگران توجه و احترام مورد ها خیلي
  ل ایس دخترش  و بوده زبان دبیر... بود کرده ازدواج که شد مي سال ده از بیش
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 ادرم و پدر این غم تنها... بود هومن براي زمین روي موجود ترین دوستداشتني
 .بود پسرشان نكردن ازدواج
 :کرد مرور را خود پیش سالها حرف و زد غلتي هومن

 انتخاب خودم رو همسييرم کنم ازدواج روزي بخوام من اگه...  من مادر -
  مدتي یه باید من...  نمیاد خوشييم سيينتي ازدواجهاي از من... کرد خواهم
سم رو دختري شنا صال کنم ازدواج باهاش بعد ب   رفتارش اخالقش از ببینم ا

 ...نه یا میاد خوشم زدنهاش حرف
 :که بود این مادر وحرف

 در فامیل تو هست برت و دور دختر همه این... که ندارم حرفي هم من باشه -
 .دیگه کن انتخاب رو یكي خب... هات دانشگاهي هم حتي...  همسایه و

 در و امد نمي خوشييش فامیلي ازدواجهاي از او که بود اینجا مشييكل اما
  صييب  از که را وننري لوس دختران از یكي عمرا... ابدا که هم دانشييگاهش

شب ساب ادم زدن مي الس نفر ده با شان حرفه و شغل نوع بهانه به تا  مي ح
 ... کرد

  و بیا که داشت مرده کشته انقدر   مونث جنس به اش توجهي کم و غرور ان با
  و تداش اطالع محبوبیت همه این از نیز خود که بود اینجا جریان بدي و ببین

 ... گذاشت مي باال طاقچه
شت خاطر به خوب ست مي تازه دا شت و بگیرد را عمومیش دکتراي خوا   دا

 ...که کرد مي اماده تخصصي ازمون در شرکت براي را خود
 ... گذاشتند کوه قرار دوستانش با اي جمعه روز یك
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سب و مطبوع هواي...  بود خوبي روز  بود اورده وجد به را شان همه کوه دلچ
شه برابر چهار...    براي نفر چهار هر که چرا... بودند کرده تناول صبحانه همی
 !شد مي میل و حیف نباید و بودند اورده صبحانه هم بقیه

  برگشييت قصييد سييرحال و سييرخوش و گذراندند خوش ظهر هاي نزدیكي تا
ضور متوجه که بودند امده پایین کوه هاي نیمه تا... کردند   شدند دختر چند ح

 ... کردند مي حرکت انها از کمي فاصله با که
شه معمول طبق ست عرفان همی شمانش دختر دو بادیدن اش صمیمي دو   چ
 :گفت بلندي نسبتا صداي با همانجا از و رفت جلوتر گام چند و زد برق

صال... بینید مي دارید رو خدا نعمتهاي ها بچه -  هب تونه نمي نیاد کوه تا ادم ا
 ... ببره پي خدا عظمت

 :گفت و انداخت ها دختر به نگاهي و
 نه؟ مگه -

 گرفتند سرعت وکمي کردند اي خنده ها دختر
 را کتانیش بند تا شييد وخم ایسييتاد دخترها از یكي که بود نگذشييته دقیقه دو

 ... گذاشت زمین را خود کوله همین وبراي... ببندد
 : گفت و رفت پیش اتفاقات این براي کرد مي درد سرش که هم عرفان

 .کنم کمكت بده سنگینه اگه -
 :وگفت انداخت عرفان به نگاهي نیم دختر

 .کن کمك عمت به برو -
 :گفت باخنده عرفان
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 !!توه نوبت باشه هم نوبتي حاال... کردم کمك کافي اندازه به هم عمم به -
  سیدندر نزدیكیش به که همین... بود ایستاده عرفان... افتاد راه و شد بلند دختر

 :گفت ناراحتي با هومن  
 !!برداري؟ دست کارات این از خواي نمي تو عرفان -
صال...  نه - شنگه چیزاش همین به وگردش تفری  ا   ديزیا دیگه تو هومن... ق

 !!!اي پاستوریزه
  دبیرسييتان در اما... بودند هم با راهنمایي دوران از...  بود خوبي پسيير عرفان
شدش معماري مدرك تازه زمان ان در و...  رفت خود عالقه دنبال هریك  را ار
 ... بود خود براي شرکتي کردن باز درصدد و بود گرفته

 :گفت بشنوند  خوبي به ها جلویي که جوري بلندتر  شادي لحن با عرفان
 ...خدمتم در داشتین الزم کمك سرتونم پشت من حال هر به -

 ... شد تر نزدیك انها به گامي دوباره حرف این وبا
 وجود عبور امكان نفر دو نفر دو و بود شييده تر تنگ کمي قسييمت ان در راه

 مرتبه یك که بدهد عرفان به تندي جواب تا برگشييت دختر همان...  داشييت
شید کوتاهي جیغ... خورد سر پایش   اخر لحظه در نیافتد زمین اینكه براي و ک

 هردو بود اني العمل عكس یك این که انجایي از و زد چنگ دوستش بازوي به
 ... افتادند زمین به

سبتا شیب ستش خوردن سر از جلوگیري براي اولي دختر بود تندي ن  به را د
 ... بود خطرناکي موقعیت...  گرفت کناري صخره
شان تقریبا که عرفان  را دومي بازوي و اولي کمر و رفت جلو سریع بود نزدیك
 ...داد نجات احتمالي سقوط از را هردو ترتیب بدین و زد چنگ
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صور و علي و هومن ستند احتیاط با نهایت در و رفتند جلوتر هم من   ندچ توان
  محض هب...  کنند پیدا ایستادن براي را امني و صاف مكان و رفته تر جلو متري

 :گفت هومن گوش دم عرفان ایستادن
 !!!!ها دم مي نجات دارم تا دو تا دو کردي حال -

  انداخت باال ابرویي عرفان... کرد نگاهش چپ چپ فقط حرف بدون هومن
ست اولي دختر...  رفت دخترها طرف به و ستش د  ودخ به درد از و گرفته را را

 چم هم دومي دختر و بود شده ساییده بدجور بازویش و دست کف پیچید مي
 :گفت هومن به رو و کرد بلند سر عرفان...  کرد مي درد شدت به پایش

 ...شده چي ببین بیا -
 :گفت ها دختر به رو و
 ...پزشكه ما رفیق این -

 ... رفت جلوتر و کشید عمیقي نفس هومن
  ميک پایش مچ.. بود بلندتر اش ناله صداي که رفت دومي دختر سراغ نخست

ست نمي نبود کار در زخمي ولي بود شده متورم  هب نیاز...  بدهد نظري توان
  بیرون اش اولیه هاي کمك جعبه از مسكني پماد همه این با داشت رادیولوژي

 :وگفت مالید او پاي روي به مالیمت به و کشید
شار پات این رو رفتن راه موقع کن سعي -   عكس یه باید هم حتما...  نیاري ف

 .بگیري ازش
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ست از حرف این وبا   اورا بازوي ارامي به...  رفت اولي دختر سراغ و جابرخا
  از شيبخ اضافه به دستش کف کل بود بدي زخم متاسفانه...  گرفت دست در

 :گفت نگراني با هومن...  داشت خونریزي ساعدش
 ...ببینم بده تكون رو انگشتات -

 :گفت هومن... داد تكان را انگشتانش اهستگي به دختر
  وت برا حتما...  بیمارستان ریم مي بعد...  بندم مي رو زخمت االن...  خوبه -

 ...هست احتیاج ازدستت عكس یه هم
  لتحم قابل غیر سوزش...  ریخت زخمش روي و کشید بیرون را بتادین هومن

ستش دختر تا شد موجب ان ست مچ و برده پیش را د  انعم تا بگیرد را هومن د
شمان در اخم با و کرد بلند سر بار اولین براي هومن و شود کارش ادامه   چ

 ...نگریست دخترك
شماني چه لعنتي شت چ شكي اهویي و درشت... دا   سریع... شب رنگ به م

 با و بود ایسيتاده سيومي دختر انداخت اطراف به نگاهي و اوگرفت از چشيم
 :گفت هومن... نگریست مي انها به گریان چشماني

 ...ببندم رو زخمش بگیر رو دستش بیا -
 :امد جلوتر و گفت اي باشه دختر

 من به بده رو دستت شیدا -
  ان موقت طور به سپس و مالید پماد و کرده ضدعفوني را زخمش روي هومن

 :پرسید حال همین در و... نمود پانسمان را
 زدي؟ کزاز واکسن کي -

 :گفت ناله شبیه صدایي با داشت درد هنوز که حالي در شیدا
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 .دونم نمي -
ست سال ده از بیش کني مي فكر اگه -   قتزری کزاز واکسن یه حتما باید...  ه

 ...کني
 !زدم کي دونم نمي...  نیست یادم -
شه یادت بیمارستان به رسیدن محض به... خب خیلي -  به رو موضوع این با

 ...بدي تذکر عوامل
 باشه -

 :گفت مهسا... برخاست جا از داشت نام مهسا که دوستش کمك به شیدا
 ...نیاز کمك برم من بري راه توني مي تو اگه -
 ... تونم مي اره -

  وباالخره... کرد بلندش و گرفت را او بازوي زیر و رفت نیاز طرف به مهسييا
سید ارزویش به عرفان شتو را نیاز و شیدا کوله و ر   و رفت هومن طرف به بردا

 :گفت ارام
 ...دیگه دامنت تو گذاشتم نوني چه دیدي -

 :گفت و رفت او به اي غره چشم هومن
 ...کشیم تومي دست از کشیم مي هرچي که بشه باز دهنم نذار عرفان -

 :گفت باخنده عرفان
ضي ببین - شم ها جلویي برا برو گرفتي عو   وريهمینط که من... بیا ابرو و چ

شته ستم مردت ک ضي رفتم کردم خریتي عجب...  اخ... ه   االن... خوندم ریا
 ...بخوره درد به تو رشته چقدر که فهمیدم
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 :گفت و زد عرفان پهلوي به ارنجش با بود گرفته اش خنده هم هومن
 .منحرفت سر اون بر خاك -
 : پرسید ها دختر از هومن که بودند رسیده کوه پاي به
 دارین؟ ماشین -
 نه -
ستین اگه - شین خوا ستان برمتون مي بیاین...  نزدیكه من ما  هم گها... بیمار

 .برین پیاده جاده دم تا باید که نخواستین
 :گفت هومن به رو شیدا

 .بشیم مزاحمتون این از بیش نیست درست -
 ... بفرمایید... برام مسیر سر نیست مزاحمتي -
 :گفت و برگشت عرفان طرف به و
 خدافظ فعال...  برسون تو هم رو ها بچه -

شین اینكه براي را خود و انداخت او به شیطنتي از پر نگاه عرفان  ودب اورده ما
 .کرد لعنت بار هزار

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

 بده لو گوسیت...  دایي -
  آ*غ*و*ش به را آیسل و... نشست و برخاست...  انداخت او به نگاهي هومن
 :کشید

 !!!دهش هم تمیز چه!!!  لپاشو نگا... کنه؟ مي کار چي دایي خوشگل ببینم بیا -
 :گفت قراري بي با آیسل... زد صورتش به محكمي ب*و*سه حرف این وبا
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 ...خوام مي لو گوسیت -
 :گفت حوصله با هومن

 ...بكشیم تاپ لب تو خوشگل نقاشي یه بریم بیا اول -
 : گفت و داد تكان را خود قراري بي با آیسل

 .کنم( معاینه)مانه لو تو خوام مي اول من نه -
 هاش بازي اسباب اون از خودت برا من... نیست بازي مال که اون بچه اخه -

 ...که خریدم
 :گفت اخالقي بد با آیسل

 ...دي مي گفتي خودت... ندالم دوسش ده نمي بوم بوم صداي اون -
 :وگفت کشید بیرون را معاینه گوشي کیفش داخل از و شد خم و خندید هومن

 خب؟...  کني مي بازي خودم پیش اینجا فقط هم اون... یكبار همین -
 باسه -

  هایش گوش به را ان اي حرفه خیلي و گرفته را گوشييي خوشييحالي با آیسييل
 :گفت هومن به رو و گذاشت

 !!کنم مانت خوام مي حاال خب -
 :گفت و داد تكان سري هومن

 .کن معاینه بیا باشه -
 :گفت و کرد غنچه را لبانش آیسل

 باال بدي مباستم... بكشي دالز باید... که شه نمي اینطولي -
 کني؟ معاینه همینطوري شه نمي حاال -
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 :گفت و کوبید زمین را خود پاي آیسل
 سه...نمي... نه -

 دراز دوباره همین براي اید نمي بر فسقلي این عهده از دانست مي خوب هومن
  روي ار وگوشي بود کرده ذوق حسابي آیسل... کشید باال هم را بلوزش و کشید

 :گفت گرفته را آیسل کوچك دست هومن... داد قرار شكمش
 ...ده مي صدا بوم بوم که همون... اینجاست قلبم ببین -

 :گفت اخم با آیسل
 خودته؟ پیس تو قلب مگه تازه... بلدم خودم -
 باشه؟ کي پیش باید پس خب -
 !!!مامانیمه پیس من باباي قلب -
 چي؟ یعني -
 !!!توه پیس همیسه من قلب گفت مامانیم به خودس بابام -

 خود آیسل...ب*و*سید و کرد ب*غ*ل را آیسل و خنده زیر زد یكمرتبه هومن
 :گفت و کشید کنار را
 ...بدم گوس بوم بوم صداي به خوام مي زمین بذالم... ا -

شت زمین را او هومن ستان... شد خیره اش بامزه و ظریف حرکات به و گذا   د
 جا از و شد طاق طاقتش... امد مي قلقلكش خورد مي تنش به که کوچكش

ست شش به محكم محكم و برخا شید آ*غ*و*   پرتابش باال به باري چند و ک
 ...رفت مي ریسه و خندید مي هیجان شدت از آیسل... کرد

  رسف به که بار اولین هومن...  بود پدرش دوستان از و کاروان مدیر کمالي اقاي
    دبو مقبولي جوان که انجایي از و گردید همسفر او با نمود نام ثبت عمره حج
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شش او از کمالي اقاي  به را او تمتع حج به سفرش در همین براي و امده خو
 ... بود برده همراه و نموده انتخاب کاروان پزشك عنوان
  بهتجر... بود گرفته صييورت روحیش شييرایط بدترین در مكه به اولش سييفر

 ...داشت عالمي برایش خدا خانه زیارت
  زشیرا و اهواز از بود گشته را ایران شهرهاي اکثر... امد مي خوشش سفر از کال

 به نیز سفرهایي ان بر عالوه...  و شمالي شهرهاي و مشهد تا گرفته کرمانشاه و
  هسوری سنگاپور  مالزي    اذربایجان   دبي   ترکیه داشت  خارجي کشورهاي

 ...و
  خرج کجا را پولش داند نمي ادم... اسييت همین نداشييتن زن" عرفان قول به

 !!!"کند
سي هومن اما سا   دیگر جاي هیچ در   بود کرده تجربه خدا خانه در که را اح

 ...بود نیافتاده
 ...ارامش لطیف احساس
 ...معبود به بودن نزدیك احساس

 ...شروع نقطه به رسیدن
 ...هست خدا و هستي تو که جایي

شد  جا همه خدا که نه ست انسان این نبا ست  باخدا همواره که ا   انجا ولي نی
 ...بودن قشنگیست  حس دنیا از رها

 ...گشتن مرتبه هفت همان در شدن همراه و بودن
 ...اسمان طبقه هفت اوردن یاد وبه
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 ... روز هفت در هستي تشكیل
 ...بار هفت

 :دوم فصل...کند سفر این قصد دیگر بار تا بود کافي دالیل این
0. 

  اقاي اصرار واقع در... شد مسجد راهي حج توجیهي جلسه براي شنبه سه روز
 . کند شرکت جلسه این در تا بود شده موجب کمالي

سجد به ورودش با شناي هاي چهره با م ساني شد  مواجه زیادي ا   یكي که ک
 ...بود چشیده را انها با بودن همسفر مزه دوباري

 :امد سمتش به و برخاسته دیدنش با کمالي اقاي
 چطوره؟ حالشون رستگار اقا حاج... پسرم؟ چطوري... هومن اقا سالم -

 :داد دست او با احترام با بود پدرش همسن تقریبا کمالي اقاي
ست از سالم - شون هم پدر...  ممنونم... ما صوص سالم و خوبه حال   مخ

 ...خدمتتون داشتن
 ...اومده هم( کاروان روحاني)  رضایي اقا حاج... اینجا بیا -

 :گفت همین براي داشت عجله رفتن در هومن
 !رسیدم حضور به همین برا...  داشتید؟ کاري من با اینكه مثل -
 بري؟ باید... داري؟ کاري نكنه... عجله؟ اینقدر چرا ولي... دارم کار درسته -
 ...فقط!... ندارم خاصي کار نه -

 :نمود همراه خود با و گرفت را بازویش کمالي اقاي
  پایان...  ندارم فرصييت حاال...  بیا... دارن عجله فقط دوره این جووناي -

 ...بزنم حرف باهات باید جلسه
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 ...برد رضایي اقاي کنار را او حرف این وبا
 ...نشست رضایي اقا حاج کنار   معمول هاي واحوالپرسي سالم از بعد

سط کعبه از کوچكي ماکت سجد و   از بعد و رضایي اقاي...  بودند داده قرار م
  براي برگشييت و رفت چگونگي و ان اعمال و سييفر به راجع کمالي اقاي او

 ...داد مي توضی  حضار
 بچه رپس به چشمش بیشتر نبود  شده مطرح صحبتهاي به حواسش زیاد هومن

...  بود چرخش حال در کعبه ماکت حول زیاد عالقه و شييور با بود بانمكي
ست ان به گاهي شید مي د سید مي هم گاهي و ک  به ساله2 یا 5 حدود ب*و*

 بار  صد هم ان   طواف از اینكه از بعد... بود شلوغ و شیطان و رسید مي نظر
  كیهت سخنران جاي در و رفت باال ان هاي پله واز رفته منبر طرف به. شد فارغ

  انجا از شدن سیر از بعد... خندید مي و بود کرده ذوق انجا هم کلي...  زد
  نا از... نداشت قرار و ارام... کشید سر مسجد هاي گوشه تمام به و امده پایین
  اقا حاج مقابل به... سييروصييدا بي اما کردند مي کاري هر که بود هایي بچه

  شجیب در دست رضایي اقا حاج... شد خیره او به کنجكاوي با و رسید رضایي
سر... گرفت سمتش به و اورد بیرون را شكالتي و کرده   تشكال به نگاهي پ
 ...نگرفت را ان ولي خندید و کرد

 :گفت رضایي اقا حاج
 ...بگیر... پسرم بیا -

 :گفت و کرد دهانش در را انگشتش پسرك
 ...نگیرم چیزي ها غریبه از گفته مامانم -
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 :گفت و خندید رضایي اقا حاج
 !بیا بگیر اجازه مامانت از برو بدو پس -

سر  در و...  دوید ها خانوم طرف به و داد تكان موافقت عالمت به را سرش پ
 ...گشت بر دوباره دقیقه یك از کمتر

 گرفتي؟ اجازه -
سر ستش به را شكالت...اره یعني داد تكان را سرش پ ست و داد د سر د  ار پ

 ...نشاند آ*غ*و*شش در و کشید خود طرف به و گرفت
 چیه؟ اسمت -
 طاها -
 هست؟ سالت چند!!... قشنگي اسم چه... به به -
 ...سال 5 -

 :ب*و*سید را صورتش و کشید عمیقي نفس اقا حاج
 ...کنم باز رو شكالتت بده -
 ...کنم مي باز خودم -

 در رنگ به رنگ شكالتهاي تا سه دو و کرد جیبش در دست حرف این با طاها
 :گفت و اورد

 ...شما مال هم اینا بیا -
 :گفت لبخند با رضایي اقا حاج

 ...خوري مي دار نگه خودت مال همش عزیزم نه -
 :وگفت کرد غنچه را لبانش طاها
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.  خوردم شييكالتا این از بس از شييدم خسييته... ندارم دوس اینارو من ولي -
 ...تره خوشمزه شما شكالت

 .جیبت تو بذار هم اونارو... بخور رو این باشه -
 :گفت لجبازي با طاها

 ...خورم نمي رو شما شكالت هم من نگیرید اینارو شما اگه -
 :وگفت خندید رضایي اقا جاج

 باشه -
 .برداشت را شكالتها از تا دو و

 در که همانطور شييد کار بي وقتي...  خورد را شييكالتش اشييتها با طاها
  زد رضایي اقا حاج عمامه به را خود انگشت تعجب با بود اقا حاج آ*غ*و*ش

 :گفت و
 کالهه؟ این -
 ...است عمامه این عزیزم نه -
 ؟ چي یعني عمامه -
 مي سييرشييون رو این خونن مي روحانیت درس که کسيياني... همین یعني -

 ...ذارن
 !!بذارم؟ سرم هم من دین مي -

 : گفت رضایي اقا حاج...بود اي مزه با پسر... خندید اهسته هومن
 !!!گشاده تو سر برا این -
 ... خوام مي من ولي -
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 : داد او دست به و دراورد سرش از را عمامه رضایي اقاي
 خب؟... نذار سرت ولي... کن نگاه بیا -

 که طوري به... کرد وارسي را عمامه عالقه با طاها... بود غنیمت هم همینقدر
ضایي اقاي ساني... ببندد سرش به کرده باز دوباره را ان شد مجبور ر  که ک

 ...خندیدند مي ارام...  بودند نشسته نزدیك
صد طاها ستن ق شت برخا   تازه... اقا حاج آ*غ*و*ش از بهتر جایي چه... ندا

 ...بود امده خوشش
صري پذیرایي از بعد ضر افراد... گرفت صورت که مخت صد کم کم حا   تنرف ق

ضایي اقا حاج آ*غ*و*ش در طاها... کردند  که خانومي...بود رفته خواب به ر
 : امد رضایي اقاي و هومن سمت به کرد مي صحبت کمالي اقاي با
  همین  راب بودن نشسته اقایون طرف این... کرد اذیتتون طاها ببخشید اقا حاج -

 .بگیرم ازتون بیام نتونستم جلسه وسط
سابي کرده وورجه ورجه بس از... دخترم کنم مي خواهش - ... شده خسته ح

 ...که نداشت اذیتي... گرفته خوابش که اینه
 :صداکرد را پسرش ارامي وبه شد خم طاها مادر

 ..جان مامان...  بیدارشو...  ماماني...  طاها -
 :گفت و گذاشت زمین را طاها رضایي اقاي

 ...کنید مي بیدارش تر راحت اینطوري...  بفرمایید -
  فرزندش سر به دستي طاها مادر... بود نشسته هنوز هومن... برخاست جا از و

 :کرد صدایش باز و کشید
 ...دیگه شو بیدار گلم طاها -
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 :گفت الودگي خوب با کند  باز را چشمانش اینكه بدون طاها
 ...بخوابم بذار مامان -
 ...خوابي مي خونه  که رسیدیم... پاشو -
 !!!کن ب*غ*لم -
  نمي زورم...  شدي بزرگ... کنم ب*غ*لت تونم نمي خونه تا که من... مادر -

 ...رسه
 :گفت خواب از پر صداي و بسته چشماني با همانطور طاها

 ...کنه ب*غ*لم بابا بگو خب -
ست مكثي بعداز... کرد سكوت طاها مادر... چرخید پهلو به و   و برد پیش د

 مي که هومن مقابل از... برخاسييت جا از... کشييید آ*غ*و*شييش به را طاها
 چادر و بچه کنترل... چكید مي پایین اش گونه از اشييكي قطره...  گذشييت
 !بود سخت همزمان

  کمالي اقاي که داشت برخاستن قصد هومن... امد هومن طرف به کمالي اقاي
 :شد مانع

 ...دارم کار باهات بشین... نه -
 .خدمتم در من بفرمایید -

 :گفت و کشید عمیقي نفس کمالي اقاي
 !!توه دست به حلش ه را که اومده پیش مشكلي -
 ...کنم نمي دریغ بیاد بر دستم از کاري اگه -

 :گفت و داد تكان سري کمالي اقاي
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ستش... دونم مي -  به... نه یا کني مي قبول دونم نمي... معموله غیر کمي را
 ... کار این برا ندارم سراغ رو کسي تو از بهتر حال هر
 بتونم اگه...  نكنید تردید هم بعد... چیه؟ موضييوع بدونم اول دارم دوس -

 ..کنم مي قبول حتما
 :کرد شروع همه این با... بود مردد هنوز کمالي اقاي

... مهبنا هاي بازاري از خودت باباي مثل... فتحي اقاي نام به دارم دوستي یه -
  هفت شش...دردسر هزار و پیریه دیگه... شده گیر زمین که شه مي دوسالي اما

 دومادش پارسال... بودن شده مكه عازم ما کاروان با دامادش و دختر پیش سال
  عزیمت ما کاروان با خوان مي و کردن نام ثبت دوباره که گفت و زد زنگ بهم
 که گفت و اورد رو مدارکش همین برا... نبود ما اعزام نوبت پارسال اما... کنن
 ...کردم رو همینكار هم من... کنیم نام ثبت هم را اونها بریم خواستیم وقت هر
 ...رنبیا رو پاسپورتهاشون تا زدم زنگ بهشون پیش هفته دو یكي اینكه تا

 :داد ادامه کالفه و کشید موهایش به دستي کمالي اقاي
ستش - شون بود وقتي چند یه را  یگهد فتحي اقاي اینكه نه... بودم خبر بي از

 ...اومد نمي بازار
 : داد ادامه ناراحتي با و کرد مكثي

 وتف حادثه یه اثر بر شوهرش پیش ماه شش که گفت و اومد پیشم دخترش -
 ...شد مي ساله 56 یا 50 شاید بود جوون طفلي... شده

 :گفت و کشید موهایش به دستي متاثر هومن
 اخه؟ چي براي -
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  رسييیدگي کوچك کارخونه چند الكترونیكي کارهاي به و بود برق مهندس -
نه این از یكي... کرد مي  بي اثر بر دونم نمي... بود االت اهن ها کارخو

 مي و شه مي ول اهن تیر یه که بوده شده خراب دستگاه یا بوده کارگرا احتیاطي
  حمیدي مهندس...  میره مي جا در که کارگره...  کارگر یه و مهندس سر به افته
 ...بعد و بوده کما تو دوروز هم

 :گفت مكث کمي از بعد و کشید اهي
  شوهرش و میان پسرش و خودش که گفت و اومد فتحي اقاي دختر خالصه -

  15 زیر خانوماي عربسيتان قانون طبق که نداشيت خبر گویا... نیسيت دیگه
 ...برن سفر این به محارم از یكي داشتن بدون تونن نمي سال

 خب؟ -
 !!!!هست نیاز همراهیش براي محرم یه همینجاست مشكل -
 !بره محارمش از یكي با خب -

 :گفت کشید اش چانه به دستي کمالي اقاي
  و ادبی تونه نمي وضعش اون با پدرش اینكه یكي... هست اینجا مشكل دوتا -

ست دونه یه یعني نداره هم برادر  بچه یه همین خدا... برادر نه داره خواهر نه ا
شون سال ده بعد هم رو  فوت پیش سال سه دو هم شوهرش پدر... داده به

ساله و... شده ضافي حج فیش که اینه هم بعدي م   مهندس فیش... نداره هم ا
شته شوهرش مادر گویا رو   تهالب...  بره مكه به دخترش همراه بعد سال تا بردا

 دیگه داره پسرش اموال از االرثي سهم حال هر به... کرد هم اعتراضي شه نمي
 :گفت و کرد ریز را چشمانش هومن
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 برمیاد؟ من دست از کمكي چه اونوقت -
 :وگفت کشید عمیقي نفس کمالي اقاي

 ...دارم برات پیشنهاد یه...  راستش -
 :گفت تند هومن

 !!پیشنهادي؟؟ چه -
... هم رو فتحي اقاي خونواده شناسم مي خوب هم تورو خونواده من... خب -
  صييیغه بایه بشييه کردم فكر... دارم اعتماد چشييام اندازه به خونواده دو هر به

 ...کرد حل رو مشكل این فتحي خانم و تو بین محرمیت
 :گفت کمالي اقاي که بگشاید اعتراض به لب خواست مي هومن

 مشكلي هیچ که دم مي قول فتحي خانم و خودم طرف از من... کن صبر نه -
 يم متحمل خانوما رو اصلي اسیب روابط این در چند هر... نیاد پیش تو براي
 ماه یه اون تو... دارم اعتقاد نه  که اعتماد تو به من خب ولي...  اقایون نه شن

.  !!!..کرد حساب روت شه مي چقدر که شد ثابت بهم داشتیم  باهم که سفري
 ...موضوع این برا اي گزینه بهترین تو من نظر از همین براي

 :وگفت کشید موهایش به دستي متفكر هومن
 ...که نیست دیگري کس!!... چرامن؟ -

 :گفت و پرید او کالم مابین کمالي اقاي
 عنيی...  نیست هم دیگري کس... مناسبي کار این برا نظر هر از تو که گفتم -
 من بود هم اگر هرچند... نداریم مجردي مرد تو از غیر دفعمون این گروه تو

 ...سپردم نمي هرکسي دست رو فتحي اقاي گل دست
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ست بودن مجرد به نیازي محرمیت صیغه براي اخه - شید... نی  تيح ولي ببخ
 ...تونید مي هم خودتون

شته کرد مي سعي خود خاص زیرکي و ساله چند تجربه با که کمالي اقاي  ر
 :گذاشت ناتمام را او حرف دوباره بگیرد  خود دست در را کالم

 چهب دارم زن من ثانیا. کرد اعتماد کسي هر به مورد این در شه نمي اوال ببین -
سته... که دوني مي دارم هم عروس حتي...  دارم ساله این قراره در شیده م   پو

 که دوني مي خوب خودت... شد رو دلیلي هر به بنا زماني یه اگه ولي بمونه
ضي من و... کنه مي پیدا من خانه در بازتابي چه ستم کار این به را  عنيی...  نی

 به و... کنم چالش دچار رو خودم زندگي دیگه یكي به کمك بخاطر تونم نمي
  زدم حرف باهات بارها من تو مورد در اما... نیست هم درست اصال من عقیده

  برات هم مشيكلي پس کني ازدوج هیچوقت خواي نمي که کردي تاکید تو و
ستي روزي یه فرض به هم اگه... یاد نمي پیش ضوع اگه و کني ازدواج خوا  مو

 ...دم مي توضی  بخواي که کسي هر به من شد  رو
 دشو رها ناخوشایند وضعیت ان از تا بود مشكل حل دنبال به بدر در که هومن
 :گفت

 !محرم؟ یه حتي کنه همراهیش که نیست کسي هیچ یعني -
 !!!کنم راضي تورو تا بودم ننشسته اینجا من که بود اگه نه -
 نیست؟ که مجبور بره بعدا تونه مي خب -
  همش اون... شه مي ساله 15 که سال 07 بعد مثال... بره بعد تونه مي اره -

 !!!سالشه 68
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 :وگفت داد تكان سري متاسف هومن گفت  تاکید با رو اخر جمله و
 !!!جوونه خیلي شدن بیوه برا -
 ...داره ثواب... کن فكر روش... اره -
 زدین؟ حرف مورد این در هم خودش با -
  جایگزین تونم نمي هم رو دیگري کس... نبودم مطمئن تو مورد در... کم یه -

 !...شه مي چي ببینیم بیا گفتم...  ندادم بهش امیدواري زیاد همین برا کنم
 است؟ ساله چند پسرش -
شه باید ساله 5 یا 1 حدود - سري همین!!... با شت که پ سجد دا  مي رو م

 !سرش ذاشت
 :گفت تعجب با هومن

 هست؟ طاها منظورتون -
 ...طاهاست اسمش اره -

یده پس ما... بودش د گاه اش چهره به ا   اهمیتي چه اصييال... بود نكرده ن
 !!...داشت
 :پرسید هومن

 خواد؟ نمي دائم عقد بره؟ تونه مي محرمیت صیغه با مگه -
ضري و قانوني کامال موقت عقد... کني قبول اگه -   این در... بود خواهد مح

 .نمیاد پیش مشكلي صورت
 !کنم فكر بهش راجع کمي بدین اجازه -
شتر فردا تا ولي... حتما -   نرفتنش ای رفتن تكلیف باید چون... نداري وقت بی
 ...نداریم زیادي وقت... بشه مشخص فردا تا
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 دید؟ مي مرخصي اجازه... خب بسیار -
 ممون مي منتظر فردا تا... برسون سالم رستگار اقا حاج به کنم مي خواهش -

 ... نیستي موافق یعني نگرفتي تماس اگه
  تمام. ..داشت بیمار...  زد مي بیمارستان به سري بایست مي شد ماشین سوار

صال...  بود کمالي اقاي حرفهاي پیش فكرش  هب تواند نمي یكي که چه او به ا
... بود داده را پیشيينهاد این او به حسييابي چه روي کمالي اقاي... برود مكه

  دستمال کند نمي درد که را سري...  بیاندازد دردسر در را خود نداشت دوست
 ...بندند نمي
شید اي کالفه پوف ست یعني...  نه؟ بگوید یعني...  ک ست را ستد را  در بیا

  نگز که همان...  بگوید نه نبود الزم بابا نه... ؟ نه بگوید و کمالي اقاي مقابل
 در رو کمالي اقاي با که را سفر طول تمام... چه؟ بعد ولي... است کافي نزند

!!! خواهشي چه هم ان... بود کرده او از خواهش یه عمري بعد... بود خواهد رو
  بدش پونه از مار اند گفته خوب... ؟ نكند... ؟ کند قبول!... بود مزخرف... 
  بایست مي تصمیمي چه وضع این با حاال!!!... شه مي سبز خونش در دم میاد
 ...گرفت مي

...  شتدا حق شاید...  اید نمي پیش برایش مشكلي هیچ بود گفته کمالي اقاي
!!!... صييیغه... بدهد عمل این به تن نداشييت تمایلي عنوان هیچ به اما... اما

 !!!...بود مانده کارش یه همین
 بچه از... امد مي خوشش ها بچه از همیشه!!! ... داشت اي مزه با پسر چه ولي

  دجدی بازي اسباب داشتن فكریشان دغدغه تمام که... معصوم و اند پاك که ها
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.. .بود بچه زیادي شدن پدر بي براي طاها... مادرشان و پدر دنیایشان و است
شت او به ربطي چه!!! ... چه؟ که خب شت نه...  دا صال... ندا   او به ربطي ا

شت   خواهد نمي که او... هیچ!... شود؟ مي چه کند قبول فرض به اگر... ندا
شكلي... کند ازدواج  یك هم ان... فرض به تازه... کند نمي ایجاد برایش که م
 ...درصد

 ...نرو
 چه ويبر سفر این به تواني نمي بگوید و بزند زنگ او به کسي االن همین اگر

شت نخواهد جالبي حال درصد صد... شود؟ مي حالي  ده بگویند اگر!!... دا
سمان به که زمین خب... چه؟ بروي نداري حق سال هفده نه...  سال   نمي ا
سد ست نمي اما!!!... نرفت شود مي!!!... ر   ناراحت بگوید دروغ خود به توان

 ...شد مي
ستان مقابل در سیده کي... کرد توقف بیمار .. . بود فكر در را راه همه!! بود؟ ر
سیده نه یا اره جواب به نتیجه بي اما   و ادد نگهبان به سالمي سر با... بود نر

 ...بیمارستان... برد داخل را ماشین
ستاد ستاد...ای ستان ساختمان به نگاهي و ای   مدها اینجا چقدر انداخت بیمار

 ... بارها!!... بود؟
* * * 

  شتندا لزومي هیچ... انداخت ها دختر به نگاهي و ایستاد بیمارستان درمقابل
ستاني هم ان...  ببرد داخل به خود با تلپ تلپ و بردارد را دختر سه  هک بیمار
 را قدم چند این زحمت!!! ...  دارد اندازه هم کمك...  شناختند مي را او همه
 ...بكشند خودشان باید هم
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 :گفت کند نگاه عقب به اینكه بدون
 ...بیمارستان هم این بفرمایید -

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

 :شد پیاده و کرد باز را عقب درب شیدا
 ازتون ممنون... شدیم زحمت باعث -
 ... کنم مي خواهش -

  پیاده کوتاه تشييكري با هم ها دختر بقیه... ننگرد چشييمانش در کرد وسييعي
 مي عرفان اگر... کرد حرکت معطلي بدون و گذاشييت گاز روي پا... شييدند
ید ید مي را اش کله کرده چه فهم  مي... گرفت اش خنده فكر این با... بر

ست ستش این خبیث ذهن در حاال دان ست خبر چه دو   دیگر بود عرفان!!!... ا
  پس یك عرفان به حرف این گفتن با شييك بدون!!!.... کرد؟ شييد مي چه... 

  اقا... مالقات بي مالقات امروز پس... کرد مي جان نوش حسييابي گردني
  روي که عرفان شييماره بادیدن... خماري تو بمون رو امروز یه حاال... عرفان

 ...شد تر رنگ پر اش خنده شد مي خاموش و روشن موبایلش
  اش خنده فكر این با... برید مي را اش کله کرده چه فهمید مي عرفان اگر

!!!... اسييت خبر چه دوسييتش این خبیث ذهن در حاال دانسييت مي... گرفت
 به حرف این گفتن با شييك بدون!!!.... کرد؟ شييد مي چه...  دیگر بود عرفان
 بي مالقات امروز پس... کرد مي جان نوش حسييابي گردني پس یك عرفان
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  شييماره بادیدن... خماري تو بمون رو امروز یه حاال... عرفان اقا... مالقات
 ...شد تر رنگ پر اش خنده شد مي خاموش و روشن موبایلش روي که عرفان
 جا چند من که نبود کن ول هدیه... برود دانشگاه به داشت قصد روز ان فرداي

  رانندگي موقع یكبار...  خواهرش این دسيييت از!... ببري مرا باید دارم کار
شین به بود کوبیده ست دیگر... جلویي ما شین به د  که هن البته...  زد نمي ما

  کردي تصادف بار یه من خواهر... گفت مي هرچه... کرد نمي رانندگي... نزند
شش...  دیگه  کرده دنامز تازه که بود اینجا بدبختي... نبود که نبود بدهكار گو

شت کار تا هزار و بود شگاه روز یك... دا صه...  خرید روز یك...  ارای  خال
 ...بود شده شخصي راننده روز هر روز هر هومن

 ...توها و دونم مي من بره استادم اگه ببین...  باش زود هدیه -
 ...اومدیا بدنیا ماهه هفت... اومدم...  تو چته -

شش هاي دگمه شد سوار که هم وقتي سریش... بود باز روپو  هنوز هم را رو
 ...بود نكرده مرتب

 ...دیگه کن حرکت خب -
 ...وضع و سر این با ثانیا... لطفا اوال -
 !مگه؟ چمه -
ست... هدیه - سري این... ببند رو هات دگمه... تو ازد   بزني گره یه هم رو رو

 ...ها نیست بد
 !بیوفت راه... نیومده تو به فضولیش -

 :گفت و کشید را دستي ترمز هومن
 ...شو پیاده...  شدم منصرف...  رم نمي جایي من اصال -
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 :گفت حرص با هدیه
 ...بیا خب... َاه...  دارم عجله...  هومن ببین -
ست را هایش دگمه حرف این با و سریش و ب شید جلوتر کمي را ورو   هگیر و ک

 ...زد
  راچ... شم نمي پیاده وضع این با من دوني مي که تو... برسه زنت داد به خدا -

 ؟ دي مي بیخود گیر
 :گفت و کرد حرکت هومن

شو هم سوار اونطوري خب - سایه تا دو با در دم همین و زد حاال...  ن   رو هم
 ...شدي رو در
 !بزرگترم ازت من ناسالمتي... بچه ببین -
 !!... دومي این بودم اولي من شد مي چي خدا اي -

 :گفت و خندید هدیه
 !!!...حكمتیه خدا کار هر در میگن شنیدي -

  وشگ به پشتي صندلي از موبایلي صداي که دهد جوابي تا کرد باز لب هومن
 :گفت و انداخت عقب به نگاهي متعجب هدیه... رسید

 کیه؟ گوشیه این -
 ... مونده دوستامه از یكي مال شاید...  دونم نمي -

 :گفت و برداشت را گوشي هدیه
 صورتیه؟ گوشیش شما دوستاي از یك کدوم... ا   -
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شي به نگاهي... بود کرده تعجب هم هومن   از یكي مال حتما... انداخت گو
 رها هدیه دسييت از شييد مي مگر... کن درسييتش و بیا حاال... بوده ها دختر
 ...بود جواب منتظر شیطنت از پر چشماني با هدیه!... شد؟

 ...دیگه هست یكي مال خب -
 :گفت اشتیاق با و نشست یكوري هدیه

 !...مثال؟ -
 فضولي؟ مگه -
 ...بدجوري اره -

 :گفت و خندید هومن
 نداشتي؟ عجله مگه...  شو پیاده -
 تا یعني... ندارم اي عجله هیچ بینم مي   کنم مي فكر که حاال دیگه نه -

 ...پایین برم محاله کنه مي کار چي اینجا گوشي این نفهمم
 ...دارم کار پایین برو...  بیا کوتا هدیه -

 :گفت و برد باال نه عالمت به را ابروهایش هدیه
 ... برسي هم کارت به تا... بگو زود داري کار اگه -

 کن ول...  شييناخت مي خوب را خواهرش... داد تكان سييري خنده با هومن
 یایه ات الف از... داد مي گیر چیزي به اگر... بود همینگونه بچگي از... که نبود

...  نداشييت اي چاره پس... بیاید کوتاه نداشييت امكان...  نفهمیده را جریان
  دپرسی سوال انقدر هدیه اما...  کند بیان را پیش روز ماجراي خالصه کرد سعي

  كردهن توجه انها به که را نكاتي اصال بلكه فهمید را جریان جز به جز تنها نه که
 :گفت اخر وسر!!!...گردید کشف هدیه توسط هم بود
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 ؟ کني کار چي خواي مي حاال -
 هم هاگ... ببرن بیان زنم مي زنگ هاش شماره از یكي به باشه نداشته رمز اگه -

 مي یادهپ باالخره...دنبالش اومدن اونجا شاید بیمارستان برمش مي باشه داشته
 نه؟ یا شي

 !!!!!؟ گرفتي رو وقتم چقدر ببین َاه...اره...  اهان -
  بیشييتر که خواهر یك!...  کرد شيييد مي چه...  افتاد راه کنان خنده هومن

شت شتر ثانیه چند...کرد مي تحملش باید... ندا شته بی   دايص که بود نگذ
 که ندبود کرده حیرت انقدر پیش دفعه... شد بلند دوباره رنگ صورتي گوشي

 :زد را پاسخ دگمه... برداشت را گوشي اینبار... بودند نداده جواب اصال
 ...بفرمایید بله -

 :پیچید گوشش در دختري نازك صداي
  شگم... خودمه گوشي مال گرفتم تماس که اي شماره این... ببخشید سالم -

 ...کردم
 ...مونده جا من ماشین تو گوشیتون...  بله -
 شما؟ -
 !رسوندمتون بیمارستان به که هموني... امممم... من -
 !!ما؟ زحمتاي با... شما؟ حال... بله اوه -
 .کنم مي خواهش... ممنون -
 بگیرم؟ ازتون رو گوشي تونم مي چطور حاال -

http://www.roman4u.ir/


 59 و عشقطواف 

ست نمي دیگر نه... انداخت ساعت به نگاهي هومن شگاه به موقع به توان   دان
ستاد... برسد   دیدنش ايبر دیگر وقتي باید... بود رفته کالس به حاال تا حتما ا

 :گفت...رفت مي
 ...خدمتتون بیارم بدید ادرس -
 .نیستم زحمتتتون به راضي... ممنون نه -
صي کار نكنید تعارف - ستون اگه... ندارم خا   االن همین... بفرمایید رو ادر

 ...خدمتتون میارم
 .گیرم مي میام خودم من بدید ادرس شما... تشكر... نه -
 .میارم... نیست نیازي که گفتم -

 :گفت طنازي صداي با و کرد مكثي دختر
 هستید؟ کجا االن... بدم ادرس شما برا تونم نمي من خب -
 ...خیابون -
سیار - ستم دور اونجا از زیاد هم من... خب ب  کافي یه خیابون همون تو... نی

ست شاپ  ده تا... گیرم مي ازتون همونجا میام هم من اونجا برید شما... ه
 ...رسم مي دقیقه

 بینمتون مي... باشه -
 ...رفت شاپ کافي طرف وبه

سته که شد مي ربعي یك حدود ش ستني با خودش از البته... بود ن   رایيپذی ب
صي چیز به... بود نموده  سه ان از کدامیك اینكه به حتي... کرد نمي فكر خا
شد شیدا کاش اما... امد خواهد دختر ست نمي را چرایش!!!... با   شاید... دان

ست مي هم ست نمي!... کرد نمي فكر که بود خوب... دان ستني دان  را سوم ب
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شق... یانه؟ دهد سفارش هم ستني عا شق چه اوه... بود ب  چقدر و!!!  پاکي ع
شمزه؟ هم شقهاي این از خداوند!!... خو شمزه ع صیب خو  با... بنماید همه ن

 ...رفت مي ور بستني خالي ظرف
 سالم -

.. .افتاد گیر مشكي چشم دوجفت همان در نگاهش اختیار بي و کرد بلند سر
صر شتر!!... بود کافي... شد خیز نیم و خورد تكاني مخت  يم رودل این از بی

 ...کرد
 بفرمایید...  سالم -
ست با و شاره روبرویش صندلي به د ست ناز با شیدا... کرد اي ا ش  در... ن

شهود دخترانه نرمي حرکاتش تمامي شت میز روي را کیفش... بود م ...   گذا
سپورت تیپي او به ابي خطوط با سفید شالي و لي شلوار روپوش   شیدهبخ ا

  روي مه متناسبي ارایش... بود برازنده بلندش و باریك اندام به انصافا و... بود
شت صورتش شمان و دا شتر را زیبایش چ شید مي رخ به بی   و دز لبخندي... ک

 :داد نگاهش به اي شرمنده حالت
 !افتادید زحمت توي...  ببخشید -
 ...کنم مي خواهش -
 !!!افتاده؟ جیبم از چطوري دونم نمي اصال -
 طبیعیه کامال... داشتید که وضعي و حال اون با -
 ...شد کشیده شیدا شده پیچي باند دست به نگاهش حرف این با و
 چطوره؟ دستتون -
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 ...کردیم عمل رو هاتون توصیه... خوبه شما لطف به -
 نداشت؟ که مشكلي!... گرفتین؟ عكس -
 مي طول... دیگه زخمه فقط... ندیده جدي اسييیب... خدا شييكر نه... بله -

 ...شه خوب تا کشه
 :پرسید هومن... رسید میزشان دم گارسون

 دارین؟ میل چیزي -
 ...لطفا قهوه یه -

 :گفت اي خنده با شیدا... داد را کیك با قهوه دو سفارش گارسون به رو هومن
 خوردید؟ هم رو بستني دو هر که کردم دیر خیلي -

 هومن که کرد مي تصيور شياید...کرد اشياره خالي ظرفهاي به حرف این وبا
 :گفت هومن!!!!!... بوده داده سفارش نفرشان دو براي را ها بستني

 !!!شد حیف... رسیدید که دادم مي سفارش هم رو سومي داشتم...  نه -
 :گفت و کرد بانمكي خنده شیدا

 !باشید خور پر زیاد خوره نمي هیكلتون به!!!... شدم مزاحم پس -
سر براي... برد باال را ابروانش هومن   عوض را حرف... نبود زود شدن خاله پ

 :کرد
 بود؟ ندیده جدي اسیب که پاش... خبر؟ چه دوستتون از -
 .بود ساده دیدگي ضرب یه فقط... بود درست کامال تشخیصتون... نه -
 ...خداروشكر خب -
  دسيييت دم جایي... گذاشيييت میز روي و اورده در جیبش از را گوشييي و

  كوتس اي لحظه چند... کرد تشكر دیگر بار و برداشته را گوشي شیدا...شیدا
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  و سیدر سفارشها خوشبختانه... بود شده دوخته میز به هردو نگاه... شد برقرار
 ...اورد در تكلیفي بال از را انها
 :گفت و داد چرخي را فنجان شیدا... بودند مشغول دو هر
 بپرسم؟ رو اسمتون تونم مي راستي -

 :گفت و ریخت فنجانش داخل شكر قاشقي هومن
 !!!وشما؟...  رستگار هومن... هستم رستگار...  بله -
 ...کریمي شیدا -

 :پرسید طمانینه با و... برد دهن به کیك از کمي شیدا
 !!دارین فرق خیلي دوستتون اون با شما -

 :گفت و زد لبخندي هومن
 ...شیطونه و شلوغ کمي فقط... خوبیه پسر... گید؟ مي رو عرفان -
 ...زیادي...  نه کمي -
 ...افتادین دردسر تو که خوام مي معذرت ازتون اون طرف از من هرحال به -
  االاحتم... نبود اونجا اگه... کرد جبران بعدش بهرحال... نداره اشكال بابا نه -

 ...بودم ننشسته اینجا حاال
 !بود خودش گل دست دیگه -

 :گفت و کرد مزه مزه دهان در را قهوه شیدا
 هستید؟ پزشك شما -
 ...گفت شه مي -
 بیمارستان؟ همون پزشك -
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 ...اوهوم -
شت را کیفش شیدا قهوه فنجان یافتن پایان با ست جا از و بردا  هومن ...برخا

 :گفت شیدا... شد بلند او از تبعیت به نیز
 ...ممنونم ازتون بازم -
 :گفت و شد او همگام هومن... رفت صندوق طرف به و
 کجا؟ -

 :گفت و کرد کیفش در دست شیدا
 !کنم مي حساب... انداختم زندگي و کار از رو شما امروز که من -

 :گفت و اورد پیشاني به اخمي هومن
 ؟ چي یعني... ا   -
 اپ پابه هومن... شدند خارج هم با... نمود پرداخت را صورتحساب او از قبل و

  اهلش... نبود درست... برساند هم را او تا نكرد تعارف میلش رغم علي... شد
  خداحافظي و اورد فرود سييري مودبانه... بود منتظر انگار شييیدا نگاه... نبود
  خب... بود رفته دیگر رفت مي اگر... بود ایسييتاده هنوز کالفه هومن... کرد

  بین... چیزي حرفي حداقل...  کرد مي کاري بایسييت مي... چه؟ که برود
ستن ستن و خوا شتر اگر... نزدن و زدن حرف بین... بود مانده نخوا  مي رفك بی

 ...زودتر...  تر زود... نداشت فرصت!!!... کرد
 :گفت بشنود او که جوري و کشید پیشانیش به دستي

 کریمي خانم...  راستي -
 ت

 :گفت بشنود او که جوري و کشید پیشانیش به دستي
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 کریمي خانم...  راستي -
 :برگشت ارامي به...  زد محوي لبخند و ایستاد شیدا

 بله؟ -
ستم مي... اممم - سم خوا سمان تعویض برا کي... بپر ستتون پان   یدای مي د

 بیمارستان؟
  ویضتع براي... کشید اش چانه به را انگشتش و انداخت پایین را سرش شیدا

 ...خب... بیمارستان؟... پانسمان
 ...کنم عوض رو پانسمانش میان در روز یك که گفت دکتر -
 ...اهان -

ست مي چه دیگر   هایش کالسي هم از تا هزار که او... بابا اي... گفت مي بای
 هنوز شیدا!... بود؟ درمانده چرا حاال... افتاب در کرد مي پهن و شست مي را

 ...بود منتظر
 !!!بیمارستانم در بعد به 1 ساعت فردا من -

...  ودب شكسته را غرورش نه... بود کرده تقاضایي نه... نه احتماال... نبود که بد
  از و دانست مي لحظه ان در که چیزي تنها...  دانست نمي!... چه؟ نه و... نه و

  داردی اخرین این و ببیند باز را او داشت دوست که بود این داشت  اطمینان ان
 ...نباشد
 :گفت و کرد خیس زبان با را لبانش شیدا

 ...بیمارستان میام پانسمان تجدید براي عصر فردا من پس...  خوبه -
 !!!!!هستم منتظرتون... باشه -
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 ...اجازتون با -
 سالمت به -

ستاد اي دقیقه چند شین طرف به هنوز... کرد نظاره را شدنش دور و ای   هنرفت ما
 ار تماسهایش دیروز از...  زد لبخندي... بود عرفان... خورد زنگ موبایلش بود
 ...بود کرده رد

* * * 
ست را گوشیش ...  بود هم زاده حالل چه...  عرفان... بود خودش... گرفت بد

 : گذاشت گوشش دم را گوشي شدن پیاده حین در
 سالم -
- ... 
 عرفان اقا شد عرض سالم -
- ... 
 خوابي؟...  سالم... خواي؟ مي لفظي زیر -

 :دادند افتخار عرفان اقا باالخره
شي نمي خجالت تو... درمان بي درد و سالم... وکوفت سالم - سم ک  منو ا

 به هومن... اشنا امروز دوست دیروز... هست؟ یادت من اسم اصال...  میاري
  مببین... معرفتي بي خیلي.. نداره برام ارزشييي هیچ دوني مي که خودت جان

 ...کال کردي پاکش یا هست سیو گوشیت تو من شماره اصال
 :گفت خنده درحال هومن

 برداشتي؟ دور باز چته -
 !!!...بهت ها گم مي چیزي یه هومن ببین -
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 کردي؟ ما از یادي چطوري؟ حاال!!... گفتي چیز صدتا... ماشاا هزار توکه -
 ...داغونم... نگو واي -

  اورا که ارزشي با القاب همه ان با... شناخت مي را دوستش کرد مكثي هومن
 :تگف همین براي... باشد بوده بد زیاد حالش نباید بود کرده م*س*تفیض

 چطورن؟ ها دوقلو... ؟ باز چرا -
  هفته در کن باور... وروجكه دوتا این دست از کشم مي چي هر که نگو آي -

 ...نداشتم حسابي و درست خواب هم روز یه اندازه به گذشته
 :گفت باخنده هومن

 چرا؟ -
شون وقت پیش روز چند -   چند... دراوردن رو پدرمون همین برا... بود واکسن

  نای تب...  شه مي پا اون خوابه مي این... بیداریم سرشون باال هردومون شبه
 ...مونن مي کلنگ اال عین کن باور شه مي زیاد یكي اون تب شه مي کم

 :خندید مي دوستش زار لحن به هومن
شتن دوقلو - سر این دا   تو عرفان ها خودمونیم ولي... دیگه داره هم رو ها درد

 چطورن؟ خانوم مریم!... نرفته ادمیزادها به کارت هیچ
 ...من مثل هم اون ممنون -
 اي؟ کاره چه روزا این -
 ...دربدر -
 !!!بود جدیدتر کار منظورم نه -
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  بگیرم دوسيياعت که ارومم جاي یه دنبال دربدر حاضيير حال در کن باور -
 کني؟ مي کار چي تو!... بخوابم
 :گفت و کرد تازه نفسي هومن

 ...عرفان کردم گیر -
 :رسید گوش به عرفان بلند و هیجان پر صداي

 دقیقا حاال... زشته نگیا کسي به... اومدم بمون همونجا ببین... ابوالفضل یا -
 کجایي؟

 ...پسر ادبي بي خیلي -
  خيشو از جداي حاال... منحرفه بیخود فكرت تو... نگفت چیزي که من بابا -

 شده؟ چي
 ...گم مي دیدمت هروقت... طوالنیه قصش -
 ...ها مندار حوصلشو من نباشه قصت تو مونث جنس اگه باشم گفته ببین -

 :گفت و داد تكان سري هومن
 !داره اتفاقا -
 کجایي؟ حاال... من جون -
 ...بیمارستان -
 داري؟ کار چقدر -
 ...زنم مي سر مریض چند به فقط...  ساعت یه حدود -
  اپارتمانت هم و کن تعریف جریانو هم...  شرکت بیا بعدش...  خب خیلي -

 !!ها نیاي خالي دست راستي... بدم تحویلت بریم... تحویله اماده
 !!!خوبه؟ بیارم پرتقال کیلو دو -
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ضات بده ببر اونو خیر نه - شون بخورن مری   بیاري چك دوتا... شه خوب حال
 ...کافیه

 خدافظ فعال...  باشه -
 ... خدافظ -

  وا... کرد سالمي محترمانه... برخاست از احترامش به منشي شد شرکت وارد
 :گفت دهد  اطالع عرفان به اینكه بدون... شناخت مي خوب را
 ...بفرمایید -
ست با و شاره عرفان اتاق به د شكري هومن... کرد ا  وارد زدن در بدون و کرد ت

 ...شد
 :گرفت اشنا رنگ نگاهش و کرد بلند سر عرفان

 ...اومدید اشتباه ایه دیگه جاي طویله اقا -
 ...نشده عوض ادرسش که مدتهاست... درسته درسته... اتفاقا نه -

ست عرفان شیدند آ*غ*و*ش در را همدیگر...  رفت جلوتر... برخا   چند... ک
 ...کوتاه ثانیه

 اومدي خوش -
 ممنون -
 خبرا؟ چه -
 ...سالمتي -
 بشین -
 :گفت منشي به رو و کرد بازش رفت در طرف به حرف این با
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 ... چیزي اي قهوه چایي  یه -
ست را در و ست جایش سر عرفان... داد تكان سري خندان هومن... ب ش ... ن

 :گفت و کشید اي خمیازه
  بخوره یكي...  نخوابیده هفته یه که ادمي...  داري چیزي دارویي هومن -

 !بپره؟ سرش از خواب
 ...شه مي کشف داره -
 چطوري؟!... خوب چه -
 ...نیستم بدك اي -
 شد؟ چي... عمره حج بري قراربود امسال تو راستي -
 ...اومده پیش اي مساله ولي... بریم دیگه روز ده حدود کنم فكر -
 !!!اي؟ مساله چه...  سفر؟ درباره -
 ...اره -
 ...خب؟ -

  تثاب بارها را این...  بود خوبي همراز عرفان... کشید موهایش به دستي هومن
شت اعتماد او به... بود کرده ست مي... دا شورت... کند صحبت او با توان   م
 ...نكرد معطل... کند

صر طور به   عرفان مدت تمام... کرد گو باز او به را کمالي اقاي حرفهاي مخت
 مي حرفهایش پایان از اي دقیقه... داد مي گوش حرفهایش به سييكوت در

  نتشیط با و کرد بلند سر... بود فكر در عرفان... بودند ساکت دو هر و گذشت
 :گفت
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 هم..  تماشييا هم.. فال هم! ... زیارت این بشييه زیارتي چه هومن گم مي -
 ...هم... سیاحت هم...  زیارت
 :گفت خنده با عرفان... رفت او به اي غره چشم و کرد بلند سر هومن

  گذره مي خوش حسييابي... دیگه گم مي راسييت... جذبتم عاشييق خدا به -
 !...بهت

صله فعال...  کنم مي خواهش عرفان -  هم اون...  ندارم شوخي نوع هیچ حو
 ...بدم جواب باید فردا تا که بخصوص... باره دراین
 :رفت پنجره سمت به و شد بلند جایش از عرفان

 شناسي؟ مي رو دختره -
 اصال نه -
 داري؟ اعتماد کمالي اقاي به چقدر -
 ...خیلي -

 :زد تكیه میز به و برگشت ازمكثي بعد...کرد سكوت
 شناسه؟ مي چقدر رو دختر اون کمالي اقاي -
 ...داره کامل اعتماد بهشون و... شناسه مي زیاد گه مي -
  این هب که تو...  کني فكر بارش در زیاد نباید من نظر به... اینطوریه اگه خب -

  هتاز... داره؟ ایرادي چه...  کني مي هم ثوابي یه کار این با حاال... ري مي سفر
 ...نمیاد پیش براش مشكلي مرد یه روابطي چنین تو که اینه واقعیت

 !نیست درست جورایي یه... کنم مي فكر اخه -
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  محرمیت یه... کرده قبول ظاهرا... که بكنه قبول نباید دختر اون... چرا؟ -
 هن و شه مي ثبت شناسنامت تو نه... کارش پي ره مي شه مي تموم و داره مدت

 ...داره برات موردي
 ....ترسم مي -

 :گفت و پرید او حرف بین ما عرفان
 تونه مي نه و چربه مي بهت زورش نه!... ترسي؟ مي چي از بكش خجالت -

 ...بهت
 :زد او به چشمكي و
 به توجه با ولي... است دیگه حرف یه این که... بترسي خودت از اینكه مگر -

 ...حرفایي این از تر جربزه بي کال دارم  ازت من که شناختي
 :گفت و زد تبسمي هومن

 ...کمالي اقاي حرفهاي به هم و دارم اعتماد خودم به هم...  بابا نه -
 ...بكن رو قضیه قال و کن قبول... ؟ کجاست مشكل پس -
 تحویله؟ اماده اپارتمان گفتي راستي... کنم قبول احتماال... اوهوم -

 ...برگشت میزش پشت دوباره عرفان
 ...برداشتم خودم هم رو تو باالي طبقه... شد تموم باالخره... اره -
 دي؟ مي اجارش یا... اونجا کنید مي کشي اسباب یعني!!... خوب چه... ا -
  خونمون حاال تازه...  اومده خوشييش فرمش از مریم...  اونجا اییم مي نه -

 بگیري؟ تحویل و ببیني بریم میاي... خوابه سه اونجا و است دوخوابه
 ...کافیه بدي رو کلید... قبال دیگه دیدم... نیست دیدن به نیاز نه -
 ...خودته میل طور هر باشه -
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 در هومن... کندند دل هم از دوسييت دو باالخره که بود کرده غروب افتاب
  قايا شماره   ببرد حیاط داخل را ماشین اینكه از قبل و داشت نگه منزل مقابل

 :گرفت را کمالي
 خوبه؟ حالتون...  کمالي اقاي سالم -
 خبر؟ چه... خوبم ممنون... هومن اقا سالم -
 !قبوله باشه ... بگم زدم زنگ -

 :شد شاد تلفن پشت کمالي اقاي صداي که فهمید کامال
 دیگه؟ کردي رو فكرات تمام... ممنونم... پسرم ببیني خیر -
  سيياعت نیم فرمالیته و سيياده محرمیت صييیغه یه خوندن کردم  فكر... بله -

 !بگیرم سخت زیاد نباید پس... گیره نمي رو وقتم بیشتر
 :گفت ارامي لحن با بعد و شد ساکت اي ثانیه کمالي اقاي

  محرم هم به وقتي... نداره وجود فرمالیته چیز هیچ خدا کارهاي در پسييرم -
  نیم که نیسييت طور این یعني... گردنت به افتاد مسييئولیتهایي یه یعني شييدید

شه خونده اي خطبه ساعت  در من... خود خانه رود هرکه نخود نخود بعد و ب
ست به سپارم مي رو اون سفر این شي مواظبش باید یعني... تو د   ناو... با

  خطر بدون اونجا در تنهایي به امدش و رفت بخواي رو راسييتش و... جوونه
ست شتري توضیحات بخواي اگه البته... نی  زیاد که ماها... دم مي بهت هم بی

ساله نهمی و نبوده خوشایند زیاد...  که دیدیم اتفاقایي...  رفتیم سفر این به  م
 ... باشیم مواظب بیشتر کمي اونجا شه مي موجب
 :پرسید احتیاط با و کرد مكثي دوباره
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 هستي؟ حرفت سر هنوز -
 :بود گرفته را تصمیمش... باداباد چه هر دیگه

 بله -
  ادفيتص ماشین دو به بود  بیزار کردن دیر از گرفت  ضرب به را ماشین فرمان

  یستب نداشت  برگشت راه... بود داده قول... بود عصبي... شد خیره مقابلش
شیني سي شت ما شیده صف سرش پ  کنار باهم شد مي چي حاال... بودند ک
شینها و امدند مي شیدند مي کنار را ما  حاال اوه... کرد ساعت به نگاهي... ک
  بین ار انگشتانش و داد تكیه پنجره به را بازویش بود  مي محضر در بایست مي

سید سر پلیس باالخره... شد معطل هم اي دقیقه ده... برد فرو موهایش ...  ر
 رد ک پارك ممنوع پارکینگ تابلوي به توجه بدون... راند مي تند... کرد حرکت

    زد در هب که اي تقه با... کرد تا دو یكي را ها پله سریع گامهایي با. پرید پایین
ضایي اقاي و بود هم دختره بود  کمالي اقاي... شد وارد ضردار و... ر ... مح
 نمود جمع به رو سالمي!!!... طاها... داشت اهمیت خیلي بود  هم یكي اهان

 راحتي نفس کمالي اقاي حضيورش با...  شيد دیر ببخشيید -: ان متعاقب و
شید صرف کردم فكر -: گفت و ک صادف یه به... نه -!! شدي من ..  .برخوردم ت
شكال -... خوام مي معذرت حال هر به... گرفت رو وقتم مدتي   بیا... نداره ا

  هواپیماي صييدا و سيير با داشييت طاها... انداخت جمع به نگاهي... بشييین
 که کرد فتحي خانوم به هم نگاهي نیم... راند مي داشت دست در که کوچكي

سید دختر به رو کمالي اقاي... ساکت و بود پایین سرش   لشقب دخترم -: پر
ستگار اقاي با حرفي شید عمیقي نفس دختر نداري؟ ر ... هن -: گفت ارام و ک

  نمي.. توچي؟.. هومن اقا -: گفت و کرد هومن به رو بار این کمالي اقاي
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 -: کرد تاکید و... ندارم حرفي نه - باشي؟ داشته صحبتي فتحي خانم با خواي
 شناسنامه... باشه -: گفت کمالي اقاي... کنم مي حساب شما حرفهاي رو من

سنامه دو هر... بدید رو هاتون شان شنا ست به را های ... دادند کمالي اقاي د
  دنشان کناریش صندلي در را او...  گرفت را طاها دست و برخاست جا از دختر

 طاها! فهمیدي؟... خوري نمي هم تكون و شیني مي اینجا -: گفت اخم با و
ست کرده بغض ش   پرواز ها صندلي و میز تمام روي از هواپیمایش هنوز... ن
ضر   سكوت مدتي بعداز... بود کاره نیمه سفرش... بود نكرده :  گفت دار مح

 نگاهي دار محضر به و کردند بلند سر همه ان یك در بنویسم؟ چقدر مهریه -
  اقاي... برگشييت کمالي اقاي سييمت به دختره و هومن نگاه بعد و... نمودند
ستي کمالي شید گردنش به د ستش... بود نكرده را اینجایش فكر...  ک  به ار د

  جمع سكوت که دار محضر... نزد حرفي و داد تكان هوا در دونم نمي عالمت
  محضردار!... هیچي - هست؟ چي تون مهریه فتحي خانم -: گفت...  دید را

  تعیین رو مهري یه باید حتما... دخترم که شييه نمي -: گفت و زد لبخندي
 چي شما رستگار اقاي -: گفت چرخاند هومن سمت به را صورتش و... کنید

  و داد تكان اطراف به سري شده گیر غافل هومن دارید؟ نظر در چیزي!... ؟
!!  بفرمایید.. شماست حق مهر تعیین فتحي خانم -... نه -: کرد زمزمه لب زیر

  این تازه... ؟ چي کشييك... ؟ چي مهر!!...مزخرف چه... مهر کرد فكر کمي
سر   سخت دم در کردن فكر... بود داده امر این به تن که بود کرده لطف کلي پ

ست نه!!!  پول... بود  بازیه بچه شرایط این در...  بود چرت!!!  گل... نبود در
 یك -.. .باشد گرفته تصمیم درست بود امیدوار...  کشید نفسي... بود محض
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شتباه او نه...  شد رها کمالي اقاي نفس یكباره به... ا کالم جلد . ..کرد نمي ا
ست مي   شده بزرگ خوبي هاي خانواده در... کند اعتماد جوان دو این به توان

ضر... داد نمي راه خود به تردید... بودند خوبي هاي بچه... بودند  با دار مح
  انگار ... بود ارام هم هومن هستین؟ موافق رستگار اقاي -: گفت برلب تبسمي

 بله -... بود شده ارامتر
ضر سمي با دار مح ستگار اقاي -: گفت برلب تب ستین؟ موافق ر  هم هومن ه

.. .کنیم مي شروع پس خب خیلي - بله -... بود شده ارامتر انگار...  بود ارام
 خانم -: داد ادامه و... رضایي اقا حاج اجازه با... میمنت و سالمتي به... انشاا

 هب یكماه مدت به... ا کالم جلد یك مهریه با را شما وکیلم بنده فتحي ملیكا
  خیره اتاق کف سرامیكهاي به ملیكا... دراورم؟ رستگار هومن اقاي موقت عقد
 كی عین که بود اي کلمه!!! ... صیغه... داشت بغض دنیا تمام اندازه به بود شده
شت چقدر... زد مي ضربه مغزش به پتك شه...ز  می بدش کلمه این از همی
  باید میكرد حس اینبار ولی   خواهی زیاده بوی داد می ش*ه*و*ت بوی امد

ضافه انها به هم را اجبار بوی سیده کجا به... کند ا  چه...  شوهرش...بود ر
شمانش... بود شده راهي نیمه رفیق ست را چ  دور خیلی روزها ان انگار   ب

ست که روزی بودند  ستش در د شمهای به آینه از سفید ی سفره پای د  چ
شار با و زد لبخند شرمگین منتظرش  ستش ف   بله دخترانه حیای و حجب با د

 کرد باز چشييم و امد بیرون شييیرین رویای ان از   طاها صييدای با... گفت
 هب را بودنش بیوه   صييورتش به سييیلی همچون زندگی این زشييت حقیقت...

    قیم داشييتن به مجبور و اسييت زن یك که انداخت یادش...انداخت یادش
...  خواست می دلش گاهی   نباشد زن اصال خواست می دلش گاهی...حامی
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    خواست نمی را مردش جز چیز هیچ بود مدتها خواست؟ می چه دلش اصال
 کفر داشييت...  بود زیادی بزرگی این به زمینی روی او تنها انگار که مردی

شار از میگفت   زیر...  ودب کرده باز کفر به لب لعنتی ی کلمه ان سنگینی و ف
ستغفرالله لب  زمزمه باز و داد زخمش هزار دل به دل دوباره و گفت غلیظي ا
  قطره... بود مجروحش دل خواست تنها این... خواهم می را خودم مرد من کرد

شكي   نقانو این به لعنت...  چیز همه به لعنت... چكید اش گونه به اراده بي ا
  لوس جاي... رسیدن بار دو به...  نبود کردن صبر به نیازي... عربستان مزخرف

  قال بایست مي اول دفعه همان در... نداشت را کارها این حوصله... نبود بازي
ضیه سته... لرزان و گرفته صدایي با... کند مي را ق   ندوها بله -... رمق بي و اه

  صييداي... کردند دریافتش حاضييرین تمام که بود واضيي  قدري به صييدایش
ضردار ستگار هومن اقاي -... شد انداز طنین دوباره مح  هم شما طرف از ر

  محضردار بله -: بود تردید بدون و محكم دختر برعكس هومن صداي وکیلم؟
ضا رو اینجا بفرمایید فتحي خانم! مبارکه -: گفت ضا يبرا ملیكا... کنید ام   ام
شت... ناچار اما... بود تار نگاهش... رفت پیش ضردار انگ  يم تعقیب را مح
ضا متن به توجه بي و کرد شبختانه زد مي ام ضا دو یكي خو شتر ام ... ودنب بی

ست ش ضا چند هومن ان تعاقب به و ن  هم رضایي اقاي و کمالي اقاي... زد ام
  یگرد نه...  نداشت را نشستن ساکت تحمل طاها... رفتند پیش شاهد عنوان به

  زمین را هواپیمایش... داد مي تكان تكان محكم را پاهایش... این از بیش
 مادر کنار از هواپیما برداشتن بهانه به... امد پایین صندلي از اهسته... انداخت

  سيياکت همه... کرد عقد خطبه خواندن به شييروع رضييایي اقاي... شييد جیم

http://www.roman4u.ir/


 57 و عشقطواف 

ضر که بود کوچولو طاها صداي... صدا تنها... بودند  را دنیا مردم همه بود حا
  از هر که را میز روي خودکارهاي و کاغذها حتي... ببرد سفر به هواپیمایش با

  اقاي... چرخاند مي اتاق دور اشتیاق با و کرد مي هواپیمایش سوار گاهي چند
ضایي سي ر شه مبارك -: گفت و کرد تازه نف   بل زیر که بود هومن فقط و... با
سخ ضایي اقا حاج... بود سنگیني جو ممنون -: داد پا   چیزي یاد یكمرتبه ر

 طاها که هایي همان... کشید بیرون شكالت دو و کرد جیبش در دست... افتاد
 هومن به بعد و ملیكا به اول را شكالتها و شد خم... بود داده برایش زور به

صد که ملیكا"مرسي" کلمه مقابل ودر... کرد تعارف شت ق  رد را تعارف این دا
 !!داره شگون...  کنید شیرین رو دهنتون -: کند گفت

ست... افتاد چیزي یاد یكمرتبه رضایي اقا حاج بود  سنگیني جو   یبشج در د
شید  بیرون شكالت دو و کرد ... بود داده برایش زور به طاها که هایي همان ک
  کلمه مقابل در و کرد تعارف هومن بعد و ملیكا به اول را شكالتها و شد خم

  ینشیر رو دهنتون -: گفت کند  رد را تعارف این داشت قصد که ملیكا"مرسي"
  زد پیشانیش به دستي کمالي اقاي   اقا حاج حرف این با!! داره شگون...  کنید

 را اي جعبه خود صييندلي کنار از و!!! رفت مي یادم داشييت آخ -: گفت و
  صالا که داشت غم قدري به محیط... بود شیریني جعبه کرد  بازش و برداشت
شت را جعبه... بود کرده فراموش   آخ صداي... گرفت شیریني همه به و بردا

سید  گوش به طاها  به...  ودب افتاده زمین به و بود کرده گیر میز پایه به پایش ر
  مینز از هومن بیاید  پیش کردنش بلند براي ملیكا تا... بود نزدیكتر هومن

 مي کنار را موهایش حالیكه در... شد خیره او اشكیه چشمان به و کرد بلندش
  نه؟ مگه... شييدي تر اقا... شييدي بزرگتر تازه... که نشييد چیزي -: گفت زد 
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  ایینپ اره عالمت به را سرش نكند  گریه کرد سعي و کشید باال را بینیش طاها
سش خاك هومن... کرد باال و   روي و گرفت را کوچكش بازوان و تكاند را لبا

  کمالي اقاي... نشييسييت دوباره بود شييده خیز نیم که ملیكا نشيياند  زانویش
شكري ستگار اقاي و فتحي خانم -: گفت و نمود جمع از ت   یدبیای لحظه یه ر
ستند هردو... دارم کار باهاتون   :گفت و شد خارج دفتر از کمالي اقاي... برخا

  رعيش کامال عقد یه عقد این... بگم بهتون رو مطلبي یه خواستم مي راستش -
  رو دارن هم به نسبت شوهر و زن یه که وظایفي و حقوق تمام یعني... قانونیه و

 کرد نگاه هومن به وم*س*تقیم... چیز یك بجز... دارین هم به نسبت هم شما
سش و... بجز -: گفت و   و گرفت باال سر هومن... کرد فوت کالفگي با را نف

شید مطمئن... گید مي چي فهمم مي -: گفت جدي خیلي   کمالي اقاي... با
  املش دائم عقد مثل درست موقت عقد البته -: گفت و کشید راحتي نفس باز

 کرده شييرط مورد این در زوجه اینكه مگر شييه  مي زناشييویي وظایف تمام
  زشا خاصي انتظارات تو که کردن قبول شرط این به هم فتحي خانم که... باشه

شته شي ندا شتم ازت که شناختي به توجه با ومن... با   قول بهش تو طرف از دا
. ..بگم بهت خطبه شييدن جاري از قبل نتونسييتم بودي کرده دیر چون و دادم

 - بهتون دم مي قول... باشييید داشييته اطمینان... که گفتم -: گفت هومن
 مي دارید  حرفي اگه تا دو شييما...  رم مي دیگه اجازتون با من پس... خوبه
  اربرقر سييكوت اي لحظه چند کمالي اقاي رفتن با... بگید هم به حاال تونید

 من !ندارید امري اگه -: گفت ارامي به نداشت  گفتن براي حرفي هومن... شد
  مختصري حرکت و بود پایین سرش که زد درحالي را حرف این... شم مرخص
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شت رفتن بر مبني   دهش خیره سرامیكها به سماجت با که همانطور ملیكا   دا
  از... نداشييتین کار این به تمایلي شييما که دونم مي خوب من -: گفت بود 

ست مي چه!!... دیگرچه... که...  کردین قبول اینكه سي!... گفت؟ مي بای  نف
شید سخ... ازتون ممنونم حال هر به -: وگفت ک   چند... بود سكوت هومن پا

 یك ظارانت بود  شده کالفه ملیكا... دیگر ثانیه چند باز و... سكوت باز... ثانیه
  ادبي بي ولي... کرد نمي تشكر کاش اصال...داشت را خالي و خشك تعارف

  زا را لبش گوشه حالیكه در بود  انجا او به کمك براي مرد این حال هر به بود 
 هاهست هومن کفش نوك از... اورد باال ارامي به را سرش... بود گرفته گاز داخل

شمانش تا داد سر ست  لبانش روي کمرنگي لبخند... چ ش  به موفق باالخره ن
شمان زیارت شت  سفیدي صورت... صورتش البته صد و شد دختر چ   دا

شماني شن  اي قهوه رنگ به چ سلي بین ما چیزي رو   و بود بور اي  قهوه و ع
 غم از اگر درکل... امد مي اش چهره به پهنش چندان نه لبان و کوچك بیني

  گفت شييود مي که انهایي از... بود دلنشييین کرد  مي صييرفنظر چشييمانش
 نگاه اهل!! کنم مي خواهش -: چرخاند درکام را زبانش سرانجام و"... جذاب"

  حرص با ملیكا!! برسييونمتون...بفرمایید -!!!! نامحرم ولي... نبود نامحرم به
  لهپ از... بسالمت -... اجازتون با پس -... نیست نیازي خیر نه -: داد جواب

شین کنار... رفت پایین ها ستاد که ما   خالف خب شد  جریمه برگ متوجه ای
شده سوار هنوز... داد قرار جیبش در را برگه و خواند را مبلغش بود  کرده  ودب ن

ستكي هواپیماي من...  مامان... مامان -: رسید گوشش به طاها صداي که   را
  کو؟... کنه نمي پرواز نه -!! کنه مي چرا -... نمیكنه پرواز این... خوام مي

كا بال بود  کیفش متوجه ملی   پسيير پیش حواسييش گشيييت  مي چیزي دن
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  دشييای تا کرد پرتاب خاص ژسييتي با را هواپیمایش طاها... نبود کوچولویش
ست هواپیما... کند پرواز واقعا سط در شیني اگر اوه امد  فرود خیابان و   از ما

 نجات را بازیش اسييباب تا دوید... شييد مي خراب حتما شييد مي رد رویش
 دوید خیابان طرف به.. افتاد دستش از کیف... کرد بلند سر ملیكا... دهد

 اهاط اینكه از قبل... رفت پیش صحنه این دیدن با بود  نشده سوار هنوز هومن
  چكکو هواپیماي طرف به احتیاط با و گرفت آ*غ*و*شش به شود خیابان وارد

شیني اینكه از قبل و رفت شت برش شود  رد رویش از ما   ملیكا مقابل... دا
 هب را طاها... زد مي نفس نفس و بود نهاده پیشييانیش بر را دسييتش که رسييید

  هتوج بي ملیكا کجاست؟ حواستون معلومه -: زد تشر و سپرد مادر آ*غ*و*ش
  صد مگه -: داد قرارش زمین روي بعد... فشرد خود به اي لحظه را طاها او به

:  فتگ و برچید لب طاها!!... خطرناکه...  ندو خیابون طرف به نگفتم بهت بار
 هک نكرد پرواز -: گفت و داد تكانش عصبي ملیكا!!! نكرد پرواز دیدي مامان -

... فتحي؟ خانم -: کرد صيييدایش هومن... خیابون تو بدویي باید... نكرد
 چهب اون ضمنا -: داد ادامه محكم ولي اهسته صدایي با و!!.. کیفتون بفرمایید

  از را کیف ملیكا... کنید جمع رو حواستون بیشتر باید شما... فهمه نمي است
...  دبشنو نصیحت دار و گیر این در که داشت کم را یكي همین گرفت  دستش

ست مي خوب نبود او با حق اگر فقط  بگذرد حاال بدهد  را جوابش چطور دان
ست هومن... امد مي طاها سر بالیي چه حال نبود او اگر اینكه از  را طاها د

..  .رسونمتون مي -: گفت همانحال در و برد ماشینش طرف به خود با و گرفت
صباني ملیكا کرد  سوار را او بدهد العملي عكس اجازه اینكه از قبل و   پیش ع
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  و نداد را حرفش ادامه اجازه هومن... که گفتم بهتون هم بار یه -: گفت و رفت
 -: گفت تر محكم و... هسييت نیاز من نظر به ولي... فرمودید بله -: گفت
ستگار اقاي ببینید -: گفت تندي به ملیكا... لطفا... شید سوار   و حد هترهب ر

ست و... بدونید رو حدوتون شین از و گرفت را طاها د  خود با و کرد پیاده ما
شین سوار ولي رود مي رود پیاده شود مجبور خانه تا اگر کرد فكر   نمي او ما

شد نمي خجالت... رو پر مرده... شود  کرده فكر کند  مي هم تحكم او به ک
ست؟ کاره چه  هومن... افتاد راه بنگرد  او چهره به و برگردد اینكه بدون و!!! ه
ست  مي را شدنش دور   پوزخندي و" حدود و حد: " کرد زمزمه لب زیر نگری

ست مي دلش خیلي... زد ستد مقابلش خوا   عالف محترم خانوم: "  بگوید و بای
ست شما اجازه که   شنید مي را حرف این اگر دید که دختري این ولي" منه د

صبي اي خنده... میكرد پا به قیامت شت بخاطر خوب کرد  ع  با چقدر... دا
  و رفتن خواسييتگاري و... کرد مي بحث سيينتي ازدواجهاي درباره مادرش

سندیدن ست را پ ست مي نادر سي با بوق عهد مثل... چه؟ حاال اما... دان  ک
ست!!... چیزي عجب... بود گردیده دیدنش به موفق بعد و بود شده محرم   را

  چند هر موقت  چند هر... او جریان بود شده... میاد بدش پونه از مار اند گفته
حال به ولي... خاص دلیلي براي ته شييرع قوانین در... هر مالی   معني فر

شت ست مي بود رفته او که راهي به!!... ندا شم... * * * نگری   او که راهي از چ
شت بود رفته  اظالف از شدن مند بهره از بعد داد  جواب را عرفان تلفن و بردا

  اشید دوباره که این از بود خوشحال... کرد روشن را ماشین دوستش  گرانقدر
  تعویض براي فردا حتما او که گفت مي وجودش در احسيياسييي میبیند  را

 مي خواب بي کمي بود  اورژانس بخش در روز ان... امد خواهد پانسييمان



wWw.Roman4u.iR  26 

 

 مي فكر که چیزي از تر تند ساعت بود  نخوابیده حسابي و درست شب نمود 
 کاش اي نه... ولي... نیاید خب!! چه؟ امد نمي اگر... گذشييت مي   کرد

شمش یك کارهایش رغم علي... بیاید ... بود 2 ساعت بود  ورودي در به چ
  نیم و شش ساعت حدود!!!... شده مرگش چه فهمید نمي... نبود؟ دیر زیادي

  بیماري گرم را سيرش شيد  متوجهش ورود محض به رسيید  باالخره که بود
:  رداندبرگ سر بود  بهتر اینطوري اورد  لبش به لبخندي سالمش صداي!!! کرد

شكرم - چطوره؟ حالتون... سالم - شید... کردم دیر کمي انگار... مت  -. ببخ
ستارها از یكي پیش و شد همگام شیدا با... بفرمایید... کنم مي خواهش   پر

سمان... ضیایي خانوم -: برد ست پان شون د شه عوض باید ای   زا قبل اما... ب
  اشاره داشی به بعد و... ببینم رو زخمشون وضعیت باید... کنید صدام پانسمان

...  هسييتم بر و دور همین داشييتید کاري اگه...کریمي خانوم بفرمایید -: کرد
  خندي نیم شیدا! شناسیدشون؟ مي -: پرسید اهسته و شد نزدیك او به ضیایي

  ناراحت ودب نكرده دریافت بیشتري توضی  اینكه از ضیایي... بله -: گفت و زد
 .رسید می نظر به

 چي -... کند حرکت انها سييمت به هومن گردید موجب شييیدا" آخ" صييداي
 ازگ -: داد توضی  ضیایي... بود کشیده درهم درد از را ابروهایش شیدا! شد؟

  کمي خب -: گفت هومن... دردناکه کندنش... چسبیده زخمشون به استریل
شتر شید جلو صندلي یك حرف این با و!!! بدین خرج به حوصله بی  قابلم و ک
  نجایيا تا را استریل گاز اطراف احتیاط با و برداشت را قیچي... نشست شیدا

شت امكان که   زیادي مقدار سپس... کرد کم ان هاي الیه از وبعد... برید دا
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  چند -: گفت گرفت مي باال را سييرش حالیكه در... ریخت گاز روي بتادین
ستریل گاز... کنید صبر لحظه شه خیس که ا  اب شیدا... شه مي جدا راحت ب

صت از هومن... کرد نگاهش داني قدر ستفاده فر سید و کرد ا شجو -: پر   دان
  و انداخت باال را ابروهایش هومن... کردم تموم نه -: گفت شييیدا هسييتید؟

  همش ...خوندم کامپیوتر کارداني -:  زد لبخندي شیدا... نمیاد بهتون -: گفت
سال صد -... دیگه بود دو   ادامه هم شاید...  دونم نمي -!... ندارید ادامه ق

شید سرعت با را گاز کوتاه لحظه دریك هومن... دادم صت شیدا... ک   داد فر
شت  زدن ...  کرد بررسي دقت به را زخم... نكرد هم دردي انچنان هرچند ندا
 -... شاید صورت ان در ولي... گذاشت بازش شد مي... نبود مهمي زیاد چیز
سمانش االن سمان به نیازي... اومدید که فردا پس ولي کنم مي پان   مجدد پان

  دوباره مراجعه به نیازي دیگه کنم بازش خودم اگه... اوهوم -... داشت نخواهد
  و... دکوبی زمین به را کفشش نوك...بود نكرده را اینجایش فكر اووف... نیست

 -: گفت   کند بلند را چشييمش اینكه بدون... مجدد پانسييمان حین در
 -: گفت و کرد نگاهش چشييمي زیر شييیدا!... بتونید خودتون اگه البته...بله

سیده اتمام به کارش... اومدم هم شاید شكر ضمن شیدا... بود ر  -: گفت ت
 الزمه کنید مي فكر...کنه مي اذیتش خیلي... نشده خوب نیاز پاي گویا راستي
 در - لهب -! نه؟...دیگه بودن گرفته پاش از عكس گفتید -... دکتر بره دوباره

  و دیده ضرب حال هر به...نداره حضوري مراجعه به نیازي چندان صورت این
  قرص یا پماد با شييه مي... همه این با... داشييت خواهد درد روزي چند یه

  رو تون شيماره میتونم... ببخشيید -... کرد تر تحمل قابل رو دردش مسيكن
  دارید؟ منو ي شماره مگه -: گفت و کرد او به اي خیره نگاه هومن!!! بدم بهش
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  ونشمارت محترمانه خیلي یعني این... ندارم...  نه -: گفت و زد لبخندي شیدا
!  فرماییدب... بله -! کنید؟ مي سیوش گوشیتون تو...  خب بسیار -!!!... بدید رو
 مي چیزي به...  کشييید عمیقي نفس هومن.... 090... کنید یادداشييت -

شید شب... اندی شتند منزل در داغي بحث دی   زا یكي دختر درباره هم ان... دا
ستان ست مي تازه که اي بچه... بچه یك... پدر دو   عاواق... بگیرد دیپلم خوا

 چقدر!!!... کند داري بچه خواست مي... بودند؟ کرده فكري چه مادرش پدرو
شت تفاوت او سلیقه با انها سلیقه ست مي امروزي دختري او... دا ...  خوا

شت امروزي از کاملي تعریف نیز خودش!!!... امروزي؟  یعني امروزي... ندا
شد اجتماع در که کسي یعني... چه؟ یعني...  صیل!... با شد کرده تح  هب!... با

ست مي... تر مهم چیز یك و... و... و... و!... برسد نیز خودش ستش خوا   دو
 مي بهم حالش حرفها طور این و ازدواج از بعد عشييق از...  باشييد داشييته

!...  چه شيييد نمي ایجاد عشييق این اگر... بود ممكن مگر اصييال... خورد
شق اول کارها این عوض... بود خورده خر مغز مگر بابا نه!!!!... طالق  مي عا
  برایت ما یا... بود داده التیماتوم مادر...  دیگر کرد مي ازدواج بعد   شيييد

 خانه ان در دیگر انگار!... کن معرفي را کسييي خودت یا... کنیم مي انتخاب
 هم خودش البته... شييد مي مشييخص تكلیفش باید زود... بود شييده زیادي
صرار انها که حاال!... نه؟ که چرا!...  کند ازدواج امد نمي بدش  چه... دارند ا

 در انگشتري... چرخید شیدا چپ دست روي ارامي به نگاهش... دارد ایرادي
ست قرار که حاال!!... خوب چه!!... نبود کار سي ا   خب!!!... کند معرفي را ک
...  هم کرده تحصیل... هست هم اجتماعي... هست که خوشگل... دختر این
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صیالتي گفت شود مي حاال  زیاد ولي... دهد هم ادامه شاید...  دارد هم تح
 که است این مهم!... است زیاد شناخت براي فرصت خب... شناسدش نمي

شش او از سان دارد مغزي چه!... اید مي خو ست ده عرض در ان   این ثانیه بی
  هروب... اشنایي یك... کند شروع جایي از باید هرحال به... ا تبارك... فكر همه

: داد ادامه و کرد مكثي و... بزنید زنگ تك یه هم شما ممكنه اگه -: گفت شیدا
 -... باشييم داشييته رو شييمارتون تونم مي هم من که بود این منظورم البته -

صل... * * *کنم مي خواهش... بله... اممم   او از قبل همه صب . 0: چهارم ف
سابي بیرون... بودند شده بیدار ش سرش تا را پتو... بود صدا سرو ح  تا اندک
  دیر تا پیش روز!!... خانواده این دست از امان... بخوابد بیشتر ساعتي نیم بلكه
... ا   -... بود چسييبیده رختخوابش به سييماجت با... بود بیمارسييتان در وقت

 هب چندم بار براي که بود مادر صداي این!!! شه مي دیرت دیگه شو بیدار هومن
  برود مدرسييه به خواسييت ومي بود بچه او مگر خدا اي... رسييید مي گوش

سالمتي ست خیر نه!... خودش براي بود مردي نا  ارب این... که نبودند بردار د
ست گوشش به ان متعاقب مادر صداي و شد باز اتاق در ش شو  هومن -: ن   پا

ست از!... خوابي مي همه این خبرته چه  دیگه ما... شد دیر باش زود... تو د
ست اش چهره به لبخندي!!!!!!! ها کنیم مي حرکت داریم ش   و شد خیز نیم... ن
 -: گفت اخم با مادر! برید؟ مي تشييریف کجا... سييالمت به خب -: گفت
  مسال!... خوب چه -! فرودگاه ریم مي داریم... بازیه مسخره وقت حاال... ببین
  توپ مادر...گذاشت بالش روي را سرش دوباره حرف این با و!! برسونید هم منو

شید پایین رویش از را شو هومن...  که واقعا -: گفت و ک  ...شد دیر دیگه پا
...  بینید مي رو سيياعت این...  من مادر -... نشييسييت و برخاسييت هومن
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سالمتي شتم زنگ نا شم بیدار موقع به تا گذا ... ثالم کردم تنظیم رو وقتم... ب
... کنید مي صدا منو که تمامه ساعت دو حاال... ندارید زندگي و کار شما اخه
  این... یرمم میگیرم  اژانس یه...  فرودگاه بیایید نیست نیازي گفتم دیروز که من

 که کاري و کس بي تو مگه!... چي؟ یعني -... که خواد نمي فنگ و دنگ همه
شي تنهایي ست چیزي کم... مكه ري مي داري!...  فرودگاه بري پا  ارب -... نی

  پاشييو... فرودگاه رسييونیمت مي ما...  بار هرچند حاال -... که نیسييت اولم
 مي... برخاست...  نبود اي چاره... شد دیر راسي راست که زدي حرف اینقدر

  و حاضر مادرش و پدر... شد خارج که اتاق از... گرفت مي دوش اول بایست
 ودب نكرده حرکت میز طرف به هنوز... بود مهیا میز روي صبحانه و بودند اماده

 هم اینها پس!... خواب خوش اقاي سييالم -: کرد متوقفش هدیه صييداي که
 صييب  سييالم -: برگشييت و کرد اي خنده!!... بودند همیشييه هرچند... بودند
ضولي مگه چه تو به - کني؟ مي کار چي اینجا تو... بخیر  مه تو صب !... ف
 با نكنه... شييدم نگران اخه نه -: گفت و داد باال را ابروهایش هومن... بخیر

ضا! تون خونه ري نمي دیگه!!... شده دعوات شوهرت   بیرون اتاق از خندان ر
  کنیم نمي دعوا هم با هیچوقت ما... نیست خبرا این از هم هیچ -: گفت و امد
  یا... دارین؟ هنوز رو تون خونه -: گفت متفكر هومن!! نكن زني بهم دو...

  سييریع مادر و!... ؟ بیني مي مامان -: گفت مادر روبه هدیه!!! کال فروختین
  تو باز -: گفت هدیه به رو هومن! حرفاییه؟ چه این!... زشييته هومن -: گفت
  کمك شاید گم مي...  اخه نه -: گفت مادر طرف به و!!! اومدي ولیت با رفتي
 نه -: گفت و کرد پرت مبل روي را خود رضا!! بگن شه نمي روشون دارن الزم
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 هم کمرو... تو پیش میام راس یه داشييتم الزم کمك اگه... نترس جان هومن
  رشمنك بر...  البته صد که این -: گفت و کرد بدجنسي خنده هومن... نیستم
شتي ان متعاقب و!! لعنت ... کرد مي وجود اعالم هدیه... خورد اش شانه به م

شمانش هومن... نكن اهانت من شوهر به -   ادم اي -: گفت و کرد ریز را چ
  تغییر هدیه چهره یكمرتبه فروشييي؟ مي شييوهرت به منو دیگه حاال... فروش

  نببی!!!... چند کیلویي شييوهر...  مني گل داداش تو... بابا نه -: گفت و کرد
 مهمي چیز -! چیه؟ این -!... جیبت تو بذار بگیر رو این میگم جون هومن

ست ست یه... نی سایلي از لی  سوغاتي - مثال؟ -!... بخري باید اونجا که و
  باالي بلند لیسيت به نگاهي هومن! برگردي؟ خالي دسيت قراره مگه... دیگه
:  تگف باحرص هدیه!... دانه پنبه بیند خواب در شتر -: گفت و انداخت هدیه

 ...تو و دونم مي من باشه ناقص یكیش فقط -
  یندب خواب در شتر -: گفت و انداخت هدیه باالي بلند لیست به نگاهي هومن

شه ناقص یكیش فقط -: گفت حرص با هدیه! دانه پنبه ... وت و دونم مي من با
سل شمانش حالیكه در آی  همه به اي لحظه امد  بیرون اتاق از مالید  مي را چ

سل سالم -: گفت هومن... افتاد راه و کرد نگاه س بخیر صب ... خانوم آی   لآی
سخ که بود ان از خوابالوتر ضا مقابل... دهد پا سید  ر   پاهایش از کرد سعي ر

سل نمود  کمكش رضا... رود باال  هنوز... کرد پنهان پدر سینه در را سرش آی
سل خواي؟ نمي سيوغاتي تو کوچولو -: پرسيید هومن... امد مي خوابش   آی

سك -: گفت بگیرد باال را سرش اینكه بدون  ره... تا شیش... خوام مي علو
ست نمي خوابالود  چند  هومن!... بود حیاتي بگذرد  سوال این جواب از توان

  فرودگاه به که هنگامي!!!! رفته؟ کي به -: گفت هدیه به رو و کرد اي خنده
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سیدند  سافر نفر یك هر... بود غلغله ر شت کننده بدرقه نفر ده حداقل م ..  .دا
 خانومي با داشييت دید  را کمالي اقاي انداخت  وبر دور به نگاهي هومن

 را صحبتش خانوم تا شد منتظر داد  سالمي و رفت جلوتر... کرد مي صحبت
شید مراقبش...  کمالي اقاي -: گفت مي خانومه... کند تمام   خدا از بعد... با
ست سپرمش مي شید نگران -: داد مي اطمینان کمالي اقاي و... شما د ...  نبا

 من گفت... نداد گوش   نرو گفتم بهش چه هر -: گفت ناراحتي لحن با خانوم
 رنهاگ...کنه مي جور خودش رو بقیش باشه طلبیده خدا اگه کنم  مي رو تالشم

:  گفت خودش ارامش از پر لحن همان با کمالي اقاي دوباره و... هیچ که هم
ما - یده خدا اگه... همینطوره حت ما... طلب  که حاال... داشييته حكمتي حت

ست مواظبش هم خودش کرده دعوتش شید نگران... ه   تكان سري خانوم. نبا
 - :گقت شوخي به و برگشت هومن سمت به کمالي اقاي... کرد تشكري و داد

شیمون اخر لحظه گفتم... پس؟ تو کجایي  مي -... که نكردم دیر -! شدي پ
  خواهش -! ما زحمتاي با... اومدن زود اونا خب -! اومدن؟ کي از بقیه دوني

ست کمالي اقاي... کنم مي   بیا -:  اورد در پرواز کارت سه و کرد جیب در د
ست پروازتون کارت اینا... هومن سپورتها!!!... ه  مي جده فرودگاه تو هم رو پا

  شدن گم از جلوگیري براي دانست مي داشت  اشنایي گروه کار طرز به... دم
 گهن خودش نزد را پاسپورتها همیشه کمالي اقاي دیگر دردسر هزار و پاسپورتها

  دسيت به را ها گذرنامه ضييروري مواقع فقط بود  تجربه با زیادي... دارد مي
سافران شان... کرد مي جمع دوباره مرحله ان از بعد و داد مي م  هم را ساکهای

ند معمول طبق یل پیش روز چ ند داده گروه تحو گاهي... بود ها به ن  کارت
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  و !...چندتا؟ پس -: گفت خنده با کمالي اقاي تا؟ سه چرا -: گفت و انداخت
  و يفتح خانوم مال دیگه دوتاي اون -: گفت و گرفت خود به جدي حالتي بعد

 باش مراقبشون... تا دو این جون تو جون... هومن راستي... دیگه هست طاها
  نگران خیلي... بود مادرش کرد مي صحبت باهام داشت که خانومي همین... 
  نیسييت بدهكار گوشييش... شييده بزرگ دیگه دخترت گم مي هرچي... بود
شتن بچه یك تنها!... دیگه مادره... شكالت این دا   جداي ولي... داره هم رو م
  شو سوار تو اول ماشین به شدن سوار موقع... کن دقت هومن... حرفها این از
 نكنه پرو لباس ها مغازه تو هم حداالمكان... شييو پیاده خودت هم اخر و

شید درهم را اخمهایش هومن... بهتره  من با اونا اونجا قراره مگه -: گفت و ک
  محرمیت یه قرار مگه بابا اي - ؟ چي پس!!... خواب صحت... ا   -! بگردن؟

 کنه مي موظف رو تو سيياده محرمیت همین... بله - بره؟ بتونه تا نبود سيياده
شي مراقبش ست هومن!! با ست کار این اخه -: گفت و کرد موهایش در د   در
ست ستتتر -!!!! نی صال نداره وجود این از در سرته اون حاال...  ا  هومن!!!! هم
سش  طفق... هیچي -!! کنم؟ کار چي باید من دقیقا -: گفت و داد بیرون را نف

 هم سييالمت و سييالم   دم مي تحویل بهت سييالمت و سييالم که همینطور
  برو خوش هم و جوونه هم دختر این!... بدون اینو فقط... گیرم مي تحویلش

  ظرن به -... شه نمي متصور براش زیادي امنیت عربستان در یعني این و... رو
ساله همین - رو؟ چي -! کنید مي بزرگش کم یه دارید شما من   رو خانومها م
ستان در  هر به!!!... دیدیم؟ چیزهایي چه سفرا این در ما بدوني اگه -... عرب

  دايخ وقتي  ولي... افته نمي همه برا اتفاق درسته... عقله شرط احتیاط حال
  اياق... رسید مي نظر به متفكر هومن... کرد کاري شه نمي دیگه افتاد ناکرده 
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 مي... کنم مين توصیه این از بیشتر دیگه -: گفت پیشش از رفتن از قبل کمالي
  عالمت به را سييرش فقط کالمي هیچ بي هومن! میاي بر عهدش از دونم

  و رسید سر رضا که بود نشده دور کامل هنوز کمالي اقاي... داد تكان موافقت
 ومنه! گیري؟ مي کارت تا سه تا سه... خبره چه -: گفت کارتها به اي اشاره با

شت جیبش در را کارتها سلط و گذا ستان از دوتا مال -: گفت م ست دو ... ه
  ممنون -...  بگذره خوش...  دارم دعا التماس... باشه -! دم مي بهشون داخل

  حاللیت مادر و پدر از... کرد روب*و*سي همه با و رفت اش خانواده طرف به
  چشمان به اخر سر و... فشرد آ*غ*و*شش به محكم محكم را آیسل...  طلبید

  آ*غ*و*شييش در مدتي داد اجازه و زد لبخندي خواهرش نشييسييته اشييك در
 ...بماند

سي همه با و رفت اش خانواده طرف به   حاللیت مادر و پدر از کرد  روب*و*
 هب چشمان به اخر سر و فشرد آ*غ*و*شش به محكم محكم را آیسل...  طلبید
... بماند آ*غ*و*شش در مدتي داد اجازه و زد لبخندي خواهرش نشسته اشك

 کردنشان پیدا...  زد سالن در چرخي چشمانش با... شد وارد انتظار سالن به
  النس کل ثانیه  از کسري در بود قادر که شیطان طاهاي ان وجود با نبود سخت

ست در هواپیما اینبار... بزند دور را شت  د !!... بود شده هواپیما خودش ندا
 با و... اورد مي در خود از هووووو صداي و بود کرده باز اطراف به را دستانش

  مهمان لبخندي... بود بامزه امد  مي در حرکت به هوا در موهایش چرخیدنش
  فاصله  با !بود دستانش در برنده برگ...  نبود نیازي... نرفت جلوتر... شد لبش

  نمي طول زیاد دانست مي...  انتظار کمي. نشست باشد دید در که طوري اما
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  و ددا لم اسودگي با... داشت اخر داشت  تایم حال بهر بیشتر  چه هر... کشد
! بود؟ مانده چقدر پرواز وقت تا... کرد تبلیغي کاغذهاي خواندن به شييروع

  !دانسييت نمي را بیایند انجا به تر زود اینقدر باید چرا که را این حكمت هنوز
ست مي هم شاید شد  این از غیر شد مي حال هر به ولي!... دان   ملت وقت با

ستش پاي روي را چپش پاي!! بود هم شاید... نبود ه*ر*ز علف که   انداخت را
ست و ست مي بعد اینكه به هنوز... خوا  -... که بود نكرده فكر کند چه خوا

شنا... بود زني ظریف صداي سالم   خندلب... نداشت زیاد فكر به نیازي بود  ا
شت  پوستش زیر از محوي کامال صباني قیافه هنوز گذ  ار دیدارشان اخرین ع

  صندلي از طمانینه با! کند فراموش شد مي مگر... حدود و حد...داشت یاد به
  و کرد او به نگاهي نیم و داد لبي زیر کامال را جوابش سييالم -... برخاسييت
صله شت منظره به و برگرفت را نگاهش بالفا   دايص... شد خیره ملیكا سر پ

شدار نفس شت انتظاري چه شنید  را ملیكا ک شت!... دا  کرد مي رعایت دا
!!  ؟امرتون بفرمایید -: گفت بگیرد دست دور از را نگاهش انكه بدون... همین
س اگر یعني... بود ادب بي خیلي انگار گرفت  دندان به را لبش ملیكا  به تشد
سید مي کمالي اقاي سط از را او ر ساوي نیمه دو به و سیم م   نمي کرد  مي تق

ید كه این دسيييت پروازش کارت فهم ند مي چه مرتی  شييود مجبور تا ؟!!ک
 که که بود خوب بودند  شده مشت چادر زیر دستانش" امرتون بفرمایید"بشنود

شت قرار دید معرض در ست مي... ندا صال کرد  مي کنترل را خود بای   اگر ا
  تغییر اختیار بي لحنش... بگیرد سرش به گلي چه خواست مي کرد نمي کنترل
  تغییر!! شييماسييت دسييت ما پرواز کارت انگار -... حرصييي و تند بود  کرده

  کیف... امد نمي بدش بود  اورده در را حرصش که این از بود  مشهود لحنش



wWw.Roman4u.iR  76 

 

!!" کني حظ خودت که بدم نشييونت حدودي حدو یه جون بچه... " داشييت
شان و خط برایش شید مي ن  که را هموني دارم....  بمان حاال... " عجب!!... ک

یت گفتي خودت چه دیگر!!" کنم مي رعا یاد نبود  ب  مي... نبود هم جوان ز
  اسخشپ!!.. بله -... نبود سختي کار کند  پنهان را لبخندش راحتي به توانست

!!  دیگري العمل عكس هیچ بدون... بیشييتر نه کمتر نه بود  کلمه یك همین
ضایت باالخره بلكه... بود منتظر هنوز ملیكا .. .بدهد پس را کارتها و بدهد ر

ست هومن تفاوت بي چهره به متعجب   نه اما ست مي دلش... نگری   داد خوا
 هومن صداي این! ندارید؟ اي دیگه کار -!!" دیگه بده خب... بال و بله"  بكشد

 مي دلش ملیكا بنشييیند  خود صييندلي روي دوباره بود کرده قصييد که بود
  اواقع یا مرد این... ؟!ندارید اي دیگه کار که چه یعني... ببرد را سرش خواست

شید هم در را اخمهایش ملیكا... نفهمي به بود زده را خودش یا بود نفهم   و ک
 هومن... لطفا -: داد ادامه حرص با و!! بدید رو ما پرواز کارت -: گفت محكم
  و!!!! خب گفتید مي اولش از رو این اهان -: گفت و انداخت پایین را سرش
ست ...  گرفت ملیكا سمت به و کرد جدا را کارتها از تا دو و کرد جیبش در د
 ورتص به ناچار!!! نشدند رها کارتها اما بگیرد  را انها تا برد پیش دست ملیكا
 را شييدنش پاره از ترس اگر... بود کارتها روي دو هر دسييت کرد  نگاه هومن

شت شید  مي بیرون را انها زور به ندا  رد... بكند اعتراض تا کرد بلند سر ک
  تواندن ترسید مي بود  شیطنت از پر که درونش برعكس نبود چیز هیچ نگاهش
  املیك یعني!!! نكنید گمش -: توانست مي بایست مي اما... اما کند  ادا محكم

ست مي دلش سي در رو و متانت هرچه خوا ست حرفها این و وا  کنار یكجا ه
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  فكري چه خودش با او!!!... بكوبد مرد این سر روي محكم را کیفش و بگذارد
 ...لعنتي...  لعنتي... کشید عمیق نفس چند!... بود؟ کرده
سي در رو و متانت هرچه خوست مي دلش ملیكا یعني   هست حرفها این و وا
 خودش با او!!! ... بكوبد مرد این سر روي محكم را کیفش و بگذارد کنار یكجا

شید عمیق نفس چند!... بود؟ کرده فكري چه   مامت با... لعنتي...  لعنتي... ک
  پاره...  کرد نمي رها را دسييتش خود هومن اگر...  کشييید را کارتها قدرت

 دور او زا کوبید مي زمین به تقریبا که گامهایي با ملیكا... بود حتمي شدنشان
 همیشييه معمول طبق پروازشييان... داد لبخند اجازه لبانش به باالخره... شييد

 يم تازه... کردند مي شك بایست مي بود این از غیر اگر اصال... داشت تاخیر
ست شان که اوردند مي جا به را خدا شكر بای   یكي)!!!!( معقول   حد در تاخیر

ساعت شتر نه بود دو سال هومن نظر به که مدتي از بعد!! بی سید  یك  دعوت ر
 اهاط متوجه شدند  پیاده اتوب*و*س از وقتي... شوند هواپیما سوار تا شدند

شوق که شد شت و... بود شده خیره هواپیما به فراوان ذوق و با   سوال سرهم پ
 - کوچیكند؟ چرا هاش پنجره... مامان - چیه؟ این... مامان -: پرسييید مي

  قدر این چرا این... مامان - شینه؟ مي کجا رانندش - شكلیه؟ این چرا بالهاش
ست؟ گنده سمون؟ میره چطور - ا سخش کرد مي سعي ملیكا ا  -: بدهد را پا
  این باید... شيين مي دیده کوچك اینجا از نیسييتن کوچك... هواپیماس خب

... نگ مي خلبان هواپیما راننده به... کنه پرواز بتونه هواپیما تا باشيين شييكلي
 هک نباشه گنده -: کرد اي اشاره انگشت وبا... اونجا...  میشینه هواپیما جلوي

شن جا توش ادم همه این شنش داره موتور... دیگه میره خب... که نمی  مي رو
شین مثل... کنن   چون ولي... کنه مي حرکت هم این... کنه مي حرکت که ما
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 چه خلبان مامان -: گفت طاها... اسييمون ره مي اونها از اسييتفاده با داره بال
شم خلبان خوام مي هم من...  ببینمش خوام مي... شكلیه؟  منو مامان!!!...  ب

 یقهدق یه طاها... ا   -: بود شده کالفه ملیكا دار و گیر ان در... خلبان پیش ببر
  عاقبت.. .کشید ها پله سمت به و گرفت را دستش و... ببینم بگیر دهن به زبون

  سييوار که نبود بارش اولین...کند هواپیما وارد را کنجكاوش پسيير توانسييت
شتر انگار اینبار اما   شد مي هواپیما  ار صندلي شماره هومن... فهمید مي بی

  یكي فاصله با... امد مي سرشان پشت تقریبا...  A..B..C...02... بود حفظ
  خب... او کنار ملیكا و بود نشييسييته پنجره کنار طاها رسييید  وقتي... نفر دو

  باالي را دسييتیش چمدان!!... بود مي ملیكا کنار بایسييت مي هم او صييندلي
ست و داد قرار جایگاهش در سرشان ش شت ملیكا... ن شاد چشمان با و برگ  گ

  کارت وقتي خب... بود نكرده را اینجایش فكر... اوه... کرد نگاه او به شييده
  طرف به...  عجب... دیگر بود هم سرهم پشت یعني...  بود او دست پروازها

سته و چرخید طاها سرم جان طاها -: گفت اه شین اینجا بیا تو پ   امبی من   ب
جا... خوام نمي -... تو جاي كا... دارم دوس رو این باره ملی باني با دو  مهر
  راینقد ملیكا صداي... کنیم عوض رو جامون بیا!... کنه مي فرقي چه -: گفت

...  خوام نمي -: کشید داد طاها یكمرتبه... بود تر شبیه پچ پچ به که بود اهسته
  دکشی لبش روي را دستش هومن... بشینم پنجره کنار دارم دوس...  خوام نمي

... کند چه دانسييت نمي ملیكا... کرد فوت بیرون به ارامي به را اش خنده و
صال ست ا شت دو ستگار اقاي این پیش ندا شیند ر سم... بن  چه کوچكش ا

صال!... بود؟ سم حتما!!!... بود کرده فراموش ا سابي و درست ا شت ح  که ندا
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ست مي اگر حاال!... بود نمانده خاطرش در ش شكال زیاد هم ن شت ا   ولي ندا
شایند برایش ساعت چهار سه این تحمل  یه...  مرد   یه کنار هم ان... نبود خو

ضول... بود هم رو پر... بود که نفهم کمي احتماال... اهان... ؟ چي مرد    هم ف
  اورا نمیتوانسييت این از بیش دیدار دوبار در خب... بود زیاد احتمال به که

 يم دلش هم طرفي از!! کرد مي پیدا او از بیشتري شناخت کم کم!!... بشناسد
ست   عالف ولي... بود برده را ابرویش دادش ان با که بپیچاند را طاها گوش خوا

 مي رشت جري   بچه با دعوا... ببرد پیش را کارش سیاست با توانست مي فقط
سر... کرد سقلي قد ان با شناخت مي که را لجبازش پ  مي لج سر اگر اش ف

سي حرف به هرگز افتاد   دوني مي... خوشگلم... مامانم -... داد نمي گوش ک
  راچ - چرا؟ -! بهتره برام بشینم اونجا اگه!... شه مي بد هواپیما تو من حال که

شیني اینجا چرا - چي؟ ستش و بیا خدا اي شه؟ نمي بد حالت ب   زا... کن در
ست شت چرا یك چیزي هر براي... بچه تو د  چه... اونجا...  اینكه برا -... دا
  هوا پنجره کنار اینكه برا -... پراند همینطور... بود مانده...  داد مي جوابي

 يم باز اینجا پنجره مگه مامان... ا   -: پرید باال نهایت بي باذوق طاها!!!!! میاد
 هاي بچه هم بچه که اخ... بود داده که بود جواب هم این... که واقعا!! شييه؟
  از تا که امروزي هاي بچه!!!...  شييد نمي حالیشييان هیچي خدایي که قدیم

  اگر طاها همین... دارند نمي بر دست درنیاورند سر هم موشك رانشي انرژي
  ملیكا وقت ان... کرد مي حالجي هم را سیاه جعبه واحد ان در کردي مي ولش

ست نمي هومن!!!... میاد هوا اینكه برا گوید مي او به  خود تواند مي کجا تا دان
 من املیك... خودش براي بود شده جوکي جریانشان نزند قهقهه تا کند کنترل را

  و!!! یخورهم بیشتر اونجا به باالیي کولر باد بود این منظورم نه -: گفت کنان من
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ضاي محض" کرد دعا دل در  را لبانش طاها"  بخور گول را بار یك این خدا ر
  شييدن بلند خوام مي اخه -: گفت ملوکانه اندیشييه کلي از بعد و کرد غنچه

شه -... ببینم رو هواپیما   ضعو رو جامون شد بلند هواپیما اینكه از بعد...  با
ست  کموني تیر اون از برام اونوقت -: گفت مكثي با طاها کنیم؟   ارهدوب شك

  اره -!!... طاها تو دست از اي!!... طلب؟؟ فرصت اینقدر هم بچه! خري؟ مي
...   بحث و بحث هي و شوند مي جمع روانشناس همه این بعد... بیا! خرم مي
 مهم...  حال هر به خب!! ایند مي بار لوس زمانه و دور این هاي بچه چرا که

.. . دارد نگه باز جغد عین را چشمانش پرواز مدت تمام نبود مجبور که بود این
 ...داشت پرواز در که مناسبي نا شرایط ان با هم ان

شمانش پرواز مدت تمام نبود مجبور که بود این مهم...  حال هر به خب  را چ
سبي نا شرایط ان با هم ان...  دارد نگه باز جغد عین شت پرواز در که منا   ...دا

ستان... شد کنده زمین از هواپیما عاقبت  ار صندلیش بازوي محكم ملیكا د
 سهایشنف... بست را چشمانش... داد تكیه صندلي پشتي به را سرش... فشرد

 ار سفر این عاقبت و اخر خدا...اندیشید خود با... بود شده عمیق ولي منقطع
صوص... کند خیر به سعود که بخ ستانش تا نبود... نبود هم م ست در را د   د

. "..باش ارام... "کند زمزمه گوشييش در تا نبود... بفشييارد و بگیرد اش مردانه
ند... نبود دیگر...  نبود كه مان گاه هومن... نبوده هرگز این   متوجهش ناخودا
  ل*ذ*تي چه... راند مي را هواپیما خود  دادند مي اجازه اگر که طاها و... بود
  پسيير و مادر... بود گذشييته پرواز از یكسيياعت از بیشييتر کمي!... برد مي

شان  نهاده مادرش پاي روي را سرش طاها... بودند کرده عوض باهم را جاهای
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 ومنه و... بیحرکت و بود بسته سفر اول از هم ملیكا چشمان... بود خوابیده و
 هر... خوابید حرکت و صدا سرو همه این با شود مي چطور که این از متعجب

ستش دم چه سیده د   خوابش... راهنما تا گرفته روزنامه از... بود خوانده بود ر
.. . کشید راحتي نفس...  اورد را پذیرایي وسایل مهماندار وقتي... برد نمي هم

  یزم... گرفت قرار میزش روي غذایي بسته سه... شد مي گرم سر کمي حداقل
 به... شد خوردن مشغول و گذاشت ان روي را ها بسته از دوتا و کرد باز را طاها

  شييد مي فقط!!... هواپیما روي رنگ بي و مزه بي غذاي!!... غذایي چه به
شتند مي مقابلش غذایي چنین خانه در اگر... خورد همانجا   نمي هم لب گذا

 به تاخیر  همه ان با تازه... بود بهتر بیكاري از لحظه ان در حال هر به... زد
 هب غذایش تقریبا! نبود خبري ناهار از دیگر و شد مي محسوب ناهارشان حتم
  و کرد نگاهش هومن... نشست و گرفت باال را سرش طاها که بود رسیده انتها

 مي -... اره یعني... داد تكان را سرش طاها خوابیدي؟ خوب -: گفت مهربان
 بسته از یكي هومن... مرغ و برنج - هست؟ چي - کنم؟ باز رو غذات خوري

شانش و کرد باز هارا ... کن جدا رو قرمزها و زردها اون -: گفت طاها... داد ن
شك منظورش   وا...  بود بچه وقتي اورد بیاد هومن... بود برنج روي پیاز و زر

  بیا -: کرد سوا را انها حوصله با... امد نمي خوشش ها قرمز و زردها این از هم
...  عزیزم نه - که؟ نمونده دیگه -: گفت و کرد نگاه دقت با طاها...  بخور... 
شه مونده هم اگه ست در را غذا حرف وبااین... جداکن خودت با   و گرفت د

  لبخندي هومن! شدم بزرگ... بلدم خودم نه -!... بخوري بدم من بیا -: گفت
  و ریخت هم کمي هرچند... خورد مي اشتها با... گذاشت راحت را بچه و زد

شابه... کرد مي پاش ست هم نو سلط و خوب... زد مي حرف خوب... خوا   م
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شابه ولي...    اول هومن که طوري... بامزه و غلط...  کرد مي تلفظ غلط را نو
 با تا!!... چه یعني نفهمید وهمن!!... بده دوباشييه -... خواهد مي چه نفهمید
  وا نوشابه سر که حیني در و خندید هومن... این از -: گفت و داد نشان دستش

سم -: گفت   کرد مي باز را شابه این ا ست نو شابه...  بگو!... ه ش - نو   هدوبا
 - به حاال -.. شا - شا بگو حاال -... نو - نو بگو -: گفت و خندید باز هومن

 هگون و خندید دل ته از ولي ارام هومن دوباشه - به..شا..نو... بگو حاال -... به
 -! بله -.. بله... نه اوهوم - اوهوم - ب*غ*لم؟ میاي -... ب*و*سید را پسرك
 طاها... بخورد را اش دوباشه تا کرد کمك... نشاند پایش روي را او و بیا خب
  معذب... کرد مي نگاه مادرش به و خورد مي تكان تكان هومن پاي روي هي
  سرش... بود کرده بغض کمي طاها شده؟ چیزي طاها -: پرسید هومن.. بود

  اشييكالي -: گفت مالیمت با هومن!! دارم جیش -: گفت و انداخت پایین را
... نه -: گفت ناراحتي با طاها کني؟ بیدار رو مامانت خواي مي... که نداره

 همب بابا... شه مي بد هواپیما تو مامان حال - چرا؟ -! ببرتم تونه نمي مامانم
شته کاري مامان با هواپیما تو بود گفته شم ندا شت... اهان -! با  گاهن و وبرگ

 هب رنگش... گفت مي راسييت بچه انگار... انداخت ملیكا صييورت به دقیقي
سید مي نظر به پریده شدت   دوباره... بود نخورده تكان هم پرواز اول از... ر
...  یاب...  باشه -: گفت... بود تر بحراني او وضعیت انگار...  شد طاها متوجه

 ...کرد باز را چشمانش ملیكا... که بود برنخاسته کامل هنوز... برمت مي من
 يم سعي حالیكه در کرد باز را چشمانش ملیكا... که بود برنخاسته کامل هنوز
  لبانش... کرد او به نگاهي هومن. برم مي خودم -: گفت شييود  بلند کرد

http://www.roman4u.ir/


 79 و عشقطواف 

ست طوري -: گفت... سفید سفید بود  شده صورتش همرنگ  يم من...  نی
شینید شما...  برم ست... آخه نه -: کرد تعارف ملیكا! ب ست در   چرا -... نی

  ستد و... گردیم برمي زود... شدم خسته نشستن از اتفاقا!... نیست؟ درست
  خدا از ملیكا. افتاد راه بشيينود  دیگري حرف اینكه از قبل و گرفت را طاها

سته ست  خوا ش شین در گاهي حتي... بود بد واقعا حالش ن   بد حالش هم ما
 کرد  مي درد هم سرش...  نبود وصف قابل هیچ  دیگر هواپیما در... شد مي

سمت این از صال سفر ق شش ا شتند  اي دقیقه پنج... امد نمي خو  نهوم برگ
ستن محض به... بود گرفته مهماندار از هم اب لیوان یك ش  خطاب را ملیكا ن
 باز ار چشمانش ملیكا! کنید باز رو چشماتون لطفا!... فتحي؟ خانم -: داد قرار
... خورد مي بهم هم حالش انداخت  انها سمت به نگاهي حالي بي با و کرد

  مونیدب حرکت بي و ببندید رو چشماتون اگه -: گفت ارام هومن... بود افتضاح
  چند... مونده پرواز از نیم و ساعت یك حدود تازه... شه مي بدتر حالتون  

شید عمیق نفس ست  خوش دلش هم بابا این کرد فكر خود با ملیكا... بك   ا
 زمزمه... بكشید عمیق نفس چند گوید مي او وقت ان   خورد مي بهم حالش

به همینطوري... نه -: کرد باره اینكه از قبل!! خو   برگردد  قبلي حالت به دو
شه بهتر حالتون خواهید مي -: گفت تر محكم کمي هومن  بود معلوم یانه؟ ب

ست مي که . ..بدید انجام گفتم که رو کاري پس... خب خیلي - بله -... خوا
 را انگشتانش هومن... توانست انگار بكشد  عمیق نفس چند کرد سعي ملیكا

  :گفت همانحال در و داد انجام کششي حرکتي دستانش با و کرد قالب هم در
... کنید تكرار بار سه دو رو حرکت این... بدید انجام رو کار همین هم شما -
  دیگري کششي حرکت و کرد صاف را قدش و داد عقب به را هایش شانه بعد و
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... بدید انجام هم رو حرکت این همچنین -: گفت و داد فقراتش سييتون به
  بعد اما کشید  مي خجالت کمي اولش کند تكرار را او حرکت کرد سعي ملیكا

  برخاست هومن... داد انجام را کششي حرکات تر راحت   بهتر حسي داشتن با
شت ني عدد یك کیفش از و شت اب لیوان داخل را ان و بردا   سمت به و گذا

  گرفت ار لیوان ملیكا!! بخورید ني با رو اب... بفرمایید -: گفت و گرفت ملیكا
. تونم مين -... بیشتر -: کرد اصرار هومن... بخورد بیشتر قلپ یك نتوانست و

 چه اوه پایین؟ یا باالست فشارتون معموال -: گفت و گرفت دستش از را لیوان
  مبگذری رسید  مي نه به زور به بود هم سالم که مواقعي فشارش!!... گفت مي

شت قند دوعدد پایین -... که موارد سایر از  بهم و انداخت اب داخل و بردا
  ور حالتون... کنید سييعي... بخورید بتونید اینطوري احتماال -: گفت... زد

  دونب خواست بود  تر تحمل قابل شیرین کم اب خوردن بار این! کنه مي بهتر
  لیوان تا کشييید طول مدتي... بخورد ني با که کرد تاکید هومن که بخورد ني

 گویا... او نگاه زیر ملیكا کرد  مي نگاهش م*س*تقیم هومن... شييود تمام
ستانش که پیش دقایق عكس بر... بود شده گرمش کمي سته یخ د ... ندبود ب

  تسم به و اورد در جیبش از( داشت باخود همواره که) نعنایي ادامس بسته یك
  نديلبخ متشكر نه -!!... دهنتون بذارید ادمس دونه یه -: گفت و گرفت ملیكا

  ادامس اي دقیقه ده یه!... خوبه حالتون برا... کنم نمي تعارف -: گفت و زد
  وناذیتت ناهار شيياید   اب بعد بالفاصييله... بخورید رو ناهارتون بعد بجویید

 -: گفت همین براي... زد نمي خوردني به لب پروازها در هرگز ملیكا! کنه
!!...  خورید مي چرا -: گفت جدي کمي هومن... خورم نمي اصال که رو ناهار
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سنه شیدحالتون که گر سي ملیكا... شه مي بد با شت  دهانش در را ادام   گذا
 مه تنفسييش... بود شييده بهتر حالش بگوید  دروغ خودش به توانسييت نمي

ساس بود  شده تر راحت  هومن... بود کرده رهایش هم خوردگي بهم حال اح
  مكیدني شييكالت و ادامس خودتون پیش داشييتید  پرواز وقت هر -: گفت

.. .کنید دور خودتون از رو ترس کنید سييعي... خوبه براتون... باشييید داشييته
  پرواز عمده علت... چرا -... ترسم نمي من -: گفت و دوید حرفش بین ملیكا

سه از گرفتگي ... داره مه اي دیگه عوامل البته... کنید تكذیبش اگه حتي... تر
ست که فهمید نگاهي با... بله - بهترین؟ حاال  مه لبانش دیگر گوید  مي را
  لیسييت به کرد فكر ملیكا شييكر رو خدا... خب -!! نبود صييورتش رنگ

  یشترب... کمي فقط البته کند  اضافه هم را مهربان کمي تواند مي خصوصیاتش
!!!: دش تشكر به مجبور و! نبود رو پر کم که بخصوص!!! کرد مي رویش پر ان از
 .کمكتون از ممنونم -

ست به کرد فكر ملیكا صیاتش لی صو ضافه هم را مهربان کمي تواند مي خ   ا
شتر... کمي فقط البته... کند صوص!!!... کرد مي رویش پر ان از بی  کم هک بخ

شكر از مجبور و! نبود رو پر   لحظه چند هومن. کمكتون از ممنونم -!!!: شد ت
ستي!... صندلي به زد تكیه و اورد لب بر لبخندي... کرد نگاهش خیره اي  را

  سال 68... امد مي نظر به سنش از تر بچه خیلي ملیكا... بود نكرده دقت چرا
...  وردخ نمي بیشتر سال چهار و بیست یا سه و بیست بر و دور چیزي...  نه... 

