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، بهاری را به کام کشيید د و هوایدارا پایین  نپنجره ماشی 

چيرا  ، به محض رسیدن بيه چهيارراه .بخش بودمطبوع و لذت
هنوز درست  .ناچار ترمز کرد، اجبار به ایستادن بود .قرمز شد

چگانيه پسيری از پنجيره او را متوقف نشده بيود کيه صيدای ب
 مخاطب قرار داد:

 د؟خریمیگل  ...آقا گل -

حيدود نيه  .هنيوز سينی نداشيت .به سرتاپای او نگاهی کرد
امييا گييل  .وقييت بييازی کييردنش بييود، رسييیدمیسيياله بييه ن يير 

چه کار؟ خم شد و بيه محتویيات داشيبورد ن يری  خواستمی
لعنتيی  .آميدمیخوشش  هاآناز مزه ، همه شکالت تلخ، انداخت

اگير هدیيه آنجيا بيود کليی  .شدنمیپیدا  یک شکالت بچگانه هم
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مزه شکالت  ...شهمی آخه شکالت هم تلخ» که  زدمی سرش غر
« !از دست تو که هیچ کيارت بيه آدمیيزاد نرفتيه ...به شیرینیشه
از کيیفش یيک بسيته  سریع .حاال یادش افتاد، آهان .لبخندی زد

هرچنيد  .د و به طرف بچه گرفتنسبتا بزرگ دراژه بیرون کشی
 .زیاد داشت آن را برای آیسل گرفته بود ولی او از این چیزها

 ...بیا آقا پسر -

پسير بيه زور  .و همراه آن یيک اسيکناه هيم بدسيتش داد
نگاهش به  .چند شاخه گل به او بدهد اما قبول نکرد خواستمی

 آمياده حرکيت و، دنده، کالج .سمت تایم چرا  قرمز کشیده شد
از  آميدمیاینقيدر بيدش  .اولین ماشینی بود که حرکت کرد، گاز

 .خوابندهایی که پشت چرا  میراننده
 602اولین چیزی که توجهش را جلب کيرد  .وارد حیاط شد
هنيوز در  .لبخندی زد و به سمت خانه رفيت .آلبالویی هدیه بود

شيد و بيه  را باز نکرده بود که آیسل با سروصيدا وارد حیياط
  .پریدآغوشش 

 .کمک کمک ...دایی دایی -

هرچيه سيعی  .پنهيان کيرداش سینه و سرش را محکم میان
درحالی که موهایش را  .نتوانست، نمود تا او را از خود جدا کند

  .د داخل رفتبوسیمی
هدیه جلو آمد و با حرص سعی کرد آیسيل را از آغوشيش 

 بگیرد:
 ...هومن بدش به من -

  :و پرسیدتر گرفت هومن بچه را محکم
 چی شده؟ -
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آیسييل رو هييم بييدم  خييواممی هیچييی مامييان تييو حمومييه -
 !حمومش کنه

 هومن لبخندی زد:
 .سالم -

 هدیه هم خندید:
 .حاال بده آیسل رو .خسته نباشی، سالم -

 :آیسل با لجاجت گفت
 ...لممن حموم نممی -

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

تيابم نقاشيی پدم تيو ليآیسل اگه بچه خيوبی باشيی ميی -
 .بکشی
 طلبانه گفت:آیسل فرصت 
 دی گوسیت لو هم بازی کنم؟می -
 هومن سری تکان داد و با خنده گفت: 
  ...ای شیطون .آره میدم -

تازه لباه عوض کرده بود که هدیه با تقه  .و به اتاقش رفت
 وارد اتاقش شد:، ه به در زدکوچکی ک

 از احواالت داداش ما چه خبر؟ -
  .ممنون خوبم -

تعارف روی تخت نشست و سپس بی .هدیه کمی منت ر شد
 خطاب به برادرش گفت:

 خوای چیزی بگی؟تو نمی ...اِ -
 چی مثال؟ -
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هيا چیزی تو این مایيه .ایدلم برات تنگ شده !احوالپرسی -
 !دیگه

 :هومن با خنده گفت
هير  .دی دل آدم بيرات تنيگ بشيهاصال مگه تو اجازه می -

این رضای بیچاره برا چی زن  دونمنمی، ییجااینروز هر روز 
مردا همه یه بار روز عروسی زنشون رو از خونيه پيدر ، گرفته

برن خونه خودشون اما این طفلک هر شب عروسش رو زن می
هيا دميونیمیی خوجاایندوباره  شهمی صبح که !بره خونشمی

 ...گردی سر جای اولکنن بر میتا ولت می مونیمیعین کش 

داشت و به سرو ا عصبانیت بالش را از روی تخت برهدیه ب
بيا ، درصدد تالفی باشيد کهاینبرادرش بدون  .کله هومن کوبید

 حوصله و خندان بالش را از دست هدیه بیرون کشید:
 !حرف حق تلخه خب -

 برافروخته نیم خیز شد:
 .کشمیعنی من تو رو می -

بعد از این که از  .و با این حرف به طرف برادرش حمله کرد
نفيس زنيان روی تخيت جنگ تن به تن خسته شدند هر دو نفس

 هدیه گفت: .نشستند
 هومن؟ -
 هان؟ -

 شی تو؟کی بزرگ می...هان نه و بله -

 !بيييله خواهر بزرگه -

اما هميین  .نی داشتندفقط یازده ماه با هم تفاوت س کهاینبا 
یازده ماه هم کافی بود که هدیه همیشه احساه بزرگی کنيد از 
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بيا ، بعد از ازدواج هدیيه هيم .بچگی با هم دوستان خوبی بودند
با ایين  .این احساه چندان تغییری نکرده بود، حضور دائمی او

تفاوت که حال او یک دختر بچه سه سياله شيیرین و خيوردنی 
شيوهر او  .شيدنمیدنش هیچوقيت سيیر داشت که هومن از دی

ای بود که تقریبيا بيه رضا هم مرد خوب و سنگین و با حوصله
، توان مقابله نداشته باشد نه کهایننه  .رقصیدهر ساز زنش می

هرچنيد  .اش به هدیه او را چنيین مطیيع سياخته بيودبلکه عالقه
 .دانستهدیه هم حد و حدود خود را می

 .خواست بزند زیاد آسان نبودمی حرفی که، هدیه مکثی کرد
برادرش زیاد در این مورد خياص سير سيختی از خيود نشيان 

 نفسی گرفت و گفت: .دادمی
 کم نرمش نشون بدی؟ه خوای یهومن نمی -

 سریع گارد گرفت:
 .دوباره شروع نکن کنممیهدیه خواهش  -

یيک ، برادر همه چیيز تميامش .سوختدلش می، خواهر بود
 چیز کم داشت:

داری کم کم سی و پين  ، برادر من دیگه سنی ازت گذشته -
 جوری زندگی کنی؟خوای اینآخه تا کی می .شیساله می

 کالفه دستی به موهایش کشید:
 .روز بدی داشتم، امهدیه به خدا خسته -

 دلگیر سری تکان داد:
کيالم حيرف  پيس کيی دو .ایتو که همیشيه خيدا خسيته -

 !باهات زد آخه شهمی حساب

 ومن با گفتن:ه
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 !!حرف حساب -

 :خنده پر از غیضی کرد و ادامه داد
، شينومشکر خدا من که هر روز دارم حرف حسياب ميی -

اون هم از دوست و آشنا و فامیل و دیگه هر کسی که دستتون 
 .رسهمیبهش 
بيه خيدا ، بیا از خر شيیطون پيایین، هومن جان برادر من -

 .شهمی مامان داره از دستت پیر

سو استفاده از  !طرح تازه بود، ندی گوشه لبش نشاندپوزخ
 خونسرد پاسخ داد:، عالقه اش به مادر

تيازه مگيه  .ربطی هم به من نداره، پیری یه فرایند طبیعیه -
 !خب کنممیدارم زندگی ، من چمه

 هدیه هنوز لحن مالیمش را حفظ کرده بود:
عد ب، ری مطبهر روز می، گی زندگیعزیزم به این هم می -

این همه چیزی هست که از زنيدگی  .بیمارستان و بعد این اتاقت
 ؟خوایمی

ی باال انداخت و هاآنش، ی تکراریهاحرفخسته از شنیدن 
 گفت:
کيه مين  کنیيدمیبگو ببینم مثال شما چه کاری تو زندگی  -

 خيوامنمی، خوامنمی .همه زندگی که ازدواج نیست .عقب موندم
 زن بگیرم مگه زوره؟

بيا چيه زبيانی ، کيردمیا باید با این برادر یکدنيده چيه خدای
بيا تميام وجيود دليش  .ای کاش راهيی بيود .کردمیاش راضی

اش حوصله، رخت دامادی تن تنها برادرش بپوشاند، خواستمی
 زیاد بود:
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آره همه زندگی ازدواج نیست ولی نصف زندگی ازدواجه  -
 و چیه؟آخه درد ت، و آرامش و لذتی که به همراه داره

دردت  پرسیدمی .تلخ خندی زد .هایش را فشردهومن شقیقه
 ناراضی چشم در چشم خواهرش دوخت: !چیست
 .دونیمیتو که درد منو  -

 در کالمش غم بود:
 تمومش کنی؟ خوایمین -

 یش را به هم سایید و خیلی محکم و جدی گفت:هانادند
 .یکی رو بدبخت کنم خوامنمی، نه -

 تر کرد:کالمش را جدی، ه حریفهدیه هم به شیو
ميين  .تييو توانييایی خوشييبخت کييردن یييه نفيير رو داری -
  !شناسمتمی

