
 

از    شتریکه فضا را پر کرده بود حالش را ب  ییحلوا  یو بو  گالب  عطر

  .زدی قبل بهم م 

دائماً حالت تهوع داشت اما تصور   یبیروزها به طرز عج  نیا  اصال

 .که مرگ آرش به جانش زده استیاز شدت غم کردی م



 

بغض کرد و در   شی نبود آرش، باز هم مانند چهل روز پ   ی ادآوری  با

 .دل ضجه زد

 !ی انداشت. و البته اجازه دنیبار ی برا یینا اما

  .نبود اشی اغه یاش، تنها نامزد به اصطالح صجوان مرگ آرشِ

 ...بود اشقیرف او

 ...همراهش

 ...قدرتش

 ...کالمش

 .همه کس او شده بود ر،ید ماه اخدر چن آرش

 .هم رفتنش را  باور نداشت  هنوز

عروس  کیدرست    مراسم  از  قبل  زمان  شان،یماه  هم  که   یآن 

  پنداشت،ی م  ایعروس دن نیخودش را خوشبخت تر

 .را از دست داد دامادش



 

ب  نتوانست  ارجمند  نی سنگ  ی فضا  اورد،یطاقت  حت   ی قصر    ی ها، 

 .بکند  هیو مو زد یاز ته دل اشک بر دادیاجازه نم

  .شان نبوددر شان آخر

 .کردی شان هم فرق مجنس غم  یها حت  ی ارجمند

 .به مادر شوهر جوانش انداخت ی نگاه

چند قطره کوچک   یدستش بود و  با آن، هرزگاه  ی کوچک  دستمال

 .کردیاشکش را پاک م

 زان یآو   اشنه یکه از سر و س  یمتیبلوند و جواهرات ق  ی آن موها  با

 .که تنها فرزندش را از دست داده نبود ی به مادر  یبودند، شباهت

م  اما او  ا  دانستیفقط  برا  هانیکه  پرست  یتنها   ژ یحفظ 

 .است شانیخانوادگ

فرزندش پر    ی دلش برا  ،ی ادهیگرنه او هم مانند هر مادر داغ د  و

 .زدی م



 

با    یکدامشان فرق  چیچهره ه  شیپوش، که آرا  اهیس   تیجمع  نیب  از

  اط یو به ح  دیکش  رونیها نداشت، خودش را بآن  ی مجالس عروس

 .رفت

مشک   با ب  یآن چادر  ب  یو صورت  و  چن  اش،شی آرا   یروح    ن یدر 

 .در چشم بود  ی ادیز ،یتیجمع

قدم   ی طور  به هر  با  چندکه  پرسش  نیاش،  نگاهش چشم  گرانه 

 .کردندی م

 .هم اکثر اقوام آرش، خبر نداشتند که او نامزدش بوده هنوز

آن ها فقط در حضور دو پدر   ی در خواست هر دو خانواده، نامزد  به

 .شناخته شده بود تیو مادرشان به رسم

خانواده ها با    شتریب   ییعد از آشنادو خانواده معتقد بودند تا ب  هر

 .نشود  یرسم ی نامزد نیا گر،یکدی

  ستند ین   یکه خانواده ها از ته دل راض  دانستندی ها هم مخب آن  و

 .وقت بخرند  یبود تا کم ها همه بهانه نیو ا



 

با تمام سخت  به به درخواست   یهر حال  البته  و  نامزد شدند.  ها، 

  نشان یب   ،ی در همان شب خواستگار  ی تیمحرم  ی غهیص  ش،یحاج بابا

 .اندازند ین گری کدیبه  ی اخوانده شد تا به قول پدرش، نگاه آلوده

و   متیگران ق  ی انواع تاج گل ها   نی و از ب  دیرا جلوتر کش  چادرش

 .عبور کرد ی به اصالح آنها، الکچر

 ده یتنه درخت بر  ی رساند و رو  اطیقسمت خلوت حرا به    خودش

 .نشست ی اشده 

  

 سهپارت#

  یعمارت ارجمند  ی سرسبز و پارک گونه   اطیمغمومش را از ح  نگاه 

 .ها برداشت

قدم زده   ش،یوفا  یرا، دست در دست آرش ب  اطیح   نیا  ی جا   ی جا

 .بود

که   یینگاهش را به تک درخت کاج پشت سرش دوخت، جا  آرام

 .را تجربه کرده بود اشی زندگ ی بوسه  نیاول



 

کش  ی ادآور ی  با ها  دنیخجالت  قهقهه  و  آرش،   ی خودش 

 .کرد هیو گر دیبه آخر رس اشی خوددار

 .سال  نیر خاطراتش چندپنج ماه بود اما عم شانی نامزد عمر

 ببرد؟ ادیرا از  شیهای آرش و مهربان توانستی مگر م اصال

 ...شده بود ختهیدر جانش آم آرش

 .عمرش را با او تجربه کرده بود ی ها  نیاول یتمام

 .چهل روز که سهل است، چهل سال هم کم بود اشیفراموش

 .هوا سرده -

و به   ستادیبه سرعت ا  د،یکه از پشت سرش شن  ی امردانه  ی صدا  با

 .دیعقب چرخ

 .سالم داد ریو سر به ز دیاش کشاز اشک س یبه صورت خ یدست

 .آرش بود ی پسرخاله  شناخت،یرا م او

 .بودش دهیآمده بود، د هیکه به آتل ی بار نیچند

 .به او گفته بود  یپنهان ی نامزد نیبود که آرش از ا  یکس تنها



 

به    ی زیخاندان، چ  نیبود که از قر و فر ا  ی، تنها کسقول آرش  به

 .ارث نبرده بود

 :زمزمه کرد ی جواب سالمش را بدهد با لحن سرد نکهیا بدون

 .دهیرنگت پر -

 :و آرام نجوا کرد دیکش ش یبه گونه ها یخجالت دست  با 

 .خوبم -

 .و خشک نگاهش کرد سرد

 دارد؟  ی راد ینکند ظاهرت ا یکن ی که گمان م  ییآن نگاه ها از

  ی کرد تا از شر نگاه ها  یو کوتاه خداحافظ  دیرا جلوتر کش  چادرش

 .او خالص بشود نیسنگ 

 :هنوز چند قدم رفته بود که گفت اما

 .کنم  ات نهیمعا سایوا  -

 :. همانطور که پشتش به او بود زمزمه کردستادیخجالت ا با

 .ممنون اما من حالم خوبه -



 

که   دادی خشک، نشان م  ی برگ ها  ی محکمش رو  ی قدم ها  ی صدا

 .داردی به سمتش قدم بر م

 .د یشن اشیکیرا در نزد اشی بَم و جد ی صدا همزمان

از   لمویتا من وسا  نی. برگرد سر جات بشدمی م  صیمن تشخ نویا -

 .بردارم نی ماش

نداد تا مجدداً اعتراض   یاش فرصتتند و لحن مقتدرانه   ی ها  قدم

 .کند

 .شدی به او محسوب م یادب یهم ب   رفتنش

ناچار قدم ها  پس و رو  ی به  بازگشت  را  تنه  ی رفته  درخت  همان 

 .نشست

ک  د ینکش  یطول همراه  به  ب   یکوچک   یپزشک  ف یکه  و   یبرگشت 

 .نشست نیزم ی رو شی تعارف رو به رو

 .را با او عوض کند  شیحداقل جا  ای ستد،یبه احترامش با خواست

 .را از او گرفت کارنیکه به چهره داشت، جرئت ا یقیاخم عم اما

  



 

 پنج پارت#

 اش نه ینشسته بود تا بداند چرا خواسته معا  ریسکوت، سر به ز  در

 .ندارد یمشکل داندی م یکند وقت 

 .مانتوتو بکش باال  نیآست -

 .او دوخت ی را درشت کرد و به نگاه جد شیها چشم

 بله؟  -

 :را نشان داد و گفت اشی پزشک یحوصله گوش  یب

 .فشارخونت رو چک کنم. زود باش خوامیم -

 ...چرا دونمیندارم، نم  یمن مشکل ن یباور کن -

و با    دیکرده بود متقاعد کننده باشد، پر  یکه سع  ییهاحرف   نیب

 :تحکم گفت 

. ماریب   کی! من پزشکم و تو از نظرم  ی ت بکشخجال  ستیالزم ن -

 .پس وقت و تلف نکن بگذار کارمو بکنم



 

از خجالت رو  یو درشت  زیر  ی هابه عرق   یدست  اشیشانیپ  ی که 

 .را باال زد ش یمانتو نیآست  یو به آرام دی نشسته بود کش

در   لیری. چون اماستده یفا  ی گفته بود که حرف زدن با او ب  آرش

 .دهدی است را انجام مدرست کردی را که فکر م ی آخر کار

 .مخالفش باشد   ایاگر دن یحت

گذاشت و مشغول گرفتن فشار خونش    شیبازو  ی سرد را رو  یگوش

 .شد

او که دورش حلقه   ی مردانه  ی و دست ها  د یسف  ی را از بازو   نگاهش

 .به صورتش دوخت یشده بود گرفت به آرام

  دادی نشان م  نی در هم گره خورده بود و ا  شیاز پ  شیپ  شیها  اخم

 .ست ین شیسر جا ی زیچ

. و دانستیدر دلش نشست که علتش را نم  ی ترس بد  ناخوداگاه

 .که همچنان نداند کردی البته دعا م

 .خبر بد بود  کی دنیهزاربرابر بهتر از شن ی خبر یب چون



 

بازو  ی ها  چسب رو  شیدور  را  انگشتش  دو  و  کرد  باز  ض نب   ی را 

 .دستش گذاشت

 :دیاخم سرش را باال آورد و به ناگهان پرس با

 ؟ ی شد ودیپر  یبار ک نیآخر  -

  

 شش پارت#

آب    لیریام  ی نیبش ی پ  رقابلیغ  ی جمله  هنوز که  بود  نشده  تمام 

 .دیو سرفه امانش را بر دیدهانش به حلقش پر

 .از او بپرسد  دادیبود که احتمال م  ی ز یچ  نیآخر  اش ی ودیپر  خیتار

 داشت؟  یفشارخون گرفتن معمول  کیبه    یچه ربط  نهیگز  نیا  اصال

اش به تنگ آمد که او را  از اعماق وجودش سرفه زد و نفس   آنقدر

 .هم ترساند 

دو کتفش   ن یضربه کوتاه ب  نیو چند  ستادیکه به سرعت ا  ی طور  به

 .زد



 

ا  ینفس معذبانه  و  ام   ستادیگرفت  دست  کمرش   لیریتا  پشت  از 

 .برداشته شود

 :جا آمد کوتاه زمزمه کرد  یکه کم حالش

 !ممنونم. با اجازه -

خجالت آور و البته   ی گفتگو  نیا  اش، باره کی  یبا خداحافظ  خواست

 .نگذاشت   لیریام  نیخشمگ  ی برساند که صدا  انیرا به پا  دهیبدون فا

 !کار من هنوز تموم نشده -

 :وار زمزمه کرد و التماس  دیآمده به عقب چرخ  شیاز وضع پ  کالفه

 ندارم؟ ی مشکل  یوقت دیکن  نهیمنو معا نی چرا اصرار دار -

و   یمشک   ی ه موهاب  ی دوخت و دست  نینگاهش را به زم   نیخشمگ

 . دیکوتاهش کش

 :که جان را به لبش رساند، آرام گفت ،یبعد از مکث کوتاه 

 !زنهینم  ینبضت معمول -

  



 

 هفت پارت#

 ا یدارد؟ و    ییاست چه معنا  ده یکه شن   ی ا بداند جمله  نکهیا  بدون

 :دیبا بغض مظلومانه نال است؟یچه کس شیفرد رو به رو

ام و که بدون آرش هنوز زنده   نی نزنه. هم  دمیخب نزنه! اصال با -

  .تعجب داره ی جا زنهی م  ینبض لعنت نیا

 .را بست و با دو قدم بلند به سمتش آمد شیخشم چشم ها  با

 ن یا  دانستی و نم  کردی او نگاه م  بی عج  ی به واکنش ها  متعجب

ا بهم   نیچن  ن ینامنظم زدن نبض مگر چقدر مهم است که  را  او 

 خته؟ یر

  .ستی! به درک که نست یکه ن ستیمنظم ن اصال

 نبضش از او جامانده؟  یمهم بود که نامنظم  شیبرا  یاز آرش چ  بعد

او را   زیر  ی قد بلندش، تمام جثه  ی ه یقدم فاصله داشتند اما سا  کی

 .در بر گرفته بود

 .دیاش کشکوتاه شیبه ته ر یرا با حرص خاراند و دست اشچانه

 !یباردار باش دمی رو بذار کنار. احتمال م ی باز ی هند -



 

 .او را بیعج ی بار پلک زد و تا هضم کند جمله نیچند

 .نگاهش کرد م یت و مستقرا کنار گذاش خجالت

 چه گفته بود؟ او

 باردار؟ 

 با وجود بکارت باردار شد؟  شودی مگر م اصال

خشک شده    باره،کیکه    ی تکان داد و با دهان  نی را به طرف  سرش

 :بود، زمزمه کرد

 .نه، امکان نداره  -

 !ی احتمال قو هیاحتمالِ. اما...  هیفقط  نیا -

  

 هشتپارت#

 .داشتیبهت زده و نگران حورا بر نم ی از چهره نگاه 

 ک ی دگاهیاز د نی و ا دیپری از قبل م  شتریصورتش هر لحظه ب  رنگ

 .پزشک، نگران کننده بود



 

تر رفت تا    کیشدن ندارد، پس نزد  هوشیتا ب  ی ا فاصله  دانستی م

 .نخورد  نیبتواند بغلش کند که زم  یهوشی ب  یهنگام 

 !که او باردار است دانستی م  یخوب به

خون راحت   شیرا آزما  الشیبه او نگفته بود تا خ  نان ی باز با اطم  اما

 .کند

خص بود واضح نبودند اما مش  گفت،یلب م  ریکه حورا ز  ییهازمزمه

 .ستی باردار نیکه ذهنش در حال انکار ا

 :اش زمزمه کردآرام کردن ی صاف کرد و صرفاً برا ییگلو

 !ی بد شیاحتمال بود، اما بهتره هر چه زودتر آزما هیفقط  نیا -

  اش نه ی جان دخترک به س  ی اش تمام نشده بود که تن بجمله  هنوز

 .برخورد کرد

 .نخورد  نیتا به زم دی به سرعت در آغوشش کش 

متوجه آن دونفر و صد البته    یکس  ندیبه اطراف انداخت تا بب  ی نگاه

 نه؟ ایشده  شانت یوضع



 

حت  ظاهرا چون  بود،  ناهار  ح  ی مرغ  یموقع صرف  در  پر    اطیهم 

 .زادیچه برسد به آدم زدینم

و به   دیتن سبک وزن حورا را در آغوش کش  ،ی راحت تر  الیخ  با

 .خانه خارج بشود گریرفت تا از در د  یپشت  اطیسرعت به سمت ح

 .ند یبب   تیوضع نی آن ها را در ا یکس خواستینم

به ناحق، پشت سر   خواستیخودش مهم نبود، اما نم  ی که برا  البته

 .درست کنند  عهیمحبوبش، حرف بزنند و شا ی نامزد پسرخاله

  

 نهپارت#

 .دیرس  نشی نفس نفس زد تا به ماش دیرا دو طول کوچه تمام

 .عقب خواباند و مستأصل به او نگاه کرد یصندل ی را رو حورا

 نه؟  ایاش خبر بدهد به خانواده دیبا دانستینم

 .را کنار گذاشت و پشت فرمان نشست یدو دل عاقبت

 !استی بهتر از بد خبر  ی خبر یرا قانع کرد که ب خودش

------------------------------------ 



 

آرام  شیهاچشم به  سف   یرا  سقف  به  و  کرد  سرش   ی باال   دیباز 

 .دوخت

 .شکستی م شیآرام سِرُم در رگ ها  ی چکه ی اتاق را صدا سکوت

  .تخت نشست و به اطراف نگاه کرد ی رو یجیگ  با

ب  کهنیا  دنیفهم ا  مارستانیدر  اما  نبود  و    نکهیاست، سخت  چرا 

 .آورد ینم ادیاست را به شده  مارستانیب  یچگونه راه

که   یدور گردنش افتاده بود را با دست  دانهیق  یچادرش که ب  کش

 .آمد  نییسرش گذاشت و از تخت پا ی آزاد بود رو 

 ی خون از پشت دستش جار  ی سِرُم از دستش خارج و به آن  سوزن

 .شد

 :زد ادیرد خون گذاشت و بلند فر ی را با درد رو دستش

 !کمک کنه یکیپرستار؟  -

نکش  ی اه یثان و سپس  دیطول  شد  باز  به سرعت  در  د  که   واریبه 

 .برخورد کرد



 

دوخت و    کردیکه نگاهش م   لیر یرا به ام  اشده یو ترس  یاشک  نگاه

 :گفت 

 !اد یداره خون م -

  

 دهپارت#

 ا یکه پشت دستش خورده بود    ی اهیاز تک بخ  اشهیگر  دانستینم

 .آمدنش  مارستانیب لیدل ی ادآوری

 .آمدی بند نم ی اهیهر چه بود ثان  اما

متنفر   ختنیاز اشک ر  ستادهیکه در اتاقش ا  ی بداند، مرد  نکهیا  بدون

 !است

 :زمزمه کرد ی و با شرمندگ د یباال کش یدماغش را به آرام آب

 .حاج بابام نیطفا زنگ بزن ل ن،یتو زحمت افتاد دیببخش -

 د ینشان بدهد، پرده اتاق را کش  ی ا او توجه  ی هابه گفته  نکهیا  بدون

 .نکند تیرا اذ شانیآفتاب، چشم ها ی رحمانه  یتا نور ب

 :به سمت تخت آمد و گفت  سپس



 

 !یو بفهم  ی زیچ هی دیبا -

 .آب دهانش را قورت داد دهیترس

 اوردیپنهان جهان در ب  قیلحظه، سَر از تمام حقا  نی در ا   کردی م  دعا

 .ترسناک بود شیتصورش هم برا یکه حت ی زیآن چ یال

 ی رو  لیریشانس نبود، چرا که امخوش  یلیخ  شهی مانند هم  انگار

 :مقدمه گفت یکنار تخت نشست و ب  یتک صندل

 !ی تو باردار  -

 .در جانش انداخت  ی و ندانست چه ولوله گفت

 .به سرش آمده بود دیستریآنچه م از

 .کردیباز هم باور نم  اما

 :د یشدن نال  دی را کنار گذاشت و با هزاران بار سرخ و سف خجالت

 !که من... هنوز، دخترم   ی ... وقتیوقت   ؟ی امکان نداره، آخه چه جور -

  

 ازده یپارت#



 

  

  یاجمله  ی به معنا  یباعث شد  تازه پ  ل،یریام  ی اَبروها   دنیپر  باال 

 .است ببردکه گفته 

که   ی پسرخاله  ی جلو  رسما بود  کرده  اعتراف  مرحومش،  نامزد 

 .بکارت دارد

 ی عبوس و جد  ی انداخت تا نگاهش به آن چهره   نییرا پا  سرش

 .وفتدین

اما االن وقت خجالت    کردی را احساس م  شیهاخون به گونه  دنیدو

 .نبود دنیکش

 توانستی اش، نماگر بودند بعد از آن جمله  ی گریدر هر زمان د  دیشا

 .نگاه کند اما االن اوضاع فرق داشت لی ریبه صورت ام یحت

 شیکه پدرش چهل روز پ  کردیصحبت م   ی از فرزند  نانیبا اطم  او

 !خاک شده بود و مادرش همچنان باکره بود ریاس

 امکان داشت؟ ی زیچ  نی مگر چن اصال

 :و خجالت را کنار زد و آرام نجوا کرد ایح



 

 !میرابطه نداشت  ی عنیمنو آرش، اصال....  یعنیما... -

  .برساند  انیاش را به پاکند تا نتوانست جمله جان

کند    یرا منتف  ی حاملگ  ی ه یقض  ن یخواست هر طور که شده ا  فقط

 .خودش راحت بشود الیتا خ

ن   انگار بگو  گرید  ی کیداشت    ازیکه  تصور    دیهم  و  اوست  با  حق 

 .اشتباه است ششیجواب آزما  یو حت یحاملگ

 .کردینگاهش م  رهیهمچنان خ لی ریام

به   یپ اشدهیزرد و رنگ پر ی چهره ی از پستو خواستی که م انگار

 .درونش ببرد  ی تمام راز ها

بگرانه   خیتوب  دیو شا  ی جد  نگاه قبل خجالت زده  شتریاش  اش از 

 .کردی م

 کرد یحرف هارا نثارش م  نیکاش بدتر  یکه ا  کردیدلش دعا م  در

 .کردی نگاهش نم  نیچن نیاما ا

 .دیرس ان یبه پا انتظارش

 :برخاست و همزمان گفت  یصندل ی از رو لی ریکه ام چرا



 

 ی دونی که نم  ی اچشم و گوش بسته   نقدر یباور کنم ا  ی توقع دار -

 ست؟ین ی واسه باردار یپرده بکارت مانع 

  

 دوازدهپارت#

تا   دادی گلگون حورا،  نشان م   ی هادرشت شده و گونه   ی ها  چشم

 .استشده  چه حد شوکه

 .نداشت ی دلسوز  ی برا یاالن وقت اما

  یتوجه به نگاه بهت زده   یاش نشاند و برحمانه اخم به چهره  یب

 :حورا ادامه داد

  ، یچیرو! اصال تو ه  زایچ  نیا  یکه نفهم  ی ستیتو چند سالته؟ بچه ن -

 ل یاز وسا  دیهم با  یمعمول  ی نامزد باز  هیواسه    دونستی آرشم نم

 استفاده کنه؟  ی ریجلوگ

ب   د یکوتاهش کش  ی به موها  یدست موقع  یو  به  و   ت یتوجه  حورا 

 :زد  ادیفر مارستانیب

  ن؟یبود که شماها زد  ی چه گند نیا -



 

شانه  به با  همچنان  که  حورا  نگاه  ی هاسمت  و  فروغ   یافتاده  به 

 :و ادامه داد دینظاره گرش بود، چرخ

بال  یدونیم - حامله  ییچه  تو  اومده؟  حاج  ی اسرت  از    ،یدختر 

ثبت    ایدن  نیا  ی جا  چیمرُده! و از قضا ه   شیکه چهل روز پ  یکس

  .نشده که شوهرت بوده

 .و فاصله گرفت  دی به تخت کوب یمحکم مشت

لحظه    نیاست اما در ا  نیخشمگ  ی چه کس  ایو    یاز چ  دانستینم

در   ی را داشت. و چه کس  ی اهر جنبنده   ی خرخره  دنیجو  ت یقابل

 ناکامش؟  ی دسترس تر از ناموس پسرخاله

  ایدن   نیرا به ا  یگناه  یساعت حال خوش، کودک ب  می ن  تینها  ی برا

 .خواهان هم نداشت کی یآورده بودند که حت

ا  ینیجن خواهان  سرسختانه  ز  ایدن  نی که  به  قلبش  و    یی بایبود 

 .دیتپی م

 .سوختیآرش م ی ادگار ی ی برا دلش

 .شناخت یاش را مخاله خانواده



 

از فتح قله قاف   شانیبرا  نی جن  نیشناختن ا  تیبه رسم  دانستی م

 .هم سخت تر است

 ...ها به کنارآن اصال

 کرد؟یبا خانواده خودش چه م حورا

  

 زده یسپارت#

  

 .نگاهش هم نکرد ی اش شده بود اما حتآرام ی هیگر ی صدا متوجه

او خنجر زده بود اما هنوز هم آرام   ی رحمانه به روح زخم خورده  یب

 .نشده بود 

به    اشی تمام دوران زندگ  ی بازو هم  قیآرش، رف  ی باره  کی  مرگ

 .کمرش را شکسته بود یاندازه کاف

 .مردانه زار بزند  ایذوق کند    اشی ادگار ی  ی برا  دیبا  دانستینم  حاال 

 .الن نگرانم شدن حاج بابام؟ تا ا نی زنگ بزن  شهیم -



 

حورا، نگاه از پنجره برداشت و به سمتش    یلرزان و تو دماغ  ی صدا  با

 .رفت

 .اش، نگرانش کردو نگاه نمناک چهره یسرخ

 اشیشانیو دستش را به پ ستادیتخت ا   کینزد یگفتن کالم  بدون

 .چسباند

رو  حورا از  دستش  شد  باعث  که  چرخاند  را  سرش  سرعت   ی به 

 .ندی تب دارش بنش ی هاگونه ی حورا سر بخورد و رو یشانیپ

 .کرد و دستش را برداشت یاخم

  !ی تب دار  -

 :گرفت و با بغض در جوابش گفت  ینفس

 .حاج بابام  نی لطفا زنگ بزن  -

 .شد  یبه حرفش نکرده بود عصب ییاعتنا نکهیا از

م - م  ی احامله  گمی من  دار  گمی . میکن یتو سکوت  و   ی تب  بحث 

 ؟ یکنی م یاحترام یبهم ب  ی دار یکنی. احساس نمیچونیپی م

  



 

 چهاردهپارت#

  

 داشت؟ یچه توقع لی ریام

 شد؟یمتوجه حال او نم یعنی

 اش ی ادگاریبود که متوجه شده    امده یبا مرگ آرشش کنار ن  هنوز

 !را باردار است

 ...با نام همسر ی اشناسنامه  بدون

 .فوت شده ی حت شده

 ...نبود اما

ثابت کند نطفه   ی مدرک  چیه باز مردم  به دهان  در   ی انداشت که 

 !شکمش حالل است

 ...او شوهر داشته که

 !ی اغه یص یحت

 ...حالل که بوده  اما



 

 .حرف مردم ی گور بابا اصال

  کرد؟ی چه م شیحاج بابا با

 احمد برادرش؟  ی ادیز رتیغ با

 .شیترس مادرش از حرف زن عمو ها با

 .ماهش است  چند دانستی نم یکه حت   یکودک با

ا  بعد کنارش  در  ک  ستادهی او  از  داشت؟  احترام  توقع  و  از   ؟یبود 

 به زمان مرگش نمانده؟ ی زیچ کردیکه احساس م ی دختر

 .دنبالت ادیزنگ زدم بابات، داره م -

  .اخمو انداخت لی ریبه ام  نگاه 

 .دی به ذهنش رس ی فکر ناگهان

 :نگاهش کرد و گفت ملتمسانه

 .امحامله  دینگ یبه کس -

  

 پانزدهپارت#



 

  

 .دی از قبل در هم تن شتریب لی ریام ی ها اَبرو

 :اما مقتدرانه در جوابش گفت کوتاه

 .. هر چه زودتر بهتر یبگ  دیخودت با -

 .انداخت نییرا پا سرش

 .آرش زد ییاهدا ی را با نوازش به حلقه انگشتش

قسم    ی احلقه هم  مرگش  از  بعد  و  بود  شده  وصل  جانش  به  که 

 .از دستش خارجش نکند ی اه یثان یخورده بود حت

 .به اشک نشست شیآرش چشم ها ادی با

 .انداخت نییرا پا سرش

 :و با بغض لب زد آرام

 ...گمینم -

 .کرد متقاعدش کند یجلوتر آمد و سع یقدم لی ریام



 

فهمرهیاالنم د - تازه  تو  و  آرش گذشته  مرگ  از  روز   ی دی . چهل 

 ...وگرنه ممکنِ  یزودتر به خانواده ها بگ دی. بای باردار

 .برسد  انیبه پا لی ریترسناک ام ی نگذاشت جمله 

 :و گفت دیپر لی ریحرف ام نیب  هیگر با

نم - که  معلومه  نکنن؟ خب  ککننیباور  م  ی !  فقط   کنه؟ی باورم 

 .رهیآبروم م

  .دینفس کش قی عم نیدر جوابش چند لی ریام

 .داشت خشمش را خاموش کند ی که سع انگار

 ...و  ادیشکمت کامال باال م  گهی. چند هفته درهیهم آبروت م  ینگ -

 .انداخت نییرا با خجالت پا سرش

 :دیرا پس زد و با درد نال شیگلو بغض

 !کنمی سقطش م  -

  

 شانزده پارت#



 

  

  !یکن یتو غلط م -

  ش ی بسته شد و دست ها  لی  ریام  یناگهان  ادیاز ترس فر  شیها  چشم

 .به لرزش در آمدند

  .نیخشمگ نیچن نیاما نه ا ردیرا بگ  شیداشت جلو توقع

  .بلند شد یصندل ی از رو یبه سرعت و عصبان لی ریام

برخورد کرد و   ن یبه زم   ی بد  ی با صدا  ی آهن  یکه صندل  ی طور  به

 .تمام اتاق را در بر گرفت شیصدا ی اکو

 .ستادیا دهیترس ی حورا  ی را دور زد و رو به رو تخت

 :گرفت و با تحکم گفت  انشیصورت گر ی را جلو انگشتش

 شهیخط قرمزم برادرم بود، آرشم! اما از االن م  شی تا چهل روز پ -

ندارم دختر    یشوخ  ی بچه با احد  نی.  به واهلل که سر اشیادگاری

 .حاج فتاح 

واسه   رهیاالن جونم در م  نیمنم از هم  ن؟یکنیا منو درک نمچر  -

پدر بزرگ شدن    ی . بستیاومدن به نفعش ن   ا یآرشم. اما دن  ی ادگاری



 

  یی آبرو  ی. بستی . حرومزاده خوندنش به نفعش نست یبه نفعش ن

 ...مادرش

 :و گفت دیحورا پر ی ها یخوان هی مرث نیخشم ب  با

 ؟یکنی چرا قصاص قبل گناه م   ی تو که دختر حاج  گه،ید  هیکاف -

خاندان    هیکه نور چشم    ی آرشِ. آرش  ی اون بچه  ؟ یاز کجا مطمئن

  .تخم چشم همه جا داره ی بود. مادرش هم رو

 :دینگاه کرد و نال  لی ریبه ام   مظلومانه

  ن؟یدار نانیهاتون اطمبه گفته  -

 .نداشت 

 .خودش نداشت ی گفته هابه  ینان یحورا هم اطم  ل،ی ریتنها ام  نه

م  هر سخت  دانستندیدو  راه  ا   ی برا  یکه    ش یپ  نیجن  نیاثبات 

 .است شانی رو

 ...حورا ی برا خصوصا

  

 هفده پارت#



 

  

 .مانده را هر دو سکوت کرده بودند  یباق قیدقا

 .بردی به سر م ی همچنان در بهت و ناباور حورا

دخول هم نداشت، باردار   یکه حت  ی ارابطه  نیبا اول  شدینم  باورش

 .شده باشد 

 .اش شده بودکه آرش خواهان کامل بودنش بود و او مانع ی ارابطه

برا  ی ارابطه لذت  و  از عشق  لبر  ی سرشار  و  و ا  زیآرش  استرس  ز 

 .او ی احساس خجالت برا

 ....شده بود یدردسر بزرگ شانی معمول دیرابطه کوتاه و شا نیهم

جن  بزرگ انداره  رحم  ینیبه  در  هنوز که  او  و  بود  گرفته  جا  اش 

 !ناراحت ایاز حضورش خوشحال است و  دانستینم

 .بود شیهای هم غرق در نگران لی ریام

و    بستی ( حورا همچنان در ذهنش نقش مکنمی)سقطش م   جمله

 .ترساندی از قبل م شتریاو را ب

 .و از آرش بزرگ تر بود یسال چند



 

 .بود کیرا با او شر اشی تمام دوران زندگ اما

که از خدا گرفته بود، حضور    یو چهار سال سن   یس  نیتمام ا  در

 .آرش پر رنگ بود 

 ...تمام روزها در

 ...ش یدر تمام ساعت ها دیشا و

 .کمرش را خورد کرده بود یکاف ی آرش به اندازه مرگ

 .اورشیدر ب ی آرش هم از پا ادگاریمرگ   گذاشتینم

 .بود  اشییآرش تمام دارا ی ادگاری

 .دیکه از گل نازک تر به او بگو یبه حال کس ی وا و

  

 هجدهپارت#

  

اتاق برخورد کرد و پس از آن   ی که به در بسته   ی هاضربه   ی صدا

و رسا  ااهللی نفره  ی بلند  فتاح، هر دو  و خحاج  فکر  از  را   الیشان 

 .آورد رونیب



 

توجه   یب  چرخاند،ی را در دستش م  حیفتاح همانطور که تسب  حاج

 :گرانه گفت  خ یبه سمت حورا رفت و توب ل ی ریبه حضور ام

حورا؟ حالت بد شده بود چرا مادرت و خبر    ی فکر یب  نقدریچرا ا  -

 ؟ ی نکرد

شلوارش   بیرا در ج  شیکه دست ها  لی  ریبه ام  ینگاه   مین  حورا

انداخت و معذب از حضورش،   کردی نگاهشان م  رهی گذاشته بود و خ

 :کوتاه زمزمه کرد 

 .حاج بابا دیببخش -

چه بوده، اما    اشیعذر خواه  لیدل  دانستی خودش هم نم  قتایحق

جدل و  بحث  هر  از  شده  که  طور  هر  ب  یخواست    مارستان، یدر 

 .کند ی ریجلوگ لی ریخصوصا با وجود ام

حورا    یبود که به عذرخواه  نیناراحت تر از ا  شیظاهرا حاج بابا  اما

 .توجه کند

 :که بلند تر از قبل ادامه داد چرا



 

و   ،ی شدی مزاحم دکتر کرامت م  د یحورا. نبا  ی کرد  ی کار اشتباه -

 .ی گذاشتی م ی خبر یب ی از اون بدتر مارو چند ساعت تو

 .سکوت کند نیاز ا شترینتوانست ب لی ریام

به خودش   یاحترام  یو ب  یادب  یحاج فتاح را ب   ییاعتنا  یب نکهیا  با

 :لو رفت و مقتدرانه اما با احترام گفت اما باز ج دانستی م

تازه به هوش اومدن و قبلش هم من    شونیمقصر منم حاج آقا. ا -

 .ازتون نداشتم که اطالع بدم ی اشماره

  

 نوزدهپارت#

  

  ر یبه حورا انداخت و با احترام به سمت ام   ی فتاح نگاه اخم آلود  اجح

 .دیچرخ لی

آقا - شد  هم  شما  بفرما  ی مزاحم  عفو  کرده.    یبچگ  دیی دکتر. 

 .شرمندتون شدم 



 

رو  لی  ریام را  دستش  احترام  در جواب   اشنه یس  ی با  و  گذاشت 

 :گفت 

 .بود. دشمنتون شرمنده فهیحاج آقا. وظ  هیچه حرف  نینه ا -

مغموم نگاه کرد و پس    ی عقب رفت و کوتاه به حورا  ی قدم  سپس

 :و گفت  دیاز آن به سمت حاج فتاح چرخ

 .ری. روز به خشمیبنده با اجازتون از حضورتون مرخص م -

به سمت   لی  ریام  یاز خداحافظ  بعد فتاح  بسته شدن در حاج  و 

 :و گفت دیحورا چرخ

اشتباه - پاشد  ی کرد  ی کار  اومد  ی حورا!  نامحرم  مرد   ی با 

 کردم؟ تیترب  ی نجور یمن تورو ا مارستان؟یب

آنقدر درگ  حورا نق  ریاما  تنها در   اشض یاحساسات ضد و  بود که 

 :جواب حاج فتاح زمزمه کرد

 .حاج بابا خوامیمعذرت م -

را کم کرده    اشت ی عصبان  یحورا کم  ی حال  ی فتاح که انگار ب  حاج

 .حورا را انجام بدهد صیترخ ی رفت تا کار ها رونیبود به ب 



 

که سرش آمده    یی تر به بال  قیو سکوت اتاق باعث شد عم  یخلوت

 .بود فکر کند 

 !اما دوستش داشت کردیو رو م  ری را ز اشی که زندگ  ییبال

برا  از دلش  اما  داشت  هراس  ضعف   ی ادگاری  ی وجودش  عشقش 

 .رفتی م

 :دی شکمش گذاشت و با بغض نال ی ستش را رود ناخواسته

 کنم؟ کاریچ دیمن با تو با -

  

 ست یبپارت#

  

 .شدند  نی ماش  یبه همراه حاج فتاح راه  اش،صیترخ  ی از کار ها  بعد

 .آورد که مادرش هم در مراسم آرش بوده ادیتازه به  حورا

 :د یپرس  بست،یرا م اشیمنیکه کمربند ا همانطور

 مامان کجاست؟ -



 

 .را روشن کرد و راه افتاد نی ماش یفتاح با ناراحت حاج

اونجا   دیشا  می خونه. گفت  میرفت  ،ی ست یکه ن  میمتوجه شد  یوقت -

  .ی باش

 .اش شده بود دلش گرفتخانواده ی ناخواسته باعث نگران نکهیا از

رو  دانستی م مادرش چقدر  و  در    ی پدر  و حتما  حساس هستند 

 .را متحمل شدند  ی ادیخبر بودند استرس ز  یکه از او ب  یی ساعت ها

دنده بود، برداشت و بوسه    ی را که رو  ش یدست حاج بابا  یناراحت  با

 .زد

  .حاج بابا نگرانتون کردم  دیببخش -

به    خواستی شده بود و ظاهرا نم  دهیبا اخم به رو به رو خر  پدرش

 :ماجرا را فراموش کند، چرا که در جواب حورا گفت ی زود  نیا

 ی با پسرخاله  مارستانیسرت حورا. رفتنت به ب  ی ما فدا   ی نگران -

قبول    دیاون مرحوم درست نبود. بحث محرم و نامحرم به کنار. با

  ت ی محرم  غهیندارن. مدت ص  یبه ما ربط  گهیکه اون خانواده د  یکن



 

 کمی. والسالم علشما تمام شده. اون جوون هم به رحمت خدا رفته

 .و رحمه اهلل و برکاته

 ...او تمام نشده ی برا  دیبگو  نتوانست

همان   نیشروع شده است.چرا که جن  یگانگار به تاز  زیهمه چ  و

 .اش جان گرفته استمردِ به رحمت خدا رفته در شکم 

که چه بخواهد چه نخواهد مانند طناب دو خانواده را به هم   ینیجن

 .کندی وصل م

  

 کی وست یبپارت#

  

که همچنان در هم گره خورده بودند،   ییفتاح با همان اخم ها  حاج

  .شود ادهیحورا پ نکهیپارک کرد و قبل از ا اطیرا در ح ن ی ماش

 :کرد  انیب یلحن قاطع و محکم با

خدا هم   ی حورا. چهلم اون بنده   ییایبهتره با مصلحت خدا کنار ب -

. الحمداهلل که از اقوام هم نم یرو تنت نب   یلباس مشک  گهیگذشت. د



 

روت باشه. پس    یبا خبر نبوده که االن اسم  ی نامزد  نیاز ا  یکس

نام آرش  اصال  کن  فکر  و  کن  فراموش  رو  زندگ  یگذشته    ت ی در 

 .نبوده

 ی از هر گونه بحث   ی ریجلوگ  ی را پس زد و برا  شی بغض گلو  حورا

 :کوتاه جواب داد

 .چشم حاج بابا -

را راحت کرده بود،   الشیجواب کوتاه خ  نیفتاح که انگار هم  حاج

 .شد  ادهیرا باز کرد و پ شیاخم ها یکم

را باز    نیرمق و لرزانش در ماش  ی ب  ی با دست ها  یبه سخت  حورا

 .شد  ادهیکرد و پ

 ی فتاح توقع داشت آرش را فراموش کند و فکر کند همان حورا  حاج

 .سابق است 

 ریبا وجود فرزندش غ  گریسخت بود اما، د  ییآرش به تنها  یفراموش

 .شدی ممکن م



 

در رحمش دهانش تلخ شد و ضربان قلبش    ن یجن  ی ادآوریبا    باز

 .باال رفت

 . چرا حالت بد شده بود؟یحورا؟ مردم از نگران ی کجا بود -

مادرش، همانطور که خم شده    یتمام نشده   ی هاجواب سوال  در

 :را باز کند، جواب داد شیها  یبود تا بند کتان

 .ن یکه نگران شد  ستم یمامان دورت بگردم بچه ن -

ها  سپس جاکفش  شی کفش  در  سر   یرا  از  را  و چادرش  گذاشت 

 :برداشت و ادامه داد

 .نبود. فشارم افتاده بود یخاص زیچ -

که منظورم از    د ینشوقت متوجه    چیدلش اضافه کرد )کاش ه  در

 تون بوده...(خاص نوه  زیچ

  

 ودو ست یبپارت#

  



 

نگاه ها  یخستگ از حجوم  تا  بهانه کرد  فرار   نیسنگ   ی را  مادرش 

 .کند

 .اتاق را که پشت سرش بست همانجا زانو زد در

 .کرد هیداد و آرام گر  هیاتاق تک یرا به در چوب سرش

 .کدام درد قلبش است ی برا  قایدق دانستیکه نم ی اهیگر

آرش  ی برا بابا  یرفتن  بود و حاج  ا  شیکه جانش شده  پس    نیاز 

 ی اچند ماهه   نیجن   ایاش را قدغن کرده بود  به زبان آوردن نام  یحت

 اما... مهرش به دلش نشسته بود؟ شدیم اشیی که طبل رسوا

 ی و دستش را رو  دیسرد اتاقش دراز کش  ی ها  کیسرام   ی رو  همانجا

 .شکمش گذاشت 

 .دیبار نوازشش کرد و در دلش نال ن یچند ناخواسته

 آرشم؟ ی ادگاریکنم    کاریبا تو چ  بگم؟ من  یبگم؟ اصال چ  یبه ک -

کرد تا همانجا خوابش   یخوان  هیاش مرثدل تنگ و گرفته  ی برا  آنقدر

 ...برد

_______ 



 

 ؟ ی دیداداش، پسرمو د لی ریام -

از در   ی صدا  با نگاه  به رو   یآب  ی ایبلند و شاد آرش،   ش یرنگ رو 

 .دیبرداشت و به عقب چرخ

 .را در آغوش داشت یبود و نوزاد کوچک ستادهیپشت سرش ا 

 :تعجب به آرش نگاه کرد و گفت  با

 آرش؟  هیک ی بچه -

 :بور نوزاد را بوسه زد و گفت  ی موها ی خم شد و رو آرش

 .پسر منه. پسر منو حورا -

  شد یگذاشت و همانطور که دور م  لی  رینوزاد را در آغوش ام  سپس

 :زد ادیفر

 !روو مادرش به تو سپردم داداش.  پسرم -

  

 وسهست یبپارت#

  



 

 .به رو به رو نگاه کرد جیو گ دینفس نفس از خواب پر  با

 .باشد  دهیآرش را در خواب د شدینم باورش

 .بل لمسواضح و قا ن یچننیهم ا آن

 .تخت بلند کرد و به حمام رفت ی اش را از رو عرق کرده تن

بود فکر   دهیکه د  یدوش آب بست و به خواب  ریرا ز   شیها  چشم

 .کرد

 !اش را به او سپرده بودزن و بچه آرش،

 .انداخت و از حمام خارج شد شیموها ی را رو  حوله

 (mah man ) و نام  شدی روشن و خاموش م  اشی گوش  ی صفحه

 .بود انیاش نماصفحه ی رو

 :تخت پرت کرد و جواب داد ی دور گردنش را رو حوله

 .الو -

 ؟ ییسالم عشقم کجا -



 

زد و   ی ناخواسته لبخند  د،یمهسا را که شن   ی شاد و پر انرژ  ی صدا

 :جواب داد

 .شدم داری ام. تازه بخونه -

 :زمزمه کرد یبا نگران  مهسا

 .کردم دارتی من ب ی خواب بود دورت بگردم نگو که -

  .رفت اشی گذاشت و به سمت کمد لباس کریاسپ ی را رو یگوش

ها  اشی مشک  راهنیپ دکمه  که  همانطور  و  برداشت  را   شیرا 

 :جواب داد بست،ی م

 امروز؟ یفتینه حموم بودم. ش -

  .مارستانمیباشه. آره ب  تیعاف -

 :ادامه داد ی آورد و با طناز نییرا پا شیصدا  سپس

 ؟یکنی م کاریاگه بگم دلم تنگ شده برات چ -

 .رفت نهیزد و به سمت آ یلبخند کوتاه لی ریام

 :و گفت  د یکوتاهش کش  ی به موها یدست



 

 .دنبالت امیتموم شد آماده باش م فتت یش  گمیم -

  

 وچهارست یبپارت#

  

 .شد  رهیخ نهیرساند و به آ انیرا با مهسا به پا اشمکالمه

  شی شد که چند لحظه پ  یخواب  ری نبود اما ذهنش درگ  یخرافات  آدم

 .بود دهید

 .حورا بود یاحساس ماتیتصم نگران

م  یسخت  طیشرا و  جن   دیترسی داشت  آن  سقط  فکر  به    ن یواقعا 

 .باشد 

 دیکش  اششیبه ته ر  یاش، دستذهن خسته   ی ها  ی ریاز درگ  کالفه

ذهنش    یمهسا بتواند کم  دنیبا د  دیشد تا شا  مارستانیب  یو راه

 .را آرام کند

------------------------------ 



 

 یجیها بلند کرد و با گ  کیسرام  ی و دردناکش را از رو  خسته  تن

 .نگاه کرد اش کیتار به اتاق

ساعت  ظاهرا کس  شدی م   یچند  خوشبختانه  و  بود  خواب    ی که 

 .سراغش را نگرفته بود

  اد یآن    کیکرد اما    ضیتعو  یو دامن مشک  کیرا با تون  شیها  لباس

 .قدغن کرده بود  شی را برا  یافتاد که لباس مشک  شی حرف حاج بابا

 :د یو نال د یکش شیبه لباس ها  یغم دست با

 .من قلبم تا ابد عزادارته آرشم -

رنگ    ی اسورمه   ی ساحل  راهنیرا با پ  اشیمشک  ی بغض لباس ها   با

 .تخت نشست ی کرد و رو  ضیتعو

صورتش    ی را رو  شیکه در رحم داشت، دست ها  یکودک   ی آور  ادی  با

 :گذاشت و زمزمه کرد

  بگم؟  یخدا؟ دردمو به ک زمیبه سرم بر یچه خاک -

 :سمان گرفت و ناله زدسرش را رو به آ  سپس



 

زخممه... - نگهدار  یادگارینعمته...مرحم  اما    شه یم  شیعشقمه. 

 ی ساله  نیچند  ی آبرو   ختنیر  شهی دختر حاج فتاح. م  ییطبل رسوا

 .کج برم نکهیپام بذار خدا قبل از ا ی جلو  یحاج بابام. راه

  

 وپنجست یبپارت#

  

 .گرفت و سر سجاده نشست وضو

 .اش کندرا جز خدا نداشت که آرام یکس

پ  تا روز  آرشآرامش  شیچهل  شرا  یاش  هر  تحت  که    یطیبود 

 .او را هم نداشت  یرا داشت اما االن، حت شیهوا

 .کر گفت مهر گذاشت و ذ ی را رو  سرش

 .کند دایاز قلبش را پ  ی آرامش فرار دیشا تا

 .نگذارد  شیدر دل ضجه زد و خدا را قسم داد که تنها  شیهر نجوا  با

 .ستیاش در چبگذارد تا بداند صالح  اشی پا  ش یپ یراه که



 

و قامت    ستادنیا  ی برا  یینا  گریاش است، اما دنماز چندم  دانستینم

 .بستن نداشت 

پدر  ی ادگاریکه    زشیعز  حیتسب به    اشی جد  و  باال گرفت  را  بود 

 .شد رهیخ شیبایرنگ سبز ز

حال دلش خوب شده بود و ضربان نامنظم قلبش آرام گرفته   یکم

 .بود

 .شده بود اشب یکه بعد از درد و دل با خدا، نص  یآرامش

 درست است؟  ی چه کار دانستی باز هم نم اما

  ی با گناه   ایدندان حفظ کند  را با چنگ و    اشن یجن  دیبا  دانستینم

 ...ردیجانش را بگ ره یکب

 .و کوتاه لبخند زد  دیاش کشدر سجاده  اسی  ی به گلبرگ ها  یدست

به ارمغان آورده   شی آرش برا  دارشان،ید  نیکه در آخر  ییها  گلبرگ

 .بود

 .چهل و شش روز گذشته بود با،یزود از آن شب ز چقدر

 .دییبو قا یخشک شده برداشت و عم ی از گلبرگ ها یمشت



 

ها  ن یب   ما گل  خوش  هم  اس،ی  ی عطر  هم   یشگیعطر  را  آرش 

 .استشمام کرد

 .گلبرگ ها نشاند  ی رو  ی ااما با درد لبخند زد و بوسه   کوتاه

  

 وششست یبپارت#

  

موبا  ی صدا  با باال   لش،یزنگ  و  کرد  جمع  را  کمدش   ی سجاده 

 .گذاشت

رو   رهیخ که  )پونه(  نام  گوش  ی به  روشن    اشیصفحه  و  خاموش 

 .ماند و لبخند زد شدی م

 .خدا دانست یاز سو ی ازدن پونه را نشانه  زنگ

ند و  راحت صحبت ک   الیبا او با خ  توانستی بود که م  ی تنها کس 

  .ردیمشورت بگ

 :سرعت تماس را وصل کرد و گفت به

 پونه؟ ییکجا -



 

 .د یبا خجالت خند  د،یمتعجب پونه را که شن  ی صدا

 .اممن خونه شده؟یسالم چ  اخدا،ی -

 هول شدم، داداش کجاست؟  دیببخش -

 .تو؟ هنوز سرکاره یچرا حورا؟ خوب -

و با دندان   دیبه دهن کش  کیبه    کیرا    شیاسترس انگشت ها  با

 .را کند شانیهاگوشه 

رفت بپرسم چرا   ادمی  ی البته. وا  ییباهات حرف بزنم، تنها  دیبا -

 اصال؟  ی زنگ زد

سر مراسم حالت    نکهیاحمد گفت مثل ا  یچیخانوم. ه  ریصبح بخ -

 .بد شده بوده زنگ زدم حالت رو بپرسم

 :را انحنا داد و با محبت زمزمه کرد شیها لب

 .االن خوبم زم،یعز یرسم -

فردا در خانه   نکهیگفت و با گفتن ا  یدر جوابش خداروشکر  پونه

 .داد انیمنتظرش است، به مکالمه پا

  



 

 وهفتست یبپارت#

  

برداشتن دو به چهره   ینگاه  نیماش  نهیآ  از از  بعد  و  انداخت  اش 

 .شد  ادهیبود، پ دهیراه خر نی که ب یشاخه گل

نگاه    مارستان یب  ی داد و همانطور که به ورود   ه یتک  ن یکاپوت ماش  به

 .شماره مهسا را گرفت کردی م

 :دیرا شن اشی پر انرژ ی که صدا د ینکش یطول

  ؟ینییسالم سالم، پا -

 :سرش انداخت و مختصر گفت  ی باال  ی مان ابربه آس ی نگاه

 .منتظرتم -

  .لباسمو عوض کنم اومدم -

د  بدون موبا  ،ی گریحرف  و  کرد  قطع  را  ج  لشیتماس  در   بیرا 

 .اش گذاشتکت یداخل

 .دییبو قیهارا باال آورد و عم گل



 

  ن یی پا  مارستانیب   ی ورود  ی هامهسا که دوان دوان از پله  دنید  با

 .کوتاه لبخند زد آمد،ی م

 .را باال برد تا او را متوجه حضور خود بکند  دستش

د  مهسا و   قیعم  دنش یبا  آمد  به سمتش  سرعت  به  و  زد  لبخند 

 .خودش را در آغوشش پرت کرد

 .شده بود برات زهیر هیدلم  ی که اومد یدوباره سالم. مرس -

 :نگاهش کرد و گفت قیعم لی ریام

 ی خسته نباش -

 .دیزد و آرام خودش را عقب کش یوتاهلبخند ک سپس

 :بود را به سمت مهسا گرفت و گفت  دهیکه خر  ییشاخه گل ها 

 .ناقابله -

 :بلند گفت  ی و با صدا دیگل ها، با ذوق باال پر دنیبا د مهسا

 .لی ریعاشقتم ام  -

  



 

 وهشتست یبارتپ#

  

 .را باال برد تا به گوش پونه که در آشپزخانه بود برسد  شیصدا  حورا

 .خورمینم ی توروخدا من چا ایپونه ب -

آمد و با خنده    رونیب   ی چا  ینیکه پونه همراه با س   دی نکش  یطول

 :گفت 

ها، اما   خوامینم  یگ یاعتماد کرد. م  شهیبه خواهرشوهر جماعت نم -

نداد   ی چا  هیرفتم خونه داداشم زنش    یگی به مامانت م  ی ریبعد م 

  .بهم 

 :و گفت دیپونه، کوتاه خند  یجواب شوخ در

  آخه؟ مینجوریمن ا -

مبل سه    یگذاشت و کنار حورا رو  زیم  ی را رو  ی چا  ینی س  پونه

 .نفره نشست

بب - بگو  اون  یچ  نم ی خب  با  یبود   ؟ یگفت ی بهم م  یخصوص  دیکه 

 .رشهیتا االن ذهنم درگ شبیحورا خدا خفت نکنه از د یعنی



 

  رهیخ  نی را در هم گره زد و به زم  شیبا استرس انگشت ها  حورا

 .شد

هم   ی انه اما چاره  ای  استی اش به پونه کار درستگفتن  دانستینم

 .نداشت  نیجز ا

  اشییراهنما  یک یداشت    ازیبود که ن   ده یرس   یدر زندگ  ی انقطه   به

 .کند

پونه  و از  بهتر  غ   ی اچه  و   ریکه  عمو  دختر  بودنش،  برادر  زن  از 

 .شدیمحسوب م زیدوستش ن 

افتاده    ی برد که قطعا اتفاق بد  یحورا، پ  نیصورت غمگ  دنیبا د  پونه

 .است

 :حورا زد و گفت ی دستش را به شانه  ینگران با

 افتاده حورا؟  یاتفاق -

دوخت و با   شیعمو سبز دختر  ی را به چشم ها  اشی نگاه اشک  حورا

 :خجالت زمزمه کرد

 !ام پونهمن حامله -



 

  

 ونهست یبپارت#

  

 ی نگذشت که با صدا  ی اه یابتدا بهت زده نگاهش کرد اما ثان  پونه

 .د یبلند خند

تکان    یالعمل را داشت، سرش را به آرامعکس   نی که توقع ا  حورا

 :داد و با خجالت و ناراحت گفت

 !پونه گمی زهرا راست م ی چهلم آرش متوجه شدم، به فاطمه -

 .ورت حورا ماندبه ص رهیاش را قطع کرد و خبه ناگهان خنده  پونه

 ...دارد اما یاو قصد شوخ کردیاالن تصور م تا

مسخره، قسم حضرت زهرا را    یشوخ   کی  ی نداشت حورا برا  امکان

 .بخورد

 :و با لکنت زمزمه کرد ی سخت به

  !یتو ؟ وا یعنیمگه...  ؟ی گی م یحو...را. معلوم هست چ -

 .چه برسد به حورا دیگویچه م  دیفهمیخودش هم نم یحت



 

 .اما سر بسته متوجه منظور پونه شده بود حورا

  .پونه باشد  ی حجوم نگاه ها ریمبل بلند شد تا کمتر ز ی رو از

 :گفت شیها هیگر ن یجلوتر رفت و ما ب یقدم

 ی لی. خخواستمیهمونم به خدا نم   یبار! اما... نه کامل! ول  هیفقط   -

 .ازم ناراحت باشه ومدی اصرار کرد. دلم ن

  رلب ی و ز  دیبهت زده اما نگران چرخ  ی سمت پونه   یبه آرام  سپس

 :با خجالت زمزمه کرد

 !من هنوز دخترم پونه -

  

 ی سپارت#

  

 د ی چه با  دانستیبار دهانش را باز و بسته کرد اما نم   نیچند  پونه

 .دیبگو

را پاک کرد و   شی هابا پشت دست اشک  د،یکه سکوت او را د  حورا

 .به پونه نشست کینزد



 

روم   ش یپ   یبکنم؟ توروخدا تو راه  دیبا  یپونه من االن چه غلط -

  .بذار

به حورا انداخت و سرش را به چپ و راست تکان   ی نگاه  م ین  پونه

 .داد

 گفت؟ یم چه

 .شناختیرا م رشی سخت گ ی عمو

 .شناختی نم انتیو د نیآبرو و حرف مردم که وسط باشد، د ی پا

  .نداشت ی ار یاخت چیهم رسما ه شیعمو زن

بزند    یحرف همسرش، حرف  ی آن زن ها بود که امکان نداشت رو  از

 اشنیزم  ی رو  ی تاح به قول خودش، خدا کند. حاج ف  ی و مخالفت

 !بود

 .نبود یهمسرش هم که حرفش زدن احمد،

 .دانه پسر بود و فرزند ارشد کی

که حاج فتاح به او داده بود، شک نداشت که با   ییپر و بال ها  با

 .کشتی گناه را م یب ی حورا هی قض نیدانستن ا



 

  !را نداشت یرسما کس حورا

 .دیچرخ انیگر  ی با ترس به سمت حورا پونه

 :سردش گذاشت و گفت  ی دست ها ی رو دست

بهتره تا   یلیخ  ی حورا! بکارتت و از دست بد  یسقطش کن  دیبا -

 !یات، مادر بششناسنامه  ی تو ی بدون اسم مرد نکهیا

  

 ک ی وی سپارت#

  

و خودش را در آغوش پونه پرت کرد و با    ستادیبه سرعت ا   حورا

 .کرد ه یبلند گر ی صدا

هم که شده احساس کند    ی اه یثان  یحت  خواستیکه دلش م   انگار

 .ستیتنها ن 

برد و دور شانه  شیدست ها  پونه باال  آرام  لرزان   فی ظر  ی هارا  و 

 .حورا حلقه کرد



 

زمزمه   رلبیز  کرد،یکه دل سنگ را هم آب م  یبا لحن مظلوم  حورا

 :کرد

  .. از همه کسیپونه، از همه چ  ترسمیم -

  .کنم  کاری چ دیبا  دونمینم

خودش را از آغوش لرزان حورا جدا کرد و هر دو دستش را دو    پونه

 :حورا گذاشت و گفت انیطرف صورت گر

  !یسقطش کن دی ش بده حورا. باحرف منو گو  -

 :دی انداخت و نال  نییسرش را پا حورا

 .گردونهیپونه. خدا روشو ازم برم ت یقتل عمدِ... معص -

 :گفت ت یکرد و با عصبان یاخم پونه

مستین - بهش  چون  جلوگ  هیاز    ی ریجلوگ  گنی !  از   ی ریفاجعه. 

 .آبروت ختنیر

دست حورا را گرفت و کشان کشان به سمت در برد و خودش    سپس 

 .برگشت



 

 :بلند گفت  رفت،ی که به سمت اتاق خوابشان م همزمان

 میحورا، صبر کن آماده شم تا قبل برگشتن احمد بر  رهیاالنم د -

  .سقطش کرد ی افیش ایدردسر با قرص  یبشه ب   دیدکتر. شا

کنار   زیرا از آو  اشی چادر مشک  خت،یری که همچنان اشک م  حورا

 .در برداشت و سرش کرد

 .سوختی به حال ثمره عشق نافرجامش م دلش

خودش، مجبور    ی و حفظ آبرو  گرانیاشتباهه د  ی قضاوت ها   ی برا

 .تنش بود ی به کشتن پاره 

نگاه م   فشیکه ک  یبه سرعت، در حال  پونه دست    کیبا    کرد،یرا 

 :ا گفتو رو به حور دیچادرش را جلوتر کش

 کنه؟ ی فکر م یچ نه یبب یکیاشکاتو پاک کن  -

 رونیرا پاک کرد و جلوتر از پونه ب  شیبا حرص رد اشک ها  حورا

 .رفت

 ار یاخت  یعنی  ج،یفرزند که ه  دیبزند و بگو  ادیفر  خواستیم  دلش

 را هم ندارم؟ می اشک ها  زشیر



 

  

 ودو ی سپارت#

  

  ض ی مر  نیخواهش کرده بود تا ب  یفراوان از منش  ی با اصرار ها  پونه

  رفته یها، حورا به اتاق دکتر برود و او هم با هزار چشم و اَبرو آمدن پذ

 .بود

 .به اطراف بودند رهیدو در سکوت خ هر

ها  حورا زن  به  حسرت  و  غم  م  ی با  نگاه  دلش    کردی باردار  و 

 .کند هیدر رحمش، خون گر ن یبه حال جن خواستی م

منش  یساعت  مین که  بود  اشاره  شانیصدا  ینگذشته  و  کرد   زد 

 .داخل بروند توانندی م

 .و منتظر به حورا چشم دوخت ستادیبه سرعت ا پونه

برداشت و آرام   اش ی را از شکم بزرگ زن کنار  اشی نگاه اشک  حورا

 .بلند شد



 

 ی و با استرس راه  دیچیرا محکم تر از قبل دور خودش پ  چادرش

 .اتاق دکتر شد

 .ستادیکرد و ا یاتاق مکث  ی در بسته  پشت

 .به در زد و  داخل شد یکوتاه ی زودتر از او تقه پونه

 یو مسن  ی با استرس، پشت سر پونه داخل شد و به دکتر جد  حورا

 .چشم دوخت کردی که نگاهشان م

 .د ینوش ی چا  ی ااشاره کرد و جرعه یبه صندل دکتر

 .آن نشست ی رفت و رو یبه سمت صندل یلرزان ی با قدم ها حورا

 :گذاشت و گفت زیم ی را رو  اشی فنجان چا  دکتر

 .د ییخب، بفرما -

  

 وسهی سپارت#

  

به پونه و بعد از آن به دکتر انداخت و آرام و کوتاه   ینگاه معذب  حورا

 :لب زمزمه کرد ریز



 

 .امحامله -

ساکت و مغموم نگاه   ی به حورا  ق یرا در آورد و عم  نکشیع  دکتر

 .کرد

 چند ماهته؟  ؟ی خب؟ واسه چکاب اومد -

 :حورا جواب داد ی پونه به جا  بارنیا

سونوگراف - شده   میاومد  یواسه  باردار  ناخواسته  دکتر،  خانوم 

 .چند ماهشه دونهینم

تکان داد و بلند    نیی باال انداخت و سرش را به باال و پا  ی اَبرو  دکتر

 .شد

 :اتاق رفت و گفت گریسمت د به

 .تخت دراز بکش ی رو ایب -

 .ستادیا دند،یلرزی که علنا م ییبا دست و پا حورا

د و همزمان مشغول باز کردن را در آورد و به دست پونه دا  چادرش

 .تنش شد ی مانتو  ی دکمه ها



 

 .خاموش ماند توریبه مان   رهیک خ دیرا باال کش راهنشیپ

شکم   ی نیی قسمت پا ی را به دستگاه زد و آن را رو ی ژل سرد دکتر

 .حورا گذاشت

 .آرام به چپ و راست چرخاند 

که از    یی ها  دیو سف  اهیبه س  رهیو تب دار خ  یاشک  ی با نگاه  حورا

 .شد  رهیبودند، خ انینما  توریصفحه کوچک مان

هفته   نیجن - پانزده  سالمه،  آزماکامال  رو   ی غربالگر  شاتیاست. 

 ؟ ی انجام داد 

 :لبخند زد و آرام جواب داد توریمان  ریبا بغض به تصو ناخواسته

 .شدم ی نه...تازه متوجه باردار -

 :با تعجب نگاهش کرد و گفت دکتر

باردار - سوم  ماه  اواسط  تو  ممکنه؟  خونریهست  ی چطور   یزی. 

 ؟یداشت

 :برداشت و رو به دکتر جواب داد تورینگاه از مان  حورا



 

دارم، توجه نکردم. عالئم    ینامنظم  ی ها  ودیپر  شهینه، چون هم -

 .هم نداشتم ی اگهیبارز د

  

  وچهاری سپارت#

  

آن ها ادامه داشته باشد، چرا که جلوتر   نیب   ی نگذاشت گفتگو  پونه

 :رو به دکتر گفت  متیآمد و با مال

 .ازتون داشتم یخواهش هی خانوم دکتر دستم به دامنتون.  -

 .حورا فشار آورد ی بغض به گلو د،یپونه که به اتمام رس جمله

بود، حاال   دهید  نش یکه از جن  ی د یو سف   اهیتار و س  ریکه تصو  حاال 

بود پانزده    دهیتن کوچکش سالم است، حاال که فهم  دانستی که م

تحت   خواستیدلش نم  کشد،یاست که در رحمش نفس م هفته 

 .از دستش بدهد یطیشرا چیه

 :پونه انداخت و جواب داد یب نگاهبا تعج دکتر

 .در خدمتم -



 

توض  پونه رو   یحیخواست  از  حورا  اما  و    ی بدهد،  شد  بلند  تخت 

 :دی و نال دیحرفش پر نیملتمسانه ب 

 .تونمی نه پونه! نم -

غره   پونه اخم، چشم  حورا  ی ابا  با    ی به  و سپس  انداخت  ناراحت 

 :لبخند رو به دکتر ادامه داد

ا -   غه یص   نشونی دوماهه که فوت کرده. ب  شونیخانوم دکتر نامزد 

از    چکسی. هستیثبت ن  ییخونده شده بود اما خب جا  تیمحرم

توروخدا   مونهیو اگر بفهمن واسش آبرو نم  ستیمطلع ن  ی باردار   نیا

 ...شهیاگه م

 :گفت ی بلند شد و به تند یصندل ی با خشم از رو دکتر

  ی بگم که شدن   دیبا  رمیکارو هم فاکتور بگ  نیبودن ا  یانسان  ریغ -

 .االن کامله نی . جنست ین

  

 وپنجی سپارت#

  



 

پونه، از   ی ها  یتوجه به اخم و ناراحت  یزد و ب  یلبخند لرزان   حورا

 .اعماق وجودش خداراشکر کرد

  .گرفت و در دل نجوا کرد کیرا هم به فال ن نیا

داد ) نشونم  که  نفس    ی ممنونم خدا جون  که  نکنم،  نعمت  کفر 

فقط بهم قدرت بده که    ،ی تو قطع نکنم، ممنونم که هوامو داربنده 

 (بتونم از نعمتت محافظت کنم

و در آخر ، محترمانه هر    امد یچه پونه اصرار کرد، دکتر کوتاه ن   هر

 .کرد رونیدو نفرشان را از مطب ب 

 .داشت ی مطب دکتر که خارج شدند؛ حورا حال بهتر از

که    یوجود ندارد وقت  ینگران  ی برا  یلیکه دل  کردیرا آرام م  دلش

 !فرزندش حالل و سالم است

از او را در    ی ااش، تکهآرامش  ی اش را گرفته بود اما براآرش  خدا

 .شکمش قرار داده بود

 .کردینم ی ناشکر پس

 .بود دهید نیخدا مصلحت را در ا قطعا



 

گرفتن   ی و همانطور که برا  دیبا حرص چادرش را جلوتر کش  پونه

 :گفت کرد،ی م  نییو پادستش را باال  یتاکس

 ی انگشت   مین  هیها عرضه ندارن    یی.حاال میقد  ی دکتر هم دکترها -

چند روز بمون خونه ما. دم   هیها،    ی و سقط کنن. اما تو نگران نباش

راحت   وفته یدو روزه م   ن یبب  دم یبهت م  کنمی زعفرون دم م   قهی به دق

 ه یچه برسه به    ندازهی . واال زعفرون بچه نه ماهه رو هم میشی م

 !نصف انگشت

که   یزرد رنگ  نی به ماش  رهیبا غم نگاه از پونه برداشت و خ  حورا

 :زمزمه کرد نانیآرام اما با اطم شد،یم کینزد

 !پونه شمی قاتل بچم نم -

  

 وششی سپارت#

  

 :مبهوت نگاهش کرد اما به ناچار کوتاه زمزمه کرد پونه

 .م یزنیخونه حرف م -



 

 .شد یجلوتر از حورا سوار تاکس ،ی گریبدون کالم د  سپس

------------------------------------ 

که چادرش را در آورد و با حرص بود،    دهیبه خانه نرس  شانیپا  هنوز

با عصبان   زانیآو و   دیساکت چرخ  یبه سمت حورا  تیکرد.سپس 

 :گفت 

  م یتصم  یکه فکر کنم احساس  یست یحورا حالت خوبه؟ بچه هم ن -

. ی اکرده   لی. تحصیو پنج سالته. عاقل  ستیشکر خدا ب  ،ی ریگی م

 .فکر کن کمیآخه 

 :مبل انداخت و گفت ی خودش را رو   ،یبا ناراحت حورا

 ...بچه نعمت خداست اگه نیا -

 :و گفت  د یحرف حورا پر ن ی با خشم ب پونه

 .بچه غضب خداست!  قاتل جون و آبروت نیا وانهینعمت؟ د -

 :زد  ادیکه دچارش شود. فر  آمد،ی م  شیکه کم پ   ی ت یبا عصبان   حورا

ونه حامله شدم؟ پ  بهیکردم؟ استغفراهلل مگه از غر یی آبرو یمگه ب -

 . عشقِ هی ی تو شکم من حالل زاده است! ثمره  ی بچه



 

هق    نیشد و ما ب  لیتبد  یسوزناک  ی هیبه گر  اشت ی عصبان  سپس

 :د ینال شیهق ها

 هیتا    زنهی که دلم پر م  یکه ندارمش. آرش  یآرشمه. آرش  ی ادگاری -

  خواب! بعد بچش رو بکشم؟ ی تو یشده حت نمش،یبب  گهیبار د

 وان یبه سرعت به آشپزخانه رفت و با ل  د،یکه حال بد حورا را د   پونه

 .برگشت  یآب

  

 وهفتی سپارت#

 ی ر خودش جمع شده بود و بوار د  نیمبل سه نفره جن  ی رو   حورا

 .ختی ری صدا اشک م

 .نبود  ی ادیتوقع داشت حداقل پونه درکش کند، درخواست ز  نکهیا

ل  پونه و  باال گرفت  را  او  با   شی لب ها  ی را رو   وان یسر  و  گذاشت 

 :گفت متیمال

 .یآب بخور آروم بش  کمی زدلمیعز -



 

و    دیآب نوش  ی اجرعه  ش،یرد نکردن دست دختر عمو  ی برا  حورا

 .دیدوباره دراز کش

ب   دیکه شا  کردی م  فکر ا  الیخیپونه  دادن  اما   نی کش  بحث شود 

 .باطل   الیخ یزه

 ینشست و با ناراحت  شیرو به رو   ی مبل تک نفره  یکه پونه رو   چرا

 :گفت 

و    هیدوست و همسا  ؟یاست. مردم چحالل زاده    میدون یماها م -

 ؟ یچ لیفام

 :زد ادیبا بغض فر همان حال خرابش نشست و با

  رم؟یگناه و بگ یموجود ب هیواسه حرف مردم جون  -

زمزمه   ی حوصلگ یگرفت و با ب  شیانگشت ها نیسرش را ما ب  پونه

 :کرد

اومدنش فقط دردسره. هم    ایدن  یفهمیحورا، حورا، حورا! چرا نم -

آوردنش    ایواسه خودت هم اون طفل معصوم. کشتنش گناهه، اما دن 

  .نگاه نکن  هیقض  نیبه ا ی! احساس ت یمعص



 

سرش گذاشت   ی توجه به جمالت پونه، کش چادرش را رو  یب  حورا

 .ستادیو ا

 .نزن تا خودم بگم  یحرف  ی لطفا به کس -

 :داخت و گفتحورا ان ی دست دور بازو یبا ناراحت پونه

  ی حرف  زمن؟ینگرانتم عز  یفهمیحالت؟ چرا نم   نیبا ا  ی ریکجا م -

 .هیاز سر دلسوز زنم یم

 ی بود، گونه   دهیفا  یب  شیکه برا  یخاتمه دادن به بحث  ی برا   حورا

 .کرد یو کوتاه خداحافظ دیپونه را بوس 

  

 وهشت ی سپارت#

  

تا منزل پدر  ی خانه  نیب  ی ادیز  راه داد   حینبود و ترج  ی برادرش 

 .کند  ی رو ادهیپ یکم

تا باال آمدن شکمش نمانده    ی ادیآرش بود، زمان ز  یبا پسرخاله  حق

 .شدی م انیکامال نما ی زود نیبود و به هم



 

 .گرفتیخودش را گرفته بود، او جان نم یقطع میتصم

 .آرش را داشت  ی که قطعا عطر و بو یجانِ موجود کوچک خصوصا

 ...رو دارد شیدر پ یراه سخت دانستی م

  هیو حرف و کنا  هیبا گر  دیرا با  یاد یز  ییشب و روز ها   دانستی م

 .سر کند 

 ...اما

 .دیارز ی به داشتن فرزندش م قطعا

 .بود بی شدن عج مادر

م  نیهم  اصال متوجه  م  یموجود  ی شوی که  رشد   کند ی درونت 

کودکت که    ی پا  ی کنیکه احساس م  ی شوی م  ی ناخودآگاه آنقدر قو

 !یفیتنه حر کیرا هم   ایوسط باشد، دن 

 .بود نیچن نیهم ا حورا

  !همسر ی شده بود...بدون پشتوانه که مادر چرا



 

باشد که فرزندش نبود پدر را کمتر احساس   ی آنقدر قو  دیبا  پس

 .کند

--------------------------------------- 

  ده یبه خانه رس   ی ور بود که ندانست ک خودش غوطه  ال یدر خ  آنقدر

 .است

 .انداخت و داخل رفت دیکل

کمر راست کرد و    دنشیدبود و با    اط یمشغول  شستن ح  مادرش

 :گفت 

  یکردی صبر م  ؟یبود چ  دهیدم غروب؟ اگه بابات د  ؟ی تنها اومد -

 .ی ومدیاحمد کارش تموم شد با اون م

 :حوصله جلوتر آمد و همزمان گفت یب حورا

مامان دورت بگردم بگذار برسم! چهار تا کوچه اونور تره. دم صبح   -

 داره آخه؟  یبا دم غروب چه فرق

 :کش ندادن بحث، ادامه داد ی برا  سپس

 مهربونم؟  یخواه یکمک نم -



 

  

 ونهی سپارت#

  

بانو هم انگار از خدا خواسته بود، چرا که زانو درد و پخت شام    سیان

 .را به حورا سپرد  اطیح  ی را بهانه کرد و شستشو  شیحاج بابا  ی برا

به دست مادرش سپرد و مشغول جارو   حورا را  ناچار چادرش  به 

 .شد  دنیکش

 ی و چطور  یک  در مشکالتش غرق شده بود که ندانست  ی حد  به

 .کرده است  یرا جارو و سپس آب پاش اطیتمام ح

قدر  اما م  ی به  احساس  که  بود  شده  خم   کردیخسته  کمرش 

 .استشده 

 .خانه شد یو راه دیبه کمر دردناکش کش  یدست

  یی بال  یدست   یکه نکند دست  دیترسی اش درد آمده بود و مشکم  ریز

 .آمده باشد اشن یسر جن



 

  ه یلباس، از کنار مادرش که قصد داشت ته  ضیبهانه حمام و تعو  به

 .ساالد را هم به او بسپارد، عبور کرد و خودش را به اتاقش رساند 

 .اتاق که پشت سرش بسته شد به سرعت سمت حمام رفت در

م  یدرد احساس  ماه  هی شب  کردیکه  عادت  ا   اشانه یبه  و   نیبود 

 .ترساندشی م

را    ی درد  نیباردار هنگام سقط همچ  ی بود زن ها  دهیکه شن  چرا

 .کنندیتجربه م

 رشیلباس ز  د،یلرزی که تمام بدنش م   یدر حال  ،یترس و ناراحت   با

کرد با    دایپ   نانیآن، اطم  ی از نبود خون رو  یکرد و وقت  یرا وارس

 .دیتخت دراز کش ی رو اطیآمد و با احت رونی همان لباس ها ب

  

 چهلپارت#

  



 

با افکار مثبت و تنفس   کردی م  یبود و سع  دهیتخت دراز کش  ی رو

و منظم، بر درد غلبه کند اما درد کمرش، رفته رفته به   قیعم  ی ها

 .بود ده یرس شیلگن و پاها

 .که تمام تنش از درد عرق کرده بود ی حد به

 .تحمل کند نتوانست

 .داد هینشست و به تاج تخت تک ی سخت به

 :زمزمه کرد رلبیاش گذاشت و زشکم  ی را رو دستش

ببخش  ی کوچولو  دیببخش - شدم.    دیمن،  غافل  حضورت  از  که 

 ؟یبمون ی قو شهی. م کنم ی م تتیاذ دنیبا جارو کش دونستمینم

 :بغض کرده به آسمان نگاه کرد و ادامه داد  سپس

بره   تونهیحالشم بد بشه نم  یکسِ که حت  یچون مامانت اونقدر ب -

 .میبمون تا شرمنده خدا و بابا آرش نش ی دکتر. پس قو

 .نگاه  از سقف اتاقش برداشت  لش،یموبا امکیپ ی صدا با

 ی ا اره کنار تختش برداشت و با تعجب به شم  زیم  ی را از رو   لشیموبا

 .نا آشنا بود، چشم دوخت شیکه برا



 

خ  اشی گوش  ی صفحه و  کرد  لمس  عج  رهیرا  متن    امک یپ  بیبه 

 .ماند 

 (؟یسالم، به خانواده گفت )

-------------------------------- 

  

 ک یوچهلپارت#

  

بود، تا به درخواست    اشی خانه پدر  یتمام شده بود و راه  اشفت یش

 .سالگرد پدرش را دور هم باشند  نیمادرش، پنجم

 .کردی آرش عبور م یعکاس ی هیآتل ی از جلو قایدق رشیمس

خ  هیآتل  یجلو  ناخواسته و  کرد  ها  رهیمکث  بنر  و   تیتسل  ی به 

 .ماند  یمشک ی هاپارچه

در گوشش   هیآتل  ن یآرش هنگام افتتاح ا  ی هاخنده   ی هم صدا  هنوز

 .بود

 !قول خودش شاخ غول شکسته بود به



 

 یمهندس بود، او عکاس  شاننیتر  نییکه همه دکتر و پا   یخاندان  در

 .را دنبال کند  شیایخواند تا رو

 .ماندبه عکس آرش  رهی و خ دیکش یآه

 .هم نبودش را باور نداشت هنوز

 باور کرد؟  شد یمگر م اصال

 .دیچیآرش، در گوشش پ  ی صدا  ناگهان

 (به تو سپردم داداش، پسرمو مادرش رو )

 نیهمراهش را برداشت و ب  یگوش  د،یامانش را بر  یآن نگران  کی

 .به دنبال نام او گشت  شیمخاطب ها

و خواست تماس   دی کش  یقینفس عم (zan dadash ) نام  دنید  با

 .شد مانیاما پش  ردیبگ

 .ارسال کرد و به راه افتاد شیبرا یامک یپ  عاقبت

 [(🅗🅐🅛🅔🅗) یهاله نژادصاحب/ 

 ودو چهلپارت#



 

  

  لش یبه صفحه موبا  ی گر یچشمش به جاده و د  کی طول راه؛    امتم

 .بود

نگرانش  ی خبر  اما نبود،  اما حساساز پاسخ حورا    ت یاش شده بود 

و دوست نداشت با تماس گرفتنش،    شناختی حاج فتاح را م  ی ها

 .را مکدر کند  یخاطر کس

 .را بدهد امکش یتا حورا پاسخ پ کردی بود، اما صبر م سخت

 .در خانه پدرش را زد و داخل رفت موتیر

از   ی که مطمئن شد خبر  یانداخت و وقت  لشیبه موبا  ی گرید  نگاه 

 .شد  ادهیشلوارش گذاشت و پ بیآن را داخل ج ستیحورا ن

کرد و داخل خانه    ضیدر تعو   ی جلو  ی ها  ییرا با دمپا  شیها  کفش

 .رفت

را نداشت و   خانه   ی تحمل فضا  گریپدرش، د  یاز مرگ ناگهان  بعد

 .کند   یداد جدا زندگ حیترج

  .در گذاشت ی اش را همان جلوو کت  فیک



 

 .روح خانه انداخت یخلوت و ب  ی به فضا ی نگاه

مشغول خواندن   شهیراک نشسته و مثل هم  یصندل  ی رو   مادرش

 .شعر بود ی کتاب ها

 .دوخت و از جا بلند شد  ل ی ریدر نگاهش را به ام ی صدا با

 .پسرم ی خوش اومد -

 .زد و به سمت مادرش رفت یمیمال لبخند

 :مادرش را گرفت و پشت آن را بوسه زد و گفت دست

 .ممنونم -

 :دی پرس ی به اطراف انداخت و با کنجکاو ینگاه   سپس

 افرا کجاست؟  -

 [(🅗🅐🅛🅔🅗) یهاله نژادصاحب/ 

 وسهچهلپارت#

  



 

 ییصدا  یب  ییرا گرفت و با قدم ها  لی  ر یبانو مادرش، دست ام  نیثم

 .هال برد گریبه سمت د

  .همراه مادرش شد یبدون پرسش لی ریام

 .وجود دارد شیها ی پنهان کار نیپشت ا ییماجرا دانستی م

رس   یوقت هال  تر  کوچک  قسمت   به  دست    نیثم  دند،یکه  بانو 

 .مبل سه نفره نشاند  ی پسرش را گرفت و کنارش رو

به صورت کنجکاو و البته    ی ممکن نگاه  ی صدا  نی با آرام تر  سپس 

 :انداخت و گفت لی رینگران ام

 !ومدیاز اتاقش م  گاریس ی بو -

 : دیافرا را از ذهنش دور کرد و پرس نانهیبخوش لی ریام

 مادرجان؟  یک -

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و ز نییبا غم سرش را پا مادرش

 ...افرا -

 :ادامه داد لی ریام ی توجه به نگاه بهت زده  یب  سپس



 

ناهار بخوره، نگرانش شدم. پشت در   ومد یصداش زدم ن  یهر چ -

نبود. منم    ییداص   ک،یموز  ادیز  ی صدا  ریغ   دم،یاتاقش سرک کش 

 .خفه کرده  گاریگند س  ی اتاقش و بو دمیبدون خبر رفتم داخل. د

 ن ییو همانطور که سرش را پا  دیپشت گردنش کش   یدست  لی  ریام

 :دیانداخته بود، از مادرش پرس

 ن؟ یکرد کاریشما چ -

 .ییای. صبر کردم تا تو بارمیبه روش ن  ی ز یدادم چ  حیترج  ،یچیه -

 .ستادیرا تکان داد و ا سرش

 .نیو تنهامون بذار یاتاقش. لطفا چند ساعت رمیمن م -

  

 وچهارچهلپارت#

  

 .خراب باال رفت  یها را با حال پله

خواهر  دانستینم ب  ی با  آستانه  در   گاریس  اش،ی سالگ  ستیکه 

 .چگونه برخورد کند کشدی م



 

ثان  ی رو پله  م  ی اهیهر  شا  کردی مکث  در    دیتا  شده  گم  کلمات 

 .رفتی م شی اما مستاصل تر از قبل پ کند دایذهنش را پ

شده باشد تو    ی گاریکه افرا اگر هم س  زدیم  ادیدر ذهنش فر  یکس

 .کرامت لی ری دکتر ام ی مقصر

آنقدر در کارت غرق شد  ییتو فراموش کرد  ی که  پدر    ی که  داغ 

قرار داده و تو   ریخواهر کوچک ترت را تحث تاث  یاز هر کس  شتر یب

 .ی کرد یکوتاه

 .خراب براش کم بود پشت در اتاق مکث کرد ی که واژه  یحال با

 .ضربه به در زدو سپس چند  دیبه پشت گردنش کش یدست

محکم تر از قبل   د،ینشن   یپاسخ  یمکث کرد و وقت  ی الحظه  چند

 .دی به در کوب

راحت در را   یالیبا خ  د،ی بلند خواهرش را که از پشت در شن  ی صدا

 .باز کرد

نشسته بود و   نی زم  ی که رو  ییو سپس افرا  کیبه اتاق تار  ی نگاه

 .چشم دوخت کرد،ی را نگاه م یخونوادگ ی آلبوم عکس ها



 

 د یکش  شیهاگونه    ی به رو  یکه متوجه حضور برادرش شد دست  افرا

 .نداشت دهیرا پاک کند، اما فا شیتا اشک ها

 .ند یخواهرش را نب  ی هاتر آن بود که تر بودن گونه   نیزب یت  لی  ریام

نگاه کرد و   لی  ری به ام  ی ظاهر  ی و با لبخند  ستادی به سرعت ا  افرا

 :گفت 

 .داداش ی خوش اومد -

  

 وپنجچهلپارت#

  

نقشش را در آغوش   زیبه سمتش رفت و تن ر  یبدون کالم  لی  ریام

 .گرفت

دور    لی  ریام  ی تلنگر بود، تا که دست ها  کیکه انگار منتظر    افرا

برادرش گذاشت و هق هق   ی نهی س   ی حلقه شد سر رو  شیهاشانه 

 .کرد

 .دلتنگ قایسالگرد پدرشان بود و هر دو  عم نیپنجم



 

 .داشتند  اجیآغوش احت نیکه به ا انگار

 .دل پر دردش نیتسک ی برا لی ریو ام شیهاعقده  ادیفر  ی برا افرا

خاک سرده؟ پس    گنیذره شده واسه بابا. چرا م   هیداداش دلم   -

  !شد پنج سال ره؟امروزی نم ادمیکو؟ چرا 

 .خواهرش را بوسه زد ی موها ی گرفت و رو  ینفس لی ریام

 :و زمزمه کرد  دیکوتاه افرا کش ی موها ی را نوازش وار رو  دستش

بابا رو ه  یتو نه تنها منو مامان، حت  ی ها  یتاب  یب -  ت یم اذروح 

  .کنه یم

خواهرش را پاک   ی رد اشک ها  متیفاصله گرفت و با مال  سپس 

 .کرد

 :نم دار افرا ادامه داد ی به چشم ها  رهیخ

 ی زندگ  نیا  ی جز صبر و ادامه  ی اافرا، اما چاره   می ما همه دلتنگ -

. میدیو آزار م  زیشدن فقط روح اون عز  ایو تارک دن  هی. با گرمیندار

 ؟ یخواهیبابا رو نم یتو که ناراحت

  



 

 وششچهلپارت#

  

شدت دردش کمتر شده بود اما همچنان   گذشت،ی م   یساعت  چند

 .پا بر جا بود

صحبت کرده بود که نه تنها خودش، بلکه احساس   نشی با جن  آنقدر

 .فرزندش هم آرام شده است کردی م

تخت بلند شد و    ی حاج فتاح، آرام از رو   نی ماش  ی صدا  دنیشن  با

 .کرد ضیرا تعو شیلباس ها

رو  ی اقهوه   ی روسر را  عل  ی رنگش  و  انداخت  م   یسرش    ل ی رغم 

 .رفت رونیب اشی باطن

نم  چرا به    ی هنگام آمدنش به خانه کس  آمدی که پدرش خوشش 

 .استقبالش نرود

در   ی جلو    زی رنگ حاج فتاح را گرفت و به آو  یکرم  ی عبا  مادرش

 .کرد زانیآو

 .د یسالم حاج بابا، خسته نباش  -



 

جواب   رفت،ی مخصوصش م  یفتاح همانطور که به سمت صندل  حاج

 :داد

 .السالم بابا جان کمیعل -

 :نگاهش کرد و گفت  سپس

 .بگم دی اومده که با شیپ  یمطلب زیبر ی چا ینیس هیبرو  -

 .گفت و به آشپرخانه رفت یچشم حورا

 .دادیاتفاق شوم را م  کیچرا اما دلش گواه  دانستینم

شکمش را کامال فراموش کرده    ریکه درد ز  زدی دلش شور م  آنقدر

 .کردی بود فکر م دهیکه هنوز نشن  ییبود و تنها به صحبت ها

  

 وهفتچهلپارت#

  

پرت  با خال  یحواس  جوش  ر  یآب  ها  استکان  داخل  اما    خت یرا 

کرد   ضیتعو   ی را با چا  دهیجوش  ی آخر متوجه شد و آب ها  ی الحظه

 .رفت رونیب  اطیو با احت



 

م  در صلوات  م  فرستادی دلش  دعا  دلشوره  یو  بکرد   ل یدل  یاش 

 .باشد 

حاج فتاح و سپس مادرش خم شد و    ی کمر دردش جلو   باوجود

 .تعارف کرد ی چا

 .ص بودمرخ ایشان بماند در جمع  دیبا دانستینم

 :دینگاه کرد و پرس ش یبه حاج بابا  مستاصل

 بمونم حاج بابا؟  دیمن با -

رنگش را   د یو عمامه سف  دیکش  دشیسف   شیبه ر  ی فتاح دست  حاج

 .گذاشت  زیم ی از سر برداشت رو

 .حورا را دو چندان کرد   یتکان داد، نگران  دییرا که به نشانه تا  سرش

نگاه کرد و    کرد،ی استرس به مادرش که لبخند زنان نگاهش م   با

 .مبل نشست  ی رو

 :مقدمه ادامه داد یگفت و ب  ی ا ذکر الحمداهلل پدرش

 .کرد ی پسر حاج آقا موحد ازت خواستگار -

  



 

 وهشتچهلپارت#

  

 .به مادرش انداخت یپرسش ینگاه ابتدا

مادرش   اقیباشد، اما لبخند اشت  دهیاو اشتباه شن   دیشا  کردیم  گمان

 .دادیرا نشان نم نیا

 کی  ی که پا  دیخندی م  قیعم  نی چننیا  ی مادرش تنها زمان  اصوال 

 .باشد و بس انیخواستگار در م

 .اش دوختمشت شده  ی از مادرش برداشت و دست ها  نگاه 

قصد  شدی نم  باورش که  بود  نشده  خوش  نامزدش  کفن  هنوز   .

 .داشتند شوهرش بدهند

مبل بلند شود و خودش را داخل اتاقش حبس کند    ی از رو  خواست

 .پدرش اجازه نداد  ی صحبت ها  ی اما ادامه  دهیبرود چه شن  ادش یتا  

اش را  که جرئت قطع کردن جمله  بردیاز حاج فتاح حساب م  آنقدر

 .نداشت 



 

را تمام   شیبه ناچار زبان به دهان گرفت و منتظر ماند، گفتگو  پس

 .کند

.  یبراش صبر کن  ی نبوده که  بخوا  ی زیتو و اون مرحوم چ  نیب -

 یپسر جد  نیدور و بعد از عده به ا  زیپس تصورات دخترونت و بر

. حالل و حروم هیمان یو با ا  نیفکر کن. پسر حاج آقا موحد جوون مت 

 کیشر  ی برا  هیاز شرق تا غرب قبولش دارند. انتخاب مناسب   شه،یحال

 .ی زندگ

 .ردیپوزخندش را بگ ی جلو نتوانست

 !فکر کند عاقالنه

 .خاک بود اما پدرش همچنان با او سر لج داشت ریز  آرش

بار را    نیا  کردیم   دیو تاک   پنداشتی که انتخابش را اشتباه م   چرا

 .عاقالنه فکر کند

 فکر هم داشت؟ ی مگر جا اصال

که انتخابِ به اصطالح   ی آرش در شکمش بود و او به مرد  فرزند

 پدرش هست فکر کند؟ ی عاقالنه



 

------------------------------------ 

  

 ونهچهلپارت#

  

 .کردند  لیرا در سکوت م شام

 اتش یاز سابق با افرا صحبت کند و بر خالف روح  شتر یکرد ب  یسع

 .کند  یشوخ یحت

 .دماالمال درد بو دلش

  ییاش آرش، جاپسرخاله  ی پدر و پنجاه روزه  ی فراغ پنج ساله  درد

برا  شیبرا  یخوش  ی برا اما  بود  ماندن    ی نگذاشته  پا  دانه   کیسر 

 ...خواهرش، امشب را قهقهه زد

 !یچند مصنوع  هر

زده    امکیافتاد که به حورا پ  ادشیکه عزم آمدن کرد، تازه    آخرشب

 .بود

 .بالکن شد و به ناچار تماس گرفت  یراه  ی تلفن کار  کی  ی بهانه   به



 

 .از پاسخ نبود   ی و خبر خوردیآزاد م ی ها بوق

از ترس مزاحمت جواب  شماره  دیزد که شا   حدس اش را ندارد و 

 .دهدینم

 .مضمون ارسال کرد نیبا ا یامکی علت پ نیهم به

 (هستم لی ریسالم حورا خانم، ام )

 .اش ندادادامه خودی ب گریو د ستیجمله کاف نیکرد هم احساس

 .یکیکه نه خودش حوصله داشت و نه حورا شخص نزد چرا

را بخواند و سپس مجددا تماس   امکشیصبر کرد تا پ  ی اقه یدق  پنج

 .گرفت 

 :د یاش به گوشش رسآرام و گرفته  ی که صدا د ینکش یطول

 .سالم -

 .داد هیبالکن تک ی نرده ها به

درگ  نتوانست    ی گرفته  ی صدا  ریذهنش  و  شد  آرش  ناموس 

 :دیسرش، پرس ی باال  ی به ستاره ها رهیکند.  خ ی خوددار



 

 افتاده؟ یسالم... اتفاق -

  

 پنجاه پارت#

  

 .از حورا ماند یکرد و منتظر جواب سکوت

گوش  نشیف  نیف  ی صدا پشت  راحت  یاز  و   شدی م  دهیشن  یبه 

 .اصال سخت نبود ل ی ریام ی برا اشهیگر صیتشخ

 :زد شیصدا یو با نگران دیکش شیبه اَبروها یدست

 .حورا خانم -

 :د یو آرام حورا به گوشش رس فیضع ی صدا

 !من درد دارم لی ریمن... آقا ام -

 ی سرد بالکن برداشت و با نگران   ی را از نرده ها  اشه یسرعت تک  به

 :دیپرس

 بدنت؟  ی کجا قایدق ؟یاز ک -



 

 :آرام و خجالت زده جواب داد  حورا

 .کنهیکمرم درد م شتریاز سرشب. ب  -

 .و از بالکن خارج شد  دیبه صورتش کش یدست

 .نبود  لیدل  یب شیهای نگران

گوشش نگه داشته بود رو به مادر و    کی را نزد  یش که گو  همانطور

 :خواهرش گفت

 .اومده. خداحافظ شیپ ی کار فور هیبرم،  دیبا -

 ی صبر نکرد به سوال ها  یشتاب زده از خانه خارج شد که حت  آنقدر

 .بدهد یمادرش جواب

 :دیاز حورا پرس شدی م  نی که سوار ماش همانطور

 رون؟ یب  ییایب  یتون یم -

 بله؟  -

 .زد و به سرعت راه افتاد استارت



 

ببرمت    خوامیدنبالت؟ م  امیب   یآماده ش  یتونی که م  نهیمنظورم ا -

 .دکتر زنان شیپ

تا امانت  کردی اعصابش بود اما تحمل م ی حورا رو  نیف نیف ی صدا

 .آرش را ناراحت نکند

 !نه. اصال -

 :و در جواب حورا گفت دیکش ی کالفه ا پوف

 خبرت کنم. باشه؟  نخواب تا -

 .چشم -

از همکار   یکیتوجه به ساعت به    یقطع کرد و ب  یخداحافظ  بدون

 .که دکتر زنان بود، زنگ زد شیها

  

 ک ی وپنجاه پارت#

  

 .تر شد دیشد اشهیرساند، گر انیبه پا لی ریرا که با ام  مکالمه



 

 ی که برا  ی خواستگار  ای  کندی م  ه یدرد کمرش گر  ی برا  دانستینم

 .شده بود دایحال خرابش پ لیتکم

 .را به سمت کمد کنار تختش دراز کرد و قرآن را برداشت دستش

 .چسباند   شیو سپس به لب ها  دی جلد سبز رنگش کش   ی رو  یدست

 دی(  را باز کرد و با بغض شروع به خواندن کرد تا شاسی)   ی سوره 

 .ردیقلبش آرام بگ 

 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ

 نام خداوند رحمتگر مهربان به

 ﴾ ۱﴿ یس

 (۱) ]/یاسین[یس

 ﴾۲﴿الْحَکِیمِ  وَالْقُرْآنِ

 (۲) آموز به قرآن حکمت  سوگند

 ﴾ ۳﴿مُرْسَلِینَ لَمِنَ الْ إِنَّکَ

 (۳) قطعا تو از ]جمله[ پیامبرانى که



 

 ﴾ ۴﴿صِرَاطٍ مُسْتَقِیمٍ  عَلَى

 (۴) راهى راست بر

 ﴾ ۵﴿الْعَزِیزِ الرَّحِیمِ  تَنْزِیلَ

 (۵) ]و کتابت[ از جانب آن عزیز مهربان نازل شده است

 ﴾۶﴿قَوْمًا مَا أُنْذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ لِتُنْذِرَ

بیم   تا پدرانشان  که  را  بیم    قومى  ماندند  غفلت  و در  نشدند  داده 

 (۶) دهى

 ﴾ ۷﴿حَقَّ الْقَوْلُ عَلَى أَکْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ  لَقَدْ

گفته ]خدا[ در باره بیشترشان محقق گردیده است در نتیجه   آرى 

 (۷) نخواهند گرویدآنها 

 ﴾۸﴿جَعَلْنَا فِی أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فَهِیَ إِلَى الْأَذْقَانِ فَهُمْ مُقْمَحُونَ  إِنَّا

ایم به طورى که   هایشان غلهایى نهاده در گردنهاى آنان تا چانه   ما

 (۸) اند سرهایشان را باال نگاه داشته و دیده فرو هشته 



 

بَیْنِ   وَجَعَلْنَا لَا    مِنْ  فَهُمْ  فَأَغْشَیْنَاهُمْ  خَلْفِهِمْ سَدًّا  وَمِنْ  سَدًّا  أَیْدِیهِمْ 

 ﴾ ۹﴿یُبْصِرُونَ 

اى بر  سرشان سدى نهاده و پرده ]ما[ فراروى آنها سدى و پشت و

 (۹) توانند ببینند ایم در نتیجه نمى  ]چشمان[ آنان فرو گسترده

 ﴾۱۰﴿ لَمْ تُنْذِرْهُمْ لَا یُؤْمِنُونَ عَلَیْهِمْ أَأَنْذَرْتَهُمْ أَمْ  وَسَوَاءٌ

موبا   ی صدا آ  لشیزنگ  از  چشم  شد  قرآن    ینوران  ی ها  هیباعث 

 .بردارد

 :به سرعت پاسخ داد لی ریام ی شماره دنید با

 بله؟  -

 .من دم در خونتونم -

 .مکالمه را قطع کرد ی گریکالم د بدون

 .طاقچه گذاشت ی و رو دیرا بوس قرآن

 .رفت رونیو با استرس ب دیشرا پو اشیرنگ چادر

 .رفت اطی ممکن در هال را باز کرد و به ح ی صدا نیکمتر با



 

 داریمادرش ب  ایکه بلد بود را نجوا کرد تا پدر    ی دلش هر ذکر   در

 .نشوند

 .کرد و در را باز کرد یط یاما لرزان عیرا با قدم سر اطیح طول

داده بود و آسمان   ه یتک  نش ی ماش  ی به بدنه   ی جد  ی با صورت  لی  ریام

 .کردی نگاه م

 برداشت و  یکی پالست   نیماش ی شه یحورا خم شد و از ش دنید با

 .به سمتش رفت یو محکم عیبا قدم سر 

  

 ودو پنجاه پارت#

  

 .حورا انداخت و سالم داد  ی دهیو رنگ پر  یمهتاب  یبه چهره   ینگاه

 ی را به سمتش گرفت و ب   کیپاسخ سالمش نماند و پالست  منتظر

 :د یمقدمه پرس

 ؟ یچ ینی لکه ب ؟ی انقباض ندار کنه؟یشکمت هم درد م ریز -

 .انداخت نییرا گرفت و سرش را پا کیبا خجالت پالست حورا



 

م  چادرش عقب  رفته  ها   رفتی رفته  دست  و   ی و  در  بند  حورا 

 .چگونه آن را حفظ کند  دانستی دستش بود و نم کیپالست

اعتقادات قو  لی  ریام نم  ی از  معذب   خواستیحورا خبر داشت و 

 .شود

شد و با هر دو دستش چادرش   کی نزد   ریسر به ز  ی به حورا  یقدم

 .و عقب رفت دیجلوتر کش یرا به آرام

بدنش نبض گرفت و احساس کرد آتش از تمام بدنش    تمام  حورا

 .شعله ور شده

ادامه داد    شیکه متوجه خجالت او شده بود، به پرسش ها  لی  ریام

 .اتفاق دور کند  نی تا ذهنش را از ا

تا کمکت کنم. پس خواهشا نسبت    ی جواب سوال هامو بد  دیبا -

 .ی رو فراموش کن و فکر کن به پزشک مراجعه کرد یلیفام

 :لب زمزمه کرد ریآهسته سرش را تکان داد و ز حورا

 .... وکنهیدرد داشت، اما االن فقط کمرم درد م یعصر کم -

 :کرد و آرام تر از قبل ادامه داد  یمکث



 

 !دمیند -

 ی . مادرش از بچگدیکلمات را بگو  نیکه جان داد تا هم  یراست  به

ا که  بود  خوانده  گوشش  گفتن استی مسائل خصوص  نیدر  شان  . 

 .استییایح  ی و البته ب بیع

  ی مجبور بود جلو  شد،ی م  انهیکه عادت ماه  ی آمد روزها  یم  ادشی

  شد، یمماه رمضان هم که    یرفتار کند، حت  ی پدر و برادرش عاد

 .روزه است   تا فکر کنند آن هم  دادی م  ی تمام روز خودش را گرسنگ

مرد  حاال  کنار  پسرخاله  ی در  ب  ی که  خدا  از    امرزشینامزد  بود، 

 .گفت یمسائلش سخن م  نیتر یخصوص

  

 وسهپنجاه پارت#

  

  ی خاموش خانه نگاه  ی سر حورا به چراغ ها  ی آرام از باال   لی  ریام

 :انداخت و گفت

 .نی ماش ی تو نی چند لحظه بش -



 

 :دیزده پرس رتیبه سرعت سرش را باال آورد و ح حورا

 کنم؟  کاریچ -

 :و همزمان گفت  دیچرخ نی به سمت ماش لی ریام

 .ستیممکن ن ستادهیفشارخونت و چک کنم. ا دیبا -

 ... اما آقا -

 :و گفت  دیحرفش پر نی ب یو با لحن قاطع دیسمت حورا چرخ به

 !چک کنم دیبا ن؟ی ! متوجه هستدیحورا خانوم، با -

  د یقفل در را کش  ی انداخت و آرام زبانه   اط یبه ح  یبا ترس نگاه   حورا

 .تا پشت سرش بسته نشود

 .ستین یبه کوچه انداخت تا مطمئن شود کس ینگاه   سپس

 .جلو جا گرفت  یصندل ی را دور زد و آرام رو  نی ماش

نشود، چرا   دایپدرش پ  ی تا سر و کله  فرستادی دلش صلوات م  در

 .اش خوانده بودفاتحه دیدی م لی  ریام نیکه اگر او را داخل ماش 

 .دستت رو بده  -



 

و دست چپش را به سمت او   دیتر کشچادرش را عقب  یکم  آرام

 .گرفت

لبش را   ی به حورا که با استرس گوشه   یهنگا  یچشم  ریز  لی  ریام

 .انداخت و دستش را گرفت گرفتی گاز م

سرد   ی الحظه اخم  شیهادست  ی از  اما  ماند  و   یمتعجب  کرد 

 .مشغول کارش شد

 .شکستی دستگاه فشارسنج م ی را صدا نی ماش سکوت

 :اخم به دستگاه نگاه کرد و گفت  با

  !نِییپا ی ادیفشارخونت ز ؟یخورد ی زیچ -

برداشت و   یتوجه به حورا خم شد و از داشبورد شکالت  یب  سپس

 .به سمتش گرفت 

 :آب دهانش را قورت داد و شکالت را گرفت و گفت  حورا

 .ممنونم -

 :سرش را تکان داد و گفت تنها



 

داروها  - ن   ییتمام  تو  ازتیکه    کیدوفولیهست.    کیپالست  ی بود 

  ی چند ساعت  نشونیب   دیالبته با  نطوری هم هم  میدونه، کلس  هی  ی روز

برا باشه.  مدت    نانیاطم  ی فاصله  به  از   کیبهتره  هر شب  هفته 

رو هم کامال استراحت    ی . چند روزی پروژسترون استفاده کن  افیش

 .مطلق بمون

 :گفت و ادامه داد یچشم حورا

 .ری. شبتون بخ نیزحمت افتاد ی تو خوامیمعذرت م -

 :زد شیصدا لی ریمشود که ا  ادهیپ نی از ماش خواست

 .حورا خانوم -

 بله؟  -

 ره یخ  شیرو به رو  کیتار   ی نگاه از او برداشت و به کوچه  لی  ریام

 :شد و گفت

  ...شهیم ریداره د  -

 :کرد دیو تاک دیبه سمت حورا چرخ  سپس

 .بذار انیزودتر خانواده هارو در جر  -



 

  

  وچهارپنجاه پارت#

  

 شیهابرداشت و چشم  رهیدستگ  ی دستش را از رو  یبا دو دل  حورا

 .هم فشرد  ی را رو

 ی زیهنوز چ  دیبگو  لی  ریاگر به ام   کردی چرا اما گمان م   دانستینم

 .کند ی کمکش م ده، یچیشان پنشده زمزمه خواستگار در خانه 

  ش یپ  د،یرا بگو  یمطلب  خواهدی بود حورا م  که متوجه شده   لی  ریام

 :کرد و گفت یدست

 شده؟ ی. بگو چراحت باش -

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیبلع  یآب تلخ دهانش را به سخت حورا

د - ماه  دو  واسه  بابام  عده   گهیحاج  مثال  مکه  تموم  قرار   شهیام 

بچه با   نیدو روز از وجود ا  یکی  نیا  ی ط  د یگذاشته. با  ی خواستگار

 .خبرشون کنم اما... راستش

 .انداخت ریتمام گذاشت و سرش را به ز مه یرا ن اشجمله



 

و متعجب شده بود، با    یکه از آوردن نام خواستگار، عصب  لی  ریام

 :اخم ادامه داد

 ؟یبگ  یترسیم -

 :انداخت و زمزمه کرد لی ریآلود امنگاهش را به صورت اخم حورا

  ، ی بد و تندشون آماده کردم ول  ی هاواکنش   ی نه... چون خودمو برا -

 !کشمی راستش از گفتنش خجالت م

به سمت حورا   یبه رو به رو نگاه کرد و بعد از مکث کوتاه   لی  ریام

 :و گفت دیچرخ

  ام ی. فردا آماده باش م ی بذار  انیخانواده آرش و در جر  دیاول با -

 . خوبه؟ کنمی دنبالت. بعد هم خودم با حاج فتاح صحبت م

  

 وپنجپنجاه پارت#

  

ا  حورا رسم    نکهیبا  به  اما  بود،  شده  وجودش خوشحال  اعماق  از 

 :انداخت و گفت لی ر یبه ام ینگاه یچشم  ریتعارف ز



 

  .ن یوفتیشما به زحمت ب  ستمین یراض -

 .زد یلبخند کوتاه لی ریام

حورا    یخوشحال  صیبود. تشخ  صی قابل تشخ  یکه به سخت  ی طور  به

 .اش بوداش، تعارف کودکانه خنده  لیاصال سخت نبود و دل

 :گفت هیحورا گذاشت و با کنا یرا پشت صندل دستش

 !یگفت یاصال نم ی به زحمتم نبود یاگه راض -

 :انداخت و با خجالت زمزمه کرد نییسرش را پا حورا

 .خواستم ازتون کمک بخوام -

ب   با اَبرو  ن یانگشت  که استارت    یبلندش را خاراند و در حال  ی دو 

 :جواب داد  زد،ی م

.  ست ین  ی خودی ب  ی به تعارف ها  ی از ی. پس نکنم یمنم کمکت م  -

 .آماده باش میفردا صبح حدود نه و نه و ن 

 .شد  ادهیپ ر، یدر را باز کرد و بعد از تشکر و شب بخ حورا



 

برود، سپس با سرعت    اطیمنتظر ماند تا حورا به داخل ح  لی  ریما

 .حرکت کرد  ی ادیز

 ی هاصحبت   ریاما ذهنش درگ  شدندی باز نم  یاز خستگ  شیهاچشم

 .فردا بود

 ...اش آسان بود امابا خاله و شوهر خاله گفتگو

ا  ی تصور  جیه نداشت و  فتاح  کارش را سخت   نیاز واکنش حاج 

 .کردی م

  

 وششپنجاه پارت#

  

 .چشم از جاده برداشت لشیزنگ موبا ی صدا با

 :نشست و جواب داد شیلب ها ی رو ی کوتاه لبخند

 سالم. جانم؟ -

و    یشلوغ  ی صدا  ان یاز م  یمهسا را به سخت  ی بلند و پر انرژ  ی صدا

 .داد ص یتشخ کیموز



 

  آقا؟ ییسالم عشق جان. کجا -

 .دیاش در آن بود، چرخکه خانه ی ازد و به سمت کوچه راهنما

 شلوغه؟ نقدر یکه ا ییبودم، تو کجا رونیب -

  .تولد دوستمه، آهو یجات خال -

 :آرام و با عشوه ادامه داد سپس

 .لی ریام -

 .رفت اطیدر را زد و به داخل ح موتیر

 جانم؟ -

 !ی. اما نه تلفن می باهم حرف بزن دیبا -

  اده یپ  اش،یپزشک  فیبرد و بعد از برداشتن ک   نگیرا به پارک   نی ماش

 .شد

 :دیپرس ی با نگران همزمان

 شده مهسا؟ ی زیچ -

  م؟ین یفردا همو بب  شهیبگم! م  تونمیاما االن نم اد،یاوم نه ز -



 

 .در را باز کرد و به خانه رفت  قفل

  .اش را دوست داشتخانه سکوت

گاه  چرا اما  بود،  خودش  انتخاب  استقبال    ی که   دلش  اوقات 

 .خواستی م

 !هم از نوع زنانه آن

 :کرد و جواب داد یکه به حورا داده بود، اخم  یقول ی ادآوری با

 .ستیفردا کامال وقتم پره امکانش ن  -

 :و ادامه داد دیراز کشمبل سه نفره د ی رو سپس

 .مهسا ی نگرانم کرد -

. حاال فردا که ستین  یموضوع خاص  یلینگران نشو. خ  زدلمینه عز -

خونت    امیکه سرت خلوت بود زنگ بزن م  ی روز  نیاول  یول  چ،یه

 . باشه قربونت برم؟ ینش تیکه تو هم اذ

 :قولنج گردنش را شکست و در جوابش گفت   یخستگ با

 .. فعالدمی باشه خبرت م -



 

 ی که در انتظارش بود، رو  یرا قطع کرد و با فکر روز سخت  مکالمه

 .همان مبل به خواب رفت

  

 وهفتپنجاه پارت#

  

 ییهاالیاما نه از درد، از فکر و خ  آمد،ی خواب به چشمانش نم  حورا

 .کردندی نم شی رها ی اکه لحظه

  .با او نخواهند داشت یاش برخورد خوب خانواده دانستی م

 .کتک خوردن هم آماده کرده بود ی بسا خودش را برا چه

 .آرش بود ی واکنش خانواده ترساندیکه او را م ی زیچ اما

  .کنند یاتفاق برخورد م نیچگونه با ا دانستینم

تک   ی ادگاریکه قطعا  از وجود    کردیدلش را آرام م  نانهیبخوش

 .کنندی فرزندشان استقبال م

 ...بود نی چن نیکاش ا اما



 

کرده بود،    هیته  شیبرا  لی  ریکه ام  ییجسمش به لطف داروها  درد

 !قطع شده بودند اما  امان از درد روح

 .خواستیحضور آرش را م یاز هر وقت شتریب امشب

 ...بود دهیوز اش ی به زندگ یصبحگاه مینس کی که مانند  یآرش

 !کوتاه اما دلچسب همانقدر

هد  ی رو انبوه  به  و  بود  نشسته  م  ی هاهیتخت  نگاه  و   کردی آرش 

 .ختیریاشک م

 .نگه داشته بود یکوچک ی قچهرا در صندو همه

چت خودش و آرش   ی را برداشت و به صفحه  لشیموبا  یدو دل  با

 .رفت

را گذراند تا به    شانیها  امکیپ  کیبه    کیاشک    ی پشت پرده  از

 .برسد  شیصداها

 .نه ایرا دارد  شاندن یطاقت شن  دانستینم

 .زدیمهربانش لک م ی صدا ی دلش برا اما



 

 .صدا را پخش کرد نیگذاشت و اول شیهارا در گوش ی هنزفر

  

 وهشتپنجاه پارت#

  

اش  هقآرش که در گوشش پخش شد هق  میمهربان و مال  ی صدا

 .اوج گرفت

 ( دار؟یب  ای یمهربونم. خواب ی من، حورا نیقشنگ تر )

 :لب زمزمه کرد ریز

کابوس بود. به خدا   هیکاش خواب بودم آرش، کاش نبودنت فقط   -

 .دادمی صدقه م  مو ییو تموم دارا شدمی م داری که ب

  یبعد  ی خفه کرد و سراغ صدا  شیهااش را با گاز گرفتن لب هق  هق

 .رفت

من  یدونیم ) نم  یعشق  آخ  فتاح؟  حاج  چقدر   یدونیدختر  حورا 

شمار عروس  کنمیم   ی لحظه  روز  ترمونیواسه  خوشگل  تو   نی. 

 (یشی م ایعروس دن



 

 :د ی را در آغوش گرفت و نال یگوش

تو که طاقت  آرش؟    ییکجا  ا،یعروس دن  نیبخت تر  اهیشدم س -

  ؟ی وفا شد یچرا ب ،یمنو نداشت یناراحت

 .ماند رهیخ شانی نفر آرش را باز کرد و به عکس دو لیپروفا

شان از ته دل  آرش بود و هر دو نفر ی نهیس ی که سرش رو یعکس

 .لبخند زده بودند

 ...دور بودند آن روزها چه

 ...یافتنیچه دست ن و

 .دیحسرت انگشتش را به صورت شاداب آرش کش با

 :لب با درد زمزمه کرد ریز 

 .گمی م کیآرشم...تبر ی بابا شد -

  

 ونهپنجاه پارت#

  



 

 .د ینظم بخش یرا کم ششیگرفت و ته ر دوش

را به داخل   اشی مشک  راهنیو پ  دیکوتاهش کش  ی به موها  یدست

 .شلوار برد

هدنقره   انگشتر که  از    هیاش،  بعد  و  کرد  دستش  به  را  بود  مهسا 

 .از اتاق خارج شد اشچییبرداشتن سو

حورا   ی خارج و مشغول گرفتن شماره  بیرا از ج  ازیگوش  همزمان

 .شد

 دیکه از جواب دادن ناام  ی ابوق ممتد خورد و درست لحظه  چند

 .د یآلود حورا به گوشش رس خواب ی شده بود، صدا

 .الو -

اش گذاشت و در را قفل کرد، همزمان گوش و شانه   نیرا ب   یگوش

 :جواب داد

 .اونجام گهید قهیسالم، آماده باش حدود چهل دق -

 .د یرس  به گوشش ی اه یحورا با مکث چند ثان  ی صدا



 

. من خودم نییای داخل کوچه ن   شهیآهان، بله چشم. فقط اگه م -

 .ابونیسر خ  امیم

 .رفت نگی گذاشت و به سمت پارک بشیرا داخل ج دیکل

 .. فعالستین یمشکل -

 .را قطع کرد و استارت زد مکالمه

اش را گرفت تا  شماره خاله  رفتی م   رونیکه دنده عقب ب  همزمان

 .از حضور حورا نزد یاما حرف رود،ی اطالع دهد که به آنجا م

  

 شصت پارت#

  

آرش،   ییبعد از نماز صبح بود که با بغل گرفتن عروسک اهدا   بایتقر

چشم االن  و  بود  رفته  خواب  خواب    ی الحظه  ی تمنا  شیهابه 

 .داشتند

  .بپرد ش یهابه دست و صورتش زد تا خواب از چشم یآب



 

سرخ   ی نگاه آچشم  یبه  در  گر  نهیهاش  عوارض   ی ها هیانداخت. 