  شاید. !..داشت مشكل تشكر با پسر این اصال...  بود حاصل بي ملیكا انتظار
  از هاینك از بعد که پیش دفعه از ان... بدهد را تشكر جواب نبود بلد بیچاره هم

 مي نظر به گفت  لب زیر کنم مي خواهش یه برخاسيت زم*س*تاني خواب
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ستجو را ذهنیش فایلهاي تمام رفته رسید  چه مهکل این جواب در ببیند کرده ج
  پاك اش حافظه از کال بخصييوص فایل ان که... این از هم این... گویند مي

 در که افتاد طاها به چشييمش... نكند تشييكر دیگر باشييد یادش... بود شييده
سر این... بود خوابیده هومن آ*غ*و*ش  !...بود رفته مرد این ب*غ*ل به کي پ

 -... بود همینطور همیشه... گرفت مي انس زود خیلي!... طاها دست از امان
شاره با... رستگار؟ اقاي سته صندلي رو بذارینش -: داد ادامه طاها به اي ا  خ
صرار ملیكا... که نداره وزني نه -! کنه مي تون  نه -!... شید مي اذیت -: کرد ا
!  داره دوس رو خوابیدن ب*غ*ل در طاها انگار... میاد خوشييم ها بچه از... 

شید عمیقي نفس ملیكا   دب پدرش... داره عادت کار این به... بله -: گفت و ک
 گفتم مي هم چه هر...خوابید مي اون ب*غ*ل همیشييه... بود کرده عادتش

  نخوابه من ب*غ*ل بشييه بذار نداره عیب گفت مي شييه  مي عادت بد بچه
...  داره؟ نیازها ازاین سييال چند بچه مگه گفت مي!!... بخوابه کي ب*غ*ل

  چشمانش!... رفت نخواهد هیشكي ب*غ*ل دیگه خودش شد  بزرگ که کمي
 ار سرش... کند گیري جلو شدنشان ریخته از تا کرد سعي... بودند شده مواج

!...  ودب گذاشته سر پشت ماه چند دراین را تنشي چه... برگرداند پنجره سمت به
سته هم وهنوز   و ردک نگاهش غمگین هومن... بیاید کنار فقدان این با بود نتوان
شون خدا -: گفت ارام خیلي سلیت... کنه رحمت  رد ملیكا... بهتون گم مي ت

ست نمي.. نگرفت پنجره از را نگاهش و داد تكان سري فقط جواب   این خوا
 مي نصورتشا به که گرمایي شدید موج با... ببیند را اشكهایش)!!!( غریبه مرد

ستان خاك در که شد باورشان خورد  شت!... امدند فرود عرب   و بود ماه اردیبه
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  نفس طور به... انجا اما...  بود مالیم و مطبوع هوا هنوز خودشييان شييهر در
 -: گفت طاها... گذاشتند پلكان روي به قدم اینكه محض به... بود گرم گیري

ست نزدیك اینجا چون -! داغه؟ اینقدر چرا اینا خورشید...مامان... ا ستوا ...  ا
ستوا - شان با... شد شروع طاها سواالت خدا واي! . . . چه؟ یعني ا  به ورود

ستند مدینه فرودگاه ساختمان سي توان شند نف سي پدر خدا... بك   کولر هک را ک
 مي چه باید نبود سييرمایشييي وسييایل اگر واقعا... بیامرزد بود کرده کشييف
شبختانه... کردند؟  مه و بود کوچكتر هم... بود جده فرودگاه از بهتر انجا خو

 چك هاپاسپورت فقط... داشت کمتري معطلي بنابراین... کردند مي اذیت کمتر
شان وقتي... رفتند مي پیش نوبت با... خالص و شد مي   ایيت سه شد نوبت

  لباس و بود چرده سييیه مردي مامور...ایسييتادند گذرنامه کنترل مامور مقابل
 دلشييوره بدجوري ملیكا... کرد نگاهي مدارك به... برداشييت در نیز فرمي

شت  را مدارك کل اول مامور... مبادا...ندهند راهش مبادا... نپذیرند مبادا... دا
 شما -: گفت غلیظي لهجه با او به رو و کرد چك را هومن گذرنامه بعد و دید

  از گامي چند شد مجبور او و زد زنگ هومن موبایل حین همان در... بفرمایید
ها له ان گاه مامور... بگیرد فاصيي كا به عمیقي ن ندي و کرد ملی   لبش بر لبخ

 را طاها ملیكا کو؟ بچه - بله -! فتحي؟... ملیكا...امم...شييما -.. نشييسييت
 -: داد گفت مي تكان سري درحالیكه مامور... ببیند هم اورا تا کرد ب*غ*ل

  ...کرد اي خنده و کرد نگاه را روبرویش سفید و بور دختر دوباره و.. هان...هان
  چند... شييما -... فهمید مي خوبي به را این ملیكا... داد مي کشييش بیخود

  جواب وار زمزمه و متعجب ملیكا! شهر؟..کدام اهل - سال 68 -! سالته؟
 کنارش هومن...!!!!! ماشيياا... ماشيياا... هان -: گفت باز نیشييي با مرد... داد
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ستاد شاني بر اخمي با و ای شد؟ تموم -: گفت پی ... ردک نگاهش فقط ملیكا! ن
 -: گفت مامور به رو اخم همان با هومن!... دانست مي چه... نداشت جوابي

شكلي ست؟ م   ملیكا...  گرفت سمتش به را مدارك هومن دیدن با مامور! ه
  لوترج که گامي چند... افتادند راه... بود شده تمام انگار... کشید راحتي نفس
  دي؟ب جواب سواالتش تمام به نبودي مجبور -: گفت تندي به هومن   رفتند

 مجبور -: گفت تندي به هومن   رفتند جلوتر که گامي چند. 0: پنجم فصييل
  جبتع از شده گشاد چشماني با ملیكا بدي؟ جواب سواالتش تمام به نبودي

  حرف به خواسييت مي نفهمیدي که نگو - چرا؟ -: گفت و کرد نگاه او به
 ایسييتاد مقابلش در هومن... معموله سييواالت کردم فكر خب -! بگیردت
صي سید؟ من از چرا پس -: گفت حر صي ملیكا نپر   از کالفه و او لحن از عا

صال اینكه   ردیگ سمتي به نگاهش!! بدونم چه -: گفت دارد  او به ربطي چه ا
ست مي کجا از خب...  بود او با حق انگار...گردید متمایل صال... دان  چه ا

صیري شت تق ضم واقع در... دا شا ه ... دبو سنگین برایش مردك گفتن... ا ما
 سييایز... داد مي قورت را ملیكا چشييمانش با داشييت...چران چشييم مرد

  دختر این به خود بي... که واقعا... بود شييده فوتبال توپ اندازه چشييمهایش
  ولي ...بود واض    بود کرده ناراحتش اینكه... کرد نگاهش دوباره... بود پریده
  پرسييشييگرانه ملیكا!... بریم -! ... بود گذشييته... کرد کاري شييد نمي دیگر

 که دانسييت مي البته... عجب... بود شييده ارام اي یكدفعه...کرد نگاهش
...  اخم... داشيييت تعجب جاي ولي... اسيييت نشيييده مرتكب اشييتباهي
صبانیت  مرد دو فقط زندگیش در... شناختش شد نمي... ارامش وحاال... ع
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  دوسييت را دخترش نهایت بي که مردي...  پدرش اول... داشييتند حضييور
شت  گاهي اگر حتي...کرد مي حمایتش جوره همه... خرید مي را نازش... دا
  مامت با اما... نكند درکش زیاد گردید مي موجب داشتند که زیادي سني تفاوت

سته ... داد مي نظر... داد مي گوش... کرد مي قبول... امد مي کنار هایش خوا
  بر تصييمیمات این گاهي چند هر بگیرد تصييمیم درسييت تا کرد مي کمكش
  ان تا پدرش که اي مساله ترین عمده... بود مي خودش خواسته و میل خالف

 ابانتخ خواست مي وقتي... بود اش تحصیلي رشته داشت  مشكل ان با روز
 یك رايب رشته این بود معتقد... بخواند تجربي   داشت اصرار پدر   کند رشته
  تشدس زیر از اي مساله هیچ... بود ریاضي عاشق ملیكا اما... است بهتر دختر
  نشده حل مساله که را هایي شب داشت یاد به خوب... شد نمي رد نشده حل
شت دفتر در اي ساله... دا سته روز در که اي م   ان...  کند حل را ان بود نتوان

 مي مرور ذهنش در را مسياله و شيد مي بیدار خواب از بارها صيب  تا شيب
 كی که را سوالي جواب و برخاسته جا از شب که بود افتاده اتفاق چقدر... کرد

 ازيب... ریاضي از برد مي ل*ذ*تي چه... باشد نوشته   رسیده ذهنش به مرتبه
... شوي مي قبول پزشكي از برگرد برو بي تو گفت  مي پدر...  ارقام...  اعداد با

شش ولي ضي... نبود بدهكار گو شت عالمي برایش ریا ست نمي که دا   خوا
 اما.... زد حرف او با زیاد پدرش... خواند ریاضي که شد این و... کند رهایش

... خوددار... مالیم بود مردي...  مسعود...  شوهرش دوم... نگفت زور هرگز
شت سني تفاوت سال سه تنها او با... باوقار و... ارام  مي را هم حرف... دا

 رد... باشد شده دعوایشان اصال که نداشت یاد به... بودند راحت... فهمیدند
 در چه و... ناراحتي مواقع در چه... هیجان در چه... بود صييبور امور همه



wWw.Roman4u.iR  82 

 

  از گرا حتي... بود نشنیده را فریادش صداي گفت  توان مي جرات به... شادي
شدار سكوتي... بود سكوت العملش عكس تنها بود  دلخور چیزي  که... ک
 هم سكوت این که بود اینجا جالب و... لنگد مي کار یكجاي فهمید مي ملیكا
 همان شييد مي دوباره زمان این گذر از بعد و داشييت را خودش خاص زمان

سعود صیات از... سابق م صو شش اخالقیش خ   زندگي همان... امد مي خو
  طوفان این یكمرتبه نفهمید اما... داشت کنارش در خواست مي دلش که ارامي

  زندگي از او مگر... نفهمید... کرد رو و زیر را زندگیش و امد کجا از سهمگین
ست مي چه ضي که او... خوا شكري... بود را   فكر... اکنون اما... بود نكرده نا
  هایش ماجرا همه که سریالي مانند... است رسیده انتهایش به زندگي کرد مي

  نمي متما چرا پس... باشد نرسیده فرا ان پایاني قسمت هنوز و باشد شده تمام
  طلبیده را مرگش چقدر ماهه چند این... بماند زنده خواسييت نمي!!... شييد؟

 خسييته... امد مي بدش بود قشيينگ حرفهاي و دلداري هرچه از دیگر... بود
 دردش فهمیدند مي چه انها مگر... مردم چرت حرفهاي شنیدن از بود شده

ست ست همین دنیا... بگویند دادند مي اجازه خود به چرا پس... چی   باید... ا
ست نمي... ساخت ست نمي...  خوا سازد که خوا ست نمي... ب   دوباره خوا

  از.. .نداشت را توانش...  بریزد فرو دوباره روزي شاید که کند بنا را اي اشیانه
شود ساخته که چیزي... ساخت نمي پس...  ترسید مي شدن خراب  فرو... ن

ضیش ذهن دوتاي دو را این!!!... ریزد نمي ... بود درگیر هنوز... گفت مي ریا
ساله درگیر سیده جواب به که اي م  يم خوابش بي...  کرد مي اذیتش و بود نر

... بود زود امدن کنار براي هنوز شيياید... بود نیامده کنار خودش با... کرد
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 مادرش صب  روز همان اما... بود نكرده در به تن از سفر از قبل تا را سیاهش
  فرس هنگام گفت  مي... بود نموده تنش رنگ بنفش بلوزي التماس و زور به

ساس ملیكا و... ندارد شگون بودن سیاهپوش ساس... کرد مي خیانت اح  اح
سعودش نمودن فراموش مفهوم به   سیاهش اوردن در تن از که کرد مي  مي م

  یاهسيي لباس به بود رفته یادش... گفت مي چه قبال بود رفته یادش... باشييد
شت اعتقادي   لباس مگر... داد مي شعار ها تر قبل که بود کرده فراموش... ندا

سان!... دارد مرده حال به نفعي چه سیاه ست اي پیچیده موجود عجب ان !!!  ا
  حضييور زندگیش در او که خوب چه... بود طاهایش زندگي به پیوندش تنها

شت  خود به راحت چه... غریبه مردي... مرد یك وحاال..... نبود اگر که... دا
 !!...برد مي سوالش زیر راحت چه!!... داد مي را زندگیش در دخالت اجازه

سي به زندگي در... بود تحمل قابل غیر برایش  ودخ حد از   بود نداده اجازه ک
سي از شنیدن حرف به عادت... رود فراتر شت را هرک صال... ندا  به عادت ا

  تحمل بایست مي!... ؟ کرد شد مي چه... کشید آهي... نداشت شنیدن حرف
شتر هفته دو...کرد مي ... ندک تحمل بتواند که بود امیدوار یعني!... نبود که بی

...  دکر او به نگاهي نیم هومن!! بود نشده تمام محاسباتش... بود ایستاده هنوز
  کمي خواي مي -: گفت اي دوستانه لحن با... گرفت دست در را طاها دست

ستراحت ست -: گفت محكم لحني و حالت بي صورتي با ملیكا! کني؟ ا  هخ
ستم شه -... نی  سبتان شهر مدینه... منتظره بیرون اتوب*و*س... بریم پس با

  سالمي و ببیند را النبي مسجد عبور هنگام داشت دوست خیلي... بود قشنگي
سیدن تا ولي... کند عرض شد دیدن به موفق هتل به ر  کم مغرب اذان به... ن
سیدند نمي نماز براي...بود مانده سجد به ر شده م*س*تقر هنوز... بروند م  ن
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  ...شييدند پیاده اتوب*و*س از... اسييت زمانبر فرایند این دانسييت مي..بودند
  راحت تنفس و بود بهتر انجا... داد مي هل هتل داخل به را انها هوا گرماي

سافرین ساکهاي... تر شان  با همزمان م  هر... شد خالي هتل البي در ورود
 مودبانه هومن... برود پیش خواسييت هم ملیكا... بود خود سيياك دنبال کس

 گفتارش که اورد شانس... میارم و کنم مي پیدا من...  باش همینجا -: گفت
 یعني... برمیام عهدش از خودم... نه -... صورت این غیر در!!... بود مودبانه

  لزومي ولي...میتوني دونم  مي -: گفت هومن... خودت بار و کار دنبال برو
  فحر منتظر اینكه بدون و... باش همینجا!... باشي طاها مواظب بهتره... نداره

شد  ملیكا جانب از دیگري ست مبلي روي ملیكا... افتاد راه با ش   سري... ن
 به... بكن خب بكني  حمالي خواهي مي که حاال... زد پوزخندي و داد تكان

  سرمه ساك همه این ازبین خواهد مي چگونه او کرد  فكر خود با و... جهنم
ست مي راحتي به خودش... کند راپیدا ساکش رنگ  اي  ساك که چرا... توان

  از ترکیبي خودش مال ولي بود خالي اي سرمه هایش گروهي هم اي سرمه
شت سفید و اي سرمه رنگهاي   همین براي و... بود مانده قبلي سفر از... دا
شم با... بود متفاوت شت غریبه مرد دنبال چ ش... بود گیر در هنوز... گ  مچ
ست را طاها و چرخاند سي و کرد مي نگاه جا همه به جوري... نگری  مي برر

شغول گویا که نمود شف م ست قاره ک ست مي خوب... امریكا   عرض در دان
  اب تا... گرفته اسانسور جاي از... اورد خواهد در سر جا همه از ساعت  نیم

 قعاش... بسته مدار دوربینهاي بخصوص و ها پله و پذیرش و کولر و کن سرد
  یندورب اینجا!!!... مامااان -: گفت مي کیف با جوري... بود وسیله قلم یك این
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  دوربین عمرش تمام در بچه این کرد مي فكر   شنید مي کس هر که!! .. داره
 بود خوب... بود خودش ساك... برگشت رنگ طوسي ساکي با هومن... ندیده

 کنار را ان... شييد مي پیدا راحتي به و بود متفاوت سييایرین مال از رنگش که
شت ملیكا سید و گذا   شما از منظورش البته دارین؟ ساك تا چند شما -: پر
 هچ نپرسييید حتي افتاد راه و گفت اوهومي... یكي -!! بود باهم طاها و ملیكا

  البته. ..بگرد... پسر اقا بگرد -: گفت لب زیر ملیكا... رنگي؟ چه... ؟ شكلي
  فكر و!!!... پسر اقا گفت  شد نمي که ساله 55 مرد به...  نبود پسر اقا هم زیاد
  تگاررس اقاي این درنهایت تا بردارند را ساکهایشان همه تا شود منتظر باید کرد

  مبل روي... بود شده نوشته اسامیشان همه  ساك جلوي البته... بیابد را او ساك
  این با...  کرد مي مسعود را کارها این... بودند امده که هم پیش دفعه... داد لم

  اش وظیفه باشييد مي شييوهرش او چون کرد مي فكر روز ان... که تفاوت
ست   این که این از حاال ولي... سپرد مي او به را کارها میل کمال با پس... ه

شي هر نخود مرد شش شد مي ا   نمي رو مردي هیچ به هرگز... امد نمي خو
ست در اب از پر لیوان یك طاها... داد شت د  مادرش طرف به احتیاط با و دا
  پر ار لیواني ان از مهمتر و بیابد را کن سرد اب بود  توانسته اینكه از... امد مي

ساس کند اب از ست قله فت  اح ست او به اور   طرف به را لیوان... بود داده د
  ملیكا... ها کردم پرش خودم... اوردم اب برات مامان -: وگفت گرفت ملیكا
 چقدر ...گلم پسر افرین... نكنه درد دستت -: گفت و زد او به مهري پر لبخند

 کم... بود اورده اب مادرش براي... شييد ل*ذ*ت غرق طاها!!! بود تشيينم هم
 که ودب نیاورده پایین کامل را لیوان... کشید سر ضرب یك را اب!... نبود چیزي
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  اقاي... بود مرد همان... چرخاند متعجب را سييرش جان نوش -: شيينید
 !!...بود؟ چه کوچكش اسم خدایا... رستگار

  متعجب را سييرش جان نوش -: شيينید که بود نیاورده پایین کامل را لیوان
!!... بود؟ چه کوچكش اسم خدایا... رستگار اقاي... بود مرد همان... چرخاند

 خوب گفت مي مادرش چه هر... بكشد سر نفس یك را اب که داشت عادت
 عهجر... داد نمي مزه برایش صورت این غیر در... نبود بدهكار گوشش نیست
  چیز نوشييیدن اینگونه ل*ذ*ت...  ولي بود تر درسييت شيياید نوشييیدن جرعه

شیده کنار اي یكدفعه را لیوان... بود دیگري ستگي به هومن نگاه... بود ک   اه
  پاییني لب از که کوچكي قطره و... بودند خیس هنوز... خورد سر لبانش روي
ست خبري فهمید  نگاهش رد تعقیب با... بود چكیدن اماده   ناخوداگاه!!... ه

ستش شت نوك و برد باال را د سطش انگ شید لبش روي را و سي... ک  ار خی
 با همراه را دسييتش... داد فرو را دهانش اب و کشييید عمیقي نفس... گرفت
  سمتي به سریع... بود خودش واقعا! دیگه؟ همینه -: گفت و اورد باال ساکي

  پس... بودند زمین روي زیادي تعداد هنوز... نگریسييت بودند  سيياکها که
سي   نزمی روي را ساك بله -!... بوده همینطور حتما بله!... بود کرده پیدا شان
  آقای ندید با... شد دور اتاقا  کلید سراغ رفتم من اینكه  گفتن با و... گذاشت

شان که بود معلوم.... رفت سيمتشيان به مهدیار  اش برادرزاده و کمالی   سير
سابی ست شلوغ ح   خب - شه؟ نمي چطور -: گفت کالفه کمالي اقاي... ا

صال... دیگه شه نمي   قايا... میاریم کم اتاق تا سه... بكنید نگاه یه خودتون ا
ست کمالي شت را لی  خودمون اتاق -: وگفت... گذراند نظر از را ان کل و بردا
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  رضایي اقاي و شما... برداشتم تخته 5 اتاق یه خودمون برا -... بهشون بده رو
  ادو رو دردي این... بشن اتاقي هم ما با کردن موافقت که مسافرا از دوتا و من و

  رياینطو چرا... بابا اي -... داریم کم تخته سه و تخته دو اتاق ما...که کنه نمي
...  بود ساکت اي لحظه چند هومن... کنم بررسي خودم هم بار یه بده... شد؟

سید بعد شكلي -: پر  - :گفت و کرد او به نگاهي کمالي اقاي اومده؟ پیش م
  یشپ دو طبقه در مشكلي دیروز گویا... باشه ما مال سه و دو طبقه بود قرار اره

... اورده بوجود مشكل و ترکیده اب لوله -: گفت او کالم وسط مهدیار... اومده
: داد ادامه کمالي واقاي... بره مي کار روزي چند یه... باالست کار تعمیر حاال

 هدیگ گروه یه فردا تازه... ریخته بهم مورد این در ریزیمون برنامه همین برا -
سیم در خاطر همین به... هتل این بیان قراره هم شكل دچار اتاقها بندي تق   م

 یه خودمون... نه... ممنون - میاد؟ بر دستم از کمكي -: گفت هومن... شدیم
...  یرمبگ اتاقو کلید بودم اومده -: گفت و شد پا به پا هومن... کنیم مي کاریش

  و... است اماده شما اتاق...  بیا نه -: گفت کمالي اقاي! بیام بعد کمي برم پس
 هومن 500 اتاق -: گرفت سييمتش به را اتاقي کلید و کرد لیسييت به نگاهي

فت ارام و کرد تشييكري ید... اممم -: گ تاق کل  مي هم رو فتحي خانم ا
ستم   دوباره حالیكه در کمالي اقاي... کرد بلند سر اي یكدفعه مهدیار... خوا

  چشييمهاي!!! جفتتونه مال اون خب -: گفت بود کرده لیسييت گرم را سييرش
 که کمالي اقاي!!!!! چییییي؟ -: گفت وار حمله و شييد گرد حیرت از هومن
 - :گفت و کشييید پوفي... کرد بلند سيير... بود شييده جریان متوجه تازه انگار
  تسييویی تقریبا که اتاقیه مال دسييتته که کلیدي... فهمیدم منظورتو... اهان

 فقط ... نكنم اشتباه اگه... تخته دو اتاق دو... شه مي اتاق تا دو شامل... ماننده
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شتي سرویس شترك باید بهدا شه م   سرویس که داره کوچك ورودي یه... با
شتي ست بهدا  هومن... خوبه شما برا...  داره هم م*س*تقل اتاق دو و اونجا

ضي هنوز ست درست اینطوري ولي -: گفت... رسید نمي نظر به را   راب -!! نی
.. .منطقیه غیر حال این با -... دیگه جداست اتاق تا دو... نیست؟ درست چي

سي؟ مي چي از -   نترس -: گفت شوخي خنده با و... دارن کلید اتاقها... تر
 -: گفت و زد لبخندي هم هومن... بخواب بگیر راحت و کن قفل رو اتاقت در

ضاي محض...  نه - بدین؟ اتاق تا دو شه نمي حاال   بیني مي هومن... خدا ر
سابي که صال... هم و خوره مي هم به دوباره برناممون هم... درگیریم ح   این ا

صله گامي و شد بلند و!!... بهتره طوري  نهات نذاري هومن -: گفت و گرفت فا
شم... بیرون بره ضاعف زحمت دونم مي... نگران  هفته دو ولي... برات شد م
شتر که ست بی  اعتماد بهش یا و نتونه خودش که نه البته... باش مراقبش... نی

شته شم ندا  هر به... کنم اعتماد تونم نمي اینجا مرداي به واقع در...  نه... با
 نبود راضييي دلش ته...  داد تكان سييري هومن... اسييت غریبه مملكت حال
 طاها و ملیكا کنار رسييیدن محض به باشييه -... نبود اي چاره انگار... ولي

صد و... بریم... گرفتم رو کلید -: گفت   املیك... بردارد را ساك دو هر کرد ق
ست   نهایت در ولي... بود سنگین... بردارد را خودش ساك کرد سعي و برخا

  و کشید را ساك دسته هومن... امد مي بر خودش کارهاي عهده از بایست مي
... تونم مي خودم -: گفت گرفته کمي ملیكا میارم من... کن ولش -: گفت

 من حاال ولي...  توني مي... باشييه -: گفت و خورد فرو را اش خنده هومن
 ...میارم برات و اینجام
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 من حاال ولي...  توني مي... باشييه -: گفت و خورد فرو را اش خنده هومن
سي ملیكا... میارم برات و اینجام شید نف شید طول مدتي... افتاد راه و ک  تا ک
 با ار لوازمشان تا بودند منتظر مسافران از زیادي تعداد... شوند اسانسور سوار

  شماره خوام مي من -: گفت طاها شدن سوار محض به... ببرند باال اسانسور
شگرانه ملیكا بزنم؟ رو دکمه کدوم...  مامان؟... بزنم رو  هومن به نگاهي پرس

 -: گفت زده ذوق طاها 5 شييماره -: گفت طاها به خطاب هومن... انداخت
ست! اینو؟ شان در   اینكه از... زد را مربوطه دکمه هومن تایید با...  بود داده ن

 رچقد امروز!!!... کرد کیف بود  امده در حرکت به او انگشت فشار با اسانسور
...  شدند پیاده اسانسور از!!! داد مي انجام بزرگ بزرگ کارهاي... بود شده بزرگ
ستادند 500 اتاق مقابل شید کنار... کرد باز را اتاق درب هومن... ای   ملیكا تا ک

ستاد در دم ملیكا... شود وارد شیدین زحمت ممنون -: گفت و ای   دوباره!! ک
  حرف این وبا!... کرد مي حكم ادب... کرد شد مي چه... شد تشكر به مجبور
 -: گفت و کرد نگاهش صيياف هومن... بگیرد را سيياکش تا برد پیش دسييت

شاني بر اخمي ملیكا... تو میارمش  مرد این داد  مي اجازه اگر عمرا... اورد پی
  جدي خیلي... عجب... خودش با بود کرده فكري چه... شييود اتاقش وارد

 خوبي به را منظورش!! بفرمایید شما... داخل میارمش خودم دیگه نه -: گفت
مد اگر حاال... جون اخ... بود طبیعي العملش عكس... کرد مي درك  بفه

...  که گفتم -: گفت و رفت جلوتر گامي!... کند؟ مي چه چیسييت جریان
..  .نیست نیازي گفتم هم من -: گفت و کرد نگاهش حرصي ملیكا... میارمش

شه -: گفت و انداخت باال ابرویي هومن... اتاق داخل برمش مي خودم ... با
صراري ست ا شت زمین روي را او ساك حرف این وبا... بیا... نی   ملیكا... گذا
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 هومن... بود کرده سييد را اتاق راه تقریبا... بردارد را سيياکش تا بود شييده خم
شم؟ رد دي مي اجازه -: گفت   از هومن کجا؟ -: گفت طلبكارانه ملیكا!... ب

  داشييتنش نگه انتظار در اصييال!... بود جالب... بود امده خوشييش بازي این
 ...اورد مي در شاخ داشت ملیكا!... دیگه اتاق داخل -... بود دلچسب برایش

 ومنه! چي؟ براي بفرمایید شه مي -: گفت عصبي... ایستاد و کرد رها را ساك
  خوام مي... اتاقشييون؟ رن مي چي براي همه خب -: گفت خونسييرد خیلي

... کرد سييكوت اي لحظه چند ملیكا... کنم اسييتراحت...  بذارم رو سيياکم
شید کنار اول... کرد پایین و باال ذهنش در باري چند را شده گفته جمالت   هک

صوال پس... شود وارد او تا بود شت تعلق طاها و ملیكا به اتاق این ا   ليو... دا
 ردم این به اتاق یعني... کند استراحت و داخل بیاید خواهد مي گوید مي حاال
 را دیگري ان یكي... کرد جمع هم با را دو این توان نمي خب... دارد تعلق
 مي مگر... ان یا است درست این یا پس... خلف برهان طبق... کند مي نقض
  شاید تا بود منتظر هنوز هومن... ندارد امكان نه!!... باشند درست دو هر شود
 مناسييبي توضييی  تا بود منتظر ملیكا و... بكشييد کنار و دهد رضييایت دختر

 کرد كثيم ملیكا بله - منه؟ اتاق اینجا -: پرسید متفكرانه ملیكا... کند دریافت
  هاینك براي خب - داخل؟ بیایید خواهید مي چي براي شما اونوقت -: گفت و

ست هم من اتاق شمهاي!!!! ه  توپ از بزرگتر کمي تعجب شدت از ملیكا چ
  گنده اخش دو البته صد و... بود شده بسكتبال توپ وبر دور چیزي یه   فوتبال

 -: کشييید داد تقریبا... بلندي صييداي با... بود گردیده سييبز سييرش روي هم
ست هومن!!! چیییییي؟ ست کر بگوید خوا  ماا... شنود مي را صدایش و... نی
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سبي وقت که دید ست منا سا چه و... نی   گینسن ساك ان   حرف این گفتن با ب
سي بود امیدوار... کرد برش و دور به نگاهي... اید فرود سرش روي  متوجه ک

شده شد ن شته...  بزنیم حرف باهم... تو بیام بذار -: گفت... با ... رد جلوي ز
  گرا... رفت اتاق داخل به او به توجه بدون... افتاد راه و برداشت را ساك دو هر

  ودور راه تنها فعال... نبود اي چاره... خورد مي تنه حتما رفت  نمي کنار ملیكا
 را رد اینكه بدون... بود کرده داغ عصبانیت شدت از ملیكا... بود همین اتاق به

  تبس را اتاق درب هومن!! چي؟ یعني این -: گفت خشم با و رفت داخل ببندد
شان تا شمان به و... نرود بیرون صدای شمگین چ  -: گفت و کرد نگاهي او خ

  از پر و نگران چهره به زد زل و...  کمالي   اقاي نسييخه... نیسييت من تقصييیر
 !!اتاقه تا دو شامل اینجا انگار!!... نیار جوش زیاد -: گفت و خشمش

شمش از پر و نگران چهره به زد زل و   انگار!!... نیار جوش زیاد -: گفت و خ
 هک جایي... بگذراند نظر از را اطراف کرد فرصت تازه!! اتاقه تا دو شامل اینجا

ستاده شت در سه که بود کوچكي ورودي... بودند ای شخص یكي... دا  بود م
شتي سرویس ست بهدا شت گامي... ا   درست... کرد باز را اتاقها درب و بردا

!... هستن جدا اتاقها -: داد ادامه... بود تخته دو اتاق دو کمالي اقاي گفته طبق
شمهاي در زد زل ملیكا!!!! دارن هم کلید  در سعي که صدایي با و هومن چ

  نهسی به دست و انداخت باال ابرویي هومن چي؟ که -: گفت داشت کنترلش
... کشید حرصي پر نفس ملیكا!! گفتم اطالع محض...  هیچي -: گفت و شد
...  شييد مي پیدا راهي حتما... بود مانده!!!... کرد؟ مي بایسييت مي کار چه

  روي کمالي اقاي فهمید نمي... چیزها خیلي... حرفها خیلي از بود پر ذهنش
 دمر این سر زیر چیز همه شاید اصال!!... کرده تجویز چیزي چنین حسابي چه
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 ار چرایش دیگر!!... چرا؟!!... رسييید نمي نظر به بعید زیاد احتمال این... بود
 ردم این... نباشد مرد این تن به سر خواست مي دلش که فعال!!... دانست نمي

 کرده فراموش و دانست مي هم شاید!!... دانست نمي هم را کوچكش اسم که
 يم و بود کرده پیدا کجا از را یارو این کمالي اقاي نیست معلوم اصال!!!... بود

 اعتماد.... ؟ حسابي چه روي... دارم اعتماد او به چشمهایم از بیشتر... گفت
 اعتماد جماعت مرد به شييد نمي او نظر به کل در!!... خب دارد اندازه هم
 ذهن در پرانتز داخل اینجا خب!!!!... چشييمهایش از بیشييتر هم ان!!... کرد

 مسعود و پدرش از بغیر کرد اعتماد انها به شد نمي که جماعتي مرد این داشت
..  .پذیر اسييتثنا... گفت مي انها به ریاضييي در که بودند همانهایي انها... بود

ست مساله البته شمهاي به که اینجا !...  کرد اعتماد شد نمي هم مردي هیچ چ
ساله... در ان به این پس ست مرد این به!! شد حل م   توان مي اي اندازه به در

شمهاي به که کرد اعتماد ساله... مرد یك چ  حاال... این از این... شد حل م
یه ظه ان در چي؟ بق كه هم ان... بود مطمئن چیز یك از لح  مي اگر... این

 ...شد نمي عازم هرگز و گذشت مي سفر خیر از... بود خواهد اینگونه دانست
 بار این بود داده گوش حرف کي حاال تا ولي... نرو بود گفته مادرش چقدر

شد دومش   ولي... داد مي گوش هم حرف... شور شوري این به نه البته!... با
شد میلش باب که حرفهایي شتر نه... با  ار ممكن هاي حل راه کرد سعي...  بی
 را مرد این گوش دوم... ایران برگردد بگیرد دربسييت برود اول... کند بررسييي

 کوچه در برود و شييود اتاق خیال بي سييوم... پایین کند پرتش پنجره از بگیرد
شد صدا سرو بي را مرد این چهارم... بخوابد   اضاعتر پایین برود پنجم... بك
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...  بكشيدش هم صيدا و سير با تواند مي رفت در کوره از اگر شيشيم... کند
 دراین اما...  هشتم... رسید نمي ذهنش به چیزي هفتم فرض مورد در... هفتم
 مي مرد این اوردن در پا از هاي شييیوه از یكي که دانسييت مي خوب مورد
...  درسی نمي دربست هواپیماي به پولش... بود منتفي که اول حل راه... باشد
ست مي... بود خوب خیلي دومي سابي توان   سومي... کند فكر ان مورد در ح

...  ددار وجود قبلي حل راه خوبي به حلهایي راه که وقتي تا... است دیوانه مگر
  حلهاي راه از امد مي بدش چقدر َاه َاه... پنجم... است عالي دیگر این چهارم
  فردا ان مورد در... هفتم... بود بهتر صدایش سرو بي خب...  ششم... ممكن

شید مي شتم... اندی شت راه تا هزار... ه   حل راه تنها نبود اي چاره انگار... دا
صبانیت از را دندانهایش حالیكه در... بود اعتراض همان ممكن  مي هم به ع
شمانش و سایید شمان مانند چ  هب این -: گفت بود  شده حمله حال در ببر چ

ست عنوان هیچ ست در . .. کنم صحبت کمالي اقاي با...  پایین رم مي!... نی
  و بود ایسييتاده سييینه به دسييت هومن!!... کنم مي اعتراض وضييع این به من

  عصباني نمك با... برد مي ل*ذ*ت او کردن ولز جلز از و... کرد مي تماشایش
... نباشد تنش به سر خواهد مي دلش که خواند مي چشمهایش از!!... شد مي
ست و بیا... کردن کمك عاقبت و اخر هم این   سري فقط جواب در... کن در

ست ملیكا... داد تكان   نكرده باز را در هنوز... کرد حرکت و گرفت را طاها د
..  .گرفت را طاها بازوي و رفت جلو... گرفت دیوار از را اش تكیه هومن که بود

  ملیكا... کشييید ارام را بچه دسييت... ملیكا دسييت از باالتر کمي جایي از
 خونسرد خیلي هومن... شد رها دستش از طاها دست... نداشت را انتظارش

ضت برو شما -: گفت ست... داري بچه به کار چي!!!... بیا و بكن رو اعترا  هخ
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كا! اسيييت گاهش چپ چپ ملی قدر... کرد ن مد مي بدش این هاي از ا   ادم
  ینكها نه... این سر به کوبیدن براي گشت مي رضازاده هاي وزنه دنبال... فضول
.. .عوضي این سر روي بكوبد خواست مي... کند بلندش توانست مي خیلي
 .کرد مقاومت خیلي... ترسیدم اوخ اوخ... گفتن وسوسه مقابل در هومن
سه مقابل در هومن سو سیدم اوخ اوخ... گفتن و ... کرد مقاومت خیلي... تر
  شد مي مرد این دهن به دهن... افتاد راه و کرد خالي را نفسش حرص با ملیكا

شش... چه؟ که شت را ارز  با... کوبید محكم هم را درب!! کنید باور!!!... ندا
  از بینب... بخندد شدن  کشته ترس از رها توانست هومن عاقبت... ملیكا رفتن

  حدي هم تحمل خب... صب  از... نزند قهقهه تا بود گرفته را خود جلوي کي
  اعتراض وضع این به من"  کرد زمزمه لب زیر و خندید بلند صداي با!!!... دارد
  تغییر را امنیت شييوراي راي خواسييت مي گویا... خندید ودوباره." کنم مي

هد ها!!!!... اعتراض... د جب با طا گاهش کرده بق کمي و تع ... کرد مي ن
 به هرگز کوچكش دل... کند تحمل توانسيييت نمي... بود ناراحت مادرش
ضي مامانیش ناراحتي   نمي... خندید؟ مي چه براي هم مرد این... شد نمي را
  دوباشه بود کرده کمك او به... نیست بدي ادم که دانست مي را این... دانست

  خندان صورت با هومن... بود دیگري چیز ماماني... خب ولي... بخورد را اش
  سعي و کرد پسرك سرکش موهاي داخل را انگشتانش... شد خم طاها درمقابل

سته... خوبي؟ -: گفت حوصله با... بدهد نظم انها به نمود شدي؟ که خ  ...ن
  باال طرف به را سييرش بعد و.... بله یعني... اورد پایین را سييرش اول طاها

  پس -: گفت و گرفت اورا کوچك دسييتان هومن... نه یعني... داد حرکت
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ست مي طاها کنه؟ مي درد جاییت... چیه؟   نمي ولي کند مي درد جاییش دان
  و گرفت پاهایش ساق به را دستش... اهان... کرد فكر کمي!!... کجا؟ دانست

سمي هومن... کنه مي درد اینجام -: گفت ست صورت به تب شتني دو   او دا
 صييب  از که بس از... کرد خواهد درد پاهایش که بود معلوم خب... پاشييید

ستگي ها بچه... بود کرده وورجه ورجه شان خ ست حالی  مي وقتي فقط... نی
شند شدن بیهوش حال در که فهمند   از را او و گرفت را ب*غ*لهایش زیر... با
 باز هسييت بهداشييتي سييرویس کرد مي فكر که را محلي درب... کند زمین

  تن به شييلوارکي طاها...  شييد انجا وارد ب*غ*ل به طاها هماطور... کرد
شت شویي کنار را او... دا شاند رو شهاي... کرد ولرم را اب...  ن   از را بچه کف

  پاهایش ماساژ به شروع ارام ارام و گرفت اب زیر را پاهایش و... اورد در پایش
...  احتیاط با اول... کرد مي بازي اب با و بود امده سييرحال هم طاها... کرد

ست مي را صورتش مادرش وقت هر چون شت نمي ش  بازي اب با زیاد گذا
  ینا... جسورانه بعد ثانیه چند ولي... شود مي خیس لباست گفت مي... کند
!! به به!!... خندید مي هم کارهایش به... هیچ که گفت نمي او به چیزي مرد

شت ل*ذ*ت اب با بازي چقدر سابي را پاهایش اینكه از بعد هومن!... دا  ح
  خیسييش و تمیز صييورت از و شييسييت را صييورتش و دسييت... داد ماسيياژ

سید شش به دوباره... ب*و*  طاها از و رفت اتاقها سمت به... گرفت آ*غ*و*
شت اتاق کدوم از -: پرسید  هم عین دو هر... رفت اتاق دو هر به و میاد؟ خو
 هومن... این از -:  گفت و کرد اشيياره چپي سييمت اتاق به طاها... بودند

شه -: گفت و انداخت باال را ابرویش صله طاها چرا؟ ولي... با  - :گفت بالفا
باره هومن... داره تلویزیون اینجا چون  بچه... کرد نگاهي اتاق دو هر به دو
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 را وا!!!... دقتي چه... داشت تلویزیون اتاقها از یكي فقط!!!... گفت مي راست
  اكس... گذاشت نداشت  تلویزیون که اتاقي یعني خودش  اتاق در مبلي روي

شته را طاها و ملیكا شان داخل و بردا  هم را خودش ساك سپس و... برد اتاق
  حالت -: وگفت نشيسيت طاها کنار مبلي روي... گذاشيت خود اتاق داخل
  و کشید را لپش هومن... بله یعني -: کرد اصالح زود و... اوهوم - شد؟ خوب
  پاستیل - نه - دارید؟ لواشك -: گفت سریع طاها خوري؟ مي چیزي -: گفت
ست از امان! خورم نمي چیزي پس خب - نه - چي؟ !!... شیطان بچه این د

  و اورد بیرون را اي جعبه و کرد باز را ساکش زیپ... برخاست جا از و خندید
...  پسته... بود اجیل... کرد باز را ان درب و نشست دوباره... گذاشت میز روي
سته... هندي بادام... بادام شت را اي پ ستش و بردا ست و کند را پو  طاها د

  گرفت... نزد پس هم را دستش ولي... نیامده خوشش زیاد بود مشخص... داد
شت دهانش در و ستیل هرچند... گذا شك و پا   هیچي از خب ولي... نبود لوا

  او... ادد مي دستش هندي بادام و بادام... پسته ترتیب به هومن!... بود بهتر که
سنه بود معلوم... خورد مي هم   هواپیما داخل که ظهري غذاي از... شده گر

 دهان به بادامي هم خودش گاهي... بود نخورده چیزي حال تا بودند خورده
شت مي  به و شد بلند هومن... خوام مي اب -: گفت پر لپي با طاها... گذا

  شكر را خدا خب... گشود را دربش... رفت اتاق داخل کوچك یخچال سمت
  لیوان داخل و برداشيت را یكي... بود ان داخل معدني اب بطري دو یكي... 

 مي اشييتها با چقدر... داد طاها دسييت به و ریخت میز روي مصييرف یكبار
 حال در لبش از که ابي به توجه بي... مادرش مثل... ضييرب یك!... نوشييید
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  تازه ينفس!... برگشتند معترض خانم پس... خورد در به اي تقه!!...بود چكیدن
ست جا از و کرد شود را سوییت درب... برخا شت تفحص به نیازي... گ   ربی
ست مي نرفته... نبود   ینا شده پخته کمالي اقاي!!... بود خواهد چه نتیجه دان
  نمي که دارد نگه راضييي کالمش با را مسييافران توانسييت نمي اگر... بود کار

!... !بزند حرف چگونه بود بلد خوب... باشد کاروان رییس سال سي توانست
ضي چگونه ست مي دلش خیلي... اما!!...کند را ضتون... بگوید خوا   ور اعترا

  ورشمنظ البته بچه  این!... نبود کارها این وقت فعال... نگفت ولي!!... کردید؟
  نیازي... بود خورده سنگ به سرش کافي اندازه به خودش طاها  نه بود ملیكا

شتر متلك به شت بی شید کنار... ندا  بي و فهکال ملیكا!! بفرمایید -: گفت و ک
  نهایت در ولي... شد نمي وارد اصال داشت راه اگر... رسید مي نظر به حوصله

 مرد ان سمت به نگاهي نیم اینكه بدون... شد وارد کالمي هیچ بي!!... چه؟ که
ست مي... کرد نمي کار مغزش فعال... بیاندازد شتر فرصت سر بای  مي كرف بی

  ورودي در که ساکها اول  مرحله خب!!... دهد انجام باید کاري چه ببیند کرد
 به... نبود طاها اما... بود انجا سيياکش... کرد اول اتاق به نگاهي... نبودند
  اتاق طاها -: داد جواب کند سوال او اینكه بدون هومن... برگشت هومن طرف

سیم پس... به به!!... من اتاق منه   بدون هم ان!... بود شده انجام هم بندي تق
ضور  اما... ندارد فرقي که اتاق با اتاق...  کند فكر این به کرد سعي!!... او ح

ضورش گرفتن ندید از... شد نمي شش نظرش و ح   خب ولي... امد نمي خو
...   که بپرند هم به خروس و مرغ عین دقیقه هر که شد نمي!!... بود؟ چه چاره

 هم بامسييما!!!... تمثیلي چه!!!... خروس و مرغ!... نه مسييلما!.... شييد؟ مي
  از ملیكا... کرد مي بپر بپر مبل روي طاها... شييد اتاقش وارد هومن!... بود
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شو طاها -: گفت در دم همان !! نمیام -: گفت... بود سرحال طاها...  بیا پا
 را لبانش بچه!! باش زود... بیا گفتم... چي؟ یعني -: گفت تند کمي ملیكا
  بذار -: کرد دخالت هومن!! نیسييت اینجا کفشييام اخه -: گفت و کرد غنچه
شه ضول ادمهاي از امد مي بدش اینقدر... کنه مي بازي داره... با   یكي!!!... ف
! کن ازيب خودتان کوچه تو برو!!... پیازي ته پیازي سر تو اخر بگوید او به نبود
  اتاق از و کرد ب*غ*ل را طاها... شد اتاق وارد... داري؟ من کار به کار چه... 

  اول روز همان از... کرد ارامي خنده و داد تكان سييري هومن... شييد خارج
ست راه سربه زیاد بود فهمیده شد راه سربه که نه البته!... نی  مي ظرن به... نبا

  دیگران از مهمتر خودش نظر... کل در یا و... نیست کن گوش حرف که رسید
  مشكل مردها همه با هم شاید... داشت مشكل او با شاید اصال... نه یا و است

شت   لوس را خودش... بود مطمئن چیز یك از اما!! شناختش نمي زیاد... دا
شت دعوا شاید... نبود شل... کرد نمي ست مي خوب هومن... ولي دا  که دان
  ناخوداگاه شد مي موجب همین و... کند مي تندي خودش حریم از دفاع براي

 درب و دش اتاقش وارد ملیكا... باشد داشته او به نسبت احترام به امیخته حسي
.  ..رسید هم هومن گوش به کلید چرخیدن کلیك صداي... کرد قفل و بست را

  کیف... گذاشييت مبلي روي را طاها... کرد مي تعجب بود این از غیر اگر
ستیش شید بیرون کیكي و کرد باز را د ست و ک سرش د  -: گفت طاها... داد پ

  رشپسيي با کنونیش روحیه به توجه بي کرد سييعي ملیكا! نیسييتم گشيينه مامان
  بخوري اگه... ماماني -: گفت و کشييید سييرش به دسييتي... باشييد مهربان

 -: گفت جانب به حق طاها! نخوردي چیزي ظهر از... شييه مي وا اشييتهات

http://www.roman4u.ir/


 005 و عشقطواف 

سته!... داد بهم عمو... خوردم   همون... یكي اون از... اممم...  و... بادام... پ
  اي نانوشته قانون!!... عمو؟؟!... کجه هم کم یه... درازه هم کمي...  سفیده که

  مهرباني مرد وهر... خاله شود مي مهرباني زن هر که هست مرسوم ها بچه بین
  تعجب هم ملیكا... کرد تبعیت قانون این از هم طاها خب... عمو شييود مي
سي عجب... گرفت اش خنده هم و کرد ... درازه...  سفیده... داد مي هم ادر

ست جا از زود طاها! تو؟ گي مي چي -: گفت لبخندي با... کجه :  گفت و ج
 را اهاط دوباره که بود مانده کارش همین... نیست الزم نه - ببیني؟ بیارم برم -

 مي درد هم پاهام...  مامان -: گفت ذوق با دوباره طاها... مرد ان پیش بفرستد
... کرد)!!( نازشون اب زیر و شست رو پاهام... اورد در رو کفشهام عمو...  کرد

  لحظه ان در... نبود بچه پاي به کفش همین براي پس... اوه... شييد خوب
  شابروهای!!... نیست طاها کفشهاي چرا نكرد فكر اصال که بود عصبي بقدري

سته را پاهایش... انداخت باال را  ار ساکش!... بود داده اجیل برایش... بود ش
  نمي هتلها هاي ملحفه روي هرگز... کشييید بیرون ملحفه چند... گشييود
 هب واحتیاجي بود گرم هوا... گذاشت کنار کال را تخت روي پتوهاي... خوابید

شت انها  هاي ملحفه روي را خود صورتي گلهاي با سفید هاي ملحفه... ندا
 اورده روکش هم بالشييها براي حتي... کرد پهن تخت روي سييفید یكدسييت

  ودوباره... مبل ان روي به مبل این روي از... کرد مي شلوغي هنوز طاها... بود
سید و گرفت آ*غ*و*ش به را او... برعكس شت تخت روي و ب*و*  -... گذا

  خوابیدن از که دیدید را اي بچه کدام بخوابي؟ کم یه میخواي...  جان طاها
  پایین باال براي جدید جاي که طاها!! باشد دومیش هم طاها تا بیاید  خوشش

  كاملی... نمیاد خوابم... مامان نه -: گفت پرش حال در... بود کرده پیدا پریدن
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ست مي... زد لبخندي ست همین جوابش دان شه ولي... ا   امیدوارانه هم همی
  ینكها از قبل... شد مي کار به دست سریع بایست مي... پرسید مي را سوالش

شكها فنرهاي تمام سته و کرد ساك داخل به نگاهي!! نزده بیرون ت   کوچكي ب
 کني مي فكر طاها -: گفت و گذاشت تخت روي را ان... بود پازل... برداشت

 تهرف نشييانه را کوچولویش غرور کني؟ درسييت تنهایي به رو پازل این بتوني
  بالفاصله طاها... کند کاري به وادار را او چگونه دانست مي و بود مادر... بود

  درست زود پس!... گي؟ مي راس -... تونم مي -... رفت شیرجه تخت روي
شغول طاها! ببینم کن ست مي... شد م ...  شود مي گرم سرش مدتي که دان

... داد مي اهمیت چیزي هر از بیش سلیقه به... کرد مي را جا همه فكر همیشه
صرف یكبار سفره بسته یك سب نوار و بود اروده خود با مجلسي م   وير... چ
صرف یكبار سفره و کرد خالي را میز   بادوام و ضخیم... انداخت ان روي را م
شه... بود سب و کرد تا ارامي به را ان هاي گو ... شد تمیز و مرتب...  زد چ

 کشوهاي داخل حتي... داد انجام هم تخت کنار پاتختي روي با را عمل همین
صرف یكبار سفره همان از هم پاتختي صه... انداخت م  به که جایي هر خال
 به.. .اورد بیرون را وسایلش توانست مي راحت خیال با حاال... بود نیاز نظرش

...   شد راحت اتاق از خیالش... کنند زندگي انجا روزي چند بود قرار حال هر
  رزی صب  از... کرد باز موهایش روي از را گیره... بود شده جا جابه کمي انگار

 ار ها دردسر این داشتن بلند موي... بود ریخته هم به حسابي چادر و روسري
  تصویر... کند شانه را موهایش خواست مي... ایستاد اینه مقابل... داشت هم

خل نه دا  در بدجوري رنگش بنفش بلوز... کرد مي کجي دهن برایش ای
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شمش شید اهي... بود چ  کرد سعي... بود مي حرفها این از تر مقاوم باید... ک
  یشموها با کارش... بپردازد موهایش کردن شانه به فقط و بزند پس را افكارش

ست را خود دوباره... بود شده تمام  را صورتش اش  شده پر ابروان... نگری
... نبود اینگونه هم ها دختر صييورت دیگر حاال هرچند... بود کرده دخترانه
  یتاهم بي برایش نیز خودش وجود حتي... برسد خود به زیاد نداشت حوصله

 زیتوني رنگ موهایش هم و نبود پرمو زیاد هم که بود این خوبیش... بود شده
  بحر در... نرسيد نظر به نامرتب زیاد شيد مي باعث همین و داشيت روشين

شمان   سر...  مامان -: اورد خودش به طاها صداي که بود غرق غمگینش چ
  درست پازل تمام... برگشت پسرش سمت به و کرد تبسمي... نیست خرگوشه

...  رسييید کوچولو داد به اینكه از پس... بود ناقص خرگوش سيير و بود شييده
شت  ...کند حبس اتاق داخل را خود که شد نمي... کرد نگاه اتاق در به و برگ

!!!... لهت شد هم این... بود تر تحمل قابل نبود  مشترك بهداشتي سرویس اگر
 چادري... چرخاند ارامي به را در قفل... نبود اي چاره انگار... کرد فكر کمي

شت گلهاي با تیره اي قهوه رنگ به... کرد سرش به  صورت به... صورتي در
 رد... انداخت چپش سمت در به نگاهي نیم... رفت بیرون... امد مي سفیدش

...  کرد تعلل کمي... بود نشده چفت ولي بود بسته تقریبا... بسته نه و بود باز نه
سافرت هر معمول طبق... نبود اي چاره... چه؟ اخرش ولي   سرویس کل... م

... جا مهه خالصه... روشویي تا گرفته در دستگیره از... گرفت اب را بهداشتي
ست... هموطن غیر هم ان...  کرد اعتماد هتل کارگرهاي این به شد نمي   و د

  وانلی!... خنك گفت شد مي اب ان به اگر البته... شست خنك اب با را رویش
صرفي یكبار شت م  ار ان و... کرد سوراخ سوراخ سنجاقش با را ان ته و بردا
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سواکي داخل شان و دندان خمیر تا... داد قرار جام سواکهای   قرار ان داخل را م
  این و... بود شييده تمام کارش انگار!... شييد راضييي باالخره خب... دهند

سایه که بود درحالي  تنها... بود شده ولو تخت روي اول ثانیه همان از اش هم
شهایش که بود این مفیدش کار   تعل این به فقط هم ان... بود کنده پا از را کف
 ربد به و ایستاد ورودي در اي لحظه ملیكا!!! باشد کرده استراحتي پاهایش که

  سفر این در که بود فهمانده او به لفافه در کمالي اقاي... شد خیره هومن اتاق
شد اقا این فرمان به گوش   یرغ دیگر این... گرفت گاز را لبش حرص با!!!... با
 ار مردك این شكایت شود نمي دیگر که بود مفهوم بدین و... بود تحمل قابل
ض خیلي... بود نگفته لفافه در هم زیاد البته... برد کمالي اقاي پیش  گفته  وا

ستگار اقاي که بود ست تو شوهر حاال ر !!...  موقت غیر چه موقت چه!!... ه
 سابح هم حرفهایش روي باید بلكه...  نیست ناجور اتاقها شرایط تنها نه پس
  سييراغ برود شييد مي مجبور احتماال!!!... یعني که یعني واین... کند باز ویژه

 وارد!!!... داشييت ذهن در او درباره پیش سيياعتي که خوبي حلهاي راه همان
ستانش دیدنش با طاها... شد اتاقش شود هم از را د   آ*غ*و*ش ه*و*س... گ

  ضربه که  بودند نشده فارغ ب*غ*ل و ب*و*س از هنوز... بود کرده را مادرش
...  انداخت سرش روي را چادرش و برخاست ملیكا... خورد اتاق در به ارامي
شتي... کرد مكث کمي شید اش چانه به انگ ... ندهد جواب که شد نمي... ک

 ...کرد باز را درب... چرخاند را در قفل ناراضي
  دیوار به را دستش یک هومن... کرد باز را درب... چرخاند را در قفل ناراضي«

 دهد می ضایتر ملیكا کی ببیند تا بود منتظر و بود داده تكیه ان به و بود گرفته
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 می - بله؟ -: گفت ملیكا... ایستاد راست در بازشدن با... کند می باز را در و
  ساعت گفتن هم رضایی اقا حاج... هست 00 تا 8 شام ساعت بگم خواستم
شن پایین همه 00:50 سجدالنبی ریم می سر یه... با   حالت ملیكا چهره... م
سجدالنبی شبا مگه -: گفت و گرفت خود به سوالی  می فقط... نه - بازه؟ م

ضرت به سالمی و بخونیم زیارتنامه یه ریم  به فقط یعنی -... کنیم عرض ح
 محوطه... کردن انتخاب رو زمان این عمدا... اره - میریم؟ مسييجد محوطه
ست خلوت سجد مختلف نواحی و ها درب شه می و ه شون رو م سافرا ن   م

... دادین اطالع ممنون -: گفت و داد تكان سييری مالیمت به ملیكا... بدن
شید  اماده... شامه وقت دیگه -: وگفت کرد ساعتش به نگاهی هومن   مبری ب
:  وگفت داور پیشانی به کمرنگی اخم ملیكا... نبود؟ آمرانه زیادی حرفش! پایین

 -: گفت راحت خیلی هومن... میاییم بعد کمی هم ما... بفرمایید شييما -
  برو خب... عجب... کنید صيدام... شيدید اماده وقت هر... مونم می منتظر
 لهعج... نه -... بفرمایید شما که گفتم -!!!... داری ما کار به کار چی... دیگه

  ارام کرد سعی... شد می عصبانی کم کم داشت!!!! ریم می هم با... نیست ای
 هب نگاهی... بلدم رو راه کنید باور و... زمینه زیر در غذاخوری -: کند صحبت

ستاده هنوز که کرد هومن صال -!!... بود ای  خانومها و اقایون غذاخوری مگه ا
  لبخندی هومن!!... دیگه بخورید رو غذاتون برید پس خب -... نه - باهمه؟

  ندشلبخ... رسید سالن به همینكه...  باشه -: گفت مختصری حرکت با و زد
 حاال!!!... هومن اقا شدی کنف خوب... "کرد فكر خود با... شد خنده به تبدیل

.." !گه خب می راس فسييقلیش قد اون با!... بزن بلبلی سييوت خودت برا برو
 را درب ملیكا!!!!... " مونم می منتظر نه"  کرد تكرار تمسخر به را خودش وکالم
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... داد رو نباید جماعت مرد به دانست می... بود راضی خود برخورد از بست
  رو دنبای موجود سه به گفت  می که اورد یاد به را فامیلهایشان از یكی حرف و

  ملیكا... بود شوهر همان مرد از منظورش البته... گربه...  بچه...  مرد... داد
 حاال و کرده صرف را شام... بود نموده امر اطاعت!!... کن گوش حرف هم

شت شت فایده زدن در... رفت مي رو قدم اتاق درب پ  بود معلوم خوب... ندا
 - :کرد زمزمه لب زیر کالفه... بودند شام صرف مشغول حتما... کنند نمي باز
 ده نمي گوش حرف... گم مي چیزا همین برا...  بریم هم با بیا گم مي من
شت معطلي ساعتي نیم احتماال!!... که سور سوار... دا سان   البي به و شد ا

ستادن از بهتر حال هر به... رفت ست مي... بود سالن در ای شیند خوا  با هک بن
شد داده پذیرش تحویل را کلید کاش اي... کرد فكر پذیرش  به نگاهي ... !با

  امتحانش به صورت هر در... باشد اندیش دور اینقدر کرد نمي تصور چند هر
 نگاه با پذیرش مسئول... خواست را 500 اتاق کلید و رفت جلوتر... ارزید مي

  مثل.. .بابا نه...داد باال را ابروهایش!... داد دستش را کلید... برد به مختصري
  شد خارج اتاق از دقیقه بیست و ده ساعت حدود!! نیست بیفكر هم زیاد اینكه

  اکثر.. !.بود شدن کنف از بهتر بودن منتظر پایین در.... رفت همكف طبقه به و
 هنوز دو ان اما... بودند حرکت انتظار ودر بودند شييده جمع انجا مسييافران

 اننش را دقیقه نه و بیست و ده ساعت... کرد ساعت به نگاهي... بودند نیامده
 به پا هدوبار!... بیایند نداشتند قصد شاید... بود اسانسور به چشمش... داد مي

 باالخره که بود نیم و ده سيياعت درسييت... بودند امده همه تقریبا... شييد پا
  چند با... برگرفت را نگاهش سييریع... گردید روشيين انها جمال به چشييمش
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شان... افتادند راه تاخیر دقیقه سجد به هتل   فته حدود... بود نزدیك النبي م
  عجیب اما... رسیدند مي مسجد محوطه به رفتند مي پیاده که اي دقیقه هشت

.. .شكن سینه غربتي... بود گرفته فرا غربت غم هم را قدم چند همان که بود
  شييهر... غریب غربتي... کند نمي بازش جانسييوزي بغض هیچ که غربتي
  يشهر... داد تشكیل اسالمي حكومت بار اولین رسولمان که شهري... پیامبر

 به منزلش درب یافت اجازه که انساني تنها... فاطمه و... زد قدم ان در علي که
سجد داخل   نای براي فاطمه خانه درب... ببندید را دیگر دربهاي... شود باز م
ست بس مكان   اکنون... اکنون ولي... ندارند را اینجا تقدس دیگر دربهاي... ا
  علي قدم بر ب*و*سه و کرد مي سیراب را آن وحي روزي که سرزمیني!! چه؟

سته ماتم به اکنون... زد مي فاطمه و ش  خانه درب فقط روزي که زني شیر... ن
سجد به شدن باز مجوز او شت را م ست جایز نیز نامش بردن اکنون... دا   ...نی

 ار دربش... بكشید حصار را دورش... بماند بسته باید اوست از اسمي هرجا
سي مبادا... ببندید سولمان دختر از نامي ک سي مبادا... ببرد ر سد ک  که وا بپر

سي مبادا!... بود؟ ست؟ چگونه او بفهمد ک سافران چرا!!... زی شه م   این همی
شك با لبخند جاي به را قدم چند  به!... سكوت؟ همه این چرا!... ایند؟ مي ا
  مهمان غم و گردد مي صييورتشييان مهمان اشييك چرا!... اندیشييند؟ مي چه

الم  !... دلشان؟ وَل  یا َعَلْیَك  َالسَّ  الله َرس 
ستادند ضایي اقا حاج... ای ضی  ر   دمرق... رنگ سبز گنبد این... داد مي تو

  ینعزیزتر ابد به تا ازل از که انساني ان زیر... پیامبرمان... است اقایمان مطهر
 با... رنگ سيبز گنبد مقابل در...  شيب ارام محوطه در... اسيت ارمیده بوده

شور دلهایي ستادند پر ال... کرد زیارتنامه خواندن به شروع اقا حاج... ای سَّ   م  َال
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وَل  یا َعَلْیَك  س  سول ای تو بر سالم َر الم   الّله   ر سَّ یَّ  یا َعَلْیَك  َال الم   الّله   َنب  سَّ   َال
ََ  یا َعَلْیَك  د  َحمَّ   یا تو بر سالم خدا پیغمبر ای تو بر سالم خدا الّله   َعْبد   ْبَن  م 
الم   عبدالّله فرزند محمد مَ  یا َعَلْیَك  َالسييَّ  َ ّییَن  خاَت ب 

َهد   النَّ َك  َاشييْ ْغَت  َقْد  َانَّ   َبلَّ
سيياَل َ   را رسييالت تو که دهم گواهی پیمبران خاتم ای تو بر سييالم َوَاَقْمَت  الرِّ
ساندی لوةَ  و ر صَّ کوةَ  اَتْیَت  َو  ال وف   َوَاَمْرَت  الزَّ اْلَمْعر  ْنَكر   َعن   َوَنَهْیَت  ب   را نماز اْلم 

  َوَعَبْدَت  بد کار از کردی نهی و معروف به کردی امر و دادی زکات و داشتی برپا
صييا   الّلهَ  ْخل  َلوات   اْلَیقین   َاتیَك  َحّتی م  ه   َعَلْیَك  الّله   َفصييَ   دیکر عبادت و َوَرْحَمت 
  و باد تو بر خدا درودهای پس آمد سراغت به مرگ تا اخالص روی از را خدا

َك  َاْهل   َوَعلی رحمتش ریَن  َبْیت   دعا هاي نیمه در ات پاکیزه خاندان بر و الّطاه 
سید سر ماموري که بودند ستید... ر شوید جمع... کنید حرکت... نای  ادع... ن

  چنین را اینان سياده جمعي چرا!! ترسيند؟ مي چه از اینها... خدایا!!! نخوانید
  حرکت... بود سيييازش بر قرار... نداشييتند اي چاره! سيييازد؟ مي اشييفته

  هدوبار و کوتاه توقفي... خواندند مي حرکت حین در نیز را زیارتنامه...کردند
  نمی وارد خانه صاحب اجازه بی فرشتگان  که ای خانه وحی  خانه... حرکت

 هب را ناپاک جاهالن ای عده گستاخ و پلید حضور حاال که است شدند چگونه
 هر با... انداخت ملیكا سييمت به نگاهي نیم هومن! اسييت؟ نشييسييته تجربه
  روان صييورتش به اشييكي... دعا هر با... حرف هر با... درود هر با... سييالم

ست مي مگر... بود شت گریه بهانه دل... نگرید توان   زا بهتر مكاني چه و... دا
ست نمي... بود کار در شدني خالي اگر... شدن خالي براي اینجا   غربت دان
 مي چگونه... خویش تنهایي و غربت یا کند مي ریش چنین را دلش مدینه
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.. .بود پیموده مردش با این از قبل را راه این وقتي... نكند؟ گریه توانسيييت
ست این نه مگر... ممكن بغض ترین سنگین... بود سنگین نبودش  الح که ا

ست مي ست بای ست در فرزندش د   بقیع دیوارهاي کنار!... بود؟ مي پدرش د
  دیوارها این پشييت... حرف دنیا یك و بود سييكوت و بود خلوت... بودند

  زهرا... اسييت؟ ارمیده غربت دراین خلوت این در کسييي چه... کجاسييت؟
 که تو کرد؟ باور شود می آیا... جان زهرا... داند؟ مي چه کسي... اینجاست؟

  پاس به گنجد  می حیات در که چه آن تمام که تو و بودی ها زنده ترین زنده
ستی تو وجود شی؟ زنده تو که کرد باور توان می چگونه اند  گرفته ه   گرم نبا

  و ای هایستاد عرش بر که است این جز مگر نیستی؟ زنده تو که گفت توان می
سطه و نگری می را پدر قوم اعمال   آمرزش  برای مگر و شوی می حاجات وا

ست قرار مگر و شوند نمی متوّسل تو به کار توبه قوم   نهكارانگ شفیع تو که نی
ستاخیز شی؟ ر   لحظه شاهد دیوارها این ؛ زنند می ضجه غربت دیوارهای با

  مناجاتت و اشک و عشق و درد لحظه لحظه شاهد   اند بوده حضورت لحظه
  کلمات اند شيينیده دیوارها این. اسييت ریخته می جگرهایشييان به آتش که

  وت خالی جای اینک  و داشتی قوم این از که ای گالیه همه آن و را ات سوزاننده
  حرکت خانه در خواستی می وقت هر که را تو دستان   خالی جای گریند؛ می را

 هم بقیع دیوار کنار... دادی می تكیه دیوار به را دسيت باید پهلو درد   از کنی 
 در ایستادن حق... ترسند مي هم دیوار پشت از حتي... نیست کار در رحمي
 دل! طاها یابن... حرکت دوباره... مامور دوباره...  ندارند هم را ها دیوار پشت
  اجداد تنهایی! منی و مكه پسيير. نمود وصييف بتوان که اسييت آن از خونتر

شود آیا میبینی؟ نور شهر در را مظلومت   ینا دار و نهی کنار را غیبت پرده می
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  نای اوج و گرفته فرا را مكان و کون که تیره ظلمی! بگیری؟ را سييتم و ظلم
  زهرای گوشههای جگر کنار در. شده نمایان بقیع گوشهی چهار در مظلومیت

ضیه شید پنجمین که اکنون و مر ستر در والیت تابان خور  تنها آرامیده  خاک ب
  مزار او اشييكهای باران تنها. شييده بارگاهش بان سييایه موالیمان سييبز قامت

شیده نور را خاموشش ست بخ ستهای. ا   نیممیك دعا و میبریم باال را کار گنه د
... زده چنگ را مادر چادر طاها. را سپید صب  را  عدل صب  را  ظهورش صب 

 حتي داند  مي... دارد بغض کلي دلش... کرده پنهان چادرش میان را سرش
...  اسيت اینگونه که اسيت مدتي... ندارد تمامي مادر اشيك هم بخواهد اگر

  قلب اما... اسييت فایده بي داند مي...  نكند گریه خواهد نمي او از دیگر
شكهایش فقط... شود نمي مادر مزاحم... ندارد را مادر غم طاقت کوچكش   ا

شان در... کند مي پاك مادر چادر با ارام را  ات بقیع  دیگر ضلع سمت به حرکت
ست ماموران بلكه شان از د  هومن بخوانند  را بقیع ائمه زیارت و بردارند سر

..  .شنید مي را ملیكا ارام هق هق بود که نزدیكتر... شد نزدیك دو ان به اهسته
 به است مدتي پسرك که دید مي!!! کند نمي شلوغي طاها چرا که بود عجب در

 ار طاها و انداخت دست... حرفي هیچ بي... رفت پیش... است چسبیده مادر
. 0: شييشييم فصييل... گرفت آ*غ*و*ش به و کرد بلندش... کرد جدا مادر از

  طوري را سيياعتش همیشييه... پرید خواب از سييریع خورد زنگ که موبایلش
  رکمت کمي مبادا که... دهد انجام را کارهایش فشرده بصورت که کرد مي تنظیم

 در هک شد نمي... برود النبي مسجد به صب  نماز براي خواست مي... بخوابد
 در... افتاد راه و شد اماده صدا  و سر بي و ارام... نروي و باشي انجا قدمي یك
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سیر... بودند حرکت حال در افرادي وتوك تك و بود تاریك هنوز هوا راه  همه م
سجد محوطه به چه هر... بود سمت یك به هم   تعداد به شد مي تر نزدیك م

 با... ادم از پر همیشييه مثل مسييجد و... گردید مي افزوده تردد حال در افراد
  فضاي... شد مي مشرف انجا به که بود باري سومین این... شد وارد سالمي

سجد داخل شنگ و دلباز م ستاد نماز به و کرد پیدا جایي... بود ق   زا بعد... ای
 بحانهص وقت تا... برگردد بالفاصله نداشت قصد... نشست مدتي   نماز اقامه

  اختصاصي روزش ان دعاي... دعا بعد و... خواند قران کمي... داشت فرصت
  اش ویژه همراه براي ویژه دعاي یك... داشت همسفرانش به اختصاص... بود
  لیكام گریان چشمان وقتي از... بود درگیر فكرش پیش شب از... سفر این در
 :کرد مي دعا لب زیر و ارام و زده تكیه ستوني به... بود نموده مشاهده را طاها و
شون خدا - شون از که حاال خدایا... بده صبر به ست شون از گرفتي د  مه فكر

 با.. .گفت مي و گفت مي ارام ارام و... بده ارامش جفتشون هر قلب به... بگیر
  قدم و عجله بي... بود شده تر شلوغ بیرون... برخاست جا از ساعت به نگاهي

  رايب که فروشهایي دست و مسافر از بود پر راه... رفت مي هتل سمت به زنان
ضه ستش یك معمول طبق... بودند امده انجا به خود اجناس عر   جیبش در د

شت ساعت حدود... رفت مي راه طمانینه با و بود سید هتل به که بود ه ...  ر
صت نیم و نه ساعت تا صبحانه براي شتند فر ست مي حاال... دا   تاقا به توان
 نزلهم به سييوییت درب کردن قفل که چرا بود  برنداشييته را اتاق کلید... برود

  نموده کشي وقت کمي هم علت همین به درست و... بود انجا در دو ان حبس
 ودوج مشكلي کرد مي هم بیدارشان اگر حتي حاال و... شوند بیدار انها تا بود

  و... دوباره... زد در به اي تقه انگشت پشت با... بود صبحانه وقت... نداشت
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  کمي!... بودند؟ خواب هنوز یعني!... نكرد دریافت العملي عكس... دوباره
...  دبو سنگین خیلي خوابشان اینكه مثل! جواب بي وباز... زد را در تر محكم

ید را در باز به یك!... نبود کار در جوابي نه... کوب  ذهنش از فكري مرت
 در 500 اتاق کلید -... کرد حرکت اسانسور سمت به فكر این پي در..گذشت

  بیشييتر مفهوم یك این و!!!... داشييت قرار دسييتش در کلید ثانیه یك عرض
  لهت از کالفه!... بودند؟ رفته بیرون یعني!!!... نبود اتاق در کسييي نداشييت 

  تاکید کمالي اقاي!... نبودند... نه... انداخت اطراف به نگاهي... زد بیرون
شان که بود کرده  مانيز... بودند رفته صب  نماز براي احتماال... نگذارد تنهای

 به دوباره! نبود خبري خیر نه... زد چرخي عصييبي... بود تاریك هنوز هوا که
 هم قاتا بیرون در و... نبودند که البي در!!... باشند امده شاید... برگشت هتل

ستند نمي هم اتاق داخل در... همینطور شند توان ست در کلید... با .. .بود او د
 نماز گرا... گشتند برمي حال تا بایست مي صب   نماز به رفتنشان صورت در

  دايخ اگر... زد دامن اش ناراحتي حس به نیز نگراني هستند؟ کجا پس نرفتند
شان اتفاقي ناکرده ست مي حتما داد  مي رخ برای شد جوابگو بای   داده لقو... با

شان تا بود شد  مراقب  به چیزي کرد ساعت به اي دوباره نگاه... مردانه قولي با
  مگر صبحانه یك!... اند؟ رفته صبحانه براي شاید... بود نمانده نه ساعت

  خواست مي اطمینان براي... فشرد را اسانسور دکمه!... کشد؟ مي طول چقدر
  ان درب سریع رسید  که اسانسور... ایستاد منتظر... بزند خوري غذا به سري

شود را سور درب شدن باز با... گ سان شمش ا شم جفت یك به چ   اي قهوه چ
  او از نگاه اي لحظه تا شييد موجب طاها سييالم صييداي... ماند خیره روشيين
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ستش در... داد طاها به اي اهسته جواب و برد پایین را نگاهش برگیرد   ستهب د
  هشد خریده تازه انگار... بازي اسباب قوي احتمال به... داشت وجود کوچكي

  سمت به را نگاهش جهت دوباره... بود نگردیده خارج اش بسته از هنوز... بود
 ودب کرده باز لب ملیكا... کرد مي نمایي خود پیشانیش در اخمي... کشید باال

  روف لب هومن عصباني چشمان و پیشاني روي اخم دیدن با...بدهد سالمي تا
  و يپیشان روي اخم دیدن با...بدهد سالمي تا بود کرده باز لب ملیكا... بست

شمان صباني چ ست فرو لب هومن ع سور درب هنوز... ب سان شته نگه را ا  دا
  وانستندت نمی نبود  هم ای چاره... بیایند بیرون که کرد ای اشاره سرش با... بود
سور داخل که سان   و بودند ساکت هرسه سالن در حرکت قدم چند!!.. بمانند ا

  کلید هومن درب  مقابل رسييیدن محض به... بود جلوتر قدمی نیم هومن
  ت بس را در تا... شوند وارد انها نخست تا ایستاد کنار... گشود را در و انداخت

  و!! وایسييتا همینجا -: گفت محكمی لحن با و چرخاند ملیكا سييمت روبه
ست شش او لحن از ملیكا... برد خودش اتاق به و گرفت را طاها د   نیامده خو

 ومنه آیپد... کرد خالی یكباره به را اش سینه داخل هوای تمام ناراحتی با بود 
شب بود  تخت روی  کرده کار ان با ای دقیقه ده ولی بود وقت دیر هرچند دی

شدنیش جدا یار... بود سیژنی  انگار... بود ن  هک شد می ساتع ان از چیزی اک
شت ضرورت حیات ادامه برای شنش سریع... دا ست دم و نمود رو   ترین د
شود را ممكن بازی   هواپیمای دیدن با کودک... داد قرار طاها مقابل در و... گ

  اینو خوام می -: گفت زده هیجان و پرید باال فراوان ذوق با حرکت حال در
ست هومن. کنم بازی  خودم -: گفت سرعت به طاها که بدهد توضیحی خوا
 همه امروزه که را واقعیت واین... کرد حرکت صيفحه روی انگشيتش و! بلدم
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سما را ایند می دنیا به کامپیوتر فنون تمام بودن بلد با ها بچه ساند تثب به ر !!  ر
  تكلیف بایست می... بود گرفته خود به تندی قیافه... رفت بیرون اتاق از هومن

ساله این سره حاال همین و امروز همین م صبانیت با... شد می یك  -: گفت ع
... دادن جواب... مقابلش مرد عصبی چشمان به زد زل ملیكا بودین؟ رفته کجا
... ببرد رو از را مرد این خواست می... نداشت هومن از کمی دست هم او نگاه

  رایب انتظار!... بگذارد فراتر گلیمش از پا نباید که فهمید می بایسييت می او
  رتكرا رو سوالم نیازه -... گشت تندتر هومن نفسهای و... شد طوالنی جواب
 ضوعمو این کنید می فكر -: گفت و گرفت خود به مبارزه حالت ملیكا! کنم؟

ست داره؟ شما به ارتباطی شت هومن د  که اموری در ندارم عادت -... شد م
لت نیسيييت  مربوط بهم خا كا! کنم د گاهش محكم ملی فت و کرد ن  -: گ

  اتاقش طرف به خواسييت و! اجازه با... مونه نمی حرفی دیگه پس!!... خوبه
  سييد را راهش واقع در و... قرارگرفت مقابلش درسييت گامی با هومن... برود
شمگین و... کرد   ملیكا! ری نمی جایی ندی  رو سوالم جواب تا -: گفت خ

.  هندار شما به ربطی هیچ مطلب این -: گفت واض  و گذاشت کنار را مالحظه
شرده هم به دندانهای میان از هومن شت اگر -: گفت اش ف !!  پرسیدم نمی ندا

 شيييه می -: گفت جدی خیلی... نیاورد کم کرد سييعی هم روبرویش فرد
 قیقاد الزمه یعنی -: گفت کشیده هم در ابروهای با هومن ربطی؟ چه بفرمایید
شت واقعا دیگر ملیكا!!! کنم؟ بیان رو ارتباطش   ینا... رفت می در کوره از دا

  طرف از هم ان... نداشييت عادت... بود ثقیل خیلی برایش جواب و سييوال
  بتواند هم که گشييت می جمالتی دنبال... بود اهمیت بی برایش که مردی
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سش سا شاند خود سرجای را او هم و کند منتقل را اح صبی درحالت... بن   ع
سید می نظر به سخت هم کنار جمالت چیدن صت اگر... ر شت فر  می دا

ست سخ و کند فكر توان  را ودخ سعی تمام... بدهد مرد این به شكنی دندان پا
ست را کلمات تا کرد شد شده کنترل لحنش و بچیند هم کنار در   ینیدبب -: با

  ازتون باره این در دارم عمر تا من و کردید بهم کمكی یه شما!... محترم اقای
 هیچ به من اینكه هم اون...  بدونید رو چیزی یه خواد می دلم ولی... ممنونم

 ینقش هیچ که کسانی بخصوص... بكنه دخالت کارهام در دم نمی اجازه کسی
... کن گوش تو حاال -: شد تر عمیق هومن اخم... ندارند و نداشته زندگیم در

 چه و باشييه تو و من خواسييت به ارتباط این چه!... نخوای چه بخوای چه
شه شمون ارتباط این از چه!... نبا ست حاال!... نیاد چه و بیاد خو   باید و!!... ه
  ازتون سييفر این در که دادم قول کمالی اقای به من... بذاریم احترام بهش

  جاییدک ندونم وقتی بكنم کارو این تونم می چطور بگید  شما... کنم مراقبت
  و کرد معطوف دیگر سمتی به را نگاهش ملیكا رید؟ می کی و ایید می کی و

 خودم مراقب میتونم... من -: گفت حال همین در و... فشييرد بهم را لبانش
  بحث مورد این در خوام نمی اصييال -: گفت مسييلط خیلی هومن!!! باشييم

شه اخرت دفعه ولی!... کنم  به بغض!! بیرون میری اطالع بدون و تنهایی که با
  داشييت... بود دیگر سييمتی به هنوز نگاهش... بود زده چنگ ملیكا گلوی

  نمی فعال!... ندهد ریختن اجازه اشييكش به تا کرد می تنظیم را نفسييهایش
  غرورش خواست نمی ولی... باشد نداشته جوابی که نه... دهد جواب توانست

سته مرد این پیش   بریده بریده تا بود تر سنگین زد نمی حرف اگر... شود شك
..  .یكبار هم شیون...  یكبار مرگ... داشت خود با کالمی هومن... گوید سخن
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ست... رفت می هم را اش بقیه بود امده را راه اینجای تا که حاال شت دو   ندا
  راگ حتی... شييد می مطمئن بایسييت می...  بیافتد اتفاق دوباره بحث این

... اول سوال سر ریم می حاال -: بود رحمانه بی کمی شرایط این در سوالش
جا ته ک كا بودین؟ رف فت حرص با... لعنتی... بود اورده کم نفس ملی  - :گ

 ...بشنود خودش زبان از که بود مصر هنوز!! بودید رفته شما که همونجا
  تند حنیل با و... گرفت دندان به ای لحظه را پایینیش لب ملیكا!!کجا؟ دقیقا -
صبی و سجد... صب  نماز -: گفت تلگرافی خیلی و ع   ازدمب انگار... النبی م

  دو فقط جوابم!!!... همین -: گفت ارامتر کمی... شد داده پس تر راحت هومن
سی به هم را کلمه دو همین که نگفت ملیكا! بود کلمه   فتنگ...  گوید نمی ک

ست او شد جوابگو کس هیچ مقابل در ندارد دو شه رفتارش نگفت... با   همی
یاز که اسيييت طوری هد پس جواب ندارد ن هد که نه... بد ید نخوا ... بگو

ست ست نمی... شد مانع گلویش سوزش... نتوان شكند این از بیش خوا ..  .ب
 خانومها جدی حرف کالم دو همراه همیشييه که اشييک و بغض این به لعنت

ست  هم ارام بودن  جدی رغم علی حرفش تا کرد را تالشش تمام هومن!... ه
  ابلشمق از!! نبود درست رفتنتون تنها صب  تاریک هوای در هرحال به -: باشد
  و زد كیهت در پشت به بست  را دربش و پرید اتاق داخل به ملیكا... کشید کنار

شک... کرد رها را اش خورده فرو بغض   ان... نه... شد جاری اش گونه روی ا
 بدر به ای ثانیه هومن!! نداشت حق!... کند توبیخ را او چنین نداشت حق مرد

 هم را دایشص تن حتی!... بود نرفته تند زیاد نظرش به... کرد نگاه او اتاق بسته
  هشیرج آیپد روی جوری طاها... رفت خودش اتاق داخل به!!... بود کرده کنترل
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 اهینگ... فهمید نمی چیزی کردند  نمی صدایش شب خود تا اگر که بود رفته
...  کرد بلندش و گرفت را طاها بازوهای... بود ربع و نه... کرد سيياعت به

  داشت دوست... گفت سریعی نه طاها خوردین؟ صبحونه... طاها -: پرسید
  و گرفت را طاها دسيت... بودند نخورده صيبحانه پس!... بازیش سير برگردد
 بازی طاها... دیره خیلی که صبحونه بریم حاال... بعد برا بمونه بازی-: گفت

ستم گرسنه -: زد نق... داد می ترجی  صبحانه به را ! نمک بازی خوام می... نی
سته را لپش شید اه شتیم وقتی -: گفت و ک سابی دم می برگ  ازیب باهاش ح
ستش. کنی شید می را د  - :گفت و ایستاد طاها... سازد همراهش خود با تا ک

  اتاق رد به ضربه چند... داشت برش... بود مانده اش تازه بازی اسباب!! تفنگم
 همسفرش حرفهای داشت سعی فعال... بود در پشت هنوز ملیكا... زد ملیكا

ضم را شت... کند ه   وادع چیه؟ دیگه -: گفت و کرد باز را در سرعت به و برگ
  الزم رضازاده معروف های وزنه از لحظه ان در... نبود خوب حالش... داشت

  بایسييت می... بود کرده پیدا نیاز انها به هم دیروز که همانهایی از... داشييت
سی فكری سا  را صدایش...  او کنار در طاها دیدن با... کرد می باره این در ا
 کافی لحظه چند همان اما... داد سوق دیگر سمتی به را نگاهش و اورد پایین

شمان... دید؟ می چه... کند پر را هومن صورت تمام حیرت تا بود   ملیكا چ
  ود خب!!!!... بود؟ افتاده اتفاقی چه مگر... خیس خیس صورتش و بود سرخ
ساب حرف کالم شک همه این!!!... بودند زده ح   از را خود!!! بود؟ چه برای ا
صت... ننداخت تا و تک ... شه می دیر داره صبحونه برا -: گفت... نبود فر

شت شكم از شد نمی!! بریم... کنید عجله   سابق لحن همان با ملیكا!... گذ
 هاجاز شما از هم این برا باید نكنه! بخوریم صبحونه خواهیم نمی ما -: گفت
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شید عمیقی نفس هومن!! بگیریم؟ شه -: گفت و ک  اهاط ولی... خودته میل با
ها من!!... داره گ*ن*ا*هی چه   او جواب منتظر و! برم می خودم با رو طا

شد شت را کلید ملیكا زده بهت نگاه مقابل در و... ن  را در ...رفت بیرون و بردا
  زیر و!!... کشید نمی طول که نیمساعت از بیش شان صبحانه!!!... کرد قفل هم
شی تو تا -: کرد زمزمه لب   النس وارد وقتی!! بزنی حرف بعد کنی فكر اول با
سور که شد متوجه... شد سان شان طبقه در ا ست خود   از را ان اینكه برای... ا

ست سور به را خود زود و کرد ب*غ*ل را طاها ندهند  د سان ساند ا  که نه... ر
شتر دلش!... بود خودش شكم برای عجله همه این کنید فكر  ار طاها شور بی
سور داخل!!!! زد می سان شت زمین را بچه ا  مادرش پیش کوچولو فكر... گذا
 -: گفت و کرد نگاهش محبت با هومن!... عمو؟ -: گفت... بود کرده گیر

 مگه -: شد خم و کرد ریز را چشمانش بود؟ شده اوف سرش باز مامان -! بله؟
ست هومن! بله... اوهوم - شه؟ می اوف مامانت سر  -: بداند تر دقیق خوا

شه شه؟ اوف همی ستش با و... شد نمی وقتا اون...  نه - می شت به د   سرش پ
:  یدپرس متفكرانه هومن... شه می اوف بیشتر تازگیا -: داد ادامه و... کرد اشاره

 چرا؟ -
ست؟ می کجا از بچه... بابا ای   جواب که بود تیز خیلی هم جا همین تا... دان

  پرسييیده خودش از انگار... نبود جواب منتظر هم زیاد هرچند...  بود داده
 ...باشد

ست؟ می کجا از بچه... بابا ای   جواب که بود تیز خیلی هم جا همین تا... دان
  پرسييیده خودش از انگار... نبود جواب منتظر هم زیاد هرچند...  بود داده
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شد سور... با سان ستاد ا شک زیاد مامان -: گفت طاها... شدند پیاده... ای   لوا
 منظورت -: گفت بچه ربط بی حرف این از متعجب هومن!!!!!! خوره نمی

 زیاد من -: گفت ناراحت کمی ای  خاطره یاداوری با طاها طاها؟ چیه 
شک   یكمرتبه هومن... شكمم هم بود  شده اوف سرم هم... بودم خورده لوا

 همه تقریبا... بودند شييده سييالن وارد... بود بامزه بچه این چقدر... خندید
شتند   شده وارد تازه هم نفری چند ولی... کردند می تمام را شان صبحانه دا

  فتر سرویس سلف میز طرف به... بود نیافتاده پایان وقت حال هر به... بودند
  تخم..شیر... نان... کره... مربا...  پنیر... برداشت بود دستش دم که هرچه از و

  برمی خودش برای هم طاها!... خب بود اخروقت... بود شده تمام که هم مرغ
!!...  بخوری لواشک زیاد نباید -: گفت هومن و نشستند میزی پشت... داشت

 اخم با و... دکتر بردم مامان -: گفت و برچید لب طاها شد؟ چی بعد خب
  دادش به خدا... خندید دوباره هومن!! ندارم دوس رو دکترا من -: کرد تاکید
 که حینی در... بفهمد را شغلش نباید کوچولو این الحساب علی خب... برسد
  چون -: گفت جانب به حق طاها! چرا؟ -: پرسید گرفت  می لقمه طاها برای

سمی هومن! زنن می امپول  اب طاها!! زنن نمی امپول که دکترا-: وگفت کرد تب
 با هومن.. .که زنن نمی پرستارا... ننویسن دفتر اون تو اونا اگه -: گفت پر لپی

 شونحال اینكه برا... دارن دوس رو ها بچه دکترها -: داد توضی  برایش حوصله
شه  خوب  بچه... امپول هم گاهی... بدن الزمه که داروهایی براش مجبورن ب

  شربتام همه من!!!... خوام نمی -: گفت کودکانه... نیامد خوشش حرف این از
  امپول اون از   برام دکتره اون ولی... کنم نمی اذیت رو مامان   خورم می رو

  :گفت و کرد اشاره بازویش به و... زنن می اینجا که اونها از... نوشت ها گنده
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سمش - سمش... ا سمش رفته یادم...  ا  -: گفت و زد لبخندی هومن! چیه ا
  شیر و کشید سرش به دستی مهربان... همون... اره -... سرمه اسمش... سرم

ستش را شغول نیز خود... بخور -: گفت و داد د  -: گفت بعد کمی... بود م
  خیلی حرف انگار که طوری طاها داره؟ دوس چی صيبحونه مامان... طاها؟
  نمی مربا کره مامان ولی... دارم دوس چیز همه من -: گفت زند می مهمی
ست... خوره   از هیچوقت ولی... داره دوس چی همه گه می من به!... نداره دو
نا با کره دونم می من... خوره می پنیر و نون فقط... خوره نمی او   دوس مر
  سعی خیلی... امد می خوشش بچه این زدن حرف از!!! فهمیدم خودم... نداره

 در کوتاهی مدت... بزند حرف بزرگترها عین بچگانه  صييدای ان با کرد می
 جااین... عمو؟ -: گفت مقدمه بدون یكمرتبه ولی... خوردند صبحانه سكوت

  اومدیم همه!!... بله -: گفت و انداخت پیشييانی به چینی هومن! مسييافرته؟
  خیلی -!! بله - دوره؟ خونمون از -: گفت جدی خیلی طاها... مسييافرت

  خیلی... عزیزم اره -: داد جواب... بود متعجب هنوز بچه حرفهای از! دوره؟
  ماتش هومن نیسييت؟ اینجا بابام چرا پس -: گفت کرده بغض طاها دوره؟

.. .کرد می احتیاط بایست می دادن جواب در... بود؟ چه بچه این منظور... برد
شه؟ اینجا باید مگه -: گفت ارامش با و کرد توقفی سرک با   گریه هاماد انگار پ

سافرت رفته بابا... گفت خودش... گفت مامان...  اره -: گفت... بود  یه. .. م
 ار نفسش محكم بعد و کرد سكوت لحظه چند!!!... دور خیلی... دور مسافرت

 ...خیلی... دورتره خیلی بابات مسييافرت... جان طاها -: گفت و داد بیرون
سرک  می... شده تنگ براش دلم -: گفت حال همان در... بود برچیده لب پ
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  زانوانش روی را او و گفت ای نكنه خدا لب زیر هومن!! پیشييش برم خوام
 می دلداریش چگونه!!... گفت می چه کوچولو پسيير این به حاال... کشيياند

 با!!... امد برنمی هم فسييقلی یک دلداری از که بود مزخرف خیلی!... داد؟
شم بعد و... کرد نگاهش دقت   شاید... گذراند نظر از را اطراف و چرخاند چ
  ککوچ اشكهای اگر!!... کرد می پیدا بچه حواس کردن پرت برای جالبی چیز
  اسباب... کرد پیدا...  اهان... گرفت می بدجوری دلش ریخت  می کودک این

سباب... بازی   زمی روی از... بود کننده سرگرم شک بدون... اش تازه بازی ا
شت برش  - کجا؟ -!! اقاهه از - خریدین؟ کجا از رو تفنگ این -: گفت و دا

شید بیرون نایلونش از را تفنگ هومن!! بود زمین روی... بیرون اون :  فتگ و ک
شتیاق با طاها کنه؟ می کار چطور - ست از را ان ا  -: گفت و گرفت هومن د

  خوشحال هومن... داد توضی  به شروع فراوان شوق و ذوق با و! بدم نشون بده
 می شگو طاها توضیحات به بدهد  خاتمه جریان این به بود توانسته که این از

:  گفت دلخوری با طاها باشه مبارک... قشنگه خیلی -: گفت اخر سر و... داد
  برام اونو دیگه مامان... بودم خریده رو این چون... بود هم قشيينگترش اما -

... هن - بود؟ بهتر این از تفنگش -: گفت و زد مهری پر لبخند هومن!!! نخرید
شیر که نبود تفنگ شیر از... بود شم   ازهت... بود هم دوتا!... جومونگ های شم

شت هم سپر یه... بود روش هم جومونگ عالمت شنگ خیلی... دا ...  بود ق
  صييدایش در حسييرتی چه... خرید می رو اون مامان خریدم نمی رو این اگه
 تهاشف موهای به دستی!!... بود داده دست از را مهم خیلی چیز یک انگار... بود
 که بیرون!... خری می رو اون هم بعد دفعه... نداره عیب -: گفت و کشید اش

 عدد یک برخاستن حال ودر گذاشت زمین را بچه... باشه -! بده نشونم رفتیم
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 می... بود گرفته انرژی طاها... افتاد راه و برداشيييت نان از تكه یک و پنیر
 می در را اکشين فیلمهای ادای و... کرد می شيلیک... شيد می قایم... دوید
  املیك اتاق درب... شدند وارد و کرد باز را قفل هومن... رسیدند اتاق به... اورد

 را دختر این اتاق درب بود شييده کارش... زد در و رفت جلوتر... بود بسييته
شت دیگری کار... زدن شود را درب ملیكا!!!... که ندا شمانش از... گ   اتش چ
 به عصييبانیت و حرص که لحنی با... نشييده ارام که بود معلوم... بارید می

 همه ان به لبخندی هومن! فرمایش؟ -: گفت بود  مشييخص ان در وضييوح
ستش و! بفرمایید -: گفت و زد حرص   متشس به بود پنیر و نان حاوی که را د
 هومن چیه؟ این بفرمایید شييه می -: گفت محكمی لحن با ملیكا... گرفت

 نه -! نیسييت؟ مشييخص -: گفت و انداخت پنیر و نان روی و زیر به نگاهی
شخص من برای... خیر ست م  چی باید اونوقت -!! پنیره و نون...  اهان -!! نی

سخر و خنده ان در که لحنی با هومن کنم؟ کارش     زد می موج همزمان تم
 و ببرید پس خب -!! دونم نمی رو شييما...  خوریمش می که ما -: گفت

 ماا... ببندد را در کرد سعی و گرفت را طاها دست و!! سالمت به... بخوریدش
  نمی!... بود مانده کاره نیمه عمو اتاق در بازیش... کرد می مقاومت طاها هم

ست ست هم و... برود مادرش پیش خوا صله که هومن د   قرار درب روی بالفا
 ما -: گفت محكم و جدی خیلی هومن!! شييد شييدنش بسييته مانع و گرفت

  نمی دسييتش از ملیكا زد  می حدس چون و... شييماسييت مال این خوردیم
  روی ذارم می -: گفت گذاشييت می اتاق داخل به گامی درحالیكه... گیرد

 اب... بیاید هم اتاقش به مردک که بود مانده همین فقط!... چی؟ دیگه!! میزت
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  ساعت 61 همین درعرض... کشید بیرون هومن دست از را پنیر و نان شدت
 هومن... شود نمی کم شرش... ندهد را ان تا سمج مرد این که بود فهمیده

 -: پرسييید ارام... زد پوزخندی... داد عقب... بود گذاشييته داخل که را گامی
 نگاهی چپ چپ و شد خشم از پر دختر نگاه داری؟ امروز برا خاصی برنامه

 عادی خیلی و کرد محوی خنده هومن... نگفت چیزی و کرد مخاطبش به
  تحمل را همدیگر ای دوهفته قراره ما!!... فتحی ملیكا خانوم ببین -: گفت
  این و بیایم کنار باهم رو مدت این که هسييت دومون هر نفع به پس... کنیم
... تینیس راضی شرایط این از که کنم می درک من... نكنیم تلخ هم برا رو سفر
  دو نتونن بالغ و عاقل ادم تا دو 60 قرن در اینكه... نیسييت مهم زیاد این ولی
سته... باوره و قبول قابل غیر کنن  تحمل را همدیگر ای هفته  تنها مگفت من در

شتم رو خودم قوی دالیل البته که... نرو بیرون ساف از که نگفتم اما... دا   رتم
 در یوقت... رسید می نظر به ناراضی هنوز ملیكا! ریم می هم با... نكن استفاده

  وبرور شرایطی چنین با شاید که رسید نمی ذهنش به ای لحظه حتی بود ایران
 !...کند چه دانست نمی!... شود

ضی هنوز ملیكا سید می نظر به نارا  هب ای لحظه حتی بود ایران در وقتی... ر
سید نمی ذهنش ست نمی!... شود روبرو شرایطی چنین با شاید که ر  چه دان

 اب انتخاب اصال -: گفت مالیمتری لحن با دید را او سكوت که هومن!... کند
!!...  داری دوس که جا هر!... بگو بهم و کن ریزی برنامه روز هر برای... شما
  موجب مرد منطقی کالم و ارام لحن!!! کنین تحمل کنارتون هم منو حضور فقط

صبانیت شدت از شد  سته او ع شوده که ابروانش میان گره... شود کا   د ش گ
  پاساژی ... بریم؟ کجا داری دوس امروز -... کرد هومن لبان مهمان را لبخند
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 را او ارام لحن توانست عاقبت هست؟ نظرت مد خاصی جای... فروشگاهی
شنود شتر اولی روز -: ب سجدالنبی دارم  دوس بی شم م  هدیه اگر کرد فكر... با

شنهاد از شک بدون بود  او جای ستقبال بازار پی شه -... کرد می ا   لیخی... با
  راب بمونه اسييتراحت... نه - بكنید؟ اسييتراحتی خوایید می حاال!... خوبه هم
سیار -... ظهر از بعد  اماده وقت هر شما... ام اماده ای دقیقه ده من... خب ب

  ریبهت روحیه پیش دقیقه چند به نسييبت ملیكا... کنید صييدا هم منو شييدید 
شت ست... دا ست خوا شد اتاق داخل وبه بگیرد را طاها د   سریع طاها که بك
شان العمل عكس شت و رفت عقب گامی و داد ن شیده پاهای پ  قایم هومن ک

شت از طاها طاها؟ -: گفت تعجب با مادرش... شد   سرک هومن پاهای پ
  دشای... شه نمی -: گفت جدی ملیكا!!! عمو پیش رم می من -: گفت و کشید

شون ستن ای ستراحت یكم خوا  نم برای اذیتی -: کرد دخالت هم هومن! کنن ا
ست همین فقط -! نداره سهاش خوام می... دارم کار باهاش... نی   عوض رو لبا
 را طاها کوچک دسييت... شييد خم کمی حرف این گفتن با... اهان -... کنم

شید بیرون امنش منطقه از و گرفت  کارت یچ مامان ببین برو بیا -: گفت و ک
  طرف به زودی طاها!! بازه اتاقم در!... پیشييم بیا شييد تموم که کارت... داره

 می کن  عوض رو لباسهام... مامان باش زود -: گفت عجله با و رفت مادرش
شاند اتاق داخل را مادرش و!!! برم خوام سته که اتاق درب... ک   ملیكا شد  ب

ست می پیش لحظه چند... انداخت پنیر و نان به نگاهی سم توان  هک بخورد ق
  یرو... بود کرده پیدا را خوردنشان اشتهای اکنون ولی... زد نخواهد انها به لب
شان میز صمیم هنوز... داد قرار سد طاها کارهای به اول بود نگرفته ت   ولا یا بر
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 در سمت به متعجب!!!... نشست گوشش به اتاق در صدای که بخورد صبحانه
ستانش هومن درب  کردن باز محض به... رفت سلیم عالمت به را د   باالی ت

 متما با! بگم بهت بود رفته یادم چیز یه!!!... ها نزنی -: وگفت برد سييرش
  هبل -: گفت... کند کنترل را مالیمش تبسييم نتوانسييت کرد  که خودداری

 ادرق دختر این بابا نه... انداخت پایین را دسييتانش خنده با هومن!!! بفرمایید
ست :  گفت حال همان در... گاهی فقط البته!!... کند صحبت هم اخم بدون ا

  یشپ شرایطی چنین باز اگه تا... کنم سیوش بگو  رو موبایلت شماره لطفا -
 هب سييری ملیكا... بگیرم تماس باهات بتونم!!... ناکرده خدای البته... اومد

سم به را شماره هومن... داد تكان موافقت :  گفت سپس و... نمود سیو ملیكا ا
ست بد...  زنم می تک یه - شته منو شماره هم شما نی شی دا  نم بگید -!!.. با

شه -!... راحتتره اینطوری کنم سیو هم شید دراز تخت روی با  هب نگاهی و ک
شید دراز تخت روی... *** انداخت شماره ...  انداخت شماره به نگاهی و ک

ست نمی... بود مردد نگرفتن و گرفتن تماس بین   زنگ او به ای بهانه چه به دان
 اب!... نه یا دهد می جواب دانسييت نمی... بود بهتر نظرش به پیامک!... بزند

صله به سالم -... کرد شروع سالم سخ ثانیه چند فا   ایاق سالم -: گرفت پا
... خوبم ممنون -. .  شما؟ حال -: فرستاد دوباره... نشست و برخاست!! دکتر

...  بهتره -. .  چطوره؟ دسييتتون...  کنم می خواهش -. .  من؟ زحمتهای با
 چطوره؟ شما حال

ست.  ست و برخا ش سخها شما؟ حال -: فرستاد دوباره... ن صله به پا   دچن فا
سید مي ثانیه ...   کنم می خواهش -.  من؟ زحمتهای با... خوبم ممنون -: ر

... . خوبم هم من ممنون -.  چطوره؟ شما حال...  بهتره -.  چطوره؟ دستتون
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ستش -.  کردین؟ ما از یادی!!... عجب چه - ستم هم را  شما از حالی خوا
  بابت -.  چی؟ بابت -... . ببینمتون؟ تونم می بپرسييم اینكه   هم و بپرسييم
شنایی شتر ا شنایی -... . بی شتر ا سر و دختر تا دو... خب -.  چی؟ برای بی   پ

شنا باهم چی برای   زا اما -... . باشه داشته زیادی دالیل تونه می -.  میشن؟ ا
شتر دلیل یه من نظر شته تونه نمی بی شه دا شنایی... با  درو... شناخت...  ا

  اینقدر کردم نمی فكر... عجب -.  ازدواج... تفاهم و توافق وجود صييورت
  خرج به احتیاط موارد دراین پسييرها معموال...  بزنین حرف باره دراین راحت

 چی ا بر احتیاط -... . کنن نمی صحبت ازدواج درباره راحت خیلی و دن می
. . بدونن موردش در شفاف طرف هردو که خوبه... مشخصه هدف وقتی!... ؟
سر چند با مگه شما!... دیگه مطلب یه -... . جالبه - شتید مراوده پ   نای که دا

 به اشيينایی با که ها گفته و نظرات همه -.  دین؟ می نظر بهشييون راجع طور
ست ست از شه می... نمیاد د شنا همكالسی    دو ...  شنید هم دوروبر و ها ا
  مبذاری قرار یه موافقید کریمی خانم -: گفت و کرد فكر ای لحظه چند هومن

... باشه -: کشید طول کمی پیامک این پاسخ بزنیم؟ رودررو رو صحبتها بقیه و
 شما ور مكانش و زمان... قبوله -... . بیشتر اشنایی و کوتاه مدت یه برای ولی

 با انشمك و شلوغتره سرتون که شما با زمانش -.  بگم؟ من یا کنید می تعیین
 -. . بیكارم هفت ساعت حدود ظهر از بعد فردا من... است منصفانه -. . من

  امید به... خوبه -... . فردا تا پس -. . رفتیم روز اون که شيياپی کافی همون
 کرده پر را ذهنش تمام فردا قرار... گذاشييت میز روی را گوشييی هومن دیدار

شمان زیبایی!... چرا؟ دروغ... بود سخش شیدا چ   برای که حاال... بود کرده م
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 انتخاب خودش که کند ازدواج کسيی با خواسيت می داشيت  اجبار ازدواج
 تقادیاع گذشته نسلهای انتخاب به زیاد... باشد داشته دوستش... است کرده

... ان خارج در وچه دانشگاه در چه داشت برخورد زیادی دختران با... نداشت
ست   فامیل در شنا   دو  گاهی و صحبت حد در برخوردها این همه اما   ا

  و هنگردید جدی برایش روابط این از هیچیک هرگز... بود بخند بگو و شوخی
سش سا سبت اح شده داده قلقلک دختری به ن ... بود هفت ساعت... بود ن

  اخیرت با شیدا... برد می بسر انتظار در شاپ کافی بیرون ماشین  داخل هومن
  از !!!...بود بخشييش قابل خانومها برای دقیقه پنج خب ... رسييید دقیقه پنج

... ردک دریافت انرژی از پر پاسخی و... داد مودبانه سالمی... شد پیاده ماشین
  مكان شیدا پیشنهاد به... نمود دعوت داخل به را او و گشوده را رستوران درب

ستن برای را دنجی ش سید هومن... کردند انتخاب ن   خورین؟ می چی -: پر
سمی شیدا سخ و زد تب ستنی -: داد پا ستنی عدد دو هم هومن شكالتی ب  ب

ستنی... داد سفارش شكالتی شد ب سیدن!... هرنوع از حاال با شه تار   اسفار
 به هنوز یداش... شد تمام سوته سه هومن بستنی... نشد شكسته بینشان سكوت

  سييمت به اراده بی نگاهش... خورد می ناز با... بود نرسييیده هم نصييف
 می صورت سختی به امر این مهار برای تالشش و شد می کشیده چشمانش

 ...پذیرفت
 را اب لیوان یک... پذیرفت می صورت سختی به امر این مهار برای تالشش«

شید شتون مزش از -: گفت و سرک  -: گفت و زد لبخندی شیدا نمیاد؟ خو
شمزه... چرا ست خو   و کرد او به نگاهی شیدا!!! اوهوم -: گفت فقط هومن! ا

ست میلم باب پس... دادم سفارش خودم -: گفت  می سوالو این چرا... ه
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  دوس کردم فكر -: گفت و داد تكیه صييندلی به را بازویش هومن پرسييید؟
  شما -: گفت و کرد ای خنده شیدا!!! کنین می بازی بازی باهاش... ندارین
  تر عمیق اش خنده!! دادم لفتش شما بخاطر تازه -! خورین می سریع زیادی

 !بدین سييفارش خودتون برا دیگه یكی خب!... کردین لطف -: گفت و شييد
  سفارش تا دو کنید  تموم هم شما منتظرم -: گفت و داد تكان ای شانه هومن

  تجربه حاال تا!... نه... من؟... اوه -: شييد متعجب و خندان دختر نگاه! بدم
شون ستنی یه که نداده ن  - ندارین؟ دوس... چرا؟ -!... کنم تموم اخر تا رو ب
 -: گفت خنده با هومن... زنه می رو دلم بخورم که کم یه ولی... دارم دوس

ستنی چهار خوردن تجربه من ولی  زده رو دلم نمیاد یادم ولی دارم جا یه رو ب
شه صال... با   داشی صورت الینفک جزو خنده!!! چی؟ یعنی گید می که اینی ا
 را دستانش هومن! شكالتی؟ همش!!!... نكردنیه باور... نترکیدین؟ -: بود شده
  همش نه !... باشييم ترکیده رسييه نمی نظر به -: گفت و کرد باز هم از کمی

شتر من... نبود شكالتی ستنی از بی   مزه ولی.. .میاد خوشم گردویی و وانیلی ب
 حاال!... اینطور پس -!!... کنم نمی ردش و دارم دوس هم رو دیگه متنوع های

 هومن... کافیه من برا... بدین سييفارش خودتون برا بازم خواد می دلتون اگه
! !کافیه هم من برای... خوام نمی... نه -: گفت و داد تكیه صييندلی به دوباره
ستنی شیدا شت کنار را اش ب ستنی بابت ممنون خیلی -: گفت و گذا   پس... ب
:  گفت و زد نرمی تبسم! کجا؟ -: گفت و انداخت پیشانی به چینی هومن! بریم

 چین!! هسييت پارک یه خیابون همین سيير!... بزنیم قدمی... بیرون بریم -
  وشد... کرد حساب و برخاست جا از... اینطور پس... رفت بین از پیشانیش
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سیدن... شدند خارج شیدا دوش به  ...بودند کرده سكوت هردو پارک به تار
ست خالی نیمكت اولین روی شیدا ش صله کمی با هم هومن... ن  کنارش فا
شت او سمت به شیدا... گرفت جای   چیزی چه دارین دوس -: گفت و برگ
شه -!! چیزها خیلی - بدونین؟ من به راجع سین... با ش سوال خیلی! بپر   تدا

  سوال دچن فعال... بود بهتر ارام ارام... که نبود خواستگاری جلسه اما... بپرسد
 سالتونه؟ چند -: پرسید... داد می را سوالها برخی خودپاسخ زمان... عمومی

 رمجبو هم... بود مقبول برایش سنی تفاوت دوسال... بود خوب... سال 65 -
  برایش زیاد هرچند... بود خودش از کمتر سنش هم و!!... کند داری بچه نبود
... باشد کوچكتر خودش از کمی همسرش خواست می دلش ولی... نبود مهم

  رو درستون -: گفت و داد تكان سری شیدا 65 -! شما؟ و -: پرسید هم شیدا
سه تا... اره تقریبا - کردین؟ تموم   لبتها... طرحم گذروندن برا برم باید ماه دو

صی ازمون ص سید هومن... خوبه -... کرد خواهم شرکت هم تخ   شما -: پر
شغول جایی ستین؟ کار م   یشپ اگه ولی... نیومده پیش هم موقعیتش... نه - ه

شم شاغل دارم  دوس بیاد شكلی زیاد هومن... با شت امر این با م   اگر... ندا
  ...بود شاغل هم خواهرش... نداشت اشكالی نبود هم اگر... بود که بود شاغل

  وینح یه بلكه نداشت مشكلی تنها نه اجتماع در خانومها حضور با حال هر به
شش ستفاده سكوت از شیدا... امد می هم خو   تفری  چه به -: گفت و کرد ا

سخ فكری اندک با هومن عالقمندین؟ هایی . ..کوهنوردی... فوتبال -: داد پا
  كرف... همین؟ -: گفت و انداخت باال ابرویی شیدا... اینترنت... گیم گاهی

 مبود که بچه... نكردم کار رزمی هیچوقت... نه - باشین؟ کار رزمی کردم می
 .ژیمناستیک رفتم سالی چند یه
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  پروا بی دختر این... کرد جواب در ایسييتی هومن!!!! فرمه رو هیكلتون ولی.. 
 ساله 65 جوان یک برای!!!... بهتر چه خب... نبود خجالتی حداقل یا... بود
ست می بهتر این از چیزی چه شد توان ...  یپروای بی... تمجید... تعریف... با

  از اسييت پر که... سيياله65 جوان پسيير یک... سييالهاسييت همان خوراک
 دارد کم چیز یک تنها... روحی و جسمی قدرت اوج در... مردانه احساسهای

 -... بود بخش ل*ذ*ت... دارد هم دوستش که دختری تایید... دختر یک تایید
سه سه دو ای هفته  مه... ای حرفه نه... تفننی البته... ورزشگاه رم می ای جل
صابی تمدد   و داد باال ا ر ابروهایش شیدا!! مفیده سالمتی برا هم و شه می اع

شتباه دیدین -: گفت باخنده شمان!... نكردم ا شت چ   تشحرک این با دختر در
سی هومن... بود شده هم درشتتر  کار رزمی حال هر به -: گفت و کرد تازه نف
ستم شگاه.. نی سازی با ضوع این به جدی هم خیلی... رم می بدن   ینم نگاه مو

سر توپ! کنم   و گرفت را توپ حرکت یک در... خورد هومن شانه به ای بچه پ
سر... گرفت و زد زمین به را توپ دوباری یكی... شد بلند شت پ   یا ساله ه

  بازوی به را ان... بخواهد را توپ شد نمی رویش... شد نزدیک خجل و نگران
  نزدیكش حرف بدون!!!... چه؟ شييد می عصييبانی اگر... بود کوبیده مرد این

 مال توپ این -: گفت و انداخت پسييرک به نگاهی خندان هومن... ایسييتاد
سر توئه؟   شخوش او کالفگی از هومن... بله یعنی... داد تكان را سرش بچه پ

:  گفت و کرد اخمی!!... بود نكرده تجربه کم خودش را لحظات این... امد می
سر خواهیش؟ می حاال - ستپاچه او اخم از بچه پ شتم اقا -: گفت و شد د   دا

  زمین را توپ هومن!! اینجا اومد شد چی دونم نمی...  اونور کردم می شوتش
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 به یا ضربه پسر!! کردی؟ شوت چطوری ببینم کن شوت -: گفت و گذاشت
 یه رو توپ خوای می وقتی جون بچه -: گفت و زد لبخندی هومن... زد توپ

سیر ستی دور م سر... دمب یادت بیار توپو بدو... بزنی توپ زیر نباید که بفر   پ
  یداش... نشست شیدا کنار دوباره بعد دقیقه چند... دوید توپ دنبال خوشحال

صله خیلی -: گفت ستن پاکی موجودات ها بچه -!!!... این باحو شون... ه   از
 اب داشت... کرد می تعقیب را پسر همان حرکات چشم با هومن... میاد خوشم
شت شیدا سمت به... کرد می تمرین عالقه    تفری چه از شما -: گفت و برگ
شتون هایی شتر... من - میاد؟ خو شم کوهنوردی و شنا از بی   هالبت... میاد خو
  حرف این گفتن با! شم نمی سیر ازش هیچوقت که داره  خود جای هم خرید

 می -: برخاسييت هم هومن... برم باید دیگه من -: وگفت برخاسييت جا از
  دنبالش شد وادار دختر و افتاد راه هومن! براتون شه می زحمت -... رسونمت

شین کنار... کند سیدند  که ما   تعارف شیدا به و کرد باز را جلو درب هومن ر
ست شیدا بفرمایید -: کرد ش شكری و ن سیری طی از پس... کرد ت  هومن م

  دارید؟ تفرص کی -: گفت و کرد مكثی شیدا موافقید؟ بعدی قرار با -: پرسید
 می اس ام اس براتون بعد کنم می فكر - کجا؟... ظهر از بعد فردا پس -

:  تگف هومن... بایستد خواست او از خیابانی سر شیدا!! خب بسیار -... زنم
  درسييت آخه -: گفت و کرد نگاهی شييیدا! برمتون می... بدید دقیق ادرس -

  شیدا اردید امید به پس... بله -!! که فهمید می... بیام باشما کوچه دم تا نیست
... شيد دور و کرد خداحافظی مودبانه... شيد پیاده و کرد باز را ماشيین درب

 بود ایسييتاده که جایی... کرد اش بدرقه چشييمانش با ای لحظه چند هومن
سب  هضرب صداي... زد پنجره به ای ضربه و شد نزدیک پلیس... بود نامنا
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  جهت تغییر موجب ضييربه صييداي... *** شييد نگاهش جهت تغییر موجب
 ...بود خورده اتاقش درب به اي ضربه... شد نگاهش

  نیمه در... برخاست و کشید آهي... کند دل خاطراتش مرور از... خورد تكاني
شود کامل را بازش شت ملیكا... گ   این باالخره!... عجب چه خب... بود در پ
  نذاشت مامان -: گفت   کرده بق و ناراحت طاها... زد را اتاقش درب هم دختر

شتون بیام شید را طاها خوردني لپ شدو خم کمي هومن... پی  -: گفت و ک
  يکمرنگ و کوتاه اخم!!! نترس کني  مي بازي میاي... نشده تموم که وقت باشه 

 -: فتگ ارامي لحن با ملیكا!! بیاد بذارید گفتم بهتون -: گفت و کرد ملیكا به
  پس... اهان -... بودمش نبرده بودم  حوصله بي کمي دیروز... حموم بردمش
ستي... اینطور سابي -: گفت و برد طاها موهاي داخل به د   و... شدیا تمیز ح

 به اي شانه و برگشت اتاق داخل به بله - بریم؟ اید  اماده -: گفت ملیكا به رو
 مادر دست بالفاصله طاها... شدند خارج اتاق از تایي سه... کشید موهایش

... کرد نمي دعوایش بود  خوب خیلي عمو... گرفت را عمو دست و کرد رها را
  سوار سكوت در! داشت هم آیپد مهمتر همه واز... گرفت نمي سفت را دستش

سور سان   تكلیفش که ملیكا... افتادند راه و داد تحویل را کلید هومن... شدند ا
  سكوت ولي بود  زده حرف مرد این با زور به هم را دوکلمه همان بود  مشخص

سلما... بود عجیب نظرش به هومن  نبود پیش ساعت نیم مرد همان مرد این م
سمان که ...  کرد او به نگاهي چشمي زیر... بود سرحال و بافت مي ریسمان ا
  اصييال... شييكسييت نمي را سييكوت این هرگز که هم ملیكا!!... بود فكر در

  دست زا بود پر مسیر!! بزنند حرف باهم نداشت دلیلي... بود هم بهتر اینطوري
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شها شتر حتي... فرو ست طاها... صب  از بی ...  بود کرده ول هم را هومن د
... دبو ها بزرگتر دست در دستش اول گام دو فقط...  بود همین عادتش همیشه

ست... رفت مي سر اش حوصله انها رفتن ارام از شت دو   شیطاني... بدود دا
شد سر جا همه به... کند سي اگر... بك ست مي هم ک ستش زور به خوا  را د

  موبایل مالیم اهنگ صييداي! رفت مي پیش گریه مرز تا و زد مي نق بگیرد 
  شييماره به نگاهي و کشييید بیرون کمریش کیف از را ان... برخاسييت هومن

سخ ارامش با... کرد شور صداي!! سالم -: داد پا شاط و پر شي در هدیه ن  گو
  بانل بر لبخندي! کوچیكه داداش چطوري... قبول زیارت... سالاااام -: پیچید
 چه -: گفت خنده با هدیه! بزرگه خواهر خوبم...  ممنون -: نشيسيت هومن
  طلبكارانه هدیه! خالي شما جاي...  بله...  سالمتي - گذره؟ مي خوش خبرا؟
ست از خبر چه -: گفت   برات رو جدیدش یه بگو شده تموم اگه!!!... من؟ لی

  امروز تازه... خدا به رویي پر خیلي -: خندید هم هومن!!! کنم اس ام اس
  داد هدیه!!! خرید بي خرید... زیارت برا اومدم فقط هم من...  ها روزه اولین
  سري هومن! باشم گفته... ها خونه دم نمي رات خودم جان به هومن -: کشید
  کش...  کرد عوض را حرف و... که نبود بشييو درسييت دختر این... داد تكان
  تلیس در موجود لوازم تمام بود مجبور عاقبت... نبود کارساز موضوع این دادن