 .برخاسييت یش را درهييم کشييید و از جيياهييااخمهييومن 
بيا هميان اخيم چشيم در چشيم  !فهمیدهیچ کس نمی .فهمیدنمی

 خواهرش دوخت:
 !اشتباه ...کنیمیداری اشتباه  -

، مثل دفعات پيیش .داشتدربر نای نتیجه .بحث مختومه بود
اعصياب خيرد ، ادامه بیشتر صيحبت !باز بن بست، مثل همیشه

ای حاصيل را سيکوت چنيد نانیيه .کنی حسابی به همراه داشت
  .صدای زنگ شکست

دهنده این بود که هدیه باید بيرای گيرفتن زنگ حمام نشان 
 .از جيا برخاسيت و بيه طيرف درب رفيت .آیسل به حمام برود

 حوصله گفت:و بی ا لحنی شکست خوردهب .دار بودغصه
گفيت کيه سيه شينبه  .راستی آقای کمالی زنيگ زده بيود -
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گفت بهت بگيم حتميا  .جلسه توجیهی دارن تو مسجد امام رضا
 .باید تو هم باشی

 ابرویی باال داد:، هومن بی اعتنا
جلسيه تيوجیهی ، رم حي من که اوليین بيارم نیسيت ميی -
 خوام چی کار؟می

ای شيانه .برایش اهمیتيی نداشيت، این مطلبدیگر بحث سر 
 باال انداخت:

 .ولی آقای کمالی تاکید کرد که حتما بایيد تيو هيم باشيی -
 !خود دانی .گفت کار واجبی باهات داره

 آقای کمالی؟  !کار واجب؟
 هدیه آهی کشید و گفت: 
 !این بار با خانومت بری مکه، مامان نذر کرده بود -

 .رك کردو با این حرف اتاق را ت
عجيب ميادر خيوش  .هومن خيود را روی تخيت پيرت کيرد

  .سری تکان داد !با خانومش !خیالی
مييادر و  .از بیسييت و پيين  سييالگی همييین بسيياط را داشييت

خواهرش اصرار داشتند که دختر خوبی برایش در ن ر بگیرنيد 
 .التحصیل شدن برپا کننداش را به محض فار و بساط عروسی

از ن ير او ازدواج  خواسيتمیایين را  اما هومن چیيزی غیير از
، پسری بود خوش قد و قامت .شدمیحتما باید بر پایه عشق بنا 

های اجتماعی و دارای استعداد فراوان در بدست آوردن دوست
پدرش حاج آقا  .در خانواده نسبتا مذهبی به دنیا آمده بود، زیاد

هادی رستگار یک بازاری خوشينام بيود و ميادرش معصيومه 
دوست و آشينا بيرو بیيایی بيرای ، وم در بین در و همسایهخان
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ميادر در کارهيای خیير دسيت ، با رضایت پيدر .خودش داشت
هيا ميورد خانه دار بود وليی بیشيتر از خیليی کهاینداشت و با 

تنها خواهرش هدیه بیش  .گرفتمیاحترام و توجه دیگران قرار 
بيوده و دبیير زبيان  .کيه ازدواج کيرده بيود شيدمیاز ده سال 

  .رفتمیدخترش آیسل هم که نور چشم هومن به شمار 
پسير  .تنها غم این پدر و مادر ازدواج نکردن پسرشان بيود

کيه  دادنميیتين بيه تاهيل ، پزشکشان که موجب افتخاشان بود
 داد!نمی

 پیش خود را مرور کرد: هاسالحرف  هومن غلتی زد و
رو خودم  اگه بخوام روزی ازدواج کنم همسرم، مادر من -

بایيد یيه  .های سنتی خوشم نمیادمن از ازدواج .انتخاب می کنم
مدتی دختری رو بشناسم بعد باهاش ازدواج کنم اصال ببینم از 

 !هاش خوشم میاد یا نهحرف زدن، رفتارش، اخالقش
 :گفتمی، قصد آزار پاره تنش را نداشت وقتهیچو مادر که 

دختير دور و بيرت  این همه، باشه من هم حرفی ندارم که -
خيب ، هياتحتی هيم دانشيگاهی، تو فامیلو در و همسایه، هست

 .یکی رو انتخاب کن

هيای فيامیلی خوشيش بيود کيه از ازدواج جاایناما مشکل  
عمرا یکی از دختران ليوه  ...در دانشگاهش هم که ابدا .آمدمین

 و ننری را که از صيبح تيا شيب بيه هير بهانيه بيا ده نفير اله
اش بيه با آن غرور و کيم تيوجهی .کردمیدم حساب آ، ندزدمی

آنقدر کشته ميرده داشيت کيه بیيا و ببيین و بيدی ، جنس مونث
بود که خود نیز از این همه محبوبیت اطالع داشت  جااینجریان 

 .گذاشتو طاقچه باال می
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خوب به خاطر داشت تيازه دوره عميومی را تميام کيرده و 
 .کردمیخصصی آماده داشت خود را برای شرکت در آزمون ت

روز خيوبی  .یک روز جمعه با دوستانش قرار کوه گذاشتند
 .هوای مطبوع و دلچسب کوه همه را بيه وجيد آورده بيود .بود

در واقيع هير  .چهار برابر همیشه صبحانه تنياول کيرده بودنيد
چهار نفر برای بقیه هم صبحانه آورده بودند و خب قدر مسيلم 

  !شدمینباید حیف و میل 
سيرخوش و سيرحال  .های ظهر خوش گذراندنيدنزدیکی تا

هيای کيوه پيایین آميده بودنيد کيه تا نیمه .قصد برگشت کردند
 هاآنبا فاصله کمی از ، حضور چند دختر ن رشان را جلب کرد

اش طبق معمول همیشه عرفان دوست صمیمی .ندکردمیحرکت 
 لبيه .چند گام جلوتر رفيت .با دیدن دو دختر چشمانش برق زد

اشياره  .تخت سنگی ایستاد و دستانش را بيه طيرفین بياز کيرد
هيا باشيند و از ابرویی به دوستانش کرد تيا متوجيه روبرویيی

 جا با صدای نسبتا بلندی گفت:همان
اصال آدم تا کوه  !بینیدهای خدا رو دارید مینعمت، هابچه -

  !تونه به ع مت خدا پی ببرهنیاد نمی
لبخندی پر شیطنت زد و  .ها انداختبار نگاهی به دخترو این

 گفت:
 مگه نه؟ - 

 .بد نیاميد، هااش در ظاهر زیاد به کام جلوییحرف در لفافه
هایشيان را کميی هایشان کشانده بيود وليی گياملبخندی بر لب
 .سرعت دادند

دو دقیقه نگذشته بود که یکی از دخترها ایستاد و خم شد تا 



  01فصل اول

 

 .کوله خود را زميین گذاشيت برای همین .اش را ببنددبند کتانی
اصيال یيک جيوری ، برای این اتفاقات کردمیعرفان سرش درد 

پیش رفت و نیميه محترمانيه  .سر به سر گذاشتنشان ملس بود
 :گفت
 .اگه سنگینه بده کمکت کنم -

دختر نیم نگاهی به عرفان انداخت و نگياهش را روی قيد و 
 قواره او کشید:

 .برو به عمت کمک کن -

 خنده گفت:عرفان با
حياال نيوبتی هيم  .به عمم هم به اندازه کافی کميک کيردم -

 .باشه نوبت شماست

خنيده بيا ، عرفيان ایسيتاده بيود .دختر بلند شد و راه افتياد
هميین کيه  !کارش هنوز تميام نشيده بيود .ای بر لب داشتمزه

ای حواليه هومن مشيت دوسيتانه، نزدیکش رسیدند، دوستانش
 شانه اش کرد:

 از این کارات دست برداری؟ خوایمین عرفان تو -

 تخس پاسخ داد:
اوف  .اصال تفریح وگردش به هميین چیيزاش قشينگه !نچ -

دسيت گوسيفند جماعيت رو از  !پاسيتوریزه، چیه همش مثل تو
 .پشت بستی

 .پایش را نمایشی زمین کوفت و به سيمتش خیيز برداشيت
 ی بيااز دوران راهنمای، پسر خوبی بود .عرفان خندان فرار کرد

هم بودند اما در دبیرستان هر کدام دنبيال رشيته ميورد عالقيه 
اش را گرفته و درصدد او تازه مدرك ارشد معماری .خود رفتند
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که فهمید هيومن قصيد  همین .باز کردن شرکتی برای خود بود
، بلنيدتر، ابرویی باال انداخت و با لحين شيادی، تعقیبش را ندارد
 گفت:، ندها به خوبی بشنوجوری که جلویی

به هير حيال مين پشيت سيرتونم کميک الزم داشيتین در  -
 .خدمتم

تير شيدا ایين نزدیيک هياآنو با این حرف دوباره گامی بيه 
تر راه کمی تنگ، اتفاقا در آن بخش از کوه .شدموجود ادب نمی

هميان  .شده بيود و دونفير دونفير امکيان عبيور وجيود داشيت
شت جواب تندی بيه برگ، دختری که قبال مخاطب واقع شده بود

جیغ کوتاهی کشيید  .عرفان بدهد که یک مرتبه پایش سر خورد
، در لح ه آخير بيه نزدیکتيرین کيس، زمین نیفتد کهاینو برای 