 .بود انیکامال نما اششبید

 .آمد رونیو ب  دیب سرد به صورتش پاچمشت آ  نیچند

ن   نیا  دانستی م خانه  پدرش  خ   ست یساعات  با  راحت    ال ی پس 

 رون یچادرش ب  دن یرا به تن کرد و بعد از پوش   اشی مشک  ی هالباس

 .آمد

به آشپزخانه   یسرک  ی مادرش باعث تعجبش شد، با کنجکاو  نبود

 .دیکش

  یادداشتیه  به اطراف انداخت و در لحظه آخر متوج  ییگذرا  نگاه 

 .شد  خچالیدر   ی رو

 .رفت و کاغذ را برداشت  خچالیسمت  به

 .دست خط مادرش سخت نبود صیتشخ

 (کمکش رمیبار گذاشته، م  ی نذر گیخانوم د ی بدر )

 .فرستاد رونی ب ی آسوده تر الیرا با خ نفسش



 

را راحت کرد، چرا که استرس داشت چگونه و   الشیمادرش خ  نبود

 .از خانه خارج بشود  ی ابا چه بهانه 

بلند   اشیگوش  امکیپ  ی بند کفشش را نبسته بود که صدا  هنوز

 .شد

 .را باز کرد امکیبه نام ) دکتر کرامت( انداخت و پ ی نگاه

 ( دمیرس )

ک  یگوش داخل  به  ب   فشیرا  سرعت  با  و  بند   ی شتریبرگرداند 

 .را بست شیهای کتان 

  

 کی وشصت پارت#

  

 ی بابت نبود چهره   الشیخ    یخلوت انداخت و وقت  یبه کوچه   ی نگاه

 .قدم زد یاصل  ابانیراحت شد به سرعت به سمت خ ییآشنا

  ی راه با کس  نی صورتش گرفت تا اگر ب  ی چادرش را جلو  نامحسوس

 .نباشد ییبرخورد کرد، قابل شناسا



 

  ش یهاتپش  ی و صدا  د یکوبی م  اشنه یسرعت در س   نیبا آخر  قلبش

 .د یشنی م یرا به راحت

  ن یبود که زم  اشی شانسخورد و از خوش  ی راه چند بار سکندر  ن یب

 .نخورد

 .داد  صیرا از دور تشخ لی ریرنگ ام یمشک نی ماش

 ی رفت و رو  نیعبور کرد و به سمت ماش  ابانیاز عرض خ  اطی احت  با

 .گرفت ی جلو جا یصندل

 لی  ریسپس به سمت ام  ردینظم بگ  شیهاصبر کرد تا نفس   یکم

 :و گفت  دیساکت چرخ

 .منتظرتون گذاشتم  دیسالم، ببخش -

 :دیحورا انداخت و پرس ی گلگون شده  ی هابه گونه  ینگاه  لی ریام

 ؟ ی دیدو  -

 .نگاه کرد لی ریام ی سرش را باال آورد و کوتاه به صورت جد حورا

 :جواب داد  ن، یماش  ی هابه کفپوش  رهینگاه از او برداشت و خ  سپس 



 

 .تند اومدم کمینه! فقط  -

 .و به راه افتاد سرش را تکان داد لی ریام

 .دستش را به سمت ضبط برد و روشنش کرد سپس

  

 ودو شصت پارت#

  

 .طول راه را، هر دو غرق در افکار خود بودند تمام

 نکه یبه ا  لی ریو ام دیشیاندی ده آرش محورا به عکس العمل خانوا 

 .دیبگو شانیچگونه ماجرا را برا

ها پارک کرد و به سمت حورا   ی ارجمند  ی الیو  ی را جلو  نیماش 

 .دیچرخ

لب   ریچادر در هم گره زده بود و ز  ریرا با استرس ز  شیهادست

 .کردیتالوت م یالکرسهیآ

 .هم متوجه حال بد حورا شده بود لی ریام

 .هم نبود  یکه کار سخت البته



 

حورا   ی و پاها  و لرزش دست  دهیرنگ پر  دنیبا د  یکه هر کس  چرا

 .شدیاش ممتوجه استرس

 :رخ حورا برداشت و همزمان گفت  م یاز ن نگاه 

 .کنمی نزن. اجازه بده من درستش م   یگفتن حرف  یزیلطفا اگر چ -

با ص  حورا انگار  بازگشته بود، به    ایدن   نیتازه به ا  لی  ریام  ی داکه 

 .و کوتاه نگاهش کرد دیسمت چپ چرخ

به چشم   ه یشب  ی زیلب چ  ریرا باز کرد و ز  اشیمنیکمربند ا  سپس 

 .زمزمه کرد

 خارج شدند، اما  نی دو همزمان از ماش هر

 .رفت و زنگ زد فونیزودتر به سمت آ لی ریام

 .دیمادر آرش به گوششان رس ی غم زده ی که صدا د ینکش یطول

 .تو خاله جان ایب -

م  هر بآن  ل،ی  ریام  دنید  دانستندیدو  را  دلتنگ    شتر یها  قبل  از 

 .کندیآرش م



 

 .کنند  دایبدون هم حضور پ ییکه امکان نداشت جا چرا

 .تا حورا ابتدا داخل بشود ستادیدر را باز کرد و عقب ا لی ریام

 .رفت اطیانداخت و به داخل ح لی ریبه ام  ینگاه کوتاه  حورا

هر   دنیکرد نگاهش را تنها به رو به معطوف کند تا مبادا د  یسع

برا   اطیح  نیا   ی گوشه  را  آرش  اشکش    شیخاطرات  و  کند  زنده 

 .بشود ی جار

  

 وسهشصت پارت#

  

بودند که مادر آرش به استقبالشان   دهیرس  اطیح  ی انه ی به م  هنوز

 .آمد

 .و متعجب نگاهش کرد ستادیا شیحورا سر جا دنید با

 ن ییخانم سرش را پا  نی میس  نیسنگ  ی هانگاه حجوم نگاه   ری ز  حورا

 .دوخت شیپا ری ز ی انداخت و به سنگ فرش ها



 

اش آمده بود جلوتر رفت و در خاله  یکه متوجه نگاه سوال  لی  ریام

 .د یآغوشش کش

 :دیاش را شنآرام خاله ی زمزمه

 دختره با تو اومده؟ نیا -

 :و به کوتاه به حورا نگاه کرد و آرام جواب داد  دیبه عقب چرخ  یکم

 .خاله  میزنی داخل حرف م میبر -

 :بلند گفت ی و با صدا دیبه سمت حورا چرخ  سپس

 .حورا خانوم دییبفرما -

 .ساکت و معذب جلو آمد و سالم داد حورا

به خودش زحمت نداد که جوابش را بدهد و   یخانم حت   نیمیس

 .ها داخل رفت جلوتر از آنتنها سرش را تکان داد و  

 .جلوتر از او داخل رفت ل، ی ریتعارف ام با



 

شده بود همانطور که با حوله    داریآرش که ظاهرا تازه از خواب ب  پدر

م را خشک  آن  کردی صورتش  به سمت  اما عمالً حضور و  آمد  ها 

 .گرفت دهیحورا را ناد

 .نگرفت یداد اما باز هم جواب یلب سالم ری ز حورا

 .نبود ی از تکان داد سر هم خبر یحت نباریا

از او ندارند، چرا که در زمان زنده بودن   یدل خوش  دانستیم  حورا

 .گفتند ینم  یبا او کالم یاز سالم و خداحافظ ریآرش هم غ

  

 وچهارشصت پارت#

  

 .نشستند  گریکدیمبل سه نفره، با فاصله از  ی دو همزمان رو هر

سرد  حورا بود،  حدشان،خجالت  ازش ی ب  ی که  شده  معذب  و  زده 

 .زدینم یانداخته بود و حرف نیی سرش  کامال پا

از کجا    دانستیهم نم  لی  رید که امبو  نی سنگ  ی به قدر  نشان یب  جو

 .شروع کند دیبا



 

 .رند یبگ  دهیحد حضور حورا را ناد  نیکه توقع نداشت تا ا چرا

 .جان لی ری ام ی به ما بد یح یتوض هی دیبا کنمیاحساس م -

نگاه    ن یمیس  ی گرانهخ یتوب  ی صدا  با او  به  همزمان  دو  هر  خانم 

 .کردند

 .ندانست زیرا جا شتریسکوت ب  لی ریام

 :اش انداخت و گفتبه آقا منصور، شوهر خاله ی نگاه

  ش ی پ ی موضوع  ست،ین  یبله خاله، راستش حضور حورا خانوم الک -

 .ن یباش انیدر جر دیاومده که با

  .نگاه کردند  گریکدیبه  ی و منصور همزمان با کنجکاو نیمیس

دل  انگار دنبال  ذهنشان  دوباره   لیدر  خاندانشان    ی ربط  به  حورا 

 .بودند

ها را باز به خودش کرد تا حواس آن  یمصلحت  ی تک سرفه  لی  ریام

 .جلب کند

را   شیهاچشم  نانیبا اطم  د،یاش را دگر خالهکه نگاه پرسش   یوقت

 :باز و بسته کرد و گفت 



 

  .نی نگران نباش  ست،ین ی اتفاق بد -

خاله  نگاه  حورااز  به  و  برداشت  پا  ییاش  را  سرش  کامال   نییکه 

  .بود انداخت ده یرا محکم در هم تن شیهاانداخته و انگشت 

 .دیاش چرخمجدداً به سمت خاله  سپس

 :مقدمه ادامه داد یگرفت و ب  ینفس 

 !ارهحورا خانوم بارد -

  

 وپنجشصت پارت#

  

 .دی به گوش نرس  کدامچیاز ه یکالم

 .بودند لی  ریام ی جمله لیو تحل هیدر حال تجز انگار

که    ی به طور  کردند،ی ساکت نگاه م  ی دو مات و مبهوت به حورا  هر

 .از جانب او بودند یحی انگار منتظر توض 

نگاه کردن    ییانداخته بود و توانا  ن ییحورا سرسختانه سرش را پا  اما

 .به صورت آن دو نفر را نداشت 



 

 ر یدر ز  شیافتاده بود و هر دو پا  ش یهاشدت استرس به جان لب   از

ع چادر،  محصار  توانا  دندیلرزی مالً  او  ا  ییو  را   نیکنترل  لرزش 

 .نداشت 

حال خراب حورا را   ی به جمع انداخت و وقت  ینگاه کوتاه  لی  ریام

 :کوتاه کردن بحث ادامه داد ی برا دید

 ....حدوداً نیشدند، اما جن ی تازه متوجه باردار -

 :زد ادیو فر دیپر لی ریحرف ام نیب  ت یخان با عصبان منصور

خونه حفظ بشه    نیاحترامت تو ا  یخواه  ی! اگه ملی  ریبسه ام -

 !ادامه نده

به    ینگاه   تی و با عصبان  ستادیهم به طبع همسرش ا  خانمن یمیس

 :حورا انداخت و گفت

  ؟یدختر حاج یاورد ریهالو گ -

 .ستاد یبه سرعت ا  دیکه اوضاع را متشنج د لی ریام

خاله   به تماس سمت  تا  گرفت  قرار  حورا  به  پشت  و  رفت  اش 

 .را قطع کند شانیچشم



 

 :اش را گرفت و گفت خاله ی زدهخی ی دست ها مت یبا مال  سپس

 .ستیرفتار در شان شما ن  نیخاله، ا دیآروم باش -

 .دیلرزی بلکه تمام تنش م  ش،ینه تنها پاها بارنیا  حورا

روان   شیهابدون اجازه بر گونه   شا یاغی  ی هااما اشک  کردی نم  هیگر

 .شدندی م

 .نداشت ستادنیتوان ا یشده بود که حت  فیضع آنقدر

خانم بود که منصور    نیمیهمچنان در حال آرام کردن س  لی  ریام

 .خان از غفلتش سو استفاده کرد و به سرعت از کنارش گذشت

عروسش را در چنگ    فینح  ی آمد و بازو  انیگر  یبه سمت حورا  

 .گرفت

  

 وشششصت پارت#

  

را بلند کرد و کشان کشان به سمت در   دهیترس  یسرعت حورا  به

 .برد



 

 جهینت  ی منصورخان رها کند اما ب  ی هارا از پنجه   شی کرد بازو  تالش

 .بود

نفسش    نش،یبه جن  دنیرس   بیو از ترس آس  دیکشیم  ریدلش ت  ریز

 .آمدی باال نم

 :زد  ادیبه پشت سرش انداخت و با بغض  فر ی نگاه

 !لی ریآقا ام -

را    یعصبان  نیمی دست س   دیلرزان حورا را شن  ی که صدا  لی  ریام

 .رها کرد و شتابزده خودش را به حورا رساند

 .دیانداخت دور کمر حورا، و او را به سمت خودش کش چنگ

 .افتاد  لی  ریدر آغوش ام  یحال  یدر جانش نبود، با ب   یکه رمق  حورا

  ن ی از ب  یدستش را محکم تر دور کمر حورا نگه داشت تا مانند ماه 

 .سُر نخورد شیهاانگشت 

 :دیاش انداخت و غربه شوهر خاله یغضبناک  نگاه 

 .نکن منصور خان. حداقل به احترام روح آرش  یحرمت شکن -



 

ب  همانطور بود،  حورا  کمر  دور  دستش  و   ی که  ناسزا  به  توجه 

لرزان را از    ی و منصور از در عبور کرد تا حورا  نیمیس  ی هان ینفر

 .مهلکه دور کند نیا

 :در نشاند و گفت ی جلو یهاپله ی را رو او

 .بمون نجایهم -

 .منتطر پاسخش نماند و باز به داخل خانه رفت  سپس

دادن   ی رو  نیمیس ماساژ  منصورخان مشغول  و  بود  نشسته  مبل 

 .بود شیهاشانه 

  

 وهفتشصت پارت#

  

آتش، از جا    ی به خانه، هر دو مانند اسپند رو  لی  ریبرگشت ام  با

 .و به سمتش حجوم آوردند دندیپر

 :زد ادیبه سمتش آمد و فر ت یخان با عصبان منصور

 پسر؟  ی اساده نقدریا کار؟ی چ ی و با خودت اورد  یغربت نیا -



 

 د یبگو  ی زیگرفت و خواست چ  دهیبه حورا را نشن  نیتوه  لی  ریام

 .اجازه نداد ن یمیاما س

پسر مظلوم   ؟ی آرش و بارداره و تو هم باور کرد  ی ون گفت بچه ا -

شده؟   حامله  ی بود بعد چطور  یغربت  نیبوسه از ا  هی من، تو حسرت  

 نیچطور ا  زنم،یتست م   وفتهیعقب ب  ودمیماه پر  هی سن    نیمن به ا

 ده؟ یتازه فهم

 :اش گفتزنان در جواب خاله ادیرا بلند کرد و فر شیصدا

ا - خاله!  کن  تغ  نیبس  متوجه  چرا  نشده    شی هورمون  راتییکه 

دختر از آرش بارداره،   نیا  کنه؟ی تو اصل ماجرا م  یمهمه؟ اصال فرق

  !از پسرتون

 .گذشت و به آشپزخانه رفت  لی  ری از کنار ام  ت یبا عصبان   منصورخان

 :زد  ادیفر همزمان

 !اون باباش اندازه کله گه،یدروغ م -

 :زد ادیو فر دیطاقت به سمت آشپزخانه چرخ یب

 دروغ بگه؟ منطقتون کجاست؟ دیچرا با -



 

 :برگشت و گفت  یآب وانیبا ل منصورخان

پول به مشامش خورده   ی ! بوشناسمیقماش و م  نیچون من ا -

. بفهم پسرجون. عمر پسر من قد نداد تا به مال و اموال من  لی  ریام

م خدا  حاال  ب  دونهیبرسه  کدوم  مادر  یاز  و  که حامله  ی پدر  اس 

 .جمع کنه راثیمن تا ارث و م  ی بندازه گردن پسر مُرده خوادیم

 .برخورد کرد واریهال به سرعت باز شد و به د  در

 .دندیبلندش هر سه به سمت در چرخ ی صدا با

رنگ   راحو گر  ییهاو چشم   دهی پر  یبا  فرط  از  باز    ی به سخت  هی که 

 .در مکث کرد ی داخل آمد اما جلو شدند،ی م

 .را به در گرفت تا سقوط نکند دستش

 :که از شدت بغض خش دار شده بود، زمزمه کرد ییبا صدا  سپس

 ف ی. من ضعنیبش  مونیکه پش  یزمان   ی...حت ره ینم  ادم یحرفاتون و   -

 !به خدا کنم یوابتون رو بدم پس واگذارتون مکه ج میتر از اون

  

 وهشتشصت پارت#



 

  

راه    شدیشد  جهیبا وجود تهوع و سرگ  ،ی گریبدون حرف د  سپس

 .گرفت  شی برگشت را در پ

اش انداخت و بدون کالم  به خاله و شوهر خاله  ینگاه متاسف  لی  ریام

 .از خانه خارج شد ،ی گرید

 .سرعت داد و خودش را به حورا رساند شیهاقدم  به

 .سوختی به حال او م قایعم دلش

با او داشته   ی برخورد بد  نیچن کردی هم تصور نم  الشیدر خ یحت

 .باشند

 .انداخت ینگاهحورا  ی دهیرنگ پر ی به چهره نامحسوس

به او توجه   ی اصورتش خشک شده بودند و ذره  ی رو   شیهااشک  رد

 .کردینم

 یفقط جسمش رو   کردی تصور م  لی  ریبود که ام  یبه شکل  حالش

 .است نیزم



 

رفت و در را   نیکه خارج شدند، زودتر از حورا به سمت ماش   الیو  از

 .حورا باز کرد ی برا

ام  یب  اما به  به در ماششدهو دست خشک  لی  ریتوجه  از    ن،ی اش 

 .کنارش عبور کرد 

 حورا...خانوم؟ -

 .زد شی صدا ی ااز اعماق دره یکس انگار

 .خارج بشود الشیکه باعث شد از خ چرا

 .به اطراف نگاه کرد یجیگ  با

منحوس خارج شده که االن   ی و چگونه از آن خانه  یک  دانستینم

 .در کوچه بود

 انم؟حورا خ ی صدامو دار -

 .نگاهش کرد یو سوال د یبه عقب چرخ ل،ی ریام ی صدا با

  چیذهنش را از دست داده، چرا که ه  المعارفرهیدا  کردیم  احساس

 .دیتا بگو آوردینم ادیرا به  ی اکلمه

  



 

 ونهشصت پارت#

  

به   کند،ی که تصور م  ستیزیکه پنداشت حال او بدتر از چ  لی  ریام

 ن یچنن یچادرش را آرام در دست گرفت تا ا  ی سمتش رفت و گوشه

 .کمکش کند، سوار شود

 .آمدندی م  نیبه سمت ماش ی اآهسته ی هاقدم  با

ما   اشیچادر مشک  ی که گوشه   یدر حال  ،یمخالفت  چیبدون ه  حورا

 .کردی بود، پشت سرش حرکت م لی ریام ی هاانگشت  نیب

 .و دوتا نبود یکیکه  دردش

 .دیکشی هم خجالت م لی ریام از

به او نسبت داده بودند    لی  ریام  ی که خانواده آرش جلو  ییهاتهمت

 .شدیهرگز از ذهنش پاک نم

 .کرد و سپس عقب رفت  یحورا را تا کنار در همراه ل،ی ریام

داد   هیتک   یصندل  یرمق سوار شد و سرش را به پشت   یآرام و ب  حورا

 .را بست شیهاو چشم



 

کوتاه و دلسوزانه نگاهش کرد و سپس در را بست و پشت    لی  ریام

 .فرمون نشست

 ی کند تا حورا کم شهیداد سکوت پ حیرا خاموش کرد و ترج ضبط

 .کند دایخودش را پ

توه  کرد،ی م  درکش تهمت  نیحجم  ناحق   ییهاو  به  امروز،  که 

 .بود، سخت بود دهیشن

به سمت    یهرازگاه  لی  ریکردند و ام  یاز راه را در سکوت ط  یمین

 .کردی اش، نگاه مبسته ی هاو به چشم دیچرخیحورا م

  

  هفتادپارت#

  

نداشت و   تیم  کیبا    ینگرانش بود، ظاهرش تفاوت چندان  لی  ریام

 .هر آن از هوش بروند دیترسی م

نداشته   هیاز گر  یاش، نشانچهره  یکس  شودیچگونه م  دانستینم

 .زدیباشد اما اشک بر



 

  ن یی فشارش پا  دانستی که از او به دست آورده بود، م   یبا شناخت 

 .خوب نبود نش یخودش و نه جن ی نه برا نیافتاده و ا

  یبرا   ی اشد تا چاره  ادهی پ  یحیو بدون توض  ستادیا  ی فروشگاه  ی جلو

 .کند  دایافت فشار حورا پ

  ابان یرا به سمت خ  شیرو  لی  ریشدن ام  ادهیتوجه به پ  یحورا اما ب 

  .چرخانده بود

 ...بود اما ذهنش هزاران جا ی به آسمان ابر  رهیخ نگاهش

 .دو چندان شده بود اشینگران حاال 

. 

 .خوش بود نیجن نیا  ی به االن دلش به خانواده پدر تا

 ...فرزندش در ناز و نعمت بزرگ خواهد شد که

 .اگر پدر ندارد، پدربزرگش هست که

 ...اما

فرزندش به دلش    ی کس  یکه از ب   ی به کنار، زخم  شانیهاتهمت  درد

 .سوزاندینشسته بود، جگرش را م



 

 .دیترسی از قبل م شتریب حاال 

 ها به حالل بودنش شک داشتند و   ی را باردار بود که خود  ی فرزند

 !هابهیغر به حال قضاوت ی وا

  

 ک ی وهفتاد پارت#

  

رو  یب  شیهااشک سر    شدند ی م  ریسراز  شیهاگونه   ی صدا  او،  و 

 .گرفتیاش را مهقهق ی سختانه جلو

بلند بخندد،    ایکند    هیگر  یکس  ی راحت نبود جلو  شیبرا  گاهچیه

 !چرا که از نظر مادرش قباحت داشت

  د، یایخوشش ب  اش،هیگر  ایخنده و    ی اش اگر نامحرم از صدا گفته   به

 !شودی او گناه ثبت م ی برا

جز در خلوتش، نه   ، یجمالت باعث شده بود که از همان بچگ  نیا

 !کند هیگر یبلند بخندد و حت 

 .دستش نگه داشت و در را باز کرد کیرا با  دیخر ی ها کیپالست



 

 .هم نشده  شدنشاده یمتوجه پ یداشت که حورا حت حتم

 :زد شی حورا گذاشت و آرام صدا ی پا ی ها را رو کیپالست

 حورا خانوم؟ -

نگاهش را از آسمان جدا کرد و آهسته به   ل،ی  ریام  ی با صدا  حورا

 .دیسمت چپ چرخ

 .نگاهش کرد یالحظه لی ریام

 :کرد و گفت کیبه پالست ی ااشاره  سپس

  یی به ناچار اونا  اد،یخوشت م  ی او کلوچه  کیاز چه ک  دونستمینم -

 .ترن رو برداشتم براتکه حس کردم خوشمزه

نگاه کرد و بدون آن که    شیپاها  ی رو  کیبه پالست  یبه آرام  حورا

که انگار از اعماق چاه   ییبندازد، با صدا  ی داخلش نگاه  اتیبه محتو

 :لب زمزمه کرد ریز د،ی رسی به گوش م

 .ندارم  لیممنون، م -

  

 ودو هفتاد پارت#



 

  

 .ماند رهیرخ مغموم حورا خ میکرد و ن یاخم لی ریام

 ندارم(  لی)م دیبود که او بگو  دهیهمه زحمت نکش نیا

بود که االن به   یکوچک   نی نداشت! مهم جن  ی او کار  لیبه م   اصال

حاضر بود به زور هم که شده،    لی  ر یداشت و ام  اجیقند احت  یاندک

 .اردرا در دهان حورا بفش ین

را برداشت و    وهی پاکت آبم  ک،یرا خم کرد و از داخل پالست  خودش

 .را داخلش فرو کرد ین

 :را به سمت حورا گرفت و قاطعانه گفت وهیآبم پاکت

 !افتمی خورده نشدن، راه نم نا یکه ا یتا زمان -

 .دیچرخ لی ری آرام و با کسالت به سمت ام حورا

  وه یرا به آبم  شیهانگاه کرد و سپس چشم   ریبه ام  یو سوال  کوتاه

 .دوخت

 .نداشت  ینشان از شوخ ی اذره ل، ی ریو لحن قاطع ام  ی جد نگاه 



 

دنده   کیرا به عنوان غد و    لی  ریام  شهیبود که هم  دهیآرش شن  از

 .بردی نام م   ن،یزم  ی آدم رو نیتر

 .رد کردن دستش، رسما وقت تلف کردن بود پس

نداشت، اما دستش را دراز کرد و   وهیبه خوردن آبم  ی لیکه مآن   با

 .گرفت لی ریرا از ام وهیپاکت آبم

  

 وسههفتاد پارت#

  

 ع یلبش گذاشت و از آن ما  ی را رو  ین   ل،ی  ریام  رهیخ  ی هانگاه   ریز

 .دینوش ی او خنک، جرعه نیریش

راحت شده بود، باز خودش را   الشیخ  وه، یکه از بابت آبم  لی  ریام

کلوچه اله و  بازش   کیاز داخل پالست  ی جانیخم کرد  و  آورد  در 

 .کرد

 !لی ریآقا ام تونمیبه خدا نم -



 

را به  حورا توجه نکرد و کلوچه  ی ا هم به لحن ملتمسانه   ی اذره   یحت

 .سمتش گرفت

 .و به کلوچه نگاه کرد دیرا جلوتر کش اشی روسر یبا ناراحت حورا

 :زمزمه کرد رلبیز 

 .شهیندارم، حالم بد م لیاصال م -

و در   اشیمشک  ی هاچشم  یبا کالفگ   لی  ریام بسته کرد  و  باز  را 

 :جواب حورا گفت

م  یک - دارو  خوردن  ک  لیبه  م  یوقت  یداره؟   خورهی شربت 

 اد؟یاز طعم داروها خوشش م  یخوشحاله؟ ک

با کالفگ  سپس را  ب   ینفسش  از قبل   رونی به  تر  آرام  و  فوت کرد 

 :ادامه داد

دار - کن  م  ییدارو   ی تصور  برا  ی کنی مصرف  واحد  آن  در   ی که 

 .ازهیبچت ن  یسالمت

جمله داغ دلش را تازه کرده بود، با بغض سرش   نیکه انگار هم  حورا

 :دیانداخت و نال نییرا پا



 

وقت  چی نداره، ه ت یاهم یمادرش واسه کس ریکه غ ی اکاش بچه -

 .ادین  ایدن

  

 هفتادوچهارپارت#

  

 .دیحورا، به ناگهان دلش لرز ی با جمله لی ریام

برده بود که فرزند آرش چه تنها بزرگ    یپ  نیاو هم تازه به ا  انگار

 .خواهد شد

 :زد ادیبار در دلش فر نیهزارم ی برا

 (آرش؟ یرفت چرا )

 .و نگاهش کرد دیدرد به سمت حورا چرخ با

 :در جوابش گفت  سپس

  .دمیآرش م  ی من جونمو واسه بچه -

 :نداشت، ادامه داد ی اعتماد شیهاکه به گفته  یدر حال سپس



 

اس. با ازدواجتون نباش، هنوز داغشون تازه  ریهم دلگ  نایاز خاله ا  -

  ا ی و باور نکنن. بچه دنسبب شده حرفت ر  نیهم مخالف بودن و ا

 .شهیدرست م  یهمه چ ادیب

 :برداشت و با بغض زمزمه کرد  وهینگاه از پاکت آبم حورا

  !دمیرو نم زیدرست شدن همه چ ی اون موقع من اجازه -

 :دینگاهش کرد و پرس  یسوال لی ریام

 ه؟یمنظورت چ -

توجه به   یگذاشت و ب  کیرا داخل پالست  وهیآبم  یپاکت خال  حورا

 :و عوض کردن بحث، گفت لی ریسوال ام

 م؟یبر شهیتموم شد، م  اموهیآبم -

تغ  لی  ریام متوجه  ناش  رییهم  رو  ی انه ی بحث  به  اما  شد   ی حورا 

 .به راه افتاد ی گر یو بدون کالم د اوردیخودش ن

  

 وپنجهفتاد ارتپ#

  



 

 انیاش را در جرطول راه، هر چه حورا اصرار کرد که فعال خانواده  در

 .قبول نکرد  لی رینگذارند، ام 

هر دو خانواده هم زمان از ماجرا باخبر شوند   دیکه معتقد بود با  چرا

 .دامن نزنند ی شتریتا به سوتفاهمات ب

شان مکث کرد و به در خانه  ی حورا، جلو  ی رغم خواهش ها  یعل

 .دیترسان چرخ ی سمت حورا

 .نی. همامیبرو و فقط به خانواده اعالم کن من قراره ب  -

 :لب زمزمه کرد ریو ز دیچرخ لی ریبه سمت ام حورا

بشم که از   ییساعت بازجو  کی  دیسخته! من با  نمیخب آخه هم -

 !نییایم دیکجا خبر دارم شما دار 

دادن به آن را نداشت،    انیکه حورا قصد پا  یکالفه از بحث  لی  ریام

 .دیو به سمت حورا چرخ  دیکش  شی و سپس موها  شیبه ته ر  یدست

امروز مشخص   هی قض   نیا  فیتکل  دی با  یطیحورا خانوم تحت هر شرا -

 .یکنی بشه. هر روز که بگذره خودت ضرر م

 :نسبتا شلوغ انداخت و ادامه داد ی به کوچه ینگاه   سپس



 

تا کس - بهتره  ماش  یاالنم  از  نشده  پ  ن یمتوجه  به یش   اده یمن   .

 .اطرافم نیخبرش رو به من بده. من هم  ی خانواده که اطالع داد

  

 هفتادوششپارت#

  

اتمام جمله  حورا از  نگاه  ل،ی   ریام  ی بعد  به کوچه و   یبا استرس 

 .انداخت هاهیتردد همسا

چشمان کنجکاو    ی را جلو  قهیبرد که چند دق  یفاجعه پ  نیبه ا  تازه

است و  بود صحبت کرده   بهیظر آنان غرکه از ن  ی با مرد  ها،هیهمسا

 .شان بودمحفل زنانه  ی برا  یخودش بحث گرم نیا

 .شد  ادهیپ  ی گریو بدون کالم د دیاش کوببه گونه ی اضربه 

زده و هراسان به سمت خانه رفت که در همان فاصله  شتاب  آنقدر

 .نشد   نیخورد و لطف خدا بود که نقش بر زم   ی کم، چندبار سکندر

در   اشفیاز ک  یرا به سخت   دیکل  هاهیکنجکاو همسا  ی هانگاه   ریز

 .به پشت سرش، داخل شد ی گریآورد و بدون نگاه د



 

 .دیکش قینفس عم نیو چند  ستادیدر ا پشت

  شان یهاهیهمسا  ی هایپراکنعهیمنتظر شا  دیبا  ی به زود  دانستی م

  اش،ی اصل  یها نبود، چرا که نگرانلحظه نگران آن  نیباشد اما در ا

 .بود  اشی اش نسبت به خبر باردارواکنش خانواده

خورد شده بود و    لی  ریام   ی جلو  اشت ی شخص  یبه انداره کاف  امروز

 .را نداشت نیاز ا شتری ب شیگنجا گرید

 .رفت اشی به سمت خانه پدر یآرام  ی هاگفت و با قدم  ی ااهللبسم 

 گرفتی ضربان قلبش اوج م   شد،یم  کیکه به خانه نزد  ی هر قدم  با

 .شدی و دهانش خشک م

پدرش شد و تازه   ی هامتوجه کفش   د،یخانه که رس  ی در ورود  به

خبر و بدون    یکه ب  نیرا به ا  یقیدقا  دیفکر کرد که ابتدا با  نیبه ا

 .رفته پاسخ بدهد رونیاجازه ب

 :لب نجوا کرد ری را به آسمان دوخت و ز  نگاهش

 (  هی)آل عمران آ  "لُیحَسْبُنَا اللََّهُ وَ نِعْمَ الْوَک-

  



 

 وهفتهفتاد پارت#

  

 .خدا آرام گرفت ادیاش، با ناآرام قلب

نهفته بود که امکان نداشت   یقرآن، آرامش  ینوران  اتیتک تک آ  ی تو

 .ی رینگ ی ا جه یو نت  یبخوان

 .فوت کرد و آرام به داخل خانه رفت رونیرا به ب نفسش

و مادرش بود که در   دند یو مادرش همزمان به سمتش چرخ  پدر

 .شد  قدمشی پ  دنیسوال پرس

  مامان جان؟ ی کجا بود -

بود،    شیهادر حال شمردن ذکر  ح یهمانطور که با تسب   شیبابا  حاج

 :نگاهش کرد و گفت  یچشم ریز

 ی به اعضا  یحرمت  ی هم ب  یخونه قانون داره حورا، قانون شکن   نیا   -

 ؟یاست. متوجهخونه

 :لب زمزمه کرد ریزانداخت و  نییرا پا سرش

 .خوامیمعذرت م -



 

 :دیجلو آمد و پرس اشیتوجه به عذرخواه یب مادرش

 ؟ ی کجا بود -

 .به چهره پدر و مادرش انداخت ینگران  نگاه 

 .اش، دروغ نگفته بود ساله و پنج  ستیتمام عمر ب در

ه   قتی حق  ییجا  دیشا به  اما  بود،  کرده  پنهان  دروغ   چیرا  عنوان 

 .گفت ینم

 :را صاف کرد و در جواب مادرش با استرس گفت  شیگلو  یدودل  با

 !ارجمند  ی آقا  ی اومد... مجبور شدم برم، خو...نه  شیپ  یکار واجب -

 ی اما صدا  دیبگو  یزینگاهش کرد و خواست چ  ی با کنجکاو  مادرش

 .پدرش اجازه نداد یعصبان

برات قدغن نکرده بودم؟    فکر کن به اون مرحوم و  یمگه من حت -

  خوام ی نم  یات نمونده حورا و بعد از اون، حتعده   انیبه پا  ی زیچ

 .بشه ده یخونه شن  نیا  ی از اون خانواده تو یاسم

  

 وهشتهفتاد پارت#



 

  

 .شود یحد عصبان نیدر ا شینداشت حاج بابا توقع

  دیلرزی م  شیکه دست و پاها  یانداخت و در حال   نییرا پا  سرش

 :گفت 

  .بود حاج بابا  یکار واجب -

 :جلوتر آمد و گفت  یفتاح با ناراحت حاج

! مگر با من. تنها رفتنت  یرفتی م  دیهم داشتن نبا یاگر کار واجب -

 .نداشت حورا یخوش صورت

با لحن  ی برا که    ی تمام کردن بحث، به ناچار سرش را باال آورد و 

 :باشد، زمزمه کرد مانینادم و پش کردی م یسع

 .خوامیحق با شماست حاج بابا، من معذرت م -

خ  مادرش به    الشیکه  بود  شده  راحت  بحث  شدن  تمام  بابت  از 

 :دی پرس ی سمت آشپزخانه رفت و همزمان با کنجکاو

ا - ا  یشون چکار واجب  نیحاال  تنها  نیبود که    یی همه راه تورو 

 شون؟ کشوندن خونه 



 

که همچنان   شی نگاهش را از مادرش برداشت و به حاج بابا  حورا

 .دوخت کردینگاهش م  یسوال

 .سراسر وجودش را در برگرفت یترس

چه   دیبا  دانستیکنجکاو پدرش زل زد و نم   ی هابه چشم  ینگران  با

 و از کجا شروع کند؟ دیبگو

تلفن خانه   ی صدا  نیح  نیهم  در به دادش زنگ  و  بلند شد  شان 

 .دیرس

نگاه مشکوک  حاج م  یفتاح  علناً  که  به   دی لرزی به حورا  و  انداخت 

 .سمت تلفن رفت 

  

 ونههفتاد پارت#

  

رمق خودش را   ی و ب  دیکش  ی ادور شدن حاج فتاح، نفس آسوده  با

 .مبل انداخت ی رو

 .دییبفرما کم،یعل سالم -



 

-.......... 

 د؟یسالم باباجان. الحمدهلل، شما خوب -

-.......... 

 .یاعلی.  میمنزل خودتونه پسرم. منتظر -

ب  حاج نگاه   یفتاح  به  به سمت    شی نگران حورا، رو   ی هاتفاوت  را 

 :آشپزخانه چرخاند و گفت 

کن احمد و پونه هم   شتریآبش رو ب  ی درست کرد  یخانم هر چ -

 .نجایا انیظهر م

 :حواس گفت یمبل بلند شد و ب  ی سرعت از رو به

 !اینه خدا ی وا  -

 :به حورا انداخت و گفت ی فتاح نگاه بد  حاج

 .حورا؟ خجالت بکش -

را به آغوش   اشیچادر مشک  ی هاانداخت و گوشه  نییرا پا  سرش

 .دیکش

 :به پدرش انداخت و با خجالت جواب داد ی نگاه



 

 .خوامیمعذرت م -

به سمت اتاقش رفت تا به پونه زنگ بزند    ی گریبدون کالم د  سپس

 .و از آمدن منصرفشان کند

در را با نفس نفس پشت سرش بست و مشغول    د،ی اتاقش که رس  به

 .پونه شد  ی گرفتن شماره

 .زدی لب با خودش غر م ریز

 !جواب بده تو رو قرآن  ی وا   ی ... واایچه وقت اومدنِ خدا  نیآخه ا )

) 

ب   ی راحت رو  الیخ  با   د، یپونه را که شن   ی صدا  ی تخت نشست و 

 :مقدمه گفت

 !نجایا نیی ایپونه توروخدا ظهر ن -

  

 هشتادپارت#

  



 

سکوت   ی اکه انگار از صراحت کالم حورا جا خورده بود، لحظه  پونه 

 :د یپرس یکرد و بعد به آرام

 افتاده؟ یاتفاق -

 :کش چادرش را از سرش جدا کرد و جواب داد حورا

پسرخاله - ب   یآره  قراره  منجایا  ادیآرش  رو    هیقض   خواد ی !  بچه 

 .بهشون بگه 

گوش  نیه  ی صدا پشت  از  را  پونه  د  دی شن   یمحکم  دوباره و  لش 

 .آشوب شد

است اما دلش    نی الکاتبامروز حسابش با کرام  دانستیهم م  خودش

 .اش کندنفر آرام کیحداقل  خواستی م

 .کردیکامش را تلخ م نیرا نداشت و ا ی... اما کسنیدروغ یحت

 :گرفت و گفت  ی نگران پونه به سرعت رنگ شاد ی صدا

 !احمدم خوبه شکر خدا  زمیآره عز -

را قطع    یگوش  ی گر یو بدون کالم د   دیکوب  اشیشان یبه پ  یاضربه 

 .کرد



 

 .طول و عرض اتاق کوچکش را قدم زد یو با نگران  ستادیا

 .شودیبرادر قلدرش نم فیپونه حر دانستی م

 ش یحاج بابا  ی! حتچی پونه که ه  گرفت،ی م  یمیاحمد اگر تصم  اصوال 

 .شدینم فیهم حر

  

 کی وهشتادپارت#

  

بلند    اشی گوش  امکیپ  ی نگذشته بود که صدا  ی اقه یچند دق  هنوز

 .شد

 .را باز کرد امکیبه نام پونه انداخت و پ ینگاه  ی دواریام با

 !... اومدن اون پسره رو لغو کنمینشد، ما تو راه   یجوره راض  چیه )

) 

تخت دراز   ی و رو  دیبار به کف دستش کوب   نیرا چند  اشی گوش

 .دیکش

 .دیکشی نداشت اما خجالت م لی ریجز لغو آمدن ام ی اچاره



 

 ...ساعت بود که او را معطل خودش کرده بود و حاال  کیاز  ش یب

 .بود کنسلش کند مجبور

تماس،    ی گرفت به جا  میبه نام دکتر کرامت انداخت و تصم  ینگاه

 .دیارسال کند تا حداقل راحت تر بگو ی امکیپ

 (نییایامروز ب شهی... نملی ری آقا ام  دیببخش )

 .که جواب داد دی طول نکش  ی اه یرا ارسال کرد اما ثان امکیپ

 (چرا؟ )

 .بود و او هم  کوتاه نوشت   دهیکوتاه و مختصر پرس لی ریام

 (...ادیداداشم داره م )

 .از صفحه چت خارج نشد و منتظر پاسخش ماند گرید

 (برو تو اتاق )

 .بالفاصله نوشت لی ریتعجب فرستاد و ام کری است یحرف بدون

 (بدم سیو خوامیچت کنم، پشت فرمونم. م تونمینم )

  



 

 هشتادودو پارت#

  

 شیهارا داخل گوش  اشی و هنزفر  دیتخت دراز کش  ی استرس رو  با

 .گذاشت

 .کرد  پیسپس تا 

 (ن یاتاقمم راحت باش ی تو )

به منزل حاج   کی نزد  ی هاابان یکه از عالف ماندنش در خ  لی  ریام

 یطیشرا  چیحوصله شده بود، حاضر نبود تحت ه   ی فتاح، خسته و ب

و عزم خودش را جزم کرده بود که کار را امروز تمام   دیایکوتاه ب 

 .کند

حورا   فیبرسد و هم تکل  شیبه هر حال هم خودش به کارها  که

 .مشخص شود

 :را کم کرد و گفت   نشیماش   یق یموس  ی صدا  دیحورا را که د  امکیپ



 

. به هر حال  ست یبابت حضور برادرت نگران نباش، اتفاقا بد هم ن -

پس    رهیمسئله قرار بگ  نیا  انیدر جر  دیو بااست  اونم جز خانواده

 .چه بهتر که امروز همه مطلع بشن

 ی را رو  یخورد، گوش   ی آب  کیدوتا ت  ی را ارسال کرد و وقت  شیصدا

 .ستادیا یگل فروش ی بغل پرت کرد و جلو  یصندل

  ر یتخت نشست و ز  ی . با حرص رو دیرا شن  لی  ریام  ی که صدا   حورا

 .لب غر زد

 (دکتر ی آقا یمن بست ی کمر به نابود )

 .کرد پیبرداشت و تا اشی گوش

نم ) و  احمد  جور  ن،یشناسیشما  شب  ی چه  اون  بابام    هیبگم... 

 (!ستین

 .اس را فوت کردکه شد . نفس حبس شده  ارسال

کند که احمد   یحال   لی  ر یبه ام  توانستی چگونه م   گرید  دانستینم

دعوا، خصوصا اگر به   ی برا  ندکیسرش درد م  شیبرعکس حاج بابا

 .باشد انیدر م  رتیناموس و غ یقول خودش، پا



 

ام  هنوز جواب  صدا  لی  ریمنتظر  که  گوشش     ی بود  به  در  زنگ 

 .دیرس

 .کرد پیترس دوباره تا با

 (نیی ایاحمد اومد... توروخدا امروز ن)

  

 وسههشتادپارت#

  

  ی امکیدو پ  ی تفاوت به صدا  یسبد گل را باالتر گرفت و ب  لی  ریام

 .آمده بود، زنگ در را فشرد شیکه برا

 جناب؟ ی کار دار یبا ک -

و به    دیبه عقب چرخ  دیکه از پشت سرش شن  ی امردانه  ی صدا  با

 .شباهت به حورا نبود نگاه کرد  یکه ب ییو اخمو   پسرجوان

با خونواده    ی ادیکه از ظاهرش هم مشخص بود   تفاوت ز  ی پسر

 .دارد یملک

 .سالم با حاج فتاح کار دارم -



 

 .باز شد یلحظه در خانه بدون پرسش  همان

باشد، دستش را پشت    یجوان  مرد برادر حورا  بود  که حدس زده 

هولش    اطیبه داخل ح  بایگذاشت و تقرکه همراهش بود    یکمر زن

 :آمد و گفت لی ریتنها شدند به سمت ام  یداد و وقت

 بابارو صدا بزنم؟ ای  نییایداخل م -

 ...هیهام طوالنصحبت  -

  دیدی بار م  نیاول  ی که برا  ییمرد رعنا  ی به سر تا پا  ینگاه  احمد

 رفت یانداخت و سرش را تکان داد و همانطور کا به سمت در م

 :گفت 

 !بفرما تو -

 :زد ادیرا باال برد و فر شیصدا  سپس

 .می! مهمون دارااهللی -

صبر    یرفت و کم  اطیبه داخل ح  یپشت سرش به آرام  لی  ریام

 .ردیورود بگ ی کرد تا اجازه

 .آمد رونیفتاح که از آوردن نام مهمان کنجکاو  شده بود ب حاج



 

خشک شد اما به خودش آمد و با لبخند    شیسر جا  لی  ر یام  دنید  با

 .به سمتش رفت

 .دکتر ی خوش آمد -

جلوتر رفت و گل را به سمت حاج فتاح گرفت    یچند قدم   لی  ریام

 :و گفت

 حالتون چطوره؟ مزاحم نشدم که؟ -

  

 هشتادوچهارپارت#

  

پ  حورا به واسطه  بود، خ  یامیکه  آرام گرفته   یکم  الشیکه داده 

 .بود

 رونیب  اشی چادر رنگ  دنیرا عوض کرد و بعد از پوش  شیها  لباس

 .بکند  یرفت تا به احمد و پونه سالم

  ن ی را ما ب  لی  ری ام  ی تا هال فاصله داشت که صدا  یهنوز قدم  اما

 .داد صیتعارفات خشک  پدرش تشخ



 

 .نخورد  نی گرفت تا زم واریرا به د دستش

 .آمدی باال م  ینبود و نفسش به سخت ش یدر پاها یرمق

 .بازگشت و خودش را داخل اتاقش انداخت یآمده را به سخت  راه

 .نگذشته بود که در اتاقش باز شد ی ا قه ی چند دق هنوز

 .دیکش یپونه نفس راحت دنیاما با د دیاز جا پر دهیترس

 .سادیمنو! قلبم وا یکشت -

نشانه ه  پونه را رو  س،ی به  به سمت   ی انگشتش  و  دماغش فشرد 

 .حورا آمد

 .تخت نشاند ی حورا را در دست گرفت و همراه خودش رو  ی بازو

 اد؟ یب  یگفت اروی نیحورا؟ چرا به ا ی عقلت و از دست داد -

 :لب زمزمه کرد  ر یاتاقش انداخت و ز  ی به در بسته  ینگاه  مستاصل

ا حاج باب  ی هاتو چشم  شدیداشتم؟ به نظرت من روم م  ی اچاره -

 ام؟ نگاه کنم و بگم حامله



 

شب    اروی  نیا  یگفت ی م  ؟یشناس یتو مگه احمد و نم  وونهیآخه د  -

  .کنهی الاقل. به خدا که االن شر درست م  ادیب

نم - بهش،  نم  دونمیگفتم  نکرده. کاش شما  توجه    ن ی اومدیچرا 

  .پونه

جواب   یتیبا نارضا  د،یباری م  یکه از تمام صورتش ترس و نگران  پونه

 :داد

آخرش خودمو زدم به   گهیبهونه آوردم قبول نکرد. د  یبابا هر چ -

سرم و گفت   ی بشه.  اما اومد باال   الیخیب   دیغش و ضعف، گفتم شا

 است ده یفا  ی ب  دمیبابام! منم د  ی خونه  برمیات رو مهم جنازه   ی ریبم

 .پا شدم

،  بلند برابر شده بود  نیپونه چند  ی هابا صحبت   اشی که نگران  حورا

محبوبش را برداشت تا با ذکر صلوات،   ح یتسب ،یعسل ی شد و از رو

 .دلش را آرام کند



 

از بلند شدن حورا نگذشته بود که در اتاقش به شدت    ی اقه یدق  هنوز

ترسناک احمد، جان را از    ادیبرخورد کرد و بعد از آن، فر  واریبه د

 .تنش ربود

 الغوز؟ ی نیا گهیم یچ -

  

 هشتادوپنجپارت#

  

برادر  حورا به  مبهوت  و  خشمگ  ی مات  ببر  چون  نگاهش   نیکه 

نم  کرد،ی م را آرام   یکم  تواندی م  ی زیچه چ  دانستی زل زد و  او 

 .کند

  س ی خ  یخم و صورت  ی به اتاق آمد و بعد از آن، مادرش با کمر  احمد

 !گرانهخ یتوب  یاز اشک و نگاه

حورا ناخودآگاه به همان مقدار به    آمد،ی که احمد جلو م  ی قدم  هر

 .رفتی عقب م 



 

  یبرا  یو راه دیچسب  واریعمل تکرار شد که پشتش به د نیا آنقدر

 .نجات خودش نداشت

  یاو نگاهش را لحظه شدی م نییاال و پا به سرعت ب اشنه ی س قفسه

 .داشتی سرخ و ترسناک احمد بر نم ی هااز چشم

  شرف؟ یب  یاز ک ؟ی ا تو حامله -

 .کند هیانداخت و مو نیزم ی با هق هق خودش را رو  مادرش

بال  پونه سپر  را  حمالت   ی خودش  مقابل  در  او  از  تا  کرد  حورا 

 .کند ی ریهمسرش جلوگ یاحتمال

 .چشمانش را گرفت ی خون جلو  د،یدفاع پونه را د احمد

پرت و کرد و   یحرکت، پونه را به سمت  کیرا باال برد و با    دستش

 .حورا را در دست گرفت قهی ادش،یبدون توجه به داد و فر

 ی ااز کدوم ننه جن*ده   گمی! م ای ح  یام بآشغال؟ با تو   ی الل شد -

  ؟ ی احامله

 :و ادامه داد دیرا باال برد و محکم به سر حورا کوب دستش



 

 ی به آبرو  ی دیحاج فتاح! زر بزن که گوه مال  ی ته تغار  نمیزر بزن بب -

به تنگ نامزد گور   شیببند  ی خوایکه م  ی احامله  یننه بابامون. از ک 

 ت؟یبه گور

 ج یکه به سرش وارد شده بود سرش گ  ی اکه هنوز بابت ضربه   راحو

 :دی نال یبه سخت  رفت،ی م

 ...آرشِ ی ول...م کن دا..داش. به خدا بچه -

  

 وششهشتادپارت#

  

فر  ی که صدا   لیریام و  اتاقش شن   ادیداد  از  را  به سرعت    دیحورا 

 .ستادیا

 یبود مات و مبهوت رو  ده یکه شن   یبه حاج فتاح که از زمان   ینگاه 

 :همان مبل نشسته بود انداخت و گفت 

 ...حاج آقا اون بارداره! استرس براش خطرداره -

 .دوخت لیری آورد و به امرا باال  اشزدهخی فتاح نگاه  حاج



 

 دختر من بارداره؟  یدونستیتو از کجا م -

اتاق برداشت و به حاج فتاح    ی نگاه نگرانش را از در بسته  لی  ریام

 .دوخت

 !که سرشار از سوظن بود ی. نگاه شناختی نگاه را م نیا جنس

 .حاج فتاح ماند  قیبه اخم عم رهیبند آمد و نگاه ناباورش خ  زبانش

ادامه   ی تر  ظیمبل بلند شد و با اخم غل  ی از رو  یفتاح به سخت  حاج

 :داد

خبر داشته    دیتو چرا با  ؟ی دادی دخترمو م  ی خبر باردار  دیتو چرا با -

  است؟نفر به تو گفته که حامله نیحورا چرا اول ؟یباش

 نیکرد با آرامش ا  یکرده بود سع  دایکه تازه خودش را پ  لی  ریام

 .دار را رفع کند تهمت بزرگ و البته خنده 

  مارستان؟ یمن بردمش ب  ادتونهیچهلم آرش حالش بد شده بود،   -

 ...اونجا من

توض   هنوز بر زم  دادی م   حیداشت  نقش  فتاح  ناگهان  حاج    ن یکه 

 .شد



 

 .سرعت به سمتش رفت و سرش را باال گرفت به

 اشی اتیو عالئم ح  دیکشی م   نفس  ی نرمال نبود و به سخت  نبضش

 .شدیتر از قبل م  فیضع  ه یبه ثان هیثان

 :زد ادیرا باال برد و فر شیصدا

 !احمد -

  

 وهفتهشتادپارت#

  

 .دلش گواه بد داد د،یرا شن لی ری ام ادیکه فر حورا

و    د یکش  رونیبرادرش ب  ی حجوم مشت و لگدها  ر یخودش را از ز 

 :د ینال

 !احمد... برو... حاج بابا -

 اشی شانیپ  ی که عرق رو  یو درحال  د یبا نفس نفس عقب کش  احمد

 :حال انداخت و گفت یب ی به حورا  ینگاه ترسناک کرد،یرا پاک م

 !هیچ ییآبرو یعاقبت ب دمیکارم با تو تموم نشده... نشونت م  -



 

 .و به سرعت از اتاق خارج شد گفت

 :د یپرس یبه سمت حورا آمد و با نگران   نیخون یشان یبا پ پونه

  حورا؟ ؟یخوب -

  یخودش را رو   یبه پونه بدهد، به سخت  یجواب  نکهیبدون ا   حورا

 .و به سمت مادرش رفت دیکش  نیزم

 :دینال هیزده مادرش را در دست گرفت و با گر خی ی هادست

  ؟یکنیبزن! مامان؟ تو باورم م  یمامان... تورو قرآن حرف -

 :اش را باال آورد و کوتاه زمزمه کردرمق ینگاه ب مادرش

 ...ی کرد اهمی دختر حاج فتاح! رو س ی کرد ییآبرو یب -

 :زمزمه کرد یسختدرد هق هق زد و به  با

نکردم. بچم    ییآبرو  ی نکردم مامان، کارم اشتباه بود اما به قرآن ب -

 ...استاشتباه حالل زاده نیاشتباهه... اما ا

 ...اما دیبگو ی زیخواست چ مادرش



 

احمد که از هال بلند شد، نفس هر سه    ی هاهیو گر  ادیفر  ی صدا

 .نفرشان را قطع کرد

  

 هشتادوهشتپارت#

  

چطور با آن بدن کبود و حال خرابش خودش را جلوتر از   ندانست

 .مادرش و پونه، به هال رساند

 .را با ترس، دور تا دور هال چرخاند نگاهش

  ش ی سر حاج بابا  ی بود که باال   ی به احمد  رهیناباورش خ  ی هاچشم

 !د یکوبی و بر سرش م کردیم هیگر

  دنش یکشانداخت تا از نفس    شی به شکم حاج بابا  ینگاه  کودکانه

 .مطمئن شود 

 ...کرد نگاه 

 ...و بدون پلک زدن رهیخ

 ...هیثان ده



 

 ...هیثان  یس

 !قهیدق کی

 .از دم و بازدم پدرش نبود ی خبر

 !د یکشی نفس نم گرید ش یبود اما، حاج بابا ترسناک

---------------------------------------- 

 اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِیمِ بِسْمِ

 د رحمتگر مهرباننام خداون به

 ﴾۱﴿الشَّمْسُ کُوِّرَتْ  إِذَا

 (۱) که خورشید به هم درپیچد آنگاه

 ﴾۲﴿النُّجُومُ انْکَدَرَتْ  وَإِذَا

 (۲) تیره شوند آنگه که ستارگان همى و

 ﴾۳﴿الْجِبَالُ سُیِّرَتْ  وَإِذَا

 (۳) آنگاه که کوهها به رفتار آیند و

 ﴾ ۴﴿الْعِشَارُ عُطِّلَتْ  وَإِذَا



 

 (۴) شتران ماده وانهاده شوند وقتى

 ﴾۵﴿الْوُحُوشُ حُشِرَتْ  وَإِذَا

 (۵) گرد آرند آنگه که وحوش را همى و

 ﴾۶﴿الْبِحَارُ سُجِّرَتْ  وَإِذَا

 (۶) آنگه که جوشان گردند دریاها

 ﴾ ۷﴿النُّفُوسُ زُوِّجَتْ  وَإِذَا

 (۷) آنگاه که جانها به هم درپیوندند و

 ﴾ ۸﴿الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ  وَإِذَا

 (۸) گور چو زان دخترک زنده به  پرسند

 ﴾۹﴿ ذَنْبٍ قُتِلَتْ  بِأَیِّ

 (۹) کدامین گناه کشته شده است به

 ﴾ ۱۰﴿الصُّحُفُ نُشِرَتْ  وَإِذَا

 (۱۰) ها زهم بگشایندآنگاه که نامه   و



 

از   ی خبر  نباریاما... ا  شدی مسجد پخش م  ی وقرآن از بلندگ  ی صدا

 .آرامش نبود

ول  کفر حت  نیا  یبود،  کنارش    یدفعه  به  آسمان  از  هم  خدا  اگر 

 .شدیآرام نم آمد،ی م

 ...کردی پدرش با آرشش فرق م داغ

 ...اما مرگ پدرش دانستی م  یاله تیآرش را مش  مرگ

 .بزند نتیکه داغت به کنار! عذاب وجدان هم زم یاز زمان ی وا

که داغدار پدرش شده بود نه    شی بود. از سه روز پ   نیحورا چن  حال

 .سخن گفته بود یخورده بود و نه کالم ی زیچ

راست قاب عکس پدرش، زده   ی که گوشه   یبه ربان مشک  ی نگاه

 .بودند انداخت

 :لب با خودش نجوا کرد ریز

تا   - آخ که  انداخت...  کار  از  و  قلبت  بابا... غصه من  من کشتمت 

 .ام داغت رو دلمِ حاج بابازنده 

  



 

 هشتادونهپارت#

  

 ستادندیدر ا   ی جلو  شیهااز مراسم، مادرش و پونه به همراه عمه  بعد

 .که شرکت کرده بودند تشکر کنند یانیتا از آشنا

 ...هم صاحب عزا بود او

 .شیحاج بابا ی دختر و ته تغار تک

 .نداشت ستادنی ا ی برا  یرمق اما

 !ییالبته... رو و

م  ی حجله  نییپا در سکوت  و  بود  نشسته  فتاح  و   ستیگریحاج 

 .دی طلبی م تیحالل

 ی نه، اما مطمئن بود که تا زمان   ای  بخشدیپدرش او را م  دانستینم

 .کندینم شیرها ی اه یعذاب وجدان، ثان کشد،ی که نفس م 

------------------------------------------- 



 

 کدام چیبار صحبت کرده بود اما ه  نیاش چندخالهخاله و شوهر  با

نشدند که در مراسم ختم حاج فتاح شرکت کنند و عاقبت    یراض

 .مسجد شد  یراه ییاو به تنها

ناد  از عمالً  احمد  ورودش،  بدو  جواب    اشدهیهمان  در  و  گرفت 

سرش را هم تکان نداد و او به احترام    یکه گفته بود حت  یتیتسل

نگفت و    یبود، کالم  زیعز  شیکه به عنوان همسر آرش برا  ییحورا

 .راسم تحمل کردتا آخر م

مسجد شد اما،   اطیح  یدوباره، راه  ی تیمراسم و تسل  انیاز پا  بعد

 .حجله حاج فتاح زانو زده بود افتاد ی که جلو یینگاهش به حورا

 .ستادیسرش ا ی به سمتش رفت و باال  آرام

 .گمی م  تیسالم حورا خانم، تسل -

  

 نودپارت#

  

 .نشان نداد یماند اما حورا واکنش منتظر



 

که   انیکنجکاو اطراف  ی هاجلوتر رفت و بدون توجه به نگاه   یکم 

به تک دختر حاج فتاح و مرد جوان کنارش   یچهار چشم  بایتقر

 .حورا زانو زد  ی جلو کردند،ی نگاه م

تازه به خودش آمده بود، دماغش را   ل،ی  ریام  دنیکه انگار با د  حورا

 کرد،یرا پاک م  شیهاو همانطور که با پشت دست، اشک  دیباال کش

 .لب سالم داد  ریز

 ...خودش نبود اما دست

 .بود ریهم دلگ لی ریام از

مطرح کردن    ی برا  یگوشزد کرده بود که امروز زمان مناسب   بارها

 ...اما  ستین شیباردار

 .عمل کرده بود ش،یهاامک یبدون توجه به پ او

خودش در سکته    ی به اندازه   زیشود، اما او را ن   یتلق  ی انصاف  یب   دیشا

 .دانستیفوت پدرش، مقصر م  تیو در نها

  .با تاسف نگاهش کرد لی ریام



 

سف  ییها  یلیس  رد به صورت  احمد  طور    دیکه  به  بود  زده  حورا 

 .بود انینما یواضح

 .از صورت حورا برداشت و به عکس حاج فتاح دوخت نگاه 

 :مجدداً آرام زمزمه کرد 

 .گمی م تیتسل -

 .زد ی پوزخند حورا

 .بود اما نتوانست زخم نزند دیاو بع از

 :لب جواب داد ریو ز دیرا جلوتر کش چادرش

 .بابام زنده بود  نیاگه نگفته بود -

  

 ک یونودپارت#

  

  خودش   ی به رو  ی زیحورا ناراحت شده بود، اما چ  زیآم  هیجمله کنا  از

 .اوردین



 

عز   فوت پا  زیدو  از  هم  را  مرد  ماه،  سه  از  کمتر  فاصله  در    ی در 

 .آوردی م

  ی که داشت، بس  یخاص  ی که به واسطه باردار  ییچه برسد به حورا 

 .حساس تر هم بود

 :و آرام زمزمه کرد  ستادیا دیبگو ی زیچ نکهیا بدون

 .ستیبرات خوب ن ادینشستن ز-

 .د یاحمد را از پشت سرش شن نیخشمگ ی صدا

که    نجایا  یاش داشتجمعش کن ببر، نگه   ینگرانش  نقدریتو که ا -

المصب شده خار تو چشم منو مادرم! شده تف سر باال. ببر   ؟یچ

 .ماهم خاموش بشه شیآبرو رو بلکه آت یب نیا

  ر یاو و ام  انی احمد، خودش را م  ی ادگونه یبلند و فر  ی با صدا  حورا

 :دینال هیبا گرانداخت و  لی

 !داداش نبر آبرومو، تو رو روح بابا  -



 

آتش  احمد نگاه  لحظه  آن  تا  چشم  اشن یکه  از   لی  ریام  ی هارا 

برنداشته بود، با جمله حورا، دستش را باال برد و محکم بر دهنش 

 .د یکوب

زم  لی  ریام  ی پا  یکه حورا، درست جلو   ی طور  به و   نیبر  خورد 

 .اش به هوا خواستناله 

  

 ودو نودپارت#

  

شانه  به دور  را  دستش  و  نشست  و   ی هاسرعت  کرد  حلقه  حورا 

 .ستدیاش کرد باکمک

 .غازشان باال گرفت کیمن صد  ی هامردم و حرف ی هازمزمه

 (!باشه ی دختر نیهمچ ومدیبهش نم )

 (اشجه ینت  نیا ایظاهر قضاوت کردها، ب ی از رو د ینبا  گنیم ی وا)

دق کرد و مرد بنده    نیا  ی فک کنم حاج آقا هم از دست کارها)

 (خدا



 

حال و روز   نیکرده که احمد آقا به ا  ییآبرو  ی چه ب  دونه یخدا م)

 (افتاده

 .دیرسیم لی ریعمالً به گوش حورا و ام شانیهاصحبت 

 .اعتراض نداشت  ی برا یینا گریاما د دیشنیم حورا

را پشت کمر   بایتقر  ،ی گریاز هر کتک د   ی ریجلوگ  ی برا خودش 

 .دردسر سازش در امان بماند ن یپنهان کرده بود تا جن لی ریام

که پشتش پناه گرفته بود، برداشت و به   یینگاه از حورا  لی  ریام

 دیاش را با تهدانگشت اشاره  د،یبگو  ی زیاحمد دوخت. قبل از آنکه چ

 :گفت تی به سمتش گرفت و با قاطع

  !یکه باد به گوشم برسونه دنبالش ی به روز  ی اما... وا برمش، یم -

 :و گفت  دیبا تمسخر خند احمد

  ی که خودت پس انداخت   ی اتوله  م؟یما خر  ی فکر کرد  ،ی ببر  دمیبا -

 .شتیبه ر  بندهی هم دولت م شینبر

  

 وسهنودپارت#



 

  

ا نداشت، احمد ر  ی های حرمت   یتحمل تهمت ها و ب  گریکه د  لی  ریام

 ...اش را به صورت نحسش بکوبد اما به جلو برداشت تا مشت   یقدم

گرفت و نگذاشت قدم از   ی در دست حورا جا  اش،ی مشک  راهنیپ

 .قدم بردارد

 .و به پشت سرش نگاه کرد ستادیا

که   ی و رو به احمد  دیکنار کش   لی  ریخودش را از پشت ام  حورا

 :به ارث نبرده بود، با بغض زمزمه کرد ی از برادر ییبو

  .به خدا سپارمت ی مثال برادرم! اما... م کنمی نم نتینفر -

 ش یهاکه مادر و عمه  ییمسجد، جا  ی نگاهش را به در ورود  سپس 

 :زد ادیفر ی بودند انداخت و به سخت ستادهیا

 ...مامان ی تو هم باورم نکرد -

ب  سپس و  کرد  گرد  جن  یعقب  به  در    نی توجه  کوچکش، سمت 

 .دیمسجد دو یخروج



 

به احمد و بعد از آن به مادر حورا انداخت و   ی نگاه متاسف  لی  ریام

 .دیمسجد دو یبه سمت خروج د، یازشان ند یواکنش خاص یوقت

  

 وچهارنودپارت#

  

 انیاطراف ی هاتوجه به نگاه  یب حورا

 .دیدوی شکمش م ریز دنیکش ریت یحت ای و

کس  در نگاه  نه  لحظه  حت  شیبرا  یآن  نه  و  بود    نی جن  ی مهم 

 !محبوبش

اما   کنندیهمه شتاب را تحمل م  نیچگونه ا  شی پاها  دانستینم

 .دیدو ی م

 ...وقفهی ب

 .به پشت سرش بندازد ی آنکه نگاه بدون

 .فرار کند خواستیکه دلش م  انگار

 ...تهمت از



 

 ...عذاب وجدان از

 !ییآبرو یب از

 .شدن پشتش یخال از

 ...شیهانیزتر یعز ی نامرد از

 کردی مکث نم  ی اه یثان  یکه حت  ییپشت سر حورا  ی با نگران  لی  ریام

 .دیدو ی م

 ی برا  یباعث به  وجود آمدن مشکل  اشی اطیاحت  یب  نیا  کردیم  دعا

 .آرش نشود ادگاری

 :زد شیصدا د،یحورا که رس یکینزد

 !زن داداش سایوا  -

 چرا؟  دانستینم

جا  اما به  گذشته،  مانند  هم  باز  خواست  زن   ی دلش  خانم،  حورا 

 .بزند شیداداش صدا



 

کنارش   کینزد  ینفر با نسبت   کیدارد که    ازیحورا ن  کردیم  احساس

 .باشد 

 همسر سابق آدم بود، نبود؟   ی تر از پسرخاله  کینزد  یبس  ادرشوهربر

 شیبود، سر جا  ده یرا شن  لی  ریزن داداش گفتن ام  ی که ندا  حورا

 .به عقب نگاه کرد یو به آرام  ستادیا

  

 وپنجنودپارت#

  

 :را به حورا رساند و با نفس نفس گفت خودش

 ؟ ی بر ی خوایکجا م  ادهی... پ میبر   نیبا ماش  ایب -

 .کرد هیبلند گر ی بدون خجالت با صدا حورا

به خاک  بدون با هق هق   شدن   یتوجه  چادرش همانجا نشست و 

 :زمزمه کرد



 

پ  - دارم؟  برم؟ کجارو  کجا  پ  شیسواره  بابام؟ خونه    شی شوهرم؟ 

  ی که تو  ی خونه پدرشوهر  ایو دوست و آشنا؟    لیخونه فام  م؟یپدر

 شه؟ ینم ادهیکوه پشتمه؟ کجا رو دارم برم که پ ن ینبود شوهرم ع 

 .حورا به درد آمده بود ی هااز بغض و ناله  قلبش

 حورا هم وجود داشت؟  طیسخت تر از شرا یطیمگر شرا اصال

 :گفت  یحورا زانو زد و با لحن محکم ی به رو رو

بچت   - و  تو  مرُدم؟  من  زندگ  نیزتر یعز  ادگاریمگه  .  نیمن   یفرد 

باشم که    رتیغ  ی ب  یلیخ  دی...همدمم! من باقم یبرادرم... رف  ادگاری

  !... منو نگاه کن نی شماها تنها بمون

 :رفت، به قلبش اشاره کرد و قاطعانه گفت که سرش را باال گ حورا

ثان   یتا زمان - بزنه  که   یی. به خداذارم یتنهاتون نم  ی اه یکه قلبم 

نباش. فقط به من اعتماد   یچیقسم! نگران ه   یپرستی خالصانه م 

 .کن

  

 وششنودپارت#



 

  

 :دینگاهش را به مسجد دوخت و نال حورا

که به جون   یشیتو آت  نی. نسوزلی  ریآقا ام   نیمن نباش  کی نزد -

بهتون تهمت    رتمیغ  ی هم برادر ب  شینجوریمن افتاده. هم  ی آبرو

 .شرمنده نشدم  شتریتا ب  دیزده. بر

 .نگاهش کرد رهیخ لی ریام

 ...نبوده اما  یآدم احساس گاهچیه

 .آوردیدلش را به درد م بی حورا عج طیشرا

 .دیحورا را گرفت و به سمت خودش کش یچادر مشک ی گوشه 

 .به سمتش خم شود یکه حورا مجبور شد کم  ی طور به

من.    شی پ  ایب  ی . چند روزکنهیاحمد االن داغِ... منطقش کار نم -

 .که سرد شد برگرد خونت  یکم

 .انداخت نییمعذب سرش را پا حورا

 ی به ب   ی دییمهر تا  ل، ی  ریمانده بود که با رفتن به خانه ام  نیهم

 .خودش بزند ییآبرو



 

 کرد؟ ی م کاریها به کنار، وجدان خودش را چبحث تهمت  اصال

 .اعتماد هم داشته باشد، باز هم نامحرم بود   لی  ریچقدر که به ام   هر

  

 .ستیاما... آخه درست ن دی. ببخشلی رینه آقا ام -

 .اش را تمام کندکند تا جمله جان

 .اش ببردنهفته در جمله ی به راز ها یپ لی ریبود ام دواریام

و صرفاً جهت   ستادیکه متوجه معذب بودن حورا شده بود، ا  لی  ریام

 :ا راحت کند، گفت ر الشیخ نکهیا

و خونه  فتم یواحد مستقلِ. منم اکثرا ش هیمن،  ی طبقه باال خونه  -

 ...هیخال

 :ادامه داد ی با خستگ   سپس

رو پام بند    یحورا خانم پاشو. پاشو تو رو روح آرش. من از خستگ -

 .ولت کنم نجایا تونممی اما نم ستم ین

  

 وهفت نودپارت#



 

  

 ...را صبر کرد اما ی اقه یدق چند

 !ییو آشنا لی شد و نه از فام ی از احمد و مادرش خبر نه

 ...ی سادگ  نیهم به

 .کردند شیرا بردند و در آخر رها شیناحق آبرو به

 .ستادی منتظر، نگاه کرد و آهسته ا لِی  ریناچار به ام به

 .آوار نشود ن یزم ی پشت سرش گرفت تا رو واریرا به د دستش

 .دیبگو  یکالم  دادی و بغض امانش نم  کردی م  یسرشکستگ  احساس

 هم داشت؟  یمگر حرف اصال

خار    لی  ریام  ی حالت ممکن جلو  نیچند روز، هربار به بدتر  نیا  در

 ...شده بود اما فیو خف

 .از غم امروزش ی وا

 .شده بود بش یکه امروز نص  یاز احساس حقارت ی وا



 

به خانه   خواهدیرا گرفته و م  اشمیبرد حورا تصم  یکه پ  لی  ریام

 .دیایاو ب

 ستاده یا   شیرورو به    یحال  یعقب رفت و رو به حورا که با ب  یقدم

 :بود، گفت

 !ارمیو ب نی صبر کن ماش -

 .رفت  نش ی دوان دوان به سمت ماش  بایحورا نماند و تقر  دییتا  منتظر

نگاه کرد   لی ریرا تار کرده بود به ام دشیکه اشک، د ییهاچشم با

 .داد هیپشت سرش تک واریو آرام به د

وقت  استارت و  رفت  به سمت حورا  به سرعت  و  او رس  یزد   د ی به 

 .و منتطر ماند سوار بشود ستادیا

 تش؟ یغرور و شخص  ی که ترک ها  یدر حال  ر،یآرام و سر به ز  حورا

رفت و سوار   نی به سمت ماش  زدندی مانند چاقو به قلبش زخم م

 . شد

 .را رقم بزند  اشی از زندگ  ی دیورق جد تا

  



 

 وهشتنودپارت#

  

نسبتاً  تمیرا کم کرد تا ر  نشی ماش  یقیموس ی احترام حورا، صدا به

 .ازاردیشادش او را ن

به مس  ی را رو  اش ی دود  نکیع پا  و  اش خانه   ریصورتش گذاشت 

 .گذاشت

 عیداده بود و به حرکت سر  هیتک  نیماش   شهیسرش را به ش  حورا

 .کردیها نگاه م  نی ماش

 .را شکست ن یسکوت ماش ل،ی ریام لیزنگ موبا ی صدا

از ج  اشی گوش نام  تیرا  چشم  (ehsan) شلوارش در آورد و به 

 :جواب داد یدوخت و با خوشحال

 !پسر؟ چه عجب ییبه به آقا احسان، کجا -

-................. 

 .و هزار تا دردسر ی وار ال یع دونمی نوکرم داداش، م -

 :و ادامه داد دیبلند خند  سپس



 

 ومده؟ ین  ایپسرت به دن -

-.................... 

بسالمت - شااهلل  چیان  د  ی زی.  هد گهینمونده  دلم   هی.  چطوره؟ 

 .تنگشه

-.................. 

 !یاعلیمنتظرم. به قول تو    نییای. بیمراحم  هیچه حرف  نیحتما، ا  -

به پنجره   رهیبه حورا که همچنان خ  ینگاه  میرا قطع کرد و ن  ی گوش

 .بود انداخت

 :و گفت ستادیفروشگاه ا ی اش، جلو مانده به خانه  ابانیخ کی

 ؟ ی ندار اجیاحت ی زیچ -

  

 ونهنودپارت#

  

  یگفته، آرام سرش را از رو  ی زیچ  لی  ریکه احساس کرد، ام  حورا

 :دی برداشت و با خجالت پرس  شهیش



 

  ن؟ یگفت ی زیچ -

 :گذاشت همزمان گفت  شیموها  ی را رو اشی دود نکیع لی ریام

  بخرم برات؟  ی خواینم ی زیچ دمیپرس -

جواب   اند،ستادهیا  یفروشگاه بزرگ  ی که تازه متوجه شد جلو  حورا

 :داد

 .ممنون یلینه، خ -

 :کوتاه نگاهش کرد و سپس قاطعانه گفت یالحظه لی ریام

قو  دونمیم - بدون  ،ی دار   ی اعتقادات  الزمه  چ  یپس  اگه    یزیکه 

کن نخور  یهوس  مد  ی و  مقابل بچت  بذا ی ونیدر  و  تعارف  ر ! پس 

 .کنار

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و  ز نییبا خجالت سرش را پا حورا

 .ندارم. ممنونم  ازین ی زیچشم، اما واقعا چ -

 .شد ادهیتکان داد و پ ی سر لی ریام

 ...نداشت اما ی خرافات اعتقاد نیا به



 

 ان یآرش در م  ی دردانه  ی که پا  ی موارد  نیحورا در چن  خواستینم

 .بود، با او تعارف کند

 .ست یدو روزش ن ی کیحورا مهمان   کردیم احساس

نبود کامال حضور حورا را   دیچون احمد، بع  ی که با وجود برادر   چرا

 .شان قدغن کند در خانه

ام  هر اما  بودند  را طرد کرده  علناً حورا  االن هم    د یام   لی  ریچند 

 .ندیایداغشان سرد شود، کوتاه ب یکم دیداشت که شا

 .را نداشت  ییماندن جا ی و خب حورا هم برا 

  

 صدپارت#

  

 .شد رهیخ رونیداد و به ب هیتک  ن یماش شهیسرش را به ش دوباره

 اشی حد روند زندگ  نینبود آرش، تا به ا  کردیوقت تصور نم  جیه

 .دهد رییرا تغ



 

خودش، پدرش    یروز  کیکه    دیگنج یهم نم  اشلهیدر مخ  یحت  و

 .را به کام مرگ بکشاند

 .بار هزارم هق هق کرد ی پدرش، برا ی ادآوری با

 ...ی را ندار یکس گرید یکه احساس کن  یامان از زمان آخ

 ...ر یهر چقدر سخت گ پدرش

 .تصور  رقابلیچقدر سرد و غ هر

 !پدر بود اما

 انیکه خون را در رگ ها به جر  ، یپوست  ریز  ی هات یهمان حما  با

 .انداختی م

 ...بود اما بارکی یماه  دیکه شا ییهاهمان لبخند  با

 .دیبخشی دوباره م جان

 :دیبلندش، نال  ی هاهق هق  انیم

ندونستم منِ    شتری... چرا قَدرت و بی بابا دورت بگردم، کاش بود -

ب بار    ی چرا روز  دم؟یهاتو نبوسدست   شتر یقدر نشناس؟ چرا  چند 



 

 دم یدیکور بودم و نم  نقدرینشدم؟ بابا چرا ا  هاتیاخم و نگران  ی فدا

وقت کاش   ایدن  ی هست  یکه  بشه  فدات  بابا... حورا  آخ  آرومه؟  هم 

و حاللم   یازم گذشت   ی... کاش فقط بهم بگی معجزه بشه و برگرد

 ...ی کرد

در دستش بود به سمت   دیخر   ی هاک یکه پالست  ی در حال  لی  ریام

 ...رفت اما  نی ماش

 .ستیگری بلند م ی ماند که ظاهرا با صدا ییبه حورا  رهیخ نگاهش

 .ستادیا همانجا

 .بشود  یخال  یداشت تا کم  اجیاحت  ی اقه یخلوت چند دق  نیبه ا  حورا

راحت شد   الشیخ  یحورا قطع بشود و وقت  ی هاهیکرد تا گر  صبر

رفت و   نیآرام به سمت ماش   ست،ین  ی خبر  شیها هقاز هق  گرید

 .عقب گذاشت  یرا صندل دیخر ی ها کیپالست

  

 ک یصدوپارت#

  



 

 .در را زد و داخل شد موتیر

 .و استرس شده بود یمانیاز همان بدو ورودش، دچار پش حورا

  ی مرد نامحرم، گناه بودنش به کنار، صورت خوش   ی به خانه   رفتن

 .هم نداشت

 ...احمد باز کند اما نیلب به نفر خواست

 .امدین دلش

 ، اما برادرش بودکرده بود بد

از خر    دیخواند تا شا  اشی ریجهت عاقبت به خ  ییدعا  ن،ینفر  ی جا

 .شود ادهیپ  طانیش

 :شدنش، گفت  اده یبرد و همزمان با پ  نگیرا به پارک   نی ماش  لی  ریام

  .دییبفرما -

دستگ  حورا به  را  انگشت  ره یدستش  اما  رساند  باز   شیهادر  توان 

 .نداشتند را نیماش ی کردن درها

 .در را باز کرد لی ری تالش کرد و عاقبت ام بارنیچند



 

 .شد  ادهیپ  اطیچادرش را جمع کرد و با احت حورا

 .ممنونم -

 .کنمیخواهش م -

را برداشت و جلوتر از حورا به سمت ساختمان   دیخر  ی هاک یپالست

 .اش رفتو دو طبقه  کیش

--------------------------------- 

 .سانسور را زد و هر دو سوار شدند آ دکمه

 :به حورا انداخت و گفت  یرو به رو نگاه نهیآ از

ن - باش  ستیالزم  ای معذب  واسه  آرش  پا  نی.  به  پا  من    ی خونه 

 .پس کامال راحت باش و اونو خونه خودت بدون  بود،ده یزحمت کش

 :لب زمزمه کرد ریحوصله ز یب حورا

نم  یلیخ - آتشمیمزاحمتون  بشه  خلوت  دورش  احمد    شش ی. 

 .خوابهی م

  

 صدودو پارت#



 

  

که قرار بود    ی جلوتر از او از آسانسور خارج شد و در واحد  لی  ریام

 .حورا بگذارد را باز کرد و عقب رفت  اریدر اخت

 :شدنش زمزمه کردآرام ی به حورا انداخت و صرفاً برا ی نگاه

  ی ب   ی ستیاس، پس مزاحمم نواحد چند ساله بدون استفاده  نیا -

 .خودتو عذاب نده  یالک ی خود با فکرها

 .کرد به خانه رفت  ی تشکر  حورا

 .بود کیمبله و ش ی اخانه

  ر یواجب و غ  لیتمام وسا  بایبرد که تقر  یپ  ی با همان نگاه کل  حورا

 .نرمال موجود است یزندگ  کیواجب 

 .از حد خانه بود  شیب  ی ز یتم  کرد،یاش مزده  رتیکه ح  ی زیچ  اما

 .که  استفاده نشده نداشت  ی ابه خانه  یشباهت چیکه ه چرا

نگاه   لی  ریام از  وسا  ی هاکه  به  حورا  خانه   زیتم  لیمتعجب    یو 

 :به سوالش برده بود، گفت  یمرتبش،  پ 



 

. بنده  کشهیم   نییبه طبقه پا  یدست  ادیدو روز م  یک یخانوم هر    هی -

 .ذارهی نم بی نص یرو هم ب نجایخدا ا

 .نگاه نکند  عیضا نقدریبه خودش زد تا ا ی در دلش تشر حورا

 ای ب  ی بود  لیاگه ما  نجا،یا  انیاز دوستام با خانومش م  یکیشب   -

 .ن یخوب ی . آدمانییپا

 :کرد و کوتاه ادامه داد ی تشکر  حورا

 .چشم -

 .گرد کرد و در واحد را بست و به سمت آسانسور رفت عقب

 .کند   یزبانی م  یچرت بزند تا شب را به خوب ی داشت کم قصد

  

 صدوسهپارت#

  

ام   بعد به   یاجمال  ینگاه  ل،ی  ر یاز رفتن  انداخت و آرام  به اطراف 

 .هال قدم برداشت ی ال مانند گوشه  ی هاسمت مبل 

 .را با اکراه در آورد اشیخاک چادر



 

رو  رهیدا  کوسن را  کش  ی شکل  دراز  آهسته  گذاشت.  و   دیمبل 

 .دیتنش کش  ی چادرش را رو 

 ...بود اما تلخ

 .کردیم  یچارگیبار در طول عمرش احساس ب نیاول ی برا

 .بود بیخودش هم غر ی برا  یکه حت یحال

حجم از غم و غصه فقط در   نیاست و اخواب  دیشا  کردیم  تصور

 .زدی م ی لیرحمانه به صورتش س  یب  تیشده اما واقع بشینص ایرو

 ...داشت ی بد حال

حت  یحال ا  یبرا  دانستینم  یکه  تا  دردش  خراب    نیکدام  حد 

 !است

اند  با شا  دیشیخودش  ا  یگناه  دیکه  حال  و  شده    نیمرتکب 

 ...تقاص گناهش هست. اما شیروزها

 .دیرسینم ی اجه ینت به

که توانسته   ییخوب و عبد صالح بودن نداشت اما تا جا  رویپ  ی ادعا

 .نکرده بود یچیبود از راه حق سر پ



 

  زان یکه از سقف آو ی نتیسرش گذاشت و به لوستر ز ریرا ز دستش

 .شد  رهیبود خ

 ...یول ستی دیگناه ناام  نیبزرگتر دانستی م

 .نداشت اشیزندگ  ی ده یچیبه درست شدن وضع پ ی دیام گرید

 :لب با بغض زمزمه کرد ریز

بمونم! رحم کن بهم.   ی قو  تونمیسخته... نم   یلیخدا امتحانت خ )

داغ آرش صاف از  گرفت  کمرم  بابامو  بود که حاج  باشه... ی نشده   !

 ؟یآواره شدنم چ  ؟یباشه... اصال مرگ حقِ!  رفتن به ناحقِ آبروم چ

بزرگ ن  تی به  ! به جالل و جبروتت قسم که حقم ستیقسم حقم 

 ( !...خودت کمکم کنست ین

ن  هنوز و  راز  چشم  ازیغرق  خواب  که  تن   شیهابود  تا  ربود  را 

 .ردیآرام بگ یاش کمخسته

  

 صدوچهارپارت#

  



 

 .باعث شد سشوارش را خاموش کند لش،یزنگ موبا ی صدا

بلندگو    ی به نام مهسا انداخت و تماس را وصل و سپس رو  ی نگاه

 .زد

 جانم مهسا؟ -

 مکه آقا؟ یحاج یحاج یرفت -

 :کوتاهش شکل داد و با لبخند جواب داد ی به موها یدست کم با

چند روز وقت سر خاروندن هم نداشتم.    نیمهسا. ا  رمیدرگ  نقدریا  -

 ... پام هم هیبوده  مارستان یپام ب هی

 .را قطع کرد اشجمله

 .با حورا نداشت یچندان یی که آشنا مهسا

بود    ده یدو بار نامش را به عنوان نامزد آرش از زبانش شن   یکی  تنها

 .ریو و الغ

حورا با   ی ها  ی ریصحبت از مشکالت و درگ  دیفکر کرد که شا  پس

 .او درست نباشد 



 

 ی شده بود، با کنجکاو  لی  ریکه متوجه قطع شدن جمله ام  مهسا

 :دیپرس

 پات هم؟ هیخب؟  -

 :و قاطعانه گفت دیکش ششیبه ته ر ی دست یکالفگ  با

  .ستیمهم ن  -

با   ست،یاش نبه تمام کردن جمله  لیما  لی  ریکه دانست ام  مهسا

 :ادامه داد هیو با گال دیکش یپوف یناراحت

...  نمت یبب  دیدلم تنگ شده برات! گفتم کار واجب دارم و با  لی  ریام -

  ست؟یپس چرا برات مهم ن

 .دی نفس کش قیبست و عم یرا با خستگ شیهاچشم

 .دادیمهسا گوش م ی هاحوصله و در سکوت به غر زدن یب

  .بود عادتش

 ی برا  یکه مجال  زد ی ناراحت بود آنقدر حرف م  ی زیکه از چ  یوقت

 .گذاشتیصحبت کردن طرف مقابلش نم



 

  ش ی هالباس  داد،یمهسا گوش م  ی هاتیو شکا  هیکه به گال  همانطور

به ا فکر کرد که اگر حورا، امشب در    نیرا عوض کرد و همزمان 

دوستانه باجمع  شود،  ظاهر  حنا    دیشان  و  احسان  به  چگونه 

 کند؟ اشیمعرف

  

 صدوپنج تپار#

  

مهسا گوش سپرد   ی هابه غر زدن  ی حوصلگ  ی را با ب  ی اقه یدق  چند

 .اش، مکالمه را قطع کردو بعد، به بهانه  زنگ خوردن تلفن خانه

 .و از اتاقش خارج شد  دیبه صورتش کش یدست

ماه   اشخانه چند  که  خانم،  زهره  لطف  استخدامش    شدی م  یبه 

 .نداشت  یبابت نگران نی بود و از ا زیتم شهیکرده بود، هم

 .عنوان بلد نبود جیهم که به ه ی آشپز

نگ   تینها گوجه  با  املت  کردن  درست  و   ین یهنرش،  خورد شده 

 !دادی تازه بود. که به قول خودش طعم بهشت م ی جعفر



 

رستوران    ی رفت و مشغول گرفتن شمارهاش  سمت تلفن خانه   به

محبوبش شام را حاضر   ی هاشد تا قبل آمدن مهمان  اشی شگیهم

 .کند 

 .داد  هیمبل تک   یداشت و به پشت اش نگهگوش و شانه  نیرا ب   یگوش

  خ ی جوجه و ده تا س  خ یهستم... لطفا ده تا س  ۹۰سالم، اشتراک   -

فقط دوغ! ممنونم شب  . نه...  برام  ن ی با تمام مخلفات بفرست  دهیکوب

 .خوش

  شیهاآمدن مهمان  دیتماس را قطع نکرده بود که زنگ در نو  هنوز

 .را داد

----------------------------------- 

احسان و حنا،   ی هاتوجه به اعتراض   ی و ب  دیرا در آغوش کش  هیهد

 .زدی و قهقهه م گرفتی تپلش را گاز م ی هالپ

ا  بعد آرش،  مرگ  لب   نیاول  نیاز  که  بود  سخاوتمندانه   شیهابار 

کودک سه    نیا  ی های زبان  نیریش  ونیرا مد  نیو ا  زدندی لبخند م

 .ساله بود



 

  

 صدوشش پارت#

  

گذاشت تا سرش را  هیهد ی و جلو ختیبشقاب ر یا توهار لی پاست

 .نرود گرم کند که بغل  حنا 

 .نشست شیبه رو به سمت مبل تک نفره رفت و رو  سپس

لباس  ینگاه  احسان با احت  لی  ریام  یمشک  ی هابه  و    اط یانداخت 

 :گفت 

ن - از فوت اون   کینزد  ؟یهاتو عوض کن لباس  ست یبهتر  ماه  سه 

 .مرحوم گذشته 

 .انداخت نییسرش را پا لی ریام

و قلبش به درد   دندیکش  ریکلمه )مرحوم( ت  دنیاز شن  شیهاقه ی شق

 .آمد

 ...عادت نکرده بود هنوز



 

باور کند او را    خواستیو نم  دلش رفتن آرش را قبول نداشت   هنوز

 .از دست داده شهیهم ی برا

انداخت و    لی  ریبه احسان و بعد از آن به ام   ینگاه  یبا ناراحت  حنا

 :گفت 

 ده ی. اگر واسه اونا فاکنهی خودتو نابود م  هیفقط روح  ی لباس مشک -

  .موندم یپدر و مادر و داداشم م پوشاه یداشت من تا ابد س

دادن بحث، با لبخند از حنا    رییتغ  ی سرش را باال آورد و برا   لی  ریام

 :دیپرس

 ن؟ یذاریم یاسمشو چ اد؟یم  ایدن گهیچند ماه د یفسقل -

  ش یهالباس  رییبه تغ  لی  رینبودن ام  لیو احسان که متوجه ما  حنا

 .دانستند و بحث را ادامه ندادند  دهیفا یشده بودند، اصرار را ب

 :اش گذاشت و گفتشکم برآمده  ی با شوق دستش را رو حنا

 ...رادِی. اسمش هم آقا هگهیدو ماه د بایتقر -

  

 صدوهفت پارت#



 

  

همان   ی هدف رو  یشده و ب   داریکه از خواب، ب  شدیم  ی اقه یدق  چند

 .مبل نشسته بود

 ...بود اما دهیامانش را بر یگرسنگ 

کند،    دایپ   یتکه نان  دیبه آشپزخانه برود تا شا  کهنیحوصله ا  یحت

 .نداشت 

وعده را هم کامل نخورده    کی  یکه سر جمع، حت  شدیم  ی روز  چند

 .بود

 ...کوچکش  نیجن  چارهیب

 .بود شان یهاخانواده و قضاوت شی پ الشیفکر و خ تمام

م  با فکر  آتشش   کردیخودش  احمد  حتما  ساعت،  چند  بعد  که 

 .گرددیم اشیخاموش شده و پ 

مادرش از آن حالت شوک در آمده و به خاطر برخورد   دیشا  ای  و

 .کند ی م شی احمد با او، دعوا 

 :لب با خودش زمزمه کرد ریزد و ز یتلخ لبخند



 

 .باشه نجوریکاش... کاش واقعا ا -

  .کردن را هم نداشت   یحوصله زندگ یحت گرید

 !ایو رو ی پرداز الی برسد به خ چه

کردن   دا یپ  د یرا به اممبل بلند شد و دور تا دور خانه   ی از رو  آهسته

 .اما... نبود ردی تلفن نگاه کرد تا با پونه تماس بگ 

 :نشست و غر زد شیسر جا  یناراحت با

 زنگ بزنم؟ ی!!! اَه حاال با چ ذارهی جا م شویآخه آدم مگه گوش -

---------------------------------- 

ناهار   زیم  ی را رو  اشی کباب سفارش   ی حاو  ی هاکی پالست  لی  ریام

کمک   ی حنا و احسان، برا  ی گذاشت و در مقابل اصرار ها  ی خور

 .شام، مقاومت کرد دنیکردن در چ

 یبرداشت و آن را مملو از پلو زعفران  یشام، بشقاب  زی م  دتیاز چ  قبل

به آخر  در  و  س  کرد  دو  کوب  خیهمراه  کباب  و  د  دهیجوجه   گریو 

 .حورا ببرد ی گذاشت تا برا ین یمخلفات، داخل س

 .نخورده است ی زیامروز را چ کیدسته کم،  دانستی م



 

 .رفت رونیرا به دستش گرفت از آشپزخانه ب ین یس

  

 صدوهشتپارت#

  

  ح یکرد و کوتاه توض  یحنا و احسان، مکث  یمقابل نگاه پرسش  در

 :داد

 !مهمون دارم... طبقه باالس -

 .به سمت آسانسور رفت ی گریبدون کالم د  سپس

با دست د  ی نی دست س   کی  با و  نگه داشت  چند ضربه   گرشیرا 

 .وتاه به در زدک

 .دیبلند شد و چادرش را پوش شیاز جا یبا کرخت حورا

 .راه رفتن نداشت ی برا ی رمق یحت گرید

 .د یکش نییرا پا اش ره یخودش را به در رساند و دستگ ی سخت به

چهره   لی  ریام به  را  پر  ی نگاهش  لب   دهیرنگ  حورا   ی هاو  کبود 

 :د یپرس یدوخت و با نگران 



 

  ؟یخوب -

به سخت  حورا را  دهانش  اما   دیبگو  ی زیو خواست چ  دیبلع  ی آب 

 .دیرس انیهم به پا اشی انرژ ی همان ته مانده 

فاصلهبسته شدند و تن   شیها  چشم نداشت که   ی ااش  تا سقوط 

 .را همانجا رها کرد ینی متوجه شد و س لی ریام

 .قدم فاصله را پر کرد و حورا را بغل گرفت  کیبا تمام سرعت  

وحشتناک شکستن ظروف را از طبقه باال   ی حنا که صدا  و  احسان

زده    رتیبه سرعت خودشان را به طبقه باال رساندند و ح  دند،یشن

را در آغوشش   ی چادر   ی در زانو زده و دختر  ی که جلو  لی  ر یبه ام

 .گرفته بود، نگاه کردند

  

 صدونه پارت#

  

 .زودتر به خودش آمد احسان

 :د یپرس  یرفت و با نگران  لی  ریگذاشت و به سمت ام  نییرا پا   هیهد 



 

 داداش؟ شدهیچ -

 .داد هیاش تکسر حورا را باال گرفت و به شانه  یکم لیریام

 :حورا زد و گفت ی هاچند ضربه کوتاه به گونه  همزمان

 .ار یب نییرو از پا میپزشک فیک -

 .رفت نیی ها پاسرش را تکان داد و به سرعت از پله احسان

در دستانِ کوچک    ی گریدستش به شکم و د  کیهمانطور که    حنا

به دختر    ی نشست و با نگران  لی  ریام  ی بود، جلو آمد و رو به رو  هیهد

 .شد  رهیگ به رخسار نداشت خکه رن یجوان

 ختهیر  رونیحورا ب  ی که از روسر  ی مشک  ی به موها  ینگاه  لی  ریام

انگشت  نوک  با  و  آرام  و  انداخت  ز  ش،یهابودند،   یروسر   ریبه 

 .کرد شانتیهدا

 :به حنا انداخت و گفت ینگاه   سپس

 ؟ ی اریآب ب وانیل هی یتونیم -

 .و شتابان سمت آشپزخانه رفت ستادیا ی بدون کالم حنا



 

 ش یحورا زد و زمزمه وار صدا  ی هاچند ضربه کوتاه به گونه   لی  ریام

 :زد

 صدامو؟ ی شنو یحورا؟ م -

  

 صدودهپارت#

  

واکنش  یوقت ند  یکه  س  د،یاز حورا  به  را  و   نه یسر حورا  چسباند 

 .ستادیحورا حلقه کرد و ا ی پاها ریرا ز گرشیدست د

هد  ینگاه خ  هیبه  آنها  به  بغض  با  با   رهیکه  و  انداخت  بود،  شده 

 :لبخند گفت 

 ؟ ی بهت گز بدم. دوست دار ای عموجون، ب ایب -

 .و سرش را تکان داد ستادیلبخند زنان ا هیهد

  زد و ی لبخند هیجواب به هد در

 .سمت مبل رفت به

 :به سمتش رفت و گفت یآب ولرم وانیبا ل  حنا



 

  .احسان کجا موند  نیا نم یبرم بب   ر،یآب و بگ -

 دیکاناپه گذاشت و به سمت حنا چرخ  ی آرام سر حورا را رو   لی  ریام

 :و گفت

. احتماال رمیحورا، خودم م  شی. تو بمون پتت یوضع  نیبا ا   خوادینم -

 .نکرده دایو پ فیک

 .سر حورا نشست ی کرد و آرام باال  دییتا حنا

رفت تا هم    نییرا بغل گرفت و دوان روان به طبقه پا  هیهد  لی  ریام

 .داده بود عمل کند  هیکه به هد ی را بردارد و هم به قول فشیک

 .بود نامش حوراست زل زد ده یکه تازه فهم ی به دختر حنا

اش آن را دو برابر چهره   ت یداشت که معصوم  ی اکننده   رهیخ  ییبایز

 .کرده بود

 .آوردینم ادیاش را به چهره کردی چه فکر م هر

  ی باعث شده بود رابطه تنگاتنگ   ل،ی   ریاحسان و ام  نی ب  قیعم  یدوست

  یها  یرابطه به رفت و آمد و دورهم  نیداشته باشند و ا  گریکدیبا  

 منجر شده بود، یخانوادگ



 

 ...اما 

  ن یبود! و به هم  ده یدختر را ند  نیا  ها،یدورهم  نیکدام از ا  چیه  در

 .را بداند  تشیعلت کنجکاو بود هو

  

 ازدهیصدوپارت#

  

گفت و آرام   یلب آخ  ریدر دستش، ز  یقیاحساس سوزش عم  با

 .را باز کرد شیهاچشم

 .به نور عادت کند شیهاپلک زد تا چشم یکم

چسب  لی  ریام بود،  شده  حورا  آمدن  هوش  به  متوجه   ی رو  یکه 

 :د یزد و همزمان پرس وکتیآنژ

  ؟ی بهتر -

با صدا   حورا ام  ی که  موقع  لی  ریسرد  بود،   تشیتازه متوجه  شده 

 .اجازه نداد لی  ریاما لحن تند ام  ندی خواست بنش

 !بخوره، پاشو  هیبخ   یکیاون    ن یدستت هم ع  نیا  ی اگه دوست دار  -



 

باعث    شیهای باز  جیبودند و با گ  مارستانیکه در ب  یروز  ی ادآور یبا   

 .دیدراز کش شیبخورد، بدون اعتراض سر جا هی شده دستش بخ

همان مبل نشسته بود،   ی رو  ،یکم  ی که تا االن با  فاصله  لی  ریام

 :بلند شد و گفت

بهت سر   گهید قهی. چند دقیکن بازم بخواب یاز جات پا نشو، سع -

 .زنمی م

 :زد شیصدا  یحال یفاصله نگرفته بود که حورا با ب ی قدم هنوز

 ! لی ریآقا ام -

 .و آرام به عقب نگاه کرد ستادیا

 :نگاهش کند زمزمه کرد  نکهیبدون ا حورا

 .د ی. حاللم کن..شدم سر بار شما -

  

 صدودوازدهپارت#

  



 

شلوارش گذاشت و چند    بیداخل ج  ییبایرا با ژست ز  شیهادست

 .را به سمت حورا برداشت یقدم

 :را از حورا بردارد، قاطعانه جواب داد اشرهینگاه خ نکهیا بدون

 چیه  ی تعارف ندارم،  اگه مزاحمم بود  ی قبالً هم گفتم من با احد -

نم وقتنجایا  اوردمتیوقت  و   یعنی  ،یینجایا  ی!  خواستم  خودم 

نه خودت رو   یالک  ی ها  الیدر کار نبوده. پس با فکر و خ  ی راجبا

 !وآرش ی ادگارینکن و نه...   تیاذ

ا  سپس تعارف  نکهیبدون  به  تا حورا  اعصاب خورد   ی هاصبر کند 

 .رفت اما در را پشت سرش نبست رونیاش ادامه دهد، بکن 

آمد و به احسان و همسرش حنا، که   نییرا بدون شتاب پا  هاپله

 .بودند، نگاه کرد هیکردن با هد ی باز یمشغول دال

را بغل   هیشده بود، هد  لی  ریام  ی ها قدم  ی که متوجه صدا  احسان

 :دیمبل نشست و پرس ی کرد و رو

 حالشون چطوره؟ -

 :مبل پرت کرد و گفت  ی خودش را رو  یبا خستگ  لی ریام



 

  .ضعف ساده بود هی -

خودش را کنترل کرده بود، لبش را   یکه تا آن لحظه به سخت  حنا

 :د یپرس  اطیگاز گرفت و با احت

 آشناست؟ -

 :جواب داد  ی سرش را تکان داد و بعد از مکث کوتاه لی ریام

 ...نامزد آرشِ -

  

 زدهیصدوسپارت#

  

  اق یبا اشت   لی  ری را نگاه کردند و ام   گریکدیو احسان با تعجب    حنا

 .دستش بود، نگاه کرد ی که مشغول خوردن گزِ تو هیبه هد

 :کاشت و گفت هیسر هد ی رو ی ابوسه احسان

 خواد؟ ی م یخونه تو چ امرز،ینامزد آرشِ خداب -

به    شیزانوها  ی را رو  شیهادست   لی  ریام گذاشت و همانطور که 

 :بود، جواب داد رهیخ شیهاکفش 



 

  .که حورا بارداره نِیخالصه مطلب ا یمفصلِ. ول ی لیخ اشه یقض -

از   کنهیباور نم  یشده، کس  شیچون بعد مرگ آرش متوجه باردار  و

  .اسآرش حامله

 .کردی م تشیکه حورا تجربه کرده بود، اذ یقی غم عم ی ادآوری 

برداشت و به احسان دوخت و ادامه   شیهااخم نگاهش را از کفش   با

 :داد

 .رو نداره یاز من کس ریاش طرد شده... غاز خانواده -

 .چشم دوخت چهیقال  یسنت  ی هاکرد و به طرح سکوت

ب  ی اه یثان تلخ  سکوت  صدا  نشان یبعد،  حنا    ی ها  نیف  نیف  ی را 

 .شکست 

حساس همسرش باخبر بود، به سمتش رفت   هیکه از روح  احسان

 .دیو سر حنا را در آغوش کش

 :به آنها انداخت و همزمان با بلند شدنش، گفت ینگاه  لی ریام

 .سر بهش بزنم هی رمیم -



 

 :و گفت  ستادیبالفاصله ا حنا

 .ششیبرم پ  نه، بذار من -

انداخت و    ینگاه  لی  ریام به حنا که ملتمسانه بهش زل زده بود 

 :گفت 

 .برو -

  

 صدوچهاردهپارت#

  

  ی معطل  یب  دیاو را د  دییتا  یبه احسان انداخت و وقت  ینگاه   حنا

 .طبقه دوم شد یراه

 .تجربه کرده بود گری د ی اروزها را به گونه  نیا  خودش

که رحمش را اجاره داده بود اما به او تهمت    ییوقت آن روزها  چیه

 .کردیزده بودند و فراموش نم یهرزگ

را گذرانده بود و االن از اعماق وجودش حورا را درک    یتلخ  ی روزها

 .کردی م



 

مبل    ی را رو  هیراحت شده بود، هد  الش یکه از رفتن حنا، خ  احسان

 :گذاشت و گفت

  !نیابهیتو و اون خانوم عمالً غر ؟ی کرد یبه نظرت کار درست -

 :نگاهش کرد و گفت  یبا ناراحت لی ریام

 ؟ ی تنهاش بذار ی! تونستنیدبو  بهیتو و حنا هم هفت پشت غر -

 :نگاهش کرد و گفت  هیاندر سفعاقل احسان

منو باردار بود!   ی تا آسمون فرق داشت. حنا بچه  ن ی ما زم  طیشرا -

 .بود کمکش کنم امفه یوظ

 .ستادیو ا دیکوتاهش کش ی موها نی ب  یدست لی ریام

 .دیبه عقب چرخ  مانیپش  را به سمت آشپزخانه رفت اما   یقدم  چند

  کنه؟ تیاش حماآرش کجاست که از زن و بچه -

نبود آرش، مردانه بغض    ی ادآور یدفعه از    نیهزارم  ی که برا  یحال  در

 :کرده بود، ادامه داد



 

قلب    نیکه ا  یمن هستم. من هستم و تا زمان  یاحسان! ول  ستین -

  .کنم یم تیحما  هاشی ارادگیالمصب کار کنه از 

منتظر واکنش احسان بماند به آشپزخانه رفت و    نکهیبدون ا  سپس 

 .دیآب را الجرعه سر کش ی اشه یش ی بطر

  

 صدوپانزده پارت#

  

را باال برد تا احسان    شیبهتر شد، از همانجا صدا  ی که کم  حالش

 .بشنود

  .یکه تو تصورشو کن ی زیحورا تنهاست، تنها تر از چ -

پف  سه داداش  داده.  دست  از  پدرشو  روزه  شده    وزشیچهار  هم 

 برادر من؟  یفهمی کردن. م   رونشیکاره! از مراسم ختم باباش بهمه

آشناهاشون بودن باهاش  که تموم دوست و    یهمون مراسم  ی تو 

هرزه   ی جور انگار  که  کردن  بچهرفتار  و  حاصل  است  اشم 

  .هاشهیهرزگ



 

 .گرفت و از آشپزخانه خارج شد ینفس

 :را به احسان دوخت و ادامه داد نگاهش

  ی ب  نقدریتنها بمونه؟ ا  ابونیکوچه و خ  ی زن حامله تو  ذاشتمیم -

 .انآرش یهای ادگاریاونو بچش  رتم؟یغ

تر بوده. حاال زن و   کیاز برادر بهم نزد  ی که خودت شاهد  یآرش 

  شو تنها بذارم؟بچه

 :انداخت و کوتاه جواب داد نییسرش را پا احسان

 .درسته داداش، حق با توعه. دمتم گرم -

----------------------------------- 

 .دیایاش باال بکرد تا نفس  یپشت در مکث  حنا

 .به در زد و داخل رفت یکوتاه ی با دو انگشت، ضربه   سپس

 ...اما ند یبود، خواست بنش  دهیکه تا به امروز ند یزن دنیبا د حورا

 :با لبخند دستش را باال برد و گفت  حنا

 .شم یکه ناراحت م یتورخدا راحت باش، پا نش -



 

  

 صدوشانزدهپارت#

  

تکانترک خورده  ی هابه لب  حورا بگ  یاش،  لبخند  تا رد    رند، یداد 

 .تر از مردن بودسخت  شیروزها برا نیکه ا ی کار

آمده،    نجایاو به ا  دنید  ی زن برا  نیاو نبود اما واضح بود که ا  خانه

 :آهسته گفت  ی نوازنپس به رسم مهما

  .داخل دییبفرما -

حورا نشست و    یپا  نیینگاهش را از او بردارد پا  نکهیبدون ا  حنا

 .ورم کرده و دردناکش را ماساژ داد ی پاها

 :گفت   ینشست، انداخت و با ناراحت  نیزم  ی به او که رو  ینگاه  حورا

 .مبل  ی رو نیایبده آخه، ب نجایا -

 :حورا انداخت و گفت ی و معصومانه  بایبه صورت ز ی لبخند حنا

سخت شده برام. فقط دلم    یلیروزا نشستن خ  نی. ازمیراحتم عز -

 .دراز بکشم. تو راحت باش خوادی م



 

 .نگفت  ی زیو چ زد ی در جوابش تنها لبخند حورا

 .سخت شده بود شی زدن برا حرف

 !نخواهد، نه نکهیا نه

 .توانش را نداشت گرید

 :دیبه حورا انداخت و پرس ینگاه  حنا

 پسر؟  ایدختره  -

ا   حورا باردار   نکهیاز  از  به رو  اشی او  اما  بود تعجب کرد    یباخبر 

 :و کوتاه جواب داد اوردیخودش ن

 !دونمینم -

  

 صدوهفده پارت#

  

 .زد ی لبخند حنا

 :اش گذاشت و گفتشکم برآمده   ی دستش را رو 



 

دختر ناز هم   هی البته    راد،یاسمشو بذارم ه  خوامیاز من پسره، م -

 .د یکه خدا بهم بخش ی اهی... هداستهیاسمش هد نیدارم که ع

 ری زد و ز  دانستی هم نم  که نامش را  یبه زن  یلبخند کوتاه  حورا

 :لب زمزمه کرد

 .خدا حفظشون کنه -

 :کرد و  گفت ترکی خودش را به حورا نزد حنا

  گم، ی . احسان، شوهرمو ماملی  ریام   ی هااز دوست  ی کیمن همسر   -

  .. اسمم حناسلِی ریو ام امرزیدوست مشترک آقا آرش خداب

 ش یها( چشممرزاینام آرش، در کنار کلمه تلخ )خداب  دنیبا شن  حورا

 .به نم نشستند

 ...نشده بود ی عاد شیهم برا هنوز

 .اول ی هم دلش داغدار بود، درست مانند روزها هنوز

دستش    یحورا شد با ناراحت  ی هاکه متوجه نم اشک در چشم  حنا

 :زمزمه کرد یمانیدست سرد او گذاشت و با پش  ی را رو

  گفتم که ناراحتت کرد؟ ی زیچ -



 

 .تکان داد نی زد و سرش را به طرف یلبخند تلخ  حورا

 :دو رگه گفت ییرا قورت داد و با صدا شیگلو بغض

... ومدم ی...هنوز هم با نبود آرش کنار ن یعنینه، نه حنا جون. من...   -

  .ندارمش گهیکه د شهیهنوز باورم نم

 :زمزمه کرد دست سرد حورا را نوازش کرد و با درد حنا

تورو من... چند سال    ی . درد هاکنم ی از اعماق وجودم درکت م -

 .تجربه کردم شیپ

  

 صدوهجدهپارت#

  

 :لب زمزمه کرد ریکرده پلک بست و ز بغض

 .منو درک کنه تونهی نم کسچیه -

 :مغموم نگاه کرد و ادامه داد ی گرفت و به حنا ینفس

  ...باشه دهی درد منو نکش یخداکنه که کس -



 

 .انداخت نیینشاند و سرش را پا شیهالب ی رو ی لبخند تلخ حنا

 :و گفت دیاش کششکم گرد و برآمده ی رو یدست همزمان

تجربه   شی االنت رو سه سال پ  ی هاحورا، تمام حس  فهممتیمن م -

 ...کردم. همشون رو

 .ختیکند و اشک ر ی نتوانست خوددار  حورا

 :آشکارش زمزمه کرد ی هق هق ها نیب  ما

حاللت    ی به بچه  ؟یرو چ  ییتنها  ؟یتهمت رو چ  ؟ی دیکش  یمیتی -

انگ حرومزاده بودن زدن؟ به خودت انگ هرزه بودن زدن؟ منو از 

ب  مراسم بابام  م  رونیختم    یشدم سربار پسرخاله  ؟یفهمیکردن! 

  ...یکنی. بخدا که درک نمنامزدم

 .د یرا صورتش گذاشت و از ته دل نال دستش

 .باز کند  شی دلش را برا ی کرده بود تا سفره دا یکه را پ یکس 

 .بود دارشانید نی نبود که اول  مهم

 .با او نداشت ینسبت چی نبود که ه   مهم



 

 .بشود یخال یکم دیتا شا گفت

 .ختیاشک ر شیو پا به پا دی را شن شیهاحرف ی هم با صبور حنا

 .کردی بود و خوب درکش م دهیرا کش شیدردها

  

 صدونوزدهپارت#

  

اشک  ی هاحرف رد  و  رفت  جلوتر  شد،  تمام  که  پاک   شیهاحورا 

 .کرد

 :ادامه داد یبه آرام همزمان

  ، ی حورا... تو اگه پدر و همسرت رو از دست داد  دمی و کشهمشون -

 !منم شدم ،ی من کل خانوادمو!  تو اگه طرد شد

 :ادامه داد یگرفت و با ناراحت ینفس

  .االنت رو ی تجربه کردم حورا. تک تک حس ها  شون روتموم -

 :دیمظلومانه سرش را باال آورد و نال حورا



 

 ...نا ندارم گهیمن  د ؟یدووم آورد ی چجور  -

 :لب جواب داد ریو ز دیحورا را در آغوش کش سر

نشو... مگه خدا قول نداده که    دیفقط از رحمت و حکمت خدا ناام -

داشته باش    مانیبمون و ا  ی پس قو  ست؟ی آسان  ی بعد از هر سخت

  .زنهی قولش نم ریکه خدا ز

 .را دو طرف صورتش گذاشت  شیهاحورا را رها کرد و دست سر

 :حورا نگاه کرد و گفت  انیگر ی هالبخند به چشم  با

 .کن ی من مزد صبرم رو گرفتم ازش... تو هم صبور -

 .دی بهش بخش ی گریانگار جان د شیهابا حرف  حنا

 ...نشده بود اما  دیرحمت خدا ناام از

 .را دارد شیبشنود که خدا هوا یداشت که از کس ازین

 !کندی هنوز نگاهش م که

 :لبخند زد و رو به حنا زمزمه کرد یواقع نباریا

 .. ممنونی آرومم کرد یلیخ -



 

  

 ست یصدوبپارت#

  

 :هم در جوابش از ته دل لبخند زد و گفت  حنا

 .زمینکردم عز  ی کار -

به اتمامش نمانده بود انداخت    ی زیبه سرم حورا که چ  ینگاه  سپس

 :و ادامه داد

ب  نویا  اد یو صدا بزنم ب  لی  ر یبرم ام - نمونده تموم   ی ز ی. چارهی در 

  .شه

 :و ادامه داد ستادیاش ا با اتمام جمله همزمان

 ؟ ی ندار اجیاحت ی زیچ -

 :معذب نگاهش کرد و با خجالت زمزمه کرد حورا

اوضاع    نم ی بده زنگ بزنم دخترعموم بب  توی گوش  ست،ین  یاگه زحمت -

 !خونمون چطوره

 .اش تمام نشده بود که حنا قهقهه زدملهج هنوز



 

 .و مبهوت نگاهش کرد جیگ حورا

دار بود که او را به خنده انداخته اش خندهجمله ی کجا  دانستینم

 .است

اش را قورت داد  خنده   د،یکه نگاه متعجب حورا را به خودش د   حنا

 :و با لبخند جواب داد

المصب! منم اون روزها فقط   ی... حورا تو خود منزمیعز  دیببخش -

ا  دخترعموم از  بزنم!  زنگ  بهش  که  داشتم  خنده   نیرو  ام بابت 

 .گرفت

اش باعث و خنده   دیکوتاه اما از ته دل خند  یهم بعد از مدت  حورا

 .ند یحنا بنش  ی هالب ی رو تیشو لبخند رضا

  اج یاحت  ی زیچ  گهیبرات. د  ارهی ب  لی   ریام  دم ی. م نِییطبقه پا   میگوش -

 ؟ ی ندار

  .ممنونم یلینه خ -

 .زد به سمت در رفت ی لبخند حنا

 .دیو به سمت حورا چرخ ستادینرفته بود که ا ی قدم چند



 

بهم سر بزن. من که   اینداره، ب  ی افاصله  یلیخ  نجایخونمون با ا -

 .گفته باشم امیحتما م

  

 ک یوست یصدوبپارت#

  

پا  یکه راه  حنا به    ی رو  ی شد، به سخت  نیی طبقه  مبل نشست و 

 .ماند  ره یسقف خ

 شد یم  ی جار  شی هابه قطرات آخر سرم که به داخل رگ  ینگاه

 .بود شانیهاصحبت ریانداخت اما ذهنش درگ

  ر یفرستاده بود تا نشانش بدهد ز  شیخدا حنا را از آسمان برا  انگار

 ...زندی قولش نم

 .ستدر انتظارش ی اد یز ی های قطعا خوش که

 ...نبودند   یها دائم یسخت

 .شدند یتمام م بالخره

 .برداشت و به در دوخت  وکتیباز شدن در، نگاهش را از آنژ  ی صدا  با



 

 .کنارش نشست  م یداخل آمد و مستق  ییغذا  ین یهمراه با س  لی  ریام

 .لب تشکر کرد ریتر نشست و ز جمع

پنبه    ینگاه  یچشم  ر یز  لی  ریام که  و همانطور  انداخت  به حورا 

 :گفت   گذاشت،ی دستش م  ی را رو یالک

ازت درست   ادیوقت نشد ب   گهی. دزدی نق م   ومد، یخوابش م   هیهد -

 .کنم  یکنه. گفت ازت عذرخواه یخداحافظ

 .نزد یتنها سرش را تکان داد و حرف ل،ی ریدر جواب ام حورا

 .نداشت که حاال بخواهد ناراحت باشد یخداحافظ توقع

سوزن سرم را از دست حورا خارج کرد و پنبه را محکم   لی  ریام

 .بود گذاشت ی سوزن جار ی که  از جا یخون ی رو

آن را    لی  ریپنبه گذاشت تا ام  ی دستش را جلو برو و گوشه  حورا

 .رها کند 

 :همزمان زمزمه کرد سپس

 زنگ بزنم؟ هی  تونیبا گوش  شهی م لی ریآقا ام -

  



 

 ودو ست یصدوبپارت#

  

م  ستادیا  لی  ریام به سمت  را جلو   یعسل  زیو  و آن  حورا   ی رفت 

 .گذاشت

 :گذاشت و همزمان گفت  زیم ی بشقاب غذا را هم رو  سپس

 .غذاتو کامل بخور بعد زنگ بزن -

 .به بشقاب انداخت ینگاه حورا

فشار آورده بود که تعارف را کنار   یف داشت و گرسنگ ضع  آنقدر

 .گذاشت و شروع به خوردن کرد

 ی از بابت غذا خوردن حورا راحت شده بود، گوش  الشیکه خ  لی  ریام

 :کنار بشقاب گذاشت و گفت  ز،یم ی را رو لشیموبا

باشه. رمزشم    شتیپ  ی. گوش فتمی فردا ش  اد،یخوابم م   دایمن شد -

 ...نِیبه الت( ۶۵ لی ری) ام

 :به حورا انداخت و گفت ی نگاه



 

باز تکرار    دیبا  یهست  یآدم تعارف  دایشد  دمیکه فهم  ییاز اونجا -

.  بپاش، بشکن   ز،ی رو خونه خودت تصور کن. بر  نجایکنم برات که ا

  .بهم بگو  یداشت ازیهم ن  ی زی. چی مختار

 :کرد و ادامه داد  یمکث

 ؟ ی با من ندار ی کار -

 :زد و زمزمه کرد یبه نشانه تشکر لبخند کوتاه  حورا

 .در حقم نی کرد ی نه فقط، ممنونم... برادر -

 :زد و ادامه داد  یکه برادرش کرده بود، لبخند تلخ  یکار  ی ادآور ی  با

 !احمد  ی هاالبته نه از نوع برادرانه -

------------------------------------ 

  

 وسهست یصدوبپارت#

  

 .نشست  شیبه سمت مادرش رفت و رو به رو احمد



 

 :و قاطعانه گفت دیاش کشپر پشت لیبه سب  یدست

  یحورا. برا  حرف زدن با  یحورا، حرف حورا، حت  ادیاسم حورا،   -

ازش تو    یاسم  گهیخوش ندارم د   چیخونه ممنوعه! ه  نیا  ی اعضا

 مادر؟  ی دی. فهمادیخونه ب نیا

  ی پسرش جواب  ی ها  ی بود که به قلدر  یخانوم داغدار تر از آن  س یان

 .بدهد

  .سرش ی هیفتاح مردش بود، همدمش، سا حاج

 .هم در شوک رفتنش بود هنوز

 .آمدی که نبود حورا به چشمش نم ی حد به

گرم بود،  لشیموبا  یبه پونه که سرش با گوش  ینگاه غضبناک احمد

 :انداخت و گفت

  نم ی بب  تیاز حورا تو گوش  یخدا، اسم و رسم  ی پونه به خداوند  -

 !خونه بابات گردونمی برت م

  لش یمنطق همسرش را نداشت، موبا  یب  ی هاکه تحمل رفتار   پونه

 :را قفل کرد و گفت



 

 !من ی چرا؟ حورا خواهرته، دختر عمو  -

 .مبل بلند شد و به سمت پونه آمد ی با خشم از رو احمد

 .ستادیبود به سرعت ا  دهیهمسرش ترس  ی بارهکیکه از حرکت    پونه

 :دیمشتش فشرد و غر ن یرا بچانه پونه احمد

و فاحشه! پس دهنت   ی نه من خواهر هرزه دارم، نه تو دختر عمو -

 .سر جات نی آب بکش و بش

 :آب دهانش را با ترس قورت داد و زمزمه کرد  پونه

چرا    ه؟یباش. حورا آدم هرزگ  نیواقع ب  کمیاحمد چشماتو باز کن،   -

خشم و حرص چشماتو کور کرده؟ مرد مومن اون از نامزد حاللش 

  .حامله شده، اشتباه بوده آره! اما گناه نبوده 

تندش   ی هاو نفس   توجه به صورت سرخ احمد  یگرفت و ب   ینفس

 :ادامه داد

 .... گناه اون دخترو نشور. آبروشو کهادیخدارو خوش نم -

 .که احمد نثارش کرده بود خفه شد یمحکم یبا تو دهن شیصدا

  



 

 وچهارست یصدوبپارت#

  

رحمانه بر تن و   یمادرش، ب  ی هاتوجه به التماس و ناله  یب  احمد

 .بشود یتا حرصش خال دیبدن پونه کوب 

 .دندی دیحورا را نم یهمه کور شده بودند و هرزگ انگار

 .سوختیدلش به حال حورا نم ی اذره

 .تقاصش بود نیکرده بود، طرد شدنش کمتر یهرزگ

  نیتا ا  سوزاندی حقش بود او و تخم حرومش را زنده زنده م  اصال

 !پاک شود یملک  لیلکه ننگ از نام حاج فتاح و فام 

مبل    ی پونه فاصله گرفت و رو  نی نفس نفس از تن کبود و خون  با

 .نشست

 :را پاک کرد و گفت  اشی شانیپ ی هاپشت دست عرق با

 !نیدیفهمی م نیدناقص العقلِ... اگه ناقص العقل نبو نه،یزن هم -

بعد   کنهی زنشو حامله م  ره یم  شهی از تو گور پا م   ی آخه کدوم مرد  دِ

  تو قبر؟ گردهی برم



 

گور   ی واسه نامزد پسر خاله  دهیجر م   قه ی  رهیم  ی اصال کدوم مرد  ای

  !که از حامله بودن دخترشون باخبرشون کنه  ؟یکه چ  ش؟یبه گور

  .که تخم حروم خودش تو شکم اون دختر هرزه باشه  نیاز ا ریغ

  انش یحال و مادر گر  یب  ی سمت پونه  دیو انگشتش را با تهد  ستادیا

 :زد  ادیگرفت و فر

  ی! حورا واسه اعضاکنمیتکرار نم  گهیبار زدم، د  هیمن حرفمو   -

 .خونه مرد. والسالم نیا

  

 وپنجست یصدوبپارت#

  

پونه را    ی تعلل شماره  ی رفت، ب  ن یی که به سمت طبقه پا  لی  ریام

 .گرفت

 :گوشش نگه داشت و با استرس لب زد ی را رو یگوش

  .بردار پونه... بردار تورو قرآن -

 ...را ندارد اما  بهیپونه اجازه جواب دادن به شماره غر دانستی م



 

 .کند هم نداشت یبزند و خودش را معرف امکیپ نکهیا جرئت

 .اش را گرفت و صبر کردشماره دوباره ناچار

پونه به عقلش برسد که او پشت خط است و   دیشا   نکهیا  د یام  به

 .جواب بدهد

 .از پاسخ دادن نبود ی خبر اما

 .نداشت ده یمحابا تماس گرفت اما فا یهم ب گریبار د چند

 .را از سر گرفت هیرا قطع کرد و گر یگوش  دیناام

------------------------------------- 

 ن؟ یکرد  قیتزر نیلیسی پن ریشش ماه اخ یط -

 :انداخت و گفت لی  ریکه ام یحال یمسن، نگاه ب  مرد

 .س یچهارتا قرص بنو زنم،ی من امپول نم -

 :دو چشمش را فشرد و گفت نی ب یبا خستگ  ای ریام

تشخ  نویا  - با  دم یم  صی من  شما   قیتزر  نی لیسیپن   دیپدرجان. 

 .دیی. االنم بفرما نی کن



 

 گرفت و در اتاق اشاره کرد ماریرا سمت ب مهیب دفترچه

. 