  تنگ داییش برا دلش - چطوره؟ آیسل -!!! زد مي خود بي چونه چرا... بخرد را
سه مي... شده سكهام از پر   از -: خندید بلند صداي با هومن خبر؟ چه عرو

ست ستي!!... دوتا شما د  هچ - اره - ؟ گرفتین رو بابا ازمایش جواب هدیه  را
سترول کمي فقط... خوبه چي همه - خبر؟   تا؟ چند -... باالست خونش کل

 همه این بگو هم مامان به... باشييین مراقبش -!! شييصييتایي پنجاه حدود -
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 خودت بیا -: گفت کالفه هدیه!! نده شوهرش خورد به چیلي و چرب غذاهاي
 دسييتم از رو گوشييي خواد مي ریز یه تاحاال صييحبتمون اول از... بگو بهش
  اداشیمد با کلوم دو ذاره نمي... افتاده دور تغاریش ته از روز یه اینكه نه... بگیره

 - سييالم -... هومن سييالم -: شيينید را مادر مهربان صييداي. کنم اختالط
 مادر صداي!! گرم خیلي... گرم - چطوره؟ اونجا هواي - خوبم - ؟ چطوري

ش فدات... نریا افتاب زیر زیاد... بره قربونت به مادر الهي -: شد نگران ... مب
  اننگر مادرم... چشييم -. باشييي کولر زیر که هتل یا باش زیارتگاه یا بیشييتر

سالمتي... نباش شي که هم ساله هزار -... ها شدم بزرگ نا !... مني بچه ب
  مكالمه رفتن راه حال در هومن... لعنت منكرش بر -: گفت و زد تبسمي هومن

 کنار زود... افتاد جومونگ شييمشييیر به چشييمش مرتبه یك طاها... کرد مي
 !!کردم پیدا رو شمشیر... عمو؟... عمو -: گفت بلندي صداي با و رفت هومن
شمش مرتبه یك طاها... کرد مي مكالمه رفتن راه حال در هومن   شمشیر به چ

... عمو -: گفت بلندي صييداي با و رفت هومن کنار زود... افتاد جومونگ
 - :گفت طاها صداي شنیدن با خانوم معصومه!! کردم پیدا رو شمشیر... عمو؟

  دلش و بود چسبیده را شلوارش که کرد طاها به نگاهي هومن بود؟ کي صداي
  از قبل... کند خود معطوف را عمو حواس تمام سييریعتر هرچه خواسييت مي

سخي بتواند اینكه ست سریع ملیكا بدهد  پا شید و گرفت را طاها د   ميک و ک
!!  زنه يم حرف تلفن با داره بیني نمي -: گفت عتابي پر لحن با... برد تر دور

سخ مادر به هومن  هاي بچه از -... خوردني و نمك با کوچولوي یه -: داد پا
سفرات ست؟ هم شیر گفت خودش عمو -: زد نق مادر به طاها اره - ه   شم
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شونش رو جومونگ ست حرف این با و... بدم ن ستش خوا ست از را د  مادر د
شد بیرون ستش محكمتر ملیكا... بك شت و گرفت را د  -... برود جلوتر نگذا

  پسر  و مادر بین جدال دیدن با هومن... داشت اصرار هنوز طاها... نكرده الزم
شت  به و خدافظ فعال... گیرم مي تماس باهاتون بعدا مامان -: گفت گوشي پ

ست... شد نزدیك دو ان ست از را طاها د شید بیرون مادر د   ملیكا به رو و ک
شونم گفتم خودم... ؟ داري کارش چي -: گفت   پیدا مدافع که طاها... بده ن
سمي هومن!!! گفتم دیدي مامان -: گفت بود کرده سرك به تب  - :گفت و زد پ

شونم ست مرد سمت به عالقه با طاها کو؟!!...  ببینم بده ن شي د ..  .رفت فرو
 هب هومن!!! قشيينگه چقدر ببینین... ایناهاش -: گفت و داد نشييان بسييته یك

 طاها براي ولي... بود قیمتش تومان هزار چهار همش... کرد نگاهي شمشیرها
  این با مسجد میریم داریم... طاها؟ -: گفت طاها به رو... داشت ارزش خیلي
 اهاط بخریم؟ برگشييت موقع قبوله!!.... نذارن شيياید... بري توني نمي بسييته
  از تر سييخت کاري بچه یك براي... بود فكر درحال... کرد غنچه را لبانش
  الزم اگه... چرا؟ شما -: گفت و کرد دخالت ملیكا... ندارد وجود کردن تحمل
شه صال هومن که انهایي از!!!... بود حرفها ان از هم این!! خرم مي خودم با   ا

ست شت دو شنود ندا شت هم را زدن چانه ارزش حتي که انهایي از... ب ...  ندا
سباب یك صال توماني هزار چهار بازي ا شت؟ تو و من ا شت... دا   خیره و برگ
شمان در صورش برعكس اما... کرد نگاه ملیكا چ   اگر... نرفت رو از ملیكا ت

 مرد این مدیون این از بیش که بود مهم او براي ولي نبود مهم هومن براي
  وانگهي گردد جمع قطره قطره!!!... تومني هزار چهار دین یك حتي... نشييود

صمیمت -: گفت طاها به رو و گرفت ملیكا از نگاه هومن... شود دریا  چي ت
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 مي رو این اول... نداره اشكال کني  تحمل موقع اون تا توني نمي اگه... شد؟
 ار لبانش ملیكا... گردیم برمي دوباره هتل ذاریمش مي ریم مي بعد...  خریم

شرد بهم شته نشنیده را حرفش تنها نه مرد این... ف   رمايگ دراین بلكه بود  انگا
  ياقا -: گفت محكم!!!!... برگردیم و هتل برویم... بود گرفته هم بازیش هوا

  ملیكا اینكه از قبل بود  حرف این منتظر دقیقا انگار هومن و!... رسييتگار؟
شكل!... چیه؟ -: گفت بزند  حرفي بتواند ست؟ م   وليق یه بچه به من... کجا

  شلوغش خود بي کنم مي خواهش پس!!... ره نمي قولم بره هم سرم... دادم
 در و شد؟ چي تصمیمت...  طاها -: گفت و کرد نگاه طاها به دوباره و!! نكن

...  گشتبر برا بمونه کني قبول اگه ولي -: گفت و نشست پا دو روي طاها مقابل
شي یه پد آي در بازیت توي شي برنده زودتر که دم مي یادت رو رو   هوا... ب

 فقط -: گفت طاها!!!... شييه مي اذیت مامانیت... برگردیم بریم اگه و گرمه
  عكس تا نیاورد باالتر را نگاهش... زد لبخندي هومن! شييه؟ مي اذیت مامان

  و نم آخه...  اره -: گفت... بود بامزه برایش هم ندیده... ببیند را ملیكا العمل
 ...بود امده خوشش حرف ازاین طاها!! دیگه قوین هم مردها!!!... َمردیم تو

 -: گفت و گرفت اي مردانه ژسييت... بود امده خوشييش حرف ازاین طاها
شه شت برا بمونه... با ضي هومن!! برگ   و زد لبخندي طاها العمل عكس از را
سر افرین -: گفت ستش و!!! خوب پ   زنب -: گفت و گرفت طاها مقابل در را د
  بزن -: پرسید و خودش  به نگاهي و کرد هومن دست به نگاهي طاها!!! قدش
صیري بچه خب!! چي؟؟؟ یعني قدش شت تق شت عمو نه   ندا ... دایي نه دا

!! دنبو بلد گرفت  مي یاد بایست مي کجا از... زد نمي حرفها این از هم پدرش
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ست... خندید و انداخت عقب را سرش هومن  را طاها بازوهاي زیر و برخا
 دل ته از طاها!! بود خواستني بچه این چقدر... چرخاند هوا در یكدور و گرفت
 به ملیكا... گذاشييت زمینش عباسييي چرخ چرخ دور یك از بعد... خندید

 هم کوچكي دلخوري اگر لحظه ان در... کرد مي نگاه دو ان شيياد حرکات
  از تر بخش ل*ذ*ت و تر قشيينگ چیزي برایش... بود شييده برطرف داشييت
 را زندگیش و عمر تمام بود حاضر... نداشت وجود دنیا در طاها خنده صداي

سرش ولي بدهد شه پ   عوض طاهایش خنده یك با را دنیا تمام... بخندد همی
  نفس... اورد خودش به که بود هومن صييداي این نمیاي؟ چرا -... کرد نمي

  همگامش ملیكا تا کرد کندتر کمي را قدمهایش هومن... افتاد راه و کشييید
  ورودي -: گفت ملیكا به خطاب و ایستاد هومن... شدند محوطه وارد... شود

سي مي رو  با... بود امده خودش صب ... شناخت مي بود معلوم دیگه؟ شنا
  یدبیای ظهر نماز از بعد پس... خب خیلي -: گفت هومن. کرد تایید سر اشاره

  دقراردا... نداشت مثبت جواب از غیر اي چاره ملیكا! برگردیم باهم... همینجا
سته شه -: گفت لب زیر!!... االجرا الزم طرفین براي و بود شده ب  اب هومن با

سمي   و ردک بلند سر ملیكا. افتاد راه و اجازه با فعال... دعا التماس -: گفت تب
!!... بود مسييعود از تر درشييت... گذراند نظر از را او قامت بار اولین براي

 - :گفت مجبوري و... نتوانست معمول طبق که بگیرد را طاها دست خواست
  داخل داشتند قصد...اوردند رادر کفشهایشان ورودي دم بیا همرام   ندو طاها
 همانقدر... گفت مي عربي به چیزي!!... شد مانع در دم زن مامور... که شوند

 نماز براي!... بابا اي!!!!... نیاید زنانه قسييمت باید طاها گوید مي که فهمید
  نمي و بودند کور مگر اصال... بود نگفته چیزي کسي و بودند امده باهم صب 
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  زا بیشتر کمي طاها که بود درست!... است خردسال نه  که بچه یك این دیدند
  زن ان حال بهر... است کوچك که فهمید مي هرکسي اما داد مي نشان سنش

  پنج داد نشان انگشتانش با... شود داخل نگذارد را او بود کشیده عشقش فعال
  کلي دلش در و! سنین خمس -: گفت و!! شود مي چه پنج عربي در کرد فكر و

ستم و خود براي شي سی شور اموز  همه این از بعد که کرد حواله راه بي و بد ک
  نمي بر هم سيياده جمله یك گفتن عهده از خواندن عربي مثال و تحصييیالت

 اه پله دوباره... نداشت وجود زن این کردن قانع براي راهي انگار خیر نه... اید
 هاطا! کنیم؟ کار چي حاال -: گفت و کشید طاها سر به دستي... امد پایین را

  بري من با نباید تو گفت مي - گفت؟ مي چي خانومه مامان -: پرسید کودکانه
سجد تو  که بود خوب!!... خندید طاها! شدي بزرگ اینكه براي - چرا؟ -!! م

 مي نظر به ناراحت ملیكا! شود بزرگ زود زود   داشت دوست...بود شده بزرگ
 صييفحه روي را انگشييتش... کرد موبایلش به نگاهي م*س*تاصييل... رسييید
 هک زورگو مرد این به که بود مردد... ایستاد!!! زورگو مرد کلمه روي و داد حرکت
صافا   ایدب یا... کرد فكر ثانیه دو! نه؟ یا بزند زنگ شود مي مهربان هم گاهي ان

 تنها علت به زورگو مرد همان احتماال صييورت این در که... برگردد هتل به
شتنش ستش برگ شان سر برگردد باید یا!! کند مي غلفتي را پو  همانجا و قرار

  و بگیرد کشتي زن ان با باید یا!! بیاید مرد ان اندي و ساعت دو از بعد تا بایستد
  این از و کرد زن به نگاهي!!!... شود مسجد وارد چریكي و کند فني ضربه اورا
شت هیكل برابرش سه دو حدود زن ان...  گرفت اش خنده فكر  چاره... نه! دا
 هنگ گوشش دم را گوشي... کرد لمس را گو زور مرد کلمه انگشتش... نبود اي
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  و رود مي باال قلبش ضربان زنگ  هر خوردن با چرا فهمید نمي فقط... داشت
 ...گیرد مي استرس
شي شش دم را گو شت نگه گو   زنگ  هر خوردن با چرا فهمید نمي فقط... دا
سترس و رود مي باال قلبش ضربان   دش موجب موبایلش صدای... گیرد مي ا
 فحهص به نگاهی و گشود را گوشی کاور... بود نشده مسجد وارد هنوز بایستد

شت!!!! ملیكا... کرد نگاه دوباره و زد پلكی... کرد شاره انگ   سرش روی اش ا
 می رشد سرش روی داشتند که شاخهایی جای قوی احتمال به... شد کشیده
 که ماند ملیكا!! بله؟ -: شد برقرار تماس و زد را پاسخ دکمه!! خارید می کردند

 نه!... کند؟ معرفی را خود!... سالمی؟ چه نه!... بدهد؟ سالم!!... بگوید چه
  آقای"  کلمه گفتن چند هر!!... بوده سييیو گوشييی داخل حتما اسييمش... بابا

شت هم!" رستگار؟ سب زیاد تلفن پ  ودب معلوم خب... رسید نمی نظر به دلچ
  مین ذهنش به دیگری چیز مكالمه شروع برای ولی!!... هست رستگار اقای که

:  فتگ و کرد پیشدستی هومن که بگوید را همان که بود کرده باز لب!!... رسید
:  گفت مارا... بود شده تر ساده کارش... کشید نفسی!! فتحی خانم بفرمایید -
 -: شد جدی هومن... اومده پیش مشكلی راستش... شدم مزاحم ببخشید -

ست مهمی چیز -! شده؟ چی   داخل بیاد باهام ذارن نمی رو طاها فقط!... نی
سجد !! بزرگه گن می حاال ولی... بودم برده صب !!... بدونم چه - چرا؟ -! م

 دم - حاال؟ کجایی -: گفت و کرد نرمی خنده هومن!!! مردانه بخش بره باید
  اینكه بدون و... شييدیم جدا هم از که جایی همون بیا -... خانومها ورودی

شد  جواب منتظر .. .بودند رسیده سه هر دقیقه دو سر... کرد قطع را تماس با
شت  لب به لبخندی هومن   یدقیق نگاه و کرد بلند زمین از را طاها رسید تا دا
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  بزرگ چقدر دوسيياعت عرض در تو ببینم بذار -: گفت خنده با و کرد او به
  ملیكا سمت به را صورتش و!!! نمیدن رات خانوما بین و!! شدی مرد که شدی 

 با ور صبحونه یه فقط!!... شده بزرگ واقعا انگار... بابا نه -: گفت و چرخاند
 می چی باشييه من همراه رو غذایی های وعده تمام اگه ببین ها  اومده من

ستش و داد قرار زمین روی را طاها!!! شه؟  نباش نگران -: گفت و گرفت را د
  املیك!! باش راحت برو... بردم می خودم با بایست می هم اول از... مواظبشم

 به عمیقی نگاه هومن!! دیگه شييرمنده -: گفت و کرد نگاهش قدردانی با
!  المتس به برو!!... خانوم باشه شرمنده دشمنتون -: گفت و کرد ملیكا چشمان

  شييده مشييت چادر زیر دلیل بی دسييتش... دوخت زمین به را نگاهش ملیكا
  كیمش رنگ با سفیدش رنگ تضاد... کرد او سرتاپای به نگاهی هومن... بود

 ردک می مجبورش بود او دست اگر... کشید عمیقی دم... بود توجه قابل چادر
...  ندارد عادت سيفیدی این به زیاد اعراب چشيم!!!... بیاندازد روبند انجا در

 هب خطاب... بدهد او به پاسييخی یا بیاندازد هومن به نگاهی انكه بی ملیكا
  رو عمو نكنه... خب؟!... نكن هم شلوغی... باش خوبی بچه -: گفت طاها
ضی زیاد طاها!! کنی اذیت سید نمی نظر به را ساس هرچند... ر  کرد می اح
 ...بود دنیایش تمام مادر... شود جدا مادرش از نداشت دوست ولی شده بزرگ
 طاها -: گفت و فشرد را کوچولو پسر دست هومن... نمود می درهم اش قیافه

شه سر همی  طاها!! نه؟ مگه!!... بگذره خوش بهمون هم کلی قراره... خوبیه پ
 بچه!! بخورمت بگیرم میام دارم   بدو حاال -: گفت هومن... داد تكان سری
 اعتماد مرد این به... بود ارام ملیكا... دنبالش به هم هومن... رفت در و خندید
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 رخنه وجودش در چگونه اعتماد این روز یک عرض در دانست نمی... داشت
ست می اما کرده  ست که دان ...  دش خیره رنگ سبز گنبد به و کرد بلند سر! ه

شكری و داد سالمی سر بی بار این... کرد ت صد... شد وارد درد شت ق   قران دا
 هاتن که حاال اما... کند تسيبی  را پروردگارش... اورد جای به نماز... بخواند

 ودشخ به... اندیشید و نشست فقط... نكرد را کارها این از یک هیچ بود  شده
ضورش به   زندگیش به   مسعود به   موقعیتش به   سمت به   انجا در ح ...   ق

 ...شكر گاه گریه  گاه کرد  گالیه گاه... زد حرف خدایش با و کرد فكر
 سربه...زد می حرف او با... بود حوصله با هومن... بود نشده بد هم طاها برای

شت می سرش  دراین خواند می نماز هم گاهی البته... خنداند می اورا... گذا
:  فتگ باتعجب طاها... نخورد جنب کنارش از که بود کرده اکید توصیه شرایط

ستاده جایی هومن کو؟ مهرت پس عمو -  می سجده مرمر سنگ به که بود ای
سایی -: گفت تامل کمی با... فهمید نمی را این که بچه ولی... کرد   این هک ک

شور   اونها... خب - چرا؟ -... نمیذارن مهر سجده هنگاه کنن می زندگی ک
 یعنی... فكر یعنی - چی؟ یعنی عقاید -.. دارن رو خودشون خاص عقاید هم

 که من مامان مثل -: گفت بعد و کرد توقفی طاها!! مهمه براشييون که چیزی
 هبچ یک به بود سخت... داد تكیه اش چانه به را دستش هومن مهمه؟ من برای

 -: گفت... بفهمد او هم و باشد درست هم که داد توضی  را چیزی سن ان با
...  كرف مثل چیزی یه... دیگریه چیز عقیده ولی... مهمه تو برای مامانت درسته

  نی؟دو می چی خدا به راجع تو ببینم... مهمه خیلی هرکسی برای که فكری یه
  رو ما... بزرگه خیلی خدا دونم می -: وگفت کرد جور و جمع را خود طاها

  سييری هومن... ده می بهمون بخواهیم هرچی... داره دوس رو ما... افریده
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 درک... خداست درباره تو عقیده گفتی که اینهایی... افرین -: گفت و داد تكان
 ساییک یعنی -: گفت باز... کرد غنچه را لبانش... بود سخت بچه برای مطلب

 یم شما به - اره - بذاریم؟ مهر نباید کنن می فكر کنن می زندگی اینجا که
  یبرم...  نمیاد خوششون - کنن؟ می کار چی بذارید اگه - بله - نذارید؟ گن

ضوع این سر هم شاید دونم  نمی... دارن شه دعوا مو ... بود متفكر طاها... ب
  نمی هم هومن... بود کوچک خیلی مطلب این درک برای کوچولویش ذهن

 من -: وگفت شد بلند طاها... کند درگیر را او ذهن زیاد مورد این در خواست
  و شینن می زمین رو که اونجا فقط - اره - بلدی؟ -!! بخونم نماز خوام می هم
ستم بلد رو گن می   دامها شک با وبعد... البته - میگی؟ بهم رو اونجاش... نی
 -: گفت ذوق با طاها داری؟ یاد ببینم بخون رو سوره و حمد اول طاها -: داد
  نشابروا هومن... تا پنج یعنی... کرد باز کامل را دستش یک و... بلدم همه این

 طاها... ببینم بخون رو حمد حاال... گی؟ می راس -: گفت و برد باال را
  این از یک کدوم حمد -: گفت و گرفت هومن صييورت مقابل را دسييتش

 -: گفت بعد و کرد فكر کمی... بود نشيييده بچه منظور متوجه هاسيييت؟
ستت چرا... نمیدونم شون رو د شت طاها دی؟ می ن شان را اولش انگ   و داد ن

 را دومی و... خواند را حمد سوره وبعد العالمینه الرب الحمدلله این -: گفت
شان صر سوره چهارمی... کوثر سومی... خواند را توحید سوره و داد ن   و ع

  وت به افرین تا هزار -!!... شد متوجه حاال!... اینطور پس... قدر سوره پنجمی
!! یباش داشته دوس که هرچی... داری من پیش قشنگ جایزه یه... باهوش پسر

شیر -: گفت باذوق طاها  که رو اون -: گفت باخنده هومن!... جومونگ شم

http://www.roman4u.ir/


 015 و عشقطواف 

 -... خوام می اهنی ادم -: گفت فكر کمی با طاها اون از غیر... خرم می
شه شو حاال... با   ارتكر هم تو خونم می بلندتر کمی من بخونیم نماز باهم پا

ستادند نماز به دو هر! کن   این اندازه به نمازی هیچ اورد نمی یاد به هومن... ای
  مكان به طاها همراه عصر و ظهر نماز اقامه از بعد. باشد چسبیده برایش نماز
:  گفت نهاا دیدن با... رسید ملیكا که بودند ایستاده ای دقیقه پنج... رفتند مقرر

سخ هومن اومدین؟ وقته خیلی - سیدیم تازه نه -: داد پا شه قبول... ر   زا - با
...  وبیهخ خیلی پسر که گفتم... نه - نكرد؟ اذیتتون طاها... باشه قبول هم شما

ماز هم با عمو و من مامان  -: گفت و کرد دخالت هم طاها !!  خوندیم ن
 با طاها!!! گلم پسر افرین!... واقعا؟ -: وگفت کشید پسرش سر به ملیكادستی

 ...کرد لوس مادرش برای را خودش ل*ذ*ت
شتی یه یا هتل بریم خوای می -: گفت هومن   و دکر نگاهش ملیكا بزنیم؟ گ
 نهگرس خیلی اگه... رفت ناهار برا شه می سه ساعت تا -! ناهاره وقته -: گفت

شه... اید شتی یه نه اگر... هتل بریم با ساژ مبری... بزنیم ها نزدیكی همین گ   پا
  شکیف از و!! دارم خوراکی هم طاها برا... نیستم گرسنه که من... نه -... الطیبه
  شیطنت طاها... زدند می قدم پاساژ در... داد طاها به و اورد در کوچكی کیک

  دخری که شد مي وقت خیلی... نداشت مغازه به زیادی توجه ملیكا... کرد می
 به هومن نگاه اما... داشييت برمی گام هومن کنار ارامی به فقط... بود نرفته
 یم فروشی روسری مغازه یک کنار از... بود فروشی بازی اسباب مغازه دنبال

  یطرح خوش روسری... او از تبعیت به هم هومن... ایستاد ملیكا که گذشتند
  نگینس و زیبا... رسید می نظر به برازنده مادرش برای... بود گرفته را چشمش

 ماموران برعكس... شييدند وارد هم هومن و طاها... رفت مغازه داخل... بود
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شنده زیارتگاه داخل سی سلیس خیلی ها فرو   سپ... کردند می صحبت فار
شكلی شت منظورش فهماندن برای م سری ان از... ندا ست رو   ترکیب... خوا

شت متنوعی رنگی شنگ رنگ چند... بود مانده انتخاب در... دا شت ق ...  دا
  رنگ که یكی... بود قشيينگ ظاهرا... کرد ورانداز را ها روسييری هم هومن

شنتری شت  رو ست به دا شنگتره این -: گفت و گرفت د   نظر او از ملیكا!! ق
سته صافی بی... نزد هم ذوقش در ولی... بود نخوا :  تگف مالیمت به... بود ان

  دید با اینبار هومن... ای قهوه هم و قشنگه طوسیه هم... خوام می مامانم برا -
 هی... مناسبه مامانها برا گی می راس -: گفت و کرد نگاه ها روسری به دیگری
 هباش ملیكا... دارم برمی مادرم برای من هم رو رنگش یه... بردار تو رو رنگش

سی رنگ و گفت ای شت خودش مادر برای رو طو ست به را ای قهوه و بردا   د
 می خواهرم برا... کن انتخاب برام هم دیگه یكی -: گفت هومن... داد هومن
شش شاد رنگهای ترکیب از... خوام شم ملیكا... میاد خو   چند... چرخاند چ

سری شنگ خیلی انها از تا سه... نمود انتخاب خوشرنگ رو  ار انها... بودند ق
  یقهسل به توجه با خودتون...  قشنگن هرسه اینها -: گفت و داد نشان هومن به

  تو نظر از -: گفت و کرد رو و زیر را انها هومن... کنید انتخاب خواهرتون
 سه هر... کرد انتخاب ای سرمه و قرمز رنگی ترکیب با یكی ملیكا بهتره؟ کدوم

 کنار را ان... بود سلیقه خوش... داد تكان سری هومن... بودند هم کوب طال
 من هم رو دیگه دوتای این... خودت مال این پس خب -: گفت و گذاشييت

  مغازه داخل ملیكا... کرد حسيياب را تا پنج هر بالفاصييله و... دارم برمی
  روسری پول شدند  خارج مغازه از که همین... نبود درست... نكرد اعتراضی
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  و او به نگاهی هومن بفرمایید -: وگفت گرفت هومن سمت به و کرد سوا را ها
 - :گفت و کشييید عمیقی نفس... تو بذارش -: گفت و کرد دسييتش در پول

 نوزه! تو بذار بكش خجالت -: گفت تفاوت بی باز هومن! بفرمایید ممنون
...  بگیرید میكنم خواهش رسييتگار اقای -: دهد جواب ارام داشييت سييعي

  اخمی ملیكا... افتاد راه و گرفت را طاها دست هومن!! شم می اذیت اینطوری
  صدایبا... ایستاد او رودرروی و کرد جبران بود افتاده فاصله که را گامی و کرد
!  نیدک گوش لحظه یه رستگار اقای -: گفت بود کوچه در صحبت الزمه که ارام

  شما نیدببی -: گفت محكمی لحن با ملیكا!!! بفرما -: گفت و ایستاد مجبوری
 من و باشم شما تابع نوعی به من هستیم  سفر این در تا خواستید من از امروز
 می اشم از من حاال... گذاشتم احترام خواستتون به و پذیرفتم میلم رغم علی
 ما سفر... نكنیم دخالت هم کار در خرید مواقع در کنم می خواهش...  خوام
  واهدخ پیش زیاد موقعیتها این مسلما و... است هفته دو... نیست روز دو یكی
 اما... میكنم خرید دغدغه بی و راحت من بگیرید رو پول این شما اگر... اومد

 ره از کل به سفر این در اینكه از غیر مونه نمی ای چاره من برا... نگیرید اگه
  غیر ولی نیسييت مطلوب زیاد برام این چند هر... کنم صييرفنظر خریدی نوع

ست هم ممكن !! کنم می خواهش -: گفت و گرفت باال دوباره را پول و... نی
شمان به هومن صمم چ شه -: گفت و شد خیره مقابلش دختر م  تا دو اما... با

 می طاها برا که چیزی هر یكی!!... کنی می جدا قرارداد این از رو مطلب
شم... خرم ست هدیه دوم و... کنم خرید براش میاد خو   دلیلی هر به اگر... ا
ست دلم ضی بخرم ای هدیه خوا شمان به هومن! قبول؟... کنی نمی اعترا  چ

صمم شه -: گفت و شد خیره مقابلش دختر م   این از رو مطلب تا دو اما... با
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 میاد خوشييم... خرم می طاها برا که چیزی هر یكی!!... کنی می جدا قرارداد
  ای هدیه خواست دلم دلیلی هر به اگر... است هدیه دوم و... کنم خرید براش
ضی بخرم  - :گفت... بود غنیمت هم همینقدر خب! قبول؟... کنی نمی اعترا
سته حاال قرارداد -!! بگیرید اینو حاال پس... قبول   ایدب حاال همین از و شد ب
!!!  است هدیه یه کن فكر اصال!!... نمیشه این از قبل مسایل شامل   بشه اجرا
  شييد نمی هم کاریش هیچ... مغرور هم و لجباز هم بود باهوش هم مرد این
 با نسبتی که دن می کسانی به رو هدیه معموال -: کرد را اخر تالش ملیكا! کرد
  و! نسييبت؟ -: گفت و حرفش میان پرید هومن... به نه... باشييه داشييته ادم

  باالتر ینسبت چه -: کرد تكمیل را حرفش شیطنت از پر نگاهی با و زد لبخندی
  بگوید خواسييت... نگفت ولی همسييرم  بگوید خواسييت... تو... که این از

  این انعكاس از گذشييته برعكس که بود جالب... نگفت باز خانومم ولی
  تری محتاط کلمه از ان جای به و!!.. نداشييت بدی حس ذهنش در کلمات
  یانجر بدی... کشید درهم را ابروانش ملیكا!!! منی محرم... تو -: کرد استفاده

... ودب کرده غلو را چیزی نه و بود گفته دروغ کلمه یک نه مرد این که بود اینجا
ضی هیچ جای پس شت وجود اعترا  کن عجله گفتن با و افتاد راه هومن!! ندا

  نشنیده را حرفها این از یک هیچ طاها... کند حرکت به وادار نیز را او خواست
 کنار هب... بود فروشی بازی اسباب مغازه یک ویترین تماشای مشغول چون بود

  یک و گرفت سمتی به را انگشتش طاها کردی؟ پیدا چیزی -: گفت و رفت او
  بتعقی را دستش رد! قشنگه خیلی اهنیه ادم اون -: گفت و داد نشان اهنی ادم
ست بچه... کرد شنگ گفت  می را ست... بود ق  مغازه داخل و گرفت را او د
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 اما بود نشنیده بدی یا نادرست حرف چند هر... بود فكر در هنوز ملیكا... برد
 کم!!!... محرم... فهمید رامی جریان عمق تازه انگار... نشست دلش در ترسی
 گاز را لبش!... اسييت داده تن کاری چه به کرد می درک تازه!... نبود چیزی
شكش... گرفت ضر حال در که واقعیت این... بود زده خ   زندگیش و آبرو حا
ست شت  قرار مرد این د  چهی بدون مرد ان عبارتی به... بود مقابلش برهنه دا
 قعر و رفت باالتر قلبش ضربان!!... دهد انجام او با هرکاری تواند می مانعی

  برخ جریان این از هم کس هیچ... نبود فرار برای راهی... نشست پیشانیش بر
شت ستگی مرد این مردانگی به چیز همه لحظه ان در!!... مادرش حتی ندا  ب
 هومن... امد خودش به شييد وارد بازویش به که مختصييری تكان با!! داشييت
  او العمل عكس دیدن با کرد می نگاه اش چهره به و بود کرده خم را سييرش

  قدم یک ملیكا دی؟ نمی جواب کنم می صدات چرا... تو؟ کجایی -: گفت
  او به دوباره خواسييت و خوبه؟ حالت -: گفت متحیر هومن... رفت عقب

ستش ملیكا... شود نزدیک  نهعجوال و گرفت مقابلش نیا جلو عالمت به را د
  دو عرض در دختر این چرا...بود متعجب هنوز هومن... بله...  بله -: گفت
 ماحت گه می طاها... مغازه داخل بیا -: گفت حال این با!... کرد تغییر ثانیه
سباب هم مامانش باید سنده رو بازی ا شه ملیكا! بخره اونو تا بپ   و فتگ ای با
شیر هم طاها... شد مغازه وارد  اهنی ادم هم و بود کرده پیدا را جومونگ شم

.. .قشنگه چقدر این ببین مامان -: گفت و داد مادرش نشان را انها باعالقه... را
شنگه خیلی اره -: گفت ارام ملیكا! بخره جایزه بهم خواد می نمازم برا عمو ! ق
سک دو هومن!! بود ازاد خرید پس... رسید هم مادر تایید خب   دست در عرو
ست نمی... بود گرفته صمیم توان   و رفت كاملی پیش!!... بخرد را کدام بگیرد ت
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 هر. خرمب خوام می ساله سه دختر یه برا بهتره  اینها از یک کدوم ببین -: گفت
شنگ دو  ره ها بچه دختر... بگیرین رو دو هر خب -: گفت ملیكا... بودند ق

:  گفت بانمكی خنده با هومن!! کمشونه باز... باشن داشته عروسک هم چقدر
سک ها بچه دختر فقط   واال -   ازم هم سال یه من خواهر... ندارن دوس عرو

سكه از پر خوابش اتاق اما... بزرگتره ست!!!... زد لبخندی ملیكا... عرو  یم را
  م*س*تقیما هومن چشمان! بود عروسک پراز هم خودش خواب اتاق... گفت

!... امد می اش چهره به خنده چقدر... رفت نشييانه را ملیكا لب روی لبخند
  وت برا هم عروسک یه... خندیدی و شدی خوبی دختر که حاال -: گفت اهسته

 ازهمغ و کرد جمع را لبخندش... نگریست را او و کرد بلند سر ملیكا!! خرم می
شم با هومن... کرد ترک را سخت... کرد تعقیبش چ ...  بود جدی... بود سر

  دو با همراه را طاها بازیهای اسييباب... دید او از لوسييی رفتار شييد می کمتر
سک سید ملیكا نزد... رفت بیرون و خرید عرو  مک... دیگه بریم -: گفت و ر

 !شه می دیر داره کم
  انخودش اتاق به بود نشده حاضر طاها... بود تنها اتاقش در ناهار صرف از بعد

  انیشپیشي بر دسيت کالفه ملیكا... کرد می بازی گیم کناری اتاق در... بیاید
  بعد که بود ای ناخوانده مهمان درد سر... شد می منفجر داشت سرش کشید 

سعود از شید دراز... بود شده گریبانگیرش م   گرم اما... بخوابد کرد سعی و ک
  ماجرای... بود کرده تحمل را زیادی تنش اخیر روز دو عرض در... شييد می

  اقای تخم و اخم و دعوا اتاقها به مربوط جریانات گرفتگی هواپیما فرودگاه
  رس... بود کرده موقعیتش متوجه را او که!... محرمیت... اخری واین!!! رستگار
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سیار سختش ظاهر رغم علی... بود بریده را امانش درد  ارب ده!! بود شكننده ب
 هم مسييكن قرص... لعنتی... زد قدم... شييد بلند باز... خوابید... برخاسييت
یاورد خود با بود کرده فراموش... نبود همراهش   دو بود که نحو هر به... ب

ستگی رفع عوض... کرد سپری را ساعتی سته بدتر خ   تاقا از... بود شده خ
ضو و زد صورتش به ابی... رفت بیرون  باز کامال کناری اتاق درب... گرفت و

... بود رفته خواب به طاها ان روی که شييد می دیده تخت یک فقط... بود
شت قرار دیگر سمت در دوم تخت احتماال  ده حدود... رفت اتاقش به... دا

 - :گفت هومن... گشود را در ملیكا... زد اتاقش در به ای تقه هومن بعد دقیقه
سجد؟ رید می مغرب نماز برا   رنگ پریدگی متوجه نگاه یک در هومن بله - م
  لهب - مطمئنی؟ -... خوبم بله - خوبه؟ حالت -: پرسید نگران کمی... شد او

 به... کند بحث او با دوباره که نخواسييت اما... کرد نگاهش ناباورانه هومن
شه -: گفت ارامی   ولی... بود حال بی هنوز ملیكا. بریم شو  اماده پس... با

 می کاهش دردش سيير شييده  پرت حواسييش برود بیرون اگر کرد می تصييور
سید... یابد سمی هومن بیداره؟ طاها -: پر   ساعت نیم... نه -: گفت و زد تب

  رفتن قعمو... خوابه هنوز!!... برد خوابش بود  خسته خیلی... نكرد بازی بیشتر
شه -. کنم می بیدارش شید اماده هم شما تا... ام اماده من... با  طاها من... ب

ضر رو شید طول ساعتی دو برگشتشان و رفت! کنم می حا   خرید هب اینبار... ک
  مي حس را این هم هومن... بود نیافته بهبود اصييال حالش ملیكا... نرفتند

 نهوم رسیدند  هتل به که زمانی... فهمید می نگاه یک ودر بود پزشک... کرد
:  گفت لحا بی ملیكا موافقی؟... باال بریم بعد بخوریم شام بریم اول -: گفت

 شييام که شييه نمی -! بیاد شييما با طاها ممكنه اگه... خورم نمی شييام من -
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ضر حال در کنین باور -!! نخورین   سر گاهی"بود گفته طاها... تونم نمی حا
شه اوف مامانش ستانه و دقیق هومن" ... می  سرت -: گفت و کرد نگاهش دو

  و ملیكا خصييوصييیات کم کم!!!... بله -: گفت متعجب ملیكا! کنه؟ می درد
 ات کرد را سييعیش حداکثر که لحنی با!... گرفت مي یاد را او با برخورد نحوه

 شام ققاش چند بیای بهتره حال این با -: گفت نگیرد  خود به دستوری حالت
سنه صب  تا که شه نمی -!! کنید باور تونم نمی -!! بخوری   لیكام! بمونی گر

ست می دلش فقط ساند  اتاقش به را خود خوا  کنم می خواهش -: گفت بر
 .خورم می اونا از شدم گرسنه اگه اوردم خوراکی کمی طاها برا... نكنید اصرار
 شما همگ -! باال بریم بیا پس... باشه -: وگفت رفت اسانسور سمت به هومن

 ار اتاق درب!! شه نمی دیر وقته اول... ریم می بعد کمی - رستوران؟ رید نمی
شود شاره با و گ ست ملیكا از ای ا   و او به کرد رو ورود از بعد... شود وارد خوا
 شردف اش شقیقه روی را انگشتش دو ملیكا کنه؟ می درد سرت کجای -: گفت

  شه می ماهی چند یه - کرد؟ می درد هم این بر سابق -... اینجا -: گفت و
 فقط...  نه - مزمنه و دائمی دردش یعنی... کنه؟ می درد همیشه -. کنه می درد

  قبل از یا... شده شروع شوهرت فوت از بعد -: پرسید محتاط هومن... گاهی
  برات االن بخور  چیزی یه اول... خب خیلی -! حادثه اون بعد...  نه - بوده؟

 !میارم مسكن یه
 - بوده؟ قبل از یا... شده شروع شوهرت فوت از بعد -: پرسید محتاط هومن

 مسكن یه برات االن بخور  چیزی یه اول... خب خیلی -! حادثه اون بعد...  نه
صله... رفت اتاقش داخل ملیكا! میارم شت را چیزی خوردن حو   از ولی... ندا
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سفرش که این سكن هم شت همراه م شحال دا   و امد در دم هومن... شد خو
 با مسيكن... شيه نمی -... خورم می بعدا...  نه - خوردی؟ چیزی -: گفت
ست... بود کالفه ملیكا! بخور چیزی یه اول... سازه نمی خالی معده   پیش د

سته تا برد سكن ب ست می... بگیرد را م  تا ازد بیاند باال را انها از تا سه دو خوا
ست از بلكه شنده درد این د شه -: گفت حالی بی با... شود خالص ک  یم با

... بخور حاال همین... شه نمی -: گفت و کشید عقب را دستش هومن!! خورم
ست می ملیكا!! ببینم خوام می   زورش که حیف فقط کند  خفه را هومن خوا

  بازش حرص با اورد در ای کلوچه و رفت ساک سمت به ناچار... رسید نمی
  مهربان هومن شييد؟ خوب -: گفت و خورد را ان از لقمه دو زور به و کرد

  و گرفت باال را دسييتش ملیكا!!! هیچیه از بهتر فعال... اره -: داد را جوابش
 را مانه فقط و کشید بیرون بسته از قرص عدد یک هومن!! بدید پس  -: گفت
  ان سد بر بسته به دستش اگر بچه این دانست می... داد قرار ملیكا دست کف

  سخسی هم مردک این... داد تكان سری ملیكا!!! گیرد می عوضی شكالت با را
ضایت همان به بود ناچار... کرد شد نمی کاری اما!... زد می  را قرص! دهد ر

 در-: وگفت گرفت را طاها دسييت هومن... داد فرو اب لیوان یک با و گرفت
 در نم بخواب  بگیر راحت... نیست درست وضعت این با نكن قفل رو اتاقت

 حال رغم علی ملیكا!! برم می خودم با هم رو کلید کنم  می قفل رو بیرونی
 به که اشم -: گفت کنایه با... کند صرفنظر حرف این زدن از نتوانست خرابش

 که دفعه اون -: گفت و کرد صييداداري خنده هومن!! دارید عادت کار این
شیپ باید نبرم رو کلید اگر... خودته خاطر به بار این ولی!!... بود تنبیهی  درو ا

  نبیرو و گرفت را طاها دست و! کن استراحت راحت خیال با حاال!... کنی باز
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شید سرش از را چادر ملیكا انها خروج از بعد. رفت   تخت روی را خود و ک
شیده دراز که همانطور... نمود پرت شش های دکمه بود  ک شود را روپو ... گ
  و نهاد سيير روی را یكدسييتش... کرد می ارامش کولر باد بود  بهتر حاال

شمانش ست را چ سته عرق به تنش... ب ش سكن تاثیر... بود ن   از ودترز... بود م
 خطاب و گشود را در اهستگی به هومن... برد خوابش کرد می را فكرش انچه

سته ملیكا اتاق درب!! خوابه مامان نكن صدا سرو -: گفت طاها به ..  .بود ب
...  خوابی؟ می من پیش امشييب -: گفت طاها به و شييد خودش اتاق وارد

 اما... بخوابد مادرش پیش داشت دوست طاها... نیست خوب حالش مامانت
..  .بخوابد دیگری کسييان با بود شييده مجبور بارها طفلک پدرش مرگ از بعد

 هب بیمارستان در را روزی چند ملیكا... بود خراب بسیار روزها ان مادرش حال
  بد حال... او مرگ از بعد چه و بود کما در مسييعود وقتی چه... بود برده سيير

ستان به باری چند را او ملیكا شانده بیمار  را سرش دلخوری با بچه... بود ک
 به سيير یه -: گفت و ب*و*سييید را صييورتش هومن... باشييه یعنی داد تكان

  و خندید داری؟ دوس... کنم بازی پوچ یا گل باهات میام بعد بزنم  مامانت
  نمی... زد در به ارام ضربه دو و رفت کناری در سمت به هومن اره -: گفت

ست   یا ثانیه ده... شنید می را در صدای بود بیدار اگر ولی کند بیدارش خوا
  حرفش به خوشييبختانه... کرد باز ارام را در نگرفت  جواب چون کرد  صييبر
...  بود نگرانش... رفت داخل به اهسييته... بود نكرده قفل را در و داده گوش

  دست و داشت قرار بالش روی دستش یک... شد نزدیک!!... بود خواب خواب  
  خواب نشيياندهنده ارامش و کشييیده نفسييهای... تخت روی کنارش دیگرش
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  شتشانگ دو پشت و کرد نزدیک او پیشانی به را دستش اهسته... بود عمیقش
یاط با را   کولر باد... نداشيييت تب شييكر  را خدا... داد قرار ان روی احت

  رمین به و برداشت را تخت روی اضافی مالفه... خورد می تنش به م*س*تقیم
  !...بود مرتب و تمیز چقدر...  نگریسيت هم اتاق اطراف به... کشيید رویش

 ات دانست می بود داده او به که قوی مسكن با... خودش اتاق برخالف درست
شت... خوابد می صب  شتر گام دو... برود بیرون اتاق از برگ  که بود هنرفت بی

ستاد صوم چقدر... کرد او به رو دوباره و ای   چهره به خیره!!... بود خوابیده مع
...  انداخت پایین را سرش... شد شرمنده خود از ای لحظه برای... زد زل اش
سرش به مرد یک نگاه از حاللتر نگاهی چه اما... اما  در... شد توجیه!!... هم

صله... ان یک ست؟ حكمي هم خدا حكم از باالتر مگر... بالفا   دوباره!... ه
ست او چهره در نگاهش ش سری هنوز... ن شت سر به رو   پیش... چرا؟... دا

شي ملیكا ارام تنفس... کرد مرتب را رویش مالفه و رفت ست بر شد نواز   د
 ازگ را لبش... بود رفته باال قلبش ضييربان دلیل بي و بیخود... اش مردانه
  اقشات درب و شد خارج سریع...رفت تر عقب و کشید عمیقی نفس... گرفت

 ...بست را
سجد به هم هومن خود حتي صب  نماز براي ست مي... نرفت النبي م   خوا

 ایههمس از سراغي شدن بیدار محض به صب ... کند استراحت حسابي ملیكا
... دکشی راحتي نفس نیست  سرخ دیگر چشمانش دید که همین... گرفت اش

 هاطا انگار... بخیر هم شما صب ... بله - خوابیدي؟ خوب... بخیر صب  -
سر... بله - خوابیده؟ شما پیش شبو   بعد  کردیم بازي باهم کم یه...  خوبیه پ

 یه - شده؟ برطرف کامال یعني -... خوبه - چطوره؟ دردت سر... برد خوابش



wWw.Roman4u.iR  052 

 

ساس کم سالت اح   رو خدا خب -! کنه نمي درد دیگه سرم ولي... کنم مي ک
ست هومن!! شكر شت دو شار دا  هم باب این از تا کند چك هم را خونش ف

 حساس ملیكا... کند مطرح را ان ندید صالح لحظه ان در ولي... شود مطمئن
ست نمي بود  سیت خوا سا  روز ان براي... کند تحریك این از بیش را او ح

 ارتزی به ساعتي دو یكي ظهر از قبل... نمود انتخاب را تري سبك برنامه عمدا
 روز زا بهتر حالش ملیكا... زدند القارات فروشگاه به سري ظهر از بعد و رفتند
  رس تا نمود را سعیش حداکثر و بود مهربان او با روز ان تمام هومن... بود پیش

 دردهاي سر زد مي حدس... کند مهیا او براي را ارامي روز و نگذارد سرش به
شتر او شا بی صبي من شته ع شد دا   ومس روز... گرفت هم نتیجه البته و... با

 زیارت... بروند اي دوره زیارت به گروه توسييط بود قرار مدینه در اقامتشييان
 از بازدید این در... مدینه در موجود مسيياجد و تاریخي مكانهاي از برخي

 زیبایي و بزرگ مسيياجد هردو کردند دیدن قبا مسييجد و ذوالقبلتین مسيياجد
  اولین مسييجد این...  داشييت قرار مدینه شييهر خارج در قبا مسييجد... بودند

سجد سالم جهان م ست ا ستین که ا ضرت توسط ان بناي سنگ نخ   محمد ح
  القبلتین ذو مسييجد... شييده نهاده بنا مدینه به مكه از او مهاجرت از پس

  محمد حضييرت به انجا در که اسييت مكاني پیداسييت نامش از که همانطور
ساجد... دهد تغییر کعبه به المقدس بیت از را قبله شده وحي  دیدباز دیگر م
ساجدي   شده صله به که بودند م شتند قرار هم از اندك فا سجد این... دا  م

سجدهاي سجد طالب  ابي ابن علي الله  سالم زهرا فاطمه ها م   سلمان م
 جنوب در «الزهراء فاطم  مسييجد... »بودند عثمان و عمر   ابوبكر مسييجد
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  اخیر های سال در که داشت قرار احزاب درمنطقه   فت  مساجد محوطه غربی
ساحت مربع متر پانزده حدود و یافته شهرت نام این به  امازدح بهانه به. دارد م

سجد  این در نمازگزار مرد و زن جمعیت   زیاد سجد در   0109 سال در م  با م
  سال در. خواندند می نماز آن بیرون در مردم و شده مسدود سیمانی های بلوک

نار در مردم حضييور از جلوگیری برای نیز 0168 جد این ک   کانتینری مسيي
سجد کنار در خواندن نماز امكان دیگر تا قراردادند سول دردانه م (  ص) الله ر

   گرفت قرار بازدید مورد روز ان در که مكانهایي دیگر از!!!!! باشد نداشته وجود
  انجا در خدا رسول غزوات از غزوه دو که بود االسد حمر و احد اوردگاه محل
  ان مهمترین که کردند زیارت را احد شييهداي همچنین... بود شيييده واقع

 هک پیداست ناگفته که هرچند... بود پیامبر عموي اشهدا  سید حمزه شهیدان 
صله از زیارت این شت از و دور فا ..  !!.پذیرفت مي صورت بتني دیوارهاي پ

شنده از بود پر احد جنگ محل شق که طاها و ها فرو ...  بود ها خرید این عا
ست مي دلش   پي در مدام بود ناچار ملیكا و... بخرد دید مي را انچه همه خوا

شد او ستش کند سعي یا و با  مقابل در کارها این دو هر و... بگیرد محكم را د
 را ملیكا که هومن دار و گیر این در... بود ممكن غیر تقریبا او حد بي شیطنت

 طاها -: گفت ارامي به... شد نزدیك او به دید  مي کالفه شلوغي و گرما ان در
سپر رو ست ب شه راحت خیالت... من د ستي اگه... با ضیحات به برو خوا   تو

ضایي اقاي شید  راحتي نفس ملیكا! شنیدم دوبار من... بده گوش ر  اطاه ک
 مهه این بچه این نبود معلوم اصال... شد مي تحمل قابل غیر واقعا وقتها گاهي
سب کجا از را انرژي   او با تر راحت همین براي و بود ازادتر هومن!!! کند مي ک

  خرید بهتر او... شيد زده ذوق دید  را عمو که همین طاها... کرد مي برخورد
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  انگشتهاي براي!! نیست الزم این! ... داري را این که اورد نمي بهانه...  کرد مي
شتر دو کوچكش شترهاي از... خرید انگ ستش در رضایي اقاي انگ   خوشش د

  رنگهاي انگشييترها نگین که چرا!!!... کرد رعایت هم خیلي تازه!!... بود امده
شتند مختلفي صیري چه بچه... سیاه   سفید   زرد قرمز  ابي ... دا شتد تق   ا

!!  خواست مي دلش اش همه از   تنوع همه این... کند انتخاب توانست نمي که
 بانتخا بودند شادتر که را قرمز و زرد فقط و کرد لطف عمو بخاطر که بود این
. ..خرید هم سرباز چند حاوي اي بسته و کوچك ماشین چند البته خب... کرد

ست که هم را دیگر چیز خیلي حال هر به شت دو شكل تنها!! نخرید دا   این م
  ور این از مدام هم فرفره عین و داد نمي کسي دست در را دستش اصال که بود

 مي که اتوب*و*سييي که کرد رحم خدا بین این در... چرخید مي ور ان به
 هومن از جدي تذکر یك دلیل همین به و نخورد او به کند پارك خواسييت

ست طاهاااااااا -!!... کرد دریافت ست در محكم را طاها د   خیلي و گرفت د
... طاها نشيينیدم!... فهمیدي؟ کني نمي ول رو دسييتم -: کرد نگاهش جدي

  بود  ترسييیده گنده ماشييین ان از خیلي هم خودش چون طاها فهمیدي؟؟؟
ست !!!  سشتر کردن کش فرو تا دقیقه پنج مدت به فقط البته... گرفت را او د

  و بود طاها کرد  شييد مي چه!!... کاسييه همان و بود اش همان دوباره بعد
 - :گفت و رفت کنارش دید  تنها را ملیكا وقتي کمالي اقاي!! شييیطنتهایش

ضي هومن از - بله... ممنونم - خوبي؟ ستي؟ را شكلي ه !  نداره؟ وجود که م
ستگار هومن اقاي... دیگه اره - هومن؟ -: گفت متفكرانه ملیكا   پس خب!!! ر

 یادش ولي بود کرده فكر روز چند این چقدر... بود هومن اسييمش اینطور
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شكلي نه -! بود نیامده ست م   مطمئن -: گفت و زد لبخندي کمالي اقاي!! نی
!!...  کردم نمي انتخابش تو همسفر عنوان به که بود این از غیر اگر... ازش بودم
  کمالي اقاي!!! بله متاسييفانه -... گرفته انس باهاش خوب هم طاها بینم مي

  ريس و زد تلخي لبخند ملیكا! متاسفانه؟ چرا -: گفت و کرد ریز را چشمانش
  حد از بیش انس دانسييت مي... کرد رها جواب بي را او سييوال و داد تكان

سر برایش اینده در مرد این با کودکش  کاري هیچ ولي... شد خواهد ساز درد
ست نمي هم شان انها...  دهد انجام توان  باهم را روز تمام و بود هم کنار اتاق

  نفر دو این بازي و زدن حرف مانع توانسييت مي چقدر... کردند مي سييپري
 هم اوقته بعضي تازه... نرود او با کند قانع را طاها توانست مي بار چند... شود

ست مي ناچار ستش از کاري هیچ پس... رفت مي او با بای ... امد نمي بر د
  بپوشد چشم هم مطلب این از توانست نمي چند هر... بود سكوت به مجبور

  خرا!!! است بوده مفید بسیار فرزندش و خود براي سفر دراین هومن حضور که
سته کمي شب شت را خوبي روز کل در ولي... بودند شده خ شته سر پ   گذا
  ایبر ملیكا  ریزی برنامه طبق... بود مدینه در حضورشان چهارم روز... بودند
  فروشييگاهها از یكی راهی صييبحانه از بعد... رفتند مسييجد به صييب  نماز

 هم از اول روز مانند... بود گرفته خود به عادی روال گردش و خرید... شدند
  خواسييته که هم حال بود  راحت هم اول از که هومن... گرفتند نمی کناره

شنای روز چند از بعد... کرد می برخورد راحتتر بود  کرده دیكته را هایش   ی ا
  شده حالش به خوش بسیار که هم طاها... بود رفته بین از ملیكا اولیه اضطراب

 ومنه اتاق رادر بازیهایش اسباب اکثر... بود امد و رفت در اتاق دو بین مدام و
...  کرد می شلیک... شد می پلیس... کرد می بازی شمشیر او با... بود گذاشته
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  یشباال بلند لیست هومن!!! کشت می یا کرد می دستگیر را هومن بار ده روزی
ست را سته او از و داده ملیكا د ست ممكن که انجا تا بود خوا سایل ا شته و   نو

شكلترین از یكی ترتیب این به و کند تهیه را ان در شده  که را سفرش بخش م
  ریدخ پول پرداخت مسئولیتش تنها و نهاده او گردن به بود سوغاتی خرید همان
  صالا ببیند کرد نمی چک را انها نیز اتاقش در مواقع بعضی!!!! بود مربوطه های
  :پرسید می ملیكا که مواقع برخی!! خریده چه مادرش و خواهر برای دختر این

  و داد یم افتخار میاد؟ خوششون این از نظرتون به -: یا!! چطوره؟ این ببینید -
... اره -: بود این جوابش هم مواقع اکثر و نمود می نظر مورد جنس به نگاهی

... ردک ذوق ان دیدن با طاها... بود برقی پله ها طبقه مابین فروشگاه در!! خوبه
شق  به ردک تالش فایده بی ملیكا!!!... کرد می حرکت که بود هایی پله این عا
... دش تسلیم هم اخر سر و بگیرد را طاها دست ها پله این از رفتن پایین هنگام

سر و مادر شتند پله روی پا هم کنار پ صله پله یک با هومن... گذا شت فا   پ
  ای پله... برسد پایین مادر از زودتر خواست می دلش طاها... امد می سرشان

  طاها -: گفت سييریع ملیكا!!!... داشيييت کیفی چه به به... رفت پایین را
  این چقدر... بود امده شييوق سيير تازه طاها... وایسييتا سييرجات... خطرناکه

... دیگر پله یک دوباره!!!... برود داشت دوست!!!... زنند می حال ضد مادرها
 به كلمش طاها برای ان از رفتن پایین و بودند معمولی های پله از بلندتر ها پله

ش می نباید... دلبندش فرزند تاب بی دلش و بود مادر... رسید می نظر   تگذا
  شد خم و رفت پایین را پله یک مجبوری... شد می بیشتر او با پسرش فاصله

ست تر پایین پله از تا  می تحرک پله... خورد تاب کیفش... بگیرد را طاها د
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  ظهلح یک... دم یک در... برود پایین نیز را دیگری پله خواست می طاها و کرد
  ریه دلش... داشت فاصله رسیدن پایین تا پله چهار... داد دست از را تعادلش
سید... ریخت  چه افتاد می طاها روی!!!... جهنم به... افتاد می خودش... تر

صور!!... شد؟ می شتر حادثه این ت ستپاچه بی ست... کرد اش د  ات انداخت د
ستی... ان از قبل اما... بگیرد را پله کناره ستش د شرد سفت را د   عقب هب... ف

  گرنشييان پیشييانیش در موجود عمیق خط... ببیند را ناجیش چهره تا برگشييت
 دهد نشييان العملی عكس اینكه از قبل... عصييبانیت و اخم نه بود جدیتش

ست س ها پله پایین به... ثانیه دو فقط... شد حلقه کمرش دور او دیگر د   یدهر
  و ردک فوتی را نفسييش هومن!!! بود رسييیده زودتر ای ثانیه طاها البته... بودند

ستانش شید کنار را د شمانش ای لحظه ملیكا... ک ست را چ   یپ نفس چند و ب
شید پی در شم... ک شم او با کرد باز که چ شم در چ   اش چهره هنوز... شد چ

  یکم را چادرش... نچرخید تشكر به زبانش چرا نفهمید نیز خود... بود جدی
  تغذیه مراقب بیشتر!!!!... پایینه خونت فشار -: گفت اهسته هومن... کرد مرتب

 را هومن دسييت طاها... کرد نگاهش پرسييشييگر و متعجب ملیكا!!! باش ات
 یه!!!!... بشييم برقی پله سييوار هم بار یه خوام می!... عمو؟ -: گفت و کشييید

 ...بود گرفته عوضی بازی شهر با را انجا!!!!!!!!! باردیگه
 با شييیدا... بریم بیا زشييته  شييیدا -: گفت و داد تكان سييري خنده با هومن

  برقي پله اصال... دارم دوس... خوام نمي -: گفت و کرد او به نگاهي شیطنت
  قبل و رفت برقي پله باالبر سمت به دوباره شیدا!!! شیدا؟؟؟؟ -!!... داره کیف

  هساد باید رو زندگي... بیا... هومن نباش جدي اینقدر -: گفت شدن سوار از
ست هومن!.... گرفت ... کرد نظاره را او امدن پایین و رفتن باال و زد سینه به د
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  وايخ مي دوباره یا شدي سیر -: گفت لبخندي با هومن... رسید کنارش شیدا
شدم که سیر - بري؟ ست اي چاره خب ولي... ن   او همگام شیدا!! بریم... نی

ساژ وارد ...  گذراند مي نظر از دقیق را همه کرد  نمي رد را اي مغازه... شد پا
شم اینكه بدون خرید؟ نیومدي وقته چند -: گفت هومن  بردارد ویترین از چ
 -: گفت و انداخت باال ابرویي هومن!! مگه؟؟ چطور... روزه دو -: داد جواب

شمهاي این با شاد چ  کردم فكر ویترین  به کني مي نگاه داري تو که شده گ
 به ار کیفش و برگشت شیدا!!!! میاي جاها اینطور که هست عمرت در بار اولین

 دنبال نگفتي -: گفت و خندید!!! هومن؟؟؟.... ا   -: گفت و کوبید او بازوي
سط ستون به هومن فهمي؟ مي بیا - گردي؟ مي چي :  گفت زدو تكیه سالن و

شي لباس مغازه تو هم که چیه این اخه - شه پیدا فرو   فروشي ساعت هم... می
 -: گفت خندان و معطلي بي شييیدا!!!! گلفروشييي؟؟؟ هم و زرگري هم... 

:  تگف او سمت به جهشي با و گرفت ستون از را اش تكیه هومن!!!!!!!! فروشنده
 ایستاد هومن... شد دور گامي چند و کرد فرار شیدا!!... دم مي نشونت االن -
 جاي گریز و تعقیب براي انجا... برد باال تهدید عالمت به را انگشييتش و

 به هومن ...شد نزدیك او به ارام و زد پشتش به را دستانش شیدا... نبود مناسبي
 صورت مقابل و کرد کج را سرش دختر... بود گرفته را اش خنده جلوي زور

...  الو... الو -....  -! نیست؟ خط پشت کسي.... الو -: وگفت گرفت هومن
ست مي چقدر! ده؟ نمي خط  را بازویش شیدا... خندید!... کند؟ تحمل توان

  اون   هومن -... شد تماشا مشغول دوباره... زودباش...  بیا -: گفت و کشید
 بود شييده اشيياره که سييمتي به هومن!!! قشيينگه چقدر ببین...  رو هه گربه
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 -: تگف شیدا... ملوس و سفید گربه یك... بود کوچكي جاکلیدي نگریست 
  فروشيينده به رو شييیدا... رفتند مغازه داخل!! بخرمش خوام مي... تو بریم بیا

ست گربه شكل که جاکلیدیه اون از اقا -: گفت سر... بدین یكی ه  بهجع پ
:  تگف و کرد ان به نگاهی و گشود را جعبه شیدا... داد قرار میز روی را کوچكی

  اشييید!! همونه از هم این -: گفت فروشيينده! قشيينگتره ویترینه تو که اونی -
  خالص اون... داره ای قهوه رگه این... نه -: گفت و گرفت باال را نگاهش

 من ینبپسند شما باشه -: گفت و کرد نگاه دو هر به دقت با فروشنده!! سفیده
  رفتگ هومن دید مقابل در را گربه شیدا... دم می بهتون ویترینه تو که رو اونی

 به کرد رو دوباره شييیدا! قشيينگه... اره - میاد؟ خوشييت چطوره؟ -: گفت و
شنده   :گفت و کرد اخمی شیدا تومان هزار ده - چنده؟ قیمتش -: گفت و فرو

ست؟ از مگه... تومان؟ هزار ده!... خبره؟ چه - شنده طال   جانب به حق فرو
  شيیدا!!! نیسيت گرون هم همچین قیمتش!!!... واقعیه پوسيت خانوم -: گفت

 می تومن هزار ای دونه چین از!!!!... واقعی پوسييت -: گفت و زد پوزخندی
ست شه می اینجا خرید   براش هم تومن هزار پنج... خبره؟ چه!!... واقعی پو
  نداره سود هم ها اینقدر... تومن؟ هزار پنج... خانوم دارین اختیار -... زیاده

  جیبش در دست هومن... تومن هزار نه شما برای باشه!!!!!... گین می شما که
ستی پیش شیدا... بیاورد بیرون را پولش کیف تا کرد :  گفت عتسر به و کرد د

 !!!بخرم خودم اینو خوام می... هومن نه -
  دسييت شييیدا! خریدی خودت کن فكر... کنه؟ می فرقی چه -: گفت هومن
  بخرم خودم خوام می -: گفت و داد هل پایین به را ان و گذاشت او کیف روی

ست هدیه یه شه هومن!!! ا ... نهاد جیبش داخل دوباره را کیفش و گفت ای با
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  :گفت جدی فروشنده... ها دم می تومن هزار هفت -: گفت فروشنده به شیدا
... براش بگیرین تخفیف هزار سه که چیه جاکلیدی یه... شه نمی خانوم نه -

...  هزار هشت هم این بفرمایید -: گفت و گذاشت میز روی هزار هشت شیدا
شنده لوچه و لب... اومده خوشم ازش اینكه برا فقط هم اون ...  بود اویزان فرو
  و داد شيیدا دسيت و گذاشيت کوچكی نایلونی کیسيه داخل را جاکلیدی اما

شه مبارک -: گفت   رمسرگ دوباره... رفت بیرون هومن همراه و گرفت شیدا با
  از -: پرسييید هومن... بود کرده گیر فروشييی سيياعت مغازه مقابل در... شييد

شت چیزی سی شیدا چی؟ از -... اوهوم - اومده؟ خو شید نف  -: گفت و ک
 -: کرد سد را راهش و گرفت او مقابل را دستش هومن... بریم بیا... چی هیچ

شت کدومش از   خیال  بی -: گفت و انداخت باال ای شانه شیدا اومده؟ خو
 هب!... کرد می فكر داشييت... کرد غنچه را لبش!! کدوم؟... بگو؟ -. بریم بیا

شت ویترین طرف  به.. .بزرگه صفحش که همون... سفیده اون -: گفت و برگ
  وسييط که همون - کدوم؟ - نیسييت؟؟ قشيينگ خیلی!!... چطوره؟ نظرت

 هومن اوهوم - داری؟ دوسش... قشنگه اره... دیدم اهان -... پایه رو... ویترینه
سته و زد لبخندی   یداش... کرد هدایت مغازه داخل به را او و گرفته را کیفش د
!! یادم دستت به -: گفت ارام هومن... نمود امتحان دستش به گرفته  را ساعت

  وشندهفر چنده؟ قیمتش اقا -: گفت و فروشنده به کرد رو! خوشگله خیلی اره -
  خمیا هومن!! نداره رو شما قابل -: گفت و کرد شیدا پای تا سر به دقیقی نگاه

  جدی قیافه!! میام االن هم من... باش بیرون تو شیدا -: گفت و اورد پیشانی بر
 هومن... شييد خارج کالمی هیچ بی... گذاشييت نمی بحث برای جایی او
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 ار پول... تومن هزار پنجاه - چنده؟ قیمتش نگفتین -: گفت جدی همانطور
  از بیرون... شد خارج برداشته  را ساعت... گذاشت میز روی چانه و چک بی

 ار ان ل*ذ*ت با شیدا... کرد شیدا تقدیم را ساعت جعبه و زد لبخندی مغازه
  گوب -!!! داری؟ کارها این به کار چی تو - بود؟ چند قیمتش -: گفت و گرفت

... هومن... وای -: گفت و بست دستش به را ساعت... کن ول -!!! هومن دیگه
ستت  به داشی... بود خانگی لوازم مغازه انطرفتر مغازه چند عالیه... نكنه درد د

  یچپ یه که... شكل مربع... گردم می گلدون یه دنبال اقا -: گفت و رفت داخل
  گفتی  اینی -: گفت شیدا گوش دم و زد لبخندی هومن... خورده وسطش هم

شه کارها این به کاریت تو -: زد غر اروم چی؟ یعنی شنده... نبا ش با فرو  انن
سه دادن سه این داخل همه ما گلدونهای...  خانوم -: گفت ای قف ستن قف ... ه

  شييكل یه دنبال نه -: گفت و کرد نگاهی دقت با شييیدا!!! ببینید خودتون
صم شم دیدم ای خونه یه تو... خا شین -... اومده خو  ما موجودی خانوم ببخ

 که باشييه همونی دقیقا باید -: گفت هومن... شييدند خارج مغازه از! همینه
 !کنم می پیداش باالخره... اومده خوشم ازش... اره - دیدی؟
ساعتی نزدیک شتند  دو   اهر در... نكردند پیدا را شیدا نظر مورد گلدان اما گ

شت  شی مغازه وارد شیدا برگ ست به را گلی شاخه... شد گلفرو ..  .گرفت د
...  ودب چشمگیر و پرجلوه... قرمز و مشكی رنگ به ای شیشه و مصنوعی گلی

  گلدونی همون داخل - خوای؟ می چی برا - چطوره؟ این نظرت به هومن -
  لگ به خیره شیدا... بعد... پیداکن رو گلدونش اول خب -!! بودم دنبالش که

سابی... کرد می نگاه شمش ح  می پیدا هم رو اون -: گفت... بود گرفته را چ
  لداخ... گردید اضافه هایشان خرید به نیز گل شاخه ان و! باش مطمئن... کنم
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شین ستند  که ما ش شید بیرون کفش از را پایش شیدا ن  چقدر یوا-: نالید و ک
نه می درد فت و زد تبسييمی هومن!! ک ندی این به کفش مجبوری -: گ   بل

  داشته اهمب باید تناسبی یه میریم  راه هم با وقتی... مجبورم که بله -!!! بپوشی؟
  خب -!! بلندتری خیلی تو ولی اره -... است اندازه قدت که تو -! نه؟ یا باشیم

  انداخت باال ای شانه شیدا... باشه بلندتر قدم طبیعیه... پسرم یه من حال هر به
  ویجل اینه به و دراورد را جاکلیدی کیفش واز... رو حرفا این کن ول -: گفت و

  سييوار وقت هر اینكه برای هم این... بفرمایید -: گفت و کرد وصييل ماشييین
 درد دسييتت... اره -! میاد؟ خوشييت ازش... بیوفتی من یاد شييی می ماشييین

شنا هم با که ماهی دو این در... نكنه  هم کنار را خوبی ساعات بودند  شده ا
شین و انرژی پر شیدا کل در... بودند کرده سپری  - :گفت هومن... بود دلن

 ...درتون دم ببرمت بذار -!!! همیشگی خیابون همون سر - ری؟ می کجا حاال
 حال هر به -... ببینه هم با رو ما کسی خوام نمی... نیست درست هومن نه -

  و هباش -!! بشه خبردار دوستیمون از کسی خوام نمی موقع اون تا -... چی؟ که
:  دپرسی رفتن راه حین در و کرد نگاهي ها مغازه به... افتاد راه و... *** افتاد راه
صی خرید سمت این - سخ ملیكا داری؟ خا شی پارچه... بله -: داد پا   فرو

  و مامان برا - بخری؟ خوای می چی -. هسييت خیابون این در خوبی های
... بخرم پارچه قواره دو یكی خوام می مسييعود خواهر و مادر و خودم بابای
  مكث ای لحظه هومن! داشييت خوبی های پارچه بودیم اومده که پیش دفعه
شت حق چند هر... بود نیامده خوش مذاقش به چیزی... کرد  -: گفت... ندا
 من هب که لیستی در ولی -!!! بگیریم مامان و هدیه برا هم ای قواره دو یكی پس
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شته پارچه دادید شده نو  می هدیه اینكه برای -: گفت لبخندی با هومن! ها ن
 هستی  شما که حاال ولی... نمیارم در سر پارچه مقدار و جنس از من دونست
... منیست وارد شما خونواده سلیقه به من اما... خب بسیار -... نیست مشكلی

شه هرچی... نداره عیب -!! کنم می خرید خودم سلیقه با  که من سلیقه از با
سید هومن که بودند کرده خرید مغازه دو یكی از!!! بهتره   هرظ از بعد برا -: پر

شگاه بالزا حرم شنیدم - داری؟ ای برنامه ست خوبی و بزرگ فرو   دوس... ه
 جدمس بریم عصر باشی موافق اگه... باشه -... بزنیم اونجا به هم سر یه دارم

شگاه... النبی  موقع ناو -: گفت و کرد فكری ملیكا... شام بعد برا بمونه فرو
  تونیم می... نبود باز هم اگه... گم می بهت کنم  می جو و پرس - هست؟ باز

  زیادی کار هست  مدینه در اخرمون روز فردا -... صب  فردا مثال... بریم فردا
  رو اخری روز دارم دوس هم و ببندیم رو سيياکها باید هم... داشييت خواهیم

شتری زمان سته طاها... بكنم زیارت صرف بی صله بی و خ  را مادر چادر حو
شید شی پارچه های مغازه در... ک شت وجود بچه برای جالبی چیز فرو   ...ندا
  خندان هومن!! ندارم دوس رو اینجا من... دیگه جای یه بریم مامان  -: گفت

... ندارم دوس رو اینجا هم من... گفتی آی -: گفت و گرفت آ*غ*و*ش در را او
  داشته دوست چه -: گفت و کرد نگاهی دو ان اتحاد به ملیكا!! آخه؟ داره چی

شین شته چه... با شین ندا شده تموم اینجا از خریدم هنوز من... با   چند!!!... ن
 چادر -: گفت و کرد نگاهش مظلوم خیلی هومن... بگیرم چادری باید قواره

  داخل برا... نه -: وگفت گرفت اش خنده او مظلوم قیافه از ملیكا! مشييكی؟
 هومن!! بگیرم سييوغاتی باید نفر چند برا!!... خوام می رنگی چادر... منزل

... مامانیه دسييت دور  حاال... دیگه ناچاریم -: گفت و کرد طاها به نگاهی
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!  خب؟... هبش تالفی گیریم  می بازی اسباب تا ده فروشگاه  که رفتیم عوضش
 !!خب -: گفت و داد تكان را سرش... امد خوشش طاها

شگاه   بموج همین و شد می پیدا انجا چیز همه تقریبا... بود بهتری جای فرو
صف البته... شوند سرگرم همه تا شد می شگاه در که را زمانی ن  رد بودند فرو

  رت مشتاق بازی اسباب خرید برای هومن... شد می سپری بازی اسباب غرفه
 می زل جدید های بازی اسباب به عالقه با جوری... رسید می نظر به طاها از
سباب عمرش طول تمام در انگار که زد ست ندیده بازی ا   از گاهی ملیكا... ا

 که بود روزهایی زمره از هم روز ان... شد می کالفه بخش ان در زمانشان گذر
صد عنوان هیچ به شتند ق ست می ملیكا... کنند ترک را مزبور غرفه ندا   این دان

شد می شده تعیین پیش از تالفی همان  فهغر چند به... امد سر تحملش... با
شت دوباره و زد سر کناری   ریقطا جعبه روی بودند رفته شیرجه دو هر... برگ

!!... !!!!!!!!بخرند را ان خواستند نمی که انها!!!... بود بزرگ ساک یک اندازه به که
 رد گامی دوباره... رفت سيير اش حوصييله ملیكا!! بود مصييیبتی خود بردنش
 غرفه مقابل در... بود شييده خلوت کمی و بود وقت اخر تقریبا... زد اطراف
شی کفش ستاد فرو شها بین نگاهش... بود بهتر بیكاری از... ای  می رخچ کف
سی کفش میان این در... خورد  هب را کفش... کرد جلب را نظرش شیكی مجل

ست سیش دقت با و گرفت د   اندازه پایش به... بود 59 ان سایز... نمود برر
  دش موجب کنارش از مردی صدای که کرد می نگاه را اش زیره و پاشنه... نبود

  لواریش و سفید شرتی تی با... بود عربی مرد... بنگرد سمت ان به سرعت به
شكی سبتا... م سید می نظر به جوان ن شید هم در ابرویی... ر   رهدوبا مرد... ک
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  ماشو -: گفت دوباره مرد... کرد اخمي ملیكا کنم؟ کمكی تونم می -: گفت
:  فتگ حوصله با مرد بله -: گفت... نداشت اشكال که جواب هستین؟ ایرانی

شنده من - ستم بخش این فرو ستین؟ می کفش این از... ه   لمهک به کلمه خوا
سی ملیكا... کرد می ادا درست را کلماتش ولی زد می حرف شید نف   سپ... ک

  دست از را کفش مرد دارین؟ اینو 57 سایز -: گفت!... بود فروشنده... اینطور
شته کنم فكر -: گفت... کرد نگاه زیرش شماره به و گرفت او شیم دا   بعد!! !با

  از و.. .اینور بیایید لحظه یک -: گفت ملیكا به رو و کرد نگاه اطراف به کمی
شتن به شروع و شد خم و شد رد ملیكا کنار   حین همین در... کرد میز زیر گ

 ردک ملیكا به نگاهی و... اصفهان... تهران... امدم ایران یكبار هم من -: گفت
  سری مرد... شهر -: داد پاسخ ملیكا هستین؟ شهر کدام اهل شوما -: گفت و
 عبهج... حتما میام هم شوما شهر به ایران امدم اگر -: گفت و داد تكان تایید به

 می رقف کمی مدلش این -: گفت و کرد باز را ان درب و کشید بیرون را کفشی
... نیامد خوشش... گرفت دست به را کفش ملیكا میاد؟ خوشتون ببینین... کنه

... دکر گشتن به شروع باز و داد تكان سری مرد! باشه مدل همون... نه -: گفت
سید حین این در  خما دوباره... کرد توقفی ملیكا!! کردین؟ ازدواج شوما -: پر
شانیش بر ست پی ش شت؟ کفش به ربطی این... ن  -: فتگ محكم و تند!!... دا

  بر عالوه... زد می موج ناباوری اش چهره در... کرد بلند را سرش مرد... بله
 دمسييعو از بعد... بود پر ابروانش داد  می نشييان سيينش از کمتر ملیكا اینكه

صالح شت را کار این دماغ و دل... بود نكرده ا  مو پر و بود بور هرچند... ندا
شم به زیاد بودنش شم ولی امد نمی چ ست می راحتی به مردان تیز چ   ینا توان

شخیص را شی جعبه... دهد ت ست در را کف   شادی با و کرد بازش و گرفت د
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  وقته چند -: گفت کفشييها اوردن بیرون حال در!! کردم پیداش اهان -: گفت
سید کمی ملیكا کردین؟ ازدواج   شتپ به... بود گرفته راه کمرش از عرق... تر
  انجا از امدن بیرون برای راهی... شيد نمی این از بدتر... کرد نگاهی سيرش

 مرد ان کنار از عبور خروج راه تنها و... بود بسيت بن قسيمت ان... نداشيت
  دیامی تنها... نیاید پیش مشكلی بود امیدوار... داد قورت را دهانش اب... بود
  کی بلكه نبوده شخصی مغازه انجا که بود این نبازد را خود شد می موجب که

 می... زد می دامن نگرانیش به بودن وقت اخر...اما... بود معتبر فروشييگاه
 یم نباید... نداشت وجود دیگری چاره شد  می رد او کنار از نحوی به بایست

 -: گفت... برسد نظر به خونسرد کرد سعی... ترسیده بفهمد مرد ان گذاشت
  بهتون -... رفت باال تعجب عالمت به بار این مرد ابروهای... سيياله هفت

  ببینید -: گفت و کرد جفت او درمقابل را کفش هردو و شييد خم... نمیاد؟
ست؟ اندازه ست... بود رفته باال ملیكا قلب ضربان ه  مرد !!!...کند چه نمیدان

ش خرید و کفش خیر از ملیكا امدین؟ سفر این به تنها -: گفت دوباره   تهگذ
ست می... بود ستید کنار... خواهم نمی بگوید خوا   سعی!!!... شوم رد من بای
  و بود ایسييتاده مرد کجاسييت؟ شييوهرتان - خیر نه -: باشييد ارام باز کرد

 که یهای توصیه و حرفها... نترسد توانست نمی... کرد می نگاهش م*س*تقیم
  مین تردید بدون... زد می دامن ترسش به و شده علت بر مزید بود شنیده قبال

...  هدد پاسخی تا کند باز لب اینكه از قبل... کند امتحان را کفشها ان خواست
 گشتین؟ می من دنبال انگار!!!... فرمایش؟ -: نشست مرد شانه روی دستی
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  شروی در رو غلیظ اخمی و عصبانی ای قیافه با هومن... برگشت عقب به مرد
 را مرد بازوی هومن!!... شييد می دیده نیز ملیكا پیشييانی بر عرق حال... بود

شید عقب و گرفت  را او اتقریب که گرفت او مقابل طوری را دیگرش بازوی و ک
... شو در بیا که زد ملیكا به ای اشاره سرش با و چسباند سرش پشت قفسه به

 هک ای ثانیه چند ان تمام در... گذشيت هردویشيان مقابل از احتیاط با ملیكا
  انی برای ملیكا... کرد می همراهی را او هومن سنگین نگاه شد می رد ملیكا

شمی چه... اوه... کرد نگاه هومن به و کرد بلند سر  بی!!... بود نگاهش در خ
:  گفت ردم که شنید فقط... نكرد نگاه سرش پشت به دیگر... کرد بغض اختیار

:  گفت که هومن حرص پراز صدای و!!!!!!!!!! خواهید؟ نمی رو کفشها این اقا -
صرف... خیر نه - شهای کوبش صدای!!! شدیم من   سرامیک روی هومن کف

... مقابلش هم هومن... ایسييتاد... کرد می تر مشييوش را ذهنش سييالن کف
... کرد ایجاد دلش در را بدی اسيترس هومن  درهم چهره و کرده گره دسيتان

 می هم رو شناسنامت دفعه یه -: غرید اش فشرده بهم دندانهای میان از هومن
ستش دادی  طفق من -: گفت گلویش بغض با جنگ حال در ملیكا!!! دیگه د

 می ینپای باال شدت به هومن سینه قفسه!... کنم امتحان کفش یه خواستم می
  املیك!!! البد شد  می مربوط هم تو مشخصات کل به کفش این اهان -: رفت

:  گفت و زد حرصی پر پوزخند هومن... کرد معطوف دیگر سمتی به را نگاهش
  ام شناسنامه شماره و کدملی باشه یادم کفش خرید برای این از بعد... خوبه -

  حواست بگي شه مي -: داد ادامه خشدار و بم لحني با و!!! ببرم خودم با هم رو
:  تگف خشمی پر لحن با هومن... گرفت دندان به را لبش ملیكا!!! کجابود؟؟؟

 تا ادد قورت فشار با را دهانش اب بار چند و چندین!!... افتاد راه!!! بیوفت راه -
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شان راحتی به طاها... رود فرو ان با نیز لعنتی بغض ان شاید .. .امد می کنار
 طاها که بود کرده بیان ای اهسييته صييدای انچنان با را جمالتش تمام هومن

شنیده شه ارام چهره اما... داد می هل را ها خرید سبد هومن... بود ن  را همی
شت صله دیگر ملیكا... ندا شتن حو شت گ   نمی نگاهی برش و دور به... ندا

صبی... کرد شگاه  برق و زرق اما... ناراحت و بود ع ...  بود شده موجب فرو
:  تگف و کشید را چادرش و امد ملیكا سمت به بدو بدو... باشد کیف سر طاها

سكیت... بیا... مامان... مامان -  ه ن حاال -: گفت لب زیر ملیكا!! کردم پیدا ا
شید را چادرش دوباره طاها!! طاها   دیدم  جا هر گفتی خودت مامان... ا   -: ک

شونت ست ملیكا!!! بدم ن  می پیش همینطور اگر... کرد جدا چادرش از را او د
 حاال گفتم طاها -: گفت جدی کمی... کشید می سرش از را چادر کال رفت 

  بودی داده قول خودت... مامان -: زد نق لجبازانه طاها!!! بعد برا بمونه... نه
باره و!! مامان؟!!... گیری می برام  خود با را مادر تا زد چنگ چادرش به دو

ست ناراحتی با ملیكا... کند همراه  !!!کن بس طاها -: گفت و زد کنار را او د
شونم... طاها؟ کو -: گفت طاها به رو و کرد رها ملیكا کنار را سبد هومن  ن

  نظر مورد محل طرف به... شد شاد دوباره طاها کرده بق چهره! کجاست؟ بده 
:  گفت تند و ایستاد ملیكا روی در رو برود بچه سر پشت اینكه از قبل... دوید

  جایش سيير ملیكا... رفت و!!! نكن خالی بچه سيير رو حرصييت وقت هیچ -
ستاد سش... ای صیر بی را خودش... امد می باال سختی به نف ... !دید می تق

  گوش حرف... داشت جنگ سر اش گریه با همیشه... داشت گریه هوای دلش
جازه بی... نبود کن خت می ا جازه... نه حاال... نه ولی... ری ... داد نمی ا
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 سقفشان که کند فكر کرد سعی و... نمود معطوف سقف سمت به را نگاهش
 یقهدق سه چه... برگردند کشید طول خیلی نظرش به!!!!... دارد جالبی طرح چه

  ستبای می... اورد می زحمت به و بود برداشته را بزرگی جعبه طاها!!! کشداری
ید می مادرش قدر د جان با!!... شيييده بزرگ چ فت هی مان  -: گ   ببین ما

شنگه؟؟ ست طاها به و اورد پایین را نگاهش ملیكا!! ق   االب دوباره بعد و نگری
 ...بود پیشانیش روی اخم نشانه به خطی هنوز... هومن صورت تا کشید

شم شمان در هومن چ ست او اب پر چ ش شک صورتش... ن  هیچ... بود خ
  نفسش... گفت می دیگری چیز چشمش داخل موج ولی... نبود کار در اشكی

  رس مختصر تكان با... بكاهد را اش چهره تندی درجه کرد سعی و داد بیرون را
 اهاط!! قشنگه اره -: گفت ارام ملیكا... دهد مثبت پاسخ طاها به که کرد اشاره
 نگاه.. .داره توش هم قرمز سیاهه  و سفید رنگش -: گفت و گرفت باال را بسته

  بینشان یحرف اینكه بدون... زد زورکی تبسمی پسرش رضایت برای ملیكا!! کن
  نمی دلش حتی ملیكا... بود خروجی درب دو هر هدف شييود  بدل و رد

 بقیه... برداشييت را طاها اسييكیت فقط... کند نگاه خریدهایش به خواسييت
  بلق... بگذارد کاال عودت سبد در خواست می بود  کرده انتخاب که را لوازمی

ستش از را اجناس... شد مانعش هومن کار  این انجام از  مقابل در و گرفت د
شت ملیكا... داد قرار صندوق شون نمی -: گفت جدی و برگ   این با و!!! خوام

  ساجنا تمام او اعتراض به توجه بی هومن... کرد حساب را اسكیت فقط حرف
  شد  می عصبانی وقتی دختر این... کرد حساب را همه و داد دار صندوق به را

  حرف ریز یک طاها هتل به رسييیدن تا!!!... کرد می قاطی هم با را چیز همه
صال که ملیكا... زد  که داد می تكانی را سرش گاهی فقط و نداد را جوابش ا
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  دندرسی اتاق به وقتی... داد می کوتاهی پاسخهای هومن ولی... شنوم می یعنی
  ببینم بیام کن باز رو اسييكیت... من اتاق برو طاها -: گفت طاها به هومن

...  ادایست ملیكا... دوید او اتاق به بدو بدو طاها شد  نمی این از بهتر چطوریه؟
سابی دعوای یک منتظر هومن تخم و اخم به توجه با   و عمیق هومن... بود ح

 بی و گذاشت درش دم را خریدها حاوی نایلونی کیسه و کرد نگاهش طوالنی
 -: تدبایس شد موجب ملیكا صدای اما... برود اتاقش به تا برگشت حرفی هیچ
شتم خریدی امروز من محترم اقای سه و!!!! ندا شته را نایلونی کی   شمقابل بردا

 ردب پیش دست بگیرد  او چشمان از را تندش نگاه اینكه بدون هومن... گرفت
 با قاتا در طاها... برد اتاقش به خود با و کشید او دست از شدت به را کیسه و

سه... دهد ادامه کارش به داد اجازه... رفت می کلنجار جعبه  در که را ای کی
ست شت د ست دو... کرد خالی تختش روی دا   کیف یک... راحتی لباس د
  بلوز و بوده کرده انتخاب خودش برای ملیكا رسید می بنظر که کوچک مشكی

  اصلف حد دیوار بر چشم اختیار بی... بود طاها برای حتما که پسرانه شلواری
شد خوب زیاد او حال زد می حدس... انداخت اتاق دو بین  بی ملیكا!!... نبا

 روز ان اتفاقات بارها و بارها... بود مشغول فكرش... زد می قدم اتاق در هدف
 بود خوب... داشت حضور انجا در هومن که بود خوب... کرد مرور ذهن در را

  کالم از... اما... بود کرده دلگرمش لحظه ان در حضييورش... نبود تنها که
شمان از... بود رنجیده تلخش سیده تندش چ شها ان از فقط او... بود تر  کف

شش صفانه!!!... اش بقیه... بود امده خو ست می... من صفانه بای  یم فكر من
..  .اگر... کرد می جمع را حواسش... کرد می دقت بیشتر باید... خب!!... کرد
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  ویر... گرفت نمی قرار شييرایط ان در بود  اطرافش متوجه بیشييتر اگر... اگر
  منی و ساعت یک درست... شد زده بهت ساعت به نگاه با... نشست صندلی

  اتاق درب... امد بیرون... بود نیامده هنوز طاها... بود رفته کلنجار خود با
 به دمر روبرو تخت روی طاها و بوده روشن اتاق خواب چراغ... بود باز کناری
 احتیر خواب صب  نماز وقت تا... برگشت اتاقش به اهسته... بود رفته خواب

...  ترف رو قدم کمی وضو  گرفتن از بعد... خوابید و شد بیدار بارها... نداشت
  المس در ملیكا... امد بیرون اتاق از هومن دقیقه ده از بعد باالخره... بود منتظر
  طور به و کرد موهایش در دسييت و ایسييتاد هومن... کرد پیشييدسييتی کردن

سوسی شید کمی نامح  به و سالم -: داد جواب گیج... بود بیدار انگار نه... ک
شویی سمت ست ستگار؟ اقای -: گفت عجوالنه ملیكا... رفت د   رس هومن! ر

 من -: گفت مالیمت با ملیكا... کرد نگاه پرسييشييگر و حرف بی... برگرداند
  تو دمکر می جمع رو حواسم بیشتر اگه شدم متوجه!!... کردم فكر خیلی دیشب

 هم و جریان اون بابت هم... بود شما با حق!!... افتادم نمی گیر موقعیت اون
ساس -: گفت و کرد مكث ای لحظه و... طاها بابت  معذرت یه کنم می اح

  دببخشی کلمه یک اش جمله به اخر سر کرد سعی!!... بدهكارم بهتون خواهی
 هب ورود از قبل!!... بود کافی جا همین تا... نتوانسييت ولی کند اضييافه هم را

ستی -: گفت اتاقش    صب -: کرد زمزمه لب زیر هومن... بخیر صبحتون را
سته درب به بخیر هم شما ست اتاقش ب  به شلب کم کم... بود متحیر... نگری

 ...شد گشوده لبخندی
ضورشان اخر روز شان در متفاوت حس دو... بود مدینه در ح  مي بیداد وجود
  این... خدا خانه دیدار حس... مدینه از شدن جدا و خداحافظي حس... کرد
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شان در را غریبي تالطم حس دو سته طبق... بود انداخته وجود  وزر ملیكا خوا
  و اخر هاي خواسته... اخر حرفهاي... شد داده اختصاص زیارت به بیشتر اخر

 تا دهند تحویل عصيير را سيياکها بود قرار... دوباره دیداري ارزوي نهایت در
 در مرتب را خریدها روز اولین همان از ملیكا... شييوند عازم فردا زود صييب 

  و ودافز ان به رسید مي نظرش به که اضافي وسیله چند فقط و بود چیده ساك
ست را ساك درب ستي کیف در را طاها و خودش احرام لباس... ب   جداگانه د

 اوضاع اما... داشت مي بر خودش همراه بایست مي را انها... بود داده قرار اي
سایه براي ست بدون روز هر هاي خرید زیرا نبود مرتب زیاد اش هم  خوردن د

 سبابا از بود پر اتاق تمام بران عالوه و بود شده انباشته هم روي اتاق گوشه در
  گشود را ساك دو هر... دستي کیف یك و داشت بزرگ ساك دو جمعا!!... بازي

سته همان با را شده خریداري لوازم و   هاو... چپید ساکها در شان اولیه بندي ب
سباب کلي هنوز و بودند  شده پر هردو ساکها   کمي... بود زمین روي بازي ا

  اتاقش از!! کرد مي پیدا نیاز اضافه ساك یك به احتماال... چرخید خودش دور
شید سرك بیرون به  سعي او و بود باز ملیكا اتاق درب تعجب کمال در... ک

 -: تگف سرزنش با و زد کمر به دست... بكشد بیرون را سنگیني ساك داشت
 - :گفت کنان هن هن ملیكا!! شد؟؟ مي چي بردارم بیام من گفتي مي اگه مثال

  پايسرتا به جنسي بد با... ماند منتظر و زد تكیه در به هومن!!!! تونم مي خودم
  ابرویش یك و کرده خوش جا لبش گوشه محوي لبخند... کرد مي نگاه ملیكا

  و ندک بلند را سنگین ساك ان تا کرد تالش خیلي ملیكا... بود داده باال نیز را
  و کردن بلند بماند چه بود سييخت هم دادنش تكان ولي سييرش به بكوبد
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شاي از بردن ل*ذ*ت کلي از بعد سرانجام!!!... او سر به کوبیدنش   تالش تما
  برداشتن حال در و... کنار بكش -: وگفت رفت جلوتر و امد رحم به دلش او 

 هب دیگر... خندید لبي زیر ملیكا!!!! تونم مي خودم -: دراورد هم را ادایش ساك
ستش از اول روز اندازه صباني د   و داد قرار اتاق بیرون را ساك... شد نمي ع
  همون -: گفت و گرفت خود به تعجب حالت ملیكا کو؟ بعدي -: گفت
ستي یه!!... یكیه ست هم کیفد شتم رو ها احرام لباس که ه  هومن!! توش گذا
شتر شما دونم مي من که اونجا تا -: گفت و کرد نگاهش خیره   خرید من از بی

  امكان نه -: گفت و زد لبخندي ملیكا!!! شييده پر سيياکم دو هر من... کردین
 هاطا... رفت او اتاق به هومن همراه ملیكا!!! ببین خودت بیا کن باور -... نداره

  هاشار ساکهایش به هومن... معمول طبق البته...  بود بازي مشغول اتاق ان در
ست بود  بسته او که ولي و شل ساکهاي به و رفت جلوتر ملیكا... کرد   و دز د

ستین رو ساکها این االن شما یعني -: گفت ! !دیگه اره خب -!! نه؟... دیگه ب
 هاي کناره به حالیكه ودر!!!!!!! نكنه درد شييما دسييت -: گفت و خندید ملیكا
ست ساك سابي که زد مي د   اینارو من دین مي اجازه -: گفت بود  خالي ح
 دستي هومن!! کنید؟ مي تعارف -!! شه مي زحمت -!!! ببندم دوباره کنم خالي

...  ممیا االن -: گفت و خندید ملیكا!!! اره راستش -: گفت و کشید اش چانه به
  رقرا هتل نشييده اسييتفاده مالفه دسييتش در... برگشييت دقیقه یك از کمتر در

شت شود را ساکها... کرد پهن زمین روي الیه دو را ان... دا سایل و گ  را انها و
سایل تمام مرد این!!... دید؟ مي چه خدایا... ریخت مالفه روي  در دقیقا را و

  ساك درون بودند اورده ها فروشگاه از که همانطور درست نایلوني  هاي کیسه
سایل همه!!! بود نهاده سه از را و شید بیرون ها کی ..  .کرد بندي طبقه را انها... ک
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ضافي نظرش به که کدام هر جعبه شت کنار بود ا  دبو مطمئن که انهایي... گذا
ستاده سرش باالي هومن... نهاد دیگر طرف یك به هم را شوند نمي چروك  ای

 ردیف چند حوصله با ملیكا... کرد مي نگاه او ظریف و دقیق کارهاي به و بود
سك عدد چند سپس و داد قرار ساك ته در لباس شت انها روي را عرو   و گذا

سها از دوباره سكها البالي براي ها پارچه و لبا ضي و عرو سباب بع  بازیها ا
ستفاده   چند گاهي و داد مي انجام دقت با و مرتب خیلي را انها چیدن... کرد ا

سیله یك بار شید مي بیرون را و   مسرانجا... کرد مي امتحان را دیگر یكي و ک
  اكس کرد احساس هومن اینكه از بعد دقیقا... هومن نظر به البته... شد پر ساك

!!... داد جاي ان جابجاي در دیگر بسييته پانزده ده حدود ملیكا... شييده پر
  فضاي چه هر که خوردند مي درد همین به دقیقا شدند نمي چروك که وسایلي

  شد دوساك خالصه... شود پر ان با میشد پیدا ساك کنار و گوشه در میلیمتري
  اسباب چند فقط!!... شدند جا هم ها بازي اسباب از تعدادي و!!!... ساك یك

  مبرداری دسييتي رو اینا کنم فكر -: گفت ملیكا که بود مانده زمین روي بازي
  لبخندي هومن... اتوب*و*س تو میذاریمشون... هستن شكننده چون... بهتره

ضایت سر از  -: گفت و کرد جابجا کمي را ساك و... موافقم -: گفت و زد ر
رد -: وگفت کرد ارامي خنده ملیكا!!! کردي؟؟؟ کار چي  هومن!!! خوندم و 

  ملیكا!!! بده یاد منم به... بوده هم خوبي ورد -: گفت و خارید را گردنش کمي
ست سجد نره کس هیچ گفتن صب  -: گفت هومن که برود برخا  ات النبي م

!  زنیمب قدم محوطه تو کمي بریم شام بعد باشي موافق اگه... کنیم حرکت زودتر
 !موافقم... خوبه -
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صل شتم ف   تكاپو در همه... بود عزیمت بر قرار صب  نماز از بعد صب . 0 ه
  احرام لباس طاها برا -: گفت ملیكا به بروند پایین اینكه از قبل هومن... بودند

  هنگذاشت جا چیزي تا زد مي سر اتاق کنار و گوشه به حالیكه در ملیكا اوردي؟
شند    براش ربهاع لباس شبیه تقریبا سفیدي لباس ولي... نه حوله -: گفت با

شه؟ محرم واقعا خواي نمي یعني -. اوردم ست بچه... نه - ب  کنم نمي فكر ا
 خودمون خب  -: گفت و کرد فكري هومن... بده انجام درست رو اعمال بتونه

ستاد ملیكا... دیگه دادیم مي انجام هم اون جاي به  فقط -: کرد نگاهش و ای
 با نتونه طواف طي در شاید ولي... خوند شد مي... اره... بود نماز مشكل اگه

ضو ستش... بمونه و  هم رو اون اعمال نتونم شاید دیدم کردم فكر چي هر را
...  دیگه نیاوردي هرحال به... باشييه... گي مي چي فهمم مي -... بدم انجام

سهاش  با... نه -... برمش مي خودم همراه... خودم ساك تو بذارم بده رو لبا
  جدي خیلي هومن!! شييرایط اون تو شييه مي مضيياعف زحمت... میاد خودم
شه من پیش... کنم نمي تعارف -: گفت صت... بهتره با .. .نداریم زیادي فر

سهاش زود صت نه!!! بده کن پیدا رو لبا .. .ان براي جایي نه.  بود زدن چانه فر
  دانسييت مي چند هر... بده یعني بده زود گوید مي وقتي دانسييت مي خوب

ست بهتر نیز خودش براي سهاي... طاها براي حتي... ا   و کرد جدا را طاها لبا
 دبیا هم باشييما اگه... بهتره اینطوري... پوشييونم مي براش جا همین -: گفت
شه -: گفت هومن... شه نمي زحمتتون باعث زیاد شتر اتفاقا... با س بی   افرام

شون لباس جا همین شن مي رو احرام   فكر -: گفت و کرد مكث وکمي... پو
 ماش -... باشه راحتتر برات کني تعویض رو لباست همینجا هم شما اگه کنم

 طاها... کنم تعویض شييجره مسييجد تو دم  مي ترجی  من... نه -!! چي؟؟
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شت وافري شوق شت هیجان برایش شلوغي همه این... دا   دانست نمي...  دا
ست نمي!!... چه؟ یعني احرام ست؟ براي بیا برو همه این دان  مي اما!!... چی

 ودب قرار اینكه از و... یكدست همه... بپوشند سفید لباس خواهند مي دانست
 الخوشح شود شریك بودن یكدست این در بزرگترها مانند و دیگران مثل هم او

... اشدب مردان پیش همیشه باید و است مرد یك او بود گفته برایش عمو... بود
شم به همه امده سفر این به وقتي از که برد مي ل*ذ*تي چه   او به مرد یك چ

  طورياین!... کرد تن به را سفیدش لباسهاي خروج از قبل ملیكا!!! کنند مي نگاه
س هومن رفتند البي به... کندند دل اتاق دو ان از باالخره!!!... بود راحتتر   ترا

  پوش سييفید و بودند کرده لباس تعویض مسييافران از درصييذ نود گفت  مي
 جایي... قبله... کعبه... خدا خانه سوي به حرکت... شد اغاز کت حر... بودند

  صدا را خدا بار هر... گذاریم مي نماز انجا به رو دور کیلومترها از روز هر که
  رهشج مسجد تا هتل فاصله... سمت بدان گردانیم مي رو خوداگاه نا زنیم  مي
سته اتوب*و*س یك در باهم همه بود ساعت نیم حدود که ش  در... بودند ن

سجد مقابل سجد به ورود از قبل هومن... شدند پیاده شجره م   ملیكا روبه م
شینهامون بعد به اینجا از -: گفت  ما مكه تا اینجا از یعني... شه مي جدا ما

شین   ولي -: گفت و امد او حرف میان ملیكا... اومد خواهیم سقف بدون باما
شینها یادمه... بودیم اومده ما که پیش دفعه   سري هومن... نكردن جدا رو ما
  کد فكر کمي ملیكا!!... بودین کرده حرکت شييب حتما -: گفت و داد تكان

صر موقع اون میاد یادم... بله -: وگفت  به خب -... کردیم حرکت مدینه از ع
  ولي... نیاد پیش مشييكل این تا کنن مي حرکت عصيير معموال... دلیل همین
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  هوا گرماي کم یه!!... کردن انتخاب حرکت برا رو صب  بار این چرا دونم نمي
سهاي در هم اون... کرد خواهد اذیت !!... کولر بدون و سقف بدون اتوب*و*

 تا کرد مكثي... نداره اشييكال... طلبیده اینطوري هم بار این خدا حال هر به
ست مي که حرفي   ناها -: گفت دوباره و... بیاورد خاطر به دوباره را بزند خوا

  تبرگش راه در ولي برم مي مسجد به خودم با من را طاها... گفتم مي داشتم... 
شه -... بهتره بیاد شما اتوب*و*س با  - :گفت و شد پا پابه کمي هومن... با

ست حرف این وبا... فعال!!... باش خودت مراقب  خود با و گرفت را طاها د
 ...برد

سجد داخل شش تن تنها... بود کنده تن از لباس... شد م  حوله قطعه دو پو
  از فارغ... رنگ از فارغ... کودک...  جوان...  پیر مثل... همه مانند... بود

صال... دیگرانی چون اینجا... فرهنگ ستی خود دیگر ا   اگر که!!... دیگرانی نی
شی دیگران ست مهم دیگر... شد نخواهی خود دوباره... نبا   امده کجا از... نی

ست مهم... ای صیالت... نی ست مهم... نه یا داری تح  یا داری دارایی... نی
 خانه به...  خدا پیش روی می... بود تفاوت نشييانگر که را هرچه کندی... نه

  و.. .کرد خلقت تفاوت بی خدا... باشی دیگران چون باید... حرمش به... اش
 متفاوت اگر... همه چون... بروی تفاوت بی باید میروی که اش خانه درب به

شی ست حرم اینجا... نداری ورود اجازه... با   بدان... الهی امن حرم... خدا
... نداری حیوانی هیچ کشيتن حق... نداری گیاهی هیچ کندن حق... انسيان

 ذره یک... تنت از مو یک کندن... برسييانی اسييیب خود به نداری حق حتی
شه حتی... وجودت از کوچک ... نباید... نداری حق.... نه... نه... ناخنت گو

 نگاه اینه به نباید... توست مراقب خود خدا... باشی داشته سالح نباید... نباید
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 را دیگری... ببینی را خود خواهی می اگر... نیسييتی خود دیگر که تو... کنی
... نكن زینت... نزن عطر... باشييد می خودت نمای تمام اینه او... کن نگاه

  و بو هیچ بی... خواهد می را تو خدا... نمود خلقت خدا که همین... همینی
... او!!!... ریا بی چه!!!... عاشييقانه چه... زیوری هیچ بی... اضييافی رنگ

ستی که همانگونه... طلبد می را تو....  خدایت ستت چقدر بینی می... ه   دو
ست بینی می... دارد شتن دو ست دا ست چیزی هیچ بی بینی می... چی   نخوا

 خود یعنی... این یعنی خواسييتن...  بگیر یاد...  ام بنده بگیر یاد... چه یعنی
  و رنگ و نشييان و مقام هیچ بی... وجودیت خود... تنهایت خود... خودت

  رو زن ای... شو پاک... کن حفظ را نگاهت... شو یكرنگ خود با... لعابی
  او و اویی تو اینجا... نداری حق... نكن نگاه مرد ای... نداری حق... مگیر

 گاهن جوری کنی می نگاهش اگر... شده برداشته میان از او و تو بین مرز... تو
ست تمام اینجا... توست خود گویا که کن سا شد خدا برای باید اح  یچه... با

ما و... ندارد وجود اظهار حق دیگری حس ...  تبعیض یک... تفاوت یک ا
سانها بین... خلقت این در خداوند   قخل ظریفتر را یكی... مرد و زن بین... ان

  یدبا مقاومتری که تو... شدن محرم این در... اینجا... مقاومتر را دیگری و کرد
شی افتاب زیر شان... نداری را سایه به رفتن حق... با   زیر توانی می که بده ن

... مانب سایه در... ظریفتری که تو... تو و... بیاوری دوام دیار این سوزان افتاب
  توانت و تاب دانم می... کردم خلقت خود... بمانی سييایه در که داری حق

 نماز رکعت دو... ایسييتاد نماز به... باش راحت... دانم می... اسييت چقدر
ست... خواند   شده جمع مكان دریک همه... شد خارج و گرفت را طاها د
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  نیت... کرد می راهنمایی و بود ایسييتاده مقابل در رضييایی اقا حاج... بودند
.. .حال و... شو یكرنگ تنت لباس مثل... کن خالص... خدا برای فقط... کن

...  یکلب لک شریک ال... لبیک اللهم... لبیک... است گفتن لبیک زمان حال
 ازب... بگو... لبیک... لبیک لک شریک ال... الملک و لک النعم  و الحمد ان

سی تا بگو انقدر... بگو بارها... بگو ... همك به... حرم محدوه به... حرم به بر
سیدی؟ سیدی!... ر ست کافی... نگو دیگر... ام خانه به ر   مهمان شدی... ا

  رسييما!!... امدی خوش گفت خواهم!!!... لبیک گفت خواهم من حال... من
حرم  -: کرد صييدا طاها... شييد نزدیک ملیكا به اهسييته هومن... شييدند م 

شت ملیكا!! مامان؟؟   شده خیره زمین به و بود پایین کامال هومن سر... برگ
 حق حال که نگریسييت می را او چگونه این از قبل مگر!!!... عجب!!!... بود

شت   نیز خود!!... بوده؟؟ دیگری حس!!... بوده؟ دیگری جور!!... یعنی!!... ندا
 ار چشمانش نباید که کرد می حس را این فقط!!... فهمید نمی!!... دانست نمی
 تهدوخ زمین به نگاه همان با... نباید... شود خیره او صورت به و بگیرد باال

شینها سوار... رفت و!!! اجازه با... طاها هم این!!.. بفرمایید -: گفت شده   ما
  بنده ابی... پیله شیله بی و صاف... معبود سوی به حرکت... حرکت و... شدند

 همه... شييكم همه... ریا همه... پول همه بودی شييده... هسييت یادت... ام
  خواهی و گذاشييت خواهی دنیا دراین اینجا که چیزی ان همه همه ... لباس
 دنمر... ای پوشیده کفن که حاال... کن تمرین را امدنت... کن تمرین... رفت

  برای تمرین یک... بود خواهی چگونه ها زمینی بدون ببین... کن تمرین را
 ...کن تمرین... او حرم به روی می که حاال... خدا پیش رفتن
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سیدند هتل به ظهر طرفهای... بود راه ساعتی پنج   چهار حدود مكه تا ...  ر
شان سافرها... بودند داده قرار هتل البی در قبل از را ساکهای  دنبال کدام هر م

سته هنوز... رفت پیش خود ساک دیدن با ملیكا... بودند خود ساک  را ان د
 را ومنه کرد  بلند که سر کرد  حس خود کنار را اشنایی حضور که بود نگرفته

ستم می فقط -: گفت ارام ملیكا!!... کرد ساک و او به چپی نگاه... دید   خوا
شونتون ساب او از گفت می اگر خب!! بدم ن !... گفت می دروغ برد  نمی ح

  اقای سمت به و... گذاشت کنار و کرد بلند را ساک و زد محوی لبخند هومن
  او دندی با کمالی اقای!! شدن؟ بندی تقسیم اتاقها کمالی اقای -: رفت کمالی

  و نیومده وجود به مشييكلی اینجا خوشييبختانه... اره -: گفت و کرد تبسييمی
... اشهب - بگیر برو... مهدیاره دست کلیدها... هست برنامه طبق بندی تقسیم
  شييلوغ سييرش مهدیار... رفت کمالی اقای زاده برادر مهدیار  سييراغ و ممنون

 حج در ماهی یک حال هر به... کرد او به اشيينایي نگاه هومن دیدن با... بود
 -: گفت و داد دسييت او با هومن... بودند اتاق هم و همراه و همسييفر تمتع

 می رو کلیدها... میام بر عهدش از... نه - نداری؟ الزم کمک... نباشی خسته
ست مهدیار... اره - خوای؟   کلید -: گفت تعلل کمي با و گذراند نظر از را لی

  تگش کلیدها بین و... خب بسیار - بله -! خوای؟ می هم رو فتحی خانم اتاق
    دو هر...  502 و 505 اتاق... بیا -: گفت و داد او دست را انها از عدد دو و

... بودند جدا اتاقها بار این پس...  کرد مكث کمی هومن.. هسييتن تخته دو
 -: پرسييید بود  شييده نزدیک نیز کمالی اقای!!!... نیامد خوشييش زیاد انگار

  بگوید  نتوانست!!!!!!!!! نه... اممم -: گفت هومن!! هست؟؟ مشكلی... هومن
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  داد كانت تشكر عالمت به سری و!!... است بهتر باشد سوییت پیش دفعه مثل
 طاها!!! کرد تعقیب را شدنش دور داری معنی نگاه با کمالی اقای... شد دور و

ستاد مقابلش... دوید سمتش به دید را هومن که همین ... عمو -: گفت و ای
 هب دوباره و... پنجم -! هسييتیم؟ چندم طبقه -... اره - گرفتین؟ رو کلیدها

  مهربان ملیكا! هسييت پنجم طبقه اتاقمون مامان -: گفت دوید مادر طرف
  دانست می طاها... شدند اسانسور وارد... خب -: گفت و کرد نگاه را پسرش

ست کدام پنج سید مادرش از و زد را نظر مورد دکمه زود... ا  کی مامان -: پر
 می -: گفت و زد لبخندی فرزندش شور به ملیكا ببینیم؟ رو خدا خونه ریم می
سور... ریم می امروز همین بخواد خدا اگه... عزیزم ریم سان ستاد ا  طاها و ای
ست می  اینجا طاها -: گفت و گفت را بازویش هومن که رود بیرون تند خوا

...  ادایست طاها... بیرون برن خوان می ایشون... وایستا کنار!!... هست سه طبقه
سور و شدند خارج خانومی و اقا!!... بود زده را پنج که او سان   حرکت دوباره ا

  505 اتاق و بود راهرو انتهای در 502 اتاق... ایستاد پنج طبقه در اینبار... کرد
ست شت قرار ان کنار در در ... ساختند می هم با درجه 90 زاویه در دو... دا

  دومک از ببینید  -: گفت ملیكا به نگاه بدون و گشود را اتاق دو هر درب هومن
  انتظار چرا دانسييت نمی ملیكا!! هسييتن تخته دو دو هر!!... میاد؟ خوشييتون

شت شان دا شد  مدینه مثل اتاق ستن؟ جدا اتاقها اینبار... ا   -: گفت با   بله -! ه
  ور هرکدوم بفرمایید -: کرد تاکید دوباره هومن!!... اهان -: گفت فقط ملیكا

ست شتین دو  ومنه کنه؟ می فرقی چه -: گفت ارام ملیكا... کنین انتخاب دا
 به طاها داری؟ دوس رو اتاق کدوم ببین برو طاها -: گفت طاها به و شد خم

  502 اتاق ولی بودند هم عین اتاق دو هر... شييد وارد اتاقها به هومن همراه
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شنتر شه شما مال اتاق این -: گفت طاها... بود رو   تو همش مامان... عمو با
 می بازی هم با( بود هومن و خودش ترکیب منظورش) ما!!... خوابه می اتاق
 هومن به ربهت اتاق طاها کارشناسانه تشخیص به بار این و!! بهتره اتاق این کنیم

  بریم اول... ناهاره وقته -: گفت ملیكا به کلید دادن ضييمن هومن!!... رسييید
هار برا پایین كا... نا فت ملی مازمون ولی -: گ نده ن له -... مو  با حق... ب

  ساعت نیم... بخونیم رو نمازمون اول پس -: داد ادامه فكر کمی با!! شماست
.. .کنیم می اسييتراحت عصيير تا و اتاق گردیم برمی ناهار از بعد... بریم بعد

 ناهار از بعد نیسييت بهتر -: پرسييید ملیكا... شييام بعد برا بمونه حج اعمال
 حاال اوال... اصال نه -: گفت جدی خیلی هومن!! سخته موندن محرم... بریم
  مبری ناهار از بعد اگه هم بعدش... داریم احتیاج استراحت به و ایم خسته همه

  ریاینطو و بریم راه تر اهسته کمی باید هست همراهمون طاها اینكه به توجه با
 هم و تره خلوت اونجا هم شام از بعد ولی... خوریم برمی مغرب نماز زمان به

 هم موندن محرم مورد در... نداریم زمانی محدودیت هم و تره خنک هوا
 چه... ردک فكر ملیكا!!... براتون شه می تمرین تمتع حج برای... نداره اشكالی

  و بوده احرام قوانین از هم این البد... شده تبدیل جمع به مفرد از!!... جالب
 فقط... ندارد جواب که منطقی حرف... نشييد گیر پی زیاد!!... دانسييت نمی

سید   طرفین به را سرش دانم نمی عالمت به هومن! همینه؟ گروه برنامه -: پر
  اره شاید... دونم نمی دقیق -: باال آورد را چپش سمت ی شانه و داد تكان
 یه هتلمون... میریم خودمون... نیست مهم هم زیاد حال هر به!... نه هم شاید

 فتنگ با باشه -!! شناسم می رو طرفها این... مسیره سر ولی... دوره بیت از کم
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  پیش میرم من -: گفت زودی طاها که برود اتاق به خواسييت می حرف این
ستش ملیكا! عمو ست باید بریم  اول بیا... نه -: گفت گرفت را د   رو ترو و د

  و نگریست طاها به و گرفت زمین از نگاه هومن!! بری باید دسشویی...بشورم
  نمطمئ کنم  نمی قفل رو اتاقم در من... بیا بكن و کارهات طاها برو -: گفت
ستی وقت هر... باش شه -! بیای تونی می خوا صمیم با ... دبو عاقالنه هومن ت
  عمره حج اعمال انجام برای شييب همه  که کرد اعالم ناهار از بعد اقا حاج

سافرها بقیه با همراه شب ده ساعت... رفت خواهند سالم باب مقابل در م   ال
ضایی اقا حاج و بودند شده جمع ضیحاتی ر  در و داد می اعمال باب در تو

  جمع اسييالم باب مقابل در دوباره اعمال انجام از بعد که شييد متذکر نهایت
  دانسيييت مي بود وارد مربوطه روال به هومن... برگردند همزمان تا شييوند

 هب وضييو تجدید براي فرصييتي همچنین و یافت خواهد ادامه باز توضييیحات
سافران  تاب بي...  دیدار تاب بي... بود تاب بي دلش اما... شد خواهد داده م
  دیگر داشييت قرار بیت قدمي دو در که حال... دوباره حضييوري... حضييور
... کند صييبر دیگر سيياعت نیم خواسييت نمي... بود امده سيير به تحملش

  دلش... دویدن ه*و*س پا و داشت تپیدن شوق دل نمیتوانست  هم میخواست
  و كوفتمی بیقرارش ی سینه دیوار و در به را خود قفس در گرفتار کبوتری چون

..  .برخاست... داشتن اجابت التماس ملتمسانه   بند در آهویی چون پاهایش
 طاها!! دارم کارش اینجا بیاد بگو  مامان به برو -: کرد نجوا طاها گوش در ارام

شیده دقیقه به... رفت خانمها طرف به شت مادر همراه نك   ان در ملیكا... برگ
:  یدپرس مودبانه ملیكا... بدزدد او از نگاه کرد مجبور را هومن و امد سفید لباس

شتین؟ کاري بامن - ستن احرام زمان از که هومن دا   وا به نگاهي کوچكترین ب
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  هاگ کشييه مي طول سيياعتي نیم حدود -: گفت پایین سييري با باز بود  نكرده
شتر صبر به نیازي من... کنیم حرکت گروه همراه بخواهیم   اگه.. .بینم نمي بی
 بي نیز خود... دید نمي کار این در اشييكالي ملیكا... بریم خودمون موافقید 

سیدن و دویدن بیقرار نیز خود... بود رفتن قرار س های های و گفتن و ر   تنگری
 شدهن دور هنوز!! بریم... باشه -... بود اسمانی قرار این از بیقرار نیز خود   بود

ستادند سه هر! لحظه یه!!... هومن؟؟ -: کرد صدا کمالي اقاي که بودند ...  ای
 را پاسخش هومن برید؟ خودتون خواهید مي -: گفت و امد پیش کمالي اقاي

  امهاد و ملیكا به کرد رو و باشه -: گفت و داد تكان سري کمالي اقاي بله -: داد
  بخصوص... نشو جدا هومن از هم اصال... باش خودت مواظب دخترم -: داد

... رگرديب تنها نباید عنوان هیچ به و وقته دیر موقع اون... هتل به برگشت موقع
  ینا کمالي اقاي!! باشید مطمئن -: گفت بخشي اطمینان لحن با ملیكا خب؟

ست هومن به بار سرم -: گفت و نگری ... ام امانتي این جون و تو جون دیگه پ
  فكر بودنش امانتی به دیگه انگار   امانتی شد کی از امانتی؟... باش مراقبش
  سرپ این و زن این کنار انجا منظوري چه برای بود رفته یادش انگار... نمیكرد

  سبک   لباس ان سنگینی ولی... است ایستاده داشتنی دوست و شیطان ی بچه
 -: تگف و افتاد راه و... حتما -... میشد!!! امانتی ان به کردن نگاه از مانع سفید
 ...بریم

سالم ازباب لرز پر و شوق پر دلي با شتند ال  عبور. ..جلوتر گام چند باز... گذ
  گریه لحظه یک انگار!!!!... مروه و صييفا جایي چه... ومروه صييفا میان از

 الح... نه حاال اما... هیچ دیگر و شنیدن را مادری بیتابی و کودکی یزودگذر
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 امگ چند وباز... داده قرار الشعاع تحت را مكان این دیدن بزرگتر دیداري شوق
  نمي باال چشييم... شييده دوخته زمین به نگاهشييان... پله... پله چند... دیگر
 ناب ابراهیم که را جایی ان دید خواهی... دید خواهي بگیري باال سرکه... اورند

ستیو قامت سویش به روز هر تو و کرد ستی را کفر قامت ب   باال... ربگی... شك
 هگوش چهار ان   بینم  می کنم می بلند سر... بلندکن سر  من مهمان... بگیر

 بی من و هایم گونه روی بر شود می جاری سیل اختیار بی و را ابهت از پر ی
...  الهیت امن حرم خوبیسييت پناهگاه چه و ام ایسييتاده ات خانه پناه در پناه

...  پروردگارت پیشييگاه در سييجده... کن سييجده دیدي؟؟؟ و کردي سييرباال
  تمام مقابل در کنم می سيجده   ابراهیم و هاجر برسيجدگاه کنم می سيجده

 کنم می سييجده... بالم می معبودی همچین داشييتن برای خود بر و عظمتت
 هک انها به نگاهي طاها... ام امده معبود دیدار به بسته  احرام که حرمی برخاک

 درگاه کوچك بنده... رود مي سييجده به هم او و کند مي اند سييجده در
  و مكان هیچ بر پیكري  هیچ بر دري  هیچ بر که بدان بنده اي تو!!... خداوند

شگاه تنها... خدا فقط... نداري سجده حق موجودي  خانه مقابل در... او پی
  شدي من مهمان که لحظه این در... لحظه این در... کن دعا... او فقط... او

 مي هرچه پرشييورت چشييمهاي با... کن دعا... داد خواهم بخواهي هرچه
شنده عجیب ات صاحبخانه... بخواه خواهي ست بخ   حالت آن در آنجا... ا

  میان و رود می یادم دنیاییم های خواسييته تمام و بینم نمی خداییت جز هیچ
 که سجده از سر... کنم نمی طلب آرامش جز هیچ  خداوندیت امن بازوان

  آسييتانه رد... کعبه تر بینا...  ژرفتر... تر عمیق اینبار... بیني مي.....  برداري
سجد سیع صحن یک!  برابرت در کعبه   اینک الحرامی  م سط در و   و   یک و
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عب هان! هیچ دگر و خالی مك !  شييگفتی   حیرت! لرزی می خود بر ناگ
  ماشات برای چیزی حتی... نیست چیز هیچ...اینجا   نیست هیچكس.....اینجا

ست!  سا شیر لبه از   باریكتر مو از گیرد می قرار پلی روی بر اح !  تر ندهبر شم
  و سیاه سنگهای ؟ است همین ما مرگ و ما حیات   ما عشق   ما ایمان ی قبله

  ناشييیانه و ناهموار   گچ با را جرزش و چیده هم روی بر رنگی تیره و خشيين
شی  اینجا! دود می جانت در سقوط یک تردید ناگهان!  دگرهیچ و کرده بندک
  هنرمندانه معماری یک زیبایی   فهمم می را قصر ایم؟ آمده کجا به ؟ کجاست

  و بلند های سقف زیر در روحانی سكوت و قدسی شكوه   فهمم می را معبد! 
  زرگب شخصیت یک مدفن   میفهمم را آرامگاه!  هنر و زیبایی سراپا و جالل پر
سط در ؟...این اما...!  امام پیامبر   نابغه قهرمان یک     یک   سرباز میدانی و

    ریب گچ نه   کاشی نه   کتیبه نه   زیبایی نه   هنر نه   معماری نه!  خالی اتاق
 تزیار که.....بزرگی مدفن   مطهری مرقد    امامی پیامبری ضری  حتی.... نه

سراغ که   آرم بیاد را او که   کنم شم آمده او به سم که   با سا     ای نقطه به اح
    ردگی تعلق   جایی   چیزی   کسييی باالخره   عینیتی   واقعیتی   ای چهره

 که خوب چه و   نیست کس هیچ اینجا در که خوب چه و. پیوندگیرد   بنشیند
ست خالی کعبه  حج تو   ای نیامده زیارت برای تو که فهمی می کم کم و!  ا
ست تو منزل سر اینجا   ای کرده شانی سنگ"  آن کعبه   نی ست ن  مگ ره که ا

 مودن می را جهت   تو به فقط  " فلش" یک   بود عالمت یک تنها این  "  نشود
    ابدیت سييوی به حرکت   مطلق  آهنگ ای کرده آهنگ   ای کرده حج تو  

ست راه آخر کعبه! کعبه تا نه   او به رو   ابدی حرکت ست آغاز نی   ليع دکتر!)ا
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 ها پله... مودب... ارام... طمانینه با... خیزند برمي جا از دوباره( شييریعتي
پایین ... کعبه!!!... مكعب... دارند نمي بر مكعب ان از نگاه... روند مي را

ش  هر که گوش چهار... قبله ست مظهر اش گو   مكعب این... الیتناهی قدرتی
سلمین همه جهت جهت  بي خالي ست م ... قانونمند... مرتب... منظم... ا