منت يره حرکت حاصله به قدری غیر .چنگ زد، بازوی دوستش
 .هر دو به زمین افتادند، بود که تعادل نفر دوم هم به هم خورد

ر اوليی بيرای جليوگیری از سير دختي .شیب نسيبتا تنيدی بيود
موقعیت خطرنياکی  .دستش را به صخره کناری گرفت، خوردن

 .عرفان که تقریبا نزدیکشان بود سریع جلو رفت، بود
کمی  .ه بودموقعیت خطرناکی به وجود آمد، شوخی شوخی

نگاهش بوی جدیت  .شدمی قابل جبرانیاهمال موجب اتفاق غیر
کمير اوليی و بيازوی  .کيرد آن یک گام فاصله را جبران، گرفت

هر دو از سقوط نجات ، کمی کنارشان کشید .دومی را چنگ زد
 .عليی و منصيور هيم جليوتر رفتنيد هيومن و .پیدا کرده بودنيد

فضيا بیشيتر ، چند متير جليوتر .دخترها حسابی ترسیده بودند
 .باالخره با احتیاط توانستند آن چند متر را پیش برونيد .شدمی

  .نی برای ایستادن داشتندام حال مکان صاف و
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حال که خطر رفيع  .عرفان کنار رفت .دخترها نفسی کشیدند
گوشه لبش کش آمد  !دیگر جدی بودن معنایی نداشت، شده بود

 و دم گوش هومن گفت:
 !دماحال کردی دوتا دوتا دارم نجات می -

یعنيی دليش  .هومن بدون حرف فقط چپ چپ نگاهش کيرد
عرفان ابرویی  .یقش را بهم بریزدبزند دك و پوز رف خواستمی

  .باال انداخت و به طرف دخترها رفت
دختيير اولييی دسييت راسييتش را گرفتييه و از درد بييه خييود 

دختير  .کف دست و بازویش بدجور ساییده شده بود .پیچیدمی
عرفان سير بلنيد کيرد و  .کردمیدومی هم مچ پایش شدید درد 

 به هومن گفت: رو
 !بیا ببین چی شده -
 به دخترها گفت:رو  و
 .این رفیق ما پزشکه -

بایست دسته فعال می .جلوتر رفت .هومن نفس عمیقی کشید
نخسيت سيرا  دختيير  .گرفيتمیگيل رفیيق فيابریکش را از آب 

مچ پایش کمی متيورم  .اش بلندتر بودکه صدای ناله رفتمیدو
نیاز  .ن ری بدهد توانستنمی .شده بود ولی زخمی در کار نبود

های پماد مسکنی از جعبه کمک، لوژی داشت با این همهبه رادیو
 اش بیرون کشید و به مالیمت به روی پای او مالید و گفت:اولیه
حتميا  .سعی کن موقع راه رفتن رو این پات فشار نیياری -

 .هم باید یه عکس ازش بگیری
بيه  .برخاست و سرا  دختر اولی رفت و با این حرف از جا
کل ، متاسفانه زخم بدی بود .دست گرفت آرامی بازوی او را در
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بيا  .کف دستش به اضافه بخشی از ساعدش خيونریزی داشيت
 نگرانی گفت:

 .انگشتات رو تکون بده ببینم -

 هومن گفت: .دختر به آهستگی انگشتانش را تکان داد
 .ریيم بیمارسيتانبعيد ميی، بندماالن زخمت رو می، خوبه -

 .زمهحتما برا تو هم یه عکس از دستت ال
  .بتادین را بیرون کشید و روی زخمش ریخت

سوزشش غیرقابل تحمل بودا دستش را پيیش بيرده و ميچ 
برای غلبه بر  خواستمیچند لح ه مهلت  .دست هومن را گرفت

 !درد
 .از این کارهيا زیياد کيرده بيود .هومن نگاهش را باال کشید

اخمی میان دو ابرویش جيا خيوش  .حوصله لوه بازی نداشت
 .افزودکه بر گیرایی نگاهش می، بودکرده 

چيه  !لعنتيی .انگيار حریيف توانمنيدتر بيود، اما در این میان
سيریع  ...مشکی به رنگ شب، درشت و آهویی !چشمانی داشت

شد تا ابد درونشان هایی بود که میاز آن سیاهی، نگاه برگرفت
 .تر گشتاخمش غلیظ !گم شد
کيه نگيران و ، ومیرو به دختر س .نگاهی به اطراف انداخت 

، دوسيتانش را دليداری بدهيد کيردمیبا چشمانی گریان سيعی 
 گفت:
 .بیا دستش رو بگیر زخمش رو ببندم -

 تر شد:ای گفت و نزدیک«باشه»دختر 
 .شیدا دستت رو بده به من -

پماد مالید و سپس ، هومن روی زخمش را ضدعفونی کرده
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 ل پرسید:در همان حا، به طور موقت آن را پانسمان نمود
 کی واکسن کزاز زدی؟ -

شیدا در حالی که هنوز درد داشيت بيا صيدایی شيبیه ناليه 
 گفت:
 .دونمنمی -
بایيد حتميا یيه واکسين ، کنی بیش از ده سيالهاگه فکر می -

 .کزاز تزریق کنی
 !کی زدم دونمنمی .یادم نیست -

 گفت:، از نگاه دوباره پرهیز کند، کردمیکه سعی در حالی
به محض رسیدن به بیمارسيتان یيادت باشيه ، بخیلی خ -

 .این موضوع رو به عوامل تذکر بدی
 باشه -

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

 .تونی راه بری من برم کمک نیازاگه تو می -

 سری تکان داد: 
 .تونمآره می -

لندش مهسا به طرف نیاز رفت و زیر بازوی او را گرفت و ب
باالخره عرفان به آرزویش رسید و کوله شيیدا و نیياز را  .کرد

 آرام گفت: .برداشت و به طرف هومن رفت
 !دیدی چه نونی گذاشتم تو دامنت دیگه -

 ای به او رفت:هومن چشم غره
کشیم از دست تو عرفان نذار دهنم باز بشه که هرچی می -
 .کشیممی
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 ای کرد:عرفان تک خنده
من  .ها چشم و ابرو بیاگرفتی برو برا جلوییببین عوضی  -

عجب خریتی کردم رفتم ، آخ .طوری کشته مردت هستمکه همین
فهمم که چقدر رشيته تيو بيه درد تازه دارم می .ریاضی خوندم

 .بخوره
روحیيه شياد دوسيتش را  .گرفتيه بيوداش خنيدههومن هم 
بيا  .گرفيتمیهر چند گاهی از دستش سرسيام  .دوست داشت

 به پهلوی عرفان زد: آرنجش
 !خاك بر اون سر منحرفت -

هيومن نيیم نگياهی بيه سيمت  .به پای کيوه رسيیده بودنيد
 :مصدومین انداخت و پرسید

 ماشین دارین؟ -

 جواب شیدا آهسته رسید:
 نه -
برمتييون بیيياین مييی، اگييه خواسييتین ماشييین ميين نزدیکييه -

 .ریناگه هم نخواستین که باید تا دم جاده پیاده ب .بیمارستان

 لحن شیدا نرم و تعارفی شد:
 .درست نیست بیش از این مزاحمتون بشیم -

 محکم گفت:، تعارف نداشت وقتهیچ
 .بفرمایید، سر راهمه .مزاحمتی نیست -

 و به طرف عرفان برگشت:
 .فعال خدافظ .ها رو هم تو برسونبچه -

عرفان نگاه پر از شيیطنتی بيه او انيداخت و خيود را بيرای 
 .ین آورده بود هزار بار لعنت کردماش کهاین
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به ماشین نزدیيک ، هومن با همان نگاه به زمین دوخته شده
 ...شد و در را باز کرد

*** 
آیسل بود  .نگاهش را به سمت در کشید .یکی در را باز کرد

 از کرده به داخل اتاق پریده بود:که در اتاقش را بدون در زدن ب
 .دایی گوسیت لو بده -

برخاست و  .قی کشید و نگاهی به او انداختهومن نفس عمی
 او را به آغوش کشید: .نشست
چيه  !؟ نگيا لپاشيوکنيهمیبیا ببینم خوشگل دایی چی کار  -

 !تمیز هم شده

آیسل بوسيه  .و با این حرف بوسه محکمی به صورتش زد
عاشيقش  .خواسيتمیاش را گوشی معاینيه دایيی، خواستمین

 با بی قراری گفت: .بود
 .خواممی لو گوسیت -

 با حوصله گفت:
 .تاپ بکشیمپاول بیا بریم یه نقاشی خوشگل تو ل -

اما کودك جیغ کشید و سعی کرد خيود را از آغيوش تنيگ 
 :گفتمیبا لجبازی هم هی  .هومن بیرون بکشد

 ...خيواممی .)معاینيه  کينم تو لو مانه خواممی من اول، نه -
 .خواممی

 هومن با مالیمت گفت:
من بيرا خيودت از اون  .ه اون که مال بازی نیستآخه بچ -

 ...هاش خریدم کهاسباب بازی

 اش با بد اخالقی گفت:در پاسخ دایی
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خيودت گفتيی  .ده دوسش نيدالماون صدای بوم بوم نمی -
 .دیمی

خيم شيد و از داخيل کيیفش  .هومن خلع سالح شده خندیيد
 گوشی معاینه را بیرون کشید و گفت:

پيیش خيودم بيازی  جيااینون هيم فقيط ا ...بار همین یک -
 !خب، کنیمی

 زود گفت:
 .باسه -

ای آن دخترك با خوشحالی گوشی را گرفته و خیليی حرفيه
 هایش گذاشت و رو به هومن گفت:را به گوش

 .مانَت کنم خواممی خب حاال -
حسابی بازیچه یک وجب بچيه شيده ، هومن سری تکان داد

 گفت: .بود
 .باشه بیا معاینه کن -

 آیسل لبانش را غنچه کرد:
 !مباستم بدی باال !باید دالز بکشی، طولی نمی شه کهاین -

 پوفی کشید:
 طوری معاینه کنی؟حاال نمی شه همین -

 لجبازانه پای خود را زمین کوبید و گفت:
 !سه...نمی ...نه -

آید برای هميین از عهده این فسقلی بر نمی دانستمیخوب 
آیسيل بيا قوق  .زش را هم بياال کشيیددوباره دراز کشید و بلو

هومن دسيت کوچيک  .گوشی را روی شکم او قرار داد، فراوان
 آیسل را گرفته به سمت قلبش برد:



  11فصل اول

 

 .دههمون که بوم بوم صدا می .ستجااینببین قلبم  -

 آیسل خیلی متخصصانه نگاهش کرد و با اخم گفت:
 تازه مگه قلب تو پیس خودته؟ .خودم بلدم -

 داد: متعجب پاسخ

 خب پس باید پیش کی باشه؟ -

 گفت:، مطلب مهمی را می داند کردمیآیسل که حس 

 !قلب بابای من پیس مامانیمه -

 چشمانش درشت شدند:

 یعنی چی؟ -
 !بابام خوده به مامانیم گفت قلب من همیسه پیس توه -

دختيرك ، مرتبه زد زیر خندهمکث مختصری کرد و بعد یک
دلييش  .خييوردنی بييود .و بوسييیدشييیرین زبييان را بغييل کييرد 

آیسيل سيعی  .ليپ شيیرینش بگیيرد ای ازگاز گنيده خواستمی
جیيغ و داد هيم ، خيود را از آغيوش دایيی نجيات بدهيد کردمی
 :کردمی

به صيدای بيوم بيوم گيوه  خواممی ...آی .اِ؟ بذالم زمین -
 .بدم

زمیينش گذاشيت و بيه حرکيات ، سياکت شيود کهاینبرای 
دستان کوچک آیسل که بيه تينش  .شد اش خیرهظریف و بامزه

طاقتش طاق شد و از جا برخاست و  .آمدمیقلقلکش ، خوردمی
 .محکمِ محکم به آغوشش کشید و چند باری به باال پرتابش کرد

 .رفتمید و ریسه خندیمیآیسل از شدت هیجان 
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هيومن  .آقای کمالی مدیر کاروان و از دوستان پدرش بيود
بيا او همسيفر ، که به سفر ح  عميره نبيت نيام نميوداولین بار 

آقيای کميالی از او ، جایی کيه جيوان مقبيولی بيوداز آن .گردید
خوشش آمده و برای همین در سفرش بيه حي  تمتيع او را بيه 

  .عنوان پزشک کاروان انتخاب نموده و همراه برده بود
اش صيورت سفر اولش به مکه در بيدترین شيرایط روحيی

  .جربه زیارت خانه خدا برایش عالمی داشتت .گرفته بود
اکثر شهرهای ایيران را گشيته  .آمدمیکال از سفر خوشش 

از اهواز و شیراز و کرمانشاه گرفته تا مشهد و شيهرهای ، بود
عالوه بر آن سفرهایی نیيز بيه کشيورهای خيارجی  ...شمالی و

به  ...سوریه و، سنگاپور، مالزی، آقربایجان، دبی، ترکیه، داشت
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داند پولش را کجا آدم نمی .زن نداشتن همین است»قول عرفان 
 «!خرج کند

در هيیچ ، اما احساسی را که در خانه خدا تجربه کرده بيود
 .جای دیگر نیافتاده بود

 ...احساه لطیف آرامش
 ...احساه نزدیک بودن به معبود

 ...رسیدن به نقطه شروع
، نباشيدنه که خدا همه جيا  .جایی که تو هستی و خدا هست

، ولی آنجا رها از دنیا، این انسان است که همواره با خدا نیست
 ...حس قشنگیست بودن

 ...بودن و همراه شدن در همان هفت مرتبه گشتن
 ...و به یاد آوردن هفت طبقه آسمان

 ...تشکیل هستی در هفت روز
 ...هفت بار

 .این دالیل کافی بود تا بار دیگر قصد این سفر کند 
 .راهيی مسيجد شيد، ه برای جلسه توجیهی ح شنبروز سه

در واقع اصرار آقای کمالی موجب شده بود تيا در ایين جلسيه 
بيا  !ای بيرایش کشيیدهمعلوم نبيود بياز چيه نقشيه .شرکت کند

 .هيای آشينای زیيادی مواجيه شيدورودش به مسجد با چهيره
را چشيیده  هياآنبودن بيا  کسانی که یکی دوباری مزه همسفر

  .بود
 به سمتش آمد:، الی به محض دیدن اوآقای کم

چطييوری پسييرم؟ حيياج آقييا رسييتگار ، سييالم آقييا هييومن -
 حالشون چطوره؟
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با احتيرام بيا او  .رش بودتقریبا همسن پد، این مدیر کاروان
 .دست داد

پدر هم حالشون خوبيه و سيالم  .ممنونم .سالم از ماست -
 .مخصوص داشتن خدمتتون

 خود گفت: آقای کمالی با اشاره به سمت چپ 
 .روحانی کاروان  هم اومدهجا، حاج آقا رضایی )بیا این -

 به همین علت گفت:، در رفتن عجله داشت
با من کاری داشتین؟ راستش فقط برا همین به  کهاینمثل  -

 .خدمت رسیدم
ولی چرا اینقدر عجله؟ نکنه کاری داری؟  .درسته کار دارم -

 باید بری؟

، در سييینه حييبس کييردنفسييش را بييی صييدا و نامحسييوه 
 :کردمیادبی بود اگر اصرار بی

 ...فقط .نه کار خاصی ندارم -

با او کليی کيار  .آقای کمالی لبخندی زد و بازویش را گرفت
 با خود همراه نمود: !داشت
حياال فرصيت ، بیيا، جوونای ایين دوره فقيط عجليه دارن -
 .پایان جلسه باید باهات حرف بزنم .ندارم

 بعد از سيالم و .را کنار آقای رضایی بردو با این حرف او 
  .کنار حاج آقا رضایی نشست، های معمولپرسیاحوال

آقيای  .ماکت کوچکی از کعبه وسط مسجد قرار داده بودنيد
رضایی و بعد از او آقای کمالی راجيع بيه سيفر و اعميال آن و 

هيومن  .دادنيدبرگشت برای حضار توضیح ميیوچگونگی رفت
بیشتر چشيمش ، های مطرح شده نبودبتزیاد حواسش به صح
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حيول ماکيت ، به پسر بچه بانمکی بود که با شور و عالقه زیياد
کشید و گياهی به آن دست می گاهی .کعبه در حال چرخش بود

و بسیار  رسیدمیحدود پن  یا شش ساله به ن ر  .دبوسیمیهم 
، آن هيم صيد بيار، از طواف کهاینبعد از  .شیطان و شلو  بود

هيای آن بياال رفيت و بيه به طرف منبر رفته و از پليه .شدفار  
جا برای خيودش قوق کيرده کلی هم آن .جای سخنران تکیه زد

بعد از سیر شدن از آنجا پایین آمده و به تمام  .دخندیمیبود و 
از آن  .آرام و قيرار نداشيت .هيای مسيجد سيرك کشيیدگوشه
به مقابيل ، داند اما بی سروصکردمییی بود که هر کاری هابچه

ایستاد و بيا کنجکياوی بيه او خیيره ، حاج آقا رضایی که رسید
، حاج آقا رضایی با دیدن پسر بچه دست در جیيبش کيرده .شد

پسير نگياهی بيه  .شکالتی را بیرون آورد و به سمت او گرفيت
 حاج آقا رضایی گفت: .آن را نگرفت شکالت کرد و خندید ولی

 .بگیر، بیا پسرم -

 ا در دهانش کرد و گفت:پسرك انگشتش ر
 .ها چیزی نگیرممامانم گفته از غریبه -

 حاج آقا رضایی خندید:
 !پس بدو برو از مامانت اجازه بگیر بیا -

پسر سيرش را بيه عالميت موافقيت تکيان داد و بيه طيرف 
حاج آقيا  .ها دوید و در کمتر از یک دقیقه دوباره برگشتخانوم
 گفت: 
 اجازه گرفتی؟ -

 .شکالت را به دستش داد !یعنی آره، کان دادپسر سرش را ت
به طرف خود کشید و در آغوشش نشياند  .دست پسر را گرفت
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 و پرسید: 
 اسمت چیه؟ -
 .طاها -

 چند سالته؟ !چه اسم قشنگی ...به به -

 پن  سال -

نفس عمیقی کشيید و  .حاج آقا چند لح ه خیره نگاهش کرد
 صورتش را بوسید:

 .بده شکالتت رو باز کنم -

 لحنش را سعی کرد مردانه کند: .بلد بود، بزرگ شده بود
 .کنممیخودم باز  -

هيای سه چهار تا شکالت .با این حرف دست در جیبش کرد
 آورد:رنگ به رنگ در

 !بیا اینا هم مال شما -

 حاج آقا رضایی با لبخند گفت:
 !خوریمی، نه عزیزم همش مال خودت نگه دار -

 طاها لبانش را غنچه کرد:
خسيته شيدم از بيس از ایين  .ولی من اینارو دوه ندارم -

 !ترهشکالت شما خوشمزه .شکالتا خوردم

 های بچه را بگیرد:شکالت خواستمین
 .اونارو هم بذار تو جیبت، باشه این رو بخور -

 طاها با لجبازی گفت:
 .خورمشکالت شما رو نمی اگه شما اینارو نگیرید من هم -

 :حاج آقا رضایی خندید
  .باشه -



  19دومفصل 

 

 .ها را برداشتو دو تا از شکالت
طور وقتی بیکار شد همان .طاها با اشتها شکالتش را خورد
با تعجب انگشت خود را بيه ، که در آغوش حاج آقا لم داده بود

 زد و گفت: عمامه او
 این کالهه؟ -
 .عمامه است، نه عزیزم -

 طاها لبانش را جلو داد:

 ؟عمامه یعنی چی -

 با حوصله گفت: آقای رضایی
خيونن ایين رو کسانی که دره روحانیت می، یعنی همین -

 .قارنسرشون می

طاها سرش را ک  کرد و در حالیکه نگاه از آن چیيز جاليب 
 گفت:، داشتبرنمی
 !می دین من هم سرم بذارم؟ -

حياج آقيا رضيایی  .ای بودپسر با مزه .هومن آهسته خندید
 :هم با لبخند گفت

 !تو گشادهاین برا سرِ  -

، با همچون چیزی بازی نکيرده بيود تا حاال .کردمیطاها اخ
 با کمی لجبازی گفت: .دوستش داشت

 .خواممی ولی من -
عمامه را از سيرش  !بچه بود دیگر .آقای رضایی تبسمی زد
 :درآورد و به دست او داد

 خب؟ .ولی سرت نذار .بیا نگاه کن -
عماميه را وارسيی  طاها با عالقيه .قدر هم غنیمت بودهمین
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به طوری که آقای رضایی مجبور شيد آن را دوبياره بياز ، کرد
آرام ، کسانی کيه نزدیيک نشسيته بودنيد .کرده به سرش ببندد

  .دندخندیمی
چيه جيایی بهتير از آغيوش  .پسرك قصد برخاستن نداشت

بعد از پذیرایی مختصيری کيه  .تازه خوشش آمده بود !حاج آقا
طاهيا در  .م کم قصد رفتن کردنيدافراد حاضر ک، صورت گرفت

خانومی که با آقيای کميالی  .آغوش حاج آقا به خواب رفته بود
به سمت هومن و آقيای رضيایی آميد و خیليی  کردمیصحبت 

 :آهسته گفت
ایين طيرف آقيایون  .حاج آقا ببخشید طاها اقیتتيون کيرد -

 .نشسته بودن برا همین وسط جلسه نتونستم بیام ازتون بگیرم

 یی مودبانه پاسخش را داد:آقای رضا
از بييس ورجييه وورجييه کييرده ، دختييرم کنممييیخييواهش  -

 ...اقیتی نداشت که، اینه که خوابش برده، حسابی خسته شده

 مادر طاها خم شد و به آرامی پسرش را صدا کرد:
 ...مامان جان !بیدارشو، طاها؟ مامانی -

 آقای رضایی طاها را زمین گذاشت و گفت:
 .کنیدمیتر بیدارش نطوری راحتای .بفرمایید -

ميادر طاهيا  .هيومن هنيوز نشسيته بيود .و از جا برخاست
 دستی به سر فرزندش کشید و باز صدایش کرد:

  .طاها گلم بیدار شو دیگه -
بيا خيواب آليودگی ، چشمانش را باز کنيد کهاینطاها بدون 

 گفت:
 .مامان بذار بخوابم -
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 .خوابیمی، بریم خونه .پاشو -

 !کن بغلم -

 نفسش را فوت کرد:
، بيزرگ شيدی .تونم بغليت کينممن که تا خونه نمی !مادر -

 !رسهمیزورم ن

 طور با چشمانی بسته و صدایی پر خواب گفت:طاها همان
 !بگو بابا بغلم کنه -

غم دنیا در دليش ، مادر طاها سکوت کرد .و به پهلو چرخید
ا را بيه بعد از مکثی دست پیش بيرد و طاهي .سر ریز کرده بود

، گذشيتاز مقابل هومن که می .از جا برخاست .آغوشش کشید
کنتيرل بچيه و چيادر  .چکیيداش پيایین ميیقطره اشکی از گونه
 .همزمان سخت بود

هومن قصد  .آقای کمالی به طرف هومن آمد هاآنبا خروج 
 برخاستن داشت که آقای کمالی مانع شد:

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

 آقای کمالی نفس عمیقی کشید و گفت:
 !مشکلی پیش اومده که راه حلش به دست توئه -

بيرود سير اصيل  خواستمی، خب انگار بعد از کلی معطلی
 جدی و خونسرد گفت: !مطلب
  .کنممیاگه کاری از دستم بر بیاد دریغ ن -

 امیدوار بود:، تبسمی گوشه لبش نشست
 کنیمیقبول  دونمنمی، معمولهیرراستش کمی غ .دونممی -
 .به هر حال بهتر از تو کسی رو سرا  ندارم برا این کار !یا نه
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 ؟ گفت:خواستمیمگر چه ، کوتاه فکر کرد
 .دوه دارم اول بدونم موضوع چیه؟ بعد هم تردید نکنید -

 .کنممیاگه بتونم حتما قبول 
ستی واقعیت این بود که در در .آقای کمالی هنوز مردد بود

 .ولی فکری باعث شده بود تا مصيمم گيردد .کارش شک داشت
 نام خدا را از دل گذراند و با توکل شروع کرد:

مثل بابيای خيودت از ، یه دوستی دارم به نام آقای فتحی -
دیگيه  .که زمین گیر شده شهمی اما دو سالی، های بنامهبازاری

با  شش هفت سال پیش دختر و دومادش !پیریه و هزار دردسر
پارسال دوباره دومادش بهيم ، کاروان ما عازم مکه شده بودن

زنگ زد و گفت که فیش ح  دارن و ميی خيوان بيا کياروان ميا 
برا همین مدارکش  .اما پارسال نوبت اعزام ما نبود .عزیمت کنن

رو آورد و گفت که هر وقت خواستیم بریم اونا را هم نبت نيام 
یکيی دو هفتيه پيیش  کيهیناکار رو کردم تا  من هم همین .کنیم

 .هاشون رو بیارنبهشون زنگ زدم تا پاسپورت
 دستی به موهایش کشید و کالفه ادامه داد:

 کيهایننه  .خبر بودمراستش یه چند وقتی بود ازشون بی -
  ...اومدآقای فتحی دیگه بازار نمی

زنيدگی  .خبر مانيده بيوداز دوست و رفیقش بی .مکثی کرد
هنوز از دسيت خيود ناراحيت  .کرده بودبدجور سرش را گرم 

 :با لحنی حاکی از ناراحتی گفت .بود
دخترش پیشم اومد و گفت که شش ماه پیش شوهرش بر  -

 ...انر یه حادنه فوت شده

گليویش از بغيض خيش بير  کيردمیهنيوز کيه بيه آن فکير 
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 متانر سری تکان داد: .داشتمی
طفلی جوون بود شياید سيی و دو یيا سيی و سيه سياله  -
 .شدمی

تير از خيودش هيم کوچيک .هومن دستی به موهایش کشید
 کنجکاوانه گفت: !بوده
 برای چی آخه؟ -
مهنده برق بود و به کارهای الکترونیکی چنيد کارخونيه  -

 .الت بيودآها آهن یکی از این کارخونه .کردمیکوچک رسیدگی 
احتیاطی کارگرا بوده یا دستگاه خراب شيده بر انر بی دونمنمی
افته بيه سير مهنيده و یيه و می شهمی که یه تیر آهن ول بود

مهنده حمیيدی هيم دو روز ، میرهکارگره که در جا می، کارگر
 ...تو کما بوده و بعد

بعد از کميی  .نمودنقل قول حادنه هم مشکل می .آهی کشید
 سکوت گفت:

خالصه دختير آقيای فتحيی اوميد و گفيت کيه خيودش و  -
گویا خبر نداشت که طبق  .یستپسرش میان و شوهرش دیگه ن

تيونن نمی قانون جدید عربستان خانومای زیر چهل و پن  سال
 .بدون داشتن یکی از محارم به این سفر برن

 .رقصيیدندباید هر روز به ساز جدیدشان ميی .کرد میو اخ
من ييور آقييای کمييالی را درك  .هييومن چشييمانش را ریييز کييرد

 گفت:، کردمین
 خب؟ -

 رسیده بود به اصل قضیه: .نفس محکمی کشید
 .در واقع برای همراهیش نیاز به یه محرم داره -
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 زد:هنوز گی  می
 .خب با یکی از محارمش بره -

 آقای کمالی دستی به چانه اش کشید و گفت:
پيدرش بيا اون  کيهاینیکيی  .هسيت جياایندو تا مشيکل  -

یعنيی یکيی یيه دونيه  .تونه بیاد و برادر هم نيدارهوضعش نمی
خدا همین یه بچه رو هم بعيد ده  .نه برادر، نه خواهر داره است