 .رفت رونیو ب دی کش لی ریدست امدفترچه را از   ،یبا بد عنق  مرد

 .را بست شیهاو چشم دیکش یرفتنش نفس راحت با

  

 وشش ستیصدوب_پارت#

  

نگذشته بود که در اتاقش محکم باز شد و بعد از آن،   ی اقه یدق  هنوز

 .مهسا با سر و صدا داخل آمد

 .سالم عشقم -

 .ستادیزد و به احترامش ا لبخند

 ؟یبش ییبا آرامش وارد جا یتونیتو نم  طون،یسالم ش -

  یامهابا خودش را در آغوشش پرت کرد و با لحن کودکانه   یب  مهسا

 :جواب داد



 

 .شده بود برات آقاهه  آخه دلم تنگ -

 .از ته دل لبخند زد و مهسا را بغل گرفت  لی ریام

 .دادن به او را داشت ی انرژ ییتوانا یطیدختر تحت هر شرا نیا

 :وار گفت گوش مهسا خم کرد و زمزمه یک یرا تا نزد سرش

 .منم دل تنگت بودم جغجغه -

 .دیسرش را عقب برد و لب برچ مهسا

  دنم؟ید  ی اومدیدروغ نگو، پس چرا نم -

 :و گفت دیرا با دو انگشت کش اشی گوشت لپ

 .زمنیعز  ینی بیداره؟ خودت که م یبخش اورژانس خلوت -

 :زد و گفت ی لبخند مهسا

 !شرط دارم هی یول دمت،یخب حاال بخش -

 .نشست شیمهسا را رها کرد و سر جا کیبار کمر

 .ند یبنش شیبا دست اشاره کرد مهسا رو به رو و

 :نگاهش کرد و گفت  رهیخ سپس



 

 .شنوم یخب؟ م -

تو! نه و   شی پ  امی منم شب تنهام. م  ستن، یخونه ن   ی و مام  ی دد  -

 .میحرفا رو هم ندار نیو ا شهینم

 :و به اجبار جواب داد دیبه صورتش کش یدست

 .ا یب زم،یباشه عز -

داخل آمد   یبپرد، منش  شیاز جا   یشحالمهسا با خو  نکهیاز ا  قبل

 :و هراسان گفت

 .اومده  شیپ یمورد اورژانس دی دکتر عجله کن ی آقا -

---------------------------------- 

  

 وهفت ستیصدوب_پارت#

  

که در حال   ییبرد و به همراه مهسا   نگیرا به داخل پارک  نی ماش

 .شد  دایدوستش بود، پ ی گربه  ی هاطنتیاز ش فی تعر

 .به طبقه باال انداخت ینگاه  نامحسوس



 

 .که حورا در آن سکونت داشت خاموش بود ی اخانه چراغ

 .به ساعتش که تازه ده شب شده بود انداخت ی نگاه ینگران با

 .افتاده یاتفاق شیبرا ای  خوابدیهر شب زود م دانستینم

اش را باز کرد و   در خانه  دیاش کشآنکارد شده  شی به ته ر  یدست

 .و به همراه مهسا داخل رفتند

 :کرد و گفت رونیدر، از تن ب ی را همان جلو اشکت 

 اد؟یخوابت م -

دکمه  مهسا کردن  باز  حال  در  که    ی صورت  ی مانتو  ی ها همانطور 

 :بود جواب داد رنگش 

امشب برنامه دارم آقا! کم   هیبه ثان  هیوا مگه مرغم؟ من واسه ثان -

 .بمونم  ششی! بالخره جناب همسر اجازه دادند شب و پستیکه ن

 :و لبخند زنان جواب داد دیسمت مهسا چرخ به

بدون   خوامی . بده نمبندِیپا  ی ادیت زجناب همسر به رسم و رسوما -

 !؟یعروس بش دی لباس سف



 

 .به سمتش رفت طنتیزد و با ش ی قهقهه بلند  مهسا

زمزمه    شیهاگرفت و مماس با لب  شیهارا با انگشت   لی  ریام  ی چانه

 .کرد

  ی واسه خانوم تو شدن آقا، حت  کنهیم  ی دختر لحظه شمار  نیا  -

 !بدون لباس عروس

  

 وهشتست یوبصدپارت#

  

به حرکت در آورد و   لی  ریتن ام  ی دستش را رو  ی د یق   یبا ب  مهسا

 .گردنش نشاند ی رو یسیخ ی بوسه 

 ریخودش عهد کرده بود امشب هر جور که شده، خودش را به ام  با

  ...بسپارد لی

امتداد   ل ی  ریام  نهی گوش تا قفسه س  ریرا از ز  اشس یخ  ی هابوسه 

 .داد

 ده، یاش رسبه خواسته  کرد یکه احساس م یزمان  قایدق و



 

 .دیمهسا را بوس ی موها  ی سرش را خم کرد و رو لی ریام

 :همانجا زمزمه کرد و

 شم؟ ینم کیمن تا خودم نخوام، تحر ی هنوز متوجه نشد یعنی -

 :و گفت  د یرا مجددا بوس  لی  ریگوش ام  ر یو ز  دیگلو خند  ی تو  مهسا

  !بذار احساس کنم موفق شدم ل،ی ریام ی بد یلیاه خ -

خودم کنترل    ی حرفا رو   نیاز ا   شتریکوچک، من ب  ی دیمتاسفم ل  -

 .دارم

را از دور کمر مهسا باز کرد و به سمت آشپزخانه    شی هادست   سپس

 .رفت تا قهوه دم کند

 .د یکنجکاو مهسا را از پشت سرش شن ی صدا

ام دادمت    یزنگ زدم و پ  یهر چ  شبیکجاست؟ از د   تیگوش  ریام -

 .ی جواب نداد 

د  لشیموبایگوش  ی ادآور ی  با از  بود،    شیپ  شبیکه  مانده  حورا 

  .داختها انبه پله  ینامحسوس نگاه 



 

 :و گفت دیبه سمت مهسا چرخ یمیبا اخم مال   سپس

 م؟ی دار  ریام نجایا -

از کوتاه شدن نامش متنفر است،    لی  ریام  نکهیا  یادآوریبا    مهسا

 :نگاهش کرد و اغواگرانه لب زد مانیپش

 .لی ریام  ،ی بیببخش ب  -

 .دیکرد و به سمت قهوه ساز چرخ نییسرش را باال و پا لی ریام

  

 ونهست یوبصدپارت#

  

 :حلقه کرد و گفت لی ریرا دور کمر ام  شیهادست  مهسا

 حواس پرت؟  ی کجاست آقا  تیگوش ،یخب نگفت -

 .شد رهیبه رو به رو خ ی اه یثان لی ریام

 نه؟  ای ستی صحبت از حورا، کار درست دانستینم

 .نزند یصالح دانست فعال حرف اما



 

ماندن    یوقت خانه  ایکه  نبود،  نماندن حورا در  هنوز مشخص  اش 

 .نداشت آبرو و غرورش را خدشه دار کند یلیدل

 :گرفت و در جواب مهسا زمزمه کرد ینفس

 ...اطرافِ نیاحتماال هم دونم،ینم -

ام  شیهادست   مهسا کمر  دور  از  رو   لی  ریرا  و  کرد   ز یم  ی باز 

 .نشست ی ناهارخور

 :گفت  زد،ی برداشت و همانطور که گاز م  زیم ی از رو یب یس

 !ایعاشقونه بوس بوس  نیاز ا  ل؟ی ری ام ی ندار لمیف -

 :و با خنده گفت دیبه سمت مهسا چرخ لی ریام

و    یخی آخه. نه ندارم تار  یکنی نگاه م  هیچ  نای! دختر اایبوس بوس -

 .برو بذار ی ترسناک دارم. دوست دار

و دوان دوان به سمت هال رفت و همزمان با شوق    دیپر  نییپا  مهسا

 :زد ادیفر

  ه ی خوب  ده یکه بترسم همش بپرم بغلت! ا  ذارمی ترسناک م  ولیا -

 مگه نه؟ 



 

 .تکان داد ی و سر دیجوابش خند در

 .کردی کودکانه رفتار م ی ادیبه واسطه تک فرزند بودنش ز مهسا

امکان نداشت حدس   دیدیبار اول م  ی او را برا   یکه اگر کس  ی حد  به

 !استو شش ساله  ست یبزند که او ب

  اش،ی ادامه زندگ  ی او را برا  لی  ریام   شان،یهاتفاوت  نیوجود همه ا   با

 .انتخاب کرده بود

  

 ی صدوسپارت#

  

 .پونه، مانده بود  ی امکیبه پ  رهیصبح نگاهش خ از

 .ها بود و مملو از زنگ خطرکه سرشار از ناگفته  یخط  کی ی امکیپ

 .خودش برد یچارگیبه ب  یکه حورا با خواندنش، پ ی امکیپ

پ  انگار ا  یتازه  به  احمد،  آتش خشم  که  بود  قرار   یتازگ  نیبرده 

 .خاموش بشود ستین



 

پونه    امکیو پ  لی   ریام  متیگران ق  لیرا باز به صفحه موبا  نگاهش

 .دوخت

 (...مارو فراموش کن ی س دار اگه جونتو دو )

 .قلبش گذاشت  ی را باال آورد و رو یگوش

 خواست؟یاز او چه م پونه

 اش؟ خانواده یفراموش

 شد؟ ی م مگر

 .را به خدا سپرده بود پدرش

 !مادر که داشت اما

 !عالمم که باشد، برادرش که بود نیبدتر احمد،

  شان،یهاکه با وجود تهمت  یوقت  کندیاش دل ماز خانواده  چگونه

 که دور هم بودند؟  ییهاهیتک تک ثان  ی برا   زدی باز هم دلش لک م

 خورد؟ یبه چه درد م ز،یعز یجانِ ب اصال

 حفظ جانش، از خانواده اش بگذرد؟ ی برا



 

 .لب نجوا کرد ری تکان داد و ز نی را به طرف سرش

گه مهمه زنده  ام نباشم؟ اصال مخانواده  شیچرا پ  رم،یاگر قراره بم )

 (بودنم؟

 .شان برودبا خودش عهد کرد که فردا اول وقت، به خانه همانجا

 !چه بادا باد هر

 !کشتی احمد او را م تاینها

 ...آن هم مهم نبود که

سرو  خودش به  بگ   یبهداشت  ی هاسیرا  وضو  تا  نماز   ردیرساند  و 

 .شبش را بخواند 

ا   شدی م  یشب   چند از  و  بود  شده  قطع  شبش  نماز  بابت    نیکه 

 .کردی احساس گناه م

خانه را به دنبال مُهر گشت    ی جا  ی آمد و جا  رونی که گرفت ب   وضو

و قامت بست تا دلش   ستادیها ا  کیسرام  ی به ناچار رو   دیند  یو وقت

 .ردیخدا آرام بگ ادیبا 

  



 

 کی وی صدوسپارت#

  

گذاشت و کنار مهسا،    زیم  ی خشک را رو   ی هاوه یپاپ کرن و م  ظرف

 .گرفت ی مبل سه نفره جا ی رو

 .داد هیتک لی ریام ی نگاهش کرد و با لبخند سرش را به بازو مهسا

 اشنه یرا دور گردن مهسا حلقه کرد و سرش را به س  شیها  دست

 :داد و گفت هیتک

 ی که جشن تولد دوستت بود. زنگ زد یشب ش،یدو هفته پ یکی -

  !ی باهام دار  یکار مهم ی گفت

 :حلقه کرد و جواب داد لی ریدستش را دور شکم تخت ام مهسا

  .حواس جمع ی افتاد آقا ادت یچه عجب  -

 ی نه یصورتش را از س  د،یبگو  ی زیچ  لی  ریام  نکهیقبل از ا  سپس

 :جدا کرد و گفت  لی ریام

 .ت یوضع نیمن خسته شدم از ا ل،ی ریام -

 :بغ کرده نگاه کرد و گفت  ی به مهسا یمیاخم مال با



 

 ت؟یاز کدوم وضع -

 :جواب داد ینشست و با لحن لوس  نهیدست به س  مهسا

هم آشنا    ی هاوقتشه با خانواده  یپس ک   ؟ی ریمنو بگ   ییایچرا نم -

 م؟ یبش

را دو طرف   شیهاکه دست   یانداخت و در حال  لی   ریبه ام  ینگاه

 :ادامه داد گذاشت،یم لی ریصورت ام

 م؟ یکن  یمون رو رسم رابطه  ست یوقتش ن -

 :و دوخت و کوتاه زمزمه کرد  ونی زی نگاهش را به صفحه تلو  لی  ریام

  .است مهسا ام هنوز تازهداغ من و خانواده -

! سه چهار ماه از فوت آرش گذشته!  لی  ریام  ی تو که کوته فکر نبود -

 دی.... آخه من نبام ینکن  یفوت کرده ما زندگ   شونیچون ا  ستیقرار ن

 از تو داشته باشم؟  یرسم ی خواستگار هیتوقع 

  

 ودو ی صدوسپارت#

  



 

  نوشتهاله #

 .دادی حق را به مهسا م  لی ریام

ساده بود    یدوست  کیشان فراتر از  سال بود که رابطه   کیبه    کینزد

 .مطلع نبودند شانیهااما هنوز خانواده 

اما   کردیم  یشان را رسمو رابطه  کردیآرش را داشت، تعلل نم  اگر

 ...االن

 .هنوز عزادار آرش بود دلش

 :گفت یرا دور گردن مهسا انداخت و با مهربان  دستش

هم بهم وقت بده. نه    گهیماهه د  ،چند ی سال صبر کرد  کیتو که   -

  .میندار رو ی جشن و مراسم شاد یام آمادگمن و نه خانواده

 بوده؟ زیآرش چقدر واسه ما عز ی ه خودت شاهدک تو

کودکانه جواب   ی به حالت قهر صورتش را چرخاند و با لحن  مهسا

 :داد

 !یدوست داشت شتریتو از اولشم آرش رو ب -



 

 .زد شیگرانه و ناراحت صدا خیتوب

 !مهسا -

 :و جواب داد دیطلبکار به سمتش چرخ یبا حالت مهسا

چه اون زمان که زنده بود چه حاال اگه ده تا   گم؟یبد م  ه،یچ -

 .نه تاش راجع به آرش بود ی زدی جمله با من حرف م

 ل؟ی ریام نهیاز ا ریغ

آرش فالن گفت، آرش فالن کارو کرد، آرش فالن    یگفت ی م  یه 

  .جا رفت

 !!گهیآرش آرش آرش! اَه بس کن د یه

 .لی  ریشدم ام خسته

 کنه؟ ینی بطه ما سنگرا ی رو دیآرش جونت با هیسا یتا ک 

به    لیدل  یاز کنار مهسا بلند شد و ب  نیناراحت و خشمگ  لی  ریام

 .آشپزخانه رفت



 

 رونیب  لیکند پتانس  دای بحث کش پ  نیا  گرید  هیاگر ثان  دانستی م

 .را دارد اشی از زندگ یکردن مهسا، از خانه و حت

 .خط قرمز او بود آرش

 .و چه االن که او را نداشت اتش،یدر زمان ح چه

  

 وسهی صدوسپارت#

  

تا آتش خشم   د ینوش  ی گریپس از د  یکیآب سرد را    وانیل  نیچند

 .درونش فروکش کند

که    یا ناراحت کند، خصوصا زمان مهسا ر  خواستیدلش نم  ی اذره

 .اش حضور داردبه عنوان مهمان در خانه

 .را برداشت و به هال رفت لیکه بهتر شد، ظرف آج حالش

مبل سه نفره    ی در خودش جمع و رو   وارن یبه مهسا که جن ینگاه

 .بود انداخت دهیخواب

 .به سمتش رفت یآرام ی هازد و با قدم  ی کوتاه لبخند



 

حالت   نیگذاشت و بعد از آن به آرام تر  زیم  ی را رو  لیآج  ظرف

 .ممکن، مهسا را در آغوش گرفت تا به اتاق ببرد

قوس  مهسا و  ب  یکش  را  و خودش  داد  تنش  ام  شتریبه   لی  ریبه 

 .چسباند

 .اتاقش را با آرنجش باز کرد و داخل رفت در

 .تخت خواباند ی به مهسا انداخت و او را رو  ی نگاه

  ی از هر گونه اتفاق   ی ریجلوگ  ی نگاهش کرد و بعد، برا  رهیخ  ی اه یثان

 .اش بود، به سرعت اتاق را ترک کردمردانه ضی از غرا یکه ناش 

 .فوت کرد رونیو نفسش را به ب ستادیدر اتاق ا پشت

 ...نبود اما ینید ضی فرا  بندیپا یلیخ

مردانگ  ی با دختر  یجنس  رابطه از  دور  به  را  نبود  محرمش    یکه 

 .دانستی م

که مهسا شب    خواستیدلش نم  چگاهیعلت بود که ه  نیبه هم  و

زمان تا  نه  حداقل  بخوابد،  کنارش  خانواده  یرا  جرکه  در   انیاش 

 .نبودند 



 

د  به اتاق  رو  گرشیسمت  و  که    یکوچک  ی نفرهکیتخت    ی رفت 

 .دیکرده بود. دراز کش هیته آمدی م نجایکه افرا به ا یمواقع ی برا

  

 وچهاری صدوسپارت#

  

را کنار گذاشت    ی ادیکه از خانه خارج شد تعلل ز  لی  ر یام  نی ماش

 .رفت رونیچادرش ب دن یو بعد از پوش

 .خارج شد آمد و از خانه  نییپا اطیرا با احت هاپله

به سمت   یعیسر  یهابه طول و عرض کوچه انداخت و با قدم   ینگاه

 .رفت یاصل ابانیخ

 .صبر کند  توانستینم نیاز ا شتریب

 .نداشت شیو آسا دیجوشی و سرکه م  ریمانند س  دلش

حداقل   ایبود تا هر جور که شده با مادرش    دهیرا به جان خر  خطر

 .پونه صحبت کند 

 .دیشیاندیم ی اها چارهبا کمک آن دیبا



 

 وبال گردنِ پسرخاله نامزدش باشد؟ توانستی م یک تا

خودش   کرد،ینم  یبود که اعتراض  اش یاون بنده خدا از مردانگ  اصال

 چه؟ 

 ی ابهیغر  ی فهم و شعور داشت که آنجا نماند و سربار زندگ  نقدریا

 .نباشد

نداشت، حاال هر چقدر   نشیدر قبال او و جن  ی افهیوظ  چیه  لی  ریام

 .هم خودش را موظف بداند

 .ستادیا یمنتظر تاکس ابانیبغل خ  ،ینفس نفس و خستگ با

 .سوار شد ش،یپاها ی درست جلو ،یزرد رنگ نیتوقف ماش  با

 .که احمد امروز را سرکار رفته باشد  کردیدلش دعا م در

 .شینوای ب  ن ینه خودش تحمل کتک خوردن را داشت و نه جن  گرید

  

 وپنج ی صدوسپارت#

  

 .شد  ادهیگرفت و پ یسشان توقف کرد، نفخانه ی که جلو یتاکس



 

 :بغل راننده رفت و گفت  شهیسمت ش  به

 .ارمیم تونهیاالن کرا د، یآقا چند لحظه صبر کن -

 .روشن کرد یگاریتکان داد و س ی حوصله تنها سر یب ی راننده 

 .دیشان چرخچشم از او برداشت و به سمت خانه  حورا

 وار یکه به د  یتیتسل  ی هاو بنر  یمشک  ی هارا با غم به پارچه  نگاهش

 .شان زده بودند انداختخانه

 .د یسمت در رفت و با استرس به در کوب یآرام به

با آسودگ  د یپونه را شن  ی که صدا  دی نکش  یطول به   یو نفسش را 

 .فرستاد رونیب

باز کردن در را داشت نشان م  نیهم برادرش    دادی که پونه قصد 

 .ستیخانه ن

باشد    چرا نداشت احمد خانه  امکان  مونث که  باز   یو جنس  را  در 

 !کند

 .باال برد تا به گوش پونه برسد  یرا کم شیصدا



 

 .منم، حورا -

نگاهش    دهیترس  که در به سرعت باز شد و پونه   دیطول نکش  ی اه یثان

 ...کرد اما او

 کردی صورت پونه بودند نگاه م  ی که رو  ییها  ی به زخم و کبود  ناباور

 .ودسلب شده ب یو بدنش از هرگونه واکنش

م  ندانسته کبود  نیا  دانستی هم  و  نامردش    ها،ی زخم  برادر  کار 

 ...بوده

 چرا؟  اما

زودتر به خودش آمد و با ترس زمزمه   د،یحورا را د   یجیکه گ   پونه

 :کرد

 تو؟  ی و از دست دادحورا؟ عقلت یچرا برگشت -

  

 وشش ی صدوسپارت#

  



 

 ی را با نگران   شیهاکه جواب پونه را بدهد داخل شد و دستآن  بدون

 .دو طرف صورت پونه گذاشت

 :دیپونه نگاه کرد و نال ی کرده به چهره از درد تو رفته بغض

 چرا زده؟  گه یچرا؟ تورو د -

 :صورتش را عقب برد و با التماس جواب داد پونه

  .کار هممون تمومه نهی بب نجاینمون حورا، به قرآن احمد تورو ا  -

 :زمزمه کرد خت،یریکه آشکارا اشک م یحال در

رفتارم؟   نیکردم که مستحق ا  کاریکردم پونه؟ چ ی من چه گناه -

از خونه و خونواده طرد   یبه خاطر حاملگ  ی کدوم دختر   حاللش 

  شه؟یم

 :تکان داد و گفت ی با تاسف سر  پونه

نه مامان  و منطقش رو از دست داده حورااحمد عقلش - . نه من 

  .می شینم فشیحر

 یحوال  نی! احمد هار شده حورا، اترسمیازش م  گه یخدا که د  به

 .ذارهیات نمکنه زنده  داتیپ



 

 ی هاتوجه به گفته   ی به ساختمان انداخت و ب  یبا بغض نگاه  حورا

 :پونه، زمزمه وار گفت

  ...پونه رمیمیبا مامان حرف بزنم. دارم م دیبا -

 ...ی برا  یدرست تیحورا االن اصال موقع -

 :جمله پونه را قطع کرد و قاطعانه گفت یناراحت با

 !دی با مامانم حرف بزنم! با دیپونه با -

 :لب زمزمه کرد ریرا باال انداخت و ز شیهاناچار شانه  پونه

  .گفتم  هاروی حورا. من گفتن یخود دان -

کرد و به سمت ساختمان راه افتاد اما   نییسرش را باال و پا  حورا

سمت پونه   یراننده تاکس هیکرا یادآوریدور نشده بود که با  ی قدم

 :و با خجالت گفت دیچرخ

 .شو بده لطفا هیراننده دم دره... کرا -

پولش را   فیتا ک  دیگفت و جلوتر از حورا به خانه دو  ی اباشه   پونه

را نگاه    شانیو با صفا  بایز  اط یح  ی جا  ی جا  یبردارد و حورا با دلتنگ 

 .کردی م



 

  ...نگاه کند قیرا عم زیهمه چ کردیوادارش م  یحس

د  انگار بود  شده  متوجه  هم  ا  گریخودش  حضورش    نیدر  خانه، 

 .ستین  یشگیهم

  

 وهفت ی صدوسپارت#

  

  ص یخم کرده بود، تشخ  شیپشت قامت مادرش را که داغ حاج بابا  از

 .داد

ب  جلو ب  یرفت و  از پشت بغلش کرد و   هیبلند گر  ی ا صدامقدمه 

 .کرد

 .دانستی را تنها خدا م اش ی دلتنگ حجم

 .ستیگریو م کردیتن مادرش را استشمام م عطر

 :لب گفت  ریخش دار، ز ییمادرش با صدا 

  ...حورا -



 

  ش یرو به رو  اقیرا از دور کمر مادرش باز کرد و با اشت  شیها  دست

 .ستادیا

و شکسته   ریچند روز انگار ده سال پ   نیکه در ا  یبغض به صورت  با

 :دیشده بود نگاه کرد و نال

سه روز، انگار   ی جانِ دل حورا؟ حرف بزن مامان. حرف بزن که جا -

 ....حرف بزن تاج سر من دم یرو نشنقشنگت  ی سه ساله که صدا 

بلند   ی سر حورا را به بغل گرفت و هر دو با صدا  یبا دلتنگ   مادرش

 .کردند هیدر آغوش هم گر

مادر و    ی برا  نیبودند و ا  ده یرا ند  گر یکدیبه سه روز بود که    کینزد

که   ادیرا بدون هم نبودند ز  ی شب  یسن، حت   نیکه تا به ا  ی دختر

 !نه، فاجعه بود

  ند، ی مبل بنش  ی دور کمر مادرش انداخت و کمکش کرد رو   دست

 .نگاهش کرد اقیاو نشست و با اشت  ی پاها ی جلو  ی سپس با دلتنگ

 سه روز نمرده بود؟  نیدر ا چگونه

 :حورا گذاشت و لب زد ی چانه ریدست ز مادرش



 

 ...دختر خطا کارم -

 :بغض کرده سرش را به چپ و راست تکان داد و زمزمه کرد حورا

 .خطا نکردم مامان. به روح آرش... به، روح حاج بابا. خطا نکردم -

 .استفاده کند  زانشیز )روح( عزکلمه )جان(، ا  ی داد تا به جا جان

 ...باورش کند  دیگفت تا شا اما

  

 وهشتی صدوسپارت#

  

انداخت و   کردی به دخترش که با غم نگاهش م  یخانم نگاه   سیان

 :لب زمزمه کرد ریز

  ؟یحاج ی با ما ته تغار ی کرد  کاریتو چ -

 :زد و آرام تر ادامه داد یهق

 با تو؟  میکن  کاریما چ -

 .مادرش گذاشت  ی زانو ی سرش را رو  حورا



 

 ...دیکشی م خجالت

مسائل با مادرش صحبت   نیسن امکان نداشت راجع به ا  نیتا به ا 

 !کند اما امروز الزم بود

 ...اشیگناه ی رفع ب ی برا

 ...آرام کردن قلب مادرش ی برا

 :گرفت و با بغض شروع کرد  ینفس

 .خلوت بود  هیهم رفته بودن و آتل  های مشتر  نیآخر وقت بود، آخر -

. منم قبول کردم...  م یکنار هم باش  شتریداد امشب و ب  شنهادیپ  آرش

آرش چقدر دلم خوش بود؟ نتونستم نه    شی پ  یدونی و که ممامان ت

  .بگم 

زد  م،یخورد  شام آ  م،یحرف  هم    ی ندهیاز  کنار  در  خوشمون 

 ...م ی،گفت 

 ...... خببعد

 .به مادرش انداخت ی را باال آورد و نگاه سرش



 

آرش   یهالحظات آن شب و ناز و نوازش  ی ادآور ی که از    یدر حال 

 :داد غرق در حسرت شده بود ادامه

  ی صبر کنه... گفت حاللشم، محرمشم...زنشم! راض  تونهی گفت نم -

 .آرش قبول کردم ی هانبودم اما قبول کردم. به خاطر برق چشم

د  گفتم  روز  عقد   گهیچند  گناه    شهیم  میشوهر  محرممه!  االنم  و 

  .کنم ینم

کردم که   یهر جور شده دل خودمو راض  ینبودما ول  یراض  مامان

 .کنم  یکه محرمم بود و راض یآرش

  .نتونست مامان یول

 .د یها کنار کشلحظه نیآخر درست

  .یستین یکه راض   زننیچشمات داد م گفت

به  به باز  هی...  نم  یمعمول  ی نامزد  و  کرد  شانس   دونمیقناعت  از 

ن  ایخوبمه   و  با همون رابطه نصفه  بدم که  من حامله   مهیشانس 

 .شدم 

  



 

 ونهی صدوسپارت#

  

 ستادی مادرش بلند شد و پشت به مادرش ا  ی پا  ی خجالت از جلو   با

 :و ادامه داد

 .دختر باکره که از نامزد حاللش بارداره هیام مامان. من باکره  -

  قت یو باهم تشو  میخاراتت بگو؟ بگو همه بشنوخب؟ بازم از افت -

. همه های وقت خجالت نکش  هی...  نمی !  بگو ببیحاج  یسوگول   می کن

 .راحت باش میخود

احمد، هم او و هم مادرش به سرعت سمت در   نیخشمگ ی صدا ای

 .دندیچرخ

. زدندیدو دو م  شیهاحبس شده بود و چشم  نهیس   ی تو  نفسش

 .را احمد هم بشنود  شیهاتوقع نداشت حرف

به پونه   ی مادرش و سپس نگاه  دهیبه رنگ پر  یترس ابتدا نگاه  با

 .انداخت دیلرزی بود و علناً م ستادهیکه پشت سر احمد ا

 نجا؟ یا یپاتو گذاشت یبه چه حق -



 

ترسان را نگاه    ی که مانند گرگ، حورا  ی خانم به سمت احمد   سیان

و خواست چ  کردی م پ   دیبگو  ی زیرفت  احمد  و    شیکه  قدم شد 

 :زنان گفت ادیفر

  .احترام خودتو نگه داد مادر -

اما من گرگ روزگارم. امثال    ،یشی هرزه م  نیخام ا  ی اساده   شما

  .شناسمیخوب م نویا

  شیاش را تمام نکرده به سمت حورا حجوم آورد موهاجمله  هنوز

 .چادر در چنگ گرفت ری را از ز

گفت و با هر دو دستش، دست احمد را گرفته بود تا   یآخ  حورا

 .کند  شیرها

همسرش،   ی هامادرش و التماس  ی ها  نیتوجه به ناله و نفر  یب  احمد

 :کنار گوش حورا لب زد ضی با غ

و حاال که گندش    ی دیو اون خواب  نیا  ریز  یرفت  م؟ی خر   ی فکر کرد -

 ؟یجمعش کن ،ی باز   بمیبا ننه غر ی خوایدر اومده م



 

ا  نه خانوم.  م  نجایحورا  نماز خونده  توش  داره!   ی ! جاشه یحرمت 

 .ست یمثل تو ن ییهاهرزه

  

 صدوچهلپارت#

  

راه خانه خودش را    ،یشان رساند و بعد از تک بوقرا به خانه   مهسا

 .گرفت  شیدر پ

 .اش بپردرا باال برد تا چرت یق یموس ی صدا

شلوغ و پرکار   ی ادیامروزش، ز  فتی بود و ش   دهیرا خوب نخواب  شبید

 .بود

را باز   اشن ی سنگ  ی هاپلک  ی ال   ی باعث شده بود که به سخت   نیا  و

 .نگه دارد

 .داشت امروز عصر، حورا را به دکتر زنان ببرد میتصم

آزما   طبق زمان  االن  او  اش  مرحله دوم  ی غربالگر  شاتیمحاسبات 

  .بود



 

فراتر از واجب    ی زیچ  نیاطالع از سالمت جن  ی که برا   یشاتیآزما

 .بود

 یطیاول نرفته بود و االن تحت هر شرا  ی غربالگر  شاتیبه آزما  حورا

 .دادیرا م شیآزما نیا دیبا

 مانیبرود اما در لحظه آخر پش  اطیدر را زد و خواست به ح  موتیر

 .شد و دنده عقب گرفت

زن باردار هر لحظه   کیباردار بود! و او اصال حواسش نبود که    حورا

 .هوس کند ی ز یامکان دارد چ

 .که نبش کوچه بود راه افتاد یسرعت سمت سوپرمارکت بزرگ  به

ج   ی جلو کت  آوردن  در  از  بعد  و  کرد  پارک   اش، ن یسوپرمارکت 

 .شد  ادهیپ

که مختص    یزد و به سمت قسمت  شیموها  ی را رو  اشی دود  نکیع

 .و تنقالت بود راه افتاد یبه انواع خوراک

  نش یدر اطرافش بود و نه مراجع  ی نداشت، نه زن باردار  ی اتجربه

 .باردار بودند



 

که   ییهازیبخرد اما طبق چ  دیبا  ی زیچه چ  دانستی هر حال نم  به

رفت و   جاتیگرفته بود به سمت قسمت ترش  ادی از گوشه و کنار  

 .برداشت چند نمونه لواشک و آلوچه

 ...به سمت صندوق برود اما  خواست

  ش یرا در پ  جاتی نیریو کلوچه و انواع ش  کیراه قسمت ک  مان،یپش

 .گرفت

 ی ن یرینباشد و دلش ش  یترش  ارشیحورا و  دیخودش گفت شا  با

 .بخواهد

  

 ک یوصدوچهلپارت#

  

عقب    یدستش حمل کرد و صندل  ک یرا با    دیخر  ی ها  کیپالست

 .گذاشت

کرد و    یسرعت، مسافت کوتاه را ط  نیفرمان نشست با آخر  پشت

 .به خانه رفت 



 

پارک  نش ی ماش در  خوراک  نگیرا  برداشتن  از  بعد  و  ها    یگذاشت 

به   ی سمت خانه خودش رفت تا لباسش را عوض کند و بعد سر

 .ا بزندحور

 .اش را با آرنجش باز کرد و داخل شدخانه در

 یرو  یحال  یکانتر گذاشت و با ب  ی را رو  دشیخر  ی ها  کیپالست

 .را بست شیهاو پلک  دیمبل دراز کش

شده بود که    ادیز   شیرو  یو عصب  ی چند مدت آنقدر فشار کار  نیا

 .استکه تحمل کرده کردی م نی خودش را تحس

را   شیهاچشم  گریماه د  کیرا داشت که االن بخوابد و    نیا  قدرت

 .باز کند

ا  ی ریجلوگ  ی برا ا  کهنیاز  به سرعت  نبرد  و سمت   ستادیخوابش 

 .رد یاتاقش رفت تا دوش بگ

--------------------------------- 

سر    شیکه گرفت سرحال تر از قبل به کارها  یاز دوش کوتاه  بعد

 .طبقه باال شد یراه های اه خوراکو سامان داد و بعد به همر



 

 .در اتاق مکث کرد و چند ضربه کوتاه زد پشت

وقت  ی الحظه  چند و  ماند  نشن  یجواب  یمنتظر  حورا  جانب    د، یاز 

 .تر از قبل در زدمحکم

شود چرا   داریهم هست ب ضربه محکم به در زد تا اگر خواب  نیچند

 .گرفته بود شینوبت دکتر برا گرید میساعت و ن کیکه 

  

 ودو صدوچهلپارت#

  

 .را پشت در منتظر ماند ی اقه یچند دق  ینگران با

 .به ساعتش انداخت ی نگاه

 ...اشد اماخواب ب دیخودش فکر کرد که شا با

  .تفاوت باشد  یهم نتوانست ب  باز

 .که حورا سابقه غش و افت فشار را داشته بود چرا

 :را باال برد و گفت شیصدا



 

  ؟ی دیحورا خانم؟ خواب -

 :زد ادیکرد و نگران تر از قبل فر  یمکث

  حورا؟ -

 .را کنار گذاشت تعلل

 .د یکش نییدر را پا رهیدر قفل نباشد دستگ دیشا  نکهیا دیام به

 .بود که در قفل نبود اشیشانس از خوش و

 اش ی واحد نقل  ی جا   ی جا  ،یاتالف وقت داخل شد و با نگران  بدون

 .را نگاه کرد

سمت    اطینکرد با احت  دایکه حورا را داخل هال و آشپزخانه پ  یوقت

 .اتاق خواب رفت

 .و چند ضربه کوتاه به آن زد ستادیاش ادر بسته  پشت

 .نکرد در را باز کرد افتیاز حورا در  یکه مجددا جواب یوقت

 ...نبود حورا

 ...از او نبود ی اثر چیه اصال



 

 .نبوده  نجایچند روز را ا نیکه اصال ا انگار

 .ستادیرفته را برگشت و مستأصل وسط هال ا راه

لب با    ریو ز  دیمرتبش کش   شیبه پشت گردن و سپس ته ر  یدست

 :دیغر یتوام با نگران یحرص

  ...آخه تو یکجا رفت -

 .مبل انداخت ی را به رو نگاهش

 .در دلش روشن شد  ی دیام ی کور سو  لش،یموبا  یگوش دنید با

  

 وسهصدوچهلپارت#

  

ل  ی رو و  پ  ستیمبل نشست  و  تا   شیهاامکیتماس  را چک کرد 

 .کند  دایاز حورا پ ی اثر دیشا

که حورا چند بار با او تماس گرفته بود   یناشناس   ی به شماره   ی نگاه

 .تماس را گرفت کونیآ  ی دواریانداخت و با ام



 

 ی هاقجز بو  ی بلندگو زد و منتظر پاسخ ماند اما خبر  ی را رو  یگوش

 .آزاد نبود

 .هم تماس گرفت اما جواب نداد  گریبار د نیچند

شد تا   نیی طبقه پا  یراه  قیو بعد از چند نفس عم  ستادیا  ینگران  با

 .حورا بزند ی به خانه پدر ی سر

  ی اکند اما چاره   دایحورا را آنجا پ  عینداشت بعد از آن وقا   ی دیام

 .هم نداشت

 .که بلد بود آنجا بود ییجا تنها

 .ندارد ی خودش فکر کرد که ضرر با

 ...آنجا بود که چه بهتر اگر

م  نبود حداقل  آشنا  توانستیهم  و  دوست  مورد    یانیآدرس  که 

 .ردیاعتماد حورا بودند را بگ

 ...بچه نبود که نگران گم شدنش باشد، اما  حورا

 !بود اش یی تنها نگران



 

 .امانت آرش بودنش نگران

 .بود نشیها، نگران اوضاع و احوال جن نیاز ا شتریب دیشا و

نتواند نسبت به رفتن    شدی که داشت باعث م   یلیهر حال، هر دل   به

 .تقاوت باشد ی خبرش، ب یب

پا  هاپله سرعت  به  ک  نییرا  برداشتن  از  بعد  و  سوئ   فیآمد    چی و 

 .رفت  رونیب  نشی ماش

  

 وچهارصدوچهلپارت#

  

هال پرت کرد و   یحورا را با خشم از سرش در آورد و گوشه  چادر

 .زد ادیفر

  .که دلم کمتر بسوزه  نیی پا اریحرمت چادر و ن -

و با    دیاحمد عقب کش  نیسنگ   ی هادست    ریخودش را از ز  حورا

 .زد ادیفر هیگر



 

من   ی! هر چیتهمت بزن ی ! حق نداری کن نیبهم توه ی حق ندار -

کردم نامرد؟    کاری مگه چ  ؟یشکنی تو حرمت م  دارمی حرمت نگه م

  مون؟یرابطه خون ی رو یکردم که چشماتو بست کاریچ

خدا  به ز  ییهمون  م  ی دار   اشهیسا  ریکه  که   ی شکنیدل  قسم، 

  !شکم من حاللهتو  ی بچه

خاموش کرده    قی حقا  ی روزها چراغ منطقش را به رو   نیکه ا  احمد

حورا    ی مادرش، بازو  ی هاپونه و ناله  ی توجه به التماس ها  یبود، ب

 :و همزمان گفت دیرا گرفت و به سمت در کش

و    نیا   ریز  ی قسم خدارو واسه من نخور که اگه خدا پرست بود -

  !حورا رونی!  گمشو برو ب یدیخوابیاون نم

آمد و خودش را   خته یدوان دوان به سمت احمد افسار گس  مادرش

 :دیاو و حورا کرد و نال انی سد م

اما   - کاره...  خطا  بشم.  باالت  و  قد  قربون  کن.  صبر  مادر،  احمد 

ت شکسته... اما خواهرته. تو ببخشش باالم. تو حالل  خواهرته! حرم

 .کن نور چشمم



 

 :به مادرش انداخت و زمزمه کرد ی بغض کرده نگاه حورا

خطا کارم؟ باشه... باشه    ن یکنی حرفامم فکر م  دنی بعد شن   یحت -

 .مادر

 .ن یبه خاطر منِ خطاکار التماس نکن 

 .ذارهی نم نجایپاشو ا گهیحرمت شکن د  ی حورا

مادرش، حق به جانب    یپوست  ری ز   ی ها  ی که انگار با طرفدار  احمد

را ترسناک تر   شی هاغبغب انداخت و اخم  ی تر از قبل شده بود، باد

 .دی از قبل در هم تن

ب  ی نگاه  ،یوحش   ی گاو  چون به  را  انداخت ونفسش    رون یبه حورا 

 .فرستاد

حورا را گرفت و به سمت    ی خشم مادرش را کنار زد و مجددا بازو  با

  ی رفت تا به قول خودش دندان لق و کرم خورده را برا  اطیدر ح

 .ببرد  نیاز ب شهیهم

  

 وپنجصدوچهلپارت#



 

  

به رو به رو نگاه کند حورا   نکهیرا با خشم باز کرد و بدون ا  اطیح  در

 :زد ادیپرت کرد و فر رونیرا به ب

 !ذارمیت نمزنده   وفته یخونه ب واری د  ی رو اتهیسا -

 ی برخورد کرد و برا  نیخشمگ  لی  ر یستبر ام  ی نه یمحکم به س   حورا

را محکم دور   شیهادست   ی فکر  چی از افتادنش، بدون ه  ی ریجلوگ

 .حلقه کرد لی ریکمر ام

 ی هابه چشم   رهیو ترسناکش خ  یهمانطور که نگاه برزخ  لی  ریام

دستش را باال آورد و آرام دور کمر حورا حلقه   کیقرمز احمد بود، 

 .کرد

 خ یفضول م  ی هاهیمهم نبود وسط کوچه هستند و نگاه همسا  شیبرا

 .آنهاست 

 .شدی شت که نگاه احمد از آنها برداشته نمندا یتیاهم شیبرا

 .به معذب بودن حورا هم فکر نکرد یحت

 ...خواست آرام کند تن لرزان امانت آرش را فقط



 

کنارش   لی  ریام  یطینگفته به حورا بفهماند تحت هر شرا  خواست

 .ماندی م

 :دیغر هیزد و با کنا یعصب  ی پوزخند احمد

 !به به صاحبشم اومد دنبالش -

 :جواب داد اش ه یتوجه به کنا یدندان بر هم فشرد و ب لی ریام

  !چادر -

 :گفت  یجیکرد و با گ کیرا بهم نزد شیاَبروها  احمد

 ؟ یچ -

روسر  لی  ریام به  را  بود    ی نگاهش  افتاده  گردنش  دور  که  حورا 

 .دیسرش کش ی انداخت و آن را آرام رو

 :زمزمه کرد ی شتریب د یبه احمد انداخت و با تاک  ینگاه همزمان

  !اریچادر حورا رو ب  -

 :زد و با طعنه ادامه داد ی پوزخند سپس

 !چشم نامحرم باشه  ی دوست ندارم ناموسم بدون حجاب جلو -



 

 !اگه... توهم زده باشم که خطا کاره یحت

  

 وششصدوچهلپارت#

  

  ینژادصاحب _هاله#

 ریبه خودش شده بود، با خشم ز  لی  ریام  هیکه متوجه کنا  احمد

 :دیلب غر

  ی ل یخونوادس! لکه ننگ فام   نیخونه و ا  نیا  یناموست غده سرطان -

 ...یملک

 !روخودتو پسر خالت ی کن ببر پس مونده  جمع

 .نیزیحرمت حاج فتاح و تو محل نر نیاز ا شتریب

 .ختمی و جلو چشمات نرناموست رو تا خونش نیا ببر

آرام  حورا به  بود  از خال خارج شده  تازه  انگار  از   یکه  را  خودش 

 .دیرا جلوتر کش  اشی جدا کرد و روسر لی ریآغوش ام

 :کرد و آرام نجوا کرد لی ری کت ام ی دستش را بند لبه  سپس



 

 .میبر -

 ک ی به احمد نزد  یحواسش به حورا بود، قدم  یچشم  ریکه ز  لی  ریام

 :زمزمه کرد دیکه حورا نشنود با تهد ی شد و جور

چرا    ی! ولست یکه حورا خطاکار ن  میفهمیهم من هم تو خوب م -

  .فهممیو نم یکنی انکار م

 .نداره تیهم برام اهم ی اذره  البته

   .تموم شه لی  ریکه صبر ام ی بترس از روز  یول

 ...از اون روز  بترس

عقب تر رفت و بلند   یاحمد قدم  نیدر مقابل نگاه خشمگ  سپس

 :ادامه داد

 !!چادر حورا -

شده بود، با    یعصبان  لی  ریکه از از کالم خونسرد اما خشن ام  احمد

 :زد ادید و فربر اطیخشم سرش را داخل ح

 .زودتر گورشو گم کنه  اریدختره رو ب نیچادر ا  -

  



 

 وهفت صدوچهلپارت#

  

  ینژادصاحب _هاله#

سرخ چادر حورا را به دست احمد داد و از ترس    یهابا چشم   پونه

اش،به اجبار به داخل رفت و پشت در پناه گرفت تا    گرخ یوبنگاه ت

 .ناحق همسرش را بهتر بشنود ی هاصحبت 

زانو زده بود،   اطی ح  ی تو  یحال  یخانم که تا به آن لحظه با ب   سیان

  .و سمت در رفت ستادیا ی به سخت

 بود،   ز ی عز شیبرا حورا

 .بود زیهم عز ی ادیز

 .کند ی مادر ینکرده بود که احساس ب ی کار گاهچیه

 ...را درست مانند دختر خودش، بزرگ کرده بود اما او

 !بود و احمد دردانه خودش اشی هر حال فرزند هوو به

 .پسرش بود اشتیاگر حق هم با حورا باشد، اولو یحت



 

اش، ناخودآگاه دست خودش نبود!  چرا که احساسات مادرانه  نیا  و

 .دادی لوه مگناه ج یاحمد را ب

  ی قدم  نکهیاز داخل رفتن پونه راحت شد بدون ا   الشیکه خ  احمد

  ش یپ   لی  ریجلو بگذارد، چادر را به سمت حورا پرتاب کرد اما ام

 .گرفت  یدستش به راحت کیکرد و آن را با  یدست

کش چادر   ش،یهابه احمد انداخت و در مقابل چشم  یمتاسف   نگاه 

 .د یکش را با هر دو دستش گرفت و از هم

 :سر حورا قرار داد و زمزمه کرد ی آن را رو یبه آرام  سپس

 .میحاال بر -

نمناک و البته قدرشناسانه نگاهش کرد و جلوتر از    یبا نگاه  حورا

 .رفت  نشیسمت ماش لی ریام

  

 وهشتصدوچهلپارت#

  



 

که از بابت دور شدن حورا راحت شد، به سمت احمد که    الشیخ

جلو قلدرانه  ا  ی همچنان  م   ستادهیدر  نگاهش  و  قدم   کرد،ی بود 

 .برداشت

به شرط   ی و شر  ییدعوا   آدم اما فقط  پا  ینبود،  ظلم وسط    ی که 

 !نباشد

 .شود  مالیحق حورا پا  دادی اجازه نم رتشیغ بارنیا

 احمد، ی قدم جلو  کیکمتر از  ی افاصله  با

نشان    یاش را به خوب و بدون نقص   ده یکه اندام ورز  یی بایبا ژست ز 

  .ستادیا داد،ی م

 :نگاهش کرد و گفت ی با طلبکار احمد

 ؟ ی خوای ها؟ نکنه جهاز هم م -

 شد ی موجب م  نیسر و گردن از احمد بلندتر بود و هم  کی  بایتقر

 .که از باال به او نگاه کند

 .احمد زد و صافش کرد یمشک  راهنیپ قهیرا آرام به  دستش

 :کند، گفت  یاحمد نگاه ی هابه چشم   نکهیبدون ا  سپس



 

خان داداش! حورا خودشم نخواد من تمام   یفکر نکن بچه زرنگ -

 ی خوشحال  یلی. پس خرونیب   کشمی محق و حقوقشو از حلقومت  

 .نکن

عقب رفت و   یکه آماده حمله بود، قدم ی توجه به احمد ی ب سپس 

 :احمد ادامه داد یدر نگاه برزخ رهیخ

برا - پدر  ی جهاز  ارث  از  حورا  به    یلیخ  شیسهم  جهازشو  کمه! 

 !رمیگی حقشو من م یاش بردار، ولبچه  یعنوان صدقه سالمت

تهد  احمد از   ریبود که غ  لی   ریام  ی ارکانهیز  ی هادیآنچنان مسخ 

 .نشان نداد یواکنش چیاش هزدهو بهت  نینگاه خشمگ

اش را به نشانه دو انگشت   شیهاحسن ختام حرف  ی هم برا  لی  ریام

 :لب زمزمه کرد  ری زد و ز اشی شانی به پ ،یخداحافط

 !بعدمون باش داریمنتظر د -

  

 ونهصدوچهلپارت#

  



 

داده بود اما...ذهنش    هیتک  لی  ریام   نیبه بدنه ماش   دیو ناام  خسته

 .مادرش بود ی هاصحبت  ریکامال درگ

از مادرش دلگاز احم  شتریب  کردیحاال که فکرش را م  اصال  رید، 

 .بود

  ستد یاحمد با  ی جلو  است،ده یرا شن  شیهاصحبت   ی داشت وقت  توقع

 .متهم کند یو نگذارد حورا را به هرزگ

 !کند او خطاکار است  دیباز هم تاک نکهیا نه

 ست؟یباز ن   نی مگه در ماش -

د  ل،ی  ریام  ی صدا  با و   ن،ی ماش  گریاز سمت  آمد  به خودش  تازه 

 :صادقانه زمزمه کرد رلبیز

 .امتحان نکردم دونم،ینم -

و همانطور که سوار    یرگیخ  لی  ریام برداشت  از حورا  را  نگاهش 

 :جواب داد شد،ی م

 .سوار شو هوا سرده -

 .سوار شد ل،ی ری را تکان داد و به طبع از ام سرش



 

 .مرد خجالت زده بود  نیا  ی تا به چه اندازه جلو  دانستی خدا م   فقط

ط  هزاران تصادف    نیا   یبار  آن  در  کاش  که  بود  کرده  دعا  مدت 

 .ماندی همراه آرش بود و او هم زنده نم ،یلعنت

 .از هزاران مرگ هم سخت تر بود شیبرا یزندگ نیا

بودش،    دهیبار هم ندکه تا قبل از مرگ آرش، سر جمع ده  ی مرد

 .دیکشیاو را م ی هایداشت جور بدبخت 

 :به حورا انداخت و گفت ی نگاه یچشم ریز لی ریام

  ی نوبتت بود... ول   شی پ  قهیبرات نوبت دکتر گرفتم. حدود ده دق -

 .مطب هنوز  بازه

حواس جواب    یانداخت و ب   لی  ری ام  ی رخ جد  میبه ن   ییگذرا  نگاه 

 :داد

 .دکتر چرا؟ من که حالم خوبه -

 :و گفت دیبه سمتش چرخ لی ریام

. هر چند، به سالمت خودت هم نی از سالمت جن  نانیطمواسه ا -

 !ستین  ینانیاطم



 

  

  صدوپنجاه پارت#

  

متوجه نشده بود نگاهش را   یرا به درست  لی  ریکه منظور ام  حورا

 :جواب داد یاز او برداشت و با ناراحت

سر چهارتا حرف پوچ، پشت پا    ن؟یکردی م  کاریمن، چ  ی شما جا -

  ست یمنن، من ب   ی اونا خانواده   لی  ریتون؟ آقا امبه خونواده  نیزدی م

  .کردم یو پنج سال عمرمو با اونا زندگ

  .کننی ه اشتباه فکر مشون کنم کقانع  نکهیندارم جز ا ی اچاره

 ...ندارم! هر چند االن ویمن به جز احمد و مامان کس چون

 :فرستاد و آرام تر از قبل ادامه داد رونیرا به شکل آه به ب  نفسش

  ...اونا ندارم شی پ ییجا شهیداره باورم م گهید -

حورا به شکل    کردیکه احساس م  ییهاکه تا اتمام جمله  لی  ریام

 .کرده، سکوت کرده بود انیدرد دل ب

 :صادقانه جواب داد اندازد،یبه حورا ب ینگاه  کهنیا بدون



 

خصوصا   ، یرفع اتهام از خودت تالش کن  ی حق توعه که برا  نیا -

 ...یخونوادت. ول ی جلو

پا  اومدنت    تیو ضعف جسمان  نییمن منظورم فشارخون  نه  بود. 

 .خونوادت شیپ

 .نگفت  ی ز یچ گریانداخت و د نییا با خجالت پاسرش ر  حورا

تند و حق به جانب صحبت کرده بود    یندانسته با او کم  کهنیا  از

 .دیکشی خجالت م

 ازیدکتر ن  دیکه بگو  دیزبانش به تعارف هم نچرخ  یکه حت   ی طور  به

  !ندارد

برساند تا دوباره مزاحمش   ی اکه او را به مسافرخانه  دیبگو  یحت  ای  و

 .نشود

تا رس  حیرجت ام  دنیداد  نظر  کامال سکوت   ل،ی  ریبه مقصد مورد 

 !نزند ی گر یکند تا گند د

  

 ک یوصدوپنجاه پارت#



 

  

ناخواسته    لیکه متوجه دل  لی  ریام بود،  سکوت مطلق حورا شده 

 .خواستی دلش قهقهه زدن م

سرفه  ی طور  به تک  با  را  راه  تمام  فشردن    یالک  ی هاکه  و 

 .شده بود دنشیمانع خند گر،یکدیبه  شیهادندان

زنان  ی جلو دکتر  همکار  یمطب  از  تبحر    کشینزد   ی هاکه  و  بود 

شدنش    ادهیاش داشت، پارک کرد و همزمان با پ در تخصص  یخاص

 :به حورا گفت

 .شو ادهیپ -

و شانه به   ادهیپ  یگر یگفت و بدون کالم د  یلب چشم  ریز   حورا

 .شد  شیساختمان چند طبقه رو به رو یراه ل،ی ریشانه ام 

گم   م یکه ب   یدرون ساختمان، مانند کودک  تیازدحام جمع  دنید  با

 .تر کرد  کینزد لی ریشدن داشت، خودش را به ام

آسانسور انداخت و به سمت حورا   ی جلو  یبه شلوغ ینگاه  لی  ریام

 .دیچرخ



 

  ن یتا خلوت شدن ا  ترسمی م  ؟ییایها بسه طبقه رو با پله   یتونیم -

 .شه  لیآسانسور مطب تعط

 .ها انداختنگاهش را به پله حورا

را هم نداشت چه برسد   یه رفتن معمولرا  ی نبود، نا  شیدر پاها  رمق

 .به سه طبقه پله را باال رفتن

 :تکان داد و کوتاه جواب داد دییبه ناچار سرش را به نشانه تا اما

 .میها براشکال نداره از پله -

 .به سمت پله ها قدم برداشت لی ریجلوتر از ام سپس

  جه یو سرگ  یطبقه را بدون مشکل باال رفت اما خستگ  کی  بایتقر

 .بردارد ی گریکه دچارش شد اجازه نداد قدم د ی موقع یب

 ی محتوا  یرفت و احساس کرد تمام  یاهیآن چشمانش س   کی  به

 .خارج بشوند  شیاش، قصد دارند از گلومعده 

برا  تلو و  ن   ی ریجلوگ  ی تلو خورد  به د  وفتادنشیاز  را   واریدستش 

 .را بست شیهافت و پلککنارش گر

  



 

 ودو صدوپنجاه پارت#

 کی حورا، متعجب و نگران خودش را به او نزد  ی هاتلو تلو خوردن  با

 .کرد

  وار، ید  ی که نوک زبانش آمد که حالش را بپرسد، حورا گوشه  نیهم

 .شد نیپله باالتر از او، نقش بر زم کیدرست 

ز  هراسان را  دستش  و  رساند  او  به  را  خم  ریخودش  اش  شده سر 

 :د ی گذاشت و پرس

 منو؟  یصدا ی حورا؟ حالت خوبه؟ دار -

سرد حورا زد و    ی هاضربه آرام به گونه   نیچند  گرش،یدست د  با

خاص  یوقت پر  یواکنش  کنار   د،ی ند  شیهاپلک  دن یجز  را  تعلل 

 .گذاشت و بغلش کرد

توجه  ی را محکم تر به آغوشش چسباند و ب هوشی ب بایتقر  ی حورا

هارا  پله  ی مانده   یدوان دوان باق  اش،ان یمتعجب اطراف  ی هابه نگاه 

 .باال رفت



 

را  یهرزگاه م  نگاهش  بب  انداختیبه صورت حورا  هوش به   ندی تا 

 .ریخ ایآمده 

تا او را   کردیم  شتریبا هربار نگاه، نگران تر از قبل، سرعتش را ب  اما

 .زودتر به مطب برساند 

اطالع به   یو حت  یو بدون معطل  د ینفس نفس به طبقه سوم رس   با

داخل  همراهش بود،  که دور تر از اتاق، مشغول گفتگو با تلفن   یمنش

 .اتاق دکتر شد

و ترسان به   ن یدر اتاقش، خشمگ  ی کباره یبا باز شدن    یزمان   دکتر

 .دیسمت در چرخ

ام  نیاما هم  به  ب  لی  ر یکه نگاهش  هوش در آغوشش    ی و دختر 

اتاق   ی بلند شد و به تخت گوشه   زشیافتاد، به سرعت از پشت م 

 :اشاره کرد و گفت

 .تخت ی بخوابونش رو -



 

د  لی  ریام گفته   ،ی گریبدون حرف  رو  ی طبق  را  تخت    ی او حورا 

و   دیحورا بود، چرخ  ی نه یخواباند و به سمت دکتر که مشغول معا

 :گفت 

 .رو داشته جهیسابقه غش و سرگ -

 .مشغول شد  اش نهیمعا ی تنها سرش را تکان داد و به ادامه دکتر

  

 وسهصدوپنجاه پارت#

  

 .هوش آمدن حورا همراه شددکتر با به  ی هانهیمعا انیپا

لحظه از حورا برنداشته بود، با باز   نیکه نگاهش را تا به ا  لی  ریام

و خواست چ  یقدم  شیهاشدن چشم رفت  اما   دیبگو  ی زیجلوتر 

 :قدم شد و گفت  ش ی پ ی دکتر زمان

 ؟ی ندار جهیسرگ د،ید ی حالت خوبه؟ تهوع، تار -



 

  ی به زن جوان  یجیدستش را به سرش گرفت و ابتدا با گ   کی  حورا

که درست  لی ریبر تن داشت و بعد از آن به ام یکه روپوش پزشک 

 :د یبود انداخت و کوتاه نال  ستادهیسرش ا ی باال 

 ...نه -

تا  یزمان   دکتر به نشانه   زش یتکان داد و به سمت م  دییسرش را 

 .رفت

سر    ی که همچنان باال   لی  ریبه ام  ی همزمان با لبخند نگاه  سپس 

 :بود انداخت و گفت  ستادهیحورا ا 

شما   - که  دکتر    ی تو  ی دیپر  هویاونجور  کردم  هول  منم  اتاق، 

  .کرامت

 :و در جوابش گفت دیسمت او چرخ لی ریام

 ندارن؟  یمشکل -

بحث   نیدار شدن ابه ادامه  لیما  لی   ریکه متوجه شد ام  یزمان   دکتر

 :سرش را به سمت حورا چرخاند و گفت  ست،ین

 .نی بش یصندل نیا ی رو ایب -



 

رو  حورا را  بود  افتاده  گردنش  دور  که  را  چادرش  سرش   ی کش 

 .آمد نییاز تخت پا اطیمحکم کرد و با احت

 .نشست  یصندل ی رو یدکتر به آرام ی خواسته قطب

 :او نشست و گفت   ی کنار  یصندل  ی به طبع از حورا، رو  زین  لی  ریام

 .... هم ی داشته، چند بار ادیافت فشار خون ز -

 :و گفت دیچرخ لی ریسمت ام یمی مال ی با خنده  ی زمان دکتر

 کنم؟ اشنهیمن معا  نیدی دکتر اجازه م ی آقا -

  

 وچهارصدوپنجاه پارت#

  

بازگو   شیتمام عالئم حورا را مو به مو برا  خواستیدلش م  کهنیا  با

تا او به روش و تخصص   کند اما به احترام همکارش سکوت کرد 

 .برود شیخودش پ

ام  یزمان  دکتر راحت شده بود   الشیخ  لی  ریکه ظاهرا از سکوت 

 :و گفت دیسمت حورا چرخ 



 

 ؟یکه نداشت ییمرده زا ایاولته؟ سابقه سقط  ی باردار  -

تکان    نیتنها سرش را به طرف  کردی م  یجیکه هنوز احساس گ  حورا

 .نگفت ی زیداد و چ

 :فشارخون حورا را اندازه گرفت و گفت گریبار د دکتر

  .نِ ییخب بهتر شده. اما همچنان فشار خونت پا -

به    ازیاما به هرحال ن  هیعیطب  ی باردار  ی تو   ی ااندازه  کیتا به    البته

  .ی دار  ی شتریمراقبت ب 

 :دوخت و ادامه داد لی ر یبا لبخند نگاهش را به ام   سپس

مراقبت   دتریهاتون الزمه شدهول کردن  نیا  ی دکتر به جا  ی آقا -

  .نی کن

 .داشته باشه یمناسب و استراحت کاف هیتغذ دیباردار با زن

 .دارن ی دیشد یظاهرا ضعف جسمان تونخانوم

توص  حورا به  م   ی هاه یکه در سکوت   دن ی با شن  کردیدکتر گوش 

و شروع به سرفه زدن    دیپر  شیتون( آب دهانش به گلوکلمه )خانوم

 .کرد



 

و چند ضربه    ستادیرا بدهد ا  ی جواب دکتر زمان  کهنیبدون ا  لی  ریام

 .اش قطع شوددو کتف حورا زد تا سرفه ن یآهسته ب

م   یزمان   دکتر پشت  از  آب   زشیهم  سمت  هراسان  و  شد    بلند 

ها  و به سمت آن  ختیر  یآب  وانی مطبش رفت و ل  ی سردکن گوشه 

 .آمد

 .آب بخوره کمیبده  -

 .قدم شد ش یپ وانیدر گرفتن ل لی ریام

که  سپس بدون آن  ند،یرا خم کرد تا صورت حورا را بهتر بب   سرش

لب به    ریگذاشت و ز  شیهالب  ی را به دستش بدهد، آن را رو  وانیل

 :زمزمه کرد یکه تنها به گوش حورا برسد، با لحن شوخ یشکل

بمون  یسع - ب   یکن زنده  از اشتباه درش  بتونم  بگم زن    ارمیتا  و 

 !یداداشم

  

 وپنجصدوپنجاه پارت#

  



 

  ش یدر حال آت  شیهااز فرط خجالت گونه   کردی که احساس م  حورا

هم که شده، دستش    لی  ریدور شدن صورت ام  ی گرفتن هستند، برا

 .دیآب نوش ی ارا رد نکرد و جرعه

 :عقب رفت و با خجالت گفت یبه آرام  سپس

 .ممنونم -

 ؟ی بهتر شد -

 :باال آورد و جواب داد ی سرش را با لبخند کوتاه حورا

 .ممنونم خانم دکتر، بله  -

 :برگشت و گفت شیسر جا  د،یکه اوضاع را آرام د ی زمان دکتر

 ؟ ی اچند هفته  -

 !نبود ادشی

روزها را گم   یداشت که حت  ی ریقدر تنش و درگچند وقت آن  نیا 

 !اشی باردار کرده بود چه برسد به هفته 

 :وار جواب دادگاز گرفت و زمزمه  یرا به آرام لبش



 

 .دونمینم قیدق -

 :دیسرش را تکان داد و دوباره پرس دکتر

  بوده؟ یک ودت یپر نیآخر  -

 .انداخت لی ریبه ام  ینگاه  مین  ناخواسته

پاسخ بدهد،    یسواالت  نیکه در حضور او مجبور بود به چن  نیا   از

 .کردی مرگ م ی آرزو 

حضور    هرچند لطف  به  ام  نیا  ی بارهکی که  از   ل ی  ریبچه، 

 .باخبر بود زین اشی اتفاقات زندگ نیتری خصوص

آرام  نگاهش به  ام  یرا  موبا  لی  ریاز  با  کار  مشغول  بود،    لشیکه 

م نگاهش  منتظر  که  دکتر  به  و  هم    کردی برداشت  باز  و  انداخت 

 :زمزمه کرد

 .ستین ادمی -

و سپس به حورا انداخت و   لی  ر یبه ام  ینگاه مشکوک  یزمان   دکتر

 .ناچار سرش را تکان داد

 :گرفت و رو به حورا گفت یسنف



 

 .تخت بخواب ی . برو رویبش یپس الزمه سونوگراف -

که درست پشت    یآب تلخ دهانش را قورت داد و به سمت تخت   حورا

 .دی دراز کش اطیقرار داشت رفت و با احت لی ریسر ام

 .ش را باز کردمانتو  ی هانه چادرش را در آورد و نه دکمه اما

او هم که شده اتاق را ترک   یراحت  ی برا  لی  ریام  دیماند تا شا  منتظر

 .کند

  ی تر از او گوش سپرده بود تا از سالمتمشتاق  لی  ریام  نکهیاز ا  غافل

 .مطمئن شود نیجن

  

 وششصدوپنجاه پارت#

  

ام   ی نگاه  مستاصل  بود    لی  ریبه  نشسته  او  به  که همچنان پشت 

 .انداخت و به ناچار چادرش را از سر در آورد

تخت    ی را باز کرد و رو   شیهادکمه  کی به    کیلرزان    ی هاانگشت   با

 .دیسرد دراز کش



 

به حورا    ینگاه   کردی به دست م  شیهاکه دستکش   یالدر ح  دکتر

 :انداخت و گفت

 نهیس  ریو هم تا ز  شرتتی ت  ن،ییمثانه بکش پا  ی شلوارت و تا رو  -

 .بده باال 

کار  شیهاچشم  حورا و  فشرد  بهم  حرص  با  ازش    یرا  دکتر  که 

 .خواسته بود را انجام داد

 :بزند ادیتا رو به دکتر فر کردیوادارش م یحس کی

بچه پنج ساله   هیبه خدا  ؟یساکت باش شهیم ؟ینگ  یچیه شهیم )

 (!!!ارهیلباسش و تا کجا در ب دیبا  یموقع سونوگراف دونهی هم م

 .اش مسلط بشودرا بست تا به اعصاب نداشته  شیهاچشم

 .را باز کرد شیهادر دلش فرستاد و چشم یصلوات

 .ند ی بب لی ریتا ام چرخاندیبه راست م  سرش را  هیچند ثان هر

 :دیتعارف را کنار بگذارد و بگو خواستی م دلش

 (!لطفا رونیب لی ریآقا ام )



 

م  اما گاز  را  لبش  نفس   گرفت یهربار  پشت  را  حرصش    ی هاو 

 .کردی پنهان م اشقیعم

 :دیبا لبخند سمت حورا آمد و پرس دکتر

 .ی صبر کنم تا آب بخور   ستیت که پره؟ اگه نمثانه  -

هر جمله  لی  ریام با  زمان  ی که  تصور صورت حرص  یدکتر  و    یو 

 .گرفتیاش مخجالت زده حورا خنده 

کش  یدست  صورتش  برا  دیبه  خودش،   ی و  دادن  نشان  مشغول 

با    اشی گوش سرگرم صحبت  و  گرفت  دست  به  مخاطب    کیرا  

 .ذب نکندشد تا حورا را مع یالیخ

کرد    یدکتر زمان  ی هارا معطوف گفته   اشییتمام حواس شنوا  البته

 .آرش راحت شود یاز سالم بودن دردانه الشیتا خ

  

 وهفت صدوپنجاه پارت#

  



 

و با دقت به    ختیشکمش ر  ی رنگ را رو  یژل سرد و صدف  دکتر

 .شد  رهیخ توریصفحه کوچک مان

ا  آب بدون  با استرس قورت داد و  را  به    نیدهانش  بزند  که پلک 

س  سف  اهیصفحه  چ  ی دیو  تصاو  ی زی که  عددها  ری از  آن    ی و 

 .ماند   ره یخ دیفهمینم

 ی هارحمانه گاز گرفته بود که تمام پوست  یرا ب  شیهالب   آنقدر

 .کردیاحساس م شیهادندان رینازک لبش را ز

بر  استرس را  را    دهیامانش  خرابش  هم، حال  دکتر  و سکوت  بود 

 .کردیم دیتشد

به   شیبرا  ی زیچ  یبود که جز سخت  ی امهمان ناخوانده   اشن یجن

 ...بود اما اوردهیارمغان ن

 .که از جنس عشق بود یموجود کوچک یبرا دادیم جان

 ...دیجنس ام از

 .داشتند  شیبرا یبزرگ ی هاکه درس یسخت یجنس روزها از

 .بود ستادهی پا ا ی رو دنشان،یرس د یکه به ام ییروزها همان



 

 .کوچک درونش  یخبر سالمت دنیشن ی برا زدی پر م دلش

 .بهتر از او نداشت یهم حال لی ریام

را    جانیاسترس و ه  ،ی م، شادغ  اش، ی بار در طول زندگ   نیاول  ی برا

 .بود بیعج شیبرا نیو ا کردی با هم تجربه کرده م

 :به حورا انداخت و با لبخند زمزمه کرد  ینگاه می ن دکتر

عز - باردار  زمیخب  هفته هجده  جن  ،یهست  یدر  حدود   نیوزن 

 .گرم  ۳۰۰

  ی باق  ی . برایکه نگران بش  ی هست اما نه در حد  نیی جفت پا  یکم 

 نیانجام ا   طیکه من شرا  یبش  یآنومال  یسونوگراف  د یاطالعات هم با

 ... بگم که دیرو ندارم. البته با یسونوگراف

 .دیچرخ لی ریکرد و به سمت ام  یمکث

 :زد و ادامه داد یق یعم لبخند

 !دکتر پسر دار شدنتون مبارک ی آقا -

  

 وهشتصدوپنجاه پارت#



 

  

 .دیبلند شد و به سمت دکتر چرخ یصندل ی از رو ناباور

دوباره    دیدکتر دوخت تا شا  ی هااش را به لبزدهلرزان و بهت   نگاه

 .تکرار کند

شده بود که دوباره    ل ی  ریام  یجی هم متوجه گ   یدکتر زمان   ظاهرا

 :تکرار کرد

 .آقا پسر خوابالو  هیکوچولوتون پسره!   گمی گفتم؟ م یچ د یدینشن -

 .گرفت تا سقوط نکند یرا به صندل دستش

بود،    دهیکه در گذشته د  یواضح تر از خواب  بارنی آرش را ا  ی صدا

 .د یشنی م

 (؟ی دیداداش، پسرمو د لی ریام )

. انگار تازه باورش شده  دیش کشا عرق کرده   یشانی را به پ  دستش

 ...نبوده  یمعمول ی ا یرو کیبود که خواب آن شبش، 

 !واقعا پسرش را به او سپرده بود آرش

 ..... و البته حورا راپسرش



 

 .د یتر از قبل شنواضح  بارنی آرش را ا ی صدا

 (...به تو سپردم داداش، پسرم و مادرش رو )

خارجش   ایاز عالم رو  د،یکه ناخواسته از چشمش چک  یاشک  قطره

 .کرد

کش  یدست صورتش  ب  دیبه  نگاه   ی و  به  دکتر   ی هاتوجه  متعجب 

 .و حورا از اتاق خارج شد یزمان

 ه یبه در بسته شده تک  دهیخم  ی هادر اتاق مکث کرد و با شانه   پشت

 .داد

 .صورتش گذاشت و پلک بست ی هر دو دستش را رو 

اش خارج کرد و  شدهخشک  ی را به حالت آه از گلو  قشی عم  نفس

 :د یلب نال ریز

رف  -  شم ینجوریچرا من داداشم؟ من هم  ق؟یچرا آرش؟ چرا من 

 ؟ ی کرد ترن یو سنگ تمیتو! چرا مسئول ی واسه بچه  دادمیجون م

  

 ونهصدوپنجاه پارت#



 

  

به در خ  لی  ریام  ی بارهکیخروج    با بهت زده  اتاق، هر دو   ره یاز 

 .شدند 

کدامشان    چیو دور از تصور بود که ه  بیآنقدر عج  لی  ریام  واکنش

 .زدن نداشتند ی برا یحرف

 :به حورا انداخت و آرام گفت ینگاه مشکوک ی زمان دکتر

 .یبلند ش  یتونیم -

 :خودش رفت و ادامه داد زی تفاوت به حورا سمت م یب  سپس

 توی غربالگر  شی. البته سونو و آزماسمینوی م  ازتویمورد ن  ی داروها -

هم دو روز    یکی  ن یهم  ینمونده حتما ط  ی ادی. مدت زنطوریهم هم

  .رو انجام بده  شتیو هم آزما یسونوگراف

مقدمه    یحورا ب  نیبه صورت غمگ  رهینگاهش را باال آورد و خ  سپس 

 :دیپرس

 پسر دوست نداره؟ -

 :وار جواب دادآرام نگاهش را به سمت دکتر چرخاند و زمزمه حورا



 

 .ست یدکتر، همسر من ن  ی ... آقا دونمینم -

و با تعجب به حورا زل   دندیبه سرعت باال پر  یدکتر زمان  ی اَبروها

 .کند  دایپ یاز شوخ  ی زد تا رد

آمد و   ن ییتخت پا  ی که متوجه شوکه شدن دکتر شد، از رو  حورا

 :همزمان ادامه داد

 .مرحومشونم ی من همسر پسرخاله -

زده بود، سرش را تکان داد و کوتاه   رتیکه هنوز ح   یدر حال  دکتر

 :زمزمه کرد

  .متاسفم ،یاوک -

 .داد رییبحث را تغ د،یبگو ی زیکه حورا چ نیقبل از ا سپس

 .کن ی . از جو متشنج هم کامال دوری کن استراحت کن یسع -

باشه پس تالش   ادت یاز استرس ز   تونهی م  تیغش و ضعف جسمان 

مصرف کن.    ادیز  جاتی... به خاطر پسرت! مغزیباش  لکسیکن که ر

  .خام حایخصوصا پسته. البته ترج

 .زد و همزمان به در اشاره کرد ی لبخند



 

 .ی بر  یتون یم ستین یاگه سوال -

  

 صدوشصتپارت#

  

درگ  ذهنش ام  ریآنقدر  سوال  لی  ر یواکنش  که  ذهنش    یبود  به 

 .آمدینم

 .آمد رونیدکتر تشکر کرد و ب از

به راهرو که برخالف زمان آمدنشان، خلوت بود انداخت و   ینگاه

 .تر از قبل قدم برداشت دی نا ام دیرا ند لی ریکه ام  یوقت

 .وقت جرئت تنها سوار شدن در آسانسور را نداشت چیه

برود اما   نییو پاحاضر بود چند طبقه را با پله باال   یهمان کودک  از

 .سوار آسانسور نشود ییتنها

 .ها شدپله یتوجه به آسانسور، راه یب  ل یدل نیهم به

شد باعث    جه یچادرش را باالتر گرفت تا اگر باز دچار سرگ  اطیاحت  با

 .خوردنش نشود نیزم



 

 .دنبالت   ومدم یداشتم م -

 .سرش را باال آورد و نگاهش کرد  ل،ی ریام ی صدا با

 .بود ستادهیاز او ا  ترن ییچهار پله پا حدود

حال خرابش را به وضوح نشان   اش،یشانیسرخ و اخم پ  ی هاچشم

 .دادی م

 :آمد و در جوابش گفت  نییرا پا ی بعد ی پله آهسته

 .ومدمی نبود، خودم م ی ازی ممنونم. اما ن -

به حورا   کیکرد و نزد  یرا ط  بدون تعلل، سه پله فاصله  لی  ریام

 .ستادیا

 :داشت و گفت چادر حورا را در دست نگه ی گوشه 

 .راحت تره المیخ ی نجوری. ایوفت یب ترسمیم -

اندک   ی نگاه  مین  حورا فاصله  و دستبه  انداخت  با   شیهاشان  را 

 .چادر مشت کرد ریاسترس ز

 ...نبود اما ی جثه و کوتاه قد زیر دختر



 

 .شدی م دهید  زهیم زهیر  ی ادیز  ل،ی ریکنار ام در

 :د یپرس لی ریآمدند که ام نییطبقه پله را پا کی

 آسانسور خراب بود مگه؟  -

  

 ک یوصدوشصتپارت#

  

 :ارف جواب دادبدون تع حورا

  .ترسمیسوار شدن م  یینه، من از تنها -

 .به او انداخت و آهسته لبخند زد ینگاه  لی ریام

تا او را همراه به خودش به سمت   دیچادرش را کش  ی گوشه   سپس

 .آسانسور ببرد

 .مقاومت، پشت سرش به سمت آسانسور رفت  ی ا بدون ذره حورا

کرد تا حورا ابتدا سوار شود و سپس خودش   یدر مکث  ی جلو  لی  ریام

 .سوار شد



 

 .ستادندیدر سکوت کنار هم ا یکم یدو با فاصله  هر

 .انداخت لی ریبه ام  ینگاه  یچشم ری ز حورا

 .نپرسد نتوانست ی زیو چ ردیخودش را بگ ی چه خواست جلو هر

جنس  لی  ریام  واکنش اما    تیبه  نه،  که  کننده  ناراحت  فرزندش، 

 .بود آوررتیح شیبرا  ی ادیز

 .دندیطبقه همکف که رس به

 .دیباز چادر حورا را گرفت و همراه خودش کش لی ریام

 :به حورا انداخت و گفت  یبرگشت و نگاه  دندیکه رس   نیماش  به

 .بگو -

 :زمزمه کرد ل،ی ریرا به سرعت باال آورد و در جواب به ام سرش

 و؟ یچ -

 :اشاره کرد که سوار بشود، سپس همزمان جواب داد لی ریام

  یزیچ  ی خوا ی که م  زنهیکه تو ذهنته! رفتارت داد م  یهمون سوال -

 .یتونی اما نم یبگ



 

پا  معذب را  ا  نییسرش  بدون  و    یرو  دیبگو  ی زیچ  نکهیانداخت 

 .جلو جا گرفت یصندل

هم متوجه آن شده،    ل ی  ریبوده که ام  ع یرفتارش آنقدر ضا  کهنیا  از

 .گرفتیهم آرام نم دیپرسیکالفه بود اما اگر نم

 :د یلب پرس ریز ن،یبا راه افتادن ماش همزمان

 ن؟یمنو آرش ناراحت شد ی چرا... چرا از...پسر بودن بچه -

  

 ودو صدوشصتپارت#

  

 .تکان داد نیرا آرام به طرف سرش

از واکنشش بپرسد اما توقع نداشت فکر    حدس زده بود که حورا 

 .بوده ی ناراض تیکند که از جنس

 !دار بودر او خنده تصورش هم از نظ یحت

 .نداشت  یکه به او ربط چرا

 .به حورا انداخت ینگاه  مین



 

 .کردی م ی باز شیهاانداخته بود و با انگشت  نییرا کامل پا  سرش

 .باالتر برد تا زودتر به خانه برسند  ی را کم سرعتش

سخت   هر روز  چ  یدو  تنها  قطعا  و  بودند  کرده  تجربه  که   ی زیرا 

 .ودخواب ب کردیشان مآرام

که    یندهد، حداقل نه تا زمان   یجواب   ه یقض  نیداد راجع به ا  حیترج

 .هنوز خودش سردرگم بود

 .گرفت  شیسکوت کرد و به سرعت راه خانه را در پ پس

  ی با ب   د،ینشن  لی  ریاز جانب ام   یجواب  قه، یکه بعد از چند دق  حورا

 :چرخاند و آرام زمزمه کرد شهیرا سمت ش شیرو یتفاوت

 .فقط کنجکاو شده بودم -

 .به حورا انداخت ینگاه یچشم  ریز مجددا

سختش بود از خواب و احساساتش حرف بزند اما ظاهرا    کهنیا  با

 .از ناراحت شدن حورا مجبور بود ی ریجلوگ ی برا

 ...خودش نبود اما دست



 

 .حورا را ناراحت کند آمدینم دلش

 .بود  دهیطعم غم را چش  یروزها به اندازه کاف  نیدختر ا  نیکه ا   چرا

 .اضافه کند  ی اوزنه  ن،یبار سنگ  نیاو هم به ا خواستینم

  

 وسهصدوشصتپارت#

  

 .دارش شروع به صحبت کردخش ی گرفت و با صدا ینفس

آرش، خوابشو   یکیاما    ستین  ادمی  قیدق - از چهلم  بعد  روز  دو 

 .دمید

و منتظر   دیچرخ  ل ی  رینام آرش، به سرعت سمت ام  دنیبا شن  حورا

 .ادامه حرفش ماند

 ش یهاقه یبه شق   یدست  د،یخودش د  ی منتظر حورا را که رو  نگاه 

 :و ادامه داد  دیکش

 .پسره بور و خوشگل بغلش بود هی -



 

پنهانش کرده بود ادامه   ی که به سخت  یبا بغض  بارن یکرد و ا  ی مکث

 :داد

 ( ؟یدیداداش، پسرمو د ل ی ریمو گفت: )امشونه ی زد رو  -

 .فوت کرد رونیرا به ب نفسش

تر از انداخت و آرام  ختیری صدا اشک م  یبه حورا که ب   ی نگاه  م ین

 .قبل ادامه داد

که نوزاد رو گذاشت    ادمهی. فقط آخرشو  ست ین  ادمی  ی اد یز  زیچ -

 !بغلم و گفت... مواظب پسرمو ...مادرش باش ی تو

 :را باز به حورا دوخت و گفت نگاهش

  ...آرش کهنیخاطر شوکه شدم. ا نی مطب به هم ی امروز تو  -

پارک    ابانیخ  ی را گوشه  نی ت ماشادامه بدهد و به سرع  نتوانست

 .کرد

منظم،    ی کرد با دم و بازدهم ها  یفرمان گذاشت و سع   ی را رو  سرش

 .خودش را آرام کند

 .ختی ری اشک م صدای همچنان بهت زده بود و ب حورا



 

خ  شدینم  باورش آرش  جنس  ی لیکه  از  او  از  تر  ثمره   تیقبل 

 ...شان باخبر بودهعشق

 .سپرده لی ریها را به امده که آنآنقدر نگرانشان بو یحت و

 :با درد لبخند زد و گفت شی هااشک  نیب  ما

 .بعد از رفتنش هم ثابت کرد ی حت  نویعاشق تر بود... ا شهیهم -

 :د ینال هیلب با گر ریداد و ز هیتک شهیسرش را به ش  سپس

اون منم که دارم ذره     ی. ولی باشه قبول آقا آرش، تو عاشق تر -

  .شم یذره بدون تو نابود م

 .تر زمزمه کردآرام بارنیگرفت و ا ینفس

زندگ - ن  یمن  بلد  تورو  بدون  قو  یول  ستم،یکردن  کن   ی کمکم 

 ...بمونم آرش. فقط به خاطر پسرمون

  

 وچهارصدوشصتپارت#

  

 .خود بودند االتیراه را هر دو غرق در خ ی مانده   یباق



 

 ...و حورا  کردیکه بر دوشش بود فکر م  یمهم  تیبه مسئول  لی  ریام

 .ردیبگ اشی زندگ ی برا ی اد یز ماتیداشت تصم  قصد

نازپرورده سابق   یحورا  گریبود که د  دهیرس  جهینت  نیتازه به ا  انگار

 .ست ین

 !تنها خودش بود و خودش 

 ...یکس تیحما بدون

 .باشد بانینوبت او بود که پشت بارنیا

 ...و پناه پسرش پشت

 .دیای فرزندش ن ی که خم به اَبرو بودیم  ی آنقدر قو دیبا

 .به خودش باشد یداشت که متک  ازیامروز، ن ی شکننده  ی حورا

 .مادر شده بود چون

کارش را سخت    نیجز او را نداشت و ا  ی کس  ایکه در دن  یکودک  مادر

 .کردی م



 

  ی مادر بودن، قو  ی باشد، چرا که الزمه  فیضع  دیداشت که نبا   باور

 .بودن بود

 .کردیتالش م  دیبا پس

از امروز گر  با را کنار بگذارد و   تیو شکا  هیخودش عهد کرد که 

 .شدنش تالش کند ی قو ی برا انیگو یاعلی

 ...به خاطر پسرش  فقط

---------------------------------- 

پارک  نی ماش به  پالست  نگیرا  برداشتن  از  بعد  و   یهاک یبرد 

 .شد ادهیپ ییموادغذا

که تصور   ی زیبه حورا بدهد، هر چ  یحیتوض  نکهیراه بدون ا  نیب

کرده بود تا به    ه یمستقل هست رو ته  یزندگ  کی   ی الزمه  کردی م

 .واحد حورا ببرد

  مسکوت انداخت و ی به حورا ی نگاه

 .ساختمان شد  یاز او راه جلوتر



 

رساند و   لی  ریو خودش را به ام  دیرا سرعت بخش  شیهاقدم  حورا

 :گفت 

 م؟ی صحبت کن شهی م لی ریآقا ام -

  

 وپنج صدوشصتپارت#

  

 .دیو آرام به سمت حورا چرخ ستادیا شیسر جا لی ریام

 :به او انداخت و جواب داد ی نگاه

 داخل؟ میحتما. بر -

ام   حورا تعارف  با  و  تکان داد  را  به    ل،ی  ریتنها سرش  او  از  جلوتر 

 .اش رفتخانه

و نسبتا لوکسش انداخت و بدون   زیاما تم  ی به خانه مجرد  ی نگاه

 .نفره نشست کیمبل  ی تعارف رو



 

  نکه یاز بابت نشستن حورا راحت شد، بدون ا  الشیکه خ  لی  ریام

ها را داخل   دیت تا خرها باال رف کند از پله  کیحورا را تحر  ی کنجکاو

 .واحد حورا بگذارد

از آنجا  دیخر  ی ها  کیپالست که   ییرا داخل آشپزخانه گذاشت و 

ها مرغ و گوشت   کشد،ی حورا چقدر طول م  ی هاصحبت  دانستینم

 .قرار داد و برگشت زریرا داخل فر

 .به آشپزخانه رفت   م یآمد و مستق  نیی پا  ی شتریرا با سرعت ب  هاپله

ها را با آب برداشت و آن  نت ی محبوبش را از کاب  ی سفال  وانیدو ل 

 .که شب قبل درست کرده بود، پر کرد و به هال برگشت یپرتقال

 .د ینوش ی ا جرعه ی گریها را به حورا داد و از د وانیاز ل یکی

 :گفت تیحورا نشست و با جد ی همزمان رو به رو سپس

 .من در خدمتم -

 ن یسبک سنگ   ی گرفت و آب دهانش را قورت داد تا برا   ینفس  حورا

 .زمان بخرد یکم ش،ی هاکردن حرف

 ...چه خواهد بود اما لی ریواکنش ام دانستینم



 

 !دیایکوتاه ب  مشیهم قرار نبود از تصم او

گذاشت و   یعسل  ی بخورد آن را رو  وانیل  ی از محتوا  کهنیا  بدون

 :همزمان گفت

 !ازتون دارم یمن خواهش -

  

 وشش صدوشصتپارت#

  

حورا دور   ی هااز چشم  نیباال رفتند و ا  لی  ریام  ی اَبروها   ناخواسته

 :نماند چرا که به سرعت ادامه داد

 .شمی واقعا ممنونتون م نی اگه کمکم کن -

به طبع از حورا   د،یاز حد تصورش د  تری که بحث را جد  لی  ریام

 :دیپرس ی گذاشت و با کنجکاو یعسل  ی آب پرتقالش را رو وانیل

 شده؟یچ -

  نیینشاند و سرش را پا  شیهالب  ی رو  یمیلبخند تلخ اما مال  حورا

 .انداخت



 

 :کرد و بدون مقدمه، گفت سیخ یرا به آرام شیهالب

 .دیلطفا واحد باال رو به من اجاره بد -

 :دیکرد و پرس یباشد، اخم دهی شن  یبیعج زیکه انگار چ لی ریام

 کنم؟ کاریبله؟ چ -

 .واهمه داشت، ادامه داد لی ریکه ناخوداگاه از برخورد ام نیا با

ب  یزندگ  ختهیاز اوضاع بهم ر  -  د،یخبر دار  یاز هر کس  شتریمن 

 !رو ندارم که برم. حداقل فعال ندارم ییجا

رو واسه خودم   ییپول رهن هم ندارم که جا  ن، یستی ن  بهیکه غر  شما

 .رهن کنم 

  ن ی و واحد باال رو به من اجاره بد  نی کن  ی شما بزرگوار  ل، ی  ریام  آقا

 .شم یممنونتون م

 .کنمی رو باز م  هیاز فردا آتل من

 .کنمینم تتونیان شااهلل سر اجاره اذ 



 

مبل بلند    ی در کنترلش داشت از رو  یکه سع   یتی با عصبان   لی  ریام

 .رساند  اطیشد و به سرعت خودش را به ح

 .بود عادتش

را    یتا کس  کردی را ترک م  طیمح  شدی م  یعصبان  ی ادیکه ز  یزمان

 .ازاردین

 .رفت اط یساختمان خارج شد و به ح از

 .هوا سپرد ی را رو به آسمان گرفت و بازدمش را به خنکا سرش

  

 وهفت صدوشصتپارت#

  

 .حورا فکر کند ی هابه جمله خواستیدلش نم  ی الحظه

 !نشان بدهد یچه واکنش دانستیکه خدا م چرا

 شیآرام از جا کردی نگاه م  لی ریام  یخال ی که متعجب به جا حورا

 .بلند شد

 !نداشت یواکنش نیهمچ توقع



 

 .سمت در ساختمان رفت ی اآهسته ی هاقدم  با

دل  با رو  نیچند  یدو  را  دستش  عقب    رهیدستگ  ی بار  و  گذاشت 

 .دیکش

 .رفت  رونیتعلل را کنار گذاشت و ب تیدر نها اما

 .کردی با او صحبت م دیبا

 !که هنوز جواب سوالش را نگرفته بود چرا

گشت و او را پشت به ساختمان، درست    لی  ریچشم به دنبال ام  با

 .کرد  دایپ  اطیوسط ح

ممکن به سمت او    ی هاقدم  نیترامو با آر  دیرا جلوتر کش  چادرش

 .رفت

 :دیآهسته پرس د،یکه رس اش یقدم کی در

 ناراحتتون کردم؟ -

با صدا  لی  ریام بود   ی که  متوجه حضور حورا شده  در،  باز شدن 

 :و با اخم جواب داد دیسمت او چرخ



 

 ؟یکنی فکر م یخودت چ -

 :انداخت و گفت نییسرش را پا حورا

گفتم    ی زینزدم، اما اگر ناخواسته چ  ی امن حرف ناراحت کننده  -

 .خوامی که بهتون بر خورده عذر م

ز  حق توقع  من  شماست.  خ  ی ادیبا  داشتم.  راحت   التون یازتون 

 .رمی م نجایاالن از ا  نیهم

برود   رونیعبور کرد تا از آنجا ب  لی   ریو به سرعت از کنار ام  گفت

 ...اما

دو  یقدم  هنوز او  اماز  دستان  در  چادرش  که  بود  نشده   ل ی  ر یر 

 .را ازش گرفت ی فشرده شد و اجازه قدم بعد

  

 وهشتصدوشصتپارت#

  

 .دیو آرام به عقب چرخ ستادیاز حرکت ا متعجب



 

به دور چادرش برداشت و   لی  ریام  ی شده   را از دست گره   نگاهش

 .اخمالودش دوخت ی آرام به چهره

 ر یام ی هاانگشت  ان یتا از م  د یچادرش را نامحسوس کش یناراحت  با

 .جدا شود لی

با تمام حرصش چادر او را گرفته بود و گره    لی  ریام  نکهیاز ا  غافل

 .شدیباز نم یسادگ نیبه ا  شیهاانگشت 

  ی اداشت ذره   یکه سع  ی اخشکش را آرام تر کرد و با چهره   ی ها  لب

 :ناراحت و متوقع نباشد، گفت

  .شهیم   دایواسه منو بچم پ  ییآسمون حتما جا  نیا  ریز  لی  ریآقا ام -

 .نیشما خودتون و به زحمت بنداز ستین ی ازین

م  معذرت  ا  خوامی من  تقص  نیبابت  تمام   ریمدت.  که  بود  خودم 

  .دوش شما ی هامو انداختم روزحمت

  .هاتونم هستم ممنون لطف  چ،یکه ه  ستمیمن از شما ناراحت ن  االنم

  .ن یهم منو حالل کن  شما

 .تون بشمشرمنده  نیاز ا شتریب دینذار



 

 ی هاگر صحبت تنها نظاره  یبرزخ  یکه در سکوت با نگاه   لی  ریام

 .حورا بود

تکان داد و   نیبا حرص سرش را به طرف  ش،یهاجمله  انیاز پابعد   

 :گفت 

 نجایتو از ا  ذارمیمگه من م   ؟یدوزیو م  ی بریچرا واسه خودت م -

 واسه من؟ یکنیم ییکه نوحه سرا ی بر

 ؟یست یتکرار کنم که مزاحم من ن دیبار با چند

بچه   نیا  ی بگم که من پوست و گوشت و استخونمو برا  دیبا  چقدر

 دم؟ یم

 تخم چشم من جا داره؟ ی داد بزنم و بگم ناموس آرش رو چقدر

  .خودته! چون من دار و ندارم واسه آرش بود ی خونه نجایا

 !دهینم هیخودش کرا ی خونه  یکس

راه  شیهاحرف مغموم حورا،  نگاه  به  توجه  بدون  شد  تمام   یکه 

 :زمزمه کرد ی دستور  یو همزمان با لحن ساختمان شد

 .داخل هوا سرده ایب -



 

  

 ونه صدوشصتپارت#

  

 .تازه به خودش آمد دیرا که د لی ریشدن ام دور

 :معترضانه گفت   یرساند و با لحن دوان خودش را به او  دوان

 .لی ریآقا ام ستمیمن راحت ن -

  .تمیروح آرش اذ به

را با درد بست و  شیهاچشم  د،یکه قسم روح آرش را شن لی ریام

 .دیبه سمت حورا چرخ

 :گرفت و آرام زمزمه کرد ینفس

  یجلو  گهیبگو من همون کارو بکنم اما تو هم د  ؟یراحت  ی چطور  -

  .من قسم روح آرش و نخور

 :لب جواب داد ریانداخت و ز نییبغض کرده سرش را پا حورا

  !گانیواحد باال بمونم اما نه را روی چند وقت دیاجازه بد -



 

 :نگاهش کرد و گفت  تی با عصبان لی ریام

  رتم؟ یغ  ی ب  نقدریآرش؟ ا   ادگاریاز    رم؟یبگ  هیالمصب من از تو کرا -

  منو؟ ینامرد شناخت نقدریا

 :جواب داد یسرش را باال آورد و با ناراحت مانیپش حورا

 .بالنسبت! نه به خدا -

  .دوش شما باشم  ی رو ی بار خوامی فقط نم من

 .سمیخودم وا  ی رو پا خوامی م

 ؟یزنی . از کدوم بار حرف منیسر من جا دار ی تو و پسرت رو  -

 .دمتم گرم  سا،ی خودت وا  ی پا رو

 ...اما

  .نذار هیمن ما رتیغ از

 :انداخت و با حرص ادامه داد  نییسرش را پا  سپس

من اگه داغ آرش و تحمل کردم به خاطر حضور تو و بچش بوده.  -

  .اوردمیوگرنه تاب نم



 

 .تمومش کن روی بحث لعنت نیا پس

  

 صدوهفتاد پارت#

  

برا  یعصب   آنقدر بود که  به خانه  ی و کالفه  آمدن حورا  اش داخل 

 .به اتاقش رفت یعیسر ی هاصبر نکرد و با قدم

 .به آب بزند  یدراورش برداشت تا تن  ی اش از کشوحوله  ی معطل  یب

دلگ  ی وقت  شهیهم و  آدم خسته  و  عالم  از    زیسه چ   شد، یم   ر یکه 

 .کردندی آرامش م

  آرش

  آزاد ی هوا

 !حمام و

 .بود شیبرا ینداشت و نبودش خال بزرگ گریرا که د  آرش

هوا  ی چند دامان  به  دست  پا  ی قبل  و  با    ی ز ییآزاد  اما  بود  شده 

 ...تر از قبل شده بود و حاال  یت و عصبحورا ناراح ی هاحرف



 

  .چند ساعته داخل وان محبوبش بود یخواب  دشیام تنها

  یزنگ ها  ی کرد تا اگر خوابش برد، صدا  لنتیرا سا  لشیموبا  یگوش

 .نکند دارشیب یتماس احتمال

 ...را تنها باشد یداشت چند ساعت ازین

 .مدت از تنش فرار کند  نیا  یخستگ دیشا تا

 .سمت حمام رفت به

 .آورد رونیباز کرد و از تن ب  ک یبه  کیرا  راهنشیپ ی هادکمه

 ی اما با صدا  اوردیرا بند کمربند شلوارش کرد تا از پا در ب  دستش

 .داشتدر اتاقش دست نگه

از حمام خارج شد و در اتاقش    راهن،یحواس نسبت به نداشتن پ  یب

 .را باز کرد

  ی در قدم   ی کباره یبود با باز شدن    ستادهیکه درست پشت در ا  حورا

که سرش را باال آورد   نیاما هم  دی بگو  ی زیعقب رفت و خواست چ

 .ماند لی ری لباس ام ینگاهش مات باال تنه ب

  



 

 ک یوصدوهفتاد پارت#

  

 ی نگذشت که به خودش آمد و بالفاصله هر دو دستش را رو   ی اه یثان

 .ستادیا لی  ریصورتش گذاشت و پشت به ام

حد ممکن   نیقلبش از استرس و احساس خجالت به باال تر ضربان

 .و باعث شده بود تمام وجودش نبض شود دهیرس

لباسش را    لی  ری تا ام  ستدیمانده بود که همانجا با  یدو راه  انیم

به واحد خودش برود و ادامه بحث را به زمان    یبدون کالم  ایبپوشد  

 .موکول کند ی گرید

  ر یمتعجب ام  ی مشغول کشمکش با خودش بود که صدا  همچنان

 .دیرا از پشت سرش شن لی

  چرا پشتت به منه؟ ؟یداشت کارم -

 .فوت کرد رونیرا با حرص به ب  نفسش

او که نامحرمش    ی بدون لباس جلو  دانستی نم  لی   ریواقعا ام  یعنی

 ستاده؟ یبود ا



 

 خودش به کنار! از اعتقادات او هم خبر نداشت؟ اصال

بالفاصله   شودی م  کشینزد  لی  ریام  یکه احساس کرد قدم ها  نیهم

 :با استرس گفت

  !نه -

 .ستادیا شیمتعجب سر جا لی ریام

 کند؟ وانهیقصد داشت او را د ایشده بود  وانهیدختر امشب د نیا

 :حوصله نگاهش را به اطراف چرخاند  و گفت  یب

  ؟ی خوب ؟یچ یعنی کارا  نیچرا؟ ا -

 :جواب داد  یچارگیبا ب حورا

 .ست ین  ی. اما ظاهرا االن زمان مناسبلی ریتون داشتم آقا امکاره -

  

 ودو صدوهفتاد پارت#

  

 :به جلو برداشت و گفت یاما کم حوصله قدم کوتاه  متعجب



 

  ر ی. غیزمان کارم داشت  نیاالن و در ا  یعنی  یدر اتاقم  ی جلو  یوقت -

 نه؟ یاز ا

 .لب زمزمه کرد ریبا خجالت ز حورا

بله کارتون داشتم، اما ظاهر شما در حال حاضر اصال مناسب حرف  -

 .ستیزدن ن

به منظور حورا   یبه خودش انداخت تا پ   یبا تعجب نگاه  لی  ریام

 .ببرد

 و باز بودن دکمه شلوارش شد راهنیکه متوجه نبود پ نیهم

خودش زد و به سرعت به اتاقش برگشت    ی شانیبه پ  یکوتاه   ضربه

 .را بپوشد راهنشیتا پ

  وار ید  ی جا  ی نداشت، چرا که جا  ی از نظر خودش مشکل  راهنیپ  نبود

 ی خودش پر کرده بود تا به قول   انیعر  مهین  ی را عکس ها  خانه  ی ها

 جذابش را بدهد ی پک ها  کسیپز س

 ...اما 



 

او نگاه نکرده بود،    ی به چشم ها  میکه هنوز مستق  یینظر حورا  از

 .آور بودزشت و خجالت ی ادیز راهنینبود پ

 .چنگ انداخت و به تن کرد دی که دستش رس ی راهن یپ نیاول به

را بست و سمت در    نشیو شلوار ج  راهنیپ  ی سرعت دکمه ها  به

 .اتاق رفت

 :بود، زمزمه کرد  ریدرگ نشیسر آست ی که با دکمه ها همانطور

  .متاسفم اصال حواسم نبود -

اما متوجه عدم حضورش   ند یرا باال آورد تا واکنش حورا را بب   سرش

 .شد

وقت  ینگاه و  انداخت  ند  یبه هال  را  او  به    دیکه  مطمئن شد که 

 .فته استطبقه باال ر

و   او خجالت زده و البته معذب شده  ی که حورا به جا  زدیم  حدس

 .داده است حیعلت رفتن را ترج نیبه هم

ا  شتریب   نخواست اذ   نیاز  را  ب  تی او  پس  اتاقش    الیخی کند،  به 

 .بازگشت تا حمام کند 



 

--------------------------------- 

  

 وسهصدوهفتاد پارت#

  

 .شده بود آرام و قرار نداشت داریصبح زود که ب  از

سرگرم کند موفق   ونیزیتلو   دنیکرد خودش را با د   یچه سع  هر

 .نشده بود 

اما   ستیداده بود که مزاحمش ن  نانیبه او اطم  لی  ریام  کهنیا  با

 .باشد  نشید ریز کردیغرورش قبول نم

که با نگاه کردن   ی خانه داشت، به طور  نینسبت به ا  ی بد  احساس 

 .شدیم  یاطرافش دچار حس مزخرف خفگ ی هاواریبه د

  ی افه یوظ  چیکه ه ی در خانه مرد ی مفت و مجان خواستی نم دلش

 .کند ینسبت به او و فرزندش نداشت، زندگ

ام   حاال  که  هم  چقدر  م  لی  ریهر  گوشش  مزاحم   خواندی در  که 

 .دست خودش نبود نیو ا کردیاما دلش قبول نم ست،ین



 

 .خواندن قرآن کرده بود ی هوا دلش

خانه   نیاما متاسفانه در ا  کردیکالم خدا بود که دلش را آرام م  تنها

 .نبود که تالوت کند یقرآن

حفظ داشت اما باز هم    یکه ده جز قرآن را از کودک  نیوجود ا  با

 .نگاه کند و بخواند ی نورا ی هاهیبه آ خواستی دلش م

 .ستادیوسط هال ا فیرا خاموش کرد و بالتکل ونی زیتلو یکالفگ  با

 یپدرش و احمد تمام کودک  ادیز  ی هات یکه به لطف حساس  ن یا  با

چند وقت کار در    نیا  بود اما   یزندان   بایرا در خانه تقر  یو نوجوان

 .آرش، او را بد عادت کرده بود هیآتل

 .دادیآزارش م ینینش جاکی نیکه ا ی طور به

  ی با درست کردن غذا کم  دیآشپزخانه شد تا شا  یحوصله راه  یب

 .سرش گرم شود

از لطف    یکوچک  ی با درست کردن ناهار، ذره   دیکه شا   نیهم ا  و

 .را جبران کند لی ریام ی ها

  



 

 وچهارصدوهفتاد پارت#

  

شانه   ی موها دور  آزادانه  که  پشت   ختهیر  شیهابلندش  را  بودند 

مستق و  برد  سمت    م یگوشش  تمام   خچالیبه  داشتن  از  تا  رفت 

 .کند  دایپ  نانیاطم اجیمورد احت ییموادغذا

چند ماهه   ی برا  لی  ر یکه ام   ییها  یی خجالت زده به مواد غذا  ی نگاه

 .کرده بود انداخت و با خودش زمزمه کرد هیاو ته

ز - از  ب  نشید   ریچطور  م  ام؟یدر  مگه  رو    شهیاصال  محبت هاش 

 جبران کرد؟ 

را برداشت و با چشم به دنبال    یخورشت  ی گوشت و پاکت سبز  بسته 

 .زود پز گشت گید

 .داشت یتبحر خاص ی مادرش، در آشپز ی ها ی ری گلطف سخت  به

 ییغذا  توانستیممکن هم م   ییمواد غذا  نیکه با کمتر  ی حد  به

 .چد یهفت خانه بپ شیدرست کند که عطر و بو



 

و مشغول    ختیرا داخلش ر   ازیگوشت و پ  افتیپز را که    زود  گید

 .تفت دادن شد

اول  د یذهنش پر کش  ناخواسته خاطره غذا درست    نیو آخر  نیبه 

 .آرش ی کردنش برا

______________ 

 (ده ماه قبل )

ها اضافه خورده شده را هم زد و چهار تخم مرغ به آن   ی هاگوجه

 .کرد

که از هر ژست،   ی وج سخت پسنددر کوهستان، آن هم از ز  یعکاس

ساخته   شانی را برا  یروز سخت  کردند،ی طلب ده ها عکس مختلف م

 .بود

آمدن   نییپا  ی نا  ی از شدت گرسنگ  ،یکه بعد از اتمام عکاس  ی حد  به

 .کنند  لیدادند ناهارشان را همانجا م حیاز کوه را نداشتند و ترج

  

 وپنجصدوهفتاد پارت#



 

  

بود که سا  مشغول از    ی هیهم زدن تخم مرغ ها  بلند آرش را  قد 

 .پشت سر احساس کرد

 :کوچک آرش را خاموش کرد و گفت کین کیپ 

 .رجمندا ی ست آقاآماده -

 ی هانگاه  ریکه ز  ی به طور  کرد،ینگاهش م   یقیبا لبخند عم  آرش

 .را کامال گم کرده بود شیدست و پا اش،قیعم

 !لرزهی هات ملب  یکشیخجالت م  یقربونت برم که وقت -

 .به آرش انداخت  یرا باال آورد و نگاه کوتاه سرش

آرش    خودش و  انیرا م   تابهی چادرش گذاشت و ماه  ی ها را رو  نان

 .قرار داد

 :لب زمزمه کرد ریکوتاه و ز اش،یتوجه به جمالت احساس یب

 .دییبفرما -

  ب یعج  ، ییکه در همان مدت کم آشنا  ی با محبت به دختر  آرش

 :به دلش نشسته بود انداخت و با احساس زمزمه کرد



 

 یجنبه   یمنتظر بمونم خانوم خانوما؟ فکر دل ب  دیبا  گهیچقدر د -

  ؟یستیما ن 

  !واسه مال من شدنت دمیمن دارم جون م حورا

 .انصاف نباش دختر حاج فتاح  یب

 .دیرا در هم گره زد و با استرس آب دهانش را بلع  شیهادست  حورا

 ی کرده بود و او برا  ی که آرش از او خواستگار  شدیم  ی اهفته   دو

 .فکر کردن مهلت خواسته بود

 .ظاهرا االن زمان جواب دادن بود اما

 .بر هم فشرد و کوتاه و با خجالت زمزمه کرد ی اهی را ثان شیها لب

 !نیاریب فی با خانواده تشر  نیتونیم -

  

 وششصدوهفتاد پارت#

  

 ادیامکان نداشت واکنش آرش را از    گذشتیسال هم که م  هزار

 .ببرد



 

 گرفته   هیهد  یرنگ  ی هالهیجعبه پر از ت  کی که    ی اپسر بچه  مانند

 .زدیم ادیفر یو از خوش دیپری م نیی است، باال و پا

کرد    یراض  یاش را به سختانوادهکه آرش خ  دیهفته هم نرس  کی  به

 .آمدند ی و به خواستگار

 .محرم شدند  ش یو همان شب هم  به در خواست حاج بابا 

 .بود اما، دوستش داشت  نیدردسر آفر شیبرا دی که شا ی تیمحرم

 ...کوتاه بود اما ی ادیز شانی عاشق عمر

 .برده بود یمفهموم زندگ یکنار آرش، تازه پ در

 ...دیخندیم آزادانه

 ...گرفتیم  میتصم آزادانه

)    گفتندی پدر و مادرش که دائم م  یشگیبه جمله هم  کهنیا  بدون

 !!(  فکر کندبهیدختر ع ی برا

 .در کنار آرش، خودش بود او

 !خودِ خودش خودِ



 

 .جدا شد  نشیریش  الیاز خ یسوختگ دیشد ی اتشمام بو با

ه زودپز  آتش  نگاهش ب  یبه اطراف انداخت و وقت  ینگاه   یجیگ  با

 .دیو هراسان سمت گاز  دو دیاز ترس کش یغ یگرفته افتاد ج

که به داغ بودن زودپز فکر کند   ن یهول کرده بود که بدون ا  انقدر

 ...آن را با هر دو دستش گرفت اما 

بزند و   ی محکم تر  غیباعث شد ج   شیهااز حد دست  شیب   سوختن

 .زود پز را رها کند

به   لیداغ زودپز که تبد  ی چرا که محتوا  کار هم بدتر شد،  نیا  اما

 .ختیر  شیهر دو پا ی شده بودند رو  یداغ  ی هاگداخته

  

 وهفت صدوهفتاد پارت#

  

تکان خوردن    ی برا  ییکه نا  سوختندیم  ی به حد  شیو پاها  دست

 .نداشت 



 

با صدا  نیزم  ی وسط آشپزخانه رو  همان و   هیبلند گر  ی آوار شد 

 .کرد

از نگاه    یقرمز و متورم شده بودند که حت  ی به حد  شیو پاها  دست

 .ها واهمه داشتبه آن

کوب  ی که صدا  دینکش  یطول در    یکس  ی هادن یمشت  از پشت  را 

 .د یشن

 یکم  ی دواریخوشحال شد. با ام  لی  ریبار از حضور ام  نیاول  ی برا

  ل ی  ریواضح تر به گوش ام  شیکشاند تا صدا  نیزم  ی خودش را رو

 .برسد

 .زد ادیفر  هیبا گر  سپس

 .رمیمیتورو قرآن، دارم م دی.... کمک کنلی ریآقا ام -

--------------------------------------- 

 .خانه شد یکه در باشگاه تمام شد به سرعت راه کارش

 .اش به سرعت به حمام رفتاز تن عرق کرده یخالص ی و برا 



 

آب باز   یاش را داغگرفته  ی هاچهی تا ماه  ستادیدوش آب گرم ا  ریز

 .کند

 .دکوتاهش را ماساژ دا ی سپس سرش را شامپو زد و موها  

 که  د ینکش یطول

 .دیبه گوشش رس  یغیج ی صدا

 .را شست و دوش آب را بست شیسرعت کف موها به

 غیج  ی واقعا صدا  ا یتعجب گوش سپرد تا مطمئن شود توهم زده    با

 .بوده

 .دیحورا واضح به گوشش رس   غیج ی نگذشت که صدا ی اه یثان

طبقه    یو راه  دیچ یاش را دور کمرش پحوله  یبا چه سرعت  ندانست

 .باال شد

  

 وهشتصدوهفتاد پارت#

  



 

به    یاپ یمشت پ  ن یچند  یو با نگران  ستادینفس نفس پشت در ا  با

 .د یدر کوب

 .حورا در را باز کند دیصبر کرد تا شا یکم

تعلل را کنار گذاشت و    دیکمک خواستنش را شن  ی نوا  یاما وقت 

 .هراسان داخل رفت

 .کرد ششیتر از پنگران   یسوختگ ی و بو ظیغل دود

 :دماغش گرفت و صدا زد یرا جلو آرنجش

 حورا؟  ییکجا -

را دور تا دور خانه به دنبال حورا چرخاند و عاقبت او را با    نگاهش

 .کرد دایآشپزخانه پ ی جلو ان یگر ییهاچشم

 .زانو زد شیپاها ی را به حورا رساند و جلو خودش

 .شده بود اصال دشوار نبود یکه دچار سوختگ نیا حدس

حورا انداخت و بدون هرگونه    ریو سر به ز  انیبه صورت گر  ی نگاه

 .بغلش کرد تا به خانه خودش ببرد  ینیچ  مقدمه



 

 یهم سطح  ادیحورا ز   یسوختگ  گرفتیم  دیرا هم ند  ظیغل  دود

 .بشود از او رد شد ینبود که به سادگ 

او را در آغوش گرفت تا به طبقه   یحیتوض  چیعلت بدون ه  نیهم  به

 .ببرد نییپا

  د یبگو یکالم دادیاجازه نم یحت شیو پاها که سوزش دست حورا

 .اعتراض کندو 

نداشته    یتماس  لی  ریرا مشت کرد تا با بدن برهنه ام  شیهادست 

 .بود  لی  ریام  سیگردن خ  ی متریل یباشند، هرچند که صورتش در م 

 .را بست شیها چشم

لرزانش زمزمه   ی هالب   نی و با خجالت از ب  یگرفت و به سخت  ینفس

 .کرد

 !امیم -

  

 ونهصدوهفتاد پارت#

  



 

را باال برد و ناخواسته با    شیهامکث کند، سرعت قدم  نکهیا  بدون

 :حرص جواب داد 

  ط یشرا  نیو بغل گرفتن ناموس برادرم،  اون هم تو ا دنیمن از د  -

که چشماشمینم  کی تحر هم  تو  نمبسته  ی .  اجازه  نگاه    دهیات  با 

  .ینکرده دچار گناه بش ی کردن به من خدا 

سر خودت   ییچه بال نمیآروم باش بب  قهیکن و دو دق یخانوم  پس

 .ی اورد 

پرده جوابش    یحد رک و ب  نیتا به ا  لی  ریکه توقع نداشت ام  حورا

 .پوشاند ی را بدهد، از شدت خجالت، تنش را عرق سرد

 .نزند  یحرف گریرا محکم و را حرص گاز گرفت تا د شیهالب

که به    ستی که بهش پناه داده، دکتر کرامت  ی رفته بود فرد  ادشی

 .شهره شهر است   ،ی غرور و لجباز

 یا هچار  دیداد سکوت کند و خودش را به او بسپارد تا شا  حیترج

 .کند  دایپ شی امان دست و پاها یسوزش ب ی برا



 

مبل سه نفر خواباند و دوان دوان خودش   ی رو  یاو را به آرام  لی  ریام

 .رساند  اشیلوازم پزشک فیرا به ک

بود نشست و   دهیکه حورا خواب  یمبل   نییپا  ف،یاز برداشتن ک  بعد

 :دیپرس

 کجاها سوخته؟ -

گرفت و همزمان    لی  ریام  ی را جلو  شیهادست   کنانن ی ف  نیف  حورا

 :لب زد

 .دو تا پاهامم هست نا،یا -

حورا    ی هااز دست  یکیحرف    یبا تاسف تکان داد و ب  ی سر  لی  ریام

 .را در دست گرفت تا پماد بزند 

  

 صدهشتاد پارت#

  

دست  معذب تماس  پشت  شیرو  شان،یهااز  سمت  به  مبل    یرا 

 .را محکم بست شیهاچرخاند و چشم



 

سوختگ  یب  سوزش محل  قطع   ش،یهای امان  را  چشمش  اشک 

 .کردینم

که دچارش شده بود درد   ی احساس گناه  نیاز آن، از ا  شتریب   اما

 .دیکشی م

 .گذشته فاصله گرفته  ی از حورا کردیم احساس

  ده یرا نچش  ی گریآغوش د  چی از آغوش آرش، طعم ه  ریکه غ  ییحورا

شده   ده یبه آغوش کش  لی  ر یچند ماه بارها توسط ام  یبود، حاال ط

 .بود

نگاه نکرده بود،    ی نامحرم  ی هاکه تا حد امکان به چشم    ییحورا

  بود که دور  ی اکه تنها پوشش حوله  یلی  ریحاال دست در دست ام

 .مبل لم داده بود ی کمرش قرار داشت رو

را    یزد و باند نازک  یکف دست چپ حورا را پماد سوختگ  لی  ریام

 .دیدورش پبچ یبه آرام

 خت،یریبه حورا که در سکوت اشک م  ینگاه  یچشم   ریز  سپس

 :انداخت و گفت



 

 .دست راستتو بده -

و   دیچرخ  لی  ری به سمت ام  یکم  د،یبگو  یکالم  نکهیبدون ا   حورا

 .دستش را به سمتش گرفت

 .را به حورا دوخت نگاهش

ذهنش   ی جا   کی  شهیهم  ش،یخودش نبود، اما تا چند وقت پ  دست

 .کردی کردن تصور م ی حورا را نقش باز یمذهب  ی رفتار ها

حد پاک و با متانت    نیتا به ا  تواندی کس نم  چیکه معتقد بود ه  چرا

 .باشد 

 .دادی م ر ییرا تغ دگاهشید دیظاهرا با اما

  ی ول   کند،ینم  ی برده بود که حورا نقش باز  یمدت کم پ  نیهم  یط

 .متفاوت است 

و برخاست کرده    ها نشست که تا به امروز با آن  یاز تمام زنان  متفاوت

 .بود

 .که ظاهراشان، متفاوت از درونشان بود  یزنان

  



 

  کیوصدهشتاد پارت#

  

با چند روز پماد زدن خوب    شیهادست   تیوضع حاد نبود، قطعا 

 ...اما شدی م

 .تر از حد تصورش بود دیحورا، شد ی پاها یسوختگ

پاها  شیهادست  پانسمان را سمت  تمام شد، خودش  حورا   ی که 

 .کشاند و با دقت نگاه کرد

هم  ییها  تاول در  تشخ  نیکه  گواه  بودند،  زده  کوتاه   صیمدت 

 .درستش بود

داد    ی چرا به جا   یحجم سوختگ  ن یبود که حورا با ا   بیعج  شیبرا

 خت؟ یری صدا اشک م یب اد،یو فر

 :دی را به حورا دوخت و پرس نگاهش

 ؟ی نیبش  یتونیم -

 .نشست   یبه سخت  ش،یهارا تکان داد و بدون کمک از دست    سرش



 

  یگرفت و آرام رو  شیهاحورا را در دست  ی از پاها  یکی  لی  ریام

 .داشته باشد  ی گذاشت تا تسلط بهتر شیزانو

بکشد    نکهیا  ی برا  سپس  درد  کمتر  و  شود  پرت  حواسش  حورا 

 :دیپرس

 ؟ یچرا سوخت -

دوخته بود، لبش   نیکه همچنان سرسختانه نگاهش را به زم  حورا

 :زمزمه کرد یو به آرام دیرا از شدت درد گز

گرفت.    شیناهار درست کنم، حواسم پرت شد زودپز آت  خواستمیم -

  !هول کردم خواستم از... آخ

آخ گفتن آرامش را   یحورا صدا  ی لمس پاها  نیولکه با ا  لی  ریام

 :سرش را تکان داد و گفت یبود، با ناراحت دهیشن

 خب؟  -

گاز برش دارم که دستم سوخت و ولش کردم.   ی خواستم از رو  -

 .پاهام ی رو ختیمواد داخل زودپز هم ر

 :د یسرش را تکان داد و همزمان پرس لی ریام



 

 سوزه؟ی م یلیخ -

  

 ودو صدوهشتادپارت#

  

زمزمه    ینزند، سپس به آرام  غیتا ج  دیرا از شدت درد گز  شیهالب

 :کرد

 !یلینه خ -

 :به حورا انداخت و گفت   یخنده نگاه با

 !تر از راست نیری ش یگیدروغ م -

 !قهقهه زد شیهااشک ن یرا متوجه شد و ناخودآگاه ماب اشطئنه 

 ی نامحرم با صدا  ی بار بود که بعد از فوت آرش، و جلو  نیاول  نیا

 .بود  ده یبلند خند

حورا را خوشحال   ی اهیثان  ی برا  یکه توانسته بود حت  نیاز ا   لیریام

 .داشت یکند، احساس خوب

 .بکشد  ی رش سرعت داد تا حورا درد کمترزد و به کا  یکوتاه  لبخند



 

داشت هر    یبه حورا که همچنان سع  ی که تمام شد، نگاه  کارش

 :از او را نگاه کند انداخت و گفت ریغ ییجا

 .ام یمن لباس بپوشم م -

  .باال   رمیم گهیمن د  ن،یراحت باش -

 :نگاهش کرد و گفت  هیعاقل اندر سف لی ریام

من ببرمت. پس صبر    دیهم با  ی بر   ی با کدوم پا؟ بخوا   ؟یچطور -

 .کن تا من لباس بپوشم 

 ی دیانداخت و با نا ام  شیبه پانسمان بزرگ هر دو پا   ینگاه  حورا

 :و  زمزمه کرد دیکش یآه

 .چشم -

 .نگاه آخر را به سمت حورا انداخت و به اتاقش رفت لی ریام

 .متوجه لرز بدنش شد تازه

با بدن  ساعت،  م ین  کینزد در خانه چرخ زده    س یخ  ی بدون لباس 

 .شود یبود و حال انتظار داشت که دچار سرماخوردگ



 

 .رفت نهیو به سمت آ  دیرا به سرعت پوش  شیها لباس

شده    ختهی ر  اشیشان یپ  ی گرفته شده بود اما نامنظم رو  شیموها  نم

 .بودند

 .نداشت  دنی سشوار کش وقت

 .نسبتا کوتاهش  را رو به باال شانه زد ی را برداشت و موها برس

اطم   از که  ظاهرش  بودن  ب  دای پ  نانیمرتب  به   رونیکرد  تا  رفت 

 .برسد اشی دار مهمان

  

 وسهصدوهشتادپارت#

  

حورا درست   ی برا  ی گرفت تا شربت  شیراه آشپزخانه را در پ  می مستق

 .کند

 نییکه تحمل کرده بود قطعا فشارش را پا  ی درد  نیبود و ا  باردار

 .انداخته بود

 .که سابقه افت فشار هم داشت خصوصا



 

 رون یو ب   ختیر  ی دسته دار  وانیکه داشت را داخل ل  ییآلبالو  شربت 

 .رفت

 :را به سمتش گرفت وانیسمت حورا قدم برداشت و ل به

 .بخور احتماال فشارت افتاده -

 ریرا از ام  وانیبود بدون تعارف ل  دهیامانش را بر  ی که تشنگ  حورا

 .گرفت و تشکر کرد لی

 .حورا نشست ی مبل دو نفره رو به رو ی را دور زد و رو زیم

 نجایدر ا  یدختر لباس  نیبه حورا تازه متوجه شد که ا  ی گرینگاه د  با

 .کرده ی روز هست که با همان مانتو و شلوار سپر نیندارد و چند

رو به حورا   یبه خودش گفت و با شرمندگ  یراهی دلش بد و ب  در

 :زمزمه کرد

 .منو ببخش اصال حواسم به لباس هات نبود -

جمله  حورا با  نکرد  لی  ریام  ی که  وقت  خودش   ینگاه  تازه  به 

 :و گفت  دیکش ینیچادرش، ه دنیاز ند اندازد،یب

 !خدا ی وا  -



 

 شد؟یچ -

 :با خجالت در خودش جمع شد و آرام زمزمه کرد حورا

 !ستمیاما... من، من بدون چادرم راحت ن  خوام،یمعذرت م -

  

  وچهارصدوهشتادپارت#

  

 .به حورا انداخت ی تر قی نگاه دق لیریام

 .بود بیحجم از اعتقادات عج نیا شیبرا

اطراف  از و  او  برازن  انش،ینظر  آزادانه  داشتند  پوششان   ی ها حق 

 .رند یبگ میتصم

 .استاز آنان گرفته حق را نیاسالم ا نیمعتقد بود د و

به جلو خم   یکم  رد،یزبانش را بگ   یکند و جلو  ی خوددار   نتوانست

 :دیپرس تیشد و با جد

ها متوجه نوع پوششت و اون  یاالن که از خانوادت فاصله گرفت -

 .یکن  تی خودتو اذ ستین ی ازین ؟ی چرا حجاب دار  ستن،ین



 

را نداشت، آب دهانش را قورت داد و    یسوال  نیکه توقع همچ  حورا

 .صاف نشست 

 :گرفت و صادقانه جواب داد ینفس

. و البته که بدون لی  ریمن به خاطر خانوادم حجاب ندارم آقا ام -

 .تمیحجاب اذ

 :زد و گفت ی پوزخند  ناخواسته

بزرگ شده    ی خونواده امروز  هی  ی بپرسم، اگه تو   گهی جور د  هیبذار   -

 ؟یاشتباز هم حجاب د ی بود

 :جواب داد یبالفاصله با ناراحت حورا

 !ستیو تحجر ن یحجاب عقب افتادگ -

 .کردمیاگر هم بود، باز هم من حجاب و انتخاب م هرچند

 .نگاهش کرد رهینشست و خ نه یبه س دست

 .جالب بود شی حورا از حجاب برا ی ها ی طرفدار



 

زنان هم مجبور به تحمل   نیتر  یمذهب   یحت  کردی تصور م  شهیهم

 !حجاب هستند

نم  چرا باور  تابستان چادر   ی دلش بخواهد در گرما  یزن  کردی که 

  ی نیبرعکس در برف و باران زمستان، سنگ   ایرا تحمل کند، و    یمشک

 !چادر را دوست داشته باشد

 ...اما د،یگنجینم  اشلهیمخ در

 .کردی نظر م  دیتجد دیبا ظاهرا

  

 وپنجصدوهشتادپارت#

  

 .بحث خوشش آمده بود نیا از

 .کردیاز حجاب را کشف م  ی گریتازه داشت بعد د انگار

 :دیبه حورا انداخت و پرس ی گرید نگاه 

 ؟ ی چرا حجاب و انتخاب کرد -

 .شان بودتا آسمان فرق نیزم شانیهاخانواده دانستیم حورا



 

در    ل،ی  ریرا آموخته بود و ام  یزندگ   یفوق مذهب  ی در خانواده  او

از آن   ی گرید  زیبزرگ شده بود که جز اسم اسالم، چ  ی اخانواده

 .دانستندینم

 :زد و صادقانه جواب داد ی کوتاه لبخند

بگم که من به شخصه حجاب   دیبا  نیدونیاگر تفکراتمو تحجر نم -

 .دوست دارم یلیو خ

دختر  اون  مانتو  ی مثل  عاشق  عاشق   یجیهو  ی که  منم  رنگشه، 

  .چادرمم ی و ساده  ی! عاشق رنگ مشکامی لبان ی بستن روسر

 .نوع پوششِ کیاز بحث دستورات اسالم، حجاب  فارغ

 .آزادانه حق داره اونو انتخاب کنه یکه هرکس یپوشش

 .بلند  یکیکوتاه دوست داره،  ی مانتو یکی

 .یعرب یکیچادر ساده دوست داره،  یکی

از انواع   یکیو    کنهیذوق م  هاشپس یمختلف کل  ی هااز مدل  یکی

 .شیروسر ی هامتفاوت سنجاق

 .نم یبی نم یها فرق نیا نیب  من



 

  نی ش یمتوجه م  نی حجاب پاک کن  ی هم اگه اسم اجبار و از رو  شما

و   نیانتخابِ! نه صرفا اجبار د  کی مثل من،    ییکه حجاب دخترها

 .کشورمون

 .کردی نگاهش م  رانهیحورا، متح  ی هاجمله انیتا پا لی ریام

 ش یهاچشم  آورد،ی اغراق، هربار که نام حجاب را بر زبان م  بدون

 .دیدرخشی م

 ...خب و

 ی فته یکه او ش  اوردیب  مانیا  لی  ریبود که ام  یبرق نگاهش کاف   نیمه

 !استحجاب

 :عوض کردن بحث، جواب داد ی به حورا زد و با برا  ی کوتاه لبخند

کمکت    ادیب   گمی ها متاسفم، فردا به مهسا م  ی بابت کم و کسر -

 .کنه

  

  وششصدوهشتادپارت#

  



 

 :لب زد یرا با تعجب باال آورد و سوال نگاهش

 شناسمشون؟ی مهسا؟؟ من م -

 :جواب داد خاست،ی مبل برم ی همانطور که از رو لی ریام

  .ن یشیآشنا م ادیفردا م -

 :به حورا انداخت و لب زد ینگاه   سپس

 چادرت کجاست؟ -

سپرد و   ینبودن چادرش، مهسا را به فراموش  ی ادآور یباز با    حورا

 .معذب در خودش جمع شد

 :لب زمزمه کرد ریانداخت و با خجالت ز نییرا پا سرش

 .مبل  یهال، رو ی تو -

 .گذشت   شیاز جلو  ی گریسرش را تکان داد و بدون کالم د  لی  ریام

شتاب به   ی اشلوارش گذاشت و بدون ذره  بیرا در ج  شیهادست

 .طبقه دوم رفت



 

کرد، به سمت   دای حورا را پ  یبه اطراف چادر مشک  یاجمال  ینگاه   با

 .مهسا را گرفت ی چادر رفت و همزمان شماره 

  د، یبگو شیهاو از خواسته ندینبود که در کنار او بنش ی دختر حورا

 .نبود  نیچن نیاما قطعا با همجنس خودش ا

 .د یبه جانش بخش  یمضاعف ی شاداب و پر از ناز مهسا، انرژ ی صدا

 .کند هیشده بود تا لبخند را به او هد دهیکه مهسا آفر  یراست به

 آقا؟  ی سالم نفس جون، چطور -

 .مبل نشست و سرش را رو به سقف گرفت ی رو  آرام

 :دزد و جواب دا  یمیمال لبخند

 ؟یخوب زم،یسالم عز -

ناراحت    شنوه یتورو م  ی صدا  یوقت   کنه ی بله، اصال مهسا غلط م -

 !باشه

  

 وهفتصدوهشتادپارت#

  



 

 :و گفت  دیو مردانه خند کوتاه

 ؟یدار یخال میبالنسبتت، فردا تا -

 .د یشن یمهسا را با مکث کوتاه  ی صدا

 .کارمیعصر ب ی آره فکر کنم. طرفا -

 :و گفت  دیکش شیهابه پشت پلک یدست

 .دارم اجیبه حضورت احت  م،ی باهم حرف بزن دیبا -

 .به خودش گرفت  یمهسا، به سرعت رنگ نگران  ی پر انرژ ی صدا

 .شناخت یرا م لی ریکه ام چرا

 .است انیدر م یموضوع مهم ی که قطعا پا دانستی م

 افتاده؟ یاتفاق ل؟ی ری شده ام ی زیچ -

 :هر دو چشمش را آرام فشرد و همزمان جواب داد  ی گوشه   لی  ریام

 گفته بودم آرش نامزد کرده؟ ادتهی -

ا  مهسا از  ناخواسته  حرف   کهنیکه  طبق   شانیهامخاطب  هم  باز 

 :حوصله زمزمه کرد  ی شده بود، کوتاه و ب  ریمعمول آرش است، دلگ



 

 خب؟  -

 :مقدمه، جواب داد یو ب ستادیا

 ش یرو هم پ  ی ادیمدت ز  ادیمنه! و به احتمال ز  شینامزدش پ -

 .مونهیمن م 

 ی جمله  دنیا شنآب بود، ب  دنیتلفن مشغول نوش  ی که آن سو  مهسا

  ش ی از دستش رها شد و آب درون دهانش، به گلو  وانیل  ل،ی  ریام

 .و به سرفه افتاد دیپر

 ی اخم  یامان مهسا، با نگران  یب  ی هاو سرفه  شهیشکستن ش  ی صدا  با

 :زد شیکرد و صدا

 ... مهسا؟  ؟ یخوب شد؟یچ -

و به    دیشان پرو دوازده نفره  یسلطنت  ی ناهارخور  ز یم  ی رو  مهسا

 :دیپرس  یسخت

  .یست یمن خوبم! اما ظاهرا تو خوب ن ل؟ی ر یام  یگیم یچ -

 بمونه؟ دیتو چرا با  شیآرش پ نامزد

 ؟یگیم ی دار یتو چ فهمم یمن نم چرا



 

  

 توهشصدوهشتادپارت#

  

گرفت مختصر    می را نداشت، تصم  یواکنش  نیکه توقع همچ  لی  ریام

مهسا را رفع کند و هم او   یالیخ  ی بدهد تا هم سوتفاهم ها  حیتوض

نداشته   ی ارا آرام کند تا فردا در مقابل حورا، برخورد ناراحت کننده 

 .باشد 

 ...هرچند

 !بود  دیمهسا بع از

 :و گفت دیبه پشت گردنش کش یدست

 .روز چهلم آرش متوجه شد بارداره -

 .باورش نکرده  چکسیه نایخونواده خودش و نه خاله ا نه

 .از من نداره ریرو به غ یالن کسهمه طرد شده و ا از

 ...کمکش کنم و فمهیوظ  منم

 :زد ادیو خشم حرفش را قطع کرد و فر  یبا ناراحت مهسا



 

  ؟یکن یم  یچرا خودتو قاط لی ریام  فته؟یچرا وظ -

 ؟ یکنیبهش کمک م یلیقبولش نداره، تو به چه دل یکس یوقت

 ... تو شکمش از آرش ی از کجا معلوم بچه اصال

 :دیزشت مهسا را قطع کرد و غر ی جمله تیعصبان  با

 !ارمیاسمتو نم گهیمهسا، د  یبه اسم آرش قسم جملتو کامل کن -

 .دیرا جو شیهابا حرص سکوت کرد و لب مهسا

 .حرفش دو تا شود لی ریامکان ندارد ام دانستی م

 !باشد انیاگر  قسم آرش در م خصوصا

 ی هادندان  نی فشرد و از ب  شیهاچادر حورا را در پنجه  یناراحت  با

 :دیاش، غر شده  قفل 

جا دارن. نه فقط االن،   لی  ریتخم چشم ام  ی آرش، رو  ی زن و بچه -

 .نهیام همزنده  یتا وقت

 !آرش تاج سر منه مهسا، خط قرمزم ی بچه

 !زدلمیحواستو جمع کن عز پس



 

 ...م. نذار مهسابزن زدلمویعز د یبه خاطر تاج سرم، ق نذار

 :زد و جواب داد ی با حرص، پوزخند مهسا

 !معلوم شد چقدر برات مهمم -

خاموش کردن خشم هر دو نفرشان،    ی و برا  دیکش  ی اکالفه   پوف

 :صادقانه جواب داد

 .فرق داره مهسا گاهتیتو جا -

 .یقراره همسر و همراه من باش  تو

عز  یکی  تو انتخابش   ی دختر  ،یمن   یزندگ  ی ها آدم  نیزتریاز  که 

  .عمرم  یباق ی کردم برا

 .نداره ل ی ریام  یزندگ ی تو یکم گاهیجا ی دختر نیهمچ

------------------------------------- 

  

 ونهصدوهشتادپارت#

  



 

 .تازه متوجه گذر زمان شد  دیرس انیکه با مهسا به پا اشمکالمه

که   کینزد  آن  بدون  بود  کرده  تلفن صحبت  با  را  ساعت  دو  به 

 .متوجه زمان بشود

 .کردیم اشیتماس، راض جهینت  اما

م  ی ابتدا   ن یهم  خواستی نم  دلش و   ی های ادگاری  انیراه،  آرش 

 .شود جادیا یتنش شدیهمسرش م ی که بزود  ی دختر

که به گوش حورا   ییآمد و همزمان با صدا  نیی را به سرعت پا  هاپله

 :برسد، گفت 

 .تماس مهم داشتم  هی ر،یمتاسفم بابت تاخ -

 .حورا نگاه کرد ی خال ی آمد و با تعجب به جا نییپله را پا  نیآخر

 .دی سرعت بخش شی هاکرد و به قدم  یاخم ناخواسته

آن لم داده بود قدم    ی رو  شیپ  یکه حورا تا ساعت  یسمت مبل  به

 .برداشت

 .حورا شد قیمتوجه خواب عم   د،یمبل رس یکیکه به نزد نیهم



 

و عم  وارن یمبل جن  ی رو بود  به خواب   قایدر خودش جمع شده 

 .رفته بود

 .و به صورتش زل زد ستادیسرش ا ی را باال  ی اقه یدق چند

را در او    ی گریآرش د  کرد،یخودش نبود اما نگاهش که م  دست

 .دیبخشی م امیدل داغدارش را الت ی هازخم یکم  نیو ا  دیدی م

 .را از صورت معصوم حورا برداشت اشره یخ نگاه 

  .سرش گذاشت و عقب رفت ی باال  یشد و چادرش را به آرام خم

 .اوردیب  شیبرا  ینازک   ی به اتاق رفت تا پتو  ی گریبدون نگاه د  سپس

د   ی پتو کمد  از  را  نظرش  حورا   ی وار یمورد  کنار  به  و  آورد  در 

 .بازگشت

مبل   ی و بعد، رو  د یتنش کش  ی حالت ممکن پتو را رو  نیترآرام  به

 .نشست شیرو به رو

  

 صدونودپارت#

  



 

 .احساس ترس داشت اش، ی بار در طول زندگ نیاول ی برا

 ...کردن آرش دی از ناام دیترسی م

 .کند تیاز حورا و فرزندش حما دینتواند آن طور که با دیترسی م

 .کردیم هیرا تجر  یاز نگران ی دیروزا طعم جد نیا

دن  کردیم  احساس فرزند  و  ه  اش،امده ی ن  ایحورا   شیبرا  یرکساز 

 .اندمهم تر شده 

 !مثل آرش درست

  قا یجسمش را در کنارش نداشت، اما حضورش را عم  دیکه شا  یآرش

 .کردیاحساس م

 .که حورا در کنارش بود یزمان  خصوصا

که راجع به حورا و پسرش داشت فکر کرد که    ییهای به نگران  آنقدر

 .د یهمان مبل، خواب در آغوشش کش ی عاقبت رو

------------------------------- 

 کنم؟ دیهست بازم تاک  ازیمهسا ن -



 

 :جواب داد ضیکرد و با غ کیرا بار شیهاحرص چشم با

 .از گل نازک تر به خانوم بگم  دینبا  دمی! فهمرینخ -

  قش یا دور فرمان محکم کرد و با فوت کردن نفس عمر  شیهادست

 .داشت خشمش رو فروکش کند یسع

 شب یدهد اما از د  حیتوض  یکس  ی را چندبار برا  ی زینبود که چ  یآدم

 .کردیم دترشیبارها با مهسا صحبت کرده بود و او هربار ناام

شدن مهسا، با    ادهیپارک کرد و قبل  از پ  نگیرا داخل پارک  نی ماش

 :کرد دی تاک یاطعلحن ق

 ! باشه؟ گذرمیساده نم  ینیتوه چیمهسا از ه  -

 :حوصله جواب داد یرا در حدقه چرخاند و ب شیهاچشم مهسا

 .. باشه باشه باشهلی  ریسرم رفت ام -

  

 کیصدونودپارت#

  



 

با    توانستی نسوخته بود، م  شیکه خوشبخانه کف پاها   ییآنجا  از

برا  اطیاحت و  بردارد  کمک   ی ازین  اشی شخص  ی کارها  ی قدم  به 

 .نداشت 

 .ماندگار شده بود لی  ریدر خانه ام شبی از د همچنان

کالم   کی  لی  ریبر رفتن به واحد باال، ام  یمبن   شی هااصرار  برخالف

 !گفته بود: نه

بتواند حداقل از   لی  ریاو به ناچار اطاعت کرده بود تا به قول ام   و

 .استفاده کند یبه راحت شیهادست  

 .کردی هدف به سقف نگاه م یبود و ب دهیمبل دراز کش ی رو

 د،یبل را که شن ری ام ن یماش ی صدا

 .دیرا جلوتر کش  اشی نشست و روسر شیجا سر

ن   دانستی م نام  امدهیتنها  نامزدش بود،   ی و قطعا مهسا  که ظاهرا 

 .همراهش است

 .ستادیا یسرش محکم کرد و به سخت ی را رو  چادرش

 .دور زد و به سمت در رفت اط یرا با احت  مبل



 

پوش و    کیش  ی نرفته بود که در باز شد و ابتدا دختر  ی قدم  چند

 .داخل شدند لی ریعد امو ب بایز

 .زد و آرام سالم داد ی رسم احترام لبخند به

 .بلند و مهسا با اکراه جوابش را دادند ی با صدا لی ریام

 :دور کمر مهسا انداخت و رو به حورا گفت  دست

 . من ندهیمهسا جان، همسر آ -

 :با دست به حورا اشاره کرد و رو به مهسا زمرمه کرد  سپس

 .حورا خانم، نامزد آرش -

  

 ودوصدونودپارت#

  

 ن یرفتار مهسا شده و از ا  ی همان برخورد اول حورا متوجه سرد  در

 .بابت شوکه بود

 .به دلش رخنه کرد ی رفته رفته جمع شد و حس بد لبخندش



 

تفاوت   ینبود که بتواند نسبت بهش ب  ی زیمهسا چ  ی نگاه ها  جنس

 .باشد 

 ...زدیم ادیرا فر یتیکه نارضا ییهانگاه 

همان مبل   ی کرد و رو  ی لب تشکر  ریز  ل،ی  ر یتعارفات معمول ام  با

 .نشست

استا  مهسا با قدمخاص و دلبرانه  لیبا همان  ب   ییهااش،      یکه 

چشمان حورا گذر   شی نبود، از پ  ییجذاب اروپا  ی هاشباهت به مدل 

 .سمت راستش نشست  ی مبل تک نفره  ی کرد و رو

  ل ی  ریبه ام  تیهم گذاشت و با جد  ی را رو   کشیو بار  دهیکش  ی پاها

خودش را   ی برتر  یطیشد و انگار قصد کرده بود تحت هر شرا  رهیخ

 .بکشد لی رینسبت به حورا، به رخ ام

 .نشست شانیبه مهسا انداخت و رو به رو ینگاه  لی ریام

جمع، نگاهش را به سمت حورا    ن یقطع کردن سکوت سنگ   ی برا

 :د یچرخاند و پرس

  سوزش دست و پات بهتره؟ -



 

نگاه   لی  ریباال آورد و بدون آن که به صورت ام  یرا به آرام  سرش

 :کند، جواب داد

 .به لطف شما، بله خداروشکر -

ادامه    تیبا جد  بارنیپاسخ به حورا کوتاه و مردانه لبخند زد و ا  در

 :داد

  از یموندن ن  ی که کمکت کنه. تو برا  ادیراستش به مهسا گفتم ب -

م  ی دار  یاتیح  لی وسا  ی سر  هیبه   مهسا  با  قطعا    ی تونی که خب 

 .ی کن شونهیراحت تر ته

و در دلش    ی اخمالو  ی به مهسا  ی نگاه   مین  حورا انداخت  کنارش 

 راحت تر باشم!( تونمی :) آره واقعا هم مد ینال

  

 وسهصدونودپارت#

  

  ی گرفته بود که حاال جد  یماتیو مهسا، تصم   لی  ر یاز آمدن ام  قبل

 .کند   انشانیتر از قبل قصد داشت ب 



 

 :زد و گفت یلبخند کوتاه  ل،ی  ریجواب به ام در

 .ست ین ی ازیاما ن دیلطف دار  -

 :به جلو خم شد و در جوابش گفت یکم لی ریام

 .پس خودتو معذب نکن  ست،ی به تعارف کردن ن یاجیاصال احت -

معمول   لی   ریام  کهنیا  از تعارفات  منظورش  که  بود  کرده  گمان 

 :رفع اشتباهش بالفاصله جواب داد ی بوده، برا

کن  - باور  نه،  نم  نینه  من  کنمی تعارف  راستش    ی ماتیتصم  هی. 