 که است خوب چقدر و صف به همه   مسیر یک در همه... جهت یك در همه
شی صف ان در تو سمت در کعبه !  شگفتا... با  هک دارد ای ضمیمیه غرب  ق

ست  داده تغییر را آن شكل ست  داده" جهت" بدان ا ست؟ این ا   ی دیواره چی
سماعیل حجر" ؟ نامش. کعبه به رو شكل  هاللی کوتاهی   یعنی"! حجر"! "ا

ستی و! دامن: یعنی چه؟ ست آن شكل به را ! زن یک پیراهن پیراهن " دامن" ا
 هک زنی! زن یک  کنیز پوسييت سييیاه کنیز! کنیز یک حبشييی  زن یک آری 

شری  درنظامهای ست  بوده عاری فخری هر از ب   دامان رمز خدا  اکنون  و ا
 ! است هاجر پیرهن دامان این است  پیوسته خویش وجود رمز به را  او پیرهن
سماعیل که دامانی ست  پرورده را ا ست  هاجر" ی خانه" اینجا ا  در هاجر  ا
 حتی -را کس هیچ شييگفتا . اسييت دفن کعبه  سييوم پایه نزدیک جا  همین

 نهخا دیوار به دیوار خدا  خانه اینجا و. کرد دفن مسيجد در نباید -را پیامبران
 تنها خدا  جهتی بی میگویم؟ چه و مادر؟ یک مدفن خدا  خانه و کنیز؟ یک

  نای میان! است کشیده دامن او  سوی به کعبه ! است گرفته جهت او  دامن در
  ز ا خانه برگرد چرخیدن در توان می. است فاصله کمی امروز خانه  با هاللی 

صله این شت فا   -توحید رمز -کعبه گرد بر چرخیدن هاجر  دامان بی  اما گذ
  خدا  فرمان اسييت  فرمان! نیسييت حج! نیسييت قبول طواف  !نیسييت طواف
 مه   دارند ایمان" توحید" که کسانی  هم روزگار بشریت همیشه تمامی خداي
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سانی   ر ب خدا گرد بر طواف در  باید گویند می لبیک را خداوند دعوت که ک
  مطاف نیز او  مدفن او  خانه که! کنند طواف نیز را او پیراهن  دامان کعبه گرد

ست  سته جزیی ا ست  کعبه از پیو  در نهات" مطلق جهتی بی" این کعبه  که ا
   افریقائی کنیز یک پیراهن دامان جهت در است  گرفته جهت دامن  این جهت

  (شييریعتي علي دکتر.! )بشييریت ابدی مطاف   کعبه دامان   خوب مادر یک
ست همجوار   اش خانه من خدای سایه از من انگاه و کنیزکی   ام گرسنه ی هم

  و ضعفاست همنشین ساده چه من خدای... حضورش از شرمگین و خبر بی
!!!... بیني مي... را خدایمان بیني مي... خردان بی و خبران بی خوان هم من
 اما... بزرگ... ابهت پر   را خدایم بینم می!!! برق و زرق بي چه... ساده چه

 شدک نمی رخ به هرگز را کوچكیم که بزرگ انقدر را  خدایم بینم می!!!... ساده
 کعبه... تپد مي دل... کنم می خطا کودکانه چه بزرگی همه این از غافل من و

ست قدمي چند در شك... ا شد مي اختیار بي ا شیده او سوي به گام... جو   ک
 جایي در... است همیشه از تر ساده که حال... کند طواف تا رود مي... میشود

  دبای... بگردد باید... خدا خانه دور... بگردد باید... جاست همه از تر ساده که
شتن مرتبه هفت یعني... طواف... کند طواف   زا خاطره هزار هفتاد یعنی... گ

شتن... بار هفت این شتن و گ سود حجر مقابل در... گ ستند مي اال  رد... ای
 با یخاص مانوسیت آدم و بوده بهشت در گویند می که ایستم می سنگی مقابل

شته ان ستاده غیب عالم از بهزمین هبوطش از بعد و دا   دیدن از بعد و شده فر
 من و آمده یادش اش شييده فراموش پیمان و عهد و شييناخته را ان اش دوباره
شت که رود می یادم سنگ این مقابل در اینجا شته جا ها چه سرم پ ... ام گذا
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 دور به نگاهي هومن...ارامش با... خلوص با...  کنند نیت... کنند شروع باید
  جلوتر شييما -: گفت ملیكا به خطاب و... شييلوغه کمي-: گفت و کرد بر و

شت من... برید ست... میام سرتون پ ست هم طاها د صال... منه د   نگرانش ا
ید باشيي له هیچ... ن ید پیش ارام خیلي... نداریم اي عج   طواف هدف... بر

  طواف دعاي... کنید طواف راحت خیال با... طواف کردن تموم نه... کردنه
 مي... بله -: بود متشنج هنوز دیدار هیجان از ملیكا صداي هست؟ همراهتون
  ور سرتون پشت نباید دیگه  دونید مي فقط... دارم هم من... نه-!... خواهید؟

  راحت... کنم مي صداتون شد الزم اگه و هست بهتون حواسم من... کنید نگاه
.  ..سرش پشت هومن و... حرکت و کرد نیت لب زیر... کنین حرکت و باشین

ست نمي سي خوا شت از ک   نمي ولي دید مي را مقابلش... کند برخورد او با پ
ست ست... برگردد عقب به توان شت از ملیكا خیال میخوا   احتر نیز سرش پ

  بر چه   باشد راحت دختر ان حضور از هم خودش خیال خواست می... باشد
  این هجوم این از فراری ؛ ناگریز گریز این از گریزان او و بود آمده دلش سيير

  گردابی  ی میانه در اسييت  کعبه اینک... طواف... سييوال این پاسييخ و حس
  ی نقطه یک. کند می طواف را کعبه و خورد می چرخ که خروشييان گردابی

سط در ثابت  ثبوت.گردش بر وار دایره پیرامونش  در متحرک همه او  جز و و
ردش بر و میانه در آفتابی! ابدی حرکت و ابدی   لکف در ای ستاره یک  هر   گ 

  زیرم که  طواف یعنی! نظم و حرکت ثبات .آفتاب گرد بر وار  دایره خویش 
سمی ذره؟ یک از   خواب همچون طواف جهان؟ تمامی با منظومه؟ یک از تج

  و نورانی ی نقطه هزاران و خورشید یک اینجا و ستاره 00 و ماه یك که یوسف
  جز هیچ درگاهیكه ملتمسييان   کنان البه   کنان سييجده   گردش بر آسييمانی
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  تجاییس اینجا   خواهند نمی معبود جر هیچ که هایی بنده و یبینن نم درگاهش
  و هستی تو که   خدایت و هستی تو که حرمی در   حریم بدون   واسطه بدون
  كستهش پهلوی و علی نعلین ی خاطره و هستی تو   کردن پیدا گشتنو بار هفت

 بي و شييوکه هنوز... اول دور... الله رسييول محمد خوانی قرآن و فاطمه ی
  و کجایی!!... توکجایي؟؟... تلنگر... دوم دور... گریان و ناباور هنوز... حرف

ست سوالی این   دبع شاید که منتظری و پرسی می خود از ورودت بدو از که ا
... يفهم مي تازه انگار... سوم دور... ببری پی جوابش به چرخیدن و گشتن از

 به من ی رمیده ی بنده:  میكند زمزمه.... خدااااااااااااااا...لب زیر نالي مي
شم ستغفار... دعا... اید مي یادت... چهارم دور... آمدی خوش آ*غ*و* ...  ا

  و کس تمام شود می خدا که خویشاوند ؛ زندگی   خانه میرود یادت....  توبه
  فكر... بخواهم چه نزدیكم اینقدر که حاال... شكني مي... دورپنجم... کارت

ستن جای چه و شكنی می...  فكر و فكر و ستی جایی وقتی شك   دبای که ه
 انهخ در معبودت کمک به و خیزی پا به باید   شوی بلند باید   شوی ترمیم

 يم اشكي... کشي مي نفسي... ششم دور... بگیری یاد را برخاستن رسم اش
ستفاده بودن او با لحظه لحظه از خواهي مي... ریزي   تمام میخواهی... کني ا

  و بغض آن بزرگ حجم از اوری می کم نفس و ببلعی ذهنت در را ها لحظه آن
شحالی ... شود مي تمام دارد خدایا... هفتم دور... داری هم با که غمی و خو

 دعا ملتمس که آني... نیسييت که آني...  پدر...  مادر...طلبي مي زود زود
شود تر اهسته اخر در گامهایت... گشته ش فرصتي یافتن براي... می  مي... تربی

  طوري مكان ان...  انجا... نمیكند یاري ذهنت دیگر اما... بخواهي باز خواهي
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شود تمام دارد... بخواهي چه داني نمي که کرده متاثر را وجودت همه   تو و می
 هچهارگوشيي مكعب این گرد بر دیگر گشييتن دور هفتاد دلت که میفهمی تازه

شه شک و حرف عالمه یک  دلت خواهد می بیگو   دلت   خواهد می فریاد و ا
شی شمه این خامو  که خواهد می جدید حس یک  دلت میخواهد را غم ی چ

سمانی حس به ربط بی بودنش زمینی شد االنت آ شان موج ازاین... نبا   خرو
سته سته اه  اینجا. ابراهیم مقام در نماز رکعت دو اکنون  و... شدند خارج اه

ست؟ کجا   رب ابراهیم ابراهیم  پای رد پا  رد دو با سنگی قطعه ابراهیم  مقام ا
ستاده سنگ این روی سود و ای ست بر نهاده را -کعبه بنای سنگ- حجراال   ا
ستاده سنگ این روی ست ای ست کرده بنا را کعبه و ا ست دهنده تكان. ا !  ا

  تنگ لد( شریعتي علي دکتر!) کی؟تو! ابراهیم پای جای پا که یعنی فهمیدی؟
  سینه و سینه در دل   زنم می سجده مقامش بر وار هاجر اسماعیلش و ابراهیم

 ایستاده مقامی در   حرف از پر و سنگین   مختلف حسهای همه این از بیقرار
ستاد ابراهیم روزی که ام  در امروز من و   خواند نماز آن بر پیغمبرم  روزی ای

  تمام که نماز... زنم می ضجه را دردهایم عظمت همه این ی نظاره به کنارش
  حنل با هومن...  بار همه ان از سنگین های شانه با برخاستن... برخاستند شد

  استراحت کمي شدین خسته اگه-: بود گفت مقدس مكان ان برازنده که ارامي
 به اي باشييه گفتن با... بدیم ادامه بهتره...  نه -... داشييتند انرژي هنوز. کنیم

... انجا ابهت محو... بود اطراف محو طاها... کرد حرکت مروه و صفا سمت
!!... کشید نمي هومن دست از را دستش... دوید نمي بود جالب... مردم محو

 کدر را انجا بزرگی کودکیش تمام با هم او   بود فهمیده هم او!! بود ارام عجیب
... کرد می حس ها لحظه ان در را هاجر سييراسييیمگی انگار هم او بود کرده
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ست سعي وقت حاال   مروت با مروه بین... مروه و صفا بین... کن سعي... ا
  برای هاجر پای به پا باید   دوید باید   داد صييفا را روح و کرد سييعی باید

  از که کوهي دو... باشی درد و داغ همه این بر آبی خنكای دنبال دلت اسماعیل
 با هک پا با نه   بدوی باید بلندایشان به که کوهی دو... اول همان از... بوده اغاز

 وطهب از قبل تا مروه و صفا کوههاي... درک با که   فهم با که   عشق با که   دل
    خلقت اغاز همان از که کوهی دو. دارد تاریخي پیشینه زمین  به آدم حضرت

 هایی کوه   شدن خلق مادری وبیقرار درد پر دل و زمزم و اسماعیل پاهای برای
 کودکی بیتاب های وگریه هاجر کجایی خدا انعكاس منتظر   آغاز همان از که
شنگی سر از ستقامت شاید که هایی کوه   بودن ت   لتحم از شان گونه کوه ا

  نامگذاري با رابطه در( ع)صادق امام... باشد گرفته نشات مادر یک های ضجه
  آن رب برگزیده آدم   که جهت بدان نامیدند  صفا را صفا: "اند فرموده کوه دو این

 ي خداوند کردند راانتخاب آدم اسييم از نامي کوه این براي پس آمد  فرود
  آمد فرود مروه بر حّوا و...« نوحا و آدم اصطفي الّله ان: »فرماید مي ي عزوجل

 کوه این براي مرأه از نامي پس آمد فرود آن بر زن زیرا; نامیدند مروه را مروه و
 ...کنیم مي حرکت هم با اینجا-: گفت حرکت اغاز از قبل هومن." برگزیدند

 يم تر اهسييته رو قدمهام بعد ولي... برم تندتر کمي باید من جاهایي یه فقط
شه-... برسید هم شما تا کنم ست طواف اینبار اما... حرکت باز با   عيس... نی

  بر امید   کرمش امیدواری به امید... باش امیدوار... امید و سييعي... اسييت
...  تاس کفر ناامیدي... ها امیدی نا نبودن به امیدوار و اش بزرگمنشانه بزرگی

 به مروه از و مروه به صييفا از مرتبه هفت... ماند امیدوار هاجر که همانگونه
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 در خدایت... حرکت... پذیرد مي پایان مروه در و شود مي اغاز صفا از... صفا
 سيكوت یا داني خود... بگو خواهي مي هرچه... گذاشيته ازادت حرکت این
  حرکت... دنیاسييت اینجا... کن حرکت... برو راه... کن سييعي فقط... کن

  نمي بدسييت که نكني تالش تا...  رسييي نمي که نروي تا... توسييت تكلیف
... کن حرکت امید با... برو... توسييت دنیاي نماي تمام نماد اینجا... اوري
سد  نمي ذهنت به فكري اگر حتي شد هماني به امیدت... کن حرکت باز ر   با

 یاد به... کجاسييت انجا ار یاد به... کردي طوافش که... گردیدي دورش که
...  توسييت حیات مایه که همان... اب... یافت اب برهوت در هاجر که...ار

ست جاري هنوز که زمزمي... زمزم شته امید... کن سعي پس... ا ...  باش دا
 افيک برایت رفتن راه تنها پس... باشييد بیشييتر باید تالشييت مرد اي تو اما

... زنيب نفس نفس... بروي تندتر باید راه میان در... بدو... کن هروله... نیست
  اي تو ماا و... باش مردانه پس... مردي تو... باشد بیشتر باید تالشت...  بدوي

سته و ارام... زن  پا...  زن و مرد حال... باش راحت... مباش گیر دل... بیا اه
... . دویدن از شدي معاف تو و دوید او... اند نهاده زن  یك هاجر  پاي جا در

ستادند مروه بر... شد تمام که مروه و صفا دور هفت صیر حال... ای  مي... تق
 ار ناخنش گوشييه و اورد بیرون گیري ناخن ملیكا... رابشييكنند احرام توانند
 را مویش از کمي... جیبي کوچك قیچي... بود اورده قیچي هومن... گرفت

شتاقانه طاها... چید سر و شد خم ملیكا بگیر هم منو ناخن مامان-: گفت م   پ
سید را کوچكش  هم...  رو تو هم... بله- دعاکردي؟ هم منو-: گفت و ب*و*

 را او کودکانه چه طاها   لرزید هومن ی سييینه در دل!!!! رو عمو هم و رو بابا
 هومن ؟ مهم کودک ان برای قدر این عزیز؟ اینقدر... بود نشييانده پدر کنار
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  کمي بهتره-: گفت بعد و... زد لبخندي و کشييید طاها موهاي به دسييتي
ستراحت ساء طواف برا بریم بعدا کنیم ا سته کمي ملیكا... ن  مي و بود شده خ

  لمعط ما بخاطر شما-: دارد گفت استراحت به نیاز هم کوچكش پسر دانست
 نه-: گفت محكم هومن! نداره بدید اشييكال ادامه خواهید مي اگه... نشييید
 ایيج یه بهتره... باشه-: وگفت داد تكان سري ملیكا!! نیست کار در اي عجله

  اقو تجدید به نیاز االن کنم فكر اوردم خوراکي خودم با کمي من... بشييینیم
 هبقی حاال حتما نداره لزومي... شدین خسته خیلي اگه-: گفت هومن... داریم

 یه با کنم فكر... نه-... فردا برا بمونه شيييه مي... بدیم انجا هم رو اعمال
ستراحت شه اي دقیقه ده ا شه-! داد ادامه ب ستند ها پله روي با ش   زا ملیكا... ن

  حدود... بود اورده هم شیر طاها براي... کشید بیرون کوچك کیك سه کیفش
:  تگف و کرد نگاهي گوشیش ساعت به ملیكا... کردند استراحت اي دقیقه 05

 مي خسييته کمي طاها... شييد بلند... بود موافق هومن... بدیم ادامه بهتره-
ستش حال این با... نمود ! ود؟ب راحت براتون قبلي طواف-: گفت و گرفت را د

له- ثل پس... خب خیلي- ب عه م بار. ریم مي پیش دف یت این   طواف ن
ساءکردند شتر دوري دو... ن ساس هومن که بودند نرفته بی  اطاه دیگر کرد اح

 بي طاها... گرفت آ*غ*و*ش به را او علت همین به... دهد ادامه تواند نمي
سابي پاهایش... پذیرفت اعتراض   فكر همان با طاها و... بودند شده اوف ح
شید اش کودکانه ست عمو که خوبه چقدر"اندی   مثل عمو خوبه چقدر,  اونجا

 خوب سردردش عمو با میتونه مامان و داره عمو که خوبه چقدر   مهربونه بابا
 كی از ساعت... نساء طواف نماز... ایستادند نماز به دوباره طواف از بعد" بشه
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صف شته هم شب ن   املیك از جلوتر گامي هومن... بود خلوت بیت... بود گذ
ست و خواند را نمازش ش   اینكه بدون هومن... شد فارغ نماز از هم ملیكا... ن

-: داشت ارامش از موجی صدایش... کشید عقب کمی بردارد کعبه از چشم
ساب طواف چیز همه دونی می ست؟ شده ح سمی ا !!!... جالب چه زد  تب

س هومن!!... کرد می مودب را او... بود احرام تاثیر پس... شد مفرد دوباره  متب
 بی لیو ندید را تبسمش... بود شده خیره بیت به خاصی محبت با... ندید را او

 ومنه دل بود برخواسته جوان زن این ی سوخته دل از که تبسم این نسیم شک
  جهت در زمین دونی می-! چطور؟-: داد پاسييخ ملیكا... بود کرده نوازش را

 در هم ماه... چرخه؟ می خودش دور ساعت های عقربه خالف یعنی طواف
 هم  ها سیاره اکثر و زمین... چرخه می زمین دور و خودش دور طواف جهت

  همین در هم مریخ قمرهای حتی... گردند می دورخورشید طواف با همجهت
 با همجهت کهكشانها مرکز حول هم ها منظومه چرخش... چرخند می جهت

 هسييت کعبه طواف جهت در جانوران کلیه کروموزومهای پیچش...طوافند
...  است کعبه طواف جهت راست الفای مارپیچ زنجیره دو آ ان دی های رشته

صورکن  رتباو... جهته همین در هم پیچک مثل گیاهانی ذاتی پیچش حتی ت
  کوچک سييایزهای در ذرات و گیاهان جانوران  همه در رو جهت این میشييه
ساس ادم... دید شه می وبزرگ  می طواف رو خدا دارن همه و همه میكنه اح

 می آرامشييت از پر ی خانه گرد بر طبیعت ذرات تمام   جالب چقدر... کنن
  املیك کنی؟ می حاجیم چرخیدنم بار هفت با که مهربانی انقدر تو و چرخند

گاهش نیز به به را ن فت ل*ذ*ت با... بود داده کع به-: گ   نفس هومن!! جال
..  .دانست می را یكی این چی؟ یعنی حجر دونی می-: گفت و کشید عمیقی
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 رد میدونی پس-... بله-: گفت... بود خوانده را شييریعتی دکتر حج کتاب
كا بدون خودتو قدر!!... گردیم می هم مادر یک دامن دور طواف  !!!...  ملی
  شنیدن...  خورد تكانی!... خورد جا!!!... ملیكا؟؟؟... رو بودنت مادر ارزش
 خطابگونه منظور بی چقدر   بود آهنگ خوش چقدر مرد این زبان از نامش
 بی... نماز بی... اندیشه در غرق... نبود خود حال در هومن... برد می را نامش

 هومن مفهوم پر های زمزمه به و کرده سكوت!!... بود عبادت حال در... دعا
 وجودش تمامیت که بود داده مردی نجواهای به گوش... بود سييپرده گوش

شی شت عظیم بس آرام سته مردی کنار   دا ش  می رو او از   محرمانه که بود ن
صب با را مردانگیش که مردی کنار   گرفت شان حمایتهایش و ها تع   ادد می ن

 یم آرام را ملیكا ی کشیده چنگ و دیده زخم روح این و... مالكیتش حس با نه
  سيير... گرفت کعبه از چشييم... دید سيياکت را مخاطبش وقتی هومن... کرد

  سييرانگشييتانش با ملیكا و رفته خواب به او آ*غ*و*ش در طاها... برگرداند
ساس با... کرد می نوازش را او موهای   او سمت به را صورتش هومن نگاه اح
فت گاه یک... گر گاه یك فقط... ن گاهي...ن یدار با که ن   چنین معبودش د

یا چون مواج... گلبرگ چون لطیف... بود شيييده درخشيييان یا... در ... خدا
  نفسش... ارام چقدر... پاک چقدر!!... بود دختر این نگاه در برقی چه... خدایا

... هن... کشييید اش کرده عرق پیشييانی بر را دسييتش... کرد فوت تابانه بی را
  واستخ نمی... بیافتد ورطه دراین نباید دوباره... نباید... نه دیگر... نه... هرگز

باره بازد دل دو بار که ب  حكم و بود دل بی زندگیش ورق زندگی قمار در این
 به بلرزد که دلی گرچه توانسييت نمی و خواسييت دیگرنمی....  دل بازیش
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  اللهس از تو   ادم پسر نكن بیهوده سعی ایستد  نمی باز لرزش از تو خواست
 با و برخاست جا از سریع... زمین و هبوط و سیب چیدن ی وسوسه و آدمی ی

سرد سمت به... شد دور گردم برمی گفتن   زمزم اب از لیوانی و رفت کن اب
  براین ارقر   خدایا... نبود این بر قرار خدایا... برگشت کعبه سمت به... نوشید

  ودل ندلباخت این بر قرار   نبود هم شدن بیقرار همه این بر قرار   نبود بیقراری
 ومن و بودی تو   قرار   حرمت طواف و بودی تو و بودم من قرار   نبود سپردن
 من و بودی تو قرار   فرزند و مادر این از حمایت و بودم من قرار   ام پایپیاده

  خداي!... شد بود ها نبودن همه این بین چگونه زن این!!... زن این وانگار بودم
سب برای من!! من شم... ام امده اینجا به ارامش ک  هنوز... مگیر من از را ارام

باس جازاتم گ*ن*ا*ه کدامین جرم به... دارم تن بر احرام ل  کني  مي م
 تاب بی را دل و لغزانی می را دلم پای   کدامینگ*ن*ا*ه جرم به... پروردگارم

  وتسك و بود نگاه و بود مرد ؟ گ*ن*ا*ه کدام جرم به میكنی؟ بیتابی همه این
 که حال... بود خدا مهمان که حال... بود شييده صيياف که حال... خدا و بود

 دل باید حاال چرا!!... حاال؟؟ چرا... بود دوشييش بر هنوز احرامش لباس
 دایاخ!!... کند؟؟ قرارش بي قلبش لعنتي تپش این باید حاال چرا!... بلرزد؟

 را طاها و بود نشييسييته... گذراند نظر از را ملیكا و گرداند سيير!... حاال؟ چرا
  شو بلند -: گفت محكم و رفت او سمت به... داشت آ*غ*و*شش در همچنان

  تداش دوست... امد نمی رفتنش حس... برگشت صدا سمت به ملیكا!! بریم
شد همانجا باز شقانه و با   هوا!!... هنوز زوده -: گفت... بنگرد را خدا بیت عا
  دوباره و گرفت آ*غ*و*ش به را طاها و شد خم نه گفتن با هومن!... خوبه هم

شو -: گفت تاکید با ست... نبود دیگری چاره!! پا سیر ...افتادند راه... برخا   م
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سالم باب سمت به هومن حرکت  هب که نبود بار اولین... شناخت مي نبود  ال
 هب نگاه بي هومن!! نیست سمت این از السالم باب -: گفت امد  مي دیار این

  جمع اونجا اعمال از بعد که گفتن رضایي اقا حاج ولي -! دونم مي -: گفت او
شیم  دهکر دیر کنم نمي فكر -: گفت و کرد مكثي ملیكا! دونم مي هم این -!! ب

شیم شن اونجا باید هنوز... با  - برگردیم؟ اونا با خواهید نمي - اوهوم -... با
 مرد  این... کرد جواب در ایسييتي ملیكا!!! نه گفتم  که همین - چرا؟؟ -!! نه

سخهاي... نبود پیش لحظه چند مرد صله بي و کوتاه پا شان اش حو   داد مي ن
 یاد... نرنجد که بود شده گیر نمك انقدر نرنجید  لحنش از... هست مشكلي

  رپ پیش سييال چند به فكرش... باشييد حل راه دنبال موارد این در بود گرفته
شید سعود با زندگیش به... ک شان از سال چهار... م شت مي ازدواج ...  گذ

سعود   و زد زنگ او به مادر بهاري  جمعه روز یك صب ... بود خوبي مرد م
شان به شان خانواده و خاله شام براي که گفت   از و امد خواهند مهمان منزل
ست ملیكا  سابقه... پذیرفت ملیكا... برود کمك براي صب  همان از که خوا

  پیش هرگز سيال چهار این در... کند مخالفت رفتنش با مسيعود که نداشيت
شي... نرو بگوید بود نیامده شت زمین را گو  به را اش ساله دو طاهاي و گذا

 -: گفت مسعود به خطاب حین همین در و کند اش اماده تا گرفت آ*غ*و*ش
 حاال از تو... کمك برا برم خوام مي... مامان خونه میان شام برا اینا خاله شب
سعود میاي؟ شام برا یا میاي .. .نمیام من -: گفت و کرد بلند روزنامه از سر م

ست شوهرش صورت به تعجب با ملیكا!! نرو هم تو  يم تازه حرفهاي... نگری
  انداخت باال شانه مسعود!! چرا؟؟ -: گفت ب*غ*ل به بچه همانطور... شنید
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شید هم در ابرو ملیكا!! بري امروز خواد نمي دلم -: گفت و   فهمید نمي... ک
سعود چرا شت توجیه در سعي... کند مي صادر حكمي چنین م   ولي -: دا

 طاها و برخاست و گذاشت کناري را روزنامه مسعود... داره الزم کمك مامان
شت زمین و گرفت مادر آ*غ*و*ش از را ست را توپ... گذا  گونه و داد بچه د

سید را اش ست را توپ!!!ملیكا نكن بحث -: گفت و ب*و*  گونه و داد بچه د
سید را اش " یامم"  بود گفته مادر به ملیكا!!! ملیكا نكن بحث -: گفت و ب*و*
  سمت به و شد رد کنارش از مسعود چیه؟ دلیلت -: گفت سماجت کمي با... 

 به و افتاد راه سر پشت ملیكا!! ندارم دلیل... ندارم -: گفت و رفت خواب اتاق
تاق فت خواب ا خت روي مسييعود... ر ید دراز ت كا... کشيي فت ملی  -: گ

یه؟ -!!... مسييعووود؟؟ یام گفتم من ولي -! چ   بگو بزن زنگ خب -... م
!! بري خوام نمي... نداره آخه -!!!... آخه -: گفت م*س*تاصل ملیكا!!... نمیام

شت و چرخید پهلو به حرف این با و ستاده ملیكا که سمتي به پ ... ردک بود  ای
ض  پیام سش ملیكا!! تمام بحث یعني بود  وا  ارجخ اتاق از... کرد خالي را نف
  تموقعی این با زندگیش در... زد قدم کمي... بود مشغول توپش با طاها... شد

شده مواجه ست نمي... بود ن ست خالف بر خوا ... کند عمل شوهرش خوا
صال ست ا شي... نبود اي چاره... نبود در شت را تلفن گو   شروی انگار... بردا

شتانش اراده بي... بزند زنگ شد نمي شي روي انگ  بوق دو... کرد حرکت گو
  نیومدي؟ در هنوز ملیكا... ا  - مامان سالم - بله -: برداشت را گوشي مادر نزده

سعود... اممم -: گفت ارام بعد و کرد مني من ملیكا چرا؟ -... نه -  گه مي م
  دوباره مادر... مامان نه - دارین؟ مشكلي -: پرسید ارام و کرد مكثي مادر! نرو

 شبه یه... ها نكن بحث و جر بیخود مادر... نداره اشكال -: گفت و کرد مكث
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سمون نیاي هم اگه صال... نمیاد زمین به که ا  باهاش که سالي چند این در ا
ش پیگیر دیگه... پس خب - نه - نرو؟ گفته بهت بار یه کردي زندگي  -... ون
  از که دوني مي... میشه بلند کنده از دود... نداره عیب -!! موني مي تنها دست

  کمك همیشييه... مادر چیه حرفا این -... دیگه ببخشييید -... میام بر پسييش
 کار برم باید هم من... دخترم برو!!... دیگه نشد نشد  هم بار یه حاال... کردي

شت میز روي را تلفن خدافظ -... خداحافظت... دارم سانتر انگار... گذا   از ا
ست مادر... کرد مي فكر که بود چیزي شه مثل حرفهایش... گفت مي را   همی
ضوع این به دیگر اینكه براي خب... کرد مي ارامش شد مو شت نیاز نیاندی   دا

 عدد یك... رفت نزدیكش... خورد مي چیزي داشييت طاها... کند پیدا راهي
 کجا از را قندها این بچه این فهمید نمي وقت هیچ... بود دهانش در قند حبه
ست دم از را همه که او!!... کند مي پیدا شته د  به و داد تكان سري!!... بود بردا

...  گذاشييت فر داخل را مرغي و کرد خیس برنج پیمانه دو... رفت اشييپزخانه
سعود ست را مرغ با پلو زرشك م شت دو   کمي هم کوچك قابلمه یك در... دا

  دیگر... خوردند مي خودشان هم و بود خوب طاها براي هم... گذاشت سوپ
  و کرد مي فكر میشد بیكار اگر... شود بیكار خواست نمي!!... کند؟؟ کار چه

ست نمي حاال شود را کابینت چند... کند فكر چیزي به خوا  پودر!! اهان... گ
شید بیرون یخچال از میوه چند... کرد پیدا ژل   و کرد قاچ را انها حوصله با و ک

  اب وانلی دو با را پرتقالي ژل پودر و چید بلوري ظرف ته در مرتب و سلیقه با
...  بود شده شیك بسیار سادگي رغم علي... ریخت ها میوه روي کرده درست

شت مي ساعتي دو سعود که گذ   خوابش گویا... شد خارج خواب اتاق از م
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:  تگف و کرد پرت او سمت به را توپش و کرد ذوق پدر دیدن با طاها... بود برده
!!!! گل -: گفت و کرد پرت او سييمت به را توپ هم مسييعود! بازي؟... بابا -

 مسييعود!! خوام مي...  گل...  هم... من -: گفت بریده بریده و خندید طاها
 شييانن را نفري یك مبل دیواره و! ببینم بزن گل... من دروازه این بیا -:  گفت

 ردک پسر و پدر بازي به نگاهي ملیكا... شدند بازي مشغول صدا و سر با... داد
سكافه پودر ان امدن جوش تا و زد را قوري دکمه... خندید و   داخل را فوري ن

  یدچ سیني داخل... بودند اماده ها نسكافه نكشیده دقیقه به... ریخت فنجانها
 چشييمي زیر مسييعود... بخوریم نسييكافه یه بیایید -: گفت و اورد حال به و

 -: گفت و انداخت باال و گرفت آ*غ*و*ش به را طاها... کرد ملیكا به نگاهي
ست سكوت در!! اورده چي ماماني ببینیم بریم بدو ش شان حرفي... ن   و در بین
شد بدل  - :گفت ملیكا بعد ساعتي...زد مي حرف یكریز که بود طاها تنها و ن

 وارد ب*غ*ل به طاها مسعود.... نشده خنك تا بیایید زود... است اماده ناهار
شپزخانه صش صندلي در را طاها و شد ا صو شاند مخ   و شده چیده میز... ن

  باال ابرویي... منظره خوش ژل... سييوپ... مرغ با پلو زرشييك... بود اماده
  طبق مسييعود و زد لبخندي ملیكا!!!! کردي؟؟ کار چي -: گفت و انداخت

شید ژل از اول معمول شر معمول طبق ملیكا و ک   غذا بعد رو اون -: که رفت ت
سعود و!! خورن مي   اي مكالمه این!! کنه مي فرقي چه -: گفت خیالي بي با م
شه که بود سر سر همی شتند خوردن د   نمي کوتاه کدام هیچ هم وقت هیچ و دا

سعود  ناهار از بعد... خوردند ارامي محیط در را ناهار... امدند  به را طاها م
 ماشييین داخل را ظرفها... کرد جمع را میز ملیكا... بخواباند تا برد اتاقش

  یخچال داخل تا ریخت مي کوچكتري ظروف در را غذاها داشييت و... چید
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ستهاي که بگذارد شت از شوهرش د سمي... شد حلقه کمرش دور پ   و زد تب
  از و شييد خم و زد کنار را ملیكا موهاي مسييعود... اره - خوابید؟ -: گفت

 همه زا حساستر گردن به و بود قلقلكي گرفت اش خنده... ب*و*سید گردنش
سعود نكن -: گفت لب زیر... جا سعود... م   زیر بود شده خم که همانطور م

شش ستي؟ مي!!... دنیایي خانوم بهترین تو -: گفت گو   فتر غنچ دلش! دون
سعود!! دارم کار کنار برو -: بگوید تفاوت بي کرد سعي ولي  ...خندید هم م

ست شق و کرد دراز د ستش از را قا شت ظرف داخل و گرفت د  را ملیكا... گذا
  دوست يخیل خیلي -: گفت و چسباند سرش پشت کابینت به را او... برگرداند

شه... اورد در برایش شكلكي ملیكا! دارم   تعریف او از وقتي بود همینطور همی
 تا شد خم... شناخت مي را زنش هم مسعود!!... شوخي کانال به میزد کرد مي

سه ست مي که انجا تا ملیكا... بزند لبش بر اي ب*و*   و دش خم عقب به توان
 مسعود! کنار بكش!!!... سوپ تو ره مي موهام حاال... ا   -: گفت حین همین در
  تو رهن موهات تا کني رعایت مجبوري اینطوري... بهتر چه -: گفت شیطنت با

شتر توني نمي و سوپ ستش یك!! جووون آخ... بكشي عقب بی   او رکم به را د
  این از توانسييت باالخره و کرد فرو موهایش مابین را دیگرش دسييت و گرفت
  نههمینگو همیشه بود کرده عادت... بگیرد اي ب*و*سه دوستداشتنیش همسر

صر -: گفت لبخند با... بود شه -! بگردیم؟ کمي بیرون بریم ع  سعودم... با
شتش شید گردنش به ارام را انگ سمي!! من مهمون هم شام -: وگفت ک   زد تب

 مسييعود قبوله - فردا ناهار برا مونه مي نداره اشييكال -!! داریم غذا -: وگفت
:  گفت و زد راه ان به را خود ملیكا! ها خوابه طاها -: گفت و زد او به چشمكي
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 -: گفت و کرد اي خنده مسييعود! داره؟ ایرادي چه... باشييه خواب خب -
  خواب اتاق سييمت به و کرد بلندش بالفاصييله و! اینطوریه؟؟ پس... اهان

  رکزم به بعد... کردند بازي طاها با کلي و رفتند پارك اول عصر روز ان..... برد
سایل زیادي مقدار الزم نا و الزم و رفتند خرید  شام براي اخر سر و خریدند و

شي پیتزا یك به شغال و آت کلي و رفتند فرو شان روانه آ   ان و! !کردند شكمهای
ست مي حالیكه در!!... شد زندگیش روزهاي بهترین از یكي روز   زا یكي توان

  این و... نرو گفت مسييعود روز ان چرا نفهمید هیچوقت... باشييد ها بدترین
 ...نشد تكرار هرگز دیگر" نرو"

 دبو شده خسته شاید... کرد نگاهش و برگشت... امد مي راستش سمت هومن
 با بخصوص!!... بود انسان یك هم او... شد مي هم خسته اگر داشت حق... 
 یك... رسييید مي نظر به مشييكل طاها برداشييتن بود تنش که اي حوله دو ان

  اش سييینه طاها برداشييتن هنگام تا بود گرفته ب*غ*ل زیر به را حوله سييمت
شود نمایان ستي کرد فكر ملیكا... ن شي چنین با را ش   ختس باید رفتن راه پو

  دو با دشو مي چطور ببیند کند امتحان خودش هم یكبار گرفت تصمیم و باشد
 ومنه مقابل در و برداشت سریعتر گام یك!! گرفت ب*غ*ل به را اي بچه حوله

ستاد ست... ای ...  من هب بدینش -: گفت همزمان و بگیرد را طاها تا برد پیش د
  برش نه -: گفت و برداشت عقب به گامي هومن... دارم مي برش من هم کمي

  تون خسييته... نه -: گفت و امد جلوتر دوباره مصييرانه ملیكا!! دیگه داشييتم
 حوصيله بي و کالفه هومن!! برداشيتنش به دارم عادت... من به بدین... کرده

با!! بیا!... دم نمي... نه -: گفت  اما لب  زیر ملیكا... افتاد راه حرف این و
شنود  او که جوري شید -: گفت ب ش سمتش به و ایستاد هومن!!! ببخ ...  تبرگ
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سید متعجب و کرد نگاهش دقیق  چه عالمت به اي شانه ملیكا!! چرا؟؟ -: پر
  وا باید مرد این که دارد وجود زیادي دالیل کرد فكر بعد و انداخت باال بدونم

شد را  کاري هب تن شدین مجبور اینكه براي!!!... چیزا خیلي برا -: گفت و ببخ
شت براتون سودي هیچ که بدین  هی همش سفر این طول در اینكه براي... ندا

ضافي بار شیدین دوش به رو ا سافرت این هاي روز همه در اینكه براي... ک  م
شتون مزاحم   شما و شدیم باعثش ما که چیزهایي اون همه براي... شدیم ارام

 - :گفت و ببیندش بهتر تا کرد کج را سرش هومن... کردین تحمل صبورانه
  این... بوده؟ کجا مزاحم!... دي؟ مي تحویلم داري چیه ها پال و پرت این

شنهاد سي... پذیرفتم خودم اراده با من خود رو پی   و!!... بود نكرده مجبورم ک
صري شید هم در را اخمهایش مخت شنوم دیگه -: گفت و ک !!! حرفها این از ن

سي بعد شید نف سمي و ک  هاي فرس بهترین از یكي سفر این -: گفت و زد تب
  این و تو مدیون اینو و شييه نمي فراموشييم دارم عمر تا که ازونا... بوده عمرم

ست کوچولوي شتنیت دو ستم دا   ذهنت به چطوري بیخود فكرهاي این... ه
شید درهم را صورتش کمي!! رسید؟؟ شید و ک   نباید جمالت این احتماال اندی

ستفاده که اخیري جمله چند به ربط بي شد بود  کرده ا  -: گفت ارامي به... با
شو ست سته شاید -!! همین ندارم حال کم یه بخواي را شه تا -! شدین؟ خ   زا با

  اشدب شده گرمازده احتماال کرد فكر ملیكا!! نشدم خسته نه!... ها خستگي این
صوص شین در ساعتي چند اینكه بخ  -: گفت و بودند امده سقف بدون ما

 - :گفت و افتاد راه!! شاید -: گفت لبخندي با هومن! شدین؟ گرمازده شاید
سته ملیكا!! بریم بیا مزخرف چیزهای به کردن فكر عوض   رفمزخ -: گفت اه
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ستی؟ همینجا صب  تا خوای می -: گفت لبخندی با هومن!! نبود ... نه -! بای
 - :گفت شوخی به و داد باال را ابرویش یک هومن! برگردیم؟ خوایم می چطور

به؟ پیاده   رست کمی با ملیكا!! دیگه میریم تاکسييی با دختر معلومه!!... خو
سی؟؟ می -! شب؟ اینوقت -: گفت ستی که تنها بیا!... تر سیت سوار!! نی   اک
 ساله 69  68 حدود بود  جوانی مرد راننده... نبود دور زیاد مسیرشان... شدند

 هومن... الله تقبل -: گفت دو ان لباسييهای به نگاهی با...رسييید می نظر به
  چند -: گفت فارسی به اما عربی غلیظ بسیار لهجه با راننده شكرا -: داد پاسخ

.. .یكی -: گفت!... دیگر بود زنش... کرد ملیكا به نگاهی هومن داری؟ زن تا
... واحد هم زن... واحد خدا... هان -: گفت بود رو خنده کال... خندید راننده
شتانش با زدن حرف حین در!!! رابع... ثالث... ثانی شان را تعداد نیز انگ  می ن

 -: گفت دوباره راننده... کرد ارامی خنده هم هومن... خندید بلند بلند و داد
 -: گفت لب زیر حرصييی ملیكا!! یكی؟ فقط زن!!... خسييیس هسييت ایرانی

 -: غرید تر عصييبانی و!! باش خوش زنات با برو!!... الیق چه هر خالیق
 !نخور حرص -: گفت و خندید ملیكا لحن به هومن!! خسیس؟؟

صف راننده ست اولم زن -: گفت باز... بود انداخته گل صحبتش شبی ن  ه
 یاد اون از فارسی!... گرفتم اونجا کار  برا ایران بودم امده کمی مدت!!... ایرانی
سید هومن!! گرفتم ستش راننده دارین؟ خانوم چند حاال مگه -: پر   گرفت را د

  ندیدخ می حالیكه در و!! ثالث -: گفت... بود کرده باز را انگشتش سه...  باال
... دکن خفه همانجا از را راننده خواست می دلش ملیكا!!! فعال... البته -: گفت

  خندید  می ملیكا حرص همه این به هومن!!... شیم پیاده -: گفت هومن به رو
!!  همینطورین همه اینجا!... کن صييبر دقیقه یه... رسييیم می داریم -: گفت
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  باال.. .گرفت را اتاقها کلید ملیكا... نمود توقف هتل مقابل تاکسييی باالخره
 گفتن با و خواباند خواب تخت روی را طاها و شد انها اتاق وارد هومن... رفتند
 یك یخچال از ملیكا هومن  خروج محض به... شد خارج اتاق از بخیر شب
  ظرف چند سرعت به و رفته ساکش سراغ... برداشت کوچك معدني اب عدد

  کاکوتي عرق و شیر خاك شكر  ابلیمو  خودش با همیشه اورد  بیرون کوچك
 ریخته معدني اب داخل شیر وخاك و شكر ابلیموو مقداري... اورد مي سفر به
 را اش مزه و ریخت لیوان یك داخل را ان از اندکي مقدار... داد تكانش و

 ارجخ اتاقش از و برخاست... کرد اضافه را ان شكر... بود شیرین کم... چشید
 هحول دو بود رسیده اتاقش به تا هومن... زد اي ضربه هومن اتاق درب به و شد

ضافه تخت روي و کنده تن از را شته ا شیده دراز خود و گذا   نشنید با... بود ک
شود  را ساکش زیپ نور سرعت با و پرید جا از در صداي   نت را شرتي تي گ

  و هگرفت برعكس را ساك! شد مي پیدا شلوارش دار و گیر این در مگر اما... کرد
مام یاتش ت خت بیرون را محتو یدا باالخره... ری ید... کرد پ  را درب و پوشيي

 چه در کردن باز دیر علت که بود معلوم لباسهایش بودن کوله و کج از... گشود
  شاید مگفت... ببخشین -: گفت و انداخت پایین را سرش ملیكا!!... است بوده
  سمت به را معدني اب ظرف... کردم درست براتون اینو باشین  شده زده گرما

  یكامل... کرد ان محتویات به نیز نگاهي بطري گرفتن ضمن هومن... گرفت او
سانه نگاه هومن! خوبه زدگي گرما برا بخورین -: گفت   و دکر او به اي قدرشنا
  شاتاق درب هومن... شد خود اتاق وارد اجازه با گفتن با ملیكا ممنون -: گفت

  ان کرد  مي تجویز هم و داد مي تشخیص هم فسقلي این... خندید و بست را
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شود را بطري درب... خندید دوباره!!... معاینه بدون هم  را ان از مقداري و گ
شید سر شمزه داروي!!... داد اي مزه چه َوه... ک ست!!... بود اي خو ش  به و ن

  نلح با... زد زل خالي نیمه بطري به و نشست... *** زد زل خالي نیمه بطري
  تونتابس گرماي این تو کي آخه!!... شیدا اي دیوونه تو خدا به -: گفت شوخي

  و خندید هم هومن!!  تو و من -: گفت و خنده زیر زد شیدا! کوه؟ میاد میشه پا
  قلع اگه -: گفت و امد برایش ابرویي و چشم شیدا! دیگه نداري عقل -: گفت

  داشی... کرد پرت سمتش به را اب بطري هومن! نبودم تو همراه حاال که داشتم
  یداش برگردیم؟ -: پرسید هومن!!!... کشید سر را اب بقیه و گرفت را ان خنده با

 چشييمه یه کوه باالي اینجا شيينیدم!... هومن؟!!... اومدیم تازه... نه -: زد نق
ست سي مي... خنكه هم ابش... ه ست؟ شنا   شدن بلند حال در هومن کجا

ستانش شیدا اوهوم - رفتي؟ - اره -: گفت  اب و شد بلند و کوفت هم به را د
 دیگه اره -! حاال؟ -! ببینمش دارم دوس... بري؟ مي هم منو -: گفت هیجان

 !بیام تونم مي -... ناجوره راش کم یه -: گفت و کرد فكري هومن!! کي؟؟ پس
 -: گفت و کوفت زمین به پا ها بچه مثل شييیدا!! دارم شيييك من ولي -

... داد تكان سييري و کرد دختر لجبازي به نگاهي!! دیگه بریم!!... هومن؟؟
 ...خب خیلي -: گفت!... شود نمي حریفش که هست مواقعي ان از میدانست

شتیاق با شیدا! ها داریم راه ربعي سه یه ست چیزي... جوون آخ -: گفت ا   نی
!  دارم دوس رو کوه خیلي من -: گفت شیدا... افتادند راه! ورزشكارم من... که

... بزرگه... همینطور هم من -: گفت و انداخت دوروبرش به ژرفي نگاه هومن
 مي تقویت وجودم در مقاومت و قدرت حس... میام وقت هر... صييالبته با

سمي شیدا... شه  بار اولین چون دارم  دوس رو کوه من ولي -: گفت و زد تب



wWw.Roman4u.iR  606 

 

 باري همون -: گفت تمسخر با و... اره -! هست؟ یادت!!... دیدم رو تو اینجا
 که تهل -! بود دوستت تقصیر -: گفت عصبانیت با شیدا!! زمین خوردي که

 -: گفت متفكرانه شييیدا!! کني جمع رو حواسييت خواسييتي مي... بود نداده
... اره -! گي؟ مي رو عرفان - دیگه؟ دوستت اون -! کي؟ - بود؟ چي اسمش

..  .!!پرسیدم همینطوري هیچي -: گفت و انداخت باال اي شانه شیدا چطور؟ -
صه هومن کنه؟ مي کار چي اون  یه تا ولي.. زنه مي شرکت داره -: گفت خال
 ..اوهوم -! سربازي بره باید ماه

...  مرسيیدی باال بریم اگه رو تیكه این -: گفت مقابلش راه به نگاهي با هومن
سیر... کرد دنبال را او نگاه هم شیدا شیبي م شت بدي سرا   شده دل دو... دا

  رو دسييتم باید اما... بریم -: گفت ببیند  را انجا داشييت دوسييت اما... بود
 ...نامحرمیم هم به هنوز ما -: گفت و شیدا سمت به گرداند رو هومن!! بگیري

  باال ريب توني مي ببین کن جمع رو حواست پس... بگیرم رو دستت تونم نمي
 هلوچ و لب با شييیدا! گردیم برمي... نه اگر... علي یا... توني مي اگه... نه یا

  نفر دو که اینه مهم!!... دیگه نزن حال ضد!... هومن؟... َاه -: گفت اویزوني
  او قیافه اما!! بوده کجا نامحرم... بخوان و باشيين داشييته دوسييت رو همدیگه

  اتبر باشييي نشييناخته منو مدت این در اگه شييیدا ببین -: گفت... بود جدي
 ردک اخم شیدا!! نمیام کوتاه ازشون و دارم قویي اعتقادات دوني مي!... متاسفم

ست... هومن -: گفت و شمه دارم دو شه -!! ببینم رو چ   بعد برا بمونه ولي با
  و افتاد راه مصمم و زد پاش زیر ریزه سنگ به محكمي لگد شیدا!! محرمیتمون

  باال ار مسیر سوم دو بود مشكلي هر با! بریم پس... باشه -... تونم مي -: گفت
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  عيس شیدا... بود ناجور خیلي اخر تیكه ولي... بود سرش پشت هومن.. رفت
  ایدب حاال... بفرستد پایین زور به بود شده خشك ترس از که را دهنش اب کرد
  راستتت پاي عجله  بدون... نترس -: گفت حوصله با هومن!... کرد؟ مي چه
  بودن محكم از تا... چپ پاي حاال!... اهان... سنگ اون رو بذار و بردار رو

!!... خوبه همینطور افرین... برندار رو بعدي قدم نشييدي مطمئن پات جاي
صله و صبر کافیه فقط شتر دیگه قدم سه دو... بدي خرج به حو ... دهنمون بی

  بیرون را اش شييده حبس نفش شييیدا... رسييیدند باال وقتي... ها رسييیدیم
 يم پایین بایست مي گامي چند ولي... دید را چشمه شد مي انجا از... فرستاد

شمه هم این... بفرما -: گفت لبخندي با هومن... رفتند   بودي هالك که اي چ
ست و رفت پایین وافر شوق با شیدا!! ببینیش !!... ابي؟؟ چه... کرد اب در د

شید کوتاهي داد... زالل... خنك ستش و ک شید اب از را د ...   اوه -: گفت و ک
  طول تمام در ابش اره -: گفت و امد پیش لبخند با!! خنكه چقدر... کردم یخ

  تابستون گرماي این تو آخه!... هومن؟!!... جالب چه -!! مونه مي یخ عین سال
  چرا -! نیسييت؟ عجیب... شييفافه و خنك اینقدر اب چطور کوه این باالي

 -!! خوردنیه؟ -! باشه؟ دومیش این که نیست عجیب خدا کار کدوم... عجیبه
 هر... خوردن مي ازش همه... اینجا اومدیم مي که ها بچه با... کنم فكر اره

شون دم هرچي... مونن مي خرس مثل اونا چند ست شه د   شیدا!! خورن مي با
:  گفت و خندید هم هومن! نیستي؟ اونا مثل خودت که نه -: خندید غش غش

  بخوري خواي مي!!... کرد اثر من در همنشین کمال... کرد شه مي چه دیگه -
شتي و زد صورتش به ابي شیدا... ایم زنده هنوز و خوردیم که ما... بخور  هب م
 بچگانه شیدا! بریم؟ حاال خب... اره -!! میاد خوب نظر به -: گفت و برد دهن
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  خیر نه!!... سختي این به هم اون... که اومدیم تازه... ا   -: گفت و چید بر لب
 ااینج من... بمون داشتي دوست قدر هر... باشه -! بمونم بیشتر خوام مي من

ستم ش ست و رفت باالتر کمي و... ن ش  ده.. .شد خیره کوه پایین منظره به و ن
 تركدخ... پرید جا از!!... زد یخ کرد احساس مرتبه یك که بود نشسته اي دقیقه
  و لب رب خنده... بود ریخته پیراهنش یقه داخل سر پشت از را ابي لیوان شلوغ

...  ریدپ عقب به و کشید جیغي او چهره دیدن با شیدا.... داشت پیشاني بر اخم
ست هومن   و! بازي؟ هم شیر دم با... بازي...  بازي -: گفت و زد کمر به د
 هم منهو و رفت در خنده با شیدا... کوبید زمین به نمایشي حالتي با را پایش

  یكي... اما... بود محدود فرار براي جا... بود کوچكي مكان انجا... دنبالش به
مد به ند پا ع مد به یكي و کرد مي ک ند!!!... گرفت نمي ع  دور که دور چ

 هومن... ایسييتادند زنان نفس نفس و خندان دو هر... چرخیدند خودشييان
سه دیگه شیطوني -: گفت   تكان تموافق به سري شیدا! پایین بریم بیا!... ب

ست مي نبود اي چاره... داد شتند مي بر بای شت راه... گ ...  ودب تر سخت برگ
ستاد مي و رفت مي جلوتر گامي هومن اینبار   ولي ...بردارد قدم یك شیدا تا ای

 را بازویش و برد پیش دسييت بناچار هومن... خورد سيير نرفته قدم سييه دو
ست مي نه... گرفت ست مي او نه و کند رهایش انجا توان   ایینپ تنهایي به توان

 هومن مردانه چهره در و کرده سكوت شیدا... امدند مي پایین ارام ارام!... بیاید
  سیدنر پایین محض به!!... رسیدند پایین به کي نفهمید اصال... بود شده خیره

  جواب اهسته هومن و ممنون -:  کرد زمزمه شیدا... کرد رها را او بازوي هومن
 نگاهي... کرد مي احساس دستش کف را او تن گرماي هنوز!! خواهش -: داد

http://www.roman4u.ir/


 605 و عشقطواف 

ستش به ستش به نگاهي... *** انداخت د شید عمیقي نفس و انداخت د .. .ک
  نينوشید همه و زد تبسمي... بود دستش در ملیكا تجویزي داروي بطري هنوز

 ...کشید سر را ان داخل
 يم تقریبا... بود صبحانه زمان اخراي... شد بیدار خواب از نه ساعت صب 

  از. ..بود مشغول ذهنش... بود زده چرتي فقط!!!!... نخوابیده را شب گفت شد
ستاد کناري اتاق در دم... امد بیرون اتاق   نمي صدایي... داد گوش کمي و ای
 بود مک بسیار باشند رفته صبحانه به اینكه احتمال... بودند خواب حتما... امد
  طرفي از... بودند رسیده هتل به نیم و دو ساعت هاي نزدیكي شب که چرا... 

سر مادرش عوض به شدن بیدار محض به طاها  را او و عمو سراغ امد مي یك
!  ستا بهتر بخوابند... اند خسته حتما... نزد را اتاقشان درب... نمود مي بیدار

 کرد عيس... اورد اتاقش به خود با و برداشت صبحانه پرس سه و رفت پایین به
  نظیمت یازده به ربع یك ساعت روي را موبایلش زنگ... بخوابد ساعتي دو یكي
  نبیرو... بوده خوابیده واقعا که شد متوجه زنگ درامدن صدا به با... بود کرده
سایه در به اي تقه و رفت شان خواب دیگر... زد اش هم  يم نظر به کافي برای

  صب  سالم -: گفت هومن... امد در دم الوده خواب چشماني با ملیكا! رسید
 -: گفت و دهد قورت را اش خمیازه کرد سعي ملیكا! کردم؟ بیدارت... خیر به
شتم... شدم بیدار که شه مي اي دقیقه چند...  نه . کردم مي بیدار رو طاها دا

شین -: گفت لبخندي با هومن   و شتبرگ ملیكا!! بخوریم صبحونه بیاین  پا
شت صبحونه وقت از خیلي ولي -: گفت و کرد ساعت به اي دوباره نگاه !!  هگذ

شاره هومن  زود... اتاق به اوردم رو صبحونمون -: گفت و کرد اتاقش به اي ا
شیم اماده ربع سه ساعت نیم تا بتونیم اگه... بیاین   رسیم يم ظهر نماز برا... ب
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شه -: گفت ملیكا... بیت به   مدها دو هر بعد دقیقه پنج حدود!! میایم حاال با
سته خواب از شاد و انرژي از پر باز طاها... بودند   اتاق در کردن باز با و برخا
 نهصح این به عمیق و لبخند بي ملیكا... پرید عمو ب*غ*ل به یكراست هومن

 با ملیكا... بفرمایید -: گفت و کرد اشيياره ملیكا به هومن!!!... کرد مي نگاه
... خورد جا بود شده چیده مبل جلوي کوچك میز روي که اي صبحانه دیدن

  چیده یزم روي زیبایي به کره و مربا و پنیر و نان... بود مرتب و سلیقه با خیلي
 چایي براي هم مصرف یكبار لیوان چند... داشت قرار ان روي فالسكي و شده
 به املیك... بود خوب خیلي انجا امكانات به توجه با کل در شده  گذاشته کنار

 در هومن! کشييیدین زحمت... نكنه درد دسييتتون -: گفت و کرد نگاه هومن
 در.. .بیارم صندلي یه اتاقتون از برم من اجازه با -: گفت و زد لبخندي جواب

 ب*غ*لم رو طاها... خواد نمي -: گفت ملیكا... بود صندلي دو فقط او اتاق
صرار با هومن. گیرم مي ! میارم سریع... بده رو کلید... شه نمي -:  گفت ا

شان به ملیكا   هس هر به روز ان صبحانه... داد را کلید و داد تكان سري قبول ن
 در که اي سلیقه و گرفت مي طاها براي هومن که کوچكي هاي لقمه... داد مزه
شت خوردن غذا سعود... خورد مي تمیز و باکالس!!... دا ...  بود تر ریلكس م

 مي نظر به تر مرتب هومن اما!!... نبود خاصيي اصيول تابع خوردن غذا براي
  ملیكا برای مربا کره  اي لقمه و کرد شييیطنت هومن میان این در... رسييید
 به مهلق گرفتن با... خورد نمي مربا کره مادرش بود گفته قبال طاها... گرفت
 مامانش گفت مي طاها!... خوري؟ مي پنیر و نون فقط چرا -: گفت او سمت

ست ملیكا!! بفرما!!... داره دوس چي همه گه مي ست بگوید نتوان   ان ندارد دو
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 -: گفت!!!!... خورد چیز همه باید گفت مي او به همیشه که کودکش پیش هم
ستام کن باور -: گفت و زد پوزخندي هومن!! گیرم مي لقمه خودم... مرسي  د

ستم رو ستریل و ش سي در رو در ملیكا!!! کردم ا   دش مجبور... بود کرده گیر وا
 با هومن خورد مي را ان ملیكا که مدتي تمام... ببرد دهان به و گرفته را لقمه

 مي چه! بود؟ خوشمزه -: پرسید هم اخر سر و!! بود زده زل او به محوي لبخند
  هایش صييبحانه در بعدا شيياید... نبود هم مزه بد چند هر... بگوید توانسييت

  برپا هومن صييبحانه  اتمام از بعد! ممنون... بله -!! بخورد مربا کره هم کمي
سیدن براي... داد ست مي ظهر جماعت نماز به ر  نماز... کردند مي عجله بای

شت موقع... کردند م*س*تحبي طوافي و خواندند   عدب برا -: گفت هومن برگ
 تا اصال  که استراحت - کني؟ استراحت خواي مي یا داري اي برنامه ظهر از

 به دسيتي هومن چطور؟ شيما... ندارم هم خاصيي برنامه!!... خوابیدیم ظهر
  نمي اام... بگیرم سوغاتي باید همكارام از تا چند برا -: گفت و کشید موهایش

  ثابت تجربه... گیرم مي اقایون برا... نه - اقا؟ یا هسييتن خانوم - چي؟ دونم
ها برا بردن سييوغات کرده    حدي چه در -!!... نداره جالبي مفهوم خانوم
  لیكام... باشه خوب... نه - سنگین؟ چیز یه یا باشه مختصر منظورم... باشه؟
  کت پارچه منظورت - چطوره؟ بگیرید شييلواري کت -: گفت و کرد فكري

... خواد نمي هم حرفا این و سایز... خوبه کنم فكر... اممم - بله - شلواریه؟
شه - بگیریم؟ بریم ظهر از بعد  هی... اره -! دارین؟ سراغ جایي... بریم... با

 !اونجا بریم ظهري از بعد... شناسم مي خوب جاي
شت ها مغازه ین شتر زدند  مي گ شي پارچه بی  مغازه چند هرچند... بود فرو

  اول مغازه همان از بود هومن دست اگر... خورد مي چشم به انها بین هم دیگر
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 کار این از مانع دختر این دقت و حضور ولي گشت مي بر و خرید مي را همه
  این... گفت مي... نیامد خوشش پارچه جنس از اصال جا دو یكي... شد مي
 جل... ندارد خوبي خوري تن دوخت از بعد این... شييود مي چروك زود

  صد اگر هومن... فهمید مي را نشده دوخته پارچه خوري تن کجا از... الخالق
  خرید خوش همه این با... برد نمي پي مطلب این به کرد مي عمر هم سييال

  همینو... کن ول... زد نمي نق مدام... امد مي ملیكا کنار حوصييله با... بود
  رفح بي و کرد قیمت هم مغازه دو یكي در!! برگردیم بیا...  خیال بي... بخریم

ستي اي مغازه در... امد بیرون مغازه از سته و کرد ای   این -: گفت هومن به اه
سید ملیكا!!! دیگر بود خوب البد... داد تكان سري هومن! خوبه   قیمت -: پر

شنده! چنده؟ پارچه این سي به فرو  هومن از ملیكا... ریال 060 -: گفت فار
 چهارتا -: گفت و کرد حسيياب هومن! دارید؟ الزم قواره چند -: پرسييید

ضا و بابا برا... همكار  هم تا دو -: گفت ملیكا... قواره 2 جمعا... بگیرم هم ر
 هومن!! گه مي گرون داره -: گفت ملیكا... تا هشييت پس... دارم الزم من

  جدي خیلي ملیكا!! نداره عب -: گفت... نداشت زدن چانه حوصله هیچوقت
شنده به و کرد رو و!... نداره؟ عیب چرا -: گفت !  !گید مي گرون -: گفت فرو

 الزم قواره چن... اینه قیمتش -: گفت و انداخت غبغب به بادي فروشيينده
شنده انگار تا 8 -: گفت هومن دارین؟ :  گفت بود  امده خوشش تعداد از فرو

شه -  توپ سه دو حرف این وبا! رنگ؟ کدوم!... ببرم؟... ریال 000 دم مي با
شت میز روي را اي پارچه . !!!..داره رنگي چه ببینید -: گفت هومن به رو گذا

  خواد نمي نه -: داد جواب ملیكا هومن از قبل! خوبه؟ همین!... عالیه جنسش
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شنده!! دید مي گرون !!... دادم تخفیف!!... خانوم -: گفت ملیكا به نگاه با فرو
  حرکت در سييمت به و نه -:  گفت ملیكا!! پارچه همه این... کنید انتخاب

 مي چند -: گفت تند... بگذرد قواره 8 فروش از توانست نمي فروشنده... کرد
شنده بر عالوه!!! ریال 50 -: گفت ملیكا! خواهید؟ شمان فرو   از هم هومن چ

 نه!... داره؟ سود چقدر مگه...  نه -: گفت فروشنده... بود شده گشاد تعجب
 ودن دم مي -: گفت فروشنده... داشت خروج قصد تفاوت بي ملیكا! شه نمي
  اي عجله -: گفت هومن به رو و داد تكان نه عالمت به سري ملیكا!... ریال

  و لحظه ان در یعني... نداشت حرفي هومن... کنیم مي پیدا بریم... که نداریم
شته گامي هنوز... کرد نمي اعتراض برید مي هم را سرش انجا  که بود برندا

  و داد قرار خطاب را ملیكا لب بر اي خنده با و گرفت را هومن بازوي فروشنده
 یعني داد حرکت باال سمت به را سرش ملیكا.. ریال 80... نرو... بیا -: گفت

 به!!... بابا -: گفت هومن روبه فروشيينده... داشييت حرکت قصييد باز و! نه
 نگاهي یاطاحت با ملیكا!!! رسیم مي توافق به بیا  رییس!!!... بیاد بگو)!!( رییس

صباني وقتي گاهي نبود  اگاه العملهایش عكس تمام از هنوز کرد  هومن به  ع
  خنده و بود فروشنده دست در او بازوي!... نه اما... نداشت انتظار که شد مي
 ار اي پایه چهار فروشيينده... بود برقرار امنیت پس... داشييت لب بر نیز اي

شت شت جلوتر و بردا شین شما رییس -: گفت و گذا   نا روي عمرا ملیكا!! ب
.. .اخرش دیگه... کالم اخر -: گفت فروشنده!... نشست نمي کثیف پایه چار
 -: گفت فروشنده! ریال 50 همون!... نه -: گفت ملیكا! ببرم؟!! تمام ریال 75
شه!!... بابا اي ! ریال 50...  نه -: گفت بالجبازي ملیكا! تمام ریال 70 دیگه با

  اشم -: گفت هومن به رو و!! نمیشه -: گفت و کرد جیبش در دست فروشنده
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  20 -: گفت برلب لبخندي با هومن! شه نمي ریال 50!... بگو چیزي یه هم
 نه -: گفت سييرعت به ملیكا... تا 25... اممم -: گفت فروشيينده... ریال
 به... ماشيياا... باشييه -: گفت برلب خنده فروشيينده... تا 20 همون... دیگه
  روي خوشگل شاخ دو بود مانده کم هومن!! کنید انتخاب رنگها  کدوم... شما

ست نبود  کردني باور... شود سبز سرش صف در  ار رنگها!... اولیه قیمت ن
 مغازه از... پذیرفت پایان هم مرحله این خرید کار و... کردند انتخاب باهم

!!  رییس؟؟ گفتي 50 رو 060 چطور -: گفت خنده با هومن... شييدند خارج
 پارچه قیمت اصييال... گفت مي گرون داشييت -: گفت و زد لبخندي ملیكا
سي اگه... همینطوریه اینجا شه  وارد نا ک   هشب قیمت برابر سه دو راحتي به با

  مثل اگه خصوص به... خرید اولیه قیمت نصف شه مي معموال... فروشن مي
 مي در شاخ داشتم 50 گفتي وقتي راستش -! باشه باال هم خرید تعداد بار این

 -: گفت هومن... خندید مي هم ملیكا!!! رییس -: داد ادامه تاکید با و!! اوردم
به  هوا که شييبا بهتره گم مي  شييام بعد -... بیت به بدیم اختصيياص خو

شه - اره - منظورتونه؟ شكالي چه... با شكالش تنها -! داره ا  نماز از که اینه ا
  از بخواهیم اگه... میبینم کنم  مي فكر هرچه ولي... مونیم مي مغرب جماعت

  رزودت کمي بخواهیم اگه چون.... نداریم اي چاره کنیم استفاده بیت در حضور
  درسيت اصييال طاها وجود با که ظهر از بعد شييدید گرماي به افتیم مي بریم

  براي... شييام وقته به خوره مي بمونیم  تونیم نمي هم نماز از بعد!... نیسييت
 مي نماز یه حد در و میریم رو ظهر نماز... کنیم ریزي برنامه بهتره همین 
  و موند اونجا شييه مي سيياعتي سييه دو شييبا ولي... گردیم مي بر زود و مونیم
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سابي ستفاده ح ست  هم خلوتتر چون کرد ا ...  کرد طواف راحت شه مي ه
شه مرد این که امد مي خوشش بود  موافق کامال ملیكا  در را جوانب همه همی

 .گیرد مي نظر
 اهاط -: گفت و کشید طاها سر به دستي هومن اسانسور درب شدن باز از قبل

شمان! نمیاد؟ که خوابت   قیافه... بود چیز همه گویاي طاها شیطنت از پر چ
 دنیا هب وقتي از -: گفت زدو تبسمي ملیكا... نه -: گفت و گرفت خود به جدي

 اورد مي یاد به خوب! نداره اي میونه خوابیدن با زیاد!!... بوده خواب کم اومده 
 يم قدم درخانه ب*غ*ل به بچه مسعود شب نصف سه ساعت تا که را شبهایي

  اسانسور از خروج هنگام!!! بخوابد و امده رحم به بچه این دل که شود کي تا زد
سته بكنیم که طواف -: گفت هومن شتر گام چند... خوابه مي و شه مي خ   بی
  اقاي... ایستادند سه هر!! هومن؟؟ -: کرد صدایش کمالي اقاي که بودند نرفته

:  گفت کمالي اقاي شد بدل و رد که سالمي... بودند هم کنار مهدیار و کمالي
!!  زحمت معمول طبق یعني... داشييتم کار باهات... باال اومدم مي داشييتم -

  راسييتش -: گفت کمالي اقاي!! بفرمایید... کنم مي خواهش -: گفت هومن
  بردمش صييب  شييد  بد کمي یه حالش اعمال از بعد مسييافرا از یكي دیروز

ست پیرمردي یه... نوشته امپول ساعت دوازده هر براش... بهداري   روزي و ه
ستم مي... سخته اوردنش و بردن دوبار  هومن!... بدم تو به رو زحمتش خوا
...  هسييتم خدمت در بیاد بر دسييتم از کمكي اگه بودم گفته که من -: گفت
 نگاهي هومن... شده تزریق اول امپول یازده ساعت حدوداي صب  -... باشه

 ده ساعت شب هم و صب  هم ما -: گفت بود  ده ساعت... کرد ساعت به
!  اقه؟ات کدوم -... باشه -!... ده ساعت رو کنیم تنظیمش بهتره... ریم مي بیرون
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 به رو و داد تكان توافق به سييري هومن... ریم مي باهم بیا... چهاره طبقه -
  رکتح از قبل. گردم برمي اي دقیقه پنج... باشید جا همین شما -: گفت ملیكا
  صحبت مشغول طاها با و نشسته دوپا روي که مهدیار  به نگاهي کمالي اقاي
 هی من!... برید شما نه -: گفت مهدیار نمیاي؟ تو مهدیار -: گفت و کرد بود 
شت و رفت!! میام بعد کم شتر دقیقه پنج هومن برگ شید طول بی  شمچ... نك

 به!... بود مهدیار آ*غ*و*ش در طاها و بود نشسته مبلي روي ملیكا... چرخاند
  اغسيير ملیكا برخاسييتن از وقبل... بریم پاشييو -: گفت و رفت ملیكا سييمت
  وبدون! نكردي؟ اذیت که رو عمو -: گفت و گرفت را طاها و رفت مهدیار

  زیر مهدیار! بخیر شب!!!... ممنون -: گفت مهدیار به طاها" نه" جواب به توجه
 خارج که هتل درب از... بخیر هم شييما شييب -: گفت لبخند بدون و لبي

  و ردک او به دقیقي نگاه هومن!! بلدین؟؟ اولیه کمكهاي -: پرسید ملیكا شدند 
 اب ارتباط در پس کرد  فكر ملیكا! چیه؟ من شييغل دوني نمي یعني -: گفت

شد مي شغلش شید باال را ابرویش یك هومن!! نه -: گفت و با  -: گفت و ک
  ایدب چرا کرد فكر و کرد چفت هم به هومن گفتن واقعا از را لبش ملیكا! واقعا؟

ست؟ مي ست چیزي تزریقاتي پرستاري  شاید... دان   یدنرس ذهنش به و... ه
 ناباورانه برایش انگار!!... نرسييد ذهنش به کرد سييعي یعني!!... پزشييك شيياید

 تا دختر این  !!پرسييتار؟؟ زد  اي قهقه هومن! پرسييتارید؟ -: گفت... بود
 مي هومن از و دکتر برده برداشيته را پیرمرد کمالي اقاي داشيت حق حدودي

 هی -: گفت و کند مي فكري چنین باشد هرکسي خب!! بزند را امپولش خواهد
 هر -: گفت جدي خیلي ملیكا! دوني؟ نمي کنم باور یعني!!... چیزي همچین
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 کرد فكر هومن! دونید؟ مي چي من به راجع شييما مگه!... دارین دوس طور
  خب -: گفت!!... است چقدر ملیكا از خودش شناخت مگر گوید مي راست

  پسيير یه و سييالته 68.... فرزندي تك... فتحیه ملیكا اسييمت دونم مي من
شگل شتر شما اطالعات -: گفت زد لبخندي ملیكا! داري هم خو !! منه از بی

ست چیزي که این خب -: گفت هومن  شما اطالعات تا گم مي هم من... نی
  بزرگتر یكسالي که دارم خواهر یه... دارم سال 55 من... برسه اندازه این به هم
 مسيياوي حاال خب!!... هسييتم هم مجرد و اسييت هدیه هم اسييمش منه  از

شت  سوالي! بپرس داري سوالي اگه... شدیم شت هم اگر ندا سید دا   ...نپر
  تحصييیالتت!... پرسييم مي من!... دادي دسييت از رو نوبتت -: گفت هومن

!!... بود خوب!... لیسييانس؟... دارم لیسييانس -: گفت سيياده ملیكا! چقدره؟
 ماس تنها نه پرسید مي هدیه از را سوال این کسي اگر حاال... شد منتظر کمي
  و ها همكالسي تعداد و معارف نمره و واحد تعداد بلكه گفت  مي را اش رشته

!!... ردک مي بیان را دانشگاه در حاضر افراد گرافي بیو کل خالصه و اساتید نام
  اي؟ رشته چه -: پرسید دوباره!!... نیست بد هم حرفي پر مواقع بعضي انگار

 مي اگر حاال این از غیر داشييت را اي رشييته هر انتظار... ایسييتاد... عمران -
 -: رسیدپ... بود باورتر قابل برایش ها رشته طور این از و زبان ادبیات  گفت 
!! مهندسي خانوم پس ایول - عمران -عمران -! اب؟ – عمران یا عمران -عمران
 !گه مي اینو که مدرکم -: داد پاسخ تفاوت بي ملیكا
سخ تفاوت بي ملیكا ست مي! گه مي اینو که مدرکم -: داد پا شته دان   نعمرا ر
شكلترین از یكي شگاهي هاي رشته م شكالت نیز ان کاري زمینه و بوده دان  م

!  چرا؟ -!! نه -! هستي؟ هم شاغل -: پرسید احتیاط با... دارد را خودش خاص
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ستادید؟ چرا حاال -: گفت ملیكا شه هم رفتن راه حین در!... ای !! زد حرف می
  انهمصر هومن!! دیگه نشد -: گفت ملیكا... بود جالب برایش... افتاد راه هومن

سمي ملیكا! چرا؟ -: کرد تكرار را سوالش شگاه اخر سال -: گفت و زد تب   دان
شتم پروژه یه... کردم ازدواج ساتیدمون از بایكي دا ستاد این... ا شت ا   رو دا

ستان سدهاي از یكي ساخت  صورت به رو اون همین براي... کرد مي کار ا
شجوهاش به مجزا بخش چند   عهده به رو نظارت کار هم خودش بود داده دان

  استادمون ام پروژه ارائه از بعد... بودم ها سازه محاسبه بخش در من... داشت
شجوها از تا چند از ست دان   اگه و کنن همكاري سد این ساخت در که خوا

 هم من... بدن ادامه هم دیگه هاي پروژه در همكاري این به بود خوب کارشون
  دوس رو تحصييیلیم رشييته و کار... کردم کار ماهي چند... بودم اونا از یكي
شكل یه ولي... کنم مي صرف روش زیادي انرژي همین براي... دارم   بزرگ م

  تمام... داشت فاصله شهر از ساعت سه شد مي زده که سدي این داشت وجود
  نداشت کارگاه چراکه...  نبود مشكلي اونها براي البته... بود مرد هم اونجا کادر

    کار این امكان ولي... موندن مي اونجا هم رو شييبها هفته اخر از غیر به و
  چنین هم محال فرض به اگه حتي... نداشت وجود من براي موندن شب یعني

 مرد تا 50 بین اونجا من داد نمي اجازه مسييعود عنوان هیچ به... بود امكاني
  و برم رو مسييیر این بودم مجبور همین براي... داشييت هم حق البته... بمونم

 که سيينگیني برف و زم*س*تون ولي... چیزي یه تابسييتون باز حاال... برگردم
  هوا که روزهایي چند هر... کرد مي ممكن غیر گاهي رو امر این داره ما مناطق
شد تعطیل هم کار خود به خود... بود بد خیلي   روزه هر امد و رفت ولي... می
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شكل برام  ات سي با زدن کله سرو البته -: گفت و کرد دخالت هومن... بود م
 نم... نه -: گفت و انداخت باال اي شانه ملیكا!! باشه ساده زیاد نباید هم مرد

شتم برخورد اونجا کنان کار و کارگرها با شتر کارم سرو... ندا   و كارپیمان با بی
  درست هم طرفي از... نبود مشكل برام زیاد لحاظ این از... بود مهندسین گروه

 چه و هبچ تولد از قبل چه و... اومد دنیا به طاها التحصیلیم فارغ از بعد یكسال
 هی بخواهید رو راستش و شد ممكن غیر من امد و رفت براي شرایط اون از بعد

  لیسييت از خود به خود ادم شييه مي موجب کار در بیشييتر یا سيياله دو توقف
  بعد... باشه نبوده کار در هم استخدامي که بخصوص... بخوره خط همكاران

 انتخاب رو کاري باید کنم کار بخوام اگه گفت  مسعود هم طاها سالگي دو از
  ولي... باشه شهر داخل یعني... باشه نداشته رو امد و رفت مشكالت که کنم

شته شتر من ر سازي به شه مي مربوط بی   تمام کل در و پل و سازي سد و راه
  شاید دونم نمي... کرد کار شهر داخل شه مي کمتر و منطقه عمرانیه کارهاي

س بینم مي کنم  مي فكر موقع اون به وقتي ولي!... کردم تنبلي هم خودم  عودم
شید کنارم کار از نمنمك و نرم اینقدر شدم متوجه هم خودم که ک   شد چطور ن

سي با هومن!! کار سر نرفتم دیگه سعود انگار کرد  فكر خود پیش بدجن  هی م
  ور رشته این شد چطور -: گفت و!!!... نكنه درد دستش... خورد دردم به جایي

خاب قه -! کردي؟ انت قت... بچگي... عال ما جب هومن!!! ح فت متع  -: گ
ستان براي وقتي - چطور؟ شته انتخاب دبیر صرار پدرم... کردم مي ر ش ا   تدا

  بهتر هشغلی زمینه... خوبه خانومها براي رشته این گفت مي بخونم  تجربي که
  کردن حل و خوندن از... بودم ریاضي عاشق من اما... داره براشون بیشتري و

  نداشت دوست از غیر به موقع اون... بردم مي ل*ذ*ت فیزیك و ریاضي مسائل
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  پدرم و دیدم مي مو من معروف قول به... کردم نمي فكر اي دیگه چیز هیچ به
  شيك بي دادم مي گوش پدر حرف به اگه کنم مي فكر حاال اما... مو پیچش

صیل فارغ حاال شته بهترین از یكي التح شغول و بودم تجربي هاي ر ... ارک م
... کاریش محیط ولي خوندم رو عالقم مورد رشييته مثال!... چي؟ حاال اما

.. !.گذشته حال هر به... کنید ولش -: گفت و کشید اهي و کرد قطع را حرفش
قابلش در هومن! کردم تلف رو عمرم خود بي من و تاد م فت و ایسيي  -: گ

  برخالف اگه دوني مي!!... کردي رو کار بهترین تو... نكن فكرو این هیچوقت
قت خاب عال ته انت لت خاطر به عمر یه کردي مي رشيي  مي عذاب شييغ

یدي؟ كا!... کشيي ندي ملی فت و زد پوزخ   این که حاال... چي؟ حاال -: گ
  چهره در! خوره؟ مي دردم چه به ام عالقه جهت در شيما قول به تحصيیالت

ستي مي دردي چه به -: گفت نبود  شوخي از اثري هیچ هومن  که بخوره خوا
 دیگه!... بود؟ حل چي همه بودي شاغل اگه فقط یعني!... شغل؟!... نخورده؟
شكلي شت؟ وجود م صیالت کني مي فكر تو یعني!... ندا  هب شغل از غیر تح

 من نظر از اینقدر چرا فهمم مي حاال راستش!... خوره؟ نمي اي دیگه درد هیچ
  عادهال فوق و باهوش اینقدر طاها چرا یا و بود عاقالنه سفر این طول در رفتارت
  ارزش برات این... همین برا کرده بزرگش مهندس مامان یه نگو!!... اسييت
صیالت کني مي فكر!... نداره؟ صي زندگي در تح ست؟ موثر افراد شخ ...  !نی
--------------!!!... وقت هیچ!!... نكن فكر اینطوري وقت هیچ ملیكا

---------------------------------------------- 
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صي ذکر به نیازي... رفتند مي هم دوش به دوش را م*س*تحبي طوافهاي  خا
 هومن... بود حرف کم ملیكا کل در ولي... زدند مي هم حرف باهم... نبود

شتر صد... زد مي حرف بی صي ق شت صحبتهایش از خا  هب باید ملیكا!... دا
  نا! کند؟ حفظ را عزاداریش روحیه خواست مي کي تا!!... گشت برمي زندگي

شت دیگري مزه طواف شب   رايب... تر صمیمي انگار و بود خلوتتر بیت... دا
 مي خوشش... کرد مي بازي... کرد مي بدو بدو... گذشت مي خوش نیز طاها

  نزدیكتر خدا به هم و رفت راه کلي شييد مي هم که بزرگ  مكان این از امد
 ابب بیش و کم انجا اجناس... رفتند عزیزیه به خرید براي فردا صب !... بود

  روبروي... بود جالب خرید در دقت همه این هومن براي... بود ملیكا میل
 اهاط از که بود الزم دوربیني انجا... داشت وجود تحریر لوازم فروشگاه پاساژ 
 مي دفتر... رنگ همه از نوع ده خواسييت مي کن پاك... گرفت مي عكس

... ماژیك... رنگي مداد... داشييت وجود که مدلي و سييایز هر خواسييت
مدادي تاب... کیف... معمولي هم خرسييي  هم خرگوشييي  هم... جا   ک
ستانهاي صه!!!!!... عربي دا شویي خال   و الفهک ملیكا و... ببین و بیا که بود بلب

  اونرو طاها... بسييه همین طاها -: که تكراري جمالت این گفتن از خسييته
 مي که چیزهایي از درصيييد 50 طاها همه این با!... کافیه طاها... برندار

ست سته چند هایش خرید بین در!... خرید خوا شت وجود بادکنك ب   از... دا
شگاه شده خارج فرو ست هومن از ن شگل قرمز بادکنك یك تا خوا  باد را خو

ست در افتخار با طوري را بادکنك!... کند   نيقهرما کاپ گویا که بود گرفته د
شته را المپیك شگاه از امدن بیرون محض به! بردا   دازان طنین اذان صداي فرو

صله... شد ستند نمي حتم به بود  زیاد بیت تا انجا فا  به را ودخ نماز براي توان
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سانند انجا  به هينگا با و! هتل بریم باید انگار...شد دیر -: گفت ملیكا... بر
ستش کرد مي سعي که طاها ست از را د شد  هومن د  مي طاها -: گفت بك

ستت خواي شغول بادکنكش با و گفت نچي طاها! من؟ به بدي رو د ... شد م
  برمي باید باز بود زود هم اگر -: گفت و داد تكان موافقت به سييري هومن

  عب -! شماست با حق -! رفت شد نمي که وسایل همه این با... هتل گشتیم
صر... نداره ستراحت کمي ع  یه بعدش و ریم مي مغرب نماز برا و کنیم مي ا

سجد دوروبر کم  نگاه پایین به و کرد رها را حرفش و... گردیم مي رو الحرام م
ستت... خطرناکه... خیابونه!... طاها؟ -: گفت و کرد  زور کنم نمي ول رو د

 ازب کفشيم بند -: گفت جانب به حق و کرد غنچه را لبانش طاها! نزن بیخود
!  واي! برات بندم مي من بذار -: گفت هومن! ببندم رو اون خوام مي... شييده

!!  لدمب خودم... خیر نه -: گفت بلندتر!!!... بودند کنه اینقدر چرا بزرگترها این
  بعد!... ببند زود... خب خیلي -: گفت و کرد نگاهش م*س*تاصييل هومن

  ندخواست مي زور به بزرگترها اینكه از امد مي بدش چقدر! من به بده رو دستت
 مي نه!... امد نمي بدش اندازه این به چیز هیچ از یعني... بگیرند را دسييتش

 بجو هاي لبه از نه و کند بازي خودش براي گذاشتند مي نه... بدود گذاشتند
  اخ... کشید نفسي شد ازاد که دستش دو!!! زندگي شد هم این... اه!!... برود راه

ستي یك جون شت نگه را بادکنك شود مي فقط د  بازي ان با که شود نمي دا
  لهفاص کمي اهسته... ببندد را کفشش بند مثال بود شده خم که همانطور!! کرد

سي گرفتن برا کنم فكر -: گفت ملیكا به رو هومن... گرفت   سر ریمب باید تاک
  سييوار جا همین ما پیش دفعه ولي... بریم... باشييه -: گفت ملیكا! چارراه
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  سرش هومن... گرفت مي و کرد مي پرت باال به ارام را بادکنك طاها... شدیم
 به!!!... بودن!... نه؟ یا شد بسته طاها کفش بند باالخره ببیند تا انداخت پایین را

 به چرا !بابا اي... بود کرده پرت باال را بادکنك دوباره... نگریست سرش پشت
شین ان زیر رود مي حاال... اوه!... خیابان سمت رفت امدن  پایین عوض  ما

  صداي... لحظه یك!! دوید ان سمت به بادکنكش نجات براي... گنده مشكي
 !هومن دست از وسایل شدن رها با شد همزمان ملیكا فریاد

سایل شدن رها با شد همزمان ملیكا فریاد صداي... لحظه یك ست از و   د
 به بود نزدیكتر هومن... دویدند خیابان سمت به دو هر هومن و ملیكا! هومن
 یك در هومن... رسید سه هر گوش به ماشین وحشتناك ترمز صداي!... طاها

  یرز بادکنک... بود کرده توقف انها با مماس اتومبیل... کشید را طاها بازوي ان
 به ار نفسييش ملیكا... گرفت آ*غ*و*ش به را بچه... ترکید ماشييین السييتیک
 به راننده... رفت عقب بود  امده جلو که را گامی چند... کرد رها سيينگینی

  دام خیابان کناره به ب*غ*ل به طاها هومن... کرد حرکت و گفت چیزی عربی
  نگرانی هنوز و کرده تجربه را طوالنی ثانیه چند... گذاشييت زمین را بچه و

  بالفاصييله گذاشييتن  زمین محض به... بود عصييبانی... بود ننموده رهایش
  یشانیشپ بر دست و ایستاده ملیكا... اورد فرود طاها برگونه و برد باال را دستش

 شانگوش بیخ از خطر... کوبید می اش سینه دیواره بر شدت به قلبش و نهاده
  نشييده مسييلط خود به هنوز هم هومن و... کرد مي گریه طاها... بود گذشييته

  حتیاطا براي... بود زیادش نگراني نشانگر اش پي در پي و تند نفسهاي... بود
ست در را طاها بازوي شت د  مرتبه چند مگر... کرد مكث اي لحظه چند!!! دا

صباني هنوز!! گرفت؟ را حادثه جلوي شود مي ست می دلش... بود ع  به خوا
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سابی درس یک کوچولو ان شنی لحن با و رفت باال صدایش... بدهد ح  خ
 بار چند!... نكن؟ ول رو دستت گفتم بار چند -: داد قرار خطاب مورد را طاها
 می اصال!... هان؟!... بار؟ چند!!!.... خطرناکه!... ندو؟ خیابون طرف به گفتم

شین اون اگه دونی می!... چی؟ یعنی خطر فهمی  می چی خورد می بهت ما
 قه هق گریه شدت از طاها! ببینم بگیر باال رو سرت!!... توام با طاها!... شد؟

سیده بدجور... کرد می شین از هم... بود تر  همه از!!... عمو از هم حاال و ما
شین زیر بود رفته بادکنكش بدتر شیده داد البد!... بامب بود گفته و گنده ما   ک
شید بلندی نفس هومن! بود شت دو با و ک ست و سبابه انگ  را شا شقیقه ش

  لوج حرف بی و ارام ملیكا... کرد شكر را خدا دل در و گرفت باال سر... فشرد
سایل و شد خم و امد شت زمین از را و سته و بردا  نه هومن! بریم -: گفت اه

  یكامل... افتاد راه و گرفت سفت را طاها دست... کرد نگاهش نه و کرد اعتراض
  سمت به قدمی بیست ده!! طاها کنار نه و بود هومن کنار کرد  همراهی را او نیز

  و نیامده بند اش گریه... نگریسييت را طاها چشييمی زیر که بودند رفته میدان
  گریه دل ته از انقدر بود ندیده موقع ان تا... بود شييده اشييک غرق صييورتش

  آ*غ*و*ش به و کرد بلندش و گرفته را او بازوی زیر و شييد خم اندکی... کند
 را صورتش طاها... بود کرده حفظ را تندش و سرد چهره همچنان اما... گرفت
ست نمی کرد  قایم عمو گردن و شانه بین جایی در محكم   اخموی قیافه خوا

  رت سفت برایش عمو آ*غ*و*ش شد باعث همین و!... ترسید می ببیند  را عمو
شید طول ای دقیقه چند!! تر امن احتماال و شود سی تا ک شان تاک ... ایدبی گیر

شین... ملیكا او از بعد و شد سوار هومن اول  طاها ارام تنفس... افتاد راه ما
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شان ستش... برده خوابش که داد می ن   ارامی به را او و کرده بچه سر حائل را د
  سييالمت و سييالم که خوب چقدر... کرد منتقل بازویش روی به شييانه از

شه و کرده عرق موهای... کرد نگاهش!... خوابیده ...  زد کنار را پریشانش همی
  و برد پیش دسييت... بخورد هوا گردنش به تا گرفت تر عقب کمی را سييرش

 کرد  یم نگاه او ظریف حرکات به ملیكا... گشود را کوچولو بلوز انتهایی دکمه
  سرش او نگاه به پاسخ بی هومن اما!... نداشت نگاهش کردن مخفی در سعی

 در را کلید ملیكا اتاق  در دم!!... شد خیره خیابان به و نمود معطوف چپ به را
:  گفت و ایستاد تخت کنار... شود داخل هومن تا رفت کنار و چرخاند در قفل

 را طاها احتیاط با هومن... اورد در را پسيرش کفشيهای ملیكا!! کفشيهاش -
  از وقتی... کرد حرکت درب سييمت به و زد گرد عقب... خواباند تخت روی

 می!!!! خوام می معذرت -: کرد زمزمه لب زیر گذشيييت می ملیكا مقابل
ست ست مادر یک ملیكا دان سش فرزند مورد در مادری هر و ا سا   بر غالب اح

؟؟؟ -: گفت و گرداند او سمت به رو متعجب ملیكا! منطق   سخپا بی!!! بابت 
  دلیلی چهی من -: بود دوستانه خیلی ملیكا صحبت طرز... برنگشت... ایستاد

  از من که داره وجود زیادی دالیل ولی... بینم نمی شما خواهی معذرت برای
شكر شما سرم حاال اینكه... کنم ت ... !شمام مدیون خوابیده اروم تخت روی پ

 هاطا به نگاهی اول... برگشت... شد گشوده هم از ابروانش گره. ممنونم ازتون
... نهک پاش و ریخت... کنه شلوغی بچه اینكه -: گفت... ملیكا به بعد و کرد

  قابل... ها شييلوغی قبیل این از یا و بخواد بازی اسييباب... کنه صييدا سييرو
شته ست بردار شوخی هایی چیز یه ولی... گذ  به دهش حتی بفهمه  باید... نی

 قدرچ جمله این... نیست بردار شوخی چیزهایی یه... زد تبسمی ملیكا... زور
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شنا سی از قبال... بود شنیده!... بود ا سی از... دیگه ک ش شک بی که ک  قانهعا
 بود حاضر شک بی... طاهایش و بود جانش شک بی... داشت دوست را طاها
  اجمو باز که ملیكا چشييمان به بهت با هومن... کند زندگی طاهایش تا بمیرد
 می تمداش بود ساله سه طاها وقتی بار یه -: گفت ملیكا... نگریست بود  شده

... بود جوش و جنب پر و شييلوغ خیلی هم اولش از طاها... پارک بردمش
... داد نمی کسی دست رو دستش... داشتیم باهاش رو مشكل همین همیشه

 که ودب کوچه تو گربه یه... نداشت رو بره راه ها بزرگتر کنار اروم اینكه حوصله
  تمام در انگار... داد می قورت درسييته رو گربه کردی می ول رو طاها اگه

شه ندیده گربه عمرش شت می رو کوچه عرض بار ده گربه همراه... با ...  گذ
ضر ستش نبود هم حا ستم واقعا... من به بده رو د   وقتی شب... بود کرده خ
  خیلی... کردم می تعریف رو عصيير ماجرای مسييعود به داشييتم بود  خوابیده

صال ببین گفت  جدی ستش ا   تو نبز الزمه اگه... کوچه تو حتی نكن ول رو د
شش ستش ولی گو ست بردار شوخی چیزهایی یه... بگیر رو د   مین اگه و نی

  یقیعم نفس... ریم می باهم تونسييتیم وخ هر... پارک به نبرش کل به تونی 
 رفتار جوره همه من بدونید  تا گفتم اینو -: گفت و نگریست هومن به و کشید
  بخش ارامش ملیكا  محكم تایید مهر!... نكنید شک کنم  می تایید رو شما

  خواب در چقدر... شييد خیره طاها چهره به و رفت تخت سييمت به... بود
  وقت ولی -! بخوابه سيياعتی یه بذار -: گفت... شييد می تر دوسييتداشييتنی

  میان هومن... رسييتوران برید شييما -... داد ادامه و کرد مكث کمی... ناهاره
 ناهار سه ساعت تا... نیمه و یک ساعت نه -: گفت و کرد مداخله او حرف
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ست ضو تا... مونده مون نماز که هم ما... ه   و بخونیم رو نمازمون و بگیریم و
  مبری کن بیدارش نیم و دو ساعت... شه می ساعت یه کنیم جابجا را خریدها

 !چشم -... ناهار
... امد بیرون طاها همراه ملیكا... زد را ملیكا اتاق در که بود نیم و دو ساعت

سید هومن سخ ملیكا! این؟ اماده -: پر  به نگاهي هومن. بریم... بله -: داد پا
 مي نگاهش چشمي زیر و چسبیده مادر چادر به همیشه برعكس که کرد طاها
   شدي بیدار خواب از طاها -: گفت و نهاد پسرش شانه به دست ملیكا!... کرد

  خوشش مادر حرف از...  کرد غنچه را لبانش طاها!! ندادیا سالم عمو به هنوز
ست نمي دلش!... نیامد صال... دهد سالم خوا ست ا شت دو  هومن... ندا

شتر طاها سر!! طاها اقا سالم -: گفت و گرفت طرفه یك را سرش  چادر در بی
ست هم سالم جواب تازه... رفت فرو مادر شت دو ست ملیكا!! بدهد ندا   خوا

شر او به شاره سر با هومن که رود ت شته کاریش فعال" که کرد ا  طاها" باش ندا
سور دکمه!... بود ساکت عجیب سان   عنوان هیچ به هم مادر چادر از نزد  را ا

شد جدا :  گفت طاها به رو هومن... ایستادند رستوران ورودي دم سه هر!!... ن
  پشت خزید اینبار!!!... نه که بود معلوم!!!... حرفا چه... اوه! بریم؟ میاي طاها -

  و کرد فرزندش العملهاي عكس به نگاهي ملیكا!... شييد قایم و ماماني سيير
سف به سري سقلي بچه... زد مي لبخند هومن ولي... داد تكان تا  هکرد قهر ف

  قدر این قهر این و!!... بود بلد هم کردن قهر قدش وجب یك ان با!... بود
... بود کرده صرفنظر عمو با همراه خوردن ناهار ل*ذ*ت از که بود مهم برایش

 مي لیكام برگشت  از بعد البته!... برود غذا صرف براي او با بود مشتاق همیشه
 بخورد  غذا دارد دوست طوري هر خودش داد مي اجازه هومن!... چرا؟ فهمید
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 مي فکثی هم لباس یكدست بار هر ان تبع به البته... کند پاش و ریخت حتي
ست!... باش مواظب گفت  مي هي مادر ولي... کرد   اون... نكن کثیف رو لبا
ست رو چنگال... نریز رو این... برندار رو ضر بار این ولي! بگیر در    بود حا

 -: گفت هومن!! نرود عمو همراه اما کند تحمل را مادر دسييتوري جمالت
سور در دم هومن ناهار از بعد! برید دیره !... خب خیلي سان ستاده ا   منتظر و ای

 به رو هومن اتاقها درب به شييدن نزدیك با... رفتند باال هم همراه... بود انها
شنگ بازي یه پد آي-: گفت ملیكا شمكي و! دیدیش؟!... داره ق . ..زد او به چ
شود را اتاقش درب هومن! بازي؟ چه -: گفت بود  گرفته را منظور ملیكا   و گ
شونت تو  بیا -: گفت ست طاها!... بیداد داد اي! بدم ن شت دو   يیك ان به ندا
 من...  مامان -: گفت... بروند خودشييان اتاق به خواسييت مي... برود اتاق

 حرفها ان از هم این... کرد کنترل را خود خنده زور به ملیكا!!!!!!!!!!! میاد خوابم
!! بود شييده بیدار که نبود بیشييتر سيياعت نیم!... امدن؟ خواب و طاها!... بود

  از را دخو لب هومن! بخواب بریم بعد ببینم رو بازي این بذار... باشه -: گفت
 ب*غ*ل را قهرو پسييرك خواسييت مي دلش... نخندد که بود گرفته گاز داخل

 به و نشييسييت مبلي روي و برداشييت را پد آي هومن!! بچالند دور یك و کند
شیند روبرویي مبل روي تا گفت بفرمایي هم ملیكا ست طاها... بن  در دم در

!! داد يم پیچ انگشتش دور را بلوزش یقه داشت و بود زده تكیه در به و ایستاده
  ملیكا به خطاب و نمود باز را مربوطه بازي و گذاشت میز روي را پد آي هومن
سونیم رو اب باید ببین -: گفت سور به بر  هم زهسب این... کنه حموم تا داینا

  باید هسييت کننده الوده هم بنفشييه این... میسييوزونه بریزه هرچي رو اسييیده
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شیم مواظب . ..بازي به کرد شروع و!... شه مي کثیف وگرنه نریزه  اب رو با
  البته!... خواست مي کمك هم ملیكا از گاه و داد مي نشان بازي سرگرم را خود

كا نده با هومن!... کرد مي همراهي هم ملی ند و خ   مواظب -: گفت مي بل
شت که دقیقه چند!... نكن باز رو شیر این!... باش   جدا در از ارام طاها... گذ
شق... شد   و قدم به قدم البته... شد نزدیك انها به کم کم... بود بازي این عا

ستاد مادر و عمو مابین و امد... یواش یواش  نگاه صدا بي اي دقیقه دو!... ای
 هومن!! نه اونو -: گفت طاها... برد اشتباهي را انگشتش عمد به هومن... کرد

  سييعي و بود گرفته قیافه حالیكه در طاها! کدوم؟ پس -: گفت و خندید محو
سبد مادر صندلي به کرد مي شانگر که باحالتي... بچ   احتیشنار و نارضایتي ن

شت با و!! اون -: گفت بود  شاره انگ شتباه به دوباره هومن... کرد ا  - :گفت ا
  این! کدوم؟ پس -: گفت هومن!... نه یعني انداخت باال را سرش طاها! این؟
شتش و امد جلوتر کمي!!... بود گیج عجب هم عمو   حرکت صفحه روي انگ
 را انگشييتش طاها!! میگیا راس... افرین-: گفت کنان تشييویق هومن... کرد

شت   این از هم ملیكا... داد ادامه بازي به هومن!.. کنم نمي بازي یعني... بردا
 در هومن زیرکي با طاها هم باري چند ادامه در!... بود امده خوشييش!!! بازي
شده دقیقه پنج کرد  دخالت بازي   کردند مي بازي باهم طاها و هومن که بود ن

سته صاف ملیكا و ش  خوب را کاتالیزور نقش... کرد مي نگاه انها به و بود ن
شت  که کمي! بود کرده بازي ست هومن گذ   او و انداخت طاها کمر دور به د

شاند زانویش روي به ارام را ست در هم را پد آي و ک   نفهمید  طاها... گرفت د
ست جا از ملیكا... بود بازي غرق سته و برخا  هومن! برم دیگه من -: گفت اه

  ملیكا در دم نگاه به و کرد بدرقه را او چشييمانش با... گفت اي باشييه سيير با
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 بازي گرم... شييد خیره زانویش روي کوچولوي به او خروج با! زد لبخندي
سید را صورتش ارام و شد خم... بود  بازي حال در همچنان طاها... ب*و*
 -: گفت طاها... کرد موهایش نوازش به شروع انگشتانش نوك با هومن... بود
 ابودن روش بریز باهم رو سبز و بنفش -: گفت هومن! کنم؟ کار چي سنگو این

  لمب به چشمش یكمرتبه... شد مشغول و داد تكان سري خوشحال طاها! میشه
 با. !..اتاقتون رفت -: گفت مهربان هومن! کو؟ مامان... ا   -: گفت افتاد  روبرو

 مادر شييك بي خودشييان اتاق رفت مي اگر... کرد فكر کمي کوچكش مغز
  گرا... اید مي خوابش بود گفته خودش که بخصوص بخوابد  کرد مي وادارش

 کرده دعوایش عمو ولي گذشت  مي خوش و کرد مي بازي عمو پیش ماند مي
ستش از و شت!! بود دلخور د   دیگر زشت خطهاي ان... کرد نگاه عمو به و برگ

 دهکر بغض هنوز خودش ولي!... زد مي هم لبخند هیچ  که نبود پیشانیش روي
!!... بماند یادش چیز همه اینقدر نباید که بچه... گرفت اش خنده هومن!! بود

شش در را طاها و داد قرار میز روي را پد آي!... کند فراموش زود باید   آ*غ*و*
  دوني مي!... طاها؟ -: گفت و گرفت خود سمت به را صورتش و کرد جابجا

 افتاد مي برات اتفاقي هو یه اگه دوني مي!... داریم؟ دوست چقدر مامانت منو
 مي... داد تكان اره عالمت به را سييرش طاها! خوردیم؟ مي غصييه چقدر

  يصندل پشتي به هومن!!... بابایش براي بود خورده غصه هم خودش دانست 
ستت خیابون تو هیچوقت دیگه -: گفت و داد تكیه شه؟...نكن ول رو د ... !با

شته خطر که هرجا دم مي قول عوض در هم من شه ندا   ازاد و راحت بذارم با
 مي معامله داشتند... کرد مي فكر طاها! خب؟... بدویي خواست دلت هرقدر
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 طاها!... بخند حاال -: گفت و زد لبخندي هومن!... بود الزم فكر... کردند
 د   -: گفت و زد او بیني نوك به هومن... امد نمي اش خنده گرفت باال را سرش
 هومن و رفت ریسييه خنده از طاها... داد قلقلكش ان دنبال به و!! دیگه بخند

 خوب حالش طاها... داد دسيتش به را پد آي دوباره و ب*و*سيیدش محكم
ست مي پس... نبود قهر دیگر... بود شده   و كندب را بازیش راحت خیال با توان

  صييحبتي صييداي که کرد مي نگاه او بازي به هومن! بخوابد نشييود مجبور
لب را توجهش هایش... نمود ج ید درهم را اخم ها... کشيي بل روي را طا   م

شت ست جا از خود و گذا   اتاق از باخروجش ملیكا... رفت در دم تا و برخا
شت عقب به خود نام شنیدن با کرد قفل داخل را کلید که همین هومن  ..  .برگ
...  سييالم -: گفت جدي ولي ارام مهدیار سييالم -!! زد لبخندي! بود مهدیار
صله کمي مهدیار ممنون - چطوره؟ حالتون   چند تونم مي -: گفت و گرفت فا

-: تگف سپس... کرد سكوت اي لحظه براي ملیكا! بگیرم؟ رو وقتتون لحظه
  ینا بیایید کمي اگه -: گفت و داد سييرش به خفیفي تكان مهدیار! ي؟ درباره
  او هب!... داشت؟ اشكالي چه خب!! فهمید مي کنید گوش دقیقه پنج و تر طرف

 حال -: پرسید ملیكا...رفتند انطرفتر کمي او خواست طبق!!!... داشت اعتماد
 خوبم-: گفت و نمود کالمش همراه را تلخي لبخند مهدیار! چطوره؟ شييما
:  تگف احوالپرسي ادامه در... نداشت اهمیتي چون شاید... نگرفت را ان ملیكا

 -: داد پاسييخ و کشييید عمیقي نفس خوبن؟!... چطورن؟ مادرتون و پدر -
  همرامون سييفر این در هم شييما شيينیدن وقتي اتفاقا... خوبن... بله... شييكر

  لطف -! رسييوندند خدمتتون سييالم هم کلي... شييدن خوشييحال... هسييتین
شش نوك حالیكه در... دارن   اتاق تو -: گفت سایید مي زمین روي ارام را کف
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 تا مك ک بودم رفته... بله -: گفت و زد لبخندي ملیكا!!!! بودین؟ رستگار اقاي
  رت غلیظ نگاهش سوالي حالت و کرد بلند سر مهدیار!! کنن اشتي باهم نفر دو

ستگار اقاي با طاها -! کي؟ با کي -: شد   نرم ملیكا! چرا؟ -! بود کرده قهر ر
 مي چیزي!... خبر؟ چه... کنید ولش... مفصييله قضييیش -: گفت و خندید

 !...بله -: گفت و داد تكان سري مهدیار بگین؟ من به خواستین
ضوع کردن طرح شكل چیني مقدمه بدون مو  را حرفهایش کرد سعي... بود م
-! شييدن؟ بهتر چطوره؟ حالشييون فتحي اقاي -: گفت... کند بندي طبقه

  قرار راسييتش... الحمدلله -... بهترن کمي... شكر رو خدا 
  ميتبس ملیكا! اومد پیش سفر این خب ولي!! برسیم خدمت خانواده همراه بود
... بیارین تشييریف خواسييتین وقت هر... خودتونه خونه -: گفت پرت و زد

شحال دیدنتون از بابا حتما شه خو س کالفه!... بود نگرفته خیر نه!! می   بر تد
ستش -: گفت و کشید پیشاني   سكوت!!... بگم طوري چه دونم نمي را

 که ودب بار نخستین... نگریست مي او قرار بي حالت به متعجب ملیكا... کرد
شفته چنین این را او سر کل در... دید مي ا   کمي با... حاال اما بود  راحتي پ

  توق یه براي بذارید... نگید خب... بگید تونید نمي اگه -: گفت احتیاط
! گم مي... نه...نه -: گفت سرعت به و شد دستپاچه کمي مهدیار!! دیگه

 مسلط گفتارش بر کرد سعي و کشید نفسي مهدیار! بفرمایید... باشه -
 به و کرد قطع را خود وحرف... بگم خواسييتم مي راسييتش -: گفت باشييد 

... کنین گوش حرفام آخر تا بدین قول -: گفت و شد خیره ملیكا چشمان
  پس... ندارم جواب شنیدن براي اي عجله هیچ که بدونین هم رو این ضمنا و
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  رخت هم ملیكا چهره از لبخند! کنین فكر بهش راجع دارین دوس قدر هر
 مهدیار... باشيه یعني داد سيرش به تكاني... بود جدي موضيوع... بود بسيته
 هم شييما مطمئنم و شييناسييم مي خوب رو خانوادتون و شييما من -: گفت

  مالك بودن فرهنگ هم من نظر از... دارین خانوادم منو به راجع کافي شناخت
ست زندگي در مهمي  هم زندگي شرایط از من هم و شما هم طرفي از!... ه

 دونم مي... شناسیم مي هم رو هم اخالقي خصوصیات حدي وتا داریم خبر
شنهاد این شنیدن براي صد هم من... زوده کمي پی شتم ق  هی براي بذارمش دا

ساس که اومد پیش شرایطي ولي... بعد مدت  زجای این از بیش صبر کردم اح
ست صمیم همین براي!!... نی .. .کنم بیان رو مطلب این امروز همین گرفتم ت
  منتظر سيييالن در همین براي... نبودین اتاق در ولي... اتاقتون در دم اومدم
 ودب خواسته او از مهدیار... ایستاد صبورانه ملیكا... کرد مكث دوباره... موندم

-: داد ادامه و کشييید عمیقي نفس!!... دهد گوش صييحبتهایش انتهاي تا
  تونزندگی ادامه شریك بدین اجازه تا بدونین الیق منو اینقدر امیدوارم 

ند!! باشييم ظه چ كا... شيييد قرار بر سييكوت اي لح نه ملی با فت مود -: گ
  مهدیار اقا... خب بسييیار - بله -! شد؟ تموم صحبتتون 

...  ندید پاسييخ حاال... نه -:  گفت و گرفت باال را دستش مهدیار... من
  رو وابج انتظار حاال و کنم مي درك رو شرایطتتون من... بدونید تا گفتم فقط

سخ جوانب تمام نظرگرفتن در با تا کرد را تالشش تمام ملیكا... ندارم : دهد پا
  یندونست شایسته اینقدر منو که کنم تشكر شما از چطوري دونم نمي -

  یشههم که بدونین رو این خوام مي... بكنین ازم رو سنگیني تقاضاي چنین که
 نه من پاسييخ ولي... پیشيينهادتون از ممنونم... بودین احترام مورد من نظر از
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!  هسييت؟ میون در اي دیگه کس پاي -: گفت بالفاصله مهدیار!!... هست
 بيييليييه -! کنم؟ باور -!... کس هیچ... نه -: گفت تسلط با ملیكا

  رو شما جواب این من پس -: گفت و کرد نگاه او چشمان در مهدیار
شنیده و کنم مي فرض عجوالنه  در کنم مي خواهش هم شما از و گیرم مي ن

 باور نیست نیازي -: گفت مالیمي چهره با ملیكا! کنید فكر تر جدي باره این
 قح این کنم مي فكر... کنید فكر تر دقیق که نیازه... هست نیاز چرا -! کنید

شته انتظار که منه شم دا ضوعي رو بذارید وقت روزي چند هم شما با  که مو
شید مدیون من به اینو کنم فكر... کرده مشغول منو فكر مدتها  با حق شاید!! با

 حق قطعي جواب دانسييتن با حتي شيياید... بود عجوالنه جوابش و بوده او
 من... خب بسیار -: گفت... شاید... دهد پاسخ او به سرعت این به نداشت

  شغمگین چشييمان طلسييم باالخره!! کنم مي فكر تر دقیق پیشيينهادتون درباره
  نگاهش... شد متوقف نیمه در کالمش... بار این امیدوارم -: گفت و شكست

  وبارهد ابروهایش... ملیكا سر پشت جایي به... بود شده دوخته دیگر جایي به
...  ردک تعقیب را نگاهش جهت او حالت تغییر دیدن با ملیكا... بود خورده گره

شت به ست سر پ ستاده در مابین در هومن... نگری ست... بود ای س خوا   ميتب
شمان دیدن با که بزند شي چ ست فرو لب او ات  را در و امد بیرون هومن... ب

ست شم اینكه بدون و طمانینه با... ب . ..شد نزدیك انها به بردارد  دو ان از چ
 ارمهدی چشمان در و گرفت او از چشم سپس و کرد ملیكا به چپي نگاه نخست

 را حج اعمال اگر... بود نخوابیده اتاق یك در او با تمام یكماه اگر... زد زل
  راگ... بود نزده سنگ شیطان به او کنار اگر... بود نداده انجام او دوش به دوش
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 تا امد مي فرود او دهان بر مشييتش شييك بي حال... دیگر هاي اگر خیلي و
  شده فشرده بهم دندانهاي الي از!! نكند خواستگاري کسي زن از بماند یادش

شي هم باز -: گفت اش شمانش مهدیار! مونده؟ فرمای   لحظه براي را چ
- :گفت اش شده کنترل خشم همان با نه -: گفت و گشود دوباره و بست اي

  حتراما به سري بعد و نگریست هومن به کوتاه مهدیار!! بفرمایید پس 
  ملیكا سمت به هومن... کرد حرکت و!! اجازه با -: گفت و کرد خم ملیكا براي

 ... و برگشت
  يخیل ملیكا... داد او به را خشمش از پر نگاه و برگشت ملیكا سمت به هومن
 احساس اما!" اومده؟ پیش مشكلي!... شده؟ چي" بپرسد  خواست مي دلش

  او دسييت از را اتاق کلید حرص با هومن!! دارد نیاز دندانهایش به هنوز کرد
شید بیرون   لیكام بازوي داد  اش باالتنه به که چرخي نیم با کرد  باز را در... ک

  این شيياهد سييالن انتهاي در نفر یك! کشييید اتاق داخل به خود با و گرفت را
  متس به سرعت به و برد موهایش الي کالفگي با را انگشتانش... بود حرکت

سور تا نكرد تحمل... زد چندباري حرص با را دکمه و رفت اسيانسيور   اسيان
یاید  هومن ناگهاني حرکت از ملیكا!... رفت پایین یكي دوتا را ها پله... ب

  و شييده مشييت دسييتان ولي... کند اعتراضييي تا برگشييت... بود کرده حیرت
  ترجیحا شيد موجب داشيت بینهایتش خشيم از نشيان که او سيرخ چشيمان
  همشسر پشت نفسهاي!! کرد مي عصبانیش این از بیش نباید... کند سكوت

..  .بود زده زل او به نشسته خون به نگاهي با... نكرد شدنش ارام به کمكي هم
صبانیت شدت از که صدایي با شدار ع   یدبفرمای شه مي -: گفت بود شده خ

شید درهم را ابروهایش هم ملیكا! کردین؟ مي کار چي   براي فهمید نمي... ک
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  زا تر واض  منظور -! منظور؟ -: گفت محكم کمي!!... بدهد توضی  باید چه
شتي؟ کار چي مهدیار با بیرون اون گم مي دارم!!... این   سعي هنوز ملیكا! دا
  ثانیا!!... اون با من نه داشت کار بامن اون اوال -: باشد مسلط خود به کرد مي
 داره؟ شما با ارتباطي چه موضوع این بفرمایید شه مي

ساس هومن سیده اوج به بدنش دماي کرد مي اح ست ر صي...ا -: گفت حر
 به گامي هومن! نداره... نه-: شد معمول از تر بلند کمي ملیكا صداي! نداره؟
 هومن... رفت عقب قدم یك ملیكا!!! نداره پس -: گفت و شد نزدیكتر ملیكا

شرد هم به را دندانهایش شت جلوتر گامي باز و ف   عقب قدم یك ملیكا و بردا
  دیوار هب نتوانست  ولي رود تر عقب باز برداشت قدم!... دیگر گامي باز و... تر

...  ودب ترسييیده برگرد برو بي... گرفت شييدت قلبش ضييربان!!... بود رسييیده
 تا را خود هک بغضي با سكوت شكستن برای کرد می برابر ده را ترسش سكوت
  اینقدر هومن! ربطي؟ چه بفرمایید شييه مي -: گفت بود  رسييانده گلویش
سهاي که بود نزدیك صابت او صورت به تندش نف شونت با... میكرد ا  يب خ
 کرده پر را چشمانش کاسه اشك! بدم؟ نشون رو ربطش الزمه -: گفت حدي

  اوج در هومن اگر دانسييت مي... نداشييت را خشييم همه این انتظار... بود
شمش صمیم خ ستي ت   ردیدت بدون که چرا کند مقابله تواند نمي بگیرد  نادر

 هومن!!!!! رستگار؟ اقاي -: لرزید مي کمي صدایش... رسید نمي او به زورش
شك!! دوني؟ نمي!... داره؟ ربطي چه دوني نمي تو یعني!... هان؟ -: زد داد   ا
 که این از باالتر ربط -: گفت قاطع و محكم هومن... شد سرازیر چشمانش از
  این اب بود  کرده نامرتب را ملیكا نفسهاي گریه!! مني زن شرعا و قانونا حاال تو
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...  گرفتین جدي خیلي... رو بازي این... شييما... اینكه مثل -: گفت حال
 را دستش و!!!... بازي؟!!!!!!!!!!!.... بازي -: گفت و کرد اي خنده حرصي هومن

شید باال شید کنار را صورتش اندکی ملیكا اورد او صورت دم تا و ک   كانام ک
 فاصييله در را دسييتش و بود قدمیش درنیم هومن نداشييت را بیشييتر جابجایی
 يم اجازه من به که بازیه چه این -: گفت و داشت نگه او صورت از میلیمتری

  رو اجازه این من به لحظه همین در حاال که بازیه چه!... کنم؟ لم*س*ت ده
  حبس ملیكا سييینه در نفس!... بكنم؟ باهات بخواد دلم کاري هر که ده مي

 بسته مشت و کرد مشت را دستش هومن!!!... کند؟ چه دانست نمی بود شده
  صدایش و کرد سلب او از را حرکت امكان و داد تكیه ملیكا شانه به را اش

 بازي این از تر جدي کني مي فكر!... بازي؟ کدوم!!... هان؟؟-: رفت باالتر
 ده مي اجازه که ابكیه اینقدر شرعیمون قوانین کني مي فكر!... داره؟ وجود هم
 یكبار اگه... کن گوش خوب!... کنه؟ بازي باهاش بخواد دلش جور هر کي هر

سره این با که بفهمم یا ببینم دیگه یكبار فقط دیگه   من دي ش صحبت هم پ
...  ریخت مي اش گونه روي بر بیصييدا ملیكا اشييكهاي!!!... تو و دونم مي

شم شما توبیخ این م*س*تحق که نكردم کاري من -: گفت... بود معذب ! !با
ستش هومن ست مي خودش فقط... برد فرو موهایش داخل را ازادش د  که دان
 مي دیگه -: گفت و گرفت گازي را لبش!!... کند مي کنترل را خود چقدر

  شييوهر داشييتن با که این از بزرگتر گ*ن*ا*هي!... کني؟ کار چي خواسييتي
سادي ستگاري به و وای ست! دي؟ مي گوش دیگه نفر یه خوا   متس به ملیكا د

 خالي ولي کرد مي گریه... کرد مي اش خفه داشييت بغض... رفت گلویش
  رفط یا است خودش با حق بیاندیشد توانست نمي وانفسا ان در!!... شد نمي
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ستفاده او سكوت از هومن و!... روبرویش؟   تو کردم فكر چرا -: گفت و کرد ا
  ملیكا! چرا؟ -: زد وداد!... داري؟ فرق بقیه با تو کردم فكر چرا!... خوبي؟

ستگار؟؟ اقاي -: نالید   هبرید را کلمات ملیكا! چیه؟ -: گفت کالفه هومن!! ر
صي.. منظور براي ما.. محرمیت -: گفت مي بریده   تعهد ایجاد این.. بوده خا
شه من مانع چي لحظه این در ببینم!... کنه؟ نمي چرا!... چرا؟ -!! کنه نمي  می

شید پوفي!!!!!... که شار و ک ستش ف  - :گفت ادامه در و داد افزایش اندکي را د
  ازدواج این فرق!... چي؟ بگو!... عرف؟ حتي یا!... قانون؟!... شرع؟!... چي؟

 چه! شييه؟ مي ایجاد چطور تعهد پس!... چیه؟ بقیه با بودنش موقت از بغیر
 !...بدهد؟ او به که داشت جوابي چه اصال!... بدهد؟ او به توانست مي جوابي

  عصييبانیت!... رسييید؟ نمي ذهنش به لحظه ان داشييت هم جوابي اگر حتي
 نهوم!!... کند فكر چیزي به توانست نمي... بود داده قرارش فشار تحت هومن
 ...بود جواب منتظر هنوز

 در سمت به ناچار و کشید گردنش به دستي... رسید ملیكا داد به درب صداي
  کمالي اقاي در پشيت ولي!!... داشيت را طاها انتظار گشيود را درب... رفت

شفته قیافه به کمالي اقاي!!! بود   بیا- :گفت و داد تكان سري و کرد نگاهي او ا
ست را در و امد بیرون! دارم کارت بیرون   سر رفت مقدمه بي کمالي اقاي... ب
صل   سمتي به را نگاهش هومن!!! شده چي که کرد تعریف مهدیار -: مطلب ا
شید عمیقي نفس و داد دیگر  کارش دونم مي -: گفت دوباره کمالي اقاي... ک

  پیشانیش بر را ناخنش... ولي!!!... ولي!!!... دونه مي هم خودش!... بوده اشتباه
شید ست از امان -: داد ادامه و ک شنایي سابقه!... جوونا شما د ستي و ا   دو
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  دوسييتي این و پدرهامون زمان به برمیگرده فتحي اقاي خونواده با ما خونواده
 هم امد و رفت و دوستیم باهم هم تو پدر و من درسته... حال تا کرده پیدا ادامه

... سته صمیمیتري و دوستانه رابطه یه اینا فتحي اقاي و ما بین ولي... داریم
  همدیگه هم بیشتر که طبیعیه و رفتیم مي همدیگه خونه به خیلي علت همین به

  رگرمس و بازار به فتحي اقاي نیومدن بعلت اواخر این هرچند... شناسیم مي رو
سها به کدوممون هر شدن  به ولي شده کمتر امدها و رفت این دامادها و عرو

 خودم دختر عین و دیدم خودم چشييم به رو ملیكا شييدن بزرگ من هرحال
  يبچگ از هم همین براي بزرگتره  ملیكا از یكسال فقط مهدیار... دارم دوسش

 هم برا خوبي دوسييتاي مهدیار  سييالگي 01 سيين تا و بودند همبازي باهم
  ینا خب... گرفتن فاصله هم از شرعي مسائل علت به اون از بعد ولي... بودن
  قائل حرمت جور یه بلكه جدایي گفت  شييه نمي البته... جداییها و ها بازي

شت دلیلي و!... طبیعیه کامال هم  به شدن شه توجه بهش که ندا   زا غافل... ب
شته عالقه ملیكا به مهدیار اینكه  در نگراني... اورد باال را نگاهش هومن... دا
!!... نه -! بوده؟ طرفه دو عالقه این -: گفت محتاط!... زد مي موج اش چهره
  از کي خداوند از غیر!... دونه نمي هم خودش مهدیار!... دونم نمي یعني

 هم خودم من البته -: گفت و کرد مكثي کمالي اقاي!... باخبره؟ ادماش دلهاي
ضوع این از پیش روز دو یكي تا   اره!... !گفته بهم اخیرا مهدیار! بودم بیخبر مو

  ینا... کنه مي ازدواج ملیكا که بود رفته سييربازي به مهدیار گفتم مي داشييتم
  حوصلگي بي و الغري متوجه ما همه... بود کننده ناراحت خیلي براش حادثه

  مشييكالت حسيياب به بودیم گذاشييته ولي بودیم شييده دوران اون در مهدیار
  سكوت کامال باره این در مهدیار و بود گذشته کار از کار حال هر به... سربازي
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 -: گفت و کرد قطع را کمالي اقاي حرف هومن... که حاال تا... میكنه اختیار
  لهب -: گفت دادو تكان سري تایید به کمالي اقاي! نكرده؟ ازدواج مهدیار مگه
!  چرا؟ -!! شدن جدا هم از نرسید  هم ماه شش به نامزدیشون ولي... بود کرده