پدر شوهرش هم دو سيه سيال پيیش فيوت ، سال بهشون داده
فیش  .شده و مساله بعدی هم اینه که فیش ح  اضافی هم نداره

مهنده رو گویا مادر شوهرش برداشيته تيا سيال بعيد هميراه 
هر حال  به .شه اعتراضی هم کردالبته نمی .دخترش به مکه بره

 !سهم االرنی از اموال پسرش داره دیگه

 .افزوده شيده بيود، اشخط اخمی هم به چشمانش ریز شده
 طور دقیق گفت:بگوید؟ همان خواستمیآقای کمالی چه 

 اونوقت چه کمکی از دست من برمیاد؟ -

 آقای کمالی نفس عمیقی کشید:
 .یه پیشنهاد برات دارم، راستش -

 ان او دوخت و تند گفت:متعجب نگاهش را در چشم
 !چه پیشنهادی؟ -

 با آرامش گفت:
هييم  .شناسييمخونييواده تييو رو خييوب مييیهييم ميين ، خييب -

به هر دو خونيواده بيه انيدازه چشيام ، خونواده آقای فتحی رو
فکر کردم بشه با یه صیغه محرمیت بین تو و خانم  .اعتماد دارم

 .فتحی این مشکل رو حل کرد

تير حالت معميول هيم درشيتحال آن چشمان ریز شده از 
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؟ مگير گفيتمیآقای کمالی حالش خوب بيود؟ چيه  .شده بودند
ليب بيه اعتيراض گشيوده  !شد؟ اصال به او چه ربطی داشتمی

 بود که دست آقای کمالی به عالمت چند لح ه باال رفت و گفت:
دم من از طرف خودم و خانم فتحی قول می .صبر کن، نه -

هر چند در این روابط آسیب  .نیادکه هیچ مشکلی برای تو پیش 
ولی خب من به تيو  !شن نه آقایوناصلی رو خانوما متحمل می

تيو اون یيه مياه سيفری کيه بيا هيم  .اعتقياد دارم، اعتماد که نه
بيرای  !روت حساب کرد شهمی بهم نابت شد که چقدر، داشتیم

 ...ای برا این موضوعهمین از ن ر من تو بهترین گزینه

 ت:هومن سریع گف
 شه؟چی می، خب اصال نره -

بلکه  کردمیداشت تمام تالشش را  .آقای کمالی نفسی کشید
، آقای فتحی .بتواند دختر دوستش را هم در این سفر همراه کند

تيازه  .حق زیادی بر گردن هم داشيتند، آقای رستگار و خودش
چیزهيایی کيه  !چیزهيای دیگيری هيم بيود !فقط همین نبود کيه

 نرم گفت: ...امیدوار بود تا
از  .شيه درکيش کيردالبته می، روحیه دختره خیلی خرابه -

ایين سيفر بتونيه کنم ميیفکر  .دست دادن یه عزیز خیلی سخته
دونی کيه معنویيت می، دوباره امید به زندگی رو بهش برگرونه

  .شه پیداش کردجای دیگه نمی، اونجا چیز دیگریه

او هم بيرای  .ودای نبچیز تازه !روحیه خراب !تجدید روحیه
 دانسيتمی .دهيدمیدانست جواب می، تازه شدن آنجا رفته بود

زود و  .زود جيواب گرفيت شيودمیهایی اسيت کيه یکی از راه
 متفکر دستی به موهایش کشید:، راحت
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 ...ای نیست کهچرا من؟ کس دیگه -

ميا بيین  .خواهد بگویيدچه می دانستمیآقای کمالی خوب 
 کالم او پرید:

ای کيس دیگيه، که تو از هر ن ر برا این کار مناسبی گفتم -
یعنی تو گروه این دفعمون غیر از تيو ميرد مجيردی  .هم نیست

هر چند اگير  .نداریم که شرایطی رو که من طالبشم داشته باشه
 .سپردممن دست گل آقای فتحی رو دست هر کسی نمی هم بود

 زد:ای چنگ میداشت برای خالص شدن به هر بهانه

 .ه برای صیغه محرمیت نیازی به مجرد بودن نیستآخ -
 ...تونیدببخشید ولی حتی خودتون هم می

آقای کمالی که با تجربه چند سياله و زیرکيی خياص خيود 
دوباره حرف ، رشته کالم را در دست خود بگیرد کردمیسعی 

 او را ناتمام گذاشت:
 .ببین اوال نمی شه در این مورد به هر کسی اعتمياد کيرد -

 دونيیمیحتيی عيروه هيم دارم  .بچه دارم، انیا من زن دارمن
درسته قراره این مساله پوشیده بمونه ولی اگه یيه زميانی  ...که

کيه چيه بازتيابی  دونیمیخودت خوب  .بنا به هر دلیلی رو شد
یعنيی  .و من راضی به این کيار نیسيتم کنهمیدر خونه من پیدا 

خيودم رو دچيار  تونم بخاطر کمک بيه یکيی دیگيه زنيدگینمی
کنه و ای هم صدق میاین در مورد هر شخص دیگه .چالش کنم

من بارها ، اما در مورد تو .به عقیده من اصال درست هم نیست
هیچوقيت  خيوایمیباهات حرف زدم و تيو تاکیيد کيردی کيه ن
اگه هم به فرض  !یادازداوج کنی پس مشکلی هم برات پیش نمی

من به هر ، گه موضوع رو شدیه روزی خواستی ازدواج کنی و ا
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البته نیازی نیست خونوادت هم  .دمکسی که بخوای توضیح می
هميه مطليب  .واقعا موضوع تا این حد مهم نیست .چیزی بدونن

هر چند اگيه بخيوای  !همین !گرده به یک کاغذ چند سطریبرمی
تونم به آقای رستگار توضيیح الزم من می !بگی هم میل خودته

ی هم از رفیقم مطمئنم که بدونم برای کميک بيه قدراین .رو بدم
 .کنهدیگرون از هیچ کاری دریغ نمی

فعال در به در به دنبال حل مشيکل بيود تيا از آن وضيعیت 
 گفت: !بیکار بود مگر .ناخوشایند رها شود

 یعنی هیچ کسی نیست که همراهیش کنه حتی یه محرم؟ -

 تاکید کرد:، اوف باز رسیده بودند سر کوچه اول
ننشسيته بيودم تيا تيو رو  جياایناگه بود که مين  اوال، نه -

تو همسيفر ميا تيو ایين کياروانی و فيیش ، در نانی .راضی کنم
 .عزیمت رو داری

 حرصی و کالفه گفت:
 .به ن رم بهتره بعدا بره -

هر کس که  .اصال روحیه خراب دختر به او ارتباطی نداشت
حالش به مکيه  که برای اصالح شودمیبلند ن، میردشوهرش می

کمی لحنش تنيد ، آقای کمالی با حس به بن بست خوردن !برود
 شد:
مثال بعد هفده سال که چهيل و پين  ، تونه بعد برهآره می -
 !اون همش بیست و هشت سالشه .شهمی ساله

ای هيومن چشيمانش را لح يه .و روی جمله آخر تاکید کرد
تکان دلش برای این دختر جوان سوخت و متاسف سری  .بست
 داد:
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 !برا بیوه شدن خیلی جوونه -

 از زیر لب آقای کمالی لبخند کوتاهی رد شد:
 .نواب داره .روش فکر کن، آره -

 هومن آرام گفت:
 با خودش هم تو این مورد حرف زدین؟ -
ای کس دیگيه .ولی چون در مورد تو مطمئن نبودم، یه کم -

واری بهيش برا همین زیياد امیيد، تونم جایگزین کنمرو هم نمی
  .شهمی گفتم بیا جلسات ببینیم چی .ندادم

 لبانش را جلو داد:

 پسرش چند سالشه؟ -

 لبخندی زد:

همین پسری که داشت  .حدود چهار یا پن  ساله باید باشه -
 !قاشت رو سرشمسجد رو می

 هومن با تعجب گفت:
 من ورتون طاها هست؟ -

 زود گفت:، شناسداو را می کهاینخوشحال از 
 .آره اسمش طاهاست -

اصيال چيه  .اش نگاه نکيرده بيوداما به چهره، پس دیده بود
 پرسید: !اهمیتی داشت

 خواد؟تونه بره؟ عقد دائم نمیمگه با صیغه محرمیت می -
عقد موقت کامال قانونی و محضری خواهد ، اگه قبول کنی -
 .در این صورت مشکلی پیش نمیاد .بود

 متفکر گفت:
 .راجع بهش فکر کنماجازه بدین کمی  -
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 زود گفت: .همین هم عالی بود
چيون بایيد تکلیيف  .ولی تا فردا بیشتر وقت نيداری، حتما -

 .وقت زیادی نداریم، رفتن یا نرفتنش تا فردا مشخص بشه

 سری خم کرد:
 دید؟اجازه مرخصی می !بسیار خب -

 آقای کمالی نیم خیز شد:
تا فردا  .ونبه حاج آقا رستگار سالم برس کنممیخواهش  -

 .مونم اگه تماه نگرفتی یعنی موافق نیستیمنت ر می

 .زدميی بایست سيری بيه بیمارسيتانسوار ماشین شد می 
اصال  .ی آقای کمالی بودهاحرفتمام فکرش پیش  .بیمار داشت

آقای کميالی روی چيه  !تواند به مکه برودبه او چه که یکی نمی
دوست نداشت خيود را  حسابی به او این پیشنهاد را داده بود؟