 .گرفتم

 ه؟یمنظورت چ -

  ره یکه او را خ  یبه مهسا انداخت و وقت   ینگاه   یچشم  ریز  ناخواسته

 :زمزمه کرد ی راحت تر الیبا خ د،یبه خودش د

کارمم تبحر    ی و به لطف خدا تو  ه، یم عکاسمن رشته   لی  ریآقا ام -

 .دارم



 

سهم    ه یکه منم    نیچطور بگم خودتون که بهتر خبر دار  راستش

 ک یچکو  لیاز وسا  ی سر  هیآرش دارم و    ی عکاس  ه یاز آتل  یکیکوچ

 .اونجا از منه

با خونواده آرش   ست ین  یازتون خواهش کنم اگه زحمت  خواستم یم

 .رو راه بندازم هیکه من باز آتل نی صحبت کن

 :ادامه داد ی شتری گرفت و با اعتماد بنفس ب  ینفس

 ...نکهیبهشون و ا دمی هم م هیکرا  انهیبابتش به صورت ماه -

 .هنوز سر حرفم هستم  من

شوکه شده بود، با اخم جواب   یحورا، کم  ی هاکه از صحبت   لی  ریام

 :داد

 سر کدوم حرف؟ -

م  یکه من در صورت  نیا - باال  بهتون   مونم،یطبقه  ازاش  که در 

 .لی ریآقا ام مونم یخونه بودم، وگرنه نم هیکرا

  

 وچهارصدونودپارت#



 

  

 .با اخم نگاهش کرد لی ریام

 .جوابش را داد   تیرا به هم فشرد و با قاطع شیها دندان

 !بحث تموم شده نیا -

 .عنوان قصد نداشت از موضع خودش کنار بکشد  چیبه ه حورا

  ی نوشته سربار کس  نیچن  نیا  شیحاال که سرنوشت برا  خواستینم

 .شود

 .به شمار برود بهیاگر آن شخص غر خصوصا

 .فقط ناتمام مونده بود  ل،ی ریتموم نشده آقا ام -

پ  یمکث را  کلمات  تا  ام  دایکرد  که  آن  از  قبل   لی  ریکند، سپس 

 :دهد هر دو دستش را به نشانه سکوت باال آورد و ادامه دادجواب ب

ها - لطف  قدردان  بکشم  نفس  تا  اما خواهش    ی من  شما هستم، 

 .نینذار تیمعذور ی منو تو کنمی م

  .شدن یمن عادت ندارم به سربار کس لی ریام آقا



 

  ده یفا  نی . اما بدونستم یکه من سربار ن   ن یشما باز هم تکرار کن  حاال 

 .نداره

 .نیدر قبال منو پسرم ندار ی ا فه ی وظ چیه اشم

من    ن یمن هم که شده اجازه بد  شیبه خاطر آرامش و آسا  لطفا

 .مستقل باشم 

مهسا را حساس   ی اذره  شیهاحیتوج  ایبا اصرار و    خواستینم  دلش

 یهاباعث شده بود که در سکوت نظاره گره صحبت   نیکند و هم

 .حورا باشد

قانع   ی هاحرف ظاهر  رس  ی کننده به  اتمام  به  که  کوتاه    د؛یحورا 

به مهسا   یبحث، نگاه   نیخاتمه دادن به ا  ی سرش را تکان داد و برا 

 :و بعد از آن به حورا انداخت و گفت

وسا - و  احت  یل یلباس  بر  ی دار  اجیکه  بگو  مهسا  به  آنالو   ن یات 

 .... سفارش بده و

 :و گفت  دیحرفش پر نی بالفاصله ب حورا

 !ستین یاجینه اصال احت -



 

 :دیلب غر ری به او انداخت و ز یحرص نگاه  با

 دفعه چرا؟  نیا -

جلو  حورا لب  ی نتوانست  آمدن  بگ  شیهاکش  ناخواسته   رد،یرا 

 .زد و زمزمه کرد یق یلبخند عم

 !نیقبول نکرد طموی آخه هنوز شرا -

  

 وپنجصدونودپارت#

  

و رو   ستادیا  تیمهسا با عصبان   د،یبگو  ی زیچ  لی  ری ام  کهنیاز ا  قبل

 :گفت لی ریبه ام

 !عشقم چندلحظه -

اتاقش    یبشنود راه  لی  ریاز جانب ام  یکه جواب  نی قبل از ا  سپس

 .تخت نشست ی رو  یشد و با ناراحت

 نه یرا به آ  نشیو نگاه خشمگ  دیحرص چند مشت به تخت کوب  با

 .رو به رو دوخت



 

 .خودش نبود دست

آسان  لی  ریام به  ن   ی را  به آسان  اوردهیبه دست  که  از دست    یبود 

 .بدهد

  مارستان یدکتر ب  نیترقاپ جذاب  یدلها خورده بود تا به قول  خون

 .ببرد

 .عاشق مرد جذابش بود واروانهیحاال د  و

را در   شیهاکه دست   یخودش را به اتاق رساند و در حال  لی  ریام

رو   یمغموم و عصب  ی به مهسا  یشلوارش گذاشته بود، نگاه   بیج

 .انداخت شیبه رو

 جانم؟ -

  !نمی بب تونمیمن نم ؟ییای جلوش کوتاه م نقدری چرا ا ل؟ی ریام -

 نبود، زن و بچشم اضافه شد؟ یبه تو چه؟ آرش کاف اصال

 .گرفت و خشمش را فرو خورد ینفس

مهسا حلقه   کیرا دور کمر بار  شیهاجلوتر رفت و آرام دست  یقدم

 .کرد



 

 :دوخت و قاطعانه زمزمه کرد شیهابه چشم  می را مستق  نگاهش

که   ی ادگاری!  ادگارشیمنه، مادرِ    یآدم زندگ  نیزتریا زن عزحور  -

 !بفهم لطفا زمن،یعز نویبراش مهسا. بفهم ا دم یمن جون م

جواب   یلرزان و لحن لوس  ی هابغ کرده نگاهش کرد و با لب  مهسا

 :داد

 تم؟ ی زندگ  ی برات؟ من کجا م یپس من چ -

 .را باال آورد و پشت گردنش گذاشت شیهااز دست یکی

 ی را خم کرد تا هم قد مهسا بشود، سپس بدون آن که جواب سرش

 .د یرژ زده مهسا فشرد و بوس ی هالب ی را رو  شیبدهد لب ها

  

 وششصدونودپارت#

را دور کمر مهسا   شیهارا رها کند، دست    شیکه لب ها  نیا  بدون

 .حلقه کرد و به خودش فشرد

م  آنقدر احساس  که  صدا  ی زیچ  کردیمحکم   ت یشکا  ی به 

 .کمرش نمانده  ی هااستخوان



 

 .شد  ده یو بوس دیوقفه بوس  ی را ب  قهیدق چند

آن طعم مزخرف را هم تحمل کرد   بارنیطعم رژ متنفر بود اما ا  از

 .او را آرام کند  دیتا شا

 ...که گذشت  ی اقه یدق چند

لب  با نفس  پ  شیهانفس  و   ی شانیپ  ی را رو   اشیشانیرا رها کرد 

 .مهسا گذاشت

 :ستاره باران دخترک محبوبش انداخت و گفت  ی هابه چشم  ینگاه

 ؟ ی دار یگاهیچه جا ی دیفهم -

  ش ی مهسا پ  دنیبوس  ی سال، خودش برا   کی  نیا  یبار، ط   نیاول  ی برا

 .قدم شده بود

 .بود بیاو خودش هم عج ی برا نیا و

 دن یبوس  ی مهسا بود که برا  نیشان، ادر تمام لحظات عاشقانه  عمال

 .بود رایو او هم مشتاقانه پذ شد ی قدم م شیپ

 !قدم هرگز شیپ اما



 

 .را دوست داشت مهسا

 .بود که او را مجذوب خودش کرده بود ی دختر نیاول

 .بود رفتهیکه فارغ از احساسش، منطقش هم او را پذ ی دختر تنها

------------------------------------- 

از اتاق تنها گذاشته بودند و از  رونیکه حورا را ب شدیم  یساعت  مین

 .بابت ناراحت بود نیا

 .هم نداشت ی اچاره اما

 .بود که مهسا را آرام کند  ازین

  ی شگیکه او قرار بود همسرش باشد و حورا و پسرش، عضو هم  چرا

 !اشیزندگ میحر

  

 وهفت صدونودپارت#

  



 

رژ لبش بود انداخت و با   دیبه مهسا که مشغول تجد  ینگاه نهیآ از

  ی خودش افتاد تا رد رژ نارنج  ی دستمال مرطوب، به جان لب ها 

 .رنگ مهسا را پاک کند

ا  ل،ی  ریام  گمایم - نم  نکهیبا  ازش خوشم  با حرفاش   ادیاصال  اما 

 .موافقم

مرطوب را داخل سطل آشغال انداخت و به سمت مهسا    دستمال

 .دیچرخ

م  دهینپرس  را    دانستی هم  حرفش  کدام  اما  حوراست،  منظورش 

 !دانستینم

 :دیکوتاه و مختصر پرس ل یدل نیهم به

 کدوم حرفاش؟  -

احت  دونمیم   نیبب - اون  پول  به  م  ی ندار  یاجیتو  دلت    خواد یو 

هم که   یقبول کن نه تنها واسه اون، که هر کس  یول  ، یکن  کمکش

 .کردی داشت قبول نم طویشرا نیاون، ا ی جا

 .ستادیا  نهیآ ی گرفت و جلو ینفس



 

 :کرد و ادامه داد یصورتش را وارس شیآرا

. تو هم بهش لمی  ریباشه ام  نتید  ریکه نخواد ز  دمیبهش حق م -

 !حق بده که بخواد مستقل باشه

اندازه   گم ینم به  اما  باش.  ها،  نباش  ن   ی ا مواظبشون  داشته   ازیکه 

  .باشن 

را دور گردنش حلقه   شیهاو دست  دیچرخ  لی  ریبه سمت ام  سپس

 .کرد

 .دی اش گذاشت و بوسزبر و مردانه  ی چانه  ی رو  یرا به آرام  شیها  لب

 :لب زد ی با طناز  همزمان

م - که  کن  ی خوایحاال  زنج  یکمکش  نه  باش  پروازش    ریپر 

 ....قفسش

 .مستقل باشه عشق من بذار

 !هم اون دختره و بچش راحت ترن، هم منو تو ی نجوریا

  

 وهشتصدونودپارت#



 

  

چشم   اشره یخ  نگاه  به  ب  ی هارا  و  دوخت  مهسا  به    یگرد  ربط 

 :جواب داد ش،یهاگفته 

 برات؟  رمیآژانس بگ -

 :دی لب نال ریز یبغ کرده نگاهش کرد و با ناراحت مهسا

 برم؟ یعنی -

موها  دستش به  ر  ی را  تار  چند  و  رساند  رو  ختهیمهسا   ی شده 

 .را پشت گوشش زد اشی شانیپ

لباس و خرت   هی ته  ی هم برا  یکه هم باهاش آشنا بش  ییای گفتم ب -

 .نداره  یاجیاما ظاهرا به کمکت احت ،یو پرت کمکش کن

 :جواب داد یتفاوت یرا باال فرستاد و با ب شیهاشانه  مهسا

  .جماعت و ندارم نیبا ا  ایچه بهتر، منم حوصله برو ب -

 .کاشت و آرام فاصله گرفت  لی  ری ام  لب  ی ور  یکوتاه  ی بوسه   سپس 

 .عقب رفت و با لبخند ادامه داد یقدم



 

 .ی دنبالم. با ادیب  گم یاطرافه م نی برم، آهو احتماال هم گهیمن د -

---------------------------------- 

متشنج از اتاقش خارج   یو اعصاب  ر یدرگ  یاز رفتن مهسا، با ذهن   بعد

 .شد

 .کند  لیرا به حورا تحم ی زیچ خواستینم

ا    اش یاخالق  اتی کار را داشت و نه به خصوص  نیچرا که نه حق 

 .خوردی م

تمام، زن را در خانه    ینبود که با خودخواه  ییآن دسته مردها  از

بزرگ    ی پشتوانه گام ها  یکه ب  دیپسندی را م   یحبس کند، اتفاقا زن

 .بردارد

 ...اما

 .کردی بحثش فرق م حورا

 .امانت بود او

تر بود. و از آن مهم تر، حورا   زیعز  شیکه از برادر برا  ی امانت مرد 

 !باردار بود



 

 اش یو جسم  یکه حورا با وجود حال بد روح  دادیاجازه نم  رتشیغ

 .کار کند 

 .دخالت کند هم نداشت  نیاز ا شتریب کهنیبه هرحال حق ا اما

رو به   زدیم  ادیبودنش را فر  ی که جد  یدرهم و نگاه  ییهااخم  با

 .حورا نشست ی رو

 .د یمقدمه پرس  یزانو در هم حلقه کرد و ب ی را رو شیهادست

 ه؟یقطع متیتصم -

 ی سرد یمهسا، آن هم با آن خداحافظ ی بارهکیبعد از رفتن  حورا

 ...داشت اما لی ریام ی جنجال را از سو کیکه کرده بود، توقع 

 .ختیتصوراتش را در هم ر ل،ی  ریآرام ام لحن

  

 ونهصدونودپارت#

  

 .زمزمه کرد یج یلب با گ ریرا باال آورد و ز سرش

 ن؟ یموافق یعنی -



 

 ؟ییایکوتاه م متیمخالف باشم از تصم -

 :انداخت و با خجالت لب زد نییسرش را پا معذب

 ...بار، نه هی نیفقط هم -

 رون یبلند به ب  ی و بازدمش را با صدا   د یکش  ی قینفس عم  لی  ریام

 .فرستاد

 :را کوتاه تکان داد و گفت سرش

 .ی ندارم، مختار یپس حرف -

 لی  ریام  ی هابه چشم  یسرش را باال آورد و نگاه  یبا ناراحت  حورا

 .انداخت

بود   ادیمرد در حقش کرده بود آنقدر ز  نیکه ا  یو مردانگ   معرفت

 .ناراحتش کند  ی اه یثان  یکه نخواهد حت

 :لب زد ناخواسته

 ازم؟ نی ناراحت نباش شهیم -

 .دینگاهش کرد و مانند خودش پرس رهی خ یکم لی ریام



 

 ؟ ییایکوتاه ب متیاز تصم شهیم -

تکان   ن یهم فشرد و مغموم سرش را به طرف  ی را رو  شیهالب  حورا

 .داد

  ی عذرخواه  لی  ریاز ام  مشیتصم  نیبود تا آخر عمر بابت ا  حاضر

 .پا پس نکشد  مشیاز تصم  ی اکند اما لحظه 

بود، او هم به همان اندازه    رتیآقا و باغ  لی  ریچقدر هم که ام  هر

 .عزت نفس داشت 

دوش،   یرا رو  اشی خودش را به خواب بزند و بار زندگ  توانستینم

 .اندازدیپسر خاله نامزدش ب

 .و همزمان لب گشود ستادیا لی ریام

ا  هی آتل  ی هاد یکل - خاله  منه.  اموال   نایدست  و  مال  اونقدر  هم 

حت که  هست  که   هیآتل   ادی  یدورشون  زمان  هر  نباشن.  آرش 

 .یشروع به کار کن   یتون ی م یخواست

 .دی را شن شیاز کنار حورا گذر کند که صدا خواست

 .آرومش کنم ستمیمن بلد ن  ن،یبه من عذاب وجدان ند -



 

 .دیحورا چرخ  سمت

 .نگاهش کرد قیزد و عم ی لبخند  ناخواسته

حورا. درست   ی خودته، تو باردار   طیبه خاطر شرا  م یمن اگه ناراض -

  .سرکارت  ی برگرد  ی گرفت  میتصم  ی به استراحت دار  از یکه ن  ی زمان

 .کنمیو کار م  یکوتاه   ی ساعت ها  نی حق با شماست، مطمئن باش -

 .شد  یبهداشت   ی ها   سیسرو  یو راه  دیکوتاه و مردانه خند  لی  ریام

 :لب زمزمه کرد ریز همزمان

 !پا داره هیدر هر صورت مرغش  -

---------------------------------------- 

  

  ستیدوپارت#

  

نشسته بود انداخت و با   نیشکه همچنان در ما  لی  ریبه ام  ینگاه

 .در زد نانیاطم



 

قبول نکرده    اندازدیاصرار کرده بود که خودش را به زحمت ن  هرچه

 :کالم گفته بود کیو در 

 .میریبا هم م  -

 .داشت تیرضا یهمراه نیچند او هم به ا هر

احساس   شدیو باعث م  کردیترس را از دلش دور م  ل،ی  ریام  بودن

 .نکند  ییتنها

را با استرس پشت در منتظر ماند و عاقبت پونه در   ی اقه یدق  چند

 .را باز کرد

 :ترس و تعجب به حورا نگاه کرد و لکنت زده زمزمه کرد با

  حو....را؟ تو، تو، زده به سرت؟ -

از کنار پونه گذر کرد و به    یزد و بدون کالم  یلبخند تلخ  ناخواسته

 .رفت  اطیح

 .پونه شد  ی انگشت ها ریاس شیبر نداشته بود که بازو ی قدم هنوز

  .حورا  سایتو؟ وا ی ریکجا م -



 

 :و گفت دیسابقه به سمت پونه چرخ یب یخشم با

 .ببرم لمویولم کن پونه، نترس اومدم وسا -

 .ن شدساختما یپونه راه یزدهتوجه به نگاه بهت  یب  سپس

بود  دلش پر  هم  او  پونه  ی. حتاز  همباز  ی ااز  و  عمو    ی که دختر 

 .بود اشیو همراه بزرگسال یکودک

 .شان گرفته بود از همه دلش

 !به اصطالح خانواده نیا یاعضا ی از همه 

دست   تیها و در واقع  نیترکیکه در شناسنامه جز نزد  ییهاآدم  از

 .دشمنان را از پشت بسته بودند 

ب  شیهافش ک و  آورد  در  پا  از  جا  پونه   یرا همان  به  که   ی اتوجه 

 .بود، داخل رفت ستادهیهمانجا ا

!  ی کن  یابراز دلتنگ  ی زد که حق ندار  بی بار هزارم نه  ی دلش برا  در

 !یکن هیگال ی حق ندار یحت ،ی ز یاشک بر ی ا قطره ی حق ندار

  افتیاحمد ن  ایاز مادرش    ی اثر  یرا به اطراف دوخت و وقت  نگاهش

 .به سمت اتاقش رفت 



 

  

 کی و ستیدوپارت#

  

  ی با بغض به جا  شیهانیاتاقش را آرام باز کرد و برخالف تمر  در

 .اتاقش نگاه انداخت ی جا

ارزش بوده   ی ب  شانیآنقدر برا  دادی نشان م  لش،یاوس   ی خاک رو  رد

 .انداختند یبه اتاقش ن ی نگاه یکه حت

فرستاد تا خودش را کنترل   رونی را به حالت آه ب  نشیسنگ  نفس

 .کند

 .به سمت کمدش رفت می مستق

 .تخت گذاشت  یچمدان بزرگش را در آورد و رو 

 .شد  لشیها و وسامشغول جمع کردن لباس یبدون معطل  سپس

 که انگار تازه به خودش آمده بود، پونه

 :د یدوان خوش را به اتاق حورا رساند و نال  دوان

 من چرا؟  -



 

 :لب جواب داد ری را آرام باال آورد و ز نگاهش

 ه؟یمنظورت چ -

 .تخت نشست گریبا بغض سمت د پونه

نکردم حورا. من بهت پشت نکردم دخترعمو. چرا    ی من به تو بد -

 ؟ی با من قهر

چمدان انداخت و سمت قرآن    ی لباسش را با حرص تو   کهیت  نیآخر

 .محبوبش رفت  حیو جانماز و تسب

 :جواب داد ،ی ظاهر یتفاوت ی با ب همزمان

 .پونه  ستم یقهر ن یمن با کس  -

 .... پس چرا -

 .برساند  انیکرد و نگذاشت سوالش را به پا نگاهش

  .رمیازتون دلگ ایدن هیپونه. اما دروغ چرا، قد  ستم یقهر ن -

  .شه یباهاتون صاف نم  امتیاما دلم تا ق ستمین قهر

 .رمیبگ ادیبدون شماهارو   یزندگ  کنمیاما دارم تالش م ستمین قهر



 

تخت بلند شد و    ی از رو  ختیریمهابا اشک م  یکه ب یدر حال پونه

 .ستادیحورا ا  ی رو به رو

  .یکن یکیحورا اگه منو با احمد  کنم یحاللت نم -

 .ی ترازو بذار هیازت اگه منو برادرت رو تو  گذرمینم

دستش را داخل   ی تو  لیدرد لبخند زد و از کنار پونه گذشت. وسا  با

 :ساک گذاشت و جواب داد

 .تر بشه ی ادموند یبه  ندارموید نیپونه، بذار آخر زیاشک نر -

  

 ودوستیدوپارت#

  

 حورا؟  یچ یعنی  دار؟ید نیآخر  -

را داخل چمدان گذاشت   ازشیمورد ن  لیوسا  یهمراه و باق  یگوش

 .را بست پشیو ز

 .شد  کشینزد یقدم  پونه

 :دیاش گذاشت و با ترس پرسشانه ی رو دست  اطیو با احت آهسته



 

 ...بار؟ نکنه نیآخر  ی برا هیبا تو ام حورا؟ منظورت چ -

 :دیو با درد نال  دیسمت پونه چرخ هی

 ...پونه گردمیبرنم گهید -

 :و در جوابش گفت دیخند نیاسترس، دروغ با

اش داغه. چند  که... االن کله  یشناسیزده به سرت؟ داداشت و م -

 ... و رهیم ادش ی گهیوقت د

 :را قطع کرد و قاطعانه جواب داد حرفش

  !رهینم ادمیرو  یچیپونه. ه   رهینم ادمیمن  -

 :و با درد ادامه داد دیخند تلخ

هر جا دلش شکست    خوامینره! م   ادشی  خوامیبار و م  نیاصال من ا -

 .کرده  کاریبا دل من چ ادیب ادشی

صد سال و با عذاب وجدان    نیصد سال عمر کنه و تمام ا  خوامیم 

 .کنه  یط

 :آورد و با بغض زمزمه کرد نییرا پا شیصدا



 

معرفتمو بخوام.    یپونه، زبونم الل اگه بد داداش ب  کنما ینم  نینفر -

  .ستیدست خودش ن زاده،یاما... آدم

با شکستگ  خوامیم تاوان دل شکستمو  و  بمونه  بده.    یزنده  دلش 

 ...نیهم

شکسته - دل  دور  نکن  حورا،  انکن  بگردم.   ن ینفر  نیبدتر  نیات 

 .کن، تو ببخش  ی براش. تو خانوم

 .گذاشت   نیزم ی تکان داد و چمدانش را رو نی را به طرف سرش

 ادم یببخشم و    ی زود  نیکه به ا  ستمیمن نعوذباهلل خدا ن   تونم،ینم -

 شهیخوب نم  ایزود  نیکه احمد به تن من زده به ا  ییها. زخمبره 

 .پونه

  

 وسهتسیدوپارت#

  

به اتاقش، از   ییچمدان را در دست گرفت و با نگاه گذرا   ی دسته

 .آن خارج شد



 

  ؟یمونیکجا م ؟ی ریحداقل به من بگو کجا م  -

 .و با لبخند زمزمه کرد ستادیا

هوامو   شهیسا  رینفر هست که ز  هی خدا نگاهشو ازم برنداشته پونه،   -

 .ه داشته باش

 .نباش  نگرانم

 :د یپرس یکه انگار تازه متوجه پانسمان ها شده بود، با نگران پونه

 شده حورا؟  یچ ؟ی چرا دست و پاهاتو پانسمان کرد -

 :لب زمزمه کرد رینداشت، کوتاه و خالصه ز حیتوض حوصله

 .... نگران نباشیجزئ  یسوختگ -

به اطراف دوخت و عاقبت   د یهال که رس   به نگاهش را  ناخواسته 

 :د یکند و پرس ی نتوانست خوددار

 مامان...کجاست؟ -

 :لب زمزمه کرد   ریرا تمام کند، ز   اشهیکه انگار قصد نداشت گر  پونه

 .چکاپ شه هی مارستانیسردرد بود... احمد بردش ب -



 

 .بود، اما دلش گرفت از درد مادرش ریدلگ

 :دی غصه نال با

 خبرم نذار. باشه؟  ی باهامه... برگشتن از حالش ب  میگوش -

 .را باز و بسته کرد شیهابا درد پلک پونه

خانه  ی گرید  نگاه  نگاه به  با  و  انداخت  بغض اشک  یشان  و  آلود 

 :د یلب نال ریز زد،ی چنگ م شیکه به گلو یمیعظ

 .شهیهم ی قصه منم تموم شد...خدافظ، برا  -

 .و خودش را در آغوش حورا انداخت ستیبلند گر ی با صدا پونه

را با تمام توان دور هم حلقه کردند و از ته دل اشک   شانیهادست

 .و چند سال باهم داشتند  ست یکه ب یخاطرات ی برا ختندیر

که    ی دارید  ی و برا  شدیکه تا آخر عمرشان تکرار نم  ییروزها   ی برا

 ...دیشا

 !بود بارشنیآخر



 

  یی دند، خودش را از آغوش پونه خارج کرد و با صداکه آرام ش  یکم

 :گرفته، زمزمه کرد

 ....خبرم نذار یاز حالتون ب -

 .حورا ی کردی کاش صبر م -

  .کردمیبرگشت نمونده... اگه بود خرابش نم ی برا یپل -

 :پونه را بوسه زد و لب زد ی گونه 

 .خداحافظ -

  

 وچهارستیدوپارت#

  

 .اش را آهسته از تنش در آوردبدنش که گرفته شد، حوله  نم

 .اتاقش رفت ی قد نهیو سمت آ دیکش شیموها ن یب  یدست

کوچک اما واضح شکمش     یبرآمدگ  ی رو  اطیرا آرام و با احت  دستش

 .گذاشت



 

بود، آنقدر مکافات   ی باردار  ستیتا االن که هفته ب  ی باردار   ییابتدا  از

 .نداشت اشیجسم راتییتوجه نسبت به تغ ی ابود که ذره  دهیکش

دخترانه  شهیهم تصورات  بارداردر  رو  اشی اش،  تصور   ییایرا 

 .کردی م

مختلف   ی هاست را با ژ   یحتما هر هفته باردار  گفتیخودش م  با

 ...اما نمیعکس خواهم گرفت تا بزرگ شدن کودکم را بب 

 برود؟ شیپ اشی رفت که باردار شیپ شیطبق آرزوها زیچ چه

 .فوت کرد و نگاهش را به شکمش دوخت رونیرا به ب نفسش

نعمت غافل   نیو او از ا  شدی لحظه به لحظه داشت بزرگ م  پسرکش

 .بود

زد و دستش را نوازش وار به شکمش   نهیدر آ   ی به حورا  ی لبخند

 .د یکش

 ...گذشته بود اما تلخ

 .را دوست داشت راتشییتغ

 ...اما کردیفراموش م یگاه دیشا



 

 !شدنش را هم دوست داشت مادر

و محسوس پسرش را احساس   زیر  ی هاکه تکان  شدیم  ی اهفته  کی

 .باشد  یکرده و از همان لحظه، با خودش عهد کرده بود مادر خوب

 .شود   یاش از نبود پدر اشکدردانه  ی هاخورده بود نگذارد چشم  قسم

نبود پدرش   ردی خورده بود آنقدر مادر باشد که پسرکش بپذ  قسم

 .را

الست  ی صدا  با سرعت    ل،ی  ریام  نی ماش  ی هاکیبرخورد  به 

  س ی گ ی و بلندش را، سر سر س یخ ی و موها د یرا پوش شیهالباس

 .گردنش نباشند  ی کرد تا فقط رو

 ی سرش گذاشت و مدل لبنان  ی رنگش را رو ییموی بلند و ل ی روسر

 .بست

 .را سر کرد و از اتاقش خارج شد اشیچادر رنگ  سپس

  

 وپنجستیدوپارت#

  



 

  ل ی  ریام  ی از دو هفته بود که به طور کامل در طبقه دوم خانه   ش یب

 .ساکن شده بود

 ...اما دادیبه غربت آزارش م ه یشب یو حال یدلتنگ یگاه

  شه یو مانند هم  کردیقرآن سرگرم م  ی هارا با خواندن سوره  خودش

 .شدیآرام م

 نینکند و ذکر دائم ا  تیبه خدا هم شکا  یگرفته بود حت  میتصم

  شیاروزه

 .بود شده《رضاً برضاک الهی》

هفته  نیا  یط پاها  ی ادو  و  بود،    شیکه دست  پانسمان  همچنان 

 .افتاده بود لی  ریدوش ام ی زحماتش رو یتمام

و پنج سال سنش،    ستیب   ی در حقش کرده بود که ط  ییهابرادرانه

 .بود دهیبود، ند اشی از احمد که برادر خون

و البته ابراز تشکر،   یکه پانسمان را باز کرد، از شدت خوشحال  امروز

 ریام  ی هازحمت  یکم  دینمونه غذا و دسر درست کرد تا شا  نیچند

 .را جبران کند لی



 

  ی، برالباس  ضیاش، بعد از حمام و تعو به عادت هر روزه  دانستی م

 .دیآیم نجایحالش به ا دنیپرس

 .و منتظرش ماند دیرا چ ز یتمام، م  قهیبا سل ل یدل نیهم به

-------------------------------- 

 .طبقه باال شد یرا با حوله خشک کرد و راه صورتش

از ج  تلفن را  پله  بشیهمراهش  از  که  و همانطور  آورد  باال  در  ها 

 .را گرفت  یشگیشماره رستوران هم یحوصلگی با ب  رفتی م

نظر حورا را بپرسد   شهیگرسنه بود که صبر نکرد تا مانند هم  آنقدر

 .داد ی او سفارش دو پرس قرمه سبز قه یو بدون در نظر گرفتن سل

رساند پشت در خانه مکث کرد و با تعجب بو   انیرا که به پا  مکالمه

 .دیکش

شا  احساس که  گرسنگ  دیکرد  شدت  اما  یاز  زده  ...عطر توهم 

بود که   کیو نزد  قیآنقدر عم  ،یو زعفران و پل  ی قرمه سبز  زیانگدل

 .از واحد حوراست  شدی داشت باورش م



 

چند ضربه کوتاه به در   ی شتریب  اق یتلف کردن وقت، با اشت  بدون

 .زد و منتظر ماند 

  

 وششستیدوپارت#

  

و با وقارش در را باز کرد، احساس    میکه با همان لبخند مال  حورا

 .از دلش گذر کرد ی خنک میکرد نس

 ی اثر  یرا با خودش برد و حت  شیهایخستگ  ی اهی که به ثان   یمینس

 .نگذاشت یاز آن باق

از عالم و    یاست که وقت  ن یبار احساس کرد چقدر دلنش  نیاول  ی برا

 .کنج خانه منتظرت باشد یکس ،ی اشده آدم خسته

 ی و آوا   چدیات بپدر خانه  یخانگ  ی غذا   ی خوب است که بو  چقدر

 .بدهد   یزندگ

ز  نگاهش صورت  از  و   بایرا  دست  به  و  برداشت  حورا  معصوم  و 

 .شد  رهیکه بدون پانسمان بودند خ شیپاها



 

 :مه کردکه متوجه مقصد نگاهش شد، معذبانه زمز حورا

 .هم نمونده  ی خداروشکر خوب شدن...به لطف شما رد -

 .در کنار رفت  ی زد و از جلو  ی لبخند سپس

  .داخل، ناهار پختم دییبفرما -

ب   لی  ریام ما  و حواسش  ابتدا، هوش  همان  از  عطر خوش    نیکه 

 .مشتاقانه داخل رفت د،یچرخی م یخانگ ی غذا

  ز ی انگشده و هوس  دهیچ  زیبدو ورودش به خانه، نگاهش  به م   در

 .ناهار افتاد

از   شی را ب  شیاشتها  ز،یم  ی رو  ی غذاها  ی خوش و رنگ و بو  عطر

 .کرد کیتحر شیپ

که بدون تعارف سمت آشپزخانه قدم برداشت و همزمان    ی طور  به

 :گفت 

  .ی تو زحمت افتاد یحساب -

رنگ  حورا کش  اشیچادر  جلوتر  ام  دیرا  سر  پشت  به   ل،ی  ریو 

 .آشپزخانه رفت



 

 .ستین  ی دوش شما انداختم، عدد  ی که رو  ییهادر مقابل زحمت -

  قه یکه با سل  یانیخوش عطر و مرغ بر  ی به قرمه سبز  ینگاه  لی  ریام

  نشست، ی م  زیشده بود انداخت و همانطور که پشت م   نیتمام تزئ

 :تعارف گفت یهمزمان در جواب حورا ب

 .نکردم ی کار فهیوظ جز انجام -

  

 وهفت ستیدوپارت#

  

رو  و  کرد  جمع  را  رو  یصندل  ی چادرش  به   یجا  لی  ریام  ی رو 

 .گرفت

ببخش - که  همدیخالصه  در  من  وسع  راستش    نی.  بود.  حد 

با  دونستمینم چ  دیچطور  کنم،  ذهنم    ی آشپز  ریغ  ی زیتشکر  به 

 .د ینرس

  یاحورا گذاشت و با لبخند مردانه  ی برنج را که پر کرد جلو  بشقاب

 :گفت 



 

 !ی باش   یآشپز خوب کردمیفکر نم -

 چطور؟  -

اشاره   با اَبرو  و  پا  ی اچشم  و  با خنده    ی به دست  و  انداخت  حورا 

 :گفت 

نها  ی مبتد   ی زهاآشپ - م  تایهم  نه دست و    سوزونن،یدستشون و 

 !پاهاشونو

کنا  حورا متوجه  جلو  لی  ریام  هیکه  با خجالت  را    یشد، دستش 

 .دهانش گرفت

 :و جواب داد دیانداخت و با متانت خند نییسرش را پا 

 .ادیم  شیپ ی . گاه لی ریاون اتفاق بود آقا ام -

 :همانطور که به لبخند حورا زل زده بود، زمزمه کرد لی ریام

 .ادین  شیپ  گهید دوارمیام -

 .ناهار را در سکوت کامل صرف کردند  یباق



 

خوشحال بود   دی دی م   لی  ریرا در چشمان ام  اقیاشت   نکهیاز ا   حورا

 .را خورد  شیها، با اشتها غذاو بعد از مدت

  ی کاف  شیرا خوشحال کند، برا  اشی ناج  ی که توانسته بود کم  نیهم

 .حس مزخرف مزاحم بودن را فراموش کند یبود تا کم

بود،    دهیرا چش  یخانگ  ی ها طعم غذاهم که بعد از مدت  لی  ریام

 .استگرفته  ی اجان دوباره  کردیاحساس م

  ی مادرش غذا درست کرده باشد، مگر مواقع   آمدینم  ادشی  چگاه یه

 .شان نبود که آشپز مخصوص

را تجربه نکرده   ییعطر و بو  نیچننیها بود که اسال  ل یدل  نیهم  به

 .بابت ممنون حورا بود نیبود و از ا

------------------------------------------ 

  

 وهشتستیدوپارت#

  



 

 ریحورا، ام  ی هاجمع کردند و بر خالف اصرار  گریکدیرا با کمک    زیم

 .دیرا بشو فیرا تا زد تا ظروف کث شیهان یآست لی

با درست کردن غذا ها به زحمت افتاده بود،    یبه اندازه کاف  حورا

 .اش کند تر ها خسته با شستن ظرف خواستیدلش نم

را رو  همانطور به حورا که   ینگاه  د،یکشیبشقاب م  ی که اسکاچ 

 :بود انداخت و گفت ستادهی همچنان پشت سرش ا

 .سهیسر پا وا  یلیخ دیحداقل قدم بزن، زن باردار نبا -

جلوتر   یقدم  کرد،ینم  شیرها  ی اکه لحظه  یلتبا احساس خجا  حورا

 :لب زمزمه کرد ریآمد و ز

باشم و شما   کاریب   کشمی بخدا من خجالت م  ل،ی  ریزشته آقا ام -

 .نیظرف بشور

 .رو عوض کن حورا دتید -

 .خودش بدونه فهیکار خونه رو وظ  دینبا  یزن چیه 

 .هاستزن  فهیفکر کنن کار خونه وظ دیمردا نبا نطورمیهم



 

زندگ  من مستقل  سال  ظرف   هیراحت    التیخ  کنم،یم   یچند 

  .کنه ی شستن ساده خستم نم

 :به حورا انداخت و ادامه داد ی نگاه می ن  سپس

 خوش عطرن؟ هاتی هم به اندازه قورمه سبز هاتییچا -

 :زد و جواب داد ی لبخند حورا

 ی عطرطعم و خوشبه خوش  یبستگ  ست، یدست من ن   گهیاون د -

 .جوش اضافه کنم آب هی داره، وگرنه من قراره  ییخود چا

 ی مشغول دم کردن چا   ریدرگ  یو با ذهن   دیبه عقب چرخ  سپس 

 .شد

  .قابل باور بود  ریغ شیبراکردن مرد در امورخانه  کار

مرد  چرا حت  یهاکه  هم   شانیهاجوراب  ی شستشو  ی اطرافش، 

 .کسر شان داشت شانیابر

 .دانستندی امور خانه م یجنس مونث را موظف به انجام تمام و

 یکه برا  ی اباال و خانواده  یشغل  تیبا موقع  ی بود مرد  بیعج  شیبرا

 مستخدم داشتند،   شانیکارها نیترکوچک



 

 .دیتمام، ظرف بشو یعار نباشد و با فروتن  شیخانه برا کار

  

 ونه ستیدوپارت#

  

 .هم آماده شد  ی ها، چابا تمام شدن ظرف  همزمان

بود    شیهاکه مشغول خشک کردن دست  لی  ریبه ام  ینگاه  حورا

 :انداخت و گفت

 .امیم زمیبر ییمن چا دیی شما بفرما ن،یخسته شد -

را رو   یراه  ،یبدون کالم  لی  ریام مبل رها   ی هال شد و خودش 

 .کرد

بود و دلش    دهیامانش را بر   یفکر کرد که خستگ  شیپ   یساعت  به

 .خواستی م قیعم یخواب

 .ظاهرا حورا جادو کرده بود اما

دلش    یرا فراموش کرده بود، بلکه حت  اشی که نه تنها خستگ  چرا

 .خواستی دوستانه م ییو گفتگو ی چا دنینوش



 

 نیو ببر  نیکه سفارش داده بود  ییهای قورمه سبز  ل،ی  ریآقا ام -

 .من که غذا دارم  شهیم فیح نجای واسه خودتون، ا

تا  دی پشت گردنش کش  یدست به نشانه  تکان   دییو تنها سرش را 

 .داد

به  اشی خانگ ی های که طعم قورمه سبز دیگونشد به حورا ب شیرو

نم  ی حد دلش  که  بوده  قورمه   کی  یحت  خواهدیخوب  از  قاشق 

 .رستوران را امتحان کند ی سبز

 .را برداشت و به هال رفت  ین ی چادرش را محکم کرد و س حورا

را   ی گریگذاشت و د لی ریام  ی را رو به رو یچا ی ها از فنجان یکی

 .قرار داد یعسل ی رو  ،ینی به همراه س

به    لی  ریام  لیزنگ موبا  ی مبل، صدا  ی اش روبا نشستن  همزمان

 .صدا در آمد

از رو  لیموبا با د  یعسل  ی را  به سرعت    دنیبرداشت و  نام مهسا، 

 .جواب داد

 ؟یسالم، خوب -



 

 دیبه گوش حورا رس  یبود که به راحت  ی مهسا، به حد  غیج  ی صدا

 .اش شدو باعث تعجب 

 .شهیباورم نم ی من. وا  تمیروان ل،ی ریعاشقتم ام  -

 .و سرش را آرام به چپ و راست تکان داد دیکوتاه خند لی ریام

 :جواب داد  دانست،ی مهسا را م  یخوشحال  لیکه دل  یدر حال  سپس

 .خب ظاهرا مامان زنگ زده -

-------------------------------------- 

  

 ودهستیدوپارت#

  

 (بعدهفتهکی)

پ  اتو با دقت  ام  ی خاکستر  راهنیرا کنار گذاشت و  را   لی  ریرنگ 

 .از بابت صاف بودنش راحت شود شالیکرد تا خ یوارس

بلند شد و به سمت اتاقش    ی از پشت صندل  د یند  ی که مشکل  یوقت

 .رفت



 

 .و چند ضربه به در زد  ستادیدر ا پشت

 .د یرا آهسته تر از حد معمول شن  لی ریام ی صدا

 .من حمومم حورا -

 اتاق؟ ی ست. بذارمش توو اتو کردم آماده راهنتونیپ -

 .آره آره، دستت درد نکنه -

 نییدر را پا  رهیکه جواب تشکرش را بدهد آهسته دستگآن  بدون

 .گذاشت لی ریو پا به اتاق ام دیکش

 .اتاق انداخت دمانیبه چ ینگاه  ی کنجکاو با

دو   یشده داخلش، تخت  ده یچ  لی بزرگ که تنها وسا  بایتقر  یاتاق

 .بود یشینفره و کنسول آرا

پ   ی نگاه و  انداخت  حمام  در  رو  راهنیبه  وسواس  با  تخت   ی را 

 .گذاشت

از طرف من به مهسا خانومم    ن،ی تنتون کن  یان شااهلل به مبارک -

 .ن یبگ کیتبر



 

 ...دیبه گوشش رس  لیریآخ بلند ام  ی صدا که تمام شد،  اشجمله

گم کرد که بدون آن که به کارش فکر کند    را  شی دست و پا  آنقدر

 .شد دنیو با ترس شروع به مشت کوب  دی سمت حمام دو

 ....لی ریآقا ام ن؟ی شده؟ خوب  یچ_

 یاکه متوجه هول شدن حورا شده بود، به سرعت حوله  لی  ریام

 .و در را باز کرد دیچیاش پتنه نییدور پا

داده بود و به   هینمناک به در تک  ییهاکه تا آن لحظه با چشم  حورا

در، نتوانست خودش   ی کباره یهمراه با باز شدن    د،ی کوبی آن مشت م

 .پرت شد لی  ریرا کنترل کند و در آغوش ام

را به سرعت دور حورا حلقه کرد و به خوش فشرد تا از   شیهادست

 .کند ی ریافتادن هر دو نفرشان جلوگ

  

 ازدهیو ستیدوپارت#

  

 .دیفهمیخودش را نم حال



 

 .از دست دادن تنها پناهش را داشت میسر حد مرگ ب  تا

و حساس   فیضع  نقدر ی او بود هم  ی هم جا  ی گری هر کس د  دیشا

 .شدی م

رفتن، خجالت بکشد به سرعت    لی  ریاز در آغوش ام  کهنیا  بدون

 .دیخودش را عقب کش

 .دوخت لی رینگاه نگرانش را به صورت ام 

از آن    ی ادیصورتش که خون ز  ی رو  قیزخم کوچک اما عم  دنید  با

  .رفت  ی اهیس شیهاچشم رفت،ی م

  

 .نبود تشانیحواسش به وضع اصال

 .ستادیا  لیریام ی رفت و رو به رو جلو

دلش را تکان داد و نم اشک را به چشمانش    لیری ام  یخون  ی گونه 

 ...نشاند 

  یلرزان صورتش را قاب گرفت و انگشت شصتش را رو  یدستان   با

 .ردیرا بگ ی ز یخونر ی رد جراحت گذاشت و فشرد تا جلو



 

 ل ی   ریرا بست و قبل از آن که کف حمام آوار شود ام  شیهاچشم

 .دی به سرعت در آغوشش کش

و داشتم    شمیست، رساده   یدگیبر  هیحورا؟ منو نگاه کن.    شد؟یچ -

 .حواسم پرت شد زدمی م

 ...نبود لی ریصورت ام ی ساده یدگیاو بر درد

 ...اما کردیرا نگاه م  لی ریام

 .دیدیرا م آرش

که از او در ذهنش داشت، صورت له شده    ی ریتصو  نیکه آخر  یآرش

 .بود مارستانیدر ب اشن یو خون

 .کرد هیبلند گر ی را بست و با صدا شیهاچشم

 ...کردینم فراموش

م   هزار که  هم  فراموش    نیآخر  گذشتی سال  را  آرشش  نگاه 

 .کردینم

   ...حورا آروم باش، حرف بزن باهام  -



 

 .را باال آورد انشیگر نگاه 

 .نگاهش کرد رهیجدا و خ لی ریام  نهیس  ی را از رو سرش

 .زخم گذاشت  ی جا  ی را باال آورد و رو دستش

 :د یلب نال ریز

 ...آرشم -

 .تکان خورد لی  ریدر ام ی زیچ

 .اش سر باز کردشکست و بغض مردانه  نهیدر س  نفسش

 .حال بد حورا شده بود  لیمتوجه دل حاال 

 ...خون دنید

  

 ودوازده ستیدوپارت#

  

 ...زدیبهم بر دادیم حق



 

  ده ی بود که بعد از او، سر صحنه تصادف رس  یکس  نیکه حورا اول  چرا

 .بود

و با    ده یترسناک د  طیبود که آرش را با آن شرا  یاز او تنها کس   ریغ

 .جان داده بود دنشیهر سخت نفس کش

را بست و نفسش   شیهاچشم  ش،ی هااشک  زش یاز ر  یریجلوگ  ی برا

 .فوت کرد رونیرا به ب

 :لب زمزمه کرد ریز ی تر ظی با بغض غل حورا

 ...آرش -

 .کند ی نتوانست خوددار بارنیا

 .بشنود و دم نزند حورا را ی بغض صدا  نتوانست

 :خش دار زمزمه کرد  ییچانه حورا گذاشت و با صدا  ریرا ز  دستش

 ...جانِ آرش -

 ها کیسرام  ی بودن کف حمام، رو  س یتوجه به خ  یزد و ب   یهق  حورا

 .نشست



 

م  فقط دلتنگ    دانستی خدا  اندازه  چه  به   《آرش   جانِ》تا 

 ...بود  دنیشن

 .فشرد اشنهی حورا نشست و سرش را س کنار

 !زمی. آروم باش... عزم یگذرونی حورا...م شهیتموم م -

 یرا رو گرشیفشرده بود، دست د  نهی که سر حورا را به س همزمان

تقر   یمین که  حورا  صورت  عر  ریز  بایاز  داشت   انشیگردن  قرار 

 .را زدود  شیهاگذاشت و رد اشک

بغضتو خفه   ،ی شد  یخال  ی کن، تا هر زمان که احساس کرد  هیگر -

 .حورا، من کنارتم نجامی نکن... من هم

به سقوط    ه یشب  یپرت شد، احساس  ن ییبه پا  ی بلند  ی که از باال   انگار

 .آزاد را تجربه کرد و به زمان حال برگشت

 کند، ی و نوازشش م  ده یکه در آغوشش کش   ی متوجه شد فرد  تازه

 ...ستیمحرمش ن 

 .ست ین آرشش

 ...است لی ریام



 

 .ریبود و الغ  اشی که تنها حام ی مرد

رو   خودش از  را  سرش  و  کرد  سرزنش  دلش  در  بار  هزاران   یرا 

 .برداشت لی ریام  انیعر ی نه یس

اش به صورت زدهرا محکم بر هم فشرد تا نگاه خجالت   شیهاچشم

 .برخورد نکند  اشی ناج

  

 زدهیوس ستیدوپارت#

  

 .وفتد ین  لی ریانداخت تا نگاهش به تن  ام  نییرا پا سرش

 .ستادینمناک کنارش گرفت و به کمک آن ا واریرا به د دستش

مکن  حالت م  نی ترنگاهش را به در حمام دوخت و به آرام  سپس

 :زمزمه کرد

 .ارمیرو ب هیاول ی هاجعبه کمک رمیمن... من... م _

مچ دستش را گرفت و به   لی  ریفاصله نگرفته بود که ام  یقدم  هنوز

 .دیسمت خودش کش



 

  حورا؟ -

 :لب جواب داد ریز اندازدیب لی ر یبه صورت ام ینگاه  کهنیا بدون

 بله؟  -

  .شت یپ  مونمیم -

 .دوخت لی رینگاهش را به صورت ام هراسان

بودم هول کردم.    دهیمن... من حالم خوبه، خون د  ؟یچ ی عنینه!  -

  د؟ینر  شهی. مگه متونهی شما امشب مراسم خواستگار

به چشمانش   رهیخ  ی اه یمچ دست حورا را رها کرد و چند ثان  آرام

 .نگاه کرد

 :تکان داد و گفت نیسرش را به طرف  سپس

تو حالت بده من    یوقت  ،ی ... اصال گور پدر خواستگاریستیخوب ن -

 برم؟ ی کدوم گور

 ...بود بد



 

بود،    دهیکه کش  یزجرآور   ی هاشب تصادف آرش و صحنه  ی ادآوری

 .تاب و تحملش را ازش ربوده بود یواقع ی به معنا

 .ردیرا بگ لی ریام ی حق نداشت جلو اما

 .مهسا را خراب کند ی شب زندگ نینداشت بهتر حق

 ...خوبم گهیاالن د یعنی. لی ریمن خوبم آقا ام  -

 ...حورا -

بودنش، کامال واضح بود    ی که مصنوع  ی و با لبخند  دیحرفش پر  ن یب

 :زمزمه کرد

 .گم ی بود بهتون م  یشده... مشکل ریاالنم د نیهم ل، ی ریبرو آقا ام -

  

 وچهاردهستیدوپارت#

  

خانه    یناراحت، حورا را تنها گذاشت و راه  ی نگران و خاطر  ی دل  با

 .شد اشی پدر



 

زنگ  نیب جلو  یراه  که  داد  اطالع  او  به  و  زد  مادرش  در   ی به 

 .ندیا یب رونیزد، ب امکیو هر وقت پ ماندی منتظرشان م

مراسم    یحت  گرید به  برسد  چه  نداشت،  هم  را  خودش  حوصله 

 !ی خواستگار

و   زدی مهسا را نداشت زنگ م  یناراحت  م یدست خودش بود و ب   اگر

 .کردیموکول م  ی گریمراسم را به زمان د

برا  یزمان برود  غنج  دلش  و  باشد  شاد  دل  ته  از  نو   دنید  ی که 

 .عروسش

 ...حاال  اما

جان دادن آرش    ی با مهسا، صحنه   نشیریش  ی نده یتصور آ  ی جا  به

 .نظرش بود  شیپ

ندانست کغوطه  الش یدر خ  آنقدر بود که  به منزل    یور  و چگونه 

 .دیرس اشی پدر

 .فرمان گذاشت ی در پارک کرد و سرش را رو ی جلو

 .خواستیمردانه م ی اهیگر دلش



 

 .خنددی و لبت م  یزنی که در دل ضجه م ییهاهی آن جنس گر از

گر  از م  ییهاهیآن  باخبر  فقط خودت  حسرت    گرانید  ی شوی که 

 .خورندیصورتت را م ییبایلبخند ز

هسا هم که کرد به خاطر م  یو سع  دیکش  قیبار نفس عم  نیچند

 .غمش را فراموش کند یشده، چند ساعت 

 .بلد شده بود یبود، اما او تظاهر کردن را به خوب سخت

شلوارش خارج کرد و شماره افرا را گرفت   بیتلفنش را از ج  یگوش

 .منتظرشان است نییتا اطالع دهد پا

----------------------------- 

  

 وپانزدهستیدوپارت#

  

 .به واحد خودش برگشت ل،ی ریاز رفتن ام  بعد

ا  انیم نگاه  ستادیهال  با  نظر   خانه  یجا  ی رمق جا  ی ب  یو  از  را 

 .گذراند



 

ب  ی روسر  با  را  جلو   یحال   یو چادرش  به   ی همان  و  انداخت  در 

 .سمت مبل قدم برداشت

 .در خودش جمع شد وارن یو جن دیدراز کش اطی مبل با احت ی رو

  .خواستی حرف زدن م دلش

 ی هابت یاز مص ریدل س  کیباشد تا او  ی داشت گوش شنوا دوست

 .کند هیاش گال مدت نیا

 :لب خطاب به پسرش نجوا کرد ریو کوتاه لبخند زد و ز تلخ

 ی شنوی تو م  ؟ینباشم؟ آره مامان   ی امشب و قو  نیفقط هم  شهیم  -

  صدامو؟

رو  دستش کوچک   یرا  تکان  لحظه  همان  و  گذاشت  شکمش 

 .پسرکش را احساس کرد

 :زد و ادامه داد ی لبخند

دوست   یلیخ  ایدن  ،ی مامان  یدونیم - که  قشنگ  اونقدر  قشنگه... 

 ی سر  هیاما...  ،یهاشو کشف کنو تک تک راز  یتا ابد زنده بمون  یدار

 .ی کاش زنده نبود  ی ا  یکنیتلخه، اونقدر تلخ که آرزو م  یلیخ  زایچ



 

آلودش را به شکمش دوخت و با همان خنده تلخش، آرام اشک   نگاه 

 :لب زد

 .از دست دادن ایدن نیاتفاق ا  نیتر تلخ -

  ی پنج سالگ   وستیب  ی که من تو  ی زیاز دست دادن پدر... چ  مثال

 .اومدنت ا یتجربه کردم و تو... قبل دن

 .حواسش را پرت کرد لش،یموبا ی گوش امکیپ ی صدا

 .بر داشت یعسل ی را دراز کرد و آن را از رو  دستش

 .تعجب به نام )دکتر کرامت( نگاه کرد با

صفحه چت تلگرامش را باز   یدو دلو با    کیرا به هم نزد  شیاَبروها

 .کرد

انداخت و ناخواسته    لی  ر یکوتاه اما دلگرم کننده ام  امکیبه پ  ی نگاه 

 .لبانش نقش بست ی رو ی لبخند کوتاه

 ( ...حواسم اونجاست )

  

 وشانزدهستیدوپارت#



 

  

ثان  ی ابتدا  از االن،  به  تا  تنها  ی اهیمراسم  به  که  حال   یینبوده  و 

 .نامساعد حورا فکر نکند 

تا   اورد یکرد که چرا حورا را با خودش ن  نیبار خودش را نفر  هزار

 .چشمش باشد ی جلو

نسب  هرچند شناخت  پ  ی با  او  از  نداشت    دایکه  امکان  بود،  کرده 

 .همراهش شود

 .گونه دوست داشترا وسواس یکیبار بود که  نیاول ی برا

 ...از اشکش، از غمش، از دردش دیترسی بود که م یکس نیاول

 .دیای ب شیخم به اَبرو  یحت دیترسی م

 .بود اشیآدم زندگ نیزتریاز عز یس ینف ادگاری شیبرا حورا

 دیچیکه اگر دست خودش بود، دور تا دورش را پر قو م  ی ادگاری

 .حفظ شود و او... شرمنده آرش نباشد ی تا از هر گزند

 .ردیرا بگ اشیتاب یب ی جلو نیاز ا شتریب  نتوانست



 

پدر مهسا  ی هاکه خودش را مشغول گوش دادن به حرف یحال در

 داد ی نشان م

دون تعارف خارج کرد و ب  بشیرا نامحسوس از ج  لشیموبا  یگوش

 .کرد پیتا

 (...حواسم اونجاست)

 .شد  نینگذشت که حورا آنال  هیثان چند

 .دی کش یقینفس عم ناخواسته

است راحت شد که آرام است، که حتما حالش خوب  الشیخ  یکم

 .استده یزمان د نیرا در کمتر امشیکه پ

ام ) آقا  خوبم  دل  التونیخ  ل،ی  ریمن  نگران  یلیراحت،    ی واسه 

 (...ست ین

 .را کامال آسوده شد  الشیخ  د،یحورا که به دستش رس  امیپ

 .جوابش کوتاه نوشت  در

 (نمت ی بی باشه، م)



 

پدر   ی هابه صحبت   ی شتریبا دقت ب  بارنیتلگرامش خارج شد و ا  از

 .گوش سپرد  اش،نده یهمسر آ 

  

 وهفده ستیدوپارت#

  

که تصورش را کرده بود    ی زیتر از چراحت  اش،ی خواستگار   مراسم

 .رفت  شیپ

 ی اد یز  ی هاداشت به واسطه تک فرزند بودن مهسا، پدرش مانع   توقع

 .خودش را کوبانده بود خیبگذارد اما ظاهرا مهسا م شیرو شیپ

نداشتند و او هم بدون   ی گریباال، درخواست د  هیاز مهر  ریکه غ  چرا

 .رفتیمخالفت دو هزار سکه را پذ

به    شانینظر جمع، عقدشان به ده روز بعد و مراسم عروس  طبق

کارها تمام  تا  شد  موکول  بعد  خ  شانیسال  با  پ   الی را    ش ی راحت 

 .نداشته باشند   یو شتاب د ببرن

 .رفتند و سوار شدند  نیو افرا جلوتر از او به سمت ماش  مادرش



 

چشمک  با  هم  مهسا  مادر  و  به    یپدر  و  گذشتند  کنارشان  از 

 .تنها بگذارند  یساختمان رفتند تا آن رو را کم

حلقه کرد و بعد   لی  ریرا دور گردن ام  شیهانور ماه دست  ریز  مهسا

 :لب زمزمه کرد ریز ش،یاهلب  دنیاز بوس

 ...ی مال من گهید -

 .و مردانه لبخند زد کوتاه

 :رنگ مهسا را پشت گوشش زد و در جوابش گفت ییطال ی موها

 !کامال مردونه بود ماهِ من الوگید  هی نیا -

 :و گفت دیبا ذوق خند مهسا

 .م یبفهمن مال هم ایبزنم تا همه دن  غیج نقدریدوست دارم ا  -

 .مهسا گذاشت  ی هالب ی اش را روسبابه  انگشت

 .عجالتاً آروم باش ساعت دو نصفه شبه  -

 .مهسا زد و عقب رفت  یشانیپ ی رو ی ابوسه   سپس

 .نمتیب یبرو داخل هوا سرده... فردا م -



 

-------------------------------- 

  

 وهجدهستیدوپارت#

  

 .روشن واحد حورا انداخت به چراغ ی نگاه

 .به چهار صبح بود کینزد

 .نبود طورنیساعت حورا خواب باشد اما ظاهرا ا نیداشت ا توقع

 .انداخت و داخل رفت دیکل آهسته

 ی داریب  لیطبقه باال شد تا دل  یبه اتاقش برود، راه  نکهیاز ا  قبل

 .شود ایحورا را جو

با خودش فکر کرد که شا  نگران نبوده که    دیشد و  حالش خوب 

 .نتوانسته بخوابد

 ه یبه در واحدش زد و چند ثان ی ااست، تقه  داریحورا ب نکهیفکر ا با

 .صبر کرد تا حورا وقت داشنه باشد چادرش را بپوشد



 

ن  ی برا  سپس آرام  ره یحورا، دستگ  انداختن یبه زحمت  به  را   یدر 

 .و داخل رفت د یکش نییپا

ها، با  قسمت  یخانه، چراغ روشن آشپزخانه بود و باق  ییروشنا  تنها

 .بودند  انینور، نما ی همان کور سو

 .ش به اتاق حورا افتادنظر نگاه کیعقب گرد کند اما  خواست

 .ستادیرفتنش سست شد و همانجا ا ی پا

نزد  یک  آمدینم  ادشی از  را  خواندن  حت   دهید  کینماز   ی باشد، 

 ر؟یخ ای استدهیواقعا د دانستینم

 ستدیاست، حاضر بود تا ابد همانجا بابوده   نیاگر نماز خواندن ا  اما

 .تماشا کند  یو با شگفت 

رخش به جانب    میکه ن  یو گلدار در حال  دیسف  ی با چادر نماز   حورا

 .بود شیبا خدا ازیبود، در حال راز و ن لی ریام

اش را از صورت حورا افتاده بود و چهره  ی گرد  ی رو  می ماه مستق  نور

 .دادی نشان م باتریز شهیهم

 .به جلو برداشت  یقدم آهسته



 

 ...اماکه حورا متوجه حضورش خواهد شد  کردی م فکر

 .نبود طورنیا

عشق  حورا غرق  ذره  ی بازآنقدر  که  بود  معبودش  به   ی ابا  توجه 

 .اطرافش نداشت

  ب ی را در ج  شیهاکه دست   یو در حال  ستادیدر اتاق حورا ا  ی جلو

 .زد هیتک واریشلوارش قرارداده بود به د

  

 ونوزدهستیدوپارت#

  

  یالعادهبکر و خارق  رینگاهش از تصو  ی الحظه   ینداشت حت  دوست

 .برداشته شود شیرو به رو

آرامش  دنید  آنقدر حورا،  خواندن  حتنماز  که  بود   ی بخش 

 .سپرده بود  یرا به فراموش اش یآلودگخواب

از حورا  نگاهش به   ییرا  و  برداشت  بود  گفتن  قنوت  در حال  که 

 .اش دوختسجاده



 

 .لبانش نشست ی رو ی کوتاه لبخند

 .دیورزیاش هم عشق مبه سجاده یدختر حت نیا

 ی تمام منجوق دوز  ییبایرنگش را به ز  یصورت  ی تا دور سجاده  دور

 .خشک شده بود  اسی ی هااز گل  زیکرده بود و اطراف مهرش، لبر

 .سُر خورد همانجا نشست وارید  ی گوشه 

کنار   همزمان از  و  کرد  دراز  را  دستش  حورا،  رفتن  سجده  با 

 .صورتش گرفت  ی گلبرگ برداشت و جلو نیچند اش،ی شانیپ

و   ز یانگاش را از عطر دلها انداخت و شامه به گلبرگ   قیعم  ی نگاه

 .پر کرد اسیآرامبخش 

نمازش را به اتمام رساند و بعد از گفتن   ل،ی  ریفارغ از حضور ام  حورا

عادت   حاتیتسب به  و  گذاشت  سجده  به  سر  زهرا،  حضرت 

 .شد ی نسبتا بلند مشغول شکر گزار ییبا صدا اش،ی شگیهم

تا دوباره جهانت رو    ی به من فرصت داد  شکرت که امروز  ایخدا  -

 .نم ی بب

 .ی داری شکرت که نگاهتو ازم برنم ایخدا



 

 .مادر بشم یدونست قیشکرت که ال  ایخدا

 .پناه نباشم  یتا ب ی کرد  میو وارد زندگ لی ریشکرت که ام ایخدا

 .حورا بود ی ایر ی ساده و ب یهای گر شکرگزاربا لبخند نظاره  

شن   اما شن  نیآخر  دنیبا  و  حورا  تمام   دنیجمله  خودش،  نام 

 .وجودش به لرزه در آمد

 !شکرگزار حضور او بود حورا

  

 ستیوبستیدوپارت#

  

  اش،ی ور مرد کناراز حض خبری مُهر نشاند و ب ی رو  یکوتاه ی بوسه 

 .سر از سجده برداشت

رو  چادرش ز  شیهاشانه   یرا  نم  انگشت،  نوک  با  و  کرد   ریرها 

 .برد  نیرا از ب شیهاچشم

تو  ی نگاه  لی  ریام گلبرگ  چند  در    ی به  و  انداخت   کیدستش 

 .اش گذاشتکت  بیها را داخل جآن  ،یآن میتصم



 

 :به حورا انداخت و آهسته گفت ی نگاه می ن  سپس

  ؟ی باور کنم هنوزم متوجه حضورم نشد -

 .دیو هراسان به سمتش چرخ دی کش ینیه حورا

 :را تنگ کرد و با نفس نفس لب زد شیهاچشم

 د؟ یاومد ی...شما؟ کلی ریآقا ام -

 ل؟ ی ریخودم آقا ام شیو پ لمی ریخدات ام شیپ -

 :وار گفتو زمزمه  دیرا گز  شیهاتوام با خجالت لب   ی با استرس  حورا

  ه؟یمنظورتون چ ن؟یاومد ی شما... ک -

نگاه به    ی که قصد رفتن داشت، با لبخند کوتاه  یو در حال  ستادیا

 :حورا انداخت و جواب داد یده یصورت ترس

د  ی منظور - اومدم.  تازه  نگرانت   دمینداشتم.  روشنه  المپ 

 .ر یشدم...شبت بخ

  ...تنها گذاشت  ابجویو حورا را با هزاران سوال ب گفت

---------------------------------- 



 

  ون یشن  ی موها  ی رو  اط یو با احت  گل را به دست مهسا داد  دسته

 .دیاش را بوسشده 

به دور خودش زد و با عشوه   یچرخ  ابان، یخ  یتوجه به شلوغ  یب

 :زمزمه کرد

 داماد؟  ی آقا ی دوست دار دمویجد لی چطورم؟ استا -

 .رفت نشی گرفت و به سمت ماش شیهاپنجه انی مهسا را م  دست

 ی شده   یپرکالغ  ی به موها  ینگاه  ن،یبا باز کردن در ماش  همزمان

 :مهسا انداخت و لب زد

 !برهی جوره دل مماه همه -

  

 ک یوستیوبستیدوپارت#

  

 .زد و سوار شد یبا ناز چشمک مهسا

رنگش را جمع کرد و سپس   ینبات  راهنیبلند پ   ی شد و دنباله   خم

 .سوار شد



 

را کم کرد   ن یضبط ماش  ی نگذشته بود که مهسا صدا  ی اه یثان   هنوز

 :و معترضانه گفت 

 !هامونو خراب کنهاگه عکس ذارمیسرش نم ی مو رو -

 .نگاهش کرد یچشم ریز

 .مهسا دهیلحن از تو بع نیا -

 .نشست نه یو دست به س  د ی کوب  راهنشیپ ی گل را رو دسته

 :و گفت  دیبرچ یسرخش را مانند کودک ی هالب

برس  ینیهم - اصال  هست.  م  هیآتل  می که  خودشم  با گمی به  من   .

 .ندارم یعقدم شوخ ی عکسا

اما فرق   گرفتی از کجا نشئت م  شی روزها  نیرامش اآ  دانستینم

 .کرده بود

لجباز  گرید نم  ی های در مقابل  به    گرفتیکودکانه مهسا جبهه  و 

 .شدی رد م یسادگ

 !صبور  ایعاشق شده بود  ی اد یز ای



 

 .دنده گذاشت  ی گرفت و رو شیهاانگشت  انی مهسا را م  دست

آتل - فقط  پ  ه یمن  رو  ا  شنهادیحورا  بود  نیدادم،  با    ی خودت  که 

 .ی نمونه کارهاش انتخابش کرد دنید

 :داد و در جوابش گفت هیتک لی ری را شانه ام سرش

 !دونم یو نم ادیکه چرا ازش بدم م نیاما ا دونم،یم -

 .جواب مهسا را بدهد، تلفن همراهش به صدا در آمد نکهیاز ا قبل

 .بلندگو گذاشت ی نام افرا، آن را رو  دنید با

 زم؟ یجونم عز -

 .ادیم گهیساعت د کیعاقد تا  گهیمامان م  ن؟ییداداش کجا  -

 .خودمونو م یرسونیم گهیساعت د کیتا  م،یا هیآتل  کینزد -

 .باشه پس فعال -

  

 ودو ستیوبستیدوپارت#

  



 

  ل ی  ریشان، ام پر خاطره  هیآتل  ی مشتر  ن یبعد از چندماه اول  نکهیا  از

 .خوشحال بود یلیو نامزدش بودند خ

  تیاحساس رضا  داشتیبر م  لی  ریام  ی که برا  یبابت هر قدم  اصوال 

 .کردی م

بودند و او ناتوان تر از آن بود که    ادیز   لی  ریام  ی که لطف ها   چرا

م  کبارهی اما،  کند  ز  خواستی جبران  از  شده  که  هم  آرام   ریآرام 

 .خارج شود نشید

نبود    ی اما او هم دختر  ست، یآدم منت گذاشتن ن  لی  ریام  دانستی م

 .بماند  یکس نید ریکه ز

 .نسبتا بزرگشان انداخت هیبه آتل ی نگاه

ش  نبود و  زخم  شیهاطنت یآرش  را  هم   کردیم   یدلش  باز  اما 

 .ردیرا بگ  شیهاکش آمدن لب ی جلو توانستینم

 ....بود  یعاشق عکاس او

 .اش بودتمام عشق و عالقه یکه عکاس  یمانند آرش  درست



 

 ی هاو ژست   یعکاس  نیدورب  ی فتهیش  یاز همان کودک  آمدیم  ادشی

 .مختلف بود

 یهان یمختلف، اتاقش را دورب  ی ها عروسک  ی که به جا  ی قدر  به

 .پر کرده بود ی اسباب باز

کش  مکافات بابا  دهی ها  حاج  تا  عکاس  شیبود  بود  داده  را   ی اجازه 

 ...دنبال کند 

 نیتمک ی شده بود برا دهیخانواده او، زن آفر ی از نظر مرد ها اصوال 

 !فرزند دنییهمسر و زا 

 !دانستندی م  یدانشگاه رفتن حورا را تابوشکن یعلت حت نیهم به

اش خارج آزار دهنده   ی گذشته   تا از فکر  د یبه صورتش کش  یدست

 .بشود

 گریاش حضور آرش بود که آن را هم دروشن گذشته   ی نقطه   تنها

 ...نداشت 

  

 وسهستیوبستیدوپارت#



 

  

 .شد هیآتل یآشپزخانه نقل  یبرخاست و راه یصندل ی رو از

اسپند به همراه منقل کوچک و   یصبح قبل از آمدنش، کم  امروز

 .و مهسا دود کند لی ریام ی کرده بود تا جلو  ی خربدار ییبایز

زنگ، منقل و چند دانه اسپند برداشت و سپس    ی صدا  دنیشن  با

 .در شد یراه

ام  همزمان شد  داخل  ها  لی  ریبا  دانه  مهسا،  رو  ی و  را    یاسپند 

 :گفت ییها انداخت و با خوشروزغال

 .مبارکتون باشه ن،یاومدخوش یلیخ -

کرد و با دست،    یمهسا اخم  دیبگو   ی زیچ  لی  ری ام  کهنیاز ا  قبل

 :اسپند را کنار زد و گفت  ی هادود

  ی دهات نیا هیگند گرفت. چ ی . همه تنم بونویاه اه خاموش کن ا -

 ها؟ ی باز

 .ختندیتنش ر ی رو  ی آب سرد انگار

 .در بر گرفت  یوجودش را حس حقارت تمام



 

مهسا از    دیهم فکر نکرده بود که شا  ی اتشکر نداشت! اما ذره   توقع

 .داشته باشد  ی برخورد تند نی و چن دیایاسپند خوشش ن  ی بو

 .آشپزخانه شد  یراه یکالم چیرا پس زد و بدون ه بغضش

العمل حورا بود، با رفتنش به  عکس  خکوبیکه نگاهش م   لی  ریام

 :دیغر ی و با لحن نسبتا تند د یآشپزخانه به سمت مهسا چرخ

 !رت زشت بود مهساکا یلیخ -

ناراحت  مهسا از  ب   یکه  با  بود،  شده  خنک  دلش    یتفاوت  یحورا 

 :را باال فرستاد و گفت شیهاشانه 

از مد افتاده عشقم. منم از بوش بدم    گهیکارا د  نی ا  ؟یوا چه زشت -

 .ادیم

ب  حورا گفتگو  متوجه  بهتر  نشانی که  نخواست  بود،  روز   نیشده 

 ی تفاوت  یعلت ماسک ب  نیبا مشاجره شروع شود، به هم  شانی زندگ

 .رفت رونیب هیاش زد و با همان لبخند اولبه چهره 

.  اد یخوشتون ن دیحق با شماست. حواسم نبود شا  زمیعز دیببخش -

 .رهیزود م یلیبوش خ کنمی روشن م هاروه یبه هر حال تهو



 

  

 وچهارستیوبستیدوپارت#

  

حت  ی صدا  بغض مال  یحورا  لبخند   آن  پشت  کامال    اشمیاز  هم 

 .بود انینما

  ینگاه کردن به همخانه  ی رو  یاز رفتار زشت مهسا، حت   شرمنده

 .را نداشت شیروزها نیا

کش  یدست گردنش  سع  د یپشت  معطوف    یو  را  حواسش  کرد 

 .کند هیآتل دمانیچ

که تمام تصوراتش از   دادیاز خودش نشان م  ی مهسا رفتار  یگاه

 .خت یری او، بهم م 

تنظ   ی نگاه حال  در  که  حورا  پا  میبه  بود    نش یدورب  یه یکردن 

 .کرد نیرا تحس اشیی ایانداخت و در دل باح

حالت ممکن جواب مهسا را   نیاو بود به بدتر  ی جا  یکه هرکس  چرا

 ...اما دادی م



 

 .گذشت کرده بود یبه سادگ او

 ...قصه سر دراز داشت نیا ظاهرا

برتر  چرا بود  کرده  جزم  را  خودش  عزم  مهسا  انگار   ی الیخ  ی که 

 .خودش را نسبت به حورا نشان دهد

اذ - توهم  های بابا شما مذهب  کنه؟ینم  تتیچادر   ن؟ ی هست  یچرا 

! باور کن زمان فرق کرده...  ابونهیدختر لوند و جذاب تو خ  نهمهیا

 !چرخهیخز نم  ی ها  پیداغون و ت  ی هااندام  ی نگاهش رو  ی مرد  چیه

 :دیهم فشرد و رو به مهسا غر ی را با حرص رو شیهادندان

 تاالر؟  میعکس بشم و بر الیخیب  ای یکنی بس م -

 .اش نشاندرژ زده ی هالب ی رو یلبخند کوتاه مهسا

 .استکرده ی رواده یکه ز دیفهم

 !نبودند یو الک  یزبان گاهچیه لی ریام ی هادیتهد

 .شدیتاالر م  یقطعا بدون گرفتن عکس، راه  دادیادامه م   ی اذره  اگر

 :برداشت و همزمان جواب داد   انشیعر  ی هارا از دور شانه   اششنل 



 

نشه با چادر.    تی نگفتم که دورت بگردم. بارداره گفتم اذ  ی زیچ  -

 .االنم مهسا سکوت

اش به مهسا رفت و خواست مجدد مواخذه  ی اغره  چشم  لی  ریام

 :کند که حورا متوجه شد و گفت 

 .می . بهتره شروع کنشهیم رتونید لی ریآقا ام -

با چشم  ی نگاه  لی  ریام انگار  که  حورا  م  شیهابه   کرد ی خواهش 

 .بحث را ادامه ندهد انداخت و تنها پلک بر هم نهاد

کودکانه   نیا بحث  که  بود  آن  از  تر  عاقل  ادامه   ی دختر  را  مهسا 

 .بدهد

تا    ستادیحورا ا   نیدورب  ی فوت کرد و رو به رو  رونیرا به ب  نفسش

 .دتمام شو ییکذا  ی بردارعکس  نی هر چه زودتر  ا

  

 وپنج ستیوبستیدوپارت#

  



 

را سمت مهسا گرفت و با    نی ماش  چییسو  ،ی بردارعکس  انیاز پا  بعد

 :گفت   ی الحن قاطعانه 

 .منتظر باش نی لطفا چند لحظه تو ماش -

با    یرا با حرص گاز گرفت و بدون خداحافظ  اشی نییلب پا  مهسا

 .شد  نی ماش یحورا، راه

مبل لم    ی رو  یاز رفتن مهسا به سمت حورا که از شدت خستگ   بعد

 .داده بود رفت

 .حورا نشست ی برداشت و رو به رو یکوچک  یصندل

کن و    ینسبت بهت حساس شده. خانوم  کمیفقط    ه،یدختر خوب -

 .ریبه دل نگ

 :زد و صادقانه جواب داد ی لبخند حورا

کنه    بیهم تکذ  ی. هرکلی  ریعاشق همه حسودن آقا ام  ی هازن -

مثل مهسا خانوم نشون    ای. فقط بعض ستیعاشق ن  ایدروغ گفته    ای

  .خورنی دلشون حرص م ی تو  ایو بعض  دنیم

 :زد و در جواب حورا، آهسته زمزمه کرد  ی خند تک



 

 چرا؟  ادیبد به تو نم ی هابده... صفت  ی حسود  -

نزند، چرا که    یداد حرف  حیانداخت و ترج  نییرا با خجالت پا  سرش

 .بودند دهیها از ذهنش پر کشواژه  یآنقدر هول کرده بود که حت

ام  بارنیاول  که  تعر  لی  ریبود  او  ا  کرده  ف یاز   یاد یز  شیبرا  نی و 

 .بود  رمنتظرهیغ

 ی اکه متوجه احساس خجالت حورا از جمله به ظاهر ساده   لی  ریام

از   یکوتاه  ینکرد و با خداحافظ  تشیاذ  شتریکه گفته بود، شد ب

 .خارج شد هیآتل

 :با سوار شدنش، مهسا نگاهش کرد و گفت همزمان

اومده.    یگفتیم  یچ  ی وا - عاقد  مامان زنگ زد گفت  دو ساعته؟ 

 .باشزود

 .را بست و به سرعت راه افتاد اشیمنیا کمربند

 .کردند، تلفن همراهش زنگ خورد یاز راه را که ط یمین

  

 وشش ستیوبستیدوپارت#



 

  

 :انداخت و رو به مهسا گفت  رندهیبه نام تماس گ ی نگاه

 .باباته -

 .جواب بده خب  -

 :بلندگو گذاشت و گفت ی را رو تماس

 جانم؟ -

 شما؟  نیساعته اومده کجا موند می جان عاقد ن لی ریام -

  ن ییداشبورد سُر خورد پا ی از رو  لیبدهد، موبا یجواب نکهیاز ا قبل

 .افتاد شیپاها

از    نانی انداخت و با اطم  شیروبه رو به  ی نگاه  یفگ با کال  همزمان

 ...خم شد تا تلفنش را بردارد اما ابانیخ یخلوت

 .بلند مهسا همراه شد غیج ی شدنش با صدا خم

 ...را هراسان باال آورد اما سرش

 .نشان بدهد  ی واکنش نتوانست



 

شده    ابانیوارد خ  یکه از فرع  یبزرگ   ونیچرا که همزمان به کام  

  د یچیدر تمام تنش پ  ی دیبعد درد شد  ی ابود برخورد کردند و لحظه 

 .دی مطلق در آغوشش کش یک یو بعد از آن تار

------------------------------- 

انداخت و خواست در ها قفل کند که در   هیبه آتل  یاجمال  ی نگاه

 .لحظه آخر چشمش به دسته گل مهسا افتاد

 !ذاره؟ی خدا آخه عروس دسته گلشو جا م ی وا  -

 ریسرعت داخل شد و دسته گل را برداشت. همزمان شماره ام  به

 ی ابهیمرد غر  ل،ی  ریام  ی شان کند اما به جارا گرفت تا مطلع  لی

 .جواب داد

 الو؟  -

 .زمزمه کرد یدو دل با

 کرامت؟ ی آقا ی... گوش دیببخش -

ا - هستم،  مقدم  سرهنگ  من  شما    نیخانوم  کردند.  تصادف  آقا 

 د؟ یباهاشون دار ی نسبت



 

 ی . کلمه نحس تصادف بارها و بارها تودیدور سرش چرخ  آسمان

 .زد نش یگوشش زنگ خورد و عاقبت به زم 

  ش یهااما لب   دیشن ی ممتد فرد پشت تلفن را م  ی هاالو گفتن   ی صدا

 .دیبگو  ی زیاز حس افتاده بودند تا چ

چشمانش نقش بسته بود و  شینحس شب تصادف آرش، پ خاطره

 .خواستیدلش زار زدن م 

 ....مارستانی خودتو برسون ب یباهاشون دار یخانوم اگه نسبت  -

 .سد سکوتش شکست  د،یرا که شن  مارستانیب  نام

 !مارستان یب همان

 بود؟ یچه قسمت نیا  ایخدا

 .دز  ادیبلند نام خدا را فر ی را قطع کرد و با صدا تلفن

  

 وهفت ستیوبستیدوپارت#

  

 .رساند مارستانیچگونه خودش را به ب ندانست



 

 دار؟ یب ایخواب است  دانستی نم یحت

ها ضجه زد و خدا را التماس کرد توجه به نگاه آدم  ی راه را ب  تمام

 .باشد  وفتادهین شانیبرا  ی که اتفاق بد

 ...نداشت تحمل

 .ندی بب ی گر یتر از آن بود که داغ د فیضع

 .را برادرانه دوست داشت لی ریام

 .آوردیتاب نم شدی از سرش کم م ییالل اگر تار مو زبانش

 ...رساند وجو خودش را به همان بخش نحسپرس با

 .آرشش بود ی هانفس نیکه شاهد آخر یبخش

اشک  پلک تا  جلو  ی هازد  چشمش،  در  شده  را   دشید  یجمع 

 .رندینگ

م   هر جلوتر  ش  ی صدا  رفتیچه  و  گوشش   ی ترواضح  ونیداد  به 

 .کردی رفتنش را سست م ی و پا دیرسی م



 

گرفت و آرام جلو   مارستانیب  واریافتاده، دستش را به د  ییهاشانه   با

 .رفت

 .شناخت انیگر  تیجمع انیرا از م لی ری... افرا و مادر امشناخت

 .جلوتر برود نتوانست

 .شد  رهیخ انیگر تی و مبهوتانه به جمع ستادیا همانجا

 خوب که نبود؟ بود؟ ی خبرها دینو هیگر

م  ی پرستار  دنید  با سمتشان  به  د  اشهی تک  رفت،ی که  از   واریرا 

 .را گرفت نشی برداشت و آست

 خانوم؟ هیچ -

 !چه بپرسد دیبا  ندانست

  اصال؟ دیبگو یچ

 ...بپرسد آمدینم دلش

 .آوار کند تن لرزانش را شنودی که م یجواب دیترسی م

 .اشاره کرد تیبه جمع یاشک یبا نگاه تنها



 

 :دی شانه حورا گذاشت و پرس ی دست رو یجوان با ناراحت پرستار

 داماد؟  ایعروس  لیفام  ؟یلشونیفام -

 .سرش را به نشانه نه تکان داد ی عاد ریواکنش غ  کی در

 .ستین  کیراحت شده بود حورا از اقوام نزد  الشیکه انگار خ  پرستار

 :جواب داد یراحت به

بودن. عروس در جا فوت کرده و حال  - بنده خدا عروس دوماد 

 .به زنده بودنش نداره  ی دی. فعال اتاق عمله اما دکتر اممهیداماد وخ

  

 وهفت ستیوبستیدوپارت#

  

 ، یمشک  ی او پرده  دندیسوت کش  یبه طرز وحشتناک  شیهاگوش

 .چشمانش را گرفت شیپ

که نتوانست   جانی پشت سرش گرفت اما آنقدر ب  واریرا به د  دستش

 .فرود آمد مارستانیسرد ب ی هاکیسرام ی نگهش دارد و رو 



 

راحت  اشن ی سنگ  ی هانفس   ی صدا به  ب   دی شن ی م  یرا  ما  آن،   ن یو 

 .دادی نشان م ی ضربان نامنظم قلبش خود

 :د یلب نال ریز

 ...بسه گهید -

  .بماند اریوانست هوشنت گرید

 .بود که سر پا مانده بود ی اجا هم معجزه  نیتا هم اصال

 .دستان پرستار رها شد ی رفت و رو ی خبر  یعالم ب به

------------------------ 

 اکبر اهلل

        اکبر اهلل

                         اکبر اهلل

            اکبر اهلل

  ان ال اله الَّا اهلل اشهد

  ان ال اله الَّا اهلل اشهد



 

  ان محمداً رسول اهلل اشهد

 ان محمداً رسول اهلل  اشهد

 .را باز کرد  نشی سنگ  ی هاپلک  انیم  یاذان، با کرخت  یملکوت  ی آوا  با

 .دیتابی ماند به نور مهتاب که از پنجره به اتاق م رهیخ نگاهش

 ...ناآشنا بود شیبرا

 .به اتاق انداخت ی نگاه

آمد   ادشیتخت خواب بودند    ی رو  قایکه عم  گریسه زن د  دنید  با

 .است مارستانیب

پا  لی  ریام  ی ادآور ی  با تخت  از  خواست  نوعروسش  و   نییو  بپرد 

 .زد شیاما انگار خدا صدا ردی ازشان بگ ی خبر

 (...کارها  نیالعمل. بشتاب بر بهتر ریخ یعل یح)

  .ردیوضو بگ  توانستیبود و نم ریآنژوکت اس انیم  دستش

سخت   شیهاچشم به  و  بست  ت  ی رو  یرا  تخت  تا   ممیهمان  کرد 

 .معشوق برود داریزودتر به د



 

تسب  نمازش با خواندن  و همزمان  نشسته خواند  حضرت   حاتیرا 

 .زهرا، همان پرستار به اتاقش آمد

 .کنار تخت نشست یصندل ی زد رو ین یحورا، لبخند غمگ دنید با

هست  ی نگفتچرا   - شرا  نیا  ؟یآشناشون  با   ت،یباردار  طیشوک، 

 .گوشت رد شد خیخطر از ب ی برات خطرناک بود...وا یلیخ

 .زمزمه کرد یبه پرستار جوان انداخت و به سخت ی نگاه

 شد؟ یکرامت؟ چ ی ... آقاریام -

  

 وهشتستیوبستیدوپارت#

  

 .به حورا انداخت ی مردد نگاه 

 .و از حال برود اوردیباز هم تاب ن دیترسی م

 :جواب حورا گفت در

 ن؟ یدکتر دار ی با آقا یچه نسبت -



 

 .گرفت و جواب داد اشزدهخی ی هاانگشت  انیپرستار را م  دست

که منو از لب پرتگاه نجات   هیکه نذاشته سقوط کنم. آدم  هیهمون -

  .داده

باش   شده زخم   ی بشه پناهت؟ شده از خود  بهیغر  هیو    یته خط 

باش ه   هیو    ی خورده  که  دونه    ینسبت  چینفر  دونه  نداره  باهات 

  ببخشه؟ امیهاتو التزخم

 .آلود پرستار انداخت و با درد ادامه دادبه چشمان اشک ی نگاه

 .که مطمئنم دارمش یون دردامه... تنها کسدرم -

فشار  پرستار بغض  انگشت  ی با  در   یزدهخی  ی هاکه  و  آورد  حورا 

 :جوابش گفت 

 .است...اما، فعال تو کماستزنده -

 .کردی که خدا هنوز نگاهش م  نیبود... هم یکاف  شیبرا نیهم

 .کردیرا آسوده م  الشیخ دیکشیکه نفس م  نیهم

 .اعتماد داشت شیخدا به



 

 .اش ببنددبنده  ینداشت تمام درها را به رو امکان

 .بود ی به زندگ دشیدر آخر ام لی ریام

 .ردینداشت خدا او را هم بگ امکان

 :دیزد و پرس ی کوتاه لبخند

 نمش؟ی بب تونمیم -

 .ی کنارش باش   یاقه یکمکت کنم چتد دق   تونمی نه، اما... م  یقانون -

تخت    ی سرم را از دست حورا خارج کرد و کمکش کرد از رو   سوزن

 .دیایب  نییپا

 .افتاد لی ریخانواده ام ادیاتاق که خارج شدند، حورا به  از

 :و گفت  دی استرس به سمت پرستار چرخ با

 از خانوادش؟  ششه؟یپ یکس -

 :جواب داد یو با ناراحت دی کش یآه پرستار

از اون،   ریندارن. غ  ازین   یکما هستن همراه  ی که تو  یمارانینه... ب  -

 .نموند  یمرگ عروس بودن کس  ریهمه درگ



 

 .تکان داد د ییسرش را به نشانه تا  یناراحت با

  .از مرگ مهسا گرفته بود دلش

  دهیها چبرنامه   اش،ی شب زندگ  نی بهتر  ی که برا  یو جوان   بایز  دختر

 .بود

همان دو سه مرتبه،    یبودش و ط دهیآنکه سر جمع دو سه بار د  با

  .بود  نیمرگش غمگ ی بود اما... برا ده یرا شن شیهازخم زبان

 .را از دست داده است شیاز آشناها یکیکه  یمانند کس  درست

شنونده   مرگ هر   کام  عقدش،  شب  در  هم  آن  تلخ   ی امهسا  را 

 .را داشت دنشیچه برسد به او که تجربه د کردی م

  

 ونهستیوبستیدوپارت#

  

 .مکث کرد ژهیو ی هابخش مراقبت  ی جلو

 .دیلرزیتنش آشکارا م تمام

 ..حادثه همان



 

 ...مارستان یب همان

 .ژهیو ی هابخش نحس مراقبت  همان

 .حجم شباهت  نیاز ا دیترسی م

 ...خیاز تکرار شدن تار دیترسی م

 .فشرد یحورا را با نگران ی بازو پرستار

  م؟یبرگرد ی خوایم ؟یخوب -

 .تکان داد ی را به نشانه نف سرش

 .شدی راحت نم الشیخ دیدی را زنده نم لی ریام تا

 .اش را به شکل آه خارج کردنفس حبس شده 

 وارد بخش شد یلرزان ی هاقدم  با

 .به تن کرد یبه دستور پرستار، لباس مخصوص و

 .زود لطفا اون اتاقه. فقط  -

ماند به   رهیبه رد انگشت اشاره پرستار انداخت و با تعجب خ  ینگاه

 .نداشت  لی ریبه ام  ی شباهت چیکه ه ی مرد



 

 .ستادیتعلل جلو رفت و کنار تخت ا با

 .را به تخت گرفت تا سقوط نکند دستش

 .نداشت  یشگیهم  لی  ریشباهت به ام   ی اتخت، ذره  ی رو   یزخم  مرد

عر  باال  پانسمان  انشیتنه  و خبر  نیخون  یرا  بود  برگرفته  از    ی در 

 .سرش نبود ی رو یمشک ی موها

جا  یبزرگ  لوله و  بود  وصل  دهانش  رد  یجا  یبه  از   ی صورتش 

 .جراحت داشت

 .کنار تخت نشست یصندل ی را آهسته دور زد و رو تخت

 :را پاک کرد و با بغض ادامه داد شیهاپشت دست رد اشک با

باشه که سرش بره    ایدن  نینفر تو ا  هیاگه    گفت یم  شهیآرش هم -

  .مَرده، کوهِ  گفتی ...م لِی ر یام ره یقولش نم

 ....چرا لی ریاز مردن ام ینترس ولحورا از  مردن من  گفتی م

ام  نی ع  لی  ریام  رم،ی من بم  گفتی م اما  باهاته.  به   لی  ریکوه  خار 

 .ی منو ندار گهیپاش بره د



 

 :زد و ادامه داد یهق آشکارا

  .گفت ی درست م -

  .دم یآرش، مردم اما نترس بعد

 .دمی زدم اما نترس  پا

 .دم یشد اما نترس کیتار ایدن 

 :را ملحفه مشت کرد و با ناله ادامه داد دستش

  .لی ریآقا ام ترسمی اما حاال...من از نبودنت م -

 .باش و سر حرفت بمون مرد

 .که چهارتا دونه زخم نایا  ی داغ آرش و تحمل کرد تو

  .شه یکه کمرم خم م یخم نکن  سر

 .زنمیکه پا م  ینزن جا

 .که نگاهمون به توئه ی اکن به منو بچه رحم

 .. زود پاشوادیبودن بهت نم نجایا

-------------------------------- 



 

  

 یوس ستیدوپارت#

  

 (ماه بعد کی)

نََّهِ أَصْحَابُ الْجَنََّهِ هُمُ الْفَائِزُونَ أَصْحَابُ النََّارِ وَأَصْحَابُ الْجَ  یسْتَوِیَ  ال 

﴿۲۰﴾   

اللََّهِ   هِ یَخَاشِعًا مُتَصَدَِّعًا مِنْ خَشْ  تَهُیْ أَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَ  لَوْ

   ﴾۲۱﴿ تَفَکََّرُونَیَوَتِلْکَ األمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنََّاسِ لَعَلََّهُمْ 

 مُیوَالشََّهَادَهِ هُوَ الرََّحْمَنُ الرََّحِ  بِیْال إِلَهَ إِال هُوَ عَالِمُ الْغَ   ی اللََّهُ الََّذِ   هُوَ

﴿۲۲﴾   

 مِنُیْلسََّالمُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَال إِلَهَ إِال هُوَ الْمَلِکُ الْقُدَُّوسُ ا  ی اللََّهُ الََّذِ  هُوَ

   ﴾۲۳﴿ شْرِکُونَیُالْجَبََّارُ الْمُتَکَبَِّرُ سُبْحَانَ اللََّهِ عَمََّا   زُیالْعَزِ

 (سوره حشر)

 .را بست و بوسه زد قرآن

 :گذاشت و گفت  لی ریسر ام ی با لبخند آن را باال   سپس



 

  .از قرار امشبمون نمیا -

نشد - خسته  به   ی تو  بابا  کن    دختر؟  رحم  معصومت  طفل  اون 

 .ی کرد سیدهنشو سرو

که از روز اول کنارش بود و االن    ی همان پرستار  ه،یبه هان   ی نگاه

 :را داشت، انداخت و جواب داد شیهوا ی امانند خواهر نداشته

  .که. شلوغش نکن   کنمینم ی کار -

گذاشت    اشی روپوش پرستار  ی هابیرا داخل ج  شیهادست   ه یهان

 .و به اتاق آمد

 .یینجایتا اذان صبح ا ییای ماهه که هرشب، دوازده شب م کی -

 .زن باردار هی. خصوصا هیهر آدم ازهیبابا خواب شب ن  

  .دارهیشب و تا صبح ب   ادیب   ایفندق به دن  نیاالن بگمت ا  نیهم  نی بب

 .انداخت لی ریبه ام  ی نگاه

 .ه یهان  امیچرا روزها نم  یدونیتو که م -



 

م - ول  دونمیبله خانوم  نزد   یاز ترس خانوادشه.  االن  تو    کیحورا 

  .اون بچه گناه داره چیهفت ماهته... خودت ه

 .به فکر اون باش کممی

 :و لب زد دیکش یآه

 ...کنه یام مداره خفه ییرو تحمل کنم. تنهاخونه  تونمینم -

 .نجایا  ای امهیآتل ای

 .دیاز اتاق کش رونیرا را گرفت و همراه خودش به بحو دست

خودم   ادیب  ایبچه دن  نی. ایکن  فیداغ بدم بهت ک  ییچا  هی  میبر  ایب -

 .. صبر کن حاال رسمیحساب تورو م

 .از اتاق خارج شد دشیو همراه دوست جد دیخند

  ل ی  ریکه به ام  ی بوق دستگاه  ی دور نشده بودند که صدا   یاما قدم 

 .نگه داشت  شانیمتصل بود در آمد و هر دو را هراسان سر جا

  

 ک یویوس ستیدوپارت#

  



 

 .و حورا پشت در خشکش زد دیبه سمت اتاق دو  هیهان

قدم  دهیخم   ی هاشانه   با د   یب  ییهاو  پشت  خودش    وار یرمق 

 .رساند ی اشه یش

  د یاز دکتر و پرستار، روانه اتاق شدند و د  ی لیکه س  دینکش   یطول

 .حورا را سد کردند

مخاطبش    دانستیکه نم  یگذاشت و در حال  وارید   یرا رو  دستش

 .لب نجوا کرد ریز  است،یچه کس

از    ی هاامتحان  ی همه - خدا  که  و  نم  هیسخت  من  رهیگی نفر   !

 .بسه گهیامتحان هامو با مرگ آرش و بابام پس دادم. د

  !نشه ی گفته تا سه نشه باز  یکرده هرک خودی... اصال ب اصال

 .همه خرافاتِ. من که قبول ندارم نایا

 :ادامه داد ی اشکمش و با لحن کودکانه  ی را گذاشت رو دستش

  .هم خوبه  یلیمو خوبه... خع ،یمامان ینگران نش -

 :دوخت و با بغض لب زد شهیرا باز به ش نگاهش



 

 .خوب باشه دیبا -

حورا،   ی دوان دوان از اتاق خارج شد و رو به رو  هی لحظه هان  همان

 .ستادیبا نفس نفس ا

 .دوخت هیرا با التماس به هان  نگاهش

 .بشنود یاما خبر خوب فتد یب  شیبود به دست و پا حاضر

 .گرفت شیهاانگشت  انیحورا را م ی آرام جلو آمد و بازوها هیهان

 .ترساند یبود، حورا را م هیهان ی هاکه در چشم  یاشک نم

 آمد، یکه انگار از قعر چاه م  ییتکان داد و با صدا  نیرا به طرف  سرش

 .زمرمه کرد

 ...هیهان -

 :و با بغض جواب داد دیرا به سرعت در آغوش کش حورا

نگاه    ه؟یجون هان - به دلت  چشمت روشن مامان خوشگله... خدا 

 .کرد

 .به هوش اومد دتیام



 

  

 ودو یوس ستیدوپارت#

  

 .کرد ستنیبلند شروع به گر ی با صدا ،یشدت خوشحال از

 .کار کند چه دانستی زده و خوشحال بود که نم جانیه آنقدر

 .ها  هم نشدمتوجه گذر زمان و رفتن دکتر یحت

برجسته  با پا  نیاش، چندآن شکم  و  باال  و در آخر،   دیپر  ن یی بار 

انداخت   نیزم  ی خودش را رو   مارستانیبدون توجه به سطح آلوده ب

 .ش را سجده کردو از ته دل معبود

 ...باز هم نگاهش کرده بود خدا

برو   ومدنیو خانوادش ن  ستیدورش ن  یپاشو دختر، پاشو تا کس -

 .ششیپ

 .ستادیا هیگرفت و به کمک هان نی را به زم  دستش

  .چرا اما استرس داشت  دانستینم

 :دیانداخت و پرس  هیبه هان  یدودل نگاه 



 

 برم؟  -

  .ش ین یبب   یبتون یک   گهید ستیآره دختر، معلوم ن -

 .دست حورا را گرفت و به سمت در اتاق کشاند سپس

 .ومدهین  یبرو تا باز کس -

 .دیدهنش را قورت داد و چادرش را با استرس جلوتر کش آب

منتطر اجازه باشد داخل   نکهیبه در زد و بدون ا  یکوتاه و آرام   تقه

 .رفت

که به او زل زده بود    لیریخمار ام  ی هابه چشم   می را مستق   نگاهش

 .دوخت

 .لبخند زد و آهسته جلو رفت ی سخت به

 .ستادیتخت ا کنار

م   رهیهمچنان خ  لی  ریام او ه  کردینگاهش    ادیبه    ی اکلمه  چیو 

 .دیتا بگو آوردینم

 .حو...را -



 

را   شیهاچشم ل،ی ریدو رگه و خش دار ام ی نامش از صدا دنیشن

 :به اشک نشاند و ناخواسته از ته دل جواب داد

 .شنومیخداروشکر باز صداتون رو م -

دل   ی اما برا  کرد،ی ترک خورده بودند و تمام بدنش درد م  شیهالب

 :زمزمه کرد ی زد و به سخت ی حورا لبخند

 ...نیبش -

کنار تخت    یصندل  ی گفت و رو  یلب چشم   ریز  لی   ریجواب ام  در

 .نشست

 :دیگردنش را سمت حورا چرخاند و پرس ی سخت به

 مهسا کجاست؟  هوشم؟یچند ساعته که ب -

  

 وسهیوس ستیدوپارت#

  

 .دیدهانش را با ترس بلع آب

 .ردیسراغ مهسا را بگ  ی زود نینداشت به هم توقع



 

عرق   ی هاو دست  دیکش چادرش را جلوتر کش  ،یشگ یعادت هم  به

 .شکمش حلقه کرد  ی اش را روکرده

 :به لبش نشاند و گفت  نیدروغ ی استرس لبخند  با

 چند ساعت؟ خوش گذشته بهتون؟  -

 :لبخند زد و در جوابش گفت ج یو گ کوتاه

 ه؟یمنظورت چ -

 .هانیی نجایماهه که ا  کی قیشما دق -

چند دکتر به اتاق آمدند و   ندیرا بب  لی  ریواکنش ام   کهن یاز ا  قبل

 :گفت  ی جد  یمسن تر بود، رو به حورا با لحن  باینفرشان که تقر  کی

 .زوده دیو بازد دی د ی لطفا. فعال برا نی باش رونیب -

  ستاد یا  ل،ی  ریام  ی احتمال  ی هافرار از سوال  ی از خدا خواسته برا  حورا

 :لبخندزنان زمزمه کرد کرد،ی نگاهش م یجیو رو به او که با گ 

 .. فعال خداخافظن یان شااهلل زودتر مرخص بش -

----------------------------------- 



 

 ی بیو به طرز عجننشسته بود    ی اشده بود، لحظه  داریصبح که ب  از

 .آرام و قرار نداشت

در غربت، حاال   یبود که بعد از مدت ها  زندگ  یمانند کس  درست

 .ندی را قرار است بب  زانشیاز عز یکی

را بعد    ن ییآنکه خسته شود، هم واحد خودش و هم طبقه پا  بدون

 .برق انداخته بود یاز مدت

امروز    ل،ی  ریتماس گرفته بود و خبر داده بود که ام  هیقبل هان  شب

 .شودی مرخص م مارستانیبالخره از ب

 دنش ید  ی برا  گری هوش آمده بود د  که به   ش،یهمان هشت شب پ  از

 .نرفته بود مارستانیبه ب 

به نام احسان،   ی شب ها را  مرد   نیتمام ا  ه، یکه به گفته هان  چرا

 .وجود نداشت دنشیبود و امکانش د لی ریدر کنار ام

به هوش آمده درست    لی  ریچند حورا هم معتقد بود حاال که ام  هر

 .برود دارشیبه د  ستین

 .دیمبل دراز کش ی رو یبه کمرش گرفت و با خستگ یدست



 

دق   خواست اما صدا  ی اقه یچند  بخوابد   ی هاکیبرخورد الست  ی را 

 .چرتش را پراند اط،یح ی هافرشبا سنگ  نی ماش

 .رفت اطیرو به ح ی و آرام به سمت پنجره  ستادیکمک مبل ا به

 .دیکش  یسرک رونیکنار زد و به ب یپرده را کم ی گوشه 

 .شدند   اده یپ نی به همراه دوستش احسان، از ماش لی ریام

ت  چهره لباس  و  ام  ی ارهیگرفته  نشان   لی  ریکه  بود،  تن کرده  به 

 .استکه از مرگ مهسا با خبر شده  دادی م

 .و پرده را رها کرد دیکش یآه

 .قرآن رد کند ریرا از ز لی ریرا به سر کرد تا ام چادرش

  

 وچهاریوس ستیدوپارت#

  

ام  نییپا شدن  داخل  با  شد  مصادف  ها،  پله  از  و   ل ی  ریآمدنش 

 .احسان



 

قرآن را باال گرفت و با لبخند    ینی و س  دیسرعت بخش  شیقدم ها  به

 :گفت یمیمال

 .بال ازتون دور باشه گهی. ان شااهلل دنیسالم. خوش اومد -

قرآن رد   ریبه حورا انداخت و بدون آنکه از ز  ینگاه کوتاه  لیریام

 .به اتاقش رفت  م یبه نشانه سالم تکان داد و مستق ی شود، سر

 .نگاه کرد شی رو به رو ی مات به صحنه حورا

سالم   یو او حت  ستادهیکه فراموش کرد احسان کنارش ا  ی حد  به

 .استنداده

 .فترا ازش گر ینی به حورا انداخت و س ینگاه ناراحت احسان

زمزمه   نیغمگ  ی هابه چشم  ی کوتاه  نگاه  آهسته  و  انداخت  حورا 

 .کرد

  .کلمه هم حرف نزده هیاز مرگ مهسا باخبر شده  یاز وقت -

 .لب جواب داد ریز

 ...حق دارن -



 

وسط هال گذاشت و باز به سمت حورا   زیم  ی را رو  ینیس  احسان

 .آمد

کس - سخت  ادیب  ی نذاشت  به  حداقل   شی راض   یخونش،  کردم 

 .برسونمش 

 .تنها نمونه بهتره  یهر چ زنم،ی تند تند سر م امیم یول

رفتار    ی به احسان بدهد، آنقدر شوک سرد  یچه جواب  دانستینم

داشت که تنها سرش را تکان داد تا جواب    یتازگ  شیبرا  لی  ریام

 .نکند  یتلق یادب  یندادنش را ب

 :کنار حورا گذشت و آرام تر ادامه داد از

. خصوصا شما که  م یکمکش کن  د یبرگرده، همه با  ی به زندگ  دیبا -

 .دیدائم کنارش 

 :و جواب داد دی به سمت احسان چرخ ینگران با

 ؟ ی من؟ چطور -

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش



 

که دور خودش   ی حصار  نیاز ا  نی کن   یتنها باشه. سع  دیفقط نذار -

 .. روز خوشن یجداش کن دهیچیپ

  ر یگفت و باز به سمت اتاق ام  یلب به سالمت   ریجواب احسان، ز  در

 .نگاه کرد لی

  

 وپنج یوس ستیدوپارت#

 .بود ستادهیدر ا ی جلو مستاصل

 .سته اتاق برداردتوانش نبود نگاه از در ب در

حق   شانی اش باهم در جدل بودند و او به هر دوو احساس  عقل

 .دادی م

خلوت    شیتنها  گفتی م   عقلش خودش  با  دهد  فرصت  و  بگذارد 

 .کند

نکرده و   یکم در حق تو خوب  لی  ریکه ام  زدیم  ادی احساسش فر  اما

 .ی بگذار شی تنها ی حق ندار

 .شد  دانیم روزیاحساساتش بود که پ  نیا شهیآخر مانند هم در



 

 .از در اتاق برداشت و آهسته از پله ها باال رفت  نگاه 

 .اپن گذاشت ی برداشت و رو ی بزرگ ین یس

پختش تبحر   ی سوپ جو به همراه خورشت کرفس که تو  ی مقدار

سل  یخاص با  تو  قه یداشت،  ر  ی تمام  مخصوص  به    ختیظروف  و 

 .را حمل کرد ین یس  یسخت

 .آمد  نییپا ی شتریب  اطیها را آرام و با احت پله

 ی همچنان تو  لی   ریبه اطراف انداخت و متوجه شد ام  یق یدق  نگاه 

 .اتاقش است

تمام   قهیرا با سل  زیممکن به آشپزخانه رفت و م  ی صدا  نیکمتر  با

 .دیچ

 ی به غذا ها نگاه کرد و وقت  یکه تمام شد با خستگ  زیم  دنیچ  کار

 لی  ریاتاق ام  یراحت شد با استرس راه  زیاز بابت همه چ  الشیخ

 .شد

 .و چادرش را قاب صورتش کرد ستادیدر اتاق با نفس نفس ا پشت

 .را کنار گذاشت و چند تقه کوتاه به در نواخت تعلل



 

 .برداشت دیدر نگاهش را از خورش ی صدا با

 :و از همانجا قاطعانه گفتزد  گارشیبه س یقیعم پوک

 !ی مراقبم باش ی خوایکه م ستمیبرو احسان. بچه ن -

 .شد لی ریکه متوجه اشتباه ام حورا

 :زمزمه کرد مشیآرام و مال ی را جلوتر آورد و با همان صدا سرش

 .. حورال ی ریمنم آقا ام -

 .کند یدختر کم محل نیتوانش نبود به ا در

 ...مارا داشتند ا یجز او، کس  همه

 .کس حورا خودش بود تنها

 .ناراحتش کند خواستینم

 :حوصله نداشت اما جواب داد ی اآنکه ذره  با

 .داخل ایب -

  

 وشش یوس ستیدوپارت#



 

  

 .و آرام به اتاق رفت دیکش نییدر را پا رهیدستگ

 .بود  گاری بد س ی و بو  ظیکه به چشمش خورد دود غل ی زیچ نیاول

دماغش   یبه جلو برداشت و همزمان با گوشه چادرش، جلو  یقدم

 .را گرفت

و    دنید  با زمان   گاریاستشمام دود س  ی ضررها   ی ادآوریحورا  در 

به سمت حورا   یالرا خاموش کرد و سو  گارشیبه سرعت س   ،ی باردار

 .دیچرخ

 .تعارف به سمت پنجره رفت و آن را تا انتها باز کرد بدون

 :و گفت  دیچرخ لی ریسمت ام همزمان

 .زننی م  بیدکترها هم به خودشون آس دونستمینم -

 :اتاق انداخت و گفت ی تک کاناپه تو ی حوصله خودش را رو  یب

 ؟یکارم داشت -

 :را پشت لبخندش پنهان کرد و گفت اشیناراحت



 

 .است. غذا آمادهدمیو چ زیم -

 .ندارم لیم -

 .شهیتون مگرسنه  وفته یچشمتون به غذا ب  -

اصرارها  کالفه کالفه  ی از  پوف  خ  دیکش  ی احورا،  نگاه    رهیو  در 

 :منتظرش زمزمه کرد

 .زمیبرو حورا. برو باال، برو عز -

دهن المصبم   دار،یب ایخوابم  فهممی... من ته خطم! نمامی قاط من

سگ پاچه   نی. برو نذار ایکه تاج سرم  ییبه تو  توپمی و م شهیباز م 

 .رهیتورو بگ

 .برداشت لی ریکرده نگاهش را از ام بغض

 :لب نجوا کرد ریداد و ز یرا تکان شی لب ها ی سخت به

 .دیببخش -

 .از اتاق خارج شد ی اانداخت و بدون کالم اضافه نییرا پا سرش

 .که در را پشت سرش بست  نیهم



 

ران  ی د یشد  درد و  کمر  هوا   ی صدا   دیچیپ  شی هادر  به  دادش 

 .خاست

 .نشست نیزم ی رو هیگرفت با گر واریرا به د دستش

  

 وهفت یوس ستیدوپارت#

  

کاناپه برخاست و به   ی حورا، هراسان از رو   ی هیو گر  غیج  ی صدا  با

 .سمت در اتاق رفت

به حورا که دستش را به شکمش گرفته بود    یرا به نگران  نگاهش

 .زانو زد شیپاها  ی انداخت و جلو

 .ن یحورا منو بب  ن؟یزم ی خورد  -

 :دیرا در دستش فشرد و نال  لی ریام راهنیپ ن ی آست ی سخت به

 .درد...دا...رم. آخ ...خدا -

رو  هر و  برد  حورا  طرف  به  را  دستش  صورتش    ی دو  طرف  دو 

 .گذاشت



 

صورت خودش نگه داشت و قاطعانه   ی رو به رو  میحورا را مستق  سر

 .زمزمه کرد

  آروم باش. خب؟ -

م ستین  یچیه بهش  زا کاذ  ی هادرد  گنی.  خوب  یمانیب  االن   .

 .شهیم

فهم  به بر هم گذاشت و   سیخ  ی هاپلک  دنی نشانه  را  اشکش  از 

 .کوتاه زمزمه کرد 

 .باشه -

 .دو، سه ک،ی . ینفس بکش قی کن با من عم ی. حاال سع نیآفر -

دوخت و تالش کرد با او نفس    لی  ریبه صورت ام  می را مستق  نگاهش

 .بکشد

 .حالش بهتر شد  یبار که تکرار کرد کم نیچند

 .ستیاز درد وحشتناک چند لحظه قبل ن  ی کرد خبر احساس

 هنوز؟  ی درد دار ؟ی بهتر -



 

 .تکان داد نی را به طرف سرش

 .دمیدرد داشته باشم،  ترس نکهیاز ا شتریب-

 :طرف لبش را به نشانه لبخند باال فرستاد و گفت کی

  .ی تجربه ندار ه،یعیطب -

 :را از دو طرف صورت حورا برداشت و ادامه داد  شیهادست    سپس

 کمکت کنم؟  -

 .ستدیگرفت و تالش کرد با واریرا به د دستش

 .نه ممنون -

ه به حورا که ظاهراً حالش بهتر شده بود انداخت و خواست ب  ی نگاه

 .زد شیاتاقش برگردد که صدا

 .لی ریآقا ام -

 .نگاهش کرد یو سوال دیسمتش چرخ به

 کرد،ی م   ی باز  شی هاکه با انگشت   یانداخت و در حال  نییرا پا  سرش

 .زمزمه کرد



 

.  نی بش  یچشمتون نباشم که عصب  ی واحد خودم تا جلو   رمیمن م -

 .استآماده زیم ی اما غذا رو

 .جون. با اجازه نوش

  

 وهشتیوس ستیدوپارت#

  

مشت گرفت و   ی از کنارش عبور کند چادرش را تو   نکهیاز ا  قبل

 .اش داشتنگه 

حورا را از اشتباه خارج  بود    ازیحرف زدن سخت بود اما... ن  شیبرا

 .کند

دور  دهیچیکه پ ه ی. از طنابکشمیکه دارم م یحال بد من از عذاب -

  !. من آدم کشتم حوراکنهی م مگلوم و داره خفه

هاش که جون پدر و مادرش وصل نفس   ی عروسمو... تک دختر  نو

 .بود

 :و قاطعانه جواب داد دیچرخ لی ریسمت ام  به



 

  .یاله ریرو. تصادف بوده... تقد حرف نیا نی ن. نزلی رینه آقا ام -

 .زمزمه کرد یرا از دور چادر حورا باز کرد و با تلخ دستش

  .هیکیعمل  یوقت کنهینم یاسمش فرق -

 .کنه ینم  رییتغ نیمهسامو کشتم... ا من

اتاقش شد و در را محکم   یبزند راه  یقبل از آنکه حورا حرف  سپس

 .د یبر هم کوب

 :دیلب غر ریداد و با خشم ز هیاخم سرش را به در تک با

عوض  - منِ  کشتم.  رو  مهسا  اجونش   یمن  گرفت.    ر یی تغ  نیرو 

 !اگه اسمش تصادف باشه ی... حت کنهینم

ها  نگاهش را با غم از در برداشت و به سمت پله  ل،ی  ریرفتن ام   با

 .رفت

 .کردی بود که گمان م ی زیبدتر از چ حالش

------------------------------------ 

 .کنه ینم رییتغ ی زیاون اتاق حبس کرده چ ی تا خودشو تو  -



 

 :جمله را گفته بود انداخت و جواب داد  نیبه حنا که ا  ینگاه  حورا

م - غذا  و شب  که ظهر  روزه  نم  برمی سه  لب  مزنهیاما   ترسمی . 