 هر و گرفت صورت توافقي طالقشون!... دونم نمي دقیق یعني... دونم نمي -
  داج از یكسالي!!!... خورن نمي هم درد به که رسیدن نتیجه این به که گفتن دو

  مرحوم فتحي اقاي داماد و زد تا... اره - اینطور پس -!! گذره مي شييدنشييون
 گویا ولي.... بودم اطالع بي حادثه این از و نبودم ایران من موقع اون... شييد

شته خبر جریان از اول همون از مهدیار  مي موجب اتفاق این که طبیعیه... دا
سیدن براي رو خودش شانس بخواد و کنه پیدا اي دوباره امید مهدیار شه  هب ر

سال تا بوده کرده صبر گویا... کنه امتحان عالقش مورد دختر  فاقات این از یك
  شييرایط... و میاد پیش سييفر این اما... کنه اقدام رسييمي صييورت به تا بگذره

صي   گفت من به که پیش روز دو رو جریان!!... دوني مي هم خودت... که خا
سي نبود قرار تا دو شما جریان از... کنه صبر باید کردم تاکید شه  دار خبر ک  ب

  تحساسی و داشتین اتاق موضوع سر دوتون هر اول روز که سروصدایي با ولي
شت ملیكا رو مهدیار که اي ویژه   امروز... فهمید بودم  خبر بي ازش من و دا

  تو که دیده و اومده پیش شييرایط این که بگه ملیكا به رو جریان بوده اومده
.. !.بكنم کاري یه و بیام خواست منو سراغ اومد همین براي!... شدي عصباني

  دهب توضی  بخواد یا کنه مداخله شما بین خودش اگه کرده احساس گفت مي
  شمپی اومد که بود این... داشت نخواهد دیگري فایده تو کردن تر عصباني جز

سانه و ست ازم ملتم   دیگران کار در دخالت از من... اینجا بیام سریعتر خوا
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شم ستادم اینجا کمي همین برا... نمیاد خو شكلي اگه ببینم ای ست م ... رمب نی
ست مي... کرد سكوت... ولي  هومن! کند بیان کرده  مرتب را حرفهایش خوا

سید جدي خیلي  انتخاب منظور این براي منو مهدیار وجود با چرا خب -: پر
  اینكه اول... دلیل چند به -: گفت مطمئني قیافه با کمالي اقاي! کردین؟؟

 ردمک نمي فكر هم من زیاده کارش!... بیاد سفر این به که قرارنبود اصال مهدیار
  هعالو... چرخونه مي تنهایي رو پدري حجره واقع در...بگیره اومدن به تصمیم

 قهطب شش یه و کوبیده رو پدریش خونه پردازه  مي هم خودش رشته به اون بر
 هم طرفي از... ما خونه ساخت براي مجوزه دنبال هم حاال... ساخته جاش به
  سييرش اینكه خالصييه!!... برجه سيياختن فكر در خودش  برا دیده زمین یه

  مين تنهام دست تمتع حج سفراي از یك هیچ در حال این با... شلوغه حسابي
  قرار هم بار این... نمیاد و کنه مي تقلب عمره سفرهاي در گاهي ولي... ذاره
 هم من گفت  هو یه ولي... بیارم رو دیگه یكي داشتم نظر در هم من بیاد  نبود

  دست کار همه دیگه میاد اون وقتي... شدم خوشحال هم من خب!!... هستم
  از قبل اون اومدن بخواي رو راسييتش ولي!!... گردم مي خودم برا من... اونه

ستم مي... شد قطعي شما محرمیت ... کنم انتخاب تو جاي به مهدیارو تون
صوصیاتي تو در اینكه براي... نكردم رو کار این ولي شتم سراغ رو خ  در که دا
سب زمینه این .. !!!.نه!!...  ندارم اعتماد مهدیار به کني فكر که نه... بود تر منا
  نقد زندگیمو همه اي واهمه و ترس هیچ بدون که دارم اعتماد اون به قدر اون
ستش بدم و کنم  چیزهاي اعتماد بر عالوه... کرد مي فرق جریان این اما!!... د

صال موضوع... بود الزم هم دیگري شتم نبود شوخي ا ست رو دختر یه دا  هی د
شه قادر مرد این که بود مهم خیلي و!... سپردم مي مرد  به شرایط هر تحت با
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سلط خودش شه م   و بودم دیده زیادي خودداري و صبر تو وجود در من... با
 خوددار تو اندازه به مهدیار... بدونم صالح کار این برا رو تو شد موجب همین
  محكمي دلیل خودش براي چند هر!!... مشخصه امروزش کار از این و نیست
شت ست نمي... دا شتباه دوباره خوا شش سال چند ا   ینا با!... کنه تكرار رو پی

شته حق معتقدم هم من همه سبت ندا ست یكي عقد تو که زني به ن   اظهار ه
  و تو مابین انتخاب مورد در بینم مي کنم مي فكر خوب که حاال!!... کنه عالقه

ستي انتخاب چه مهدیار   شد نمي صورت این غیر در چون... دادم انجام در
!!...  هومن -: گفت و کشید عمیقي نفس کمالي اقاي... مهدیار داشت انتظار
ست ملیكا   انتام دوني مي!!... گفتم بهت هم دیگه بار چند اینو!... امانته تو د
  و نيک حمایت اون از دیگران برابر در فقط که نیست این امانت!... ؟ چي یعني

شي مواظبش !!...  کني دفاع هم خودت مقابل در اون از اینكه یعني امانت... با
 وجود شييما بین قانوني و شييرعي مانع هیچ حاال که درسييته!! خودت قول به

  شرم که نگاهي... زد زل هومن چشمان به م*س*تقیم حرف این وبا!!!!... نداره
  پایین اینقدر... بیاندازد پایین را سرش شد موجب و کرد هومن نگاه مهمان را

 دیگه قوي مانع یه ولي -: گفت تاکید با!! باشد کفشهایش فقط دیدش حوزه که
ست هم   دیدم مي تر قوي تو وجود در رو سوم مانع چون من!!... وجدان!... ه
سب برات کارو این شتباه موردت در کنم فكر نذار!... هومن؟!... دونستم منا   ا

ست انتخابم کنم فكر نذار!... کردم سباتم نذار!... نبوده در  هب تو مورد در محا
  اثر تا کرد توقف کمي!! نكن خراب مرد یه مورد در رو باورام!!... بریزه هم

  تپش حاال دختریكه!!... هومن -: گفت مالیمتر و شود بیشتر او روي کالمش
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صیره بي کنه مي گریه داره شك بي در این صیري اگه حتي یا!... تق   داره مه تق
ست اینقدر شت ناتمام را حرفش باز... که نی سي و گذا  -: گفت و کرد تازه نف
ستش هومن!!... کن بلند سرتو شت را د شمانش اي ثانیه صدم و کرد م  را چ
ست  هنوز -: گفت و زد لبخندي کمالي اقاي... اورد باال ارام را سرش و... ب

  هعهد به رو مسييئولیت این تونسييت نمي تو از بهتر کس هیچ میكنم فكر هم
شه... بهت دارم اطمینان هم هنوز.... بگیره شتم همی  مي ایجاب من کار... دا

سم رو ادما کنه شنا سم مي خودت از بهتر رو تو من... ب   نایما پاکیت به و شنا
شحالم خیلي و!!!... دارم شتم  خبر مهدیار عالقه از که خو   شاید که چرا ندا

سبت که مهري ست که شد مي این مانع دارم اون به ن صمیم در  هر... بگیرم ت
 يمبن حرکتي و! دیگریه چیز کارها در خدا حكمت که کنیم فراموش نباید چند

  رایطش اواخر این ملیكا... دیگه چیز یه -: گفت یكمرتبه ولي... کرد رفتن بر
  ده ش بستري بیمارستان در هم دوباري یكي نداشته  مناسبي جسمي و روحي

  از ور اینا... باشييه دور تنش از باید مدتي یه که داشييته تاکید پزشييكش گویا
  نگراني سييپردم  پزشييك یه دسييت اونو اینكه به توجه با ولي شيينیدم  مادرش
!... میرم من دیگه خب!!... بدوني رو اینا الزمه کردم فكر!!!... ندارم چنداني

 .فعال
 عصييباني... داد دیوار به را اش تكیه و انداخت نگاهي خالي سييالن به هومن

  دست از!... خودش دست از!!!... بیشتر کسي چه دست از دانست نمي... بود
ست از!... مهدیار ست از... نه یا!... کمالي اقاي د ... نه هم این یا و!! ملیكا د

ست سي هر ازد شیده ذهنش بر سیاهي سایه که ک ست مي... بود ک   فكر خوا
  راما حداقل یا و گرفت مي تصمیم بایست مي... بزند قدم خواست مي... کند
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 در طاها... اما... رفت سييالن انتهاي تا... امد مي کنار خودش با شييد  مي
شت ... بود اتاقش ست نمي برگ   اتاق رد دم!... بگذارد تنها اتاق در را بچه توان
  شتپ از حتي توانست مي ولي شنید نمي را اش گریه صداي... ایستاد ملیكا

... کشید موهایش به دستي... باشد او اشكي چشمان گر نظاره هم بسته درهاي
 را بیت هواي دلش... بود درگیر بدجور ذهنش... کرد نگاه سييقف به کالفه

شت  مادرش پیش طاها اگر فقط... بود نموده ارام را او بارها که همانجایي دا
 را طاها شييرایط ان در بود انصييافي بي اما... رفت مي... کرد نمي معطل بود

  توقف کمي و گذاشييت ملیكا اتاق درب روي را دسييتش!... بفرسييتد او پیش
  و خواستن بین چیزي... داشت عجیبي احساس... بست را چشمانش... کرد

  و داشييتن دوسييت بین انگار... بین... نداشييتن و داشييتن بین... نخواسييتن
  انها... داشييت یاد خوب رو نخواسييتن و نداشييتن... بود مرز لب... نداشييتن
شتن اما... بودند مرز سمت این سرزمین ستن و دا ستن؟؟ دل و خوا  نه!!!... ب

 چه دانسييت نمي!!! نداشييت خواني هم قلبش قوت پر بله با مغزش در غلیظ
 هم شاید!... کند؟ باور خواست نمي و دانست مي هم شاید!... شده؟ مرگش

 باقي روز 05 از بیشتر داشتن این از!... کند؟ قبول خواست نمي و کرد مي باور
  پسرك... شد خود اتاق وارد و کند او در روي از عصبي را دستش!!! بود نمانده

 بازي در که رفت مي شمار به انهایي از... بود بازي مشغول جا همه از خبر بي
 متوجه هومن... اورد لب بر لبخندي طاها عمو  ورود با!!... شييوند مي غرق
  كدفعهی طاها... زد بالشش بر مشتي حرصي و ایستاد تختخوابش کنار... نبود
گاهي کرده جور و جمع را خود اي خت اطرافش به ن ندا ند... ا  کار باز نك
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 به را هومن نگاه طاها ناگهاني حرکت!!... ندارد خبر خود و کرده اشييتباهي
شید عمیقي نفس... کرد متمایل او سمت  چهب روي به لبخندي کرد سعي و ک

 با و شد نزدیكش کمي... کرد حس را لبخندش سردي نیز خود اما!!... بزند
 يباز مشغول دوباره و کرد راحتي خنده طاها... کشید سرش به دستي مالیمت

  هنشذ... شد خیره بیرون به و رفت پنجره سمت به... بود برقرار امنیت... شد
.  ..شييد خیره بیرون به و رفت پنجره سييمت به!!... * * * بود درگیر شييدت به

  شیدا. ..بود گرفته را تصمیمش که شد مي مدتي!!... بود درگیر شدت به ذهنش
ست مي را ست مي زندگي براي را او... خوا ستش... خوا شت دو   دختر!... دا

  سخت برایش باره این در مادر با صحبت!! بود هم زیبا... بود راحتي و شاد
صمیم... بود شت ت  هک بگوید چگونه بود بلد او... بزند حرف هدیه با اول دا

 مي اش شنونده که کرد مي حرفي پر انقدر اصال!!... کنند قبول را حرفش همه
 مي راضييي را او بایسييت مي اول اما!!!... بگي تو چي هر خب خیلي گفت 

ست مي چند هر... کرد ستش انقدر خواهرش دان ضایت براي که دارد دو   او ر
 کجا... چیه؟ اسمش پرسید  مي او از هدیه شك بدون... دهد انجام کاري هر

  پشييت از... سييوالها قبیل این از و... کیه؟ مادرش و پدر... کنه؟ مي زندگي
 !!...کرد مي پیدا پاسييخي سييوالها این براي باید حتما... کشييید کنار پنجره

شنش شته را کاپ شتن حال در... افتاد راه بردا شپزخانه مقابل از گذ س ا  -: یدپر
ست؟ هدیه ضا با کنم فكر -: گفت او به نگاه بدون مادر کجا ! !خرید رفتن ر

 مادر! خرید؟ رفتن کجا اي جمعه روز -: گفت و انداخت باال ابرویي هومن
شت را ظرف در سرش سمت به و گذا شت پ   پس!!... بدونم چه -: گفت و برگ

 -: گفت و داد تكان سري هومن!! بیرون رفتن رضا با خالصه!!... گردش رفتن
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ضا ست هم وقتي اینجاس روز هر که ر  هو یه... بره مي داره برمي رو هدیه نی
شون خونه سر برن   این وخ یه هومن ا  -: گفت و کرد اخمي مادر!! دیگه زندگی

  برا هم نامزدي... داري؟ کار چي... میشه ناراحت ها نزني خودش پیش حرف
شن خوش بذار... دورانیه خودش شمانش با حالیكه در و!! با   صدقه قربان چ
  :گفت و زد لبخندي هومن!! خودت نامزدي... ایشاا -: گفت رفت  مي پسرش

شه حاال اخه -  کارش وقت هر خونش بره اگه حداقل کرد پیداش جا هیچ نمی
  بیرون رم مي دارم -: رفت در طرف به و!! کنم پیداش کجا دونم مي داشييتم

 ارناه -: گفت گشت  برمي گاز طرف به دوباره حالیكه در مادر ندارین؟ کاري
  سييوار خدافظ فعال... اره -: گفت در دسييتگیره به دسييت هومن! میاي؟ که

شینش شان سر را شیدا مواقع اکثر... افتاد راه و شد ما ... ردک مي پیاده خیابان
ضي شیدا ... کردن پیاده از بعد دوباري یكي اما... ببردش در دم تا شد نمي را

  اپارتمان همان به بار هر... شناخت مي را شان خانه... بود کرده تعقیبش ارام
ستگاري!... بود رفته سمي خوا  فتهگ چیزهایي لفافه در گاهي ولي بود نكرده ر
  خواست مي... شد پیاده و داشت نگه انها خانه از دورتر کمي را ماشین... بود

  جهت هر از زند مي حرف هدیه با وقتي خواست مي دلش... کند تحقیق کمي
 رد... امد مي تحقیق براي که نبود بارش اولین... زد قدم کمي... باشد مطمئن
سد شان کوچه هاي مورچه از بود مانده فقط هدیه ازدواج ضا ایا بپر  حال تا ر

  بهتر سييوپري... بود انها منزل اطراف در مغازه چند!!... نه؟؟ یا کرده لهتان
 مي را همه مارکتها سييوپر هاي فروشيينده که داد مي نشييان تجربه!... بود

سند  مي نظر به ساله 15  10 حدود مردي داد سالمي و شد داخل!!! شنا
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 مي... داشييتم سييوال کریمي اقاي خانواده درباره ببخشييید -: گفت... رسييید
شون؟ سید شید -: گفت! شنا شت سوال کریمي اقاي خانواده درباره ببخ ... مدا

!!... کریمي؟؟ اقاي... نه-: گفت و کرد فكر کمي مرد! شييناسييیدشييون؟ مي
 - :گفت و کرد بیرون به اي اشاره هومن شینن؟؟ مي کجا!!نمیاد یادم به چیزي
  و دام بیرون دخل پشت از فروشنده!! گرانیت نما... طبقه سه ساختمون همین

  کریمي اقاي اینجا... نه!!...سيياختمون؟؟ این -: گفت و کرد نگاه بیرون به
شنده!! دارم اطمینان... بله - کنن؟؟ مي زندگي اینجا مطمئني!!... نداریم   فرو
  قايا ساختمون این اول طبقه!!!... کني مي اشتباه نه -: گفت و داد تكان سري

  ازدواج همه هاشييون بچه که هسييتن زني پیر و پیرمرد یه... هسييت رحیمي
ست فرخي مهندس اقاي دوم طبقه... کردن ساله بچه یه که ه  طبقه... داره دو
:  گفت و کرد فكر کمي هومن!!... داره بچه دوتا که هست مهدوي اقاي هم سوم

شونه؟؟ چند مهدوي اقاي هاي بچه - شنده سال شمانش فرو   و کرد ریز را چ
!! خیر امر برا راسييتش -: گفت ارام هومن! پرسييین؟ مي چي برا -: پرسييید

شنده   یكي مهدوي اقاي هاي بچه... بابا نه -: گفت و انداخت باال سري فرو
 مي کي دنبال شييما... سيياله هشييت هفت کنم فكر یكي اسييت سيياله چهار

 هن -: گفت و کرد فكر کمي هومن!! کني مي اشتباه رو ادرس شاید!... گردین؟
شتباه سم به دختري -! گردي؟ مي کي دنبال -... مطمئنم... کنم نمي ا   داشی ا

ستي دار مغازه!! کریمي شش به د شید ری  هن!!... کریمي؟؟ شیدا -: گفت و ک
 با هومن!! ندارن بخت دم دختر ساختمون این در مطمئنم ولي!!.. شناسم نمي

  دار مغازه! شناسیدشون؟ نمي شما احتماال و باشن ممكنه -: پرسید سماجت
 ...شناسم مي خوب رو ساختمون اون اهالي من... اصال نه -: گفت اطمینان با
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  لاو طبقه که باشييه پیرزني پیرمرد اون نوه شيياید -: گفت فكر باکمي هومن
شینن  دونم مي من که اونجایي تا -! کنه؟ زندگي اونا با که ندارن اي نوه!!... می

شتر اطمینان برا ولي... نه شون از بی  -! ه؟خون اون رفته که دیدي... بپرس خود
  فروشيينده!! کریمي شييیدا -! بود؟ چي اسييمش گفتي -: گفت دار مغازه بله

شت شانیش بر انگ سم مي خانوم شیدا یه اونجا -: گفت و نهاد پی   ليو... شنا
ست مجرد سر!!... کرده ازدواج نی شنده!!! فرخیه مهندس هم  با و سوالي فرو

  زا بیشييتري چیز!!!... ایسييتاد کمي گیجي با هومن!... کرد نگاه او به تعجب
شنده صل فرو شت...داد تكیه دیوار به... زد بیرون مغازه از... شد نمي حا   دا

شید عمیقي نفس!... بود؟ چه جریان!!... کرد مي فكر  در شود نمي مگر... ک
  شیدا بود مطمئن... شود مي چرا!!... باشد شیدا اسمش نفر دو ساختمان یك

ست مهمان انجا شه... رفته ساختمان داخل بود دیده باري سه دو نی   سر همی
  مگر... بدهد بد گواهي داد نمي اجازه دلش به! کرد مي اش پیاده خیابان همین

 ناخود... زد قدم کمي!... نداشت امكان چیزي چنین اصال... نه... بود ممكن
 نبود نه... شد خیره ایفون روي اسامي به... دید انها درب مقابل در را خود اگاه
 مي باید بود  شييده گیج... باشييد منتظر توانسييت نمي... نبود کریمي... 

 هومن بله -: داد جواب زني پیر صييداي... زد را اول طبقه ایفون!!... فهمید
!  شما؟ -: گفت دوباره زنه پیر!! در دم دقیقه یه بیایید شه مي ببخشین -: گفت

  نهمی از پسرم خب -: گفت پیرزن!! داشتم سوالي هاتون همسایه درباره من -
 در شما... خب بسیار -: گفت ناچار و نهاد پیشاني بر دست هومن! بپرس جا
سین؟ مي کریمي شیدا خانوم ساختمون این سخ! شنا شید طول کمي پا  -: ک
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  اقاي همسير... داریم خانوم شيیدا یه سياختمون دراین ما!!... کریمي؟ شيیدا
ست یادم فامیلیش نام... فرخیه س مطمئن باز... کریمیه انگار اره... نی ... تمنی

شون کاري اگه -----------------! بزنین رو دوم طبقه زنگ دارین باها
------------------------------------------ 

سي مانند... برد اتشم شد شده گم دریا در که بود ک ستاده زده بهت... با   ای
 یعني!... گنجید نمي باورش در اتفاق این!!... کند چه دانسييت نمي... بود

صال!... چه؟ ست؟ ممكن مگر ا  مي دروغ یكي شاید!... ندارد امكان نه!... ا
  یرغ... هرگز... کند باور توانست نمي... نه!!... نگفت که نفر یك ولي... گوید

 با!!.. نبود درسييت چیزي یك!!!!!!!!!!!... باشييد متاهل شييیدا!!... بود ممكن
  قیمم*س*ت که بود داشته نگه جایي... رفت ماشین سمت به مطمئن نا گامهایي

شود دیده ساختمان از شت... ن ست رل پ ش شت دید انجا به... ن   هزاران... دا
سخي یك هیچ براي اما... بود ذهنش در سوال   فكر یك فقط... یافت نمي پا
  غیر... هبل... بوده اسمي تشابه یك... است کرده اشتباه... بود ارامبخش برایش

ست نمي این از شد توان سته فقط!!! با ش  به.. .بود زده زل ساختمان درب به و ن
! !یابند جوالن ذهنش در بودند نیافته اجازه که سييوالهایي براي جواب دنبال

شت ساعتي دو حدود ست... شد باز ساختمان در... گذ   از قدي بلند مرد نخ
!!!... شیدا... او از بعد... داشت آ*غ*و*ش در را خردسالي کودك امد بیرون در

  مدا بیرون شیدا او از بعد!!!... شیدا فقط... نه شیدایش نه... نه!!!... شیدایش
شت زمین را کودك مرد ستش شیدا و گذا  درب سمت به مرد... گرفت را د

  داد ارقر عقب صندلي در را کودك شیدا... اورد بیرون را ماشین و رفت پارکینگ
 هومن و کرد حرکت مزبور ماشین!!!... کرد اشغال را راننده کنار صندلي خود و
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 همانهایي از!!!... خندید راننده و گفت چیزي ماشین داخل شیدا... زد خشكش
  لبخند شیدا و زد اش شانه به تلنگري راننده!!!... گفت؟؟ مي هم هومن به که
... !هومن متحیر چشمان از بربست رخت خنده و!!!... اورد لب بر شیطنتي پر

 دنیا یك و ماند هومن... ماند هومن و گذشييت کنارش از ارامي به ماشييین
ست نمي دیگر که سوالهایي!!... سوال سي از خوا سد ک   برجاي حیران... بپر
سید مي نظر به ناممكن برایش دید انچه باور!!... بود مانده شم به اگر... ر  چ
 به... بود خورده بسييتني او با!!... کرد نمي باور هرگز و هرگز بود ندیده خود

هار ته نا فه در... بود کرده کوهنوردي... بود زده قدم پارك در... بود رف فا   ل
گاري قدر!!... بود کرده خواسييت قدر!!!!.. بود چ ها این چ !!!!!!!!  بود دور بود

  چنین چگونه!!... نه!... دار؟ شييوهر زن یك از!... که؟ از!!! خواسييتگاري؟؟؟
  قرار او با مدام متعهد و متاهل زني دارد امكان چطور!! نه... است ممكن چیزي

گذارد؟؟ مان روي را سييرش!!! ب هاد فر حال... بود حس بي... ن ... بود بی
 لورده و له... باشد کرده سقوط خراشي اسمان از که کسي همچون!!!... ناباور

سش... بود سا  چه!!... بود شده گرفته بازي به ساده چه... هایش باور... اح
  وسييط این! را؟ کجا!... بود؟ کرده اشييتباه را کجا!!... بود باخته را انها راحت

 در اي حلقه هیچ... کرد فكر کمي!!!... گ*ن*ا*هش؟! بود؟ چه او گ*ن*ا*ه
 سقوط یك!!!... بود سختي سقوط!!! ازدواجي حلقه هیچ... بود ندیده او دست

 کسي همچون... بود داده دست از را زمان!... گذشت؟ چقدر... نكردني باور
صابت سرش به اي ضربه که شد کرده ا  گاه به گاه صداي!!... زد مي گیج با

  فرمان زا سر!!... بود نشنیده اصال هم شاید... بود گرفته نشنیده هم را موبایلش
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شت شتي به و بردا ساس چرا فهمید نمي هنوز... زد تكیه پ  مي گ*ن*ا*ه اح
  جز هومن... که سيفیدي پرشيیاي... شيد رد کنارش از ارام ماشيیني!!... کند

شین!! ندید ان در سیاهي شینانش و ایستاد ما   دندبو همانها... شدند پیاده سرن
!!... شیدا... شیدا آ*غ*و*ش در و بود خواب کودك اینبار اما!!... نفر سه همان
...  کرد مي جابجا وسييایل مغازه بیرون سييوپري فروشيينده!!... بچه ان مادر

  تالش!! رفتند داخل نفر سييه ان... کردند بدل و رد فرخي مهندس با سييالمي
... شييد سييوپرمارکت وارد و رفت پایین هومن!! اخر امید... اخر تیر... اخر

شنده شنایي نگاه فرو سید رمق بي هومن... انداخت او به ا  هک اقایي این -: پر
 -! بچه؟ و خانوم اون و - بله -! بود؟ فرخي اقاي کردین علیك سالم باهاش

سر هم اونا خب ستاد... فرزندش و هم شنده کالم تا نای  بي... شود تمام فرو
ند مي هدف ند مي فقط... را قدر... را ند!... ؟ چ عت؟ چ مام!... سيييا   ت

...  ایمانش!!... داشييت باور که را چه هر!!... بود ریخته هم به محاسييباتش
قادش مانش؟!!... اعت مانش!!... نه!... ای یك!! ای  من خداي... بود غروب نزد

  وير... ایستاد نماز به... ساخت وضو... کرد توقف پارکي کنار سریع!!! نمازش
 نگاه... دیگران نگاه به توجه بي... سيينگ از مهري با... پاییزي زرد چمنهاي

 عدم به گاه... حماقت به گاه... کردند مي متهم ریا به را او گاه که هایي
شنفكري ست مي... بود مانده نمازش... نبود مهم هیچیك اما!!!!... رو  مي بای

ست... خواند ش ست چمنها همان روي... ن ش   و کرده ب*غ*ل را زانوانش... ن
سته ش ضور... بود ن   ان اگر فقط!! کند کاري نتواند که بود سدي کودك ان ح

 تمح به... گفت مي شوهرش به را جریان تردید بدون!! نبود اگر!!! نبود کودك
 یقه به دسييت قیمت به حتي... نداشييت بخشييش مورد این در... گفت مي
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شت قیمت به حتي... شدن   ولي... شنیدن درشت قیمت به حتي... خوردن م
  هورط این در دیگر بار... دیگر هومني... دیگر یكي تا گفت مي... گفت مي

 کودك ان نداشت حق او و... پدر به.. داشت نیاز مادر به کودك ان اما... نیافتد
شتن از را شید مي کنار صدا بي... کند محروم دو ان دا  کنار... حرف بي... ک

شید مي ست انقدر... ک ش  نماز وقت دوباره... شد تاریك تا... شد غروب تا ن
  حرکت بي... شد ماشین سوار و برخاست... داشت وضو که خوب چه و بود

  و زد استارت... بود شده ارامتر کمي... بست را چشمانش و نشست ان درون
  گوشييش در موبایلش صييداي... راند مي هدف بي و اهسييته... کرد حرکت
 !!!!!!!!!!شیدا... کرد نگاه و گرفت دست به... پیچید
شید درهم را اش چهره شي تنفر با اي لحظه... ک ست در را گو شرد د  با و ف

 به ماشييیني... خیابان چپ الین به... کرد پرت بیرون به پنجره از عصييبانیت
 هب اینه در برنگشت حتي!!... شد تكه هزار گوشي و گذشت رویش از سرعت

شي الشه صله... کند نگاهي هم گو شت را جا هیچ و کس هیچ حو  در... ندا
 کالغها قار قار صداي به و ماند همانجا شب تمام... داشت نگه ساکتي مكان

شیني گاه به گاه گذر صداي و   چیزي به انكه بي... سپرد گوش کنارش از ما
شد شت حال... زد چرتي هم شاید... شب تمام... بیاندی  مي فقط فعال... ندا
. ..بماند انجا توانسييت مي کي تا... بود ریخته هم به... باشييد تنها خواسييت

  افشاطر فضاي... گشت را خیابانها دیگر کمي... بود شده صب ... کرد حرکت
... دران منزل طرف به... بود خودشان خانه نزدیك گویا... رسید مي نظر به اشنا

 همه پدرش  ماشین!!... عرفان ماشین!... رضا ماشین!!! بود خبر چه در دم اوه
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شود را حیاط درب و شد پیاده!!!... بودند شده پارك بیرون شینش و گ  هب را ما
 -: داد تشييخیص را عرفان صييداي شييدن پیاده هنگام!... اورد حیاط داخل
ستش!!! هومنه شت اختیار بي را د !!!... کرده کار چه فهمید مي تازه!!!... کرد م
سف به سري ستگیره به در!!! رفت داخل به معطلي بي و داد تكان تا  در ده نز د

  و رفت داخل هومن!!! هومن؟؟؟ -: گفت فقط که بود عرفان باز... شييد باز
شتند تن به بیرون لباس همه... انداخت اطراف به نگاهي  هب رنگ مادر!!!... دا
 کرد مي نگاهش سینه به دست رضا.. کرد مي گریه هدیه... بود نمانده رویش

  رو درپ!... نكرد دریافت پاسخي سالم -: گفت اهسته... بود درهم پدر قیافه و
 یچسوی هومن! بودي؟ کجا دیشب -: پرسید تندي لحن با و ایستاد رویش در
... ليو!!... بود گفته را راستش... خیابون تو -: داد پاسخ و فشرد دستش در را

  او صييورت به محكمي کشييیده و برد باال را دسييتش پدر!... نیفتاد مقبول
 که همانطور هومن... شيد حكمفرما بدي سيكوت اي لحظه براي... نواخت

ستش شانه سمت به صورتش   اش ساله 56 پدر کرد فكر بود  شده متمایل را
 سعي و بود مشخص اش گونه سوزش از این... است قوي کافي اندازه به هنوز
  الس ده!!! بود کي بود  خورده سیلي پدر از که باري اخرین بیاورد یاد به کرد

 که بود ان از تر مغرور!!! پیش سال پانزده هم شاید... پیش سال دوازده... پیش
ستش سته... ببرد صورتش طرف به را د   صدق به و انداخت پایین را سرش اه

شته را دوم گام... کرد حرکت اتاقش  به رفتن صبي صداي که بود برندا   درپ ع
  درپ سمت به دوباره!!... بود نشده تمام پس... کرد توقف! کجا؟ -: شد مانعش

 -: فتگ عرفان... بزند حرفي پدر اینكه از قبل... ایسييتاد بیحرف و برگشييت
...  کرد حرکت خروجي در سمت به و!!!... دارم کار!!... میرم دیگه من ببخشید
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ست نمي ستش شدن توبیخ شاهد خوا شد دو  مي معذب هومن شاید... با
  يتای هشت هفت شك بي و بوده کجا که پرسید مي او از مفصل بعدا!!!... شد
  حظهل!! بخوابد نتوانسته او خاطر به شب یك که کوبید مي اش کله و سر به هم

!...  داد تكان برایش سري نامحسوس هم هومن... کرد او به نگاه یك فقط اخر
شم همچنان پدر شمش در چ صبانیت با... بود چ سیدم -: گفت ع شب پر   دی
  تو... بهتون گفتم رو راسييتش هم من -: گفت لب زیر هومن! بودي؟ کجا

صباني پدر!! بودم خیابون  مزمهز! کردي؟ مي کار چي خیابون تو -: گفت تر ع
شید داد پدر!! هیچي -: کرد  شبانه یه!... هیچي؟ چي یعني!... هیچي؟ -: ک
مل روز قت... خبریم بي ازت کا یاي اونو  نمي کاري هیچ... گي مي م

  کشید عمیقي نفس هومن! چي؟ هان!... هومن؟ کردي فكر چي تو!... کردي؟
سته... داد تكیه دیوار به را اش شانه یك و !!...  کرد نمي فكري هیچ... بود خ

  متما منتظر و انداخت پایین را سرش!! نكند فكري هیچ کرد مي سعي یعني
  لقاب طور به حاال که پسرش باالي و قد به نگاهي پدر... شد پدر دعواي شدن

..  .شدي بزرگ چون کردي فكر -: گفت و کرد بود تر درشت خودش از توجهي
!!... اره... بكني؟ توني مي خواست دلت کاري هر... شي مي دکتر داري چون

سر اقا خیر نه   پیروي جااین قوانین از باید کني مي زندگي خونه این تو وقتي تا پ
  رو شييب خانواده اطالع بدون هم یكبار امروز به تا پدرتم که هم من... کني

 چشم رو خانودش نداره حق کسي هیچ!... نداشتم حق یعني... نموندم بیرون
 هومن!! نیومدي؟؟ خونه دیشب چرا -: گفت حرص با دوباره و... بذاره انتظار
 را حقیقت!... نباشد؟ دروغ که بگوید توانست مي چه... داد تكان سري کالفه
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ست نمي که ستد ساکت بود ناچار پس!!!... بگوید توان  تا ار پدر دعواي و بای
:  گفت هدوبار پدر! ببخشید -: گفت زیر سربه و اهسته خیلي! کند تحمل انتها

 با و گرفت را پدر بازوي ارام و امد جلوتر مادر!! بده رو سييوالم جواب -
  بيعص و کشید گردنش به دستي پدر!! کافیه یعني که کرد اي اشاره چشمانش

 ختم یعني این... شييناخت مي خوب را پدر... الله اال اله ال -: کرد زمزمه
  اتاقش سييمت به و گرفت دیوار از را اش تكیه... بود مرخص پس!!... کالم
 ...رفت
س رفتن تا هادي اقا... رفت اتاقش سمت به و گرفت دیوار از را اش تكیه   رشپ

شم با را او اتاق به  -: تگف ارام و گرفت باال را صورتش بعد و کرد تعقیب چ
 مي نببی برو بیا دخترم -: گفت و کرد هدیه به رو و!! شكرت مرتبه هزار خدایا
شی باال را اش بیني هدیه!! بگه شاید راحتتره تو با!... شده؟ چي فهمي   و دک

  اتاق طرف به و باشييه -: گفت و کشييید اشييكش در غرق صييورت به دسييتي
 بودم کرده نذر -: گفت و رفت همسييرش طرف یه هادي اقا... رفت برادرش

!... نمک قرباني براش گوسفند یه خونه  برگرده خودش پاي با سالمت  و سالم
 -: گفت و داد تكان رضایت به را سرش خانوم معصومه!! کار این دنبال رم مي

  اسخپ رضا! سالمه؟ ماشینش رضا -: گفت هادي اقا... برو باشه...  باشه قبول
  تصادفي انگار خدا شكر... سالمه.... کردم نگاش خوب... اقاجون بله -: داد
 به اي تقه هدیه. بریم... البته -! کمك؟ میاي... شكر خدارو -!! نبوده کار در
شیده دراز بیرون لباس همان با هومن... شد وارد و زد در   روي را بازویش و ک

شمانش  در تغییري اینكه بدون هومن سالم -: گفت ارام هدیه... بود نهاده چ
 هدیه!! نپرس چیزي هدیه... سييالم -: گفت و کشييید اهي... بدهد حالتش
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... کرد خیس را صييورتش و جوشييید دوباره اشييكهایش فقط... نگفت چیزي
شمانش روي از را بازویش هومن شید چ   داري -: گفت و کرد نگاه او به و ک

شت نه که گریه هدیه کني؟ مي گریه  مي هیچ -: گفت... کرد مي هق هق دا
!...  گذشييت؟ چطور بهمون دیشييب دوني مي هیچ!... کشييیدیم؟ چي دوني

صاف بي!... رفت؟ کجاها تا فكرمون میدوني ... !گرفتي مي تماس یه الاقل ان
شتیم؟ کجاها تا دنبالت دوني مي ضا وقتي میدوني!... گ  ونهسردخ تو رفت ر

.. .شد مي سیخ برتنش مو هم یاداوریش از کرد مكث کمي و... تا بیمارستان
  ونيت مي اصال -: گفت بلندتر و لرزید مي تنش اتفاق ان و لحظه ان تصور از

 هومن!... شد؟ حالي چه پدر فهمي مي!... کشیدم؟ چي لحظه اون من بفهمي
ست ست تخت کنار و برخا ش ست مي خوب... بود کرده بد...ن  هدیه... دان

فت معترض قت اون -: گ یابون... میگي گردي برمي و  هیچي... بودم خ
 صورت و سر به دستي هومن!... هومن؟ شده چي!... نپرس؟ هیچي... نشده
.. !.بده فرصت بهم فقط... هدیه بهت گم مي... گم مي -: گفت و کشید خود
 -: گفت و نشست کنارش هدیه!! کنم مي خواهش!... دیگه وقت یه!... نه حاال
  اتفاقي حتم به!!... کردي نمي کارا این از تو دونم مي که من!... شده؟ چي اخه

ستم از کمكي شاید... بگو!!... افتاده :  فتگ و کرد تلخي خنده هومن! بربیاد د
  بهت که گفتم... دارم اطمینان... برنمیاد کسي دست از کمكي نه!!... کمك -

  و شييد بلند تخت روي از هدیه!! نمیتونم حاال کن باور... نه حاال اما گم مي
  همین منتظر انگار هومن!! اي خسته میدونم... کن استراحت... باشه -: گفت
 مي... کرد نگاه برادرش به هدیه... کند غش تختش روي دوباره تا بود حرف
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 نهوم... کرد مي صبر جواب به رسیدن براي باید اما... هست مشكلي دانست
  و فتر خود اتاق به... کند بلندش دوباره نخواست... بود خوابیده پتویش روي

 چي -: پرسييید مادر خروج محض به! کشييید هومن روي به اورده را پتویش
ضا و بابا!!... بعدا نه حاال گه مي... نمیگه هیچي -! شد؟  بابات -! کجان؟ ر

 -. ..کاراش دنبال رفتن دوتایي...بوده کرده نذر گوسييفند هومن سييالمتي برا
 معصومه... نذاشتین هم رو چشم دیشب... بخوابید برید شما مامان... اوهوم
  الشح این با... ببر صبحونه هومن برا بیا!... نمیاد خوابم... نه -: گفت خانوم

  چیز هر از بیش خواب به حاال... مامان نه -!! باشه خورده چیزي کنم نمي فكر
شه -... داره نیاز اي دیگه شب از هم تو... بخور خودت الاقل برو بیا... با   دی

شم دومیش من که خورده کي - نخوردي چیزي شمانش!!... با شود را چ   و گ
 ساعتي چهار سه پس... بود یك نزدیك ساعت... گذراند نظر از را ساعت
سي و کش... بود خوابیده ست و داد بدنش به قو . ..شد خارج اتاق از... برخا

شویي در به ست سیده  د   ان به... نمود جلب را نظرش حال صداي و سر نر
  ختهاندا زمین روي بزرگي سفره!!!... بود خبر چه!!! بابا اي... شد کشیده سمت

  درپ به رضا... کرد مي بندي بسته مادر!... کرد مي خرد گوشت پدر... بود شده
 دامادهایي از امد مي بدش قدر چه اه اه... کرد مي خدمتي خوش زن مادر و زن
 با و امد بیرون اشپزخانه از دست به سیني هدیه!!! کنند مي لوس را خودشان که

 !شدي؟ بیدار هومن... ا   -: گفت هومن دیدن
  و کشييید اي خمیازه هومن... چرخید او سييمت به سييرها همه هدیه حرف با

  اش چانه به دستي حالیكه در هومن... دادند جواب همه تقریبا سالم -: گفت
شید  مي شگرانه ک س سیده که بود او فقط...  کرد هدیه به نگاهي پر   وابج نپر
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شتنت سالم براي بابا -: گفت هدیه!!... داد مي  گاهن هومن! بود کرده نذر برگ
  انگشييت... داشييت اش چانه به دسييت که همانطور... کرد انها به اي دوباره

 هیچ يب! گذشت لبش از گذرا تبسمي و!!... کشید اش گونه روي به را شستش
  اقاي راب ببر رو ها بسته این بیا!... هومن؟ -: گفت پدر که برود برگشت حرفي

  اول ندارین اي عجله اگه... چشم -: گفت و کرد نگاه پدر به هومن... رسولي
ست او به ل*ذ*ت با هادي اقا!! بعد بخونم  رو نمازم ...  بابا نه -: گفت و نگری
  معصييومه... رفت وضييو براي هومن! بخون رو نمازت برو... ندارم اي عجله
  جیگر سييیخ دو یكي هومن برا پاشييو  زود... مادر جان هدیه -: گفت خانوم
 -: گفت شيیطنت با هدیه!! کنه مي ضيعف... گشينشيه حتمي بچم... بكش
  غذا هم روز ده هیكل این نترسييین!... کردین؟ لوس تغاریتونو ته باز مامان
 ههدی... ماشاا بگو -: گفت سرعت به خانوم معصومه!! نمیشه هیچیش نخوره

 -: گفت دل ته از و رفت ضييعف برادرش براي دلش لحظه یك... خندید
شاا شاا هزار... ما شاالله ان دنبال به و... ما   باللهي اال قوت ال و الحول و ما
ست خوردن و نماز خواندن از بعد!! کرد فوت برادر سمت به و خواند   پخت د
سته! خواهر شت هاي ب ست در را اماده گو سولي اقاي به -: گفت و گرفت د   ر
 - !جریانه در خودش... بیا بده فقط... نه -: گفت پدر! بگم؟ باید هم چیزي

 ...کنم دیر کم یه شاید... اممم -: گفت و کرد مكثي در از خروج از قبل باشه
شان نگاه ولي نپرسید چیزي کس هیچ!!... ساعتي یه شخیص را نگران ... ادد ت

سمي شیم -: گفت و زد تب ستم مي... شده گم گو  هباج از یكي به سري خوا
شیش خب"کرد فكر خود وبا! کنم تعویض رو کارتم.. بزنم مخابراتي هاي   گو
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ست دونه نمي که حاال چون... دیگه شده گم   نمي -: گفت هادي اقا!!" کجا
  رو قبلي گم مي زنم مي زنگ حاال همین... دارم اشينایي یه من... بري خواد
 -: گفت و کرد مني من هومن! کنه صييادر برات رو جدیدش یه و کنه باطل

 کرد تعجب چند هر هادي اقا!! کنم عوض رو ام شماره کال خوام مي... راستش
  نونمم -!! بده برات جدید کارته سیم یه گم مي... باشه -: گفت ارامش با ولي

  يفروش موبایل به سر یه رسولي  اقاي پیش ري مي داري که حاال هومن پس -
 هومن... کنم مي حساب باهاش خودم... بردار هم گوشي یه و بزن هم اقا علي

شكرم -: گفت و زد لبخند صنعي اخمي پدر!! خرم مي خودم... نه ولي مت  هب ت
شاني شتیم تو و من حاال تا کي از -: گفت و اورده پی   بارش دومین این که دا

شه؟ ! کنم جبران باید هم خودم زدم خودم که ضرري که بود این منظورم -! با
 هومن!! راحتي طور هر... باشييه -: گفت و کرد نگاهي پسييرش به هادي اقا

 ارض و!! میونه در دختر یه پاي نكنم غلط -: گفت پدر او خروج از بعد... رفت
 هومن... نه -: گفت مادرانه مادر !! بوده میون در بگیم بهتره -: کرد اصييالح

صال ست حرفها این اهل ا !!...  مامان چرا -: گفت و زد پوزخندي هدیه!!!!!! نی
شون نكنه شریف چیزي امامي پیغمبري ای  مامانم !!... ندارم خبر من و دارن ت
شه مگه... همن عین مردا همه شون می شن کارا این اهل یكی   اي تیكه با و... نبا

 رضييا!!... امد او به ابرویي و چشييم و کرد نگاه او به بود انداخته رضييا به که
  زیر و!!! جون اقا... شييما جون از دور البته -: گفت بعد و کرد او به نگاهي

ستي شاني و خط و داد باال را ابروانش هدیه... خندید پو شید برایش ن .. !!.ک
  ان!! نماند تنها عزیزش نامزد با روز ان ماند مي یادش باید... زد لبخندي رضا
 حتي... شد سبكتر حادثه ان و غم ان سنگیني... گذشت دیگر روزهاي و روز
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  هنشذ روي ان تاثیر اما... گردید سپرده ذهنش قسمت دورترین به شیدا خاطره
  وجودش در همیشييه براي مخالف جنس به اعتمادیش بي... شييد ماندگار

صرارهاي... ماند  هومن که جایي تا... بود ثمر بي ازدواجش براي مادر و پدر ا
 مي جدا و گیرم مي خونه من شييدنه جدا به اصييرار اگر... گفت را اخر کالم
... گردید تر کمرنگ و کمرنگ ازدواجش درباره صحبت که شد واین... شم
  از نچو عرفان... بود هدیه و عرفان شدند خبر با شیدا جریان از که کساني تنها
شه چون هدیه و بود جریان در اول  هم جریان ان از بعد... بود همرازش همی

ضي اما کنند راغب ازدواج به را او که کردند تالش خیلي عرفان هم و هدیه   را
 يم هدیه هرچه!!... کند اعتماد زني به تواند نمي دیگر گفت مي!! نشد که نشد

  و نیستن هم مثل همه که درسته -: گفت مي!!... نیستند هم مثل که همه گفت
شن بد همزمان تونن نمي همه   دبع و بگیرم زن داري انتظار چطور تو ولي... با
  دشای... منه از ایراد شاید تونم نمي!!... برم بذارم خونه تو راحت باخیال اونو
 دم مي ترجی !!... هدیه تونم نمي!!... تونم نمي ولي کنم  مي اشييتباه دارم

  اديزی بود گفته او به هدیه بارها! بدم ازار رو یكي و کرده ازدواج تا نكنم ازدواج
  بدبین خواهرم اره -: کرد نمي تكذیب را حرف این هومن!!... شييدي بدبین
   نشید راضي بردارید سرم از دست کنم مي خواهش فقط... توه با حق... شدم

  دستش نشد کشیده با!!... *** کنم بدبخت بدبینیم شما قول به این با رو ادم یه
  طاها به لحظه چند. 0: دهم فصييل... بود طاها... برگشييت حال زمان به

سهاي از بود پر...نگاهكرد سا  جانم-: گفت مالیمت به!!... نقیض و ضد اح
شمانش حالیكه در طاها! طاها؟   پیش برم خوام مي من-: مالیدگفت مي را چ
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شه-!! مامانم شت! عزیزم برو... با شت و برگ ستاد پنجره به پ   و ادد تكیه... ای
 چشم دوباره و داد و سامان و سر را اش اشفته ذهن کمي... بست را چشمانش

  اندیشييید و بود لطیف چقدر ذهنش در نام این انعكاس!!!! ملیكا... گشييود
 فرد این به نسييبت که شييود این منكر توانسييت نمي... او خود مانند درسييت
...  گرفت مي سرعت قلبش ضربان او اوردن یاد به با... دارد دلپذیري احساس

ستش زیر دوید می شیرین حس یك او آوردن یاد به با   او آوردن یاد به با...  پو
  و رفت تخت طرف به... پایش و دست در چرخید می محسوس وزنی بی یك
  و گذاشت بالشت روي را سرش.. نهاد بالش روي را مختلفش افكار از پر سر
  و بلند های مژه هنوز قطعا دیوار سوي ان که دختری به کرد فكر...  کرد فكر

  پلک شييک بدون که جوانی مادر به کرد فكر...  هسييتن خیس اش برگشييته
  یبین و حالت تجسم از و شده قرمز کوچكش بینی نوک و کرده ورم چشمهایش

  اوج تعصب در اوج در زیباست چقدر و... نشست لبش روي خنده دختر ان
 یكبار ار اخیر اتفاقات داشت... بزني لبخند یادش به و باشی کسی از دلخوری

... ملیكا و او ناخواسيته محرمیت...حج به امدنش... چید مي هم کنار دیگر
مت قاو باني و... مالیمتش... منطقش... خروشييش... او م بل غیر مهر   قا

... امد مي جوش به خونش اش دوباره یاداوري از... اوه... امروز و!!... انكارش
گاه آوردنش یاد به با  ادی به با... زدن ی اماده و شدن می مشت دستانش ناخودآ

سش وقاحت همه ان و لحظه ان اوردن  یاد آوردنش یاد به با... شد می تند نف
... زد می دلدادگی از دم که داد می گوش مردی حرفهای به که افتاد دختری

ست داد مي اجازه اگر عمرا   صدمتري از هم نگاهش حتي!!... نه که مهدیار د
كا گذرد ملی جازه... نه!!... ب ما!! داد نمي ا  مي ازرده را فكرش چیزي یك ا
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... روز05 از بعد به کردن فكر... روز 05... بود محدود داشييتنش... سيياخت
شید عمیقي نفس  را شا شده گریبانگیر هوایی بی ان ی چاره خیلی ولی... ک
تادن و دیگر عمیق نفس یک...  نكرد قت عمق در اف   و تلخ و زشيييت حقی

  يحصار در... بیفتد دام در ساده اینقدر کرد نمي تصور هرگز و هرگز... واقعي
 چقدر... بود داده عاشقی ی تله به دم ساده چقدر... بود فراري ان از سالها که

سی ی دلباخته ساده چقدر... بود باخته دل ساده   برای دلش که بود شده ک
  بدون و راحت چقدر... بود لغزیده دلش پای راحت چقدر... زد می دیگری

  خوشش بیكاري از... برخاست و زد غلت کمي...  بود شده دل بی دلش برنامه
شتند قرار... امد نمي   دش منتظر هرچه... بروند بیت به مغرب نماز براي که دا

صل بي انتظارش... بزند در ملیكا که   ستتوان نمی دلتنگیش منكر!!! بود حا
شد ست نمی...  با شد ازاردهنده توجه عدم این خیال بی توان  حال هر به... با

صت و بود نمانده شام به چیزي ست از را رفتن فر  مي دلش... بودند داده د
ست شقدم امدن در ملیكا خوا  کرد نمي فكر عنوان هیچ به... ولي!... شود پی

... زد قدم کمي!!!... بود کرده راکنترل خود هم کلي تازه!!!... اسييت رفته تند
  اتاق ان عرض و طول و زد پهلوها به را دسييت دو هر کف!!! دیگه بیا لعنتي

  بستگیدل بدتر ان از و بده وابستگی چقدر کرد فكر خود با و کرد طی را کوچک
 کرد گاهن اتاق داخل توالت میز ی ایینه به قبل از ناباورتر و ایستاد لحظه یک... 

 لبستگید این و است دلبسته بود کرده اعتراف ترس بی که هومنی به کرد نگاه  
  گرفته وا از را ماهه یک قراره این قراره تمام دلبستگی این کرده  بیقرارش اینطور

  هنرفت الحرام مسجد به اصال روز ان... کنند دیر شام براي خواست نمي... بود
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  انجا به سييریعتر هرچه و بخورند وقت اول را شييام داشييت دوسييت... بودند
ضای یک دلش!... بروند ست می عظمت پر و روحانی ف  را جایی دلش   خوا
 کنار لحظه آن دلش... خواست می عاشقیش خدای و خودش به اعتراف برای
ستنها تمام ست می را مغروری دختر ان خوا  مردانه دل جنگ به زنانه که خوا
ست بدون و منظور بدون   غرض بدون هم آن بود آمده اش   درست نیاز و خوا

  اتاق ان در   لحظه آن در چقدر دلش...  اطرافش شیداهای و شیدا برعكس
 يخال هوا از یكباره به را اش سینه قفسه...  خواست مي را ملیكا هتل  کوچک

  حس از شييد پر دمش باز و کرد خالی... کشييید درهم را اخمهایش و کرد
 حاال خب... مردانه غرور از شد پر   شدن نخواسته تردید از شد پر   خواستن

ست قرار که شقدم او ا ست شود پی   تحمل هم را اخم کمي خانم ملیكا بهترا
 در به محكم ضربه دو... گرفت خود به جدي قیافه و شد خارج اتاق از!!! کند

  ممحك ولي زد لبخندي طاها به!! بود طاها... شد باز در نكشیده دقیقه به... زد
:  گفت اي کرده بق قیافه با طاها!! شامه وقته!... کن صدا رو مامان برو-: گفت

 بار این... برم شما با من اومدین وقت هر شما که گفت... نمیاد گفت مامان -
: داد جواب ناراحت طاها! چرا؟ -: گرفت خود به نگراني حالت هومن صورت

 کرد باز من برا درو اومد تازه!... شده اوف هم سرش!... نیست خوب حالش-
:  تباشد گف شده خوشحال مطلبي اوري یاد از انگار بعد!! زمین میوفتاد داشت

  ان و نهاد در روي را چپش دست کف سرعت به هومن!! گرفتم رو دستش من-
...  شد اتاق وارد زد مي کنار را طاها ارام راست دست با درحالیكه و داد هل را

شیده دراز تخت روي ملیكا شت و ک ست پ شانیش روي را چپش د  نهاده پی
شه از تر پریده رنگ... بود سید مي نظر به همی شقش ی سینه در دل... ر  عا
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! ... بود؟ کرده چه او با... گرفت سر از تپیدن دوباره   شد تنگ   شد جمع
  ان كیی انگار ولی کردی؟ چه دختر این با تو -: پرسید خود دل از توبیخگرانه

  و پاسخ از دست کرده؟ چه تو دل با اون-: توپید او به تشر و غیض با قلبش ته
سش شت دلش پر سري باز... داد او به را نگاهش و بردا شت سر به رو !!!  دا

  گرفتن براي را چپش دسييت مچ اسييت خواب انكه خیال به و رفت جلوتر
  اي هیك نداشت را او حضور انتظار اصال که ملیكا... گرفت دست به نبض ارام

  ولي برخیزد  جا از خواسييت!!... کند کار چه نفهمید اي لحظه براي و خورد
شت تن به تابي شت شكر جاي باز!... بود بهتر مالفه زیر... دا   طربخا که دا

  نا شدت از کمي بلكه تا بود بسته سر به محكم را روسریش سردردش شدت
  تدس از تا کشید محكم را دستش... شد منصرف برخاستن از!!... شود کاسته
  دستش کل زور از بیشتر انگشت دو ان زور ظاهرا... نشد ولي شود رها هومن

  و... کرد اي دوباره تالش بود  زده زل او چشمهاي به حرصي حالیكه در... بود
 در   آمد می خوشش... نشاند هومن لبان بر را کمرنگي تبسم دوباره تالش این
ست را دختر این های لجبازی و سختی سر باز نگرانی  همه آن شت دو   و دا

 اهسته... ظریف صورت آن بر نشسته اخم خطوط تک تک از برد می ل*ذ*ت
ضت خوام مي باش اروم -: گفت   لطفا-: گفت طلبكارانه ملیكا!! بگیرم رو نب

  ليخی هومن! بزنید؟ در باید ورودتون از قبل کنین نمي فكر ضمنا... کنید ول
سرد ست مي هم هومن!!!... نبود این ملیكا منظور!!! که زدم-: گفت خون ...  دان

  اخمي ملیكا! چطوري؟!!!... شده؟ چي-: گفت و شد جدي اش چهره دوباره
  دو او امیز اعتراض حالت به توجه بي هومن. فشييرد هم به را لبانش و کرد

http://www.roman4u.ir/


 670 و عشقطواف 

شتش ست مچ به را انگ شرد او د  کرد مي سعي... کرد صبر اي ثانیه 05 و ف
  زیادي ملیكا لباس بي و ظریف و سفید بازوي ولي باشد او مچ به فقط نگاهش

شمش در ضش... بود چ   زا بیش که چیزي ولي!!... بود ضعیف... گرفت را نب
ستش پایین دماي کرد جلب را توجهش او ضعیف نبض ستش... بود د  خی د
 عيس اتاق از هومن خروج با... رفت اتاقش به میام االن گفتن با!!!... بود کرده
 اما... کند تعویض را لباسييش خواسييت مي... برخیزد جایش از سييریع کرد

  ستون را دستش... بگردد سرش دور اتاق دوباره شد موجب تند حرکت همین
سري و کرد بدنش شمانش ثانیه از ک ست را چ  ...طاها -: گفت طاها به رو و ب

  و گشود را زیپ طاها... کرد اشاره ساکي به و... کن باز رو کیف اون زیپ زود
ستور منتظر ست من سفید بلوز اون -: گفت ملیكا... شد بعدي د  مهدک... ه

  اره -! این؟ -: گفت و کشييید بیرون را بلوزي طاها!! من به بیارش... داره
ست مي طاها!! بیار... عزیزم   ينم -: گفت ملیكا که ببندد را زیپ دوباره خوا
 که بود پوشييیده را اسييتینش یك!!! بیارش باش زود... ببندي رو زیپش خواد

  شدبپو هم را دیگر استین کرد فرصت فقط...  شنید را هومن اتاق درب صداي
  کوچك کیف با هومن... ببندد را هایش دکمه نشييد وقت!!... بكشييد دراز و

شه را ان... شد وارد اش اولیه کمكهاي شت همراه همی شان تجربه... دا   داده ن
  این... دبو شده تند ملیكا تنفس کمي!!... کند مي پیدا نیاز ان به همیشه که بود

شود را کیفش... فهمید اول نگاه در را ستگاه و گ شار کنترل د ...  وردا بیرون را ف
كا گاه او حرکات به ملی  به توجه بي هومن... بود دلخور هنوز... کرد مي ن

  ملیكا راست سمت... کشید کنار کمي را مالفه او  چهره در مشهود نارضایتي
  پس!!!... بود او لباس... کرد جلب را نظرش که چیزي اولین... داشييت قرار
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 محو خیلي و کرد او صورت به نگاهي!!!... بوده همین براي زدنش نفس نفس
 هم زیرش نفتي ابي تاب بازش هاي دکمه از که سييفیدي بلوز البته... خندید
سیش!... بود کرده زیباترش بود  نمایان ستین -: گفت و گرفت بدجن ست ا   د

ستت  ار ابرویش یك هومن! چي؟ براي -: گفت محكم ملیكا!!... دربیار رو را
ستگاه این کردم فكر -: گفت و داد باال سي؟ مي رو د صوص این!... شنا   مخ

شار سنجش  هومن! چي؟ که -: گفت و پرید او حرف میان ملیكا... و خونه ف
  یعسر را دستش ملیكا که برد او بازوي طرف به دست... کشید محكمي نفس
 مي... کنار بذار رو بازي لوس ملیكا -: گفت قاطعي لحن با... کشييید کنار

... دش نمي حریفش... کرد مشت را دستش ملیكا! بگیرم رو خونت فشار خوام
ست مي ضي... دان ست نارا ستین و اورد پیش را چپش د ستش ا   االب کمي را را

 یارب درش گفتم -: گفت... بود گرفته خود به جدي اي قیافه هومن... کشييید
  افزود اش چهره ترکیب به هم اخمي هومن!! میشه هم اینطوري -: گفت ملیكا

... بگیرد تصمیم او تا نایستاد اینبار و!! تو نه دم مي تشخیص من اینو -: گفت و
صله ست بالفا ستین و برد پیش د سش ا ش بیرون حرکت یك در را لبا ... یدک

 هم ملیكا صورت به دیگر!... چه؟ کسي به خواست مي دلش بود  زنش اصال
صباني را او چقدر ببیند تا نكرد نگاه ست کرده ع سنج بازوبند!!... ا شار  به را ف

  ارهدوب سپس و کرد باد را ان کمي و نهاد نبضش روي انگشت و بست او بازوي
 رنجا روي را ان دیافراگم صفحه و نهاد گوشش به را گوشي اینبار... کرد خالي
  دقیق و خوب... بود همینطور همیشه... داشت زیادي عمل دقت... نهاد ملیكا
 مقاومتي دیگر ملیكا... بود نیز حوصييله با زمینه این در و... کرد مي معاینه
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ست مي او حرکات به... نكرد شارش!! نگری   پایین خیلي اوه بود  5 روي 7 ف
!  چنده؟ فشييارت معموال -: پرسييید جدي قیافه همان با و کرد بلند سيير!! بود

  وقتي - 00... 9.5 -: داد جواب کرد  مي نگاهش دقیق که همانطور ملیكا
شد ده دوروبر هم موقع اون -! بود؟ چند بودي حامله رو طاها  سابقه -... می
  حرکت همین اما... اره معني به... داد تكان سييري ملیكا! داري؟ فشييار افت

 باز هومن... بست را چشمانش ناچار و برود گیج سرش دوباره...  شد موجب
سید شمهایش ملیكا! رفتي؟ هم دکتر بخاطرش -: پر شود را چ  - :گفت و گ

 - کي؟ -!! بیمارسييتان بردنم... بوده شييده بد حالم دوبار ولي... نه که دکتر
 ودمب اونجا دوساعتي یكي اول دفعه - بودي؟ هم بستري - پیش ماه پنج چهار

  ومد دفعه - چرا؟ -... بودم بستري شب دو دوم دفعه ولي... بشه تموم سرمم تا
ست شمب نظر تحت بهتره بود گفته دکتر همین برا بود اولي بعد روز دو در ... ا

!  دادي؟ هم خون ازمایش حتما پس -: پرسید بازوبند کردن باز حال در هومن
  اوهومي اهسييته... نگریسييت مي او به تعجب کمي و دقت به هنوز ملیكا
  و کرد مكثي ملیكا! نه؟...دیگه داري خوني کم -: پرسید دوباره هومن... گفت

 -: گفت و کشید نفسي هومن!! چي؟؟ -! نوعي؟ چه از - اره -: گفت ارام بعد
 هومن!چي؟! ... ؟06 ب کمبود!... اهن؟ فقر... بود؟ نوعي چه از خونیت کم

سي شید نف  کمبود!... اهن؟ فقر... بود؟ نوعي چه از خونیت کم -: گفت و ک
!... چي؟ یعني -: گفت و کرد ریز را چشييمانش هومن!! دو هر -! ؟06 ب

  بجوا و سوال بین ملیكا! چي؟ - بله - بود؟ کرده تجویز هم دارویي پزشكت
 ...شد خیره او چشمان در م*س*تقیم هومن! پزشكین؟ شما -: گفت پرت او 

  از و!!!!... طاها شده دو این ترکیب که بوده باهوش خیلي حتما مسعود اندیشید
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 به را شا اندیشه بخواهد اگر که فكر این و... نشست لبش بر تبسمي فكر این
سمش!!!... اورد مي سرش بالیي چه ملیكا بیاورد  زبان ... ردک رنگتر پر را تب

  عجبمت ملیكا! بود؟ داده دارویي چه -: پرسید دوباره و داد تكان تایید به سري
 یكبار امد مي یادش البته نشييده  کنجكار او شييغل درباره حال تا چرا که بود

  دریافت پاسييخي چه نداشييت خاطر به ولي   پرسييیده او از سييوالي همچین
سش کرد سعي ملیكا! کجایي؟ -: گفت مكث کمي با هومن!!!! کرده  را حوا

  هرکدوم از تا چند - 06ب امپول و فیفول قرص... امممم -: گفت و کند جمع
 -! تا؟ ده یعني - بسييته دو هم 06ب... بود تایي پنجاه 10 کنم فكر قرص -

  تموم از بعد -!!... بوده جدي موضوع پس... انداخت باال ابرویي هومن! اوهوم
  سرش!!!... بود نشده تمام که داروها... اوخ! دادي؟ ازمایش دوباره داروها شدن

 جدیه مشكل یه خوني کم -: گفت جدي هومن! نه یعني انداخت باال کمي را
  جواب بي سييوالش! ندادي؟ ازمایش دوباره چرا!!!... شييدت این به هم اون

ند باني چهره... کرد نمي نگاهش ملیكا... ما  هم را پیش دقیقه چند عصيي
  درست چیزي یك!!... کرد مي بازي مالفه با ارام اش اشاره انگشت!!... نداشت

 ناخن به مختصييري فشييار و کرد نگاهي او ناخن فرم به ارام هومن!!!... نبود
:  پرسید کرد  مي نگاه را چشمش زیر حالیكه در سپس!!... اورد وارد انگشتش

شكت -  -!! ودب گفته -! کني؟ مراجعه دوباره داروها اتمام از بعد بود نگفته پز
!  چرا؟ - نه -: گفت لب زیر و داد قورت ارام را دهانش اب ملیكا! رفتي؟ خب
شتش دور به مالفه حاال شكوك هومن!!!... خورد مي پیچ انگ   و کرد نگاهش م
صال -: گفت سید سوال این به زود چه!!... واي! خوردي؟ رو داروها ا !!!... ر
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  تشدس به نیز خودش نگاه!!!... خورد چرخ انگشتش دور به بیشتري دور مالفه
شید بلندي نفس هومن!!!... بود ستفاده رو چقدرش -: گفت و ک  !...کردي؟ ا

 ده بسييته یه شيياید... دونم نمي -: داد جواب وار زمزمه! قرصييها؟ از تا چند
شید پوفي... کرد مي نگاه او صورت به م*س*تقیم و خیره هومن!!! تایي   و ک

 مي سييختي به هم خودش گوش به ملیكا صييداي! چندتا؟ 06ب -: گفت
  گازي را لبش هومن!!!!! بودن زده یكي بیمارسييتان تو کنم فكر -!!!... رسييید
 دکر نمي بلند هم را چشمش اصال که کرد مي نگاه دختري به داشت... گرفت

  رفت مي او به اي غره چشم بودند چشم در چشم اگر حداقل!!...کند نگاه را او
  مانده کم که اي مالفه به سماجت با ملیكا... نه اما... شود خنك دلش کمي تا

 اطاه با تو فرق اونوقت -: گفت!!! بود شييده خیره شييود  پاره دسييتش در بود
 حالم!!!!... نیسييت الزم... کردم فكر -: گفت ارام و بریده بریده ملیكا! چیه؟

  یرز و... گرفت ضرب دستش کنار میز روي عصبي کمي هومن!! بود شده بهتر
 -: گفت مكث کمي از بعد!! جالب چه!!!... نیسييت الزم -: کرد زمزمه لب

  پاییش بر براي سييتون ده که سيياختموني یه براي اگه شييما!! مهندس خانوم
 -: گفت زیر به سر همانطور ملیكا شه؟ مي چي بزني ستون چهار احتیاجه

شه ستحكام -! شه؟ نمي چي یعني -!! نمی شت نخواهد رو الزم ا صال -!! دا   ا
  لزلهز یه اونوقت -... بشه پا سر ستون چهار با داره امكان... اره -! میشه؟ سرپا
  و داد تكان سييري هومن!!! ریزه مي -! میشييه؟ چي بیاد ریشييتري چهار سييه

  كثم وکمي!... ملیكا؟ -: گفت زد مي ضربه میز به انگشتانش با که همانطور
  دوباره... نبود کار در نگاهي نه اما... کند نگاهش کرده بلند را سرش او تا کرد

 نگاه خواي نمي -: گفت ارام هومن!!!... نكرد نگاه باز!! خانوم ملیكا -: گفت
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ست مي... کند نگاه او به شرایط ان در بود دیوانه مگر! کني؟ شمان دان   پر چ
شي ست انتظارش در سرزن !!...  نه مفهوم به انداخت باال کمي را سرش... ا

 حال تا... گرفت اش خنده او العمل عكس دیدن با هومن!! کنم نمي نگاه یعني
  انگار و اورده کم که حاال... حاال ولي بود دیده منطقي و جدي را او همیشيه

  عكس دیدن با هومن!! بود بانمك رفتارش بود  شييده زده خجالت هم کمي
  ولي بود دیده منطقي و جدي را او همیشه حال تا... گرفت اش خنده او العمل

  رفتارش بود  شييده زده خجالت هم کمي انگار و اورده کم که حاال... حاال
  شوخي نیمه جدي نیمه حالتي با و داد لحنش به را الزم سرزنش!! بود بانمك
شك اون کني مي فكر -: گفت سخش اینكه براي فقط بیچاره پز شگ ن   لخو
 خط یا شييیر رو تعدادش یا!... بوده؟ نوشييته برات رو داروها اون بشييه دیده

 خانوم... بوده کرده ذکر تو اون بوده روندتر که یكي شييانسييي و بوده انداخته
سبه رو چیزها خیلي که خونده درس سالها پزشكه اون محترم   و...  و کنه محا

  کمي ملیكا! اوردي؟ رو داروهات -: گفت ادامه در و کشييید عمیقي نفس
 با باالخره و!!... مونده جا اپن رو ولي بیارم بودم گذاشته... نه -: گفت شرمنده
 هومن!! ممیش بهتر بدین  مسكن یه فقط -: گفت و گرفت باال را سرش احتیاط
  اوهوم -: گفت ارام! کنه؟ مي درد خیلي سرت -: گفت و کرد نگاهش مهربان

  کاهش دردش مرد  این حضييور از بعد کرد اعتراف خود به هم همزمان ولي
...  نیسييت مسييكن تو درد داروي -: گفت هومن!!! داشييته اي مالحظه قابل

 که هم دردت سر... نشده هم درمان و داري که هم خوني کم... پایینه فشارت
صبیه قوي احتمال به شه دیگه داروي تا دو یكي و سرم یه با!!... ع   عاسری می

http://www.roman4u.ir/


 677 و عشقطواف 

 کني همراهي باهام اگه اما... کنم تهیه برم باید ندارم همرام... گرفت جواب
! ؟ اي زمینه چه در!... همراهي؟ -!... هست شدنت خوب امكان هم  تر ساده

!!... وفتينی روز این به داد تا دو سر و باشي مسلط خودت به بیشتر بهتره اوال -
  معدني اب بطري یك و رفت یخچال طرف به و... هم بعدش!... چي؟ یعني

  دو... بود مانده جمله دو ان باور در هنوز ملیكا! داري؟ قند -: گفت و برداشت
 تا دو گوید مي انوقت!!!... کرد مي سييكته رسييما داشييت که او!!... داد؟؟ تا

... کرد میز روي به اي اشيياره و امد خود به هومن سييوال تكرار با!!... داد؟؟
  تهوع حالت -: گفت و زد بهم را ان و انداخت لیوان داخل قند حبه چند هومن

  پاشو  پس... خوبه -: گفت هومن... نه یعني کرد اي اشاره ملیكا! نداري؟ که
ستین اول ملیكا. بخور اینو ستش سمت ا شید را را ست ارام بعد و پو ...  برخا

سعود فوت از!! لعنتي... کرد اذیتش سرگیجه باز ارامش حرکت رغم علي  هب م
ضیه این با بعد  ست ق ستش هومن! بود گریبان به د  تا ردب نزدیكتر کمي را د

  شدست از را لیوان... شد مانعش دستش اوردن پیش با ملیكا ولي کند کمكش
شید مقداري و گرفت ست نمي... نو  را لیوان... گیرد نمي ارام سرش چرا دان

  و داد تكان سييري ملیكا!! بخوري باید رو همش -: گفت هومن... داد پس
  نشست سرش پشت بالفاصله هومن. بدم تكیه بدید اجازه فقط باشه  -: گفت

  اذیت بخوري تكون زیاد -: گفت و نهاد او کمر روي را چپش دسييت کف و
شي شتم نگهت من... بخور بیا!!... می   ینهس در اي لحظه براي ملیكا نفس!!! دا

شت شد  حبس اش   :گفت هومن... بود معذب کرد  نگاهش تعجب با و برگ
  ساعت دو که بود مردي همان واقعا مرد این! بخور بیا!!!  نگیر سخت زیاد -

شتناکي طرز به پیش  ات دعوا  بر عالوه که مردي همان!!!... بودش ترسانده وح
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  و نشست چشمانش بر نمي اراده بي... رفت پیش هم او به نسبت اهانت مرز
سید ست که بود چي من جرم واقعا نفهمیدم هنوز -: پر   مورد اونطوري میبای

  قتو حاال -: گفت و کشید صدایي بي نفس هومن! گرفتم؟ مي قرار سرزنش
  حالت وقتي بعد برا بمونه -!! بدونم خوام مي من ولي -! نیسييت بحث این

  گ*ن*ا*هي چه به بدونم که میشييه خوب وقتي من حال... نه -! شييد خوب
 مینهز این در صحبت براي چنداني تمایل کرد  فوتي را نفسش!! شدم مجازات
  وت -: گفت خالصه نبود  خوب زیاد هم امانتیش حال که خصوص به نداشت

هات بال حرف له یه دن له... گشييتم مي جم كا!! نگفتي که اي جم   منتظر ملی
 یك عقد در فعال من محترم اقاي اینكه  -: داد ادامه هومن... کرد مي نگاهش

  این در ماش پیشنهاد نه و کنم فكر شما پیشنهاد به تونم مي نه پس... هستم نفر
 به راجع هم تر دقیق بخواي تازه اینكه نه!!... هسييت درسييتي کار شييرایط

  هدوبار... هسييت بزرگي گ*ن*ا*ه بالنفسييه کار این!!... کني فكر پیشيينهادش
شید عمیقي نفس !!... نگفت چیزي دیگر... بود کافي کرد  قطع را حرفش و ک
شمان عمق به دقت همه ان با که بود بار اولین ملیكا ست مي او چ  در! نگری
!... بود شييده کشييیده چشييمانش نم!!!... بود؟ خبر چه شييفاف نگاه این ژرف

  ددا او دست به را نگاهش هومن... کرد حلقه لیوان دور و برد باال ارام را دستش
  هنداشييت تماسييي او دسييت با که بود گرفته قرار لیوان دور احتیاطي چه با که

شد ستش و زد لبخندي!!!... با شید کنار را د   رس انتها تا و گرفت را لیوان. ک
شید   فكرم به جمله این لحظه اون خب -: گفت نرم دادنش  پس حال در و ک
سید سته و داد پایین را نگاهش و!! نر ضافه هم را زیر جمله تر اه  مي -: کرد ا
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  رت فشييرده لیوان دور به هومن انگشييتان!!! بگید هم ارومتر رو این تونسييتین
شیمان اینكه براي نه... شدند   ر دخت این وقار و حجب اینكه براي نه... بود پ

 را قلبش ضربان چون!!... نه... بود داده قرار تاثیرش تحت سرزنش  در حتي
  حس را ضربان این شدن قوي و گرفتن جان دوباره چون... داشت دستش کف
ست!! ربود مي دلش از قرار تپش  این اهنگین کوبش چون... کرد مي  کنار د

  خروج با!! کرد ترك را اتاقش نكش دراز فعال گفتن با و برخاسييت و کشييید
  روي از حتي را  او دسييت داغي هنوز... کرد رها را نفسييش ملیكا هومن 

 مي تند نفسييهاي هم دیگر یكي کناري اتاق در... کرد مي حس لباسييهایش 
شید صباني و ک ست از اینبار   ع ستان هواي که کرد مي فكر خود  د  يحت عرب

  همراه را اجیلي جعبه برگشت هومن وقتي!!!! است گرم زیادي هم کولر زیر در
شت میز روي را ان بود  اورده شتي و گذا شقاب یك داخل م   دست و ریخت ب
  سعي ولي بود غذا کم همیشه! بخوري رو همش کن سعي -: گفت و داد ملیكا

 بخور درد به داروي... رفت کیفش سييراغ به هومن... بخورد مقداري کرد
  و کمپلكس ب امپول یك فقط تقویتي... نبود همراهش ملیكا براي چنداني

ي... داشت ویتامین مولتي جوشان قرص  را لیواني دوباره... نبود بدك حاال... ا 
  ملیكا طرف به شدن حلش از بعد و انداخت ان درون را قرص و کرد اب از پر

! ونمت نمي دیگه نه... خوردم رو پر لیوان یه حاال همین -: گفت ملیكا... گرفت
 دیگه لیوان دو یكي تازه!... بخور شييده که هم زور به -: گفت تاکید با هومن

شیدني شماني با ملیكا!! بدم بهت خوام مي هم نو شاد چ  ...ا   -: گفت شده گ
  یریمم پس... باشه -: گفت ریلكس خیلي هومن! تونم نمي... که نیستم بشكه
 که ملیكا!! میارم جا حالتو امپول تا دو یكي سرم یه با... اول راه همون سراغ
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  و انداخت باال ابرویي هومن!! نیستم بچه من -: گفت بود برخورده او به کمي
  كرمف نمیاد یادم یعني -: افزود شیطنت کمي با و! اي؟ بچه گفتم من -: گفت

 ب و زد لبخندي هومن... کرد کمرنگي اخم ملیكا!!! باشييم اورده زبون به رو
  و داشت نگه او مقابل در را دست دو هر و گرفت چپش دست در را کمپلكس

  روعش و گرفت را لیوان حرص کمي با ملیكا! یكي؟ کدوم کن انتخاب -: گفت
 حاال خب -: گفت کالمش در محسوس اي خنده با هومن... کرد نوشیدن به
 مجبور هدیگ نه اگر شام میریم بهتري دیدیم اگه بعد... بكش دراز نیمساعتي یه

شم  اب!!... بود بهتر حالش نهاد  بالش بر سر دوباره! اول راه همون سراغ برم می
  حرف این با! وایستادي؟ اونجا چرا طاها... ا   -: گفت اتاق در چشم چرخاندن

 به!!... داشت دمقي چهره و ایستاده اتاق گوشه در طاها... شد متوجه هم هومن
 هومن!! رفت فرو دیوار در توانست مي که جایي تا طاها... کرد حرکت او طرف

ستاد مقابلش در  خوب حالش مامان نترس!... طاها؟ شده چي -: گفت و ای
  این مشييكل پس!!... واي! دکترین؟ شييما -: پرسييید کرده بغض طاها!! شييده

ست زانو یك روي هومن!!!... بود ش   ارام... نخندد کودك ترس به کرد سعي و ن
!... کرد؟ مي خوب رو ماماني حال کي نبودم دکتر من اگه!... طاها؟ -: گفت

ستم ها بچه دکتر من تازه ست و!!! بزرگام دکتر فقط... نی  را اهاط و برد پیش د
شید جلوتر کمي   این با و!! دارم دوس دنیا یه قد رو تو هم بعدش -: گفت و ک

شید آ*غ*و*ش به را او حرف سید و ک  به ملیكا حال بعد ساعت نیم. ب*و*
... درفتن شام صرف براي سه هر همین براي... بود شده بهتر توجهي قابل طور
   است خوب او براي ارام روي پیاده دانست مي که هومن تشخیص به ان از بعد
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 با و کند طواف ملیكا نداد اجازه انجا در ولي بروند بیت به گرفتند تصييمیم
!!  هندار طواف ثواب از کم و م*س*تحبه هم بیت به کردن نگاه -: گفت تاکید
سته ب*غ*ل به طاها هومن ش ستگار؟ اقاي -: گفت ملیكا که بود ن  هومن! ر

شمي زیر سمم خودم اگه -: گفت و کرد او به نگاهي چ  گفتم نمي بهت رو ا
  ملیكا...!!! نون... میم... واو... هه!!!... کن هجي... دونیش نمي کردم مي فكر

 هومن!! رو معنیش هم و دونم مي رو اسييمتون هم خیر نه -: گفت قاطعانه
  خب... دونه نمي منو اسييم معنیه هرکسييي -: گفت و کرد نگاهش مشييتاق
  ولي!!!... افرین -!! داره نیكویي منش که مردي... منش نیك -! چیه؟ معنیش

سم معنیه من شاه یعني ملیكا -. دونم نمي رو تو ا   راباال ابروهایش هومن پاد
 جناب کجاسييت شييما حكمراني حوزه بفرمایید میشييه خب -: گفت و داد

شاه؟ سم ملیكا! پاد شاه یه -: گفت و زد تلخي تب ست پاد  حوزه خورده شك
 !!نداره حكومتي

شم هومن.   چه این!! ملیكا -: گفت و زد زل او رخ نیم به و گرفت کعبه از چ
ست چرا!! حرفیه ست از با نباید!... حقه مرگ!... خورده؟ شك  ات نفر یه دادن د

  رو رنف یه فقط نفر  یه دادن دست از با ادم گاهي -! کني تیره رو دیدت حد این
 -! مثال؟ -!! ده مي دسييت از هم رو دیگه چیزهاي خیلي! ده نمي دسييت از

 مي -: گفت سييماجت با هومن!! نیسييت مهم... نه -!! بگو -!! کنید فراموش
شنوم خوام ست مهمي زیاد چیز اخه  -!! ب سي ملیكا!! ملیكا -! نی شید نف   و ک
  از عتاطبی و حیاته قید در مسعود مادر -: گفت بردارد کعبه از چشم اینكه بدون
سرش اموال ساب تقریبا... میبره ارث پ شه میلیوني 70 حدود کردم ح ... سهم
سته؟ رو سهمش -... ندارم خونه فروش از بغیر راهي هیچ  یعني... نه -! خوا
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  همین... بشييه پرداخت باید و حقه حق ولي!... خوبین خونواده... نه هنوز
  ااونج که نمازهایي نباشه راضي دل ته از مادرش اگه نشستم اونجا که هم مدتي

سب ازشون حج بیام اینكه از قبل!... شه نمي قبول خونم مي  دمکر حاللیت ک
شه داده سهم این باید هرحال به ولي... اومدم و  ساختن دوباره انرژي!!... ب

  زا توني نمي -: گفت هومن شد  قطع او بغض پر صداي وقتي!! ندارم... ندارم
شه سالي چهار پدرم -! بگیري؟ کمك پدرت  احتم... ره نمي بازار دیگه که می

صوص!! چي یعني این بازاري یه براي که دونید مي سري اگه بخ شت هم پ   هندا
  اون هب رو کار و کنه پیدا معتمدي ادم باید یا... داره نگه پا بر رو کارش که باشه

 مادرم و پدر اینكه نه... بخوره سييرمایه از و بده اجاره رو مغازه یا و بسييپاره
شكلي شته م شن دا شون شرایط این در خوام نمي من ولي... نه با شكل برا   م

  نفري ناولی شما باره دراین یعني نیستن مطلع جریان از اصال اونا... کنم تراشي
 ردمک صحبتي زمینه این در مامان و بابا با نه... زنم مي حرف باهاش که هستین

 خونه فروش... بكنم کاري یه باید هرحال به ولي... دارم برادري و خواهر نه و
  و مسييعود هم رو کارهاش از خیلي و زدم خودم رو طرحش... سييخته برام

ستش ستگي کل در... دادن انجام دو صي دلب سته... دارم اونجا به خا  فقط در
ست مال چهارطبقه ساختمون اون از طبقه یك  دیگه جور یه رو اونجا ولي ما

سفانه بود فكر در هومن... دارم دوس   و ودب گرفته تحویل را اپارتمانش تازه متا
!  داري؟ کم چقدر -: گفت داشت  توپول چك تا دو هم اینده ماهه شش براي

شینمون شاید دونم نمي -  سختي به هم طالهام کل و بره تا 60 بر رو دو ما
  نگاهش دوباره هومن!! نیست کمي پول بقیه میلیون 55  50... میاره در تا 60
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  از هیچوقت... نیسييتم -! دوني؟ مي کفره امیدي نا -: گفت و داد کعبه به را
  راحت هم شيياید دونم نمي!... خودمم مشييكل شييم  نمي امید نا خدا درگاه
شیدم سختي زیاد زندگي در اینكه! طلبم سعود قول به... نك   ودنب فرزند تك م
 هی سراغ اومدم وقتي گفت مي -: داد ادامه و زد غمگیني لبخند و!! همین یعني
  .نداد ادامه دیگر را حرفش و کشييید اهي... باید میدونسييتم... تو مثل دختر

صل بي صحبتش ادامه براي هومن انتظار صراري... بود حا   فكر نكرد  هم ا
شته درباره شش در را طاها... کرد مي ترش غمگین گذ   و کرد جابجا آ*غ*و*
ستي -: گفت ستي مي را شمانش کمي ملیكا! بگي؟ بهم چیزي خوا   یزر را چ

  راست زد  تبسمي!!! کردي صدام -: گفت هومن... برگشت او سمت به و کرد
ستم مي... اهان -... گفت مي  مفرده عمره احرام دیگه بار یه ممكنه بگم خوا

 خودمون نیت به... نشده عوض قمري ماه -: داد پاسخ مكث با هومن! ببندیم؟
شه ستم مي میدونم -!! نمی حرم دوباره دیگه نفر یك از نیابت به خوا ش م   -! مب

ي؟ مثال شدي خوب کامل هنوز تو ولي -!! فردا -! ک    لحن کرد سعي ملیكا!! ن
شته اي کننده مجاب شد  دا ... داریم گروهي گردش که فردا پس -: گفت با

شه که هم اخر روز  حال در هومن... فردا مونه مي فقط!!... داریم کار کلي نمی
 !باشييه؟!!... کنید باور خوبه  حالم -: گفت ملیكا... نداد پاسييخي بود  فكر

  رو جوابت تونم نمي حاال -: گفت مالیم هومن!!... بود خواهشييي لحنش
  ظهري از بعد... باشه بود  خوب حالت اگه کنم مي معاینت دوباره فردا... بدم

 هن بود  پایین باز فشييارت اگه ولي... شييیم مي محرم و تنعیم مسييجد میریم
 ...گویي زور از دور به و بود منطقي حرفش...نگفت چیزي ملیكا!! نمیشييه

 که لهت برگردیم زودتر یكم پاشو پس -: گفت و کرد نگاهي او نیمرخ به هومن



wWw.Roman4u.iR  681 

 

ستراحت بتوني  مي دلم هم من!... کن تقویت رو خودت خوب ضمنا کني  ا
 !!بشم محرم دوباره مادرم و پدر نیابت به خواد

شین داخل احرام لباس با سته ما ش شین در به را اش تكیه و بود ن  هب و داده ما
  ت نشس لبانش بر لبخندي پیش ساعت دو اوردي یاد از... کرد مي نگاه ملیكا

!... !بود فرستاده سیاه نخود پي را طاها و نموده تهیه را او داروهاي عملیاتي طي
ست را اب لیوان و قرص شغول خود و داده ملیكا د   براي سرنگ کردن اماده م
 هومن... شد سرفه مشغول و پرید ملیكا گلوي به اب که بود شده 06ب تزریق
  الشح وقتي... زد کتفش میان به ارام ضربه دو یكي و شده نزدیك او به سریع

سید امد  جا !!!  کنید؟ تزریقش خواهید مي!... کنید؟ مي کار چي دارید -: پر
  دارو سرنگ کردن اماده بعد خوام مي!!... بابا نه -: گفت و خندید ریز هومن

شگل اینقده!!!... بخندیم دوتایي کنم خالي هوا تو رو   املیك!!! شه مي دیده خو
 هک هومن!! پرسیدم جدي -: بود گفته و بود کشیده هم در حسابي را اخمهایش

 در اخ  !!!!پرسیدم جدي کرد  او به نگاهي بود  مشغول خودش کار به همچنان
ست مي سوال این کل شد؟ جدي توان  را اش خنده هم که بود سخت!... با

شان جدي را اش قیافه هم و کند کنترل  مي کردي فكر ببینم -: گفت دهد  ن
صرف رو داروهات شنوم صال!... گذرم مي کنارش از تفاوت بي و نكردي م   ا

  سييرنگ هواگیري حال در و!! داشييت امكان هم درصييد یه این  ببین کن فكر
 اب هومن و!! نه یعني که بود انداخته باال سري ملیكا! بكش دراز حاال -: گفت
 -: بود گفته اویزان لوچه و لب با ملیكا! چي؟ یعني این -: گفت اخم کمي
  ال!!!... اگه؟!!! بزنید بازوم از الاقل!! کنید تزریق خواهید مي حتما اگه یعني
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  تاستین خب خیلي -: گفت و نشسته کنارش و خندیده بلند هومن!!!!... اقل؟
 مي اش خنده افتاد  مي او الوده اخم قیافه یاد وقتي هم هنوز!!! باال بده رو

 در...بود قهر ملیكا نفهمي   بفهمي اندك مقدار یك انگار هم حاال... گرفت
!  یاي؟ب کشه مي طول چقدر -: گفت ملیكا به رو و ایستاد تنعیم مسجد مقابل
ست هومن!! دقیقه ده!... بدونم چه -: گفت توجه بي ملیكا   و گرفت را طاها د
  بعد بخونیم رو مغربمون نماز کنم مي پیشيينهاد... نكن عجله زیاد -: گفت
شه!!... کنه نمي فرقي -: گفت و انداخت باال اي شانه ملیكا. بریم  هومن! با

سمي   قهري یعني این -: گفت لبخندي با و زد پوش سفید تمام زن این به تب
  برا قهر -: وگفت کرد نگاه هومن به و کرد بلند سيير باالخره ملیكا!! دیگه
ست بچه مال قهر!... چي؟ ستي؟ پس -!! ها   طرفه یك هومن!! که گفتم -! نی

  لهبالفاص هومن... کرد نگاهش تند ملیكا!!! بود بچه منظورم -: گفت و خندید
  راما چشيم  با حرکتش تعقیب با! همینجا بیا نماز بعد -: گفت و کرد حرکت
سته احرام... خندید . ..حرکت لبیك  محرمات  دوباره... بود منتظر اماده  و ب
  متین اهنگ از را این!! تر سييخت کمي بار این اما! بیرنگي و همرنگي دوباره

!! بود نپایی به نگاهش و داشت زیر به سر نیز او اینبار... که فهمید ملیكا صداي
!!! !بفرمایید!... کنم مي خواهش -: هومن سنگین لحن و! کردم دیر ببخشین -

  ام ش بریم اول باشین موافق اگه -: گفت هومن که بودند نشسته ماشین داخل
..  .شدند الحرام الله بیت عازم شام صرف از بعد! میریم اعمال انجام براي بعد

ستند مي را روال نبود توضی  به نیازي ... سعي... نماز... طواف... نیت... دان
 فشرده ايخرم با ملیكا توسط مختصر پذیرایي و... اندك استراحتي و... تقصیر

  انرژي کسييب با و... کشييید را اوردنش زحمت هومن که زمزمي اب و مكه
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  ملیكا... بود کرده تمام زودتر را نمازش هومن... نماز و نسييا طواف دوباره
ست ست کمي نخ ش ستراحت پاهایش اندکي تا ن ..  .بخواند نماز سپس کند ا

ست و خم مادر همراه خواند مي نماز هم طاها   برمي سر گاهي و شد مي را
  بدل و رد ملیكا و کعبه بین بارها نگاهش هومن... کرد مي نگاه را او و گرداند

  ینا در فكر با... بود باقي روز دو فقط سفرشان از و مكه در اقامتشان از... شد
  و!... بود مطلوب و خاطره پر برایش سييفر این چقدر!... گرفت مي دلش باره

  راخ سالم بود  شده تمام نمازش... داد ملیكا به را نگاهش دوباره!! کوتاه چقدر
 نفسييي... کرد باز دوباره و بسييت اي لحظه براي را چشييمانش... بود داده را

شه قبول گفتن با و گرفت ستش با شمانش!!گرفت ملیكا مقابل را د   براي ار چ
 را دستش هباش قبول گفتن با و گرفت نفسي... کرد باز دوباره و بست اي لحظه
 تا ار نگاهش بعد و کرد نگاهي او دست به متعجب ملیكا!! گرفت ملیكا مقابل

.. .نبود درونش تردید... داشت خاصي برق چشمانش... کشید باال او چشمان
صمم... بود صالبت با سته... بود م س به دوباره و کرد کعبه به نگاهي اه   تد
شت گ*ن*ا*هي طلب... او شگاه در!!... بود حق به!... ندا  در!... خداوند پی

  قلبش ضربان... شد مي محسوب گ*ن*ا*ه دست این رد شاید !!... اش خانه
 با هومن دسييت اما! لرزند مي دسييتانش کرد مي احسيياس و... بود رفته باال

  و برد پیش دست ارام... محكم و سفت لرزش  بدون بود مقابلش در سماجت
  همین اما !!او انگشتان با داد کوتاهي لمس حق قبول گفتن با را انگشتانش نوك

ستش که بود کافي کوتاه لمس ستان میان در د شت و مردانه د   گیر هومن در
ست... بیفتد ستان در ملیكا زده یخ و کوچك د ص به!! هومن داغ و بزرگ د  لهفا
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 به نگاه یك و... عمیق و کشييدار و طوالني نفس یك... کامل بازدم و دم یك
  سييیاهچاله یك جذب قدرت از انگار ان  جذب قدرت که دختر  چشييمان

ضایي شتر هم ف ستش میان در او نبض دلنواز اهنگ ضرب و... بود بی  یك ...د
شار ست ان به اندك ف ستش... رها و کوچك د شت را د ست مي کرد  م   خوا
  نبض هزاران!! دارد نگه مشييتش در را ان تپش و نرمي لطافت  قشيينگ حس
شد برده ل*ذ*ت ملودي این از هرگز اورد نمي یاد به و بود گرفته   املیك!!... با

ستش و انداخت زیر به سر شید چادر زیر به ارام را د ست با و... ک ستش د   را
  یكي و گرم یكي!... بودند ناهمدما چقدر... اورد چپش دسييت به فشيياري

 اگوی!!... چپ دست به ثانیه از کسري در راست دست گرماي ریزش و... سرد
  سمت به زودي طاها!!! بود کافي دستش دو هر کردن گرم براي دست ان داغي
ید عمو فت و پر ماز هم من -: گ ندم ن ید هومن!!!... یعني!! خو ند  در و خ

شش سه ضمن و گرفت آ*غ*و* شاني بر اي ب*و*  هم تو نماز -: گفت او پی
شه قبول ستش فعال. با سترس در د ست نمي!... نبود د ست توان  طاها! !بدهد د

شش... شد اویزان او گردن از و کرد لوس را خودش ... کار این از امد مي خو
  اي هدقیق بیست. امد مي خوابش بدجوري و بود شب نصفه باز که بخصوص

ستند ش شان سكوت ولي ن ستني انگار بین صوص!.. نبود شك  هم اهاط که بخ
شو -: گفت هومن اخر سر و... بود برده خوابش   دو ساعت!!... بریم دیگه پا

 طاها باز... برخاسيييت هومن و داد تكان موافقت به سييري ملیكا! شيييد
  اخرش کرد فكر ملیكا و!!... حوله دو فقط پوشش تن و بود خواب آ*غ*و*شش

ضع این با شود مي چگونه ببیند نكرد امتحان هم  روز ان فرداي!!! رفت راه و
  سييه... بروند مكه مختلف جاهاي دیدن براي تا بودند شييده جمع گروه تمام
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  شلوغ سرش مهدیار... بودند شده جمع البي در همه و بود در دم اتوب*و*س
  عمویش به هم داد  مي جواب مردم به هم همزمان... امد و رفت در مدام و بود

 درب حین همین در... کرد مي جا جابه را هایي بسته هم و گفت مي چیزهایي
 مامان.... ا   -: که شد بلند طاها زده بهت صداي بالفاصله و شد باز اسانسور

ستاد لحظه یك! شدن؟ جمع اینجا همه چرا سش تمام... ای   بیرون یكجا را نف
  راهش برگشت حال در... گذاشت زمین را دستش در بسته و رفت در دم و داد

سافران سمت به را  با و داد قورت سختي به را دهنش اب! کرد کج وارد تازه م
  خدا دل در و انداخت پایین را سرش ملیكا!! شد نزدیك انها به محكم قدمهاي

  پیشاني بر چیني هومن اما! شود منصرف پیششان امدن از مهدیار که کرد خدا
شت ست مي او شدن نزدیك به قاطعانه و دا   انها قدمي یك به مهدیار!! نگری
سیده شمي زیر بود  ر شمانش و کرد ملیكا به کوتاهي نگاه چ   و چرخاند را چ

 کرد سعي و دید را او پیشاني بر اخم!!... شد خود قواره و همقد چشم در چشم
  دیر سييالم -: گفت و اورد لب بر لبخندي!!... کند باورش ناباوري  عین در

ستش و!! کردین ست براي را د   حبس نفس هومن!... اورد پیش مردانه دادن د
 را وا دست بدهد  اش چهره در تغییري اینكه بدون و فرستاد بیرون را اش شده

شرد ستي مهدیار!! ف شید هم طاها سر به د ستانه و ک  یه!!... هومن -: گفت دو
 مي زده بهت کمي هومن چهره!! موندم تنها دسييت!... دي؟ مي ما به کمكي

  طوري... چرخید کمي مهدیار! کمكي؟ چي!... البته -: گفت اینحال با!! نمود
 به اي رهاشا و ببیند را ملیكا هم چشمي زیر حتي توانست نمي دیگر که ایستاد
  سييه به کنیم تقسييیم باید رو ها نوشييابه و کیكها -: گفت و کرد ها بسييته
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به... اتوب*و*س له یخچال تو ها نوشيييا  یخچال به کنیم منتقل باید... هت
سها   امده در معمول شكل به اش قیافه داد  خود به تكاني هومن... اتوب*و*

شه -: گفت... بود شابه سراغ برم من پس... با   عمیقي نفس مهدیار... ها نو
  تاتوب*و*سهاس تقصیر!!... زحمت باعث ببخشید... ممنون -: گفت و کشید

سیدن دیر که شكالي -! ر   پنجاه حدود - اتوب*و*س؟ هر برا تا چند... نداره ا
شه -... کدوم هر برا تا   داخل رو کیكها من -: گفت حرکت ضمن مهدیار با

سها  یناا من برس کارات بقیه به تو خواد نمي -!! تو کمك بیام بذارم اتوب*و*
شكري مهدیار! کنم مي جابجا رو صله و کرد ت   ملیكا به رو هومن... گرفت فا

  ملیكا!! بیام کنم  جابجا رو ها نوشييابه هم من باش  طاها مراقب تو -: گفت
  عرفات  صييحراي از روز ان...کشييید راحتي نفس و داد تكان تایید به سييري
شعر سم اما... کردند بازدید منا و م   یاداوري! کجا؟ انها بازدید و کجا حج مو

  انجا که نشاند مي انهایي همه دل بر را حسرتي تمتع حج موسم در مردم انبوه
شعر کوههاي و صحرا و!! بودند دیده جمعیت از پر را   انجا در را شبي که م

  ان به يسيينگ تفری  به وقتي... منا در...  شييیطانگاه یا و... بودند کرده بیتوته
  سيينگ پرتاب براي که شييلوغي روزهاي خاطره... کردند مي پرتاب سييتونها

شار تحمل به مجبور شان در بودند  مردم ف  بود انجا در... شد مي تداعي ذهن
 به خوب دو هر!!! هم مهدیار البته!!... خندید و کرد مهدیار به نگاهي هومن که

شتند خاطر شان روز اولین... تمتع حج در... دا   ابپرت براي... بود منا در اقامت
...  ودب جمعیت پر و شلوغ بسیار انجا... بودند شده راهي بزرگ شیطان به سنگ
 در رفتند  جلوتر سنگها زدن براي ان  مخصوص انرژي و جواني روي از هردو

 ار سنگهایشان همه که ان از بگذریم... بود حوله دو فقط پوششان تن حالیكه
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 حوله شد موجب مردم پیچش و شلوغي و همهمه ولي کردند پرتاب کماندویي
  نمي هم دوم حوله داد به هومن اگر و شود گم جمعیت بین مهدیار شانه روي

  برگشت مسیر در شد مجبور مهدیار بعد و!!! بود هم ان شدن باز احتمال رسید
 مقابل طرف ب*غ*ل زیر و بیاندازد شانه یك روي طرفه یك را حوله یك همان

  خيشو به را برگشت مسیر تمام و!!! برگردد ها چادر به همانگونه و!!! کند محكم
 معتقد اصوال!!! بود گذاشته سرش به سر چقدر!... دهد فرا گوش هومن خنده و

  و دکردن هم به نگاهي دوباره!!!... شد مي جالبتر بود رفته هم دوم حوله اگر بود
 گاهيهن... کنند تقصیر خواستند مي که بود موقعي ان از جالبتر و... خندیدند

  سيير روي خودشييان قول به یا و!... تراشييیدند مي تیغ با را همدیگر سيير که
شان... کردند مي بازي سرسره همدیگر  راهي انجا از!!! بود زیاد منا از خاطرات

سیر... شدند حرا غار  کوه دم... بود ناجور کمي و طوالني غار به رفتن باال م
 -: گفت کوه به نگاهي با ملیكا! باال؟ بریم خواي مي -: پرسید ملیكا از هومن

صفه تا پیش دفعه... بله سیر ن ستشر... بود حاال از گرمتر هوا رفتیم باال م   ا
 عجله اصال فقط... ریم مي... باشه -: گفت حوصله با هومن. برم دارم دوس
 - میریم ازونجا... داره پله مسييیر... گردیم برمي و ریم مي ارامش با... نكن
سته پله ولي شه  - تره کننده خ سافران از تعدادي تره امن ولي با  کوه پایین م

  البا را مسیر نصفه حدود... افتادند راه غار دیدن قصد به هم تعدادي و ماندند
  سر از عرق... کرد مي شان خسته رفتن  باال از بیش هوا گرماي... بودند رفته

  معدني اب با را دسييتش یكبار دقیقه پنج هر هومن... چكید مي رویشييان و
...  ترسید مي شدنش زده گرما از... کشید مي طاها سر روي و کرد مي خیس
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 طاها مرتبه یك... برد مي ل*ذ*ت کوهنوردي از... نبود حالیش بچه خود ولي
 در میمون دو... کرد تعقیب را او دست رد هومن! چیه؟ اون عمو... ا   -: پرسید

 ریخته زمین روي مردم که بودند اشييغالهایي خوردن و بازي مشييغول کوه
  عكس دو جواب دادن با میمونه -: گفت و زد او به لبخندي هومن!!... بودند

سر و مادر از مختلف العمل   دیگر سمت به سریع ملیكا!!!... کرد دریافت پ
  سرعت همان به درست که طاها و ایستاد او به نزدیكتر هم کمي و رفت هومن

ست مي ست هومن!! کند بازي جالب حیوانهاي ان با و بزند کوه دل به خوا   د
  :گفت و ملیكا به کرد رو و! ري؟ مي داري کجا -: گفت و گرفت سفت را طاها

  دسيييت در را ملیكا دسيييت ارام حرف این با و!! نمیان ادما طرف نترس -
 - :گفت تبسييمي با هومن... کرد نگاه او به شييده غافلگیر ملیكا!!!... گرفت
سته ستت!... شدي؟ خ سته کمتر من به بدي رو د .. .افتاد راه و!!!!! شي مي خ
ست و!! کرد صادر را حكم این قانوني چه روي از مرد این کرد فكر ملیكا   خوا

ستش ست از نرمي به بلكه زور و ضرب با نه را د شرده با ولي اورد در او د  ف
شتر شدن ستش بی ستگار اقاي -: گفت همین براي!! شد مواجه د  هآخ!!!... ر

 رها را او دست نداشت قصد عنوان هیچ به که هومن!! نیست درست اینطوري
 مردي نگاه حالیكه در!! نداره وجود این از درستتر اصال!... چرا؟ -: گفت! کند

  و حرص زور از و بود رفته نشانه را دو ان دست م*س*تقیم تر عقب متر سه دو
 حانهصب... بود سفر اخر روز...بود شده قفل موهایش الي انگشتانش کالفگي

  بر دور به! داشت حضور ملیكا اتاق در دعوت بي هومن و بودند کرده صرف را
  ملیكا! نه؟!... ندارین زیادي کار که شما -: گفت و کرد نگاهي انها مرتب اتاق

  تعلل کمي با و کرد مكث... اوهوم -!! ان اماده سيياکها تقریبا... نه -: گفت
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  لبخندي ملیكا!! ب*و*سه مي رو شما دست که هم من ساك... اممم -: گفت
شه -: گفت و زد   خب - شام بعد -! بدیم؟ تحویل رو ساکها باید کي... با

 اب ملیكا! نداري؟ چیزي خریدي راستي... اکي - بندم مي میام عصري... پس
شون طاها -: زد غر طاها به نگاهي  مي ره مي یادمون کردم جمع تازه... نریز

 -: گفت هومن!! ندارم انچناني خرید نه -: گفت هومن به رو و!! اینجاها مونه
 - هخوب بیت بریم بیشيتر اخري روز دیگه ولي.. نه -! داري؟ برنامه امروز برا

شه   شب هم بعدش... گردیم برمي و خونیم مي رو ظهر نماز ریم مي االن با
! ه؟ن یا مونده هم چیزي من لیست از... بمونیم تونستیم که وقت هر تا ریم مي

  و برگرداند هومن به را لیست و کرده باز را کیفش و اورد لب بر اي خنده ملیكا
  يمجلسيي کفش فقط... کامله تقریبا... زدم تیك خریدیم که اونهایي -: گفت

... ندارم مهارت خیلي مورد این در من بخواهید رو راستش... که بود توش هم
شكل سایزش با خرم مي کفش که خودم برا خودم یعني سه چه دارم م  به بر

 ومنه! نبود لیست تو که خریدیم دیگه چیزهاي خیلي عوض در ولي... دیگران
شكال -: گفت بیخیالي با   ینه بب هدیه خریدیم که هم رو همینهایي اگه نداره ا

یاره در شييياخ عد... گم مي!!... م تل بر و دور کمي بریم ظهري از ب   رو ه
!!!  نه که چرا -!! بینیم مي رو مغازه تا چند هم و شه مي گردشي یه هم... بگردیم

 هاماد برا کافیه سيياعت نیم... بیت بریم بشييین  اماده حاال... خب بسييیار -
  قلبش در چیزي و بود مكه در حضييورشييان اخر سيياعات بله -! شييدنتون؟

  هست دلگیر و سخت بیت و مكه از جداشدن همینطوري... نمود مي سنگیني
  طشرای به حد این تا که کرد نمي هم را فكرش هرگز!!!... که بار این برسد چه تا
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 هاتن ساعتي که بود کرده ریزي برنامه طوري را روز ان... بگیرد خو سفر این
شند  به ناهار صرف براي سپس. خواندند نماز و شدند بیت راهي هم با!! نبا

شتند هتل سیر مامت در... رفتند زدن قدم براي بروند اتاق به اینكه بدون و برگ   م
 به وقتي!!! خرید هم دیگر جنس قلم چند ملیكا ولي!! کرد نگاه فقط هومن

شان شتند  برمي اتاق سایلم هم من اتاقتون برید شما -: گفت ملیكا گ   رو و
 ستهب... شد خود اتاق وارد ملیكا. گرفت تایید هومن سر تكان با و! بیام بذارم

 خود هب نگاهي و ایستاد اینه مقابل... برداشت را ان بود  کرده اماده قبل از را اي
 مي خیس کردن نگاه اینه در بار هر با چشييمانش چرا دانسييت نمي... کرد

!  شيكرت خدایا -: کرد زمزمه لب زیر و زد خود به محزوني لبخند!!... شيود
شانیش بر ناخن هومن... شد وارد ارامي تقه با بود باز هومن اتاق در الي   پی

شید سي اتاق از وقت یه -: گفت و ک ضع و سر به ملیكا!! ها نتر  تهریخ بهم و
:  گفت شرمندگي با هومن!! نداره اشكالي -: گفت و خندید و کرد نگاهي اتاق

  میذارم کنم مي جور و جمع رو چیز همه من بشييین  جا همین تو ببین -
  يچیز -: گفت خندان لب همان با ملیكا! بچینشون ساك داخل فقط... کنارت
  اقات اطراف و دور متوجه هنوز هومن!! نباشین نگران تمومه  ساعته نیم نیست 

ستگار؟ اقاي -: گفت ملیكا که بود شم! ر   و... کرد ثابت او روي و گرداند چ
 دونم مين راستش -: گفت و زد تبسمي و کشید ارامي نفس ملیكا بله -: گفت

  و ممنونم واقعا زحمت این قبول بخاطر!!... کنم تشييكر ازتون زبوني چه به
  دوباره تا کنم حج دوباره تا شد سعادتي اگه اینجام  حاال اگه دونم مي خوب

صیبم خدا خانه زیارت سعادت شه ن   هیچوقت!... بوده شما لطف بخاطر... ب
شید مطمئن... کرد نخواهم فراموش رو لطفتون این   خیرم دعاي دارم عمر تا با
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سه محتویات و... بود خواهد شما همراه ست در که نایلوني کی شت د  را دا
  براي هن و تشكر براي نه اینها -: گفت هومن به انها تقدیم ضمن و کشید بیرون
ست کوچكي هدیه یه فقط که... جبران   برامون که کمكهایي انبوه مقابل در ه
ست از را ها هدیه هومن... کردین   شلواري کت پارچه قواره یك... گرفت او د

  پر کمي خطوطي با کمرنگ طوسييي مردانه پیراهن یكعدد بود  مدادي نوك
ست از را ها هدیه هومن... شیك مچي ساعت یك و رنگتر  یك... گرفت او د
  کمرنگ طوسي مردانه پیراهن یكعدد بود  مدادي نوك شلواري کت پارچه قواره

 - :گفت و زد لبخندي... شیك مچي ساعت یك و رنگتر پر کمي خطوطي با
ستت شیدي؟ زحمت چرا!... نكنه درد د ست اي بامزه حالت یك با و! ک  به د

  دبفرمایی شه مي ببینم -: گفت و کشید هم در نمایشي را اخمهایش و زد کمر
!... شما؟ نرین جایي تنهایي بود قرار مثال!... خریدین؟ کي رو ساعت این شما
  التح به لبخندي ملیكا!!! گرفتي کجا از و کي دونم مي تقریبا رو بقیه حاال

 کرده رو سرتون دوتایي شما و طاها که موقعي اون -: گفت و زد او طلبكارانه
سباب داخل بودید  هم هومن!! موقع اون دید  نمي رو دیگه جاي و ها بازي ا

شد ... ا   -: گفت و خندید شد ن   از ما!... بده بهتر ادرس یه... نكن تقلب... ن
 كی و کرد کوتاهي مكث!!! که بود ها بازي اسباب تو مون کله بحال تا سفر اول
  ینا خوام مي!!... ملیكا -: گفت و ایستاد روبرویش درست... رفت جلوتر قدم
  این در هک برسم هایي داشته اون به تونستم  نمي قیمتي و کار هیچ با بدوني رو

  بهره فرس این از تو از بیشتر من دم مي اطمینان بهت و یافتم دست بهشون سفر
سفر... شدم مند صیب که نعمتیه خوب هم سي ن   حالیكه در و!! شه نمي هرک
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شمهاي در زدن پلك بدون   حاللم!!... خانوم -: داد ادامه بود  شده خیره او چ
  میلت  رغم علي کردم مجبورت اگه کردم  اذیتت سفر این طول در اگه!... کن
! زما بگذر!!... شييد بلند روت صييدام اگه بدي  ها نباید و باید تعداد یه به تن

 به و اورد باال را دسييتش ارام هومن که دهد جوابي تا بود کرده باز لب ملیكا
 در هومن!! بسييت فرو لب... داد تكان سييري نگوید  چیزي اینكه عالمت
شمان در سماجت با حالیكه سته هجوم با دوباره که او  چ   شفاف نم  ناخوا

  اشكي چشمات زود اینقدر چرا اخه!... دختر -: گفت کرد  مي بود نگاه شده
شن؟ شم... اورد کم ملیكا! می شید  چ  اب و کرد اي خنده تك... برگرفت نگاه ک

 تاب بي و قرار بي هومن!! چكید صييورتش بر اي قطره نگاهش اوردن پایین
  این کشييیدن آ*غ*و*ش به بدنش سييلولهاي تك تك... گذاشييت عقب گامي

شتاقش قلب کوبش هم لباس روي از حتي!! طلبید مي را محرمش شهود م  م
 به قاطعیتي چه با!!... لعنتي... بود ننموده حسش زمان ان تا که کششي... بود

شته اطمینان بود گفته کمالي اقاي شید دا شتهگ پا!!! بهتون دم مي قول!!... با   ذا
  شدم عاشق... گرفت باال را صورتش... شد پهلو به و چرخید دل خواهش رو

 ام باور... کرد مشتش و گذاشت جیبش به دست... قراره بي چه دلم... دوباره
شید عمیقي نفس... رود نمي ما سر در... شود نمي ... شود نمي ما باور... ک

  خیس پیشييانیش... کند گذر دگر یاد ما  سييینه گذر از... رود نمي سييرما در
شانیش بر عرق... بود شت پی شك یا بود تر در  حمانهر بي تپش! او؟ گونه بر ا

  ومش کور... ام کشیده درد دل از ام  شنیده بي شكوه... نبود بردار دست قلبش
  نشييونیتو... قراره بي چه دلم... نفس دوباره... کنم دگر اي زمزمه اگر تو جز

  اهشنگ... انداخت پایین سر... ستاره بي میره مي... بمونه تو بي اگه... نداره
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 يم را مرد یك هاي قراري بي... نبود تجربه بي بود  شده خیره او به زده بهت
  چیزي... بدم که ندارم دلي... باورکن... فهمید مي... کرد مي حس... شناخت

  داد ودخ به تكاني... بگذره سال هزار باید... دلم ترمیم براي... بگم تونم نمي
سته و شتم جا اتاق تو چیزي یه -: گفت اه   و! یامب بردارم اي دقیقه پنج... گذا

  اخر شب!!!... داد تكان فهمیدم عالمت به سري فقط هومن... کرد ترك را اتاق
 زدن پلك انگار... غمي چه... شوري چه!... داشت نوایي چه الحرام مسجد در

ست از نباید هم را دیدن اي ثانیه که بود  ممنوع هم  به شد مي مگر... داد د
  بر نگاه در شد مي مگر... لرزید مي جان پاي که نلرزد تن پاي طواف هنگام

 که بود جا همین... کرد غفلت هم روي شده چیده ساده سیاه سنگهاي این
سد بنت براي دیوار شت شكاف ا ... امد دنیا به علي جا همین... علي... بردا

سماعیل... داد اذان بالل که بود جا همین سماعیل جا همین ا   همین... شد ا
 را خدایشييان کنارش در امام و پیامبر چند نیسييت معلوم که بعد بي مكعب
  نفر چند نیست معلوم... کرده منقلب را نفر چند نیست معلوم... گفتند تسبی 

 به دل... چرخید نمي خداحافظي به زبان... نیسييت معلوم... کرده عاشييق را
ضا رفتن صر هرکدام شب  تاریكي ان در... داد نمي ر  حكم دیگري که بود م
  اعالم را ها لحظه اتمام ساعت  تاك تیك رحمانه بي چه و... کند صادر را رفتن

  پر چهره به نگاه با... هم هومن ان دنبال به... برخاسييت ملیكا... کرد مي
 مي -: گفت و انداخت باال ارام را سرش ملیكا! بریم؟ -: پرسید دختر حسرت

 همه ان به نگاهي هومن... بود شلوغ بیت! بخونم نماز اسماعیل حجر در خوام
  دو در.. .رفتند. کنیم مي رو سعیمون... بریم بیا... باشه -: گفت و کرد شلوغي
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  هومن!!!!!!! بود جا... بودند خوانده نماز ادم میلیونها که جایي... کعبه گامي
 نماز ملیكا!!!... شييیریني نماز چه... نماز! بخون -: گفت و ایسييتاد کنارش
ست کعبه گامي دو در او... ولي... خواند ست را دلش خواهش... خوا ...  خوا

سار ست را دلش کعبه کعبه  برابر در شرم شتند  برمي وقتي... خوا  منهو گ
!!  شييد؟ جا هم انها براي جمعیت همه ان بین چطور که بود این فكر در هنوز

 مي اتاقها تخلیه از خبر شدن بیدار محض به صدا سرو... بود هیاهو پر صب 
  سييالمي و گشييود را در ملیكا... زد را کناري اتاق در هومن... برگشييت و داد

  و انداخت اتاق داخل به نگاهي ملیكا! این؟ اماده -: پرسييید هومن... کرد
  اتاق داخل خود و گذاشت باز را در و!! شه نمي بیدار طاها ولي... اره -: گفت

 مي بیدارش من برس کارهات بقیه به تو -: گفت ورود هنگام به هومن... شد
صیر طفلي... کنم شتر ساعت دو یكي نداره  تق  بازدید املیك. نخوابیدیم که بی

  ارام و نمود مي نوازش را طاها موهاي هومن... کرد اتاق از هم را اخرش هاي
صد عنوان هیچ به بود  خواب غرق بچه ولي...کرد مي صدایش   شدن بیدار ق
شت ست مهم... شه نمي بیدار -: گفت... ندا   ولي -. کنم مي ب*غ*لش نی

سشویي ببرمش خوام مي  الحا ولي!... چرا -! نرفته؟ خوابیدن موقع مگه -!! د
ست بره هم   احتیاط با حالیكه در! برمش مي فرودگاه خودم خواد  نمي -! بدنی

 نه -! نداري؟ کاري دیگه!... تمومه؟ -: گفت گرفت  مي آ*غ*و*ش به را طاها
  این .شدند هواپیما سوار معطلي کلي از بعد باالخره. بریم پس خب  بسیار -

ست پروازها کارت هم بار سي ولي! بود هومن د ضي ک شت اعترا   سه باز!! ندا
سیدن محض به!!! کنارهم صندلي شان کنار به ر  رد را کیفش هومن صندلیهای
سمت صوص ق  -: گفت خنده با و کرد نگاهي ملیكا به و داد قرار خودش مخ
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 هم لیكام! نه؟ یا کني بحث نشستن پنجره کنار سر طاها با خواي مي باز ببینم
 هاطا به و شد رنگتر پر هومن خنده! دیگه نه -: گفت و زد شرمگیني لبخند
 با طاها! کردم راضييي رو مامانیتو که بشييین پنجره کنار بدو طاها -: گفت

 هومن... نشست کنارش ملیكا و کرد اشغال را پنجره کنار صندلي خوشحالي
 مي را کیفش زیپ حالیكه در ملیكا باال؟ بذارم رو کیفت دي مي -: گفت

  و گفت اي باشيييه هومن!! بعد بگیرم  مادرم با تماس یه -: گفت گشييود 
ست ش صله گرفت  را شماره ملیكا... ن   يگوش در مادر حرارته پر صداي بالفا

  زا و بوده نگرانش چقدر مادر دانست مي خوب ملیكا! ملیكا؟... الو -: پیچید
شتش شحال بازگ ست  خو .  ..عزیزم سالم - مامان سالم -: گفت محبت با ا

  هتونب خواستم... نشستیم هواپیما تو االن -! حاال؟ کجایید مامان  بشم فدات
  خدا خب... خوبم -! چطوره؟ شما حال!!... کنم خاموش رو گوشیم بعد بگم

 مه بابا... ممنون -! باش خودت مواظب دخترم... انشاا سالمتي به... شكر رو
... خوبه هم طاها -! چطوره؟ طاها... خوبه عزیزم اره -! خوبه؟ حالشييون

شوازتون میایم جان  مامان -. مرسي  که گفتم داریم  مهمون هم شام برا... پی
... مامان نه -!! دیگه ما خونه میریم!... افتادین زحمت به -! نشييي غافلگیر

  اسييتراحت که روز دو یكي!... ما خونه... اینجا میاي اول... کوچیكه اونجا
  ولي -: گفت و کشييید عمیقي نفس ملیكا!! شييه نمي دیر... میري بعد کردي
 -: گفت بخشي اطمینان لحن با مادر! خودمون خونه رفتیم مي بود بهتر مامان
  ملیكا!! دیگه بهتره بیاي اینجا گم مي که دونم مي چیزي یه حتما من مادر 

  وشیمگ باید دیگه!... بدونید صالح طور هر... باشه -: گفت مادر لحن تسلیم
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 تا... شین معطل کلي فرودگاه بیایید نیوفتید راه مامان فقط... کنم خاموش رو
 مادر. رسید مي هم شما بشه تموم ما کارهاي تا... بهتون زنم مي زنگ رسیدیم

شش حرف این از زیاد انگار   ساعت ما... جان ملیكا نه -: گفت... نیامد خو
 متون نمي که شييده تنگ برات دلم اینقدر... اییم مي پرسييیم مي رو فرودتون

گه یارم تاب خونه تو دی باش چیزها این نگران هم تو... ب گه -! ن مان دی   ما
شي ملیكا خدا امان در - خداحافظ شش و کرد قطع را گو   داخل و نمود خامو

شت کیف  - باال؟ بذارمش نداري کیف با کاري دیگه -: پرسید هومن... گذا
  لحني با و نشييسييت و گذاشييت را کیف هومن. نكنه درد دسييتتون... دیگه نه

سمي ملیكا! که؟ خوبي -: گفت صمیمي   لهب -: گفت و اورد گرم لحن به تب
  نگاهش دقت با و کرد ریز چشمانش... داد تكیه صندلي دسته به هومن! ممنون

 -: کرد تاکید ملیكا! پریده رنگت نكرده پرواز... معلومه اره -: گفت و کرد
  شييده فریز دسييتانش!!... نیسييت خوب دانسييت مي که خودش ولي! خوبم
 اه گرفتگي پرواز بیشييتر نصييف کن باور -: گفت تر جدي هومن!!... بودند

سه علتش شین ریلكس خیلي!... که نداره ترس باش راحت!!... تر  ورد یه و ب
 مي بشه معطوف دیگه چیز یه به که حواست... کن مرور ذهن در رو سفرمون

 را جواب فرصت هواپیما مهماندار صداي. شد خوب حالت خود به خود بیني
 ذوق حسييابي طاها... بسييت را طاها کمربند و شييد خم... گرفت ملیكا از

شت ست هم را خودش کمربند بعد... دا   هواپیما روي و بر خوش مهماندار. ب
شان را شكالتي ظرف   هواپیما ارام حرکت و مهماندار عبور با... گرفت مقابل
  شیرینه ولي -: گفت ملیكا!! بمك و دهنت بذار رو شكالت -: گفت هومن
شتر  کني مي فكر... نه -: گفت کننده متقاعد هومن! زنه مي بهم ادمو حال بی



wWw.Roman4u.iR  500 

 

 به سري ملیكا! بخورش!... دن؟ مي مسافرا به اینو پرواز قبل همیشه چي براي
شت دهان به را شكالت و داد تكان موافقت  مرد این حرفهاي به دیگر... گذا

 نوك شدن بلند با. هست هم پزشك دانست مي که بخصوص... داشت اعتقاد
  چشمانش و شده فشرده صندلي هاي دسته روي ملیكا دستان زمین از هواپیما

سته حال در ست روي را زیادي گرماي ناگهان که بود شدن ب ستش د   حس را
  د ش کشیده دستش روي به نخست نگاهش گشود  نبسته را چشمانش... کرد

ست ست و گرفته قرار ان روي هومن د ست زیر در کوچكش د  گم او بزرگ د
شمش بعد و بود شده شتي به را سرش هومن... برگرداند او سمت به را چ   پ

 به يا دقیقه! بود شده دوخته فضا در دوري جاي به نگاهش و داده تكیه صندلي
ضورش چقدر... شد خیره او ست نمي! بود مفید برایش سفر این در ح  هب توان

... نه... نه... زد نهیب خود به... شد مي تنگ برایش دلش بگوید دروغ خود
ست نمي هرگز ساس این به بای شت حق... داد مي پا اح صال... ندا  ار توانش ا