 !بندندکند دستمال نمیسری را که درد نمی .در دردسر بیاندازد
یعنی بگوید نه؟ یعنی راست راست بیاستد ، ای کشیدپوف کالفه

 .الزم نبيود نيه بگویيد، نه بابا !در مقابل آقای کمالی و بگوید نه
وليی بعيد  .شيدمی اشمتوجه پاسخ منفی، زدهمان که زنگ نمی

 .م طول سفر را که با آقای کمالی چشيم در چشيم بيودچه؟ تما
 !آن هيم چيه خواهشيی .بعد عمری یک خواهش از او کرده بود

  .مزخرف بود
مار از پونه بدش میاد دم در ، اندقبول کند؟ نکند؟ خوب گفته

بایست حاال با این وضع چه تصمیمی می !شهمی اش سبزخونه
لی بيرایش پيیش ؟ آقای کميالی گفتيه بيود هيیچ مشيکگرفتمی
اما به هیچ عنوان تمایلی نداشيت  ...اما .شاید حق داشت .آیدنمی

 !صیغه، تن به این عمل بدهد
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وليی چيه پسير  !همین یک کارش مانيده بيود .پوزخندی زد
کيه  هابچهاز  .آمدمیخوشش  هابچههمیشه از  .ای داشتبامزه

که تمام دغدغه فکریشان داشتن اسباب ، پاك و معصوم هستند
طاهيا بيرای بيی پيدر ، بازی جدید است و دنیایشان پدر و مادر

خب که چه؟ چه ربطی بيه او داشيت؟ نيه  .شدن زیادی بچه بود
اگر به فرض قبيول کنيد چيه  .اصال ربطی به او نداشت .نداشت

مشکلی هم برایش  .ازدواج کند خواستمیاو که ن، ؟ هیچشودمی
  ...آن هم یک درصد، تازه به فرض .شدنمیایجاد 

 .رفتمییک کلمه روی اعصابش اسکی 
  ...نرو

تيوانی بيه اگر همین االن کسی به او زنگ بزند و بگوید نمی
؟ صيد درصيد حيال جيالبی شيودمیاین سفر بروی چه حيالی 

نه هفده سيال حيق نيداری  ...اگر بگویند ده سال !نخواهد داشت
 شودمیرسد؟ می، رسدبروی چه؟ خب زمین که به آسمان نمی

  .شدمیناراحت ، به خود درو  بگوید توانستنمیاما  .تنرف
کی رسیده بود؟ همه راه را  .در مقابل بیمارستان توقف کرد

با سر  .به جواب آره یا نه نرسیده بود، نتیجهاما بی .در فکر بود
در مقابييل  .سييالمی بييه نگهبييان داد و ماشييین را داخييل بييرد

 ...برویش کردبیمارستان ایستاد و نگاهی به ساختمان رو
*** 

 .در مقابل بیمارستان ایستاد و نگياهی بيه دخترهيا انيداخت
هیچ لزومی نداشت سه دختر را بردارد و تلپ تلپ بيا خيود بيه 

کميک  .شناختندآن هم بیمارستانی که همه او را می .داخل ببرد
 .زحمت این چند قدم را هم باید خودشان بکشند .هم اندازه دارد
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 گفت:، نگاه کند به عقب کهاینبدون 
 ...بفرمایید این هم بیمارستان -

 .ميانع کسيب اسيت، مزاحمت بیش از این .یعنی پیاده شوید
در ، شيیدا درب عقيب را بياز کيرد .یاال زود باشید که کار دارم

 حین پیاده شدن گفت:
 !ممنون ازتون .باعث زحمت شدیم -

 صدایش جدی بود:
 .کنممیخواهش  -

بقیه دخترها هم با تشکری  .گردو سعی کرد در چشمانش نن
پا روی گاز گذاشت و بدون معطليی حرکيت  .کوتاه پیاده شدند

با این فکر ، بریداش را میفهمید چه کرده کلهاگر عرفان می .کرد
حاال در قهن خبیث این دوستش چه  دانستمی .گرفتاش خنده

کرد؟ بدون شک با گفتن  شدمیچه ، عرفان بود دیگر !خبر است
 .کردمییک پس گردنی حسابی نوش جان ، حرف به عرفاناین 

آقا عرفيان حياال یيه اميروز رو » !مالقاتمالقات بی، پس امروز
با دیدن شماره عرفيان کيه روی موبيایلش « ...بمون تو خماری

 .تر شدرنگپراش خنده، شدمیروشن و خاموش 
هدیيه ول  .فردای همان روز قصد داشت به دانشيگاه بيرود

از دسيت ایين  .ه من چند جا کار دارم باید مرا ببيریکن نبود ک
، بار موقع رانندگی کوبیده بود به ماشيین جليویییک !خواهرش

گفت چه می هر .کردمیزد و رانندگی ندیگر دست به ماشین نمی
گوشش بيدهکار نبيود « !خواهر من یه بار تصادف کردی دیگه»

و هزار تيا کيار  بود که تازه نامزد کرده جااینبدبختی  .که نبود
هير ، خالصه هر روز، یک روز خرید، یک روز آرایشگاه .داشت
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 با عجله گفت: .روز هومن راننده شخصی شده بود
 !و توها دونممیببین اگه استادم بره من  .هدیه زود باش -

 اش را ک  کرد:لب و لوچه
 !هفت ماهه بدنیا اومدیا .اومدم، چته تو -

 .ی ميانتواش بياز بيودوقتی هيم کيه سيوار شيد دکميه هيا
طيور هيومن هميان .اش را هم هنوز مرتب نکيرده بيودروسری

 که هدیه گفت: کردمیپشت فرمان نشسته او را نگاه 
 .خب حرکت کن دیگه -

 لبش به باال کشیده شد:
 نانیا با این سر و وضع؟ !اوال لطفا -

 نگاه گذرایی به سر و روی خود انداخت:
 چمه مگه؟ -

 سری تکان داد:
این روسيری رو هيم  .هات رو ببنددکمه !هدیه ازدست تو -

 .هایه گره بزنی بد نیست

 یک ابرویش باال رفت:
 !راه بیفت، فضولیش به تو نیومده -

 هومن ترمز دستی را کشید و گفت:
 !پیاده شو .منصرف شدم .رماصال من جایی نمی -

بکوبد بير کليه  خواستمیدلش  .خوردآی حرص می، هدیه
 آن هم سه پیچ: !ست پدر را از پشت بسته بودبرادرا د

  .عجله دارم، ببین هومن -

 و ناچار دست به سمت لباسش برد:
 .خب بیا !اَه -
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روسری را کمی جليوتر ، هایش را بستو با این حرف دکمه
 کشید و گیره زد:

مين بيا ایين وضيع  دونیمیتو که  .خدا به داد زنت برسه -
 ؟دیمی خودچرا گیر بی .شمپیاده نمی

 حرکت کرد:، حاال که حرفش را به کرسی نشانده بود
و همین دم در بيا حاال زد  !طوری سوار هم نشوخب اون -

 .رو شدیدو تا همسایه رودر
 !ناسالمتی من ازت بزرگترم، ببین بچه -

 خنده زد: حرف دلش را با
 من اولی بودم این دومی؟ شدمیای خدا چی  -

 هدیه هم خندید:
 !گن در هر کار خدا حکمتیه؟شنیدی می -

صيدای موبيایلی از  .همین که لب باز کيرد تيا جيوابی دهيد
هدیيه متعجيب نگياهی بيه پشيت  .صندلی عقب به گوش رسيید

 انداخت و گفت:
 این گوشیه کیه؟ -

 ابروان هومن هم در هم گره خورد:
 .شاید مال یکی از دوستامه مونده .دونمنمی -

 گفت:گوشی را برداشت و  .هدیه خم شد
 کدوم یک از دوستای شما گوشیش صورتیه؟ ...اِ -

حتميا  .شی انيداختنگاهی به گو .هومن هم تعجب کرده بود
از  شدمیمگر  .حاال بیا و درستش کن، ها بودهمال یکی از دختر

دست هدیه رها شد؟ هدیه بيا چشيمانی پير از شيیطنت منت ير 
 خیالی بزند:سعی کرد خود را به بی .جواب بود
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 ...ال یکی هست دیگهخب م -

 هدیه یک طرفه نشست و با اشتیاق گفت:
 مثال؟ -
 مگه فضولی؟ -

 !آره بدجوری -

 گفت: !اصال از اولش هم شک نداشت .هومن لبخندی زد
 مگه عجله نداشتی؟ .پیاده شو -

 هدیه چشم و ابرویی آمد و با شیطنت گفت:
 .رمای نيدابینم هیچ عجليهمی، کنممینه دیگه حاال که فکر  -

محاليه بيرم  کنيهمیچيی کيار  جيااینیعنی تا نفهمم این گوشی 
 !پایین

 خندید:
 .برو پایین کار دارم !هدیه کوتاه بیا -

 هدیه ابروهایش را به عالمت نه باال برد:
 .اگه کار داری زود بگو تا به کارت هم برسی -

خييواهرش را خييوب  .هييومن بييا خنييده سييری تکييان داد
اگير بيه  .گونيه بيوداز بچگی همین !ول کن نبود که، شناختمی

امکيان ، از اليف تيا یيایِ جریيان را نفهمیيده، دادچیزی گیر ميی
سيعی کيرد خالصيه  .ای نداشيتپس چياره .نداشت کوتاه بیاید