 .حناجون

ضع  بدن هنوز  ضع  فهیخودشون  هم  نخوردنشون  ترشون   فیغذا 

 .کنهی م

 ن ییبه طبقه پا  یها نگاه پله  ی با تاسف تکان داد و از باال   ی سر  حنا

 .انداخت

 ...اره یاق درش باحسان بتونه از ات دیشا -

 :دیتمام نشده بود که دستش را به کمرش گرفت و نال  اشجمله

 .آخ -

 :سمت حنا رفت و گفت  ینگران با

  ؟ی درد دار   -

  .جونم در اومد از کمردرد ی هفته آخر نی. اادینه ز -

 .دیزد و پرس ی لبخند



 

 ؟ ی ا مگه چند هفته  -

 :ها نشست و در جواب به حورا گفتپله ی رو

 .نوبت عمل دارم گهیخدا دو روز د د یو نه هفته. به ام یس _

 :دست حنا را فشرد و لب زد لبخندزنان

 .یبغلش کن  یان شااهلل به سالمت -

  

 ونهیوس ستیدوپارت#

  

پا  شانی گفتگو  هنوز چهره   دهینرس   انیبه  با  احسان  که   ی ابود 

 .مغموم از پله ها باال آمد

 .را به احسان دوختند  شانیبرخاستند و نگاه سوال  اط یدو با احت  هر

 :تکان داد و آهسته گفت نی را به طرف سرش

تو گوش....   نیاسیرد. انگار دارم م نیا ادینم نییپا طونیاز خر ش -

  .استغفراهلل



 

توجه به جمله ناتمام قبلش رو به    یو ب   د یپشت گردنش کش  یدست

 :حنا ادامه داد

 کجاست؟ هی. هدزمیعز میبهتره بر -

 :و کوتاه زمزمه کرد دیکش یآه یدر جواب احسان با ناراحت حنا

 .خوابش برد -

خ  حورا در  غرق  لحظه  آن  تا  با خداحافظ  الشیکه  به    یبود  حنا 

 .خودش آمد

 .حنا جان نی شام بمون -

 :دست حورا با با محبت فشرد و گفت حنا

  .هم اومدم نجاینه قربونت؛ باور کن به زور تا هم -

 .دیاش را بوسزد و گونه ی لبخند

 .یهرجور راحت کنم ینم تتی. اذزمیعز نیخوش اومد -

__________________ 

 .آمد نییاز رفتن احسان و حنا، پله ها آرام پا بعد



 

 .و نگاهش را به در بسته اتاق دوخت ستادیپله ها ا نییدل پا دو

خودش را در آن حبس کرده و سرسختانه همه    ل ی  ریکه ام  یاتاق

ا هم  شان راسم   گریکرده بود که اگر پا به اتاقش بگذارند د  دیرا تهد

 !آوردینم

مادر و خواهرش هم   یو ترسناک بود که حت  ی آنقدر جد  دشیتهد

 .دندیپرسیحالش را م  یتلفن

اش  برود تا باز هم شانس   ل ی  ریو خواست به طرف اتاق ام  د یکش  یآه

 ...را امتحان کند اما

 .بر نداشته بود که در اتاق باز شد  ی قدم هنوز

به جلو برداشت اما تا چشمش به    یزد و قدم  ی لبخند  یخوشحال  با

 .نگاهش کرد ی ماند و با ناباور خکوبیم شیافتاد سر جا لی ریام

 .بلند و نامرتب بود شه،یبرعکس هم اششیر ته

 .کردی روح تر جلوه م یب شهیو صورتش از هم  دهیژول شیموها

 ی ادیو جذبش بود ز  د یسف  ی رکاب  ی که رو  ی رنگ  یصورت  ی هالکه

 .زدیم ذوق ی تو



 

نامنظمش بود که    ی هاسرخ و قدم  ی هاچشم  ،ی زیاز هر چ  شتریب  و

 .کردی متعجبش م

  

 وچهلستیدوپارت#

  

ام  ینامطمئن  ی هاقدم   با راه  لی  ریبه سمت  تلو خوران  تلو   یکه 

 .زد شیآشپزخانه بود رفت و از پشت صدا

 ل؟ ی ریآقا ام -

  یاده یو با لحن کش  دیمکث کرد و سپس به عقب چرخ  ی الحظه

 :جواب داد

  حو...را؟ -

 .زده بود که مست باشد اما مطمئن نبود حدس

 .جلوتر رفت یقدم

 .ستادیکه ا لی ریام یقدم کیدر  درست

 .و باعث شد ناخواسته عوق بزند دیبه مشامش رس  تند الکل ی بو



 

ب   ی را جلو  دستش تا حالش  نگه داشت  ا  شتری دماغش  بهم    نیاز 

 .نخورد

 آره عشقِ آرش؟  خوره؟یتو هم... از من حالت بهم م -

 :تکان داد و گفت نینم زده سرش را به طرف ییهاچشم با

 .کرد تمیالکل اذ ی نه اصال. بو -

آشپزخانه    یرا باال فرستاد و باز راه  شیهاتفاوت شانه   یب   لی  ریام

 .آوار شد نیزم ی رو  یحال یبا ب خچالی ی شد اما جلو

زم   حورا بر  نقش  با  بود  برنداشته  او  از  نگاه    ی غیشدنش ج  ن یکه 

 .و به سمتش رفت دیکش

 ؟ ی داری حرف بزن توروخدا. ب ل؟ی ریآقا ام -

 :دیبسته غر ی هاچشم با

 .کن. نترس نمردم هیم گرکمتر بغل گوش  -

  ن ی و آست  دیآب دماغش را آهسته باال کش  اش،ی توجه به تند   یب

 .را گرفت لی ریام



 

 .رو تخت دیکمکتون کنم بر دیپاش -

 :لب جواب داد ریگرفت و ز واریرا به د دستش

 !دوش ریزنده بمونم منو ببر ز ی خوایاگه م -

 بله؟  -

 .دوش آب سرد ری... ببر منو زیچیببر حورا... نپرس ه -

را    لی  ریام  ی بازو  ی و البته ناچار  یت یرا تکان داد و با نارضا  سرش

 .گرفت تا کمکش کند راحت تر راه برود

 .کردند  یراه آشپزخانه تا حمام داخل اتاق را در سکوت ط  یسخت  به

رها کرد و زودتر    لی  ریام  ی حمام حورا دستش را از دور بازو  ی جلو

 .از او به حمام رفت و دوش آب سرد را باز کرد

و او را به   لی  ریام  ی آمد و باز دست انداخت دور بازو  رونیب  سپس

 .کرد ییدوش راهنما ریز

  

 ک یووچهلستیدوپارت#

  



 

رو   آب که  تکان  ی تنش جار  ی سرد  را   شیهاخورد و چشم  یشد 

 .بست

 .دیترسی بابت م نیبار از ا نیاول ی مست بود و برا ی ادیز

 من برم؟ -

 .اما توان جواب دادن نداشت دیعجز مانند حورا را شن ی صدا

سرش را به   خوردندی از شدت سرما بهم م  شیهاکه دندان  یحال  در

 .نشانه نه تکان داد

 .باشد  خواستی م دلش

مانند مسکن    شی اما حورا برا  دیای در نظر همه مسخره به نظر ب   دیشا

 .بود

قرآن خواندن   ی که در کما بود آوا  ی نگفته بود اما تمام مدت  ی کس  به

 .دیرسی به گوشش م حورا

که در   ییهاهمان گلبرگ   ی بو  قی دق  داد؛یم  اسیگل    ی بو  حورا

 .جانمازش بود

 ...کردیبو آرامش م  نیا



 

تا آب سرد   ستادینقطه حمام ا  نیو گوشه تر  دیرا باال کش  چادرش

 .ترشح نکند شیرو

 !اعتماد داشت اما به آدم مست نه لی ریام به

 .را باز کرد  شیهارفت چشم   نی از ب  اشییکذا  یکه اثرات مست  یکم

نشست و سرش را   نیزم  ی دوش آب را ببند همانجا رو  نکهیا  بدون

 .داد هیپشت سرش تک واریبه د

 :به حورا انداخت و گفت ینگاه  مین

 .م بخورهاز خودم به  نیاز ا شتریاز من نترس. نذار حالم ب -

 :صادقانه زمزمه کرد لی ریرا باال آورد و در جواب به ام سرش

 .. اما از الکل چراترسمیاز شما نم -

 .و کوتاه لبخند زد تلخ

  .ذارمی سرم م ی هم تورو رو یمن تو مست -

 .دیلرز دلش

 ...اما گفت یرا م نیا لی ریبار نبود که ام نیاول



 

و ضربان    انداختی گل م   شیهاگونه  دنش ی بود که با شن  ی بار  نیاول 

 .گرفتی قلبش اوج م

 ؟ی اریبرام لباس ب یتونیم -

 برداشت  هاک ینگاه از سرام ل،ی ریام ی صدا با

 .ارمیبله االن م -
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لباس  به کمد  گرم  یسمت  و  شلوار  راهنیپ  نیتررفت  به   ی و  که 

 .چشمش خورد را برداشت و پشت در حمام گذاشت

  .هاتونو گذاشتم دم درلباس -

 .ممنون -

 .کنمیخواهش م -

 .به آشپزخانه رفت  می اتاق خارج شد و مستق از



 

 .سرما بخورد دیترسی دوش آب سرد بود و م ریز یساعت   مین

 یکمک  دیشد تا شا  ی به سرعت مشغول دم کردن چا   لیدل  نیهم  به

 .سرما نخوردنش ی باشد برا

 حوصلهی و ب  دیانتخاب کرده بود را پوش شیکه حورا برا ی ها لباس

 .دیتخت دراز کش ی رو

بالفاصل  ی اه یثان و  خورد  در  به  آرام  ضربه  چند  که  بود  ه نگذشته 

 .دیحورا به گوشش رس  ی صدا

 ام؟ یب  تونمیم-

 .ایب -

را   رهیدستگ  گرشیدست گرفت و با دست د  کیرا با    ی چا  ین یس

 .د یکش نییپا

 :تخت نشست و گفت  ی رو دنشیبا د لی ریام

 .ی دیزحمت کش -

 .زد ی کنسول کنار تخت گذاشت و لبخند  ی را رو ین یس



 

 .نکردم ی کار -

ا  انیم   مستأصل نم   ستادیاتاق  اما   دانستیو  کند  شروع  چگونه 

 .زمان است نیبهتر کردیاحساس م

  خواهدی که از دست دست کردن حورا متوجه شده بود م   لی  ریام

 :قدم شد و گفت شی پ د؛یبگو ی زیچ

 .حرفتو بزن نیبش -

 .کاناپه نشست و شروع به صحبت کرد ی خدا خواسته رو از

از آسمون   گفتی. مزدی بودن شما حرف م  ی از قو  شهیآرش هم -

  .نیخوریسنگ هم بباره تکون نم

 .دوخت و ادامه داد لی ر یرا به ام نگاهش

 .نیتونی م نبارمیا ن؛یشما مرگ آرش و مردونه تحمل کرد -

به حورا نگاه کند    نکهیرا با قدرت مشت کرد و بدون ا  شیهادست

 :جواب داد

 .تحمل کردم چون مسبب مرگ آرش نبودم -



 

 :و قاطعانه گفت دیحرفش پر نیب  بالفاصله

  ن ی راننده ماش  گفتی! آقا احسان من یست یمسبب مرگ مهسا هم ن -

 .بوده  دهیترمز بر نیسنگ 

از    با ل  ی ادآوریخشم  تصادف  د  ی چا  وانیصحنه  به  به    واریرا  رو 

 :زد ادیو فر دیکوب شیرو

اش بودم مرده. شب عقدش مرده. با  که من راننده   ینیماش  ی تو -

 ...من مرده یاط یاحت یب

ام  ادیفر  ی از صدا  نکهیا  با واکنش  کوتاه    ده یترس   لی  ر یو  اما  بود 

 .امدین

نبوده. آدم ها همه    ریتقص - ا  یقی به طر   ی روز   هیشما    ا ی دن  نیاز 

 .ماست  ی ایدن تیواقع نی. ارنیم

 :دیگرفت و غر شیهادست نیرا ب سرش

 .کنه یم تمیاذ شیادآور ی بس کن حورا.  -

رو   به و  داد  جرئت  رو  ی خودش  به  رو  درست   ل ی  ریام  ی تخت، 

 .نشست



 

  ، ی عزادار  ه،ی. گرم یاطرافمون عادت کن  ی به رفتن آدما  میمجبور -

 !شدن نه ایو تارک دن ی دیحقمونه اما ناام  یدلتنگ

  ن؟ یاتاق بمون  نی تو ا  نیخوای م  ی. تا کلی  ریادامه داره آقا ام  یزندگ

دار خبر  مادرتون  حال  حنا؟    ن؟یاز  و  احسان  آقا  خانوم؟  افرا 

  از نبودنتون؟  کشنیچقدر دارن عذاب م نیدونی م

 :بار با خجالت ادامه داد نیگرفت و ا ینفس

. من نگاهم به شما بود که االن ... قدرت من و بچمی من  دیشما ام -

. به خودتون رحم میا فقط شمارو داربچه بعد خد  نیسر پام. منو ا

 .نی به ما رحم کن  نیکن ینم

  

 وسهوچهلستیدوپارت#

  

 .را به سمت حورا دوخت نگاهش

 ن ییزل زد و بعد سرش را پا  اشیبه نگاه همواره اشک   رهیخ  ی الحظه

 .انداخت



 

 .... هنوز زودهامیباهاش کنار ب  تونمینم -

کرد بدون   ینگاه کرد و سع  شیرو به رو  دیناام  لی  ر یبه ام  یناراحت  با

 .احساس ترحم حرف بزند ی اذره

 .یشما پزشک لی ری... آقا امستیزود ن -

 نیاز گذشته برگرد  تری قو  دیتمومه و با  تونیمرخص  گهیچند روز د 

 اجیشما احت ی هازنده موندن به دست  ی برا ایلیسرکارتون. چون خ

 .دارن

به    ی. من مطمئنم مهسا هم راضن یخودتون نابود نکن  ی رو برا  ایدن

 .ستی حال شما ن نیا

 .و به حورا چشم دوخت دیدارش کشنبض  ی هاقه یبه شق  یدست

 دن یش خوب شود اما انگار راه رسحال  خواستی هم دلش م  خودش

 .سپرده بود یبهش را به فراموش

داد و    هیو همزمان به تاج تخت تک  د یبلندش کش  شیبه ر  یدست

 .را بست شیهاچشم

 :خش دار زمزمه کرد ییگرفت و با صدا ینفس



 

 از کجا شروع کنم؟ -

را به   اقشیکه ذوق و اشت  ییلبخند زد و با صدا  یبا خوشحال   حورا

 :گفت داد،ی نشان م  یخوب

 !االن نی... از همنیشروع کرد -

_______________ 

 .از دوماه، بالخره به خودش جرئت داده و از خانه خارج شد بعد

 .مهسا برود دنیداشت به د میتصم

قابل تعم  نشی ماش بود خودش هنوز جرئت   ریکه  اگر هم  نبود و 

 .نداشت یرانندگ ییوالبته توانا

و   نیاول  ی جلو  ل یدل  نیهم  به کرد  بلند  دست  رنگ  زرد  خودرو 

 .دربست گرفت

تا   دیگالب و چند شاخه گل رز هم با خودش خر   یاشه یراه ش  ن یب

 .نرود دارشی به د یدست خال

  

 وچهاروچهلستیدوپارت#



 

  

قطع    ی گریو بدون کالم د  دیاز افرا پرس  ی مزار مهسا را تلفن  آدرس

 .کرد

رنگ گذر کرد   اهیسرد و س   ی هاسنگ  انیاز م  ینامطمئن  ی هاقدم   با

 .دیتا به مکان مورد نظرش رس

 .سنگ قبرش را نداشت  ی شده دهینگاه کردن به عکس تراش  جرئت

 !یوجودش پر شده بود از حس مزخرف شرمندگ سراسر

و هر آن است که از هم   لرزندی بند بند وجودش م  کردیم  احساس

 .بپاچند 

 .قورت داد و چ کنار مزارش نشست یدهانش را به سخت آب

 .ختیسنگ قبر ر  ی گالب را باز کرد و با حوصله آن را رو  شهیش  در

 .انداخت  نییدرست کنار عکسش گذاشت و سرش را پا  زیرا ن  هاگل

 .کردیمهسا را احساس م حضور

 .فاصله... درست در کنارش بدون



 

 .گرفت و شروع به صحبت کرد ینفس

االن   نی تا هم  شت،یپ  امی که با خودم عهد کردم بالخره ب  شبیاز د  -

 ....بگم یبهت چ دم یرس یکردم که وقت نیهزار بار با خودم تمر

 .یحاللم کن  نکهیندارم جز ا یحرف نم ی بی ... االن ماما

. کمک کن  ام یغم کنار ب  نیازم مهسا. برام دعا کن بتونم با ا  بگذر

 .کنم دایسابق و پ لی ریبتونم باز ام 

________________ 

 (هفته بعد  کی)

زا  ی چندروز برا  مانی از  و حورا، هم  بود  آن    دنید  ی حنا گذشته 

داده   شنهادیپ  ل،ی  ریام  ی هیروح  رییتغ  ی موجود کوچک و هم برا

 .بروند دنشانیبود امروز عصر به د

استقبال کرده بود و حاال هر دو مشغول آماده   یهم به راحت  لی  ریام

 .د شدن بودن

به شکمش   یرنگش را به تن کرد و با ذوق نگاه  یبلند طوس   راهنیپ

 .انداخت



 

ها   ی دلبر  شیهابود و هر روز با تکان  انیکامال نما  گرید  پسرکش

 ....کردی م

 :و زمزمه کرد دیشکمش کش ی رو یدست

 .من ی مونده مرد کوچولو گهیفقط دو ماهه د _

  

 وپنج وچهلستیدوپارت#

  

بلند    ی مشغول ناز و نوازش کودک درون شکمش بود که صدا  هنوز

 .دی را از پشت در واحد شن لی ریام

 .ممن آماده   ؟ی حورا حاضر -

روسر  به رو  ی صورت  ریحر  ی سرعت  را  و    ی رنگش  گذاشت  سر 

 .آمد رونیهمزمان از اتاقش ب

 لی  ر یکه به گوش ام  ییرا پشت در واحدش رساند و با صدا  خودش

 :برسد، جواب داد

 .آژانس منم حاضرم نی بله تا شما زنگ بزن -



 

 .هم برم دیخر دیراه با نیباشه فقط لطفاً زودتر، چون ب -

 .امیراحت االن م التونیچشم خ -

 .منتظرتم  نییباشه پا -

قدم   ی صدا اتاقش    دیرا که شن   لی  ریام  ی هادور شدن  به  مجددا 

 .برگشت

 .ستادیا نهیآ  ی جلو

 یی بایز  ره یبست و گ  یمدل لبنان  یشگیرا به عادت هم  اشی روسر

 .به آن زد

و    فیسر گذاشت و بعد از برداشتن ک   ی اش را روساده  یمشک  چادر

 .از خانه خارج شد لشیموبا

 .آژانس نیاز خانه مصادف شد با آمدن ماش  خروجش

در منتظرش بود رساند و با نفس   ی که جلو  لی  ریرا به ام  خودش

 :نفس گفت

 .کارهامو انجام بدم عیسر تونمی نم ی... تازگ دیببخش -



 

دستش را با فاصله پشت کمر حورا گذاشت و همزمان با    لی  ریام

 :جواب داد  اط، یبستن در ح

  .ندارد یاشکال -

 .باز کرد شیجلوتر از حورا حرکت کرد و در عقب را برا سپس

 .کرد و آرام سوار شد ی تشکر

  ند، یجلو بنش  یرا بست و برخالف تصور حورا که منتظر بود صندل  در

  ی صندل  ی کنار حورا رو  ن، یماش   گریدرا دور زد و از سمت    نی ماش

 .گرفت  ی عقب جا

 .احسان را بدهد ی از آنکه آدرس خانه قبل

بود را    یکه در همان حوال  یفروش  یسمونیفروشگاه س   کی  آدرس

 .دیبه راننده گفت و سمت حورا چرخ 

  .م یبر یدوست نداشتم دست خال -

 :کوتاه نگاهش کرد و با لبخند جواب داد حورا

 .نیکرد یکار خوب -
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را   نی بودند و سکوت ماش  ابانیبه خ  رهیطول راه را هر دو خ  تمام

 فی غروب تعر  ییبایکه سرخوشانه از ز  ویراد  ندهیشاداب گو   ی صدا

 .شکستیم کرد؛ی م

 .ستادیا یفروشگاه لوکس و بزرگ ی جلو آژانس

 :به فروشگاه انداخت و رو به راننده گفت  ینگاه  لی ریام

 .ن یمنتظر بمون -

 د ییروشن کرد و سرش را به نشانه تا  ی گاریمسن همزمان س   راننده 

 .تکان داد

پ  هر همزمان  قدم   ادهیدو  با  و  فروشگاه    یآرام  ی هاشدند  سمت 

 .رفتند 

را  یقیاز همان ابتدا که نگاهش به فروشگاه افتاده بود غم عم  حورا

 .کردی در دلش احساس م

 .سوختیم اشامده ین ایبه حال کودک دن دلش



 

 .داشت و نه پدرش یکه نه مادرش مشکل مال یکودک

طعم تلخ فقر   ا،ی ها قرار بود از همان نگاه اولش به دنبرعکس آن  اما

 ...را بچشد

 ؟ ی ساد یحورا؟ چرا وا ییکجا -

که   ینگاه کرد. تازه متوجه شد تمام مدت  لی  ریخورد و به ام  یتکان

 .ستادهیا شیغرق در افکارش بوده را سرجا

 .دیببخش -

 .به حورا انداخت یق یدق نگاه 

د داشت به اعماق وجود حورا رسوخ کند و سر  که انگار قص  ی نگاه

 .اوردیافکارش در ب ی ریاز درگ

به صورتش شده بود،سرش را   لی   ریام   رهیکه متوجه نگاه خ  حورا

 .انداخت و جلوتر از او وارد فروشگاه شد  نییپا

 .را برداشت لشیاستفاده کرد و موبا لی ریغفلت کوتاه ام  از

پ  ی نگاه موجوداندا  اشی بانک   ی هاامکی به  مقدار  تا  را    اشی خت 

 .بسنجد



 

وقت در    مهیدر حسابش نبود اما به لطف کار ن  یقابل توجه  مبلغ

 .بخرد رادیه ی برا  یمناسب هیبود که بتواند هد ی به قدر ه،یآتل

  شیهاکرد،دستی حورا را نگاه م  اشن یزبیکه هنوز با نگاه ت  لی  ریام

 .شلوارش گذاشت و آرام به سمتش رفت بیرا در ج

و قبل از آنکه حورا دور شود، سرش را کنار   ستادیاش ا به شانه  شانه

 :گوش حورا برد و زمزمه کرد

ز  ایدن - فرش  م  ریرو  ت  کنم یپاش  چهارتا  کمه    ری حورا.  تخته  و 

 .واسش

  

 وهفت وچهلستیدوپارت#

  

 .رو شده است لی ریام ی دستش برا نکهیاز ا زدهخجالت

 :زد و گفت ی لبخند معذب



 

به نظرم   اد، یخوشم نم  ی ادیز  وپاشختیاما من از ر  نیلطف دار  -

 ه یکه واجب باشه رو براش ته  ی زیاسراف. خودم به وقتش هر چ

 .کنمی م

رنگ پشت سرش را نشان   ی خاکستر  ریتوجه به جمله حورا کر  یب

 :داد و گفت

 چطوره؟  -

پشت سرش را نگاه   نکهیبرداشت و بدون ا لی ریحرص نگاه از ام با

 :کند زمزمه کرد

 !خوبه -

انداخت و با خنده   دیجوی را م  شی هالب   به حورا که  ینگاه  لی  ریام

 :گفت یکوتاه

 !گمیم ویچ ی دیتو که اصال ند -

 .دیچرخ لی  ریبا حرص سمت ام ناخواسته

 !گفتم ی من چ نیدیشما هم اصال نشن -



 

که من   نیزد  دنی شما رو. خودتون به نشن  شناسمی م   گهیکه د  من

 .خودم بخرم نیذاریرونم ی سمونیبفهمم س

 .کردی حورا را نظاره م  یسکوت با لبخند نامحسوس در

جالب    شیبرا  نی و ا  دیدیخوردن حورا را مبار بود که حرص  نیاول

 .بود

 .حورا که تمام شد ی ها  صحبت

 .که نگاهش کند زمزمه کردرا برداشت و همزمان بدون آن ریکر

 .دختر حاج فتاح یچه خوب منو شناخت -

 !لی ریآقا ام-

کرد با آرامش   یزده بود نگاه کرد و سع   شیصدا  یحرص  حورا که  به

 .صحبت کند 

ن - جاش  اول  ستیاالن  م  نیحورا.  حرف  دربارش  .  میزنیفرصت 

 باشه؟ 

 .تکان داد دییرا به نشانه تا شیهاو تنها پلک دیکش  یقیعم  نفس



 

بار   ریدر رفاه باشد اما ز  گهیسوم کودکان د  کیبود کودکش    حاضر

 .نرود یکس نید

 .بود نشید ریکه در حال حاضر هم ز یلی ریهم ام آن

  

 وهشتوچهلستیدوپارت#

  

او، با پول   ی را حساب کرد و حورا هم برخالف اصرارها  ریکر  لی  ریام

 .احسان شدند  ی خانه  یو  راه  دیخر  بایجفت پاپوش ز  کیخودش  

_______________ 

 .حورا قربونت قشنگم. هزار ماشااهلل -

اش صدقهبغل کرده و قربان   اطیرا با احت   رادیبه حورا که ه  ی نگاه

 .انداخت و ناخواسته لبخند زد رفتی م

 .احسان دور نماند نیزبیت ی هاچشم دیکه از د ی لبخند

 :کرد و لب زد کینزد لی ریرا به ام سرش



 

 ی باال   ومده یم  ی کما بود  ی که تو  یشب  یس  نیتمام ا  گفت یحنا م -

 .خوندهی م   ت یسالمت  ی جز قرآن برا  هیسرت و هرشب تا اذان صبح  

 ی منظورش حوراست، اما برا   دانستی هم م  ده یکه نپرس  یحال  در

 :دینشان دادن خودش پرس خبری ب

 ؟یک -

اَبرو به حورا که در حال باز  احسان و    هیکردن با هد  ی با چشم و 

 :بود اشاره کرد و گفت رادیه

  .مدت نینگرانت بود ا یلیخ -

 .زمزمه کرد دیو با تهد دیسمت احسان چرخ به

 !نباشه احسان ی فقط خداکنه پشت حرفات منظور -

 .ستادیگفت و ا یاعلی احسان

 :انداخت و گفت لی ری به ام ی جد نگاه 

 .میبخور ییهوا اطیح ی تو میبر-

 :به دست از آشپزخانه خارج شد و گفت  ین یلحظه حنا س همان



 

 .استیعه کجا؟ قوتو آوردم براتون. سوغات ما کرمون  -

 .دیپرس ی ها با کنجکاوقبل از آن حورا

  قوتو همون قاووت؟؟-

 .قوتو  میگی م  ی. ما به زبون محلزمیآره عز -

 .را گرفت لی ریام ی از فرصت استفاده کرد و بازو احسان

 .میتا سرگرم حرف زدنن بر -

  

 ونه وچهلستیدوپارت#

  

 .نگاهش کرد یو سوال  ستادی ا ی ن با حالت طلبکاراحسا  ی به رو رو

 ؟ی که انگار منظورمو متوجه نشد یگارد گرفت ی چرا جور -

 .دیلب غر ریز تیعصبان  با

 ؟ یکن انشی رک ب شهیروت م نم یبب خوامی نه متوجه شدم م -



 

که به آسمان   یدر کمال آرامش کنار باغچه نشست و در حال  احسان

 :بود جواب داد رهیخ

 ...آره، بهش فکر کن -

 :زد  ادیفر بایو تقر دیحرف احسان  پر نیخشم ب  با

 رتم؟یغ یب نقدریبرادرم بوده؟ ا  نیکه ع یبه زن کس -

 ر یام  یدر نگاه برزخ  رهیو خ  ستادیا  تیمانند او با عصبانهم  احسان

 :دیغر لی

. اون بنده خدا مرده و ستیاالن ن  یعنی   نی! الی  ر یبوده! بوده ام -

از دن  نیا هم    اش تمومه. عده ش عده اومدن بچه  ای خانوم هم بعد 

 .اسم شوهر هیزن مستقل بدون سا هی شهیآزاده. م یعنیتموم شه 

 .ستادیو پشت به احسان ا  دیبه صورتش کش ی خشم دست با

احسان را داشت و اصال    ی شکستن دندان ها  تیلحظه قابل  نیا  در

 .وفتد یب یاتفاق  نیهمچ خواستیدلش نم

احسان فکر کند چه    ی هابه صحبت   ی اه یدوست نداشت ثان  یحت

 ...برسد به 



 

 .تر از قبل ادامه دادگذاشت و آرام لی ریشانه ام  ی را رو دستش

تا کلی  ریام  عاقالنه فکر کن - بمونه؟ مطمئن    تونهی م  ی.  خونت 

دن  بچش  م  ادیب  ایباش  م  رهیگ یدستشو  خواهر رهی و  به چشم   ی . 

 مجرد بمونه؟ تونهیم  ی جوونه خوشگله خانومه، تا ک

 ....کنه یازدواج م بالخره

 !کنهی غلط م -

 .دو همزمان سکوت کردند هر

 .ادامه داد هیزد و با کنا یپوزخند احسان

 !مومن   یکنی از فکر ازدواجش هم داغ م یتو حت -

را در    راهنشیپ   قهیو    دیبه سرعت سمت احسان چرخ  ناخواسته

 .مشت فشرد

 .دیلب غر ریبا صورتش ز مماس

 .بزرگ کنه  ی بچه آرش و ناپدر خوامیچون نم کنمیداغ م -

 .هم سرش را با تاسف تکان داد احسان



 

م - داغ  داداش.  گ  ی کنی نه  گلوت  مرحله   ریچون  تو  اما  کرده 

  !ی انکار

م  ی که بچشو چطور  نیا  ضمناً، نم  کنهی بزرگ  تو مربوط    شه یبه 

 ..پس حد خودتو بدونلی ریام

 .عقب رفت  یاحسان را با حرص رها کرد و کم قهی

 :کرد و با خشم گفت  یاخم

انکار هنو  یوقت  یانکار چ - با مهسا؟  با آرشِ و دل من  ز دل اون 

وقت حس  زن   یکدوم  برام  اون  و  نامزدشم  پسرخاله  براش  من 

 داداش؟ 

 .شکرآب بشه. تمومش کن نمونی کن احسان. نذار ب بس

ام   به کش  لی  ریسمت  آغوشش  در  برادرانه  و  از   دیرفت  قبل  و 

 .جداشدنشان کنار گوشش زمزمه کرد

 .لی ریحنا. اما چشماتو باز کن ام ناراحتت کنم جان خوامینم -

 .یو جز تو نداره...تو هم کنارش آروم یکس

 .ن یخوشبخت باش نیتونی م



 

شود به خانه برگشت و او را    یباز عصب  لی  ریقبل از آنکه ام  سپس

 .خراب رها کرد یو حال ریدرگ  یبا ذهن

 .شد رهیدو دستش را پشت گردنش گره زد و به آسمان خ هر

بود که احساس   ن یسهمگ  شیاحسان آنقدر برا  ی هاصحبت   هضم

 .کندیحمل م شیهاشانه ی را رو یکوه کردی م

 .فشرد شیهادست نیبغل باغچه نشست و سرش را ب  یناراحت با

 حالتون خوبه؟ ل؟ی ریشده آقا ام ی زیچ -

 :ش را بلند کرد و گفتآرام حورا سر ی صدا با

 رون؟ یب ی چرا اومد -

 .را نداشت عقب رفت  لی ریام ی که توقع تند حورا

 .آقا احسان گفت صداتون بزنم  د،یببخش -

 .و به سمت حورا رفت ستادیاز لحن تندش ا مانیپش

نزد  یمصنوع  ی لبخند  با  کیدو طرف چادر حورا را گرفت و بهم 

 .کرد



 

  

 .هوا سرده... برو داخل -

کش  خودش عقب  تنها سر  دیرا  ام  ی و  کنار  از  و  داد   ل ی  ریتکان 

 .گذشت تا به ساختمان برود

 ر یکه قدم دوم را برداشت چادرش از پشت در دستان ام   نیهم  اما

 .قفل شد  لی

 .نگاه کرد لی  ریو به ام دیبه عقب چرخ یسوال

  ر یکردم. به دل نگ  یبود سر تو خال  ری. ذهنم درگخوامیمعذرت م -

 ...تاجِ سر

  

 ک یووپنجاهستیدوپارت#

  

 .ستادیا لی ریام ی دو قدم رفته را بازگشت و رو به رو حورا

 :تلخ اما کوتاه نگاهش کرد و گفت ی لبخند با



 

اول درد دارن. ممکن اون آدم آروم زده باشه    ی هاضربه   شهیهم _

بگذره در مقابل   ی. اما هر چادیتجربته دردت م  نیها اما چون اول

م   یبعد  ی هاضربه  مقاوم  دشهیبدنت  که  مقاوم  قدر  اون    گه ی. 

 .یکن یرو حس نم نی سهمگ ی هاضربه 

 :ادامه داد ی تر قیانداخت و با لبخند عم نییرا پا سرش

 ...بدنم سِر شده گهی. دلی ریردم آقا امهارو خومن ضربه  _

به صورت حورا، با   رهیشلوارش برد و خ  بیرا داخل ج  شیهادست

 :گفت   تیقاطع

و گردن مسببش   خوادیدلم م  یزنیاز دردت حرف م  یوقت   یدونیم _

 بشکونم؟ 

 .دیزد و با خجالت خند گره نهیس ی را رو شیهادست حورا

 .نیشکون یپس ظاهراً اول گردن خودمو م _

 :حورا انداخت و آرام زمزمه کرد   ی به صورت سرخ شده   ی قیعم  نگاه 

 .شکنم ی گردنتو م یکن تیخودت هم خودتو اذ  _

 .شان را بر هم زدبلند حنا خلوت ی صدا



 

  ییتو چا  نیای؟بی خودت هم موندگار شد  ی اریو ب  لی  ریام  یرفت _

 .کرد خی

 .همراه با حنا به داخل خانه رفت  ل،ی ریو جلوتر از ام دیخند حورا

_____________ 

تنها  یلیم  برخالف به  همچنان  جلو  ییکه  نتوانست  اما   ی داشت 

 ی از حد احسان و حنا، مقاومت کند و عاقبت برا  شیب  ی هااصرار

 .شام هم ماندگار شدند 

تو   یکم ه  ختیر  وانیل  یدوغ  بدون  حورا    ی جلو  یحرف  چیو 

 .گذاشت

و خودش را مشغول گوش دادن به   دیبه سمت احسان چرخ  سپس 

 .نشان داد شیهاصحبت 

 .رفت ی بهداشت ی هاسیاز صرف شام، حورا به سرو بعد

 .در توالت را بست، برق رفتکه   نیهم اما



 

 گاه چیه   لیدل   نیبه هم  دیترسی تنگ م  ی و جاها  یکیاز تار  ی بچگ  از

چراغ نم  ی هاتمام  خاموش  را  تنها  ایو    کردیخانه  سوار   ییبه 

 .شدی آسانسور نم

لرزان    ی هاکرد با دست  یقورت داد و سع  یدهانش را به سخت  آب

 .و باز کند دایاش، قفل در را پرمق  یو ب

 .بود توانش را نداشت دهیترس  ی ادیکه ز ییاز آنجا اما

در    ی دیام  ی و کور سو  دی ندر توالت ش  یکیرا از نزد   لی  ریام  ی صدا

 .دلش روشن شد

  حورا کجاست؟ حورا؟ _

را از حضورش آگاه   لی  ریام  دیکرد تا شا  یرا باز و بسته م  دهانش

 .شدیها خارج نم شیاز گلو ییکند اما آوا

نور چراغ قوه    د،یاز حورا نشن  ییخانه، صدا  یکیکه در تار  لی  ریام

را به سمت حنا که کودکانش را در آغوش داشت گرفت و   لشیموبا

 :دیپرس  یبا نگران

 حورا کو؟  _



 

اطرافش را    یکه انگار تازه متوجه نبود حورا شده بود با نگران  حنا

 :نگاه کرد و گفت 

کجا    دمیبچه ها ند  شی! من تا برق رفت، رفتم اتاق پدونمینم _

 .اطیبا احسان رفته تو ح  دیرفت. شا

برود که همان لحظه حورا ضربه    اطیخواست به سمت ح  لی  ریام

 .توالت زد یبه در چوب  ینسبتا آرام

 .دیرس  لی  ریکه محکم نبود اما در سکوت خانه به گوش ام  ی اضربه 

 .تعجب خودش را پشت در توالت رساند  با

 ؟ییحورا...اونجا _

 :دیتمام توانش را به کار گرفت و آرام نال   د یرا که شن  لی  ریام  ی صدا

 !لی...ریام _

نگران  ی صدا  دنیشن   با با  باال و    رهیدستگ   یناله مانند حورا،  در را 

 .کرد نییپا

 .در قفله حورا. اگه حالت بده برو عقب من درو بشکنم  ؟یخوب _

__________________ 



 

 ی اثر هاله نژادصاحب نیدتریآلبالو جد باغ

  خالق

https://t.me/joinchat/zOHpTlwboYzQ 

  

 وسهوپنجاهستیدوپارت#

  

خودش را   اطیاحتتوالت، با    ی هاکی بودن سرام  فی توجه به کث   یب

 .داد هیتک واریسرش را به د  یحال یو با ب دیتر کشعقب 

دست در آغوش داشت   کیکه نوزادش را با    یدر حال  ی با نگران  حنا

آمد   لی  ریکنار ام  د،یکشیرا دنبال خود م  هیهد  گرشیو با دست د

 :و گفت

 شده؟  یچ _

که مشغول ضربه زدن به در بود، با نفس نفس    یدر حال  لی  ریام

 .جواب داد

 .حالش بده دونمیفقط م _



 

 ی بد  ی شکست و با صدا  یاش قفل در چوببا اتمام جمله  همزمان

 .خورد نی به زم

شان  کرد آرام  یرا به هال برد و سع  انشیو گر  دهیفرزندان ترس  حنا

 .کند

د  لی  ریام ضرب  دست  د  اشدهیمچ  دست  با  و   گرشیرا  فشرد 

 .همزمان وارد توالت شد 

 حورا؟  _

برگشته   ی تنفسش به حالت عاد  ی که انگار با باز شدن در کم  حورا

 .انداخت و زمزمه کرد شیرو به رو یاهی به س یبود نگاه 

 .نجامیا _

 .حورا نشست ی سرعت جلو به

از چهره   ی اعادت کرده بودند و هاله  یکیبه تار  بایتقر  شیهاچشم

 .دیدیحورا را م

پشت سر حورا گذاشت   واریرا با فاصله دو طرف د  شیهادست   کف

 .و زمزمه کرد



 

 ؟ی دیحالت خوبه؟ ترس _

نه، اما   ای  دیدی را م  شیهاچشم  لی  ریام  یکیدر آن تار  دانستینم

 .را باز و بسته کرد شیهاتنها پلک

 .مبل ی بغلت کنم؟ فقط تا رو _

 .انداخت نییزده سرش را پا خجالت

 .نه...بهترم _

  ؟یمطمئن  _

  .آره _

 .برداشت و به سمت حورا گرفت وارید یرا از رو دستش

 .ی. کمکت کنم بلند شریدستمو بگ  _

 کینجوا کرد و    یعل  ای  رلبیز  ل،ی   ریتوجه به دست ام  یاما ب  حورا

  ن یآست  ی گوشه   گرشیگذاشت و با دست د  نیدستش را کف زم

 .ستادیرا گرفت و ا لی ریام

 .حورا را ناراحت کند  نخواست



 

را    اشیبهش بر خورده بود اما چشم بست و ناراحت  نکهیوجود ا  با

 .در دلش نگه داشت تا او ناراحت نشود

________________________________ 

 باغ آلبالو  رمان

 شد گانیرا  ی اعضا ی برا سندهیاثر نو نیتر دیجد
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 وچهاروپنجاهستیدوپارت#

  

 (دوماه بعد)

را   شیهابا تعجب چشم   آمدی م   نیی که از طبقه پا  ییسر و صدا  با

 .باز کرد

  ی که کم  ی به دور و اطرافش انداخت و زمان  ینگاه  یجیبا گ   ابتدا

 .تخت نشست  ی رو  دیپر اشیچرت عصر گاه

 .ستادیا یگرفت و به سخت واریدستش را به د کی 



 

 .کردی اش مکالفه نیمانده بود و ا مانشیبه زا گریهفته د دو

راه رفتن    یحت  شد ی باعث م  نیداشت و هم   ی ادیوزن ز  فرزندش

 .مشکل باشد  شیهم برا

 .اش به صدا در آمداز اتاق خارج بشود در خانه نکهیاز ا قبل

 :را بلند کرد و گفت شیصدا

 .اومدم ل؟ی ریبله آقا ام _

سر گذاشت، سپس آرام   ی کنار در برداشت و رو  زی را از آو  چادرش

 .در را گشود

 ؟ ی سالم خواب بود _

 .ب دادزد و با احترام جوا  ی لبخند

 .شدمیم  داریب  دیبا گهیسالم، بله اما د  _

  :گفت  تیسرش را تکان داد و با جد لی ریام

 م؟ی حرف بزن _



 

در کنار   ی که هم نگران و هم متعجب شده بود از جلو  یحال  در

 .رفت

 افتاده؟ یبله حتما. اتفاق  _

 .با آمدنش به خانه جواب داد زمانهم

 .دونمیاز نظر من اصال. اما از نگاه تو... نم _

رو   کالفه به  رو  ل ی  ریام  ی رو  نشستن  قصد  داشت،    ی که  را  مبل 

 :و گفت ستادیا

 .نیکن ینگرانم م  دیدار_

 :کنارش اشاره کرد و در جوابش گفت  به

 .گم یم  نیحورا. بش ینگران باش ستیالزم ن _

 .ر نگاهش کردنشست و منتظ  لی ریمبل کنار ام ی ترس رو با

 .نگاهش کرد ره یخ زین لی ریام

 .دیترسی م ی از واکنش کس اشی بار در زندگ نیاول ی برا

 :انداخت و آرام زمزمه کرد نییرا پا سرش



 

 .ننییاست... طبقه پا آماده یسمونیس _

 .باال  ارمشونیب ی زمان اجازه بد  هر

  

 وپنج وپنجاهستیدوپارت#

  

مبل بلند   ی از رو یتمام نشده بود که با ناراحت لی ریجمله ام هنوز

 .توجه به او به سمت اتاق خوابش رفت یشد و ب

 .حورا م یزنیحرف م میدار _

 :زد ادیفر تیبار با عصبان  نیاول ی و برا دیچرخ لی ریسمت ام  به

بار زور    ری! منم زدیکنی م  لیتحم  دی. شما دارم یزنینه حرف نم _

 .لی ریآقا ام رمینم

 .خم به سمت حورا رفت یو با کم ستادیا

  نکهیبخرم زور؟ ا  هیهد  نمیزتر یعز  ی ادگاری  ی دلم خواسته برا  نکهیا_

  ل؟یذوق بزنم تحم  لشیتک تک وسا ی خواستم برا



 

از شما دوستش دارم.   شتر ی. ب لی   ریبچم آقا ام   نی بله! من مادر ا_

  .نیری ذوق و ازم بگ نی ا نیحق نداشت

 .ستادیحورا ا یدمق کیبار درست در  نیبرداشت و ا  یقدم

آرام زمزمه   یلب نشاند و برخالف حورا؛ با لحن  ی رو  یکوتاه  لبخند

  .کرد

به طرح و رنگ دلخواهت بفرستن.   گم ی االن م  نیحق با توعه. هم _

 خوبه؟

 :زد و صورتش را به چپ چرخاند و جواب داد ی پوزخند  ناخواسته

نفهم _ منظورمو  کنم  دار  شهی هم  نی ع  ای  نی دیباور   دی دوست 

 ن؟ی بزن دنی خودتونو به نشن

 .بود دهیو ناراحت ند یحد عصب  نیحورا را تا به ا گاهچیه

 دنیناراحت شود اما با خودش فکر کرد که با د  یداشت کم   توقع

 .نبود   نیچننیاما ا کندیپسرش قطعا فراموش م ی بایز لیوسا

 .کرد آرامش کند  یسع



 

. وفتاده ین  یگرفتم حورا جان؟ االنم اتفاق  دهیحرفتو نشن  یمن ک_

 .خوبه؟ میکن یم ضیفروشگاه همه رو تعو میریاالن م نیهم

اتاقش شد   یراه لی ریتوجه به ام یرا با تأسف تکان داد و ب سرش

 ...اما

 .راهش را سد کرد لی ریدر، ام ی جلو درست

_____________________ 

           دیاز دست ند  نویدوست ها ا لی ریام
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 وشش وپنجاهستیدوپارت#

  

 :گفت  ی کرد و با لحن نسبتا تند یاخم

  !یکنی بزرگش م نقدریچرا ا فهممیبس کن حورا. نم _

  اد یبلندش را از    ی لحن تند و صدا  دیحورا را که د   یاشک  ی هاچشم

 .برد



 

 :فوت کرد و قاطعانه گفت رونیرا به ب نفسش

بر  هی _ اشک  اون س  ی زیقطره    ش یآت  اطیوسط ح  یسمونیتمام 

 .حورا زنمی م

نچکد، دلش    نییکه بست تا اشکش پا  ییهالرزان حورا و چشم  چانه

 .را به درد آورد

 .با دو انگشت چانه حورا را گرفت تا نگاهش کند ناخواسته

تا خرابش کنم و از نو    ی بگو از کدوم قسمت کارم ناراحت شد _

  بسازم؟

 .لب زمزمه کرد ریانداخت و ز نییبغض کرده سرش را پا حورا

بگ  _ و صدقه  گدا  رفت  ستم ین  ریمن  بچم س  نیکه   ی سمونیواسه 

هم   نیاز ا  شترشی . ب کردمی م  هیته  ازشی. خودم به اندازه ننیدیخر

 .ستیدوشم نمنو بچه خانه به  اجیمورد احت

  ن ی آن غمگ  کیحورا به    ی صدا  دنیبا شن  ل،ی  ریمنتظر ام  ی هاچشم

 .شد

 .راه حورا کنار رفت و بدون آن که نگاهش کند جواب داد  ی جلو  از



 

مق _ که  تو  ب  ینید  دی از  خواستم دهیبع  جای قضاوت  فقط  من   ...

  .حالت کنمخوش

 .دمی االن پسشون م نیندارم. ناراحت نباش هم یحرف گهید 

ا  سپس از  حرف  نیقبل  کند  فرصت  حورا  قدم   یکه  با   ی هابزند 

 .دیدر را پشت سرش بر هم کوب از خانه خارج شد و  یعیسر

آخرش   ی هااز جمله    مانیهمانجا نشست و پش  ل،ی   ریاز رفتن ام   بعد

 .ستیبلند گر ی با صدا

... به  کردیبود که فکر م  یسخت تر از آن  ل،ی  ریام  یناراحت  تحمل

بشود و بابت قضاوتش    نییواحد پا  یکه هزار بار قصد کرد راه  ی قدر

 .تکند اما... نتوانس  یعذر خواه

ا  حیترج موکول    یسمونیکار را به بعد از پس فرستادن س   نیداد 

فراموش    نشانیب   یناراحت  نکهیاش برسد و هم اکند تا هم به خواسته 

 .شود

  

 هفت ووپنجاهستیدوپارت#



 

  

 .را تمام و کمال پس داد یسمونیروز بعد، س لی ریام

در   ییبود اما صدا  ن یحورا چرک  یجای آن که دلش از قضاوت ب  با

فر و    کی که    زدیم  ادیاعماق وجودش  بزن  به خودت   کیسوزن 

 .جوالدوز به مردم

 .حورا هم حق داشت ست،ینگری م  هیکه به قض ترمنصفانه 

 .غلط انداز بود یاو کم رفتار

 انیحورا را در جر   دیهم بود با  ری اگر قصدش خ  یهر حال حت  به

 .گذاشتی م

کرد    تیز یرا با حوصله و  ماریب  نی آخر  ش،یها  یمشغولتمام ذهن  با

 .خارج شد مارستانیبه همکارش از ب فتیو بعد از سپردن ش

 کیقهر    نیراه با خودش فکر کرد که بهتر است هر چه زودتر ا  ن یب

 .ردیبگ انیروزه پا

 !تر تنهاباردار بود، و از همه مهم  حورا

 .دور بود یکردنش از مردانگ ناراحت



 

م  بارنیاول  ی برا نبود    یبحث  ی برا  خواستی دلش  مقصر  کامال  که 

 .قدم شود شیپ

 یفروشود؛ به سمت گل خانه ش یقبل از آن که راه ل یدل نی هم به

 .بود راند  مارستانیب یکه در همان حوال یمعروف

 .د یمورد نظر رس یفروشکه به گل  د ینکش یطول

را کنار   یانداخت و عاقبت دودل  یفروشبه سمت گل   ی مردد  نگاه 

 .شد  ادهیپ  نیگذاشت و از ماش 

  .سالم در خدمتم _

به فروشنده جوان، که او را مخاطب قرار داده بود انداخت و   ی نگاه

 :جواب داد

 .خوامیم اسیسالم، چند شاخه گل  _

_______________ 

 یآرام اما نامطمئن   ی هابغل برداشت و با قدم   ی صندل  ی را از رو  هاگل

 .به سمت ساختمان رفت



 

خانه   نیهم در  مکه  نگاهش  کرد  باز  را  روبه    ریتصو  خکوبیاش 

 ...ماند شیرو

 د یکن  تیحما سندهینو دیرمان جد از
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 هشتووپنجاهستیدوپارت#

  

 .به جلو برداشت یقورت داد و ناباور قدم  یدهانش را به سخت آب

شده    دهیتمام چ  قهی مبل، انواع غذا ها با سل  ی بزرگ جلو  زیم  ی رو 

 .بود

نگاهش    توانستیبود که  نم  زیانگهوس  ی به قدر  شیرو به رو  صحنه

 .را بردارد

 .مبل نشست ی گذاشت و رو زیهمان م ی ها رو هاگل



 

و پارچ   ی رازیبه همراه ساالد ش  ا،یمرغ شکم پر، الزان  ،ی سبز  قورمه

ا  ی ریتصو  نیباتریدوغ. ز به  تا  را   دنشیلحظه تجربه د  نیبود که 

 .داشت

 .نشست شیلب ها ی رو یق یعم لبخند

 ...حورا ی چه کرد _

اشت  سرش با  ر  ی آثار هنر  نیا  ی بو  اق یرا خم کرد  به    ش یهاهیرا 

 .داد هیهد

شان را بچشد که متوجه و چنگال را برداشت تا زودتر طعم  قاشق

 .شد  زیگوشه م یکاغذ کوچک

 .لب خواند ریکاغذ را برداشت و ز ی کنجکاو با

 ی سمونیپس دادن س  ی ...و براخوامیمعذرت م  جامیقضاوت ب  ی برا )

 (.ممنونم 

 .تکان داد نی و سرش را به طرف دیبلند خند ناخواسته

 یسمونیپس دادن س  ی هم از درخواستش برا  طیشرا  نیدر ا  یحت

 .نبود مانیپش



 

 :خودش زمزمه کرد با

 ...هیعزت نفس حورا ستودن _

طبقه   یگل راه ی هاانداخت و بعد از برداشتن شاخه زیبه م ی نگاه

 .دوم شد

داد   ح یترج  خوردن غذاهارا داشت اما  ی که دلش تمناوجود آن  با

 .حورا را منتظر نگذارد

 .به او منتقل کند ی با منتظر گذاشتنش حس بد خواستینم

 .و چند ضربه کوتاه به در زد  ستادیدر ا پشت

 .و خجالت زده باز شد  ریسر به ز  یکه در توسط حورا   دینکش  یطول

 .گل ها را به سمت حورا گرفت یزد و بدون کالم ی لبخند

  

 نهووپنجاهستیدوپارت#

  

رو  با به  را  در  ترس   لی  ریام  ی خجالت  از  حاال  و  بود  کرده  باز 

 .نگاهش کند  دیترسی واکنشش م



 

بود که    لی  ریام  نیشد و عاقبت ا  ی در سکوت سپر  یکوتاه  قیدقا

 .با صدا زدن نامش، سد آن را در هم شکست 

 حورا؟ _

پادر  نگاهش از  ب  ی را  اما  بدوزد  او  به  خواست  و  راه    نیبرداشت 

 .افتاد اسیگل  ی هابه شاخه شیهاچشم

  .شد اسی ی هاکه متوجه نگاه ناباور حورا به شاخه  لی ریام

 :گفتها را مماس با صورتش گرفت و  آن

 ست؟ ین نطوری. امیحساب شد یفکر کنم ب _

  اق یگرفت و با اشت   لی  ریها را از دست ام زد و گل  یکوتاه   لبخند

 .عطرشان را استشمام کرد

 .مانند او کوتاه لبخند زد و آرام زمزمه کرد زین لی ریام

 ؟ یبدم تا حرف بزن یرلفظیز دیمرحله با نیتو ا _

نمک  کوتاه خنده   دیخند  یو  ندانست  عجو  مرد   بی اش  چشم  به 

 .کندی جلوه م نیریمقابلش ش 



 

 ی ماند، زنگ خطر  رهیصورت حورا خ  ی مدت رو  یکه طوالن   نگاهش

 ی در گوشش به صدا در آمد و سبب شد نگاهش را از صورت مهتاب

 .حورا بردارد

 .دیفوت کرد بعد از آن پرس رونیرا محکم به ب  اشقیعم  نفس

 ؟ ی خودت ناهار خورد _

زده و اش شگفت گل مورد عالقه  افتیکه هنوز از در  یدر حال  حورا

  .خوشحال بود

 .صادقانه پاسخ داد اشقیهمان لبخند عم با

واکنشتون _ استرس  راستش  چنه  داشتم،  پا  ی زیو  گلوم    ن ییاز 

 .نرفت

 .و سپس آرام زمزمه کرد دیو مردانه خند کوتاه

 الزمه بازم تکرار کنم؟ _

 و؟ یچ _

 ؟ یمونی تاج سرم م یطیهر شرا ی تو نکهیا _

  



 

 وشصت ستیدوپارت#

  

  ینیریاحساس ش  کرد،ی م  یعرفهربار او را تاج سر خودش م  نکهیا

 .دی بخشی به دلش م

 : )قند در دلمان آب شد.(ندیگو ی آن جنس احساس ها که م از

قند در دلش آب    یبه راست  اش،دن یخودش نبود اما با شن  دست

 .شدی م

 ی ندانست و با گفتن »منتظرتم« راه  زیرا جا   شتری ماندن ب  لی  ریام

 .شد  نیی طبقه پا

 .داد هیدر را پشت سرش بست و به آن تک ل،ی ریاز رفتن ام  بعد

 .سپرد نهی ها را با عالقه به سرا بست و گل  شیهاچشم

 .بود زشیو عطر اعجاز برانگ اسیعاشق گل  وارمجنون

هم که داشت، باز دلش پر    اسیکه اگر هزاران شاخه گل    ی طور  به

 !شاخه نیکمیداشتن هزار و   ی برا زدی م



 

کرده بود منتظرش است، به سرعت    دیتاک  لی  ریام  نکهیا  ی ور ادآی  با

 .گذاشت یها را داخل تنگ آببه آشپزخانه رفت و گل 

 .لباس نداشت   ضیبه تعو ی ازین

 ر یواحد ام  یرا در دست گرفت و راه  لشیعلت تنها موبا  ن یهم  به

 .شد لی

___________ 

و درون   ختیظرف در بسته ر  نیمانده غذاها را داخل چند  ی باق

 .گذاشت زریفر

 .ی خسته شد _

  نتیبه کاب  نهیکه درست پشت سرش، دست به س  لی  ریسمت ام  به

 :و کوتاه زمزمه کرد دیداده بود، چرخ هیتک

  .نکردم ی کار _

 .انداخت نییسرش را پا یرا که به اتمام رساند با دودل اشجمله

چگونه بحث را   دانستی نمصحبت کند اما    لی  ری داشت با ام  ازین

 .بکشد  شیپ



 

 :د یدور نماند چرا که بالفاصله پرس نی زبیت لی ریام  دیاز د رفتارش

 ؟ یبگ ی هست که بخوا ی زیچ _

  

 ک یووشصت ستیدوپارت#

  

 .نگاهش کرد ی با نگران لی ریام

واقعا    نکهیقدم شود مگر ا  ش یگفتگو پ  ی حورا برا  آمدی م  شی پ  کم

 .باشد  انیبه م  یموضوع مهم ی پا

 .زد  شیطاقت صدا  یو ب  د یمنظم و کوتاهش کش  شیربه ته  یدست

 اومده؟  شیپ  یحورا؟ مشکل _

  دییو سرش را به نشانه تارا با استرس گاز گرفت    اشنیریلب ز  حورا

 .تکان داد

 .دیبه جانش بخش ی شتریب یحورا، نگران  دیتائ

 .نگرانت کرده  یچ  نمی. بب میتو هال حرف بزن  میبر _



 

ام  یچشم  حورا از  جلوتر  و  با    لی  ریگفت  و  رفت  هال  به سمت 

 .مبل تک نفره نشست ی رو اطیاحت

 .نشست شیپشت سرش راه افتاد و رو به رو زین لی ریام

 .زانو گره زد و منتظر به حورا چشم دوخت ی را رو شیهادست

  ن ییسرش را پا  د یرا که به خودش د  ل ی  ریو منتظر ام  ره یخ  نگاه 

 .انداخت

 .کند  دایاش را پگم شده  ی را صاف کرد تا صدا شیگلو آهسته

 نیقصد داشت تقلب کند! و ا  اش،ی بار بود که در طول زندگ  نیاول

 .باعث ترس و خجالتش شده بود ن،یاول

 .گرفت و با استرس صحبتش را آغاز کرد ینفس

  .دارم نیمن نوبت سزار گهیکمتر از دو هفته د _

 ی اجازه عمل و هم برا  ی هم برا  دی دون یخب... خودتون که بهتر م  و

 .به اسم همسر دارم  ازیتولد پسرم، ن یگواه

 .لی  ریآقا ام  کنهیعملم نم مارستانینداشته باشم ب اگه



 

  ان یشده بود، بعد از پا  رهیکه تا آن لحظه با اخم به حورا خ  لی  ریام

مانند اسپند روجمله  ی از رو  یآتش شد و هراسان و عصب   ی اش 

 .مبل برخواست

 نیلعنت به من چرا به ا ؟ی وردین ادمیحورا، چرا زودتر  ی وا  ی وا _

 فکر نکرده بودم؟ هیقض

 .لب زمزمه کرد ریبدون آنکه سرش را بلند کند، ز حورا

 !کردم دایرو پمن راهش  _

  

 ودو وشصت ستیدوپارت#

  

 .و متعجب به حورا چشم دوخت ستادیا یآن به

 ه؟یراهش چ ؟ی کرد دایپ _

 !بود نجایقسمت صحبتش ا نیترسخت

 .لرزان زمزمه کرد ییو با صدا دیکش شیهابه چشم یدست

  ...شما _



 

 ش یزانو  کی   ی حورا رو  ی پا  ی گرد شده جلو  ییهابا چشم   لی  ریام

 :نشست و گفت

 .حورا شمیمن؟ متوجه منظورت نم _

 .کرد نییو سرش را باال و پا دیدهانش را بلع آب

جا  نگاهش به  پ  ی حواله  ییرا  با   لی  ریام  راهنیدکمه  و  دوخت 

 .خجالت زمزمه کرد

از   یکیندارم. شما    ی ا. اما چاره لی  ریام آقا امشرمنده   یلیمن... خ  _

 .دیدار  ییو قطعا نفوذ باال  دی هست مارستانیاون ب ی پزشک ها

 ... بشه و اگه

 .دیحرفش پر نیتکان داد و ب نی سرش را به طرف لی ریام

 برات درست کنم؟  یتولد جعل یگواه _

 .سرش را باال آورد و با خجالت لب زد حورا

 .بله _

 :زمان در جوابش قاطعانه گفت و هم  ستادیا لی ریام



 

  .امکان نداره _

 ر یکرد با خواهش و تمنا نظر ام  ی و سع  ستادیا  یحتهم با نارا  حورا

 .را عوض کند لی

. لی  ریندارم آقا ام  ی او خالف. اما من چاره   یاخالق  ر یغ  دونمیم _

 .ادیب  ایدن نیبه روش سزار  دیکه حتما با هی بچه جور طیشرا

 ...اگه نی کن باور

 :و گفت دیطاقت به سمت حورا چرخ یب

باز  شهینم _ بچه  مگه  گواه  ه؟یحورا.  اسم    یجعل  به  اونم  تولد؟ 

ا  ی مرد ا  نقدریکه چند ماهه فوت کرده؟ چرا  به  لوحانه    ن یساده 

 ....نکهی. مگر است یعنوان امکانش ن چیبه ه ؟یکن ینگاه م   هیقض

  

 وسهصت وش ستیدوپارت#

  

و در دلش دعا کرد    لی  ریچشم دوخت به نگاه پر نفوذ ام  دوارانهیام

 .تمام شود یو خوش ریبه خ شیروزها نیکه دغدغه ا



 

که انگار با خودش فکر    یو در حال  دیاش کشبه چانه  یدست  لی  ریام

 .ژکرد. ادامه داد یم

 .... حرف بزنم. اگه قبول کنن که  نایباز با خاله ا دیبا _

 .باال آورد لی ریتوقف ام ی دستش را برا  یبا ناراحت حورا

  ن یسرش را به طرف  د،یرا که به سمت خودش د   لی  ریام   جیگ  نگاه

 :تکان داد و قاطعانه گفت 

  !عنوان چی به ه _

داره؟    یچقدر دوندگ  یدون یراهه. م  نیتنها راه و بهتر  نیحورا! ا _

 .میاقدام کرد ریاالنم د نیهم

نسب   ادیمنصورخان ب  ،ی دادگاه دادخواست اثبات نسب بد  ی بر  دیبا

کردن   یخانم با پسر من محرم بودن تا بعد ط   نیو قبول کنه و بگه ا

به بچه شناسنامه بدن. حورا کمه کم دو سه ماه طول    ی مراحل قانون

 .کشه یم

است اما حاضر نبود باز خودش   شیرو  شیپ  ی راه دراز  دانستی م

 !پدر و مادر آرش خار کند ی را جلو



 

 .خانواده هم نداشت  یاالن که حت طیبا شرا خصوصا

 ...کردند که چشم به اموال آرش دوخته یاو را متهم م قطعا

 .تکان داد نیعقب رفت و مجدداً سرش را به طرف یقدم

  .گذرم  یم  رشی من از خ  نهیا  شی . اگه تنها راه قانونلی  رینه آقا ام  _

 .جواب داد  ت یبه سرعت سمت حورا آمد و با عصبان  لی ریام

  ؟یکنی لج م یبا ک ی دار _

غرور _ نم  ی با  دلم  اصال  تهمت   خوادیکه  با  بشه!  شکسته  بازم 

  .پسرم یحرومزادگ

  .سر به منو بچم بندازن ی که بخوان از باال   ینگاه با

 ی هااش را از چشماما مصمم  یاشک  ی که تمام شد، نگاه  اشلهجم

 .برداشت به واحد خودش رفت لی ریام ی جد

  

 وچهار وشصت ستیدوپارت#

  



 

 (سه روز بعد)

آب انداخت و همزمان   وانیرا داخل ل  یس   نی تامیجوشان و  قرص

 :بود، گفت  شی هادرد و دل ی تلفن،  شنوا ی که از آن سو هیبه هان 

  ی جلو  یراه  چیدارم. ه   مانموی ... هرشب کابوس زاهیحالم بده هان_

  .ترسونهی منو م نیوا ستیپام ن

 :جواب داد ی دیو با ناام  د یکش  یآه هیهان

کمکت کنم حورا. به خدا تمام فکر و   تونستمی. کاش مفهممیم _

 .آرش باور کنه  ی بابا  دیشا  ،یکاش بازم تالش کن  ی. ول شتهیذهنم پ

زد و   ی مبل نشست. پوزخند  ی قرص را برداشت و رو  ی حاو  وانیل

 .با بغض زمزمه کرد

 ی اصرار کرد راض  لی  ریبس که آقا ام  شبینکردم؟ د  یکنی فکر م _

 .خونشون میشدم بر

ساعت تمام باهاشون حرف    کینشدم اما اون    ادهیپ   نی از ماش  من

 .زد

 پا داره!( هیبرگشت و گفت: ) مرغشون  تی با عصبان  آخرشم



 

  ی گفته بود حورا تعهد کتب  لی  ریآقا ام  یفکر کن حت  ؟یچ  یعنی  نیا

 .نکنه اما بازم قبول نکردن  راثیکه درخواست ارث و م ده یم

 :امه دادو با درد اد  دیکش یآه

 ...شونهباور ندارن بچه من نوه  _

نکرد، با تعجب    افتیدر  هیاز جانب هان   یکه جواب  یکرد و زمان  یمکث

 :گفت 

 ه؟ی هان  یالو؟ هست_

 !دیبه ذهنم رس ی فکر هیاالن  نیحورا، هم  نی آره آره.... بب_

 .دیزد و پرس یلبخند کوتاه ی دواریام با

 ؟یتو رو خدا؟ چ  _

 !داداشم _

  

 وپنجوشصت ستیدوپارت#

  



 

 .د یپرس یج یکرد و با گ کی را بار هاشچشم

  داداشت؟_

 ادیفر  یبرده بود، با خوشحال  یبه کشف بزرگ  یکه انگار به پ  ه یهان

 .زد

  گم ی . که اونو مکنهی نامه حل م  غهیص  هیآره عشقم. مشکل تورو   _

  .دیحورا چرا زودتر به ذهن خودم نرس ی جور کنه برات. وا  ی هاد

تقر  ادیفر  آنقدر حورا  که  کرد  صحبت  شتابان  و  از   ی زیچ  بایزد 

 .را متوجه نشد  شیهاصحبت 

 .ستادیا یرا به کمرش گرفت و به سخت دستش

 .و گفت  دیپر هیهان ی و داد ها غیج نی ب  یحوصلگ یب  با

 .بگو منم بفهمم ی جور هیتوروخدا  هیهان _

  !دادم حیهمه توض نیوا ا _

 .دمی نفهم یچی که ه  نش یب ی زد غیج نقدریا _



 

که در تک تک کلماتش مشهود بود،   ی اد یز  ی و با شاد  دیخند  کوتاه

 :داد حیشمرده شمرده توض

هاد   نیبب _ داداش  من   ی حورا،  داره. خب؟  ازدواج  دفترخونه  من 

 قایدق سه،یتو و آرش بنو ی نامه برا غهیص  هیازش بخوام که  تونمیم

 .نیکه شما محرم شد یخیاز همون تار 

. ی ریپسرت شناسنامه بگ  ی برا  یتونی نامه م  غه یتو با اون ص  ی نجوریا

 آندرس تند؟

 .نشست شیهالب  ی رفته رفته رو یق یعم لبخند

 .زد ادیزده و ناباور فر جانیه

به من نده... من    یالک  دیتوروخدا ام  شه؟یم   یعنیبگو جون حورا؟   _

 .زارمی و آسمون موندن ب  نیزم  نیاز ب

 :گفت زد،ی م ادیکه دوست داشتن را فر یجواب حورا با لحن در

هاشو بشورم اما  ماه جوراب کیشده  ؟دمی به تو م  یالک دیمن ام  _

خونه   ی بخواد رو حرف ته تغار  کنهی . اصال غلط مکنم ی م  شیراض

 .رو حل شده بدون دلبر هیقض  نیحرف بزنه. تو ا



 

  

 وششوشصت ستیدوپارت#

  

مبل   ی رو  ی با حال بهتر  ه، یاش با هانرساندن مکالمه  انیاز به پا  بعد

 .نشست

 ی راه  چیه  کرد،یبود که احساس م   د یآنقدر ناام  ش،ی پ  قه یچند دق  تا

 .نمانده شیرو شیپ

 ...اما

 .شانش داده بودرحمتش را ن گریبار د خدا

 .ستین  یاتفاق یدر زندگ چکسیبرده بود که حضور ه یپ حاال 

 ی و رسالت  استی قاصد خبر  د،یآیم   مانی که به زندگ  یهر کس  قطعا

 .دارد

 .بود نی هم زین هی رسالت هان دیشا

__________ 



 

صبر نکرد    د،یرا که شن  لی  ریام  نی ماش  ی هاک یبرخورد الست  ی صدا

 .تا داخل ساختمان شود

 یبرا  آمدیصبرش نم  یخوشحال بود که حت  ی ها به قدرمدت  بعد

 .به خانه منتظر بماند لی ریآمدن ام

 ر یام  نکهیآمد و قبل از ا  ن ییها پاهن هن کنان از پله  لیدل  ن یهم  به

 .د یکش نییدر را پا رهیدر را باز کند، دستگ لی

 ی انداخت و با تعجب به صورت نوران  نییاش را پاخشک شده  دست

 .و بشاش حورا چشم دوخت

 :گفت  یزد و با لحن شوخ ی لبخند

 .یحاج فتاح. چه استقبال گرم  ی باشه ته تغار ریخ _

 .در کنار رفت  ی زمان از جلوو هم  دیو با خجالت خند ینمک

  .رهیان شااهلل که خ _

 .ب دادآورد و جوا  رونیدر، از تنش ب ی را همان جلو کتش

 ...رهیخ یعنی ،ی خندی که تو بابتش م نیاصال هم _



 

گذشت    لی  ریبه خودش گرفت و از کنار ام  ی شتری عمق ب  لبخندش

 .ندی مبل بنش ی تا رو

دارم    جانیه  ی به حد  کنم،ینم  وتونیکه مراعات خستگ  دیببخش _

  .شمی که اگه حرف نزنم خفه م

سبب    نیو هم د یدی ه مبود ک بارنیاول ی حورا را برا جانیو ه شوق

 .بسپرد یرا به فراموش اشیشده بود تمام احساس خستگ

براقش زل زد تا   ی هامبل نشست و به چشم  ی حورا رو  ی به رو  رو

 .ببرد اشیخوشحال لیبه دل یپ

________________ 

         نیرو از دست ند سندهیدوم نو رمان

https://t.me/joinchat/zOHpTlwboYzQ 

  

 وهفتوشصت ستیدوپارت#

  

 .غلبه کند جانشیباعث شد تا به ه  ل،ی ریو مشتاقانه ام رهیخ نگاه 



 

 .کند  دایرا پ شیکرد تا صدا یکوتاه سرفه

کم و کاست بازگو  یکرد هرآنچه از ابتدا اتفاق افتاده بود را ب  یسع

 .نماند  یباق لیریام ی برا یابهام  چیکند تا ه 

  یادیز  ی من زمان ها  ن،یبود  مارستانیراستش اون زمان که شما ب_

از پرستار    یکیرفت و آمد ها با    ن یا  ی. خب طزدمی و بهتون سر م

شدت گرفت    یدوست  نیاون بخش دوست شدم. رفته رفته ا  ی ها

 .میشد لیتبد  یمیبه دوتا دوست صم  هیکه منو هان ی به طور

 .دوخت لی  ریکرد و نگاهش را به ام سکوت

 .ییایهم درم ییاز تنها ی نجوریخوشحالم برات. ا ،یچقدر عال _

 .نبود نیممنونم اما تمام حرفم ا _

 .و کنجکاو نگاهش کرد رهیخ

 .انداخت و ادامه داد نییسرش را پا حورا

 .داداش داره که ظاهراً دفترخانه ازدواج داره هی  هیراستش هان _

آرش ص  ی برا   تونهی م  گفت و  ا  غهیمن  کنه.   ی نجورینامه درست 

 .ندارم یمشکل چیه مانیزا یگرفتن شناسنامه و گواه ی برا



 

 .دیزد و پرس یلبخند کوتاه لی ریام

 ازش؟ ی. مطمئنه یعال یلیاگه بشه که خ  _

وقت   چیمطمئنم. ه  هی. اما از هانشناسمیو که نم یخود آقا هاد _

 .زنهیکه نتونه انجام بده حرف نم ی از کار

تکان داد و کوتاه   ی که غرق در تفکراتش بود، سر  ی در حال  لی  ریام

 .زمزمه کرد

 ...کاش بشه _

 :لب گفت  ریهم ز حورا

 .ان شااهلل _

__________ 

              از دست ندن نویدوست ها ا لیریام

https://t.me/joinchat/zOHpTlwboYzQ 

  

 وهشتوشصت ستیدوپارت#

  



 

 .دفترخانه ازدواج شانه به شانه هم خارج شدند از

بار الحمداهلل    نیهزارم  ی نامه نگاه کرد و برا  غهیبه ص  یبا شادمان  حورا

 .گفت 

رو  ی نیسنگ   بار هم  ی از  و  شده  برداشته  باعث    نیدوشش 

  .شده بود اشی بالسبک

 .در هم، غرق در تفکراتش بود ییبا اخم ها لی ریدر آن سو ام اما

 ...دادیخطر م ی با حورا، بو ی ادرفتار ه 

حورا    ی محو تماشا  ی همان ابتدا که وارد محضر شده بودند، هاد  از

حورا هم متوجه آن شده بود و عمال   یکه حت  ی شده بود. به طور

 .کردی خودش را پشت او پنهان م

  !را خورد کند شیهانبود که دندان یمتاسفانه نگاهش به شکل و

و    رتش،یبه رگ غ   انداختی شان خط مبرق که    ییهانگاه   نیهم  اما

ها  ای برا   اشی پوست  ری ز  ی توجه  حورا،  به  به    یپ  ی نسبت  بردن 

 .بود  یهدفش کاف 

 .شناخت یمردانه را م ی هابود و جنس نگاه  مرد



 

 !نبود... اما مشتاق چرا زیه ی هاد نگاه 

 .و پنج ساله یس باًیتقر یجوان اقیاز اشت دیترسیاو م و

 .احمقانه بود ی اد یترس، ز  نیا و

 .دلش را آرام کند توانستی نم اما

  مانش، یبه حورا ندارد و او آزاد است بعد زا  یبود حس خاص  مطمئن

 ...اما ردی بگ  میتصم اشیادامه زندگ  ی برا

 .ندیاز حورا بب یواحد باال را خال خواهدیداشت که نم  مانیا

احت  حورا با  که  خ  اطیهمانطور  م  ابانیاز  به    ینگاه  کرد،ی عبور 

 .دیانداخت و آرام پرس لی ریآلود امصورت اخم

 ن؟ یکن یفکر م  یبه چ _

 ...به تو _

به   یکرد انداخت و تازه پ   یبه حورا که با تعجب نگاهش م   ی نگاه

 .برد اشی حواس یب

 .عبور کند  ابانیحورا را در دست گرفت تا هم قدم با او از خ چادر



 

 :که زده بود، گفت ی رفع و رجوع گند ی برا  دندیکه رس   نیماش  به

و    ی دار  نینوبت سزار  گهی. سه روز دکردمیداشتم به تو فکر م _

پرستار   هی  دی. بایداشته باش   دیاستراحت شد  دیحداقل دو هفته رو با

تو رو    ی که هم حواسش به اون باشه و هم کارها  رمیبچه بگ  ی برا

 .انجام بده 

 !انداختیدروغ فاکتور نم قطعا

 .موضوع هم فکر کرده بود اما نه االن نیا به

  

 ونهوشصت ستیدوپارت#

  

که کامال قانع نشده بود اما بحث را کش نداد و تنها در    یحال  در

 .تشکر کرد و سوار شد ل،ی ریجواب ام

رخ حورا   می به ن  ی کردند، نگاه  یاز راه را که در سکوت ط   یمین

 :د یانداخت و پرس

 ؟یستیخسته که ن  _



 

 نه، چطور مگه؟ _

درجه کم کرد و   نیپخش شده از ضبط را تا آخر  یق یموس  ی صدا

 .داد ح یتوض اطیبا احت

 سک یر  شهینمونده، نم  مانتیبه زا  ی زیفروشگاه کودک. چ  میبر _

! اون ینکن  مانیامشب زا  یکه حت  ستین   ی نیکرد حورا. اصال تضم

 .داره اج یاحت لهیبچه به وس

 .دی به صورتش کش ی استرس دست با

 .میبر  نیست یاگه شما هم خسته ن  ستم،ی....نه خسته ندونمیبله م _

 ی تکان داد و دور برگردان را دور زد تا راه  ی در جوابش سر  لی  ریام

 .فروشگاه مد نظرش شود

 .داد هیتک نی ماش شهیسرش را به ش ینگران با

که   یمدت  نیا  یپسرش نداشت، چرا که ط   لیاز مخارج وسا  یترس

 .انداز کرده بودرا پس  یبود، مبلغ هیبه صورت پاره وقت در آتل

ز  دیشا ت  ادیمبلغ  قابل  وسا  یوجهو  کفاف  اما...  واجب   لینبود 

 .داد یاش مکودک



 

 ییچه روزها  دانستی بس بود، چرا که از نم  شیبرا   ن یخب هم  و

  .با خبر نبود شیاز فردا یدارد و به طور کل شیدر پ

 .بود مانی زا اش،یاصل یترس و نگران اما

 یی هاجز همان نکته   شیهاو مراقبت  مانیاز روند زا  ی زیچ  بایتقر

 .دانستیکرد، نم  یکه قبل خواب در گوگل سرچ م

هم  و م  نیخب  زا  شد، ی سبب  ذهن    مانی کابوس  به  هم 

 .اضافه شود شیهایمشغول

 شمردیپسرش م  دنیبه شوق د  زیرا ن   هاه یروزها، ثان   ن یچند ا  هر

 .دنش یدر آغوش کش ی برا  زدی و دلش پر م

  

 وهفتاد ستیدوپارت#

  

 .کرد دای پ ابانیخ ی آن سو ،یپارک ی جا ی سخت به

 نِ ی برات، سنگ ارمی و بده من ب فتیک _

 .استقبال کرد شد،ی م  ادهیپ  اطیکه با احت یحال در



 

ببخش _ ا  دیممنونم،  چادرمم   یحت   تم،یوضع  نیبا  داشتن  نگه 

 .سخته

را به دست    فشیو ک  ستادی حورا ا  ی را دور زد و رو به رو   نی ماش

 .چپش گرفت 

حورا حلقه   ی هارا با فاصله دور شانه   گرشیدست د  ، یحیتوض  بدون

 :کرد و گفت

 .ی شلوغه، کمکت کنم راحت ش ابونیخ _

کرد هم قدم با    ی نگفت و سع  ی ز یاما چکه معذب بود،  وجود آن  با

 .عبور کند  ادهیعابر پ یاز خط کش لی ریام

 .لبخند زد قیناخواسته عم دند،یفروشگاه که رس به

نکه از چهره بشاش  یشوق  با به تک تک   انیکامال نما  زیاش  بود 

 .نگاه کرد لیوسا

تا   زه، یم  زهیو ر  یعروسک  ی هایاش در آن سرهمتصور کودک  یحت

 .کردیاش مزدهسر حد مرگ ذوق



 

داد مزاحمش  حی که کامال متوجه شوق حورا شده بود ترج لی ریام

 .کند  هیداشت را تهراحت، هر آنچه که دوست  ال ینشود تا با خ

 شکشیرا پ  نجای ا  لیاز وسا  یمیچند اگر دست خودش بود، ن   هر

 .کردی قدوم فرزند آرش م

  ...فیح اما

 .داشت تیخواه خودش ارجعبه دل حورا، نسبت   یناراحت

د  یکم به  و  گرفت  تک  واریفاصله  به    هیفروشگاه  موشکافانه  و  داد 

 .حرکات حورا چشم دوخت

  

 ک ی ووهفتاد ستیدوپارت#

  

 ی اد یاحترام ز  تشی شخص  ی که با آرش داشت، برا  یاز نسبت  فارغ

 .قائل بود 

 داد ی م  حیمحکم و با عزت نفس، که هر چند سخت اما ترج  یزن

 .ستدیخودش با ی پا ی رو یطیتحت هر شرا



 

اش که به واسطه فرزند ناخواسته    ییهاکه با وجود مکافات  ی مادر

 .اشدهیند زیعز ی برا رفتی بود،  دلش غنج م  دهیکش

 ...بود شی قابل ستا یسی مانند تند حورا

 ...محکم

 ...ایباح

 ...مهربان

 .را داشتند شیبود که مردها آرزو  یهمان زن قایدق

  «حال آرشبه» خوش دیدر دلش نال  ناخواسته

کرده   دایکه از حورا پ  یرا با هم بودند اما با شناخت  یزمان کم  دیشا

 اش ی آرش، چند ماه نامزد  یدوران زندگ  نیبود، مطمئن بود بهتر

 .بوده

  

 .و لحاف و تشک را نشانش داد دیچرخ لی ریسمت ام  به

 نظرتون؟ _



 

 .خارج شد  ال یحورا، از عالم خ ی صدا با

 :به ست لحاف کودک انداخت و با لبخند جواب داد ی نگاه

 .هیعال _

 یرو  شیهادیخر  ی آن را هم در کنار باق  دیرا که د  لی  ر یام  دییتا

 :گذاشت و رو به فروشنده گفت شخوانیپ

 .دیرو حساب کن  نایممنونم هم _

  ی حورا نگاه  ی هابود، از پشت شانه   ی زن مسن  بایکه تقر  فروشنده 

 :انداخت و بلند گفت لی ریبه ام

بابا _ تو  ،یخوب   ی چه  که  خوب  دخالت    دیخر  ی چقدر  خانومت 

  ی گاه  یعنیدارن.    قهی مسائل بهتر سل  نیپسرم. خانوما تو ا  ی نکرد

و ها بلکه منم  نه تنها زنشون  کننیبس دخالت م  ان،یم  ییمردا   هی

 یها   لهیبه وس   ینگاه  ایکنن. حاال باز تا حساب نکردم ب  یکالفه م

 .ومدین تخوش ی زیاز چ  دیبچت بنداز شا



 

زن، شوکه    حورا اشتباه  از  از که  را  او  هراسان خواست  بود،  شده 

ام را در دست    ل،ی  ر یاشتباه خارج کند که جمله   شیپازمستان 

 .ستادیو زبانش از حرکت ا ختیر

 .خانومم و قبول دارم قهیمن سل  _

  

 دو ووهفتاد ستیدوپارت#

  

خودش   ی برا  زین  ی بلکه مقدار  امد،ی لطف خدا نه تنها پولش کم ن  به

 .ماند   یباق

 .برداشتند و از فروشگاه خارج شدند لی ریرا به کمک ام لیوسا

 ...خودش نبود اما دست

ش  نگاه   یصحبت شود و نه حتهم  لی  رینه با ام  خواستینم  دلش

 .کند

 .زدی حس مختلف در وجودش پرسه م نیآن واحد چند در

 !خجالت زده یو هم حت ریو ناراحت بود، هم دلگ  یعصب هم



 

توجه به    یحورا شده بود، ب  ی که متوجه فاصله گرفتن ها  لی  ریام

 .رو راهش را سد کرد ادهیپ یشلوغ

 حورا؟  هیچ _

 .به اطراف انداخت و با حرص لب زد ی نگاه معذب

 !بگم  نجایهم باشه عمرا ا  ی زیچ _

 .ستادیجلوتر رفت و مماس با بدن حورا ا یقدم لی ریام

 .گرفت و آهسته تر از قبل زمزمه کرد ینفس

 .ی ناراحت شد یکه گفتم خانومم ن یاز ا دونمی م _

 .زد و جواب داد ی تعارف پوزخند یب

 د؟یپرسیمچرا  نی دونی عه اگه م_

داره فروشنده بفهمه تو زن پسر خاله    یلیاس! چه دلچون مسخره _

 ؟ی من بود

تاک  «ی »بود  ناخواسته با  ا  ی شتری ب  دیرا   یرا حت  نیزمزمه کرد و 

 .متوجه شد یحورا هم به خوب



 

 :که با درد لبخند زد و جواب داد چرا

ام _ آقا  هستم  هم  هنوز  زمانلی  ری بودم؟  تا  بغلمه   ی!  بچش  که 

باشه اما قلبم تا ابد عده دار   مانیتا بعد زا  نمیعده د  دیهستم. شا

 !آرش

به سرعت از کنارش عبور   ل،یریام  مانیتوجه به نگاه پش  یو ب   گفت

 .شد ابانیخ یکرد و راه

» حورا مواظب باش« و   ادیفر  ی گذر نکرده بود که صدا  یقدم  هنوز

  ی نی بعد جسم سنگ  ی اه یو ثان   دیچ یدر سرش پ  ین یبوق ممتد ماش

 .به کمرش برخورد کرد

  

 وسهوهفتاد ستیدوپارت#

  

و نگاه از   مودیپی را م  مارستانیدوان همراه برانکارد، راهرو ب   دوان

 .داشتیبسته حورا بر نم ی هاچشم

 .دستش گرفت انیرا قورت داد و دست حورا را م بغضش



 

بدون تذکر پرستار ها، دست حورا را   دندیاتاق عمل که رس  ی جلو

 .ستادیرها کرد و عقب ا 

 .آرام و قرار نداشت ی الحظه

 آمد، ی دنده عقب م   یدقت   یکه با ب  ییبرخورد حورا، با خودرو  صحنه

 .شدی چشمانش پاک نم شیاز پ

گرفت و طول و عرض راهرو را شتابان و   شیموها  انیرا م  دستش

 .رفتی راه م یعصب

 .نگذشته بود که در اتاق عمل باز شد  ی اقه یدق چند

 :به سمتش آمد و گفت ی پرستار

 .بشن نیتا زودتر سزار نی نامه رو امضا کن تیرضا   دیلطفاً بر _

برود   ی پرستار  ستگاهیسرش را تکان داد و خواست سمت ا  لی  ریام

 .ادامه داد یکه همان زن با ناراحت

نها_ ما  بده...  جفتشون  م  ت یحال  و  امکانش    م یکنیتالشمون  اما 

 .مینفر و نجات بد کی می مادر و نوزاد مجبور بش نی هست ب



 

 ه ی تک  واریاش، به دشده   ن یخم شد و قبل از نقش بر زم  شیهازانو

 .داد

 .ادامه داد یرحم ی با ب ل،ی ریتوجه به حال خراب ام یب  پرستار

ما سخت    ی وقت تلف کردن شما کار و برا  هیزودتر جناب، هر ثان _

 .کنه یتر م

 ...رساند ی پرستار ستگاهیخودش را به ا یبا چه سرعت  ندانست

 .بود مودهیآمد اصال چگونه دو طبقه را پ ینم ادشی

چه نوشته و خودش را چه    ییکذا  ستیدر آن ل  د یفهم  ینم  یحت

 .کرده یمعرف یکس

خوب  ی زیچ  تنها به  که  م  یرا  تر  کرد،یدرک  انتخاب   نیسخت 

 .بود اشی زندگ

 .که به جانش وصل بود ی حورا و نوزاد ن یب انتخاب

 .کردی نم شیرها ی او بغض لحظه دیرقصی در دستش م خودکار

اما   کردی فکر نوزاد آرش را انتخاب م  یقبل بود، ب   ی اگر مدت  دیشا

 ...االن



 

 .بود فیخاک ح یبرا  ی ادیز حورا

ا  نوزاد اما  بود  جانش  همه  مادرش   نیآرش  بدون  را  جان 

 .خواستینم

 .به باال انداخت و با درد لب زد ی نگاه

 ...ت باشمببخش داداش، نشد مراقب پسر _

  

 وچهار وهفتاد ستیدوپارت#

  

 .انتظار نشست  ی ها  یصندل ی عقب رفت و رو عقب

 .داد هیتک  واریرا بست و سرش را به د شیهاچشم

 ...دهیرا داشت که زمان اعدامش رس یزندان احساس

 دن یرا امضا کرده و حاال در انتظار رس  امده ین  ای دن  یمرگ کودک   نامه 

 .مرگ خودش بود

 .کردیم ی همان انتظار را سپر  قیدق لی ریام



 

 ...بعد مرگ نوزاد آرش، او هم خواهد مرد دانستی م

که نسبت به آن موجود کوچک داشت، نامه    یچرا که فارغ از عشق 

 .مرگش را امضا کرده بود

 .آورد یدر م ی عذاب وجدان قطعا او را از پا نیا و

 .کردی وداع م  یکوچک، با زندگ  یشک او هم همراه با آن دلخوش  یب

اما چاره  یم  برا  ی ادانست  کردن  رس  ی جز صبر  مرگش    دن یفرا 

 .نداشت 

 .دیاذان به گوشش رس  ی صداخودش بود که   ی حال و هوا در

 .خواند یرا فرا م لیریو ام  زدی م شیکه انگار صدا ییآوا 

 .انداخت یرا باز کرد و به اطراف نگاه شیهانفس نفس چشم با

 .دیشن  یاذان نم ی جز صدا یینوا شیهاگوش

 «اَکْبَرُ اَللَّهُ

 .و همه کس برتر است  زیاز همه چ خدا

 .«اَشْهَدُ اَن ال اِلهَ اِالَّ اللَّهُ » 



 

 .ستی ن ىیجهان، خدا دگاریمى دهم که جز آفر گواهى

 :لب با خودش نجوا کرد ریز

 ...خدا _

 .لب ادامه داد ریزنان برخاست و باز زنفس   نفس

 ...حورا ی خدا _

_____________________ 

            نجایا ن ییایب

https://t.me/joinchat/zOHpTlwboYzQ 

  

 وپنجوهفتاد ستیدوپارت#

  

 .دیکشی او را سمت خودش م یبیعج ی روین

 «بت کنم: » بخوان تا اجازدیم ادیکه انگار فر ی روین



 

زمان  ندانست اما  جلو  یچگونه،  که  آمد  خودش  نمازخانه   ی به 

 .بود ستادهیا مارستانیب

عج   با مأمن   شیهاکفش   ی بیحس  آن  به  پا  و  آورد  در  پا  از  را 

 .آرامبخش گذاشت

که    یسمت آن پارچه مشک  اندازد،یبه اطراف ب   یآن که نگاه   بدون

 .آن نقش بسته بود رفت ی « رو یعل ایتمام جمله » ییبایبا ز

همان پارچه، دو زانو  ی نگاهش کرد و بعد رو به رو ی بیبغض عج  با

 .نشست

 :دهانش را قورت داد و گفت آب

آداب دعا    یبخوام. حت  ی زیازت چ  دیبا  ی چه جور  ستمیمن بلد ن  _

 .دونمیو هم نمکردن

 !ییکه اومدم گدا ی... بار اولاما

در    نیمسک  ی گدا  ی ته بود» برو اکتابم نوش  ی بچه بودم، تو  ادمهی

  «دهد از کرم گدا را  یپادشاه  نیزن/ که نگ  یخانه عل

 .ییمن اومدم گدا حاال 



 

  .یتا حورا و پسرش رو سالم بهم ببخش وفتمیبه پات ب اومدم

 .شه یو بلند م گهی م یعل ایخوره،  ی م  نی زم یک هر

آرشن. واسطه شو که خدا   ی های ادگار یمن    ی قوت زانوها  ،یاعلی

 .ره یقوت و از من نگ  نیا

 .را پاک کرد و لب زد شیصدایب ی هاپشت دست، رد اشک با

 .بار نذر کنم  نیاول  ی برا خوامی م _

  ی نه... اما، حورا و پسرش رو برگردون منم سع  ایدونم قبوله    ینم

 .خوب خدا ی بشم بنده  کنمیم

 .منماز خوندن و بلد بش دمیقول م  مردونه

 .نکن   دمیناام  فقط

پازمزمه   هنوز به  بلندگو  ده ینرس   انیاش  از  را  نامش  که   ی بود 

 .صدا زدند  مارستانیب

 .انداخت یبه نام امام عل  یو با استرس نگاه  ستادیا هراسان

 :و گفت دیپشت گردنش کش  یدست



 

 !ی قول داد _

  

 وششوهفتاد ستیدوپارت#

  

https://t.me/joinchat/zOHpTlwboYzQ 

 کردن ها  ی از همون پارت اول دلبر نیو آذ داراب

 .نماز خانه را ترک کرد ی حال بهتر با

  «» مرد و قولش گفتندی م شهیهم

 .زندیقولش نم ریداشت ز مانیمرد مردان بود. ا یعل امام

 .آمد و به محل مربوطه رفت نییها را دوان دوان پا پله

قطع کرد   اشیاش را با بغل دست صحبت   ل،ی  ریام  دنیبا د  پرستار

 .ستادیو ا

 .کرد مان ی شما؟ همسرتون زا نییکجا _



 

چشم  ملتمسانه بهتر  ی هابه  تا  زد  زل  را    ن یپرستار  عمرش  خبر 

 .بشنود

ام  پرستار نگاه  از  انگار  که  تمنا  ی پ  ل،ی  ر یهم  بود،    شیبه  برده 

 :زد و ادامه داد ی لبخند

  .نی با دکترشون حرف بزن دیحال هر دو خوبه. اما با _

 ...بود ی کاف نیهم

 یبرا اشی سند خوشبخت یعنی دند،یکشی که هر دو نفس م نیهم

 .ر امضا شده بودتمام عم

 :توجه به نگاه پرستار سرش را باال برد و لب زد یب

 ...ی مرد یلیخ _

زده بود اما دست   شیبار صدا  نیاول  ی بود که برا  یامام   مخاطبش

 .نزده بود اشنهی رد به س

که    ردیزد، خواست سراغش را بگ  ینوزاد پرپر م  دن ید  ی برا  دلش

 .آمد دکتر منتظرش است ادشیبه 

 .د یو پرس دیسمت پرستار چرخ به



 

 دکتر کارم داره؟  نیگفت  _

 .داخل سرشون خلوت دیی اتاق بغل. بفرما  نی بله بله، هم _

که پرستار اشاره کرده بود رفت و    یتکان داد و به سمت اتاق  ی سر

 .در زد

 .دیبه گوشش رس  یزن جوان  ی که صدا د ینکش یطول

 .داخل دیی بفرما _

 .و داخل رفت دیکش نییدر را پا رهیدستگ

  

 وهفتوهفتاد ستیدوپارت#

  

 :زد و گفت  ی با تعجب لبخند شیفرد رو به رو دنید با

 ؟ یخودت  ؟ینی مع یلیل _

ام  سرش به  و  آورد  باال  ناباور  طول   ی پسر   ل،ی  ریرا  تمام  در  که 

 .ستیعاشقش بود نگر واروانهید  ز،یدر ون لشانیتحص



 

 !یباش ایمن، نکنه رو ی خدا ل؟ی ری...امریام _

ام  مانه یصم  سپس  آغوش  را در   ل ی  ریبه سمتش رفت و خودش 

 .انداخت

 !کینزد نقدریا ،یینجایا شهیباورم نم _

 .زد و نامحسوس فاصله گرفت ی لبخند یلیجواب ل در

 .یبمون زیون  یداشت میتصم ادمهی ؟یلی ل  یبرگشت یک _

مرد  شیها  دست شانه  طرف  دو  چند  ی را  روزها  ن یکه    یبرابر 

 .دانشگاه، جذاب تر شده بود گذاشت و جواب داد

 .ارمیفقط دو سال نتونستم دووم ب _

 :تکان داد و گفت  ی حورا سر  ی اداوری با

 .می. همراه حورا ملکی پرستار گفت کارم دار _

 :ترس زمزمه کرد با

 ؟ ی همسرته؟ ازدواج کرد _

 :تکان داد و جواب داد ی سر



 

 .منه، از آشناهاش _

 .نشست ز یپشت م ی ترراحت الیفاصله گرفت و با خ یلیل

 .تا بگم نیبش _

 .نشست و منتظر نگاهش کرد یلیل ی به رو رو

ب _ به خونر  هوش یچون  البته مشکوک  و   سکیر  ،ی مغز  ی زیبود 

ز  نیسزار افت  نوزاد  قلب  ضربان  هم  اون سمت  از  بود.   ی اد یباال 

 .داشت

 .بود  یو خطرناک سکیکه عمل پر ر خالصه

  دش یتهد  ی مادر افتاد و نه نوزاد خطر  ی برا  یخداروشکر نه اتفاق  اما

 .کرد

چون سرش به جدول برخورد کرده هنوز   یکه گفت  یاظهارات  یط  اما

خونر هم  ی مغز  ی ز یخطر  خالصه  هم   نجوریهست.  خودت  که 

 .الزمه که چهل و هشت ساعت تحت نظر باشه ی دونیم

 :ستادیلب زمزمه کرد و ا ر یز  ی خداروشکر

 .نمشونی برم بب _



 

 :و گفت ستادیا  یبا ناراحت یلیل

 .من که گفتم حالشون خوبه . لی ریام دمتیکجا؟ تازه د _

 .گردمیراحت بشه. اما بر م  الم یتا خ یلیل نمشونی بب دیبا _

بماند اتاق را ترک کرد تا   یلیو بدون آن که منتظر جواب ل  گفت

 .ندی هر چه زودتر حورا و پسرش را بب

 ....     یلیامان از ل آخ

      قایدق ه یبال خانم ک نیا دیبفهم یپ  ی ا ی و ن ییایب

  

 وهشتوهفتاد ستیدوپارت#

  

 .رنگ رفت دیسمت تخت کوچک سف یلرزان ی هاقدم  با

 یقدم  کی فراوان، در    ی هارا داشت که بعد از مشقت   یآدم  حال

 .گنج بود



 

خودملباس _ خ  هاشو  فقط  کردم،  زودتر  گرسنه   ی لیتنش  است، 

 .مادرش  شیپ  نشیببر

 .به پرستار جوان کنارش انداخت و سرش را تکان داد ی نگاه

کرد و تمام تنش شد چشم و زل زد به    ی مانده را ط  ی قدم باق  چند

 .دیمکی که با ولع انگشت شصتش را م یموجود کوچک

 .ردتر نگاهش ک کی نزد ییرا خم کرد و از نما سرش

مژه  اَبرو اَبرو   ییطال  ی هاو  و  نمونه کوچک شده چشم   ی رنگش، 

 .آرش بود

 :را نوازش کرد و آرام لب زد فش یصورت گرد و لط  اطیاحت با

 .چشمام ی جانِ عمو... قدمت رو  ی خوش اومد _

 :و گفت دیسمت پرستار چرخ به

 ؟ی کمکم کن شهیبغلش کنم، م  ی نجوریا تونمینم _

 .خودم ببرم اتاق مادرش ن،یتونیحتما، اگر هم نم _

 :مخالفت کرد و گفت بالفاصله



 

 .خودم بغلش کنم خوام ی نه نه، م _

 .را باال فرستاد و سمت نوزاد آمد شی شانه ها پرستار

 .گذاشت ریدر آغوش ام اطیبغلش کرد و با احت یآرام به

 .دور تنش تونمگه یسرش باشه، دست د ریدستتون ز هی _

 .اتاق حورا شد ی پرستار نوزاد را بغل گرفت و راه ی هاگفته  طبقه

 .مودیکم بخش نوزاد، تا اتاق حورا را در آرامش پ فاصله

 .ستادیدر اتاق ا پشت

رنگش، که ست تمام نوزاد   یکاله آب  ی به نوزاد انداخت و رو  ی نگاه

 .وسه زدبود را ب مارستانیپسر ب ی ها

به در خواب  ی هابه چشم  ی لبخند آلودش زد و چند ضربه کوتاه 

 .د یکوب

  

 ونهوهفتاد ستیدوپارت#

  



 

 .و داخل رفت  دیکش نییدر را پا رهیرمق حورا، دستگ یب  دییتأ با

 .دیرا از پنجره برداشت و سمت در چرخ نگاهش

 .دیو موجود کوچک در آغوشش، دلش لرز لی ریام دنید با

دست  بغض و  زد  لبخند  برا  شیهاکرده  کش  ی را  آغوش   دنیدر 

 .پسرش دراز کرد

 .زد و به سمتش رفت ی به طبع از حورا لبخند  زین لی ریام

 .همراه نشست یصندل ی را در آغوش حورا گذاشت و رو نوزاد

شد تا بهتر    لیبه چپ متما  یکه داشت کم  ی اری وجود درد بس  با

 .ند ی فرزندش را بب

پسرش گذاشت و   یشانیپ  ی را رو  شیمشتاقانه لبها  ار، یعشق بس  با

 .د یبوس

  .یقربونت بره مامان _

 ؟ ی درد ندار ؟یخوب _

 .انداخت و جواب داد لی ریبه ام  ی نگاه



 

 .که نتونم تحملش کنم  ستین  ی ممنونم. درد که دارم اما به قدر _

 یبه دست حورا، رو  کیو دستش را نزد  دیرا جلوتر کش  اشی صندل

 .نوزاد گذاشت

منظور _ دل  ی من  کردم  حس  فقط  حورا،  به    یلینداشتم  نداره 

  .میباهم دار یفروشنده بگم چه نسبت 

 :زد شیمش صدازد و با آرا ی لبخند

 ل؟ی ریآقا ام _

 جانم؟ _

بود که هر دو را به سکوت وادار   نیو دلنش  قیاش« آنقدر عمجانم »

 .کرد

مات نگاه معصوم زن    لی  ریسپرد و ام  یصحبتش را به فراموش  حورا

 .ماند  شیرو به رو

 .که وجودش درست مانند مسکن بود  یزن

 ...دهنده نیتسک قدرهمان



 

 .آرام بخش همانگونه

 .را شکست نشانی ب  نینوزاد، جو سنگ  هیگر ی صدا

 :دیانداخت و نال لی ری به ام  ینگاه یپاچگبا دست حورا

 کنم؟ کاریحاال چ _

 .و طبق آموزش و پرستار، نوزاد را بغل گرفت ستادیا

 :به حورا انداخت و گفت   ینگاه همزمان

 .ی بد  ریاس، لباست رو آماده کن بهش شگرسنه  _

  

 وهشتادستیدوپارت#

  

https://t.me/joinchat/zOHpTlwboYzQ 

 نفر   ۵۰فقط  نی عضو بش گانیرا

 :انداخت و ناخودآگاه لب زد لی ریبه ام ی استرس نگاه 

 االن؟  نیهم _



 

 :و با تعجب جواب داد دیسمت حورا چرخ به

 .ست! االن گرسنه گهیآره د _

 ی بند صورت  ل،ی  ری حواس نسبت به حضور ام  یرا تکان داد و ب  سرش

 .رنگ لباسش را باز کرد

را چرخاند و با    شیکه متوجه استرس حورا شده بود، رو  لی  ریام

 .آرامش زمزمه کرد

خودش   ،یکمکش کن   هیحورا، فقط کاف  ینگران باش  ستین   ازین _

 .کنه ی م دا یمحل غذاشو پ

اش غلبه و استرس یبر نگران یکم کردیکه تالش م یدر حال حورا

 .آن گذاشت ی اش را رو را آماده کرد و شال  اشنه ی کند، س

 .به من  نشیبد _

 .و سمت تخت قدم برداشت دیبه طرف حورا چرخ آرام

برا  نوزاد و  پنجره    اش،یراحت  ی را در آغوش حورا گذاشت  سمت 

 .بزرگ اتاق رفت



 

را به سمت دهن فرزندش   اشنهی از دکتر، س  شیهاآموخته  طبق

 .برد

را احساس کرد  نهی نوک س یکه برجستگ نیاش همگرسنه پسرک

  ره یبار کام گرفت از ش  نیاول  ی و برا  دیبا ولع آن را به دهان کش

 .جان اش

 .اشک در چشمانش حلقه زد ناخواسته

اش فکر نکند و نبود خانواده  ییبه تنها  کردیچه قدر تالش م  هر

 .شدینم

االن کنار تختش همسرش باشد و   یمانند هر زن   خواستی م  دلش

 .خوردن فرزندشان ذوق کند ری تجربه ش نیولا ی او برا ی پا به پا

را به   ی مادرش باشد تا لحظه به لحظه فرزند پرور  خواستی م  دلش

 .او آموزش دهد

 .دیداشت پدرش باشد تا در گوش نوزادش اذان بگو دوست

 ...کدام را نداشت تا حداقل دلش گرم بشود چیه اما

 .نبودشان باالتر از حد تحملش بود  خال



 

  

 ک یووهشتادستیدوپارت#

  

برده بود   یممتد حورا پ  ی هاکردن  نیف  نیف  ی که از صدا  لی  ریام

 .آرامش کند  یکم هیگر دیسکوت کرد تا شا کند، ی م هیکه گر

 .نداشته باشد   یکه حال خوب دادیم حق

 .شدندی حساس و شکننده م مان یبعد زا هازن

 .نبود  یمستثن هیقض نیهم از ا حورا

 .شدی حال بد م نیا دیسبب تشد ییبسا که قطعا تنها چه

 ستین  ی حورا خبر  نیف   نیکه گذشت متوجه شد از ف  ی اقه یدق  چند

 .آرام شده و

 .دی پرس ی نسبتا شاد ی با صدا اش،هی روح رییتغ ی برا

 ؟یگذاشت یعمو رو چ یخب حاال اسم توت فرنگ _

 :زمزمه کرد یآلودش برداشت و با ناراحت نگاه از نوزاد خواب حورا



 

 .بودم که وقت نکردم فکر کنم بهش  ریدرگ نقدری! ادونمینم _

 برگردم؟  تونمیم _

 :را گره زد و گفت راهنشیپ ی هابند حورا

 .بله تموم شد _

 .و به طرف تخت قدم زد دیسمت حورا چرخ به

خانواده  ینگاه کوچک  عضو  معصومانه  صورت  و  به  انداخت  شان 

 :گفت 

 .اشکال نداره، االن انتخاب کن _

 :دوخت و از ته دل جواب داد لی رینگاهش را به ام حورا

 .کنمن نه... شما انتخاب  _

 .سرش را باال آورد و به حورا نگاه کرد متعجب

 .من؟ چرا؟ انتخاب اسم بچه حق مادره _

 :و گفت  دیگونه فرزندش کش ی وار رورا نوازش اشانگشت 



 

. از ته نیدیرو کشکه زحمتش   دیشما بود   نیاز مادرش، ا  شتریب _

 .دی دلم دوست دارم شما انتخاب کن

  

 ودو وهشتادستیدوپارت#

  

 .پسرک را مانند حورا نوازش کرد گرید ی زد و گونه ی لبخند

به صورت کوچک و سرخش    رهی مکث کرد و با عشق خ  ی الحظه

 .شد

 :زمزمه کرد ی با حال خوب ،یبا امام عل  ازشیراز و ن  ی ادآوری با

 !یرعلینه. ام ! نه یعل _

 :لب تکرار کرد ریانداخت و ز لی ریبه ام  ینگاه حورا

 ...یرعلیام _

 خوبه؟ _

 :زد و صادقانه جواب داد ی لبخند



 

 .خوبه یل یعاشقشم! خ _

 :و لب زد دیرا بوس یرعلیام ی مشت بسته خم شد و آرام لی ریام

 .یاسمت قشنگ نیعمو. ع یِرعلیام _

_________ 

 .به صورت درهم حورا انداخت  یرا بغل گرفت و نگاه یعل ریام

 .برات ارمیب لچریبذار و _

  .راه برم دینه دکتر گفته با _

 .دست خودش نبود نیو ا کردیم اشتیحورا اذ دنیکش درد

 .کرد ترکیو خودش را به حورا نزد دیکش ی اکالفه  پوف

 .ی وفتیب ترسمی م رم؟ یدستت و بگ ن ی تا کنار ماش _

 .لرزش نداشته باشد جواب داد شیداشت صدا یکه سع یحال در

 .ی مرس ام،یب  تونمی نه م _

آرام و کوتاه حورا   ی هاکرد همراه با قدم  یرا تکان داد و سع  سرش

 .راه برود



 

امانش را   ش،یهاهیبخ  دیدرد شد  گریرا راه رفت اما د  یقدم  چند

 .دیبر

 .ستادیگرفت و ا  مارستانیب واریرا به د دستش

به هم فشرد و سع  ی هاچشم از شدت درد  با   ی را  کرد دردش را 

 .بدهد نیتسک قیعم ی هاتنفس 

 .ستادی حورا ا ی روبه رو یناراحت با

 .. بذار کمکت کنم ی ایراه ب یتونینم ییحورا جان، تنها _

حد  دردش ب   یبه  نتوانست  که  و   شتریبود  کوتاه  و  کند  تحمل 

 .خجالت زده لب زد

 .باشه  _

  

 وسهوهشتادستیدوپارت#

  

را دور   گرشیو دست د  دیدست در آغوش کش  کی را با    یعل  ریام

 .دیچیکمر حورا پ



 

 .من ی همه وزنت و بنداز رو _

وزنش را به او   ل،ی  ریام  ی سرش را تکان داد و طبق گفته   معذب

 .منتقل کرد

 .داد ی خجالتش م نیبود و ا لی ریدر آغوش ام بایتقر

 .کرد آرام قدم بردارد یبه حورا انداخت و سع ی نگاه

 ...خودش نبود اما دست

 .د یبالی مثل حورا بود، به خودش م یمورد اعتماد زن نکهیا از

_______ 

را در آغوش    یرعلیبرد و مانند قبل حورا و ام  نگیرا به پارک  نی ماش

 .دیکش

 ...آماده کرده بود یزیسوپرا شیبرا

 .در ساختمان مکث کرد ی به حورا انداخت و جلو  ینگاه  مین

 :را به سمت حورا گرفت و گفت یعل ریام

 من در و بازکنم؟   یبغلش کن  یتونیم _



 

 .به من نشیآره آره، بد _

 .را بغل گرفت و با عشق نگاهش کرد یعل ریام

دلش   دیدیصورتش را نم  ی اقه یاگر دق  یبود، حت  یبیعج  احساس

 .شدی تنگ م

 .به سمت خانه رفت لی ریام ی و باصدا  دیفرزندش را بوس یشانیپ

 .که پا به خانه گذاشت مبهوت ماند   نیرا در آورد و هم  شیها  کفش 

 .خانه شد ییبایز ی رهیباز خ ی دهان با

 .داده بود  لیرنگ تشک یآب ی هاتا دور خانه را بادکنک  دور

 .خانه سخت بود لیوسا صیبودند که تشخ ادیز ی حد به

 .دوخت نیاز بادکنک ها برداشت و به زم  اه نگ

 .بود ختهیر یرز آب ی هابرگ در هال تا مبل دو نفره، گل  ی جلو از

 ...روان شده یآب ی جو  ی کردی و بانظم که تصور م قیدق آنقدر

داده بود   هیتک  واریبه د  اقیکه با اشت  لی  رینم زده به ام  ییهاچشم  با

 :شد و لب زد رهیخ کرد،ی و نگاهش م



 

 ....لی ریآقا ام _

  

 وچهاروهشتادستیدوپارت#

  

 .کردی اشک حورا خوشحالش م دنیبار بود که د نیاول

خوشحالش   نیکوچکش تا به ا  زیسوپرا   لهیبود به وس  که توانسته  نیا

 .کردیم اشی کند، راض

حورا    لیدوازده ساعت، زمان گذاشته بود تا خانه را باب م  بایتقر

 .کند  نییتز

حال حورا را خوب کند، حاال   خواستی چند روز دلش م  نیا  اصال

 .که ممکن بود یقیبه هر طر

شلوارش نگه داشته بود، لبخند   بی را در ج  شیهاکه دست  یحال  در

 .ستادیحورا ا ی لبانش نشاند و جلو ی رو  ی امردانه

 :تعارف زمزمه کرد بدون

 .دمیسن د نیبود که تا به ا ی متضاد نی قشنگ تر نیا _



 

 :نگاهش کرد و آرام لب زد یسوال حورا

 ؟یتضاد چ _

 :حورا برداشت و گفت  ی بایو ز  دهی کش  ی هارا از چشم  اشره یخ  نگاه

 ...اشک و لبخندت _

 .ردیباعث شد ضربان قلبش از خجالت اوج بگ لی ریام صراحت

 .چشم دوخت  شی پاها  ریز  ی هاانداخت و به گلبرگ  نییرا پا  سرش

ب  خواستی که دلش نم  لی  ریام   ن ی حداقل امروز سنگ  شانن ی جو 

 .شود، سکوت خانه را شکست

 ؟ینیبش ی خواینم _

 کجا؟_

 «!سر من ی : » رودینوک زبانش آمد که بگو تا

 :خوشبختانه افسار زبانش را به موقع به دست گرفت و گفت  اما

 .همون مبل ی رو _



 

از قدم برداشتن حورا، خودش را به سمتش کش  سپس و   د یقبل 

 .رفتن کمکش کند دستش را دور کمرش حلقه کرد تا در راه 

به حورا، به جان ضربان   اش یکیکه  با هر نزد  ییکرد به بال  یسع  و

 .توجه نکند افتادی قلبش م 

  

 وپنجوهشتادستیدوپارت#

  

که به جانش   ی دی شد  ی فرار از گرما  ی ست، برامبل نش  ی که رو  حورا

 .د یآب سرد را الجرعه سر کش  ی افتاده بود به آشپزخانه رفت و بطر 

درونش   لی  ریام  یداد و عامرانه برا هیتک  خچالیزنان به    نفسنفس 

 «!کرد:» آب بدنم کم شده بود دیتاک

موقع را به   یب  ی گرما   نیدر ذهنت، ا  یحت  ی حق ندار  یعنی  نیا

 !یحورا ربط بده

را برداشت و    کیبدنش نرمال شود و بعد ک  ی صبر کرد تا دما  یکم

 .به هال رفت



 

 :زد و گفت ی دستش، لبخند ی بایز کیو ک لی ریام دنیبا د حورا

 .لی ریآقا ام نیشرمنده کرد یلیخ _

ام   چرا آقا   « که  بود  نکرده  توجه  االن  حورا   ی هاگفتن   ل«ی  ریتا 

 است؟ نیخاص و دلنش نقدریا

 .نشست شیگذاشت و رو به رو زیم ی را رو کیک

 .ی رعلیبود مامان ام  فهیانجام وظ _

با تمام    ل،ی  ریفشرد و فارغ از نگاه ام  نهیرا آرام به س  یرعلیام  حورا،

 .اش زمزمه کرداحساسات مادرانه

 ...ش یعل ریام  ی مامان فدا _

 ؟ یستیخدانکنه، گرسنه ن  _

 :خند زده نگاهش را پاسخ داد و گفتلب حورا

 .فعال نه، ممنون _

 .رفت اشیعکاس  نیشد و به سمت دورب بلند

 :همزمان به حورا گفت  



 

ها هم با  بحث   نی و ا  تیزحمت اد  م،یریپس فعال چندتا عکس بگ _

 .خودت

  

 وششوهشتادستیدوپارت#

  

رو  یعکاس  نیدورب  هیپا به  رو  تنظ  شانیرا  مشغول  و    م یگذاشت 

 .شد مرشیکردن تا

 :و گفت دیبه چادرش کش یمعذب دست حورا

 .ست یمن سر و وضعم مناسب ن _

 :به حورا انداخت و گفت ی نگاه

 .یهم خوشگل ی نجوریهم _

 ی در دل حورا  ی ا اش ولولهناخواسته  فیغرض گفته بود اما تعر  یب

 .بپا کرد  دهیمحبت ند

ثان  ی طور  به چند  به  نسبت  حاال  بهتر  هیکه  احساس  به    ی قبل، 

 .اش داشتو خسته دهیصورت رنگ پر



 

  ده یپسرک آرمانداخت و لبخند زده نگاهش را به    نییرا پا  سرش

 .در آغوشش دوخت

 .کردیاش ماز حدش به آرش، آرام شیکه شباهت ب  یپسرک

 .خب آماده اس _

اش همان مبل دو نفره، شانه به شانه   ی سمت حورا آمد و رو   شتابان

 .نشست

  ک یرا نزد گرشیمبل گذاشت و دست د  یپشت ی دستش را رو کی

 .گذاشت  یعل  ریشکم ام یدست حورا، رو

 .برگشت  نیشد، بلند شد و به همراه دوربکه زده نیدورب فلش

 :را نشان حورا را داد و گفت عکس

  چطوره خانوم عکاس؟ _

 .ند ی را خم کرد تا عکس را بهتر بب سرش

نفره   عکس لبخندسه  همراه  به  رو  ی شان،  بود،    شانیهالب  ی که 

 .به هر دو نفرشان منتقل کرد یحس خوب



 

م  کمیشده،    یعال _ ننور  م   ستی ناسب  درستش    کنم یکه خودم 

 .نداره یمشکل

 .و ببر کی و بده من ک  یعل  ریخب پس ام _

 :و گفت دیخند حورا

 !یینه من تنها م،یو ببر کی ها، بهتره باهم ک  یعل ریتولد ام _

 .را از آغوش حورا جدا کرد و بغل گرفت  یعل  ریطاقت ام یب

اونجا _ ام  ییاز  موافق  ی عل  ریکه  عموش  با  رضاهم    م یدیم   تیه، 

 .ی و انجام بد ریامر خط نیا ییتنها

 .د یرا بر  کیک  لی  ر یام  ی سر و صداها  انیو م  دیصدا خند  یو ب  کوتاه

  

 وهفت وهشتادستیدوپارت#

  

 .خوش گذشت ی ادیبه هر دو نفرشان ز امشب

 .دندیخندی سر مسائل کوچک هم م ی و حت گفتندیم ی هر در از



 

 .در گردش بود شانی هادست  نیتا اخرشب، ب  یرعلیام

 ی اهیثان آمدیآنقدر از وجودش خوشحال بودند که دلشان نم  هردو

 .بگذارند نیزم ی او را رو

 ی خودشان هم از الفاظ  یکه گاه  رفتندیاش مقربان صدقه  آنقدر

 .گرفتی شان مگفتند هم خنده   یکه م

 .را کشف کرده بود لی ریام تیاز شخص  ی دیامشب بعد جد حورا

 .کردی م  طنتی و البته ش کردیم  یشوخ د،یخندی که م یت یشخص

قبل    ی و افسرده چند  ی جد  لی  ریبا ام  ی ادیکه تضاد ز  یت یشخص

 .داشت

 .آشنا شده بود ی دیجد  ی هم با حورا لیریام و

گاه   ییحورا م  یکه  سرش  به  ح  گذاشتیسر  همان  با   یایو 

 .کردی م طنتیش اش،یذات

 ....خوب بود  ی ادیشان زامشب حال

 .نفر مقابلشان فراهم کنند  ی برا  یحال خوب کردندیتالش م هردو



 

 هیروح  رییتغ  ی برا  لی  ریو ام  ل،ی   ریتشکر از زحمات ام  ی برا  حورا

 .حورا

خوب   کردندی به طرف مقابل فکر م  شانی که هر دو  نیهم  اصال

 .بود

اطرافشان،    ی هاشده بودند که فارغ از آدم  یخانواده خوشبخت  هیشب

 .خودشان را داشتند ییایقصر رو

 .دیتخت خودش گذاشت و کنارش دراز کش ی را رو یرعلیام

گونه و   گرشیسر خودش گذاشت و با دست د  ریدستش را ز  کی

 .پسرش را نوازش کرد یشانیپ

ازم گرفت.   زهاروی چ  ی لی... خختیهارو بهم ر  زیچ ی لیاومدنت خ _

 .دورم بود ی اما... اگه غرامت داشتن تو، نبود آدما

 .پسرم  میبهش راض  من

  .بهش  دیارز ی سرت، داشتن تو م ی اگه تنهام فدا  من

ام  ی شد و آرام لب گذاشت رو  خم و ادامه   یعل  ریمشت کوچک 

 :داد



 

رو   هیبق  نکهیبا وجود ا  یپسرمامان. حت  میمن به داشتنت راض _

 .ندارم

______________ 

  

 وهشتوهشتادستیدوپارت#

  

 .خانه مادرش شد یکند و راه دل یرعلیاز ام ی سخت به

مادرش و افرا    ی هاها بود که به آنجا نرفته بود و در مقابل اصرار  ماه

 .را بهانه کرده بود ی ، مشغله کار

 .نباشد   یتا دست خال دیخر ییبایراه سبد گل ز نیب

 .پارک کرد و داخل شد اطیدر ح  ی را جلو نی ماش

 اطیرا نبسته بود که افرا دوان دوان خودش را به ح اطیدر ح هنوز

 .دیرساند و در آغوشش پر

را دور خواهرش    گرشیدست سبد گل را نگه داشت و دست د  کی  با

 .د یچیپ



 

 .را بوسه زد شیموها ی رو

 .کرامت لی دختر ا نیدلم برات تنگ شده بود خوشگل تر _

از رو   افرا برداشت و جواب    لی  ریام   نهیس  یبغض کرده سرش را 

 .داد

 .کرامت لیپسر ا نیترمعرفت   یآره از سر زدن هات مشخصه ب  _

 .د یبوس قیافرا را عم ی دو اَبرو نیرا خم کرد برادرانه ب سرش

بودم، اما فعال تا اون روز    ریچقدر درگ  ی دیفهم  یروز   هی  دیشا _

 .منو ببخش 

مادر دلتنگ هم    هیاز خواهرتون،    ریجسارتا جناب دکتر کرامت غ _

 .دیدار

و با خنده به سمتش    دیچیمادرش، دست دور کمر افرا پ  ی صدا  با

 .رفت

افرا داد و مادر هم  سبد پوشش را در   کی ش  شهیگل را به دست 

 .آغوش گرفت

 .میدلتنگت بود زم،یعز  ی خوش اومد _



 

 :و همزمان جواب داد  دیدست مادرش را بوس پشت

 اج یخلوت احت  نیهام، به ا  ی ریمنم به اندازه شما. اما فارغ از درگ _

 .داشتم

 .کنم  دایبود خودمو پ  ازین

 :زد و قاطعانه گفت  ی بانو لبخند  نیثم

پسرم، بهت افتخار    ی ریگیهارو م  م یتصم  نیبهتر  شهیهم  دونمی م _

 .کنمی م

 :در هال کنار رفت و گفت ی از جلو سپس

 .داخل که اندازه ماه ها برات حرف دارم ایب _

  

 ونهوهشتادستیدوپارت#

  

 .گذاشت  یعسل ی اش را روقهوه  فنجان

مشغول غذا دادن به سگش بود و مادرش در حال صحبت با    افرا

 .تلفن



 

  غفلت هر دو استفاده کرد و به صفحه چت حورا در تلگرام رفت  از

 .و نوشت 

 (؟یترسیخوابه؟ تنها نم  یعل  ریام ؟یخوب )

 .نگذشت که جوابش را داد  ی اه یثان

 (راحت التونیترسم خ ی... نه نمده یوابخوبم، بله خ یسالم، مرس )

 .کرد پی به افرا انداخت و سپس تا ی نگاه

 (ام؟یتا ب یبهم زنگ بزن یتونیبود م   ازیهر زمان که ن یدون یم )

 .تا حورا جوابش را بدهد  دیطول کش ی اقه یدق چند

قبل    ن،ی کن  یعل  ریخودتون و محدود منو ام  ستین   یاجیاصال احت )

 (.نیکن   یزندگ ی جوراآلنم همون ن؟یکردی م یزندگ  ی ما چطور

 .زد و صادقانه نوشت ی کوتاه لبخند

ا ) چطور  ستین  ادمیکه    نجاستیمشکل  شما   ی زندگ  ی قبل 

 (نمتیبی و از طرفم ببوس، م یعل ری. امکردمی م

 .گذاشت   بشیرا داخل ج لشیموبا



 

 یرعلیر حورا و اماز قبل وابسته حضو  شتریب   گذشتی روز که م  هر

 .شدی م

م  بیعج  شیبرا اما،  روز  دی ترسی بود....  رفتن    ی از  قصد  که حورا 

 .کند

لحظات   نیترنی ریآمده بود، ش  ایبه دن   یعل  ریکه ام  ی پانزده روز  یط

نم  اشی زندگ و دلش  بود  تجربه کرده  پا  یرا  به    ن یا  انیخواست 

 .فکر کند یحت شیروزها

 .مبل نشست ی به سمتش آمد و رو افرا

 :انداخت دور گردنش و با ناز گفت  دست

برادرش باشه   شی و پ  یخواهر خوشگل بخواد چند روز  هیاگه   _

 کنه؟ کاریچ دیبا

 :و گفت  دیرا بوس سرش

 .زمیتونم بمونم عز  یکه نم یدون یم _

چند   خوامی داداش. م  دیام پوک! حوصلهامیب   تونمی اما من که م  _

 .تو باشم  شیو پ ی روز



 

  

 ونودستیدوپارت#

  

 .کند دایپ نانیبه پشت سر انداخت تا از نبود مادرش اطم ی نگاه

 .که افرا ناراحت نشود زمزمه کرد ی جور سپس

  .قربونت برم من مهمون دارم شهینم _

 .جواب داد یتفاوت ی زد و با ب یلبخند کوتاه افرا

 !دونمی م _

 و؟یچ ؟یدون یم _

 .برد اطیرا گرفت و همراه خودش به ح لی ریام دست

و   ستادیا لی ریام ی جلو نهیساختمان که دور شدند، دست به س از

 :گفت 

 .دوست دختر آرش اونجاست دونمی م _

 :کرد  دی تاک ناخواسته



 

 !حورا دوست دختر آرش نبود افرا! نامزدش بوده؛ محرمش _

 :باال فرستاد و گفت  ی ادر جوابش شانه  افرا

فرق  یحاال هرچ _ رابطه  ی داداش. چه  اسم  بوده؟   یشون چداره 

 .توعه  شیکه االن پ نهیمهم ا

 :دیو پرس  دیکش ششیبه ته ر یدست

 منه؟  شیبهت گفته حورا پ یک _

 !چکسیه _

 :د یغر ی لب با لحن نسبتا تند ریز

 !افرا _

. حداقل  لی  ریام  ست یحدسش اصال سخت ن   ه؟یعه خب دروغم چ _

 .من سخت نبود ی برا

 ی که شد  کنهیم  ه یبه مامان و از تو گال  زنهیکه خاله زنگ م  یوقت

وقت دختره،  اون  کاره  م  یهمه  گفتب   گهی که  سر   ی هش  دختره 

ا  ی که جلو  یطرد شده، وقت  ش یحاملگ ثابت   ی سادیوا  نایخاله  تا 



 

 ی خودت هم زندگ   ش یپ  نکهیحورا از آرش ِ... حدس ا  ی بچه   ی کن

 .داداش ست یاصال مشکل ن کنهیم

 .تکان داد ی هدف سر  یو ب دی پشت گردنش کش یدست کالفه

 :اش گذاشت و گفتشانه  ی به سمتش رفت و دست رو افرا

 .ی کنیتو اشتباه نم  دونمی داداش من م _

 .نوزده ساله، دلش را قرص کرد ی افرا نانیاطم

 .گوشش زمزمه کرد کیو نزد دیرا در آغوش کش او

 .میبرو آماده شو بر _

  

 ک ی ونودوستیدوپارت#

  

 .انداخت و به همراه افرا وارد ساختمان شد  دیکل

توجه  ی زیچ  نیاول صداکه  کرد،  جلب  را   دیشد  ی هاهیگر  ی اش 

 .از واحد باال بود  ،یرعلیام



 

در رها کرد و دوان دوان   ی کوچک افرا را همان جلو  ی دست  ساک

 .ها را باال رفتپله

ب  یرعلیام  هیگر   ی صدا  آنقدر که  بود  کرده  حواس   ی نگرانش 

 .و داخل رفت دیکش نیی در پا رهیدستگ

بلندش   ی که موها  یدر حال  ،یرنگ  دی سف  یساحل  راهنیبا پ  حورا

را بغل کرده و وسط    ی عل  ریبود، ام  ختهیر  شیهاشانه    ی آزادانه رو

 .ختیری صدا اشک م یو آرام و ب  رفتی هال راه م

زنان جلو  لی  ریام  دنید  با نفس  نفس  ا  ی که  ب  ستادهی در    ی بود، 

 .دیکه داشت جلو رفت و نال  ی حواس نسبت به پوشش نامناسب 

 .لی ریآقا ام شهینم ریندارم...س  ریمن ش  _

 .گرسنشه بچم

 :را از آغوشش جدا کرد و گفت انیگر یعل ر یکرد و ام یاخم

  ؟ی مطمئن ؟ی ندار ر یش یچ یعنی _

زمزمه    شیصدا  ی ب  ی هااشک  نیتکان داد و ما ب  ه یرا با گر  سرش

 .کرد



 

رو  _ روز  ش   ی هر  م  ریلباسم  امشدی ترشح  راحت   یعل  ری.  هم 

 .دیخوابیو م  خوردی م

 .رهیدهنش نم ی زیچ زنه یمک م ی... از سرشب هر چاما

گذاشت و آرام چند ضربه پشتش زد تا اگر   شانه   یرا رو   یعل  ریام

 .دلدرد بود آروغ بزند انایاح

 :به حورا انداخت و گفت ینگاه   سپس

چ _ هر  ز  ی ز یقبل  لباس  ب  توی اسفنج  ریبرو  تو  اری در  زن    هی. 