!... بود؟ محرم او به دیگر روز نه فقط که مردي به تنگي دل... نداشييت هم
ست مي خوب!!... نه ست مردي هیچ براي جایي دلش در دان ستش!!! نی  را د

  وا انگشتان حلقه!!... نشد کشیده ولي... کشید هومن دست زیر از ارام خیلي
  و کرد نگاهش مات و چرخید سمتش به هومن سر! شد تر محكم دستش دور
 را دسييتش حرف  عوض به نگاه این از حیران ملیكا! چیه؟ -: گفت لب زیر

سته شار... داد حرکت اه ستش روي ف شتر باز د شه... شد بی  هومن لب گو
  یكهحال در و! باش اروم -: گفت و لبخند شبیه چیزي... شد کشیده مختصري

شار ستش ف شت داد  مي کاهش را د ستش انگ ستش روي نوازش به را ش  هب د
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 ار ان رفتن باال اصييال ملیكا و بود برخاسييته کامال هواپیما... اورد در حرکت
 !!!داد تكیه صييندلي به را سييرش و برگشييت اعتراض بي!!... بود نكرده حس

  او سمت به دوباره ملیكا!!! نجو -: گفت که شنید را هومن معترض صداي
ید   اون گفتم -: گفت و کرد کوچك اخم یه هومن! چي؟ -: گفت و چرخ
 جابجا دهانش در را شكالت متعجب ملیكا! بجویي اینكه نه بمك رو شكالت

 حق داد  مي نشان ان هاي خرده که است وضعي چه در شكالت ببیند تا کرد
 -: گفت و داد خود به تكاني هومن!! هم هومن! زد لبخندي!!... بوده هومن با

ستت ست یكوري و!! ببینم بده هم رو یكي اون!... دختر یخه د ش   ملیكا... ن
  پیش را دیگرش دسيت او بهت به توجه بي هومن... کرد مي نگاهش مبهوت

ست و اورد ست در هم را چپش د !!... کردي یخ کن نگاه -: گفت و گرفت د
  نفس و برد باالتر را او دسييت حرف این با و!! وضييعشييه؟ چه این دختر اخه

ست کف را گرمش   دلم با... گرفت گر تنش تمام اي لحظه براي... دمید او د
ست... نكن بازي شق با... کنم مي التما   رمگ یكباره به تنش... مكن گیرم در ع
ستش مردي که بود بار اولین مگر... لعنتي... بود شده   طورب... گرفت مي را د

ستش ناگهاني شید را د شر هومن!!! شدن رها از دریغ ولي ک  یه... ا   -: رفت ت
ست هردو حالیكه در و!... کن صبر لحظه ست در را او د شت  د  -: گفت دا

  برا -: دپرسی بعد !! بكنیم جدي عالج یه باید خونیت کم براي نمیشه اینطوري
 که هومن... نه یعني داد  تكان سري گیجي با ملیكا! دکتر؟ رفتي هم دردت سر
...  را قلبش ضيربان رفتن باال هم و کرد مي حس را او دسيتان شيدن گرم هم

 که ندار عصبي منشا بیشتر سردردات نظرم به چند هر -: گفت و زد لبخندي
 مورد این در دقیق معاینه یه حال هر به ولي زنه مي دامن بهش هم خونیت کم
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  دليصن روي و برداشته را کیفش. برخاست و کرد رها را دستانش و. ضرره بي
ست ش شت خودکار یك و کارت عدد دو کیف داخل از... ن شت در و بردا   پ

:  فتگ و گرفت ملیكا سمت به را ان بعد و کرد نوشتن به شروع کارتها از یكي
ست روش مطب تلفن شماره و ادرس منه  کارت این... بیا - شتش! ه  هم پ

  تشييكري و گرفت را کارت ملیكا!! نوشييتم رو خونمون تلفن شييماره و ادرس
  رو خونتون تلفن شييماره و ادرس هم تو حاال... خب -: گفت هومن... کرد
!  ه؟نیاز نظرتون به -: گفت ارام ملیكا... ماند منتظر دسييت به خودکار و!! بگو

  بدونم که این! مني عقد در هم دیگه روز نه تا تو... بله -: گفت قاطعانه هومن
سرم ست )!!!( هم ست زیادي انتظار کجا   فكر براي جایي او محكم کالم!! نی

... کرد هدیكت او براي را تلفني شماره و ادرس علت همین به. نداد برایش بیشتر
  :گفت و کرد نگاه او به هومن بله -! خودتونه؟ خونه ادرس این -: پرسید هومن

  شدن تمام از قبل ملیكا...  یا کنین مي زندگي مادرت و پدر خونه حاال شما -
 هم طاها!... تنها؟ چرا -! تنهایي؟ -. خودمون خونه نه -: گفت او حرف

ست سي ملیكا! مادرت؟ و پدر پیش رفتي مي نبود بهتر -!! دیگه ه   و شیدک نف
 مي عادت م*س*تقل زندگي یه به ادم اینكه از بعد راستش... اصال نه -: گفت

  باهاشييون که نه... مادرش و پدر پیش برگرده بخواد دوباره سييخته خیلي کنه
شكلي شته م شم دا صفه شاید هم حاالش همین!... نه   با   اونا خونه رو هفته ن

  برگردم خواست دلم وقت هر که هست اي خونه دونم مي که همین ولي باشیم
ست کننده دلگرم برام اونجا  شه -: گفت و داد تكان سري هومن. ا   پس... با
  هرکس و دیگر وقت هر اگر!! بده هم رو پدریت خونه تلفن شييماره و ادرس
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شت امكان ملیكا بود  دیگر   ولي برود تلفن شماره یا ادرس دادن بار زیر ندا
  دو همان به هومن باالخره! بود ماهر کردن مجاب در شييناخت  مي را هومن
 خاله و دایي و عمه تلفن شيماره و ادرس گرفتن خیر از و داد رضيایت ادرس

 !گذشت
  شييده راحت خیالش کمي انگار... کشييید عمیقي ولي صييدا بي نفس هومن

شده حل من براي مساله این هنوز ملیكا -: گفت... بود   رو داروهات چرا که ن
 خورم مي که روزه سه حاال -: گفت و کرد نمكي با خنده ملیكا! خوردي؟ نمي

 حاال!!... دادم خوردت به بگي بهتره نه -: گفت و خندید هم هومن! دیگه
ستي صي علت -! چرا؟ را شه -: گفت متفكر کمي!!... میره یادم نداره خا .. .با

 تا... دم مي پیامك برات صب  00 ساعت روز هر من کنیم مي کاري یه پس
صت شي مي پا دیدیش  نگاهي تعجب با ملیكا! خب؟!... خوري مي رو قر

!! هبمون یادم کنم مي سعي حاال... نكشین زحمت شما... بابا نه -: گفت و کرد
 دیگه تا میندازم یادت... نمیشييه... نچ -: وگفت انداخت باال ابرویي هومن
!!!...  کنم مي فكري یه هم ها 06 ب مورد در!!... باشييي نداشييته اي بهونه

شكت   يا هفته!... نه - یكبار روز سه -! بود؟ کرده تجویز یكبار وقت چند پز
شتم نگهش بله -! داري؟ هنوز رو خونت ازمایش جواب!!... کافیه یكي  -. دا

 هومن روز ان کارهاي کف در کامال که ملیكا!!! ببینمش تا بیار پس... خوبه
 که روز دو یكي -: گفت خونسييرد خیلي هومن! کجا؟ -: پرسييید بود  مانده

  کمي با بعد! کجا؟ گم مي بهت رفت  در تنت از سييفر خسييتگي و گذشييت
سید شیطنت  هک شد متوجه فكر کمي با ملیكا! نه؟ دیگه خوبه حالت -: پر

  گرفتگي هواپیما حس اصييال و گذشييته پرواز زمان از سيياعت یك از بیش
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شته   رو سرت و نترسي کافیه فقط!!... دیدي -: گفت مالیمت با هومن!!... ندا
  پريس زمان تحمل بشیني  حرکت بي و ببندي رو چشمات قدر هر... کني گرم

  میارن  پذیرایي وسایل دارن -: گفت مقابل به اي اشاره با و! سختتره برات شده
ستي اگه بعد بخور   میازهخ.... نمي خوابم -: گفت همینكه ملیكا!! بخواب تون

شید اي شب خوابي بي ان با!! ک سم دی   امر این که!! بود اور خواب هم خواب ا
 !!!شود بلند هومن خنده صداي شد موجب

 هر که سرپ و مادر به نگاهي... بود نمانده باقي فرودشان براي بیشتر دقیقه چند
  نكهای از بگذریم البته داشتند  خوبي پرواز... انداخت بودند  خواب خواب   دو

 ردهک پیدا حضور او سر باالي ساعتي نیم هومن و شده بد مسافران از یكي حال
  شغل هب وقت اسرع در صندلیش به برگشت از بعد که این از بگذریم باز و بود

  لبتها!!... گرفت دست در را ملیكا دست وقت فوت بدون و برگشت خود سابق
  هاینك براي فقط!!... حرفا چه بابا نه بوده  خودش خاطر به کنید فكر که نه

  عمل این به دسييت کند منتقل او به را بدنش انرژي و کند گرم را او دسييتان
  ملیكا چهره معصومیت!!!! داشت او حال به سودي چه وگرنه!!! بود زده چریكي

شتر خواب در ست. بود پیدا بی ستش د شید موهایش به وار شانه را را  کار. ..ک
شت رو پیش در سختي   املیك!... ملیكا؟ -: کرد صدایش حوصله با و ارام! دا
  نگاهش خمار و گشود را چشمانش ملیكا... فشرد را دستش کمي و!... خانوم؟

.. .میاییم فرود دقیقه دو یكي تا رسييیدیم -: گفت تبسييمي با هومن... کرد
شت مي ظهر از بعد 5 ساعت از کمي. ببند رو کمربندت   هواپیما از پا که گذ

سیم... نهادند بیرون شان بر که خنكي ن   دنرسی به را انها باور خورد مي صورت
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 در محكم را طاها دست و کشید عمیقي نفس هومن... کرد حتمي شهرشان به
ستش  به را منهو فكر ملیكا و! نرود شیرجه پایین به ها پله باالي از تا گرفت د

  بهشييت تو داریم -: گفت لبخندي با هومن!!! هوایي چه به  به -: اورد زبان
 حال در همه... شييدند فرودگاه سييالن وارد!! نداریم خبر و کنیم مي زندگي

 به... نبودند م*س*تثنا هم اینها... بودند خود هاي خانواده با تماس و مكالمه
شن محض شیها شدن رو سها سیل گو   سالن در کمي... شد سرازیر تما

سمه روي و شده تخلیه هواپیما از بارها تا ایستادند  با اهاط... گیرد قرار نقاله ت
  شدن دیده با... بود ساك حمل چرخهاي با بازي حال در فراوان شوق و ذوق

  جمع به هم ملیكا... کشیدند صف تسمه اطراف در مسافران همه ساکها اولین
سته انها شش دم را هومن امیز اعتراض لحن که بود پیو   راب واقعا -: شنید گو

  برخي و بایستي کنار که بدم یادت نتونستم سفر این طول در که متاسفم خودم
  ینا -: گفت و کرد نگاهش و برگشت ملیكا!! من به بسپري رو مردونه کارهاي

 مي چطور اومد که ساك ببینم -: گفت طلبكارانه هومن! نداره زنونه مردونه که
سمه روي از خواي ستي  تو که ساکهایي هم اون! داري؟ برش ت   کدوم هر ب
 -: گفت جدي کمي هومن! کنم مي رو سعیم -! دارن وزن کیلویي پنجاه چهل
ست الزم ست برو بیا... بكني رو سعیت نی شه طاها به حوا   رو اساکه من تا با
  قلم*س*ت چرخ دو سوار و کرده پیدا را ساکهایشان تمام باالخره! پیشت بیارم

  ور و ایستاد خروج از قبل ملیكا... افتادند راه خروجي درب سمت به و نمودند
  خیره اي لحظه چند هومن!! ممنونم چیز همه خاطر به بازم -: گفت هومن به

سته و کرد نگاهش ستش ملیكا... انداخت پایین را سرش اه  ات برد پیش را د
  زمین از را طاها حرکت یك در هومن ولي! بدهد پس او به را طاها دست هومن
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ند فت آ*غ*و*ش به و کرد بل ظه و گر ... فشيييرد خود به محكم اي لح
سیدش شه تنگ برات دلم خیلي من کوچولو  آخه -: گفت ارام و ب*و* !!  می

  زمین را بچه... کرد حلقه هومن گردن دور را کوچكش بازوهاي هم طاها
 اهاط دسييت گرفتن با ملیكا! باش مواظبش -: گفت ملیكا به رو و گذاشييت

  سالمت به -: کرد زمزمه لب زیر و داد تكان سري هومن! اجازتون با -: گفت
  نمی او گر ده آواز را یار آن رو م*س*تانه ساقیا ای: شد خیره دو ان حرکت به و

 *س*تم تو موی بر ام پیچیده تو کوی در ام افتاده بازده بردی که دل آن بگو آید
  وامت غمناک مجنون توام مشييتاق که بنگر بازده بردی که دل آن تو نیكوی رخ

 خوش سرو ای من زیبای دلبر ای بازده بردی که دل آن توام خاک من که گرچه
 رها کردی غم به را ما بازده بردی که دل آن من صييهبای لبت لعل من باالی

یا اکنون خدا از نكردی شييرمی   چند تا بازده بردی که دل آن ما کوی در ب
  ردیب که دل آن کنی تبریزی قصيد خود کنی تیزی عاشيقان با کنی خونریزی

شق از بازده   بردی که دل آن آمدم برداد تو نزد آمدم آزاد هجر از آمدم شاد تو ع
 ساختمان از خروجش با. 0: یازدهم فصل.افتاد راه و کشید عمیقي نفس بازده

  ت داشيي را انتظارش البته شييد  روبرو م*س*تقبلین عظیم سييیل با فرودگاه
 به دسييت شييلوغي همان در که بود عرفان نفر اولین! بود همینگونه همیشييه
 مه چشمكي... خبرا؟ چه گفتن با و ب*و*سید را صورتش و انداخت گردنش

 مي دستش از را ساکها حامل چرخ حالیكه در و! نمود دوستش صورت حواله
  و دوري از دلتنگ هدیه. کرد هدایت اش خانواده سييمت به را او گرفت 

شت از خوشحال شش در را خود برادر  برگ   ترتیب این به و... کرد رها آ*غ*و*
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ضا و مادر و پدر با ستقبال براي که همكاران از تعدادي و فامیل بقیه و ر   مدها ا
سي و سالم بودند سل که بود حالي در اینها همه و. نمود احوالپر   عنوان به آی

  پس -: پرسييید مي مدام اینكه جالبتر و! بود اویزان گردنش از ثابت عضييو
  جدا او گردن از را بچه و کرد رحم هدیه نهایت در تا! کو؟ من علوسييكهاي

  وبگ باش  زود -: گفت گوشش دم اهسته و کشید کنار کمي را او عرفان! نمود
 با عرفان! شييد؟ چي چي  -: گفت و زد نیشييخندي هومن! شييد؟ چي ببینم

 جاک به دختره با کارت ببینم بگو کنم لهت نزدم جا همین تا -: گفت حرص
  حالیكه در و همه چشم از دور عرفان! بشه؟ چي بود قرار!!... هیچي -! کشید؟
:  تگف و زد او شانه به سر پشت از را مشتي زد  مي جمع به اي مودبانه لبخند

ست حاال!... بگم؟ چي تو به من اخه!!... هومن - شونم کجا   ارام هومن! بده ن
شمي اطراف به ضور... گرداند چ   راحتتر شد مي که بود مثبتي نكته طاها ح

شان صله با بودند چپش سمت... کرد پیدای  سميتب... شاید متر پنج چهار فا
سر -: گفت و امد لبش بر ناخوداگاه شیده ابي که کوچولویي پ !  یني؟میب رو پو

: داد ادامه هومن... داد تكان سري و کرد تعقیب را او اشاره و نگاه جهت عرفان
 کرد  او به نگاه یك عرفان!! شده اویزون چادرش از پسره که هموني... خب -

صله شتند فا ست نمي زیاد و دا  من شبا جا همین تو -: گفت... ببیندش توان
  و انداخت او بازوي در دسييت بالفاصييله هومن! ببینمش نزدیكتر از یكم برم

  و!! یادم بوهایي یه انگار... بابا نه -: گفت خنده با عرفان!!! نكرده الزم -: گفت
شت از حالیكه در ست تقریبي طور به سر پ  -: گفت بود  نهاده قلبش روي د

 در هومن!!! چشيياشييو برق اوه اوه!... زنه؟ مي دویسييت رو چرا قلبه این ببینم
 -: گفت نخندد  دوسييتش هاي لودگي به تا کرد مي را سييعیش تمام حالیكه
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ضاي محض  چي همكارام این ببینم بگیر دهن به زبون لحظه یه عرفان خدا ر
 فهم ن زبون دکتر عده یه بابا کن ول -: گفت بیخیالي با عرفان!! گن مي دارن
 به خواسييت و کرد نگاش چپي چپ هومن!! که ندارن گفتن برا جالبي چیز

شش زیر عرفان باز که برود همكارهایش طرف ش بودم گفته -: گفت گو  قعا
سر؟ جذبتم صت! پ شت  جوابگویي فر  ارتزی به!!... داد تكان سري فقط ندا

  اوانيفر گلهاي دسته و... کرد مي تشكر و داد مي پاسخ حاضرین تك تك قبول
ست یك با بودند اورده که ست با و گرفت مي د .  ..هدیه به کرد مي رد دیگر د
  گروه در اما... چرخید چپ سييمت به سييرش هم باري دو یكي بین این در

شده اورده گلي هیچ کناري   ولي... بیني پیش قابل و بود منطقي البته!!... بود ن
  کمالي اقاي بین این در... گرفت مي موضييوع این دیدن از دلش حال هر به

ست گرمي به پدرش با و شد نزدیك  -: گفت و امد هومن کنار سپس... داد د
 با .رفت و زد بازویش به دست کف با دوبار و! باشي زنده... کردي سفیدم رو

  سمت هب سرش دیگر یكبار وقتي. کشید دل ته از و عمیق نفسي هومن او رفتن
ست سریع!!! عمو... جون آخ... شد او متوجه طاها بود  چرخیده چپ   از د
شید مادر چادر   حرکت متوجه که ملیكا... دوید هومن طرف به سرعت به و ک
  تدرس... نتوانست ولي شود او حرکت مانع تا برگشت سریع بود  شده طاها

شت که نبود هم صوص گرداند برش و رفته او سر پ  نارک تقریبا طاها که بخ
  آ*غ*و*ش به را طاها و شد خم زد  تبسمي او دیدن با هومن. بود رسیده هومن
صلت اونجا شیطون اي -: گفت و گرفت   انگار که طاها! بود؟ رفته سر حو

 مي ب*غ*ل ادمو همش اونجا اه... اره -: گفت بود  فهمیده را دلش درد یكي
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شونو و کنن شما  در هومن!! کردن گریه فهمم نمي من انگار... کنن مي پاك چ
شاره با حالیكه ست پیش طاها که فهماند مي ملیكا به سر ا ش نگران و او   د نبا

ست زود و اوهوم -! موني؟ مي من پیش... نداره عیب -: گفت  دهان مقابل د
  عرفان که ب*و*سید مي را طاها داشت هومن! بله یعني -: گفت و گرفت خود
شاني... بینم مي -: گفت و رسید سر ست از ن   یالبیخ دیگه شما و رسیده دو

يان -!! شدید همكاراتون با صحبت ي ي ي ي ي ي   جلوتر و کرد اي خنده عرفان!!! عرف
  میاي طاها اقا به به - طاها -! چیه؟ کوچولو اقا این اسم اونوقت -: گفت و امد

 را هومن آ*غ*و*ش نبود حاضر اصال کشید  کنار را خود طاها! من؟ ب*غ*ل
 کرده صدا طاها اقا را او بود اورده شانس مرد ان تازه کند عوض دیگري کس با

ساني به تعارف سرگرم هدیه و مادر و پدر! امد مي هم بدش او از وگرنه بود  ک
شواز به که بودند ضا و بودند امده پی  مي ادوت یعني... گرفت مي شیریني هم ر
  عده و رفتند و کردند خداحافظي همانجا از اي عده... گرفت مي یكي و خورد

صرار به هم اي ستوراني گویا... بروند خانه به شد قرار تعارف و ا   امش براي ر
 بچه... بروند انجا شام صرف براي منزل از مهمانها بود قرار که بود شده رزرو

  ب*غ*لش ایسل صب  از خب نبود  مهم کس هیچ براي هومن آ*غ*و*ش در
 دبو کسييي فامیلي اشيينایي دوسييتي بچه حتما... دیگر بچه یك هم حاال بود

سل...بود مهم خیلي نفر یك براي اما!!! دیگر سي چه!!!... آی  بود کرده جرات ک
شیده با هومن!!! برود او دایي آ*غ*و*ش به   پایین به نگاهي شلوارش شدن ک

 -: تگف مي و بود گرفته او سمت به را دستانش عصباني و اخمو آیسل... کرد
شت زمین را طاها خندان هومن!! ب*غ*ل دایي ست دوپا روي و گذا ش   رو و ن

 زود طاها! داییشييم من... آیسييله اسييمش کوچولو این طاها -: گفت طاها به
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سل به رو اینبار و زد لبخندي هومن! ندارم دایي من -: گفت س -: گفت آی   لآی
 اب آیسل!! بشین دوس و بدین دست هم با حاال. طاهاست هم پسر اقا این اسم

صال... نه که انداخت باال سر بدعنقي ست  نمي ا سر ان خوا  در را او جاي پ
  مغرور طاهاي و نداشت دوستش هم اصال. بود کرده اشغال اش دایي ب*غ*ل

ست مي هم ستش دختر اول که خوا   بین این در اما!! کند بلند دادن براي را د
 بچه -: گفت کشييید  مي را طاها لپ حالیكه در و شييد نزدیك انها به هدیه
  ااونج خوبیه  بچه... همسفرامه از یكي پسر -: گفت و برخاست هومن! کیه؟
 طاها سر به دستي هدیه. طاهاست هم اسمش بودیم  شده دوست هم با کلي

  رو کي هر ها  داریم شام برنامه هومن راستي... نمكیه با پسر -: گفت و کشید
 انومخ بزنه زنگ بگو اومده  تنها عرفان دوستت گویا ضمنا... دار نگه خواستي

 هر... ردک نگاه پایین به آیسل جیغ صداي با... باشه -! بیان شام برا هاشم بچه
  لآیس تازه... کردند مي نگاه هم به هستند دوئل حال در که کساني مثل بچه دو
 اماده آیسل! شده؟ چي -: گفت و شد خم هومن... کند گریه که بود مانده کم

  کمي و متعجب هومن!! کشييید موهامو این -: گفت حسييابي گریه یك براي
شو چرا!... طاها؟ اره -: گفت و کرد نگاه طاها به اخمو شیدي؟ موها  طاها! ک

!! اورد در برام رو زبونش اون  چون -: گفت مابانه قلدر هم کمي و دلخور هم
  بدي کار دوتون هر -: گفت و بگیرد را اش خنده جلوي تا کرد فوتي هومن
 اها ط... کنین بازي دوتایي برین حاال!... ها کنین دعوا نبینم دیگه!!... کردین
  رفح این از... بود بهتر حاال خب! باشي؟ مواظبش توني مي کوچیكتره آیسل

 هدیگ... شد خواهد مواظبش حسابي است بزرگتر که حاال... بود امده خوشش
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 بازي ابی... بله -: گفت گرفت را آیسل دست و شد حرفها این و غرور خیال بي
 مي حالیكه در هدیه... گرفتند فاصييله کمي دوتایي!!!... بازي به به! کنیم

ست شن؟ طاها مادر و پدر هومن -: گفت برود  خوا  شن مي نگرانش!... کو
شت هومن!! ها شت به و برگ   گر اي صحنه دیدن با اما... کرد نگاهي سرش پ

  و نبودند تنها هرچند... بود ایسييتاده ملیكا مقابل درسييت مهدیار... گرفت
 به يگام برداشتن با! داشت قرار او نزدیك هرحال به ولي بود شلوغ دوروبرشان

ست جلو ست در را طاها د  اطاه. بیام مادرش به بدم ببرم -: گفت و گرفت د
ست نمي دلش شش دختره ان از تازه برود خوا  بي هومن ولي!... بود امده خو
... ردک باي باي آیسل به و برگشت ناچار طاها... افتاد راه او زدنهاي نق به توجه

 با هومن!! بود کرده پیدا دوسييت تازه... کرد باي باي کرده بغض هم آیسييل
 مي مهدیار... شد نزدیك داشت حضور ان در ملیكا که جمعي به بلند گامهاي

  بهتره -: که ملیكا جواب و! تمومه دیگه پس... شكر رو خدا خب...  -: گفت
ضور اعالم اي سرفه تك با هومن که!!... دیگه وقت یه بذارید رو بحث این   ح
 هومن... کرد نگاهش تعجب با خورد  جا او شييدن نزدیك از ملیكا... کرد

  نتوانست" ممنون"  گفت  مي وقتي ملیكا!! بدم رو طاها اومدم -: گفت محكم
 ار مرد این چهره مختلف حالتهاي توانسييت مي براحتي که چرا بزند  لبخند

سد شنا شم او  به جواب دادن بدون هومن!!! ب  که مهدیار سمت به گرداند چ
  سسپ و داد پاسخ او نگاه به کوتاه لحظه یك مهدیار! داشت لب بر هم لبخندي

  پسري! جااین بیار رو شیریني!... معین؟ -: گفت بلندتر سر پشت به نگاهي با
  و تگرف سمتشان به را شیریني سیني و امد جلوتر ساله 65  66 حدود جوان

  شتنبردا براي هنوز هومن! کنید شیرین رو دهنتون... بفرمایید -: گفت مهدیار
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شتن یا صمیم شیریني برندا   خواهش ید بفرمای -: گفت ملیكا که بود نگرفته ت
  کمي اب... کرد نزدیكتر هومن به و گرفته را سیني گوشه حرف این با و. کنم مي

  ینح همین در... برداشت سیني از را ها قرابیه ان از یكي و برد باال دست تعلل
صایي به حالیكه در فتحي اقاي س... شد نزدیك انها به بود داده تكیه ع   تدر
  باالخص و فامیل و دوسييت مقابل در هم ان جوان پسيير دو با دخترش نبود

شد تنها شوهرش خانواده   املیك! کم کم بریم دیگه دخترم -: گفت ارام و!... با
  اررسييتگ دکتر اقاي ایشييون... بابا -: گفت و گرفت ارامش انگار پدر ورود با

  مزاحم که بود شده بد حالم بار یه سفر طول در... مكه همسفراي از... هستن
 دزو انورتر گام چند از مادرش که بود نزده حرفي پدر هنوز! شدیم ایشون وقت
 هم متري هزار از مادرها گوش یعني! بود؟ شييده چي بده مرگم خدا -: گفت

.. .نبود چیزي -: گفت و زد لبخندي مادر به ملیكا!!!... شنود مي را حرفها این
شار افت کمي شتم ف صت دیگر و! همین دا   داپی را هومن به پدرش معرفي فر

ست فتحي اقاي... بود کرده اش معرفي م*س*تتر صورت به هرچند نكرد    د
 -! کردین لطف... ممنونم ازتون خیلي -: گفت و فشييرد گرمي به را هومن

... داریم مهمون تعدادي شام -: گفت محبت با فتحي اقاي. کنم مي خواهش
... متشكرم -: گفت مجبوري هومن! کنید مي خوشحالمون بیارید تشریف اگه

ستش ست... چیدن اي برنامه همچین هم من خونواده را ست در   اونجا که نی
  و پدر کرد  فكر خود با و. ممنونم خیلي دعوتتون از حال این با... نباشييم
 مهدیار به رو فتحي اقاي!!... مهماني دادن براي کردند پیدا وقت هم مادرش

  ونخدمتت در من بله  -: گفت تبسمي با مهدیار! میاي؟ که تو مهدیار -: گفت
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ستم سرم پس... خب خیلي -!! ه  اباب مامان... بریم کنید جمع کم کم دیگه پ
شه -! عمو خونه برن اونا کنم فكر نه  -! میان؟ هم  -: گفت ملیكا به رو و با

  و داد دست هومن با دوباره و! بهتره بریم زودتر چه هر اي خسته هم تو دخترم
 منو نماشی... معین -: گفت معین به خطاب بالفاصله مهدیار... گرفت فاصله

  اره -: گفت و اورد بیرون را سييوییچ و کرد جیبش در دسييت معین! اوردین؟
:  فتگ ملیكا به رو مهدیار و افتاد راه معین... اینجا بیارش برو خودت -... بیا
شین اینجا - شینو معین االن... با   کالفه صورت به اي لحظه ملیكا! میاره ما

  تهگرف قول خاله قبال راستش... ممنون...  نه -: گفت مالیم و کرد نگاهي هومن
 کجا -: گفت هومن به رو و شد نزدیك انها به هدیه حین همین در!! برم اونا با

 -: گفت ملیكا به خطاب هومن!! بیا زشييته میرن دارن مهمونا!... تو؟ موندي
 مادر هم ایشون -: هدیه روبه و!! هستن خواهرم هدیه ایشون!... فتحي؟ خانوم
ست هدیه... طاها ست حال در و برد پیش د  - مقبول حجتون -: گفت دادن د

شكر   سري هومن! بیا زودتر هومن... رفتم من -: گفت رفتن درحال هدیه و مت
شان دو در مهدیار سفید پرادوي... داد تكان ست طاها... کرد توقف قدمی   از د

 با مهدیار!! شم مي ماشین این سوار من -: گفت ذوق با و کشید هومن دست
!  بیاد؟ من با میدین اجازه -: گفت ملیكا به رو و گرفت را طاها دست اي خنده

 مي جلو صندلي من... هورا -: گفت شادماني با طاها... بیاد نداره اشكالي -
شش در مهدیار!! شینم   رو کمربندت که شرطي به -: گفت و گرفت آ*غ*و*
شین!... عمو؟ -: گفت و چرخید مهدیار آ*غ*و*ش در طاها!! ببندي   شما ما

 خونه تو -: گفت و کرد نوازش را دسييتش مهرباني به هومن! کجاسيييت؟
 ومنه تشویش پر نگاه به را نگاهش دوباره ملیكا! نیاوردن منو ماشین... هست
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 مبني خورد تكاني مختصر هومن لبان! دین؟ مي مرخصي اجازه -: گفت و داد
شت به ناچار هم هومن ملیكا  حرکت با". بفرمایید" براینكه   فانعر... شد برگ

  عرفان که شد مي رد کنارش از داشت هومن... بود منتظرش متري دو یكي در
جایي -: گفت و گرفت را بازویش  -: گفت بهتزده عرفان! هان؟ -! تو؟ ک
 به جدي قیافه عرفان!!! عرفان نگو چرت -! خوبه؟ حالت -! چیه؟ -! هومن؟

  بینم مي من که ایني!... چیه؟ چرت!... تو؟ میگي چي -: گفت و گرفت خود
  ول -: گفت و کشید او دست از را بازویش هومن! مكه رفت که نیست هومني

 که ماشینت... باشه -: گفت او به اي خیره نگاه با عرفان!! ندارم حوصله!... کن
ست  شتني نی   رو ها هبچ و خانوم مریم برو تو خواد نمي -. بریم هم با بیا برگ

 .رم مي کدوم یك با... رضا ماشین هم هست بابا ماشین هم... شام بیار بردار
سوندن بعد!!... مرگته چه ببینم خوام مي بیا ... کنم نمي تعارف -  رم يم تو ر

شینو... برو -!! باش منتظر پس... خب خیلي -. میارم هم رو ها بچه   میارم ما
ستي کالفه و چرخاند سمت دو به سري عرفان هومن  رفتن با! همینجا  به د

  عرفان که بودند شييده ماشييین سييوار بود  اي دقیقه چند... کشييید خود گردن
ست را سكوت شم اینكه بدون هومن! چطورایي؟ -: گفت و شك   خیابان از چ
سخ بردارد   !کجایي؟ -: گفت و کرد او به نگاهي نیم عرفان! خوبم -: داد پا
  زد يلبخند نیمچه با عرفان! عرفيييان -: گفت فقط قبلي حالت حفظ با هومن

سخي چون و!! باش... خوبیه جاي -: شوخي کانال به  خود نكرد دریافت پا
شت؟ خوش سفر -: کرد شروع دوباره صي کمي عرفان اره -! گذ  را دنده حر

ستي!... کردي؟ کار چي دختره این با -: گفت و زد جا سمش را  -! بود؟ چي ا
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  یداپ درجه ارتقا... بابا نه... ا   -: گفت و انداخت باال ابرویي عرفان... ملیكا
... هیچي -! منظور؟ -!! گفتي مي زور به هم رو فامیلیش رفتني!!... کردن
سرش با!!... دیگه کنیم مي اختالط داریم سخ!! بودي شده َایاغ خوب که پ  پا

شكلي هومن -: پرسید دوباره مجبوري... بود سكوت ست؟ م   پس - نه -! ه
  پیامكي امدن از خبر هومن موبایل کوتاه تیك دو صييداي.... اینطوري چرا

  و متعجب!!... ملیيييييييييييييييكا؟... گرفت دست به را گوشي هومن... داشت
شت عجوالنه شید صفحه روي انگ  زیاد مهمون تعداد: " شد باز پیامك... ک

  دو!!!... همین." جداسييت زنونه و مردونه بخش ما منزل در معموال... باشييه
سوند بدون... خالي جمله شوند و پ ضافي پی   دو همین در حكمتي چه اما!... ا
شاند هومن لبان بر را لبخندي که بود جمله ست مي... ن ... بدهد جوابي خوا

شب رو ساکها برنداري: " نوشت سته... ها کني باز ام  "فردا برا بذارش اي  خ
 نه... یدخند پیام دستوري لحن به و داد تكان سري پیامش پاسخ دیدن با ملیكا
... تیك دو" حتما: " داد اي کلمه یك جوابي و!!! بالشييك!!!... بود هومن خود
 پشييتي به را سييرش و... راحت و عمیق نفس یك و لبخند... سييریع نگاه یك

شت  نظر زیر را او کامال که عرفان... داد تكیه صندلي  چوب اون -: گفت دا
سمي با هومن!! ببینم بده رو پاتر هري  يم -! گي؟ مي داري چي -: گفت تب

 يم فك دارم من ساعته دو... نوشته توش چي ببینم بده رو ماسك ماس اون گم
شكش که لبخند نگاه  یه از دریغ زنم   به معجزه چطوري ببینم بده حاال... پی
صله عرفان... ماند العمل عكس بدون هومن!!! پیوست وقوع ست بالفا   پیش د

 با -: گفت خنده با!! نتوانست ولي بگیرد او دست از را گوشي کرد سعي و برد
 -...  -... توام با!... هومن؟ -...  -! من به بده اونو گم مي دارم خوش زبون
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  اي داد  اي... بخونم رو پیامكت خوام مي -! چیه؟ -!!! هوميييييييييييييييييين؟
ست از بچم یعني!!!... بیداد !!... واي!... کنم؟ کار چي حاال خدایا!... رفت د

 به مشت با گاهي که دوستش  حرکات و لحن به هومن!... رفت؟ شدي اغفال
 هومن ببین -! خواي؟ مي چي -: گفت و کرد نگاهي کوبید  مي هم خود سینه
 ردک ارامي خنده هومن!! نیستم کنت ول نخونم پیامهاتو او تا کنم روشنت بذار

  فانعر... بفرما -: گفت و داد عرفان دست را گوشي و گشود را پیامك دوباره و
 ودگش توانست مي که انجایي تا را چشمانش... خواند را پیغامها دوباري یكي

 نيیع!!!!... اي عاشقانه الفاظ چه واقعا -: گفت حیرت با بعد... خواند دوباره و
 مگ مي... اوردم کم که من اقا... میرید هم صدقه قربون اینقدر ترکید نمي شما
سره این ... مولوي سعدي بن حافظ خواجه... اممم... شاعره اون... بود کي پ
شي!!! بندازه لنگ تو مقابل بیاد باید ست از را گو   تو -: گفت و گرفت عرفان د
شي ادم شت عادت جمله این باالخص و جمله این به عرفان!! نمی   خیلي... دا
 -: گفت خنده با... گردید مي م*س*تفیض همسر و فامیل و دوست جانب از

ستش.. هومن   شما!... دن مي توضی  بهتون خانوم!... چیه؟ جریان! بگو رو را
  و داد تكان سييري هومن!!! کنید مي ارسييال عطوفت پر هاي توصييیه براشييون

 خودت دسييت کار که نگو هومن -: گفت اصييرار به عرفان... نگفت چیزي
 - !بگو تر واضيي  -! رفته؟ پیش کجا تا اونجا رابطتون -! منظور؟ -! دادي؟

 سيياده محرمیت یه نبود قرار محرمیت این مگه!!... این؟؟ از تر واضيي  دیگه
شه   نمي -! شد؟ چي پس... خود خانه رود که هر نخود نخود هم بعدش... با
شید اي کالفه نفس عرفان! دونم   شد مه دونم نمي.. ببینم -: گفت بلندتر و ک
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 -: شد تر جدي هم هومن! داشتین؟ اي رابطه هم با اونجا مگه شما... جواب
 یه با برخورد از غیر اي رابطه هر!... چي؟ هر -! چیه؟ دقیقا رابطه از منظورت

شتیم بله -! غریبه ش باهم بیرون  رفتیم هم با رو هفته دو تمام... دا  با... تیمبرگ
  چون -! چرا؟ -... حج رفتیم هم با... زیارت رفتیم باهم... کردیم خرید هم
  بره تنها اونجا نداشييتم دوس چون!.. بود همسييرم چون!... نبود غریبه یه اون
!  بگم؟ بازم... چون!... میشييدم نگرانش غریبه مملكت اون در چون... بیاد

  و ایران برگشييتین که حاال خب -: گفت و کرد مكث اي لحظه چند عرفان
یل یل ببینم -...  -! چي؟ حاال... دادي مادرش و پدر تحو فه دل   بودن کال

ست دوباره...  -! بودي؟ کرده قاطي چرا امروز -...  -! بود؟ چي امروزت   د
!  داري؟ دوسييش!... بده رو سييوالم این جواب فقط -: گفت و گردنش به برد

.. .کرد مشت داشت قرار زانویش روي که را دستي و کشید عمیقي نفس هومن
  قبول شييوخي حد در!... نباشييد جدي بود امیدوار... کشييید پوفي هم عرفان
  !حدي؟ چه در!... چقدر؟ -: گفت بعد و شد ساکت کمي!!... بیشتر نه داشت
!! نپرس -! داري؟ دوسش حدي چه در گم مي -! چي؟ -: گفت لب زیر هومن
 هک بود اني از بدتر اوضيياع... بود گرفته فرا جدیت از اي هاله را عرفان چهره

 به را صورتش هومن! ازدواج؟ براي یعني -: گفت فاصله با. کرد مي را فكرش
... سييپرد چشييم کنارش از درختان تند تند عبور به و چرخاند راسييت سييمت
 در گاز... کرد خالي دنده روي را حرصييش عرفان!!... نبود کار در تكذیبي
:  گفت رت اهسته!! شد مي سریعتر عبور مانع شلوغي و ترافیك!... نبود دسترس

 یه... کرده ازدواج بار یه اون!... داري؟ رو پیش در سختي کار چه دوني مي -
شكالي تو نظر از -! چي؟ که -... داره بچه   و پدر شاید ولي - نه -! نداره؟ ا
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 چقدر کردنشييون راضييي دوني مي -...  -!! نباشيين عقیده هم تو با مادرت
  مشكل... نیست خونوادم کردن راضي من مشكل ولي... دونم مي -! سخته؟

 یعني -: گفت و کرد هومن صورت به نگاهي عرفان!! خودشه کردن راضي من
سم من که زني اون یعني -! چي؟ شنا ضایت سادگیها این به می ست بده ر !!  نی
  نمي -!!! بخواد دلش هم خیلي... نزن مفت حرف -: گفت اخمي با عرفان

! بود؟ يک بود پیشتون که پسري اون ببینم -! نكن دور از قضاوت!!... شناسیش
 -: گفت فكر کمي با عرفان مهدیار -!! داشييت پرادو که همون -! کدوم؟ -

هدیار مالي؟ م هاش نسييبتي اونوقت - اوهوم -! ک   دوسييتي یه -! داره؟ با
  سوالي هزار باشه الزم... اره -! سوالیه؟ بیست عرفان -! مجرده؟ -! خانوادگي

 -!! نمیشه -... حرف هم بزنیم قدم هم دار نگه پس خب خیلي -... میشه هم
سم نمي -: گفت و زد لبخندي عرفان!! زوده نترس شكلم تر  گهن اگه که اینه م

ست دارم شین تا بی شت هم ما  اه طفلي یعني!!... دارن مي نگه ردیف سرم پ
صیر شت موندن دل به ارزو نكردي ازدواج که نه... ها ندارن هم تق   سرت پ

شت هومن!! کنن مي تالفي دارن حاال... بیان   هخند با و کرد نگاه را عقب برگ
  دوتا گم مي... خب اره -! دنبالمونن؟ طور همین فرودگاه از یعني... ا   -: گفت

ستمال اون از ! !بكنن هم کیفي یه الاقل بده تكون پنجره از بردار ها کاغذي د
ستي -: گفت و خندید شق تو شد چي عرفان را  -!... شدي؟ علي خواهر عا

سي مي... بخیر اغور   خوام مي فقط... دونم مي چیزهایي یه خب -!! دیگه پر
  خواهر تو که نه -! گرفتي؟ باهاش ازدواج به تصييمیم که شييد چي بدونم

  وخيش بي -!! دادیم رضایت همون به کنیم کار چي دیگه... نداشتي کوچیكتر
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ستش... دونم نمي -: گفت و شد عرفان لبان مهمان لبخندي   اینكه از بعد را
!!... جوشييید مي سييرکه و سييیر مثل دلم... بیرون زدم شييون خونه از روز اون

  و رفتم کوچه سيير تا دوبار یكي - اره -! دوني؟ مي که رو روز اون جریان
شتم .. .تنده اخالقش کمي علي که دوني مي بودم  نگران دل شدت به... برگ

 که بودم امیدوار وایستادم  درشون جلوي کمي!!... کنه دعواش زدم مي حدس
شه اینطور ضاع دیدم وقتي ولي... ن شون سریع بحرانیه  او   فكر. ..زدم رو ایفون

  عجبت با!!... منم گفتم!... بگم چي موندم من برداشته رو ایفون علي حاال! کن
 هی یعني... چیزه گفتم!... نرفتي؟ چرا!... شييده؟ چي عرفان گه مي برگشييته

 بگم کنه مي یاري ذهنم مگه دار و گیر اون در حاال... گذاشييتم جا چیزي
 بود شده موجب تعریفش لحن و خندید مي غش غش خودش عرفان! چي؟
  از!!!... عینكم گفتم روتین چیز یه مثل هو یه -: کند همراهي او با هم هومن

 ونمزب به هو یه!!... گردیم مي بابا عینك دنبال همگي بار ده روزي خونه تو بس
شته دیوونه علي اونوقت... اومد  يم عینك حاال تا کي از تو عرفان گه مي برگ
 منو شد  مي پیدا چیزي دایناسوري خواست مي دلم لحظه اون یعني!... زني؟

  دودیم عینك اهان گفتم ... من من کم یه بعد خالصه!... داد مي قورت درسته
 به عینكي اومدي وقتي عرفان گفت  و کرد مكث کمي علي!!... گم مي رو

  علي دستام همین با خودم خواست مي دلم لحظه اون!!!.... ها نداشتي چشم
 -! بعدش؟ خب -: گفت خنده با هومن و کرد مكثي عرفان!! کنم خفه رو

  نمي دیگه... اومد هم اون!!... در دم بیا لحظه یه گفتم حرصي... دیگه هیچي
صش تا کردم معطلش در دم ساعتي نیم چطور دوني  هم حاال... بخوابه حر
سخرم کلي شه مي روز اون صحبت وقتي شتم... کنه مي م  هی ولي خونه برگ
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  رس کم من... بودم گذاشته جا خونه اون تو چیزي یه انگار... داشتم کم چیزي
 بي و بهانه با روز اون از بعد... کرد مي فرق برام مریم ولي نذاشتم دخترا سر به

  سربازي راهي و گذشت ماه چند یه!... بودم شون خونه دم و کوچشون تو بهانه
 يم رو قدم کوچشيون تو کم یه و رفتم مي پادگان به رفتن بعد و قبل... شيدم
سته هی با نفر چند دیدم بار یه... ببینمش و بیرون بیاد مریم بلكه تا رفتم   گل د
  نرفتم که پادگان... بودم شده دیوونه هومن خالي جات... شد شون خونه وارد

  اونا تا... کردم جان نوش خدمت اضيافه روز 05 بخاطرش و خوردم غیبت و
یا گفتم و علي به زدم زنگ اومدن  بیرون   اركپ رفتیم... دارم کارت بیرون ب

..  .گفتم بهش رو خواهرش به عالقم جریان و دریا به زدم دل و خونشون نزدیك
 خودم که دوني مي... بودم علي طرف از حسييابي مال و مشييت یه منتظر

صوال و ندارم خواهري   رفتاري چه برادر یه شرایطي چنین تو دونم نمي زیاد ا
  مدت یه بعد ولي!!!!... زدم مي حدس گفت  و زد لبخندي علي ولي!!... داره
ستگارهاي همه رو دارم من گفت  بهم  هو یه ولي ذارم مي عیبي یه مریم خوا

 هم اب کالم دو بشييینید جا فالن بریم بیا... نبود تو با دلش مریم خود دیدي
شخص تكلیف حال هر به... بزنید حرف شه م صال... ب   علي شد نمي باورم ا
 من نک فكر... بود اومده بند زبونم اومدن مریم با وقتي... بده پیشنهادي چنین
شه چي بیاد بند زبونم زبون بلبل شاد و گفتم و رفتم... همین دیگه!!!... می  دل

 جاي -: گفت لبخندي با هومن!!! شييدم داماد و دسييتم رفت حلقه شييدم
سش سا صیه خیلي دیگه اوناش... هي هي -!!! کردي قطع ح صو  هومن!! خ

سید تر جدي کمي ضي -: پر ستي؟ را  هر... زیاد خیلي... اره... خیلي -! ه
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ند یادي اون چ گه اون خب ولي خوره مي حرص دسييتم از ز كل دی  مشيي
شه ضیم که من!!... خود ستي -... خنده زیر زد دوباره و!!! را   فكر... هومن را

... اهان -! جدید اپارتمان به کنیم کشييي اسييباب هفته همین عرض در کنم
 غلط -!!! ام خسييته و اومدم مسييافرت از که من!... چي؟ یعني این اونوقت

 کشي اسباب اصال!... کن نگاش!!... داریم هم ما دارن دوست همه!!... کردي
 مي چي واسه دلم دوني مي ولي!... برسي هم تو که هفته این برا داشتیم نگه رو

 رد ک بیرونم تیپا یه با مریم وقت هر بودم زده صابون دلم به -! چي؟ -! سوزه؟
  شب  ان!! که میشه تخته ما دکون در کني  ازدواج تو اگه ولي پیشت پایین میام

  برخالف شد  ساکت کم کم خانه دوازده ساعت حدود در... بود شلوغي شب
  خوادب دلت اگه تو گفت مي که هدیه اصرار به بود  کرده ملیكا به که اي توصیه

  نت و بماند بیدار شد مجبور... کنم مي باز رو ساکها من اما بخوابي توني مي
شودن به سن یك کار این البته... بدهد ساکها گ شت بزرگ ح   اینكه هم ان دا

  وسایل از کدام هر شدن باز با... کند شلوغي توانست نمي و بود خواب آیسل
 کجا از را سييلیقه اینقدر برادرش که بود عجب در... گشييت مي متحیر هدیه

ست هم باالخره و شده صاحب ... مامان گم مي -: گفت و کند سكوت نتوان
 هنر یه انگشييتش هر از بچم... ها شييده دادنش شييوهر وقت دیگه هومن این

 همسييایم دادم نه  -! گرفتي؟ خودت رو ها پارچه این!... هومن؟!!... میریزه
 مي کجا از!... محاله سييلیقه اینهمه و تو... نیسييت کردني باور -!!!! گرفته

 -! برندار خب نداري  دوس!!... هدیه... ا   -! مده؟ ها پارچه این حاال دونستي
  گفت آیسيل حاال -: گفت کرد  مي نگاه را عروسيكها حالیكه در و... بابا نه

سك خیلي   از تا دو هومن!!! اوردي مي تا 5 نبود الزم دیگه ولي خواد مي عرو



wWw.Roman4u.iR  566 

 

سكها شت کنار را عرو سل مال همش -: گفت و گذا ست آی   برا دوتا این... نی
  این ملیكا عروسييكها  انتخاب هنگام که اورد یاد به و!! اسيييت دیگه یكي

  بردارین حتما اینو گفت  مي و کرد مي نگاه عالقه با را پوش لي عروسييك
شنگه خیلي ست مي!... ق سم توان ضور که بخورد ق   نای مانع کنارشان در او ح

سك ان از یكي ملیكا که شد شان براي را عرو   از دوبار حتي... بگیرد هم خود
سیده طاها سك این از هم تو!! طاها؟ بود  پر  بود گفته طاها و خواي مي عرو

 هدیه. گذاشييت کنار را ان و زد لبخندي!!!!... ندارم دوسييت عروسييك من
 چي تو. !!..دیگه گرفتم یكي برا -! گرفتي؟ کي برا پس -: پرسييید کنجكاوانه

! هدیه؟ -! هرته شهر کردي فكر... بدونم باید من!... چي؟ یعني -!! کارداري
ستاش از دیگه یكي یا عرفان دختر برا البد! داري؟ کار چي -: گفت مادر  دو

 سيياك و عروسييك ان ولي نگفت چیزي و انداخت باال ابرویي هدیه!!! گرفته
ستي کوچولوي شت قرار هومن اتاق داخل که د  گفته جدي خیلي هومن و دا

صیه لوازم اونها بود  سي و منه شخ ست بهش ک   او به بدجوري... زنه نمي د
شمك شان از کامل روز دو! زد مي چ شت شت مي برگ   روال به چیز همه. گذ

شته بر عادي شتر چه هر!!!... فكري ارامش... چیز یك جز بود گ  مي سعي بی
  نچنی این هفته دو عرض در که بود عجیب. شد مي موفق کمتر نكند  فكر کرد

  دید مي ورد خیلي گاهي. باشد کرده ایجاد برایش عمیقي وابستگي و دلبستگي
 ...حال ولي! ندارم کم زندگي در چیزي من گفت  مي سادگي به که را روزهایي

.. .تنهایي حس یك... قراري بي یك... کرد مي احساس زندگیش در کمبود یك
 تنها هن. بود دلتنگ بگوید دروغ توانست نمي که خود به!!! زندگي حس شاید و
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شیر که کوچولویي ان دلتنگ حتي بلكه ملیكا  دلتنگ  در رشزو تمام با را شم
  اخیر روز دو در ارتباطش تنها! کشييتمت گفت  مي و کرد مي فرو شييكمش

 هب که هایي پیامك همان... بود کرده ارسال ملیكا براي که بود پیامكي دو همان
  افانص بي ملیكاي و! بخورد سریعتر چه هر را قرصش نمود مي یاداوري ملیكا

  نموده ارسييال را" متشييكرم" کلمه یكبار و" مرسييي"  کلمه یكبار جواب در که
 خارج مطب از و بود نیم و هفت ساعت! اضافه حرف کالم یك از دریغ... بود

  و شیدک کنار را ماشین. بود بیمارستان راه در مختصر کشي سر یك براي و شده
  سیو سریع و شخصي تلفنهاي بخش در ملیكا نام... گرفت دست در را موبایل

  دستش در گوشي! دهد جواب تا کشید طول! کرد لمسش و زد لبخندي... بود
  لمنز به ظهر از بعد!! کند مي تعلل برداشتن در چرا دانست نمي و داشت قرار

شته خود   حرف مادر با انقدر و بوده مادر منزل در را قبل روز دو تمام و بود برگ
  ستب را چشمانش. کند فكر سفر جریانات به بود کرده فرصت کمتر که داشت

شي تماس پذیرش با و شش دم را گو شت نگه گو   الم س -. بفرمایید بله -! دا
 من - چطوره؟ شما حال... ممنون بله  - خوبي؟ چطوري - سالم -! خانوم

 - کجایي؟ -! متشييكر خوبه  اونهم - کنه؟ مي کار چي طاها... خوبم هم
ستم خودمون منزل سیار -. ه   بیا ظهر از بعد 2 ساعت فردا ملیكا ... خب ب

شه طول کمي ممكنه!... مطب شي؟ جریان در که گفتم اینو... بك  - ؟چرا - با
  دب...داره سردرد فلوشیپ و اعصابه و مغز متخصص همكارام از یكي راستش
ست شون مطب -! بكنه ویزیتت نی ست؟ ای   ادرس... خب - چطور؟ - کجا

شون  -! تنهایي؟ -!! شم نمي شما مزاحم دیگه!... رم مي خودم بدید  رو مطب
صال!... نه اوه. رم مي مامان با... نه ست نمي دلش ا  با!... بیاید مادرش با خوا
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شكال -: گفت حال این  -! میریم باهم ازونجا من  مطب به بیایید!... نداره ا
شه   ارامي خنده! ایید؟ مي ما همراه چرا شما بگم مامان به اونوقت!... که نمی

  اقااتف!!!!... شوهرمه چون بگو خب!... بگي دروغ که نیست قرار -: گفت و کرد
  اقاي -: گفت جدي ملیكا!! شييم مي اشيينا هم مادرت با هسييت هم خوب

 دتمو دکتر اقاي ببین... شه مي چرا -!! که شه نمي اینطور - بله -! رستگار؟
... نداره يا فایده هیچ رفتنتون تنها پس!... پره ویزیتش دیگه ماه چهار حداقل تا

  نتیجه و کنم مي معاینت خودم اصييال... باشييم هم خودم خوام مي بعدش 
  وقت برات فردا نیم و شييش سيياعت براي... خب؟! دم مي بهش رو معاینه
 مي فكر داشت نداد  جوابي ملیكا! باش مطبم تو  2 ساعت فردا پس ... گرفتم

 در را مادر بایست نمي کل در اینكه مثل نه!... گفت؟ مي چه مادرش به... کرد
شوده جواب براي لب هنوز!... نبود اي چاره... داد مي قرار جریان  که  بود نگ
... !دنبالت بیام تونم نمي و هستم مطب من ساعت اون... ببین -: گفت هومن

شي پس - بله -! ملیكا؟ -...  -! نكني دیر ستته هنوز گو ست بله -! د  با -. ه
 - :گفت و نشييسييت لبش بر لبخندي! بیام تنها احتماال... نه - میاي؟ مادر

 دیگه -! خواهش -. شييده زحمت براتون ممنونم -! راحتي هرطور... باشييه
  خدا - خدافظ پس - نه -!!! داره اي عجله چه حاال اوف  ندارین؟ کاري

  عطر و انداخت عقب صييندلي به نگاهي و کرد قطع را تماس!! نگهدارت
شین داخل در پیچیده شید کام به عمیق نفس یك با را ما  كی. زد لبخندي و ک

 سمب لب زیر و انداخت روبرویش پزشكي مجتمع به نگاه یك و کارت به نگاه
  چنگ وجودش به مخفي اي دلهره رفت  سيياختمان داخل به و گفت اللهي
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ست مي خوب بود  انداخته   ولي بود راحتتر خیالش امد مي مادرش با اگر دان
  نصب دبر به! رسید نمي نظر به بیني پیش قابل زیاد کارهایش و بود هومن خب

  و جراح رسييتگار هومن دکتر... کرد نگاهي ورودي راسييت سييمت در شييده
صص شید عمیقي نفس... دوم طبقه داخلي متخ ..  .رفت پله راه سمت به و ک

 مقابل هک بخصوص نداشت اسانسور به نیازي دیگر که دوم طبقه به رفتن براي
 نفسي ات ایستاد دوم طبقه پاگرد در! بودند منتظر نفر ده نفري چهار اسانسور ان

  چرا دانسييت نمي نزند  نفس نفس بیخود مطب به ورود هنگام و کند تازه
 کرد يم پایین و باال را ها پله بار صد روزي مادرش منزل در! بود گرفته نفسش

  شش به اي دقیقه پنج هنوز کرد  ساعت به نگاهي!! اورد نمي کم نفس ولي
  دو از بهتر رسیدن زود ساعت دو پدرش  قول به نداشت اشكال ولي بود  مانده
سیدن دیر دقیقه ست ر ... شد انتظار اتاق وارد و کرد مرتب کمي را چادرش! ا
  الي 1 ساعت چهارشنبه تا شنبه روزهاي ویزیت: بود شده نوشته تابلویي روي

 ستهنش صندلي روي نفر دو!... بود خلوت انتظار اتاق کرد  دوروبر به نگاهي 7
شي با نیز زني و بودند شي... زد مي چانه دادن شماره سر من  -: گفت مي من

 يم که وقتي اولین... کنه مي فرقي چه من براي وگرنه نداره  امكان کنید باور
شنبه براي بدم  براتون تونم ست دو ! !خلوته مطب که امروز!... چرا؟ اخه -. ه

!! خلوته هم همین براي! ندارن بیمار پذیرش 2 ساعت بعد دکتر اقاي امروز -
  و کرد نگاهي و گشييود را دفتر دوباره منشييي! بدید وقت یه فردا برا حداقل -

  راب دادم وقت هم زمان از خارج نفري چند یه حتي... پره ببینید  اخه -: گفت
  وقت بهتون دارم هسييتید دکتر اقاي خود بیمارهاي از چون هم دوشيينبه روز

ضافي  روز همون برا اومدیم مي که روز هر که قبال... چي؟ براي -! ذارم مي ا
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سافرت مدتي یه دکتر اقاي -! دادین مي وقت   عدب هفته از.... همین برا بودن م
شته روال به دوباره :  تگف و کرد ملیكا به روي حرف این با و... گرده برمي گذ

 هک بود گفته هومن کرد  فكر کمي ملیكا خواسييتین؟ مي وقت... بفرمایید -
ست مي بله پس کند مي اش معاینه خود :  فتگ اینحال با گرفت  مي وقت بای

  يقبل زن به رو دوباره منشي. برسید ایشون کار به اول شما ندارم  اي عجله -
  و باز را شالش حوصله بي زن بنویسم؟ دوشنبه برا نامي خانوم -: گفت و کرد

 ارهچ -: گفت و گذاشت نمایش به را فرمش خوش و عسلي موهاي و کرد بسته
 عهمقن و رنگ کرم روپوشي منشي. رفت و داد رضایت باالخره و! باشه!!... چیه
... داد مي نشان ساله سه و بیست دو و بیست حدود و داشت سر به مشكي اي

!  تاس شنبه سه روز وقت اولین خواهید مي نوبت اگه -: گفت ملیكا به خطاب
  خواهد مي دلش که دانست مي تعارف بي... کرد سكوت اي لحظه چند ملیكا

...  رسييید مي نظر به مشييكل کمي مجدد دیدار این برایش کند  ترك را جا ان
  دلش چند ره!... ترسید مي ارتباط این عاقبت از نداشت بیشتر ارتباط به تمایل
شه؟ امروز براي گفتید پس -: گفت ارام!!... بود شده هم تنگ برایش  نه - نمی
سي هر از بهتر را علتش... داد تكان سري ست مي ک   شرمنده هم کمي... دان

  خب ولي. کند همراهي را او تا زده را ویزیتش از کامل ساعت یك او که شد
شتن براي بهانه حاال شت برگ شي! دا   اولین و ندارند ویزیت امروز بود گفته من
  موضييوع این به خواسييت مي دلش خیلي... باشييد مي شيينبه سييه روز زمان

 نهوم احتماال ترسید  مي کار این عاقبت و اخر از ولي برگردد و شود متمسك
  زا نیم و شش ساعت براي دانست مي که بخصوص!! کند مي سرش از پوست
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  قوي احتمال به انهم گرفته وقت بود رفته یادش را اسمش حاال که دیگري دکتر
! بیام 2 ساعت امروز گفتن دکتر اقاي خود ولي -: گفت ناچار... بازي پارتي با

  دش مي حتي... انداخت او به اي خریدارانه نگاه و کرد بلند سر بار این منشي
سمتون؟ -: پرسید... دید او نگاه در را تعجب از رنگي  شيمن فتحي ملیكا - ا

 يم پیش دادن دست براي را دستش حالیكه در و زد لبخندي و برخاست جا از
  بهشييون بفرمایید شييما... منتظرن بله... اومدین خوش خیلي -: گفت اورد 

ست با و! دم مي اطالع شاره صندلي به د شت را تلفن گوشي و... کرد ا   و بردا
 انومخ بدم اطالع خواستم... دکتر اقاي نباشین خسته -: گفت و زد را اي دکمه

 به لبخندي و گذاشت زمین را گوشي و چشم... بله -! . . اوردن تشریف فتحي
شده دقیقه دو. ممنونم... نه - خدمتتون؟ بیارم چایي -: گفت و زد ملیكا  ودب ن

سني مرد و شد باز معاینه اتاق درب که سر با همراه م  مي نظر به که جواني پ
سید سر ر ست پ   بیرون اتاق از نیز هومن ان دنبال به و شدند خارج اتاق از او

  زینت لبخندي... دید را ملیكا داد  چشيمانش به که مختصيري چرخ با. امد
ست او احترام به هم ملیكا... رفت او طرف به و شد صورتش بخش   و برخا

  جدید هیبت در هومن... نشد تبدیل لبخند به تبسمش... زد پاسخ در تبسمي
 ردوک پیشدستي دادن سالم در! نمود مي غریبه کمي برایش سفید روپوش با و

سخ ستش و!! دادین افتخار!... فتحي خانوم سالم -: کرد دریافت گرمي پا  را د
 بهتزده واقعا منشييي نگاه!! شييد دادن دسييت به مجبور نیز ملیكا!... اورد پیش

شي که سالي سه عرض در... بود ست زني با هومن بود ندیده بود  انجا من   د
  و وششپ که بخصوص باشد  حرفها این از نزدیكتر باید اینها رابطه پس!! بدهد
 چه به به!... دانسييت مي خوبي به را موضييوع این بود ویژه دکتر روز ان عطر
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ست حال همان در هومن!!!! اي سوژه سید دادن د  بود جالب چطوري؟ -: پر
ستهاي باز ست مي ملیكا ولي! بود کرده یخ دختر این د ست از بار این دان   رسا

 رها حال در و... رسد نمي انگشتانش نوك به گرما انجا در حضورش از ناشي
ستش کردن سخ د سي -: داد پا شي به رو هومن! خوبم لطفتون  از مر   اش من

 که اقایي و خانوم به اي اشيياره با منشييي مونده؟ ویزیت چند -: گفت و کرد
 به را نگاهش دوباره و داد تكان سري هومن یكي فقط -: گفت داشتند  حضور

سفرش شون -: گفت و داد هم  -! شمام خدمت در بعد کنم ویزیت هم رو ای
 ...کنم مي خواهش

شي صداي با ستن منتظرتون دکتر اقاي بفرمایید  -: امد خود به من ... بله -! ه
  قرار میزش پشييت هومن. شييد وارد و زد در به اي تقه... برخاسييت. ممنونم

شت    خطوط با اي سرمه پیراهني با و بود اورده در هم را سفیدش روپوش ندا
شن ابي شكي شلواري و رو   گردیده موجب همین و زده رنگي تیره ست کال م
شیده که بود شاره ملیكا دیدن با. برسد نظر به تر ک   یزشم روبروي مبل به اي ا
  تونید مي شييما دادفر خانوم -: گفت و رفت در دم و گفت بفرمایي و کرد

شریف   واقع در اما... کرد خداحافظي و شد اطاعت به مجبور دادفر! ببرید ت
ست خیلي شت دو ضولیش تا بماند که دا ضا کنجكاویش حس... نه که ف   ار
 را مطب ورودي درب و رفت بیرون هومن... بود ننشييسييته هنوز ملیكا! شييود
 یك اندازه به قفل درون کلید چرخش صداي! چرخاند قفل در را کلید و بست
 مبهم ترسي اما شدند مي تنها که نبود باري اولین این... گرفت را نفسش شوك 

  و بود مرد هومن حال هر به نبود  اختیاري ترس این واقع در... نشست تنش در
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  چرا -: گفت اتاقش به ورود حال در هومن!! نابرابر جسييمي قدرت لحاظ از
!... شييد تر جدي اش چهره کمي ملیكا چشييمان به نگاهي با و! ننشييسييتي؟

 به تدعو را او دست اشاره با و معاینه  میز پشت نه البته نشست زودتر خودش
 عتمادا مرد این به کند  فكر کرد سعي ملیكا... کرد روبرویي مبل روي نشستن

  حد! نشييسييت تعلل کمي با... هسييت هم محرمش ان بر عالوه و دارد کامل
  گل شاخه دو با کوچك گلدان یك فقط ان روي که بود کوچكي میز فاصلشان
  روي داد  قرار میز روي را کلید و شد خم اندکي هومن... داشت قرار مصنوعي

 يب و برخاسييت دوباره!! ملیكا به نزدیكتر کمي ولي دویشييان  هر مقابل میز
شت هنگام به... رفت بیرون حرف  ستهب دو و راني قوطي دو سیني یك در برگ
  از یكي درب خودش و داد قرار میز روي و اورد مصرف یكبار لیوان یك و کیك

 چه -: گفت لیوان داخل ان محتویات ریختن حال در و گشييود را ها قوطي
شید ارامي نفس ملیكا خبرا؟ ست؟ طاها -... سالمتي -: گفت و!! ک  -! کجا
 برد بل به را لیوان ملیكا... گرفت ملیكا طرف به را لیوان و اوهوم - مامانه پیش

 د کر مي نگاهش دقت به هومن! بود نگرفته قرار تنش اما... نوشید اي جرعه و
  اشتد مختصري لرزش و بود گرفته را لیوان که دستي روي را دستش و شد خم

! چیه؟ چي  -: گفت نگاهي با ملیكا! چیه؟ -: گفت اخمي اندك با و گذاشت
سي؟ مي من از تو!... چي؟ یعني لرز این -: گفت جدي همانطور هومن !  تر

ستش شید کنار را د . ..بازه هفت ساعت تا مطب معموال -: گفت حرصي و ک
ست جا از و!! نشن مزاحم مراجعین که کردم قفل درو   دست به را کلید و برخا

  و چرخاند را کلید صدا سرو با عمدا... رفت خروجي درب طرف به و گرفت
  اتاق داخل از صدایش که داد اش تكیه دیوار به طوري و گشود انتها تا را درب
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  رويروب و کرد پرت خودش میز روي را کلید و برگشت اتاق به!! شود شنیده هم
 را حق نای بترسد او از نداشت حق ملیكا... بود عصباني ایستاد  اتاقش پنجره

 رفتار چه بودند هم کنار که مدتي طول در مگر... داد نمي او به عنوان هیچ به
شتباهي سد او با بودن تنها از که بود دیده او از ا شید اهي ملیكا!!! بتر   بلند و ک

  ناراحتتون خواسييتم نمي من -: گفت و رفت هومن طرف به اهسييته... شييد
 - :گفت تند و برگشت او سمت به هومن!! گفتم؟ چیزي من مگه اصال... کنم
 که شده باعث چي بدونم دارم دوس... اورد زبون به باید رو حرفها همه مگه
  عصييباني چرا حاال -: گفت مظلوم ملیكا! کني؟ امني نا احسيياس من پیش

 -: گفت ارامتر و داد بیرون را نفسييش و برگرفت او از نگاه هومن! هسييتین؟
صباني ستم  ع شتر نی  باز تمد همه این بعد تو اینكه از ناراحت... ناراحتم بی

 حاال نداشييتم اعتماد بهتون اگه -: گفت قاطعانه ملیكا!! نداري اعتماد بهم
ضي... نبودم اینجا ست هم فیزیكي العملهاي عكس از بع ست خودم د   و!!! نی

شت را کلید میز روي از شت و کرد قفل را در رفت  بیرون و بردا  ابلمق... برگ
 !!!انداخت او پیراهن جیب داخل به را مربوطه کلید تك و ایستاد هومن
  ملیكا!! بود شده تنگ برات دلم -: گفت و کرد نگاه چشمانش در صاف هومن

  تشریف رو پر مردها گویند مي اینكه... خورد جا هومن صری  اعتراف این از
  او جیب در دست خواست مي دلش... خورد مي مواقع این درد به دقیقا دارند 

 هم جوابي انتظار! انداخت پایین را سييرش!!!!! بردارد را کلید دوباره و کرده
 رد جوابها قبیل این از یا" هم من مثل"  گرفت مي جوابي اگر چند هر نداشت 

 دز تبسمي!! نبود ملیكا که صورت  ان در خب  ولي!! شد مي پا بر شوري دلش
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  تننشس از قبل ملیكا! کنم مي معاینت شدي که ارومتر کمي بشین -: گفت و
سیم تا ولي -! نداره عیب -. داریم نیم و شش تا دقیقه ده -: گفت  مي دیر بر

سیم؟ کجا تا -! شه   جلوتر و زد لبخندي هومن!! دکتره همون مطب خب - بر
مد فت و ا ته دکتر منظورت -: گ گه مود قه نترس... دی مه طب   همین پنج

شت اینبار! کنیم نمي دیر!!! ساختمونه ست خودش میز پ ش   تیجهن -: گفت و ن
مایش له - اوردي؟ خونتو از كا. بخور هم رو ابمیوت!... ببینم بده - ب   ملی
شت شیند قبلي جاي سر تا برگ  اینجا یاب بردار رو لیوانت -: گفت هومن که بن

  نشخو فشار و نبض... کرد اشاره خودش نزدیك صندلي به دست با و. بشین
!!! ادد گوش هم قلبش ضربان به تفنني طور همین... کرد سوال چند و گرفت را

ست مي ست نیازي که دان ست را اهنگ این عجیب ولي نی شت دو  هر!!!! دا
  همراه به و کرد یادداشييت اي برگه روي داشييت اهمیت نظرش به که مطلبي
ستن درحال و داد قرار اي پوشه داخل ازمایش نتیجه ش خب -: گفت برخا  وپا
شان با! بریم شي مودت دکتر مطب به ورود ست مودبانه او من   سالم -: برخا
  تشييریف که بودن گفته مودت دکتر اقاي!... اومدین خوش خیلي دکتر  اقاي

  شييید مي منتظر یا بهشييون بدم اطالع... هسييت مریض داخل... میارین
  نیازي  نه -: گفت کالس با خیلي و لبخند بدون هومن! بیاد؟ بیرون بیمارشون

  سته خالي صندلي -: گفت اهسته و کرد ملیكا روبه و! شم مي منتظر! نیست
شین ش -! راحتم همینطوري -: گفت و انداخت باال سري ملیكا! دیگه ب  با هبا
  قايا بفرمایید -: گفت و برخاسييت دوباره منشييي اتاق  از بیمار امدن بیرون

 جو موهاي که شييد مواجه مسييني دکتر با ملیكا اتاق  به ورودشييان با! دکتر
شي ارامش چهره گندمیش   خنده خوش خیلي و تپل کمي و ساخته او از بخ
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مار هر براي همیشييگیش عادت طبق! بود   براي ولي شيييد مي خیز نیم بی
شجوي شتري انرژي سابقش دان   رجلوت هومن! شد بلند کامل و کرد صرف بی

 نا... !!معرفتي بي خیلي -: گفت خنده با مودت دکتر اقاي... داد دست و رفت
 هم هومن! بینیم نمي رو همدیگه سال به سال ولي ساختمونیم یه تو سالمتي

ستین مطبتون در دو ساعت از شما اخه -: گفت و کرد اي خنده شت تا ه  ه
 هب اشييتباه -: گفت و خندید تر بلند مودت دکتر دیدتون؟ میشييه کي... شييب

  بیمارمون پس... بشینید بفرمایید!!!... اینجام نه تا دکتر اقاي رسوندن عرضتون
 -: گفت همیشييگي مالیم لحن همان با ملیكا! دخترم؟ خوبي!!... ایشييونه
  مشييكل ببینم کن تعریف خب -: گفت هومن به رو مودت دکتر... ممنونم

  هاضاف ان به هم را مختصري توضی  و گذاشت میز روي را پرونده هومن! چیه؟
  زیر کاغذهاي بررسييي حین در و زد چشييم به را عینكش مودت دکتر... کرد

ستش شه ماه شیش پنج مال که ازمایش -: گفت د   و! هدار تكرار به نیاز... پی
شجوي به هم اخمي !!! دادم درس بهت اینطوري من یعني که کرد سابقش دان
ست با حق -: گفت هومن صال اینكه به توجه با ولي شما شون ا   رو داروها

  داشييته انچناني تغییر وضييعیتشييون نباید زیاد احتمال به بودن نكرده اسييتفاده
  دوباره داروها از کامل اسييتفاده از بعد ماه یه کردم فكر همین براي... باشييه

  نخوردي؟ رو داروهات چرا دخترم خب -: گفت مودت دکتر!! بدن ازمایش
 خود باید که کرد متوجهش اخمي با هومن و کرد نگاه هومن به ملتمسانه ملیكا

 !!باشد پاسخگو
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 مودت دکتر!! خورمشون مي مرتب که هست اي هفته یك حاال -: گفت ملیكا
! کنه؟ مي درد سرت کجاي... خب -: گفت و کرد نگاهي دو هر به لبخندي با

 ردشد شدت -: پرسید دوباره دکتر... کرد اشاره اش شقیقه به دست با ملیكا
 چه از درد این اندازه براي دونم نمي -: گفت و کرد فكر کمي ملیكا چقدره؟
سي ستفاده مقیا شتش و زد لبخندي هومن!! کنه مي درد خب... کنم؟ ا  را انگ

 دکتر!!!... رفت نمي انتظار هم این از غیر مهندس یك از گرفت دهانش مقابل
 به مجبور کنه مي درد که وقتي که اینه منظورم -: بود تر حوصييله با مودت

 مسكن مصرف از بعد اونوقت -! بله گاهي - شي؟ مي هم مسكن از استفاده
  كاملی کني؟ مي مصرف مسكني چه -! بله اوقات بیشتر - میشه؟ اروم دردش

سمي ستم دم چي هر -: گفت و زد تب شه د ستامینوفن... با   یپوه... کدیین... ا
صه... پروفن ن که چي هر خال شته ف  شه دا   و کرد اي خنده مودت دکتر... با
شي مي زحمت خیلي -: گفت  -: گفت مودت دکتر... خندید هم ملیكا!!! ک
 عالیم هر یا و بینایي کاهش یا خوردگي بهم حال مثل عالیمي سردرد با همراه

حت نده نارا گه کن هت هم اي دی  گاهي فقط!... نه - شيييه؟ مي عارض ب
  پس -! هسييت خونم فشييار کاهش علتش همیشييه هم اون که... سييرگیجه

  یفتشر بیرون لحظه چند میشه!... ندارم کاري شما با دیگه دخترم!!... اینطور
شته شي؟ دا ست ملیكا! با شكري با و برخا   زا بعد مودت دکتر. شد خارج ت
 هب که رسید نظرت به مشكوکي چیز چه!... چیه؟ جریان -: گفت ملیكا خروج

  تبایس مي را جوابش اما بود سوال این منتظر تقریبا هومن! کردي؟ مراجعه من
  دفهمی مي ملیكا اگر داشييت اطمینان که بود این علتش مهمترین! پیچاند مي
  پس امد  مي مادرش با تردیدي هیچ بي کند ویزیت خواهد مي خودش تنها
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 نبود يپاسخ این اما!! بیاید تنهایي شود مجبور ملیكا که بود چیده برنامه طوري
  مشكل مورد در... خب -: داد جواب تعلل کمي با! داد مودت دکتر به بتوان که

  شييما کردم فكر که اینه... داشييتین بیشييتري تجربه و مطالعه شييما ایشييون
  دستش و داده تكیه میز به را خود ارنج مودت دکتر!! باشه بهتر کنید ویزیتشون

  اتقریب -! همین؟ -: کرد مي نگاهش دقت به و بود گرفته اش چانه زیر به را
 گفتم کرده پیدا افزایش که ماهه چند مدت سردردها این که ازونجایي!... بله

شه معاینه دقیقتر الزمه شاید ست مودت دکتر!!! ب شت خود چانه از د  به و بردا
 افيک دلیل یه خوني کم که دوني مي بهتر خودت -: گفت و داد تكیه صندلیش

! اشهب کافي دلیل تونه مي تنهایي به خودش فشار افت یا و هست سردردش برا
ضه یه سردردش صي شرایط تحت کمابیش ما همه که طبیعیه کامال عار   خا

 یه با خودش قول به و نداره هم میگرن عالئم حتي اون شييیم  مي دچارش
  بخصوص!!! دونستي نمي اینارو که نگو میشه  حل مشكلش معمولي مسكن

  دهش بیشتر سردردش مدتیه یه اینكه!! زدي هم به هم اي اوازه دیگه حاال که تو
شكالت سري یه به برگرده باید احتماال صي م  باهاش گاهي ما همه که شخ
 -: گفت و کرد قطع را حرفش مرتبه یك بعد... شييیم مي گریبان به دسييت

 اب ارام مودت دکتر... کرد نگاه او به شده غافلگیر و حیرت با هومن!!! عاشقي؟
 يم ل*ذ*ت هومن کردن غافلگیر از و زد مي ضربه میز روي به انگشتانش نوك
...  بگیر -: گفت و سراند هومن طرف به میز روي را پوشه و زد لبخندي... برد

 یه داروهاش شدن تموم از بعد!!... نیاي بر عهدش از خودت که نیست چیزي
ست جا از هومن. بنویس براش فریتین ازمایش ستاد جمله شوك از... برخا  ا
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شده خارج  مودت دکتر! شدیم مزاحم ممنون خیلي -: گفت احترام با... بود ن
سید مي نظر به خوبي دختر -: گفت جواب  جاي به شماني با هومن!!! ر  چ

 اب!! سالمت به -: گفت و کرد اي خنده مودت دکتر... کرد نگاهش شده  گشاد
  رو موها این ما کنن مي فكر جوونا این گفت  لب زیر دکتر اتاق  از خروجش

سیاب تو  هک اتاق از هومن!!! نبودیم جوون وقت هیچ اینكه یا... کردیم سفید ا
شت دوباره تعجب با امد بیرون سته درب به و برگ  در نوزه کرد  نگاهي اتاق ب

 :گفت و کرد حرکت ملیكا سمت به و انداخت باال ابرویي!!! بود عجب
 .بریم -

 ردکت -! شد؟ چي چي  - شد؟ چي -: پرسید ملیكا که بودند اسانسور منتظر
  خب... ا   -! بگه؟ خاصييي چیز بود قرار مگه هیچي  -! گفت؟ چي!... دیگه
!!  دونمب چه -: داد جواب تبسمي با هومن! بیرون؟ بیام گفت من به چي برا پس
سور درب!!!! دیگه مودته دکتر سان شت نگه باز را ا  هب... شود سوار ملیكا تا دا

صرار با دوباره ملیكا شدن سوار محض سید ا شه؟ مگه -: پر   خوام مي!... می
 با و!!! کن باور نگفت هیچي -: داد جواب کالفه هومن! گفت؟ چي بدونم

شید خود شقي؟"  گفت  اینكه از غیر البته اندی  مي رنظ به خوبي دختر"  و" عا
 مه زیاد حال هر به... نگید باشه -: گفت و انداخت باال اي شانه ملیكا!" رسه

  نمي چیزي از دیگه مردنه  دنبال به دربدر که کسييي چون... نداره اهمیت
  شده خارج ملیكا دهان از که کلماتی هضم کرد  درنگ ای لحظه هومن!! ترسه

 در را وجودش ناخواسته خشمی... نبود جایز درنگ مینمود  سخت برایش بود
 یهج برایش کلمه به کلمه و قاطعانه و فشييرد دسييت رادر او بازوی برگرفت 

  از زده بهت ملیكا! فهمیدي؟... نزن رو حرف این... هیچوقت... دیگه -: کرد
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 -: گفت و فشييرد را بازویش هومن... کرد نگاهش فقط او ناگهاني خروش
... داد تكان تایید به سييري و داد قورت را دهانش اب ملیكا! نه؟ یا فهمیدي

 ردب فرو موهایش الي را انگشتانش... کرد رها را او بازوي و کشید پوفي هومن
 در... اورد نمي در سر تندش العملهاي عكس از نیز خود   داشت نگه کمي و

  واقف امر این به کامال ملیكا  با برخورد در اما خوددار  و بود صبوري ادم کل
  ارام و زد تكیه اسييانسييور دیواره به!! کند پیشييه بردباري زیاد تواند نمي که بود

شتي برش خود بي گفت  دکتر -: گفت س هیچیش اینجا  اوردیش دا !!... تنی
  وا سمت به قدمي نیم هومن. نگفت چیزي اسانسور  درب به شده خیره ملیكا
  خیلي -: گفت سيرد ملیكا امدند که بیرون... ایسيتاد اسيانسيور که بود امده

  و گرفت یكطرفه را سييرش و زد تبسييمي هومن! ممنونم شييد  زحمت براتون
شید عمیقي نفس ملیكا! کجا؟ -: گفت سیدن -: گفت و ک  ومهمعل... نداره پر
 به اي ثانیه را دستش حرف این با و!!!! باهات دارم کار کلي!... بابا نه -!!! خونه
:  گفت اي کننده مواخذه لحن با ملیكا! نمود همراهیش به وادار و نهاد او کمر

ستگار؟ اقاي -   کال ملیكا!!!! جونم -: گفت جواب در و زد لبخندي هومن! ر
ست مي رفت  یادش  حاال -: گفت و کرد ارامي خنده هومن!! بگوید چه خوا

صباني تو  که ستي ع  مي شدنت اروم برا فكري یه بعد بریم  هم اینجا بیا!! ه
ست نمي ملیكا!! کنیم   از دم هر"  رود مي رژه ذهنش در مدام شعر این چرا دان
سد  مي بري باغ این سد مي تري تازه از تر تازه ر   ساختمان به را او هومن." ر

 قهدقی دو و رفت پذیرش سمت به خود و کرد هدایت بود کلینیك یك که کناري
 نهاد ملیكا دست کف 06 ب همراه را تزریقات مخصوص فیش و برگشت اي
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شاره با و  با و .منتظرم اینجا من... بفرمایید -: گفت تزریقات سمت به اي ا
  ملیكا!! اورد نمي در بازي کولي حداقل اسييت  بهتر طور این کرد فكر خود
شت  رفتن از غیر اي چاره ست نمي ندا شتي او با که خوا   نحی در... بگیرد ک
 .شد يم بیني پیش قابل غیر برایش گاهي بود  گرفته نیز اش خنده رفتن
شت  وقتي ستاده خروجي درب مقابل در هومن برگ   دهش خیره بیرون به و ای

ساس با. بود ضور اح   داره -: گفت و انداخت او سمت به نگاهي ملیكا  ح
  سنف حرف این با و!! ماهه اردیبهشت اواخر نیست  عجیبي چیز -! میاد بارون

 هومن. بویید وجود تمام با را خورده نم خاك مالیم عطر و کشييید عمیقي
  دوسيت میشييه پیدا هم کسييي مگه -! داري؟ دوس رو بارون بوي -: پرسييید
 القا من ذهن در رو پاکي حس بو  این همیشه چرا دونم نمي -! باشه؟ نداشته

 با ملیكا! مبری نشده شدیدتر تا بیا -: گفت و برگشت ملیكا طرف به و!! کنه مي
 و انداخت اسييمان به نگاهي دوباره هومن! کجا؟ -: گفت متعجبي حالت
شین -: گفت ست مچ و! پارکینگه تو ما شید حین در و گرفت را ملیكا د   ان نک
  پشت ار او و نداد ملیكا به اعتراضي فرصت! میشه تند داره بارون بدو  -: گفت

شاند  سرش شتر گامي دو هنوز ک سا سیل باراني که بودند نرفته بی   افراد مامت ا
ضر   بدون هومن... بودند دویدن حال در همه... کرد غافلگیر را خیابان در حا

ستش اینكه   دندوی به وادار نیز را او پارکینگ  ورودي سرازیري تا کند رها را د
 را دستش رسیدند  مسقفي مكان زیر همینكه!!! موقعي به باران چه به  به. کرد
  هچسبید موهایش به تعجب شدت از پارکینگ در دم نگهبان ابروان... کرد رها

 هب خندان حالیكه در هومن!!! شمایین؟ دکتر اقاي... ا   -: گفت حال این با بود 
  اقا! صرنا اقا نباشین خسته... سالم -: گفت نگریست  مي خیسش وضع و سر
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صر شكوکي نگاه با نا  خسته هم شما ممنون -: گفت هومن  همراه خانوم به م
 به لب ملیكا تا! سيمته این ماشيین بیا  -: گفت ملیكا به رو هومن . نباشيین
  بحث اینجا... ملیكا نه -: گفت گوشييش کنار ارام هومن گشييود  اعتراض

 ومنه!!! افتاد راه دنبالش به ناچار و داد بیرون را نفسش ملیكا!!! خواهشا... نكن
 -: گفت ملیكا  به خطاب و کرد باز را جلو درب نخسييت و زد را دزدگیر

  بالفاصييله هومن... ولي -: گفت!... کند چه بود مانده واقعا ملیكا. بفرمایید
شین!... نه اینجا -: گفت ست دلت قدر هر بعد ب ! !کنیم مي بحث هم با خوا
 ار موهایش و لباس نشستن  از قبل و زد دور را ماشین هومن... نشست ملیكا
  جون خدا -: گفت لب زیر و گرفت باال را صييورتش و تكاند دیگر یكبار

شكرم ست!!! رسیدي دادم به وقتي عجب   مت ش  - :پرسید حرکت حین در و ن
  شیطنت با هومن... بارید مي همچنان باران! خوبه هوا... نه -! نیست؟ سردت

ستي مي چي... بفرمایید حاال -: گفت !!! يدعوای بحثي  جري !... بگي؟ خوا
ضعیت پس -: گفت خنده با هومن! نگفت چیزي و داد تكان سري ملیكا   و

صل ملیكا! سفیده؟   سوار نم درسته نه رستگار  اقاي ببینید -: گفت م*س*تا
  اصال هدرست نه و! بگیرید منو دست خیابون در شما درسته نه! بشم شما ماشین

 نمک مي سعي -: گفت خنده با و انداخت باال ابرویي هومن!! بشیم دیده هم با
  این به شد مي جوابي چه دیگر... که واقعا!!! ها دم نمي قول ولي بمونه  یادم
شكل!... داد مرد   نمي وجه هیچ به که بود گیرش نمك بقدري که بود اینجا م

  سرحال حسابي کرد  نگاهش چشمي زیر هومن! بزند حرف تند او با توانست
  هيهمرا به وادار را او بتواند سادگیها این به کرد نمي هم را تصورش اصال بود 
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 -. خوبن ممنون  - چطورن؟... خبر؟ چه مادرت و پدر از -: گفت... کند
شكل نگفني  فتهر حیاط تو المپ تعویض برا بار یه... پدرم -! چیه؟ پدرت م

 هم يسادگ همین به... زمین میوفته و خوره مي سر نردبون که نردبون باالي بود
  روند دیابت داشييتن علت به متاسييفانه... شييكسييت لگنش هم و چپش پاي

  رو خدا خب -. بهتره حالش حاال خدا شكر ولي... بود کند خیلي بهبودیش
شون خوام مي ولي... شكر شه -: گفت فكر کمي با ملیكا! ببینم  ارب یه... با

  حرف ذهن در داشت ملیكا!! میام دیدنشون برا خودم... نه -. مطبتون میارمش
  توجیه را او امدن باید چگونه که اندیشييید مي این به و کرد مي حالجي را او

... هیچي -! کنه؟ مي کار چي طاها -: کشید بیرون فكر از را او هومن!!!... کند
  سميتب ملیكا!!! شده تنگ براش دلم بخواي رو راستش -! شلوغي معمول طبق

شتیم وقتي از!... همینطور هم اون کنم فكر -: گفت و زد   شزبون ورد دایم برگ
 طاها دیدین که دکتري اقاي همون گفتم... کیه؟ عمو که پرسید مامان... عموه

 موقع هر طاها که بودن کرده محبت طاها به بس از پیشش  بود رفته فرودگاه تو
صت شون اتاق به رفت مي کرد مي پیدا فر  به رحمت باز کرد فكر هومن!! ای
... نه -: گفت جدي خیلي ملیكا! پیچوندي؟ پس -: گفت و!!! طاها معرفت
 !نبود؟ درست حرفم کجاي... گفتم رو راستش

  و کرد خیابان به نگاهي ملیكا. نگفت چیزي و انداخت باال ابرویي هومن
  و چرخاند او سمت به را سرش اي ثانیه! میشم پیاده چهارراه همین تو -: گفت
  مسييیر یه شييم  مي تاکسييي سييوار... نه - داري؟ کاري! چرا؟ -: گفت

  کالفه نفس ملیكا!! شدي تاکسي سوار کن فكر هم حاال خب -! م*س*تقیمه
:  گفت و گذاشت نصفه را کالمش هومن... رستگار اقاي -: گفت و کشید اي
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 به را سييرش! نزن چونه خود بي پس... کنم پیادت بارون این تو اگه عمرا -
  تدانس مي خوب بود  شده خسته دادن توضی  از دیگر چرخاند  پنجره سمت

 غرق او کردن سييالح خلع از هومن. کند عوض را مرد این نظر تواند نمي
  ساکها وقتي!... دوني نمي!! ملیكا -: گفت زماني اندك از بعد... بود ل*ذ*ت

  کند باران به نگاه از دل ملیكا!! میوفتاد پس تعجب از داشت هدیه کردیم باز رو
 انتخاب خریدها شد نمي باورش -: خندید هومن! چرا؟ -: گفت تبسمي با و

  ...خیلي اره  - اومد؟ خوشييشييون -!! داشييت هم حق چند هر... باشييه من
ستت ستي -. کنم مي خواهش - دردنكنه د  -! مامانته؟ خونه طاها گفتي... را

 - :گفت و چرخاند ملیكا سمت به را نگاهش کرد  توقف قرمز چراغ پشت بله
 شمانيچ با ملیكا!! داریم برش بریم کنه امادش بگو بزن مامانت به زنگ یه پس

شاد سید شده  گ سرد خیلي هومن و! چرا؟ -: پر ... شام بریم -: گفت خون
 کرده مي را خود تالش تمام حالیكه در ملیكا! ببینم هم رو طاها دارم دوس
 مي... اوهوم -! گین؟ مي دارین چي معلومه -: گفت کند  کنترل را خود لحن
 -! جرمه؟!!... بخورم شرعیم همسر و کوچولو طاها همراه رو شام امشب خوام

  نتمونببی اشنا یه اگه کردین فكر اصال نیست  هم درست ولي... نیست جرم نه
  برام بله -! مهمه؟ برات -: کرد حرکت و زد جا را دنده هومن!! میشييه چي

ستم بیابون و بر تو تنها نفر یه من چون مهمه... مهمه هم خیلي... مهمه   ...نی
شتر که دارم مادري و پدر چون کنم  مي زندگي جامعه یه در چون  جونم از بی

  اونها رنجش موجب احیانا که بدم انجام عملي نیستم حاضر و دارم دوسشون
شه سري چون... ب شت سر که دارم پ شه با برام ایندش و نو   تو یعني -... ارز
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 هک معلومه نه  - بگذري؟ عقیدت و خواسته از دیگران  رضایت براي حاضري
 دم نمي اجازه و هسييتم پاش محكم بیاد میون به اعتقاداتم پاي جا هر... نه

ضر هیچوقت اما... کنه توهین بهش احدي ستم حا  نه که کاري یه بخاطر نی
... کرد سكوت کمي هومن. بذارم پا زیر رو ارزشهام ارزش  با نه و مهمه زیاد
عد فت ارامش با ب گه -: گ هت من ا مت جایي بدم قول ب   لژ کامال که ببر

  اقاي نه -! ؟ چي ببینه رو ما تونه نمي کسي حتم به و داره خانوادگي م*س*تقل
ند چیزي شيييد نمي هومن چهره از... نه دکتر    چپ به و زد راهنما... خوا

ست مي -: گفت سریع ملیكا... پیچید ست سمت به بای  هومن! !رفتین مي را
  ولي نشست ملیكا تن به ناخواسته اضطرابي دوباره. دونم مي -: گفت لب زیر

ساعت یكي همین... نگفت چیزي  تماداع او به بود  گفته مرد این به پیش دو
شت واقعا بود  نكرده هم اغراق البته و دارد ضي پس!! دا   حواسش و نكرد اعترا

. زد محوي لبخند و کرد نگاهش چشييمي زیر هومن!!! داد باران به دوباره را
 هب نگاهي ملیكا... کرد توقف و کشييید کنار را ماشييین بعد دقیقه پنج حدود

صي چیز انداخت  اطراف  یك... شهر خیابانهاي خلوتترین از یكي نبود  خا
  رشس!!... ورزشگاه احتماال دیگرش طرف و بود پادگان دیوار کال خیابان طرف

  يپشت به را اش تكیه دید  خود متوجه را او نگاه تا و چرخاند هومن سمت به را
 امانشان بي مبارزه و باران قطرات چكاچك صداي به حالیكه در و داد صندلي

  نگترر پر هومن لبخند!!! قشنگیه بارون -: گفت داد  مي گوش ماشین سقف با
 چقدر که گذشييت ذهنش از بود  ملیكا تماشيياي محو که همانطور... شييد

ستش سي!... دارد دو شید نف شب -: گفت و ک ستي؟ اینا مامانت خونه ام  - ه
  برام اهاط - تنهایي؟ خونه تو نیست سختت -! خونه برگردم قوي احتمال به نه 
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ست نمي دلیلي هر به مسعود شبي اگه قبال!... نعمتیه   شب ونا خونه  بیاد تون
 موجود انسييان... کنم عادت باید دیگه حاال ولي... مادرم خونه رفتم مي رو

 که نظرت -: گفت و کرد مكثي هومن!! کنه مي عادت شرایط به زود مقاومیه 
  بفرست باهام رو طاها ولي... نیا باشه  -! نه -! شه؟ نمي عوض شام به راجع
 هم اب سفر تو تا دو این... است ساده هم توضیحش... ببینمش خوام مي بیاد 

 تيساع دو یكي تا خواست ازم مطبش  بودم رفته که حاال و بودن شده صمیمي
شه -: گفت و زد لبخندي ملیكا!!! بگم نه نتونستم هم من بیرون برن طاها با  با

سته عقب صندلي روي از و شد خم هومن شت را اي ب  مي -: گفت و بردا
  بیاي  نكردي قبول خب  ولي بدم بهت شييام صييرف از بعد اینو خواسييتم

  و صاف هومن! هست؟ چي -: پرسید و کرد ریز را چشمانش ملیكا! بفرمایید
ساس پر شمان در اح  هنوز ملیكا!! شما به من بدهي -: گفت و کرد نگاه او چ

  قدیمت دستي دو و ب*و*سید و برد لب به را بسته هومن که بود نیاورده در سر
 هب بسته... بود بهت در هنوز... گرفت او دست از را بسته ملیكا!! کرد همراهش

  بود  شده پیچیده دورش رنگ قرمز روباني که سفیدي و ساده کادوي کاغذ
  و گشود را جعبه درب!!!! من خداي... گشود احتیاط با را ان... بود گشته مزین

شت برش احترام با شید  عمیقي نفس... دا شامش در مالیمي عطر بوي ک  م
 به که شييكر را خدا... داد حرکت قرآن جلد روي ارام را انگشييتش... پیچید
  و برد لب بر و کرد بلندش اهسييته... بود گرفته وضييو خانه از خروج هنگام

 را ماشييین فضيياي ان معطر صييفحات خوش بوي زد  ورق... ب*و*سييید
  مكنم شكل زیباترین با اش حاشیه و رنگ صدفي صفحاتش... کرد عطراگین
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 ازیب بفردي منحصيير طور به... بود رنگي ان والي حروف تمام و شييده تزیین
ست هومن به و چرخاند را سرش ملیكا... بود  هب ثانیه خود که هومني... نگری

 که بگوید چیزي کرد  باز لب... داشييت نظر تحت را او العمل عكس ثانیه
 هب که اونه از ارزشتر با... نه -: گفت و شد مانعش دستش اوردن باال با هومن

ست را قران ارام ملیكا. بیاد تعارف  -: تگف کلمه یك فقط قدرداني نگاه با و ب
فت ممنون طا گاه در عجیبي ل یده او ن ... کرد مي بیقرار را هومن که بود دو

ستش ستگي به را د ست روي و برد پیش اه   روي که همان... داد قرار ملیكا د
شمانش اي لحظه... بود قران ست را چ شت دلش از و ب  مهریه تا شنیدم: " گذ
  من  از اش مهریه خدایا... کني طلب رو مهرش توني نمي ندادي  رو زني

  بلند و فشرد... گرفت را دستش در شده پنهان کوچك دست و!!!" تو از مهرش
  روي بر را لبانش... فشييرد بیشييتر را دسييت و کرد نگاه چشييمانش به... کرد

شتان سید نرمي به و نهاد او انگ ستش  کردن رها بدون... ب*و*  رد دیگر بار د
شمان شم گوشه که اي قطره کامل چكیدن تا... شد خیره او اب پر چ  جا او چ

 .کرد رهایش و زد لبخندي... بود کرده خوش
 .برگشت را امده راه و زد دور را خیابان و کرد روشن را ماشین

 حال در ل*ذ*ت با و کرده قرمز سس از پر را اش کرده سرخ زمیني سیب طاها
  برداشت دستمالي هومن... بود کرده کثیف هم را لباسش چند هر بود  خوردن

سي صورت و   چرا -: گفت و زد پس را زمیني سیب طاها.. کرد پاك را او س
 طاها کشييه مي طول بشييه اماده تا -: گفت و خندید هومن نمیارن؟ پیتزامو

گاهي فت و کرد اطراف به ن گه جاي یه پیتزاي من -: گ   دارم  دوس رو دی
 ها بچه برا!!! کوچیكتره اینجا از هم مغازش... قرمزه هاش صندلي که همونجا
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 برد  مي دهان به را ساالدش از مقداري حالیكه در هومن!! دن مي هم بادکنك
سمش -: گفت سم... چیه؟ ا ستوران ا   اونوقت از... دونم نمي -! میگم رو ر

  رهدوبا و کشييید نفسييي هومن!!! رفت بابا وقتي از - وقت؟ کدوم از -! نرفتیم
 ذوق طاها! گیرم مي هم بادکنك برات -: گفت و برگرداند ظرف به را چنگال

 حاال... خندید خوشحال طاها! بخواي که تا چند هر اره - تا؟ 5 -: گفت زده
  شييده ماشييین سييوار تازه!!! امد مي خوشييش هم مغازه این پیتزاهاي از شيياید
شغول طاها... بودند شده فوت بادکنكهاي با بازي م  - :گفت عمو به رو! بود ن

شین اینكه از بعد کن  صبر... اره - کنین؟ مي باد برام اینو شت نگه رو ما   مدا
شه طاها. کنم مي بادش شغول دوباره و گفت اي با   سر هومن... شد بازي م
 مي بر خودش خانه به را شييب دانسييت مي... کرد توقف ملیكا منزل کوچه
  و کوبید هم به را دسييتانش طاها... کرد باد و گرفت را قرمز بادکنك. گردد
شاند پاهایش روي را طاها و زد لبخندي هومن!! بزرگه چقدر واي -: گفت   و ن
! کنه؟ مي کارا چي روزها این من کوچولوي طاها ببینم بگو حاال -: گفت

 هومن! شييدم بزرگ نیسييتم  کوچولو دیگه من -: گفت و کرد اخمي پسييرك
! کني؟ مي بازي شمشیرات و تفنگها با!... بود رفته یادم!... بله... اوه -: خندید

شد  افتاده مهمي مطلب یاد به انگار طاها  ازيب پیم اس پي با... نه -: گفت با
 مه پي اس پي پس خب  -: گفت و گرفت باال را ابرویش یك هومن! کنم مي

شحالي با طاها! داري؟   اي لحظه هومن!!! اورده برام مهدیار عمو -: گفت خو
  اونو کي مهدیار عمو -: گفت و کرد کمرنگي اخم بعد و ماند ثابت نگاهش

 -! دیروزه؟ منظورت -: گفت فكر اندکي با هومن!!!... فردا -! اورده؟ برات
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باره!... بود پریروز منظورش احتماال! دیروز قبل... نه   از بعد -: پرسييید دو
  اوهوم -: گفت و داد تكان سييري طاها! نه؟... دیگه مسييافرتمون از برگشييتن

  دهاوم -! داد؟ بهت اینو کجا مهدیار عمو اونوقت -: پرسید دوباره و کرد توقفي
سش هومن! بودن هم مامانش بابا... نه -! تنهایي؟ -!! جون مامان خونه بود   نف

 اورده مه شیریني و گل مهدیار عمو -: پرسید احتیاط با و کرد فوت بیرون به را
... بودن اورده شیریني ولي بودن  نیاورده گل -: گفت و کرد فكري طاها! بود؟

 خوب!! خوردم رو شكالتیش من... داره شكالت داره  میوه روشون که اونها از
ست مي سیدن دان ست بچه از سوالها این پر ست در ست مي ولي نی  مي بای

شت  اي چاره... فهمید  با. ..نمود مي تر تحمل قابل غیر برایش خبري بي ندا
ضوح به که اي چهره سید بود  رفته هم در و  هم با مهدیار عمو و مامان -: پر
شید پوفي... که اینه منظورم!... زدن؟ هم حرف ست نمي نه... ک   از بیش توان

 با طاها!! بگوید چیزي خود طاها بود امیدوار... دهد توضييی  بچه براي این
  دهد  مي دست او به جدید مطلب کشف هنگام که ل*ذ*تي همان با ل*ذ*ت 

 نماما اینا  مهدیار عمو رفتن از بعد... بود شده بدي دختر مامان... نه -: گفت
ست؟ چیه مهمون عمو... مهمون... مهمون گفت !... کرد دعواش جون !  خدا

...  خداسييت حبیب مهمون.... خداسييت حبیب -: گفت مشييكوك هومن
  گفت... خداسييت حبیب مهمون گفت جون مامان... اره - اینه؟ منظورت

 -! گفت؟ چي مامانت -... نیومدي بیرون اتاق از که کردي بدي کار خیلي
شنیدم... دونم نمي شید راحتي نفس هومن!! ن شتانش با حالیكه در... ک   انگ

  دوس بیشييتر رو مهدیار عمو طاها -: گفت کرد  مي نوازش را طاها موهاي
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یده پي اس پي برایش مهدیار عمو کرد  فكر کمي طاها! منو؟ یا داري   خر
 ...اما... داشت دوست خیلي را پیش اس پي... بود
شتانش اما... اما   ددا نمي قلقلكش برد  نمي فرو موهایش الي عمو مثل را انگ
شش در محكم... بخندد تا سش تا گرفت نمي آ*غ*و*  مهه از و!!! بیاید بند نف

نه مهمتر نه... هایش شيييا   و داشيييت را پدر محبت گرماي عمو هاي شيييا
شش !!!  دین مي رو بابا بوي شما!... عمو؟ -: گفت اگاه ناخود... بوي آ*غ*و*

  هوا بي و نگریست کودك چشمان در مات و شد منقبض عضالتش اي لحظه
شش در شید آ*غ*و*   بند را طاها نفس که محكم انقدر... محكم محكم... ک

  پسرك پاك و ناب احساس در ور غوطه هومن!! کند امنیت غرق را دلش و بیاورد
ست -: گفت شم؟ بابات داري دو شت او سینه از سر طاها! ب  -: گفت و بردا
سش اي ثانیه هومن! نمیاد؟ دیگه خودم باباي ش با بعد و کرد حبس را نف  ارف
 روغد ایا!!... ساله پنج کودکي براي سوال این پاسخ بود سخت چه داد  بیرون

 که داشت حق بچه!... نه شك بي!!... نه!... بود؟ کودك این درد دواي انتظار و
  بر ناامید و ندود در دم تا پدر دیدن امید به زدني در هر با تا بداند... بداند

  لب طاها!! گرده برنمي دیگه... طاها نه -: گفت گرفته صييدایي با... نگردد
 گهدی -: بود درد پر و بریده بریده صييدایش... بود کرده بغض... بود برچیده

!!  !!!خوام نمي ماکاروني هیچوقت دیگه بیاد  بابا اگه!!!... ندارم دوس ماکاروني
صیر شه... کرد مكثي هومن!! رفت بابا بود  من تق شت زیادي حرفهاي همی   پ

 هیچ یرتقص نبود  تو تقصیر عزیزم نه -: گفت ارام... بود کودك ربط بي حرف
 -: شييد مي دیده کوچولو طاها ي گونه بر هم اشييك قطرات حاال! نبود کس

http://www.roman4u.ir/


 517 و عشقطواف 

..  .برنج با بود گذاشته ماهي مامان... ندارم دوست ماهي من... بود من تقصیر
  همینه  غذا گفت مامان... خوام مي ماکاروني من... ندارم دوس اینو من گفتم
ید کاروني دلم... نداشييتم دوسيييت... خورم نمي گفتم!! بخوري با  مي ما

 مي ماکاروني من گفتم... نیست خبري ماکاروني از گفت  مامان!!... خواست
 کرد  مي نگاه بچه عصييبي حرکات به هومن... خوام مي ماکاروني... خوام

 خالي ات بزند انتها تا را حرفهایش کوچولو این که بود نیاز شاید زد  نمي حرفي
  اطرافیانش غم شاید... بود نزده کسي به را حرفها این موقع ان تا شاید... شود

شده داده اهمیتي کودك غم به که بوده سنگین انقدر  جوري طاها... شاید... ن
  داد... خواهد مي ماکاروني جا همین و حاال همین انگار که کرد مي تعریف

... نه گفت مامان -... داد مي گوش فقط هومن و!!... کرد مي گریه و کشید مي
  نيعصبا بابا!!... مامان سر به خورد... کردم پرت رو قاشقم و شدم عصباني من
  وزامر اصال گفت  و اتاقم تو برد داشت برم و... زد دستم رو از... زد منو و شد

  بعد -: بود شيده امان بي اش گریه... کرد مي هق هق طاها!!! ناهار بي ناهار
صیر... ندیدم رو بابا دیگه... نیومد دیگه... رفت   رگردهب اگه... رفت بود من تق
 چه خدایا!!!! خورم نمي ماکاروني هیچوقت اصال... خوام نمي ماکاروني دیگه
شت وجود کودك این حرفهاي در غمي سر!!... دا  که اي ساله پنج کوچولوي پ
  کوچكش ذهن!! نشييده دعوا ماکاروني خواسييتن خاطر به بود نفهمیده هنوز

ضاوت به کودکانه چقدر سته ق ش ..  .بود قرار بي زیادي طاها حرکات!... بود ن
 که داد اجازه و!!! طاها -: گفت لب زیر و فشييرد آ*غ*و*شييش به را او هومن
شش در کامل شدن خالي تا کودك  مي موهایش روي از ارام... بماند آ*غ*و*

سید شمانش که را باري اخرین اورد  نمي یاد به و ب*و* شك به اینگونه چ   ا
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 کرد جدا اش سینه روي از را او طاها  شدن ارامتر احساس با!! بوده کي نشسته
  باباییت!... طاها؟!... خوبه؟ گلم پسر حال -: گفت و کرد پاك را اشكهایش و

  طرف به رو قاشييقت اینكه برا بود  نكرده دعوا که ماکاروني خاطر به رو تو
  همین بودم هم من داشت هم حق... بود کرده دعوات بودي کرده پرت ماماني

صال بابات رفتن تازه!... کردم مي رو کار شت تو کار به ربطي ا   بل طاها! ندا
  و کشييید او لب بر ارام را انگشييتش هومن رفت؟ چرا پس -: گفت و برچید
 طاها... ب*و*سید صورتش از و... دونه نمي کس هیچ... دونم نمي -: گفت
  و داد قرار اش شانه روي را او سر هومن! بخوابم ب*غ*لت خوام مي -: گفت
  دش پیاده ماشین از ارام خوابیده  طاها اینكه احساس با عزیزم بخواب -: گفت

  االن.. .رستگار اقاي -: گفت او تصویر دیدن با ملیكا زد  را سوم طبقه ایفون و
  املیك!! باال میارمش کن باز درو... خوابه طاها... نه -! گیرمش مي پایین میام
ستاد مردد اي لحظه چند شتش ناچار بعد و ای شرد را اي دکمه انگ  هومن... ف

 طاها... بود در دم ملیكا... ایستاد واحدشان در دم... شد داخل و زد لبخندي
 هک را نایلوني کیسه و قرمز بادکنك و شد خم و کرد منتقل مادر آ*غ*و*ش به را

 به باشي داشته خوبي شب گفتن با و گذاشت خانه داخل به داشت دست در
 در مد دوباره... برد اتاقش با را طاها و بست را در ملیكا... رفت اسانسور طرف

  رفظ یك با بود پیتزا... انداخت نایلوني کیسييه داخل به نگاهي و برگشييت
سمي!!... ساالد صله! بود نخورده شام زد  تب   امش خودش براي فقط اینكه حو

 را موبایلش کند  حرکت اینكه از قبل. 0: دوازدهم فصل!! نداشت کند  درست
  متعجب صداي زنگ سه دو از بعد... گرفت را هدیه موبایل شماره و برداشت
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  از که هدیه! کجایي؟... سييالم -! هومن؟!... بله؟ -: پیچید گوشييي در هدیه
ضطرب برادر وقت بي تماس !... خودمون خونه... سالم -: گفت بود  شده م

شینم تو من -! کجایي؟ تو   وقت... تنهایي بزنم  حرف باهات خوام مي... ما
... نه -! شده؟ طوري هومن -: گفت و داد تكیه دیوار به نگران هدیه! داري؟

  :گفت او حرف مابین هومن... شب وقت این پس - بشه؟ طوري مگه بود قرار
شده طوري هیچ... نباش نگران - شه خیر -!! دارم کار باهات فقط... ن  -!!! با

سرش  نگراني دیدن با رضا!! خیره نترس شاره با و امد سمتش به هم   ید پرس ا
  حرف باهات خوام مي گه مي -! شده؟ چي -!! هومنه -: گفت ارام هدیه! کیه؟
 مي حرف کي با -: پرسید هومن و داد تكان سري هدیه! شب؟ اینوقت -. بزنم

ضا با -! زني؟ ضا و!! ر   نوقتای ببینم -: گفت بلند و کرد نزدیكتر را سرش ر
 باد کنار برو -: گفت و کرد اي خنده هم هومن! داري؟ کار چي من زن با شب
  هس ناخونده مهمون دیگه  بیاد بگو باشه -: گفت هدیه به و خندید رضا!! بیاد
شه کار چي ضطراب دلش ته هنوز هدیه!! کرد می شت ا  -: گفت حال این با دا

  نهایيت خوام مي ماشین تو بیا شو اماده... خونه نمیام... نه -! منتظریم بیا باشه 
 رضا به رو هدیه!! گوشي لحظه یه -. رسم مي اي دقیقه ده... بزنم حرف باهات

  رهدوبا ولي برو باشه که کرد اشاره سر با رضا... کرد تكرار را هومن حرف و کرد
 ازهاج زنم به عمرا... نمیشه... خیر نه -: گفت و برد فرو موبایل داخل را سرش

:  گفت خنده با هومن! چي؟ یعني بره  بیرون خونه از شب موقع این که دم نمي
سط خودتو انداز خاك گفتن وقت هر بگو  شوهرت اون به -  هدیه!! بیانداز و

 فتنگ بزرگتري سالمتي نا... ها شنیدم تربیت  بي -: زد غر هم رضا... خندید
 هک بود نگران همچنان ولي کرد قطع را تماس هدیه! بابا اي!! گفتن کوچكتري



wWw.Roman4u.iR  550 

 

 ونهت مي فقط شب وقت این نكنم غلط!... بود سرحال... نترس -: گفت رضا
!! داریم پیش در خیر امر که بدو... ازدواجه هم اون بزنه حرف چیز یه به راجع
 به!! بشيينوه دهنت از خدا -: گفت پوشييید  مي را مانتویش حالیكه در هدیه

  ماشین سوار سریع... بود منتظر... گشود را حیاط درب هدیه رسیدن  محض
 هومن! شييده؟ چي... سييالم -: برگشييت او سييمت به عجوالنه شييد  هومن

 -: گفت کالفه هدیه!! خوبه حالم... ممنون... سييالم -: گفت و زد لبخندي
شو لوس سردي با دوباره هومن! شده؟ چي بگو... نگراني از مردم... ن  به خون

  اومدم بود  شييده تنگ خواهرم برا دلم... هیچي -: گفت و زد تكیه صييندلي
شكالي! ببینمش  همب ریز یه و اینجایي راه به راه که نه میگي راس اره -! داره؟ ا

  تو مگه دختر اخه -!! شده تنگ برام دلت خب ندیدیم که امروز... زني مي سر
  خیلي -!! دیگه مایي خونه همش.. بزنیم سر بهت بیایم هم ما دي  مي مهلت

  اومدم -: گفت و کشييید عمیقي نفس هومن! شييده؟ چي بگو حاال... خب
 !!!ازدواج -!! به؟؟ راجع -!! بزنم حرف باهات

ست یكطرفه هدیه ش ست  برادر به خیره و ن ست مي نگری   مسق و صحت خوا
  یليخ یكمرتبه شد  خیره که کمي!!!... دیگر بود هومن این... بسنجد را حرفش

سید جدي   لبخندي هم هومن! کني؟ ازدواج خواي مي تو هومن  یعني -: پر
  سييریع خیلي و برد باال امكان حد تا را ابروانش هدیه!! اوهوم -: گفت و زد

 با و!! وایمیسييتي هم پاش زدي حرف!!... ها حرفش و مرده ببین -: گفت
!!... جون آخ!!!!... شود چه واي -: گفت و کوبید هم به را دستانش خوشحالي

  رداف ببین!!... من برم خوبم برادر فداي!!... میشه چي بشنوه مامان اگه کن فكر
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ست یه صات تمام با مقابلته شهر دخترهاي بهترین از لی شخ  افیهک فقط!!... م
 -: گفت و کرد نگاهي خواهرش هیجان از پر حرکات به هومن!! کني انتخاب
  اش چهره به شادي دوباره بعد و شد ساکت لحظه یك هدیه! کردم انتخاب

  دختر این بفرمایید میشيييه حاال!!... مبارکه!!... بابا نه -: گفت و برگشيييت
 !کرده؟ ترغیب کردن ازدواج به رو ما ازدواج از گریزان برادر که کیه خوشبخت

 به.. .چرخاند پنجره سمت به را صورتش و کرد فوت بیرون به را نفسش هومن
 چقدر هدیه -: گفت... بود شده جدي اش چهره... بود رسیده سختش قسمت

شمام اندازه به -: گفت و کرد برادر به دقیقي نگاه هدیه! داري؟ اعتماد بهم !!  چ
 به -: گفت و چرخاند او سمت به را نگاهش دوباره و و داد تكان سري هومن
 - نه -! بگیرم؟ قرار اون تاثیر تحت سریع که هستم احساساتي ادم من نظرت

شم؟ کرده کاري برهان و دلیل بدون دیدي حاال تا   بعد... کرد مكثي هدیه! با
صمیمي وقت هر داري  قبول پس - نه -: داد جواب   اون جوانب همه بگیرم ت

 -! چیه؟ حرفها این از منظورت... هومن -! گیرم؟ مي تصمیم و سنجم مي رو
 احسيياس پایه بر وقت هیچ دونم مي... دارم قبول... اره -! نه؟ یا داري قبول

صمیم شه دونم مي...  نگرفتي ت  دونم مي... داري نظر در رو جوانب همه همی
ساتي سا ستي اح شه دونم مي... نی  مي رو اینا همه... عقالنیه برخوردت همی

  دختر این!... چیه؟ جریان... کني مي نگرانم داري ولي... دارم باور و دونم
 اتاثب به رو باورم و بدم تایید بهت باید همه این معرفیش براي که!... کیه؟

  وامخ مي قبلش ولي... گم مي باشه -! کیه؟ فرد این!!... هومن بگو!!... برسونم
شن برات هم رو چیزي یه   بهت سفر از قبل که همونم من!!... هدیه... کنم رو

 زنم مي رو اون از غیر حرفي بیني مي حاال اگه... کنم ازدواج خوام نمي گفتم
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 هک چیزي واقع در... کرده تغییري ازدواج درباره نظرم که نیسييت این دلیلش
شترك زندگي به بخوام شده موجب صه همون خود... کنم فكر م   پس... شخ

شد این اگر نكن فكر شد  این اگه یعني!!... نداره امكان چون... دیگه یكي ن   ن
  خیلي -!! شييد نخواهد زندگیم وارد هم دیگري کس هیچ دیگه باش  مطمئن

ست دلیل بي چینیت مقدمه همه این دونم مي... خب شتاقم هم... نی   کردي م
 نگاه با هومن! کیه؟ نظرت مورد شخص بدونم خوام مي!... بگو!!... نگران هم

  و کرده فوت که ماهه چند شوهرش کرده  ازدواج بار یه -: گفت هدیه به دقیقي
 هر کرد  مي فكر داشت... کرد مشت را دستش هدیه!! داره هم ساله 5 پسر یه

ست نمي لحظه ان در چند شد منطقي زیاد توان   یهتك صندلي به را سرش... با
  ترازو روي را قضیه معایب و محاسن خواست مي... بست را چشمانش و داد

 به اي دقیقه دو... خورد نمي تكان بود  خراب عجیب ترازویش ولي دهد قرار
شت سكوت شمانش... گذ سته و کرد باز را چ سید اه صمیمت -: پر  چقدر ت
  اطالع بهم صرفا رو موضوع یا کني مشورت باهام اومدي -!! خیلي -! جدیه؟
 خواهرم تنها ببینم اومدم!... بگیرم کمك ازت اومدم... کدوم هیچ -! بدي؟
  بهت گه مي اینكه!... داره؟ باورش چقدر!... داره؟ رو برادرش هواي چقدر

ماد قدرش دارم  قبولت دارم  اعت قدرش حرفه  چ یت چ   خوام مي!!!... واقع
  ور پا که دارم ارزش براش اینقدري بدونم میخوام!... مهمم؟ درچق براش ببینم

 !برادرش؟ دل به بده دل و بذاره عقایدش و افكار تعداد یه
 کار چي من اونوقت!... اره فرض به -: گفت و چرخید او سمت به ارام هدیه
 دونم مي بزني  حرف مامان با خوام مي اولش!!...کارا خیلي -! بكنم؟ باید
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  اضیشر تونه مي که کسي تنها یعني!... کني راضیش توني مي بلدي رو زبونش
 در -! جریانه؟ در دختره -: گفت و کشييید عمیقي نفس هدیه!... تویي کنه

! همونه سييختمون  کار... نه -... دیگه حرفها این و ازدواج -! چي؟ جریان
 دونم نمي -: گفت هومن... نماند پنهان هومن دید از که زد پوزخندي هدیه

شنهادي چون! منفي؟ یا مثبته چیه؟ نظرش   رس دونم مي ولي ندادم  بهش پی
  ازش بشييي  اشيينا باهاش اگه! نكن قضيياوت پیش از خوبیه  دختر... سييخته

شت شه؟ چند -!! میاد خو  - کرده؟ فوت شوهرش وقته چقدر - 68 -! سال
  حداقل تا کني صييبر ماهي چند باید صييورت این در پس -! ماه هفت حدود

. ..زودتر چه هر... نیست کار در صبري فعال... نه -! بگذره شوهرش سالگرد
  خواسييتگاري وقت یه فردا همین براي بكني رو سييعیت حداکثر خوام مي

!!! رداف همین!... هومن؟ سرت به زده -: گفت و برگشت حیرتزده هدیه!!! بگیري
 که فرض به!... چي؟ یعني فهمي مي اصال... ا   -! نشه؟ چرا اره -! میشه؟ مگه

!! چطوري دونم نمي هم هنوز که کنم  راضي روز نصف یه تو رو مامان تونستم
شه مگه ولي ستگاري وقت امروز همین براي گفت  و زد زنگ یكي به می   خوا

 همیشيي کار چي ببینم بده مهلت روز چند یه!... کنه نمي فرار نترس!!!... بدین
  رداف اگه بكن رو سعیت تمام... نه -: گفت و کشید اي کالفه نفس هومن!! کرد

شد شه هم مهدیار!!!... فردا پس نهایتا ن ستار سم مي!! خوا ستش از تر   !بدم د
شید هم در را ابروهایش هدیه  مهدیار مهدیار  کدوم -: گفت فكر کمي با و ک

... اباب نه -: گفت و کشید باال تعجب با را چپش ابروي اینبار اوهوم -! کمالي؟
  شيياهد خودم... اره -! مطمئني؟!!!... کمالي هم اون!!! طرفداره پر اینكه مثل

ضاش  هدیه ببین... دونم مي -! که شده فوت شوهرش تازه ولي -!!! بودم تقا
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  عرض در باید حتما بگیرم مثبت جواب بخوام اگه ولي... دونم مي اینارو همه
شه هفته همین شه سخت کارمون وگرنه با ضی ... می شتر تو  قطف... نخواه بی

  :گفت و گرفت هدیه طرف به و اورد در را کاغذي جیبش از و! بكن رو سعیت
شه خونه ادرس و شماره این -  خونه تلفن شماره و ادرس هم پاییني... مادر

شه شتم انتها در هم رو موبایلش... خود   و انداخت کاغذ به نگاهي هدیه! نو
شمانش اي لحظه!!! فتحي ملیكا -: خواند لب زیر ست را چ   يتلخ لبخند و ب
! برد در رهدستگی طرف به دست میشه  چي ببینم گفتن  با بعد و کرد مكثي!! زد

  شاز بیشتري چیز خواي نمي -: گفت هدیه  توسط در شدن باز از قبل هومن
  گرفته حدودي تا و متفكر اش قیافه کرد  نگاه هومن طرف به هدیه! بدوني؟

!!!  طاها مادر! فرودگاه تو!... نه؟ دیدمش  کنم فكر -: گفت اینحال با بود 
!  قراري بي دیدم اونجا -: گفت و زد ارامي لبخند هدیه... شد متعجب هومن
شات برق حتي شتمش ولي کردي  مي معرفیمون هم به وقتي دیدم رو چ   گذا
 زد سميتب هومن! کنم مي اشتباه حتمي گفتم!!... برگشتي ازش که سفري پاي

 کنم فكر ولي نمیارمش خاطر به زیاد -! چیه؟ بهش راجع نظرت -: گفت و
  تحصييیالتش!... لرزونده رو ما برادر دل که خوبه حتما یعني!!... بود خوب

سانس -! چقدره؟ سي... داره لی  -: گفت و داد تكان سري هدیه. عمران مهند
  عدب زنم  مي حرف مامان با فردا -: گفت و کشید عمیقي نفس دوباره و!! خوبه
  تشب فعال... اکي -! مونم مي تماست منتظر پس... باشه -. دم مي خبر بهت
ضا به... سالمت به برو -!! بخیر سون سالم هم ر شه -. بر  ات ماند منتظر با