آنقدر سوال پرسید کيه  اما هدیه .ماجرای روز پیش را بیان کند
 اهآنجز جریان را فهمید بلکه اصال نکاتی را که به نه تنها جزبه

 سر گفت: توجه نکرده بود هم توسط هدیه کشف گردید و آخر
 ؟چی کار کنی خوایمیحاال  -
زنيم هاش زنگ میاگه رمز نداشته باشه به یکی از شماره -
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برمش بیمارستان شاید اونجا اگه هم داشته باشه می .بیان ببرن
 شی یا نه؟باالخره پیاده می .اومدن دنبالش

 عجوالنه گفت:
 !!اَه ببین چقدر وقتم رو گرفتی ...هآر، آهان -

یيک خيواهر کيه  !کرد شدمیچه  .هومن خنده کنان راه افتاد
چند نانیيه بیشيتر نگذشيته  .کردمیباید تحملش  .بیشتر نداشت

دفعه پیش  .بود که صدای گوشی صورتی رنگ دوباره بلند شد
بيار ایين .آنقدر حیرت کرده بودند که اصال جواب نيداده بودنيد

 دکمه پاسخ را زد: .ا برداشتگوشی ر
 .بله بفرمایید -

 دختری در گوشش پیچید: صدای ناز
ای که تماه گرفتم مال گوشيی این شماره .سالم ببخشید -

 .گمش کردم، خودمه
 !گوشیتون تو ماشین من جا مونده، بله -
 شما؟ -

 .به دخترها نگفته بود واسمش ر بودکه یادش  خب تا جایی
 جواب داد:

 .که به بیمارستان رسوندمتون هستم همونی ...ممن؟ ممم -
 با زحمتای ما؟ حال شما؟، اوه بله -

 با احترام گفت:
 .کنممیخواهش ، ممنون -
 گوشی رو ازتون بگیرم؟ تونممیحاال چطور  -

بيه  توانسيتنمیدیگير ، نيه .هومن نگاهی به ساعت انداخت
 .فته بيوداستاد حتما تا حاال به کاله ر .موقع به دانشگاه برسد
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 گفت:، رفتمیباید وقتی دیگر برای دیدنش 
 .آدره بدید بیارم خدمتتون -
 .راضی به زحمتتون نیستم، نه ممنون -

 نفسی کشید:
اگييه آدرسييتون رو  .تعييارف نکنیييد کييار خاصييی نييدارم -

 !همین االن میارم خدمتتون، بفرمایید
 .گیرمشما آدره بدید من خودم میام می ...تشکر، نه -
 .میارم، م که نیازی نیستگفت -

 دختر مکثی کرد و با صدای طنازتری گفت:
 االن کجا هستید؟ !برا شما آدره بدم تونممیخب من ن -

 کوتاه آمد:
 ...خیابان -
تيو هميون  .من هم زیاد از اونجا دور نیسيتم، بسیار خب -

شيما بریيد اونجيا مين هيم میيام  .خیابون یه کافی شاپ هسيت
 .رسممیدیگه تا ده دقیقه  .مگیرجا ازتون میهمون
 .بینمتونمی، باشه -

کيه  شيدمیحيدود یيک ربعيی  .و به طرف کافی شاپ رفت
بيه  .البته از خودش با بستنی پذیرایی نميوده بيود، نشسته بود

یيک از آن سيه  کيدام کيهاینحتی به  .کردمیچیز خاصی فکر ن
دوسيت نداشيت بيه  !اميا کياش شيیدا باشيد .دختر خواهد آميد

 !کردمیخوب بود که فکر ن .دانستمیشاید هم  !فکر کند چرایش
بستنی سوم را هم سفارش دهد یا نه؟ عاشق بستنی  دانستمین

  .بود
خداونيد از ایين  !چقيدر هيم خوشيمزه؟ !و چه عشيق پياکی
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با ظيرف خيالی بسيتنی  .های خوشمزه نصیب همه بنمایدعشق
 که با شنیدن: کردمیبازی بازی 

 .سالم -

د و بی اختیار نگاهش در همان دو جفيت چشيم سر بلند کر
یی که روز قبل سعی کرده بود از نگاه هاناهم .مشکی گیر افتاد
مختصر تکيانی خيورد و نيیم  .پرهیز کند هاآنکردن دوباره به 

 !کردمیبیشتر از این رودل ، کافی بود .خیز شد
 .بفرمایید، سالم -
یدا با ناز ش .ای کردو با دست به صندلی روبرویش اشاره 

کيیفش  .در تمامی حرکاتش نرمی دخترانه مشهود بيود .نشست
روپوش شلوار لی و شالی سفید با خطوط  .را روی میز گذاشت

آبی به او تیپی اسپورت بخشیده بود و انصافا به اندام باریک و 
آرایش متناسبی هم روی صورتش داشيت  .بلندش برازنده بود

لبخندی زد و حالت  .کشیدیو چشمان زیبایش را بیشتر به رخ م
 ای به نگاهش داد:شرمنده

 .توی زحمت افتادید ...ببخشید -

 مودب پاسخ داد:
 .کنممیخواهش  -

 شیدا شرمنده گفت:
 !چطوری از جیبم افتاده؟ دونمنمیاصال  -

 گفت:، برایش اهمیت زیادی نداشت
 .کامال طبیعیه .با اون حال و وضعی که داشتید -

اهش به دست باند پیچی شده شیدا کشیده و با این حرف نگ
 شد:
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 دستتون چطوره؟ -

 لبخندی زد:
 .توصیه هاتون رو عمل کردیم !به لطف شما خوبه -

 عکس گرفتین؟ مشکلی که نداشت؟ -

نيرم ، با حس خوبی که از احوالپرسی او نصیبش شده بيود
 جواب داد:

زخمه  فقط، آسیب جدی ندیده !شکر خدا .بله عکس گرفتیم -
 .کشه تا خوب شهطول می، هدیگ

 هومن پرسید: .میزشان رسید کنارگارسون 
 چیزی میل دارین؟ -
 .یه قهوه لطفا -

شيیدا بيا  .رو به گارسون سفارش دو قهوه بيا کیيک را داد
 ای اشاره به روی میز کرد و گفت:خنده
 خیلی دیر کردم که هر دو بستنی رو هم خوردید؟ -

 .نی را از ن ير گذرانيدهای خيالی بسيتو با این حرف ظرف
ها را بيرای دو نفرشيان که این مرد بستنی کردمیشاید تصور 

 هومن گفت:، سفارش داده بوده
 .دادم کيه رسيیدیدداشتم سومی رو هم سيفارش ميی، نه -

 !حیف شد

هیکيل  .الغير نبيود .ه او انيداختای بيشیدا نگياه خریدارانيه
خنيده  !گفيت چياق شيدنمیپری داشت ولی بيه هيیچ عنيوان تو

 بانمکی کرد:
خيور خيوره زیياد پربيه هیکلتيون نميی .پس مزاحم شدم -
 .باشید
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برای پسر خاله شدن زود نبود؟  .هومن ابروانش را باال برد
 در صدد تغییر صحبت برآمد:

 از دوستتون چه خبر؟ پاش که آسیب جدی ندیده بود؟ -
 ای جواب داد:شیدا با لحن دوستانه

فقط یه ضيرب دیيدگی  .بود تشخیصتون کامال درست، نه -
 .ساده بود

 .خب خدا رو شکر -
جيایی  .و روی میز گذاشيت آوردهو گوشی را از جیبش در

 .شیدا گوشی را برداشته و بار دیگر تشيکر کيرد ...دم دست او
نگاه هر دو به میز دوخته شده  .سکوت برقرار شدای لح هچند 
کلیفييی را از بالت هيياآنهييا رسييید و خوشييبختانه سييفارش .بييود

شیدا فنجان را چرخی داد و  .هر دو مشغول بودند .بیرون کشید
 گفت:
 اسمتون رو بپرسم؟ تونممیراستی  -

 هومن قاشقی شکر داخل فنجانش ریخت و گفت:
 .هومن رستگار .رستگار هستم، بله -

و فکر کرد حال باید اسم او را هم بپرسد؟ در حال هم زدن 
 قهوه گفت:

 و شما؟ -
 ل رسید:تعلپاسخش بی

 .شیدا کریمی -

 شیدا کمی از کیک به دهن برد و با طمانینه پرسید:
 !شما با اون دوستتون خیلی فرق دارین -

 هومن لبخندی زد:
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فقييط کمييی شييلو  و  .گیييد؟ پسيير خوبیييهعرفييان رو مييی -
 !شیطونه

 ناراضی لبانش را غنچه کرد:
 .زیادی، کمی نه -

 مودبانه گفت: مثل همیشه .گفتمیراه ندختر زیاد هم بی
که تو  خواممی به هرحال من از طرف اون ازتون معذرت -

 .دردسر افتادین

 نفس عمیقی کشید:
اگيه  .به هرحال بعيدش جبيران کيرد .نه بابا اشکال نداره -

 .ننشسته بودم جاایناحتماال حاال  .اونجا نبود
 .دیگه دست گل خودش بود -

 شیدا قهوه را در دهان مزه مزه کرد:
 پزشک هستید؟ شما -

 تواضع کرد:
  ...می شه گفت -
 پزشک همون بیمارستان؟ -
 .بله -

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

 .بازم ازتون ممنونم -
 گام او شد:هومن هم، و به طرف صندوق رفت

 کجا؟ -

 یفش کرد:شیدا دست در ک
 حساب ، من که امروز شما رو از کار و زندگی انداختم -