 .ی استفاده کن یریاز هر لباس ز دینبا ،ی ارده یش

دوخت و ناباور زمزمه   لی  ریام  ی هانگاهش را متعجب به چشم  حورا

 :کرد

 بَ...بله؟ -

رنگ حورا که   یرمشک یزلباس  ی به بندها  ی اپروا اشاره   یب  لی  ریام

 :بود انداخت و گفت  انیبلندش نما  دیسف  راهنیپ ریاز ز یبه راحت



 

ن   پوشهینم  یاسفنج  ریزلباس  ردهیزن ش - به    ستیچون مناسب 

برات مدل مخصوص    ی ننداخت  ادمی. چرا  کنهی کم م   وی ردهیمرور ش

 بخرم؟  ی ردهیش

بود و از    ستادهیپسرخاله همسر مرحومش ا  یقدم  کیدر    نکهیا  از

 دیکشی خجالت م  کردندی صحبت م  رشیو نوع لباس ز  رینداشتن ش

 ....اما

 .را جز او نداشت تا کمکش کند یکس

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .کنم ی عوض م رمویچشم لِ...لِباس ز -

 یمیکه متوجه احساس خجالت حورا شده بود لبخند مال  لی  ریام

بود    دهیکه برعکس چند لحظه قبل، آرام خواب  یرعلیام  ی شانیزد و پ

 .د یرا بوس

 :بود انداخت و گفت  ستادهیبه حورا که همچنان ا  ی نگاه   مین  سپس

آب   وان یل  هی. چند قطره در روز با  رمیگیافزا م  ریبرات قطره ش -

بدنت و ماساژ بده.    ی ریگ یکن و بخور. دوش آب گرم هم که م   یقاط



 

ن بلد  کاچ  ستمیمن  م  یبرات  اما  کنم  برات   ی کی  سپرمی درست 

  شتر یو ب  رتیهم ش  گردونهی بر م  تویدرست کنه، هم قوه جسمان

 .کنه یم

  ر،یش  به عنوان کمک  کنه، ینم  رشیس  رتیش  ی باز احساس کرد  اگه

 .نگران نباش  رمیگیخشک م ریبراش ش

  

 ونودودو ستیدوپارت#

  

نشان از به   دیکشی که م  یآرام  ی هاو نفس   یرعلی شدن ام  ساکت

 .خواب رفتنش داشت

را   یعل  ریام  اطیرفت و با احت  سمت گهواره  ی اآهسته  ی هاقدم   با

 .دیداخلش گذاشت و به طرف حورا چرخ

 .ختیریاشک م نیبه زم  رهیبود و خ ستادهیوسط هال ا همچنان

 .کردیبه نبود چادرش فکر نم یبود که حت  الیغرق در خ آنقدر

 .به اطراف دوخت از حورا برداشت و نگاه 



 

نفره بود، تعلل نکرد و   کیمبل    ی که رو  اشی چادر رنگ  دنید  با

 .برش داشت

 .ستادیا یرا باز کرد و پشت سر حورا، با فاصله کم چادر

سرش گذاشت و هر دو دستش را   ی شتاب رو  ی ارا بدون ذره  چادر

 .نگه داشت اطیحورا، با احت ی گلو ریز

 :سمت گوش چپ حورا خم کرد و زمزمه کرد یرا کم سرش

 ؟ی کرده که از چادرت غافل شد ریرو درگذهنت  نقدریا یچ _

در کنار گوشش، تازه به خودش آمده   لی  ریکه با زمزمه آرام ام  حورا

 .بود، شتابان فاصله گرفت

مدت    نیسرش انداخت و تازه متوجه شد تمام ا  ی به چادر رو  ی نگاه

 .بوده لی ریام چشمان شیبدون حجاب پ

 .شد لیتبد یسرعت گرفت و به هق هق آرام شی هااشک  زشیر

درگ  ی روز  شدینم  باورش ذهنش  را   ریآنقدر  حجاب  که  شود 

 .فراموش کند



 

به سمت   ، یعل  ریشدن ام   داریاز ترس ب  د،یصحنه را د  نیکه ا  لیریام

 .را گرفت و سمت اتاق کشاند  ش یچادر، بازو ی حورا رفت و از رو 

رس  به که  کم  دندیاتاق  فاصله  با  و  کرد  رها  را  رو  یاو  به    شی رو 

 .ستادیا

 .ند ی را خم کرد تا صورت حورا را بهتر بب سرش

 ؟یکنی م هی دختر آروم باش. چرا گر سیه _

  

 ونودوسهستیدوپارت#

  

 ی از چ  دیبا  دانستی بود که نم  دهیساعات را عذاب کش  نیا  ی حد  به

 .کند هیگال یاز ک ایو 

 ...شود یداشت که خال ازین اما

 ل؟ ی ریاز ام  ترکینزد  یبزند و چه کس  ادیداشت فر ازین

 :زد ادیفر بایآن که بغضش را فرو بخورد تقر بدون



 

زنگ بزنم تا خودتو   هیکاف   ی . گفتیبود هست   ازیهر وقت ن  یگفت _

م ی برسون زنگ  دارم  ساعته  سه  کو؟  پس  جون زنم ی.  ساعته  سه   !

 .ییکندم تنها

 من چادر ندارم؟  یچرا همون اول نگفت  ؟ی در نزده اومد  چرا

 :ادادامه د یترق یگرفت و با بغض عم ینفس

 ه یبچم گر  یکه وقت  ستمین  ی... مادر خوبستمین  یمن مادر خوب _

 .بهش آرامش بدم ستمیبلد ن کنهی م

  .مونهی که بچم گرسنه م ستمین یمادر خوب 

پدرمم نبودم... که اگه بودم بهم اعتماد    ی برا  یبچه خوب  یحت  من

  .کرد یم

مامانمم نبودم که چند ماهه ازم خبر نگرفتن    ی برا  یدختر خوب  من

 زنده؟ ایبدونن مردم 

 .راه ولم کرد مهیآرش نبودم که ن ی برا یهمسر خوب  یحت من

 ...بدم! بد بد بد  من

 ...دیزد و نال ادیفر



 

 .ختیر رونیدلش را ب ی ها زد و درد ادیفر

 ...ست یسوم شخص ن گرید لی ریمتوجه شود ام نکهیا بدون

روحش   ی هاحورا گوش سپرد و زخم  ی هاسکوت و آرامش به گله   در

 .دیرا به جان خر

با    شیهاصحبت  حرکت، آرام و با   کیکه تمام شد، تعلل نکرد و 

 .د یاحساس در آغوشش کش

 ...کند یم ی مهم نبود حورا چه برخورد  شیبرا

 .ردیامان تنش آرام بگ یخواست لرز ب فقط

 .قلبش گذاشت یکیر نزددرست د نه، یس  ی حورا را رو  سر

 .پشت کمرش را آرام نوازش کرد گرشیبا دست د و

 :سر حورا گذاشت و گفت ی را بست و سرش را رو  شیهاچشم

تموم شده   لممی. شارژ موبا ذاشتمی تنهات م   دینبا  زمیعز  د یببخش _

 .بود



 

 ی عصب   ی کنارت نبوده حق دار   یو کس  یرو داشت  یروز سخت  دونم یم

 .ی باش

نزده اومدم داخل، صدا  خوامیم  معذرت  یعل  ریام  هیگر  ی که در 

 .بود ختهیروانمو بهم ر

 ی همه آدما  ی برا  ا،یآدم دن  نیحورا جان مطمئن باش تو بهتر  اما

  .ی هست تی زندگ

 .به خودش بباله ی مادر قدرتمند نیبه حضور همچ  دیبا یعل ریام

 .دیکه تمام شد حورا آرام خودش را عقب کش اشجمله

شوکه شده بود که تمام گله   لی  ریام  ی بارهکیاز حرکت    ی حد  به

 .سپرده بود یرا به فراموش شیهای گذار

 .دیچادرش را جلوتر کش  ردیسرش را باال بگ نکهیا بدون

 .نگاهش کرد ی اه یثان لی ریام

خبر    شدند،ی هم فشرده م  ی که محکم رو  ییهاسرخ و لب  ی هاگونه 

 .دادیحورا م  عیوس دنیاز خجالت کش

 .کند  تشیاذ نخواست



 

 .عقب گرد کرد و از اتاق خارج شد ی گریحرف د چیه بدون

  

 ونودوچهار ستیدوپارت#

  

 .ستادیاتاق ا انیحرکت م  ی و ب مبهوت

 نگونه؟ ی بغلش کرده بود؟ آن هم ا لیریام

 ؟یچه حق به

 ...بارش نبود نیاول

 .اما هربار مجبور شده بود که به آغوشش پناه ببرد  

  !فرق داشت بارنیاما ا 

 .هم نماند و رفت لی ریداشت که ام  فرق

 .بود ده یرا به وضوح شن  لی ریداشت چون ضربان تند قلب ام فرق

ا  شتریب ام  نیاز  از  و   یباشد، از خودش عصب  نیخشمگ  لی  ریکه 

 .ناراحت بود



 

 پسش نزده بود؟  چرا

 نکرده بود؟ رونشینکرده و از اتاق ب دادیداد و ب چرا

  ی طعم تلخ، مزه گس  ی به جا  ،ی آغوش حرام و اجبار   نیچرا ا  اصال

 داشت؟

 داشت آغوشش که از عالم و آدم غافلش کرده بود؟ چه

 .تخت نشست و با خودش زمزمه کرد ی رو مغموم

  ستم؟ین یچرا آروم شدم؟ چرا عصب _

 :را رو به آسمان گرفت و با درد ادامه داد سرش

 خدا؟ ادیداره سرم م ییچه بال _

____________ 

خانه  ده به  افرا  آمدن  از  مروز  آخر  گذشتیشان  امروز  روز   نیو 

 .ماندنش بود

ام   برخالف خوب  ریگگوشه    ی افرا  ل،ی  ریتصور  و    یرابطه  حورا  با 

 .برقرار کرده بود یرعلیام



 

 یهاخنده   ی صدا  گشت، ی چه باز م  مارستانیکه هربار از ب  ی طور  به

 .زدودی را از تن م  شیهای و خستگ  آمدیم  شوازشیحورا و افرا به پ

افرا آن هم به کمک حورا   گاریماجرا، ترک س  نیالبته نکته خوب ا   و

 .بود

 ی بود که خبر دارد اما حورا گفته بود که روز  اوردهیافرا ن  ی رو  به

 ...کشدی نخ م کی

 .البته به کمک حورا آن را کنار گذاشته بود  که

 ...ل ی ریام گم،یم _

 :آرام افرا، از فکر خارج شد و گفت  ی صدا با

 جانم؟ _

خم شد.    زیم  ی نگاهش کرد و رو  یطانیاما ش   دهیبا لبخند ترس  افرا

راحت شد،   الشیاز حضور حورا خ  یها انداخت و وقتبه پله  ینگاه

 .زمزمه کرد

 ه؟ ینظرت راجع به حورا چ _

  



 

 ونودوپنجستیدوپارت#

  

 .د یپرس تینگاهش کرد و با جد زدهرتیح

 ه؟ یسوال چ نی منظورت از ا _

 یهابه چشم   نکهی قورت داد و بدون ا  دهیرا نجو  شیکره ومربا  لقمه

 :نگاه کند، پاسخ داد لی ریام

 .بشناسمش شتریب خوامی مندارم، فرض کن    یمنظور خاص  _

به صورت افرا، اما غرق در تصور حورا زمزمه   رهیتکان داد. خ  ی سر

 :کرد

کال با دوست و   یعنی  کنهینم  ی معصوم و بکر...نقش باز  ی ادیز _

 .کنه یم ی دشمن رو باز

 ...نداره  نقاب

 .ستیحداقل اطراف ماها ن ست، یحورا ن نیع

 .خود خود خودشه حورا



 

 .ده یکه نشون م  هیهمون شی درون ت یشخص

 .ستی ن  یحورا اصال کار سخت شناخت

 .کردی با لبخند نگاهش م افرا

گرفت و با    زیم  یرا از رو  لی  ریکه تمام شد، دست ام  اشفات یتوص

 :زمزمه کرد اطیاحت

  .داداش دمیرو د یدیجد لی ریده روز ام نیمن ا _

 یرعلیحورا و ام  دن یکه چشماش با د  یلی  ریکه آرومه... ام  یلی  ریام

 .درخشهی م

و دوست   رییتغ  نی. و من به عنوان خواهرت ا ی تو فرق کرد  داداش

 .دارم

 .برخاست یصندل ی رو از

 .ستادیا لی ریام یصبحانه را دور زد و پشت صندل زیم

ام  شیهادست گردن  دور  نزد  لی   ریرا  و  کرد  گوشش،   کیحلقه 

 :لب زد آهسته



 

 .رو نابود نکن داداش  ندهی... به خاطر گذشته، آهیحورا دختر خوب _

 .ی آرامش دار یعل ریکنار حورا و ام تو

 .باشه یشگی هم تیکن آرامش زندگ  ی کار هی

گفتن   فقط پرت  و  به چرت  نه  فکر کن.  نفر   ی هابه خودتون سه 

 !امثال خاله

 .حورا، باعث شد ادامه حرفش را قورت بدهد ی هاقدم ی صدا

 .سکوت کرده فاصله گرفت و به سمت حورا رفت لی ریام از

 .که دارهیمنم ب  ین یجونم بادوم زم ی ا _

از بغل حورا جدا کرد و نامحسوس از آن دو    اق یرا با اشت  یعل  ریام

 .فاصله گرفت 

 .آن دو را تنها بگذارد  ل،ی  ریبه ام  شیهابود بعد از گفتن حرف   ازین

  

 ونودوششستیدوپارت#

  



 

حال  افرا ام  یدر  احت  یرعلیکه  با  از   اطیرا  بود  گرفته  آغوش  در 

 .آشپزخانه خارج شد و عمال آن دو را تنها گذاشت 

رو به    یصندل  ی رو  اطیبه دور شدن افرا کرد و با احت  ینگاه  حورا

 .نشست لی ریام ی رو

در   نیخجالت زده بود و ا  لی  ریام  کبارهیهم بابت آن آغوش    هنوز

 .بود دایتمام حرکاتش هو

ام  ی نگاه م  لی  ر یبه  به  در سکوت  خ  ز یکه  بود    رهیصبحانه  شده 

 :دی انداخت و محتاطانه پرس

 افتاده؟  یاتفاق _

 .حورا نگاهش را به او دوخت ی صدا با

 .اش نشده بودغرق در جمالت افرا بود که متوجه نشستن  آنقدر

 :جواب حورا زمزمه کرد در

 ؟ ی صبحانه خورد  _

 ...نه هنوز  _



 

 .گذاشت ریآن پن ی برداشت رو ینان  کهیت

ام _ ام  دیببخش  ل،ی  ریآقا  م  ازین  یعل  ریاما  داره،    د یتون یبه دکتر 

 براش؟  نیرینوبت بگ 

نگران   ی القمه با  و  گرفت  حورا  به سمت  را  بود  کرده  آماده   ی که 

 :دیپرس

 .کنم نهی خودم معا ی وردی م ؟یدکتر چ _

لب تشکر کرد و   ریگرفت و ز  لی  ریخجالت لقمه را از دست ام  با

 :بلند تر ادامه داد ییبعد با صدا

که بره... داره چهل روزش    ازهینداره، اما ن  ینه خداروشکر مشکل _

 .اما، هنوز ختنه نشده شهیم

 :و کوتاه جواب داد دیکش ی اآسوده  نفس

 .آهان، باشه  _

 .دوخت لی ریبه ام  اطی را با احت نگاهش

ل  یب زدن  هم  مشغول  ا  اشی چا  وانیحوصله  حدس  و   نکه یبود 

 .است، اصال سخت نبود یموضوع مهم ریذهنش درگ



 

 :را قورت داد و زمزمه کرد لی ریام  ییاهدا ی لقمه

 ....ست یحالتون خوب ن لی ریآقا ام _

 !گفت نانی ... با اطمدینپرس 

حال    یها بود که نداند کحرف  نی تر از ا شناخته شده   شیبرا  لی  ریام

 .ندارد یخوب

 !هم انکار نکرد لی ریام 

ناز کردن   ی...اما مهم تر آن، دلش کمدینخواست دروغ بگو  دیشا

 !خواستی م

 هاست؟گفته ناز کردن مختص زن یکس چه

  

 ونودوهفتستیدوپارت#

  

 :نگران حورا لب زد ی هادر چشم رهیخ

 ...ستمیخوب ن _



 

 چرا؟  _

  گرفت، ی و همزمان که به سمتش م  دیچیحورا پ ی برا  ی گرید لقمه

 :پاسخ داد

 !بشه دی شده که نبا یآدم ریذهنم درگ _

 :د یبا تعلل لبخند زد و پرس حورا

 قلبتون؟  ایذهن...  _

 :مصمم حورا دوخت و گفت  ی هارا به چشم نگاهش

 !دونمینم _

بشه هر دو   ریکه ذهن و قلب درگ  ی. چون وقتنیپس عاشق شد  _

 .دارن انکار کنن  یسع

بده. اما طول   صی عشق و تشخ  تونهیمرحله نم  نیخب آدم تو ا  و

  ...شنیکه هر دو خسته م کشهینم

 .زنن یم ادیکه قلب و ذهن باهم اسم اون شخص و فر اونجاست

 !امکان نداشت عاشق؟



 

 .احسان و افرا حساسش کرده بود ی هاحرف  فقط

 ...ری همان ناموس آرش بود و الغ شی حورا برا وگرنه

 :در جواب حورا زد و گفت ی لبخند

 .یکنی ضعف م  ی دیم  ریصبحانه بخور، بچه ش _

خودش    ی برا  ی اکه لقمه  یو در حال  زد  ی لبخند  لی  ر یهم مانند ام  او

 :جواب داد گرفت،ی م

ها، گفته    نیهام که نفهمم بحث و عوض کردحرف  نیتر ا  زیمن ت _

 .باشم 

 :و گفت  دیو مردانه خند کوتاه

 .حورا ستمیمن عاشق ن _

 :جواب داد طنتیانداخت و با ش  لی ریبه ام  یخندان نگاه 

من   دیداشت  اج ی! اما در کل به کمک احتهیعیطب   ن،ی فعال انکار کن _

 .هستم

 :تکان داد و در جواب قسمت دوم حرفش گفت ی خنده سر با



 

 ؟یچ  ی کمک برا _

ا _ احساستون  به  وقت  هر  باهاش،  زدن  اما    دیداشت  مانی حرف 

م  دی بگ  ن ینتونست حرف  باهاش  خودم  هستم...  من  .  زنم یبهش، 

 .دیذارم جواب نه بشنو یراحت نم التونیخ

 .انداخت نییزد و سرش را به پا لبخند

خودش فکر کرد که اگر حورا بفهمد مخاطب تمام بحث امروزشان   با

 دهد؟ ی نشان م یخودش است، چه واکنش

 ....واضح و البته ترسناک بود جوابش

 !ماندینم نجایا  ی الحظه

به آن فکر    یحت  خواستی بود که دلش نم  ی زینبودشان تنها چ  و

 !کند

  

 ونودوهشتستیدوپارت#

  

 .دورش انداخت یبه خلوت ی نگاه  ل،ی ریاز رفتن افرا و ام بعد



 

 ...دلش گرفت بارهکی به

 .دیبه صورتش کوب  یمحکم ی لیس بارن یهزارم ی برا قت یقح

 !واقعا تنها بود لی ریبدون ام او

 .که هنوز از نداشتن پدر آگاه نبود ی اماهه کیبود و نوزاد  خودش

 .مأمن خودش شد یتر در آغوش گرفت و راهرا محکم  یرعلیام

 .اش گذاشت و همانجا زانو زدرا داخل گهواره او

 .گذاشت و به گهواره چشم دوخت شیزانوها ی را رو  سرش

 ...بود دلتنگ

 .مسبب مرگش شده بود  گناهشی خود ب دیکه شا ی پدر دلتنگ

 زد ی و دلش پر م  بود  دهیرا نشن  شی که چند ماه صدا  ی مادر  دلتنگ

 .که در پختش تبحر داشت ییهاآش رشته ی برا

 ...نکرده بود در حقش ی برادر چگاه یکه ه ی برادر دلتنگ

پونه  و موبا  ی االبته دلتنگ  راه  لشیکه  او عمال  تا  بود   ی خاموش 

 .ارتباط نداشته باشد ی برا



 

 .و تلخ لبخند زد دیکش یآه

 ...مانند خوره به جانش افتاده بود   ی روزها فکر نیا

 .ست یخانواده ن نیا یها، فرزند واقع الیمانند سر دیکه شا نیا

خانواده  وگرنه موضوع  ی اکدام  رها    هوده، یب   یسر  را  دخترشان 

 کنند؟ ی م

 ...مادر بود خودش

  !مادرانه را شناخته بود عشق

  .یعل ریام ی برا رفتی در م جانش

 ...کردی بند دلش را پاره م اشهیگر ی صدا

 !مادرش زار زده بود ی او بار ها جلو اما

 !خطاکار نبودنش قسم خورده بود ی التماس کرده و برا بارها

 ...بود دهیفای ب اما

 !به کنار همه

  ...باورش نکرده بود مادرش



 

 .دادیعذابش م  ی زیاز هر چ شیب نیا و

 .در هم شکست لشیزنگ موبا ی اش را صداخانه سکوت

تماس را   کونینگاه کند، آ  رندهیبدون آنکه به نام تماس گ  هراسان

 .نشود داریب یرعلیلمس کرد تا ام

  

 ونودونهستیدوپارت#

  

 .نشود داریب  یرعلیهال رفت تا ام  به

 الو؟  -

 .لبخند را به لبش آورد ه یشاد هان ی صدا

 دلبر؟  ی چطور ا،یمامان دن  نیسالم خوشگلتر -

 :مبل لم داد و گفت ی رو

 .دلتنگت بودم ؟یخوب زمیسالم عز -



 

خدا  به   دی. ببخشدونمیتو سرم؟ خودم م  یمو بکوب سر نزدن  ی خوایم -

 .بودم ریدرگ یلیخ

 :از کرد و همزمان جواب دادرا ب شیحوصله بافت موها با

...  ی ریدرگ  دونمی به زحمت نبودم. م  یدختر راض  هیچه حرف  نیا -

 خب چه خبرا؟ خانواده خوبن؟

 :کرد و بعد جواب داد ی مکث  هیهان

م  یسالمت - مزاحمت  از  رو   خوامی غرض  شم  سرت.   عصر خراب 

 ؟ ی اخونه

 :و گفت  دیخند

. آره من کجا  شمی خوشحال هم م  ه؟یچه حرف  نیا  وونه ید  یمراحم -

 رو دارم برم آخه؟ 

پ - و  آدرس  لطفاً  برم، پس  ساعت   امکیقربونت  برام حدودا  کن 

 .چهار اونجام

زمان هم جواب به خانه شلوغش بدهد، هم   یتا سر و سامان  ستادیا

 :داد



 

 .برات. تا عصر خداحافظ  فرستمیآدرس و م زمیباشه عز -

  ان یمستأصل م   د،یکه به اتمام رس  هیاننسبتا کوتاهش با ه  مکالمه

 .شد رهیو به وضع نابسامان خانه خ ستادیهال ا

 .د یرسینم ی کار چیروزها واقعا به ه نینبود اما ا ینامرتب آدم

 یو زمان   شدی م  یرعلیناتمام ام  ی وقتش صرف مراقبت و کارها  تمام

 .به خانه نداشت  یدگیرس ی برا

 .خانه کرد ی زیشروع به تم ان،یگویاعلیو  دیکش یپوف

به خودش   یسرگرم کار شد که زمان از دستش در رفت و زمان  آنقدر

 .مانده بود  یباق  هیساعت به آمدن هان کیآمد که تنها 

 .داد و مجددا داخل گهواره گذاشت  ریرا ش یرعلیام

 .شد  شیلباس ها  ضیبه چهره معصومش زد و مشغول تعو  ی لبخند

بلندش را   ی نشاند و موها  شیلب ها  ی رو  یمدت ها رژ کمرنگ  بعد

 .رها کرد شیهاشانه ی دو طرف بافت و رو

را   هیآمدن هان  دی به صدا در آمد و نو  فونیبا اتمام کارش، آ  همزمان

 .داد



 

را زد   رینشان دادن تصو  دکمه.رساند   فونیسرعت خودش را به آ  به

که کنارش   ی فرد  ه، یهان  ی مطمئن شود اما به جا  هیتا از حضور هان 

 ...بود متعجبش کرد ستادهیا

باز   اطیبرداشت و در ح  هیاز زن مسن و محجبه کنار هان  نگاه را 

 .کرد

رفت   نییکه مطمئن شد پله ها را پا یرعلیبودن خواب ام قیعم از

 .برود همانانشی تا به استقبال م

را مادر    اشی زن کنار  ه یو تعارفات معمول، هان  یاز احوال پرس   بعد

 .حورا را پاسخ داده باشد دهیکرد تا سوال نپرس  یخودش معرف

اش شده، همچنان خانه  یراه  هیهمراه هان  بارهکی که چرا    نیا  اما

 .بود  یسوال ناجواب

س  یمبن  ه،یهان  ی ها اصرار  برخالف کردن،  کمک  را   ی چا  ینیبر 

 .نشست شانی تعارف کرد و سپس رو به رو

  .نیخوش اومد یلیخ -

 :زد و گفت  ی بانو نام داشت، لبخندکه ظاهراً ماه   هیهان مادر



 

 .خبر مزاحمت شدم یممنونم دخترم، شرمنده ب  -

آمدنش   ل یکه از ته دل دوست داشت دل یرسم تعارف و در حال به

 :نشاند و پاسخ داد شیها لب ی رو یقیرا بداند، لبخند عم

 .دنتونی. خوشحالم از دهینه توروخدا چه حرف -

را بغل گرفته بود سمت   یعل  ریهمان بدو ورودش ام که از    هیهان

 :مادرش آمد و با ذوق گفت

 .هاشو... قربونش برم لپ هیمامان، چقدر گوگول   نیبب -

 .لب ماشااهلل گفت  ریزد و ز یلبخند تلخ بانوماه 

عم  لبخند غم  و  نما  شیهاچشم  قیتلخ  حورا    انیآنقدر  که  بود 

 .ردیرا بگ اشی کنجکاو ی نتوانست جلو

 .د یپرس  اطیاحت با

 ...دیناراحت  کنمیافتاده؟ احساس م یاتفاق -

  د یبگو  ی زیحواله مادرش کرد و خواست چ  ی اگرانهخ ی نگاه توب  هیهان

 .شد قدمش یبانو پ که خود ماه 



 

 .نوه خواست هوینه دخترم، فقط دلم  -

  .ستیها ن حرف نیمامان جان االن وقت ا -

 .بود که فرصت جواب دادن را از حورا گرفت  هیهان

 ...مشکوک بود ی ادیز رفتارشان

  هینظر گرفته بود و هان   ریحرکات حورا را ز   نیتر  زیر  یحت  بانوماه 

 .از او نپرسد ییجای تا مادرش سوال ب کندی انگار جان م

 .کردی م تیهر صورت رفتارشان حورا را معذب و البته اذ در

را،    ده یخواب  یرعلیبود، ام   نشان یکه ب  ین یفرار از آن جو سنگ   ی برا

 .گرفت تا به اتاقش ببرد هیاز آغوش هان

 کیوصد یسپارت#

 .به هال برگشت  ،یعل ریاز خواباندن ام بعد

 کو؟ ه یتنهاتون گذاشتم. هان  دیببخش -

زد   یق یلحظه را از خدا خواسته بود، لبخند عم  نیکه انگار ا  بانوماه 

 .ندی و با دست اشاره کرد حورا کنارش بنش



 

پاسخ    یمیو متعجب بود، لبخندش را با لبخند مال  ج یکه گ  یحال  در

 :مبل نشست و گفت  ی داد و کنارش رو 

 .نیخوایم ی زیجانم؟ چ -

 :لرزانش گرفت و گفت ی هاانگشت  انیدست حورا را م بانوماه 

دختر باشه   نی. امنم حرفمو بگم بهت   زنهیبا تلفن حرف م  هیتا هان -

 .درست حرف بزنم ذارهینم

 .جونم من در خدمتتونم  -

که نگاهش   یبانو چند ضربه کوتاه پشت دست حورا زد و در حال  ماه 

 :دوخته بود، با غم زمزمه کرد واریرا به د

  م، یدوا درمونش کرد  یلیشد. خ  ضیسالش بود که مر  ازدهیبچم   -

ام  دهیفا ها  دکتر  م   ی دینداشت...  سرطان   گفتنینداشتن.  نوع 

 .م یبدخ

کردم تا خدا    ازینذر و ن  نقدریشدم، ا  تیبه دامن خدا و اهل ب  دست

 .بها داشت... اما زنده موندنش خوند یبه بچم بخش ی اعمر دوباره

 .کنن  هیهاشو تخل  ضهی ها مجبور شده بودن ب دکتر



 

 .زنده موندن پسرم، بچه دار نشدنش بود ی بهاخون

  ل یکه هنوز هم دل  یماه بانو را فشرد و در حالدست    ی با ناراحت  حورا

 :آرام کردنش زمزمه کرد ی برا دانست،یرا نم شیهاصحبت 

 ی . حتما حکمتزمیعز  وفتهیاذن خدا از درخت نم  ی ب  یبرگ  چیه -

 .دار نشدنبچه شون یداشته که ا

 :در نگاه حورا جواب داد رهیزد و خ ی لبخند نانیبانو با اطم  ماه

 .بوده  یحکمتش چ دمیترم، قربون خدا برم... االن فهمآره دخ -

 .نگاهش کرد یکه متوجه نشده بود، سوال یدر حال حورا

 :و گفت دیبانو کامال به سمت حورا چرخ   ماه

خواب و خوراک   دتتیمحضر د  ی بچم از همون روز که تو   ی هاد -

 .و شش سال، از منِ مادر تورو طلب کرده  ینداره. حورا جان بعد س

  .اومدم ی امروز هم به اصرار هاد ی بخوا استشور

حرف دل پسرمو بگم    نکهیهم ا  نمت،یبب  کیهم از نزد  امیب   گفت

 مادر؟ هیبهت. حاال نظرت چ



 

و   دیرا بوس  اشی شانیپ  د،یحورا را د   یزدگبانو که سکوت و بهت  ماه

 :ادامه داد

  ذارمی گرو م  سی اما در عوض من گ  شه،یدرسته پسرم بچه دار نم -

 .شهیپسرت م ی برا  یکه پدر خوب

 ی با هاد  یتو زندگ  ی کم و کسر  چی ه  دم یحورا جان من بهت قول م 

باش آبرومندانه ینداشته  شغل  خداروشکر  بچم  و   ی ا .  خونه  داره، 

نکن  نی ماش فکر  داره.  س  یهم  به  دارم سنگشو  مادرشم    نه ی چون 

 !ها زنم یم

 .کم نداره ی ز یاما از اخالق و رفتار هم چکه رفتم.  یبه حج نه

تر تا راحت  یو بدون  یچهمه  خوامیرو بهت گفتم چون م   نایا  خالصه

 .ی ریبگ میتصم

ماه بانو   ی هاو لحن ناراحتش، باعث قطع شدن صحبت   ه یهان  حضور

 ...شد

مامان؟ من که گفتم صبر کن خودم با   یبالخره کار خودتو کرد -

 .زنم یحورا حرف م



 

 ودو صد یسپارت#

 .حورا نشست گریکنار زد و سمت د یرا با ناراحت مادرش

 :را نوازش کرد و گفتنرم حورا  ی گونه  یمهربان  با

ناراحت    د یخودم باهات حرف بزنم اجازه نداد. گفت شا  خواستمیم -

  .بزرگتر حرف بزنه  کیبهتره که  نی . واسه همیبش

 شتر یدانست ب  یکه نم   یو در حال  دیبلع  یدهانش را به سخت  آب

خشکش   ی لب ها  ی رو  یشیزده لبخند نماخجالت  ایناراحت است  

 :نشاند و گفت 

آقا هاد  یشوکه شدم. اصال من حتراستش   - رو درست   ی چهره 

که    دن یرس  جهینت   نیبرخورد به ا  هی  ی بعد چطور تو  ست، ین  ادمی

 براشون باشم؟   یهمسر مناسب تونمیمن م 

برا  ماه پ  ی بانو  دخترش  از  دادن  آرامش    یشیجواب  با  و  گرفت 

 :داد حیتوض

  .خونه ما هست  ی تو شهیهم تیخانوم ریذکر خ -

  .غلو نکرده دمیکه البته االن فهم کنهیم فی ازت تعر ی لیخ هیهان



 

و    یدخترم. س   ده یپسر من سرد و گرم روزگار و چش  ن،یاز ا  ریغ

هوا و   ی از رو  ایتب زود گذره    می که بگ   ست یشش سالشه. بچه ن

 .دهیهوس تو رو پسند

حاج خانوم    لطف داره، من قصد جسارت به پسر شمارو ندارم  هیهان -

 ....اما من واقعا

اش را در نطفه خفه جمله  کرد،یکه انگار تمنا م  ی بانو با نگاه   ماه

 .کرد

و چرا.    ی که بهش فکر کن  نی. اما ای توقع ندارم جواب مثبت بد -

حورا    ی پسرم. خودت مادر  شیبرنگردون پ  یمن مادر و دست خال

 ...جان

همراه با   گهیدو روز د  یکیشرمنده پسرم بشم. اجازه بده    خوامینم

 ی مفصل حرف بزن. اونوقت هر جواب  ی خودت با هاد  م،ییایخانواده ب

 .چشمم ی به رو ی داد 

 .افتاده بود ریگ ی ابد مخمصه در



 

  د ی ماه بانو را ناام   آمدی ازدواج مجدد را داشت و نه دلش م   طیشرا  نه

 .کند

 :زمزمه کرد یرغبت ینداخت و با ب ا نییناچار سرش را پا به

 .نیاریب فیچشم، تشر  -

  وسهصد یسپارت#

از رو  بعد با    ی اجازه خواستگار  ی ناچار  ی از آن که  را داد، هر دو 

 .آن جا ترک کردند یخوشحال

 ی برا  ی ریگمیتا تصم  ندیایشد فرداشب، همراه با کل خانواده ب  قرار

 .حورا راحت تر شود

تشک   ی آلودش را رورا عوض کرد و فرزند خواب  یعل  ر یام  پوشک

 .گذاشت

 کرد ی هم استفاده م  رخشکیخودش، از ش  ریاز ش  ریکه غ   یزمان  از

 .دیخوابی م  شتریبود و بآرام تر شده 

 .داد یرا نم  یعل ریکفاف شکم ام ییخودش به تنها ریش

  .زانو زد و نگاهش کرد همانجا



 

و    هیهان  ی هازد و به حرف  یعل  ری بسته ام  ی هامشت  ی رو  ی ابوسه 

 .مادرش فکر کرد

هم ترسناک به نظر   ادیز  کرد،ی تر به ماجرا نگاه م  قیکه عم  حاال 

 .د یرس ینم

 ... بار با عشق انتخاب کرده بود کی او

 !بود  دهیرا چش یبار طعم عاشق کی

 .شده بود عاقبتش  نیالبته ا و

 .را تجربه کرده بود یعاشق جانیهر حال ه  به

 .خواستی دلش آرامش م حاال 

 .کند یباشد، زندگ یکس نی د  ریداشت بدون آن که ز دوست

ام  ی برا  ی زیچ  لی  ریام و  نم  یرعلیاو  ا  ی کم  ک گذاشت  تا    یما 

 باشد؟ اشی سر بار زندگ توانستی م

  جور مشکالتش را بکشد؟ یک تا



 

ز  یک  تا کبک  مانند  را  نگه   ریسرش  روبرف  به  و  خودش    ی دارد 

 که مزاحم است؟ اوردین

 ...بود بهیهر چقدر هم آقا، هر چقدر هم با معرفت، اما غر لیریام

 .در قبالش نداشت   ی افه یالبته وظ و

 ن یتر و ذهنش از حجوم تلخ کردیدرد م ادیز الیاز فکر و خ  سرش

 ...ها قت یحق

 یم   ادیبود و فر  ستادهیاما...عقلش جفت پا ا  زدی ساز مخالف م  دلش

 :زد

  

 ی گرفت   م یبار با دلت تصم  کی!  ریبگ  می بار به کمک من تصم  نیا “ 

 ” ...به عقلت فرصت بده  بارنیو ا

 .دیدراز کش یعل  ریبست و کنار ام  را شیهاچشم

 .را نوازش کرد و با درد لبخند زد صورتش

توانست پدر   ینم  کردیاو هر چقدر هم تالش م  ،ی ز یاز هر چ  غافل

 .قابل انکار نبود نیباشد و ا



 

  پدر داشت  یبانیبه پشت  ازین  اشیدر مراحل سخت زندگ   یعل  ریام

 .را پر کند  اشیخال ی جا توانستیو او نم

حال  دیکش  یآه در  اشک  یو    ش یهاگونه  ی رو  صدای ب  شیهاکه 

 :دینال خت،یری م

 .کنم خدا؟ بازم کمکم کن  کاریچ -

 وچهارصد یسپارت#

 .را باز کند   شیهاباعث شد چشم ،یزن ی هابلند خنده  ی صدا

که غرق در خواب بود انداخت و   یرعلیبه ام   ینگاه  یجیبا گ  ابتدا

 .نشست شیسر جا

 .و به ساعت نگاه کرد دیکش شیهابه چشم یدست

 .که همانجا به خواب رفته بود شدی م یساعت  کی بایتقر

 ...اما دهیهارا در خواب شنخنده ی که صدا کردی تصور م ابتدا

 .شود  اریبلندتر از قبل باعث شد کامال هوش ی اخنده 

 !آمدی م ن یی از طبقه پا یبلند و دلبرانه زن  ی هاخنده ی صدا



 

ه  ییهاخنده  ی صدا خنده   یشباهت  چیکه  افرا    ی هابه  و  حنا 

 ....نداشت 

ا  دادی نشان م  نیا  و براخنده   نیصاحب   به یحورا غر  ی ها حداقل 

 .است

  ی استراق سمع گناه است اما نتوانست خوددار   دانستی م  نکهیا  با

 .کند

 .سرش گذاشت و در واحدش را آرام باز کرد ی را رو  چادرش

 .و همانجا نشست آمد  نییرا پا ی اچند پله  نیپاورچ نیپاورچ 

 .دی شنی م یرا به راحت شانیاما صدا دید ینم ی زیآن فاصله چ از

 ران؟ یا ؟برگشتی از مهران خبر دار ل،ی ریام یراست -

 .د یشن ی تر کیرا از فاصله نزد لی ریآرام و خشک ام ی صدا

 ؟یلیل ی خوریم   یکدوم از بچه ها خبر ندارم. شام چ چینه از ه -

 .لب با خودش نجوا کرد ریز



 

لیلیل - ایلی ...ل ی لی...  ام  هیهمون دختر  نی...  پس  داره   لی  ریکه 

 .شه یعاشقش م

 .آن نشست ی رو یق یدلش گرفت و غم عم ناخواسته

که دل   ی دختر  ریتصو  دیآمد تا شا  نییرا پا  گریپله د  کی  اطیاحت  با

 .ند یرا برده بود را بب لی ریام

 .خم کرد و به هال نگاه کرد اطیرا با احت سرش

پله    لی  ریام به  نفره   ی ها روپشت  و آن   ی امبل تک  بود  نشسته 

 .شیدختر درست رو به رو

 وپنجصد یسپارت#

 .به آن دختر انداخت ی ترقیدق نگاه 

 ...آشناست ی ادیز اشافهیکرد ق احساس

 ن ی ، و البته نگکننده   ره یو خ  یآب  ی هارنگ، چشم   یبلوند شن   ی موها

 !دندانش  ی کوچک رو

او تصو  همه از  بود که چشم  ی االعادهخارق  ریو همه  ها را  ساخته 

 .کردی م رهیخ



 

 .در ذهنش روشن شد  ی عقب گرد کند که ناگهان جرقه ا خواست

 !دهیبه خاطر آورد او را کجا د  حاال 

 !کرده بود نشیکه سزار ی کترهمان د ،ینی مع یلیل

عج  لی  ریام  کهنیا باشد  کرده  دعوت  را  اما...    بیهمکارش  نبود 

 !ستین یهمکار معمول کیتنها  یلیل  کردیماحساس 

پله ها را به سرعت باال آمد و به سمتش    ،یعل  ریام   هیگر  ی صدا  با

 .رفت

 .اومدم ؟یجونم مامان -

___________ 

که خودش را شام دعوت کرده بود و حاال   یلیبه ل  ینگاه   لیریام

 .و لبخند زد انداخت زدیمحابا حرف م  یب

و تمام حواسش طبقه    دیفهمینم  یلیل  ی از حرف ها  ی زیچ  قتایحق

 !باال بود

تا فرصت    شدیساکت نم   ی اه یثان  یلیشده بود و ل  یعل  ریدلتنگ ام 

 .ها بزندبه آن ی کند که سر



 

م - ا  گفتم،یداشتم  تصم  جور نیخالصه  که  برگردم   م ی شد  گرفتم 

 .جهنم بود برام زی. واقعا بدون تو ونرانیا

لبخند  به ل  ی نشانه تشکر  که  آن  از  قبل  و   ی دیبحث جد  یلیزد 

 :و گفت ستادیشروع کند، ا

 .گردمی.االن برمذارمیچند لحظه تنهات م -

 ل؟ی ریعه کجا ام -

 :ها را باال رفت و همزمان جواب داد پله

 .کن ییرای االن، از خودت پذ  گردمی بر م -

 .کرد ی سرعت ط نیرا با آخر هاپله

 .و چند ضربه آرام به در نواخت ستادیدر ا  ی با نفس نفس جلو 

حال  دینکش  یطول در  حورا  ام  یکه  وجود  با  سخت  یرعلیکه    ی به 

 .چادرش را نگه داشته بود در را باز کرد

 وششصد یسپارت#



 

را از آغوش حورا جدا کرد تا راحت تر   یرعلیدراز کرد و ام  دست

 .حجابش را حفظ کند 

به بغل فشرد و عطر تنش   یمتیقگران  یرا مانند ش  یرعلیام  سپس

 .را استشمام کرد

 .هاتنفس ی جانِ دل عمو، قربون صدا -

 :د یو با لبخند پرس دیسمت حورا چرخ  سپس

  ؟یسالم، خوب -

 :تر گرفت و ناخواسته طعنه زدچادرش را سفت  حورا

 ...انگار نیسالم، شما بهتر کیعل -

 :کرد و گفت کیرا بهم نزد شیاَبروها

 چطور مگه؟ -

اش مواخذه جمله  ی انداخت و در دلش خودش را برا   نییرا پا  سرش

  .کرد

 :زد و جواب داد ی حفظ ظاهر هم که شده لبخند ی برا



 

 .دیخوشحال یلیالحمداهلل خ دمیگفتم. د ی نجوریهم -

 :که باور نکرده بود بحث را ادامه نداد و کوتاه زمزمه کرد یحال در

 .منه   ی انرژ یرعلیام -

 .نیلطف دار  -

 .آرام سمت مبل رفت و نشست آرام

 :بود انداخت و گفت  ستادهیبه حورا که همچنان ا ی نگاه

 ؟ینی بنش ییایحورا...چرا نم یشونیپر -

 :دی مقدمه پرس یب ل،یریجواب ام در

 مهمونتون رفت؟ -

 .به حورا نگاه کرد رهیخ

 .شده بود  یلیپس متوجه حضور ل 

 .نشست  شیهالب ی رفته رفته رو ی لبخند 

آن هم    زد،یم  اد یرا فر  زیچ  کیسخت بود اما رفتار حورا    باورش

 !بود ی حسود



 

 شناسد؟ی که نم یو حسادت به زن حورا

 :که قصد جمع شدن نداشت، زمزمه کرد ی همان لبخند با

 .نشسته نیینه پا -

 ؟یینجای پس شما چرا ا -

 نجام؟یا یناراحت -

 وهفتصد یسپارت#

 .دیایباعث شد به خودش ب  لی ریناراحت ام بایتقر لحن

 .زد و به سمتش رفت ی لبخند هراسان

 .گفتم مهمونتون ناراحت نشن  ه،یچه حرف نینه به خدا ا -

 :و گفت د یرا بوس یرعل یام یشانیتفاوت پ یب لی ریام

 .ست یفدا سرت، مهم ن -

 .سرد، آتش درونش را خفه کرد  یمانند آب ل،ی ریقاطعانه ام  لحن

د  بدون ل  ی گریحرف  با  همراه  و  رفت  آشپزخانه    وه یمآب  وانیبه 

 .برگشت  یخنک



 

 .گرفت لی ریرا به سمت ام ین یس

 .دییبفرما -

 دار ی ب  یرعلیدستمو تکون بدم ام  ترسمیبر دارم، م  تونمیمن نم -

 .. دستت هم درد نکنه زیم ی زخمت بذار رو ی شه... ب

 .سم نبود، چشمبله حوا -

مبل ال مانند،   ی و با فاصله رو  گذاشت  یعسل  ی شربت را رو  وانیل

 .نشست لی ر یسمت راست ام

 ی به سکوت گذشت اما عاقبت حورا نتوانست جلو  نشانیب  ی اه یثان

 .ردیرا بگ اشی کنجکاو

 :د ی محتاطانه پرس ل، یدل نیبه هم و

 منو عمل کردن، درسته؟ شونی ا -

ن  لی  ریام با خنده  رخ سرخ و خجالت  می به  و  نگاه کرد  زده حورا 

 :جواب داد

 !توهم نبود  دمیها دپله ی که رو ی ا هیپس اون سا -



 

 .حبس شد و ضربان قلبش از خجالت اوج گرفت  نهیدر س  نفسش

 !خودش، خودش را لو داد یراحت به

 :جواب دادرا محکم گاز گرفت و آرام  شیهالب

 .کردم ی کار اشتباه دونمی م خوام،یمعذرت م-

او را    اطیرفت و با احت  یرعلیبلند شد و به اتاق ام  ی حرف  چیه  بدون

 .داخل گهواره گذاشت 

 .به هال برگشت و کنار حورا نشست  سپس

 ...اصال سخت نبود شیهاچشم  ریز نم  صیتشخ

 :فوت کرد و قاطع گفت رونیبه ب  یرا با ناراحت نفسش

 !بار نیحورا. آخر نمیبی باشه که اشکت و م ی بار نیآخر نیا -

 وهشتصد یسپارت#

 :نکرد و گفت  لی ریام دیبه تهد ی ابود که توجه ن یشرمگ آنقدر

 .فقط کنجکاو شده بودم -

 :گفت یتوجه به جمله حورا، بامهربان  یو ب ستادیا لی ریام



 

 .تو برو آماده شو کنم،ی و من آماده م یرعلیام -

 :دیو پرس ستادیتعجب ا با

 کجا؟  دیببخش -

 .گهید نییپا -

 .م یشیمزاحمتون نم ن،ینه شما مهمون دار-

  گونه نیپاسخ حورا را ا   رفت،ی م  یرعل یکه به سمت اتاق ام  همزمان

 :داد

  .مزاحمه ست،یمهمون ن  کنهی که خودشو به زور دعوت م یکس -

___________ 

آنقدر مقاومت کرد که در آخر   لی  ری حورا، ام  ی هامقابل مخالفت  در

 .اتاق شد تا آماده شود یحورا به اجبار راه 

چگونه است!    نشانی د که بداند رابطه بآم  یدر باطن بدش نم  هرچند

 .اوردیسر از کارشان در ب ی او به گونه 

و    لی  ریام  نی رابطه ب  نقدریبود که چرا ا   بیخودش هم عج  ی برا

 .مهم شده است یلیل



 

 .سوالش نداشت  نیا ی برا یبه هر حال جواب اما

ط  نیاول  ی برا ب  نیا  یبار  وسواس  با  را   شیهالباس  ی شتریمدت 

 .ستینگر

 .د یانتخاب کرد و پوش یرنگ  یها، سارافون بلند آب آن نیب از

لبنان  ی ریش  ی روسر  سپس مدل  را  جلو  یرنگش  و   نه یآ  ی بست 

 .ستادیا

 یروح   یکرم مرطوب کننده به دست و صورتش زد و در آخر ب  یکم

 .پنهان کرد ،یصورتش را با رژ کمرنگ

 .ارج شدسرش انداخت و آرام از اتاق خ  ی را رو  شیبایز  یرنگ  چادر

  اطی داشت با احت  ی نشسته بود و سع  یرعلیام  ی دو زانو جلو  لی  ریام

 !را عوض کند که البته موفق نبود شیهالباس

 :و گفت دیخند نیو نمک آرام

 .به خودتون دی. زحمت ندلی ریآقا ام کنمی من عوض م -

 .دیبرداشت و به عقب چرخ یرعلیحورا نگاه از ام ی صدا با



 

 ش یو زمان سر جا  دندیها از ذهنش پر کشحورا، واژه  دنی...با د  اما

 .ستادیا

 .نگاه کرد قیحورا را دق ی دست خودش باشد سر تا پا نکهیا بدون

 و با وقار بود؟  بایز نقدریا  شهیهم حورا

 ونهصد یسپارت#

انداخت   نییزده سرش را پاخجالت  ل،ی  ریام  رهیحجوم نگاه خ  ریز

 .چشم دوخت یقال ی هاو به گل 

است که    یقیبرد که دقا  یتازه پ  د، یکه واکنش حورا را د  لی  ریام

 .او شده ی محو تماشا

 .کند  دایاش را پ گم شده  ی کرد تا صدا یسرفه مصلحت چند

 .شدیاز دستش خارج م  یروزها کنترل نگاهش گاه  نیا

کش  یدست صورتش  ام  دیبه  سمت  به  سپس  . دیچرخ  یرعلیو 

 :زد و گفت ی لبخند

  !تونم یو واقعا نم راهنشیشلوارش رو عوض کردم. اما پ -



 

 لی  ریتر گرفت و آهسته و معذب سمت راست امرا سفت  چادرش

 .نشست

توجه به لرزش    یکرد و ب  لیبه سمت خودش متما  یرا کم  تشک

را به تنش کرد   ی عل  ریرنگ ام   دیسف   راهن یپ  ش،یهامحسوس دست

 .دیو در آغوشش کش

 .میاما آماده -

 .میبر -

 .باز نگه داشت شی از حورا راه افتاد و در را برا جلوتر

 :لب زد لی ری و رو به ام ستادی ناگهان ا  دیدر که رس ی جلو  حورا

 کارتونم؟ یمن چ -

 ؟ یکارمیچ یچ یعنیجانم؟  -

نثارش کرده بود را فاکتور گرفت و آهسته    لی  ریکه ام  یجانم  حورا

 :دیتر پرس

 ی چه نسبت  دیاگه پرس  ن؟یکرد  یمعرف  یکه منو چ  نهیمنظورم ا -

 بگم؟  دیبا یباهاتون دارم چ



 

  .یگفتم از اقوام مارستانیتو ب -

  ر ی تفاوت ام  یبه چهره ب  ی کند، نگاه  هیکه کم مانده بود گر  حورا

 :دی انداخت و نال لی

خواد؟ آبروم    یم  یاقوام تک و تنها خونه شما چ  ن یا  گهیاالن نم -

 .بهتره  امی ! من نلی ریآقا ام رهی م

با ل  یدلش نم  یطیشرا  چیه  تحت فرصت طلب تنها   یلیخواست 

هم به  کم  لیدل  نیباشد،  فاصله  با  را  حورا    یدستش  کمر  پشت 

 :کرد، سپس کنار گوشش زمزمه کرد تشیگذاشت و به جلو هدا

 .حورا، نسبت هم با من. تو فکرشو نکن  یباش خوامیم -

 ودهصد یسپارت#

 .کند  ی ها را طپله  ی ترراحت   الیباعث شد تا با خ  ل ی  ریام  نانیاطم

 .خواسته بود که کنارش باشد لی ریام

 .خواستی را نم یلیحضور ل یعنی نیا

 !خواستی تنها نم حداقل



 

توجه به حضور    یو ب  ستادیا  ییبا خوش رو  یلیل  دند،یهال که رس   به

 :حورا، با عشوه زمزمه کرد

 .ی ساعته که تنهام گذاشت مین کی! نزدیهنوزم عادته فرار کن -

به حورا چسباند و   بایزد و خودش را تقر   ی پوزخند  یلیجواب ل  در

 :گفت 

! من یلیفرق داره ل یمعمول ی ها قطعا با آدماعاشق  ی رفع دلتنگ -

 !شمینم  ریس یسادگ نیحورا به ا دنیاز د

شدن نفس حورا و منقبض شدن بدنش را احساس کرد اما    حبس

از آن پا پس   توانستیبود که در آن واحد گرفته بود و نم  یمیتصم

 .بکشد

 !زدیاش را بهم نرکه حورا کاسه کوزه کردی دعا م  فقط

 !آمدی بود که به ذهنش م یکه تنها راه چرا

 .از جا بکند را یمیعشق قد نیدندان لق ا یلیل دیشا تا

گرفت و با    ینفس  کرد،ی نگاهش م   زدهرتیکه تا آن لحظه ح  یلیل

 .از جا برخاست و به سمت حورا آمد یشینما ی لبخند



 

 :شانه حورا گذاشت و با لبخند گفت ی را رو دستش

من    زم،یخودم عملت کردم درسته؟ در هر صورت خوشبختم عز -

 .لمی ریام ی هادوست   نیترکیاز نزد

کوتاه    ،یلیفاصله گرفت و در جواب ل  لی  رینامحسوس از ام  حورا

 :زمزمه کرد

 .خوشبختم -

  دا یبزند، نگذاشت بحث ادامه پ یحورا حرف دیترسی که م ییآنجا از

 .کند 

کرد و کنار   کیخودش را به حورا نزد  یرعلیبهانه بغل کردن ام  به

 :گوشش لب زد

 .کن ی رو صبور یحورا جان...فقط چند ساعت   میزنیحرف م -

زمزمه   یبرد و حرص  لی  ریگوش ام  کیهم متقابالً سرش را نزد   حورا

 :کرد

 .ن یداشته باش یموجه لیدل دوارمیام -

 ازدهیوصد یسپارت#



 

  یی بایبا لبخند ز  ی لیبه هم نشستند و ل  کینزد  ی امبل دو نفره   ی رو

ام خوب  لی  ریکه  رو  دانستی م  یبه  به  رو  است،  نقاب    شان یتنها 

 :مقدمه گفت  ینشست و ب

  !ستیبچه خودت ن -

در کمال آرامش   شد،ی را متحمل م  ی ادیحورا که استرس ز  برخالف

 :زد و جواب داد هیمبل تک   یبه پشت

 .نه کیاز نظر ژنت -

 :دیزد و با تمسخر پرس ی پوزخند یلیل

نبودم اما ظاهراً انواع پدر اومده به   رانیعه چه جالب چند سال ا -

 ل؟ی ریام یبازار. تو کدوم نوعش

باز  ناخواسته دلش   لی  ریام  ی وارد  اصال  حاال  اما  بود  شده 

 .باشد ی اجبار ی باز نیبازنده ا لی ر یام استخوینم

 :گفت یلیو در جواب ل  دیکوتاه و با وقار خند ل یدل نیهم به

ا - سال  خوب  نینبود  رانیچند  به  و  اصالتتون  ظاهراً  حفظ   یاما 

 .نیکرد



 

 ه؟یمنظورت چ -

بود انداخت و در کمال آرامش   اشرهیکه خ  لی  ریبه ام  ینگاه  حورا

 :جواب داد

تبحر   گران،ید  یاز نظر دخالت در مسائل شخص  هایرانیاکثر ما ا -

 خانوم؟ یلیل ستین نجوری. امیدار

 .به هوا خواست لی ریخنده ام کیکه تمام شد شل اشجمله

 .شد اشی خنث ی حواله چهره  یلیل نیاز آن سو نگاه خشمگ و

توجه به حورا رو به   یاز جا برخاست و ب   ی لیآرام شد ل  ی که کم  جو

 :گفت  لی ریام

پنچر    مارستانیب   ی جلو  نمیکه ماش   ی دید  ؟یمنو برسون  یتون یم -

 .شد

 :را به دست حورا داد و همزمان جواب داد  یرعلیام

 رم؟یمتاسفم برات آژانس بگ ترسه،یحورا شب ها م -

ها - جانت شب  ش  ییحورا  اآلنم همون   کنه؟ی م  کاریچ  یفتی که 

 !کارو کنه



 

 !یلیل ستمی ن  فتیاالن ش -

 ودوازدهصد یسپارت#

 :تعارف گفت  یانداخت و ب لی ریبه ام  یناراحت نگاه 

م - ب  نیا  کردمیفکر  به دستت  بتونم  ظاهراً لی  ری ام  ارم یبار  اما   .

ها اگه سال   ی. حتشمیوقت انتخاب تو نم  چی...من هکردمی اشتباه م

 .ی بگذره. با

حورا، از خانه    یو نگاه سوال  لی  ریام  ی توجه به نگاه جد  یو ب  گفت

 .د یرفت و در را بهم کوب رونیب

شلوارش برد و به طرف حورا که پشت    بیرا داخل ج  شیهادست

 .دیبود چرخ ستادهیسرش ا

 .دوخت لی رینگاهش را از در برداشت و به ام حورا

 !لی ریهستم آقا ام تونح یمن منتظر توض  -

 .باشه  یاجیاحت  کنمی فکر نم ،یلیل ی هابا حرف -

 .مبل نشست ی تر به بغل فشرد و رورا محکم نوزادش



 

بود انداخت    ستادهیجا اکه همچنان همان   لی  ریبه ام  ی سپس نگاه 

 :و گفت

من از استفاده    ل،ی  ریشما به خودتون مربوطه آقا ام  نده یگذشته و آ -

 .زنمی حرف م تونی ابزار

 :دیحورا نشست و با اخم پرس ی به رو رو

 ؟ یاز چ ؟یاستفاده ابزار -

شبه    هیکه روحمم خبر نداشت قراره    یاز من  ؟ینه! از ک  یاز چ -

  !بشم عشق شما

را    شانیپر  ی کرد حورا  یو سع   دی به صورتش کش   ی دست  مستأصل 

 .آرام کند

گفتم عاشق    ی. اگه نمشناسم ی و من م  یلینداشتم حورا، ل  ی ا چاره -

 .مونیوسط زندگ دیچسبیکنه م  نی شدم ع

 دیخانوم چرا با  نیا  ل؟ی  ریآقا ام  ی بندیچرا جمع م  مون؟ی زندگ -

 بذاره؟ ریمن تأث اه یس یزندگ ی رو

 .ستادی حورا ا ی مبل برخاست و رو به رو ی رو از



 

  ی ست یخوب ن  دمی ... از همون سرشب فهمستیحورا حالت خوب ن -

 شده؟  یچ

مبل خواباند و سپس    ی را رو  یعل   ریام  ل،ی  ریتوجه به ام  یب  حورا

 :گفت هیو با گال ستادیا اشنه یبه س   نهیس

 د یذار ی عزت سرم م   کردمی مگه حال من مهمه؟ منو بگو فکر م  -

 !یپروندن خاطرخواه جنابعال  ی لهینگو قراره بشم وس  ن،ییپا  ام یکه ب

 زدهی وسصد یسپارت#

 :زد ادیفر باًیحورا را محکم گرفت و تقر ی هاشانه 

 یی. به خدای کنیبزرگش م  ی دار  یدونیبس کن حورا! خودتم م -

حالت   دمی. دیباش  نجایا  خواستی دلم م   میپرستی که جفتمون م

  ن، ییپا  امیو نم  مینسبت ندار  ی. گفت یبده نخواستم باال تنها بمون

   !با مننسبت  ای گفتم تو ب

 :تر ادامه دادفوت کرد و آرام رونیرا به ب نفسش

دلتو   یلیل  زیکه زبون ت  گفتمی م  یحورا؟ چه نسبت  گفتمیم  یچ -

  خنجر نزنه؟



 

 !ارهیتا جرئت نکنه خم به اَبروت ب یعشقم گفتم 

 .تو رو لک نکنه یپاک  اهشیتا دل س یعشقم گفتم 

 .یکه باور کنه خط قرمزم یعشقم گفتم 

ها  اشجمله شانه  تمام شد  او    ی که  به  و پشت  کرد  رها  را  حورا 

 .ستادیا

ب  هر را  دستش  چشم  ش یموها  نیدو  و  تا    شی هابرد  بست  را 

 .را کنترل کند اشیناراحت

 :نگذشت که زمزمه کرد هیثان

 .متاسفم سرت داد زدم -

 :برداشت و گفت لی ریبه سمت ام  یخجالت زده قدم حورا

 .حال بدمو سر شما در آوردم ینه، من متاسفم که تالف -

 :و گفت  دیسمت حورا چرخ به

 ی که حالت بده... حرف بزن حورا. چ  ی خودتم اعتراف کرد  ی دید  -

 کرده؟ تتیاذ



 

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .خوام ازدواج کنم یم -

 :به سمت حورا آمد و گفت یناباور قدم لی ریام

 حورا؟ یزنیحرف م یدرباره چ -

 .و نوزادش را در آغوش گرفت دیزده به عقب چرخ خجالت

به چشم  یدر حال  نگاه کردن  از    کرد،یم  ی دور  لی  ریام  ی هاکه 

 :زمزمه کرد

  .برام خواستگار اومده...  برادره دوستمه _

 :گفت ی دواریمبل نشست و با ام ی حورا رو کنار

اتفاق  نیو ا ی خب؟ خواستگار اومده که اومده... به هرحال مجرد -

 .یافتاد. در هر صورت تو فعال جوابت منف  یم ی بزود

 :و مردد جواب داد لرزان

 .جواب مثبت بدم  خوامی .... مستین نباریا -

 وچهاردهصد یسپارت#



 

 :زد  ادیفر باًیو تقر ستادیا تیعصبان  با

ازدواج   ی گرفت  می خواستگار تصم  ن یشبه با اول  هیحورا؟    یگ یم  یچ -

 دلتو برده؟ نقدریا اروی ؟یکن

 :زد ادیفر هیو با گر ستادیا لی  ریهم مانند ام او

ب  هی دل المصبمو   - مهر  تاوانش شد  و  !  یی آبرو  یبار حراج کردم 

  !خودم یکس ی پدرم. تاوانش شد ب یتاوانش شد بچه ب 

 خونه برام؟ شهیدل م اد؟یم  کارمیدل به چ 

 بچم؟ ی خشک برا ریلباس و ش شهیدل م 

  ؟یعل ریام ی پدر برا شهیدل م 

  ی کنه. گور بابا  ی بچم پدر  ی برا  تونهی .... مشهیآقا بچه دار نم  نیا 

 .ل مند

 .زد ادیبرد و فر ورشیبه سمت حورا  یرتیو غ نیخشمگ

دنبال    ی کم گذاشتم که افتاد  یکم گذاشتم برات حورا؟ چ   یچ _

 ی بچت؟ منه نامروت کجا کوتاه  یشوهر؟ کجا کمتر از پدر بودم برا

 ؟یرعلیکردم در حق تو و ام



 

 .انداخت و بدون تعارف زمزمه کرد نییرا پا سرش

آقا   دیا  بهی! غرنیکم نذاشت   ی زیو چ  نیندار  فهیکه وظ  نهیدرد ا  _

با من   ی! چه نسبتدیا  بهی. هر چقدر خودمو آروم کنم اما غرلی  ریام

وظ  نیدار مخارجم  و  خرج  بگم  من،   فتونه؟یکه  مرحوم  همسر 

بوده و بس! ه  سابق، پسرخاله همسر    ایدن  ی جا  چیپسرخاله شما 

  .نداره تی ومیق

که نگذاشت و    اوردیگرفت و خواست حورا را از اشتباه در ب  ینفس

 :قاطعانه ادامه داد 

  گه ی. من ده سال دمییمزاحم شما  یرعلیمن سر بار شمام، منو ام -

کنم؟    اهیشمارو س  یدنبالم. چرا زندگ   ادینم  یبمونم کس  نجایهم ا

انداختم رو  دمیخوردم و خواب  یبسه هر چ و    یو فشار مشکالت 

  .دوش شما

 :انداخت و آرام تر زمزمه کرد نیینفس نفس سرش را پا با



 

  گهی. اما دلی  ری آقا ام  ونتونمیهم اندازه کل عمرم مد  نجایتا هم -

فرصت که  حاال  ا  شیپ   یبسه...  رو  نیاومده  از  و  شما   ی بار  شونه 

 بردارم، چرا از دستش بدم؟

 .اش فروکش کندتا خشم دیکش قینفس عم نیچند

 :زمزمه کرد  یشد و با لحن نسبتا آرام  کیبه حورا نزد  یقدم   سپس 

 ؟ ی ریگ یم   میکدوم بار حورا؟ کدوم مزاحمت؟ چرا از طرف من تصم -

 ؟ ی کرد  یبرداشت غلط نیکردم که همچ ی من کار

 :تکان داد و گفت  نیبا بغض سرش را به طرف حورا

با من   ی هر چقدر هم آقا، اما نسبت. شما  ادینه اما خدارو خوش نم -

 !نیکه جور مشکالت منو بچم و به دوش بکش نیندار

 :زد ادیناگاه فر به

  ؟ی گردیتو دنبال نسبت دار شدنمون م -

 ...یاوک ستیخاله همسر سابق نسبت ن پسر

 ؟یبشم چ شوهرت



 

 وپانزدهصد یسپارت#

نگاه کرد و آرام    ل ی  ریآلود و سرخ رنگ امزده به صورت اخم  رتیح

 :و با لکنت لب زد 

 ل؟ی ریآقا ام  ؟یگی ...میچ -

 :و قاطعانه جواب داد ستادیحورا ا  ی روبه رو نه یبه س دست

من بعد  نسبت دار بمون.    ،ی نسبت موند  یب من،    ی چندماه خونه  -

 .االن بشو صاحبخونه. زن خودم بشو حورا ی مهمون بود

دم   یمن خودم جون م  به؟یچرا غر  ؟یرعلیبابا دار شدن ام  دردت

  .براش

پنج    ی به خودش آمد که جا  یبرد و زمان  ورشی  لی  ریبه سمت ام 

 .قرمز شده بود شیگونه مرد آرام روبه رو  ی اش روانگشت 

و به حورا نگاه    دیاش کشبه گونه   ی دست  ی در کمال خونسرد  لیریام

 .کرد

زده چند  و خجالت  مانیشده بود، پش  داریکه انگار از خواب ب  حورا

 .عقب رفت  یقدم



 

 .سوزاند شتریزد، دل خودش را ب لی ریکه به ام  یلیس

 :زد ادیدلش فر ی تو ناباور

 ؟ ی کرد ارکیچ

 ؟ ی زد  یل یس لیریام به

 که ماه ها سنگ صبور و پناهت شده؟  ی مرد به

 ؟ینمک نشناس نقدریا

 .دوخت لی ریرا به صورت آرام ام اشی اشک نگاه 

 .زد یدهانش گرفت و هق ی را جلو دستش

با سر   ی هادر کمال آرامش جلو آمد و رد اشک  لی  ریام را  حورا 

 :زدود و زمزمه کرد شیهاانگشت 

 ه؟ یکردنت چ ه یگر گهید هم نوش جونم.  یلیبد حرف زدم، س -

دو انگشتش گرفت و وادارش کرد نگاهش    انیچانه حورا را م  سپس

 .کند

 :کرد و گفت یاخم



 

حورا! کال    نمیاشکتو بب  خوامینم  گهیکردم د  د یسرشب تاک  نیهم -

 ؟یکنیمن توجه نم ی هابه حرف

 .عقب رفت  یانداخت و قدم نییا پازده سرش ر خجالت

 .را نداشت لی ریام ی هانگاه کردن به چشم ی رو

 .مبل برداشت و بغل گرفت  ی از رو یرعلیام

 .گذشت لی ریاز کنار ام انیگو د«ی سپس » ببخش 

را از پشت   لی  ریام  ی جد  ی پله را باال نرفته بود که صدا  نیاول  هنوز

 .دیسر شن 

 .فکر کن حورا شنهادمیبد گفته باشم اما  به پ  دیشا -

 وشانزدهصد یسپارت#

اش ها باال رفت با نگاهش بدرقه که حورا از پله  ی ا لحظه  نیآخر  تا

 .کرد

  ن یب  یدست  یبا کالفگ  د، یبسته شدن در واحدش را که شن  ی صدا

 .و به اتاقش رفت  د یکش شیموها



 

 .و به اطراف چشم دوخت ستادیاتاق ا انیم  مستأصل

خودش   ی حورا، بلکه برا  ی که داده بود نه تنها برا  ی شنهادیپ  باور

 .بود  بیهم عج

 .ازدواج داده بود شنهادیو بدون فکر پ ده ینسنج

 ...اما

 !نبود مانیپش

 .خواستیعاشق حورا نباشد اما ... حضورش را م دیشا

 !خواستی م یشگیهم

 .بود  یاش ناراضحورا در خانه وقت بود که از مهمان بودن یلیخ

 !دیستر د،ی خودش د یقدم کیکه رفتن حورا را در  امشب

ترس را با گوشت و پوست خود احساس   اشی در زندگ  بارنیاول  ی برا

 .کرد

  شنهاد یآن لحظه حاضر بود با چنگ و دندان حورا را حفظ کند، پ   در

 !بود اشنیازدواج کمتر



 

 .به حمام پناه برد شهیرا برداشت و مانند هم اشحوله

 .را بست شیهاآب سپرد و چشم ی را به گرما  تنش

 ...دیکشیآرش و احساسش به حورا خجالت م ی ادآور ی از

 !ناموس آرش بماند اما نمانده بود شیداده بود حورا برا قول

 :را باال آورد و زمزمه کرد سرش

کس - به  داداش،  که    یببخش  ندارم  بهش   ی ادگاریاعتماد  هاتو 

 ...نداشتم ی ابسپارم. چاره 

. حورا نسبت  امبهیبا حوراست! من جون هم بدم براشون بازم غر  حق

 .نسبت دار شم خوامی... منم م خوادی م

 .بخار زده حمام انداخت نهیبه آ ی نگاه

 .ندی تا صورتش را واضح بب دیکش شیدستش را رو کف

 .بود انیصورتش نما ی حورا همچنان رو فیظر ی هاانگشت رد

 .د زدو لبخن  دیاش کشبه گونه  یدست

 :تکان داد و گفت ی سر همزمان



 

 !کردمی به حورا بودنت شک م ی زدیاگه نم -

_______________ 

       روز دختر هیهد نمیا

 وهفده صد یسپارت#

 .تخت خواباند ی کرد و رو ضیتعو هیو با گر یعل ریام ی هالباس

نکند، از اتاق خارج شد و به   دارشیب  شیهق هاهق  نکهیترس ا   از

 .طرف هال رفت

 هیرا بغل گرفت و بلند تر از قبل گر  شیهامبل نشست و زانو   ی رو

 .کرد

که    یلیگرفته باشد از س  لی  ریام  شنهادیاز پ  نکهیاز ا  شتریب  دلش

 .به صورتش زده بود خون بود

 .کردینم  شیرها ی اه یوجدان و احساس ندامت ثان عذاب

 .وجدانش را خفه کند  نیاز ا شتریب  نتوانست

 .کرد پیرا برداشت و با بغض تا لشیموبا



 

م “  نشناسخوامیمعذرت  نمک  آدم  من  ام   ستمین   ی ...  .  لی  ریآقا 

دارم   دم یلحظه کنترل خودمو از دست دادم نفهم  هی...دیحاللم کن 

 ” .کنم یم یچه غلط

 .فوت وقت ارسال کرد  یو ب نوشت

  ی بود، کم   ختهی که وجدانش دور گردنش آو  ی طناب دار  دیشا  تا

 .آزاد شود

 ی رو   لشیموبا  امکیپ  ی که تازه از حمام آمده بود، با صدا  لی  ریام

 نیگزیوقت بود جا  یلیکه خ  ” حورا  “ تخت لم داد و با تعجب به نام  

“zan dadssh” شده بود چشم دوخت. 

 ... را به سرعت باز کرد و امکش یپ

 .دل حورا یپاک  ی برا دیلرز دلش

 شنهادش یپ   یاز قبل به درست  شتری هر لحظه ب  خودش نبود اما  دست

 .آوردیم مانیا

 .کرد پی انداخت و تا ی را کنار اشحوله

 ” .می حرف بزن نییپا ایب “ 



 

 .که حورا نوشت  د ینکش یطول

 ” ...خوابه یعل ریام “ 

 .کرد  پیتا  شیهالباس   دن یسمت کمدش رفت و همزمان با پوش  به

 “  !ی. آروم و منطقمیبا هم حرف بزن دیباال... با  امیمن م “ 

 .ستادیبه سرعت ا لی ریام امکی از خواندن پ بعد

 ....داشت  یبیعج استرس

 :دیو نال  دیدور خودش چرخ سرگردان

 بگم؟  دیبا یکنم؟ چ کاریحاال چ ی وا  -

 .اتاقش رفت تا چادرش را سر کند به

به   خوردیکه به در م  ییهاتقه  یچادر، صدا  دنی همزمان با پوش 

 .را داد لی ریآمدن ام دیو نو دیگوشش رس 

 وهجده صد یسپارت#

  ی حرف چیگشود و بدون ه لی ریام ی در را به رو  ی ظاهر یآرامش با

 .ستادیعقب ا



 

  م یبه صورتش انداخت و آرام داخل شد و مستق  ی ارهینگاه خ  لی  ریام

 .ها رفتسمت مبل 

 :دیکوتاه و مختصر پرس  نشان،ی ب  نیاز جو سنگ  فرار ی برا

 ن؟ی خوریم ی چا -

 :به کنارش اشاره کرد و جواب داد لیریام

 .م یحرف بزن نیبنش ایحورا، ب  ومدمین ین یشب نش ی برا -

 .نشست لی ریاسترس سرش را تکان داد و سمت چپ ام با

 :قبل از آن که او شروع کند، زمزمه کرد سپس

ب -   گه یشما رو... د  شنهاد ی. منم پنی منو فراموش کن  یادب  ی شما 

 .مونه ینم یحرف

 :گفت  تیتکان داد و با جد ی جواب حورا سر در

دل - کن.  ا  اریب  لیقانعم  پرونده  وگرنه  حورا.  بسته    نیبرام  بحث 

 .شهینم

 :و جواب داد دیچرخ لی ریبه سمت ام  کالفه



 

کردنش    انیب یو بن غلط! فکر کردن بهش غلط! حت  خیچون از ب -

 !هم غلط

 :اخم نگاهش کرد و گفت با

  س ی اگه بحث دلت ن  ح؟یچرا؟ چرا من غلطم و اون مردک صح -

  .حرفشم نزنم گهیقانعم کن که د

 :انداخت و با غم زمزمه کرد نییرا پا سرش

ناموس آرش بمونم.    نیره... قول دادنگاهتون روم هرز ن  نیقول داد -

 ...رفته  ادتونیاما ظاهراً 

 .ختندیسرش ر ی رو یخیسطل آب  انگار

 .حورا نشست ی پاها نیی مبل بلند شد و پا ی از رو ناباور

 :را به چادر حورا رساند و گفت دستش

  کار یاز گل نازک تر بهت گفتم؟ چ  ییمن نگام هرز رفته روت؟ جا -

 حورا؟  ی زیبه ه یکنی کردم که متهمم م

 ر یبه ام   رد،یرا بگ   ش یهااشک  زشیر  ی داشت جلو  یکه سع   یحال  در

 :نگاه کرد و آرام جواب داد لی



 

  ه؟یازدواج مسخره چ نی ا  ی تون برا ی پافشار لیپس دل -

 :تعارف جواب داد یو ب دیکش شیموها  نیب  یدست

عادت.   رت،یغ  ت،یاحساس مالک  ، ی ... وابستگی بر  خوام یچون نم -

 .حورا  ی خونه بر  نیاز ا   خوامیانتخاب اسمش باتو. اما نم  دونم،ینم

 ونوزدهصد یسپارت#

 :درد نگاهش کرد و گفت با

  .بودم که بمونم   ومدهیمن ن -

رو   ی اگهیمرد د  تونمی. حورا من نمیخوام بمون  یاما االن من م -

 .خواسته آرش و فراموش کنم تونمی . نمنمیبب  یعل  ریکنار تو و ام

  .صداش تو گوشمه که ازم خواست مواظبتون باشم  هنوز

 .عقب رفت ی شد و قدم بلند

 .دی کش شیبه موها یو دست ستادی به حورا ا پشت

 :ادامه داد ی جد  یبا لحن همزمان



 

داد  - برو... خودخواه  ی اگه دل  بعد    یکه کس  یبهش،  توقع کنه 

 .یآرش عاشق نش

،نم  رهیگ  دلت حورا  و   خوامینمون  برو  باشم.  دلت  شرمنده 

 .خوشبخت شو. منم از دور هواتو دارم

  .ی ذارم بر ینم ست، یوسط ن نیدلت ا ی اگه پا اما

 .ستادیا لی ریپشت سر ام یآرام ی هاشد و با قدم  بلند

با  آرش    ی که برا  نجوری. همدمیجنگیمن اگه عاشق بودم براش م -

 ...دمیهمه جنگ

 :دتر ادامه داکرد و آرام  یمکث

  .بشه  یعل  ریام  ی برا  ی خوب  ی بابا  تونهی . پس مشهی اون مرد پدر نم -

 .کنه ی کنار من خوشبختش م ی هم... دوست داره، پس زندگ منو

نم  تونیزندگ  خوامینم  ؟یشما چ  اما تباه کنم.  فرصت   خوامیرو 

 .رمیعاشق شدن و آرامش رو ازتون بگ 

نداره.    یشما تموم  ی دردسر... با موندن من دردسر ها  یعنی  حورا

در حق جوون م  تون یچرا  ال   ن؟ یکنی ظلم  ...  ییها  ن یبهتر  قیشما 



 

پاسوز منو بچم   یزندگ  هی  قیال  آروم و بدون تنش. چرا خودتونو 

 ن؟ یکنی م

 :و قاطعانه گفت  دیسمت حورا چرخ به

 !ی بر ذارمی پس نم -

 ن؟ی کنیچرا به حرفام توجه نم -

 :زد و جواب داد ی کوتاه لبخند

 .ستیمهم ن  یشد. الباق سریمهم موندنت بود... که م -

 ستی وبصد یسپارت#

 .مبل نشست ی برداشت و رو لی ریرا از چهره آرام ام نگاهش

 :قاطعانه جواب داد همزمان

 !من هنوز قبول نکردم -

 :جواب داد ،ی کنار حورا نشست و در کمال خونسرد بافاصله

کنم حورا. به آرش قول دادم مراقبت باشم،    لیتحم  خوامی منم نم  -

 ؟ی بهش ندار یحس چیکه ه یبش یبعد اجازه بدم زن کس



 

  .ی بر یتونیم !ی آزاد یاگه عاشقش گفتم 

به قول خودت،   دونمی م  ی! چطور وجدانم و آروم کنم وقتیست ین  اما

 ؟یازدواج کن ی خواینجات من م  ی برا

 :تر ادامه دادرخ حورا انداخت و آرام م یبه ن ی نگاه

.  ن یستیمن ن  یمزاحم زندگ  یرعلیبه همه مقدسات قسم که تو و ام  -

  .م یاالنم راض یحورا به جان خودت، من از زندگ 

 یمن بمون، ول  ش یپ   یستیبرو. اما اگه ن  یاگه عاشقش  گمیم  بازم

 .لی ریبه عنوان همسر ام بارن ی! ایشگیهم

 .خونه نیبشو خانم ا ،یمهمون بودنت ناراض از

  .یصاحب خونه که معذب نباش  بشو

 .به حضورت کنمی افتخار م منم

 .را نداشت لی رین به صورت امنگاه کرد ی رو

نم  چیه هم  را  تصورش  روز  یوقت  که  به    ی کرد  راجع  که  برسد 

 !فکر کند لی  ریازدواجش با ام



 

 .دیدیآدم م ی برا ی د یخواب جد کیهر روز  ایدن اما

 ...کند اما  غیدر  لی   ریفرصت عاشق شدن را از ام  خواستی نم  دلش

 .خودش که تعارف نداشت  با

  م یکه حق نداشت خودخواهانه تصم  ی مادر تنها بود! مادر  کی  او

 .ردیبگ

شغل   ینداشت...پول نداشت، خانه نداشت. حت  بانیکه پشت  ی مادر

 .هم نداشت  یثابت

 !پوچ بود لی ریکه رسماً بدون ام ی مادر

  باز اتاق انداخت و نوزادش را در خواب تصور  مهیبه در ن  ینگاه  م ین

پسرکش فکر   یبه خوشبخت  اش،ماتیبود در تصم اشفه یکرد... وظ

 .کند

 .شدی م یرعلیام ی برا یقطعا پدر خوب لی ریام

 .را شک نداشت نیا

 .شکست لی ریخانه را مجدداً ام سکوت



 

  ...من منتظر جوابم حورا -

 :زمزمه کرد یخجالت و دو دل با

 .نیریکه... شما بگ  یمیهر تصم -

________________ 

 ک یوستی وبصد یسپارت#

 ”ده روز بعد “ 

تر دور خودش اش را محکمحمام را پشت سرش بست و حوله  در

 .دیچیپ

مات   ی الحظه  شی رو به رو  ریتصو  دنیرا باال آورد اما با د  نگاهش

 .ماند 

 .سمت تخت خواب رفت یلرزان ی هاقدم  با

 یی بای! که به زاسیدسته گل    کی جعبه بزرگ قرمز رنگ و    کی

 .خوردی آن به چشم م ی شده بود، رو دهیتمام در هم تن

 .د ییبو  قیتخت نشست و دسته گل را برداشت و عم  ی با تعجب رو 



 

 .لبخند زد شیهایمشغولوجود تمام دل با

 ...کرد ی آرامش م شهیهم اسی ی بو

 .بود  دهیفهم یرا به خوب نیا لی ریظاهراً ام و

گذاشت و جعبه قرمز رنگ را باز    شیسر جا  اطیگل را با احت  دسته

 .کرد

 .دیاش چکگونه ی رو ی لبخند، قطره اشک ی جا بارنیا

 ریام  یدر خفا زن شرع  گریتا دو ساعت د  شدیهم باورش نم  هنوز

 .شود یم لی

رنگ را از داخل جعبه برداشت و با دقت نگاهش   دی بلند سف   راهنیپ

 .کرد

 .بود دهیبه لباس بخش ی االعادهفوق  ییبایساتن براقش ز جنس

 .بود اشقه یبودنش کامال باب سل  دهی البته پوش و

 .بپوشد گرید قهیتخت انداخت تا چند دق ی را رو لباس

 .به جعبه انداخت ی گرید نگاه 



 

هم    ریدار حر چادر گل  کیو    یجفت کفش پاشنه تخت طوس  کی

 .خوردی به چشم م

 .افتاد ی آن، کاغذ نیرا دراز کرد تا چادر بردارد اما از ب دستش

 .گذاشت و کاغذ را برداشت شیتعجب چادر را سرجا با

د “  که  سع   ریببخش  سل  یشد...  به   کی نزد  اتقه یکردم 

 ” ادیخوشت ب  دوارمیباشه..ام

 .گذاشت و بلند شد  ی را کنار کاغذ

 ...خانه بود نیعروس ا گریچند ساعت د تا

پ  یلی  ریام  زن ماه  تا چند  امروز   شیکه  و  بود  نامزدش  پسرخاله 

 .شدیهمسرش م

 ودو ستی وبصد یسپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .شد کینزد نهیبه قدم به آ قدم

 .انداخت  نیزم ی را از تن خارج کرد و رو  اشحوله



 

 .اش را لمس کردروح یرساند و صورت ب  نه یه آرا ب دستش

 .تر مرور کرد قیروز گذشته را دق ده

داده بود، رفتارش   لی  ریکه در لحظه به ام  یاز دادن جواب مثبت  بعد

 .کرد رییتغ یبه کل

استخدام کرد تا   ی وقت  مهیپرستار ن  یرعلیام  ی اطالع او، برا  بدون

 ل،یریکند و به گفته ام   ی خودش سپر  ی را برا  ی شتریحورا زمان ب

 .باشد  ی مادر شاد

ازدواج را پنهان    نیا  لی  ریام  کردی خالف تصور حورا، که گمان م  بر

 .ازدواج را داد نیخبر ا شانل ینگه دارد؛ او به تمام فام

 .خبر خوشحال شده بود، افرا بود نیکه از ا ی البته تنها کس و

زمان    شتریب  گریساعت د   کید  به ساعت انداخت و متوجه ش  ی نگاه

 .ندارد

 .را برداشت و به تن کرد لباس

 .دور خودش زد و لبخند زد یچرخ

 .تنش بود تی کامال اندازه و به اصطالح ف لباس



 

 اشیشیبه اندک لوازم آرا   ینشست و با دو دل  یشی آرا  یصندل  ی رو

 .چشم دوخت

روحش را جال   یصورت ب   یگرفت کم  م یو تصم  دیکش   ی قیعم  نفس 

 .دهد

به کرم پودر نداشت و البته خودش هم از چرپ   یاجیاحت   پوستش

 .بود زاری بودن پوستش ب

 .اش را پنهان کردچهره  یدگیرنگ پر  یکم ،یمیرژ گونه مال با

 .که داشت دوخت ینگاهش را به دو رژ لب  سپس

 .داشت رهیت ی اتناژ قهوه ی گریو د  یکالباس  یکی

 .دیکش شیهالب ی رنگ را برداشت و آرام رو ی کالباس رژ

 .بماند  یاز آن باق  ی ارنگش را محو کرد تا فقط هاله  یانگشت کم  با

کم  ی برا  سپس  ختام،  انتها  ملیر  یحسن  و   شیهامژه   ی به  زد 

 .برخاست

 .د یکرد و چادرش را پوش س یرا گ شیموها

  



 

 وسهستی وبصد یسپارت#

با اتمام کارش، چند تقه به در اتاقش خورد و پس از آن   همزمان

 .داخل آمد یرعلیپرستار ام  م،یشم

 .دیبر دیامنتظرتونن. اگه آماده نیی دکتر گفتن پا ی آقا  زمیعز -

 .را برداشت اسشیتکان داد و دسته گل  ی استرس سر با

 .ستادیبه سمت در رفت و مجدداً ا  یقدم

 .کردیحس مختلف را تجربه م نیآن واحد چند در

 .آن ها، ترس بود نیترپر رنگ که

 .باشد یقیکه نتواند همسر ال  دیترسی م

اما  دست نبود  ام  خودش  مقابل  کم   یادیز  ل،ی  ریدر  را  خودش 

 .دیدی م

 .بود اشی داریکابوس ب   نیحس آزاردهنده، بزرگتر نیا و

 :جلو گذاشت و گفت یقدم د،یکه تعلل او را د میشم



 

شا - خداست...  دست  ما  سرنوشت  پست   یزندگ   دینامه  و   یمون 

 د یداشته باشه. اما ته همه قصه ها خوشِ...پس دلتونو بسپار  ی بلند

 .کنه یبه نحو احسنت کارگردان دیبه خدا و اجازه بد

چهل   بایپرستار تقر  د،یمهربان را در آغوش کش  میزد و شم   ی لبخند

 .بود شیبرا یهمزمان خوب  ،یرعلیام ی ساله

 .م کنه آروم یک یداشتم  ازیجان. ن می ممنونم، واقعا ممنونم شم -

 :چند ضربه آرام پشت کمرش زد و گفت میشم

 .در انتظار هر دوتاتونه ی برو که ان شااهلل خوشبخت -

 .آمد  نییسپرد و از پله ها پا میرا به شم  یرعلیام

 .د یرا شن لشیموبا امکیپ ی به در واحد صدا دهینرس

  امکیانداخت و پ  ” هیهان   “ و نام     لیبه صفحه موبا  یتعجب نگاه  با

 .را خواند

 ”!!!آدرس محضر و رد کن خانوم دکتر “ 

____________ 



 

       به مناسبت والدت امام رضا هیهد پارت

 وچهارستی وبصد یسپارت#

 .تماس را لمس کرد کونیتعلل کند و آ تنتوانس

 .داد هیلبخند را به لبش هد ه،ی شاد هان ی که صدا د ینکش یطول

 حالک عروس خانوم؟  فیک -

 :زد  شیعشق صدا با

 .هیهان -

هارو واسه دکتر عشوه  نیچه طرز صدا زدنه چندش. ا  نیزهرمار! ا -

  .ایجونت ب 

 .د یکش نییپا در را رهیهمزمان دستگ دیبلند خند ی صدا با

 ...کشمی خجالت م ی نجورینگو ا -

 :ادامه داد یکرد و با دو دل  یمکث

ناراحت   یعنیمحضر؟    ییایب   ی خوایم  ی جد  ی جد  ه،یهان - ازم 

 ؟ یستین



 

 :و گفت دیجوابش غش غش خند در

که به همه   شهی. نمنهی هم  ی حورا؟ خواستگار  ی شد  وونهیبرو بابا د -

  کنه ی دکتر جماعت و ول م  یجواب مثبت داد! بعدشم کدوم اسکول

کار    یپرسی محضردار جوراب بو گندو؟ واال از من م  هیبه    چسبهی م

 .ست یکار تو ن ،ی هاد ی هاجوراب ی . شستشوی کرد ی اعاقالنه

 .و سرش را تکان داد دیخند

  !در تو مُرده یخداروشکر ظاهراً ناراحت -

 :ام تر ادامه دادآر سپس

 ییای. ب کنمیم  امکیو برات پ  قیشم. آدرس دق   نیسوار ماش  دیبا -

 .حتما

 .ی اونجام. فعال بابا ی اقهیراحت، دو دق التیخ -

 .شد  نگیپارک یقطع کرد و راه یرا با خوشحال تماس

 وپنج ستی وبصد یسپارت#

 .ش فکر کردرازآلود ندهیفرمان گذاشت و به آ ی را رو  سرش



 

 ...روز عقدش بود و او امروز

 .زدی مهسا و آرش چرخ م ری تصو نیب  ذهنش

 .نداشت  مانیا  اشم یتصم یهم به درست  هنوز

 ایشان هست  که انتخاب کرده، به صالح  یراه  دانستی هم نم  هنوز

 .ریخ

  ...بود یراض یول

  یزیچ  نیترپررنگ  ،یعل  ریحورا و ام  یحضور دائم  کردیم  احساس

 .را داشت  شیبود که تمنا

 .داد امیباز به افرا پ  شتریب نانیاطم ی را بلند کرد و برا سرش

 “ اس؟آماده زیهمه چ “ 

 .که جواب داد د ینکش یطول

 ” محضر رمیآره داداش، دارم م “ 

  بش یرا داخل ج  لیموبا  یفرستاد و گوش   یقلب   کریجواب افرا است  در

 .گذاشت



 

دستگ   همزمان پا   رهیحورا  را  گفتن سالم   د یکش  نییدر  از  بعد  و 

 .سوار شد  یکوتاه

 :نگاهش کند، پاسخ داد نکهیزد و بدون ا ی کوتاه لبخند

 .زمیسالم عز -

دغدغه   با نم  یدرون  ی هاوجود  دلش  داشت،   چیه  خواستیکه 

 .خاطر حورا را مکدر کند ی زیچ

 .برود  شیپ  یعیشان کامال طبداشت روند ازدواج دوست

  .بود یخود خأل بزرگ ی ها... به خودچند نبود خانواده هر

باز به هرحال تمام تالشش را کرده بود تا حورا احساس کمبود   اما

 .نکند 

اصرارها  یط برخالف  گذشته  روز  راض  ی ده  حورا  خر  یاو،   د یبه 

 .کردی مختلف، فرار م  ی هاازدواج نشده بود و هر بار با بهانه   حتاجیما

هر آنچه    ییداد مزاحمش نشود خودش به تنها  حیترج  گریهم د  او

 .کرد هیاست را سخاوتمندانه ته ازین کردیکه احساس م

 وشش ستی وبصد یسپارت#



 

 .دیمحضر پارک کرد و به سمت حورا چرخ ی جلو

 :در نگاه معصومش زمزمه کرد رهیزد و خ ی کوتاه لبخند

که   یآرامش  نیعاشقتم، اما ا  گمی. نم ستمین  ییمن آدم دروغ گو -

حورا...از ته   میازدواج راض  نیو دوست دارم. من به ادر کنارت دارم

 .دلم

تا همان دو سه   دیجلوتر کش  اطیکرد و چادر حورا را با احت  یمکث

 :داد تر ادامهرا بپوشاند، سپس آرام شیتار موها

.  چه یتو خونمون بپ   ی رعلیتو و ام  یهاخنده   ی دائم صدا  خوامیم -

 .بغضت باشه نیآخر نیپس قول بده ا

  

 .نگاه کرد لی  رینوک انگشت نم چشمانش را گرفت و به ام با

 :تعارف جواب داد یزد و ب ی کوتاه لبخند

 .ن یبش مونیازدواج پش  نیبعدها از ا ترسمیم -

رو  دسته از  خنده  با  را  و  ی پا  ی گل  برداشت  نوک   حورا  به  آرام 

 .دماغش زد



 

 :صادقانه زمزمه کرد زمانهم

که عاشقت هم    یبه روز  ی ازت بگذرم... وا  تونمیعاشق نشده نم  -

 .بشم

 .کرد تربا ی بلند رعد و برق، ز ی را صدا نشانی ب  نیدلنش ی فضا

 .نداختا ی به آسمان اَبر  یجلو نگاه شهیاز ش لی ریام

 .بارهیکه االن بارون م میبر -

رفت تا به    نیماش  گریشد و سمت د  ادهیاز حورا پ  ترعیسر  سپس

 .حورا کمک کند

باز کرد و با جمع کردن ادامه چادرش، کمک    شی را برا  نیماش  در

 .شود ادهیکرد پ

  وهفتستی وبصد یسپارت#

با آرامشپله  کی به    کی  ل،ی  ری به شانه ام  شانه باال   ی ظاهر  یهارا 

 .رفت

 .کردیبا خودش تکرار م  سرسختانه



 

ندار “  کن  ی حق  مرور  رو  آرش  با  عقدت  نداریروز   زم یه  ی ! حق 

 ”!ی . حق ندار یروشن کن  خاطرات رو

 ل یتبد  هیداشت به گر  یشد که سع  یبغض  ش،یهاآخر تمام تالش  در

 .نشود

 .به اتاق مورد نظر رفت  ل،ی  ریام ییراهنما با

بغضش    زدند،یو حرف م   ستادهیا  مانهیکه صم  هیافرا و هان  دنید  با

 !دی شد و حس بدش، نور ام ی لبخند

 .به سمتشان قدم برداشت لی ریاز ام جلوتر

ب   یلیخ  آمدنشان بود...  بو  شکیارزشمند  معرفت    ی حضورشان 

 .داشت

 .بغلش کردند مانهیلبخند زدند و صم دنش،یو افرا با د هیهان

 :افرا زد و با خنده گفت ی به پهلو  یبا آرنج، ضربه آرام  هیهان

 !شنیم ییایدر  ی نکرده، پر شی که آرا یینایاز ا ادی بدم م نقدریا -

  یرا بدهد، افرا اخم اشیشوخ از آن که حورا وقت کند جواب قبل

 :پاسخ داد هیکرد و رو به هان  یشینما



 

  ت ی ها. من نها  یکن  تیعروس خاندان کرامت و اذ  نمینب  ی آ  ی آ -

 .برهی م خ یتا ب خ یزنشو ب ی اما داداشم سر بدخواه ها کنم یاخم م

که تا االن نزد عاقد بود، همزمان با جمله افرا به جمعشان    لی  ریام

 .اضافه شد

و دستش را با فاصله دور کمرش نگه داشت و    ستادیحورا ا  کینزد

 :با لبخند گفت

   کرده؟ تیزن منو اذ یک -

 :باال برد و گفت میرا به نشانه تسل شی هادست  هیهان

 .دکتر ی آقا میما تسل -

 .ادامه داشته باشد شانیهاعاقد، نگذاشت خنده  ی صدا

 .لطفاً  دییبفرما ،یعروس و داماد گرام -

 وهشتستی وبصد یسپارت#

 .انداخت لی ریبه ام  ی نگاه

 ...لحظه هم فکر کند  نیدر آخر استخوی که م  انگار



 

گوشش   کیسرش را خم کرد و نزد  د،یکه تعلل حورا را د   لی  ریام

 .زمزمه کرد

 .میسازی م یباهم خوشبخت  -

سرش را   لی  ریاش نشاند و در جواب امبه چهره  یشینما  ی لبخند

 .تکان داد

عروس و داماد رفت و سمت   گاهیسمت جا  ینامطمئن  ی هاقدم   با

 .چپ مبل دو نفره نشست

ام  ی اه یثان آ   ن یبا کمتر  لی  ری بعد،  از  و   نه یفاصله کنارش نشست 

 .نگاهش کرد

 .کمتر از استرس حورا نبود ز،یخودش ن  استرس

 .درد داشت شیشان هم براکه گفتن ییهابود از حس سرشار

ااما تر   با کمک حورا   ،یخوشبخت  ی داشت جستجو  مانی...  آسان 

 .است

به گوش ام  همزمان کرد و    کینزد  لی  ریبا شروع عاقد، سرش را 

 :گفت 



 

  ن؟یقرآن رو بهم بد شهیم -

چند  ی سر و  برداشت  سفره  وسط  از  را  قرآن  و  داد  بار   نیتکان 

 .د یبوس

 .به سمت حورا گرفت و آرام زمزمه کرد  یآن را دو دست سمت

 .ذره بلند بخون که منم بشنوم هی -

 :انداخت و گفت لی ریبه ام یبا گرفتن قرآن، نگاه  همزمان

 .ین یکه شما هم بب  نمونی ب  رمیگیم -

 :زد و صادقانه جواب داد ی لبخند

. مثل تو ستمیرو بلد ن  ی اگهید  ی سوره  ک،یکوچ  ی هااز سوره  ریغ -

 .خونم یقشنگ نم

 .تانداخ نییزد و سرش را پا ی لبخند

را جستجو   میگذاشت، سپس سوره مر  ی شانیو بر پ  د یرا بوس  قرآن

 .برسد تالوت کرد  زین ل ی ریکه به گوش ام ی کرد و طور

 الرََّحِیمِ نِٰ  اللََّهِ الرََّحْمَ بِسْمِ



 

 ﴾ ۱﴿  کهیعص

 ﴾ ۲﴿رَحْمَتِ رَبَِّکَ عَبْدَهُ زَکَرِیََّا  ذِکْرُ

 ﴾ ۳﴿  خَفِیًَّا نِدَاءً رَبََّهُ ٰ  نَادَى  إِذْ

رَبَِّ إِنَِّی وَهَنَ الْعَظْمُ مِنَِّی وَاشْتَعَلَ الرََّأْسُ شَیْبًا وَلَمْ أَکُنْ بِدُعَائِکَ   قَالَ

 ﴾ ۴﴿رَبَِّ شَقِیًَّا 

 ونهستی وبصد یسپارت#

 .بود شی صدا ی بایو او محو صوت ز کردیتالوت م حورا

 .را بلد نبود شانی معنا

حورا   دانستی نم  یحت خواندن  لحن  اما  است؛  قرآن  سوره  کدام 

دلنش و  آرامبخش  م  ن یآنقدر  احساس  که  حالش   کردی بود 

 !استخوب

م  ایآ  ،یسرکار خانم حورا ملک - بنده وکالت  با    شما  دیدهی به  را 

بهار آزاد   هیمهر و تعداد   د،یجلد کالم اهلل مج  کی   ،ی پانصد سکه 

گل   شاخه  دائم  اس،یهزار  نکاح  و  عقد  آقا  یبه   ل یریام  ی جناب 

 اورم؟یکرامت در ب



 

 :و قاطعانه گفت  دیچرخ لی ریسمت ام  به

 !رو قبول ندارم هیمهر نیمن ا -

 :پاسخ داد لی ریسرش را باال آورد و قبل از ام عاقد

 ن؟ینکرد  دیدخترم؟ مگه قبالً ق هیمنظورت چ -

پا  شیصدا  لی  ریام به شکل  نییرا  و  بشنود   یآورد  تنها حورا  که 

 :زمزمه کرد

  یاالن به عاقد گفتم. مشکل  هوی  م،ینبود دربارش حرف بزن  ادمی -

 .اعالم کن  ی هر تعداد سکه که دوست دار ستین

 :زد و رو به عاقد گفت یلبخند کوتاه حورا

  .آقاحاج  هیچهارده سکه کاف -

 !حورا  -

 :دیباعث شد با اقتدار نگاهش کند و بگو لی ری ام گرخ یتوب لحن

 ی چهارده تارو هم برا  نی. هملی  ری آقا ام  ستم ین  اتیمن اهل ماد -

 .برام ارزش نداره هیمهر یااحترام به شما گفتم. وگرنه ذره 



 

 .و بحث را ادامه نداد دیکش ششیبه ته ر  یدست لی ریام

 .حق حورا بود هیمهر

 .خواستی همان باشد که دلش م دادی م حیترج

 .نداشت ی پانصد سکه، فرق ایاو چهارده سکه  ی برا وگرنه

تعداد سکه تکرار کرد   رییغبار دوم همان جمالت را با ت  ی برا  عاقد

 :او، افرا گفت ی که حواسش باشد، پاسخ نداد و جاو حورا بدون آن

 .خوادی م  یلفظ ریعروسمون ز  -

با جعبه    فشی قبل از جواب دادن حورا به سمت ک  سپس رفت و 

 .برگشت  ییبایجواهرات ز

 یوسصد یسپارت#

 آبروی بب ینج#

 سیخودش، سرو   قهی روز عقد به سل  ی اصرار کرده بود برا  لی  ریام

 ن یباتریاز ز  یکیتمام،    قه یکند و او با سل  هیحورا ته  ی را برا  ییبایز

 .کرده بود ی داریرا خر شاننیترفیو ظر



 

 .بازگشت  شیداد و سرجا لی ریرا به دست ام جعبه

 :جعبه را به سمت حورا گرفت و گفت لی ریام

 .قابلتو نداره  -

 :گرفت و خجالت زده زمزمه کرد  ل ی  ریتعجب جعبه را از دست ام  با

 .نبود کارهانیخدا الزم به ابه  ن؟یدیچرا زحمت کش  -

 اد؟ی خوشت م نی نکردم، باز کن بب ی کار -

 شیرو  ش یپ   سیو محو درخشش سروباز کرد    یرا با آرامش  جعبه

 .شد

 .کردیبود که تصورش را م ی زیاز چ باتر یو ز  ترفیظر

 .ممنونم واقعاً قشنگه یلیخ -

 .شان را قطع کردبحث  عاقد

 لم؟ یبنده وک   ایآ  د، ی رو هم به حمداهلل گرفت  ی لفظ  ری عروس خانم ز -

 .دهانش را قورت داد آب

 ...را بست شیهاچشم



 

 .در نظرش آمد یرعلی معصوم ام  چهره

 ...بود اما یسخت اعتراف

 .داشت اجیاحت لی ریام ی هاتیحما به

 .داشت ازی پناه بودنش ن  به

 .بود اتیمانند آب، از واجبات ح لی ریام حضور

  !نبود  عاشقش

  اج یپدر احت  تیبه حما  یعل  ریبا خودش که تعارف نداشت، ام  اما

 !داشت

 .دلش نجوا کرد ی گرفت و تو ینفس

 ”فقط به خاطر پسرم“ 

 !در ذهنش ی اجازه نگرفت. حت  یاز کس نباریا

 .کردی م ی ریاش جلوگ خانواده ی نام اعضا ی ادآوریاز  سرسختانه

باعث    ادشانیزخم دلش خشک شده باز    ی حاال که کم  خواستینم

 .شود ی زیخونر نیا ی ریاز سرگ



 

 !نکرد  ینیعروس ها مقدمه چ  گریمانند د یحت

ا  هب باز  نیقول خودش،  م   ی لوس  قلب   خواستیها دل خوش  و 

 !عاشق

 ...لی رینه او داشت و نه ام که

 :کوتاه و مختصر جواب داد ل یدل نیهم به

 !بله -

 ک یویصدوس یسپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .به منطقش بله گفته بود بارنیا

 ...از احساس فارغ

 .اشرنگ دخترانه یصورت ی هااز حس فارغ

 .مادرانه بله داده بود بارنیا

 ...پسرکش ندهیداده بود به آ بله

 .لی ریحس پدرانه ام نیداده بود به تضم بله



 

 !خون بود اما ... منطقش خوشحال دلش

م  با بابا  گفتیخودش  لوس  ی گور  و  باباشیهای بازدل  گور   ی ... 

 !اشافراد گذشته ی ... گور باباشیبایعشق و حس و حال ز

 .شده بود مادر

 گر؟ یبود د نیهم ی مادر

 .دیشیاند یبه خودش نم ماتشیدر تصم  ی اکه ذره  نیهم

اولو  نیهم ناخواه  خواه  زندگ  ت یکه  خدا   اش،یتمام  فرزند 

 .اش شده بودخواسته

نق  آنقدر  غه یبود که متوجه نشد ص   اشضی محو احساسات ضد و 

تر از هر محرم   ش،ی چند لحظه پ  بهیشده و حاال مرد غر  ی عقد جار

 .اش نشستهشانه به شانه  یمحرم

 :جعبه حلقه را باز کرد و گفت لی ریام

 .انحورا ج -

 .خارج شد الیو از عالم خ دیپلکش پر لی  ریصدا زدن ام با



 

 ی و افرا انداخت و بدون حرف  هیبشاش هان  ی هابه چهره   ینگاه  ابتدا

 .نگاه کرد لی ریبه ام

 .لطفاً دستت رو بده  -

ام  نگاهش از  ظر  لی  ری را  حلقه  به  و  ز  فیبرداشت  داخل    ی بایو 

 .دستش انداخت 

 ودو یصدوس یسپارت#

 .حرف نگفته دلش را خواند لی ریام

 :شد و زمزمه کرد لیبه سمت حورا متما یکم

  م یافرا دستت کن، دلش به ازدواجمون خوشه. اما... رفت  ی لطفا جلو -

 .ستین ی اجبار چیه  اریدرش ب یخونه دوست نداشت

 .لبخند زد تلخ

 .سوختی م یاز هرکس شتریب لی ری به حال ام  دلش

 .دانست او هم دوستش ندارد یم

 ...ازدواج داده ن یاز او و فرزندش تن به ا تیحما  ی برا دانستی م



 

 .به ازدواج بود یو راض  دانستی م

 ...خودخواه شده بود دیشا

م  یکس برا  کی  دانستی چه  است   ی مادر،  فرزندش حاضر  نجات 

 .خطاها را مرتکب شود نیبدتر

 ی گرفت و منتظر ماند تا جلو  لی  ریلرزانش را به سمت ام   دست

 .خوش و خرم باشد زیچشمان افرا... همه چ

و سع  اشرهی نگاه خ  لی  ریام برداشت  از صورت حورا  با   یرا  کرد 

 .دهد ی برخورد حلقه را داخل انگشتش جا نیکمتر

با   هیبا به دست کردن حلقه، افرا و هان   همزمان سکوت محضر را 

 .درهم شکستند  شانیهادست و سوت ی صدا

به لبخند باز    لی ریحورا و ام  ی هاموجب شد تا لب   جانیه  نیهم  و

 .شود

 ؟یحلقه داداشم چ  -

 .دیچرخ لی ری ترس سمت ام با



 

  یبرا  دنیبود که به حلقه خر  تی اهم  یب  شیازدواج برا  نیا  آنقدر

 .فکر نکرده بود ی اذره ل،ی ریام

را با آرامش    شیهاکه متوجه احساس حورا شده بود، چشم   لی  ریام

 .دامن حورا گذاشت  ی باز و بسته کرد و نامحسوس جعبه حلقه را رو 

 وسهیصدوس یسپارت#

 .دهانش را قورت داد و جعبه را باز کرد آب

 .فرشته بودشک  یمرد ب نیا

 .کردیتر اش مشرمنده هیبه ثان  هیکه ثان ی افرشته 

تا چه   دانستیکه نم  ی حلقه خودش را برداشت و با لبخند  ست

 :زمزمه کرد کندی جلوه م یعیحد طب

 .دستتون -

که نگاه از صورت حورا بردارد دست چپش را به بدون آن  لی  ریام

 .سمتش گرفت و منتظر ماند

 ل ی  ریتعلل داخل انگشت ام  ی القه را بدون ذرهگرفت و ح  ینفس

 .قرار داد و صاف نشست



 

و افرا،    هیناتمام هان  کاتیالزم سند ازدواج و تبر   ی از زدن امضاها  بعد

 .از روزگار شدند ی دیصفحه جد  یاز محضر خارج و راه

________ 

 .راه هر دو سکوت کرده بودند  تمام

سکوت کرد تا    لی   ریاش بود و امشده  داریغرق عذاب وجدان ب  حورا

 .حورا معذب نباشد

 .تا ابتدا حورا داخل برود ستادیخانه را باز کرد و عقب ا در

 .داخل خانه رفت لی ریکرد و جلوتر از ام   ی لب تشکر ریز

 .ستادیدر ا ی همان جلو مستأصل

 .ماجرا فکر نکرده بود ی نجایا به

 ش یها پمانند نو عروس  ایبه طبقه باال برود    دی بادانست حاال  ینم

 .دامادش باشد

 .فکر کرده بود مشیده روز به تصم نیتمام ا لی ریام اما

 ...بود و حاال  دهیرا سنج طیشرا



 

 .اش بودگذاشتن  انیدر م وقت

 .ستادیحورا ا ی رنگش را از تن خارج کرد و رو به رو یکرم  کت

 :کرد و گفت نگاهش

 م؟ یحرف بزن یموافق -

به سمت   لی  ریتکان داد و همراه ام  دییسرش را به نشانه تا  حورا

 .مبل ها رفت

 وچهاریصدوس یسپارت#

 .مبل دو نفره نشستند ی هم رو کنار

تمام   لی ریها دوخته بود و امسر سختانه نگاهش را به پارکت  حورا

 .او بود ی هانگاهش محو واکنش

ب  یمصلحت  سرفه و  دست  یکرد  م  ی هامقدمه  را  حورا   انیسرد 

 .عمل موجب شد حورا نگاهش کند نیگرفت و ا شیهاانگشت 

 .به حورا نشست لیرو مبل جا به جا شد و متما  یکم

 :وارد کرد و گفت شیهابه دست یکوتاه فشار



 

نباشه، که بتونم اونجور   نمونیب  ی وار یکه د  یخواستم محرمم بش -

... همسر  یخوشبختت کنم. تو االن محرم من  ی رو دار  اقتشیکه ل

  !من   یمن... زندگ

 :تر ادامه دادحورا دوخت و آرام ی هارا به چشم نگاهش

وظ  گهید - دن   فمهیاالن  بر  ایکه  هم    زمیرو  به  بذار  اما...  پات.  به 

 !میفرصت بد

 .دوخت لی ریام ی هابه چشم  ینگاهش را سوال حورا

.  یمحرمم  ،یحاللم  ،ی. زنمکنم یتجاوز نم  متیحورا من به حر -

  !از اتاق خواب رونیاما ب

 .ندارم  نیازت توقع تمک من

 .ندارم لمی ریکه برات آقا ام  یتا زمان حداقل

 .یخودتو معذب کن  ستین  ازین  سپ

 ...اما خوردندیتکان م  شیهالب

 !آوا نیتر از کوچک غیدر



 

 .کردی را نگاه م لی ریو مبهوت ام  مات

 ...از حق خودش گذشته بود یسادگ به

  غ یهاتو ازم در  ازیپوشش خودتو معذب نکن، لطفاً ن   ی تو  گهیلطفاً د -

 .ی اخونه نینکن، لطفاً لطفاً لطفاً قبول کن که خانوم ا

 .خونه خودته نجایا که

 .خودته لیوسا ل،یوسا تمام

 .کن  یزندگ خوادی جور که دلت م هر

 ...لی ریآقا ام -

 :حورا فشرد و با لبخند ادامه داد ی هالب ی انگشتش را رو دو

  خوام ی را... مبا عشق باشه حو  مونییزناشو  یشروع زندگ  خوامی م -

هم  به  روز  اون  تا  کنه.  قبول  همسر  عنوان  به  منو  وجودت  تمام 

 باشه؟ م،یفرصت بد

 وپنج یوسصد یسپارت#



 

متما  سرش عقب  به  انگشت   لیرا  تا  رو  لی  ریام  ی هاکرد   ی از 

 .برداشته شود شیهالب

 :آرام و با خجالت گفت سپس

 .ازدواج عاشقانه و نرمال رو ازتون گرفتم کیمن حق  -

 .تکان داد نی سرش را به طرف لی ریام

 :حورا را گرفت و قاطعانه گفت  ی هادست مجددا

  شه، یهم شروع م   هیکه شب   ییهایاز زندگ  زارم،ی ب  هاشه یمن از کل -

ندارن. من ازت   یکشش  چیهمن و ه  هیکه همه شب  ییهااز عشق

 .ستین ی نجوریا مونی ممنونم حورا که زندگ

دوخت    لی  ریام  ی ها اش را آرام باال آورد و به چشمزدهخجالت   نگاه

 .صداقتش را بسنجد زانیتا م

حجم   نیخوب بودن را آموخته بود و باور ا  ی ادیز  شیرو  شیپ  مرد

 .سخت بود شیبرا ،یاز خوب

 :شد، از جا برخاست و گفت  یطوالن یکه کم  شانن یب سکوت

 .یرعلیام شی من برم پ نی ندار ی اگه کار -



 

 :زمان جواب دادو هم  ستادیاز او ا دیبه تقل  زین لی ریام

 .شتونیپ  ام یکار دارم برگشتم م ییبرو، منم جا زمینه عز -

 .ها شدپله یتکان داد و با گفتن »با اجازه« راه ی سر

________________ 

که    یرعلیو او همچنان با ام  گذشتی م  لی  ریاز رفتن ام  یساعت  کی

 .کردی و فکر م ستادهیبود، پشت پنجره ا دهیدر آغوشش خواب

 که چه کار کند؟  نیا به

 بپوشد؟  چه

 رفتار کند؟ چگونه

 ...مانده بود  مستأصل

  ی نبود تا تقلب کند و اندک  های زندگ ریسا  هیشب  شانب یعج ی زندگ

 .آموزدی ب  یزنانگ 

 ر؟یخ ایهمسر باشد  دیکه با دانستی نم یحت اصال



 

ام  گزگز تا  برود  اتاق  به سمت  موجب شد   ی عل  ریکردن دستش 

 .بخوابد  شی تر سرجاراحت

 وشش یوسصد یسپارت#

رو   یعل  ریام ن  ی را  خودش  و  خواباند  خودش  کنارش   زیتخت 

 .نشست

 .به غروب نمانده بود ی زیچ

 .بلند شد تا شام درست کند  یآن میتصم کی در

 .هدف به اطراف چشم دوخت یرا به آشپزخانه رساند و ب  خودش

مناسب   ییچه غذا ب،یعج یزندگ نیشب ا نیاول ی برا دانستینم

 .است

دوست   یلیرا خ  شیهای قورمه سبز  لی  رینکته که ام  نیا   ی ادآور ی  با

 .دارد، دست به کار شد

 .وقفه کار کرد ی را ب یساعت کی

 .را بار گذاشت خورشت



 

 .درست کرد ی ادیرا با وسواس ز یزعفران پلو

 .رساند  انیدر آخر کارش را با درست کردن ساالد به پا و

برد تمام مدت همان    یکه از بابت شام راحت شد تازه پ  الشیخ

 .محضر را به تن داشته ی هالباس

 .را پاک کرد و به اتاق رفت اشی شانیپشت دست عرق پ با

 .آلودش انداخت و به حمام رفت به فرزند خواب ی نگاه

 .برود  نیاز ب  شیهای گرفت تا خستگ  ی اقهیدوش ده دق  کیشتاب    با

کمد   ی به اتاق برگشت و جلو  اشی وجب  میبا همان حوله ن  سپس

 .ستادی ا اشی لباس

 .حاال محرمش بود لی ریام

 به تن کند و حجاب  ی اده یپوش  ی هانبود در حضورش لباس  ی ازین

 .ردیبگ

 ...اما

 .سخت بود شیبرا هنوز



 

 .هنوز وجودش باور نداشت که از آن اوست  ل،ی ریقول ام  به

 .داد یبه خودش فرصت م  دیبا پس

 .را خواسته بود نی هم زین لی ریام

 .دیرا انتخاب کرد و پوش ی رنگ یو شلوار آب کیتون

 .سرش انداخت   ی رو  یرنگ   د یشانه بافت و شال سف   ی را رو  شیموها

 .نگاه کرد نهیخودش در آ ریگرفت و به تصو ینفس

 .بود ینظر خودش کاف به

 .حجاب داشت و نه بدون پوشش حجاب بود  شهیمانند هم نه

لباسش بود، چند ضربه به در واحدش   یکه مشغول بررس  همچنان

 .داد لی ریخورد و خبر از آمدن ام

 وهفت یوسصد یسپارت#

 .دیدهانش گذاشت و هراسان دور اتاق چرخ ی را جلو دستش

 .شود  ی جار شیهامانده بود اشک کم



 

بود که   ی بارن ینداشت اما به هرحال اول   یآن که لباسش مشکل  با

 .قصد نداشت چادر بپوشد لی ریام ی خود خواسته جلو

دل  با کش  یدست  یدو  بلندش  شال  نفس   دیبه  با  همزمان   ی هاو 

 .د، در را باز کردتا آرام شو دیکشی که م یقیعم

 .جدا کرد و به حورا دوخت لشینگاهش را از صفحه موبا لی ریام

 .اش ماندمات همسر سه ساعته  ی الحظه

 .گرفت کیچادرش را به فال ن  نبود

سالم تالشش را    یزندگ  کیتحقق    ی حورا هم در راستا  یعنی  نیا

 .کردی م

اشد، داخل زد و بدون آن که منتظر تعارف حورا ب  یکوتاه  لبخند

 .خانه رفت

 :به اطراف انداخت و گفت ی نگاه

 .خوابه یرعلیام -

آرام  در به  حال  یرا  در  و  انگشت   یبست  با  باز  ی هاکه    ی دستش 

 :جواب داد کرد،ی م



 

 .ده یوقته خواب یلیبشه. خ داری نمونده ب ی زیچ یبله، ول -

 .مبل نشست ی تکان داد و رو ی سر لی ریام

 :گفت یمیبه حورا انداخت و با لبخند مال ینگاه   سپس

 .نجایا ایب -

 .کف دست به کنار خودش اشاره کرده بود با

با فاصله نسبتا   ل،ی ر یو کنار ام دی بلع  یآب دهانش را به سخت  حورا

 .نشست یکم

پشت  لیریام تک  ی به  بستن چشم   ه یمبل  با  همزمان  و   ش، یهاداد 

 :زمزمه کرد

 .ادیبهت م  دیسف -

 وهشتیوسصد یسپارت#

رنگش چشم    دیبرداشت و به شال سف   ل ی  ریاز چهره آرام ام  نگاه 

 .دوخت

 .شکل لبخند گرفتند  شیهالب



 

 .شدن را دوست داشتند  دهید بایز شهیهم هازن

 .نبود  یمستثن هیقض نیهم از ا او

 :و کوتاه جواب داد دیبه شالش کش یدست

 .یمرس -

 .را بر هم شکست  شانان یآرامبخش م  ی فضا  ،یرعلیام  هیگر  ی صدا

 .رساندند یعل ریدو به سرعت خودشان را به ام هر

 .اش گرسنه شده بوددو ماهه کودک

 .د یزد و در آغوشش کش ی لبخند

 :با نوازش صورتش زمزمه کرد همزمان

  .باش مامان قربونت بره آروم -

را فراموش کرده بود، دهانش   هیآرام حورا، گر  ی که با صدا  یرعلیام

س به  را  صورتش  و  کرده  باز  م  نهیرا  تمنا  فشرد یحورا   ر یش  ی و 

 .داشت



 

خو  رشیش   شهیش بود  مجبور  حورا  و  بود  آشپزخانه  شدر   ریدش 

 .بدهد

از اتاق خارج شود اما، با   دیبگو  لی   ریتا به ام  دیسمت در چرخ  به

 .رو به رو شد اشیخال ی جا

 .موضوع شده بود نیاو زودتر متوجه ا ظاهراً

را رها کرد، او   اشنه ی که س  یداد و زمان  ریش  اقیرا با اشت   پسرکش

 .اش گذاشت و به هال رفتشانه ی را رو

حورا صاف نشست و    ی هاقدم  ی بود با صدا  دهیکه دراز کش  لی  ریام

 :گفت 

 .کنمی بده من بغلش م  ،ی ا تو خسته -

را در آغوشش   یعل  ریاستقبال کرد و ام  لیبا کمال م  شنهادشیپ  از

 .گذاشت

 .ند یشام را بچ زیبه سمت آشپزخانه رفت تا زودتر م  سپس

 ونهیوسصد یسپارت#



 

 ریام ی هاقربان صدقه  ی سفره بود، صدا دنیکه مشغول چ همزمان

 .زدی د  مو لبخن د یشنیرا م لی

 .بار با خودش تکرار کرد نیهزارم ی برا

 «خواهد شد  ی اقطعا پدر فوق العاده لی ریام»

 :بلند گفت ی که تمام شد، با صدا  زیم دنیچ کار

 .لی ریغذا حاضره آقا ام -

در آغوش گرفت و زمزمه  تراط یرا با احت  اشنیریتپل و ش یرعلیام

 :کرد

 .گذشت شهیمامانت نم ی های که از قرمه سبز میبر -

ام  همانطور با   یرعلیکه  و  رفت  آشپزخانه  به  داشت  آغوش  در  را 

 .حورا نشست ی درست رو به رو ز،یم گریتعارف حورا، سمت د

 .نیمن شما راحت بخور دیو بد یرعلیام -

 :و همزمان جواب داد ختیر  شیهاپلو ی خورشت رو ی مقدار

 .اتو بخورمن راحتم، تو غذ -



 

 .اش شدنکرد و در سکوت مشغول خوردن شام ی اصرار

بدون اطالع   یبند بود، هرزگاه  لی   ریدست ام  کیکه    ییاز آن جا   و

 .نشود تیتا اذ ختیریساالد م ایخورشت و  شیبرا

 .دور از انتظار حورا بود ی ادیشان زاول ازدواج شب

را داشت که در ظاهر   یبا کس  یده روز کابوس همخواب   نیا   تمام

 .همسر اما در باطن پسرخاله نامزد مرحومش بود 

عاد   لی  ر یام  شنهادیپ  اما رفتار  خاالن  ی و  و   یخطخط   الیاش، 

 .ناآرومش را آرام کرده بود

 شانی کدام پا  چیه  نکهیشب در کمال آرامش و سکوت، بدون ا  آن

 .دیرند، به اتمام رسرا فراتر از حد معمول بگذا

ام  لی  ریام از صرف شام و خواباندن  بهانه   یخستگ  ،ی رعلیبعد  را 

 .رفت نییکرد و به طبقه پا 

حوصله بود که خواب را به هر فکر و   یهم آنقدر خسته و ب  حورا

 .داد حیترج یالیخ

_______________ 



 

 وچهلصد یسپارت#

 .خارج شد  مارستانیب از

سپر  یسخت  شب لحظه  ی را  سردرد  االن  و  بود    ش یرها  ی اکرده 

 .کردینم

ساله   مرگ پنج  ماه   ی زبان  نیریش  ی کودک  دکه  که  بود   زی الیها 

 .را تلخ کرده بود مارستانیکام تمام کارکنان ب شد،ی م

 .به ساعتش انداخت  ینگاه  ن،یبا باز کردن در ماش همزمان

داشتند،    یکه شب شلوغ  ییشب نمانده بود و از آنجا  مهیبه ن  ی زیچ

 .مانده بود ی دو ساعت را اضافه کار

را   نیسکوت ماش  لشیبا نشستنش پشت فرمان، زنگ موبا  همزمان

 .شکست

 .شد  رهیبا تعجب به نام مادرش خ ی الحظه

داد و حاال   یرا نم  شیهاجواب تماس  یکه حت  شدیم  ی روز  ستیب

 .زنگ زدنش واقعا دور از انتظار بود



 

زمان  قایدق تصم  ی از  بود    م یکه  کرده  مطرح  را  حورا  با  ازدواجش 

 :مادرش بدون آن که بحث کند، کوتاه و مختصر گفته بود

پسر من   گهیمنصرفت کنم اما د  تونمی خودته، من قطعا نم  یزندگ -

 .ی ستین

کش  یدست صورتش  رو  دیبه  و  کرد  وصل  را  تماس  بلندگو   ی و 

 .گذاشت

 .الو، سالم -

 .دی شن ر یدار مادرش را با تاخخش ی صدا

 .تا االن برنگشته رونی! از سرشب که رفت ب لی ریام ستیافرا ن -

 :زد ادیو فر دیترمز کوب ی رو ابان،یرا محکم وسط خ شیپا

 .خونه دوستاشه  دیبهش شا نیمادر؟ زنگ زد یچ یعنی -

 .که مادرش داد، بند دلش را پاره کرد یهق بلند و جواب هق

بدعو - زد  خونه  از  کردم.  درونیاش  گفت  گفت...  نم  گهی...   ی بر 

 !گرده



 

 ک یوصدوچهلیسپارت#

 .رساند  انیچگونه تماس را به پا ندانست

تا خانه    مارستانی که چگونه مسافت ب  آمدینم  ادشی  ی اذره   یحت  و

 !کرده یرا ط

به خودش آمد که همزمان با باز کردن در هال، حورا هراسان   یزمان

 .آمد  نییها پااز پله دهیو ترس

ب   جیگ   آنقدر که  بود  نگران  دوان    یو  دوان  حورا  به حضور  توجه 

 .را عوض کند  شیهاخودش را به اتاقش رساند تا لباس

 یکرده بود از شدت نگران  ری د  لی  ریسه ساعت که ام  نیتمام ا   حورا

و حال   دهیپر  ی و رو  رنگ  دنیپلک بر هم نگذاشته بود، حاال با د

 .تر از قبل شده بودخرابش، نگران

نتوانست صبر کند و پشت سرش به    د،یرا که د  لی  ریام   ییاعتنا  یب

 .اتاق رفت

را مشغول باز کردن   لی  ریبدون اطالع به اتاق رفت و ام  ینگران  با

  .دید راهنشیپ ی هادکمه



 

 :د یجلو رفت و پرس یقدم  دهیو ترس نگراندل

 افتاده؟  یحالتون خوبه؟ اتفاق -

  ت توانسیرا نم  راهنشیپ  ی هادکمه  یو نگران بود که حت  جیگ  آنقدر

 .ببندد

 .ستادیا لی ریام  ی صحنه، تعلل نکرد و رو به رو نیا  دنیبا د حورا

نگاه    لی  ریرا کنار زد و بدون آن که به صورت ام  شیهادست  آرام

 .عقب رفت یرا بست و قدم کوتاه  شیهادکمه کیبه  کیکند، 

 افتاده؟  یاتفاق یتوروخدا. واسه کس نیمن نگرانم، حرف بزن  -

 :را بست و کوتاه زمزمه کرد شیهاچشم لی ریام

 ...افرا -

 .نام افرا، احساس کرد جان از بدنش جدا شد  دنیبا شن حورا

درگفکر  نیبدتر ذهن  به  حت  رشیها  او  و  بودند  آورده   یحجوم 

 .نداشت ی گریپرسش د ییتوانا



 

  ر یام  راهن یپ  قهی  گرشیدهانش گذاشت و با دست د  ی را رو  دستش

 .فشرد شیهاانگشت نیرا ب لی

 ودو صدوچهلیسپارت#

 :و ادامه داد د یبه صورتش کش یحورا، دست ینگاه سوال  دنید با

 .دونمیو م  نیاز خونه فرار کرده... فقط هم -

برساند   اشی از کنار حورا عبور کرد تا خودش را به خانه پدر  سپس

 .زد شیزده صداکه حورا هراسان و شتاب

 !لی ریام -

بد بود که نه حورا متوجه نگفتن »   ی هر دو نفرشان به قدر  حال

 .لی ریآقا« شده بود، و نه ام

 .نگاهش کرد یو سوال ستادیا

 :گفت شتابان جلو آمد و قاطعانه  حورا

 !امیمنم م  -

 .کرد حورا را متقاعد کند یگرفت و سع ینفس



 

. برو بخواب من هر  ی اخوابه خودتم خسته  یرعلیام   ؟ییایکجا م -

 .بهت   گمیشد م ی خبر

 لی  ریرا به چپ و راست تکان داد و همانطور که از کنار ام  سرش

 :جواب داد کردی گذر م

 .ن یام، صبر کنآماده  ی اقهیدو دق -

 :و گفت  دیبه صورتش کش  یدست کالفه

 حورا؟  -

 :و گفت دیبه سمتش چرخ  یعصبان ل،ی ریام ی صدا با

منو با شما    یکس  خوادیلطفاً! اگه دلتون نم  نی بله؟ رک حرف بزن -

ا  فمویمن تکل  د یبگ   نه ی بب اگر  اما    ام یمنم م   ستین   ی نجوریبدونم. 