ست مي خوب بود  داده انجام سختي کار... شود منزل وارد خواهرش   این دان
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 بود هدیه کند راضي را مادرش توانست مي که کسي تنها چون است مهمي گام
  شش تنها!! است راضي هم پدر که بود معني این به شد مي راضي مادر اگر و

 هب محرمیت مدت تا داشت دوست بود  باقي ملیكا با محرمیتش مدت از روز
سیده سر سخ نر ست مي... کند دریافت را مثبت پا   شش این پایان از بعد دان
 ...شد خواهد تر سخت کارش روز

 بار هزار.. .نداشت بیشتر عمل یك خوشبختانه...بود کالفه بیمارستان در صب 
!! !بود مي تماسييي شيياید... موبایلش به بار هزار و بود کرده نگاه سيياعتش به

سي هیچ هنوز ولي بود دوازده حدود ساعت شت تما   دیگر ساعت یك... ندا
ست نمي دیگر ولي کرد صبر   امكپی هدیه به!! کند صبر هم ناهار وقت تا توان

شید پوفي!! گم مي کن صبر دقیقه ده -: امد جواب و! خبر؟ چه -: داد  باز و ک
  یجانه با گوشیش زنگ صداي با که بود گذشته یكربعي... شد کارش سرگرم

 چه هدیه ... بله -: داد جواب سریع! بود هدیه... کرد نگاهي گوشي صفحه به
:  گفت مكث کمي با هدیه... شنید گوشي پشت از را هدیه نفس صداي! خبر؟

  :گفت اي خسته لحن با هدیه! شد؟ چي... مرسي... سالم -! خوبي؟ سالم -
ست از -   اوه  اوه!! بزنم حرف شه نمي وا دهنم خودم جان به!!!... هومن تو د

ضاع یعني شود نمي باز زدن حرف براي دهنم گوید مي هدیه وقتي   خیلي او
  :گفت و کشید موهایش به دستي و نشست صندلي روي هومن!! است خراب

 را چشييمانش هدیه! کني؟ راضييیش نتونسييتي - اره -! زدي؟ حرف مادر با -
 حاال تا صب  8 ساعت از درست هومن -: گفت و داد تكیه صندلي به و بست

 حوصييله هومن!! چرخه نمي دهنم تو زبونم دیگه... زنم مي فك دارم ریز یه
شت گفت شوخي   تو بخورم اب برم کجا -! بخور اب کم یه برو خب -: ندا
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شینم   از مامان نكنه -: داد ادامه فكر کمي با و! خیابون؟ چرا -!! خیابون تو ما
  نمي -... نه -: گفت و زد لبخندي هدیه یاالخره! بیرون؟ کرده پرتت خونه

ستت از ولي... گم مي چرا -! شده؟ چي بگي خواي صبانیم د  -! چرا؟ -!!! ع
ست یكي اخه... دونم نمي سر بگه بهت نی   و دنگ بدون رن مي همه خوب پ
 نم و خودت برا اینقدر چرا... دیگه بگیر برو هم تو خوب گیرن مي زن فنگ

سر ست درد سش هدیه! گفت؟ چي مامان هدیه -!!! کني مي در   بیرون به را نف
  راضي -! شد؟ راضي -!! بگه خواست مي چي!!... هیچي -: گفت و کرد فوت

ستم اینقدري فقط!!!... نه صورت اون به... که ضایتش تون  هک کنم جلب رو ر
ست دوباره هومن!! ببینیم رو دختره دور یه بریم  کرد  رفتن راه به شروع و برخا
  دختره مادر خونه به مامان بعدش  -! بعدش؟ خب  -!!... بود هیچي از بهتر

!!! ملیكا!!... داره اسييم دختره -: گفت و پرید او حرف بین هومن... زد زنگ
  ولي... زد زنگ مامانش خونه به... خب خیلي -: گفت و داد تكان سري هدیه
  چطور اورده  در تنش از زور به رو عزاش لباس دخترم   گفت نداد  وقت مادره

ستگار جلو بیاد دارید انتظار ستش!!... خوا صرار زیاد هم مامان بخواي رو را   ا
صباني!!! دیگه ندادن وقت گیم مي هومن به گفت !!... نكرد   بود  شده هم ع

  تدس هومن!! کنیم کشي منت هم و بدیم تن شرایط این به باید هم گفت  مي
 کرده لتوک ولي... باشد قرار این از اوضاع زد مي حدس تقریبا نهاد  پیشاني بر

شتوانه یك... خدا به بود شت قوي پ شانده انجا تا را او که هماني... دا .. .بود ک
  خندلب هدیه! کنیم؟ کار چي باید حاال نظرت به -: گفت تري اهسته صداي با

شنوي؟ رو حرفم بقیه خواي نمي -: گفت و اورد لب بر کمرنگي  در هومن! ب

http://www.roman4u.ir/


 557 و عشقطواف 

  بدجنسييي با هدیه! بگو - اوهوم -! داره؟ هم بقیه مگه -: گفت و ایسييتاد جا
  بس از صييورتم هاي ارواره میبینم کنم مي فكر که حاال هومن ولي -: گفت
صله هومن!!! بعد برا بمونه حرفها بقیه... کنه مي درد زدم حرف  - :زد غر بالفا

شي این دیدم -: گفت و خندید هدیه قبول -!! داره خرج -! هدیه؟   بعد ما دادا
  این!... خدا امون به کنم ول همینطور که نمیشه خواسته  ما از چیزي یه عمري

 -: گفت و دیوار به داد تكیه هومن!! خونشييون در دم رفتم پاشييدم که بود
 !!زدم حرف مادرش با هیچي -! شد؟ چي خب!... واقعا؟

!!...  برد مي ل*ذ*ت هومن کشييیدن انتظار از و زد مي حرف قطره قطره هدیه
سابي هومن   جویده رو حرفات خدا رضاي محض هدیه -: بود شده کالفه ح

  قلقي بد -: گفت و خندید هدیه! شده؟ چي ببینم بگو مرتبه یه... نگو جویده
صال کني  -: گفت خندان هدیه!!! هدیه -: گفت حرص پر هومن!!! گم نمي ا

  اصال که اولش زدم  حرف مادرش با!!... شد مفهوم خب  خیلي... خب خیلي
  يناراض هم زیاد دلش تهاي ته اون انگار بخواي رو راستش ولي شد نمي راضي

 ام گفتم اخرش... ترسه مي ملیكا برخورد از که گه مي اینو من حس ولي نبود
  نمي رامون تون خونه بیایم فردا خوایم مي! ناخونده مهمون یه حتي مهمون  یه

سي در رو تو دیگه! کنید؟ نمي باز رومون رو در! دید؟  نه گفت  و کرد گیر وا
  فردا شييد  قرار خالصييه... نكنیم باز مهمون رو در نداره امكان! دارین اختیار
صر   مهمون یه عنوان به قراره چون -! چرا؟ -!! تو بدون ولي شون خونه بریم ع

ستگار نه خونشون  بریم معمولي   گفت !ببریم هم رو تو تونیم نمي پس... خوا
 هومن!! همین... هستن اشناها از گفت  خواهد بهش ولي بیاد هم ملیكا میگه

ستفاده او سكوت از هدیه... کرد زدن قدم به شروع متفكر  -: گفت و کرد ا
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  ازش هم مامان و زد دیدي!! دیدي چه رو خدا خونشييون  بریم بذار هومن 
 -!! وارده امور این تو کنه کار چي دونه مي خودش اینطوري اومد  خوشييش

شه سه مي رو تو ملیكا فقط... با   دبع بریم  که اینه مهم... نداره عیب -!! شنا
 که ودب این قصدم... که بمونیم ناشناس همیشه برا نیست قرار... خب بشناسه

  عدشب روز برا تونسييتم هم شيياید... بهتره اینطوري ببینیم  همدیگرو دور یه
 هر... کنه نمي کار ذهنم فعال ولي... بریم تو همراه بچینم چیزي اي برنامه

شتم انرژي چي شید عمیقي نفس هومن!! شده تموم دا  ممنونم -: گفت و ک
سمي. ازت شب دوني مي -: گفت و شد خواهر صورت بخش زینت تب  ات دی
 کاري چه و درسييته کاري چه اینكه به... کردم فكر و نخوابیدم صييب  خود
شه برادرمي !!... غلط شبختیت همی  من بخواي رو حقیقتش! خوام مي رو خو

  حرفش وسييط هومن... کني ازدواج شييرایط این با تو خواد نمي دلم زیاد هم
:  گفت ارامتر هدیه!! نكن شروع دیگه تو هدیه کنم مي خواهش -: گفت و پرید

 گفتم مي میومدم ازدواجم از قبل پیش سييال چند کن فكر... بده حق بهم -
  اولین مطمئنم!... کردین؟ مي کار چي داره هم بچه یه که شدم مردي یه عاشق
  انداخت پایین را سرش هومن!! بودي خودت کند مي سرم از پوست که نفري

  این در نیز خود... داد مي حق او به... داشت حق... گفت مي راست خواهرش
 هدیه... داشت زیاد عمقي و کم زماني عالقه  این ولي بود  کرده فكر زیاد باره

شید پوفي ست که تو دیدم  کردم فكر چي هر ولي  -: داد ادامه و ک   از سالها
.  ..اولت جاي سر گردي مي بر باز نشد هم این اگه احتماال... گریزوني ازدواج

صمیم همین براي ستم از کاري هر گرفتم ت صلت این براي بیاد بر د   جامان و
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 اینه زا بهتر خیلي باز کني  ازدواج هم شرایط این با اگه حتي حال هر به... بدم
 هم خیلي ظاهرا... اینكه بخصييوص... کني زندگي تنهایي عمرت اخر تا که

 هومن!! کنم مي بربیاد دسييتم از کاري هر باش مطمئن پس... داري دوسييش
شید  راحتي نفس   تواندب اینكه از قبل... بود مهم خیلي برایش خواهرش نظر ک

  عالقمند بهش شييد چطور بدونم جالبه برام ولي -: گفت هدیه کند  تشييكر
شاند لبش بر لبخندي هم هومن! شدي؟  هم خودم!!!... بگم چي -: گفت و ن

 هدیه!! هدیه ممنونم خیلي ازت!!... شد اینطوري که شد چي دونم نمي زیاد
 با کردي فكر بابا برو!!!... هدیه ممنونم خیلي -: گفت و زد بدجنسييي لبخند

  تكون ناي هم ندارم  ناهار هم من میشه دو ساعت داره... شم مي خر حرفا این
شلیك تا سه دو برو باش زود خوردن  صوص شی  ما ونهخ بیا بگیر برنج با مخ
 دعوت اینطور رو مهمون -: گفت و خندید خواهرش حرف به هومن!!!! مهمون

ضا بزن  زنگ خب کنن مي  هي -: گفت طلبكارانه هدیه!! بگیره غذا جونت ر
 يم فكر که حاال اصال... باشم گفته... زدما بهم رو فردا قرار رفتم دیدي... هي
!!! مبپز غذا باشييم نداشييته انرژي هم فردا پس و فردا برا احتماال بینم مي کنم

شه -: خندید و داد تكان سري هومن   نمي اي دیگه چیز!... میام   گیرم مي با
 هومن خنده صداي!! گیرم مي خودم هم رو دوغ دیگه نه... امممم -! خواي؟

شت از شي  زحمت نكرده الزم -: گفت حال همان در... شد بلند تلفن پ   بك
ستوران همون از هم رو دوغ  -: خندید مي هم هدیه!! خونه برو تو گیرم مي ر

  فعال... هباش -!! بگیر کوبیده چلو آیسل برا هومن راستي... منتظرم پس باشه 
 خدافظ
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  انبیمارست به زدن سر... برگشت خانه به مطب از یكراست هومن دوشنبه  روز
شت وقت اخر براي را ست مي... گذا   مطلع جریان کیف و کم از زودتر خوا

  کمي مادر و بودند نشسته مبل روي خواهرش و مادر رسید  که خانه به... شود
:  تگف و کرد او به نگاهي مادر...شد وارد و داد سالمي!! رسید مي نظر به گرفته

  گذراند نظر از را ساعتش هومن!!!! اومدي؟؟؟ زود امروز شده چي... سالم -
  و ردک رها نیمه را حرفش و!!!.... بیمارستان برم باید بعد ساعت نیم -: گفت و

... دکر سكوت به دعوت را او ابرو دادن باال با هدیه... نگریست هدیه به سوالي
صومه ست جا از خانوم مع شپزخانه سمت به رفتن حال در و برخا  -: گفت ا

  لب زیر و کشييید درهم را ابرویش هومن!!! محرمم نا ظاهرا... برم من خب
 با ار شستش انگشت عادت طبق که هدیه!! ناراحته؟؟!... شده؟ چي -: پرسید
ست دادن تكان با رسید  مي نظر به متفكر و بود گرفته دندان ستش د   هوا رد را
  بیرون را نفسش هومن!!! دهد توضی  خواهد نمي یا و داند نمي یا که داد نشان

شت و داد شپزخانه وارد مادرش سر پ صومه... شد ا   هتكی کابینت به خانوم مع
 ادرمم نبینم -: گفت دوسييتانه و ایسييتاد مادر مقابل و رفت جلوتر... بود داده

شه گرفته صومه!! با  هومن لحن! مهمه؟ برات -: گفت و کرد اخمي خانوم مع
  تلخ خانوم معصييومه!! هسييت که معلومه -: نكرد تغییري مادر  اخم با حتي

ست مهم اینقدر یعني -: گفت و خندید   صرفنظر ازدواج این از بخاطرم که ه
  همزمان بعد اي لحظه... کرد حبس سینه در را ان و کشید نفسي هومن! کني؟

سش دادن بیرون با ضي شما اگه... بله -: گفت نف شین  را  نیاد خوام مي نبا
  از قبل -: گفت و کرد تكیه یخچال درب به و رفت عقب چندقدم و!! نباشييه
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  اسييتم خو مي چون نگفتم ولي بودم گرفته تحویل رو اپارتمانم مكه  به رفتن
صل اومدن از بعد   اینقدر هم اومدنم از بعد ولي... کنم صحبت باهاتون مف

 اهم دو یكي تا دارم نظر در... نیومد پیش فرصييتش که داشييتم فكري مشييغله
  بدون چه ازدواج با چه حاال... زندگي برا... اونجا برم کنم جور و جمع اینده 

  رسف به رفتن از قبل کل در... اره -!! تنهایي؟؟ -: گفت سریع مادرش!!... اون
:  امد حرفش بین عجوالنه خانوم معصومه باز... ولي برم تنهایي داشتم قصد که
سري و کم اینجا مگه!...تنهایي؟ چرا!... چرا؟ -   و کم مادرم  نه -!! داري؟؟ ک

 تماح گفته کي... بشم م*س*تقل خواد مي دلم! کافیه دیگه ولي...ندارم کسري
!!... اومد پیش شرایط این خب ولي!... شد؟ م*س*تقل کردن ازدواج با باید

ستش صد یه حتي سفر از قبل بخواید رو را   بخوام  دادم  نمي احتمال هم در
  دختره این با خوام نمي نه بگم  من یعني حاال -!!! اونجا برم و کنم ازدواج
  شييده گرمش برد  پیراهنش یقه به دسييت هومن!! پذیري؟؟ مي کني  ازدواج

ضیتون کنم مي سعي و شنوم مي رو دالیلتون... خب -: گفت!!!... بود  نمک را
شد هم باز اگه ولي شته اطمینان بله... ن شید  دا ضایت بدون با   جازدوا شما ر
!!!... تونم مي هم رو بقیش حتم به کردم زندگي مجرد سال 55 اگه!!... کنم نمي

 کرده سكوت خانوم معصومه! اومد؟ پیش مشكلي!... رفتید؟!... شده؟ چیزي
  او روبه هومن... رفتیم اره -: گفت و امد داخل به در  دم از هم هدیه بود 

 در از را اش تكیه... کدام هیچ از نكرد  دریافت پاسييخي! خب؟ -: پرسييید
... سكوت هم باز! منفیه؟ مطلقا جوابتون مامان پس -: گفت و گرفت یخچال

  براي و کرده فكر دقیقتر بود الزم... داد سييقف به را نگاهش اي لحظه هومن
ضاع بهبود صد به و... کند پیاده جدیدي طرح او  هنوز... کرد حرکت خروج ق
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 که میشه باعث چي دوني مي -: کرد متوقفش مادر صداي که بود نشده خارج
شه؟ نه مطلقا تو  قول به جوابم ستاد!!!! نبا شانیش اخم... ای ...  فتر بین از پی
  از قبل -: داد ادامه مادر... کرد نگاه منتظر و زد چرخي!!... بود امیدي انگار

  وقتي!!... بري خانومت با همراه رو سييفر این بودم  کرده نذر مكه به رفتنت
سفرانت از کرده  جلب رو نظرت که اوني گفت  هدیه ست  هم ستم ه  هی نتون
ساس!!... نه بگم دفعه   چیزي خدا از که مونه مي این مثل نه  بگم اگه کردم اح

 متهم -: گفت و زد لبخندي هومن!! خوام نمي بگي داد  وقتي و بكني طلب
سایي شم مي من چي هر حاال پس!!! شد شنا   برید مامان!!... مادره دعاي از ک

  كانت سري خانوم معصومه!!! بوده گیرا جور بد دعاتون کنید  براورده رو نذرتون
سته اینطوري من ولي -: گفت دادو سته چي پس -! بودم نخوا  - !بودین؟ خوا

  همسري خالصه وقار  با متین  تموم  چي همه دار  خونواده خوب  همسر یه
 کرده حفظ لبش روي که لبخندي همان با هومن!!! بشي خوشبخت باهاش که

صیاتي این از یك کدوم ملیكا حاال مامان  خب -: گفت بود  صو  مي که خ
  نفس مادر! نبود؟ خوب خودش! نبود؟ خوب خونوادش!... نداشييت؟ گید 

شید عمیقي سه رو فتحي اقاي   پدرت -: گفت و ک شنا   خیلي خونواده... می
شه... خوبه هم خودش!!!... ان شده تایید داره  خوبي   ولي گرفت ایرادي نمی

 در شييما مامان -!! نده رضييا دلم میشييه باعث چي دوني مي خوب خودت
  نكرده ازدواج قبال اینكه!...بودین؟ کرده طي خدا با هم رو مطلب این نذرتون 

شه شته بچه اینكه... با شه ندا صومه!!! با   و زد لبخندي باالخره هم خانوم مع
سش یعني... نه که معلومه... نه -: گفت   شرایطي چنین زدم  نمي هم رو حد
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سته شما... بفرمایید -: گفت کرد  اي خنده هومن!! بیاد پیش   ور هاتون خوا
صفه صر هم منو اونوقت کنید  مي عرضه خدا براي نیمه ن  بهم و دونید مي مق

  خیلي دختر کنید باور... مامان -: داد ادامه تر جدي وکمي... کنید مي اخم
  ليمشك بچش با نه من!!... کرد پیدا رو بهترش هیچوقت نشه شاید!!... خوبیه

 اهي و انداخت پایین را سييرش مادر!!... کرده ازدواج بار یه اینكه با نه و دارم
شید  -: گفت زود مادر حرف بین هدیه... پیش سال ده کاش اي -: گفت و ک

 با عصر فردا برا -: گفت هدیه!!... کرد رها نیمه را حرفش مادر و!!! مامييييييان
  از!! ها شييدن راضييي کني فكر که نه!! بریم هم با گرفتیم وقت مكافات هزار

ستفاده تو حرف ست مي هومن گفتم  و کردم ا !!!! ینهبب رو فتحي اقاي بیاد خوا
صه سید ارام هومن!! بریم قراره فردا هرچي  خال  با هدیه! بود؟ هم ملیكا -: پر

 ...دلنشييینه و مودب هم خیلي بود  اره -: گفت امیز شييیطنت کمي و لبخند
  کشید مي بدجور رو اخماش میومد تو اسم وقتي ولي!!!... ها اي سلیقه خوش

  و اورد خاطر به منو فكر کمي با انگار!!... چیه جریان نفهمید  اولش!!... هم تو
  طلبم دیگه بعدش و! هستین؟ رستگار دکتر اقاي خواهر شما گفت  تعجب با

  م*س*تقیم من هم اخرش... کرد شرکت بحثامون تو کمتر!!! خوند اخر تا رو
 مي بهتر هم خودتون گفت  جدي خیلي! چیه؟ خودت نظر پرسييیدم  ازش

صلت این دونید ست پذیر امكان و صد فردا اگه!!... نی   انمهم عنوان به دارین ق
  یدنكن خسييته رو خودتون نظرم به اگرنه چشييم  سيير قدمتون بیارین تشييریف

 مي ظرن به بیقرار هم صب  سر از بود  نخوابیده حسابي و درست شب!!! بهتره
 خانه راهي و کرد تعطیل را مطب که بود نشييده هفت سيياعت هنوز... رسييید

 هنگام به... کرد تعویض را لباسييش سييریع بودند  اماده مادر و هدیه... شييد
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ست بود  خریده قبل از که را شیریني و گل هدیه خروج  هومن... داد هومن د
  راه رسيي گفتم!!... شييیریني و گل! که میبیني داري -! چیه؟ دیگه اینا -: گفت

  روي را لگ دسته هومن. گرفتم رفتم بیاي تو تا همین براي شه  مي دیر بگیریم
ستت -: گفت و داد قرار اپن ست الزم این ولي نكنه  درد د  -: زد غر هدیه! نی
  نوشييتن کجا!!... نشييه چرا اره -! میشييه؟ هم گل بدون خواسييتگاري اخه

ستگاري ست پذیر امكان گل بدون خوا سته این بردن با تازه!!... نی   انگار  گل د
  خواسييتگاري اونوقت اهان -!!! کردیم توهین ملیكا احسيياس به جورایي یه

  بحث -: گفت عجوالنه هومن!! داره ایراد بردن گل فقط دیگه  نداره اشيكالي
  ظرن به ناراضي اما نگفت  چیزي و داد تكان سري هدیه! بریم دیره  هدیه نكن
 هومن... خیابون به برو هومن  -: گفت که بودند افتاده راه تازه...رسييید مي

  کاریت چراش به... برو تو -: گفت حرصييي هدیه! چرا؟ -: گفت متعجب
 فتنگ با هدیه... کرد اطاعت ناچار و کرد فوت بیرون به را نفسش هومن!! نباشه

 نقره لگ شاخه یك... برگشت دقیقه دو از کمتر در و رفت پایین دار نگه همینجا
 هدیه.. !!.هدیه -: گفت ان دیدن با هومن! زیبا ولي ساده تزییني با!! بود گرفته
  زیر! تبیوف راه فقط!!!... گیا نمي هیچي -: پرید او حرف بین ما عصباني خیلي

  سالمي با همراه... شد خانه وارد خواهرش و مادر همراه و گفت الهي بسم لب
ست فتحي اقاي با جمع  به کوتاه ساس با... داد د ضور اح   تسم به ملیكا  ح

شگر چهره به که العملي عكس تنها... چرخید او شان او اخموي و پرس   داد  ن
  این با! !وایستم باید همینطوري!!!... گیرید نمي -... بود شیطنت پر لبخند یك

ست اي لحظه چند شد متوجه و امد خود به تازه هومن  حرف   و گل او که ه
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ست گرفته سمتش به را شیریني ست مي کار چه!... ا  را دو هر!!... بكند توان
شیدین زحمت -: گفت و گرفت سخگویي فرصت هومن! ک  اهاط... نیافت پا

 ذوق موع صداي شنیدن با کرد  مي بازي پي اس پي با و بود نشسته مبلي روي
شت کنار را پي اس پي!... بود خودش واقعا... گرفت باال را سرش زده   و گذا
شش به و امد او سمت به بدو بدو   تقریبا طاها ناگهاني حرکت!! پرید آ*غ*و*

 در همچنان را بچه حالیكه در!!... هومن خود از غیر کرد  غافلگیر را همه
 اهنگ فتحي اقاي... نشست مبلي روي ملیكا مادر تعارف با داشت  آ*غ*و*ش
 اهنگ زیر هومن... اورد لب بر لبخندي بود  برازنده کرد  هومن به اي خریدارانه

شش در را طاها... بود شده گرمش کمي فتحي  اقاي سنگین  جابجا آ*غ*و*
 ار لپش هومن!! ترکید قرمزم بادکنك -: گفت و شكست را سكوت طاها... کرد

 هم اون کرد  باد مامان -!! کردي مي باد دیگه یكي خب -: گفت و کشييید
 قطف ترکیده همش این -: گفت و داد نشان را چهار عدد انگشتانش با و! ترکید
 !!خرم مي برات هم باز نداره  عیب -: گفت و زد لبخندي هومن! سفیده مونده

 وارد دست به سیني حالیكه در مادرش چراکه نیاورد دوام زیاد طاها خوشحالي
سته رو دکتر اقاي... پایین بیا!! طاها -: گفت شد  مي   سوالي طاها! نكن خ

ست را عمو سته تو کردن ب*غ*ل از وقت هیچ من -: گفت هومن و نگری  خ
  پذیرایي از بعد ملیكا! داد لم راحتي به طاها!!... جون آخ. باش راحت شم نمي

صري ست و امد هومن سمت به اورد  عمل به که مخت   از و گرفت را طاها د
 زیاد طاها!! کن بازي برو طاها -: گفت عصباني کمي و کرد جدا او آ*غ*و*ش

ضي سید  نمي نظر به را ...  دهد گوش مادر حرف به بود مجبور حال این با ر
.  ..انداخت او به امیزي سرزنش نگاه فقط کند  اخم که نبود شرایطي در هومن
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صومه  يب ملیكا!! بفرمایید هم شما جان  ملیكا -: گفت لبخندي با خانوم مع
 هم دیروز -: گفت و کرد فتحي اقاي به رو خانوم معصيومه نشيسيت  حرف

سیده خدمت ستش... کردیم بیان اومدنمون از رو منظورمون و بودیم ر   رو را
  خواسييتگاري به حاال تا ولي سييالشييه 55 اینكه با ما هومن اقا این بخواهید

  بوده  خدا خواست دونم نمي ولي نداشت ازدواج قصد کل در و نرفته  دختري
  مهر ت اس پوشیده ما بر که اي دیگه دلیل هر به یا بوده  روحاني سفر این تاثیر

  رو پسييرم لحاظ هر از مادر  عنوان به هم من... گرفته دل به رو شييما دختر
ضمین شحال خیلي و کنم مي ت   شما مثل خوبي خونواده با که شم مي خو
صلت شي سوالي  حرفي  هر شما حاال... کنیم و س شته پر شین  دا  در با

 !!!هستیم خدمتتون
سخ محترمانه هم فتحي اقاي ست هم من -: داد پا   رستگار اقا حاج که سالها

  نهمی چند هر... گذاشت عیبي ایشون پسر رو نمیشه دونم مي و میشناسم رو
قاي از دیروز مالي ا باره هم ک قاي در كا... کردم جویي و پرس دکتر ا   ملی

ست  پدر به و کرد بلند سر شده غافلگیر و متعجب صال نگری شتند خبر ا !!  ا
  و زد تبسييمي... نكرد شييكار هومن از غیر کس هیچ را ملیكا ناگهاني حرکت
  رتونپس لحاظ هر از ایشون...  -. سپرد گوش فتحي اقاي صحبتهاي به دوباره

شبختي ارزوي مادري و پدر هر که دونید مي کردن  تایید رو   رو فرزندش خو
  یرخ به عاقبت دخترم دارم دوس و نیستم م*س*تثنا قاعده این از هم من... داره

شه ساله تا دو اینجا ولي... ب   اینكه دومي و دخترمه نظر یكي مونه  مي مهم م
  رایطش این در کنید قبول و است تازه برامون داغش هنوز و گذشته در تازه دامادم
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صومه! سخته برامون واقعا ملیكا ازدواج به کردن فكر شته دوباره خانوم مع   ر
ست به را کالم   ولي... کنم مي درك رو شما شرایط من بله -: گفت و گرفت د

شه چي هر شتر سال 68 که جان ملیكا با   عمر اخر تا تونه نمي پس نداره  بی
  ظرن از بخواید رو حقیقتش خب  -! نیست درست اصال یعني... بمونه مجرد

ست هم من ست در  تا!!... زوده کمي هم حاال ولي بمونه مجرد عمر اخر تا نی
  :گفت و ملیكا سمت به کرد رو اینبار خانوم معصومه!!! باشه چي خودش نظر

سري ملیكا!! بگو رو نظرت شما دخترم  -   دبع و کرد نگاه هومن به ثانیه از ک
  خیلي دیروز من -: گفت و برگرداند خانوم معصييومه سييمت به را صييورتش

ض    خیلي چراش -! چرا؟ -: گفت مادرش از زودتر هومن! گفتم رو نظرم وا
ضحه !!!...  مجرد مرد یه نكردین  ازدواج هنوز... بكنید خودتون به نگاه یه... وا

 غیظ با و کرد قطع را او حرف هومن!!!... دارم هم بچه کردم  ازدواج بار یه من
 یعني!!!... کردین مطلعم که ممنون!!!... عجب -: گفت پوزخندي با همراه و

صال گفتین نمي اینو شما اگه سید نمي من ذهن به ا   اي حمله هم ملیكا!... ر
 عنف به نه شييرایط این در و حاال ازدواج  این رسييتگار اقاي ببینید -: گفت

  چند هر نداشت  او از کمي دست هم هومن لحن... من نفع به نه و شماست
  هدهند انتقال بیانشان طرز ولي کردند مي بیان را کلمات اهسته و مودب دو هر

  خودتون جانب از فقط لطفا -: گفت حرصييي هومن! بود طرفین احسيياس
صي وکیل زنده ادم کنین  صحبت  هومن کرد  سكوت ملیكا!!!... خواد نمي و
شیر سته رو از را شم سته تلنگر هدیه!!!... بود ب   کمي و زد برادر بازوي به اي اه

  چیزي چماقي  چوبي ! هومن -: گفت لب زیر و شيييد خم او سييمت به
... ادد تكیه پشييتي به محوي لبخند با و کشييید نفسييي هومن!!! بدم خدمتتون
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 ما اینكه...جان ملیكا -: گفت دوسييتانه و شييكسييت را حاکم سييكوت هدیه
  یشپ قدم و کردیم فكر اون به مربوط مسایل همه به که مفهومه این به اینجاییم

شتیم شه... نداره لزومي حرفها این تكرار پس... گذا   نديلبخ به ملیكا لب گو
  رغبت و میل کمال با شما که کنم باور من خواید مي یعني -: گفت و شد کج

ستگاري این به شرد هم به را لبانش اي لحظه هدیه! اومدین؟ خوا  - :گفت و ف
 به رو ما کسييي که مطمئنم ولي ندارم شييما نكردن یا کردن باور به کاري من

  لیكام گلوي بر دلیلي بي بغض!! نكرده اینجا در حضور به مجبور زور و ضرب
سته ش   خواهر یه عنوان به رو شما من -: بگوید محكم کرد سعي ولي بود  ن

سته!! کنم نمي درك  بودم شما جاي اگه که دارم اطمینان ولي ندارم برادري در
  ازم سپ... کنه ازدواج من شرایط به... شخصي... با برادرم بپذیرم تونستم نمي

ضي دل ته از کنم باور نخواید ستید را شی عمیقي نفس ان دنبال به و!! ه   و دک
 هدیه نزدیك کمي را سرش هومن!!... برد فرو هم را لعنتي بغض ان کرد تالش

سته و برد   ادربر به نگاهي نیم هدیه!! بدم پس رو چماقتون و چوب -: گفت اه
  ناو از مهمتر و دارم دوس رو برادرم من!!... ملیكا ببین -: گفت مالیمتر و کرد

 همه به پس خواد مي چیزي یا زنه مي حرفي وقتي دونم مي... دارم ایمان بهش
  و من که نیست ساله 60 جوون یا سن کم پسر یه هومن... کرده فكر جوانبش

شینیم شما ست راه ب  مي دلم من... بدیم یاد بهش رو کردن زندگي غلط و در
شبخت زندگیش در برادرم خواد شه خو شبختي و ب سیه خو سا  هر از که اح

صي شتن با یكي... کنه مي فرق دیگه شخص به شخ ساس این پول دا   ور اح
شتن با یكي داره شتن با یكي و ارامش دا سي هر و... هیجان دا   و الها ایده ک
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  زندگي برا رو شييما هومن اگه... داره رو خودش به مخصييوص هاي خواسييته
صوصیاتي شك بدون کرده  انتخاب صمیم این که دیده شما وجود در رو خ   ت

  هدار حق و خودشه زندگي این... ذارم مي احترام اش خواسته به من و گرفته رو
صمیم دربارش خودش صمیمش دارم اطمینان من و بگیره ت  که اچر بهترینه  ت

شیده رو روزگار گرم و سرد   و... داره مختلف افراد درباره کافي شناخت و چ
 يم قلبم صمیم از و -: داد ادامه و کرد هومن به مهرباني نگاه و کرد تازه نفسي
ستش به خوام سه خوا شته اطمینان پس... بر ضير یعني اینجاییم اگه باش دا   ا

  بغض این چرا که بود فكر این در و شيمرد مي را قالي گلهاي ملیكا. هسيتیم
صومه!!... کند نمي رهایش مزاحم صت از خانوم مع ستفاده فر  خطاب و کرد ا

 شیننب برن تا دو این بدین  اجازه اگه -: گفت لبخندي با ملیكا  مادر و پدر به
صي کالم دو صو ست ملیكا... بزنن حرف باهم خ   بگوید و کرده باز لب خوا

 :گفت او از قبل پدرش که نیست کارها این به احتیاجي
 !!اتاقت به کن راهنمایي رو دکتر اقاي! دخترم!!... ملیكا -

شم  بله گفتن با پدر  کالم احترام به ملیكا ست جا از چ  منهو به رو و برخا
شده بلند هنوز هومن!! بفرمایید -: گفت  مي بهیكمرت دیگر  بود ملیكا... بود ن

  تنرف از قبل و برخاست او حرف شنیدن با!!... میشد کنف نكرده  الزم گفت 
  يدست دو خواست مي ملیكا!! دادین اجازه که ممنون -: گفت فتحي اقاي به رو

  از خانواده این که احترامي و نرمش همه ان با دانست مي خوب کند  اش خفه
شان خود صیبتي دادند  ن شود را اتاقش درب!! مادرش و پدر با دارد م  با و گ

  چهره پشت اي خنده... شد وارد... کرد دعوت داخل به را هومن دست  اشاره
ست مي... بود شده پنهان اش شتنش براي کافي دالیل ملیكا دان !! !دارد را ک
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 به تند ملیكا!! کرد تر جدي کمي را اش قیافه و گرفت گاز داخل از را لبش
شت او سمت شت هومن که بزند حرفي تا برگ شاره انگ  عنيی برد  باال را اش ا

  شد هسین به دست... داد تكیه ان به و بست را اتاق درب و برگشت!! لحظه یك
 همیشيي -: گفت و کشييید حرصييي پر نفس ملیكا!! بفرمایید حاال -: گفت و

  واردی از را اش تكیه و کرد رها را دستانش هومن! چي؟ یعني کارها این بفرمایید
؟ -: گفت و گرفت   و دش نزدیك ملیكا به گامي و! دونید؟ نمي شما یعني!... ا 
!! دونم نمي رو شييما البته!! خواسييتگاري گن مي این به ما دهات تو -: گفت
صباني کم خیلي شت مي اتش روي هیزم هم هومن بود  ع  مي هم من -: گذا
ستگاري این بدونم خوام  بازدمي و بیني با دمي از بعد هومن! چي؟ یعني خوا

شین بفرما شما -: گفت دهان  با ضی  من تا ب شت صندلي و. بدم تو   یزم پ
شید بیرون را کامپیوتر شاره ملیكا به و ک شیند تا کرد ا ست ... بن ش   ارام رايب ن
  يپسر یه وقتي که بگه برات جونم خب  -: داد ادامه هومن!!... بود نیاز شدنش

شش دختري یه از سته مي رو مادرش اونوقت میاد  خو  تا دختره مادر خونه فر
  ینا از کالفه ملیكا... هم بعدش... کنه مطرح براشون رو پسره ازدواج پیشنهاد

  ااق نیستم دختر من!!... دختره گید مي خودتون -: گفت هومن خونسردي همه
سر شش تمام!! پ شرویي با که بود کرده را تال  به اینبار ولي بگوید سخن خو

ستي صباني را سردي بود  شده ع سته رخت وجودش از کل به ارامش و خون  ب
  و گذاشييت کامپیوتر میز روي را دسييتش و کشييید درهم را اخمهایش... بود

! ؟چیه حرفها این از منظورت -: گفت تند و شد خم ملیكا سمت به مختصري
سش اي لحظه ملیكا صباني تجربه... کرد حبس را نف شت را هومن شدن ع   دا

http://www.roman4u.ir/


 570 و عشقطواف 

  يلحن با بیاید  کوتاه توانست نمي ولي!! شناخت مي خوب را لحنش و اخمها
  اینكه مثل... مشخصه کامال منظورم -: گفت باشد  محكم کرد مي سعي که

شه کنید ازدواج خواید مي!!... کنین نمي زندگي جامعه این در شما   برید... با
  و زد خندي تلخ هومن!! خودتون مثل یكي... کنید ازدواج خودتون همتاي با

 من خواي مي!!... جالبه!!... خودم همتاي -: گفت حرص با کرد  راسيت قد
شم ستا سختي کار!... تو؟ همتاي ب شكلت اگه... نی شه حل این با م   رمب!! می
!!  خواسييتگاریت بیام دوباره هم بعد... بدم طالقش بعد کنم  عقد رو یكي

  میون در هم اي بچه پاي باید حتما!! نیسييت قبول هم باز نه  یا!... چطوره؟
شه؟ شكل زیاد هم این البته خب!... با ست م   ناو از بدي قول باید ولي!!... نی

  سمت به را صورتش پوزخندي با همراه و!!!! کني مراقبت خودت بچه مثل هم 
ند دیگر له هومن  لحن همان با هم ملیكا... چرخا   دارید چرا -: کرد مقاب

شت او سمت به دیگر بار هومن! زنید؟ مي مفت حرف   يول ناراحتي با و برگ
  خواي مي ببینم!... هان؟!... تو؟ یا زنم مي مفت حرف من -: گفت قاطعانه

شن برام رو چي صور! کني؟ رو   کردي فكر نكنه!... اینجام؟ چرا من کني مي ت
سي شدم مي رد کوچه از همینطور  همه من مگه!... زدم؟ رو خونتون در شان

 چي اصييال -: کرد تاکید عصييبي و!... دونم؟ نمي گي مي که رو چیزي اون
:  فتگ و کرد نگاه او به نمدار چشمان با ملیكا! کني؟ فرض ابله منو شده باعث

  اي لحظه چند!! کردي کارو این عمال ولي -!! نداشتم توهین قصد من... من -
شت سكوت به سید ارامتر ملیكا... گذ صمیمي چنین چرا -: پر  -! ن؟گرفتی ت

هات خوام مي چون ندگي با باره! تو؟ از بهتر کي -! من؟ چرا -. کنم ز   دو
 درباره!... ملیكا -: گفت و شييكسييت را سييكوت هومن بار این... سييكوت
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  داغ هنوز -: گفت و پرید او کالم مابین ملیكا... من!!... کن فكر پیشيينهادم
  نفس هومن! دارین؟ ازم انتظاري چه شما اونوقت است  تازه من دل رو مسعود
 مي داري  مشييكلي حرفي  اگه!! شييد حاال!! آهان -: گفت و کشييید عمیقي

 به حرف این با و! کني تراشي اشكال من کار برا نكن سعي بیخود ولي... شنوم
ست ان لبه و رفت تخت طرف ش صله با و ن  ازت من انتظار تنها -: گفت حو

صال!... کنم؟ فكر -!! کني فكر باهام ازدواج درباره خوب که اینه   دونید مي ا
  از رو شييوهرم که ماهه هفت همش من!... دارین؟ ازم سييختي تقاضيياي چه

ست  هومن! کنم؟ فكر دوباره ازدواج درباره من خواید مي اونوقت!!... دادم د
  دونب داد  پیشنهاد برات مهدیار وقتي چطور -: گفت و داد باال را چپش ابروي

صبانیت ضر مقاومت و ع   ؟سخته برات حاال ولي کني فكر دربارش بودي حا
 پیشيينهاد برات مهدیار وقتي چطور -: گفت و داد باال را چپش ابروي هومن

  راتب حاال ولي کني فكر دربارش بودي حاضر مقاومت و عصبانیت بدون داد 
سخ چون -: گفت دفاعي و اي یكدفعه ملیكا! سخته؟ شخص اون پا   و بود م

 هب را دهانش اب کرد  قطع ناگهاني را حرفش... تا نداشييت کردن فكر به نیاز
ست هومن چهره به نگراني با و داد قورت سختي سمي... نگری   لک کمرنگ تب
 دستپاچه کمي و خود  دست از عصباني ملیكا!!! بود داده پوشش را او صورت

  و ارامش با هومن!!! ببرید تشریف تونید مي!!!... هست" نه" من پاسخ -: گفت
  فعال!! شیم مي مزاحم باز -: گفت و کرد خم سري... برخاست جا از طمانینه

شت میز روي را سرش ملیكا او  خروج با!! اجازه با شكهایش به و گذا  اجازه ا
 چه دانست نمي اصال... شود خارج اتاق از خواست نمي دلش... داد حضور
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  دارن مهمونا جان ملیكا" گفت  مي که مادر صييداي با!!! اسييت شييده مرگش
 شو دبلن" که بود معني این به مادر حرف... کرد بلند را سرش" برن مي تشریف

شكهایش!!" بدرقه برا بیا ست با را ا ش پي در پي نفس چند و کرد پاك د   و یدک
سید  در دم وقتي. شد خارج اتاق از... زد پلك باري چند  که چیزي اولین ر

لب را نظرش ها کرد  ج   براي هومن آ*غ*و*ش در معمول طبق که بود طا
ست مي چه داد  تكان سري! کرد مي کیف خودش   از قبل هومن!! بكند توان
ست ملیكا صورت به اي لحظه خروج   سرخي مهرباني با نگاهش  و نگری
  سرش از چادر و داده تكیه دیوار به ملیكا انها رفتن از بعد. کاوید را او چشمان

سید پدرش که بود خورده سر سر این چقدر... دخترم -: پر سي؟ مي پ  !شنا
شت جوابي چه انداخت پایین را سرش ملیكا !! شناختش مي خوب!! بدهد دا
سر  یك اندازه به خوب  خیلي ... امممم -: گفت لب زیر!!... محرم یك هم

 نبرده هم رو داروهام بود  شده بد حالم اونجا هم دوباري یكي! بودیم همسفر
شك که هم  اون خب... بودم   قانع هنوز پدر... کرد قطع را حرفش... و بود پز

  سييختي به را دهانش اب ملیكا! همین؟ -: گفت مكث کمي با!! بود نشييده
  اقاي! چیه؟ منظورتون -: دهد جواب تر مسييلط کمي کرد سييعي داد  قورت
 باهات نگاهش و رفتار!! بگم چي -: گفت و انداخت باال را ابروانش فتحي
سید یكمرتبه بعد!!... نبود غریبه یه رفتار !  میمیه؟ص اینقدر طاها با چرا -: پر

سي ملیكا شید نف  هب هم خیلي داره  دوس رو ها بچه خیلي انگار -: گفت و ک
  دآیپ که نه!! اتاقش به رفت مي طاها بودیم  هتل وقت هر!! کرد مي محبت طاها

شت    گرفته انس بهش خیلي هم همین برا!! کنه بازي باهاش رفت مي طاها دا
 هب نگاهي ملیكا  مادر خانوم محبوبه... بود متفكر همچنان فتحي اقاي. بود
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 مش فدات... اینجا بیا جان ملیكا -: گفت خونسرد بعد و انداخت انها دوي هر
 !!بكن پوست رو ها زمیني سیب این
  و والس از ترتیب این به و!! بكن پوست رو ها زمیني سیب این شم فدات... جا

فت رهایي پدر جواب مده بیرون وقتي از. یا ند  ا یه بود ... بود فكر در هد
صومه !  ساکتین؟ اینقدر چرا -: گفت و کرد انها دوي هر به نگاهي خانوم مع

  و زد لبخندي خانوم معصييومه! چیه؟ بهش راجع نظرت مامان -: گفت هدیه
  نظرم هب ولي... نشسته دلم به جورایي یه! بگم چي دونم نمي راستش -: گفت
  برص شوهرش سالگرد تا بایست مي حداقل کردیم عجله خواستگاري برا یكم
  شپذیر ولي اره  - بهتون گفتم رو دلیلش که من -: داد پاسخ هدیه! کردیم مي
ضوع این شه سخت باید براش مو سرتون این به چه من به -! با ...  هک بگید پ

  بذار! کني؟ مي عجله چرا هومن -: گفت هومن به خطاب خانوم معصييومه
 که من -: گفت بود  خیابان به نگاهش که همانطور هومن!! بگذره ماه چند

  مطمئن مثبتش جواب از خوام مي فقط! کنیم ازدواج باهم فردا همین نگفتم
  اون ابر بذار هم رو خواستگاري خب -... سال بعد تا کنیم مي صبر بعد بشم 
  فاصله این در کنم نمي فكر اومد دستم ملیكا اخالق از که چیزي اون... موقع

  خوام مي -: گفت و کشييید عمیقي نفس هومن!! بده مثبت جواب کسييي به
شه راحت خیالم  -! چطور؟ -: گفت هدیه! دیگه؟ خونتون ري مي هدیه!!... ب
سونم مي رو تو بعد خونه ببرم رو مامان اول هیچي شكالي ر  اینه از و! نداره؟ ا

:  دپرسی دوباره مادر باشه -: گفت هدیه... کرد داري معني نگاه هدیه صورت به
  خواستید مي چي -: گفت و زد تبسمي هومن! شد؟ چي زدي حرف ملیكا با -
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  هوا در را دسييتش هومن! کني؟ کار چي خواي مي حاال -!!! نه گفت  بشييه
 يم فكر -: گفت دوباره مادرش... گذاشت پاسخ بي را مادر سوال و داد تكاني

  امید همیشييه -: گفت و زد جا را دنده هومن! هسييت؟ امیدي جاي کني
 !!کنم مي راضیش!!... هست

شغال را جلو صندلي هدیه کردند  پیاده را مادر همینكه  هان -: گفت و کرد ا
ستي هومن! شد؟ چي! خبر؟ چه بگو  شید گردنش به د  مامان به -: گفت و ک

  تو ابا ب برو -: گفت و زد او بازوي به کوچكي مشت هدیه! نشنیدي؟ گفتم  که
  از ومنه!!! نبودي گرفته زیاد اومدي بیرون اتاق از وقتي!! کردم باور من و گفتي

  :گفت و اورد لب بر اي دوباره لبخند بود  زده ملیكا که اي جمله اوري یاد به
شتني چرا پس -!! نه گفت  کن باور ولي - شات برگ شن! زد؟ مي برق چ   یدنبا

  دبودن ستاره چشمانش مگر اصال انداخت  اینه به نگاهي ناخوداگاه حرف این
 ره ببین -: گفت دوباره هدیه!!... زد مي حرفهایي هم هدیه این بزنند  برق که

:  فتگ و زد لبخندي هومن! چیه؟ نظرش بگم تا کن  تعریف دقیقا گفتین چي
  هدیه! چیه؟ بهش راجع خودت نظر - هوم -!! هدیه؟؟!!... مونده همینم -

ستش -: گفت و داد تكیه   ور انتخابت علت کنم مي فكر هرچي بخواي  رو را
  و دیدي هم رو بهترهاش تو ولي نیسيت  خوشيگل گم نمي... کنم نمي درك
!!  يبگیر تصمیمي چنین شده موجب چي فهمم نمي واقعا... نبوده خیالت عین

 نگفتم من -!!! خوبه لحاظ هر از اتفاقا!!... چرا؟ -: گفت سييرد کمي هومن
  تحصیالتش و سن خوبه  هم خودش داره  خوبي خونواده اره... نیست خوب

  يخیل برت و دور تو که  اینه موضوع ولي داره هم خوبي قیافه... نیست بد هم
 چي بدونم دارم دوس واقع... چرا؟... این از بهتر خیلي دیدي دخترا این از
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شین و زد راهنما! کني؟ انتخاب رو ملیكا شده موجب شید کنار را ما  نگه... ک
!!... دونم نمي!! هدیه دونم نمي -: گفت و داد تكیه پشت به را سرش و داشت

  پیشش وقتي!!... دارم اي کرده گم یه انگار!!... ام کالفه برگشتیم سفر از وقتي از
  ديلبخن هدیه... شد ساکت و داد بیرون فشار با را نفسش... ولي ارومم هستم

 رد ک تكرار لب زیر هومن!!! شدي عاشق حسابي پس -: گفت شیطنت با و زد
شق  به برسد چه بود  نكردني باور و نامانوس هم خودش براي کلمه این  !!!عا
ست سمت به را صورتش هدیه!!!... دیگران  ادمها امد و رفت به و برگرداند را

  ان هدوبار ولي امد مي زبانش نوك تا حرفي!!! داشت غمگیني نگاه سپرد  چشم
ست را حاکم سكوت هومن!!! داد مي قورت را  به فكري هدیه -: گفت و شك

  بله میلش رغم علي که کرد راضييیش شييه مي چطور!... رسييه؟ نمي نظرت
  خواي مي اخرش -: گفت خنده کمي از بعد... گرفت اش خنده هدیه! بگه؟؟

ضیش   بعد... خندید هم هومن!! بگیري؟؟ بله ازش میلش رغم علي یا کني را
  گها یعني -: گفت و گرفت خود به متعجبي چهره هدیه!! بهتره اولي -: گفت
  و برگشت او طرف به هومن! کني؟ امتحان خواي مي هم رو دوم راه نشد  اولي
سه؟ مي نظرت به فكري ببینم بگو رو  حرفها این کن ول -: گفت  چه در -! ر

 هر هدیه تعجب درصد!!! گرفت بله ازش بشه اینده روز سه در اینكه -! مورد؟
ست یك با هومن! روز؟ سه چرا حاال -: رفت مي باالتر لحظه   فرمان روي د
  لبش هگوش لبخندي با و کشید پیشانیش روي را دیگرش دست و گرفت ضرب
 هب مات و حیرتزده هدیه!!! محرمه بهم دیگه روز سه تا فقط اینكه برا -: گفت
  قدر هر و... کرد مي حالجي را برادرش حرفهاي ذهن در... شد خیره او چهره
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 رهباالخ!!... چه؟؟ یعني... فهمید نمي چیزي بیشييتر کرد مي حالجي بیشييتر
شید لبهایش به را خوردن تكان قدرت ذهنش  - :گفت فقط که حدي تا... بخ

يي؟ ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي ي  با... داشت نظر زیر را هدیه العمل عكس هومن ! چ
 روز سييه فقط محرمیتمون دوره از شيينیدي  همینكه -: گفت لبخند همان
 خونسرد خیلي هومن!... گي؟ مي داري چي -: کشید جیغ تقریبا هدیه!! مونده

ستت -: گفت و کرد نگاهش ضت ببینم  بده رو د   كنين غش!! حالیه چه در نب
  و زد پس بود  امده نزدیكش که را برادر دسييت عصييبانیت با هدیه!!! وقت یه

سخره حرفهاي این! چیه؟ جریان ببینم بگو زود هومن  -: گفت  مي که چیه م
!!!... جریان -: گفت لب زیر و گرفت فرمان دور محكم را دستش دو هر! زني؟

 همك به رفتن از قبل یادته -: گفت و داد خواهرش به را نگاهش دوباره بعد و
 !خب؟؟!! یادمه اره - داره؟ کارم کمالي اقاي گفتي
صه و... که بود قرار این از جریان خب -: گفت هومن  که اتفاقاتي از اي خال

صري و پذیرشش علت کمالي اقاي حرفهاي کرد بیان بود داده رخ  رهدربا مخت
 هدیه و بود شييده سيياکت هومن که شييد مي اي دقیقه چند... اونجا حوادث

  بد خدا پس!!... اینطور که -: گفت و زد تبسييمي بعد... بود فكر در همچنان
 -: گفت و کرد نگاهي برادرش رخ نیم به و چرخید و!!! ات کله پس زده جوري
  و زد لبخندي نیمچه هومن!!! میده تعلق بوي رفتارت کردم احسيياس اونجا
 -: گفت و ریخت نگاهش در ل*ذ*تي هدیه! دادم؟ سوتي!... چطور؟ -: گفت

 در بشييه خیره خجالت  بدون و راحت اینقدر که نیسييت ادمي من برادر اخه
  خیره مقابلش به ارام  اي چهره با... نگفت چیزي هومن!! محرم نا یه چشمهاي

. ..عرفان فقط -! دونه؟ مي رو این من از غیر کسي -: پرسید هدیه... بود شده
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سي نبود قرار صال یعني... بفهمه ک شه اینطوري نبود قرار ا !! گهدی شد ولي ب
  فكر اره - بود؟ کرده سر چادر من از ملیكا اونوقت -: گفت پوزخندي با هدیه
  بدون حاال تا من هدیه -: گفت ان از بعد... خنده زیر زد حرف این با و!!! کنم

سري شمان با هدیه!!! ندیدمش رو  در تو یعني -: گفت زده بیرون حدقه از چ
 دونم نمي اصييال!... نه -! ندیدي؟ حجاب بدون رو اون ماه یك این عرض

  وا بازوي به را اش کرده گره مشت و نگریست برادر به مات!! رنگیه چه موهاش
 هم من!!! نه گه مي بهت ملیكا که معلومه!!... تو ازدسييت -: گفت و کوبید
ضه بي مرد چه این کرده فكر حاال!!!... نه گفتم مي بودم اون جاي  با!!!! ایه عر
  فرو براي و... و هدیه!... کوفت و هدیه -!!! هدیه... ا   -: کرد اعتراض خنده
صبانیتش دادن   و داد انتك سري بعد!! الله اال اله ال -: گفت پدر از تقلید به ع

 هب رو دلش اونجا جوري یه بودي  شده عالقمند بهش که تو پسر اخه -: گفت
ست ست از من!! دیگه میاوردي د  بهم کي تا دقیقا حاال!!!... کنم کار چي تو د

  سه امروز -: گفت فكر کمي با هدیه!! صب  00 ساعت شنبه  تا -! محرمید؟
 به دسييتي کالفه هومن!!... داریم وقت کامل روز سييه یعني... هسييت شيينبه

  خسييروي دکتر فردا -! روز؟ دو چرا -!! روز دو -: گفت و کشييید موهایش
ست  ستان باید شب تا صب  از من نی شم بیمار !!  دمنیوم هم شب شاید... با

 بابا -: گفت حرصييي هدیه!! روز دو میشييه پس! ندارم وقت اصييال فردا یعني
  ينم -!!! کرد باید کار چه ببینیم شو  کار خیال بي رو روز دو یكي این الاقل

  تق همش که هم هفته این بیمارستان  نرفتم و بودم مسافرت که هفته دو... شه
سروي دکتر رو مدت این تمام... رفتم لق و ستاده  جام خ  گفته بهم حاال وای
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شنبه   و کرد فكر کمي و!!! بد چه -!! نه بگم شه مي مگه بكش  منو جور چهار
 -!! کرد میشه کار چي ببینم نگهدار خالي رو جمعت پنجشنبه پس -: داد ادامه

  طلبكاري با هدیه!! تو اختیار در جمعه کل و ظهر از بعد پنجشيينبه... باشييه
  اگه خودم  جان به ولي میدم رو دوبارتون دیدن ترتیب من هومن ببین -: گفت

  و دونم مي من برداري  حرفها طور این از و قول و مردونگي تیریپ بخواي باز
  اینش -! بكني؟ کارو این خواي مي چطور -: گفت و زد لبخندي هومن!! تو

 مي فكرت تو چي -! میام بر عهدش از که دوني مي!! مربوطه خودم به دیگه
 - :گفت اعتراض با!! ببیني راحت خیال با رو زنت خوام مي هیچي -! گذره؟

 مي که انجا تا هدیه!! نره یادت اینو دادم  قول کمالي اقاي به من هدیه ببین
ست شاد را چشمانش توان   رو املیك که دادي قول تو اوال ببین -: گفت و کرد گ

 خودت هم بعدش!! دادي خب که بدي  تحویلش سالمت و سالم سفر بعد
  فيپو... باهاش برو نگفتم هم من!!! چي یعني دادي که قولي اون دوني مي بهتر

شید ست کرد  قطع را حرفش و ک شتر و بودند صمیمي هم با که در   مواقع بی
 هم با را حرفي هر شد نمي و بودند برادر و خواهر حال هر به ولي هم  همراز
  عمیقي نفس... حرفي یك باز برادر دو یا بودند خواهر دو اگر حاال... بزنند

 تونم نمي هم دیگه!!... کن گیر در رو احسيياسييش ببین -: داد ادامه و کشييید
 !بدم توضی  بیشتر

...  دبو کرده دعوت او خانه به را خودش ترفند  هزار با هدیه... بود پنجشنبه روز
 ار هدیه تصييویر ایفون از ملیكا وقتي... پدري خانه نه او  شييخصييیه خانه به

  و زد را ایفون دکمه میزد  حدس میبایسييت... کشييید آهي دید  هومن همراه
  کمد از را چادرش و روسري ترین دستي دم و رفت خواب اتاق سمت به سریع
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 با کرم زمینه اتفاقي که هم را چادرش و کرد سيير را روسييري... کشييید بیرون
 ات خواست مي نبود کار در انتخابي کرد  سر به داشت صورتي درشت گلهاي

شد اماده انها امدن باال  باز درو بدو طاها -: گفت نیامده  بیرون اتاق از... با
صال! کن شش ا شت مهمان امد نمي خو ... بود ادبي بي نظرش به بماند  در پ

ست کرد  باز را در طاها سور هنگام همین در سان ستاد هم ا  هومن و هدیه و ای
  صدایش. بفرمایید... سالم -: رساند در دم به را خود هم ملیكا... شدند خارج
ست و شد داخل هومن  به تعارف بي هدیه!... بود دلخور کمي   گردن دور د
 که نداشتي انتظار ببینم -: گفت حین همین در... ب*و*سید و انداخت ملیكا
ست مي چه!!! بیام هومن بدون شان در دم از که شد نمي بگوید  توان !! کند رد

  زمین را زانویش یك هومن دید... بفرمایید که بگوید هم هومن به برگشييت
 را هومن صورت طاها اینكه جالب و فشرده  آ*غ*و*شش به را طاها و گذاشته

سد مي ست نمي!!! ب*و* !!! عمو بود  شده طاها شب و روز همه کند  چه دان
ضي داد  تكان سري ست  هومن!! بفرمایید -: گفت فقط... نكرد اعترا   برخا

شهایش ست و اورد در را کف ست در را طاها کوچك د ... شد داخل و گرفت د
 اب طاها! توه مال این بیا -: گفت و داد طاها دست را اي شده پیچي کادو بسته

  ان دور کاغذ کردن باز مشغول انطرفتر قدم چند و گرفت را بسته کودکانه شوقي
صت هومن باالخره... شد   سالمي با همراه بچرخد  ملیكا سمت به کرد فر

  ادد قورت سختي به را دهانش اب ملیكا!! برد پیش دادن دست براي را دستش
  و انداخت باال اي شييانه هدیه... کشييید هدیه طرف به را نگرانش نگاه و

 را املیك تعلل وقتي ولي!! امد مي خوشش بود  مهیجي بازي برایش... خندید
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  ادند دست دیگه -: گفت و اورد باال و گرفت را ملیكا دست و رفت پیش دید 
سي به شمان!! نداره کردن فكر اینقدر محرمي باهاش که ک   شدت از ملیكا چ

ستش... بود شده گرد تعجب ست میان د  هدیه... گرفت قرار هومن مردانه د
 چشمان عمق در سرزنشي!! دونم مي رو چیز همه من -: گفت و زد چشمكي

:  گفت خندان  و خیال بي هومن اما... شد هومن نگاه معطوف و نشست ملیكا
سنده" ممنون" کلمه یك به ملیكا!!! شدیم زحمت باعث!... خوبه؟ حالت -   ب

 هب کمي نشستن محض به هومن . نمود نشستن به دعوت را انها دست با و کرد
ستم هم من بودي  نگفته -: گفت و شد خم هدیه سمت   طلبكارانه هدیه! ه

 با و داد تكان سري هومن!! بیایم ذاشت مي مگه گفتم مي اگه خیر  نه -: گفت
ست از -: گفت خنده سكافه سیني با ملیكا!! تو د شت  ن  مي اقاتف کمتر برگ
  و رینيشی با پذیرایي از بعد. کند پذیرایي مهمانش از چایي با منزلش در افتاد

سكافه ست نیز خود ن ش   حرص ملیكا کردن سر چادر از چقدر هدیه واي ... ن
! خوبن ممنون  -! چطوره؟ حالشون مادر و پدر -: پرسید اینحال با!! خورد مي

شیده زحمت کنم  مي خواهش -!! ما زحمتهاي با - سته ملیكا!! بودین ک  اه
 اب هدیه... نزد حرفي دیگر و کرد اشيياره انها بشييقاب به و بفرمایین -: گفت

ست مي دلش کرد  نگاه ملیكا و هومن به حرص ست خوا  به را سرش انها ازد
سید نمي ذهنش به هم حرفي که بود انجا بدبختي!! بكوبد دیوار  باز!! بگوید ر
شان را پازلش و امد جلوتر که بیامرزد را طاها این پدر خدا :  گفت و داد مادر ن

 طاها بازي اسييباب به گذرا نگاهي ملیكا!! اورده چي برام عمو ببین مامان -
. ..نكنه درد دستتون -: گفت هومن به رو و!! مامان قشنگه -: گفت و انداخت

 طاها... زد لبخندي فقط داد  مي را تشييكر جواب کمتر کل در که هم هومن
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يه این هم اون هست هم بادکنك ببین مامان -: گفت دوباره ي ي ي ي ي   ملیكا!! همي
  درشپ یعني نكشد  آه کرد  سعي و انداخت بادکنك از پر بسته یك به نگاهي

!! ندک فوت بادکنك برایش شب تا صب  از کرد مي مجبورش طاها بود  امده در
 !کني؟ مي فوت برام رو ابي بادکنك مامان -: گفت طاها که بود فكر همین در

 هومن. نشييسييت لبش بر لبخندي... شييد شييروع انگار... گرفت اش خنده
صله  با طاها!! کنم مي بادش برات من بیار -: گفت و کرد صدا را طاها بالفا

! ؟هستي مشغول جایي جان ملیكا -: پرسید هدیه... رفت او سمت به اشتیاق
شته چرا؟ - نه - سالي حدود -!! خوبه که ات ر  کار سر رفتم ازدواج اوایل یك

  داري قصييد حاال -!! دیگه نشييد... بعدش مشييكالت و طاها دیگه بعد ولي
! شييماچي؟... نگرفتم تصييمیم هنوز دونم نمي -! نه؟ یا کني اقدام دوباره

  وادار ار او بود  توانسته باالخره اینكه از خوشحال هدیه! چقدره؟ تحصیالتتون
 کنم  مي تدریس... دارم زبان لیسييانس هم من -: گفت کند  صييحبت به

 یعني... دارم خدمت سابقه هم سال 07 -: داد ادامه خنده با و خوبه -!! دبیري
ستگي باز به چیزي دیگه ش   عجبت با و داد باال را هایشابرو ملیكا!! نمونده ن

  خدمتم سيييابقه جزو و بود دبیري دانشييگاهم... اره -!! جدي؟؟ -: گفت
سوب شه مح صله هم بعدش می شغول بالفا   عالمت به ملیكا! شدم کار به م

  داداش به راجع نظرت حاال -: پرسید دوستانه هدیه... داد تكان سري فهمیدم
شون خودت از نرمش کمي خواي نمي! چیه؟ ما   از را بادکنك هومن! بدي؟ ن

 هب و نشست راست!!... کرد مي باد که بود بادکنكي چهارمین... کشید دهانش
 !شد خیره ملیكا دهان
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  اسخيپ بایست مي. بود حساسي سوال انداخت  پایین را سرش اي ثانیه ملیكا
 هیچ به مهمتر  همه از و باشييد داشييته هم با را جوانب تمام که کرد مي پیدا

  اسخپ چگونگي به زیاد بودند تنها هومن با اگر... نباشد دهنده ازار و تند عنوان
  دیگر کس هیچ به بلكه خودش به تنها نه هرگز  و هرگز ولي داد  نمي اهمیت

ضور در هم ان کند توهین هومن به که داد نمي اجازه !!... دیگري شخص ح
شدار سكوت وقتي   ملیكا!!! ها منتظریم خانوم عروس -: گفت هدیه شد  ک
  بد رسييتگار اقاي درباره من نظر ممكنه مگه -: گفت و کشييید عمیقي نفس
شه ستش!! با شون به سفر این در اونقدر... را   کمك اونقدر و دادیم زحمت ای

ست  دنیا تا که بودن حالمون ست نخواهم دنیا  هب هرگز من... کنم جبران تون
سارتي کوچكترین که دم نمي رو اجازه این خودم سبت ج شون به ن شته ای   دا
شم شون اینقدر و با شت راحتي به که دارم اعتقاد و اعتماد به شون پ  مازن سر

شون و بخونم شم هدیه با و کرد بلند را سرش!! کنم اقتدا به شم در چ   و شد چ
سید هیچوقت پس -: گفت شون نظرم که نپر   یدبا رو ادما گن مي!! چیه دربار

شون من شاید شناخت  سفر در  مي دیگه خیلیاي و شما از بهتر حتي رو ای
سم شون نیك به و شنا شی شم شه نمي دلیل اینها همه ولي... دارم ایمان من  چ

شم تفاوت همه این بیخیال و بینم مي که واقعیتهایي همه رو ببندم   این با و... ب
 درهم قیافه کرد سعي و داد میز روي گلدان داخل گلهاي به را نگاهش حرف
ست هدیه را  شده ایجاد اي ثانیه چند سكوت... بگیرد ندید را هومن   و شك
 يشناخت این با... بدي جواب حسیني و راست رو سوالي یه خوام مي -: گفت

  براش جوابت بودي نكرده ازدواج که بودي دختري یه حاال اگه داري ازش که
 مي حرف خوب کرد  نگاه هدیه به دوباره ملیكا! کردي؟ مي قبول! بود؟ چي
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  ازدواج که بود مي دختري اگر... کرد فكر... داد مي قرارش تنگنا در خوب و زد
 ...هومن از کنوني شناخت با!! بیوه نه و بود عزادار نه صورت ان در بود نكرده
  هاندیش تمام حال تا... کند فكر دقیق داد  مي اجازه خودش به که بود بار اولین

صال... بود زده پس زمینه دراین را هایش  ماه هفت دید نمي مجاز را خودش ا
 هدیه قول به اگر حال ولي کند فكر مجدد ازدواج به شوهرش درگذشت از بعد

سخش بود قرار... که بود دختري ست پا سیني و را شد ح   اون در... خب -: با
شكالتي صورت شتم رو دارم حاال که م   لبخندي کرد سعي بیهوده و... ندا

  تمالاح به... بله -!!: لبخند از غیر بود شييبیه چیزي هر به لبخندش که بزند 
سخم قوي شپز به و شد بلند حرف این با و!! بود مثبت شرایط اون در پا   خانها

  چیده و اماده هاي میوه انجا و ببیند کسي را چشمانش نم خواست نمي رفت 
  زا کسي که بود ایستاده جوري!! بچیند داشت سعي دوباره را ظرف درون شده

  شیدک ارام و پي در پي نفس چند کرد  مي نافرماني بدنش اما نبیندش بیرون
شمانش نه ولي ضش نه بردند مي فرمان او از چ   سمفوني!!! قلبييييش نه و بغ

  لب زیر و گرفت دندان به را لبش و کشید دل ته از اهي هدیه!! بود ناهماهنگي
  این... کرد هدیه به نگاهي متعجب هومن!!! هومن کنه لعنتت خدا -: زد غر

شتباهي کار چه مگر!! بود بعید خواهرش از حرف  به خب!! بود شده مرتكب ا
شق خودش قول شد  خواهر جمله پیگیر زیاد اما!! بود شده عا سخ ن  ضمني پا
  ابعذ بدون توانست مي این از بعد... بود فهمیده را دلش حرف و گرفته را اش

 را بادکنكها طاها!! زورگویي کمي شييد مي نیاز اگر حتي کند اصييرار وجدان 
 -: گفت و رفت هومن طرف به بود  شده خانه سنگین جو متوجه... زد کنار
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شي؟ من باباي خواي مي شما ست هومن! ب ستش در را او د   دو با نه  که د
  يسر صادقانه و کودکانه طاها! داري؟ دوست -: پرسید ارام و گرفت انگشتش

  سرش و کشاند زانویش روي و گرفت را او کمر هومن... داد تكان اره نشانه به
ستش شانه به را سید موهایش روي از و داد تكیه را  به نگاهي هدیه... ب*و*

ضور... زد مي چنگ قلبش به چیزي کرد  انها شپزخانه در ملیكا ح   طوالني ا
  اب لیوان یه میشه... جان ملیكا -: گفت بلند صداي با همانجا از هدیه... شد
 کرد اب از رپ را لیواني حتما  بله گفتن با و داد خود به تكاني ملیكا!! بیاري برام

  زا اي جرعه فقط هدیه... بیاورد هم را میوه ظرف تا برگشت و اورد هدیه براي و
  میوه و برگشت ملیكا!! بود بازي حال در دستش در لیوان با بعد و نوشید را اب

سم با هدیه به... کرد تعارف انها دوي هر به را   کردن نگاه بدون هومن به و تب
ست و داد قرار میز روي را ظرف و!! صورتش به حتي ش  بار را لیوان هدیه... ن
شي بچه عین... برد لب به دیگر ست مي که بود بازیگو ... ندک شیطتنت خوا
  براي تاسييف به را سييرش نامحسييوسييي طور به!! بود مانده کارش همین فقط

!!! ردک رها اش سینه و لباس روي بود برده لب به که را لیواني و داد تكان خودش
ستي به یخ اب   ملیكا و هومن که شد موجب او واي صداي و لرزاند را تنش را
 در! شد؟ چي -: گفت و امد جلوتر و برخاست ملیكا. شوند متوجهش دو هر

  خیس دو هر ان زیر بلوز شك بي و روپوش... بود گرفته هم اش خنده ضمن
 یخ نای از بیش تا بود کرده مشت را خیسش لباس حالیكه در هدیه!! بودند شده

شید واي  اي -: گفت نبندد  !!  !ادم برا که ذارید نمي حواس تا دو شما... ببخ
 کم یه ناای تا بپوشم من که دارین چیزي بلوزي تیشرتي  یه شرمنده  جان ملیكا

 به و! خدمتتون میارم االن البته  بله -: گفت و زد لبخندي ملیكا!!! بشن خشك



wWw.Roman4u.iR  582 

 

 با هدیه! شيييد؟ چطور -: پرسييید خنده با هومن. رفت خواب اتاق طرف
!! وهت دست از کشم مي چي هر که نزن حرف یكي تو -: توپید او به عصبانیت

 هر د ش وارد زدن در بدون و بود رفته ملیكا که رفت اتاقي سمت به بالفاصله و
ست مي خوب ولي بود باز نیمه ان درب چند ست رویي پر اخر کارش دان !  ا

شته تخت روي را چادرش و بوده کمد داخل تنه نیم تا ملیكا... شد داخل   گذا
 !!!بود شده تر ساده کارش انگار زد  لبخندي هدیه... بود

 دبو نشده تمام اش جمله هنوز... زیاد جان ملیكا -: گفت و رفت جلوتر گامي
شید بیرون دیواري کمد از را سرش ملیكا که ضور از... ک  یكه او ناگهاني ح

ست بود  خورده شت قلبش روي د شمانش اي لحظه براي و گذا ست را چ !  ب
  همینجا اومدم!!... ببخشييید واي اي ترسييوندمت  -: گفت شييرمنده هدیه

 مودبانه و کرد فوتي را نفسييش ملیكا! شييد نمي که اونجا اخه کنم  عوضييش
شكال -: گفت شت کمد طرف به باز و! نداره ا صله گام یك هدیه... برگ  ار فا

  د کشييی مي ملیكا روسييري کناره به را انگشييتش حالیكه در و رفت پیش نیز 
  او سييمت به و برداشييت را لباسييي ملیكا!! قشيينگه روسييریت چقدر -: گفت

:  فتگ نرمي به هدیه!! پیشكش نداره  رو شما قابل ممنون  -: گفت و برگشت
شنگه شما سر رو کنم مي خواهش - !! رو طرحش ببینم کني مي بازش!!... ق

 را روسریش گره اعتراض بدون حال  این با ولي گرفت تعجب رنگ ملیكا نگاه
 هاین سمت به و گرفت دست به را روسري هدیه... داد هدیه دست را ان و گشود

  طول در امد نمي یادش! کند امتحانش خواسييت مي مثال رفت  ارایش میز
  شد  مي رد تخت کنار از هنگامیكه! باشيد کرده بازي رو پر اینقدر زندگیش
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 جیغي عجب!! رفت هوا به جیغش صييداي و کوبید تخت کنار به را پایش
شیده ستش روي جوش اب وقتي حتي!! بود ک   جیغ همچین هم بود ریخته د
شیده بنفشي  خارج !گرفت را پایش ساق الودي درد قیافه با و شد خم!! بود نك
  ورود با شد همزمان هدیه  سمت به او حرکت و اولیه شوك از ملیكا شدن

  اي موزیانه لبخند و کرد راست قد هدیه! شده؟ چي -: اتاق به هومن سراسیمه
  و چرخاند چپ به را سرش او نگاه دیدن با تازه هومن!! بود گرفته اش نقشه! زد

شكش اي ثانیه ملیكا!! شد ملیكا متوجه   متس به یكمرتبه بعد... بود زده خ
  اراده بي نگاهش!!! نبود چادر... بود نهاده را چادرش که جایي کرد  نگاه تخت

 که را چادر و انداخت باال ابرویي بدجنسانه هدیه شد  کشیده هدیه سمت به
شانش بود  گرفته آ*غ*و*ش به قیمتي شي مثل  اريب چند هومن نگاه... داد ن
 در سييمت به هدیه!! شييد ثابت ملیكا روي بعد و کرد امد و رفت دو ان بین

  بزني اتاق از اگه -: گفت اهسته گذشت  مي هومن کنار از هنگامیكه... رفت
 !!حالله خونت بیرون 

 نكبادک بیا طاها -: گفت بلندي صييداي با ببندد  کامل را در اینكه از قبل و
  هشييد غافلگیر طوري بد کرد  نگاهي بسييته در به معذب ملیكا!! کنیم بازي

  سر و بردارد دیگري چادر کمد از و برگردد!! کند چه دانست نمي ان یك... بود
 مه این... نه!! کند فرار بدو بدو!... شد مي بد خیلي که این... بابا نه!!... کند

  و له یكجا را برادر و خواهر این بزند خواسييت مي دلش... بود اولي از بدتر
  سمت به اضطرابش دادن نشان بدون و ارام که دید ان در را صالح!! کند لورده

 که بود این بدیش ولي!! بود راه ترین منطقي این شود  خارج اتاق از و برود در
ست مي ست بای   شده او زیبایي محو هومن اما!! شد مي رد هومن کنار از در
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 ستهب سرش پشت اي قهوه کشي با ساده خیلي که روشني زیتوني موهاي بود 
 در تقریبا و خورده سيير کش بودنش  ل*خ*ت و صيياف علت به و بود شييده

سمت سته یك و شده متوقف موهایش میاني ق   هیكطرف نیز موهایش از کوتاه د
شانیش روي  که نمود را سعیش تمام و کرد حرکت ملیكا... بود شده ریخته پی
  مقابلش  از عبور محض به اما... شييود رد کنارش از هومن  با برخورد بدون

شتان   و زد لبخندي هومن... کرد متوقفش و شد قفل بازویش دور هومن انگ
 -: گفت لب زیر و کشييید آهي ملیكا! کجا؟ -: گفت و کرد خم را سييرش

:  برگرداند خودش سمت به ارام را او هومن!! رستگار اقاي... کنم مي خواهش
 با كاملی!!... دارم بهت نسييبت که حقیه کمترین این کنم فكر ببینمت  بذار -

ست از را بازویش کرد سعي وجودش در نهفته مالیمت همان   بیرون هومن د
شد  که ما مال حاال... حالله نظر یه گن مي شنیدي -: گفت باز هومن که بك
 تممیوف این یاد وقتي ملیكا خدا به -: گفت و کشید آهي و... حالله اندر حالل

  و!! گیره مي جور بد دلم مونده  باقي محرمیتمون از دیگه روز دو از کمتر که
 با خود و نشاند ان روي و برد تخت کنار را او حوصله با و گرفت عمیقي نفس

  شبی حال که دستهایش  در را ملیكا سرد دستهاي... نشست او از کمي فاصله
شه از   تو خدا که شد چطور دونم نمي ملیكا -: گفت و گرفت بودند  داغ همی
 به اجتناب  همه اون با من که شد باعث چي دونم نمي داد  قرار راهم سر رو

 دل به رو مهرت چطوري و کي دونم نمي حتي... دادم رضا موقت ازدواج این
... دگیمزن تو فرد مهمترین شدي تو دیدم که اومدم خودم به وقتي فقط... گرفتم
 حضورت دیدم... وجودم تمام با خوامت  مي دیدم... تونم نمي تو بدون دیدم
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 -: گفت و داد فشاري را او کوچك دستهاي... شده بیقرارم دل براي بخشي ارام
شتر را سرش ملیكا!! کن نگام ست هومن... انداخت پایین بی ستش د   االب را را

شت و برد شاره انگ سته را صورتش و داد قرار او چانه زیر را اش ا   سمت به اه
 ..داد حرکت خودش چشمان

  برایش شود او نگاه غرق خواست نمي... بود جنگ در سماجت با چشمانش. 
ست نمي... نبود ممكن ساس دریاي در خوا   بود  گریزان... شود غرق او اح

  ازم اینقدر -: گفت نگاهش  رد تعقیب در هومن... خود احسيياس از حتي
 به گونه اعتراض و گرفت او پیراهن از نگاه سييرعت به ملیكا! میاد؟ بدت

 نفسييي دوباره... شييد هومن لبان بخش زینت تبسييمي... دوخت چشييمانش
  اش چانه زیر از را انگشتش... تابش بي قلب براي باشد درماني شاید تا کشید

  ارفتع بي -: پرسید و داد ان به اي گونه نوازش و ارام حرکت فقط و نداشت بر
 هومن چشييمان ني ني در ملیكا مظلوم نگاه! چیه؟ بهم احسييياسيييت بگو

 هستم اما قرارم بی ندونی کاش دارم اما نداشتم دوست اصال کاش... نشست
شك از اي پرده شید اي سایه نرمك نرم ا   این من اخه... شفافش نگاه ان به ک
  پلكش از ر*ق*صان اشكي دوني مي دارم گ*ن*ا*ه بخدا دوني مي ندارم حقو

ست هک ایني از نكن  نكن سختش دیگه تو کن مردونگي و بیا... افتاد پایین  ه
  و شد جمع لبخندش ارام ارام کرد  تغییر هومن نگاه رنگ قرارم بي بیني نمي

جب ته نا اخمي و کرد پر را ان جاي تع خت خطي خواسيي ندا   دو بین ما ا
  تگرف او گونه از اشك شستش انگشت نوك با و کرد رها را اش چانه... ابرویش

... کشييید اي دوباره آه ملیكا! ده؟ مي ازارت همه این چي! چیه؟ -: گفت و
  وجودش تمام به گ*ن*ا*ه احساس بگم تونم نمي چیزي من تو با ندارم حرفي
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ستش زیر روتختي... داد نمي حق خودش به هرگز زد  مي چنگ شت را د   م
 را دهانش خیانت طعم... احساسش از امد مي بدش خودش از!! فشرد و کرد
... بود محكم اورد مي یاد به تا! شده؟ چه فهمید  نمي هم او... بود کرده تلخ

شجویي دوران در   شتپ به را قلبش چیزي هرگز ولي نبود توجه مورد کم هم دان
!  چرا؟ حاال فهمید نمي نداشييت  حق که حاال... حاال ولي! بود نكرده وادار

  نمي باشد  ارام کرد مي سعي چه هر!... بود نام این شرمنده چقدر!!!... مسعود
سه شد  شده خالي هواي از مملو اش سینه قف   و ...فریاد از پر گلویش و بود ن

شكهاي بود  سخت چه سعود... سكوت و ریختن صدا بي ا  بي من خدا به م
ستم وفا شمان به اي خیره نگاه... بود نخواهم... نبودم... نی   وت... کرد هومن چ

  از يبیوفت باید کنم تونم نمي کاري بگذرم باید تو از من بشييي رد من از باید
 مي خطي ملیكا  خاموش هق هق صيداي... انداخت پایین را وسيرش سيرم

  حتیاطا با و گذاشت او لرزان شانه بر دست... قلبش صیقلي صفحه بر کشید
  اش سینه بر نیز را او سر تا کرد سعي دیگرش دست با و کشید خود سمت به

ست کف... دهد تكیه ست اش سینه تخت بر و رفت باال ملیكا د ش  ات... ن
شان صله بین شد اي فا شیدن کنار براي فرصتي و با ست مچ هومن... ک   كیهت د

 را ملیكا سر "بگیر اروم"  گفتن با و کشید پایین و گرفت را اش سینه بر شده داده
  خب  خیلي... خب خیلي -: کرد زمرمه لب زیر و فشييرد آ*غ*و*شييش به

 قادر ماند  او گرم آ*غ*و*ش در لحظاتي ملیكا... باش اروم حاال... فهمیدم
شد کنار نبود صر را سرش... انگار بود  قادر هم اگر بك   لب و داد تكاني مخت
  يمهربان با و نشست او لبهاي روي هومن انگشت دو که بگوید چیزي کرد باز
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  ملیكا!!! گیرم مي پس رو سييوالم من اصييال... هیچي... نگو چیزي -: گفت
شید عمیقي نفس سوده و ک  ومنه!!! داد تكیه گاهش تكیه به اختیار بي و تر ا

 مي اند بم همینطور ابد تا بود قرار اگر...کرد تنگتر را آ*غ*و*شش و زد تبسمي
 اشفته شدن  ارام عوض و پیچید مي مشامش در ملیكا مالیم عطر بوي... ماند
... ردک بلند سر ملیكا گرفت  اوج قلبش تپش صداي وقتي!! ساخت مي ترش
  کرم روتختي به دیگر بار را اش شرمنده نگاه و گزید دندان به لب... کشید کنار

  قيشو داشت سعي و رفت مي پایین و باال هومن سینه قفسه... دوخت رنگش
  و شييد خم... وجودش سييراسيير به کند تلمبه را شييده انباشييته قلبش در که

سه شاني بر اي ب*و*   وا خالي جاي به ملیكا... کرد ترك را اتاق و زد ملیكا پی
سمت کي قلب با این از بعد رو هام تنهایي... کرد نگاه سه کنم ق   فراموش وا

 کنم عادت چي به باید کردنت
شید تخت روي را پاهایش   از بود خالي... داد قرار زانوانش روي را سرش و ک

 !!!باشد خالي داشت سعي هم  شاید... جواب هر از... سوال هر از... فكر هر
 -: گفت و انداخت طاها سييمت به را بادکنك هدیه اتاق  از هومن خروج با

 به هومن... رفت هومن سمت به و. بیام من تا کن  بازي خودت کم یه طاها
. بود محسيوس تنش داغي هنوز... رسيید مي نظر به متفكر و داده تكیه دیوار
سته هدیه سید اه ستي هومن! شد؟ چي -: پر شانیش بر د شید پی   تهسخ -: ک
  و گرفت دیوار از را اش تكیه هومن... داد تكان سييري هدیه!! گرفتن بله ازش

  باهاش رو محرمیتمون از مانده باقي روز یه این خوام مي!! هدیه -: گفت
  زیادي هومن قیافه! گي؟ مي داري چي -: گفت هراسييان هدیه!!! کنم زندگي
 باهاش خوام مي خب!!! نیسييت زنم مگه...شيينیدي که همین -: بود جدي
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 يسع...بود شده مضطرب... رفت دهانش به هدیه شست انگشت! کنم زندگي
  يبرا داري فرصت کلي... باش داشته صبر هومن -: داشت برادر کردن ارام در

  هیچوقت اگه! چي؟ نكرد قبول اگه -: گفت تند هومن!! باهاش کردن زندگي
  وت قراره مگه خب -: گفت و کرد تر زبان با را لبش هدیه! چي؟ نگفت بله

  نگرد زیر گذاشت چاقو یه که نمیشه ولي!! نه که معلومه... نه -! بكشي؟ عقب
 محتاطانه و گرفت دندان به را لبش! میشه؟... بله بگي باید گفت  بهش نفرو یه

 هدیه صورت در متعجب هومن!! باشي اینجا امشب خواي مي یعني -: پرسید
 چه با ما عقد دوني مي که تو! کردي؟ فكري همچین چرا!! نه -: شييد خیره

 ار نفسش هدیه!! باشم کنارش شب تا صب  فردا خوام مي!! شده خونده شرطي
شي مي شما رو زحمتش... نچ -! گفتي؟ بهش -: گفت و داد بیرون  هدیه!! ک

صي ست از من... خدا -: گفت حر   نموند رو بابا !... کنم؟ چه برادرم این د
  و کرد نگاهي اتاق بسييته در به هومن! بیرون؟ نمیاد چرا حاال!!... برام دیگه
ست خوب زیاد حالش -: گفت سم! کردي؟ کارش چي مگه! چرا؟ -!! نی  تب

  فيپو هدیه!! نگفتي؟؟ خودت مگه!!!... درگیر -: گفت و اورد لب بر کمرنگي
  رون بی نیومدم دقیقه پنج تا اگه... تو رم مي دارم من ببین -: گفت و کشييید
کارم زده بدون   لحن و حرف به هومن! برسييون رو خودت زود... کرده نا

  تو نكرده  الزم -!! کنم مي جبران -: گفت رفتنش از قبل و خندید خواهرش
  اینكه زا قبل و رفت جلوتر گام چند و!! پیشكشت کردن جبران نده  باد به سرمو

ستگیره شد  پایین را د   ني ک جبران خواي مي -: گفت اي خواهرانه حس با بك
 در بي ادبي  با اوج در را در و زد برادر به لبخندي صمیمانه و!! شو خوشبخت
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شود زدن ست نمي... گ  در ملیكا بداند که بود کنجكاو شدت به بزند  در خوا
  دیدن با!!!! کند جور و جمع را خود او شد مي موجب زدن در و!!! حالیست چه

شید آهي ملیكا   و کرده ب*غ*ل را زانوانش تخت روي که دختري دیدن با... ک
  بلند سر  در صداي شنیدن با ملیكا... بود داده تكیه زانویش سر به را پیشانیش

 سقف به و گرفت او از را نگاهش... شد نیز او قرمز چشمان مهمان هدیه و کرد
  شده جمع چشمانش گوشه که را مزاحمي اشك تا زد پلك باري چند و دوخت

  و تنشس ملیكا کنار و رفت جلوتر... بزند لبخندي کرد سعي و زده پس را بود
  و زد لبخندي ملیكا! نه؟... نباشييه تنم به سيير خواي مي دقیقا حاال -: گفت

 من ولي!! حرفي کم خیلي دوني مي -: گفت خنده با هدیه... نگفت چیزي
  راحت تو زنم  مي حرف دوتاییمون هر جاي به!! حرفم پر خیلي تو  برعكس

 راحتي نفس هدیه! بگم؟ چي اخه -: گفت و گرفت اش خنده ملیكا!!! باش
شید :  گفت بعد و انداخت نظري اتاق اطراف به کمي!! بخند فقط هیچي -: ک

ت هومن ملیكا  - س  سبت هم تو دونم مي! داره دو ستي عالقه بي بهش ن !! نی
  این همه با... کنم مي درك هم رو ناراحتیت علت و شرایطت حال عین در ولي

... داره حكمتي کارش هر از خدا... بمونه یادت چیز یه خوام مي فقط حرفها
  بدون نتون نمي کدوم هیچ اتفاقات این و سفر این و اشنایي این بدون حتم پس

 طاها به هومن... کني فكر تر عاقالنه خوام مي ازت... باشيين ریزي برنامه
سي هر اینو... همینطور هم طاها البته داره  زیادي عالقه شون که ک  مي ببیند
  این ولي سييخته  برات دونم مي!... درسييته؟!! نیسييت چیزي کم این... فهمه

  نای بذار!... کن قبول... تنهایي دنیا یه و تو موني  مي بعد... گذرن زود روزها
  اویزان تخت کنار از را پاهایش ملیكا!! کنه پیدا جریان جوشیده  که اي چشمه
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... دونم مي -!! گذره مي ماه هفت فقط من همسر فوت از ولي -: گفت و کرد
شتر تو ببینم  بگو ولي شمانش ملیكا! خدا؟ یا دوني مي بی شاد را چ   و ردک گ

  جازدوا خداوند مگه... ملیكا حسابه حرف -! حرفیه؟ چه این -: گفت ضربتي
! دونه؟ نمي مجاز شده  فوت شوهرش که زني یه برا رو نیم و ماه چهار بعد
 هر و داریم دوس که رو چي هر چرا! بشیم؟ اش از داغتر کاسه باید ما چرا پس

  قصييد نكرده خداي من -! کنیم؟ مي زیاد و کم خواد  مي دلمون که چقدر
ستن !...  چي؟ دیگران!... چي؟ خودم ولي... ندارم رو خدا قوانین حرمت شك

صمیم در اینا   دراینق برات دیگران حرف یعني -! ندارن؟ جایي هامون گیري ت
 در کردن زندگي حال هر به. گفتم دروغ نیسييت  مهم نه  بگم اگه -! مهمه؟
سط این ولي... داره آدابي اجتماع  نه من!! زنه مي رو اول حرف خودم حس و

!! بكنم شييوهرم جایگزین رو یكي سييرعت  این به که خوام مي نه و تونم مي
 ردک توقفي هدیه... دونم نمي -! چي؟ سال بعد -: گفت و کشید نفسي هدیه

شه -: گفت و  حاال... محرمید هم به شنبه صب  00 تا گفت  مي هومن... با
  ور زندگي روز یه مزه و باشه همسرش پیش رو فردا که داره انتظار بحق هم اون

  نمي که جدي -: گفت و کرد او به نگاهي بهتزده ملیكا!! کنه تجربه باهاش
  خاسييت  مي بر جا از حالیكه در و!! گم مي جدي هم خیلي چرا -! گین؟
 نه شرعا تو و داره رو شوهرت حكم حاال هومن که دوني مي ضمنا -: گفت

جازه بدون داري حق   محروم خودت دیدن از رو اون نه و بري جایي اون ا
ستي مقیدي دختر دونم مي چون گفتم رو اینا... کني   تنرف بیرون هنگام و!! ه

 !!بود همین دختر این کردن راضي راه تنها حاضر حال در داد  تكان سري
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ستي دو حالیكه در هومن! فكري؟ تو -: گفت و کرد برادرش به نگاهي هدیه  د
  جبتع با هدیه!! ببرم کجا رو ملیكا فردا موندم -: گفت بود  گرفته را فرمان
  زیادي دالیل -! چرا؟ -!! نييييييييه -! خونش؟ بري خواي نمي تو مگه -: گفت
شه بد خیلي بیاد خونش یكي هو یه اگه اینكه اول -! مثال؟ -. دارم   دوم... می

  موندن اونجا کل در بنابراین داره  سهم خونه اون از هم شوهرش مادر اینكه
صوص و من ضایتش بدون خوندنم نماز بخ شكال ر   دلیل اما... داره شرعي ا

ست  بقیه از مهمتر که سومم ست خود ا   خاطرات اونجا اون خب... ملیكا
شه سخت همین براي و داره زیادي  هدیه!!! کرد برقرار عاطفي رابطه باهاش می

  فكر وعموض این به من!! میگي راس اره -: گفت کنان تایید و برد باال را ابرویش
  رو خونه -: گفت شوخي با کمي و... ما خونه بیارش خواي مي... بودم نكرده
  و زد لبخندي هومن... سیاه نخود دنبال میریم خودمون و کنیم مي خالي برات
  معذب ملیكا کنم فكر هم و نمیاد خوشييم خودم هم... نمیشييه نه -: گفت

...  خالیه هم خودم اپارتمان... شه نمي این کن ول هدیه -! چرا؟ اخه -... بشه
صوال که هدیه... شد مي عالي خیلي بودم کرده تجهیزش اگه  مي درد سرش ا
ست چیزي که این خب -: گفت هیجاني  و سریع کارهاي براي کرد  حاال نی
  رس یه!!... حله چي همه باشه که پول... هوا تاریكي تا داریم فرصت ساعت دو

 مورد رد... بفرستن شب تا رو اجناس گیم مي و مبلمان فروشگاه یه به ریم مي
سایل بقیه و کنه مي حلش بابا هیچي  که هم اینا و فرش  مي کاریش یه هم و
  تو هدیه -: گفت و کرد نگاهي خود عجول خواهر به خندان هومن!!! کنیم

ستن ساده چون -!!! گیري مي ساده رو چي همه چقدر سي هومن!! ه   تازه نف
  کدوم -!! ندارم رو اولي شرط اون من ولي قشنگه حرفات همه -: گفت و کرد
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 یه ماه همین اخر برا... کن باور -!! دیگه نیار در بازي لوس هومن  -!! ماني -
 -! اپارتمان؟ برا -!! ناقصييه میلیونش سييه دو هنوز و دارم میلیوني 50 چك

! باغ؟ بریش نمي چرا -: گفت یكمرتبه بعد... نشييسييت دمغ هدیه... اوهوم
 بابا و مامان هو یه نكنه ولي!! گي مي راس -: داشت نگه و ترمز روي زد هومن

  از ریم يم ما نباش این نگران... بابا نه -!! اونجا برن پاشن سرشون به بزنه فردا
  و!! هحل پس -!! بخورن تكون ذاریم نمي... شون خونه شیم مي تلپ فردا صب 

  صييب فردا: " زد ملیكا به پیامكي و گرفت دسييت در را موبایلش بالفاصييله
  زحمت یه -: گفت هدیه به رو و"  دنبالتون میام باشييین  اماده هفت سيياعت

 نهات... ملیكا دنبال بریم دارم مي برت میام صييب  فردا... دارم برات هم دیگه
 هم اي جمعه صييب ... میبینه اشيينایي دوسييتي  اي  همسييایه!! بهتره نباشييم
ست خوب براش... خلوته سي با هدیه!! نی شه -: گفت بدجن شكال چه... با   يا

 دیگه... بابا نه -: گفت و خندید هومن!! میام همراتون هم من اصييال... داره
  این بیا... شن مي وفا بي برادرا گن مي -: گفت اي قهقه با همراه هدیه!!! چي
 ار توجهش پیامك صداي بدهد  جوابي بتواند  هومن اینكه از قبل! نمونش هم

"  بله: " داد جواب سييریع!" بریم؟ جایي قراره مگه: " بود ملیكا از کرد جلب
!  را؟چ" "  نه! " " اینجا؟ بیایید شما نیست قرار: " رسید ثانیه از کسري در جواب

ضی  تونم نمي" "   اکج خواهید مي" "  دنبالتون میام شو  اماده فردا... بدم تو
"  فردا ات پس! " " نه: " رسید مكث کمي با پاسخ! " کنه؟ مي فرقي! " " ببرینمون؟

 !! "نه! " " کنید؟ صرفنظر نمیشه" 
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 به عقب صييندلي طاها... داشييت مطبوعي و افتابي هواي جمعه  روز صييب 
شم جاده به سكوت در هم ملیكا و رفته خواب  راحتي به هومن. بود دوخته چ

ست مي ساس را دلخوري او نگاه در توان   این از کردن صرفنظر ولي!! کند اح
 با. بودن بیشتر ساعت نیم شهر از باغ فاصله خوشبختانه!! بود سخت اخري روز
شین هومن وقتي حال این شید  جاده به را ما ضطراب برق اي لحظه ک  در را ا

 به موظف را خود نشد  پرسیده سوالي چون ولي... کرد مشاهده ملیكا چشمان
ضیحي دادن سیر تمام تقریبا! ندید تو شت سكوت در م   کلمه چند جز و گذ
  شد خاکي جاده وارد باالخره. نشد زده بینشان حرفي بخیر صب  و سالم کوتاه

!!  چرا؟ دروغ... شييد متوقف رنگي اي قهوه درب مقابل بعد  دقیقه دو یكي و
  ستنی مسكوني مكاني انجا که بود متوجه نگاه یك با... داشت استرس ملیكا

صفه دیوارهاي از حتي و   احتماال که بود شده متوجه اطراف باغهاي نیمه و ن
  رعكسب بودند شده متوقف ان مقابل که دربي ولي. باشد باغي باید مقصدشان

  شييدن پیاده حین هومن... بود مرتبي و بلند دیوارهاي داراي کناري باغهاي
شو  پیاده -: گفت شینو ن   حبس نفس   ملیكا او  خروج با!! داخل برم مي ما
 بود هومن به نگاهش... باشد مسلط خود به کرد سعي و داد بیرون را اش شده

  مين ترس براي دلیلي کرد  مي فكر که منصفانه... کرد مي باز را در داشت که
  ماشین و شد سوار هومن!!! چیست؟؟ براي دلشوره این فهمید نمي ولي... دید

  شتبرگ. بست را باغ درب و رفت پایین ان  کردن خاموش از بعد و برد داخل را
  وا سمت و زد لبخندي بود  نشسته هنوز ملیكا... انداخت ماشین به نگاهي و

شون با رو اینجا خوان نمي خانوم -: گفت و کرد باز را در... رفت   مزین قدوم
ست  ملیكا!! کنن سمش نتوان   و احترام هومن  شوخ کالم در... کند پنهان را تب
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سه در... کرد نگاه اطراف به تر دقیق و شد پیاده!! بود نهفته پنهان  محبتي   مقای
 هر زا بود  کوچكي خیلي باغ بودند رفته انجا به بارها که کمالي اقاي باغ با

  برعكس ولي!! باغچه گفت  شد مي واقع در... شدند مي دیده دیوارها طرف
  ندبل دیوارهاي... بود مرتب و تمیز بسييیار بود دیده این از قبل که باغهایي
  یدد کامال دارند  ارتفاع متر سه حدود چیزي زد تخمین نگاه یك با که اطرافش

صي کامال مكاني و گرفته خارج از را ... بودند اورده وجود به محدود و شخ
سیر تمام در و شده  فرش قرمز و سفید هاي مرمر سنگ با باغ دور تا دور   م

صب فلزي طاقي شان مو درخت هاي شاخه که بود گردیده ن  بتا و پیچ مابین
 در... بود شييده گذاشييته نمایش به انگیزي دل و زیبا منظره کل در و خورده
صله شت نظر زیر را ملیكا دقت  همان با هم هومن متریش  یك فا   وقتي!! دا

شتي از بعد ملیكا نگاه  مخانو -: گفت و کرد اي خنده شد  کج او سمت به گ
 جاي -: گفت و زد لبخندي هم ملیكا! شييد؟ تموم هاتون بررسييي مهندس 

  فسشن ملیكا!! شماست چشماي از قشنگي -: گفت تبسمي با هومن!! قشنگیه
  تخواس مي مرد این امروز... برگرداند دیگر سمتي به را نگاهش و کرد فوتي را
... نهساختمو کلید بگیر  رو کلید این بیا!! ملیكا -: گفت هومن!!! کند چه او با

شت ملیكا ! دارم برمي رو طاها من ست از را کلید و برگ  هومن ... گرفت او د
  و بود صب  8 ساعت نداشت  تقصیر طفلك... افتاد راه و کرد بلند ارام را طاها
 هب خطاب افتاد  مي راه حالیكه در. شود بیدار که بود زود هنوز بچه یك براي

  بزسيي برگهاي مسييیر  تمام در ولي افتاد راه مطیعانه ملیكا! بیا -: گفت ملیكا
 به!! بودند گوشي بازي حال در چشمانش و کردند مي پرت را حواسش اطراف
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 ايه شكوفه به نگاهش و داشت فاصله او با ملیكا رسید  هومن وقتي طوریكه
  فته گر قرار ملیكا توجه مورد انجا اینكه از هومن! بود شده خیره درختي صورتي

  تبرگش او سمت به ملیكا! بیاي؟ خواي نمي! کجایي؟ ملیكا -: بود خوشحال
 را ساختمان درب و شد نزدیك سریع و!! اومدم چرا... چرا -: گفت هول و

شود شش هومن... گ  را کار این او از تبعیت به هم ملیكا و اورد در در دم را کف
 نفره چهار خوري ناهار میز یك که شييدند کوچكي ورودي وارد... کرد تكرار
  دید چكيکو اشپزخانه روبرویشان و بود بخشش زینت پالستیكي رنگ سفید

شتر متر یك ان اپن تمام که شد مي ست سمت در در دو و... شد نمي بی   و را
 با را انجا در و رفت چپي سمت درب سمت به هومن... داشت وجود چپشان

 یه کمد داخل از بیا ملیكا  -: گفت ارام ورود محض به و کرد باز بازویش
  شارها با... بود متري دوازده ده اتاق یك... شد اتاق وارد ملیكا!! بده پتو و بالش
شود را ان در و رفت کمدي سمت به   هومن   انجا بالش و پتو عدد چند... گ

  و کرد پهن زمین روي و کرد الیه دو را پتو و برداشييت پتو و بالش یك... بود
 طاها... خواباند ان روي را طاها اهستگي به هومن... گذاشت ان کنار را بالش

  هواي... انداخت رویش را دیگري پتوي ملیكا. خوابید دمر و خورد تكاني
  و کرد صدا را ملیكا و رفت بیرون اتاق از هومن ! بود خنك هنوز صبحگاهي

ستي  سمت اتاق در کردن باز ضمن در   اویز رخت اتاق  این تو -: گفت را
 رم مي من! کني اسييتفاده ازش توني مي لباسييهات کردن عوض برا... هسييت
  هایشلباس بود قرار مگر انداخت  باال ابرویي ملیكا. بیارم ماشین از رو وسایل

  اقات به اینحال با!! بود نیاورده همراهش دیگري لباس هیچ که او!!! کند عوض را
  تمام و بود قبلي اتاق اندازه همان به تقریبا هم انجا... کرد نگاهي هم دیگر
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 چادر. بود لباس کمد یك و اویز رخت یك ماشیني  فرش یك داخلش وسایل
 اهينگ!! بگردد چادر با همچنان دیروز اتفاق از بعد بود مسخره... گرفت سر از

  کابینت یك و گاز و یخچال یك داراي که انداخت کوچك اشييپزخانه به هم
  یكي روي که شد  هومن اسپورت کت متوجه تازه!!! همین بود  دره دو کوچك

  اویز رخت روي مرتب را ان و برداشييت را کت... بود انداخته ها صييندلي از
... بعد دقیقه دو یكي... ماند هومن منتظر و ایستاد ساختمان در دم. کرد اویزان

سایل همه! چطوري؟ هم ان... شد پیدا هومن کله و سر بعد  دقیقه دو یكي   و
شته رنگ سبز فرغوني داخل را سته دو حالیكه در و بود گذا ست در را ان د   د

شت  ست نمي هرگز... گرفت اش خنده!! امد مي ساختمان سمت به دا   توان
 در باکالسييش و جدي چهره ان!! دکتر اقاي... کند تجسييم اینطوري را هومن
ست به فرغون و کجا مطب   اش  خنده و او دیدن با هومن!! کجا؟؟ گرفتنش د
  دهانش روي دسييت اینبار ملیكا! خندي؟ مي چي به تو ببینم! هي -: گفت

شت سته هومن!! خندید بلندتري صداي با و گذا   و کرد رها را فرغون هاي د
  سييه دو که اینه از بهتر اینطوري خب  -: گفت مظلومانه و زد کمر به دسييت

 مي داشت همینطور ملیكا!!! سنگین وسایل با هم اون... میومدم رفتم مي مرتبه
 هي و بایسييتي اونجا اینكه عوض -: گفت جانب به حق هومن... خندید
؟!!... کنیم خالي رو وسایل کمك  بیا بخندي   و گرفت گازي را لبش ملیكا!... ا 

شت را سبد یك و رفت فرغون طرف به ستش از هومن که... بردا   و گرفت د
سایل یكي یكي ملیكا!! بردار رو یكي اون تو... سنگینه این -: گفت   برمي ار و

شت شت مي ورودي در  و دا شمش وقت هر و گذا   ریز افتاد  مي هومن به چ
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ید مي ند ید پوفي هومن!! خ بل و کشيي قا كا م تاد ملی فت و ایسيي   پس -: گ
 که شييي مي تنبیه عوضييش!! باشييه!... خندي؟ مي من به حاال!... اینطوریه؟

سي به بمونه یادت شي ملیكا!! نخندي ک س  -: گفت هومن... کرد نگاهش پر
 مي تو به سیر دل هم من اونوقت!! در دم دوباره برگردونیش رو فرغون این باید

  اخمي هومن... رفت عقب گامي و!! نه یعني انداخت باال ابرویي ملیكا! خندم
صنعي   عقب دیگر گام یك ملیكا!! شمارم مي سه تا... زود -: گفت و کرد ت

  و دور به ملیكا... دو... یك -: شمرد هومن... انداخت باال را سرش و رفت
  :شمرد و!!... ها فرصته اخرین -: گفت تاکید با هومن... انداخت نگاهي برش

صله و... سه - شت خیز ملیكا گرفتن براي بالفا   وقعیتم قبال که ملیكا... بردا
  قرار سيياختمان مقابل که مانندي حوض ابگیر سييمت به بود  کرده سيينجي
 گاه و چرخید مي حوض دور ملیكا... دنبالش به هم هومن... دوید داشييت 

 را چرخش جهت هومن گاه و... ایسييتاد مي هم هومن که چرا ایسييتاد مي
  نفس نفس دو هر... داد مي جهت تغییر سریع هم ملیكا و دوید مي برعكس

  سرعت توانستند نمي کدام هیچ بود  چرخشي تعقیب مكان چون... زدند مي
  از ار دسييتانش ملیكا... کردند تازه نفس و ایسييتادند دو هر اي دقیقه!! بگیرند
 کرد جزم را عزمش هومن... داشت لب بر اي خنده و بود زده گره هم به پشت

  چرخیدند دوري چهار سه سرعت  با و جهت یك در دوید گرفتنش قصد به و
صله بار هر ست مي دلش واقعا هومن... شد مي کمتر شان فا   چنگش به خوا

  متس به گرفت تصمیم ان یك در... بود کرده احساس را خطر ملیكا... بیاورد
  ریباتق... داشت فاصله در از متري پنج چهار... ببندد را درش و بدود ساختمان

سیده ست در بازویش که بود ر شت!! افتاد گیر هومن نیرومند د  منهو و... برگ
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  ورتشص زیاد فعالیت علت به و زد مي نفس نفس... ببیند را اش چهره توانست
صري نم بود  گرفته رنگ هم لبانش شده  سرخ شانیش روي هم مخت   یدهد پی

 قادر دانست مي ملیكا... برد نمي فرمان مغزش از قلبش!!... خدایا... شد مي
ست ست از نی   لعنت را خود بار هزار!!... کرده چه فهمید تازه... شود رها او د

 هومن حرف به خواسييت نمي لحظه ان در!!... بیجایش شييیطنت براي کرد 
صد!!... همین فقط دهد  گوش شت بازي و شیطنت ق   لحظه یك فقط... ندا

 به که فشيياري از!! برود او حرف بار زیر ندارد دوسييت بود  کرده احسيياس
شد مي چه هومن کرد  مي حس امد  مي بازویش شتباه!! ک   اب... بود کرده ا
  کمي هم نگاهش رنگ... خندید نمي دیگر... داد قورت سختي به را دهانش
سري هومن... داد مي نشان ترسیده  يکاف... انداخت پایین را سرش ثانیه از ک

 مي ولي نبود ممكن قلبش کنترل چند هر... خودش به زدن نهیب براي بود
ست صمیم منتظر ملیكا!! کند کمرنگترش توان ست هومن... بود او ت   رشدیگ د

 یك... بود مي خود هاي العمل عكس مراقب بایسييت مي کرد  مشييت را
 حاال -: گفت منشانه گرگ و گرفت خود به جنسي بد قیافه و داد باال را ابرویش

  ملیكا! اره؟! کني؟ مي فرار و دي نمي گوش حرفم به و خندي مي من به دیگه
  خودداري همه این دلش در لحظه یك... شد او حالت تغییر متوجه راحتي به
سین را شویق رفتار این!! کرد تح شت ت  به نادمي قیافه و کرد کج را سرش!!! دا

شید -: گفت و گرفت خود سلیم من... ببخ صال!!!... ت  ورد رو فرغون دور یه ا
 مي دلش حقیقتا!!... شد تر فشرده هومن بسته مشت! خوبه؟ گردونم  مي باغ

 ...بفشارد آ*غ*و*شش به محكم را دختر این خواست 
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 !!!اورد؟ مي او سر بالیي چه اش جمله هر با دانست مي ملیكا خود اصال
  کمي صييدایش حالیكه در و کرد خالي نفس از یكباره به را اش سييینه هومن

 اب البته!! تو با هم ناهار کردن اماده!!... نیست کافي -: گفت بود  شده خشدار
 ومنه!! قبول -: گفت و زد لبخندي ملیكا... حرفا این و ساالد مثل... مخلفات

  و داد کوچك دست ان بر فشاري و... او دست روي تا بازو از داد سر را دستش
 مي اینجا از!! زني نمي هم میانبر... کامل یكدور -: گفت کردن  رها حین در

ستاد ان دم و رفت فرغون سمت به ملیكا!! بینم س راس حاال -: گفت و ای   يرا
!  دارم؟ شوخي باهات من مگه -: گفت اي شده کنترل خنده با هومن! ببرم؟
شید پري نفس ملیكا سته و کرد خالي یكجا را همه و ک ست در را فرغون د   د

 هاي دسته درگیر دو هر ملیكا دستهاي حالیكه در و امد جلوتر هومن... گرفت
 یك با و اوگذاشييت روسييري گره زیر به را اش اشيياره انگشييت بودند  فرغون
 نامحرمي اینجا -: گفت و کشید او سر از را روسري و گشود را ان گره حرکت
شش باالیي دکمه حرف  این با و!! نداریم سته ملیكا... کرد باز هم را روپو  د
سته و انداخت پایین را سرش و کرد رها را فرغون !! میارم در خودم -: گفت اه

شش تعلل کمي با ست به و دراورد را روپو  به را نگاهش هومن... داد هومن د
 کامال يلباسها به و کند بود  شده بسته کشي با باز که بلندش موهاي از سختي
... ورتاسپ و اي نقره بلند استین بلوز با مشكي جین شلوار... داد اش پوشیده

 مي خفگي احساس او عوض به هومن که!!! بود بسته انتها تا را هایش دکمه که
سها این تازه... کرد صال لبا سب ا شتر!! نبودند باغ منا سب بی   لسمج یك منا

  راب لباس -: گفت!! نخوري تكان جایت از و بنشيیني یكجا که بودند مهماني
!  دي؟بگر باغ تو لباسها این با شب تا خواي مي یعني - نه -! اوردي؟ تعویض
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!! نببری کجا رو ما قراره نگفتین  که شما -: گفت و کرد جمع را لبانش ملیكا
  لب بر لبخندي هومن!! باشه باغ یه مقصدمون زدم  نمي حدس اصال من خب
 یه نداره  اشييكال -: گفت و زد اش گونه روي بر ارام انگشييت نوك با و اورد

! کرد هاشار فرغون به بدجنسي با و!! برس کارت به حاال!! کنیم مي براش فكري
شت اي چاره ست دوباره!!! که ندا سته به د ... افتاد راه و گرفت فرغون هاي د

  گذاشت داخل را ملیكا روپوش و روسري و رفت ساختمان در سمت به هومن
 کرد رت اهسته را گامهایش رسید  او به وقتي... برگشت ملیكا سمت به سریع و
 دم تا... کرد حرکت او دوشادوش بود  نهاده جیبش در را دستانش درحالیكه و

شین شین کنار هومن... رفتند هم با ما ستاد ما ! !بدین ادامه شما -: گفت و ای
 که بود حرفي... داد ادامه خود راه به لبخندي با همراه و داد تكان سري ملیكا

ست مي پس بود  زده خودش ستاد مي پایش بای   زد هومن او  شدن دور با! ای
شي تو تا! حقته: " کرد فكر و!!! خنده زیر   تر فهکال و." نكني شیطنت بیخود با

 را عقب صندوق درب." بدم خودم دست کار بود مونده کم!! لعنتي: " کرد اقرار
 ستنب از قبل!! بودش اورده موقع به عجب برداشت  را نایلوني کیسه... کرد باز

 يم خوب چقدر... کشید المسائل توضی  کتاب روي به دستي صندوق  درب
ست مي اگر شد  ضي را ملیكا توان شان تا کند را  اهم شش مدت به را محرمیت
  خواب هنوز زد  طاها به سيري رفت  سياختمان طرف به!! کنند تجدید دیگر

 جا به را ملیكا روپوش و روسييري... داد قرار میز روي را نایلوني کیسييه. بود
  روي را ان امد  مي یادش که جایي تا بود  انجا هم کتش کرد  اویزان رختي

ست و رفت در دم. زد لبخندي! بود کرده رها صندلي   املیك منتظر سینه به د
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سته! کرد ارامي خنده او کله سرو شدن پیدا با... شد  رها از این... بود شده خ
  از... بود مشييخص کردنش بلند دوباره و فرغون هاي دسييته باره چند کردن

یا خودت و همونجا بذارش... دیگه بسيييه -: کرد صيييدا همانجا   میام... ب
سابي هم جاش همین تا نظرم به... کافیه -: افزود رندانه و!! میارمش  عبرت ح

سته ملیكا!!! گرفتي   عدب بود  کرده رها اول جمله شنیدن با که را فرغون هاي د
 هم رو بقیش   اوردم اینجا تا -: گفت جدي و برداشييت دوباره دوم جمله
شهایش هومن!! میارم شید را کف  باغ کامل ضلع یك... رفت او طرف به و پو
شه بگیرن  یاد خانوما اگه -: گفت گوشش دم ارام و شد خم... بود مانده  همی
شم بگن شت دنیا چ  را او جاي خود و زد کنار را او حرف این با و!! شه مي به

شي ملیكا... گرفت ش  که اینه هم من نظر اتفاقا -: گفت و داد بازوهایش به ک
  ضمن در و زد اي قهقهه هومن!! میشه بهشت دنیا چشم بگن همیشه اقایون اگه
  و خندید ملیكا! شه؟ نمي حالتون به خوش زیادي اونوقت -: گفت افتادن راه

 !موضوع؟ این به دارین اعتراضي شما -: گفت
 ...داد تكان سري خنده با هومن
  قرمزي دکمه و شد خم ساختمان داخل سمت به کمي و نهاد کناري را فرغون

شار را شار با ابي پمپ  کار به شروع با... داد ف   یزر سر حوض داخل به زیاد ف
  ور دستات بیا -: گفت ملیكا  به رو رفت  مي اب سمت به حالیكه در... شد

 - :گفت و کرد نگاهي اب عظیم حجم به زده ذوق ملیكا ! صبحونه بریم بشور
 کشييي لوله هنوز حوش و حول این کال... نه -! نداره؟ کشييي لوله اب اینجا
شده ستفاده اب این از هم خوردن برا یعني -. ن   نای از... بابا نه -! کنین؟ مي ا

شو برا اب ست ستفاده ش ستفاده و خوردن برا ولي کنیم مي ا  با ارب هر غذا  در ا
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ست با و... میاریم اب خونه از خودمون  شاره لیتري 60 ظرف دو به د   و کرد ا
ستم بذار -: گفت شورم  د شهب ملیكا... اب مخزن تو ریزم  مي رو اینا میام ب  ا

ستانش و گفت اي ستانش سریع!!!... بود یخ چقدر... گرفت اب زیر را د  ار د
شید کنار ستن براي هم هومن!!! سرده چقدر اوه -: گفت و ک ستش ش   پیش د

شتي درحالیكه رفت ضش -: گفت زد مي صورتش به هم اب م   رو خواب عو
سابي شب هم هومن یعني کرد  فكر خود با ملیكا!! پرونه مي ادم سر از ح   دی

   شست را دستانش احتیاط با و رفت جلو ودوباره!!!! نگذاشته؟ هم روي چشم
  براي موضييوع این چند هر بود  خنك هنوز بودنش افتابي رغم علي هم هوا

  آ*غ*و*ش به را دسييتانش! نبود عجیب هم زیاد اذربایجان کوهسييتاني منطقه
شتر تا گرفت شود سردش بی  هب و کرد بلند را اب ظرف هومن... شد داخل و ن
  ریخت داشت قرار کابینت روي که مخزني داخل را ان و رفت اشپزخانه طرف

 الح ودر باشه -. بریزم بیارم هم رو یكي اون بگو شد تموم وقت هر -: گفت و
 یازن تعدادي یه شاید بنداز  سبدها این داخل به نگاه یه   ملیكا -: گفت خروج

 باز ار اولي سبد ملیكا... شد راستي سمت اتاق وارد و. باشن داشته یخچال به
شید بیرون یكي یكي را محتویاتش و... کرد سته یك: ک سته یك مرغ سینه ب  ب

شت سته یك پیاز و زمیني سیب کمي کرده چرخ گو سته یك قارچ ب   وچكک ب
  کلوچه و بیسييكویت تا چند و اجیل مقداري بسييته  در ظرفي در شييكالت

  از هم را یخچال محتویات و چید یخچال داخل دید  مي الزم که را تعدادي
  قابلمه! بود ان داخل مختلف)!!!( ادویه مقداري و رب ابلیمو ... گذراند نظر
 کرده دم برنج گشود  را ان... بود شده بسته سفت پارچه یك با که دید هم را اي
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  شده دم صب  حتم به... رسید مي نظر ولرمبه کمي زد  اش بدنه به دست...بود
شود کهنه که بود   بازیهاي رو پر تمام رغم علي. بود هدیه کار شك بدون... ن
ست نمي دختر  این ساس چرا دان   داخل هم را برنج!! ندارد اش درباره بدي اح

شت یخچال ست مي. بود مانده وقت خیلي ناهار تا هنوز... گذا   طرف به خوا
  خطوط با طوسييي گرمكن یك امد  بیرون اتاق از هومن که برود دوم سييبد

 که يطوس پهن خط یك با مشكي برعكس  رنگ با شرتي تي و پوشیده مشكي
شه که ملیكا براي... بود بدنش جذب کامال سمي را او همی   بود  دیده پوش ر

.. .کن عوض رو لباست هم تو برو  بیا -: گفت و امد جلوتر هومن! بود جالب
سها این با  هک من -: گفت و انداخت پایین را سرش ملیكا!! شي مي اذیت لبا

  دارهن عیب -: گفت و انداخت باال ابرویي هومن! نیاوردم اي دیگه لباس گفتم
ضش   و رفت میز طرف به هومن... کرد نگاهش متعجب ملیكا!! اوردم من عو

سه شت را نایلوني کی ست و بردا  به بتعج با ملیكا!! بفرمایید -: داد ملیكا د
ست دو... ریخت میز روي را محتویاتش و انداخت نگاهي ان داخل   لباس د

شكي کوچك کیف یك خودش براي... راحتي ست یك م ...  بچگانه لباس د
شگاه از که بودند همانهایي طاها براي   ان بعد و بود کرده انتخاب خودش فرو

سته را انها دیگر کذایي  اتفاق  را نگاهش... هومن که روزي همان... بود نخوا
 -: گفت و کشييید ابرویش گوشييه به ناخني هومن... دوخت او به و اورد باال

 کردم فكر هرچه ولي بخرم  برات رو کفش اون برم خواسييتم بعدش راسييتش
  مروري را روز ان و انداخت پایین را سييرش!! بودن شييكلي چه نیوفتاد  یادم
 حاال که نگاهي... دوخت هومن به را نگاهش دوباره و زد لبخندي بعد... کرد
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شكر ازتون چطور دونم نمي -: مهرباني از پر... بود داني قدر از پر   و !بكنم؟ ت
 !! "دونم مي من خودت  جان به ولي: " گذشت هومن ذهن از

  مببینی کن امتحان رو کدوم یك حاال -: گفت خود  فكر به لبخندي با هومن
... امد نمي یادش به مدلشان اصال   کرد ورانداز را لباس دو هر ملیكا! چطوره؟

   ترجی. بود سفید و اي سرمه یكي و بود نارنجي و زرد ترکیب یكي رنگ اما
سته. کند انتخاب را سیرتر رنگ داد شته را لباس ب  را در و رفت اتاق به و بردا

ست   روي!!!... بزند پس را ذهنش در موجود افكار تمام کرد سعي هومن... ب
 در که را  صبحانه لوازم و کرد پهن ان روي کوچكي سفره و کرد خالي را میز

 اما د بو پوشیده را لباس ملیكا... کرد چیدن به شروع بودند  اي جداگانه سبد
شكل دو یكي شت م ستین و بوده تنش قالب زیادي لباس... دا ! ودب هم کوتاه ا
 ار دیگر لباس و برگردد دوباره که توانسييت نمي نداشييت  دیگري چاره ولي

شید پوفي! بیاورد سش به اي دوباره نگاه و ک سمت از بلوز کرد  لبا  به ینهس ق
شدوزي سانتي پانزده پایین ست مي ظریفش کمر روي و بود شده ک ش . ..ن

 يم او به شدت به بودنش  تیره رغم علي هم لباس اي سرمه و سفید ترکیب
شتر را صورتش سفیدي و امد شید مي رخ به بی ست دوباري یكي. ک   الک خوا
  دسيتش از هومن نداشيت دوسيت اصيال ولي شيود لباس تعویض خیال بي

 هومن... امد بیرون اتاق از!! نبود کس هیچ رنجاندن اهل کل در یعني برنجد 
شغول شپزخانه به کنارش در توقف بدون... بود سفره چیدن م   يسع و رفت ا

 به و کشید سفره چیدن از دست او دیدن با هومن! کند مشغول انجا را خود کرد
شپزخانه وارد دنبالش ست مي. شد ا   ليو دهد  تشخیص را او بودن کالفه توان
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 شغولم اي بسته در ظرف کردن باز با را خود ملیكا!! بكشد پس دید نمي دلیلي
  ابرویش... برگرداند خود سمت به اهسته و گرفت را اش شانه هومن بود  کرده

  و... یا شنگهق اینقدر لباس این ببینم -: گفت شوخ نیمه و پرید باال تحسین به
شت نیمه را حرفش ض این حتي ولي!! بود پایین به رو ملیكا نگاه... گذا   وعمو

  کش ارام و برد پیش دست... بماند تمام نیمه هومن رویي پر که نشد باعث هم
شید پایین را سرش موي شه که خانومها فهمید  نمي... ک شان همی  مي را موی

  هاان ریختن و موها شدن باز با!!... کشند مي را کردنش بلند زحمت چرا بندند
 گاهن یا جمله بتواند اینكه از قبل اما... کرد بلند سر هم ملیكا هایش  شانه روي