 .باشم  نجایخبر ا یتنها و ب شمیو زنده م  رم یمیچون من م

 :و گفت دی خسته و دردناکش کش ی هابه چشم یدست

 .منتظرتم  نیتو ماش -

  ن یرا با اول  شیهاسرعت لباس  هارا دوان دوان باال رفت و بهپله  حورا

 .که به چشمش خورد عوض کرد ی مانتو و شلوار



 

مشک   کش رو   اشیچادر  برداشتن    ی را  از  بعد  و  گذاشت  سرش 

 .رفت   نییبغل گرفت و پا  اطیاو را با احت  ،یرعلیام  ازیمورد ن  لیوسا

 وسهصدوچهلیسپارت#

 ی مشغول گفتگو با احسان بود، در را برا   یکه تلفن  یدر حال  لی  ریام

 .حورا باز کرد و به سرعت راه افتاد

م - دارم  فعال  داداش  ا  رمیباشه  مادرم  قض   نم یبب   نایخونه    هیاصل 

 .کنمی خبرت م ه،یچ

 .انداخت یعل ر یبه ام ینگاه یچشم  ریرا که قطع کرد، ز مکالمه

 .و معصومانه خواب بود قیعم

جلو  ریدرگ  فکرش نتوانست  اما  بود  بوس   ی افرا  کف   دنیوسوسه 

 .ردیرا بگ  یعل ریام ی پاها

و به حالت    دیرا بوس  شیسرش را خم کرد و آرام کف پاها  اطیاحت  با

 .برگشت هیاول

 .د یپرس اطیزد و با احت یلبخند کوتاه حورا

 چرا از خونه رفته؟ دیشما خبر دار ،یعنیافرا...  -



 

 :سرش را تکان داد و کوتاه جواب داد لی ریام

 .دونمینم  ؟یبا مامان بحث کرده... سر چ دونمی فقط م -

 :گفت  یبا استرس لبش را گاز گرفت و با نگران حورا

 !فکر کنم من بدونم -

به سمت حورا چرخ  و  جیگ د  دیمبهوت  با  نگرانش،    دنیو  چهره 

 :دیپارک کرد و پرس ابانیخ ی را گوشه  نی ماش

 حورا؟  یدونیم یتو چ -

 :دوخت و زمزمه کرد ل ی ریاسترس نگاهش را به ام با

اما... فکر کنم اگه االن رازدار    ل،ی   ریآقا ام  امی دارمن آدم راز نگه -

 .بمونم به ضرر شماست

به شدت باال رفته بود،   یکه ضربان قلبش از نگران  ی در حال  لی  ریام

 :جواب داد دهیحوصله و ترس  یب

 .دونمیکه من نم یدونی م یحرف بزن حورا، چ -

 وچهارصدوچهلیسپارت#



 

که مشغول جدل با عذاب    یانداخت و در حال  نییسرش را پا  حورا

 :وجدانش بود، زمزمه کرد

  .کرد فیعاشق شده... خودش تعر  -

کوچه  گفتی م سر  آژانس  راننده  خپسره،  دوستش    یل یشونه  هم 

روزا دائما   نیا  گفتیداره. البته ظاهراً مامانتون باخبره... چون افرا م

 .کنن ی پسره با مامانتون بحث مسر 

که اخم کرده    یبه حورا انداخت و در حال   ی نگاه  ی جیبا گ  لی  ریام

 :لب گفت ریبود، ز

 حورا؟ افرا مگه چند سالشه که عاشق شده؟  ی گیم یافرا؟ چ -

 :و گفت دیچرخ لی ریسمت ام  به

 ل؟ ی  ریداره آقا ام  ی! چه فرقکیوست یب   ست، ی. نوزده، ب دونمینم -

 ممنوع؟  یسالگ یآدم در قلبشو ببنده بگه عشق تا س شهیمگه م 

 :و گفت دیبه صورتش کش  یدست یو عصب  مستأصل

 .یاگه خطا رفته باش   ی افرا... وا ی وا  -

 :و گفت  دیتلخ خند حورا



 

  ن؟ی کنی رفتار م  نیاحمد دار هیکه شب دیامتوجه -

 :و گفت دیسمت حورا چرخ ناباور

 ...پسره  ترسمی. م هیاحساس  خوره،یاس حورا، زود گول مافرا بچه -

 :تر ادامه دادرا قطع کرد و آرام حرفش

ا - احمد  با  من  حت  نهیفرق  باشه   یکه  کرده  خواهرمم خطا  اگه 

گول خورده باشه    ترسمی کنارشم. فقط نگران احساسات پاکشم. م 

 .نی باشه. همو به خودش ضربه زده 

پلکش بود را با پشت دست پاک    ریکه ز  یقطره اشک کوچک  حورا

 :پاسخ داد یمیکرد و با لبخند مال

 .دیبود، ببخش یمزخرف سهیمقا -

 کجا و مثال برادره من کجا؟ شما

 .با شماست حق

 وپنجصدوچهلیسپارت#



 

آوردن   یناراحت  نگاه در  به حرکت  با  همزمان  و  انداخت  به حورا 

 :زمزمه کرد ن،ی ماش

. فقط صبر داشته م یکنی باهم درست م  زویچحورا، همه  شتمیمن پ -

 .باش

تکان داد و صادقانه جواب   ی دواریسرش را با ام   ل،ی  ریجواب ام  در

 :داد

 .بهتون اعتماد دارم از بابت شما راحته...  المیخ -

  ه یافرا، جمله حورا لبخند را به لبش هد  ی برا  شیهای نگراندل   ام یم

 .دلش روشن کرد یکیدر تار یداد و شمع

____________ 

 .دیخانه پارک کرد و سمت حورا چرخ ی جلو

 ازت بکنم؟ یخواهش کی شهیم -

 :آرام سرش را باال آورد و جواب داد حورا

 .بله، حتماً -

 :روشن خانه انداخت و گفت ی هابه چراغ ینگاه  لی ریام



 

 .بدونه نمونیاز قرار ب ی زیمامان چ خوامینم -

 .ادیزودتر کنار م ی نجوری. امیفکر کنه عاشق هم بذار

 :انداخت و گفت نییسرش را پا زدهخجالت

 .راحت التونیچشم خ -

ساختمان    یرا از آغوش حورا گرفت و راه  یعل  ریکرد و ام   یتشکر

 .شد

 .را زد و منتظر ماند فونیآ زنگ

 .باز شد  یکیت ی با صدا  اطیو درب ح د ینکش یطول

پشت کمر حورا گذاشت و فرصت داد تا او   یرا با فاصله کم  دستش

 .اول داخل برود

که    یرا پشت سرش نبسته بود که مادرش در حال  اط یدرب ح  هنوز

 :آمد و گفت  رونیب کردیم  هیبلند بلند گر

 ! دخترم کجا رفته؟لی ریدو نصف شبه ام کیبچم... نزد ستین -

 وششصدوچهلیسپارت#



 

 .را به حورا سپرد و سمت مادرش رفت  یعل ریام

  ق یمامان. لطفاً آروم باش و دق  شهی درست نم  ی زیکردن چ   هیبا گر -

 ؟شده  یکن بفهمم چ فی تعر

 :حورا انداخت و گفت ی تاسف بار به سرتاپا ینگاه شمادر

نبود    ؟ی که منو دق بد  ی آورد  نویا  ل؟ی  ریام  ی کرد  یلشکر کش -

 ست؟یخواهرت بس ن

 .انداخت نییزده و ناراحت سرش را پاخجالت حورا

 :به حورا انداخت و جواب داد ینگاه  لی ریام

 س یمامان. شما هم لطفاً زنگ بزن پل  میریم  می کنیم  تتیاگه اذ -

 .کنهی م ی ریگ یخودش پ اد،یب

 ؟یکنی م  تمیمن گفتم تو اذ -

 :ناراحت و کالفه جواب داد لی ریام

ندار - زنم  زنم  میمنو  اگه حضور  منه.  به  احترام  به حورا  احترام   .

 .نیحضور منم بخوا دیکنه پس نبا یم تتیاذ



 

 رفت، ی که به سمت خانه م  یلرا از سر گرفت و در حا  هیگر  مادرش

 :د ینال

 .کنه یزنم زنم م  نیشده، بعد ا بی خواهرش از سرشب غ -

 .به نشانه تاسف تکان داد و سمت حورا رفت ی سر لی ریام

 :زمزمه کرد یمان یجلو آمد و با پش یقدم لی ریام دنید با

و ناراحت کردم. . مامانتوناومدمیم   دیحق با شما بود... نبا  دیببخش -

 .خونه گردمی آژانس من برم  ن یلطفاً زنگ بزن

 :دو انگشت گونه حورا را آرام نوازش کرد و گفت با

دارم که امشب کنارم    ازیداخل حورا، صادقانه بگم... واقعا ن  میبر -

 .کن ی . پس به خاطر من امشب و صبوری باش

 وهفت صدوچهلیسپارت#

 :را باز و بسته کرد و کوتاه جواب داد شیها پلک حورا

 .چشم -

 .شانه به شانه داخل ساختمان رفتند  ،ی دو با حس بهتر هر



 

 .گرفتیشماره م  ی مبل نشسته بود و با نگران ی رو مادرش

 :دیو پرس به سمت مادرش رفت لی ریام

نم - نزن جواب  تعر  ده،یزنگ  زدم.  زنگ  بار  کن   فی منم دو سه 

 گذشته؟  نتونی ب  یمامان. چ

ق  ل یموبا  ت یبا عصبان   مادرش زم  متشیگران  به  با    د یکوب  ن یرا  و 

 :بغض گفت

پسره لقمه دهن   گمی م  یعاشق شدم. هر چ  گهیم  سررهیدختره خ -

 .کنهیقبول نم ستیما ن 

 ی خواستگار  ادیآخر هفته ب  خوادیکفش که م   هیپاشو کرد تو    امشب

 .دم یمنم جواب مثبت م

کردم، خواهش کردم، دعواش کردم به خرجش    حت ینص  یچ  هر

 .نرفت

 .گردمیبر نم  دیند تیبرداشت و گفت: تا رضا فشویک آخرشم

 :ادامه داد هیکرد و با گر  یمکث

 .نی آبرو کن یمنو ب  نی جفتتون کمر همت بست -



 

 .که چه آرزو ها داشتم براتون آخ

 ...ی ... تباه کردیکه خودتو سوخت تو

 .نوبت افرا شده حاال 

 .خنگ عاشق راننده آژانس شده  دختره

سر بلند    لیفام  ی جلو  ی بگه من پس فردا چطور  ستین  یکی  آخه

 کنم؟ 

 :دیو آرام غر دیکش ی اپوف کالفه لی ریام

 .بره   نیها از ببس کن مامان، بسه! نذار احترام -

 .انداخت نییبه حورا انداخت و سرش را پا  ینگاه متاسف مادرش

 :زمزمه کرد اطیبا احت حورا

 .جواب منو داد دیمن زنگ بزنم بهش؟ شا -

 .اشاعصاب نداشته  ی رو دیپوزخند مادرش خط کش ی صدا

 :جه به او، کنار حورا نشست و گفتتو یب

 .زنگ بزن زم،یآره عز -



 

سپرد و با ذکر صلوات و قرائت    لی   ریرا به دست ام   یعل  ریام  حورا

 .شماره افرا را گرفت و منتظر ماند ،یالکرس هیآ

 وهشتصدوچهلیسپارت#

آزاد  هر م  ی بوق  تماس  ام   خوردی که  قبل  تنگ  ل ی  رینفس  از  تر 

 .شدی م

 ...لحظه نیبود و در ا   دهیامانش را بر ی و نگران استرس

 .جواب دادن افرا بود دشیتنها ام 

  .سالمت باشد خواستی دلش م فقط

 .نبود اشتیاولو استیدر کنار چه کس ایکه کجا و  نیا

نمانده بود که افرا جواب    شانی دی به قطع شدن تماس و ناام  ی زیچ

 :داد و گفت

 .داداش سالم زن -

بعض  یب  حورا با  خواندنش،  داداش«  »زن  به  ا  یتوجه  از   نباریکه 

 :بود، زمزمه کرد یخوشحال



 

 .یاز نگران میافرا؟ مرد ییکجا -

با التماس دستش   د، یبگو ی زیچ لی ر یقبل از آن که مادر ام سپس 

 .نشود نی تر از ا سخت  طی را باال برد تا شرا

 :زد و گفت  ی پوزخند افرا

 ...بهت  دهیپس خبرا رس -

 :و ملتمسانه جواب داد دیکش اشی شان یبه پ یدست

راهش    نیبه خدا ا  . میبرگرد باهم حرف بزن   زدلم،یبرگرد خونه عز -

  .ورت بگردمد ستین

 :کرد وبا بغض جواب داد  یمکث افرا

  ست ین   یکیدوستش دارم حورا، به خدا اونم منو دوست داره... بابا   -

نون زحمت کش داره  بده  عاره؟  کار  مگه  بگه  مامان  خودشو   ی به 

  مگه راننده آژانس بودن جرم؟ خوره؟ی م

 :ادجواب د اطیانداخت و با احت  ل ی ریبه ام  ینامحسوس نگاه حورا

  ر ی. برگرد خونه منو ... امستیاما کار تو هم درست ن  زم،ینه عز -

 .م یکمکت کن   میدی قول م ل،ی



 

صحبت  لی  ریام به  سکوت  در  لحظه  آن  به  تا  گوش   شانیهاکه 

ا گفتن  با  بود،  برا   نیسپرده  و  کرد  نگاهش  حورا   د ییتا  ی جمله 

 .سرش را تکان داد ش،یهاگفته 

 ونهصدوچهلیسپارت#

 دیاست، دماغش را باال کش  ابانیکه مشخص بود در خ  یدر حال  افرا

 :و زمزمه کرد

 .زن داداش؟ توروخدا شتونیپ ی چند روز امیب -

 :پاسخ داد یمیبا لبخند مال حورا

 دنبالت؟  میای ب ییکجا ه،یچه حرف نیخونه خودته ا  زمیآره عز -

 .ام یم گهیساعت د کی خودم تا  -

 .حتما ییایمنتظرتم افرا... ب -

 .گفت و مکالمه را قطع کرد یچشم افرا

داد و    هیمبل تک  یگفت و سرش را به پشت  ی خداروشکر  لی  ریام

 .را بست شیهاچشم



 

 :به حورا انداخت و کوتاه زمزمه کرد ینگاه لی ریام مادر

 .ممنون -

 :زد و جواب داد ی لبخند  یمهربان  با

 .بود فهیوظ -

 :بانو نگاهش را به پسرش دوخت و گفت نیثم

ب - شما  حرف  ظاهراً  مادر،  بزن  حرف  داره،    داریخر  شتریباهاش 

. حرف بزن باهاش ست یپسره لقمه دهنش ن  نیمتقاعدش کن که ا

 .بلکه از ذهنش بره

 :را باز کرد و جواب داد شیهاچشم لی ریام

م - کجا  ن  نی دونیاز  دهنش  ا   ستیلقمه  اصال  من؟  چه   نیمادر 

واقعا همو دوست    دیباشه! شا  یواقعا پسر خوب  دیشا  ه؟یالمثلضرب

  !داشته باشن

 :جا برخاست و ادامه داد از

 .اول با پسره حرف بزنم تا با افرا دمی م حیبه هرحال من ترج -



 

از آن که مادرش فرصت صحبت کردن داشته باشد، به حورا   قبل

 :نگاه کرد و گفت 

 .پشت در بمونه ادیافرا ن زم،یعز میبر -

جلوتر   ،یکوتاه  یبالفاصله از جا برخاست و بعد از خداحافظ  حورا

داشتند، بودن   ید تا اگر بحث خصوص آم  رونیاز خانه ب  لی  ریاز ام

 .او موجب معذب شدنشان نشود

________________ 

 صدوپنجاهیسپارت#

حوصله در خانه را باز کرد و اجازه داد اول    یشتابان و ب  لی  ریام

 .حورا وارد شود

 .باشد   نیاش دروغوعده آمدن   دیترسی از افرا نبود و او م  ی خبر  هنوز

به   لی  ریها باال برود که امگفت و خواست از پله  ی ابا اجازه  حورا

 :زد شیسرعت صدا

  .حورا، کارت دارم سای چند لحظه وا -

 :و آرام زمزمه کرد دیبه عقب چرخ متعجب



 

  شده؟ ی زیبله؟ چ -

 نکهیو بدون ا   دی پشت گردنش کش  یدست   یکالفه و عصب  لی  ریام

 :به صورت حورا نگاه کند جواب داد

  .منو تو خبر نداره نیافرا از قرار ب -

 :زمزمه کرد یجیدر جوابش با گ حورا

 .ندارم یمشکلمن  نی باشه بگ م؟ی بهش بگ دیبا یعنیخب آره،  -

 :را به چپ و راست تکان داد و گفت  سرش

 مونی از راز زندگ یکس خوادیعنوان! من دلم نم چینه حورا به ه -

  .منو تو   نیرازه ب هی نیخواهرم. ا  ی باخبر بشه حت

  ل ی   ریام  ی آمد و رو به رو  ن ییکه باال رفته بود را آرام پا  ی اپله  دو

 :و گفت ستادیا

. نیخوایازم م  یکنم؟ متوجه نشدم چ  کاریچ  دیخب االن من با -

 .من همون کارو انجام بدم دی بگ

 :جواب داد اطیرا به حورا انداخت و با احت نگاهش



 

  .ن ییپا اریب ازتویمورد ن لیوسا -

پ  نیا افرا  باش   شیپ  دی با  شمونهیچند روز که  از   خوامی . نممی هم 

 .باخبر بشه ی زیچ

 ک یوصدوپنجاهیسپارت#

 :دوخت و لب زد لی ریگرد شده نگاهش را به ام ییهاچشم با

 اتاق شما؟ امیب -

 :گرفت و قاطعانه گفت  شیهادست  ن یحورا را ب ی هاشانه 

  ؟ی دید یحورا از من بد قول -

 .تکان داد ی را به نشانه نف سرش

 :ادامه داد ی با حس بهتر  د،یحورا را که د دییتا

دادم   شنهاد یمن خودم پ  ن یکه دادم اعتماد کن. بب   یپس به قول  -

که نگاهمون به هم    ی. خودم خواستم تا زمانمیهم فرصت بد  که به 

نشه... همشترک  یزندگ سابقِ،    نیع نبوده   ی اجبار  چی مون شروع 

قرار و بذارم، خواسته خودم بوده. پس االنم سر حرفم    نیبرام که ا

 .هستم



 

 .انداخت نییدر سکوت سرش را پا حورا

  .را قبول داشت حرفش

 !را قبول داشت  لی  ریخود ام اصال

بگذارد و خالف آن را   ی بدهد، قرار  ی بزند، قول  ینداشت حرف  امکان

 .عمل کند

 کرد؟ ی ... با حس خجالت و معذب بودنش چه ماما

اش گذاشت و چانه  ریدستش را ز  د،یکه سکوت حورا را د  لی  ریام

 .وادارش کرد که نگاهش کند 

 :تر ادامه دادآرام د،یحورا را که د رنگیدرشت و مشک ی هالهیت

  .ی عضو خانواده من  یعنی  نی. ایمونی همسر منم م  ،یتو همسر من -

  ر یی از قرارمون خبر دار بشه که فردا نگاه افرا بهت تغ  یکس  خوامینم

 .نکنه

دوست   نیا   خوامیدوست داره و من نم  یلیافرا خواهر منه، تورو خ 

 .داشتنه کمرنگ بشه



 

 .هرحال خواهره و حساس به

 نبوده.   نمونیب  ی چند روز فکر کن قرار   نیبهم اعتماد کن و ا  لطفاً

 .افرا ی فقط جلو

 ودو صدوپنجاهیسپارت#

 .کردیرا درک م لی ریام حال

نم  دیفهمی م حد  خواستیکه  و  حرف  سر    یثی فردا  پشت 

 .باشد شانی زندگ

با عشق ازدواج دوست داشت که خانواده  لی  ریام اش تصور کنند 

 .اندکرده

 ... اما کردی کردن، احساس گناه م ی باز نیاو از ا و

 .دادیهم حق م لی ریام به

 :گرفت و گفت لی ریرا به سمت ام یعل ری و ام دیکش یآه

 .ارمیواجب و ب لیوسا رمیم -



 

و کوتاه  لبخند و در حال  یمردانه  ام  یزد  آغوش   یل رعیکه  را در 

 :جواب داد دیکشی م

 .ممنونم -

 .داد و به طبقه باال رفت شیهابه لبخند به لب هیشب ییانحنا حورا

خودش،   ی برا  شی لوازم آرا  یحمام و اندک  لیدست لباس، وسا  چند

 ختی بود که داخل ساک ر  ی زیتمام چ  ،یرعلیام  ازیمورد ن  لیو وسا

 .آمد نییو پا

 .همراه خودش حمل کرد و به سمت هال آمد  یرا به سخت  ساک

 .نبود لی ریاز ام ی بود و خبر دهیمبل خواب ی رو وارن یجن یرعلیام

 :زد شیصدا د،یرا ند  لی ریام یرا با دقت نگاه کرد و وقت اطرافش

  ل؟ی ریآقا ام -

 :دیاتاق شن ی را از تو  شیصدا

 .داخل اتاقم ایحورا؟ ب ی اومد -



 

 ریبا ساک، آرام آرام به سمت اتاق رفت اما همان لحظه ام  همراه

 :از آن خارج شد و گفت لی

  لتیزنگ زدم افرا، گفت تو راهه. من اتاق و جمع کردم. تا تو وسا -

 .ارمیرو ب یعل ریام گهواره  رمی. منم م ینیرو بچ

 وسهصدوپنجاهیسپارت#

 .سرش را تکان داد و به اتاق آمد حورا

 .انداخت شیبه رو به رو ی دی را با ناام نگاهش

 !دو نفره تخت

 .کرد رهیخبود که تنش را لرزاند و نگاهش را  ی زیچ نیاول

 .را از آن برداشت و به اطراف انداخت نگاهش

  ن یاما... انگار اول  گذاشت یم  لی  ری نبود که پا به اتاق ام  ی بار  نیاول

 .دیدیبود که آن را م ی بار

 .را به کف اتاق انداخت نگاهش

 .آن بخوابد ی از فرش و موکت نبود تا شب رو ی بود و خبر  پارکت



 

  ی بود که بشود رو  یتر از آنهم که داخل اتاق بود کوچک  ی اکاناپه 

 .داشت  ی نیجنبه تزئ  شتریو ب دیآن خواب

را روو ساک  دیکش  ی اکالفه  پوف باز کرد و مشغول   ی اش  تخت 

 .شد لشیوسا دنیچ

و گذاشتن گهواره داخل اتاق، زنگ خانه    لیریبا آمدن ام  همزمان

 .به صدا درآمد و خبر آمدن افرا را داد

 .رساند  اطیتعلل نکرد و دوان دوان خودش را به ح لی ریام

با نگران  اطینفس نفس در ح  با  ی به جا  ی را باز کرد و نگاهش را 

 .بدن افرا انداخت ی جا

را محکم و کرد و او    یقدم فاصله را ط  کیکه راحت شد،    الشیخ

 .دیی و بو دیبرادرانه در آغوش کش

 :گوشش زمزمه کرد کیو نزد دیکش  ینفس راحت 

 .یخداروشکر سالم -

 :و جواب داد دیرا با خجالت بوس لی ریام ی گونه افرا

 .داداش  ی که نگران شد دیببخش -



 

 :گفت تیافرا نشاند و با جد یشانیپ ی رو  ی ابوسه 

  .افرا ی نکرد یاصال کار درست -

 :انداخت و لب زد نییرا پا سرش

مدونمیم - اگه  لحظه  اون  اما  م  ی...  سکته  .  کردمی موندم خودم 

 .آروم شم دی به سرم بخوره شا ی رفتم که باد

 وچهارصدوپنجاهیسپارت#

 ینژادصاحبهاله #

را دور شانه افرا حلقه کرد و همراه هم، به سمت ساختمان    دستش

 .قدم برداشتند 

 :به صورت مغموم افرا انداخت و گفت ی نگاه

  .وقته برو بخواب ری. االن دم یزنیبعدا حرف م -

 .ستادیکرد و ا یمکث   سپس

 :خواهرش را گرفت و ادامه داد ی هاشانه 



 

 کنمی. من کنارتم و کمکت می غصه بخور  ی زیچ  ی برا  ستیالزم ن -

 . باشه؟ی ریبگ  یدرست میتصم

 .انداخت  لی  ریانداخت و خودش را در آغوش ام  نییسرش را پا  افرا

 ی ها بود، لبخند که تا آن لحظه، از پشت پنجره نظاره گر آن  حورا

 .رفت رونیزد و به ب

 .خارج شد و به سمتش آمد  لی  ریحورا، از آغوش ام دنیبا د اافر

 .داداش سالم زن -

 :افرا را در آغوش گرفت و زمزمه کرد خواهرانه

 .ی سالم قربونت برم، خوش اومد -

 :شانه هر دو نفرشان گذاشت و گفت  ی دست رو لی ریام

 .تنهاست یرعلیداخل ام میبسه بر یبوس دهید -

 .ساختمان شد  یدست هر دو را گرفت و راه  سپس

 :که پا به هال گذاشتند، افرا با خجالت زمزمه کرد نیهم



 

کردم چشمام   هی امروز بس گر  م؟ی من بخوابم فردا حرف بزن   شهیم -

 .شهیباز نم

 :پاسخ داد لی ریزودتر از ام حورا

 .بهم بگو یداشت  اجیاحت ی زیحتما، چ زمیآره عز -

بخ  ی تشکر   افرا »شب  گفتن  از  بعد  و  اتاق    یراه  ر«ی کرد 

 .شد  اشی شگیهم

 وپنج صدوپنجاهیسپارت#

و جلوتر از حورا    د یبه صورتش کش  یدست   لی  ریاز رفتن افرا، ام  بعد

 .به اتاق رفت

 .برداشته بود  شیهاشانه  یرا از رو ینی افرا،  بار سنگ آمدن

داد تا  آمدن افرا را اطالع    امکیو به مادرش پ  دیتخت دراز کش  ی رو

 .بدهد

 .شد  رهیسرش حلقه کرد و به سقف خ ریرا ز شیهادست  سپس

 .بود  امدهیهنوز به اتاق ن حورا



 

  ...سخت است  شیبرا دانستی م

نکرد و اجازه داد هر زمان که دلش خواست    تشیاذ  لی دل  نیهم  به

 .پا به اتاق بگذارد

ب   نفسش به  انگشت   رونیرا  اش را دو  سبابه   یهافوت کرد و نوک 

 .طرف سر دردناکش گذاشت 

 .بخوابد  توانستیدرد داشت که نم ی حد به

 .تخت نشست و به ناچار حورا را صدا زد ی رو

 ؟ یی حورا؟ اونجا -

مبل برخاست و به    ی سان و با استرس از روهرا  ل،ی  ریام  ی صدا  با

 .شد رهیدر بسته اتاق خ

پاسخ  لی  ریام در  یکه  قبل   افتیاز جانب حورا  از  تر  بلند  نکرد، 

 :گفت 

 حورا جان؟  -

 :آب دهانش را با استرس قورت داد و جواب داد حورا



 

 نجام؟ یبله ا -

 :سرش را محکم فشرد و گفت لی ریام

 .هست یدوم  نتی تو کاب ؟ی اریبرام قرص سردرد ب یتونیم -

و صورت   لی  ریحال ام   دنیبه سمت اتاق آمد و با د  ی با نگران  حورا

 :دیپرس  دهیاز حد قرمزش، ترس ش یب

 شده؟ یچ -

 وشش صدوپنجاهیسپارت#

 :جواب داد یبه سخت  لی ریام

 .نگران نباش، سردردم ستین ی زیچ -

به سمت   گردم«یتکان داد و با گفتن »االن برم  ی سر  یبا نگران  حورا

 .کردن قرص شد دایپ ی آشپزخانه رفت و در تکاپو

 .افتیاز مسکن ن ی و رو کرد اما اثر ریتمام آشپزخانه را ز بایتقر

 :به اتاق آمد و گفت   دیناام



 

ام  ستین   یمسکن  چیه - از لی  ریآقا  براتون  برم  ندارم.  خودمم   .

 رم؟ یداروخونه بگ

 :تکان داد و جواب داد ی سر لی ریام

 .وقته ری. بخواب دیمرس زمینه عز -

  د یکشی که خجالت م  یتخت نشست و در حال  ی رو  یبا دو دل  حورا

 :زمزمه کرد

 .نجایا نییایب -

نگاه   دادی خودش را نشان م  ی با تعجب به حورا که زانو  لی  ریام

 :کرد و گفت

 کجا؟  -

 :را نشان داد و گفت شیانداخت و مجددا زانو نییرا پا سرش

بذار - م   دی سرتون و  پام. من ماساژ  . خوب خونمی و دعا م  دم یرو 

 .ان شااهلل  دیشی م

 .داروخونه میری باهم م دیبهتر نشد اگه



 

شد و به    کیکه هنوز متعجب بود، به حورا نزد  ی در حال  لی  ریام

 .او گذاشت  ی زانو ی سرش را رو یآرام

 .تر نکندرا بالفاصله بست تا نگاهش حورا را معذب شیهاچشم

را کمنفس حبس شده   حورا »بسم  یاش  ذکر  با  و  کرد  « اهللآزاد 

 .گذاشت  لی  ریام یشانیپ ی را رو شیهاانگشت 

از آرامش به    یمینس  اش،ی شانیپ  ی حورا رو   ی اهنشستن انگشت  با

 .شد ریدلش سراز

 .بود شیها عالج تمام درد  ،ییدختر به تنها نیا حضور

 وهفت صدوپنجاهیسپارت#

 .فکر کند  لی ریکرد به محرم بودن ام یسع

سخت   طیآدم در شرا  نیتر کیکه او همسرش هست و نزد  نیبه ا 

 ....به او

 ...ستی ن  نشانیب ی کرد که قرارداد  تصور

 ...ست ین  یفرصت



 

 .ست ین ی اگذشته 

 .که نامش شوهر است یلیریو ام اوست

به رقص در آورد و   لی ریام یشانیپ ی رو یرا به آرام شیها  انگشت

 .نوازش کرد

 . فوت کرد لی ریخواند و به صورت ام یالکرس هیآ ابتدا

حورا را   ی هاتا عطر نفس  دیکش  یقی ناخواسته نفس عم  ل،ی  ریام

 .حس کند 

 .زد ی لبخند

 .دادیم اسیخوش  ی هم بو شیهانفس  یحت حورا

هفت بار سوره حمد خواند و بعد از آن،    ،یالکرس  هیاز خواندن آ  بعد

 .کاشف الضُرَّ« را تالوت کرد ایذکر »

را نوازش   لی  ریام  ی شانیوقفه دعا خواند و پ   ی را ب  یساعت   کی  بایتقر

  .کرد

پاها  با افتادن  گزگز  آرام  ش، یبه  به  و  برداشت  نوازش  از   ی دست 

 :دیپرس



 

 د؟ یبهتر شد -

سرش را به   ینکرد کم  افتیدر  لی   ریاز جانب ام  ی که پاسخ  یوقت

 .ندیجلو خم کرد تا صورتش را بهتر بب

 .خواب بود قیآرام و عم لی ریام

 .کند دارشیب  امدیزد و دلش ن  ی لبخند

 .نکرده مجددا سردرد شود ی خدا دیترس

تکان، همانجا   نیپشت سرش گذاشت و با کمتر  ی بالشت  یآرام  به

 .دیدراز کش

 .دی نگذشت که خواب در آغوشش کش ی اه یخسته بود که ثان  آنقدر

_______________ 

 وهشتصدوپنجاهیسپارت#

 ینژادصاحبهاله #

به بدنش   یدر پشت گردنش، کش و قوس  یفیاحساس درد خف  با

 .باز کرد یرا به آرام شیاهداد و چشم



 

 .سقف اتاقش دوخت یکیرا به تار نگاهش

سرش،   ریسطح ز  ی بزند و دمر بخوابد اما ناهموار  یچرخ  خواست

 .آورد ادشیحضور حورا را به 

 .نشست  شیحورا بلند کرد و سرجا  ی زانو ی سرش را از رو آرام

 .را به حورا انداخت نگاهش

 نکرده بود؟ دارشیب چرا

بوده و حورا در   ق یساعات او در خواب عم  نیتمام ا  نکهیتصور ا  با

 .عذاب، قلبش به درد آمد

 .را گرفت و دراز کرد شیمچ پاها  یناراحت با

 .داد هیو به تاج تخت تک دیخودش را باال کش  اطیبا احت  سپس

 ی رو   اشدنیاز زمان خواب  یبرد که دو ساعت  ینگاه به ساعت پ  با

 .گذردیحورا م ی پا

 .دیسرش گذاشت و به سمت حورا چرخ ری دستش را ز کی

 .شد و دلش سرشار از حس آرامش نیمز ی به لبخند لبش



 

ط  نیاول  ی برا م   ن یهم  یبار  دلش  کم   ی قرارداد   خواستی مدت 

 .وجود نداشت

تک    دوست تک  وجدان،  عذاب  حس  و  ترس  بدون  داشت 

 ی حورا   قی را بوسه بزند و آن طور که ال   زشیاعجاز برانگ  ی هاانگشت 

 .همراهش بود، از او تشکر کند

 .ردیرا بگ ی حس قو نیا  ی آخر نتوانست جلو در

و   دیرا آرام بوس  شیدو اَبرو  نیکرد و ب  کی را به حورا نزد  خودش 

 .عقب رفت 

که نور    ستی نقاش  نی باتر یخودش اعتراف کرد که صورت حورا، ز  به

 .تاسدهیآن تاب ی ماه رو

 ونهصدوپنجاهیسپارت#

تکان  رهیخ  همچنان حورا  که  بود  مانده  صورتش  به    یبه  و  خورد 

 .زد یسمتش غلت 

ب  از حورا، چشم  داریترس  ب  شیهاشدن  اگر  تا  بست  شد،    داریرا 

 .خواب است لی  ریگمان کند ام



 

متوقف شدن صورت حورا، درست در   ی اه یثان با  که  بود  نگذشته 

 .گردنش نفسش حبس شد  ی متری لیم

 .فرستاد  رونیبه ب  یهم فشرد و نفسش را به آرام  ی را رو  شیهاچشم

 .قطعا کمر به قتل قول و قرارشان بسته بود حورا

کنارش   ی بایز  ی را آهسته باز کرد و نگاهش را به فرشته   شیهاچشم

 .دوخت

دستش را آرام باال آورد و با   اش،یدرون  ی هاتوجه به کشمکش  یب

 :اش را نوازش کرد و لب زدنرم ی ، گونه پشت انگشت سبابه 

 .نم یبمون خوشمن به آخر قصه -

 ی را رو  شیهابلند اذان از مسجد محله، چشم  ی پخش شدن صدا  اب

 .زد دنیهم فشرد و خودش را به خواب

اذان موجب   ی نکند، قطعا صدا  دار یتوپ و تانک هم حورا را ب  اگر

 .شودیم اشی داریب

 .وستیپ  تیبه واقع اش ه یبعد، فرض  هی البته چند ثان که

 .حورا دادشدن  داریکه تکان خوردن تخت، خبر از ب چرا



 

کم  با فاصله  از  ب  یتعجب  گ  نشانیکه  خجالت  جیبود،  سر و  زده 

 .نشست شیجا

 بود؟  دهیشده  که او نفهم داریب  یک لی ریام

کشخواب  ی هابه چشم   یدست و خمارش  تخت   د یآلود  از  آرام  و 

 .آمد نییپا

را   حیترج خودش  سپس  و  بخواند  موعد  سر  را  نمازش  ابتدا  داد 

 .مواخذه کند 

 صدوشصت یسپارت#

بود را به   اشفته یش   لی  ریکه ام  ی د یگرفت و چادر گل دار سف  وضو

 .سر کرد

 :د یرا شن لی ریکه خواست قامت ببندد، زمزمه آرام ام نیهم

 .نذر کردم نماز بخونم -

 ریتر اماتاق، واضح  یکیکرد تا در تار  کیرا بار  شیهاتعجب چشم  با

 .ند یرا بب لی

 د؟یداریشما ب -



 

 :توجه به سوال حورا، ادامه داد یتخت نشست و ب ی رو

اما   - بخونم،  نماز  نذر کردم سر وقت  که  ماهه  تا   ادمیچند  نبود 

 .امشب

 :اش زانو زد و جواب دادسجاده ی رو  یمیبا لبخند مال حورا

 .نیریوضو بگ  د؟یهست یقبول باشه، پس االن منتظر چ -

 .کشدی خجالت م تیاحساس کرد از گفتن واقع بارنیاول ی برا

 :دوخت و زمزمه کرد یعل ریرا به گهواره ام نگاهش

 .ستمیبلد ن -

 :جواب داد طنتیزد و با ش ی لبخند یبا مهربان حورا

 نجا؟ یا امکارهیپس من چ -

 :گفت  ینگاهش را به حورا دوخت و با حواس پرت لی ریام

 !زن من -

اش، موجب جمع افتاده  نییحورا و سر پا  ی هاچشم  یشدن آن  گرد

 .اش شدشدن حواس پرت



 

 .د یرا به سقف دوخت و کوتاه خند نگاهش

 :و ادامه داد  دیکش ششیبه ته ر  یدست سپس

 م؟ یشروع کن دیاز کجا با -

 ک یوصدوشصت یسپارت#

 :را از سرش برداشت و زمزمه کرد چادرش

 .نیی ایبا من ب -

 سیسرو   یحرف گوش کن پشت سر حورا، راه  ی مانند پسر  لی  ریام

 .اتاقش شد یبهداشت 

 :و با لبخند گفت  ستادی او ا ی جلو  حورا

انجام فرمان   ی قصد وضو گرفتن رو برا  یعنی.  م یکن  تی ن  دیاول با -

 .میخدا و تقرب به خدا داشته باش 

 یی از جا  ل،ی  ریآب باال آورد و رو به ام  ی با دست راست مقدار  سپس

 :صورتش را شست و گفت  ی تا چانه و گرد استده ییکه مو رو



 

  ی شانینقطه پ  نی من. با دست راست از باال تر  نیع   قا یدق  نی نی بب -

 .میشوریصورت رو دوبار م ی تا چانه و گرد

بود نگاه کرد و   ستادهیکه درست پشت ا  لی  ریبه سمت ام  سپس

 :ادامه داد

 نجا؟ یتا ا نیمتوجه شد -

 :حورا را گرفت و جواب داد  ینی زد و با دو انگشت ب ی لبخند

  .که دختر ستمیخنگ ن -

را باال   اشکیتون  ن ی آست  ،یزنان سرش را عقب برد و با دو دل  لبخند

 :و ادامه داد  دیکش

 .ی نجوریا قایدق م،یشوری اول دست راست و م -

 :نشانش داد و همزمان گفت یبه صورت عمل  سپس

 .دیزیبهتره که آب رو از پشت آرنج بر ونیالبته شما آقا -

 :و ادامه داد دیچرخ  لی ریطرف ام به



 

دق - هم  و  منجوریهم  قایدست چپ  سر  مسح  بعدشم  . میکشی . 

انگشت    یعنی همون  خ  ی هابا  باال   سی دست  کم  ی از  تا    ی سر 

 .میکشیو م ترن ییپا

که مسح    یخم شد و در حال  لی  ریام  ی که تمام شد جلو  اشجمله

 :داد حی توض دیکشی پا م

ها تا مفصل پا از سر انگشت  ی نجوریدر آخر هم نوبت پاهاست. ا -

 .و تمام میکشی م

 ودو صدوشصت یسپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .حورا عمل کرد و وضو گرفت ی هابه مو طبق گفته مو

 .داشت یاما حال خوب  دانستیرا نم لشیدل

 .ردیبارها و بارها در کنار حورا وضو بگ  خواستی که دلش م  ی قدر  به

 :آمد و همزمان گفت رونیب لی ریجلوتر از ام حورا

 .نیی ایبا من ب -



 

را   یمهرنماز کوچک  اشفیسر حورا آمد و متوجه شد که از ک  پشت

 .قدم جلوتر از جانماز خودش گذاشت  کی

 ن؟یحمد و سوره رو که بلد -

 :جواب داد  و باال کرد و کوتاه نییرا پا سرش

 .اوهوم -

 .خب خوبه پس  -

 :خودش رفت و ادامه داد ی سر جا  سپس

. نماز من  ن ینگاه کن  قیشما دق  خونم،ی بلند م   ی من نمازمو با صدا -

 .که تموم شد نوبت شماست 

بدون بال رو به    ی به فرشته   رهیتخت نشست و خ  ی حرف رو  بدون

 .شد شیرو

 .بلند شروع کرد ی قامت بست و با صدا حورا

حورا   هر به  دقت  با  را  نگاهش  و  کرد  بدنش  اهرم  را  دستش  دو 

 .دوخت



 

 .عبادتش با خدا هم طناز بود  یحت ش،ی روزها نیا محرم

با لحن مال  یبخش عرب آرامش  کلمات  کرد،یتالوت م  مشیرا که 

 .بردی باال م یبی را به طرز عج لی ریتپش قلب ام 

رسپ  مانند بلوغ  به  تازه  بچه  برا  ی اده یسر  که  از   بار،نیاول  ی بود 

 !خوشش آمده ی دختر

 .دختر، محرمش بود... همسرش... همراهش نیتفاوت که ا نیا با

 ...اما

 ...دور  ی ادیز

  وم یبود که فقط اجازه داشت از پشت آکوار  یکوچک  یمانند ماه   حورا

 .نگاهش کند

  !خودش بود مال

 ...یافتنیدست ن  اریبس اما

 وسهصدوشصت یسپارت#

 .ستی هم معتقد بود که عاشقش ن  هنوز



 

 .شک دوستش داشت  یب اما

 .دانستیدوست داشتنش را نم نوع

ا  یحت بود که جنس  به    یشباهت  چیدوست داشتن ه  نیمطمئن 

 .دوست داشتن مهسا ندارد

 .... دوستش داشت اما

 .جذاب بود ش یکارها و حرکات حورا برا تمام

با حرف زدنش او   یبود اما حت  امدهین  شیناز و عشوه برا  همسرش

 .کردیرا مجذوب خودش م

م  یتنها کس  حورا که  بدو  توانستی بود  کند  هادعا    ی حرکت   چین 

 .نفوذ دارد لی ریام ی رو

 .و مات محرمش بود شی روزها بد ک نیا

 .بود بیعج شیبرا

 وار وانه یخودش کنترل دارد، امشب دلش د  ی او که ادعا داشت رو 

 .خواستیاو را م دنیدر آغوش کش



 

کش  یدست صورتش  جاها  دی به  به  کار  که  آن  از  قبل  که   ی و 

 .برسد، نگاهش را از حورا برداشت خواهدینم

 .داشت اتاق را ترک کند دوست

 .شده بود شیپاها ریباران حورا زنجنگاه ستاره  اما

 :دیپرس لی ری نمازش را خواند و رو به ام سالم

 ن؟یخب چطور بود؟ متوجه شد -

تمام حواسش معطوف   کردی اگر صادقانه اعتراف م  شدی م  ناراحت

 است؟متوجه نشده یچیه باًیاو بوده و تقر

 :و گفت دیکش ششیبه ته ر یدست

مزمیآره عز - اما حس  م  کنمی.  بهتره.  نکنم    ترسم ی امشب شروع 

 .میخونی اشکال داشته باشم. فردا باهم م

 :جواب داد ییبایچادرش را از سرش در آورد و با لبخند ز حورا

 .نیراحت ترهر جور خودتون  -

 وچهار صدوشصت یسپارت#



 

نشسته بود انداخت و   شیبه حورا که مردد سر جا  ی نگاه  لی  ریام

 :گفت 

 ؟ یخوابینم -

 .نگاه کرد لی ریرا باال آورد و در سکوت به ام سرش

 کشد؟ی که خجالت م  گفتی به مرد محرمش م چگونه

 شیپ  یقیکه تا دقا  یداشت آن هم وقت  ییخجالت چه معنا  اصال

ام نوازش   شیپاها  ی رو   لی  ریسر  مشغول  او  انگشتان  و  بود 

 اش؟ ی شانیپ

 ...دار بود اماخودش هم خنده  ی برا  یواژه خجالت حت گفتن

 کنترل احساسات دست خود آدم بود؟  مگر

زبان آدم  اگر نبود،   دند، یفهمی م  یاحساسات  نامشان احساس  که 

 !شدند منطق  یم

تخت برخاست    یاز رو  د،یلرزان حورا را د  ی هاکه مردمک  لی  ریام

 :و گفت



 

دو ساعت رو   نیا  رمیباشم،  م   مارستانیب  دیمن ساعت هفت با -

 .تو راحت بخواب رونیب

 :زده از جا برخاست و گفتو شتاب معذب

 .ام یلطفاً... منم م دینه نه، بخواب  -

ام  از به   ل،ی  ریترس سردرد نشدن  جانمازش را جمع کرد و آرام 

 .سمت تخت آمد

نکرد و آرام سمت راست تخت دراز    ی از خدا خواسته اصرار  لی  ریام

 .دیکش

 .سرش گذاشت و نگاهش را به سقف دوخت ری دستش را ز کی

آرام  حورا حال  گرید  ی گوشه  یبه  در  و  نشست  برا  یتخت   ی که 

بالشت گذاشت    ی سرش را رو  فرستاد،ی لب صلوات م  ریاش ز آرامش

 .را بست شی هاو فوراً چشم

 .حورا، نگاهش را به او دوخت دنیبا دراز کش همزمان

 :زد شیماند و بعد... آرام صدا اشرهیخ ی الحظه چند

 حورا؟  -



 

 وپنجصدوشصت یسپارت#

پلک  دنیشن   با حال   شیهانامش،  در  و  کرد  باز  صدا  یرا    ش یکه 

 :جواب داد د،یلرزی م

 بله؟  -

 کردیشروع کند اما اگر سکوت م  دیاز کجا با  دانستیهم نم  خودش

 .شدی خفه م

 :حورا بردارد زمزمه کرد رخم یکه نگاه از ن نیا بدون

 ؟یکنی هنوز به آرش فکر م -

 ی هاآرام نگاهش را به چشم  ل،ی  ریام  ب یشده از سوال عج  شوکه

 .اش دوخت مصمم 

 .ندهد یآنقدر منتظر بود که نتوانست جواب نگاهش

 :انداخت و گفت  نییناچار سرش را پا به

  .ست ین  می منه. اما همه زندگ  یاز زندگ یقسمت  هیآرش  -

 :شد و زمزمه کرد لیبه سمت حورا متما یکم



 

 ؟ یچ یعنی -

 :دوخت و قاطعانه گفت لی ریبه ام  می را مستق  نگاهش

با خودم   ی. وقتستمین  ی انتکاریمن آدم خ - بله دادم  که به شما 

د که  کردم  خودم   گهیعهد  واسه  رو  آرش  خاطرات  ندارم  حق 

 .کنم ی ادآوری

 .کنم یندارم دلتنگ  حق

 .کنم  سهیندارم مقا حق

 !دروغ بگم که فراموشش کردم، نه خوامینم

 .با نبودنش کنار اومدم د یمطمئن باش  اما

 .بود تا دلش آرام شود یصداقت حورا کاف نیهم

 .خواستی خودش م ی حورا را برا ودخواهانهخ

حت  ی طور  به نبود  حاضر  آرش  ی که  بود   یبا  جانش  همه  که 

 .کند اشم یتقس

 .خودش باشد ی داشت تمام و کمال برا دوست



 

 !شش دانگ تمام

 .ور درونششعله رتیغ ی شد رو یحورا، آب نانیاطم نیحاال ا  و

______________________ 

 وششصدوشصت یسپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .دیتمام چ قهیرا با سل  زیم

است، در   ناخواسته نامش عروس  ا یداشت حاال که خواسته    دوست

 .چشم خواهرشوهرش کدبانو جلوه کند 

 .شده بود  دهیهم عق   لی ریهم با ام او

  .افسوس بخورد شانی زندگ ی برا یفرداها کس خواستینم

ادامه  با که  حاال  بست  عهد  ام  اشی زندگ  خودش  گره   لی  ریبا 

براخورده زندگ  یخوشبخت  ی بود  مرد  وجو   اش،ی بزرگ  تمام  د با 

 .تالش کند

 .دیکش رونیاو را از آغوش افکارش ب ،یرعلیام هیگر ی صدا



 

که    یبه سمت اتاق خواب برود که همان لحظه افرا، در حال  خواست

 .را بغل کرده بود از آن خارج شد یعل ریام

 :زد و گفت ی لبخند

 ؟ی شد  داریب یک زم،یعز ریصبحت بخ -

 :کاشت و جواب داد   یعل ریپشت دست ام یمحکم ی بوسه افرا

دستت بنده رفتم   دمی. ددارمیوقته که ب یلیخ ر،یصبح تو هم بخ  -

 .کپل جان نیسراغ ا

 :و همزمان گفت دیافرا عقب کش ی را برا یصندل

 .برات زمیبر ی چا ن یتو فکر بودم متوجه نشدم، بش دیببخش-

 .نشست  زیگفت پشت م یچشم افرا

 :گفت یبه حورا انداخت و با ناراحت ینگاه   سپس

 بد شد؟ یلیخ شبید یعنی ... زهیچ  گم،یم -

نگران  ی ادآوریبا    حورا   ی آه  شان،شبی د  ی فرساطاقت   ی استرس و 

 :جواب داد ختیری م ی استکان ها چا ی که تو یو در حال دیکش



 

  .نبود افرا جان ی درست میتصم -

 :در جوابش گفت  ی و عصب کالفه

  !آخه دوستش دارم زن داداش -

را از آغوشش   یعل  ریافرا گذاشت و همزمان ام  ی را جلو  ی چا  استکان

 :گرفت و گفت

 باشه؟  م یزنی . بعداً مفصل حرف ممیفعال صبحانه بخور -

به احترام حورا   زد،یم  ادیرا فر  یت یکه ظاهرش نارضا  یدر حال  افرا

 .اش شدمشغول خوردن صبحانه حرف یسرش را تکان داد و ب

 وهفتصدوشصت یسپارت#

به افرا نداد و در پاسخ به   ی از صرف صبحانه، حورا اجازه کار  بعد

 :کوتاه و مختصر گفته بود ش،یهااصرار

 !بعداً -

حال  اشنه یس در  و  گذاشت  فرزندش  دهن  رو  یرا  مبل   ی که 

 :گفت یمیمغموم با لبخند مال ی رو به افرا نشست،ی م



 

 .حرف بزن یخب؟ اگه دوست داشت -

 .را بغل گرفته بود، شروع به صحبت کرد  شیهاکه زانو  یدر حال  افرا

نم - دار   گمیاز محسن  بودم که  ی چون خودت خبر  گفته  قبالً   .

 !چقدر آقاست، چقدر دوستم داره، چقدر... دوسش دارم

 !من بدون محسن پوچم داداشزن

 :و قاطعانه گفت دیحرف افرا پر  نیب

 !یت هم پوچبدون خانواده -

 .نگاهش کرد یکه سوال افرا

 :تر ادامه دادگرفت و آرام ینفس

حما  ی دختر - م  تیبدون  من   شه یخانواده  به   یمن!  جا  هر  که 

 .ندارم یبست بخورم راه برگشت بن 

  !جان، حورا شدن سخته افرا

نبود حما  من باز خأل  خانوادمو   تیهر چقدر هم خوشبخت باشم 

 .دارم



 

  !باشه یباشه، ول  ریگپول باشه، سخت یبد باشه، ب خانواده

  ی ب  قدرن ی طوفان! هم  ی تو  یقاصدک  ن یخانواده که نباشه ع  تیحما

 ...وزن

اما سعیبکن که سخته ازش دل  دونمیم  ، یعاشق  دونمی م کن   ی. 

 .ی کن تیاعتدال و رعا

 !باشه ،ی آقا محسن رو دوست دار 

 !ت ثابت کنهبگو خودشو به خانواده   بهش

فرار کن  دونمی نم  ای  ، یکه دعوا کن  نیا  اما ا  یاز خونه  حرفا   نیو 

 ! چاههِ  خودِ خود ی زی. به جان خودت که برام عزست ی...راهش ن

 .شد رهینمناک افرا خ ی هاکرد و به چشم  یمکث

 :زد و ادامه داد یتلخ لبخند

 .داره نییجان دلم. باال و پا ستین  یو خوش یهمش خوب یزندگ -

 .ی خانواده باهاش ازدواج کرد تیفکر کن که بدون حما نیا به

  ؟ی بری نکرده بحثتون شد، به کجا پناه م ی خدا



 

 ی کس  اره یسرت ب   یی راحته که هر بال  الش یهمون آقا محسن خ  خود

 !چونهیگوششو بپ   ستین

حما  اما م   تیاگه  باشه،  پشتت  نازک   دونهی خانواده  گل  به از  تر 

 !پشت خواهرشه ریش  نیه عک هیدخترمون بگه حسابش با برادر

 ست؟ یتر نقشنگ ی نجوریا

 وهشتصدوشصت یسپارت#

زد و سرش را   ی حورا، لبخند بغض آلود  ی هاگفته   دیی نشانه تا  به

 .تکان داد

 .آلودش را به اتاق برد و بالفاصله برگشتخواب یرعلیام

 .اش گذاشتشانه ی مبل نشست و دستش را رو ی افرا رو کنار

سن   - فاصله  تو  ممیدار  یکم  یمنو  درک  همو  خوب  . م یکنی . 

  م یگفتم که فقط تصم  نارویافرا، ا  فهمم ی که حستو م  یبدون  خوامی م

 .نی. همی ریبگ یدرست

و   دیبه سمت حورا چرخ  ختیریشک م که آشکارا ا  یدر حال  افرا

 .بغلش کرد



 

 :و گفت دیاش را بوسنرم ی هاگونه   سپس

 .دوستت دارم حورا. به خدا که حد نداره یلیخ -

 :اش کاشت و زمزمه کردگونه ی رو  ی اهم مانند افرا، بوسه  او

 .زمیمنم دوستت دارم عز -

____________ 

 .را کرده بود شیافرا، تمام سع هی روح رییتغ ی برا

آشپزخانه گرفته تا گرفتن چند    ختنیو بهم ر  کیدرست کردن ک  از

 !اطیدار از افرا در حخنده ی هاعکس با ژست 

سر و   ی ادیروزها ز  نیکه ا  ی طنز  لمیظهر که شد، باهم ف  کینزد

خند آنقدر  و  کردند  تماشا  را  بود  کرده  نا  دند یصدا  نفس    ی که 

 .نداشتند  دنیکش

سفارش دادند و به قول حورا   رونیرا به درخواست افرا، از ب  ناهار

 .ردیشان را نگوقت ی کردند تا آشپز ی زیناپره

چ  در که  حاال  وقا  ی زیکل  از  بود،  نمانده  غروب  امروزش   عیبه 

 .داشت  تیاحساس رضا



 

 .لبخند صورتش نشسته بود ی که سرسختانه رو یتیرضا احساس

 .به اتاق خواب رفت  دیرا که شن  لشیزنگ موبا ی صدا

 :جواب داد ی باال انداخت و با کنجکاو ییاَبرو ل،ی  رینام ام دنید با

 الو؟  -

 ونهصدوشصت یسپارت#

 آبروی بب ینج#

جواب   زد،یم  ادیتنش را فر  ی خستگ  ش،یکه صدا  یدر حال  لی  ریام

 :داد

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 .عادت نداشت  لی   ریام  ی هاگفتن   زم«یبه » عز  شیهاهم گوش  هنوز

 :تخت نشست و گفت ی خجالت رو با

 ن؟یشما خوب  یمرس -

 .میمنم خوبم. حورا جان زنگ زدم بگم ظاهراً شب مهمون دار  -

 :دیو پرس ستادیتعجب ا با



 

 ؟یمهمون؟ ک -

  .نایاحسان ا -

با خ   ناخواسته را  ب  یالینفسش  به  فوت کرد و جواب    رونیآسوده 

 :داد

 خداروشکر -

 .ردیموجب شد محکم لبش را گاز بگ لی ریخنده بلند ام ی صدا

 :زمزمه کرد یکه قطع شد، به شوخ  شیبایز ی خنده 

 ؟ ی اخسته نقدریآخه خانوم جان که ا میچندبار مهمون داشت -

 .بود دیجان« گفتنش جد خانوم»

 ...خب و

 !نیریش

که    یخانوم جان  ی برا  ایخجالت بکشد    اشیشوخ  ی برا  دانستینم

 .نثارش کرده بود

 :زد شیصدا لیریدار شد که امآخر آنقدر سکوتش ادامه در



 

 حورا؟  -

 .بله؟ هستم -

 تشیبه خجالتش برده بود، اذ  یهم پ   دهیکه ند  ی در حال  لی  ریام

 :نکرد و گفت 

 .یوفتیکه قراره تو زحمت ب دیببخش -

 :جواب داد فورا

 .هینه اصال، چه حرف -

 بخرم؟  ی ندار اجیاحت ی زیچ -

جواب   خچال،یدرون    ی هایو تصور خوراک  ی حساب سرانگشت  کی  با

 :داد

 .نره ادتونی وهیفقط م -

 .چشم -

 :زد و گفت ی لبخند

 .من برم  دیندار ی بال. اگه کار یب -



 

 :کرد و گفت  یمکث لیریام

 ؟ یگفت ی ز یتو به حنا از ازدواجمون چ نکهیفقط ا زمینه عز -

 :کرد و در آخر گفت کیرا به نشانه فکر کردن بهم نزد شیابروها

 نه چطور؟  -

 صدوهفتادیسپارت#

 :کرد و جواب داد  یمکث

 .ارنمنم فراموش کردم به احسان بگم. پس ظاهراً خبر ند -

 :تخت نشست و با ترس زمزمه کرد ی رو

 به افرا بگم لو نده؟  یعنی م؟یکن کاریحاال چ -

 :مهربان پاسخ داد لی ریام

 کنم ی ندارم حورا جان، افتخار م  ییابا  چیکردن تو ه  یمن از معرف  -

اتفاقا احسان و حنا    ،یخودتو معذب کن   ستین  ازی. ن یکه همسرم

 .شنیهم خوشحال م یلیخ

 .نگفت  ی زیزد و چ ی لبخند



 

 .را بلد بود شیهازبان ناگفته  ی ادیز لی ریام

متوجه   لی  ریکه ام  نیهم  دانست،یحرف زدن را مهم نم  یگاه  اصال

 .بس بود شدی درونش م

 من برم؟ ی ندار ی اگه کار گهیخب د -

 :زد و از ته دل جواب داد ی لبخند

 ...نی نه فقط، مواظب خودتون باش -

 کالم است؟ نیباتریگفته بود » دوستت دارم« ز یکس چه

 بود؟  اشی طالب سالمت  بایز نقدریکه حورا ا  یهم وقت آن

 :و قبل از قطع کردن زمزمه کرد دینفس کش  قیعم ناخواسته

 ...خوشحالم که دارمت -

بودند که    یکه قطع شد، هر دو غرق در احساس خوب  شانمکالمه

 .شده بود شانب ی نص

 .دیتخت دراز کش ی به لب داشت، رو  یقیکه لبخند عم یحال در

 ...خودش که تعارف نداشت  با



 

 .داشت تیکه انتخاب کرده بود، رضا  یراه از

 ...خوب بود و او  ی اد یز اشی در زندگ لی ریام حضور

 .دوست داشت یلیرا خ ی حضور دائم نیا

 ک یوصدوهفتادیسپارت#

 .دیبه اتمام رس کرد ی زودتر از آنچه تصور م شیکمک افرا کارها به

 .شد ش یو مشغول بافت موها دیبلندش را پوش سارافون

 ؟یصورتت رو اصالح کن  ی خواینم -

 :و جواب داد پرسش کنجکاوانه افرا، نگاهش را به او دوخت با

  .ادیبدم نم -

 .تخت گذاشت و به سمت حورا آمد ی را رو یعل ر یام یخوشحال با

 .به ابروهات بدم یحالت هی تونمی اما م ستم،یاصالح که بلد ن  -

 :گفت یدر جوابش به شوخو  دیخند

 !یچشممو داغون کن ینزن -



 

دراز بکشد،   یرعلیام   کیداد و وادارش کرد نزد  شیهابه شانه   ی فشار

 :سپس با خنده جواب داد

 ؟ یدار  ریکن عروس، بخواب تا من کارمو بکنم. موگ ایح -

 .می شیارا فیک ی آره فکر کنم، تو -

 :را بست و همزمان با شروع کار افرا، زمزمه کرد شیهاچشم

 .نباشه افرا جان. فقط مرتب بشن عیضا -

 .گفت و مشغول شد یچشم افرا

 :و گفت دیگذشت که افرا دست از کار کش ی اقهی دق ست یب باًیتقر

 چطوره؟ نیبب -

 .رفت نهیو به سمت آ دیکش شیهابه چشم یدست

 .شان کرده بودمرتب یخواسته خودش فقط کم طبق

 :و گفت  دیسمتش چرخ به

 .زمیعز  یمرس هیعال -

  .امشب نی نکن دارمی ب  شهیمن برم اتاقم، لطفاً اگه م  -



 

 .شان، از حوصله او خارج است جمع  ی فضا  دانستی نکرد. م  ی اصرار

 .دیچرخ نهیاز رفتن افرا، باز به سمت آ بعد

 .اش را دوست داشتچهره ی جزئ رییتغ

 البته و

 .را هم خواستار بود لی ریام تیدلش، احساس رضا یاندک 

 .کوچک، او را هم خوشحال کند  رییتغ نیداشت ا دوست

 .خواسته، اصال دست خودش نبود نیا و

 و ودصدوهفتادیسپارت#

لباس   همزمان پوشاندن  برخورد   ی صدا   ،یرعلیام  ی هابا 

 .دی را شن اطی ح ی هابا سنگ فرش  لی ریام نیماش  ی هاکیالست

 :را بغل کرد و گفت  یعل ریام ی حس و حال بهتر با

  .عمو اومده میبر -

 .هم وارد خانه شد لیریآمدنش از اتاق، ام رونیبا ب  همزمان

 .به سمتش رفت و بلند سالم داد  یقدم



 

برداشت و به او    شیهاحورا، نگاهش را از کفش   ی با صدا  لی  ریام

 .دوخت

 .یسالم، خسته نباش -

متوجه اصالح    لی  ریام  خواستی و البته خودخواهانه دلش م  بیعج

 ...اما شدی م شیابروها

 .دادی را نشان م نی اش خالف اتوجه یآرام و ب ظاهر

 .خودش نبود دست

 ...حساسش کرده بود ،یتوجه و محبت از کس  دنیند دیشا

 .خواستی توجه محرمش را م یدلش، کم روزهانیا اما

 :گرفت و پشت نقاب لبخند، جواب داد ینفس 

 .نکردم ی کار -

م   ی ابه حد  اگر  نم  ماند یبغض داشت که   ی وانست جلوت  ی قطعا 

 .ردیرا بگ  شی هااشک  زشیر



 

به سمت آشپزخانه    اورد،یبار ب   ییقبل از آن که رسوا  لیدل  نیهم  به

 .دیچرخ

 :زد شیآرام صدا لی ریدور نشده بود که ام  یچند قدم هنوز

 .حورا -

 :عقب نگاه کرد و لب زد به

 بله؟  -

 .در گذاشت و به سمت حورا رفت ی ها را همان جلو   وهیو م فیک

 .ستادیا شیبه رو رو

صورتش بود   ی که رو  یکوچک  ی چند تار مو   شیهانوک انگشت   با

 :فرستاد و زمزمه کرد اشی روسر ریرا با آرامش به ز

 چشم تو ام  ی فاصله، غارت شده  نیمن کز -

 ...تو افتد سرو کارم چه کنم  داریبه د چون

 وسهصدوهفتادیسپارت#



 

شد که کوتاه و با احساس،   ی ابوسه  اش،ی ختام دلبرو حسن   گفت

 .چادر حورا نشست ی رو

که حورا چ  سپس آن  از  آغوشش   یرعلیام  د،یبگو  ی ز یقبل  از  را 

 .گرفت و به اتاق رفت

قلب حورا  رفت بر سر ضربان  بداند چه  که  آن   یاحساس  ی بدون 

 .آورده

 به آشپزخانه رساند  یرا به سخت خودش

 .نشست زیپشت م و

 ...شعر خوانده بود شیبرا 

 .رس داشتکه هنوز هم از جذبه و اقتدارش ت یلی ریام همآن

تغ  یعنی  نیا  و تنها متوجه  ا  رشیینه  بلکه  بود،  را    رییتغ  نیشده 

 .دوست داشت

را   گرفتی لبش شکل م  ی که رفته رفته داشت رو  ی لبخند  ی جلو

 .گرفت  ی به سخت

 .باز اتاق خواب رساند مهینگاهش را به در ن 



 

 :دی صورتش گذاشت و نال ی هر دو دستش را رو کف

  

 تا آخرشب نگاهش کنم؟  ی حاال چطور  -

 .را گرفت شیهای خودخور  ی زنگ در، جلو ی صدا

 فونیدکمه آ  یپرسش  چیاز آشپزخانه خارج شد و بدون ه   هراسان

 .را زد

ا  لی  ریام تمام  تعو  نیکه  مشغول  را  باز  ضیمدت  و  با    ی لباس 

نزد  ی صدا  ایبود،    یرعلیام اتاق خارج شد و  از  حورا    کیزنگ در 

 .ستادیا

 افرا کجاست؟  -

 :نگاه کند، زمزمه کرد لی ریکه به ام نیا بدون

 .. تو اتاقشهادیگفت خوابش م  -

 .تمام گذاشت مهیشان را ناحسان و حنا، گفتگو  حضور

با احسان احوال   شان،ی توجه به نگاه سوال  ی جلو گذاشت و ب  ی قدم

 .دیدر آغوش کش مانهیحنا را صم کرد و یپرس



 

 وچهارصدوهفتادیسپارت#

 :گفت  ی نوازو به رسم مهمان دیحنا را بوس ی گونه 

 .دییبفرما زم،یعز دیخوش اومد -

ها به سمت مبل ها  جلوتر از آن  یرا گرفت و کم  هی دست هد  سپس

 .رفت

 ل ی  ریحورا به ام  کیفاصله نزد  ریکه هنوز ذهنش درگ   یدر حال  حنا

مبل، کنار   ی رو  انیخانه مانندش بود، جلوتر از آقاو حضور صاحب 

 .نشست هیهد

را به آغوش احسان سپرد و    یعل  ر یکه به آشپزخانه رفت، ام  حورا

 :گفت 

 .ام یغلش کن االن مچند لحظه ب -

 .آشپزخانه شد یکمک به حورا، راه  ی برا  سپس

 .ها بوددر فنجان ی چا ختنیبه او، مشغول ر پشت

 .ستادیاش ا به سمتش رفت و شانه به شانه آرام



 

 .ن یتو برو بش برمیخودم م -

  د ی لرزی م شیهاکه دست یانداخت و در حال  لی ری به ام  ینگاه مین

 :جواب داد

 .ارمیخودم م  دییشما بفرما د،ی نه زحمت نکش -

راه  ین یس که  همانطور  و  گرفت  از دست حورا  م   یرا   شد، ی هال 

 :زمزمه کرد

 .کنار یگذاشتی کاش تعارف و م -

 .به هال رفت لی ریو پشت سر ام دیرا جلوتر کش چادرش

 :لبخند کنار حنا نشست و گفت با

 .دلم تنگ شده بود برات یلیخ -

 :رفت و گفت ی اچشم غره یبه شوخ حنا

. تو دمتید  یرعلیام  یبار پنج روزگ  نیآره کامآل مشخصه. آخر -

 ؟ی ومدیچرا ن

 :انداخت و آرام زمزمه کرد لی ری به ام ینگاه  مین



 

 .بهت گم یبودم. حاال... م  ریروزها درگ نیا یلیخ -

 ش یسر جا  ی زیچ  کیبرده بود    یپ   ل،ی  ریکه از نگاه حورا به ام  حنا

 .کشاند ی داررا تمام کرد و بحث را به بچه  ی گذار گله   ست،ین

  راتشییبه تغ  یاحسان پ  یسیشم پل  دانستی که م  لی  ریآن سو ام  از

 :مقدمه گفت یاست، ب برده

 م؟ یتا کوچه قدم بزن  میبر -

را به دست حورا سپرد   یعل  ریمخالفت کند، ام  نکهیبدون ا  ساناح

 :با خنده گفت شانیو در جواب نگاه سوال

 .م یدر رکاب گهید قهیدق  ستیب  تیخانوما. نها می قدم بزن  میریم -

 وپنج صدوهفتادیسپارت#

سرش را به گوش   لی  ریدار حنا و احسان، امخنده   یهاکل  کل   انیم

 :کرد و گفت  کی حورا نزد

 .یبهش اعتماد کن یتونی م ه،ی حنا خانوم خوب -

 .رفت  اطیو زودتر از احسان به ح گفت



 

را با حنا به    شیهاناگفته   تواندیبه حورا گفته بود که م   نامحسوس

 .اشتراک بگذارد

 .زن بود حورا

را بشنوند رفته رفته دق    شانیهانباشد که حرف   یاگر کس  هازن

 .کنند ی م

 .است نیچنن یزن ا عتیطب

 !هستند که فقط گوش بدهد یکس ازمندیها نزن تمام

شن  یکس از  بعد  نکند،    شانیها حرف  دنی که  قضاوت  نزند،  زخم 

 ...نکند حتینص

 ی توانند با کس  یرا، که نم   ییزهایباشد که فقط بشنود آن چ  یکس 

 .بازگو کنند 

هم   ازین  حورا برابه  حنا  و  داشت  انتخاب   یصحبتهم  ی صحبت 

 .بود  یمناسب

 .می خب داداش بر -

 .خارج شدند اطیبا احسان از ح همراه



 

 :مقدمه گفت یند، بکه از خانه دور شد ی قدم چند

 .میازدواج کرد -

 .ستدیاحسان، وادارش کرد با  یناگهان ستادنیا

شلوارش فرو برد و به سمت احسان متعجب    بیرا در ج  شیهادست

 .دیچرخ

 .میماهه که عقد کرد کی  کینزد -

 :جلو گذاشت و با لبخند جواب داد یقدم احسان

 ؟ ی معرفت چرا منو خبر نکرد یمبارک باشه داداش، ب -

 .آسمان دوخت یاهیلبخند زد و نگاهش را به س تلخ

  .م یکه ازدواج کن میمجبور شد بایتقر -

 .نمی کن بب فیاجبار چرا؟ درست تعر ؟یچ یعنی -

 :رو به جلو قدم زد و گفت آرام

راحت - خاطر  به  داشت  کنه.  ازدواج  عشق  بدون  من    ینخواستم 

 .کردیم نکارویا



 

 :و ادامه داد  دیسمت احسان متعجب چرخ به

ازدواج دادم.... اونم    شنهادیخواستم از دستش بدم. بهش پ  ینم -

 .شد  یبالخره راض

 وشش صدوهفتادیسپارت#

 :شد و گفت  اشکینزد یبا اخم قدم احسان

 ل؟ ی ریام ی مجبورش کرد  -

 :تکان داد و زمزمه کرد نی را به طرف سرش

 ؟یمنو زورگو شناخت -

 !ی بهش نداد ی ریگم یهم اجازه تصم یلیخ -

 :به احسان دوخت و گفت می را مستق  نگاهش

 !بره   ذارمی... نم ستیبره، اگرم ن  تونهیاس مگفتم اگه عاشق پسره -

 :دیغر گرانهخیتوب احسان

 !اجبار  یعنی نیا -

 !خواستن یعنی نیا -



 

 :آورد و کالفه زمزمه کرد نییرا پا شیصدا لی ریام

 .! مطمئنم کنم یخوشبختش م  -

_______________ 

  ، یگفتن حرف  ی برده بود که برا   یحورا پ  ی عصب  ی ارها که از رفت  حنا

 :زد و گفت ی دو دل است. لبخند

 .مونهیخودمون م نی بگو حورا، مطمئن باش ب -

نگران  حورا انداخت و آرام زمزمه   ینگاه  یبا  افرا  اتاق  به در بسته 

 :کرد

  !می ازدواج کرد لی ر یمن و ...آقا ام  -

 :زد و با شوق جواب داد یق ی لبخند عم حنا

 ... خوشحال یلی. خزدلمیمبارکه عز ا،یخدا  ی وا  -

 :و آرام زمزمه کرد دیحرف حنا پر  نیب

 !می اما فقط محرم  -

 :دیشده بود، پرس  جی که کامال گ حنا



 

 ! نه؟گهید نهیخب ازدواج هم  -

 :انداخت و لب زد نییرا با خجالت پا سرش

 .ستین  نمونیب ییرابطه زناشو چیه -

 وهفت صدوهفتادیسپارت#

 :زد و جواب داد ی لبخند حنا

بر  کمی  زدلم،یعز  هیعیطب -   شهیدرست م  یهمه چ   زهیخجالتتون 

 .مطمئن باش

 :تکان داد و زمزمه کرد یبه نشانه نف  ی سر

 ...شوی نابود کردم زندگ -

 .از خداش هم باشه تو رو داره  لی  ریدختر. ام  هیعه حورا چه حرف -

 :و با بغض لبخند زد و جواب داد تلخ

!  ستیخوشبخت ن   یعنی  لی  ریهنوز برام آقا ام  یحنا. وقت   ستین -

همسر  یوقت حقوق  تمام  گذش  شی از  من  خاطر   ی عن یته  به 

  !در کنار من دروغه شی. خوشبخت ست یخوشبخت ن 



 

ها متوجه نشده بود،  از آن  ی زیچ  باًیکه تقر  ییهااز حرف   جیگ   حنا

 :آرام زمزمه کرد

 ؟یچ  یعنی. فهممیحورا...من واقعا نم -

 :دی انداخت و نال ترنییخجالت سرش را پا با

  نم یحالل تر  نمدوی محرممه، م   دونمی ... م لی  ریهنوز برام آقا ام -

اما   باشم.    ذارهی نم  یحس  هیبراش.  عذاب   ی زیچ   هیراحت  مثل 

 !اس اما... من هنوز جلوش حجاب دارممسخره دونمیوجدان! م

 :زمزمه کرد زدهرتیح حنا

 ل؟ ی ریام -

 .ام یم کرد... بهم فرصت داده تا با ازدواجمون کنار ببازم شرمنده  -

بود هضم   دهیرا سکوت کرد تا آنچه را که  شن  ی اقه یچند دق  حنا

 .کند

د  حورا را  حنا  سکوت  ناراحت  د،یکه  با  را  و    ینگاهش  آورد  باال 

 :دی ملتمسانه پرس

 .غلط! تو کمکم کن لطفاً  یدرسته چ یچ فهممیمن واقعا نم -



 

 :و کوتاه جواب داد دیبه صورتش کش  یدست حنا

 ...توینجات بده زندگ  -

 وهشتصدوهفتادیسپارت#

 .ها دوختنگاهش را به پارکت   دانهیناام

 :نشاند شیهالب ی تلخ رو ی لبخند

به نجاتش    ی دیمشکل داره. ام  شهیازدواج از ر  نیا  کنمیحس م -

 .ندارم

را در آغوشش باال و   رادیمبل برخاست و همانطور که ه  ی از رو  حنا

 .به سمت حورا آمد کرد،ی م نییپا

 ر ی مشکل داشته باشه حورا؟ همون قدر که مطمئنم ام   دیچرا با -

 کیشر  نیدارم که تو هم بهتر  مانیهمراهه، ا  نی بهترتو    ی برا  لی

  .یاون ی برا  یزندگ

 :مبل سه نفر، کنار حورا نشست و ادامه داد ی رو

  گهیفرصت و داده تا همد  نیکه ا  کنمی م  نیو تحس  لی  ریمن ام -

  !. اما تو رو برعکسن یکشف کن  ی اگهیرو جور د 



 

  .ازت دختر کنمیم تعجب

 ؟ یکنی م کاریچ ی بعد تو دار نی کن دایو پفرصت داده تا عشق اون

  ؟ ی حجاب دار  تیآدم زندگ ن یترمحرم ی جلو

 .هاتیبهتر فرصت داده نه زنانگ  یرابطه جنس ی برا اون

دار  ی نجوریا جا  یکن یم  ی کار  ی فقط  دور   یکینزد  ی که  هم  از 

 .دیبش

 .نکنه هیحرف نزنه، گال دیشا لی ریام

 .خوادی محبت همسرشو م اما من مطمئنم دلش 

 .مردهاست  عتیطب نیا

ادعا کنه به ظرافت و    تونهی هم نم  ن یمرد کره زم   ن یتراحساس    یب

 .نداره  اجیلطافت زن احت

 !برسه که اون زن همسرش باشه چه

 :دستش گرفت و با لبخند گفت  انیکرد و دست حورا را م  یمکث

  .کنم ی . زنم، درکت می رو ندار  یرابطه جنس  یکه آمادگ  دونمیم -



 

 .مستقل محروم نکن یحورا جان خودتو از آرامش زندگ اما

 .ستی ن  یخوابفقط هم   ییزناشو یزندگ

 .هم داره یهمراه

 !لی ریهم ام ی تو داغدار هم

 !لی ریهم ام ی اتو خسته هم

 !لی ریهم ام یتو به آرامش همسرت محتاج  هم

 ؟یکنی م غیخودت در رو از یلذت زندگ  یدست یدست ی دار چرا

ب  اون کنار  باهاش  تا  داده  دار  ییایفرصت  برعکس  تو  ازش   ی اما 

 !ی ریگی فاصله م

 ونهصدوهفتادیسپارت#

 :زمزمه کرد را به حنا دوخت و صادقانه   اشن یغمگ  نکته

باهاش ع  کنمی حنا. حس م  دونمیخودمو در حدش نم -   ن ی اگه 

م فرصت  بهش  باشم  زندگ  دمی قبل  اگه عشق  کرد   دایپ  شوی که 

 .راحت بذاره و بره 



 

! از  ی! محرمشیکه حاللش   ییحورا؟ تو  یچرا اون عشق تو نباش -

 !یتر انتخابشهمه مهم 

که همسرت واقعا عاشقت بشه؟ چرا بهش اجازه    ینکیتالش نم  چرا

  بشه؟ مونینکرده از داشتنت پش ی که خدا ی دیم

 :را به فرزندش دوخت و در پاسخ به حنا، گفت نگاهش

 ستم؟یخودم عاشقش ن یعاشقش کنم وقت ی چطور -

 :گفت  هیزد و با کنا ی لبخند حنا

ب  یکس - از خودش  بع  شتر،یکه  مقابلشه.  فکر طرف  عاشق   دی به 

 !نباشه

 :و گفت دیسرعت سمت حنا چرخ به

 .که مطمئنم دارمش یفقط برام مهمه. اونم چون تنها کس -

 :زمزمه کرد یآورد و با مهربان  ترنییرا پا شیصدا حنا

احساسش... قفلش کن به   ی شو پا ریدار! زنجنگه  ونانت یپس اطم -

 .دلت حورا



 

 .ب خودش کنهرو مجذو ی قدرت داره که هر مرد نقدریا زن

 !اهللبسم  پس

 !رو نشون محرمت بدهقدرتت 

 :نگاهش را به سمت حنا دوخت و لب زد یدو دل با

 ست؟ی ن یخودخواه -

ا   ی ! همون جهاد هیآداب همسردار  - تو  و  بهت واجبه  روزا   نیکه 

 .ی گرفت شدهیناد

____________________________ 

 صدوهشتادیسپارت#

 .ستادیا نهیآ  ی دل جلو دو

 .داشت یبیبعد از رفتن حنا و احسان، حال غر 

 .اعتقاداتش گذاشته بود ی تمام دست رو یبا زرنگ حنا

که گفته بود رواتش را بهم    ی جمله آخر  ش،یهااز تمام گفته    فارغ

 .بود ختهیر



 

  ...حالل توعه  لی   ری! امیکنی حالل خدا رو حروم م  ی حورا تو دار  »

  ...توعه محرم

 !توعه همسر

آدم بهتِ،    نیترکینزد  گهی که عرف و شرع م  یکس  ی بعد تو جلو 

  ؟یحجاب دار

  حروم؟ ی گیگفته حالل! تو م خدا

  .ندارم نمیفهم د ی که بگم، ادعا ستم ین  یگاهیدر جا من

  !ی از نظر من تو گناهکار اما

 «...یکنی عمل م ی خالف دستور خدا دار  چون

 .»گناهکار« بارها و بارها در سرش زنگ خورد واژه

را گذاشت تا نشوند    شیهاگوش  یتوان رو   نیرا با آخر  شیهادست

 .واژه عمرش بود نیتر زیانگکه نفرت ،ی ا آن کلمه

 .تخت نشست ی عقب رفت و رو عقب



 

اش، نامفهوم پسرک چهارماهه  ی هاو واژه   لی  ریام  یهاخنده   ی صدا

 .د یرسی از هال به گوشش م

خوب  اگر صدا  یحال  قطعا  وجدش   شانی هاخنده  ی داشت  به 

 .آوردی م

 ...حال اما

 .خواستی سکوت م دلش

 ...حنا ی هاماندگار صحبت  ی آوا  سکوت

 ...یرعلیو ام لی ریام یهاخنده  سکوت

 ...ساعت  سکوت

 ...درخت ی هابرخورد باد به شاخه سکوت

 .دلش را بشنود  ی همه آنقدر ساکت باشند تا صدا   خواستی م  دلش

 ؟ی بزند که واقعا گناهکار ادیبر سر دلش فر  تا

 «!»نه دی خدا دلش بسوزد و بگو دیشا که

 ک یوصدوهشتادیسپارت#



 

خواب  لی  ریام متوجه  رو  یرعلیام  یآلودگکه  را  او  شانه   یشد، 

 .که بلد بود را زمزمه کرد ییگذاشت و تنها الال 

 گل پونه الالال 

  بابات رفته در خونه 

 یالالالال گلم باش 

 ی در برم باش شهیهم 

 گل خشخاش الالالال 

 بابات رفته خدا همراش  

 یگل دشت الالالال 

 ی همه رفتن تو برگشت 

انداخت و آرام   یعل  ریبسته ام  ی هابه پلک   یگوشه چشم نگاه  از

 .لبخند زد

ن  دستش قدم  دیکمرش کش  وار پشتوازشرا  با   ی اآهسته  ی هاو 

 .اتاق شد یراه



 

در زدن را فاکتور گرفت و در را باز   ،یرعلیشدن ام  داریترس ب  از

 .کرد

نگاهش    ره یتخت پا شد و خ  ی هراسان از رو  ل،ی  ری ام  دنیبا د  حورا

 .کرد

 ، یرعلیانداخت و همزمان با اشاره به ام  شانی پر  ی به حورا  ینگاه  م ین

 :لب زد

 .خوابه -

 .اش را به حالت تخت در آوردتکان داد و گهواره ی سر حورا

 :رفت و گفت لی ریبه سمت ام آهسته

 .به من بذارمش رو تخت نشیبد -

نگاهش کرد، سپس همانطور که از کنارش    رهیخ  ی اه یثان  لی  ریام

 :زمزمه کرد شد،یرد م

 .ذارمیخودم م -

 .دیگذاشت و به سمت حورا چرخ شیرا سر جا یرعل یام  اطیاحت با



 

 :مقدمه گفت  یو ب ی جد

 .ی کرد هیگر -

 .دوخت لی  ریام ی را به صورت جد نگاهش

 .نداشت ی اده یفا انکار

 .بلد بود ی اد یاو را ز لی ریام

 :انداخت و کوتاه جواب داد نییرا پا سرش

 .آره -

 ودو صدوهشتادیسپارت#

 .به سمت حورا رفت یآرام ی هاقدم  با

 .نگاهش کرد  میو مستق  ستادیا شیروروبه یفاصله کم با

دستپاچه شده بود، سرش را    لی  ری ام  رهیحجوم نگاه خ  ریکه ز   حورا

 :باال آورد و لب زد 

 چرا؟   دینپرس  شهیم -

 :تکان داد و گفت نی سرش را به طرف قاطعانه



 

حورا. چشما - داره  ربط  من  به  تو  اشک  ی تمام  بعد    یزنم  بوده... 

  نپرسم چرا؟

 .سوزاندی دلش را م زدی زنم« صدا م که سرسختانه او را » نیا

 ...و او دانستیاورا همسرش م لی ریام

 .زد ی م شیصدا ل«ی ریهم »آقا ام  الشیدر خ یحت

 :قطره اشکش، با بغض زمزمه کرد نیاول زش یبا ر همزمان

 ...من گناهکارم -

 .را نداشت  شی هاه یگر طاقت

 .برد  رونیحورا و او را همراه خودش ب  ی هاانداخت دور انگشت   پنجه

ذره  حورا حال  ی ا بدون  در  حصار    یمخالفت،  در  دستش  که 

 .رفتی بود پشت سرش راه م لی ریمردانه ام ی هاانگشت 

 یهابرداشت و دور شانه   زیدر مکث کرد و کت خودش را از آو   ی جلو

 .حورا انداخت



 

ش به مجددا دستش را گرفت و همراه خود  ،یبدون کالم  سپس

 .برد اطیح

 .که از ساختمان دور شدند  یاندازه کاف  به

 :و گفت ستادیا شی رو به رو لی ریام

 .نم ی اشکتو بب خوامینم گهیگفته بودم که د -

 وسهصدوهشتادیسپارت#

 :و لب زد دیخند یبا تلخ حورا

 .ستمیخوش قول هم ن یحت -

 .را باز و بسته کرد شی هاپلک لی ریام

قاب    ترکینزد  یقدم   سپس  را  حورا  صورت  دستش  دو  با  و  شد 

 .گرفت

 ل؟ی ریام زیعز شدهیچ -

 :دیدوخت و پرس لی ریام ی هارا به چشم اشی باران نگاه 

  م؟یکرد یما... کار درست  -



 

 کدوم کار؟ -

 :انداخت و زمزمه کرد نییرا پا نگاهش

  ر یدر ظاهر مشترک اما غ  یازدواج، قول و قرارمون، زندگ  نیهم -

  م؟ی که دار یمشترک

انداخت و ادامه   ل ی  ریبه ام   یتکان داد و همزمان با عجز نگاه  ی سر

 :داد

  ؟یشما راض -

 .نداد یکوتاه به آسمان انداخت و جواب ی نگاه

 :و گفت  دیکوب  ریام  نهیرا به س  شیهادست هیبا گر حورا

نی ستین - نی ست ی!  گفتم حیست ی!  خودتو...  نسوزون  گفتم  ...  یف ی! 

! نجات ل ی  ری. حاال برو! برو آقا امی گفتم من دردسرم... گوش نداد

 ...بده خودتو

د، با تمام قدرت اورا در آغوش  اش تمام بشواز آن که حورا جمله  قبل

 .دیکش



 

سرش   ی و بارها و بارها رو  دیچیرا محکم دور تنش پ   شیهادست

 .را بوسه زد

و کمرش را نوازش کرد که حورا   دی شال، سرش را بوس  ی از رو  آنقدر

 .آرام شد

 .گرفت و صادقانه زمزمه کرد  ینفس

. بعد تو رم یباشه بم  نم یس  ی تا ابد سرت رو  نکهیا  ی من حاضرم برا -

 برو؟ یگ یم

 وچهارصدوهشتادیسپارت#

 :سر حورا نشاند و ادامه داد ی رو ی گرید  ی ابوسه 

زندگ - عشقم.  طالب  عشق...رابطه    یمن  با  مسافرت  عشق...  با 

  .با عشق ییزناشو

 .برداشت اشنه یس ی حورا را از رو  سر

در نگاهش    رهیرا دو طرف صورت گلگون او گذاشت و خ  شیهادست

 :ادامه داد



 

باهم   خوامی در کنار تورو دوست دارم که م   یچقدر زندگ  نی بب -

 .می نوعشو تجربه کن  نیبهتر

 :حورا را پاک کرد و گفت یهارد اشک شی هانوک انگشت  با

باشه اما... اگه آرش زنده بود و    ی و خودخواه  یمعرفت  یب  دیشا -

حسرت   نیبزرگتر  شدی م  دنت یزودتر ند   شناختم،یتورو مثل االن م

 !می زندگ

م  حورا لبخند  انیدر  پا  ی بغض،  را  سرش  خجالت  با  و   نییزد 

 .انداخت

 آسوده کرد یرا کم الشیآرام و خ حورا دلش را لبخند

را   فشیظر  ی هاپر و دست  یرا با قدم کوتاه  نشانی اندک ب  فاصله

 .کرد ریاس شی هاانگشت  انیم

  ؟یاگه بخوام عاشقم بش  یخودخواه -

تکان   نیدوخت و سرش را به طرف  لی  ریرا به چشمان ام  نگاهش

 .داد



 

بوسه   ی شرویپ  نباریا آرام،  و  اَبرو  ن یب  ی ا کرد  و   ی دو  نشاند  حورا 

 .زمزمه کرد

که    کنمی حورا...صبر م  خوامیهم نم  یمن دوست داشتن معمول -

 .یعاشقم بش

 :د یو خجالت زده پرس آرام

 د؟یاگه ... اگه طول کش -

 :جواب داد  نانیزد و با اطم ی جواب حورا لبخند در

  عمر؟ هیاز  شتریب -

 .نه -

 .کنمی پس صبر م  -

 وپنجصدوهشتادیسپارت#

بود، به اتاق    دهیسخاوتمندانه به او بخش  لی  ریکه ام  ی حال بهتر  با

 .برگشت

 .کند  ضی را تعو شیهااستفاده کرد تا لباس لی رینبود ام از



 

نگاه  ی کیرتا  انیم  در لباس  ی اتاق،  اندک  بود   ییهابه  آورده  که 

 .انداخت

 .بردارد یقدم اشی زندگ ی داشت او هم برا دوست

 .قدم، حجابش بود نیاول دیشا و

اش را برداشت و از ترس  رنگ دخترانه  یبلوز شلوار صورت  یدو دل  با

 .دیشدنش، بالفاصله پوش  مانیپش

 .دیسرش کش ی به شال رو یدست

 .را بست و او را هم از سرش برداشت شیهاچشم

 .سخت بود هانیاول شهیهم

 ...اما

 .کردی زود عادت م انسان

 .بست  یرا باز کرد و پشت سرش دم اسب شیموها

ام  از برا  لی   ریآن سو  پرتقال  آشپزخانه مشغول گرفتن آب   ی در 

 .حورا بود



 

وب  حالش را خ  یکم  خواستی خسته شده بود و م  ی ادیز  امشب

 .کند

 .که گرفته بود را برداشت و به اتاق برد ی اآب پرتقال تازه وانیل

 .کوچک در را باز کرد ی و بعد از زدن دو تقه  ستادیدر ا ی جلو

 ی تخت دراز  و پتو را رو  ی در، به سرعت رو ی صدا  دنیبا شن حورا

 .دیسرش کش

 :آهسته به سمت تخت آمد و زمزمه کرد لی ریام

 حورا؟  ی دیخواب -

 :پتو، کوتاه جواب داد ری همان ز از

 .نه -

 :تخت نشست و گفت گرید سمت

  .گرفتم وهیپاشو برات آبم -

و بدون آن که   دی سرش کنار کش  ی پتو را از رو  یزده کم  خجالت

 .نگاه کند، نشست  لی ریبه ام



 

 وششصدوهشتادیسپارت#

 .کردی نگاهش م  ره یآن که متوجه حس خجالت حورا باشد، خ  بدون

حت   یشکل  به نم  یکه  تصو  خواستیدلش  مبادا  تا  بزند،    ر یپلک 

 .باشد ایرو شی رو به رو ی بایز

 بود ؟ ری گو نفس  بایز نقدریا  شهیهم حورا

 دلبر شده بود؟  ی ادیامشب ز ای

 وانیگرفتن ل  ی شد که خودش برا  یآنقدر طوالن  لی  ریام  یحواس  یب

 :قدم شد و گفت  شیپ

 د؟ یخوری نم وهیخودتون آبم ،یمرس -

 .انداخت نییو دستش را پا را از حورا برداشت نگاهش

 .ختصر زمزمه کردجوابش کوتاه و م در

 .نوش جان -

 .دیترسی از خودش م امشب

 .خواستی همسرش را م دنیدلش بوس واروانهی که د یلی ریام از



 

 ...که داده بود، عمل کند ییهابرخالف قول  دیترسی م

 .شده بودند ختهی افسار گر ی ادیز ش،یهاشب ها خواسته نیا اصال

 .تخت برخاست ی فوت کرد و از رو رونیرا به ب نفسش

 :گفت لی ریگذاشت و رو به ام یپاتخت ی را رو ی خال وانیل حورا

 ارم؟یمن ب دیدار  اجیاحت ی زیچ -

 «!رو: » خودتدیتعارف بگو ینوک زبانش آمد که ب  تا

 :را گرفت و گفت شیایحی زبان ب ی به موقع جلو اما

 .مخسته کمی. رمی دوش بگ رمیم -

کرد و خودش را به حمام   دایاش را پحوله  یکیان تاردر هم  سپس 

 .رساند

 ستاد یدوش آب ا   ریرا از تن خارج کند ز  شیهاکه لباس  نیا  بدون

به صورتش برخورد   میآب مستق  ی و سرش را باال گرفت تا قطرها

 .کند

_______________________ 



 

 وهفت صدوهشتادیسپارت#

به طول کشاند تا هم تب   یساعت  کیرا    ی اقه یگرفتن ده دق  دوش

 .خواستنش خاموش شود و هم حورا بخوابد

 .رفت رونیو ب  دیرا در همان حمام پوش شیهالباس

 .نگاهش را به تخت دوخت می مستق

 شد ی موجب م نیاتاق را روشن کرده بود و ا یالمپ حمام، کم نور

 .ند ی که صورت حورا را بهتر بب

 .و آرام به پهلو خواب بود قیعم

 .ماند رهیو به سقف خ دیتخت دراز کش گریسمت د  اطیاحت با

 ...بود اما دهیحورا را بدون حجاب د  یاتفاق قبالً

 .بار فارغ از محرم بودنش، سرشار از حس آرامش بود  نیا

 .کردی م افت یکه انگار تنها از او در یآرامش

  د ینو  شیبه ظاهر ساده اما در باطن برا  دیحجاب حورا شا  برداشتن

 .خوب بود ی روزها



 

 .را دوست داشت یزندگ نیاو هم تداوم ا یعنی نیا

 .نگاهش کرد  میو مستق  دیسمت حورا چرخ به

  ش ی بایرنگش، سخاوتمندانه صورت گرد و ز  ی امواج و قهوه  ی اموه

 .را قاب گرفته بودند

 .کرد ترکیخودش را به او نزد یکم

 ق یکرد و عم  کیحورا را به صورتش نزد  ی موها  ی انتها  اطیاحت  با

 .د یبو کش

 .شد نیمز  ی خود به خود بسته و لبش به لبخند شیهاچشم

 !دادیم اسیخوش  ی هم بو شیموها یحت

 ...د یرا به لبش رساند و بوس  شیموها ی انتها

 .عمل را آنقدر تکرار کرد که همانجا خوابش برد نیا و

 ...حورا نکهیاز ا فارغ

 !مدت خودش را به خواب زده بود تمام

 وهشتصدوهشتادیسپارت#



 

 .شد  ادهیدورتر پارک کرد و پ ی را کم نشی ماش

 ی هاکه با هزار قول و قرار از افرا گرفته بود، با قدم   یآدرس  طبق

 .آژانس شد یراه یمقتدر اما آرام

 .ماند رهیدر خ ی باال  ی در مکث کرد و به تابلو ی جلو

 ”رعد یتاکس“ 

 .در را باال رفت ی جلو  ی و تک پله دیبه صورتش کش یدست

از پشت   یدر را کنار نزده بود که کس  ی جلو  یکیپالست  ی پرده  هنوز

 .زد شیصدا

 ؟ ی کار دار یبا کس ایداداش   ی خوا ی م  نیماش -

که    یآمد و نگاهش را به پسر خوش قامت و جوان  نییپله را پا  آرام

 .دوخت کردی نگاهش م  رهیخ

 .کار دارم ی ریمحسن نص ی با آقا -

 :جواب داد کرد،ی نگاهش م رهیجوان همانطور که خ مرد

 .در خدمتم -



 

 :دیباال انداخت و پرس ی اَبرو لی ریام

 ؟ ی خودت -

 !بله -

 .قدم شد شیجلوتر رفت و در دست دادن پ یقدم

 .برادر افرا لم،ی ریمن ام -

 :انداخت و کوتاه جواب داد نییسرش را پا محسن

 .شناختمتون دونم،ی بله م -

 :شلوارش برد و گفت بیرا در ج شیهادست

 امروز؟  ی وقت دار م،ی حرف بزن دیبا -

 :و جواب داد  دیبه پشت گردنش کش  یدست محسن

 .االن امیخبر بدم، م  هیآره آره. من  -

 .آژانس شد  یبدون فوت وقت راه  سپس

 .زنگ خورد لش یبا رفتن محسن، موبا همزمان

 :و جواب داد دینام افرا، آرام خند دنید با



 

 .جانم افرا -

 .دیشن  ریتاخ یزده افرا رو با کمو خجالت میمال ی صدا

 جان افرا. باشه؟ ینکن  تشی. اذ ی داداش... قول داد -

افرا را بدهد، صدا  قبل به    ی از آن که جواب  محسن از پشت سر 

 .دیگوشش رس 

 .لی ریمن در خدمتم آقا ام -

 :گفت ی تکان داد و در جواب افرا، کوتاه و جد ی سر

 .بهت زنمیزنگ م -

 ونهصدوهشتادیسپارت#

 .محسن شدند  نی سوار ماش ل،ی ری درخواست ام به

 .دینگاه کرد و پرس لی ریام ی رخ جد م یکه زد. به ن استارت

 کجا برم؟ -

 .آن که به چهره محسن نگاه کند، زمزمه کرد بدون

 .راحت حرف زد شهیم  یکنی. هرجا که حس م کنهینم یفرق -



 

 .کرد و راه افتاد نییسرش را باال و پا لی ریجواب ام در

 .ستادیا ی ساده اطیدرب ح ی چند کوچه آن ور تر، جلو  باًیتقر

 .دی کش نییرا پا هاشهیرا خاموش کرد و ش نی ماش

 .نگاهش کرد یسوال لی ریام

 .بپرسد، خود محسن شروع کرد ی زیقبل از آن که چ اما

 .کنمی م  یکه توش زندگ  ی ا محله نجایا -

 :گرفت و ادامه داد اطیرا به سمت همان درب ح  دستش

 .انخونه نیمادر و خواهر من تو ا -

 :کوچه را نشان داد و گفت  یشلوغ  سپس

 .شناسنیرهگذر ها هم منو م  نیتک تک ا -

 :و با عجز ادامه داد دیاخمو چرخ لی ریگرفت و به سمت ام ینفس

خونه هارو بزنم تا  نیکه اگه الزم شد در تک تک ا  نجایآوردمت ا -

  نقدر یکه ا  هیازشون، که محسن دو ساله خاطرخواه ک   یخودت بپرس

 .ادیآسه م رهی آسه م



 

 :انداخت و ادامه داد نییرا پا سرش

خواهم... به   ادهیآخر مادرم قسم که دوستش دارم. ز  ی هابه نفس  -

  .دونمیقرآن م

. اما  ترهشیسگ تو بغلش از من و کل دار و ندارم ب  متیق  دونمی م

 .فهمهیصاحاب نم یدل ب نیا

 :گفت  تیرا به فرمان دوخت و با جد نگاهش

نذار   تیثیکن. اصال بزن تو محل آش و الشم کن. آبرو و ح  دیتهد -

  .برام. ناز شصتت

 .که بره  ستمین  یمن اون یول

 .دوست داشتنم هستم ی تا رگم خون داره دوستش دارم و پا من

 ..  افرا... خانوم، آزادهست ین یی وفای تو قاموس من رفتن و ب  اما

 رم؟یباشم جلوشو بگ  یک سگ

 !لی ریآقا ام رمیخودم نم اما

 صدونود یسپارت#



 

 .شناختی م  یمنوعانش را به خوبداشتن هبود و جنس دوست  مرد

خوب  تا حس  آمدنش،  از  پسر  یقبل  عاشق   ی به  را  خودش  که 

 ... خواهرش نشان داده بود نداشت. اما

 .خود افرا را دوست داشت محسن

 .دادی نشان م نطوریکه در ظاهر ا حداقل

 :دیآن که نگاهش کند، پرس  بدون

 .از خودت بگو -

 .کرد  فیکم و کاست تعر  ینگاهش را به رو به رو دوخت و ب  محسن

  .و هفت سالمه ستیب -

  .دمیم  یرستوران نگهبان  هیشب ها تو  کنم،ی آژانس کار م روزها

 .بابام مرد و شدم مرد خونه  یسالگ ده

  .رفتم اما نصفه راه ولش کردم دانشگاه

 .کرده بود ادی و ز و دخلم خرج

 .تو کار آزاد زدم



 

 .... و خواهرم دانشجو ضهیمر ممادر

 .با منه خرجشون

 .م یستیندار ن خداروشکر

 .بمونه زامیجنم دارم که کار کنم و نذارم حسرت به دل عز نقدریا

 .دیچرخ لی ریکرد و آرام به سمت ام   یمکث

 :را باز و بسته کرد و ادامه داد شیهاچشم

  ی نی. هر تضمتون ندارمچشم به مال و اموال  ی ابه جان مادرم ذره -

 .دمیم نیبخوا

 .لی ریآقا ام  نیکه شما بگ یچ هر

 .نگاهش را به محسن دوخت تیو با جد آرام

 .به ذاتشونه  ست،یآدم ها به پولشون ن تی معرفت و انسان -

و افرا کدوم محله، اصال مهم    یکنی م  ی که تو، کدوم محله زندگ  نیا

 .ست ین

 .معرفتته   مهم



 

 :به شانه محسن زد و ادامه داد  یدست سپس

 .باهم  میمسافرت بر هی دمیم  شنهادیپ یرفت و آمد کن، حت -

 یبهتره. تا بعد خدا چ  م یاز هم شناخت داشته باش  شتریب  یهر چ 

 .بخواد

__________________ 

 ک یوصدونود یسپارت#

 :و گفت د یرا به کوب شیهابا استرس دست  افرا

 .داداش؛ مردم تر از استرس گهیبگو د -

جواب    ی زد و در کمال آرامش و خونسرد  یرعلیلپ ام  ی رو  ی ابوسه 

 :داد

  .مردونه بود افرا -

  !مردونه بود یچ یعنی عه آخه  -

بود    شانیگر گفتگوبه حورا که در سکوت نظاره   یکالفه نگاه   سپس 

 :انداخت و گفت



 

  !داداشبگو زن ی زیچ هیتو  -

 :زد و گفت  ی لبخند حورا

م  یچ - بهتر  کارو  صالح  داداشت  آخه،  وقتدونهی بگم  حرف    ی. 

 .قربونت برم  یبهتره که ندون  یعنی زنه،ینم

 :کردو با حرص زمزمه  دیکش یاپوف کالفه افرا

  .بخدا نیزن و شوهر لنگه هم -

 :کرد و گفت ی خندان نگاه ل ی ریبه ام  سپس

 منو؟ یرسونی برم خونه. م  خوامیم -

 .به حورا انداخت  یناخودآگاه نگاه نگران لی ریام

 ...و او شدیافرا با رفتن حورا به واحد خودش مصادف م  رفتن

 !خواستیرا نم نیدلش ا اصال

حورا را استشمام کند و    ی کرده بود که شب ها عطر موها  عادت

 .آرام بخوابد



 

اول  عادت که  بود  م  ی ری تصو  نی کرده  ها  صبح  چهره    د،یدی که 

 .باشد شییبایز

 .ماند یقطعا حورا هم نم رفت،یافرا م اگر

 :دوخت و گفت یعل ر یرا به ام نگاهش

 .ی بمون چند روز  -

 :قاطعانه جواب داد رفت،ی زمان که به اتاقش مو هم ستادیا

 .روز شد ازدهیموندم.  ادم ینه داداش ز -

 .دلم واسه مامان و پشمالو تنگ شده 

 .رمیبا آژانس م ی حال ندار اگه

 .را به حورا سپرد یعل ریحوصله و کالفه از جا برخاست و ام یب

 ...یعنی نیجز رساندن افرا نداشت و ا ی اچاره ظاهراً

 !اشتخت  ی حورا رو یخال  ی از جا ی وا

 ودو صدونود یسپارت#



 

 ییخودش و تنها  یخستگ  ش،یاز رساندن افرا، برخالف اصرارها  بعد

 .حورا را بهانه کرده و به خانه برگشته بود

بود تا در نبود حورا، بتواند سرش را به   دهیتنقالت خر   یراه کم  نیب

 .گرم کند یقیطر

  .را که پارک کرد نی ماش  ی احال کالفه  با

 یرا رو   شیهافرمان گذاشت و چشم  ی سرش را رو   ی اه یثان  چند

 .هم فشرد

نگاهش   میکه به خودش مسلط شد، سرش را باال آورد و مستق  یکم

 .واحد باال انداخت  ی هارا به پنجره 

 .آرام کرد یقرارش را کم  یخاموش خانه، دل ب ی ها چراغ

 .شد که حداقل هنوز نرفته است خوشحال

 .شد ادهی پ نی را برداشت و از ماش تنقالت

 .تا بتواند حداقل امشب را سد راهش شود گشتیم  ی ابهانه   دنبال

نرود و  دیخودش را به سردرد بزند تا شا  خواستیدلش م   کودکانه

 .دعا بخواند شیدوباره برا



 

 .قابل باور بود ریخودش هم غ ی برا یحت  اشی قراری ب

 ...به هرحال اما

 .خواستیحورا را م ی هر چه که بود، عطر موها  لشیدل

 .و داخل رفت دیکش نییدر را پا رهیدستگ

 را با دقت به اطراف دوخت نگاهش

 .حداقل در هال و آشپزخانه نبود ،یرعلیاز حورا و ام ی خبر

 .اتاق خواب شد یراه می را در آشپزخانه گذاشت و مستق تنقالت

 وسهصدونود یسپارت#

ام  یساعت  از تا هم  لی  ری که  ثان  نیرفت   ی که صدا  شیپ  هیچند 

شن   نش ی ماش و     د،ی را  کرده  را  باال  واحد  به  بازگشت  قصد  بارها 

 ...هربار

 .شدی م منصرف 

 .گرفته بود بماند میآخر تصم در

 !ماند ینم  ی تا ابد که قرارداد  یزندگ نیا



 

 .بود که حفظش کند  ازین

را دوست   یشرط  یزندگ  نیبارها و بارها ثابت کرده بود که ا  لی  ریام

 .دارد

 چرا خرابش کند؟  پس

بوسه   هرچند بند  دلش  هم  پنهان  ی هاکه خودش  ظاهر  که   ،یبه 

 .شده بود نشاندی م شیموها ی رو لی ریهرشب ام

 .ستادیپشت در بسته اتاق خواب ا لی ریام

 .اش باشدبود که اشتباه نکرده و حورا هنوز در خانه دواریام

 .دیکش  نییرا پا رهیگرفت و دستگ  ینفس

گ   دنید  با بافتن  آرامش مشغول  بود،   سوانشیحورا که در کمال 

 .و از ته دل لبخند زد قیعم

 .جلو رفت ی حرف چیه بدون

ا  یصندل   پشت بود  از آ   ستادیکه حورا نشسته   ی هابه گونه   نه،یو 

 .ماند   رهیو لبخند نامحسوسش خقرمز 



 

 بد بود؟  کرد،یم ی رو ادهیز یامشب کم اگر

 نهیرا خم کرد و بدون آن که نگاهش را از چهره حورا در آ   سرش

 .د یرا بوس شیموها ی بردارد، رو 

بدون کالم  موها  ،یسپس  از  را  آرام    شیدست حورا  و  کرد.  جدا 

 .کمندش شد ی هاسوی مشغول بافتن گ 

 وچهارصدونود یسپارت#

نگاهش را از   ش،ی به موها  لی  ریام  ی هابا برخورد انگشت  همزمان

 .اما مهربانش دوخت ی به صورت جد نهیآ

 ل،ی  ریابتدا خواست با احترام مانعش بشود اما... لبخند مردانه ام  در

 .را ازش سلب کرد یاجازه هر حرکت

  

 .نشست و مانعش نشد حرکتی ب

که در وجودش شکل گرفته بود    ینیریمنکر حس ش  توانستینم

 .بشود



 

تا هم خودش مملو از آرامش شود و هم   ندیداد آرام بنش  حیترج

 .نکند را ناراحت لی ریام

و در    بافتیحورا را م  ی موها  ،ی دقت و البته در کمال خونسرد  با

 !همسرش  ی از عطر خوش موها بردی دلش حض م

 ی هابه چشم   نهی زد، نگاهش را از آ  ش یگره را که به موها  نیآخر

 :حورا دوخت و گفت

 ببندمشون؟  یبا چ -

برداشت و   نهیکه خجالت زده و معذب بود، نگاهش را از آ  یحال  در

 :جواب داد

 .بندمیخودم م دیاجازه بد -

 .دوخت زیبرداشت و به م  ریسر به ز ی را از حورا نگاهش

 ی بود، بدون آن که موها  شیکه رو  یقرمز رنگ  ی کش مو  دنید  با

 اش ی کرد و کش مو  کینزد  زیخودش را به م  یحورا را رها کند، کم

 .را برداشت



 

بود، سرش را به گوش    شیموها  ی که مشغول بستن انتها  همانطور

 :کرد و آرام لب زد کی حورا نزد

 !منه فهیاس. وظکارها مردونه نیا -

 :دیحواس پرس یدوخت و ب لی رینگاهش را به ام یسوال

 کدوم کارها؟ -

 .ستادیا نهیحورا، دست به س  ی را دور زد و رو به رو یصندل

مو...شونه کردن مو... بذار راحتت کنم،   ندیبافتن مو... سشوار کش -

 !که مربوط به موهات باشه به من مربوطه ی زیهرچ

 وپنجصدونود یسپارت#

 :و گفت  ستادیا  نهی دست به س  لی  ریو مانند ام  دیخند  نیو نمک  آرام

 اس؟ کارها مردونه نیکرده ا  نیی تع یبعد ک -

 .کرد  ترقیحورا، لبخندش را عم ژست

 .صورت او گرفت ی چپش را جلو دست

 :اش را نشان داد و آرام زمزمه کردحلقه 



 

 !یهمسر جنابعال  -

 .خوشش آمده بود ی باز نیا از

 ...کل کنندباشند و کل  ستادهیهم ا  ی تنش جلو  یآرام و ب   نکهیا  از

جدا   یبودند کم  ده یچیکه دور خودشان پ  ییهااز پوسته  نکهیا  از

 ...شوند

 !خودشان باشند ،یکم نکهیا از

 .باال برد یرا کم شیهازد و شانه  ی لبخند لی ریجواب ام در

همزمان   رفت.  اتاق  پنجره  به سمت  و  گذشت  کنارش  از  سپس 

 :جواب داد

 !اگه همسرم گفته، که قبوله -

شلوارش فرو برد و پشت سر حورا، با فاصله    ب یرا در ج  شیهادست

 .ستادیا یکم

 .دوخت یاو نگاهش را به آسمان اَبر مانند

 .لیسال تحو گهیسه روز د -



 

 .دیز آسمان برداشت و به عقب چرخنگاهش را ا ل،ی ریام ی صدا با

 .عقب برود یوادارش کرد قدم شان،ن یاز حد ب ش یب یکینزد

 .سال پر ماجرا تموم شه نیآره... بالخره قراره ا -

 :دیپرس  ،یآن میتصم کی نگاهش کرد و در  رهیخ

 سفر؟ میبر -

 :مخالفت جواب داد ی زد و ب ی لبخند

 مثال کجا؟ -

 .کرد را به آسمان پشت سر حورا انداخت و زمزمه نگاهش

 .ی . هر جا که تو دوست دارکنهینم یفرق -

 :دیزده پرسو خجالت آرام

 تنها؟ -

 .حورا نگاه کرد ی هاو به چشم دیخند کوتاه

بخوا - تو  که  وقت  هر  تا  من  نشده  ثابت  برات   تیکبر  ی هنوز 

 خطرم؟ ی ب



 

 وششصدونود یسپارت#

انداخت   لی  ریاما به ظاهر خندان ام  ن یغمگ  ی هارا به چشم  نگاهش

 :و صادقانه جواب داد

 چیچند ماه بدون ه   دمیترسی من اگه از تنها بودن کنار شما م -

 .نبودم شتونیپ ی تیمحرم

 ؟ی دیپرس لیدلی باور کنم ب  -

 :و جواب داد دیخند

بود که   ی صرفا جهت کنجکاو  ی. ول لی  ریهم نبود آقا ام  لیدل  یب -

 .نه ای  میری م  یبا کس

در نگاه حورا،   رهی شلوارش فرو برد و خ  بیرا داخل ج  شیهادست

 :زمزمه کرد

 ؟یکنی کنم، قبول م یخواهش هیاگه ازت   -

 :زد و از ته دل جواب داد ی کوتاه لبخند

 .قبوله   دهینشن -



 

 .دیو آرام خند کوتاه

 .بود شانن یکه ب ی اعتماد  ی برا کردی ضعف م مردانه

 .تخت نشست ی کنار حورا گذشت و رو از

 :گفت راهنش،ی با باز کردن دگمه اول پ همزمان

بردار - اسمم  کنار  از  رو  اآقا  م  ی نجوری.    ره ی م  ادمی  یزنیصدام 

 .شوهرتم

ا  سپس از  سبابه   نکهی قبل  انگشت  بدهد،  جواب  به  حورا  را  اش 

 :کرد دیسمتش گرفت و تأک

 !قبوله  دهینشن  یخودت گفت -

سرش را پشت گوشش زد و   ی نسبتا کوتاه جلو  ی خجالت موها   با

 :جواب داد

 .چشم -

_______________ 

 ”سه روز بعد “ 



 

 ؟ییایب  دهینکنه حورا اجازه نم -

 یرعلیام  ی هالباس  ضیبه حورا که در سکوت مشغول تعو  ی نگاه

 .بود انداخت

 :و کالفه جواب داد کوتاه

 .قطع کنم  دی گفتم. اگه اجازه بد ولم یمامان جان من قبالً دل -

 :پا داشت، قاطعانه جواب داد کیکه انگار مرغش   بانونیثم

تحو  ی برا - ام   لیسال  نلی  ری منتظرتم  اگه  فراموش کن   ی ومد ی. 