  حیف -: گفت گرمي لحن با هومن بدهد  مرد این تحویل امیزي سييرزنش
  تي جیب داخل را او سر کش حرف  این با همزمان و!! بندیشون؟؟ مي نیست

  خمت وسایل بین -: گفت)!!!!( خود حواس کردن پرت براي و گذاشت شرتش
  کمي حرف این شيينیدن از ملیكا! نخورده؟ چشييمت به فرنگي گوجه و مرغ

شت مزبور ظرف سمت به دوباره و شد ارامتر  نگاهي ان محتویات به و برگ
  از بود پر ظرف داخل!!... رفت عقب عقب گامي دو هومن که ندید... کرد
  مرتب هم کلم و کاهو ظرف سييمت یك تازه... بود هم فرنگي گوجه... میوه

  تخم ولي... هست فرنگي گوجه اینجا -: گفت برگشتن بدون!! بود شده چیده
  گفت مي هدیه -: امد جلوتر و کشید نفسي هومن! کجاست؟ دونم نمي مرغ
سته رو چي همه سته و ش   ضهعری نبودن خالي براي فقط را این... کرده بندي ب
  یليخ... نكنه درد دستش مشخصه  بله -: گفت و زد تبسمي ملیكا! کرد بیان

 -: گفت اطراف به نگاهي با هومن! هسييت؟ تابه ماهي!... افتاده زحمت به
شه پیدا اینجا بخوایم هرچي که  گفت   ملیكا!! یمکن پیدا و بگردیم باید فقط می
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  چكکو کابینت ان در گفت مي راست هدیه... رفت کابینت سمت به و خندید
شید بیرون را اي تابه ماهي... شد مي پیدا چیز همه   سبد سمت به هومن... ک

  گذاشييته انجا را مرغها تخم هدیه داد  مي احتمال رفت  صييبحانه وسييایل
شد شپزخانه به دوباره... کرد پیدا باالخره... با شت ا ش را چاقو... برگ   و تبردا

 هم رنده اینجا دونید نمي -: گفت ملیكا که کند خرد را ها گوجه خواسييت
ست .. .نداره عیب -! نكردم پیداش... نه -! نبود؟ کابینت تو... نه -! نه؟ یا ه

شه ملیكا!! کنیم مي خردش خواد نمي رنده ست از را چاقو و گفت اي با   او د
  خدا از هم هومن!! بفرمایید شييما... کنم مي درسييتش من -: گفت و گرفت

سته  رحالد ملیكا!! کنم بیدار رو طاها رفتم من پس -: گفت و رفت بیرون خوا
 در دم از هومن!! براش هنوز زوده بخوابه  بذارید -: گفت ها گوجه کردن خرد
 باهم رو صييبحونه خوام مي... کافیه خوابه مي رو هفته کل -: گفت اتاق

شت ملیكا... رفت اتاق داخل و!! بخوریم   و کرد نگاهي اتاق سمت به و برگ
سعود... زد لبخندي  صبحانه براي را طاها جمعه روزهاي بود  همینطور هم م

شه کوچولو این اگه" گفت  مي و کرد مي بیدار سبه نمي صبحونه که نبا ...  "چ
 را او!!... هومن اما... فرزند به عشق از سرشار و بود پدر فهمید  مي را مسعود

 کرد  مي فكر که منصفانه... کرد نمي درك را او محبت همه این... فهمید نمي
سبت را او مهر شاهده اول همان از طاها  به ن   لحظات همان از... بود کرده م
  از... بودند رفته محضيير به موقت عقد شييدن جاري براي که روزي از... اول

 روزها ان چقدر... بود کرده بلندش هومن و بود افتاده زمین به طاها که وقتي
سیدند مي نظر به دور  طاها... شد خارج اتاق از ب*غ*ل به طاها هومن !! ر
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 -: گفت هومن. نمود مي الوده خواب هنوز و بود داده تكیه او شانه به را سرش
ست رفتیم  ما شوریم رو رومون و د شه -! بیایم ب شت ملیكا با   تهپخ املت دا

شید مي ظرفي داخل به را شده   جلب را توجهش طاها داد و جیغ صداي که ک
 .کرد

 را طاها حالیكه در... شد داخل هومن که گذاشت مي میز روي را املت ظرف
 مي داد و زد مي پا و دست طاها... خندید مي و بود داشته نگه ب*غ*لش زیر

شید شه -: گفت خندان هومن!! زمین بذارم... زمین بذار منو -: ک  مگفت... نمی
  روي را بچه هومن!! ندارم میل من -: طاها داد دوباره و!!! صييبحونه اول که

  روي طاها اینكه محض به!! نداریم ندارم  میل -: گفت و گذاشييت صييندلي
ست از و گرفت قرار صندلي  هب بدو بدو و پرید پایین زود... شد رها هومن د

 بار شدنش خارج از قبل و رفت او سمت به سریع هومن... رفت در سمت
ست معترض طاها... کرد بلندش و انداخت گیرش دیگر  -: گفت و زد پا و د

شمكش به حال تا که ملیكا! کنم بازي تاب خوام مي من   میكرد  نگاه دو ان ک
  سعي حالیكه در و داد تكان سري هومن! هست؟ هم تاب اینجا مگه -: گفت

!!  نه -! ندیدي؟ مگه... ساختمونه کنار اره -: گفت   کند مهار را طاها کرد مي
 باز را طاها داشت هومن... خندید ملیكا!! دید رو اونجا همه از اول که طاها -

  ملیكا!! داره هم سييرسييره مامان -: گفت طاها... داد مي قرار صييندلي روي
ست ش   لجبازي با طاها!!... بود امده در کارش یعني... داد تكیه صندلي به و ن

  روي از خواسييت مي!! بازي برم خوام مي... رم... ندا... میل من -: گفت
  سييرپا صييندلي روي و گرفت را بازوهایش زیر هومن که شييود بلند صييندلي

شت نگهش ست دلت قدر هر... اینجاییم شب تا ببین -: گفت و دا  مي خوا
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 هکودکان طاها... کن بازي برو بعد بخور رو صبحونت اول... کني بازي توني
  :گفت ملیكا به رو هومن... خوام نمي صبحونه من -: گفت و انداخت باال سر

ست قفلي یه یخچال رو -   سمت به تعجب کمي با ملیكا... اینجا بیارش ه
... امد هومن پیش و داشت برش بود  ان روي بزرگي قفل واقعا... رفت یخچال

  لمث هم آیسل که وقتایي مال... بیني مي رو قفل این -: گفت طاها روبه هومن
 اب طاها... شييه مي قفل مدتي برا تاب اونوقت... کنه مي شييیطوني زیادي تو

 به لقف این با طرفش دو زنجیر -! شه؟ مي قفل چطور تاب -: گفت فكر کمي
صل هم   رو صبحونت اگه حاال!!... شد سوارش شه نمي دیگه و شه مي و

 طاها!! کني بازي تاب توني نمي و کنم مي قفل رو تاب ظهر تا هم من نخوري
شید هم در را ابروهایش سره -: گفت و ک  تا!!! کرد قفلش شه نمي که رو سر

  خواست مي دلش هومن!!!... بازي تاب ظهر از بعد کنم مي بازي سرسره ظهر
  لويج زور به داشت... بگیرد گنده گاز یك بانمك شیطان کوچولوي این لپ از

  ملیكا به نگاهي هومن... خندید مي ریز که ملیكا... گرفت مي را اش خنده
شا  یعني که کرد ست ملیكا!! کن جمع رو ات خنده خواه شپزخانه به و برخا   ا

  ظهري اونوقت هم من -: گفت هومن... گشود را یخچال درب دلیل بي و رفت
سید مي نظر به متفكر همچنان طاها!! برمتون مي اینجا از دارم مي برتون ..  .ر
 هومن!! بكشييید املت برام -: گفت و نشييسييت صييندلي روي بعد ثانیه چند

شدن منفجر براي را دهانش شت را قفل! کرد چفت هم روي محكم ن  به و بردا
  خنده از که دید را ملیكا یخچال روي ان گذاشتن هنگام... رفت یخچال سمت

صدا اي ست را یخچال در!! شده سرخ بی   بیرون حین در و... بیا -: گفت و ب
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 ونهرودخ روي از چطور میدوني... نبود بلد شنا فیلي یه... طاها -: گفت رفتن
  سييوار هه مورچه دوش روي -! چطوري؟ -: گفت مشييتاقانه طاها! شييد؟ رد

  املیك البته... خندید غش غش و کرد ازاد را پنهانش خنده حرف این با و!!! شد
  خنده حال در که کرد دو ان به نگاهي طاها!!... خندید راحت خیال با هم

  فضاي در صبحانه!! خنده زیر زد هم طاها... بوده دار خنده خیلي البد... بودند
!!...  برود زودتر که خورد مي لپي دو که طاها... شد صرف شده  ایجاد شاد

 اورد نمي یاد به ملیكا ولي... خورد سیري صبحانه معمول طبق که هم هومن
 !!باشد خورده صبحانه اینقدر که را روزي
صد اش صبحانه کردن تمام از بعد بالفاصله طاها :  فتگ ملیكا که کرد رفتن ق

ستا  لحظه یه طاها - سهات وای ستاد عجوالنه. کنم عوض رو لبا  زود -)!!(: ای
... پوشاند و کرد خارج بسته از را طاها تازه لباس و برخاست ملیكا! مامان باش
سهایش به نگاهي با طاها  هب طاها عزیزم اره -! منه؟ برا اینا مامان -: گفت لبا

 -: گفت و زد لبخندي ملیكا! خریده؟ برام عمو -: گفت و کرد نگاهي هومن
صت بله شكر و کردن فكر فر شت کردن ت   بیرون بدو و داد تكان سري... ندا

  رو داده بهت خدا که نعمتي این قدر ملیكا  -: گفت ملیكا به رو هومن!! رفت
 اهاط اگه کنم مي فكر گاهي -: گفت و داد تكان سري تایید به هم ملیكا! بدون
ستم نمي هرگز نبود ست قد بزرگ غم این از بعد تون ست هومن! کنم را   و برخا

 گاهن صبحانه میز به ملیكا بزنیم؟ قدم کمي خواي مي -: گفت و امد سمتش به
... دبع کنیم  جمع باهم زود بیا... باشه -! کنم جمع رو میز باید -: گفت و کرد

  ظرفهاي حالیكه در... کرد میز کردن جمع به شيروع و داد تكان سيري ملیكا
سید   چید مي هم روي را کثیف ست؟ شه مي کجا رو اینا -: پر   بیرون -! ش
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ست مخزني یه حوض کنار   بذار ولي... اونجا... کنیم مي پرش پمپ اب از ه
 یگهد ساعت دو یكي تا کنم مي پرش... خنكه خیلي حاال ابش... بعد برا باشه
 ...کند پر را مزبور مخزن تا رفت بیرون حرف این با و! شييه مي گرمتر کمي
سایل کردن جور و جمع از بعد ملیكا ...  کرد مرتب را اطراف کمي صبحانه  و
سه یك داخل شابه چند نایلوني  کی  هب هم را انها که بود هم تنقالت کمي و نو
...  بود مخزن کردن پر حال در هومن... رفت بیرون و کرد منتقل یخچال داخل

!! کرد مي بازي نشيدني تمام ولعي با طاها پیچید  سياختمان چپ سيمت به
سره هاي پله از سریع و تند انچنان  گویا که خورد مي سر و رفت مي باال سر

 در را خود بازوان و زد لبخندي!!! شييود مي تمام سييرسييره   نكند عجله اگر
شید آ*غ*و*ش صي خنكي هوا! ک شت خا شت در را هوا این... دا  ماه اردیبه

 ارشک شدن تمام با!!... بس و کنند تجربه خودشان شهر در شد مي فقط و فقط
شت عقب به ملیكا! سردته؟ -: گفت و امد او نزد هومن   .. .نه -: گفت و برگ

 - :گفت بلندتر همزمان و زد بفرمایي دست با هومن!! شه مي خوب بزنیم قدم
  نمي که بود معلوم!... حرفا؟ چه... وا! نمیاي؟ تو... بزنیم قدم میریم ما طاها

  مواظب پس باشييه  -!! نه -: گفت زنان نفس نفس و عجله با و تند!!... اید
  اانه و پیچید مي موهایش بین باد... رفت ملیكا سمت به هومن! باش خودت

شت مي وا ر*ق*ص به را شفتگي این نمود مي سعي او و دا !! کند مهار را ا
  کارشون چي -: گفت و کرد موهایش به اي اشاره... شد نزدیكتر و زد لبخندي

شون برا بذار! داري؟  به خورن مي... اه -: گفت کالفه ملیكا!! کنن بازي خود
  از را او موي کش و خندید هومن!! برن مي سيير رو حوصييلم!! بینیم و دهن
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  از را ان بتواند ملیكا اینكه از قبل اما... بیا -: گفت و کشييید بیرون جیبش
ستش ست بگیرد  د شید پس د  مي هم خودم کردم بازش خودم -: گفت و ک
صت دادن بدون و! ببینم برگرد!! بندمش  به شخود احتمالي  اعتراض براي فر
شت ستش مچ روي را کش... رفت او سر پ  موهاي نمود سعي و انداخت د

ست دو با را بلندش شتانش وار شانه و ارام... کند جمع د   او موهاي بین را انگ
  سختتر... ولي... بود بخش ل*ذ*ت داشت  خوبي احساس... داد مي حرکت

ست با هدیه بود دیده اینكه!! کرد مي فكر که بود اني از   جمع را موهایش یكد
  حرکت یك با و انداخت مي انها دور را کش ثانیه دو از کمتر در و کرد مي

 را وهام توانست باالخره! رسید مي ساده خیلي نظر به کرد  مي سفتشان دست
 موها دور به و اورده در مچش از را کش و بگیرد دسييت یك با و کند جمع

سد  تا شد خم کمي!! که شد شل خیلي بابا  اي ولي بیاندازد   اچر این" بپر
!! زد ميتبس!!! گرفته دندان به را لبش و بسته را چشمانش ملیكا دید که!" شله؟

 حرکتي در" .نیستم هومن که بگیرم مشتم تو رو فسقلي توي نتونم من اگه یعني"
  او موهاي دور دوباره پیچ  یك با و کشييید طرف یك از را کش)!!!( ابداعي

  صداي و!! شد تموم -: کرد زمزمه لب زیر و! شد بهتر حاال آهان... انداخت
ستادن بیرون  -: تگف و رفت کنارش به!! شنید را ملیكا شده حبس نفس فر
 ...بیا پس -!! اوهوم -: گفت کند  نگاه او به اینكه بدون ملیكا! شد؟ خوب
  سبزیجات درختان  بود  اطراف محو ملیكا داشتند  برمي گام هم کنار اهسته

سته غنچه به تازه که رزي گل بوته چند زده  جوانه تازه ش شه. بودند ن   زا همی
  تكراري برایش محیط و ها صحنه این که هومن و... برد مي ل*ذ*ت طبیعت

سته که همین... برد مي ل*ذ*ت ملیكا کنار زدن قدم از بود    اعتمادش بود توان
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 هم حرفش بي حضييور همین بود  کنارش ترس بي که همین کند  جلب را
  تمام از عدب به... نكند فكر فردا به کرد سعي و گرفت باال را سرش!! بود غنیمتي

سب افكار شر از تا داد تكان سري... شاید اینكه به... محرمیت شدن   نامنا
  سييبز گوجه و رفت جلوتر گامي!!! بود امروز که بود این مهم!! شييود خالص

! کن امتحانش -: گفت و گرفت ملیكا سييمت به و کند درخت از را کوچكي
ست از را ان ملیكا ...  نرسیده که هنوز -: گفت و کرد نگاهي و گرفت هومن د
 هدیگ یكي حرف این با و! بخور است  خوشمزه نیست  مهم -. کوچیكه خیلي

 به هم ملیكا... کرد مزه مزه را دلپذیرش و ترش طعم و گذاشت دهان به و چید
  همزمان و کرد ریز ان ترش مزه از را چشييمانش... خورد یكي او از تبعیت
  افتادن راه حین در هومن! هست خوشمزه گید  مي راس ولي... ترشه -: گفت
شه یادمون -: گفت ست  زود -... بچینیم مقداري و بیاریم ظرف یه با   راب نی

شون؟ شه نوبرانه همین به مزش ولي... زوده چرا -! چیدن  دیگه که بعد... بودن
 باغ دور دوري  یك... کرد حرکت او همراهي به نیز ملیكا!! فراوونه جا همه

  جدیت با همچنان که بودند رسييیده طاها بازي محل نزدیكي به... گشييتند
شغول شید داد همانجا از انها دیدن با... بود بازي م  بازي تاب خوام مي -: ک

 هومن پسييرش  سييمت به ملیكا حرکت از قبل! دي؟ مي هل منو مامان کنم
شین جا همین تو -: گفت ست با و! دم مي هلش من... ب  چوبي نیمكت به د
 سعي که رفت طاها سمت به هومن و نشست ملیكا. کرد اي اشاره دیوار کنار
  تالش انتهاي در فقط!! نكرد کمكش شدن سوار در... شود تاب سوار کرد مي

شت به و!!! افرین -: گفت او موفق شین سفت -: گفت و رفت او سر پ   و ب
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ستهات شه -!! ها بدین هل زیاد -: گفت ذوق با طاها! بگیر محكم رو د ... با
شید باال کمي گرفت  را تاب انتهاي هومن   و رفت هر در بعد... کرد رها و ک

شت ... محكمتر -: گفت مي هي هم طاها... داد مي تاب به کوچكي هل برگ
  رو اش بقیه بلدي طاها -: گفت بعد و داد هلش اي دقیقه پنج!! محكمتر

شي غرق که طاها! بري؟ خودت   نیمكت طرف به هومن اره -: گفت بود  خو
  شكوفه تازه گلهاي و مو درختهاي روي را او نگاه... نشست ملیكا کنار و رفت

  لمحصو دیر خیلي مو -: گفت دید  خیره شوند انگور روزي بود قرار که اي زده
ست به براي میده   يم بله  -!! کرد صبر شهریور تا باید خوب انگور اوردن د
سمي هومن. دونم شتر مامان ولي -: گفت و زد تب   هاانگور فكر به اینكه از بی

  وا سمت به ملیكا! داري؟ دوس برگ دلمه!! ... ده مي اهمیت برگهاش به باشه 
 اینجا میایم وقت هر -: گفت لبخندي با هومن... اوهوم -: گفت و برگشييت

  فكر!! کنه مي کار چي رو اونا دونم نمي هم اخرش چینه مي برگ کلي مامان
  لمهد بیشتر بار دو یكي سالي خودش اخه!!! همسایه و در و فامیل به ده مي کنم
ست برگ  با و تند کمي... خیلي اره  -! دارین؟ دوس هم شما -!! کنه نمي در
  مثبت عالمت به را سرش همزمان ملیكا! کني؟ درست بلدي!!... ماست سیر

  کنن  مي درسييت کم که دارن حق مادرتون ولي... بله -: گفت و داد تكان
 محتاطانه بعد و کرد سييكوت اي لحظه چند هومن!! کردنش درسييت سييخته

 یه همین... ولي!! کنه ناراحتت ممكنه سييوالم این دونم مي ملیكا -: گفت
  مطلب این به راجع وقت هیچ دم مي قول دیگه بعد! بدونم خوام مي!!... بار

  جدیت با و کرد نگاه او صورت به شد  جلب هم ملیكا توجه! نكنم صحبت
  وختد روبرویش به را چشمانش و شد سینه به دست هومن!! بپرسید -: گفت
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  نیمكت به هم ملیكا! شدي؟ اشنا مسعود با چطور بدونم خوام مي -: گفت و
 ...کشید آهي و زد تكیه

شت شته اتفاقات دا شت مروري چید  مي ذهنش در را گذ شته بر دا  هک اي گذ
 چقدر بود  دانشييجو که زماني... گذرد مي ان از قرنها که بود این مانند حال
  دوست بزرگ و سبز سر محیط ان با را دانشگاهش چقدر   داشت نشاط و شور

شت ...  شدند نمي تمام هرگز روزها ان کاش اي... بود انرژي پر چقدر... دا
سها کردن دره دو روزهاي ستن بجاي که روزهایي... کال ش سهاي سر ن   کال

سته صي  دروس کننده خ صا شمانش که ظهر از بعد دو ساعت هم ان اخت   چ
 يم ستارگان جنگ دانشگاه سینماي در و پیچاند مي را کالس شدند  نمي باز

صلي زبان هم ان... دید شقي همینطور کنید فكر که نه!!... ا   براي فقط!! نه!! ع
  اي زهم چه واي... دانشگاه استخر یا و!!!! کنید باور... شود تقویت زبانش اینكه

شت ستن بجاي دا ش سالم تاریخ کالس در ن  هم سراخر و!! کني شنا و بروي ا
كه یا!! بود تر ضييروري بدنم براي این خب ... بگویي جاي این هاي ب   غذا

شمزه شگاه)!!!!( خو شیني دان شكده کنار صندلي روي بن   ساندویچهاي و دان
  زاره دوستانت با حالیكه در و بكشي دندان به را دانشگاه غذاي از تر خوشمزه

ستادان از تا ستي را همكالسیهایت و ا شان و ش ضای افتاب  در کردي پهن   تر
...  ندپیچا را ازمایشگاه ساعت شود نمي دیگر که چرا بروي ازمایشگاه به بدهي
سوب نمره جزو غیبت چون   سختیهایش تمام با!! اوه... پروژه و!! شود مي مح

 کتابخانه در همش امد مي خوشش اینقدر... بود درسش ترین داشتني دوست
شد شت یا کند تحقیق و با شیند اینترنت پ ستجوي موتور هي و بن   براي را نا ج
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سش شه که اي پنجره پنج بین از خداییش که کند فعال درو  صفحه روي همی
 هم ها دیگري ان ایمیل یكي!! داشييت تعلق درس به یكي فقط بود باز اش
  نداري دوس -: گفت اهسييته هومن!!... بود روزهایي چه!!... بماند!!!... که

شته به را اش خیره نگاه اینكه بدون ملیكا! بدي؟ جواب  - :گفت   کند رها گذ
   گفت استادامون از یكي بار یه... شش ترم... بودم دانشجو... گم مي!... چرا؟
  هیهت اونجا عملكرد نحوه از کامل گزارش یه و ساختماني پروژه یه سر بریم باید

یاریم و کنیم مه نظرمون به که چه هر... ب ته... الز ند الب چه از تا چ  هاي ب
  نوشييتن و اشيينایي حد در فقط ما و کردن مي کار اون رو داشييتند ارشييدمون

ستاد... بریم اونجا به بود قرار گزارش ست مي جورایي یه مون ا  به رو ما خوا
شنا پروژه و کار محیط صال رفتیم که اول... کنه ا ! ه؟چی به چي فهمیدیم نمي ا

  نفال گفتیم مي اون و این به هي!! که گرفت نمي تحویلمون هم کسييي یعني
ستاد ستاده رو ما ا سیم گزارش تا فر س   خب گفتن مي هم اونا بنوی ... یدبنوی

  ینب هست مشترك پروژه یه این که فهمیدیم رفت و امد دوبار یكي بعد خالصه
... خوندن مي ارشد هم اکثرشون که مختلف  هاي رشته در فني دانشجوهاي

 باالخره تا!! اومد نمي چشمشون به وجودمون اصال کارشناسي بچه هم ما خب
  بهمون پروژه به راجع کم یه کردیم راضييیشييون مون مراجعه بار سييومین در

سیم رو گزارش این تا بدن اطالعات شیم خالص شرش از و بنوی   ملیكا... ب
..  .بود کانكس یه که کاریشييون دفتر رفتیم -: داد ادامه و زد غمگیني لبخند

سر چهارتا داخلش سر دو شامل هم ما گروه البته... بودن پ .. .بود دختر دو و پ
  تنگذاش فرم یه کدوممون هر برا که بكنیم  جواب و سوال به شروع که خواستیم
شي  که هم ما... کنین پر رو اینا باید اول گفتن و جلومون   الرو کردیم فكر نا
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سممون شامل سوالها... کردیم پرش!! دیگه همینه کاري شجویي  شماره ا   دان
... شد مي هم مون خونه شماره حتي و!! خونمون ادرس و شهر دانشگاه  رشته 
 دیگه اخه!! دادیم گافي چه اونجا روز اون بینم مي کنم مي فكر خوب که حاال

...  نرسید عقلمون به که اونجا خالصه!!!... چي برا خونه ادرس و تلفن شماره
  امروز که کردن روونمون و دادن تحویلمون پرت و چرت کوچولو یه هم بعدش

  اونجا پسييرهاي از یكي -: پرسييید هومن که کرد سييكوت کمي!!! بیا فردا برو
سعود شجوي... اره -: گفت ارام ملیكا! بود؟ م شد دان   لتكمی برا و بود برق ار
  اون در حاضر افراد به راجع زیاد من البته... بود اونجا اش نامه پایان از بخشي

 هم خودمون داشكده ارشد هاي بچه از تا دو یكي که چرا نبودم کنجكاو پروژه
  زا رو سوالهامون و بودیم اشنا اونها با بیشتر حال هر به هم  ما و... بودن اونجا

سیدیم مي اونا شتم  خونه به که روز یه... اینكه تا... پر   كيی گفت  مامان برگ
 گفتم  معمول طبق هم من... خواست مي وقت خواستگاري برا و بود زده زنگ

  وت پسره گفته  مي مادرش گفت  و کرد نگاهم مشكوك مامان ولي... خیال بي
 با و! کجا؟ و کي بدونم بود جالب برام... اومده خوشييش ازت و دیده رو

سیدن ستي ملیكا... پروژه سر به گرده مي بر جریان فهمیدم سوال این پر   بر د
شید موهایش سمش هم همین برا!! کیه بدونم شدم کنجكاو -: گفت و ک   رو ا
  گفت  مامان... کیه نیومد یادم کردم فكر هرچه!!!... حمیدي مسعود... پرسیدم
شون صباني... داده وقت به ست مي که شدم ع  کردین مي هماهنگ بامن بای

 رتعم اخر تا باشه تو دست هم بعدش دونستم مي رو برنامت اوال گفت  ولي
 هم رو سربازیش هست  که مهندس بود  خوب شرایطش... دي نمي رضایت
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 ...لیسانسه فوق دانشجوي هم حاال... کاره مشغول هم اي کارخونه یه در رفته 
  ود پسره  یه هم خودش... نزدیكه ما به فرهنگي نظر از هم خونوادش گویا تازه

  گیم مي... نیومد خوشت اگه بیان  بذار! خواي؟ مي چي دیگه... داره خواهر تا
  :گفت دوباره و داد مي گوش حرفهایش به دقت با که کرد هومن به نگاهي!! نه
  باید اچر اصال ندارم  ازدواج قصد بگم تونستم نمي... گه نمي بیراه پر دیدم -

 که بود این!!... نه چراکه بود  خوبي موقعیت اگه!... زدم مي حرفي همچین
سمش کردم دقت خیلي پروژه  سر رفتم که بعدي دفعه...کردم قبول شنا   ليو ب

ستم سعود هم کدوم هیچ بدبیاري از... نتون ... بفهمم که نكردن صدا نامي م
ستگاري بودن اومده که روزي سري همون فهمیدم خوا ست پ   رو فرمها که ه

  وشگ من و زد حرف اون بیشتر... شدیم تنها باهم وقتي!!... کرده پخش بینمون
  و رفت این و شده متوجهم رفتیم اونجا که اولي روز همون از که گفت... دادم

هاي مد بت از و بوده باعثش خودش هم رو متوالي ا ها با عذرت هم فرم  م
  متلفن و ادرس خواسته مي و بوده کرده تایپ خودش که کرد اعتراف و خواست

سمي... بیاره گیر رو شته تب  هب مالیمي و معقول جوون -...: و زد آه یك به اغ
سید نظرم شتم رو قبلي مقاومت حس دیگه دیدنش بعد... ر صوص... ندا   بخ

 کردم منوط رو جوابم... بودمش دیده کاري و جدي خیلي هم پروژه سر در که
  تك ...ترسييید مي کرد  تحقیق خیلي پدرم... حرفها این و تحقیقات بعد به

 هب کردنشييون رد بر مبني حرفي کوچكترین ولي... ایندم نگران و بودم بچش
  اولش از که هم مامان... کرد اعالم رو رضایتش بابا که بود این... نیومد دست
 که بود این بشناسمش  بیشتر خواستم مي و ترسیدم مي هنوز من... بود راضي

شتر بار هر و... شد تكرار باري سه دو خونمون به اومدنش  به پیش دفعه از بی
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 من براي و داشييت که اي سييرمایه بزرگترین شييدم  مي واقف خوبش اخالق
ته... بود مهم خیلي یده هم کاریش محیط در رو این الب   جالبتر و بودم فهم

كه  تاش بودن مطلع رغم علي این یان از دوسيي   کوچكترین خودش ولي جر
  از هسييت ما بین خبري بده نشييون که رفتاري یا حرف یا نامناسييب برخورد
یه با که بود همونطوري هم من با... داد نمي بروز خودش   خونوادش... بق
شنهاد شتر خوام مي من اگه که دادن پی شنا باهاش بی شم ا شتهد محرمیتي یه ب   ا

شیم صال گفت  و وایستاد جدي خیلي بابا ولي با   یزيچ چنین ما خونواده تو ا
ست مرسوم   حد تا را سرش و زد پوزخندي ملیكا!!! هیچي یا دائم عقد یا... نی
... نبود پوزخند از خبري هومن غمگین نگاه در اما... انداخت پایین ممكن
  و بود هگرفت صندلي لبه به پاهایش کنار را دستانش که داشت نظر زیر را ملیكا

شید مي زمین روي نامفهومي خطوط پایش نوك با   رهخی ان به دقت با خود و ک
  رو بله ماه دو بعد... اوهوم -! اره؟ کردي قبول بعدش -: گفت ارام... بود شده
 -: شييد تلخ ملیكا خنده دوباره! بودین؟ نامزد چقدر -... همین دیگه و گفتم
سال  یكي... بمونیم نامزد مدتي بود قرار سم من هم که دو شه تموم در  هم و ب
شتر ماه هفت ولي... اون شته نامزدیمون از بی سم که بود نگذ   برا دومون هر ا

شجویي عمره شجو زوجهاي برا شد  اعالم دان ...  شدن مي قائل اولویت دان
  یمون زندگ خونه سر بریم سفر بعد و کنیم جور و جمع ملیكا بیا گفت  مسعود

  رو اون خودش قول به که داشت پراید یه... نداشت اي خونه مسعود موقع اون
  کمك رو هم هیچوقت... بود سييياله 65  61 همش بود خریده وام با هم

  همون در... داشييت ارزش خیلي من براي این کرد  نمي حسيياب خونوادش
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 مي دلم هم خودم نكردم  مخالفتي که بودم گرفته انس بهش اینقدر ماه چند
  سفر ینا گرفتیم تصمیم که بود این... کنیم شروع رو زندگیمون زودتر خواست

  طشرای یكماه  از کمتر عرض در... مشترکمون زندگي اغاز براي باشه اي بهانه
  ریمب اینكه بر مبني داشتن هایي زمزمه مادرش و پدر... اوردیم فراهم رو اولیش

  خوایدب رو راستش اما... بود طبقه سه خونه یه خونشون... اونا خونه باالي طبقه
.. .بودم کرده طي مسعود با اول همون از که بود چیزي تنها این نكردم  قبول من

شم م*س*تقل زندگي از من اینكه   رو جایي یه هم همین خاطر به... میاد خو
شت از بعد و کردیم اجاره   دوباره... شدیم خودمون خونه روونه سفر  از برگ

ست مي هومن... کرد سكوت   براي یكبار... بداند باره این در را چیز همه خوا
  دوباره همین براي... باشييد کار در بعدي دفعات نداشييت قصييد... همیشييه
سید ضي باهاش زندگي از -: پر شت به اینبار ملیكا! بودي؟ را  به و دز تكیه پ
! !خیلي... اره -: چكید چشمش گوشه از اشكي قطره باز اما... کرد نگاه اسمان
شك وقتي هومن ساس دید  را او ا ست  کرده روي زیاده کرد اح   همین براي ا
سید را بعدیش سوال   دنکر زندگي با تازه -: داد ادامه ارامي به ملیكا اما... نپر

.. .نبودم ارومي دختر بینید مي که اینقدرها من... خوبه چقدر فهمیدم باهاش
  رو رفتارهام هم من شد  موجب کم کم داشت رفتارش تو اون که ارامشي ولي

شد حرفمون اگه... موند مي تمرین یه عین... کنم کنترل  هک بودم من این... می
  ددا اوج در اون ولي... داشتم دعوا شدم  مي عصباني گرفتم  مي جبهه سریع

  نمي مطمئن که وقتي تا و... صبر و بود سكوت العملش عكس هم من بیداد و
 مي اروم که بعد ولي بگه چیزي نداشت  امكان شده خالي حرصم کامال شد 

 همیشه که داد مي تذکر باز هم سراخر و داد مي توضی    زد مي حرف شدم 
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شكالت ستن حلتر قابل ارامش با م  هم من که شد  باعث اون روال این... ه
  فرزندي كت نتیجه بیشترش کنم فكر که بازیهایي لوس اون به باشم قادر کم کم

  و تاب از که کرد  نگاه طاها به و کشييید نفسييي هومن!! کنم غلبه بود  بودن
سره صدکي  شاپرکي  شاید... دوید مي چیزي دنبال و بود کنده دل سر   قا

  بعد چقدر طاها -!! بپرسييین دارین سييوالي باز اگه -: گفت ملیكا... چیزي
سال حدود -: بود واقعي ملیكا لبخند اینبار! اومد؟ دنیا به ازدواجتون   برص یك

 کردم تموم سال همون رو درسم من البته بشه  تموم دومون هر درس تا کردیم
  ممیرفت رو یكسال اون هم من!! کرد دفاع نامش پایان از بعدش سال مسعود ولي

 !مسعود؟ همراه -... بود کرده معرفي استادمون که اي پروژه سر یعني سرکار 
 هس و بود شهر از خارج گفتم  بهتون هم قبال...  بود دیگه پروژه یه!!... نه -

صله شهر از ساعتي شت فا شتر خب!!... دا سال از بی   زا بعد ولي رفتم یك
!  اره؟ شدي  حامله رو طاها -: شتافت او کمك به هومن که کرد مكثي... اینكه

 مي نگاهش م*س*تقیم هومن ! برم نتونسييتم دیگه اون از بعد...  اوهوم -
  زا را این کرد  مي اذیتش چیزي است  قرار بي ملیكا کرد  مي احساس... کرد

صبي حرکات و پاها تند حرکات شتانش ع :  یدپرس حوصله با... فهمید مي انگ
 !!بود چیزي بود  بله! بگي؟ بهم بخواي که هست چیزي! ملیكا؟ -

  رپ حالت با!!... بود نگفته کسييي به حال تا که چیزي!! بود چیزي بود  بله
 :گفت تشویشي

 !!کنم مي گ*ن*ا*ه احساس -
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  او کنار حضورش به گ*ن*ا*هش احساس شاید کرد  جواب در توقفي هومن
 :کرد مي ارامش و داد مي گوش بایست مي حال هر به اما گشت  مي بر
 !چرا؟ -

 :گفت و چرخاند مخالف سمت به را نگاهش ملیكا
  داشتیم قصد ما... شد فوت شوهرم پدر که بود یكساله حدود طاها -

مان پارت  مادر که بود دار و گیر همین در... بخریم خودمون براي کوچكي ا
 هم نم خواست منو نظر مسعود!!... پیششون بریم که داد پیشنها دوباره شوهرم

  راشب که بود شييرطي تنها این یعني... گفتم بهت ازدواج قبل رو نظرم گفتم
شته ضوع این درباره هرگز دیگه هم اون... بودم گذا   سال بعد... نزد حرفي مو

 هسخت براش طبقه سه خونه اون در زندگي که گفت  مسعود مادر شوهرم  پدر
سن مي کمي شبها و ست و تر شن رو اونجا که خوا   بجاش اپارتمان یه و بفرو

 مادر اسييم به اپارتمان یه و فروختیم رو اونجا خالصييه... تره امن که بخرن
 ...خریدیم شوهرم

 !کرد؟ مي زندگي تنها شوهرت مادر -
سعود خواهر دو هر... نه -  ما از قبل کمي یكیش... کوچكترن ازش م

ست سالیش 60 حدود کنم فكر حاال دومي ولي بود کرده ازدواج  هنوز و ه
 ...نكرده ازدواج

 !کني؟ مي گ*ن*ا*ه احساس نرفتي پیششون اینكه از -
 ستهب و باز بار چند بودند شده خیس دوباره که را چشمانش و کشید آهي ملیكا

 :گفت و کرد
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  خدا بودم  توجه بي مادر یك تنهایي به من چون کنم مي فكر همش -
 !!چي یعني تنهایي بفهمونه بهم که گرفت ازم رو مسعود هم

 ...شدند روان صورتش روي تند تند اشك قطرات حرف این با و
  تمرکز کمي با!! ... کند ارام چگونه را دختر این و بگوید چه دانست نمي هومن
 :گفت

  هاینك براي فقط بگي خواي مي یعني! زني؟ مي داري حرفیه چه این -
 رفته یادت... گیره مي ازش رو پسييرش کنه  اثبات رو مادري حقانیت خدا

  عمر... ؟!ملیكا!! سخته چقدر مادر براي فرزند فقدان و مادره اون پسر مسعود
ست ست  د ست نه خدا  من!!... داره حكمتي کارش هر از خدا... تو و من د
 ره حال هر به... کنم نمي تو تصمیم بودن غلط یا درست مورد در بحثي اصال
سي سعود به رو این ازدواجت از قبل تو و داره هایي آل ایده زندگیش براي ک  م

  اشبر موضييوع این اگه... بود کرده قبول رو تو شييرط این با اون و بودي گفته
  گ*ن*ا*هت احساس پس... بكشه کنار اول همون تونست مي بود مهم خیلي

 !!نیست درست
 :گفت خیس چشمان همان با و کالفه ملیكا

 به نه یا بوده درسييت کارت ببیني خواي مي وقت هر گه مي مامان -
  نوجدا عذاب احساس ببین! چیه؟ احساست بهش راجع ببین کن  رجوع دلت
  این کنم مي فكر چرا!... چیه؟ دارم من که بدي حس این پس! نه؟ یا داري

 ..!.کنم؟ نگاه شوهرم مادر چشماي تو تونم نمي دیگه چرا!... من؟ برا مجازاتیه

http://www.roman4u.ir/


 167 و عشقطواف 

شید آ*غ*و*ش به را خود بازوان و   این... لرزید مي... بود شده سردش باز ک
سي ست ان با تمام ماه هفت که بود ح سعود مرگ... بود گریبان به د  یك از م
  حرف این هرگز... بود اورده درش پا از دیگر طرف از ناراحتیش حس و طرف 

سي به را ست نمي... بود نزده ک ست سري چه این دان   تمام مرد این پیش که ا
  و خط او با صحبت هنگام به چرا فهمید نمي... شود مي رو قلبیش مكنونات

 !!گوید مي را ها نگفته... شكند مي را مرزها
  رو دل راز کمتر... صحبت کم اما... بود همیشه... حاال فقط نه... بود حساس

 !!!باشد نگفته هومن به که بود نمانده چیزي کم مدت این در ولي... کرد مي
  حاضر حال در... گرفت دست در را او بازوي هردو و چرخید طرفش به هومن

 مي کرد  نمي فكر این از غیر چیزي به بود  مهم برایش او کردن ارام فقط
ست ساس دان ست درست گ*ن*ا*هش اح ست نمي ولي نی  را این چگونه دان

ست نمي بفهماند  او به   بهتجر بي زیادي زمینه این در!! کند ارامش چگونه دان
 !!!بود

 !!امد نمي خوشش کردن نصیحت از
 :گفت و کرد مزه مزه دهان در را کالمش

شون که ادمایي - ست  اینه صافیه به دل شكلي هر وقتي ا   ن بین مي م
 به گرهي هر که کنن مي فكر و گردن مي خودشييون گ*ن*ا*ه از ردي دنبال
شون علت شون گاه... بوده خطا   خلق امتحان برا رو ادماش خدا که ره مي یاد
 يم سخت بیشتر داره دوسشون که کساني به خدا که میره یادشون گاه... کرده
 ...گیره
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شت را قبل حال و حس همان ملیكا   دلش در امیدي بارقه اینبار  انگار ولي دا
 خودش تبرئه در سييعي بخواهد  انكه بي بود  شييده باعث همین و بود تابیده
 :گفت... باشد داشته

  خواست  مي ازم اگه... گفتم رو نظرم من و خواست نظر ازم مسعود -
  ينم نه خدا  به... اوردم نمي نه حرفش تو... بریم   گفت مي بهم اگه...بریم

 !!اوردم
 :گفت و اورد فشاري بازوهایش به هومن

 همه این رو خودت چرا... شييناسييمت مي... مطمئنم... دونم مي -
 !!دي؟ مي عذاب
شمان در ملیكا سي چ   و شناختش مي اینقدر بود  مطمئن او از اینقدر که ک

 :گفت و نگریست مظلومانه داشت  باورش
ضي حتي من - شون خودمون کوچه تو بودم  را . ..بخریم اپارتمان برا

  کرده  زندگي محله اون تو عمره یه گفت  نخواسييت خودش اما...نزدیكمون
  خواست خودش... شناسه مي رو همه اونجا گفت  داره  دوس رو اونجا گفت 
 ...خواست خودش بمونه  اونجا
 :گفت محكمتر هومن

 ...خبره با هاش بنده دلهاي از خودش خدا -
 :داد ادامه او چشمان در عمیق نگاهي با و
  اهناخوداگ و کني هضمش بتوني که بوده اوني از تر سنگین غم این فهمم مي -

 !!...خودت از نزدیكتر و بهتر کسي چه و گرده مي مقصر دنبال وجودت
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 :گفت خواهش و سردرگمي از سرشار لحني با و پرید او کالم مابین ملیكا
 !!!!!!!!!نبودم؟؟ مقصر من یعني -

  انگار اوست  جواب به بسته وجودش تمامي انگار که کرد مي نگاهش جوري
شكل این حل کلید انگار!! شد مي حل چیز همه او تایید با  در فقط و فقط م

 !!اوست دستان
  ان به حال باشييد تر جدي اش قیافه که کشييید درهم را ابروانش کمي هومن

  دانسييت مي... حرفش باور براي ملیكا بلكه خودش  نه البته داشييت احتیاج
 رد مقابلش دختر حال دانست مي و اوست رساندن باور به چیز مهمترین حاال

 :گفت قاطعي لحن با... دارد قرار ممكن حالت ترین دفاع بي
صال... نه -   کوچكترین تو که اي حادثه... بود حادثه یك فقط این... ا

شي شتي درش نق صال!!... ندا ضوع این با امدن کنار براي!!... نكن شك ا   مو
 !!کني دور خودت از رو حس این باید... باید

  رضیهف دوباره تا گشت  مي تردیدي و شك دنبال مقابلش فرد چشمان در ملیكا
  دیگر بار تا... بداند تلخ حادثه این متهم را خود دوباره تا... بكشد پیش را اش

 جودو که تردیدي... نبود که شييكي... بگیرد نتیجه و بشييمارد را اشييتباهاتش
شت ست مي ناخوداگاهش ضمیر در نیز خود... ندا شد خوا   پس... اما... نبا

 علم!... چرا؟ بدون شد مي مگر!... چرا؟! شد؟ نازل سرش بر چگونه بال این
 !!!نه گفت  مي که ریاضي
 کاري مک کسي جایي یكي یعني... ریزد مي فرو ساختماني وقتي بود یادگرفته

 دنبال اش ریخته فرو زندگي براي و... بنایي   پیمانكاري مهندسييي  کرده 
 ...خودش از نزدیكتر کسي چه هومن قول به و!! گشت مي مقصر



wWw.Roman4u.iR  150 

 

  قیافه که هومن و پرداخت تفحص به روبرویش فرد چشييمان عمق در دوباره
 :کرد زمزمه لب زیر و!! نكرد دریغ او از را ترش جدي چشمان و جدي

 !!نكن تردید -
 :گفت م*س*تاصل و منظور بي ملیكا

 !کنم؟ کار چي من باید حاال -
 همان شك بي داشت  رو پیش حاال که دختري این... کرد نگاهش دقیق هومن
  و ادایست مي مقابلش که دختري همان... نبود شناخت مي که سختي سر دختر

 مي خودم گفت مي که!!... نداره شييما به ربطي هیچ موضييوع این گفت  مي
 کجا و کي دانسيت نمي... بود ممكن حالت ترین شيكننده در حال!!... تونم

ست  زمان همین دختر یك دل در نفوذ راه بهترین که بود  شنیده   صدایي با ا
 :گفت محكم اما اهسته

  بعد... بعد و رو اطرافت وقایع بعد... رو خودت اول... کن باور -
 ...منو

  ثلم که تاییدي... داد تكان تایید به سري هومن که بود خیره او به هنوز ملیكا
 ...شده تمام کار بگویي تواني نمي نكوبي تا که میخي... ماند مي اخر میخ

ستش ست بازوي از را د شید ملیكا را  در و برد او صورت سمت به ارام و ک
 را او العمل عكس کرد  مي سييعي حرکتش لحظه به لحظه هر در حالیكه

 :گفت و گذاشت راستش گونه روي برنیانگیزد 
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 یشهم اندوخت  تجربه گذشته از میشه نبوده  گذشته به وقت هیچ زندگي راه -
... گردوند برش شييه نمي دیگه اما... نكرد فراموشييش میشييه گرفت  عبرت

 !!نداره بر در دیگري چیز حسرت و ازار جز گذشته  در سرگرداني
 :گفت و اورد لب بر را تبسمي و
 خودت از رو دودلي و تردید... کنه مزه زبونت زیر زندگي دیگه بار یه بذار -

 حق... طاها حق... توه حق این... توني مي باش داشييته اطمینان... کن دور
 !!!من

 ...بست را چشمانش ملیكا
سا طاقت برایش گرما این شعه این بود  فر ستانه از بیش ساطعه ا   شتحمل ا
 ...بود

 !!...کنونیش تحمل از بیش حداقل
  دهام یكي انگار... دیگر وقت هر از سبكتر سبك  خیلي بود  شده سبك اما

 ...باشد برداشته را هایش شانه روي موجود بار تمام و باشد
 ...بود نشده داده پس راحت اینقدر نفسش بود  مدتها... کشید نفسي

 ...دیگر نفسهاي بعد و
 ...مرتب و ارام

شمانش شود را چ سیل پرتو از عظیمي حجم با باز و گ ... شد مواجه شده  گ
 چه و تهگف چه و کجاست فهمیده انگار تازه... گرفت پایین نگاه شرمسار اینبار

 !!شنیده
 !!شد سردش
 !!!بود سرد و کمرنگ دنیا رنگ  پر شعله ان غیاب در چقدر
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 ...زد گره هم در را بازوانش دوباره
 !!...لرزید

 مي را زمین کوچكي چوب تكه با که رفت طاها سمت به اي ثانیه هومن نگاه
  ملیكایش سمت به دوباره و... چیزي کرمي    اي مورچه دنبال به شاید... کند

  ايپهن با و اورد پایین بود  برده باال که ارامي همان به را دسييتش... برگشييت
  و کشييید باال را صييورتش بود  داده قرار او چانه زیر که اش  سييبابه انگشييت
 :گفت و زد لبخندي

 !سردته؟ -
صر تكان به ملیكا شش به کوتاه اي لحظه هومن... کرد تایید سر مخت   آ*غ*و*
شرد ست... کرد رهایش و ف ست و برخا   و کرد بلند خود با و گرفت هم را او د
 :گفت

 !!رقب به زنم مي اونو داریم  برقي بخاري یه ساختمون  تو بریم بیا -
 :گفت و زد تبسمي ملیكا

 !بخاري؟... خرداد نزدیک حاال -
 :گفت تعارف بي هومن

 !داره؟ اشكالي چه اره  -
 :گفت و کشید را دستش و
 ...بیا -

 در را کرمي حالیكه در و شييد بلند طاها... گذشييتند مي طاها کنار از وقتي
 :گفت داد  مي نشان دستش
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 !!!کردم پیدا چي ببین مامان -
شش ملیكا   قدم كی بود  گرفته خود به اي ترسیده قیافه حالیكه در... شد چند
 :گفت و رفت عقب

 !!زمین بندازش زود! طاها؟... ا   -
 :گفت و خندید هومن

  اتاق  تو ببرم مامانو من بره  جایي نذار ولي زمین  بذار اونو طاها -
 !!کنیم بازي باهم میام

 :که کرد اعتراض سریع ملیكا
 !کرم؟ با -

 :گفت   کرد مي حرکت به وادار دوباره را او حالیكه در هم هومن
 !!!بگیره یاد و بگم طاها به که دارم کرمها به راجع مطلب کلي... اره -
 !!کرد اي خنده شده  چندشش باز بود  معلوم که ملیكا چهره به و

ضي هومن ضي بود  را شتر امید بارقه... دیگر وقت هر از تر را شت و بی  در ربی
 مي رنظ به محتملتر برایش ملیكا اوردن دست به حال... شد مي افروخته دلش

سید  ساس را شدنش نرم ر   موبایلش اتاق به ورود محض به... بود کرده اح
 بود 00 ساعت... انداخت نظري ساعتش به و برداشت را گوشي... خورد زنگ

شته هم صفحه االرم روي و ملیكا به پیامك دادن موقع و   قرص بود شده نو
 !!!ملیكا

 :گفت و کرد بلند گوشي از سر
 !دیگه؟ اوردي رو قرصت ملیكا -

 :فتگ گیجي به بود  نیامده بیرون پیش لحظات مكالمه فكر از هنوز که ملیكا



wWw.Roman4u.iR  151 

 

 !قرصي؟ چه -
شت سمتش به تند گام یك هومن   اد د مي تكاني را گوشیش حالیكه در و بردا
 :گفت

 !!نیاوردي بگو داري جرات اگه فقط -
  تواقعی... کرد فكر کیفش محتویات به سریع و داد قورت را دهانش اب ملیكا

  پیامكهاي که انجایي از ولي بیاورد خاص روز ان براي نبود یادش که بود این
 که ودب داده قرار کیف در بسته یك احتیاط براي رسید مي برایش هومن روزه هر
 مرد این ...کشید راحتي نفس!! کند استفاده ان از بتواند نباشد خودش منزل اگر

  از تندتر اخالقش که بود کرده تجربه خوب خیلي و!! مسييعود نه بود هومن
 :گفت و انداخت باال ابرویي!!... باشد مي سابقش شوهر

 !!میشه؟ چي باشم نیاورده اگه حاال -
شمان به دقیقي نگاه هومن  سي انها در کرد  او چ  شلوغي کمي ولي ندید  تر

 !بود اورده شك بي پس!... چرا؟
 :گفت لبخندي با و داد تكان سري

 !!بخور رو قرصت هم تو میارم  بیرون باالیي کمد از رو برقي بخاري من تا -
 :گفت و رفت پیشش سال چند جلد در اي لحظه ملیكا

 !شد؟ مي چي بودم نیاورده اگه بدونم خوام مي من ولي -
  رفت شسمت به قدمي نیم بشاش  اي قیافه با و گرفت باال را ابرویش یك هومن

 :گفت و
 !بدوني؟ خواي مي واقعا -
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  یششپ ساعت چند اشتباه دیگر هرگز بود  شیطنت پر زیادي هومن قیافه!! نه اوه
  و گرفت پیش دفاعي را دسييتش دو هر... نداشييت امكان کرد  نمي تكرار را

 :گفت
 !!!بهتره ندونم همون... نه... نه -

 :گفت و خندید بلند هومن
 !!داروت سراغ برو زود پس... خب خیلي -

شت  تقال کمي با را بخاري شت قرار باالیي کمد درته بردا   صلو برق به... دا
شن را هایش دکمه از یكي و کرد   صب   خنكي رغم علي چند هر... نمود رو
 متوجه کامال یكماه این در ولي... بود حاکم مطبوعي هواي روز  ساعت ان در

 !!است سرمایي اندکي ملیكا که بود  شده
 :پرسید هومن شد  وارد که ملیكا

 !خوردي؟ -
 بله -
 ...اینجا بیا پس -
  و امد جلوتر... بدهد حرفش اجراي براي فرصييتي ملیكا به اینكه بدون و

 :گفت و نشاند بخاري از متري یك فاصله به و گرفت را بازویش
 !!سردته واقعا انگار اوه -
 اب همراه ملیكا... بود دستش در که کرد ملیكا بازوي به اي اشاره حرف این با و

 :گفت تبسمي
 !!سردن معمول طور به بازوهام و دستها -

 :گفت و برخاست هومن
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 !!طاها سراغ برم من... شي مي گرم کمي تا تو حاال -
سن بزرگترین از یكي... داد تكیه دیوار به و زد لبخندي ملیكا   ینا هومن  محا

 !!دانست مي خوب را این... کرد مي ایفا خوبي به را طاها پدر نقش که بود
  رميگ کرد  خواني باز دوباره ذهن در بود  افتاده اتفاق صب  از که را جریاناتي
 ...شد فكرش تتمه نیز آهي همزمان و... کرد پر را قلبش مطلوبي

  بعد هم ان بخاري  مالیم گرماي حال و بود نخوابیده اصال که را گذشته شب
  بعد که ارامشي اینها همه از مهمتر و!!... کامل اي صبحانه و سنگین ورزشي از
سب هومن با صحبت از ست همه و همه بود  کرده ک ست در د   و داده هم د

 ...بودند گشته چشمانش شدن خمار و گرم سبب
ست مي و بود رفته تازه هومن... انداخت در به نگاهي  تا حداقل طاها که دان

 مي را صيييدایشيييان هم همانجا از... گیرد مي حرف به را او سييياعت نیم
 !!بود شده شروع تازه طاها چراهاي...شنید

  و کشييید دراز پهلو به بخاري مقابل در و... دقیقه پنج فقط... گفت خود با
  خواسييت مي فقط بخوابد  خواسييت نمي... داد قرار سييرش زیر را دسييتش

 !!باشد داده تنش به استراحتي
 هن فاصله این در و... کردند مي بازي باهم هومن و طاها که بود اي دقیقه پانزده

شم کرم به کم کم بلكه بودند کرده صحبت ان انواع و کرمها از از تنها   و ابری
 که ودب این مانند... بودند پرداخته نیز حشرات مختلف انواع به انجا از و پروانه
 ...باشد کرده تدریس برایش را مهره بي جانوران از کاملي فصل هومن
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  روي را طاها!... امد؟ نمي چرا ملیكا... کرد سيياختمان طرف به نگاهي نیم
ستهایش سره راه نیمه روي و چرخاند خودش دور دوري یك و کرد بلند د   سر

 ...خورد سر ان پایین تا طاها... کرد رها و داد قرار
 :گفت و امد خوشش

 !!بازم -
شت را کودك دیگر یكبار  در و دکر سرسره سوار قبلي از باالتر جایي از و بردا
 :گفت کردن رها حین

 .بیام بزنم مامان به سري من کن  بازي خودت کم یه طاها -
 ...رفت ساختمان داخل به و

  توانسييت مي حتي بود  کشييیده دراز ملیكا کرد  نگاه داخل به اتاق در دم از
 !بود خواب... بشنود را او مرتب و کشیده نفسهاي صداي
  لبخندي... نشييسييت پا دو روي کنارش و رفت پیش سييرش باالي تا اهسييته

 ان برایش بودن او بي چقدر و داشت دوستش چقدر... گشود هم از را صورتش
باره فكر!! بود مفهوم ماه در یب برایش پیش یك یب نمود  مي عج   ترین عج

  این بدون مگر!! اسييت؟ کامل زندگیش داشييت ادعا چگونه!!! ممكن مسيياله
  شييد مي بامزه طاهاي ان بدون و بود خوابیده مقابلش معصييومانه که دختري

 !!باشد؟؟ کامل
ستد بیرون صدا بي را عمیقش نفس کرد سعي و شتش نوك... بفر   ارام ار انگ

  تشصور اجزاي تك تك دقیقتر و کشید بودند  پخش زمین بر که موهایي روي
  وير بتواند که بود ان مانع همواره مقابلش دختر نگاه حیاي... گذراند نظر از را

شم او صورت سپارد خاطر به جز به جز و بچرخاند چ شنگي حس... ب   از ق
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ستش زیر روز ان صحبتهاي و اتفاقات سته اینكه... دوید پو  را لیكام بود توان
! !بود عالي کند  اعتماد و باشد راحت او با یا کند خودش مورد در فكر به وادار
شف امروز ولي شت  هم دیگري ک ست نمي اگرچه دا   بگوید قطعیت به توان

  ليخی این و داشت اش درباره خوبي حس تردید بدون ولي دارد دوستش ملیكا
 !!!بود عالي از بیشتر

 !!!!ببرد خود منزل به همانجا از و بگیرد را دستش توانست مي کاش اي
!!! نامحرم شييد مي برایش دیگر موقع  همین فردا... زد خود فكر به پوزخندي

 !!شد؟؟ مي مگر!! ناممكن و بود عجیب خیلي
ستي... خورد چرخ ملیكا ظریف تن روي نگاهش   قرار صورتش نزدیک که د
شت سه دا سش ریتمیك حرکات با که اي سینه قف  مي ایینپ و باال نرمي به تنف

 ...بودند شده چفت هم روي و گرفته زاویه که پاهایي و رفت
شید پوفي ست و ک صله... برخا ستش باري چند و گرفت فا شت را د   ردنگ پ
 !!بود صبر به نیاز داشتنش براي... کشید خود

شي و پتو و رفت کمد طرف به شت بال  هب کرد  خاموش را بخاري اول... بردا
سب اتاق هواي نظرش ست مي که انجایي تا را پتو... بود منا ست به توان   گياه
ست شده سر سرش زیر او بازوي حتما کرد فكر و انداخت رویش   براي...ا
ستش مالیمت به همین ست با و داد قرار او سر زیر را د شت سعي دیگر د   دا
 ...بدهد هل او گردن و سر زیر به را بالش
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 چشم سرعت به هومن دیدن با... کرد باز نیمه را چشمش و خورد تكاني ملیكا
  و او بازوي روي دستش دادن قرار با هومن که نمود شدن بلند در سعي و گشود
 :گفت و برگرداند بالش روي به را سرش دوباره داد که اندکي فشار

 ...بخواب نیست  طوري -
 :گفت سریعتر هومن که بگوید چیزي خواست خوابالوده ملیكا

 يم بیدارت خودم میام بعد خورده یه...بخواب... پره مي خوابت نگو چیزي -
 ...کنم

 ...کرد ترك را اتاق و نموده مرتب او روي را پتو و
 مچش دیشب اینكه بر عالوه... بست را چشمانش دوباره خواسته خدا از ملیكا
  جالب و بود نكرده درسييتي خواب هم پیش شييبهاي بود  نگذاشييته هم روي
  خواب داشت هایش  خوابي بي همه عامل کنار در درست اینجا    حاال اینكه

 !!!کرد مي تجربه را راحتي
ستش هومن بود  کافی دیگر خواب و بود نیم و دوازده ساعت   روی ارام را د
شید ملیكا موهای شمان کردن صدا دوبار یكی از بعد... کرد صدایش و ک   چ

  و زد لبخندی ولی بودند  خمار هنوز چشييمانش شييد  گشييوده هم از ملیكا
 :پرسید هومن... نشست

 خوابیدی؟ خوب -
 :گفت جواب جای به ملیكا

 !چنده؟ ساعت -
 ...نیم و دوازده -

 :گفت و کشید ای خمیازه ملیكا
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!...  !برد خوابم که شد چی دونم نمی ولی بخوابم خواستم نمی... بله -
 کجاست؟ طاها

 :گفت و خندید هومن
  و! شناسه می رو باغ جای به جا حاال!!... داره انرژی چقدر... ماشاا -

شرات تمام امار کنم فكر شته هم رو باغ ح شه دا  بازی تاب هم کلی تازه!! با
  ولی... رگ تو زدیم بالل یه... خالی جات هم بعدش... بازی سرسره و کردیم

 !!خوایم می ناهار...شیم می تلف گشنگی از داریم حاال خب
 :فتگ کند  تا را پتو نشسته همانطور کرد می سعی حالیكه در و خندید ملیكا

 !!است اماده ساعته نیم -
 :گفت و کشید دستش از را پتو

 ناهار کردن درسييت که ازونجایی ولی کنم می تا من اینو کن ول -
 !پاشو... کنم دخالت درش تونم نمی!!! توه جریمه
 :گفت شدن بلند حین در ملیكا

شیدن خانوم هدیه که رو برنج پختن زحمت -  می گرمش فقط من ک
شیدن سیخ برا اماده هم رو مرغ... کنم   نیدک پا به رو اتیش شما تا که کردن ک
 .کشم می سیخ به هم من

 :گفت پررویی با هومن
 !چی؟ مخلفات و ساالد پس -

 :خندید ملیكا
 !چیه؟ مخلفات از منظورتون ولی کنم می درست هم ساالد -
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 !!اینا و دسر و ماست خیار... اممم -
ست اماده که برنج!! جریمه شد هم این چه  یعنی کرد فكر و شت... ا  را خور

  بد پس!! ندارد کاری هم کردن درسييت سيياالد... بپزد خودش اسييت قرار هم
ست ست زحمت خانوم ملیكا نی سر کردن در شد را د  موقع ان تا تازه!!... بك
 !!!بود نیامده پیش پختش دست چشیدن برای فرصتی

 :گفت و انداخت باال ابرویی ملیكا
 !چی؟ دسر الزم وسایل!... داریم؟ ماست  -
له تو گرفتم ماسيييت اره - چا   الزم چی دونم نمی هم بقیش... یخ

 !!بنداز یخچال به نگاه یه!... داری
شه ملیكا شپزخانه طرف به و گفت ای با سری چه... رفت ا ست می د  رد توان

ست ساعت نیم عرض سر... کند در  که چرا... کند سرو شد نمی که سرد د
  وازمل بعد کشید  بیرون را مرغ و برنج اول و گشود را یخچال درب... بود زمانبر

 مرغ تخم دیدن با... کرد یخچال به دقیقی نگاه... نمود خارج هم را سيياالد
سر یک!! خاگینه... زد سرش به فكری ست!!... سریع و راحت د ... بود هم ما

 هک انجا تا... بود دیده ها ادویه بین قبال هم زعفران... شكر و ارد ماند می فقط
  ظرفهای تک تک به... بود موجود کابینت داخل هم شييكر امد می یادش

  خواست می دلش باشد  که کرد می خدا خدا کشید  سرک کابینت در موجود
 !!بود او از هومن خواسته اولین این... بپزد را نظرش مورد دسر حتما

... گفت جونی آخ زده ذوق ظرف  یک ته در آرد اندکی مقدار کردن پیدا با
 :شنید که بود نبسته را کابینت درب هنوز

 شده؟ چی -
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 :گفت و داد نشانش را ظرف و برگشت عقب به ملیكا
 !!!کردم پیدا آرد -

 :گفت و گرفت باال را ابروانش هومن
 !!!برانگیز هیجان چه!!!... آرد اوه  -

 :گفت حال همان با و گرفت اش خنده ملیكا
 !!خب داشتم  الزمش -

  فرانزع و شكر و اب شود  گرم تا گذاشت کم شعله با را برنج... کرد راست قد
  کشید سیخ به را مرغها کرد  روشن را زیرش شعله و ریخت ظرفی داخل هم را
 ...داد قرار اپن روی اماده و

 :گفت ملیكا که بردارد را شده کشیده سیخ به مرغهای خواست می هومن
 .کنید صبر کم یه... شه می سرد خوردن تا بپزید اگه... زوده حاال -
صله و شت بالفا ست و مرغ تخم و برگ سبتهای به را آرد و ما سب ن  هم با منا

 هم رپود بكینگ و گردو ان مایع به بود منزل در اگر زد  هم به کمی و کرد قاطی
 شودگ را کابینت وقتی... کرد کاری شد نمی حاضر حال در ولی کرد می اضافه

سته صبحانه ظرفهای که شد متوجه تازه بردارد  ماهیتابه تا   بارهدو و شده ش
 .است شده چیده کابینت داخل

 :گفت هومن به رو زده  تبسمی
 !!ظرفها شستن بابت نكنه درد دستتون -
 خواهش -
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شت را ماهیتابه شق را خاگینه مایع و بردا شق قا   لشك و ریخت ظرف درون قا
 را زیر شعله و ریخت ان روی را شده اماده شهد انها  کردن سرخ از بعد... داد

  سمت یک و کرد خرد را کاهو... ساالد سراغ رفت بعد... کرد کم امكان حد تا
  و کرد قاچ سلیقه با هم را گوجه و خیار... دیگر طرف را کلم و ریخت ظرف

  داخل را گوجه و خیار ملیكا طرف یک از... کرد ظرف در چیدن به شييروع
 ...خورد می و داشت برمی یكی یكی هومن دیگر طرف از و چید می ظرف
 :گفت و داد هومن دست به درسته خیار یک کالفه ملیكا

 !!بخور اینو بیا -
  االب ابرویی هومن... بود کرده خطابش مفرد ارادی غیر و توجه بی کامال ملیكا

ست... نبود متوجه باز ملیكا... زد لبخندی و انداخت   د کن متوجهش که نخوا
 :گفت و کرد رد را او دست خنده با
 !!میده مزه اینطوری -
 دهان به بود  چیده کاهو روی ملیكا که هم را ای قطعه اخرین بالفاصييله و

شت   یرت پرتاب برای و!! برد ل*ذ*ت اورد می در را ملیكا حرص اینكه از و گذا
 حرکتی با بود  شييده داده قرار ظرف مرکز در که هم را کاهو وسييط گل اخر 

 !!فرستاد شكم به سرعت به کماندویی
  زخانهاشيپ از و گرفت را او بازوی بود  شيده عصيبانی برگرد برو بی که ملیكا
 :گفت و کشید اشپزخانه ورودی دم درست خطی پایش با و برد بیرون

 !!نمیای تو اینجا از -
 می لمسش ناخوداگاه ملیكا که بود باری اولین این... بود ل*ذ*ت غرق هومن

 !!!ماند می محروم نعمت این از کرد  نمی اش عصبانی اگر احتماال!! کرد
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ست اول ملیكا شت یكمرتبه ولی برود ساالد سراغ دوباره خوا   نیسی و برگ
 :گفت و داد هومن دست و برداشته را سیخها حاوی

 !!است اماده دیگه غذا... کنید کباب اینارو برید اصال -
 سياالد سيراغ دوباره و!!! بود جمع هومن کرد  می صيحبت ارادی وقتی هنوز
 :گفت می که شنید را هومن صدای!... رفت

 !!کنیم کباب اینارو خوایم می... اینجا بیا بدو طاها -
  و ردک تزیین را ساالد دوباره!! بود اعصابش رو واقعا گاهی کرد  ای خنده ملیكا

 ...چید را میز
 بچگانه شييوری با... بود دسييتش در سييیخی شييد  وارد هومن همراه به طاها
 :گفت

 !!پختم خودم رو این ببین مامان -
 !شده؟ خوشمزه ببین بخور بشین حاال...گلم پسر افرین -

 :گفت و کرد ای اشاره خاگینه ظرف به ملیكا... نشستند میز دور همه
 به که چیزی تنها... نبود دسيير برای نیاز مورد لوازم اینجا ببخشييید -

 !!بود خاگینه داشت  وجود هم لوازمش و رسید ذهنم
  و کرد می نگاهش دقت با ملیكا... برد دهان به و زد چنگال به ای قطعه هومن
  و برداشييت را خاگینه محتوی ظرف هومن وقتی... بود نظرش اظهار منتظر
 :گفت و گذاشت خودش مقابل

 !!شما مال همه غذاها بقیه من  برا این -
 !شنودب توانست می که بود تعریفی بهترین این... کشید راحتی نفس ملیكا
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 :گفت ملیكا که بود رسیده پایان به ناهار
ست برو!! بخوابی باید کم یه جان مامان! طاها؟ - شور رو روت و د  ب

 !!!بیا
ست از... وای... وای ضای چنین عاقلی ادم کدام آخر!! مامانها این د   و زیبا ف

  و یدپر پایین صندلی از سریع... خوابد می و کند می رها را بازی وسایل از پر
 :گفت

 !!نمیاد خوابم من -
  گفت  می که را مادر دوباره صدای حتی دوید  در طرف به نور سرعت به و

 :گفت هومن!! نشنید هم را... طاها
 !!دیگه روزه یه کنه  بازی بذار کن ولش -
 !!شه می اخالق بد عصری نخوابه  حاال اگه -
 !نشو درگیر باهاش... خوابونمش می خودم صورت این در پس... اممم -

 ...شد خارج در از و برخاست
ست و رفته باال حوض کناره از طاها ستاده ان لبه در   سرعت به هومن!! بود ای
 :گفت و رساند کنارش را خود

 !کنی؟ می کار چی داری -
 :گفت و کرد نگاه اب به بچگانه شوری با طاها

 !!کنم شنا خوام می -
شمهای شاد حرف  این شنیدن از هومن چ  می جدی جدی طاها... شد گ

  گرفت ار شیطان پسرک بازوی و برد پیش دست سریع!!... بپرد اب به خواست
 :گفت و
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 !!توه قد از بیشتر عمقش اینجا طاها... ا   -
 !بلدم شنا من...باشه -

 :گفت ای کننده متقاعد لحن با و داد تكان سری هومن
 !!بندی می یخ!!... بچه یخه ابش -

 :بكشد بیرون هومن دست از را بازویش تا کرد می تقال طاها
 !!دارم دوس!!... بندم نمی یخ -

  ورودی در سمت به احتیاط با را نگاهش و زد لبخندی کودک لجبازی به هومن
 :گفت!!... نبود خبری ملیكا از... نه... چرخاند

 !اره؟ دیگه کنی نمی یخ پس -
 نه -
 هر بیاد مامان!! ...نمیادا در صييدات فقط... کنیم می امتحان باشييه -

 !!!کشه می رو دومون
 :گفت ای اهسته صدای با زده  ذوق طاها

 !!باشه -
 هر زیر... گذاشت خود شانه روی و اورد در را طاها شلوار و زد لبخندی هومن

  فرو اب در را او پاهای تنها و گرفت اب روی را طاها و گرفت را او بازوی دو
 خندید هومن!! کشييید بیرون اب از و کرد جمع را پاهایش زود طاها!! برد

 :وگفت
 !سرده؟! شد؟ چی هان -

 :گفت جواب جای به طاها
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 !!!بازم... بازم -
  کمی و گرفت تر پایین را او دوباره... امد می خوشش بچه جسارت و شادی از

 را پاهایش طاها دوباره نشييده  ثانیه دو... برد اب داخل را پایش مچ از بیش
 :گفت خندان و کرد جمع

 !!سرده -
 :گفت و گرفتش باالتر هومن

 !کافیه؟ -
 !!بازم... نه... نه -
  و ردب فرو اب در زانو تا را او پاهای اینبار!!... نبود بردار دست بچه این خیر  نه

شت نگهش اب در ای ثانیه شش پنج  او  تقالی و هیجان رغم علی   بعد و دا
 ...کشید کنارش و برده باالتر را او

صدای سید می ملیكا گوش به بیرون از طاها سرو   اهمیت دلیل دو به ولی ر
 عادت اصييال اینكه دوم و بود هیجان پر و شيياد صييدایش اینكه اول داد  نمی

 !!کند رویه بی طرفداری فرزندش از حمایت برای نداشت
 :گفت و گرفت آ*غ*و*ش به را طاها هومن

 !بود؟ چطور -
 :گفت و فشرد او سینه به بیشتر را خود طاها

 !!بود سرد خیييييلی -
 !کنی؟ شنا خوای می هم باز -
 !!نيييه -
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سمی شت آ*غ*و*ش به را او که همانطور و زد تب شین سمت به دا ...  رفت ما
  و کشيید بیرون کاغذی دسيتمال چند و گذاشيت جلو صيندلی روی را طاها

 :گفت و پوشاند را شلوارش... کرد خشک را او پاهای
 !قبوله؟!! بازی تاب بریم حاال -

 !!...نداشت پرسیدن که این
ست تاب روی خود هومن ش شاند زانویش روی نیز را طاها و ن  به را سرش و ن

 :گفت حین همین در و واداشت حرکت به ارام ارام را تاب... داد تكیه اش سینه
 !بگم؟ قصه برات -
 اوهوم -

 ...بود بزبزقندی داشت  یاد به کودکیش از که ای قصه تنها
 ...افتاد هم روی کوچولو پسر چشمان که نكشید طول زیادی مدت

 ...برد اتاق به و کرده بلندش دست دو روی و ب*و*سید را پیشانیش
  ایبر را ظرفها و بود کرده جمع را ناهار لوازم... زد لبخندی دو ان دیدن با ملیكا

 ...کرد می اماده شستن
 :گفت و گرفت دستش از را ظرفها و امد بیرون اتاق از هومن

 سييرد اب به عادت تو دسييتهای... شييورم می خودم... باشيين بذار -
 ...ندارن

 :زد طعنه و
 !!هستن زدن یخ حال در هم همینجوریش -
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 به نگاهی!! گفت می راست نداشت  شدن ناراحت... اورد برلب تبسمی ملیكا
 ...زد کمر به دستی کالفه و کرد بررسی هم را اپن روی و انداخت بر و دور

 :پرسید هومن
 !شده؟ چی -

 :گفت و کشید گوشش کنار به را دیگرش دست ملیكا
 !!بود جا همین! گذاشتم؟ کجا رو موبایلم دونم نمی -
  میز روی از را خود موبایل گوشييی هومن... کرد گشييتن به شييروع دوباره و

 :گفت و برداشت
 !!میشه پیدا بگیرم  رو شمارت... کن صبر لحظه یه -

 :نداشت سراغ این از بهتر راه ملیكا
 باشه -

  ملودی صدای... ماند منتظر و کرد لمس را سریع گیری شماره در شده سیو نام
سید گوش به مالیمی ستی سمت اتاق به و گرفت را صدا جهت هومن!! ر  را

 !!بود شده قایم ملیكا روسری زیر و داشت قرار اویز رخت پایه روی... رفت
 :گفت و برداشت را گوشی هومن که بود نشده وارد اتاق به هنوز ملیكا

 !کردم پیداش -
 ...بگیرد پس را گوشی که بود منتظر... ایستاد در دم همان ملیكا
 یگوش صفحه روی گیرنده تماس نام... بود مانده خیره گوشی صفحه به هومن
 !!!شد می خاموش و روشن

 " !!!!! زورگو مرد" 
 :گفت در دم همان از ملیكا
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 ...هک گفتم بهش بگیرم  مامان با تماس یه خواستم می... ممنون اوه -
 به نگاه یک و کرد می گوشييی به نگاه یک هومن!!... کرد رها نیمه را حرفش

 !!...ملیكا
 !!داد فرو سختی به را دهانش اب!!! افتاد اش ریالی دو تازه!!! وای

 ...جوید می را لبش گوشه هومن
 !!نگاه در سرزنشی هم و داشت برلب ای خنده هم
 :کرد زمزمه لب زبر

 !!جالبه!!!... زورگو مرد -
صله بود  دهانش در ملیكا قلب ست عرق به بدنش تمام بالفا ش  یم دلش. ن

 دیمر می... سرت اون بر خاک بگوید  و بكوبد خود سر به دستی دو خواست
  بود  کرده گم را کلمات!! شد می اب خجالت از داشت!!... کردی می عوضش

 :گفت پال و پرت طور همین
...  زرو اون... یعنی... نبودید حاال مثل که بودم کرده سیو وقتی اینو -

 ...وقت اون
 !!بود تر سنگین زد نمی حرف اصال... کشید پوفی

 گامهای با همنوا درجه  به درجه ملیكا سر و شد نزدیک او به گام به گام هومن
 !!رفت پایین او 

 :گفت و گرفت مقابلش را گوشی
 !!!بفرما -

 :گفت قبلی ژست همان با ملیكا
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 !!ببخشید -
 را صدایش اما دید  نمی را هومن خنده در غرق صورت و بود پایین به نگاهش

 :شنید
  نشييون هم عمال حاال خوردیم رو چسييبش بر که ما... کمه... نچ -

 !!که نداره ایراد بدیم 
 !!بود شرمنده کوه یک اندازه به گرفت  دندان به را اش پایینی لب ملیكا

ست می دلش شرایط ان در هومن که چیزی تنها   و بگیرد را او که بود این خوا
 !!!بچالند کامل دور یک
 :گفت و او شرت تی ارم دیدن تا امد  باال اندکی ملیكا سر

 !بگیرید ندید!! شرمنده -
 :گفت و انداخت باال ابرو بدجنسی با هومن

 !!شه نمی -
شم... اورد باال را سرش و داد جرات خود به دیگر کمی ملیكا شم در چ ...  چ

 ...او نگاه تازیانه زیر
 ...نداشت برگرد برو

 ...بود قرار بی حد از بیش
  مترک که همسرش بدن دور را دستانش و نمود پر هم را بینشان فاصله گام تنها

 ...کرد حلقه!! بود همسرش دیگر ساعت 61 از
 ... "بار یه همین جون خدا: " گذشت دلش از و

  و... شد حلقه کمرش دور و شده رها ملیكا بازوی از بالفاصله راستش دست
 ...سرخورد اش شانه پایین تا سرش موهای روی از چپش دست
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  الیتق خود کردن ازاد در سعی بعد و... زده بهت بعد... شد غافلگیر اول ملیكا
 ...کرد ثمری بی
 !!نبود؟؟ مگر!!!... دیگر بود زورگو... نگذاشت وقعی تقالیش به

 ...داشت دوستش دنیا یک قد... فشرد خود به محكم
سهای سودگی از ای امیزه داغش نف شتن تابی  بی و ا شتن  و دا ستن ندا   و خوا

ستن سهای کلی و نتوان سا ضی و ضد اح ست نمی که بود نقی شانتعبی توان   ر
 که بود گرمایی باالی بلند موج ان و داشييت اطمینان چیزی ازیک اما... کند

 !!کرد می خواهش از پر را ان و ریخت می قلبش بر م*س*تقیما
 ...نشاند رویشان ای ب*و*سه و یافت تماس او موهای بر لبانش

 ...ملیكا و
شت  شدن جدا در سعی میلش رغم علی که او   التماس از پر صدایی با دا

 :گفت
 !!هييومن؟؟!!... کنم می خواهش -

سته نیمه اویز  رخت لبه روی ش  ماا بود کرده رهایش که شد می مدتی بود  ن
ساس را تنش گرمای هنوز شش!!... هومن؟؟... کرد می اح شت را ارز ...  دا

ست نمی... او زبان از را نامش شنیدن ارزش صال دان   ادامه او بی تواند می ا
  او بی سييابقش زندگی که بود مانده مجهول این یافتن در هنوز و! نه؟ یا دهد

 !!بود؟؟ کامل چگونه
 !!!زورگو مرد خندید  و کشید عمیقی نفس ایستاد  راست

 ...شد خارج اتاق از
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  راحت... بود کالفه هم کمی انگار... چرخید می الكی اشييپزخانه در ملیكا
 :پرسید

 !گرفتی؟ تماس مامانت با -
 :گفت کردن نگاه بدون و برگشت او سمت به و ایستاد ملیكا

 بله -
 :پرسید و زد تكیه اپن به و امد بیرون بعد

 !گردیم؟ می بر کی -
 :گفت و کرد نگاهش دقیق هومن

 !!هنوز هستیم -
 !کی؟ تا -

 :بگذارد سرش به سر باز خواست می دلش خیلی
 !!شب تا حداقل -

 :رسید سریع و تند خیلی ملیكا جواب
 !شب؟ تا حداقل چی یعنی -

  جواب بی را سييوالش بدجنسييی با و انداخت باال را اش شييانه یک هومن
 ...گذاشت

شود را ان ب*غ*ل جیب و رفت کیفش سراغ شمان مقابل در و گ   ملیكا  چ
  ناپ سمت به نگاهی اینكه بدون و چید میز روی را الكلی پد و 06 ب و سرنگ

 هم به را لبانش ملیكا... نمود ان کردن اماده به شييروع حوصييله با بیاندازد 
  از!!... نداشت مفهوم کردن فراموش نام به چیزی مرد این مرام در اصال فشرد 
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صمیم ملیكا برای زیادی هم طرفی   او مدهع تفاوت این! گرفت می طرفه یک ت
 ...مسعود با بود

  پرسید نمی اصال... کرد می دخالت کمتر اش شخصی های زمینه در مسعود
  دبع و رفتند می دکتر به و شد می مریض وقتی یا! نه؟ یا خوردی رو داروهات

شد  ربهت حالم اگه کنیم صبر فردا تا بذار گفت  می ملیكا داروها  گرفتن از   ن
  و پذیرفت می را حرفش اصرار بدون هم او کنم  می استفاده امپولها از اونوقت

 موقع نا تا!!... رفت می در تزریقی داروهای تمامی زیر از تقریبا ترتیب بدین
  نبنابرای... بود نیامده پیش برایش مشييكلی هیچ و بوده سييالمت و سييالم هم

 !!است نداده دست از چیزی زمینه این در گرفت  می نتیجه
 هب گردنش کردن خم با و گرفت قرار او مقابل در هومن که بود فكر در همچنان
...  یدرس می نظر به طلبكار و زده سینه به دست ملیكا... نگریست او صورت

 را دستش گره کششی اندک با و گرفت را او راست دست مچ و برد دست هومن
شود سی ملیكا... گ شید  نف ضی هنوز ک   پچ سمت به را صورتش!! بود نارا

 ...شد بازویش روی خنكی حس منتظر و چرخاند
 !!!شد داغ لحظه یک ان  جای به اما

 ...برگرداند هومن سمت به را صورتش سریع
 ...بود کم زمانش!!... کند می چه دانست می خوب هومن
 ...گذرا و نرم ب*و*سه یک... بازویش با داشتند مالیمی لمس لبانش
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 رها ولی بكشيد بیرون او دسيت از را بازویش خواسيت ناخوداگاه حرکتی در
شد شی به را قلبش ریخت  تنش به بازویش از که گرمایی... ن   تداولم غیر تپ

 !!...داد خود به بود بلد بیراه و بد هرچه متعجب ... واداشت
ست نمی سه یک و ای ثانیه چند آ*غ*و*ش یک! شده؟ مرگش چه دان   ب*و*
 !!!...بازو از گذرا
 با سال هفت ناسالمتی!... کرد؟ می لمسش مردی که بود باری اولین این مگر

  زیر که بود چه قوی حس این پس!!! بود کرده زندگی سييقف یک زیر مردی
 !!...کرد؟؟ می سرشارش و دوید می پوستش

 :گفت می که امد خود به هومن صدای با
 !داشت؟ ترس اصال بگو تو آخه -

ست در خالی سرنگ به حیران و گیج   این مفهومش احتماال... کرد نگاه او د
  این با و!!!! کرده خالی هوا در خودش قول به حتما!... کرده؟ تزریق که نبود

 !!...نگریست زمین به حرف
 :گفت هومن

 !گردی؟ می چیزی دنبال -
شت یک هنوز... کرد نگاه را او دوباره شت قرار پدی روی هومن انگ  به که دا

 :گفت شده  مات!! بود فشرده بازویش
 !!هان؟-

 :گفت و خندید هومن
 دهبو ای دیگه داروی نكنه ببینم برم بذار!! بودها 06ب خودم جان به -

 !!زنی می توهم داری که
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 ...خندید و کشید عمیقی نفس ملیكا
 :شد جدی هومن قیافه

  بده قول بهم دادم  نظم رو داروهات که روزه 05 االن!! ملیكا ببین -
  خدا رضييای محض... بخور مرتب رو قرصييها!! زنی نمی هم به رو نظمش

شته موقع به هم رو تزریقهات ستم می... باش دا شه یكی هفته هر خوا   لیو با
شون که اومد پیش طوری مالقاتمون روز صل   همین... افتاد یكبار روز 2 هر فا

 سه عدب... شنبه چهار بعدش... شنبه پنج روز دیگه هفته... کن حفظ رو فاصله
 خودم مونه  نمی یادت باز کنی می فكر هم اگه... اخر الی همینطور و شينبه

 !!کنم خبرت
 !مونه می یادم -
شه -  بهم رو داروهات شدن اتمام!!ضرره بی دوباره تذکری ولی... با

 ...منویس می دیگه ازمایش یه برات شدنش تموم از بعد هفته یک... بده اطالع
 :گفت سپس... کرد خم او  حرف پذیرش و تایید عالمت به را سرش ملیكا

 !اینجاییم؟ شام حاال -
 :شد عادی باز هومن چهره

 اوهوم -
 !خواید؟ می چی شام برا -

 :داد جواب و کرد ای خنده هومن
 !!که خوردیم ناهار تازه -

 :گفت و گرفت باال را ابرویش یک ملیكا
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  اشی  ه*و*س شام از قبل ساعت نیم درست دفعه این ترسم می اخه -
 می االح از که اینه... کنم مهیاش نتونم من و بزنه سرتون به ای کوفته ای  دلمه

 !!!بدونم رو خودم تكلیف تا پرسم
 :گفت و زد ای قهقهه هومن

شه هم نوبتی... دیگه نه -  اییه کوبیده یه... منه نوبت پختن شام با
صرار چون دیگه ولی!!! توپ زنم  می   یسبز کمی کنارش برا برو بیا!!! داری ا

  اینكه نه و بگیرم یاد تونستم را ها سبزی اسم نه حاال تا خداییش که من!! بچین
 ...خوره می دردی چه به کدومش بفهمم
 :گفت و داد خود به تكانی ملیكا

 !زوده چیدنشون برای خیلی هنوز ولی کاشتین  هم سبزی دیدم -
 !باشیم؟ هداشت شام کنار برا سبزی بشقاب یه که نیست اینقدری یعنی -

 :گفت و رفت در دم
 یه اندازه به بشييه احتماال... بندازم بهشييون دوباره نگاه یه بذارید -

 !چید بشقاب
  نظر از را سبزیجات زدن  قدم حین در ملیكا... رفت باغ به او با همگام هومن

 :گفت و گذراند
شه کنم فكر - شون مقداری یه ب  دیگه ساعت دو یكی ولی!!... چید از

 !باشه تازه که چینم می
  بجی از را گوشی...داشت را پیغامی رسیدن از خبر هومن موبایل تیک صدای

 :بود عرفان از... اورد بیرون گرمكنش
 !!هستی؟؟ گوری کدوم دقیقا االن -
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 :زد زنگ پیام  جواب عوض به و داد تكان سری و خندید هومن
 !شده؟ چی باز...عرفان اقا سالم -
سابی مرد بهت بگم چی من اخه... و سالم -   نكنه اینكه ترس از... ح

 ...دیگه نزدی هم زنگ یه اصال کنی  کمک... منه به هفته این
 !یانه؟ شده چی گی می حاال... بود شلوغ زیادی سرم -

 :پیچید گوشی در عرفان طلبكارانه صدای
 که باش زود... ما خونه دم میای شی می پا زودی کجایی هر حاال -

 ...میرم می دارم
 :گفت و کرد ای خنده هومن

  خوای نمی اگه!!... نمیشييه زبون بلبل اینقدر میره می داره که ادمی -
 !!!!کاردارم کنم  قطع رو گوشی شده  چی بگی

سباب هفته این نگفتم بهت من مگه بابا... نكنیا قطع... ا  ...ا   -  شیک ا
 !!دارم احتیاج کمكت به که بیا باش زود... داریم

 !!بگیر کارگر تا چهار و کن خرج جیبت از کم یه خسیس خب -
  اونا... ندارم شييانس که اونجایی از ولی... گرفتم خودت جون به ا   -

 !!برم می رو وسایل دارم بیچاره من... کنن می بازی قلوها دو با نشستن
 :گفت و خندید کمی هومن

 !امروزه؟ کشیتون اسباب راسی راس حاال -
 !!!شه وا دلت بگم جوک تا دو گرفتم تماس... َپ  َن  َپ  -
 !بیام امروز تونم نمی عرفان شرمنده -
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 !!بنده؟ اخور کدوم به سرتون امروز بفرمایید میشه!... چرا؟ -
 !!!!عرفيييان؟؟؟ -
 !!کجایی؟؟ حاال!!!... هيييان -
 !!باغم تو -
 حرفا این من... بیای تونی نمی و عملی اتاق تو کردم فكر...اوهو -

 !!رسونی می رو خودت ساعته نیم نیست حالیم
 :گفت و کشید گردنش به دستی هومن

 !!نه امروز... نیست امكانش خودم جون به عرفان -
 !چرا؟ -
 :داد ادامه مشكوک کمی و
 !!کنی؟؟ می... چه باغ تو بفرمایید دقیق میشه -

 :گفت و خندید زیرلب هومن
 !!بماند -

 :شد زده هیجان عرفان صدای
 !پیشته؟ کی االن -

 :گفت خود دوباره... نشنید هومن از جواب
هان!! اسييمش؟؟ بود چی... دختره اون ببینم - كا ا   پیشيييت که ملی

 !!نیست؟؟
 :گفت تر بلند عرفان... نداد جواب باز و خندید و مكید داخل از را لپش هومن

 !!ملیكایی؟؟ با حاال من جون به رو تو -
 !!اوهوم -
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 !!هست؟؟ اونجا هم ای دیگه کس تا دو شما از غیر... وای -
 :گفت و داد تكان سری دوباره هومن

 !!هست هم طاها -
  تو حسييابی مرد... همراتونه بزرگتر یه شييد راحت خیالم خب اهان -

 !!داری؟؟ کار چی مردم دختر با تنها... باغ
 !برن؟ می کجا فضولو دیگه دونی می -
 ینجاا بیا پاشييو تو گم می!! من تا داری الزم کمک بیشييتر تو بابا نه -

 !!چطوره؟؟ تو  کمک اونجا میام شم می پا هم من... من کمک
  شرمنده... برس کارت به برو! گی؟ می پال و پرت داری چرا عرفان -

 !!کمكت بیام نتونستم که
 !بیام؟ من!!... اصال نیا تو نیست  الزم بابا نه -
 !!عرفييييان؟؟ -
با خب خیلی - !!  باش خوش برو هم تو... رفتیم ما زنی می چرا با

 می خوش خودت برا اونجا تو اونوقت میرم می دارم اینجا من!! بشييه کوفتت
 ...خدافظ... رفتم من!!... گذرونی

 !!کرد قطع را تماس نداده  جواب هومن
 :پرسید ملیكا

 !بود؟ دوستتون -
ستانی از یكی عرفان... اوهوم - ست دو   ابتدایی دوران همون از که ه

 !!بودیم باهم
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 !داشت؟ الزم کمک -
 همیشيييه خب ولی... گرفته کارگر تا ده حاال میدونم!!! خیال بی -

 ...کنه جمع هم دور رو دوستان داره دوست
 :گفت و زد لبخندی ملیكا

 !کرده؟ ازدواج -
  دو... داره هم بچه تا دو... مشترکمون دوستان از یكی خواهر با... اره -

 !!ان مزه با کلی!! قلو
 :گفت هومن... نگفت چیزی و اورد لب بر تبسمی ملیكا

 ...بود جالب هم دوتا اون اشنایی طریقه -
 :کرد نگاه مشتاقانه و ایستاد ملیكا

 !شدن؟ اشنا چطور... ا   -
... غیرتیه خیلی ادم یه گم می رو مشييترکمون دوسييت همون علی -

  رخاط به بار یه... هستیم دائمیش های مشتری از که ماهم داره ورزشی باشگاه
  هبر می داره برمی رو عرفان   علی و شييه می تعطیل زودتر باشييگاه اتفاق یه

  عرفان... نباشيين خونه روز اون خواهرش و مادر بوده قرار گویا... خونشييون
سته نمی... میاد خونه به مریم خواهرش بعد  ساعت یک کرد می تعریف  دون

  از کسييی هیچوقت که نداشييت عادت علی یعنی... هسييت کسييی خونه که
ستاش ستون... ببره خونه به ای یكدفعه و قبلی خبر بدون رو دو   هوا و ودهب تاب

 رد رو اش مقنعه حیاط تو نیست خونه کسی کرده می فكر که هم مریم... گرم
  و اورده در رو روپوشش استین یه هم بعد!!... اب زیر گیره می رو سرش و میاره

  عرفان که شه می هال وارد بیخیال طور همین که بوده دومی اوردن در حال در
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شكمون تامون سه هر گه می عرفان!!!... بینه می رو برادرش و   طفلی... زد خ
 گویا!!!... کنه کار چی دونسييت نمی بود مونده حرکت بی همینطور هم مریم
سبی لباس مانتو زیر مریم شته  منا ض  خیلی عرفان رو این البته ندا   نگفت وا
 !!...فهمید حرفاش از شد می ولی

 :گفت عالقه با و انداخت باال ابرویی ملیكا
 !!خب؟؟ -
  و یادم خودش به دوتا این قبل علی عرفان  گفته طبق... دیگه هیچی -

  رو در و کناریش اتاق تو میده هلش و گیره می رو مریم بازوی و میره جلوتر
 !!میبنده
 :گفت و خندید ملیكا

 !!خانوم مریم طفلی اوخ -
  یارهم در بازی جنبه بی که عرفان طفلی!!... اون؟؟ طفلی چرا بابا نه -
 ...شه می مریم عاشق دله صد نه  که دل یک و
 !کنه؟ می کار چی عرفان بعدش -
 فتم گ و برداشتم رو کیفم زود گفت  می! کنه؟ کار چی خواستی می -

شید میرم  دیگه من علی   از گویا که هم علی!!!... شدم مزاحم موقعی بد ببخ
  ولی! !کنه می دکش بهتر عبارت به و میده تكون بهش سری فقط بوده  خداش

 ...همین برا کنه دعوا رو مریم علی که ترسه می عرفان اومدن بیرون بعد
 :گفت و پرید او حرف بین ملیكا

 !دونسته؟ می کجا از مریم! چرا؟ -
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 یه که ای خونه بره خواد می وقتی دختر یه... دقت... خانوم دقت -
  زا... باشيه خونه کسيی که بده احتمال درصيدی یه باید داره هم بزرگتر برادر

سش کمی مریم اگه و بوده در دم عرفان و علی کفش طرفی  می جمع رو حوا
 حتمی کرد نمی بیرونش لباسييهای اوردن در به شييروع در دم همون از و کرد

 !!!شد می اونا حضور متوجه
 :گفت و انداخت باال ابرویی ملیكا

  این و خواسييتگاری هم بعدش... باشييماسييت حق اینكه مثل اره -
 ...حرفا

  اونور و اینور کم یه... کنی می فكر تو که اونطور نه ولی!! اره -
 !!اینا علی داماد شد ما شلوغ دوست این باالخره خب ولی... داشت
 :گفت تبسمی با ملیكا

 !!جالبه -
 !!جالبه خودش نوبه به هرکس زندگی... اوهوم -
شین سمت حرف این گفتن با و شت از و رفت ما شت زیراندازی ان پ   و بردا

 :گفت
 !!کردم چایی ه*و*س -

 :داد ادامه و انداخت زمین روی ساختمان کنار را زیرانداز
 ...بیارم رو فالسک برم بشین -

 :گفت ملیكا
 .میارم من بشینید شما -
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ست فورا بود  کن گوش حرف بس از!!!... این از بهتر چیزی چه خب ش !!... ن
  و میوه بعد... اورد و چید سيینی داخل را ان نیاز مورد لوازم و فالسيک ملیكا

 ...کرد اضافه پذیرایی وسایل به هم را تنقالت از مقداری
 :رسیدپ غافلگیرانه و داد قرار مقابلش را چایی فنجان هومن که بود نشسته تازه

 !شد؟ چی جوابت باالخره!... ملیكا؟ -
 ...منتظر و بود جدی باز هومن چهره کرد  نگاهش کوتاه و کرد بلند را سرش

شید  آهی. شد خیره اش چایی فنجان به و گرفت او از نگاه  می خوب چه ک
ست می شد  ست نمی که بله جواب... بدهد او به جوابی چه دان   بدهد  توان

 خود احساس و عقل بین اما! بگوید نه   قاطعانه توانست می حداقل کاش ای
شت حق!!! دید می عالم موجود گ*ن*ا*هكارترین را خود!! بود اواره   بعد ندا

سعود از سی به م شت حق... ببندد دل ک  دمر یک برای حتی را کار این... ندا
ست  می قبی  هم شتر ماه هفت حالیكه در ازدواج دان سر مرگ از بی   نمی هم

 !!گذرد
 :گفت و شكست را سكوت هومن

 !کنم؟ تعبیر رضا به رو سكوتت این تونم می -
 :نالید ملیكا

 !!نكنید سختتر برام هست که اینی از رو جریان خدا  به رو شما -
 :گفت متفكرانه و گرفت اش چانه به را دستش هومن

 !دارم؟ سهم تردیدت در هم من... ایا... اممم -
 :کرد اعتراف صادقانه و گرفت باال چشم
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 !!نه -
 :تگف و شد داده پس راحتتر نفسش!! گذشت پوستش زیر از خنكی نسیم

 هی باشی موافق اگه! بیای کنار باید ولی!! داری حسی چه میفهمم من -
  از بعد... باشن جریان در هامون خونواده فقط و بكنیم رسمی و محضری عقد

صال مدت این تو دم  می قول بهت هم من و کنیم می اعالمش سالگرد   سر ا
 !!بشه برات مشكلی ایجاد موجب احیانا تا نگیرم قرار راهت

 :گفت تند! نبود خوب واقعا ملیكا حال لحظه ان در
!!... نیسيييت ممكن چیزی چنین اصييال! گید؟ می دارید چی!! نه -

 !!نزنید هم رو حرفش
 می چی خورد می اگر ولی!!... زد می حدس!!... نخورد هدف به اول تیر از این

 :گفت دوباره مالیم و خونسردی با!!... شد؟؟
  مثل درست... ساده محرمیت یه!!... نه رسمی عقد...باشه!!... خب -

 !!سالگرد بعد تا!!... خانواده حضور و اطالع با هم باز... حاال
 :گفت و کرد سربلند نگران دل ملیكا

 !!...کنم می خواهش!!... ندید ادامه -
 :گفت و کرد قطع نشده  تمام را او حرف هومن

! ؟باشن جریان در ها خانواده اینكه با!... قسمتشه؟ کدوم با مشكلت -
 !داری؟ مشكل محرمیت با کل به یا! مدتش؟ یا
 :گفت وجود تمام با
 !!..همش با -
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شن جریان در ها خانواده اینكه!... چرا؟ - ست بد که با  هم مدتش!! نی
شتر تو که اینه برای  من ولق به چقدر... محرمیت اما و!! بیای کنار خودت با بی

  ای دیگه ارتباط هیچ تلفنی تماس از غیر دم می قول بهت!... داری؟ اعتماد
 !!باشم نداشته باهات
  طوری را حرفهایش کرد می سعی... داد روبرویش درختان به را نگاهش ملیكا
ند تنظیم نه هم که ک  را هومن هم... هم و... منطقی هم... باشيييد عاقال

 :فتگ و برگرفت درختها از نگاه!! بود مهمتر بقیه از اخری این انگار... نرنجاند
 !!مخالفن موقتی عقد نوع هر با من خونواده -
 !!!:زد پوزخندی خود و
شنایی برای ازدواج از قبل مدت   کوتاه محرمیتهای با حتی - شتر ا   انجام ای بی

سم ساله این از شدت به پدرم... ازدواج از قبل مرا   نمی رو علتش...بیزاره م
شش ولی... دونم ست... نمیاد خو   کمالی اقای که بود هم علت همین به در

 ...بمونه خودمون بین موضوع خواست و نگفت پدر به رو سفر این جریان
 :گفت و اورد لب بر لبخندی او پوزخند جواب در هومن

شه - صال!! قبول هم این با سی ا   همین بده اجازه!! شه نمی خبردار ک
 بار این و!! شه می که دونی می!! بخونیم محرمیت عقد یه خودمون بین حاال

 هم ...چون گفتم هم قبال!!... هدیه به حتی گم  نمی کس هیچ به باش مطمئن
 !!داشتم احتیاج کمكش به هم و باشه جریان در یكی بود الزم

  کردنش مجاب در سييعی بود  کرده گیر او کالم بین م*س*تاصييل که ملیكا
 :داشت
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ضرین گید  می هم خودتون وقتی اخه -  هیچ تلفنی تماس از غیر حا
 !دارین؟ محرمیت به اصراری چه!! باشین نداشته ای دیگه ارتباط
 :گفت قاطعانه هومن

 به که باشيم داشيته اطمینان خوام می چون... اسيت سياده جوابت -
 !!!داری تعلق خودم

 !!نشد مصمم چشمان ان در کردن نگاه به قادر ولی رفت باال ملیكا سر چند هر
 ...داشت مشكل قلبش در زده جوانه تازه احساس با که او

  زندش  می چنگ و دواند می ریشه کوچک جوانه این که دید می عینه به حاال
 !!!...سلول به سلول
 ...کند می محكم پا جا و زند می ریشه
 ...گیرد می برش در و زند می ریشه

 ...سخت و سفت
 ...بود نداده پا حس این به که او
 ...کند توجه جلب بود نخواسته هرگز که او
 ...همواره که او

 ...خدایا
 ...کنم چه قرار بی دل این با

 ...کنم چه
 ...شد... نخواستم

 ...امد... کردم اش نفی
 ...ایستاد... گرفتمش ندید
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 ...کشید داد... انگاشتم نشنیده
 ...زد چنگ... گرفتم فاصله

 ...خدا بگو تو
  زیر تانگش... کرد چک را قلبش ضربان و نبض دیگر بار سمیعی دکتر خانوم

  و کرد پرستار به رو... انداخت او چشمان داخل به نگاهی و گذاشت چشمش
 :گفت

 !!اومده هوش به بدین اطالع دکتر اقای به -
 :گفت و گشود را ریكاوری بخش درب اندام  الغر و جوان پرستار

 هوش به همسرتون که بدم اطالع فرمودن دکتر خانوم!... دکتر؟ اقای -
 !!اومدن

  همزمان  ممنون و فهمیدم عنوان به سری دادن تكان با و گرفت دیوار از تكیه
 :گفت سمیعی خانوم به رو... شد بخش وارد

 !نباشید خسته ممنون  خیلی -
  بدون و مغرورانه بخش  درسيت کار همیشيه و سينگین دکتر سيمیعی خانوم
 :گفت و اورد فرود سری لبخند

 .بفرمایید... دکتر اقای کنم می خواهش -
 ...رفت بیرون و

 ...کرد حرکت اتاق وسط تخت سمت به و کشید عمیقی نفس هومن
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صرفی یكبار صورتی لباس... گذراند نظر از را او پای تا سر ...  شتدا تن به م
 می ظرن به سفیدتر همیشه از صورتش رنگ... بود وصل چپش دست به سرمی
 ...کشید می نفس ارام ارام و بود بسته چشمانش... رسید

ست ستش د ست به اراده بی را را ضش نرم حس... گرفت د  رد تازه خونی نب
 ...کرد می تزریق رگهایش

 ...شد خم رویش کمی
شت شاره انگ شک لبان روی را اش ا شید اش شده خ  را عمیقش نفس... ک

شمانش... داد بیرون سری... بود گرفته موج چ   مرتب را سرش بر شده کج رو
شه و کرد شیده کمی لبش گو ست می شد  ک   ایشبر بودن سلیقه با چقدر دان

 !!دارد اهمیت
 :کرد صدایش اهسته

 !!ملیييكا؟؟!... ملیكا؟ -
 !!بود؟؟ گذشته چقدر

 ...اغاز از
 ...باغ در روز ان از

 ...نشد م*س*تقیم صراطی هیچ به ملیكا که روزی
 ...کشید بیرون زبانش از که بود ای کلمه تنها" نه"

 را این... فهمید می... ندارند همخوانی زبانش با چشييمانش فهمید می اما
 ...فهمید می خوب
 حكم که کرد دادن رضایت به وادار را دلش 00 ساعت باالخره که روزی همان

 !!بدهد حرکت
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 ...شد منتهی شبی به که روزی همان
 در غرق کوچک طاهای حضييور پذیرای هومن  آ*غ*و*ش دوباره که شييبی
 ...و شد خواب
  ملیكا برای پیغامی رسييیدن از خبر تلفن زن چشييمک چراغ که شييبی همان

 !!کنجكاو و کرد سست را هومن پای که داشت
 کرده انداز طنین خانه در را مهدیار صدای گیر پیغام دکمه فشردن با که پیغامی

 !!!:بود
  ولی گرفتم تماس باهاتون چندبار... مهدیارم!... شما؟ حال... سالم -

  رکتش یه زدن قصد راستش... اممم... داشتم بهتون پیشنهادی... نبودید خونه
!...  کنم؟ حساب شما کمک رو تونم می ببینم خواستم می دارم  رو ساختمونی

...  رینبگی تماس باهام... باشم شرکت یكسره که دارم فرصت کمتر خودم چون
 خدافظ فعال

 :ملیكا جمله و... هومن الوصف زاید نگرانی و
 !!!نخواهدشد بله مهدیار برای من جواب هیچوقت باشید مطمئن -

 ربد که دوشيينبه روز یک تا... نیامد پیش مالقاتی فرصييت ماه یک تا دقیقا
 ...امد داخل ملیكا و شد باز مطبش

 ...معمولی کننده مراجعه یک عنوان به
 ...قبل از بیخبر
  سرتاپای باریك فقط دلتنگی با که چشمانی و گرفت سر از تپش دوباره که قلبی

 ...نوردید در را او
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... کرد ارهاش کناریش نه و روبرویی صندلی به دستش با و برگرفت نگاه سریع
صال صد ا شت ق ست نمی... کند اش معاینه ندا  اب دیدنش بود سخت... توان

 ...نامحرم یک چشمان
صاب خودکارش تیک تیک   دو شان مكالمه... کرد می خرد هم را خودش اع
شتر دقیقه سه شید طول بی  به یكامل... کرد همراهیش در دم تا بدرقه برای... نك

 :گفت خداحافظی هنگام
 هی به میتونم من... بگم میخواسييتم یعنی... اممم... اگه دکتر اقای -

 ...کنم مراجعه دیگه پزشک
 :گفت عصبی!! بود کرده پیدا درجه ارتقا!!! دکتر؟ اقای

 !!خودم برا بیار رو ازمایش جواب... خیر نه -
  كارابت هومن پدر رستگار  اقای سال بعد ولی... بماند گذشت چگونه سال تا

 :گفت و گرفت دست به را عمل
 چی همه... داری خبر دختره دل از هم و خوای می تو هم که حاال -

 ...من به بسپار رو
... نشاند عقد سفره سر را دو ان و گرفت رضایت پدر... شد هم طور همین و

 ...گردید برگزار ساده خیلی ملیكا خواست به که مراسمی
  تحویل و برد پدری خانه به خود خانه جای به را او عقد از بعد هومن ولی

 :گفت گوشش دم هدیه و!! داد هدیه
 حق این ببره خونش به عروس لباس با رو عروسش داره دوس هومن -

 !!نكن دریغ ازش رو
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 خانوادگیشييان ارایشييگر و شييد عروس لباس به ملبس هومن اتاق در ملیكا و
 ...نمود هنرنمایی

ست شای غرق هومن که زمانی در  سه که بود کوچولویی داماد و عروس تما
  یانب برایش را ای نگفته حرفهای و فراخواند را او هدیه بودند  ساله پنج و ساله
 !!اوست دیدن اماده عروسش که کرد نشان خاطر انتها در و کرد

 !!گنجید نمی باورش در هنوز!!... بود عجب در... ماند برجای لحظاتی هومن
 :گفت لب زیر و کرد بلند اسمان به سر

 !!سال؟ ده!!... کردی مجازاتم طور بد خدایا -
شه از زیباتر که دید را پوشش سفید فرشته شد  که اتاق وارد  به را امدنش همی

 ...بود نشسته انتظار
شنگتر چیزی چه ست که این از ق سر د   منزل به و بگیرد را اش عالقه مورد هم

 ...ببرد خود
 ...کرد می صدایش بابا دیگر که کوچولویی طاها و
شان از بعد ساعتی دو یكی که عرفان شیطنت از پر پیامک و "  ل منز به ورود

 !!!بود گفته ی" قوت خدا
  هشد خشک لبان لبش و... نشست همسرش بسته چشمان در نگاهش دوباره

 :زد ای ب*و*سه را او
 !!جان؟؟ ملیيييكا!!... ملیكا؟؟ -

 ...نشد گشوده اما... لغزید پلكهایش
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سم... بود خوب خیلی اول ماه چند شای مرا .. .مهمان بیای برو و اطرافیان پاگ
سر جاذبه پر آ*غ*و*ش   نمی کم چیزی او مهربان و مالیم خوی و خلق و هم

 ...گذاشت
  كلیمش تازه... شد گرفته سر از زندگی و برگشت عادی روال به چیز همه وقتی
سی کرد  پیدا نمود شد خفته رفت می انتظار که ح   دنش بیدار حال در تازه با

 !!بود
  ونبیر تنها را همسرش که کند متقاعد را خود توانست نمی عنوان هیچ به هومن

 !!گفت نمی او به هم م*س*تقیم را این و بفرستد خانه از
ستند مهمان مادرش منزل ناهار بود گفته ملیكا که روزی  به که دو ساعت و ه

 ...بود ندیده را او و برگشته خانه
 که تعجبم ملیكای و رفته او بی چرا که بود گفته و گرفته تماس موبایلش با

صال ست نمی ا  شمادر منزل ناهار بود گفته او وقتی... رفته می نباید چرا دان
ستند ستان از بعد هومن و رود می او که بود معنی این به دقیقا ه !! ایدبی بیمار

 :که بود شده عصبانی هومن ولی
 ...دنبالتون میام شید می اماده حاال همین -

 :داد پیام برایش گوشی قطع از بعد العمل عكس این از حیران ملیكا
شه "  ساس فقط... قبول با   مانمما و بابا پیش جایگاهت اینطوری کنم می اح

صرار اگه باز ولی... کنه می تغییر شم... داری ا  گها...پیامم جواب منتظر... چ
 !! "ایم اماده ای دقیقه ده طاها و من... نرسید
 !!!خالی پیامک یک... رسید پیام جواب
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 مشييرب خوش و ارام خیلی ملیكا انتظار برعكس را ناهار و بود رفته هومن و
 ...بود کرده صرف

شت  از بعد  می اررفت همینگونه هم سابقش زندگی در او که گفت ملیكا برگ
 :که بود شنیده جدی تذکر و کرد

 ...دارم رو خودم خاص قوانین و نیستم مسعود من -
شتر امدهایش و رفت در باید که بود فهمیده جریان این از بعد ملیكا   قتد بی

  قیقد و بگوید او به جز به جز را جریان کل قبل  از اگر که بود فهمیده... کند
  مین پیش مشكلی بیاید  ناهار برای باید هومن و رود می صب  او که کند ذکر
  محض به و منزل از خروج قبل و گذاشييت می فراتر هم این از پا البته... اید

سیدن سته او از چیزی چنین هومن چند هر... داد می اطالع او به ر  بود نخوا
 ...باشد می تر راضی اینگونه هومن که بود این ملیكا احساس ولی
  و بود رفته گردش گاه و مهمانی گاه و خرید به مادرش یا هدیه با باری چند

 مه و نشييسييته خاطراتش پای به پا بلكه بود نكرده اعتراضييی تنها نه هومن
 ...بود شده کالمش

ساب همین روی   و امده صب  بود  شده طاها دلتنگ مادرش که روز یک ح
صت این از ملیكا و بود برده خود منزل به را طاها ستفاده فر  لهعج با و کرده ا
 ...بود رفته بازار به ریز خرده مقدار یک خرید برای

شن را اش گوشی عمل  چند از بعد که هومن   منزل با معمول طبق و نموده رو
ماس فت منزل در را او گرفت ت یا ماس!! ن بایلش با ت ... نكرد کمكی هم مو
 !!بود خاموش اش گوشی
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  نزلم با تماس... یافت خالی را منزل و برگشته خانه به معمول از زودتر نگران 
 ...انهاست منزل طاها بود  فهمیده اینكه جز نداشت؛ حاصلی هم مادرش

 ...شد مواجه هومن خشم طوفان با رسید خانه دو به ربع یک ملیكا وقتی
 ...کند دست بود  کرده فراموش نیز را اش حلقه بد بخت از

شمانش هومن ست را چ ست خاطرات مرور از متاثر و ب شانی بر د   ملیكا پی
 :کشید اش گونه روی تا نرمی به را ان و گذاشت

 !!کنی؟؟ باز رو چشمات خوای نمی عزیزم -
 ...نشست لبش روی بر لبخندی شد  باز اندکی او چشمان الی وقتی

سهایی مرحله به مرحله و خوب چقدر و کرده صبر چقدر دختر این   از که در
 !!بود داده پس بود  اموخته مسعود

شید می جایی به کار باید چرا سعود روح به ملیكا روز  ان که ک سم م  می ق
  سردی اب چه سوگند این و... بوده اتفاق یک اش حلقه نكردن دست که خورد

 !!...هومن سر بر بود
 !!کرد؟؟ می چه محبوبش همسر با داشت

  روی و رسييانده خواب اتاق به را خود سييرعت به او و بود کرده رهایش وقتی
 ...بود گریسته و افتاده تخت
 ونهچگ و کرده ارام را او چكونه دانست نمی و رفته رو قدم ناراحتی اوج در وقتی

 !!بود زندگیش روز بدترین کند؛ دلجویی
..  .گرفت می نوبل جایزه ان برای باید حتما که بود گفته را ای جمله همان و

 !!!:دلجویی برای جمله بهترین
 !!!دیگه نداریم ناهار -
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 ...بود گرفته جواب تعجب اوج در که
 ...بود تهرف اشپزخانه به و برخاسته عصبی حرکتی با و کرده رها را تخت ملیكا

ست یا بود خواهی خود چقدر حرفش که نبود مهم   جواب حال هر به... نادر
 !!!بود برخاسته و کرده تمام را گریه ملیكا!!!... بود گرفته
شپزخانه دم تا دنبالش به هومن شیده ا ست در دم و شد ک ستا سینه به د ... دای
 که همان!!...پلو چین ته... برگرداند ظرف داخل را پلوپز داخل غذای ملیكا
 !!بود عاشقش هومن

شوده را یخچال شیده محافظ نایلون و شده تزیین را  ساالد ظرف و گ   ه شد ک
شید بیرون شقاب... چید میز روی و ک شق و ب   میز روی اول از هم لیوان و قا
 !!همیشه مثل منظم و مرتب... بود شده چیده

 که تگذش می هومن کنار از رفتن بیرون قصد به ناراحتی با میز  چیدن از بعد
ست در بازویش   هدایت صندلی طرف به و!! افتاد گیر شوهرش قدرت پر د

 :گفت ارام و کشید غذا او برای اول و نشست هم هومن... شد
 !!بخور -

 :گفت کرده بغض و حرص با ملیكا
 !!شده صرف -

 :گفت و کشید پوفی هومن
 !بود؟ خاموش گوشیت چرا -
 !محاکمه؟ بعد کنن می مجازات اول شما قانون تو -

 :گفت و کشید پوفی هومن
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 !بود؟ خاموش گوشیت چرا -
 !محاکمه؟ بعد کنن می مجازات اول شما قانون تو -
ست و شید  بیرون تعجب با را اش گوشی و رفت کیف طرف به و برخا  وزر ک

شارژ حاال ولی بود کرده شارژش قبل   از دور طاها باز شک بدون بود  شده د
 !!اش گوشی گیمهای سراغ بوده رفته او چشم

سهای صدای شت که کرد متوجهش هومن نف ستاده سرش پ ست می!! ای   خوا
ستهایش هومن... که ببرد پناه اتاق به دوباره شت از را د  لقهح بدنش دور سر پ

 :گفت مالیم و نهاد او سر روی را اش چانه و کرد
 !!!رین بیرون... بگی بهم نتونستی اگه این از بعد کنم خواهش میشه -
صت او به انكه بی و ش آ*غ*و*ش به اینبار و گرداند برش بدهد  فرار فر   و ردف

 !!کند خیس را اش سینه همسرش چشمان اشک تا گذاشت
 !!بود کرده عمل اش خواسته به امیز وسواس چقدر ملیكا

 :پرسید و کرد نگاهی او باز نیمه چشمان در
 !هست؟ باهام حواست!... خوبی؟...ملیكا؟ -

 !!!....خورد تكانی لبانش
شت یاد به صبانیت و حرص با هدیه که را روزی دا ستان به حدی بی ع   بیمار

  غریده و داده دستش به بود ابتدایی اول اموز دانش که را کوچک طاهای و امده
 :بود

 بود من خواهر ملیكا اگه!!... اوردی در رو شورش خدا به... هومن -
 کترد تو ناسالمتی!! بكش خجالت! چی؟ یعنی!!... گرفتم می ازت رو طالقش

  زخمی دسييتش و افتاده طاها که زدن زنگ طاها مدرسييه از!!...مملكتی این
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 هک تو اخه!!... طاها دنبال بره که توه به دادن خبر دنبال ملیكا اونوقت... شيده
  این در بهتر عبارت به... خاموشييه موبایلت و عملی اتاق تو همش صييبحها

سما خونه در ملیكا مدت   دو هر یعنی!!... بگم؟؟ چی تو به من!!... زندونیه ر
 الدنب بره بشييه بلند اینكه عوض اونهم... داره برمی سيينگ پاره عقلتون تون

سرش شته!!... دهنت تو بزنه   کردی اعتراض موقعی یه تو اگه و پ  من هب بردا
  واقعا!!... چطوره؟؟ بدید خبر هم من به و طاها دنبال برید لطفا که زده زنگ

... پسييرت این بیا... نگرفتم تماس باهاش هنوز حرصييم از هم من!!!... که
 .برم باید من!!...بده خبر بهش هم خودت
 !!بود ریخته قلبش به عالم غم و بسته را چشمانش هومن

 هگفت به بود عمیق نسييبتا ولی کوچک زخم یه... کرد بررسييی را طاها دسييت
  خورده نیمكت گوشييه به بازویش و بوده داده هلش اش همكالسييی خودش

 ...بود
 :مضمون بدین بود گرفته تماس ملیكا با بالفاصله

!!...  نباش نگران... خوبه هم حالش... منه پیش طاها... جان ملیكا -
شت تا تونی نمی اگه شو کنی  صبر ما برگ ستان بیا پا  خودش با ابی!!... بیمار

 !!بزن حرف
  بخیه چسب تا سه طاها بازوی به روز ان... داد کوچولو طاها دست را گوشی و

 را طاها و رسید ملیكا وقتی!! نشود هول امدنی ملیكا تا نكرد پانسمانش ولی زد
. ..داد تكیه دیوار به ندامت با... کرد گریه و فشييرد خود مادرانه آ*غ*و*ش به

 !!شكست قلبش در چیزی
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 تاررف این... کند بیان کلمات و لغات قالب در را همسرش خوبی توانست نمی
 در زرگب تصمیم یک گرفتن با شد مقارن که روزی... بود انتظارش حد از فراتر

ست از اعتماد!! اعتماد... اش زندگی   هلحظ در بلكه نرمک نرم نه که ای رفته د
  رایب پا جای فكرش و ذهن در تردید بدون و محكم مشترکش زندگی لحظه به

 !!بود گشوده خودش
 !!شود حک اعتقاداتش بین در همیشه برای که رفت می حال و
 :بود گفته ملیكا وقتی و
قدر دونی نمی وای... ممنون خیلی - یه به!!... بودم نگران چ   کلی هم هد

 !!دادم زحمت
  پاسخ و کشیده نشسته  عرق به چرا دانست نمی که اش پیشانی بر دست هومن

 :بود داده
 !!!نكن شرمندم این از بیش دیگه کنم می خواهش ملیكا -
  سخت... او مورد بی های گیری سخت همه برای بود شده ای خاتمه این و

شا سر که هایی گیری شته در ان من شائی... بود گذ  در را بدبینی نهال که سرمن
شته او دل ست و بوده واقف ان وجود به خود هومن که نهالی... بود کا  به در

  ملیكا با اشيينایی از بعد و بود زده باز سيير ازدواج از سيييالها دلیل همین
  قلبش و ذهن و فكر کل اکنون هم که ملیكایی... بود خواسته را او خودخواهانه

 ...بود نموده ارامش غرق را اش زندگی و کرده اشغال را
  تتوانس می چطور... نبود پشیمان خودخواهانه خواست این از... نبود پشیمان
شیمان شد پ ضور با اش زندگی لحظه به لحظه وقتی با ... ودب گرفته رنگ او ح

 ...بود زده پس را او تردیدهای صبورانه ملیكایش وقتی
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  لكهب نبوده قلبش سكاندار تنها ملیكا فهمید می کرد  می فكر خوب که حاال
شه سش و اندی سا شانده امنیت ساحل به هم را اح شی این و... ک  هم که ارام

 با که هسييت ظریفی موجود این مدیون را حكمفرماسييت وجودش بر اکنون
  قسييمت ترین عمیق در حرف به حرف را وفاداری قشيينگ حس تمام ظرافت

 ...نگاشته اعتقاداتش
 در گرمایی چه پسييرش و همسيير حضييور دید می کرد  می نگاه که خوبتر و

شترکش زندگی ساله سه عمر ثانیه به ثانیه و دمیده اش زندگی   از لماالما را م
 ...امیدواری از پر... امید از پر... شاد لحظات از پر... کرده زیبایی
 :گفت بود  شده خم ملیكا روی به که همانطور هومن

 !بگی؟ خواستی می چیزی -
 :کرد زمزمه شد می شنیده سختی به که صدایی با ملیكا

 !سالمه؟ -
 :پرکرد را صورتش پهنای لبخند

 !!سالمت و سالم... عزیزم بله -
 :گفت و نشست او صورت روی هم کمرنگی لبخند

 !خوشگله؟ -
 :داد جواب و خندید

 !!داره خوشگلی این به مامان!! نباشه خوشگل میشه مگه -
 :گفت و گشود هم از کمی دوباره و بست را چشمانش

 !!کیلوه؟؟ چند -
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 :گفت و کرد بلندی خنده هومن اینبار
 ...بپرسم برم بذار!! دونم نمی -

 هر... افتی بسته را او چشمان باز برگشت  اتاق به دوباره نشده دقیقه دو وقتی
شیاریش هنوز ولی بود امده هوش به چند ست به کامل طور به را هو  نیاورده د
 ...بود

 :گفت لب زیر و زد تبسمی هومن
 ...گرم دویست و کیلو سه -
 ...ب*و*سید و کرده بلند را دستش و

 :کرد مرور دوباره عروسیش روز را هدیه حرف
سیدم می چون بودم  نگفته بهت عقد از قبل رو حرف این هومن -   تر

  زن راتب خواستیم می پیش سال ده وقتی!!!... بشی منصرف و بزنه سرت به باز
  الس هیجده موقع اون که بود فتحی ملیكا همین نظرمون مورد دختر بگیریم 

 !!!دادی دل بهش که ملیكایی همین... داشت
 پيييييييييایيييييييييييان

 

 
یبا رمانبت نوشتن این با عزیز امیدوار  ازبا تشکر   ز

یوبرای دانلود رمان های بیشتر به سایت   مراجعه کنید رمان فور

http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/
http://www.roman4u.ir/