 .ی دار  ی مادر

 .رساند  انینداد و تماس را به پا لی ریبه ام ی فرصت سپس

پشت گردنش   یانداخت و دست   ز یم  ی را رو  لشی موبا  تی عصبان  با

 .دیکش

 وهفت صدونود یسپارت#

  لی  ریرا در آغوش گرفت و به سمت ام   یعل  ریو نگران ام  دهیترس

 .رفت



 

 افتاده؟ یاتفاق -

 .را از آغوش حورا گرفت یرعلیمبل برخاست و ام ی رو از

 :اش زد و جواب دادنرم و تپل ی گونه ی رو  ی ابوسه 

  .ترسوندمت دیببخش -

 .کرد اشش یتر از پ نگران اش،ی شانیپ قیگره عم سرخ و صورت

 :شد و کوتاه زمزمه کرد  ترکینزد  یقدم

 ...من نگرانم -

 .حورا دوخت  ی هارا به مردمک لرزان چشم نگاهش

 .اش کندناراحت قت یبا گفتن حق  خواستینم

 .را هم دوست نداشت اشی نگران اما

 :تکان داد و کوتاه گفت نیسرش را به طرف ناچار

 .می اونجا باش لیمامان اصرار داره سال تحو -

 :زد و گفت ی لبخند



 

امکان نداره منم    دونمی . من که می منو هم جمع ببند  ستیالزم ن -

 .دعوت کنن

 قدم شیکه حورا پ  دیبگو  ی زینگاهش کرد و خواست چ  یشرمندگ  با

 .شد

 .شمیبرو لطفاً. مادره... ممکن دلش بشکنه. من ناراحت نم -

 :مبل نشست و جواب داد ی رو قاطعانه

 .میری م یی اگر قرار بر رفتن باشه، سه تا  -

 ...اما -

 .به حورا انداخت و نگذاشت حرفش را ادامه دهد ی جد نگاه 

 .کرد دیحورا  تأک ی هادر چشم رهیو مصمم، خ قاطع

 زم؟ ی. باشه عز میری م یی ر رفتن باشه، سه تااگر قرار ب -

 وهشتصدونود یسپارت#

 .نگفت  ی زیمستأصل نگاهش کرد و چ حورا

 .دیکشی پا پس نم ماتشیاز تصم لی ریثابت کرده بود ام تجربه



 

 .بود دهیفای صرفاً ب  ی هر اعتراض پس

 .خواستی م لی ریکه ام  شدیآخر همان م در

 .قرار گرفته بود یسخت یدوراه انیآن سو م از

 ...دیکشیبانو انتظار پسرش را م نیثم

 !ییتنها البته

 .رفتیبدون او نم شکی هم ب لی ریام و

ام   الی خیب   دانستینم رو  ا ی  شود،  لی   ریرفتن  اش  نفس عزت  ی پا 

صورت در  و  صاحب   یبگذارد  ن که  منتظرش  همراهش   ست،یخانه 

 .شود

م  لی  ریام درک  را  حورا  حال  مستق  کرد،ی که  را  به   م ینگاهش 

 :خمارش دوخت و گفت ی هاچشم

اسمت رفته    ی! وقتی ... خود منیقبولت کنه حورا. تو زن من  دیبا -

فام یمن   مهین   یعنیم  تو شناسنامه  آشنا،  افرا، دوست،  مامان،    لی. 

 .به حضور زن من عادت کنن دینداره! همه با یفرق

 .تنها مرد، والسالم لی ریگرنه ام و



 

 :زمزمه کرد و ادامه داد یلب دور از جون ریز

 ...که دوستم داشته باشن ی همه رو متقاعد کن یتونیتو نم یول -

 :گفت تیو با جد دیحرف حورا پر نیب

بخواد    یدوستت داشته باشه، اصال غلط کرده کس  ی کس  خوامینم -

  !دوستت داشته باشه

اش  نسبت به خودش خنده  لی  ری ام  تیکه از احساس مالک  یحال  در

 :و کوتاه زمزمه کرد دی خند نیگرفته بود، آهسته و نمک

 ...لی ریام -

 ونهصدونود یسپارت#

فرد صدا زدن حورا منحصربه  ای  زدندی م  شیصدا  بایز  نقدریهم  همه

 بود؟

 :و مهربان جواب داد آرام

که رفتار   یستیدو سال من ن یکی حورا تو مهمون   ل؟ ی ریجانِ ام -

 .خانوادم باهات، برام مهم نباشه 



 

  !لی ریزن ام ،ی اتو عروس اون خانواده 

  .شهیرابطه درست نم نی نکوبم تا ابد ا موخ یاگه االن م من

 :سکوت، گفت   هینشاند و بعد از چند ثان  شیهالب  ی رو   یآرام  لبخند

 .آماده شم  رمیم -

____________________ 

  ش یبرا  لی  ریام  شبیکه د  ،یرنگ خوش دوخت  یو شلوار طوس  مانتو 

 .دیبه ارمغان آورده بود را پوش

 یدرشت صورت  ی هاکه گل  ی اشال نقره   ش،یهای شال و روسر  نیب  از

 .سرش گذاشت ی داشت را رو

 .ستادیا نهیآ  ی جلو

 ری زد و خواست چادرش را بپوشد که ام  شیها  به لب  یمیمال  رژ

 .را بغل کرده بود داخل آمد یعلریکه ام یدر حال لی

 .حورا انداخت ی به سر تا پا ی نگاه

 .شده بود بایز  ی ادیز



 

حورا را از    یحرف، چادر مشک  یتخت گذاشت و ب  ی را رو   یرعلیام

 .برداشت به سمتش آمد زیآو ی رو

 .سرش گذاشت ی رو یو چادر را به آرام ستادهیسرش ا پشت

 ...مکث کرد و بعد ی اه یثان

 .دیبوس یو طوالن قیسر حورا را عم ی رو

 .که تمام شد اشنیریش ی بوسه 

 :به حورا دوخت و گفت نه یرا از آ نگاهش

  ...ازش خوشم اومد بارنیاول ی برا -

 :تعجب زمزمه کرد با

 چهارصد تپار#؟یاز ک -

 :محکم کرد و صادقانه جواب داد  ش یگلو  ریطرف چادر حورا را ز   دو

 .یپوشیچقدر خوبه که چادر م  دمیاز چادرت... امروز فهم -

 :و ادامه داد دیچادر به سر حورا کش یرا از رو دستش

 ...دارهموج ی اموهات قهوه  دونمی که فقط من م نیا -



 

سمت راست حورا   گوش  یبرجستگ  ی سر، به رو  ی را از رو   دستش

 .گذاشت

 .ی سه تا خال کوچولو دار تگوشی رو دونمیفقط منم که م  -

 .را دو طرف کمر حورا گذاشت شیهاکرد و آرام دست   یمکث

 ...و فقط من بلدماندامت  زیکه سا نیهم  -

 :دوخت و لب زد  اشی چراغان ی هاچشم به نه یرا از آ نگاهش

 .چادرتو دوست داشته باشم  شهیباعث م  -

  ل ی  ریقدرتمند ام  ی هادست   انیاز م  یزد مانند ماه   یمحجوب  لبخند

 .دیسُر خورد و به سمتش چرخ

 .نگفت  ی زینگاهش کرد و چ رهیخ

ناگفته   دوست تمام  هم  شی هاداشت  مانند  از   لیریام  شهیرا 

 .بخواند شیهاچشم

 ...شده  شیهاجبران تمام نداشته  ،ییکه به تنها نیا مثال

 .داندی روزها در کنارش خودش را خوشبخت م نیکه ا نیا



 

 !حضورش را دوست دارد بیروزها... عج  نیکه ا نیا

باگر جرئت  خودش را داشت،  فر  شکی اش  را   زدی م  ادیتمامشان 

 ...اما

پ  ی هادست  آرام و  گرفت  را  رو  اشی شان یحورا  او    ی شانیپ  ی را 

 .گذاشت

 :را بست و گفت شیهاچشم

 گونه  نیکه من ا یستیک -

 به اعتماد 

 م یگو یخود را با تو م  نام

 گذارم یخانه ام را در دستت م  دیکل

 کنم  یرا با تو قسمت م   میها ی شاد نان

 به جد   نگونهیکه من، ا   یستیک

 شیخو  ی اهایرؤ ارید در

 کنم؟ی تو درنگ م با



 

 که من جز او   یستیک

 ابمی  یو نم نمی ب ینم

 ؟ی پشت کدام پنجره ا ی ایدر

 ی را گرفته ا میدهایشا نگونهیا که

 ینموده ا ی را دوباره جار یزندگ

 و روان  بایشور، ز پر

 میها شهیبا تو بودن در اوج هم ی ایدن

 رد یگ یم جان

 گردد از  یم ی ریهر لحظه تعب و

 انیپا یب ییفردا

 تبلور طلوع ماهتاب در

 …شده  ی سپر ی ها یکیازتار باعبور

 ن؟ یمهربان تر ی ا یستیک

 ”شاملو“         



 

 .از اتاق خارج شد ی او بدون کالم اضافه گفت

  یکه همانطور چشم بسته، غرق در تک تک کلمات  ییاز حورا  فارغ

 ...قلبش حک کرده بود ی نثار خودش نه! بلکه رو لی ریبود که ام

 کیچهارصدوپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .خانه که پارک کرد، آرام نگاهش را به حورا دوخت ی جلو

 .دست حورا گذاشت ی را دراز کرد و رو  دستش

عم  حورا ب  قاًیکه  فکر  گرمادر  با حس  ام  ی ود،   ی رو  لی  ریدست 

 .نگاهش را به او دوخت یحرف چی دستش، بدون ه

 :آورد و گفت اشفیظر ی هابه دست ی فشار

. قطعا کنم ی م شیواقعا ستا نویحورا و من ا یهست  ی قو یلیتو خ -

هست ازت    تستهیممکن مامان اونجور که شا  یدونیخودت هم م

  ...استقبال نکنه

 :و با لبخند گفت  دیپر لی ریحرف ام  نیب



 

  ی برخورد خوب  نکهی... من با قبول ایکن  تیخودتو اذ  ست ین  ازین -

 .خودمو آماده کردم یعنی نیهمراهت اومدم. ا شه، یباهام نم

  .جواب حورا، نگاهش را به جلو انداخت در

 :کرد و بدون آن که نگاهش کند زمزمه کرد  یمکث

نم - بش  خوام ی فقط  ناراحت  نمیتو  بد  خوامی .  سال    ی خاطره  از 

 .ذهنت بمونه  ی تو  لیتحو

 :و گفت دیتلخ خند ناخواسته

سال بعد    ایبد عادت کردم. امسال    ی هانگران نباش. من به خاطره -

 .نداره

 .دیسمتش چرخ به

ز  پشت خواب  ش،یبایلبخند  بغض  خوب  ده یهزاران  به  او...  و   ی بود 

 .کردیشان ماحساس

متما  یکم سمتش  ا  لیبه  و  م   بار،نیشد  را  دستش  دو    ان یهر 

 .گرفت شیهادست

 .به من نگاه کن... حورا -



 

قورت داد و با همان لبخند مزخرفش نگاهش    یرا به سخت  بغضش

 .دوخت لی ریرا به ام

تمام، زمزمه   تیگاه کرد و با قاطعحورا ن   ی هاو آرام به چشم  ی جد

 :کرد

 .کنم ی... همه رو پاک میبه جان خودت که تاج سرم   -

 چهارصدودو پارت#

 .کند  یتلخ خواستینم

 .دوش بکشدبه  لی ریرا ام شیهاو غم  نداشت بار تمام درد دوست

 .سال تلخ گذشته آغاز کند   ی ادآور یسال نو را با    خواستینم  دلش

 .ردیزبانش را بگ ی نتوانست جلو اما

 .زد و زمزمه کرد ی پوزخند

با    یتلخ - ب   شه،یدونه شکالت قابل تحمل م   هیاسپرسو    ن یاما از 

 .رهینم

 :ادامه داد ل،ی ریام رهیدر نگاه خ رهیکرد و خ یمکث   سپس



 

 ...رنینم نی اما از ب د،یکمرنگ شا -

 :حورا وارد کرد و گفت ی هابه انگشت  ی فشار لی ریام

قطعا با دوتا   شه،یشکالت کمرنگ م  دونههیبا    یاسپرسو وقت  یتلخ -

 .رهیم  نیشکالت از ب

 :و گفت دیچرخ لی ریبه سمت ام  ی رمقی خنده ب با

از   - ما دار  شهیم  لیسال تحو  گهیساعت د  کیکمتر  درباره    میو 

  .میزنی اسپرسو حرف م یتلخ

 :به حورا انداخت و گفت ی قیعم نگاه 

واقعخوامیم  ونیهم - ب  ی... حتوت ی! خنده  و  کمرنگ   رمقیاگه 

  .باشه

 .شد ادهیزودتر از حورا پ سپس

ام  ن یدر عقب ماش  باز کرد و  از رور  یرعلیرا    ن ی ماش  یصندل  ی ا 

 .برداشت

  ی ن یریهمراه با جعبه ش  لی  ریاز ام  رترید  ر،یتاخ  هی با چند ثان  حورا

 .ستادیا لی ری شد و آرام کنار ام اده یبودند، پ دهیراه خر ی که تو



 

 .باز شد یکیت  ی با زدن زنگ، در با صدا همزمان

 .بود ستادهیا اق یدر با اشت ی جلو  افرا

 ی ده ساله، با خوشحال   یباال کرد و مانند کودک  یها دستآن    دنید  با

 .دیپر نییباال و پا

 چهارصدوسهپارت#

سرعت داد تا زودتر    یکم  شیهاو به قدم   دیافرا خند  دنیبا د  حورا

 .به او برسد 

باهم کنار    یموجب شده بود به خوب  نیداشتند و ا  ی کم  یسن  فاصله

 .ند یایب

در آغوشش    مانهی برهنه پر کرد و صم  ی قدم فاصله را افرا با پا  چند

 .دیکش

و   یرعلیام  دنیرا از دست حورا گرفت و بعد از بوس  ینیریش  جعبه

 .کرد تیها را به خانه هداآن ل،یریام

دست پشت کمر حورا گذاشت و اجازه داد او اول داخل   لی  ریام

 .برود



 

 .جلو گذاشت یکرد و قدم ی تشکر  حورا

که به صورت داشت، همان   یقیبانو و اخم عم  نیثم  دنیبا د  اما

 .ستادیدر ا ی جلو

حورا، نگاهش را   ی توقف ناگهان  لی کردن دل  دایبه منظور پ  لی  ریام

 .باال آورد

 .توقف، مادرش باشد اصال سخت نبود نیا لی دل نکهیا حدس

 .سالم مامان -

 ن یو ناراحت ثم  ینگاهش را از صورت عصب  لی  ریام  ی با صدا  حورا

 :لب زمزمه کرد  ریبانو برداشت و ز

 .سالم -

سرش را    رغبتی کدام را بدهد، کوتاه و ب  چیآن که جواب ه  بدون

 .مبل نشست ی کرد و رو نییباال و پا

 ی که آزاد بود، دست حورا را در دست گرفت و رو  ی با دست  لی  ریام

 .اش نشاندمبل دو نفره، شانه به شانه 

 .کند ییاحساس تنها یاه یثان ینداشت حورا، حت دوست



 

 یمبل نشست و با خوشحال  ی رو  دیدی که اوضاع را نابسامان م  افرا

 :گفت 

 .دهی نم  اصال مزه  ییتنها  لی. سال تحونیاومد  نیخوب کرد  یلیخ -

 :گفت  مقدمه  یپسرش، ب ی هادر چشم  رهیبانو خ  نیثم

 دور همن. مگه نه؟ خانواده ی فقط اعضا لیسال تحو -

 چهارصدوچهارپارت#

 .شدند بانو نی ثم هیمتوجه کنا  یسه به خوب  هر

 .نگاه کرد شانیپر  ی به حورا یبا ناراحت افرا

 .کند یاحترامی بود که ب یتر از آنبرادرش خوب همسر

به مادرش انداخت و جواب  ی اره یدر کمال آرامش نگاه خ  لی ریام 

 :داد

 ؟ین ی بیتو جمع م بهیالبته، شما غر -

  ل ی  ریتوجه به ام  ی نداشت، ب  بانو که انگار قصد کوتاه آمدن  نیثم

 :گفت  ی به حورا کرد و به تند ی آلودنگاه اخم



 

 ؟ یستین ششونیچرا پ ؟ی ندار تو مگه خانواده -

  ریکردن خودش را داشته باشد، ام   دایاز آن که حورا فرصت پ  قبل

 :جواب داد یعصبان  لی

از   ریکه شوهرش هست. غ  رهیم   ییداره، اما زن منه. زنم اونجا -

 نه؟ یا

 .نشست  نهیزد و دست به س ی پوزخند مادرش

 !شدی من دفن م دیهمراه خواهرزاده رش دیکه با هینطوریاگه ا -

 !لی ریام رتیاز رگ غ ی خالص را زده بود و وا ریت

 .حورا روشن کرد  ی زنگ خطر را برا   اشی شان یسرخ و نبض پ  صورت

 ی هاحرمت   خواستیآمده بود اما نموجود آن که دلش به درد    با

 .شود دهیدر شانن یب

شد و   قدمش یپ  بارنیاول  ی دهانش را باز کرد، برا  لی  ریکه ام  نیهم

 .را محکم گرفت  لی ریدست ام

اش نگاهش را خوردهحورا دور مشت گره   ی هاگره شدن انگشت  با

 .از مادرش برداشت به حورا دوخت



 

نگاهش    د،یرا که د  لی  ریام  نیخشمگ  نگاه  را در  التماسش  تمام 

 :و کوتاه لب زد ختیر

 !جان من -

 چهارصدوپنج پارت#

 !اشآتش خشم ی شد رو  یمن« گفتنش، آب جان»

 ...اشییدارا  نیتربا ارزش ی دست گذاشته بود رو حورا

 زش؟ی از جان عز زتریعز ی زیچ چه

 .باز و بسته کرد  یرا به آرام  شیهاسرد حورا را گرفت و پلک  دست

  !چشم یعنی نیا و

 ...یهر چه تو بخواه یعنی

راحت شد، خواست به نشانه تشکر   الشیخ  لی  ریکه از بابت ام  حورا

 .بزند که افرا اجازه نداد ی لبخند

م - کن   شهیمامان  ا  ؟یبس  م  نقدری چرا  زبون  تو   ؟یزنیزخم  اصال 

 ه؟یمشکلت با حورا چ



 

 :زد ادیمحابا فر یبود، ب  یعصب  ی بانو که به اندازه کاف نیثم

 !که برداشته ی امشکلم لقمه گنده  -

 :که آماده حمله بود، کرد و ادامه داد لی ریبه ام  ی ادست اشاره  با

تحص - شاخ شمشاد،  بنداز!  برادرت  به   پ، یتکرده، خوش  لینگاه 

  !تموم زیچهمه

  وه یلحظه نگاهشو داشته باشن، بعد حقشه ب هیآرزوشونه  هان یبهتر

 جمع کنه؟

 ن؟یچرا شماها کور شد بابا

درست   نیا اگه  باح زن  و  ب  ایکار  خانوادش  که    رونشیبود 

 ...کردنینم

 !پسر آرش گهیلَلِه گرفته دستشو م هی

  مدرکت؟ کو

عصب  یب نگاه  به  اشک  لی  ریام   یتوجه  حورا،    ی صدای ب  ی هاو 

 ...حورا  دهیدچه کرده با دل رنج  دانست یتاخته بود و نم  رحمانهی ب



 

 .بود که نتوانست آرام بماند ی دردش به قدر حجم

 .ستادیزد و ا یهق

بزند   یانداخت و هرچه خواست حرف لی ریبه مادر ام  یدردناک نگاه 

 ...اما

 .نتوانست 

را از   یعل  ریام  ی اهیرا با پشت دست پاک کرد و در ثان  شیهااشک

 .رفت رونیب یعیسر ی ها گرفت و با قدم  لیریدستان ام

 چهارصدوشش پارت#

 .آرامش کند  یتا حداقل کم د یبالفاصله پشت سر حورا دو افرا

 .امدیبانو خوش ن نیحرکتش  به مزاق ثم نیالبته که ا و

 .رفت رونیاعتنا ب  یزد اما او ب شیکه بالفاصله با تشر صدا چرا

 ی که تا آن لحظه سکوت کرده بود، خونسرد و آرام از رو  لی  ریام

 .مبل برخاست

 .را به مادرش دوخت  رشیدلگ نگاه 



 

 ...... هزاران حرف ناگفته داشت زدیواژه در سرش چرخ م هزاران

 !شیرا قسم خورده بود. جان حورا   زشیجان عز اما

ترازو حورا   گریکفه د  یوقتداشتند    یچه ارزش  ی و گله گذار   گله

 بود؟

 .را با درد باز و بسته کرد شیهاچشم

 .در نگاه مادرش زمزمه کرد  رهیتکان داد و خ  نیکوتاه به طرف  سرش

 .مامان فی جونش رو قسم داده... ح فیح -

 .ستادیبه سمت در رفت و بعد ا  یقدم

 :به عقب نگاه کند، ادامه داد نکهیا بدون

   .مامان، اما حورا خط قرمزمه رهی جونم برات در م -

 .و بدون آن که منتظر بماند از خانه خارج شد  گفت

 .شد اطیدر ح کیمتوجه حورا و افرا نزد  یاجمال ینگاه با

 .ها رساند سرعت داد و خودش را به آن شیهاقدم  به

 .تنگاهش را به حورا دوخ می مستق



 

 .خارج از حد تحملش بود ش،یصدایب ی هااشک 

 .را از آغوشش جدا کرد به افرا سپرد یعل ریام

ه  سپس پ  شیهادست  ،یمعطل  چی بدون  تن   وارچکی را  دور 

 .دیکش اشفیظر

 چهارصدوهفت پارت#

 .دیرا بلع لی  ریو سخاوتمندانه عطر تن ام دیکش  یقیعم  نفس

قبل، با خودش عهد    ی اهیکه از خانه خارج شده بود، تا ثان  یزمان  از

  ...کرده بود که برود

 .نکند  دایهم او را پ لیریبرود که تنها همه، بلکه ام  ی جور 

 .نداشته  یحضور واقع  گاهچیه  یگم بشود که انگار حورا ملک  ی جور

 ...رفتنش سست ی حاال آرام بود و پا اما

 .شیهابود و تنش در حصار دست   لی  ریام   نهیس  ی که سرش رو   حاال 

ز  حاال  در  درست  را  قلبش  تند  ضربان  احساس   ریکه  گوشش 

 .کردی م



 

 .خواستیرا م  نیهم انگار

 .روا نداشت  یکه حقش بود و کس  یخشبآغوش حالل و آرام  نیهم

ب  بازدم  نیما  هم   یرا رو  شیهاآرام چشم  اش،یطوالن  ی هادم و 

برا و  ام  شیهااو هم دست   بار،نیاول  ی گذاشت    لی  ریرا دور کمر 

 .حلقه کرد

را آسوده کرد که از    الشیحورا دو تنش، خ  ی هادست  خوردنگره

 .است دستش نداده

 اما د،یشا ریمادرش، دلگ ی هاحرف که

 .سردش نکرده استدل 

 .ارزش داشت ایدن کی شیبرا نیهم و

کند،    شیبرداشت و بدون آن که رها  اشنهیس  ی حورا را از رو   سر

 :زمزمه کرد اشیدر نگاه اشک رهیخ

 . مگه نه؟ رهی م ن یقطعا با سه تا شکالت از ب گهیاسپرسو د یتلخ -

 :و جواب داد دی خند هیگر انیم



 

 .فراموش کنم شوی تلخ کنمیم یهم که شده سع  ابتیاز ترس د -

 ...داشتند  نهیکه در س ی دو فارغ از درد هر

 ...توجه به نگاه خندان افرا یب

بانو از پشت پنجره، قهقهه زدند تا به    نیثم  رهیخبر از نگاه خ  یب

 .رندی شان را جشن بگقول خودشان آغاز شکالت خوردن

 چهارصدوهشتپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 ” روز بعد یس“ 

 .دیبه لباسش کش  یدست گونهوسواس

 ...بود اما یباز و مجلس یادیقبلش، ز ی ها ابل لباسمق در

 .نداشت عوضش کند قصد

 ...کردی فرق م امشب

 نه یسمت آ  یآرام  ی هاو با قدم   دی پاشنه بلندش را پوش   ی هاکفش 

 .رفت



 

 .اش بودطبق برنامه زیچهمه

  ش یتمام، اندامش را به نما  ی رنگش، با سخاوتمند  د یسف  ریحر  لباس

 .گذاشته بود 

 .د ینسبتاً بازش کش قهیبه  یدست

خط   شیهانه یس  ی رو  یردهیکه در اثر ش  یرنگ  یصورت   یها  ترک

 ...بود و او انیانداخته بودند، کامال نما

 .شان کند نداشت پنهان قصد

 .نشست  یصندل ی و رو دیبازش کش  ی به موها یدست

 .کرده بود انداخت  ه یته  شیکه حنا برا  ییهایشیبه لوازم آرا  ی نگاه

 !دانستیاکثرشان را نم ییکارا

 .د یکش  شیهابرداشت و با استرس به لب  یرژ قرمز رنگ  شانانیم  از

 .چشم دوخت نهیدر آ رشیبه تصو  یدو دل با

 ...کردی م  ی روادهیز داشت



 

و در آخر با   حتی نصبود که حنا، در ابتدا با    ی ابه هرحال نسخه  اما

 .بود  دهیچی پ شیبرا دیتهد

 .را به دست گرفت ملیانداخت و ر فیک ی را تو رژ

 ...کرد و بعد نشییباال و پا یکم

 .دیکش  اشی مشک ی هامژه ی رو یآرام به

بسنده    ملیو به رژ و ر  شد   هایشیلوازم آرا  ی استفاده از باق  الیخیب

 .کرد

 .را به ساعت دوخت نگاهش

  ن یمانده بود و او از هم  ل ی  ریبه آمدن ام  گریساعت د  میاز ن   کمتر

 .حاال استرس واکنشش را داشت

 چهارصدونهپارت#

  د یداده بود را پوش  هیسر سفره عقد هد  لی  ریکه ام ییطال  سیسرو

  رون یب ش،یهاو بعد از زدن چند پاف ادکلن به گردن و نبض دست

 .رفت

 .به هال انداخت ی نگاه



 

که به کمک حنا دور تا دور خانه    ی رنگ  ی و مشک  دی سف  ی هابادکنک 

 .کردی بهش القا م  یبودند، حس خوب دهیچ

تا   ی در ورود  ی جلو  که از  ییهارا برداشت و تک تک شمع  فندک

 .مبل دو نفره گذاشته بودند را روشن کرد نییپا

آن را هم روشن   ی هاآورد و شمع  رونیب  خچالیرا از    کیک  سپس

 .کرد

دوان دوان خودش    ل،یریام   نیماش  ی هاک یالست  ی صدا  دنیشن  با

خانه،    ییرا به هال رساند و چراغ ها را خاموش کرد تا تنها روشنا

 .شمع باشند ی نور ها

 یی راهرو  ی انتها  ک،یبه آشپزخانه برگشت و بعد از برداشتن ک   سپس 

 .و منتظر ماند  ستادیکه از شمع درست کرده بود ا

 .را خاموش کرد نی ماش

 .خاموش خانه انداخت ی هابه چراغ  یتعجب نگاه با

 !بماند یکیباشد و در تار دارینداشت حورا ب امکان

 ...هشت شب هم نبود هنوز



 

 .خواب هم نبودند  شکی ب پس

 یتا در ساختمان را با دو ط   نگی فاصله پارک   یشد و با نگران  ادهیپ

 .کرد

 .و در را شتابان باز کرد د یکش نیی را پا رهیدستگ

 .ماند  خکوبیکه نگاهش را باال آورد م نیهم

  اندازد، یخانه ب  ناتییبه تز  ینگاه  م ین   یحت  ایآن که پلک بزند،    بدون

 .کردینگاه م  شیپوش رو به رو دی به فرشته سف می مستق

 د؟ یدیم ایرو  ایبود  حورا

و آرام   دیآب دهانش را با استرس بلع  د،یرا که د  ل ی  ریمات ام  نگاه 

 .جلو رفت

 !داد که آرام باش یدلش دستور م در

 !ی و جا زدن ندار دنیحق خجالت کش امشب

 .لبخند زد ی به سخت ستاد،یکه ا لی ریام یقدم کی در

 :باالتر گرفت و زمزمه کرد یرا کم کیک



 

 !تولدت مبارک -

 چهارصدودهپارت#

محابا به سر    یرا از چشمان ستاره باران حورا برداشت و ب  نگاهش

 .انداخت شیتا پا

 ...  باتریز

 ...دلرباتر

 ...بود و او ستادهیا شیجلو یتر از هر زمان رینفس گ و

 قولش بماند؟  ی امشب رو توانستی م مگر

هم بود، باز هم گذشتن از حورا، صبر   لیمی اگر خواجه و ب  یحت

 .خواست یم وبیا

 !شک او نداشت  یب که

 .جلوتر رفت یقدم

 ...شیروش یعروسک جذاب پ ی برا دیلرزیو دلش مردانه م دست



 

را دور کمر    شیهااز دست  یکیقورت داد و    یدهانش را به سخت  آب

 .حورا حلقه کرد کیبار

را آماج   اشی شانی م کرد و پسرش را خ  د،یرا که د اشم ی مستق  نگاه 

 .قرار داد شیهابوسه 

 !بوسه... دو بوسه...ده بوسه کی

تب داغ درونش    یآمارشان را نداشت. اما آنقدر بوسه زد که کم  یحت

 .فروکش کند 

 احساس زمزمه  تیبا نها بارنیاول  ی فشرد و برا  نهیحورا را به س سر

 .کرد

 ...دورت بگردم -

 .کرد  ریبه دلش سراز یخنک میآرام حورا، نس ی نجوا

 .خدانکنه -

  ره یکه در دست راستش بود خ  ییبایز  کیرا رها کرد و به ک  کمرش

 .شد

 ؟ یفوت کن ی خواینم -



 

حورا، از ته دل لبخند زد و با شمارش معکوس او   ی صدا  دنیشن با

 .را فوت کرد کیک ی هاشمع

 ازدهیچهارصدوپارت#

 :را آرام به حورا انداخت و گفت  نگاهش

 .ی دیزحمت کش یلیخ زم،یعز یمرس -

 ...ی دیها زحمت منو کش نیاز ا شتریتو ب -

 .دیاش را بوسحلقه ی چپش را باال آورد و رو  دست

 .حورا دی ارزی خونه، م نیا ی تو تی... به حضور ابددیارزیم -

او حلقه   ی هارا دور شانه   گرشیرا از دستش گرفت. و دست  د  کیک

 .کرد

 .شده بود گذر کرد دهیکه چ ییهاشمع  انیقدم با او از م هم

 .فشرد شیهاپنجه انیگذاشت و دست حورا را م زیم ی را رو کیک

 .مبل نشست و او را کنار خودش نشاند ی رو

 .نگاه از او بردارد توانستی و نه م خواستی م نه



 

شده در صورت حورا   ختهیر  ی باال آورد و موها  یرا به آرام   دستش

 .را پشت گوشش زد

 .کند ی خوددار  نیاز ا شتریب  نتوانست

 .دیهمانطور که در سکوت نشسته بودند، در آغوشش کش  مقدمه،ی ب

 .حورا که دور کمرش حلقه شد نفسش را بند آورد ی هادست

 .کردی بار بود که او هم بغلش م نیدوم ی برا

 نبود؟  العادهفوق نیا

را به گوش حورا چسباند و   شیهاکه در آغوشش بود، لب   همانطور

 .زمزمه کرد

زندگ  نقدریا  یک - به  تار  ی آورد   می نور  فقط  رو  تو  قبل   یکیکه 

 نم؟ یبی م

تا از لرزش چانه  ی را رو   شیها  لب کند.    ی ریاش جلوگهم فشرد 

 .اش کندو مات  شی ک شیهاخوب بلد بود با جمله لی ریام

 چهارصدودوازدهپارت#



 

 ...حاال وقت اعتراف او بود اما

 .دیترسیو م  دیبگو خواستیها دلش م که هفته  یاعتراف همان

 .شدی م شانیی زناشو یکه مهر شروع زندگ  یاعتراف همان

 .تا به خودش مسلط شود دیکش  یقیعم  نفس

 :منظم شد، آرام جواب داد شیهاکه نفس  یکم

 کنم؟یاحساس نم وی زیتمام من که کمبود چ ی شد یاز ک -

 .شک داشته باشد  شیهاکه به گوش  انگار

 .را رها کرد و مبهوت نگاهش کرد حورا

  .دیرا که د لی ریناباور ام نگاه 

 :زد و ادامه داد ی خجالت و بغض لبخند با

 ...اگه بگم دوستت دارم -

 :و گفت اش تمام شود، با تمام وجود بغلش کردجمله نگذاشت 

 !عاشقتم گمی من م -

 .خوشش آمده بود یاحساس ی باز نیا از



 

 .که هر دو منتظرش بودند یاعتراف از

 .بود شانن یب که ی وارید ختنی فرو ر از

زمزمه    ل ی  ریگوش ام  کیاش، نزدقطره اشک  نیاول  زشیبا ر  همزمان

 :کرد

 از دستت بدم؟  خوامیاگه بگم نم -

 :و قاطعانه جواب داد  دیگوش حورا را آرام بوس ی رو

 !ی بر شمیکه از پ ذارمینم -

 :اشک و لبخندش، خودخواهانه جواب داد انیم

 .لی ریام رمیهم نم ی بخوا -

 زده یچهارصدوسپارت#

 .دیو مردانه خند کوتاه

 اندازه ی است؟ او امشب، بزنانه  ی امر   ،یگفته بود ذوق زدگ  یکس  چه

 .ذوق زده بود



 

پا  خواستی که دلش م  ی قدر  به باال و   ادیبپرد و فر  نییکودکانه 

 :بزند 

 ”!ی که دوستم دار یمرس“ 

که تا آن زمان دور کمر حورا بود را  ییهافاصله گرفت، دست  یکم

 .گذاشت شیبایدو طرف صورت گلگون و ز

 .نگاهش کرد رهیرا در سکوت، خ یقیدقا

 .کشفش کرده بود یکه انگار، به تازگ  یشکل به

 نبود، بود؟ ی به خوددار  ی ازین گرید

 .صورتش را جلو برد آرام

 .نگاه از صورت حورا بردارد ی اهی آن که ثان بدون

 .زد شیدو اَبرو انیم ی ابوسه یو احساس آرام

 .دیبوس قیآمد و پشت هر دو پلکش را عم ترن ییپا سپس

 .آمد  نیی و باز هم پا دیکش  یقیعم  نفس

 .سرخ و جذاب حورا نگه داشت  ی هارا مماس با لب  شیهالب 



 

 .بسته حورا دوخت ی هارا به چشم شیهاچشم

 .هم منتظر اجازه بود هنوز

 .داشت تیارجع شیهم خواسته حورا برا هنوز

 ...اما سخت

 .کردی باز هم صبر م  خواستیاو م اگر

 .اش بردبه خواسته  یرا که احساس کرد، پ لی ریام تعلل

 .شدیبودنش مشکوک م  لی  ریبه ام  کرد،ی اجازه از او آغاز م  یب  اگر

 .دی اش را شنآرام ی صدا

 ببوسمت؟اجازه هست  -

 شد؟یمحسوب م  یتابوشکن  د،یبوسیاو ابتدا م اگر

را    شانیهارا باز کند، فاصله اندک صورت  شیهاآن که چشم  بدون

 .گذاشت لی ری تشنه ام ی هالب  ی را رو شیهابه صفر رساند و لب

 چهارصدوچهاردهپارت#

 .به دلش نشست  ینیریحورا با لبانش، لرز ش یهاتماس لب از



 

 .و وجودش آرام شد ی جار شیهادر رگ ، یقیشوق عم  احساس

دستش را پشت سر حورا گذاشت و دست    کیو پرشتاب،    محکم

 .را دور کمرش گره زد گرشید

 .اندازدیفاصله ب شانن یهوا هم نتواند ب  یمحکم که حت آنقدر

همه فاصله را تاب    نیا  ش،ی پ  یچگونه تا ساعت  آمدینم  ادشی  یحت

 .آورده بود

 !برگردد به عقب خواستیبه هرحال نم اما

فاصله  دوست تمام  جبران  به  آغوشش   ی هاداشت  در  اورا  قبل، 

 !بفشارد

حورا را   ی هاکه ماه ها از آب گوارا به دور بوده، لب  ی اهتشن  مانند

 ی هابه چشم یهر کام گرفتنش، با عشق نگاه  نیو ماب  زدی بوسه م

 .انداختی بسته اش م

 ...شد  دهیو بوس  د یبوس

  عمل آنقدر تکرار شد که هر دو نیا و

 .کم آوردند  نفس



 

اما صورتش    متورم حورا برداشت  ی هالب  ی را از رو  شیهالب  آرام

 .را عقب نبرد

 ...فاصله را تحمل کند توانستینم

 !اندک یحت

 .به چشمان هم دوختند میرا مستق  نگاهشان

 .بود  دایاز نگاهشان هو  یبه راحت  نیدو سرشار از عشق بودند و ا  هر

 :حورا، گفت ی هازد و مماس با لب  ی امردانه  لبخند

 ...حورا دهیم اسی ی هاتم بولب یتو حت -

 :و جواب داد دیزده خندو خجالت آرام

 بد؟ ایخوبه  نیا -

 هات؟بوسه ای...اسیعطر  -

 چهارصدوپانزدهپارت#

 :را در حدقه چرخاند و گفت شیهاچشم  طنتیش  با

 !خب ظاهراً شروع شد -



 

 :دینگاهش کرد و پرس یسوال

 ؟ یچ -

 .من خجالت بکشم  ،یکن تیتو اذ  -

 :مکث، جواب داد ی ا ه یزد و بعد از ثان ی کوتاه لبخند

 !یبه شوخ ی حورا... حت کنمی نم تتیمن اذ -

 :لبخند زد و ادامه داد  قیعم سپس

 ؟ یتاج سرم یطیرفته تو هر شرا ادتینکنه  -

 .تشنه لی ریبرد از ام از قبل دل  شی زد و ب ی لبخند

 :فاصله گرفت و گفت یکم

 ؟ی و ببر ک یک ی خواینم -

  ک یبه ک   ی آن که دستش را از پشت کمر حورا بردارد، نگاه  بدون

 .انداخت و چاقو را برداشت یشکالت

 !زو کنآر  هی -

 :به حورا انداخت و بعد رو به آسمان گفت ی نگاه



 

 .ریلبخند رو از حورا نگ ا،یخدا -

 .که دلش غنج رفته بود. اما در ظاهر لب به اعتراض گشود  یحال  در

 !لی ریخودت دعا کن ام  ی برا -

 .د یحورا را بوس یشان یشد و پ خم

 :با عشق جواب داد  سپس

 .من آرومم حورا ی . تو بخندگهیخودم بود د ی برا -

 نبود؟ گر،یبود د  نیهم یخوش زندگ ی رو

 ...عاشقانه نگاهش کند لی  ریکه ام نیهم

 ...را فراموش کند شیهایکه تمام سخت نیهم

 !باشد لی ریکه ام  نیهم اصال

بود که بالخره   یخوش  ی همان رو  ،ینقطه از زندگ  نیداشت ا  مانیا

 .کرده بود ییرونما

______________ 

 چهارصدوشانزده پارت#



 

 ینژادصاحبهاله #

 .و رفتنش به توالت استفاده کرد و به اتاق آمد  لی ریغفلت ام از

 .کرد ی نم شیرها یالحظه استرس

 ...شان خواهد بودمشترک یامشب آغاز زندگ دانستی م

 ...اما کردی نم شیرها لی ریامشب ام شکیب دانستی م

از او ساخته بود و    ی ااش، اندام مادرانهو شکم   نهیس  ی رو   ی هاترک

 .ند یایخوش ن لی ریبه مزاق ام  دیترس یم

رنگ بدنش افتخار   ی او قهوه  یصورت  ی هابه تک تک ترک  خودش

 .دیترسی م  لی ریاما از واکنش ام کردی م

 یادیز  کردی اعتماد به نفسش را از دست داده بود و تصور م  ی آن  به

 .کم است  لی ریدر مقابل ام 

 .انداخت یعل  ریام یبه گهواره خال  یناراحت نگاه 

 ذره کیکه حنا او را با خود برده بود، دلش    ی چند ساعت  ن یهم  یط

شان را محکم مشترک  یشده بود اما به قول حنا، وقتش بود زندگ

 .کند



 

 .آرام به اتاق آمد لی ریمشغول فکر کردن بود که ام  هنوز

گهواره   ی لبخند سمت  به  خواست  و  زد  حورا  خال  به  که    ی برود 

 .بودنش راهش را سد کرد

 :و گفت دیخبه سمت حورا چر  یسوال

 کو؟ یرعلیام -

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 ... فکر کردم اگه امشب و ... نباشه حنا.  شیپ -

 .کرد و ساکت ماند  یمکث

 .اش را ادامه دهدجمله دیکشی م خجالت

 .ببرد شیها به ناگفته یپ لی ری داد سکوت کند تا باز ام  حیترج

 چهارصدوشانزده پارت#

 آبروی بب ینج#

 .حورا نشست ی پاها نیی به سمت تخت رفت و پا  یقدم

 :گرفت و گفت شیهاانگشت  نیحورا را ب ی هادست



 

مو مادرش  که آرش به خوابم اومد و گفت »پسر  ی ا از همون لحظه -

 .حورا دیرو به تو سپردم« دلم لرز

 .مثل پدر شدن یحس هیداشتم،  یحس هی

 .جون خودمه شهیبچه آرش، ر انگار

 .دم یپا به پات انتظار کش ت،ی طول باردار تمام

 .تو دستام بود ایاومد و بغلش کردم انگار دن ا یدن یوقت

 .را باال آورد و به حورا دوخت نگاهش

 :داد دامهزد و ا ی کوتاه لبخند

  .بنده یعل رینفس من ب نفس ام   یگفتم که بدون نارویا -

 .ستم یاندازه تو عاشقش نباشم، کمترم ن اگه

رو مزاحم   یرعلیحضور ام  یطیشرا  چیراحت که تحت ه  الت یخ  پس

  .دونمی نم مونی زندگ

 .ستیش ناراحت ناز حضور بچه ی پدر چیهمون جور که ه قایدق



 

با   ریاش سراز گونه  ی رو   یکه از خوشحال  یاشک  قطره شده بود را 

 .گذاشت  لی ریشانه ام ی پشت دست پاک کرد و سرش را رو

 .حورا به رقص در آورد و زمزمه کرد ی موها انی را م شیهادست

 ...جان دلم -

 .رفت نهیجدا شد و به سمت آ لی ریبعد از آغوش ام یکم

نگاهش   رهیکه همانجا نشسته بود و خ  لی  ر یبه ام  ینگاه   نامحسوس

 .دهانش را قورت داد انداخت و آب کردی م

 .را از گوشش در آورد شیهاگوشواره شتابی ب

باز کند   زیرا پشت گردنش برد و خواست گردنبندش را ن  دستش

 .از جا برخاست لی ریکه ام

 .نگاهش کرد نهیآ از

شانه سمت   ی را رو  شیحرف موها  یو ب  ستادیپشت سرش ا  آرام

 .ختیراستش ر

حورا دوخت و همزمان با باز کردن    ی هابه چشم  نهیرا از آ   نگاهش

 چهارصدوهفده پارت#.گردنش کاشت ی رو ی اقفل گردنبند، بوسه



 

 .کمد گذاشت ی را از دور گردن حورا باز کرد و رو  گردنبند

موقع   هر که  آن  بدون  تغ  شانت یدو  قبل   رییرا  همانند  بدهند، 

 .بودند ستادهیا

 .کرد یبود را ط شانن یکه ب  یگرفت و فاصله کم   ینفس لی ریام

به    کی سر  پشت  از  را  او  و  کرد  حلقه  حورا  کمر  دور  را  دستش 

 .چسباند اشنه یس

 :حورا دوخت و لب زد ی هابه چشم نه یرا از آ نگاهش

 ...من  دیسف اسِی -

 .که بهش داده بود یلقب ی زد و در دلش جان داد برا ی لبخند

 .برداشت و به الماس درون آغوشش دوخت نه یرا از آ نگاهش

 نییشانه چپ حورا آرام آرام پا  ی وار از رو را نوازش  گرشید  دست

 .آورد

 .مکث کرد د،یکه رس شیهانوک انگشت  به

 .حورا را گرفت و او را به سمت خودش چرخاند دست



 

 .و نگاهش کرد ستادیا  لی ریرو به ام یمقاومت   چیه بدون

 :پشت دستان حورا نشاند و گفت ی ابوسه  آهسته

  من سر قولم هستم؟ یکه تو بگ یتا زمان  یدونیم -

 .تکان داد دییسرش را به نشانه تا  لی ریزد و در جواب ام ی لبخند

من صبر   ،یرابطه هنوز هم دودل  نیجلوتر رفتن ا  ی برا   ی دونیاگه م -

 .حورا کنمی م

 .انداخت لی ریرا دور گردن ام شی هاخودش جرئت داد و دست به

  بود که من عاشقت بشم، مگه نه؟  یت تا زمانقول ی انقضا خیتار -

 :حورا را پشت گوشش زد و کوتاه جواب داد ی موها

 .آره -

 :زد و گفت  لی ریام نهیس ی رو  ی ابوسه 

 .یت بمونسر قول ی که تو بخوا  ستین نمونی ب یقول گهیپس د -

 :ادامه داد یمیرا باال آورد و با لبخند مال نگاهش

 .چون من...عاشقتم -



 

 چهارصدوهجدهپارت#

احساس  با لبتمام  و  شد  خم  رو  شیهااش،  حورا   ی هالب  ی را 

 .گذاشت

 اعتراف کم بود، نبود؟ بارکی

 .اش اعتراف کندداشتن داشت حورا بارها و بارها به دوست دوست

 بود؟  ی ادیتوقع ز  د، یکه هر ساعت بگو خواستیاگر م اصال

م  نیریز  لب را  همان  دیکش  شیهادندان  انیحورا  گاز و  که  طور 

 .را پشت کمر حورا به حرکت درآورد  شیهادست    گرفت،یم  ی زیر

 ...کرد و بعد یلباسش خورد، مکث  پیکه به ز دستش

 .د یکش نییاو را به پا آرام

حورا   انیکمر عر  یداد و آن هارا رو   ی شرویاجازه پ  شیهادست   به

 .گذاشت

درونش    ییهاکمر سرد حورا، حسداغش با    ی هابرخورد دست  از

 .ور تر شدندشعله



 

 .حورا جدا کرد ی هارا از لب شیهالب

ها  آرام پا  ی بند  را  ثان  دیکش  نییلباسش  به  که    ی اه یو  نگذشت 

 .افتاد ش یپاها نییسُر خورد و پا راهنیپ

ها را با خودش تصور و مرور کرده صحنه   نیوجود آن که بارها ا  با

 ...بود تا خجالت نکشد اما باز هم نتوانست

 .هم فشرد ی را محکم رو شیهاچشم

رو  کی را  د  ش،ی ها  نهیس  ی دستش  رو  ی گریو   یهاترک  ی را 

 .اش گذاشتشکم 

 .کار حورا شد لیبود، متوجه دل اشره یکه خ لی ریام

 .او را بغل گرفت شیپاها ریانداخت ز دست

ام  دهیترس  حورا انداخت دور گردن  رو  لی  ریدست  را    ی و سرش 

 .اش گذاشتشانه 

تخت   ی بعد، آرام او را رو   یحورا نشاند و کم  ی موها  یرو  ی ابوسه 

 .زد مهیخ شیگذاشت و رو

 هچهارصدونوزدپارت#



 

 .بسته حورا دوخت ی هارا به چشم اشم یمستق نگاه 

 ....دی دو پلکش را بوس ی رو

 ...نوک دماغش ی رو

 ...را اشنیریباال و سپس ز لب

 .را امتداد داد شیها بوسه

 .آمد  نییطرف گردنش را بوسه زد و آرام پا دو

زد و    اشیمسخره ناراحت  لیبسته حورا و دل  ی هابه چشم  ی لبخند

 .دیرا بوس اشنهیس ی ها ترک ی رو  قیعم بارنیا

 !لی ریام -

 .گر حورا هم نتوانست مانعش شودمعترض ی صدا

 .آمد ترن یی هم پا باز

از شکمش که ترک داشت   یهمان نواح  قیرا خم کرد باز دق  سرش

 .دیبوس قیرا عم



 

 شیهارا بسته بود، چشم  شیهاکه تا آن زمان سرسختانه چشم  حورا

 :را باز کرد و مجدداً صدا زد

 !لی ریام -

 :حورا، زمزمه کرد ی هالب  دنیو  بعد از بوس دیرا باال کش خودش

  ل؟ی ریجانِ ام -

 .ماند رهیخ لی ریام ی هاماند و به چشم  ساکت

دستش انداخت و   کی   ی وزن بدنش را رو   د،یحورا را که د  سکوت

 .حورا را نوازش کرد نه یس ی ترک ها گرش،یبا دست د

ا  ییبه خدا - تو  بهم داده قسم،    ی تر برام جذاب  ینجوریکه تورو 

  ...حورا

باردار  ی ها  ترک مادر  هیما  ی زمان  از  زدلمیعز  ی افتخار هر  گواه   .

 .هاشی خود گذشتگ

چهارتا خط    ی که در ازا   یباش  شون از خدا متشکرتکبابت تک   دیبا 

 .رو داده یرعلیبهت ام ،یجزئ یخط

 ...خوب بلد بود چگونه آرامش ببخشد لی ریام



 

 ...آتش درون حورا ی شود برا یبلد بود چگونه آب خنک خوب

 ...آموخته بود  یرا به درست حورا

 .دیبه اتمام رس اشی خوددار د،یحورا که د تیرضا لبخند

 .زد تیوجودش را مهر مالک  ی جا ی تنش و جا ی زد رو  مهیخ

____________________________ 

 ست یچهارصدوب پارت#

 ینژادصاحبهاله #

  یبه سخت  اش،نه یس  ی رو  ین یاحساس سنگ  ایو    دیکش  ی اازهیخم

 .را باز کرد شیهاپلک

نزد  ی نگاه  ابتدا که  م  کیبه ساعت  نشان  را  و   دادی ظهر  انداخت 

 ...بعد

 .انداخت اشنه یبه س ی نگاه

 .لبخند زد قیخواب بود عم اشنه یس ی حورا که آرام رو  دنید با



 

فوق   شبید تعب  ی االعادهشب  به  بهتر  توانی م  ی ریبود...    ن یگفت 

 ...بود اشی شب زندگ

 !اشی داماد شب

 یکه تمام حرکاتش بکر بودنش را گواه  ییشدنش با حورا  یکی  شب

 .دادی م

 .که محال بود از خاطرش پاک شود  یشب

 :حورا را نوازش کرد و زمزمه وار گفت  ی را باال آورد و موها  دستش

دنبال   می... پاشو دورت بگردم. پاشو برلی  ریام  اسِیحورا جان...   -

 .یعل ریام

 .به کمرش داد و آرام سرش را باال آورد یکش و قوس حورا

 :انداخت و آهسته گفت لی ریبه ام  ی نگاه

 .سالم -

 .خانوم  ریآلود قشنگت. ظهر بخخواب ی سالم به رو -

  



 

 :گفت  یحورا، به شوخ ی هالب  دنیشد و بعد از بوس خم

 ؟ یآلودو من داشتم، تو خسته و خواب تیفعال -

گرفتن   شگونیفشرد و بعد و  لی  ریام  ی خجالت سرش را به بازو  با

 :زمزمه کرد شیبازو

 .کرامت ی آقا ی بد یلیخ -

 .زد مهیتن حورا خ ی و رو  دیخند بلند

ام - آقا  از  تا  خودمو  ام   دمیرس  لی   ریکشتم  حاال  لی  ری به  بعد   .

 انوم کرامت؟کارخانه خ ماتی به تنظ   یبرگشت

 :جواب داد  ی دوخت و با دلبر  لی  ریام  ی هاخندانش را به چشم  نگاه

از اوناشم که با چهارتا بوسه موضع خودمو    ی بله جناب، فکر کرد -

 کنم؟ یفراموش م

 ک ی وست یچهارصدوب پارت#

 آبروی بب ینج#



 

صورت   ،یحرکت ناگهان   کینشاند و در    چهره  ی رو   یتصنع  یاخم

 .حورا را بوسه باران کرد

 ...را داشت شیبود که آرزو  ی زیحورا همان چ  ی هاقهقهه  ی صدا

 .را بشنوند اشی شاد ی صدا  ایآنقدر بخندد تا تمام دن که

 ...بسته بود عهد

 .اش ثبت شدکه نام حورا در شناسنامه  ی ااالن! بلکه همان لحظه  نه

پ  ی خدا  با ازدواج  مانیخودش  که  بود  پابسته  تمام   انیشان 

 .باشد  شیهاهیگر

  ی که توان دارد، لبخند را عضو جدا نشدن   ییبسته بود که تا جا  عهد

 .صورتش کند 

ست تن حورا برخا  ی که تمام شد، با نفس نفس از رو  شیها  بوسه

 :و گفت

 م یمون هم قضا شد. پاشو برپاشو دورت بگردم، پاشو که نماز صبح  -

 .م ی حموم که قضاشو بخون



 

پتو را دور   ل،ی  ری حواس نسبت به جمع بستن جمالت ام  یب  حورا

 :گفت یگرفت و با ناراحت انشیتن عر

 ...میخاک به سرم. آره بر -

 .دیچرخ لی ریکرد و به سمت ام  یمکث

 .برده بود لی ریجمالت ام ی به معنا  یتازه پ انگار

 نمازمون؟  یگفت -

 :هم با آرامش جواب داد لی ریام

 .که به خدا دادم یخصوصاً قول زنم،یقولم نم ریمن ز -

 :به سمت حمام رفت و ادامه داد  سپس

ب   یخواست - نخواستزمیعز  ایبا من  دق  ی...   کن  قه یهم دو    ی صبر 

 .برگشتم 

_________________ 

 ودو ست یچهارصدوب پارت#

 .از خانه خارج شدند  لی ریو دست در دست ام دیرا پوش چادرش



 

نبود و به درخواست او،   شتریخانه احسان و حنا، چند کوچه ب  تا

 .کنند ی روادهیجا را پقرار شد تا آن

 ...زدی کودکش پر م  دن ید ی برا دلش

  ...جانش بود یرعلیام

روزها  هنوز آن  بابت  ناراض  ی هم  از حضورش  خدا   یکه  نزد  بود 

 .کردی استغفار م

بود،  اما در عوض   گرفتههر آنچه که داشت را از او    دیشا  روزگار

 .شده بودند  شیهاجبران تمام نداشته  لی ریو ام یرعلیام

 ؟ یکه ساکت یکنی فکر م یبه چ -

 :زد و جواب داد یقی لبخند عم ل ی ریام ی صدا با

که خدا چقدر کاراش حساب کتاب داره... چقدر عادل و ما    نیبه ا -

 .میها ناشکربنده 

 :و گفت دیچادر حورا را بوس ی رو ن،یتوجه به عابر یب

 .تمام عمر نوکرشم که تورو بهم داده -



 

 خواست؟یجز عشق م ی زیمگر چ یزن از زندگ کی و

 .دندیشان به خانه احسان رسعاشقانه  ی نجواها انیم

را لحظهبدون آن  لی  ریام رها کند، زنگ زد و   ی ا که دست حورا 

 .منتظر ماند

 .که در باز شد د ینکش یطول

 .داخل رفت لی ریطاقت نداشت، جلوتر از ام گریکه د حورا

زد و از    یقیکه در آغوش احسان بود، لبخند عم  ی رعلیام  دنید  با

 :همانجا گفت 

 .مامان. قربونت برم من  یعل ریام -

 وسهست یچهارصدوب پارت#

 .برسد  یعل ریحورا را رها کرد تا او زودتر به ام دست

 .ها رساند کرد و خودش را به آن  یرا ط   اطیدوان دوان طول ح  حورا

  ش یهازده دستکه ذوق  یرعلیبه احسان گفت و ام  یکوتاه  سالم

 .را در آغوش گرفت کردیم  نییرا باال و پا



 

بو   قیو کوچکش را به آغوش فشرد و عطر تنش را عم  فینح  تن

 .دیکش

 تا االن را دوام آورده بود؟ شبیاز د چگونه

 د؟یکشی نفس م  چگونه

  .مامان فدات بشه پسرکم -

بود   ستادهیا  دورتر  ی که کم  لیریاز کنار حورا گذشت و به ام  احسان

 .ملحق شد

 دکتر؟  ی آقا  ی چطور -

 .زد  ی امردانه  لبخند

 :را به سمت احسان گرفت و همزمان جواب داد دستش

 ؟یخوب جناب سروان. تو چطور  -

 .الحمداهلل -



 

که حورا را به   یآمده بود، در حال  رونیمدت ب  نیهم  یکه ط  حنا

دو نفر   را بلند کرد تا به گوش آن  شیصدا   کرد،یم  تیداخل هدا

 .برسد

 .داخل دییمحترم دم در بده، بفرما ونیآقا -

 .دیکوتاه و مردانه خند احسان

  ی انداخت و او را همراه خود راه  ل ی  ریدستش را دور شانه ام  سپس

 .ساختمان کرد

 وچهار ست یچهارصدوب پارت#

 ینژادصاحبهاله #

بود، به سمت حنا    یعل  ریکه مشغول سرالک دادن به ام   یحال  در

 :و آرام گفت دیچرخ

 .یرعلی. هم خودم زحمتت دادم هم امشبیبابت د  دیببخش -

ها، جواب داخل استکان    ی چا  ختنیزد و همزمان با ر  ی لبخند  حنا

 :داد



 

نداره،    یچهارتا بادکنک چسبوندن زحمت  زم،یرفشم نزن عزاصال ح -

هم بچم    یعل  ریزدن ترکوندن! ام   رادیو ه  هیشونو هم هدنصفش تازه  

 .عاقل و آقاست نقدریماشااهلل بهش ا

 :کرد و با خنده به حنا نگاه کرد و بعد ادامه داد  یمکث

چقدر   رادیبا ه  شبید  یدونی براش حنا. نم  کردمیبه خدا ضعف م -

  یباهم. وا  کردنیبلغور م  ییزایچ   ه یلب    ریز  یجور شده بودن! ه

 .نیو بب  ایب میکردی منو احسان ذوق م

 .نگاه کرد یرعلیو به ام دیخند

 .قربونت برم من  یگفتی م یچ  گه؟ی خاله راست م ؟یآره مامان -

 :به او زد و گفت ی لبخند حنا

 .شتیپ ام یمردهارو بدم، م ی من برم چا -

 .راحت باش زمیرو عزب -

زد و با لحن    یرعلیپشت هر دو دست ام  یمحکم  یشد و بوسه   خم

 :گفت ی ابچگانه 

 .بخور قند من  یمامان   یقربون بره مامانش... تپل -



 

حال  نیهم  در در  حنا  ه  یفاصله،  به    رادیکه  داشت  آغوش  در  را 

 .نشست  زیم گریآشپزخانه برگشت و سمت د

 :و گفت دیرا کش رادیدراز کرد و با خنده لپ ه  دست

 .خاله فداش -

 :دیبه اطراف انداخت و پرس ینگاه   سپس

 کو؟ هیهد یراست -

 .دیشما را خواب ی پا شی خوابه بچم، پ -

حورا ادامه  رو به    ی زی آورد و با چشمک ر  نییرا پا  شیصدا  سپس

 :داد

 رفت؟  ش یپ می خواستی همونجور که م شبی د -

خجالت  شبی د  ی ادآور ی  با پا  ی ازدهلبخند  را  سرش  و   نییزد 

 .انداخت

گرفت و   زیم ی برده بود، دستش را رو یالعمل او پکه از عکس  حنا

 :زمزمه کرد یبا خوشحال



 

 .زدلمیمبارکت باشه عز -

______________________ 

 وپنجست یچهارصدوب پارت#

 ینژادصاحبهاله #

اصرارها  در مبن   ی مقابل  احسان  و  ماندن  یحنا  برابر  شام   ی شان 

 .شان شدندخانه یمقاومت کردند و راه

 ...سه نفره بارنیا

 .خواستیهمانطور که حورا دلش م قایدق

 ...او ی خواب بود و حورا محو تماشا لی ریدر آغوش ام یعل ریام

رو  رهیخ  نگاه که  را  د  ی حورا  و    ینگاه  د،یخودش  انداخت  بهش 

 :گفت 

 ...حورا کنم یهامو گم م قدم -

 :حواس جواب داد یب

 چرا؟  -



 

تر در گوشش زمزمه  تر راه رفت تا راحتآرام  یزد و کم  ی لبخند

 .کند

 !سمت اتاقمون رهیو با نگاه تو ذهنم م  میاچون وسط کوچه -

 :گفت رلبیانداخت و ز نییخجالت سرش را پا با

 !کنم  ینگات نم گهی. دادبیب -

 .ستادیکوچه ا انیم همانجا

 :دیو پرس د یبه عقب چرخ یسوال د،یاو را د  ستادن یکه ا حورا

 ؟ییایشد؟ چرا نم یچ -

 :را به حورا دوخت و آهسته جواب داد اشی جد نگاه 

 کار؟ یچ خوامی م وی نگاه تو که نباشه، زندگ -

 .رفت لی ر یعشق لبخند زد و به سمت ام با

خلوت  ی نگاه ام  یبه  گوش  به  را  سرش  و  انداخت   ل ی  ر یکوچه 

 .چسباند

 ...نهی بینم ی زیمن چشمام جز تو چ -



 

 .کوچه خودشان شد یراه ل،ی ریو زودتر از ام گفت

 یزن چادرپوش  دنیافتاد، با د  شاناط یکه نگاهش به در ح  نیهم  اما

 .ستادیبود از حرکت ا ستادهیآن ا  ی که جلو

 وششست یچهارصدوب پارت#

گرفته بود، به جبران   ی گریحورا، جان د  ی هاکه از عاشقانه   لی  ریام

 .زد و حرکت کرد یعل ریسر ام ی رو  ی ااو بوسه

 :جلو رفت و گفت  یبود، با نگران  ستادهیحورا که سر کوچه ا  دنید  با

 شده؟ ی زیچ -

 :و گفت  دیچرخ لی ریبه سمت ام  یبا نگاهش اشک حورا

 ...دره  ی جلو یکی -

 :به کوچه انداخت و گفت  یقی نگاه دق لی ریام

  خب؟ -

 :لب زد یرا فشرد و به سخت لی ریام ی استرس بازو با

 !اسبه... پونه   هیشب  یلی... خیلیخ -



 

 :زمزمه کرد یمهربانش را نثار همسرش کرد و به آرام نگاه 

 مگه؟ شهیم یچ زدلم،یخب باشه عز -

زن  ینگران  با به  باز  را  پونه داشت    یادیکه شباهت ز  ینگاهش  به 

 :د یانداخت و نال

 !برگردم به گذشته خوامینم -

 !لی  ریام اسِی ی برگرد ستیقرار ن -

 :و گفت  دوخت لی ریاش را به امملتمسانه  نگاه 

م  - بد  ملی  ریام  شهیحالم  م  دونمی ...  بد  از  شهی حالم   ی ادآور ی... 

 .که باهام کردن ی هاشون، از کارحرف

 :ادامه داد ی زد و با لحن عاجز یهق آهسته

کنه   ی ادآور ی  ویرفته... زخم دلم تازه بسته شده. اومده چ   ادمیتازه   -

 برام؟

 .سر حورا نشاند  ی رو ی اشد و بوسه  خم



 

حالتو بد کنه. االن زن   یکس  ذارمی دورت بگردم. نم  دمیاجازه نم -

 .که بخواد دل تورو زخم کنه  ویکس کنم ی! من نابود میلی ریام

 :با آرامش ادامه داد  سپس

 من کنارتم حورا، حواسم بهت هست... باشه؟  -

 .بغض سرش را تکان داد و رو به جلو قدم زد با

که اشتباه فکر    کرد ی دعا م   داشتی که رو به جلو بر م  یهرقدم  با

 !باشد جز پونه یکرده باشد و آن زن هرکس

 ...... خودش بوداما

 وهفتست یچهارصدوب پارت#

 .ستادیپونه ا ی ران رو به روو نگ  نیغمگ  ینگاه با

از    دانستیمختلف شده بود که نم  یهادچار حس  دنشیاز د  آنقدر

 !ناراحت ایاست واقعا خوشحال  دنشید

 :جلو آمد و گفت  یقدم خت،یریکه آشکارا اشک م یدر حال پونه

 ...حورا -



 

 :و به جلو برداشت و با بغض گفت  یهم مانند پونه، قدم او

 ...سالم  -

 .دلم برات تنگ شده بود -

 ...بشنود را گفته بود خواستیآنچه که حورا نم  

 ؟ یدلتنگ

 برده بود دلتنگش شده؟   یسال گذشته بود و تازه پ کیاز  شیب 

 .به خودش گرفت یو تلخ هیگال ی رنگ و بو  لحنش

 :زد و گفت ی پوزخند

 ؟یابراز دلتنگ ی راب ستین رید کمی -

را باز کرد و رو به    اط یشد، در ح  شانن ی که متوجه تنش ب  لی  ریام

 :هر دو نفر گفت 

 .ستیحرف زدن ن ی برا  یمناسب ی کوچه جا -

پشت    یو به رسم صاحبخانه، دست  دیآب دماغش را باال کش  حورا

 .کرد تیکمر پونه گذاشت و او را به داخل هدا



 

درحال  هر سکوت،  در  ذهن  یسه  راه  ریدرگ  شانی هاکه   ی بود، 

 .ساختمان شدند 

 :خودش را به حورا رساند و آرام گفت لی ریام

 .تنهاتون بذارم ای  شت؟یبمونم پ -

 :را گرفت و با التماس جواب داد لی ریام ی بازو ناخواسته

  .ل ی ریام دمیکش هامویی من تنها -

 :باز و بسته کرد و گفت  نانیرا با اطم شیهاپلک

 .امی و بخوابونم سر جاش، م  یرعلیام -

 وهشتست یچهارصدوب پارت#

 .ها داخل رفتگفت و زودتر از آن ی ا با اجازه  لی ریام

 زیکرد و خودش ن  تیها هدااز رفتن او، پونه را به سمت مبل   بعد

 .نشست شیمبل رو به رو ی رو

 .آمدنش را بفهمد  لیسکوت نگاهش را به پونه دوخت تا دل در

 .اش بود، اما حضورش را دوست نداشتتنگوجود آن که دل با



 

 !اش را دوست نداشتبه کل گذشته اصال

 .کردند فکر کند  شیکه رها ییهابه آن ی اه یثان یخواست حت  ینم

 :انداخت و گفت نییسرش را پا د،یکه نگاه منتظر حورا را د  پونه

 .حورا... بد میبد تاوان پس داد -

ام  در لحظه،  به شانه حورا    لی  ریهمان  اتاق خارج شد و شانه  از 

 .نشست

 :به آن کرد و ادامه داد ی نگاه  یچشم ریز پونه

  ا یدن  نیو اول هموقت باور نداشتم که آدم بهشت و جهنم   چیه -

  .نه یبی م

پس بهشت و    م،ی ن یقراره جواب کارهامونو بب  ایدن  نیاگه ا  گفتمی م

 خوره؟یبه چه درد م ایجهنم اون دن

 :در نگاه حورا ادامه داد رهیرا باال آورد و خ سرش

م - االن  بعضفهممیاما  ا   ی کارها  ی.  خدا    نقدریخوب  دل  به 

 یآدم گلستون م  یبرا  ارویو هم اون دن  ایدن  نیکه هم ا  چسبهی م

  .کنه



 

 :کرد هیکرد و با گر  یمکث

بابت ها هم هگناه   یبعض - جهنم   ارویدن  نیاش هم ا ست که خدا 

 ...هم آخرت رو کنهی م

 ...حورا ایدن نیا میدیجهنم خدارو د ما

 .برخاست و سمت پونه رفت ینگران با

 .یپونه؟ درست حرف بزن مردم از نگران شدهیچ -

 ونهست یوب صدچهارپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .و با هق هق خودش را در آغوش حورا پرتاب کرد ستادیا

 .آمدینفسش باال نم  یشدت نگران از

 .نداشت ستادنیپونه نبود، توان ا ی هادست ریاگر زنج شکی ب

 :د ی نال  یرا دور پونه حلقه کرد و به سخت شیهادست

  شده؟یچ -



 

هر   ی که متوجه ضعف حورا شد، به آشپزخانه رفت تا برا  لی  ریام

 .اوردی دو نفرشان آب ب

شانه حورا برداشت و با بغض    ی پونه سرش را از رو  ن، یح  نیهم  در

 .زمزمه کرد

پ   یخوشبخت  ومدمین - تازه  حورا،   ی کرد  داشی که  کنم  خراب  و 

 .نهی احمد شفا بب دیتا شا ی... اومدم حالل کنتی حالل ی اومدم برا

 بود احمد؟   گفته

 خواست؟ ی داشت که شفا م یمگر مشکل احمد

 :د ی پرس یبه پونه انداخت و کوتاه و سوال ی جیگ نگاه 

 احمد؟  -

 .گرد کردتکان داد و عقب  ی سر

 ...دیبود تا بگو ازینگاه کردن به حورا را نداشت، اما ن  ی رو

 .و طلب بخشش کند  دیبگو

 ...احمد ی آرامشش، برا ی برا  اش،ی زندگ ی برا



 

 .انداخت نییمبل نشست و سرش را پا ی رو

 .کرد  فیو با بغض شروع به تعر دیکش  یقیعم  نفس

 ی همون روز  قایشروع شد، دق   دمتیکه د  ی روز  نیاز آخر   زیچهمه -

 ...عمو رو برده بود دکترکه احمد زن

 ی وسچهارصدپارت#

با سمج  یاشک  قطره با پشت دست    دنیقصد چک  یکه  را  داشت 

 :پاک کرد و ادامه داد

 .برگشتن حال احمد خوب نبود یوقت -

 .عمو مشکوک شده بودنزن  دیشد ی ظاهراً اونجا به سردردها 

روز  چند  آزما  ی خالصه  حال  در  دائم  بررس  شیرو  تا   یو  بودن 

 ...دنیبالخره فهم

 .حورا دوخت یاشک ی ها کرد و نگاهش را به چشم  یمکث

 :ادامه داد یدهانش را قورت داد و به سخت آب

  ...ی مغز میتومور بدخ -



 

به سمت حورا پونه گذاشت و بعد    ی آب را جلو   وانیل  کی  لی  ریام

 .برگشت

 .است ستادهیا یکه به سخت دادی لرزانش نشان م بدن

 ی که انگار مسخ شده بود را رو  ییو او  شیهاانداخت دور شانه   دست

 .مبل کنار خودش نشاند 

 .انداخت نییسکوت کرد و سرش را پا پونه

 ...بود نجایقسمت ماجرا ا نیترسخت

 گفت؟ ی م چگونه

ده تا دکتر مختلف   دیدکتر افاقه نکرد. شا  هی  صی احمد به تشخ -

 .بود  نیهمه هم صیرفت. متاسفانه تشخ

 .باز شود  شی جرعه آب خورد تا راه گلو چند

 :چادر گره زد و بار ادامه داد ریرا با استرس ز شیها دست

 م، یباش  دواریام  یلی... وقت... نداره. گفتن خیلیهمشون گفتن خ -

 !... چهارماهدیشا



 

 :گفت  دهیمبل برخاست و ترس ی ناگهان حورا از رو به

 مامان؟ -

 :زمزمه کرد هیانداخت و با گر نییرا پا سرش

  م یاز تهران دور باش  گفتی مسافرت... احمد م  مشیببر  میخواست -

و راه    میعمو هم مخالفت نکرد. شبانه جمع کرد... زنشهیخوب م

 ...میافتاد

کرد،   هیبلند گر  ی صورتش انداخت و با صدا  ی رورا کامال    چادرش

 !گفتی م  دیزجر آور بود اما... با شیها براآن صحنه ی ادآوری

 ک ی وی وسچهارصدپارت#

 .خودش را به پونه رساند دهی طاقت و ترس یب

 .قدرت تحمل وزنش را نداشتند  شیزانوها

 :افتاد و با التماس گفت  ن یدو زانو به زم شیپاها ی جلو

  شده پونه؟ یمامان؟ مامان چ -

 .نداشت یهم حال خوش لی ریام



 

 .کرده بود ی که تازه بازساز ییاز آوار شدن حورا دیترسی م

 .را دور کمرش حلقه کرد شیهاو دست را به او رساند  خودش

 :فشرد و در گوشش زمزمه کرد نهی حورا را به س سر

 .شدهی چ میآروم باش بفهم زدلم،یآروم باش عز  -

ادامه    هیبا گر  اوردیب  رونیچادر ب  ریبدون آن که سرش را از ز   پونه

 :داد

 .ومد یخوابش م -

بخوابه،   کمینگه داره    جاهیکه    می اصرار کرد  یلیعمو خ و زن  منو

 .رفته بود تو جلدش... قبول نکرد طونیاما... انگار ش 

 ...بود ادیسرعتش ز 

 .شد  یچ دمینفهم 

  .منحرف شد  ن یماش   هویاما...  

 ...و بعد میری م  نییاز دره پا میکه دار دمیلحظه د هی فقط

 .نگاهش را پونه دوخت  دهیترس لی ریام



 

 ..اشزدهتازه جوانه اسِ یال به ح ی وا

 ...شیبه حال حورا  ی وا

  یزدن نداشت، سرش را از روقدرت پلک  یکه حت  یدر حال  حورا

 .برداشت لی ریام  نهیس

از دهانش خارج شود،    ییرا به پونه دوخت و بدون آن که آوا  نگاهش

 :لب زد

 پونه؟ -

 .احمد تو اون تصادف، پاهاشو از دست داد حورا -

 !نداشت  تیاهم  ش یبرا  ی ا ذره  شمهریلحظه برادر ب  نیدر ا  احمد؟ 

 گفت؟ یاز مادرش نم  چرا

 :زد ادیو به ناگهان فر دیخودش را جلو کش یطاقت و عصب  یب

 شد؟یاز مامانم بگو! مامان؟ مامان چ یمامان؟ لعنت -

دست    نیخراب حورا را ب  یشده بود، با حال  که متوجه ماجرا  لی  ریام

 .دیدر آغوش کش یکرد و به سخت ریاس شیها



 

 ...خالص را زد ریلحظه بود که پونه ت نیهم و

 .بهت  گمی م تی تنهامون گذاشت حورا... تسل -

 ودو ی وسچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

سر حورا   ی رو  ی ا را بهم فشرد و بوسه   شیبا درد چشم ها  لی  ریام

 .زد

 .دیچرخینم ی دلدار ی زبانش برا یحت

  ه یتک  لی  ریام  نهیبه س   دیبگو  ی زی چ  ایکند،    هیبدون آن که گر  حورا

 .داده بود

 .از دور ی نداشت؟ حت  گری را هم د مادرش

 ...ی سادگ  نیهم به

 .دوخت انیگر ی را به پونه  نگاهش

 .دیبلند خند ی با صدا  ناخواسته

 .و از ته دل بلند



 

 .شد ریاشک سراز ی هااش قطرهکه از هر دو چشم دیخند آنقدر

 .ستادیجدا کرد و تلوتلو خوران ا لی ریرا از آغوش ام خودش

  ی در نگاه ناراحت پونه قدم   رهیخ  زد،ی که همچنان قهقهه م  یحال  در

 :عقب رفت و گفت

 زن داداش؟  یکنیم هیمامان من مرده، تو چرا گر -

 .خودش را به حورا رساند لی ریام

 ...خوب نبود  اشاسی حال

 :در نگاه پر درد اما خندانش گفت  رهیرا گرفت و خ شیهاشانه 

. حورا  ی کن  هیگر  کنم ی بار ازت خواهش م  نیو آخر  نیاول  ی برا -

  .قشنگت حرومه اما نه االن دورت بگردم ی هاچشم ی اشک برا

 .را به بغض داد شیرفته رفته جا اشخنده 

 :دیو نال  دیبرچلب  یکودک مانند

 ...لی ری مامانمم مرد ام -

 .مظلوم و پر درد حورا، دلش را به درد آورد لحن



 

 .گوشش زمزمه کرد کیو نزد دیدر آغوش کش آرام

 ...تو خودت  زیکن، اما بغض نکن دورت بگردم. نر  هیبزن، گر  غیج -

 وسهی وسچهارصدپارت#

 :دینال  هیو با گر دیکوب  لی ریام نه یس ی را رو جانشیب ی هامشت 

به من    ضیمامانم مر - مامانم تصادف کرده  نگفتن...  به من  بوده 

مامانم مرده، دفنش کردن، مراسم گرفتن، به من   لی  رینگفتن...ام 

 !نگفتن

جدا کرد و به سمت پونه   لی  ریناگهان خودش را از آغوش ام  به

 .آمد

 :زد ادیفر هیرا گرفت و با گر شیهاشانه 

اومد -  خوام ینم  ؟یبگ   تیتسل  ی اومد  کار؟یچ  یاالن 

 .دخترعمو خوامیداداش...نمزن

. نیجنازه مادرمم محروم کرد  دنیو اون شوهر نامردت منو از د   تو

 .فقط نمک رو زخمم تتیاالن تسل

 :دینال هیحورا را گرفت و با گر ی هادست  پونه



 

 .پاک کرده بود حورا هایشمارتو احمد نامرد از گوش -

  .هم که نداشتم ازت یآدرس 

بابام    به اجان  آدرس  آرش  مادر  و  پدر  از  التماس  هزار    نجارو یبا 

 .زتیگرفتم. حالل کن حورا... حالل کن جان عز

 :زد ادیاعماق وجودش فر از

  ...کنمی ... حالل نمکنمینم -

به    ینگاه نگران  د، یرا از اتاق شن  یرعلیام  ه یگر  ی که صدا   لی  ریام

 .حورا انداخت و با شتاب به اتاق رفت

 .را در آغوش گرفت و به هال برگشت یرعلیام

 .کردیم هیهال زانو زده بود و گر انیهمچنان م حورا

هر حرکتش،    دانستی اش کند اما نمداشت آرام  یآن سو پونه سع   از

 .آتش دل حورا ی رو شدی نفت م

 :اش به سمت پونه رفت و گفتخواسته برخالف

 .ستی حالش خوب ن کنم، ی خواهش م  دییشما بفرما -



 

 :و گفت  دیچرخ لی ریبه سمت ام هیبا گر پونه

 ...تیفقط اومده بودم حالل -

 .یخانم ملک ستین یاالن وقت خوب -

به حورا انداخت و همانطور که از خانه خارج   ینگاه   هیبا گر  پونه

 :گفت لی ری امرو به  شد،ی م

با  یلیاحمد خ - حورا  که  داره...  ها  بشه.   دیناگفته  باخبر  ازشون 

 .نی حالش بهتر شد خبرم کن

 وچهار ی وسچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .دیتکان داد و به سمت حورا چرخ ی سر  رغبتی و ب کوتاه

 .نگرانش را از حورا برداشت و به اطراف دوخت نگاه 

ام  دنید  با داخلش    ،یرعلیروروئک  را  بچه  و  رفت  سمتش  به 

 .گذاشت



 

  اش ی شان یپ دنی را به دستش داد و بعد از بوس اشیو دندان جغجغه

 .به سمت حورا آمد

 .دو زانو نشست شیبه رو رو

صورتش گذاشته بود را برداشت و سرش را به   ی که رو  ییهادست

 .فشرد  نهیس

ام  حورا امن  آغوش  را دور کمرش    شیهادست  ل،ی  ریبا احساس 

 :گفت هیحلقه کرد و با گر 

 ...که نذاشتن کنارش باشم سوزهیدلم م -

  .دمیکه بابت گناه نکرده هنوز هم دارم تاوان م سوزهی م دلم

 دم؟ ی دارم پس م ویمن تقاص چ لی ریام

 شه؟یتموم نم چرا

 :را دور حورا فشرد و گفت شیهادست

خدا از شاگرد   گفتیم  شهیهم  مونینیبچه بودم، معلم د  ادمهی -

 .ره یگی امتحان م یلیهاش خزرنگ



 

که    سنجهیاون بنده رو م  نقدری... ارهیگی امتحان م  نقدریا  گفتی م

 .راحت باشه  مانشیاز ا الشیخ

 .برداشت اشنه یس ی حورا را از رو  سر

ادامه   سیرا دو طرف صورت خ  شیهادست از اشکش گذاشت و 

 :داد

 .ییبمون حورا، من مطمئنم تو همون شاگرد زرنگ خدا ی قو  -

که خدا دوست داره هربار امتحانش کنه و بعد به خودش   یهمون 

 .و اعتمادش به من سرجاشه مانیبنده هنوزم ا نیا نی بگه بب

 .را با درد باز و بسته کرد شیهاچشم

 :دیقورت داد و نال یرا به سخت بغضش

قو  دیشا - ام  ی بتونم  شالی  ری بمونم  بشم    دی...  سرپا  بازم 

 !بخشمشی احمد و... نم بخشمی اما...نم

 وپنجی وسچهارصدپارت#

 .را باز کرد شیهاچشم نی ب  یکرخت با



 

 ی د، هنوز هم تمنابه خوردش داده بو  لیریکه ام  یلطف آرامبخش  به

 .خواب داشت

 .ماند رهیبه سقف خ هدفی را ب ی اقه یدق چند

 .را در خواب بوده ی ادیز ی هاکه ساعت دادی اتاق نشان م یکیتار

 .بود یبابت راض  نیاز ا و

 .دیپهلو چرخ به

 .نبود لی ریو ام یرعل یاز ام ی خبر

 .به اطراف نگاه کرد هدفی سرش گذاشت و ب ری را ز اشدست

 .مادرش را هم نداشت  گرید

 .کردی که او را به گذشته وصل م یسمانیر  نیآخر

 .رفته بود  نیهم از ب سمانیر آن

 .تخت نشست ی و آرام رو دیکش یآه

رو  سرش د  شیزانوها  ی را  برا  یاشک  گریگذاشت.   ختن یر  ی هم 

 .نداشت 



 

 .کند یتر م ی که نکشد، قو ی درد  گفتندی م راست

 ...شده بود ی قو حاال 

نص   ی ممتد  ی هاضربه  روح  بشیکه  بود  کرده شده  مقاوم  را  اش 

 .بودند

 .از بخت بدش را نداشت هیحوصله گال یحت گرید

 ...برد یحالت ممکن بسر م  نیتری تمام، در خنث ی معنا به

 !بود اما، بد نبود تلخ

 .حالت را دوست داشت نیاش اخوردهروح زخم حداقل

 .آمد  نییدر آرام پا رهیدستگ

 .برداشت به در دوخت واریرا از د نگاهش

آلودش را در آغوش داشت به اتاق که پسرک خواب  یدر حال  لیریام

 .آمد

 وششی وسچهارصدپارت#



 

را که تازه به خواب رفته    یرعلیزد و ام  ی حورا، آرام لبخند  دنید  با

 .تخت مخصوصش گذاشت ی بود، رو

 .نشست شیبه سمت حورا آمد و رو به رو  سپس

 .نگاهش کرد حرفی ب

 .سوزاندی حورا، دلش را م زدهخی نگاه 

 .گذاشت لی ریدست ام ی دراز کرد و رو دست

 :آهسته لب زد سپس

 رون؟یب میبر -

 .کرد دییتا شیهابا باز و بسته کردن پلک لی ریام

 .گره زد لی ریام ی هاانگشت  انیرا م شیهاانگشت 

 .ازاردیرا ن یرعلیام شانی سکوت به هال رفتند تا صدا  در

 .مبل دو نفره نشست و حورا را کنار خودش نشاند ی رو

 .خواهدیف زدن ممتوجه شده بود که دلش حر  یخوب به

 .سکوت کرد تا او شروع کند ل یدل نیهم به



 

 .آورد لی ریبه دست ام ی فشار

 .اش گذاشتشانه ی گرفت و آهسته سرش را رو ینفس

 :لبخند زد و گفت  قیاما عم تلخ

 .امیکنار ب   هیبا نبودن بق تونمی بهتر م  ،یکه تو کنارم یوقت -

 .و مردانه لبخند زد کوتاه

 .دی را بوس شی موها ی را دور شانه حورا حلقه کرد و رو دستش

ادامه   ل،ی  ریام  ی در نگاه مهربان اما جد  رهیرا باال آورد و خ  صورتش

 :داد

 .لی ریدلم به بودنت قرصه ام -

 وهفتی وسدچهارصپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .حورا را بوسه زد ی هالب  قیعم بارنیا حرف،ی شد و ب خم

 .را با بوسه بدهد شیهاجواب تمام ترس خواستی م انگار

 :که عقب رفت، ملتمسانه زمزمه کرد لی ریام



 

 !دونمیمنو ببر. دو روز، سه روز، ده روز. نم -

 ...لی ریام شهر ببر نیمنو از ا اما

 .و آسمون می که خودمون سه تا باش  ییجا هی 

 .نگاه کنم و حض کنم از داشتنتون یعل ریفقط به تو ام خوامی م

 .قوا که بتونم ادامه بدم دیتجد هیبشم... ی خوام باز قو یم

  .کنم که بعد خدا فقط تو و بچمو دارم یبه دلم حال خوامی م

 .کنه ی اش عزادار گذشته  ی بفهمه حق نداره برا خوامی م

 .لی ریام ده یمرگ م  ی اس...بوشهر خفه نیا

 ...شهر ببر نیساعت! اما منو از ا کیواسه  شده

 نه؟ دیبخواهد و بگو ی زیچ دشیسف ِ اسی شدی م مگر

 :فشرد و کوتاه زمزمه کرد نهی حورا را به س سر

 .چشم دورت بگردم -

_________________ 

 ”سه روز بعد“ 



 

ب   ی فردا از  شب  مرخص  کی  مارستان یهمان  به   یهفته  تا  گرفت 

 .خواسته حورا تن دهد

 .داشت خودش را آرام نشان دهد یسه روز حورا سع نیا

اما...   است،وفتاده ی ن  یتظاهر کند که انگار اتفاق  ی داشت جور   یسع

 .اصال موفق نبود

 .که او را از حفظ بود یلی ریدر مقابل ام حداقل

بود   یکاف   نیو هم  زد یم  ادیرا فر  اشی حال بد درون  اشن ی غمگ  نگاه 

 .بسوزد اشی پا به پا لی ریتا ام

 وهشتی وسچهارصدپارت#

تمام   خواستیاما م   ریخ  ایاست  گرفته   یدرست  می تصم  دانستینم

 .اش را فراموش کندگذشته 

 ...شود یگر ید ی گرفته بود حورا  میتصم

 ...خاطر همسرش به

 .خاطر فرزندش به



 

بگ   ی جور   خواستی م فاصله  انگار سال   ردیاز گذشته  نه  انگار  که 

 .استرا تجربه کرده زهایگذشته چه چ

 .اش را به جعبه خاطراتش دوختاما مصمم ن یغمگ نگاه 

 ...داشت انیجر یزندگ

 .کردی م بمانی که نص ییتمام خوب و بدها با

 .مرور گذشته بود ،یاشتباه هر آدم نیبزرگتر و

 .شتباه ادامه دهدا نیبه ا خواست ینم حورا

 .اندازدیمسافرت، پوست ب  نی در ا خواستی م

 ی سابق را همانجا دفن کند و همراه با حورا  ی داشت تمام حورا  قصد

 .تازه متولد شده برگردد

 ...تری قو بارنیا

 ...ترعاشق

 !ترسرحال و شاداب شکی ب و



 

 ز یرا ن  یعل  ریو ام  لی  ریدر گذشته نه تنها خودش، بلکه ام  یزندگ

 .خواستیرا نم نیعنوان ا چیو او به ه دادیآزار م

جلو   یبود، قدم  ستادهیچارچوب در ا   ی که تا آن لحظه، جلو  لی  ریام

 .ستادیحورا ا   ی رو آمد و رو به

 :انداخت و گفت شیهابه جعبه و بعد به چشم  ی نگاه

  م؟یبر -

 :جواب داد نانیزد و با اطم ی لبخند

 !میبر -

______________________ 

 ونهی وسچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 ...قضاوت یبود که ب ییهاشک اگر آدم بود، از جنس آن یب ایدر

 ...حت ینص یب

 .دادند یو گوش م دانندیو گوش م دانندیسرزنش گوش م یب



 

 .شد  ادهیپ نی از ماش  یرعلیو ام لی ریجلوتر از ام ی حال بهتر با

تازه طلوع کرده بود و هنوز تا شلوغ شدن ساحل، زمان   دیخورش

 .فرصت داشت ی ادیز

غوش داشت شده در آ  چیرا پتو پ  یعل  ریکه ام  لی  ریسمت ام  به

 .دیچرخ

 :نگاهش کرد و گفت قیعم

  !ساعت کیفقط  -

 .زد و به سمت حورا رفت ی لبخند

 :و جواب داد  دیرا بوس اشی شانیپ

  !عمر هیتو بگو  -

 .رفت نیعقب گرد کرد و به سمت ماش سپس

 .زد شیسوار نشده بود که حورا صدا هنوز

 !لی ریام -

 :و گفت  دیسمتش چرخ به



 

 جانم؟ -

 :بغض لبخند زد و گفت  با

 .دوستت دارم -

بماند، جعبه را محکم در    لی ریبدون آن که منتظر جواب ام سپس 

 .رفت ایبه سمت در یآرام ی هادستش فشرد و با قدم 

 وچهلچهارصدپارت#

 .نشست یصخره کوچک ی رو ل،ی ریام دینقطه از د نیدورتر در

که   یکرد تا طبق قول  میساعت « تنظ  ک ی»   ی را رو   لشیموبا  ساعت

 .ساعت برگردد کیداده بود، سر همان 

 .شد  رهیخ  ایحلقه کرد و به وسعت در  شیرا دور زانوها  شیهادست

 ...نه سال گذشته_رفت به هشت ذهنش

 ن یرزمینداشت، به ز  ازیکه ن   یلیگذاشتن وسا  ی که برا  ی روز  همان

 .رفته بود



 

ها را  خواسته بود آن  لش،یاحمد به وسا  ی هادنیترس سرک کش  از

کمد، درست   ی جعبه از باال  نیپنهان کند که ا   ی پشت کمد چوب

 .افتاده بود شیپاها ی جلو

خودش    ی برا  یده بود که آن را پنهانکر  بشیجعبه ترغ  ییبایز  و

 .بردارد

کنارش    یها برداشت و به جعبه چوبآرام نگاهش را از از موج   آرام

 .دوخت

جعبه را باز   نیها به خوش جرئت داده بود تا باز هم در ااز سال  بعد

 .کند

 .از گذشته تری و جد تری قو بارنیا

 .گذاشت شیپاها ی را برداشت و رو جعبه

 :و زمزمه کرد دیکش  شیرو یدست

 .بار نیآخر ی برا -

 .در جعبه را باز کرد یق یاز نفس عم بعد



 

دقعکس   دمانیچ خاطرات،  دفترچه  و  که    ی همانطور  قایها  بود 

 ...بود دهیخودش چ

 .لرزان دفترچه خاطرات کوچک را برداشت ی هادست  با

 ...شبه بزرگش کرده بود کیکه  ی خاطرات دفترچه

مادر  دفترچه سالگ   ،ی خاطرات  شانزده  تا  خبر    یکه  از حضورش 

 !نداشت

 ...از او نزده بود یسن، حرف نیهم تا به ا یالبته کس و

 :و باز زمزمه کرد دیکش  شیرو یدست

 ...بار نیآخر ی برا -

 ک یووچهلچهارصدپارت#

 .صفحه نوشته شده بود دوخت  ی که بزرگ در باال   ی را به نام  نگاهش

 «نسا گل»

 د، ی و سف  اهینوشته و چند عکس سکه جز چند خط دست  ی مادر  نام

 .بود دهیند ی زیازش چ



 

 .چه خاطرات دوخترا به تنها متن بلند دفتر  نگاهش

پ  نه سرسر   ش یسال  را  آن  مادر   ی که  که  آن  جز  بود،  خوانده 

 .دقت نکرده بود ی گرید زیبه چ ست،ی گریشخص د اشیواقع

در ذهنش    یاز آن زمان به بعد هم با خودش عهد کرده بود حت  و

 .دارد  ی گریگمان نکند که مادر د

 .کامال موفق هم شده بود و

پ   فارغ سال  اتفاقات  برا  سی ان  ش، یاز  که   شیبانو  بود  مادر  آنقدر 

 .را فراموش کند ی گریحضور مادر پنهان د

 ...حاال  اما

 .نوشته ها را بخواند گریبار د خواستی م دلش

 ...ترقیدق بارنیا

 .شروع به خواندن کرد رلبیها دوخت و زرا به نوشته نگاهش

 پسر؟   ایدختر است  دانمی که نم ی فرزند کدانهی ی برا -



 

چند    است،ده یدفتر به دستت رس   نیحاال که ا  دانمیمادر، نم  زیعز

 ؟ یساله هست

 .داشت  یخواه یخوب یدارم در کنار پدرت زندگ  مانیا اما

و شش روز مانده تا    ستیب  سم،ینوی م   تینامه را برا  نیاالن که ا 

 .دارمانید

م   جان دکترها  تمام  است.  تنگ  نفسم  باش    دواریام  ندی گوی مادر 

 ...اما

د   دانمیم  خودم م  دنتیکه حسرت  گور  به  با خود  قلب  برمیرا   .

 ی وگرنه نا  تپد،یهم به معجزه حضور توست که م   نجا یتا به ا  مارمیب

 .ندارد دنیتپ

به تو خواهد    ندهیحاج فتاح در آ  دانمیکوچکم. نم  معجزه از من 

و حاج   سیدارم که در نبود من، با وجود ان  مانی نه؟ اما ا  ایگفت  

کمبود پسرشان،  و  نخواه  ی فتاح  هم  یاحساس  و   ی برا  نیکرد، 

 .آرامش من بس است



 

بدان هر آنچه   یول   د،یحم  ایبالخره نامت حورا خواهد شد    دانمینم

 .بود یتمام عشق من خواه ،یکه هست

ات  ام را باد به گوش قصه   یدارم، اگر زمان   یدر آخر از تو خواهش  و

 ...رساند، قضاوتم نکن

 .تو، مادرت گل نسا یشگیهم دوستدار

 ودو وچهلچهارصدپارت#

پاک کرد   شیهاوک انگشت را با ن  دیکه از چشمش چک  یاشک  قطره

 .و دفترچه را ورق زد

نوشته نشده    ی گر ید  زیجز چند شعر عاشقانه، چ  گریصفحات د   در

 .بود

 .داشت یبیعج حس

 !به سمتش بدود خواستی بود و هم دلش م ی از او فرار  هم

 .سپرد نهی بست به س یرا به آرام دفتر

م  قاًیعم تار  خواستی دلش  نقطه  بداند   ی زیچ  اش،یزندگ  کیاز 

 ...اما



 

 .شان مهم تر بودسه نفره  یزندگ آرامش

 .انداخت ایاز آن دل کند و آرام به در یآخر به سخت در

 !بود گذشته را فراموش کند، تمام و کمال قرار

 شدیاز او دور م  ه یبه ثان  ه یکه ثان  ی بغض آلودش را به دفتر  نگاه 

 .ها رفتانداخت و بعد به سراغ عکس 

 .بود ستادهیکمند ا سویگ یپدرش در کنار زن ها تمام عکس در

غم را   نیبود و ا  نیاز درون عکس هم غمگ   یکه نگاهش حت  یزن

 کردی منتقل م  زین  نندهیبه ب 

. 

 ...به خودش داشت ی ادیکه شباهت ز یزن

و چرا   چونی موجب شده بود که ب  د،یشباهت شد  نیهم  دیشا  و

 .هم داشته است ی گریمادر د ردیبپذ

 .شان را نگاه کردرا چرخاند و پشت هاعکس 

 ...نبود ی گریمتن مهم د ایو  خیاز تار  ی خبر



 

  اش،یآالرم گوش  یکه صدا  اندازدیب  ا یهارا هم به درعکس  خواست

 .را اعالم کرد اشساعته کیزمان  انیپا

 .ها دوخترا به عکس نگاهش

 ...ها نبوده به انداختن عکس  ی ازی ن   یعنی  نیتمام شده بود... ا  وقتش

 .ستادیگذاشت و ا فشیداخل ک هاراعکس 

 وسهوچهلچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

  ن یتکاند و به سمت ماش  ی به چادرش را سرسر  دهیچسب  ی هاماسه 

 .رفت

 .بود دایکامال پ لی ری فاصله هم نگاه منتظر ام نیهم از

 یبه لب نشاند و دست   ی را راحت کند، لبخند  الشیکه خآن  ی برا

 .تکان داد شیبرا

 .داده بود که حالش خوب شود قول

 .کردی خوب شدنش تالش م ی چند سخت، اما برا هر



 

 .باشد  شیبرا ی برگشت لبخندش، آغاز دیشا و

 .را باز کرد و سوار شد در

زد و   ی به ساعت قبل بکند، لبخند  ی ابدون آن که اشاره   لی  ریام

 :آرام گفت

بخوابه  - راحت  عقب  که  کردم  کار  هر  بخوابه،  بغلم  تو  خواست 

 .گردنمو ول نکرد

 شهیماز ه   ترگوشیتر و بازروزها باهوش  نیبه پسرکش که ا  ی لبخند

 :شده بود، زد و آرام جواب داد

 .یکن  یرانندگ  یقربونش برم. بده بغل خودم بتون  -

  یابغضش را گرفته بود، بوسه   ی جلو   یکه به سخت  یدر حال  لی  ریام

 :نشاند و گفت یرعلیام ی موها ی رو

 .دونهیخودش م  ی احساس کردم اونم... منو بابا -

 .دوخت لی ر یرا به ام نگاهش

 .نبود  ی قیپدر حق کیاغراق زحماتش کم از  بدون



 

 :زد و زمزمه کرد ی بغض آلود لبخند

  .ستین یپدر بودن کاف ی برا  ینسبت خون -

  .کوه پشتتم  نی تو برو جلو من ع یعنی گاه، هیهمراه، تک یعنی پدر

 :دوخت و ادامه داد لی ر یرا به ام نگاهش

 .بچم ی برا ی کمتر از پدر نبود -

او را   یرعلیکه ام  یته بود که چرا تا االن، در حالدلش گرف   مردانه

 .استزدهی م شی عمو صدا پنداشته،یپدر خود م

 :به حورا انداخت و گفت ی جد نگاه 

  !باباش باشم حورا... نه عمو خوامیم -

  .کمبود پدر و احساس کنه ی اه یثان یحت خوامینم

من    ش یخون  ی که بابا   م یشد واسه خودش بهش بگ   ی وقت مرد  هر

 .ستم ین

 :زد و آرام گفت لی ریدر جواب ام ی لبخند

 ...بچمم به درد من دچاره -



 

 وچهاروچهلچهارصدپارت#

 ح یاش را تصحوادارش کرد جمله  لی  ریو البته مبهوت ام  ی جد  نگاه

 .کند

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 !ستمیمن دختر بابام چرا... اما دختر مامانم ن -

نبا  حاال  ابتدا شروع کند،  از  بود   شانانیم  ی راز  د یچه عهد بسته 

 .ماندی م

 .نداشت  شانیدر زندگ ی ریاگر آن راز تاث یحت

به حورا انداخت و    ی جد  یکه کامال شوکه شده بود، نگاه  لی  ریام

 :دیپرس

 چطور؟  -

 .گرفت لی  ریام ی خارج کرد و رو به رو فشی ها را از ک عکس

صندوقچه   هیخونمون،    ی انبار  ی از تو   یشونزده سالم بود که اتفاق -

 .کردم دایپ



 

 .ها بودعکس نیدفترچه و ا هی توش

 .نگاه کرد ایه درگذاشت و ب فشیرا داخل ک هاعکس 

نسا ادعا کرده که مادرمه. ظاهراً اون به اسم گل   یدفترچه زن   ی تو -

 .شکمش بودم ی زمان من تو

و منو به بابا و مامانم    مونهی زنده نم  یلیدفتر نوشته بود که... خ  ی تو

  .سپرده

 :جواب داد  ی با نگران لی ریکه کرد، ام سکوت

 خب؟  -

 :دادو با لبخند ادامه دیسمتش چرخ به

 !دونمیازش نم ی زیچ  گهی... دنیهم -

  از مامانت؟ ی دیچرا نپرس -

 :زد و گفت یعل ریام ی به کف پاها ی ابوسه 

برام پدر و مادر بودن که    نقدریا  ری چون تا قبل از اتفاقات اخ  دیشا -

 .رمیبگ مویروم نشد سراغ مادر واقع



 

 :نهفته زمزمه کرد ی نگاهش را باال آورد و با درد   سپس

 .که ازش بپرسم  ستین یکس  گهیاآلنم د -

 :ادامه داد د،یبگو ی زیچ لی ریزد و قبل از آن که ام ی قی عم لبخند

که بزرگت   ی پدر و مادر  شی. هر چقدر هم پلی  ر یام  ی ضربه بد -

 ...حفره هست هیدلت  ی باز تو ،ی کردن خوشبخت باش

 .تپهی م شیدیکه ند هیاون واقع ی برا شهیگوشه دلت هم هی

  ی عل   ریکه مواظب بود ام   یبه سمتش خم شد و در حال  یناراحت  با

 .گونه حورا نشاند ی رو  ی انشود، بوسه  داریب

. تو اراده کن...  دمیسف  اسِیبرات    گردمیرو وجب به وجب م  ایدن -

 .کنمی م داشی من پ

 وپنجوچهلچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 :انداخت و صادقانه جواب داد لی ریبه ام ی اعاشقانه  نگاه 

 .لی ریبشه ام دایپ خوامینم -



 

 .به گذشته برگردم  گهید خوامینم 

  د یبا  گهیچقدر د  ؟یکه تا ک   رمیروزه دارم با خودم کلنجار م   چند

 گذشته باشم؟ ریدرگ

 من کجاست؟ یمامان من واقع کهنیا

 فوت کرده؟ ایاس زنده  

  نه؟ ایداره  قتیاصال حق 

 ذهن برامون داره؟  ی ریو درگ ی جز اعصاب خورد ی ریتاث چه

 ...زمی! لبرلی  ریام دمیبر من

تو   داغ نفر  انگ هرزگ   ی چند  بدنام  یمدت کم، تهمت،  طرد   ،ی و 

 .ناکرده ی هاشدن از خانواده، احساس عذاب وجدان بابت گناه 

 .یروح طی شرا نیبدتر ی دار شدن تو بچه

 ...ستین یکم  ی هادرد نایا

 .ارهیاش آدمو از پا در مبه خدا که هر دونه 

 ...من تحمل کردم و دم نزدم اما



 

  !بسمه گهید یول

  .کنم   یبه بعد بدون دغدغه زندگ نیاز ا خوامی م

 .دوخت یرعلیبرداشت و به ام لی ریرا از ام نگاهش

 :پسرش زد و ادامه داد نیبه چهره نمک ی لبخند

 .و از ذهنم پاک کنم  ریسال اخ کی خوامیم -

  !و کمال تمام

 !خاطر تو... به خاطر پسرمون به

 .برات بسازم خوامی که م  یقشنگ  یخاطر زندگ  به

 .کرد شیاش را نثار حوراو عاشقانه  رهیخ نگاه 

 ...همسرش یبرا دادیم جان

 .بود ی موهبت اله شکی که ب ی دیسف اسی ی برا

  یهابرداشت و دور شانه  یرعلیاز دور ام  اطیدستش را با احت  کی

 .حورا حلقه کرد

 :فشرد و گفت  اشنه یرا به س رشس



 

  .دورت بگردم یحورا... ساخت یساخت -

 .ی قشنگ کرد  موی م زندگ تو خونه  ی که پا گذاشت  یا همون لحظه  از

___________________ 

 وششوچهلچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 ” ماه بعد کی  “ 

حال    انیرا پشت سر پونه بست و به سمت حورا که همچنان م  در

 .دیبود چرخ  ستادهیا

که پونه مجدداً به آنجا آمده بود تا وقت رفتنش   شی ساعت پ  کی  از

 .بود ختهی اشک ر وقفهی ب

 .ستادیا شیسمت حورا رفت و رو به رو به

 ...بود زیچهمه ی دایاش هوناراحت  نگاه 

 .کردندی نم شیگذشته را داشت اما، رها ختنی قصد دور ر حورا

 ...نداشت  یحال خوب احمد



 

 .با حورا بود داریاش، د به گفته پونه تنها خواسته  و

 :گفت  ت یگرفت و با جد  شیهادست  انیدو دست سرد حورا را م  هر

الناس  چیه - و  برا  ی احد  نداره  ندار  ی کار  ی حق  دوست   ی که 

  .دمیاجازه رو نم نیمن ا یعنیمحبورت کنه، 

 :زد و ادامه داد ی لبخند دیمغموم او را که د نگاه 

  .دورت بگردم ی االن هم مختار  -

  د یکه فقط خودت با  یمیتصم  نی هم کنارت. ا  ی ری باهاتم، نم  ی ریم

 .ی ریبگ

 :انداخت و آرام جواب داد نییرا پا سرش

  .خوادی م تیاحمد حالل گه یپونه م -

 .زد و سرش را باال آورد ی پوزخند

 :ادامه داد لی ریام ی در نگاه جد رهیخ

 .به دروغ بگم حاللش کردم خوامینم -

 ...نرفته  ادمیدرد جسم و روحمو کامل  هنوز



 

 ..تمامِ تمامشونلی ریمسبب تمام مشکالتمه ام احمد

 ...کنم تشیاذ ادینکردم اما دلمم نم حاللش

 .ستمیبه غمش هم ن  یاما راض ستیباهاش صاف ن دلم

 وهفت وچهلچهارصدپارت#

 .کردیدرک م  یحالش را به خوب لی ریام

 ...حورا بود ی هاشاهد تمام قد مکافات خودش

با آن  یتمام مشکالت  شاهد نرم کرده و ماکه    ه یها دست و پنجه 

 .عذابش شده بودند

 ...است امادلش هنوز زخم دانستی م

 .سوختینابرادرش م ی آن سو خواهرانه دلش برا از

 .مبل نشاند ی را را گرفت و همراه با خود روحو دست

 کینزد  یبرزخ نجاتش دهد، و چه کس  نیاز ا  یداشت کس  ازین  حورا

 تر از او؟ 



 

را پشت گوشش زد و آرام   شیبایشده در صورت ز  ختهیر  ی موها

 :گفت 

 یبره چ  ادمونیکه    ی. خودت خواستمی گذشته نمون  ی تو  یگفت -

 .ی د یها شن  زیبهت گذشته و چه چ

 ادمونیازش    ی اخاطره  چیدور که ه   میگذشته رو بنداز  ی جور  ی گفت

 .ادین

 :ناراحت حورا دوخت و ادامه داد ی هارا به چشم نگاهش

 ...من  اسِیگذشته هنوز مونده  نیا یسهیر نیآخر  -

 .فقط خودت ،یخودت رندهیگ میتصم

 ست؟ ین  نطوری. ای دار   ی شتریبه نظرم با رفتنت، خودت آرامش ب  اما

 :فشرد و زمزمه کرد لی ریام  نهیسرش را به س حورا

پاداش اون روزها، داشتن االن    کهنی... اونم فقط به خاطر ارمیم -

 ...توعه

 .ادشهیهاشو هنوز زخم   ره،یهنوز ازش دلگ دلم



 

 .ییهاتو مرهم تک تک اون زخم اما

 .بسمه نیهم

 بود؟ ن یاز ا ریغ ی زیمگر چ یخوشبخت

بود و هر روز به آن   شانان یکه م  یااز عشق و عالقه  ریغ  ی زیچ

 شد؟یافزوده م

 :اش گرفت و گفترا تنگ در آغوش مردانه او

. پاشو تا شب نشده  لی  ریام  زدلیقربون دلت برم من... پاشو عز -

 .میبرگرد

 وهشتوچهلچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

هم  یزمان  از تا  بود  شده  آماده  جلو  نیکه  که  خانه   ی االن   در 

 .شستند ی بود، در دلش رخت م ستادهیا شانی پدر

 .داشت یبیغر حال



 

 گرید  خواستیکه رفته بودند، بود و هم دلش م   ییهاآن  دلتنگ   هم

 .از آن ها نبرد یاسم

 .کردن داشت هی گر ی دلش تمنا 

 ...سال گذشته زار بزند اما کیداشت اندازه تمام  دوست

 !داشت ادی یرا به خوب  قولش

 .باشد ی بود قو قرار

 :زد و رو به حورا گفت یرعلیگونه ام ی رو  ی ابوسه  لی ریام

 زم؟ یدر بزنم عز -

 .دیچرخ لیریسمت ام  به

 :نگاهش کرد و گفت ملتمسانه

 .دارم اجیبه آرامش احت  ؟یقبلش بغلم کن شهیم -

تمام جانش   گرشیو با دست د  یرعلیدست ام  کی زد و با    ی لبخند

 .فشرد نه یرا به س

 :سر حورا زد و گفت ی رو ی ممتد ی هابوسه 



 

واقعا   گهید  رونیب  میی ایدر که ب  نی دورت بگردم. از ا  شهیتموم م -

 ...شهیتموم م یهمه چ

 .دیرا بوس   لی  ری ام   نهیس  ی زد و نامحسوس رو  ی لبخند  یدوارمی ام  با

 :را عقب برد و صادقانه گفت سرش

...  نن ی ها دختر حاج فتاح و کنار تو بب  هیدوست دارم تمام همسا -

 .یلبخند، با خوشحال با

 .و آرامش االن منه یهاشون خوشبختتاوان تهمت ننیبب خوامی م

حورا   یشانیکه در کوچه بودند، خم شد و پ  ی به چند نفر  توجهی ب

 .د یرا بوس

ش به گوش تمام عالم برسه،  که آوازه  کنمی اونقدر خوشبختت م  -

 !کوچه نی ا ی نه فقط آدما

 ونهوچهلچهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

ب  با ام  ی شتر یآرامش  آغوش  از  به   اشب ینص  ل ی  ریکه  بود،  شده 

 .داد و زنگ در را فشرد ی شتری خودش جرئت ب



 

که    د ینکش  یکه خبر آمدنشان را به پونه داده بودند، طول  ییآنجا  از

 .در باز شد

حال  پونه پوش  یدر  مشغول  شتاب  با  به   دن یکه  بود،  چادرش 

 :شان آمد و از همانجا گفتسمت

 .حورا جان ی خوش اومد زدلم،یعز ی خوش اومد -

 .رفتداخل  لی ریو جلوتر از ام یتلخ لبخند

 .انداخت شاناط یبه ح ی نگاه

 .شانمادرش بود و نه طراوت باغچه  ی از آب و جارو  ی نه خبر  گرید

 .خانواده بعد از رفتن او، به زوال رفته بود نی ا زیچهمه انگار

 .سمت پونه رفت ی ترعیسر ی هارا پس زد و با قدم  بغضش

فرصت نداد و محکم در آغوشش   یاز شدت خوش خوشحال  پونه

 .دیکش

 :حورا حلقه کرد و با بغض گفت ی هارا دور شانه  شیهادست



 

 ی دیخدا نور بخش  ی حورا، به خداوند  ی خوشحالم کرد  ایدن  هیقد   -

 .دختر عمو ی خونه. لطف کرد  نیا اهیبه دل س 

حلقه کرد و جواب    شیهارا دور شانه  شیهاهم مانند پونه، دست  او

 :داد

 .امی بود که ب  ازیبه آرامش ن دنیرس ی برا -

 :آغوش حورا جدا شد و آرام زمزمه کرد از

که اشک    ی شده. احمد  ینداره حورا...  افسرده و عصب   یحال خوب -

 .کنه یم هیحاال دائم گر آوردیعالم و در م هی

 :د یبه ساختمان انداخت و در جوابش پرس  یتأسف نگاه با

 داره؟یب -

 .آروم و قرار نداره ییایم ی گفتم دار یآره از وقت -

  ستاده یها ادورتر از آن ی که کم لی  ریتکان داد و به سمت ام ی سر

 .دیبود چرخ

 نجاه وپچهارصدپارت#



 

 .دیایدست اشاره کرد که جلوتر ب با

 .ستادیآرام و با اقتدار به سمتش آمد و کنارش ا لی ریام

 :کرد و گفت کی نزد لی ریرا به گوش ام سرش

 .قدرت ندارم ی. نباشلی ر یکنارم باش ام -

 .گرفت و آرام فشرد شیهاانگشت  انیحورا را م دست

 !نبود از کلمات استفاده کرد ازی که ن شهیهم

 .فشردن دست کی یگاه

 .بوسه کوتاه کی

 .بغل کردن ساده کی

 .شدی هزاران صفحه عاشقانه م  خودش

 .را بست شیهاچشم

 .پشت سر پونه به خانه رفت ل،ی ریدست در دست ام سپس

 .شان همان بودخانه دکور

 .بود   دهیبه کمک مادرش چ  بارنی خودش آخرکه    ی همانطور  قایدق



 

 .صفا و آرامش ی اهمانطور بود اما... بدون ذره زیچهمه

 :در اتاق را باز کرد و گفت پونه

 .نجاستیا -

 .را به پونه دوخت نگاهش

 ...بود  دهیرس داریزمان د بالخره

 .شد کیو پسرش به اتاق نزد لی  ریهمراه با ام ،ی ظاهر یآرامش با

 .ستادیا د،یدر که رس ی جلو

 .جدا کرد و به خودش فشرد لی ریرا از آغوش ام یعل ریام

 .را گرفت و به اتاق رفت لی ریباز دست ام گرشیبا دست د  سپس

که   یفیاتاق به چشمش خورد و بعد، جسم نح  لچرینگاه اول و  در

 .بود  دهیتخت دراز کش ی رو

 ک ی ووپنجاه چهارصدپارت#

 .نگاهش را به آن جسم الغر دوخت ناباور



 

 ی شده بود و الغر  دیدست سف   کی  ش یو البته موها  لیب یو س  شیر

 .دادی مسن نشان م ی ادیاش آن را ز چهره

 واقعا احمد بود؟ او

 و سر حالش نداشت؟ پی شباهت به آن برادر خوشت ی ا ذره چرا

 و جسم سرحالش کو؟ دهیورز ی بازوها

 رونیحاللش، کتک  زده و از خانه ب  ی که او را به جرم باردار   ی برادر

 ؟بود  نیانداخته بود، واقعا هم

زمزمه    یزد و با لحن ناالن   یلبخند تلخ  د،یکه تعلل حورا را د  احمد

 .کرد

 .... تعجب نکن، خودشم! احمدی بالخره اومد -

 :جلو رفت و کوتاه زمزمه کرد یو مبهوت قدم جیگ

 ...احمد -

به روزم   یچ  ن ی. ببگناهت ی ب  ی هاچوب خداست حورا... تاوان ناله -

 اومد؟ 



 

 :و گفت ستادیا شیبه رو رو

نفر - اما  شکست  احمد.  نیدلم  ام  نکردم   نت ینفر  میعل  ریجان 

 .نکردم

در آغوشش انداخت و با   ی بایو ز  طونیبه کودک ش  ینگاه  احمد

 :گفت هیگر

 ...منو گرفت حورا گناهتی آه بچه ب -

 .زبانش تلخ شد ناخواسته

  !داداش ی دیفهم ریاحمد... د ی دیفهم رید -

 :جواب داد دیلرزی م هیاز شدت گر شیهاکه شانه  یدر حال احمد

. ی تراز برگ گل پاک  دمیفهمیحورا... م   دمیفهمیهمون اولم م -

 .دست حروم به بدنت نخورده دونستمی م

 ودو وپنجاه چهارصدپارت#

 :زد ادیفر کردینم شیکه بغض رها یو در حال ستادیا تیعصبان  با

  .برادرم رتتیحاشا به غ  ؟یدونستیم -



 

 .ی بهم زد یو انگ هرزگ یدونستی درد نکنه که م دستت

  !ی و بچمو حرومزاده خطاب کرد یدونستی که م  ممنونم

  .ی شصتت که منو از خونه و خونوادم دور کرد ناز

 ی و فکر کرد  یمنو خوب نشناخت  د یآروم بود که شا  یاالن دلم کم  تا

 .واقعا گناهکارم

 !ی دونسته منو انگشت نما و آواره کرد فهممیاالن م اما

 بهت فروخته بودم؟ ی تر زمیاحمد؟ چه ه  چرا

 بودم برات؟  ی خواهر بد یک

  مشهیبه ر  شهیت  ینجوریف زدم که ارو حرف حق و ناحقت حر  یک

 ؟ ی زد

 !تا آروم شم اریب لیدل  چرا؟

 !بگو تا خودمو گول بزنم که حق با تو بوده ی زیچ

به سمتش رفت و در آغوشش   دی که تن لرزان حورا را د  لی  ریام

 .دیکش



 

جدا کرد و از   رمقشی از از دستان ب  یعل  ریجلو آمد و ام  زین  پونه

 .رفت رونیاتاق ب

 :زد ادیفر هیفشرد و با گر لی ریام نه یا به سر سرش

 دونسته ی زده! م  شمیو آت  دونستهی م  لی  ری! ام گهیم   ی چ  نیآخه بب -

  و نقره داغ کرده خواهرشو؟

گوشش زمزمه   کیرا دور کمر حورا حلقه کرد و نزد  شیهادست

 :کرد

  .م ی. آروم باش زندگزدلمیآروم باش عز  -

 ...لی ریجان ام نلرز

 :بلند گفت ی با صدا ش،یهاهیگر انیم احمد

 !چشمم دنبال مال و ثروت حاج بابا بود -

 :د یبرداشت و نال لی ریام  نهیس  ی را از رو سرش

احمد؟ سر چند    یخواهرتو فروخت  تی ثیسر چند تومن آبرو و ح -

 ؟ ی تومن خواهرتو آواره کرد



 

 :جواب داد هیو با خجالت و گر دیخودش کش ی را رو پتو

 .هوو مادرمم اندازه من ارث ببره ی که بچه  نمی بب تونستمینم -

 وسهوپنجاه چهارصدپارت#

 ...دانستی م

 .دانستی سال هم بود که م چند

 .دیلرزباز هم دلش  اما

 .سست شد  ش یهم زانوها باز

 .حورا را به خودش فشرد و از اتاق خارج کرد لی ریام

 .مسموم بود ی اد یاتاق ز ی فضا

 :جلو آمد و گفت  شاندن یبا د پونه

 ؟ ی ر یم ی دکتر؟ حورا دار ی کجا آقا -

 :تکان داد و گفت ی سر لی ریام

 .م ییاینه، االن م -

 .نکرد یاعتراض گرید پونه



 

پر  هر رنگ  قدم  یدگیچند  و  حورا  که   یرمقیب  ی ها چهره 

 .گذاشت ینم ی اصرار چیاجازه ه داشت،ی برم

پا  سرش و  باال  ام  نییرا  که  و همانطور  آغوش    یعل  ریکرد  در  را 

 .گرفته بود، به اتاق احمد رفت تا از حال او باخبر شود

 نهیس  ی که سرش رو  ینشان بدهد، در حال  یآن که مقاومت  بدون

 .رفت  اطیبود به ح  لی ریام

برد و بدون   اطینقطه ح  نیاو را در سکوت کامل به دورتر   لی  ریام

 .نشست واریکند، گوشه د شیآن که رها

آن  تررمقیب  حورا به کث  یاز  توجه   شانیهاشدن لباس  فیبود که 

 .کند

  ینشست و مجدداً سرش را رو   ن یزم  ی رو  ل،ی  ریکنار ام  یآرام  به

 .گذاشت اشنه یس

ا  قاًی دق  دانستی خودش هم نم  یحت اتفاق امروز تا به    نیاز کدام 

 .حد ناراحت است 

 ...داشت ی شانیحال پر اما



 

چانه حورا و وادارش کرد تا نگاهش    ریدستش را گذاشت ز  لی  ریام

 .کند

 :با احساس زمزمه کرد د،یرا که د اشییایدر نگاه 

  م؟ یبر ی خوایم -

 :لب زد جیو گ آرام

 کجا؟  -

 :حورا گذاشت و گفت یشانیپ ی را رو  اشی شانیپ لی ریام

 .کشور نیشهر، از ا نیخونه، از ا نی. از ایهر جا که آروم بش -

 وچهار وپنجاه چهارصدپارت#

 .نشست شیهالب ی رو ی کوتاه لبخند

 .گذاشت لی ر یرا باال آورد و آرام دو طرف صورت ام شیهادست

 :زمزمه کرد د،یو نگرانش را که د رهیخ نگاه 

 ر یام  کنهیهات آرومم نماندازه شونه   ایدن  ی جا  چیفقط بغلم کن. ه -

 .لی



 

 .اش گذاشتشانه ی حورا را گرفت و رو سر

 :را دور کمرش حلقه کرد و گفت شیهادست

و من حض ببرم از   ی. تو آروم بشی بمون  نجایمن حاضرم تا ابد ا -

 .تنت اسی ی بو

  شیهامحکم کرد و پلک لی ریپهن ام ی هارا دور شانه  شیهادست

 .هم فشرد  ی را رو

 .بخوابد خواستی م دلش

 ...دردسر یو ب قیعم

 .دغدغهیو ب راحت

ام  ی زیشد، چ  داریب  یراحت که وقت  آنقدر و   ل ی  ریاز گذشته جز 

 .نداشته باشد ادیبه  یعل ریام

ن   شیهالب   لی  ریام به  نزد  رخم یرا  بوسه   کیحورا  از  بعد  و   کرد 

 :زمزمه کرد اشقه یشق  ی رو یکوتاه

خونه... اگه    میبر  ،ی شد  تیاذ  یلی امروز بسه دورت بگردم. خ  ی برا -

 .مییای م گهی روز د هی ی بخوا



 

 :دوخت و گفت لی ر یرا به ام نگاهش

 ییحاال که اومدم بذار از مادرمم بدونم. ظاهراً احمد ازش خبرا -

 .داره

و بعد زمزمه   دیرا بوس  اشاسیترک خورده گل    ی هاشد و لب  خم

 .کرد

 .زم یعز ی هر جور که دوست دار -

 وپنجوپنجاه چهارصدپارت#

 .زد و آرام از جا برخاست ی کوتاه لبخند

 به اطراف انداخت و بعد ی نگاه

 :و گفت دیچرخ لی ریسمت ام  به

 .ترمی قو ی نجوریدستمو ول نکن. ا -

 .و به سمت حورا آمد ستادیا

 .دیگرفت و بوس  شیهاانگشت  انی را م دستش

 :حورا انداخت و گفت ی هاعاشقانه به چشم  ینگاه   سپس



 

 .جون بخواه خانومم  -

 نبود؟ بایز  ی ادیاش زگفتن  خانومم

وارد کرد و در سکوت کامل، به ساختمان    لی  ریبه دست ام  ی فشار

 .رفتند 

تازه  ،یعل  ریام  ی هاخنده  ی صدا پدر  ی اروح  سرد  خانه   اشی به 

 .بود  دهیبخش

 .زد و به سمت اتاق احمد رفت ی لبخند

خندان را نشانش    یعل  ریکنار تخت احمد نشسته بود ک ام  پونه

 .دادی م

  یگر یباز بدون کالم د پونه از جا برخاست و    ل،یریورود حورا و ام  با

 .از اتاق خارج شد

م   مادر اما  فضا  ی برا  دانستینبود،  سم    ی کودکان  مانند  متشنج 

 .است

 .داشتیفرزند حورا را در اتاق نگه نم ل یدل نیهم به



 

اش دست حورا را رها کند، شانه به شانه   ی اه یکه ثانبدون آن  لی  ریام

 .وارد اتاق شد

 .تخت بودند، نشستند  کیکه نزد یچوب  یدو صندل ی رو

 :وارد کرد و کوتاه گفت  لی ریبه انگشتان ام ی فشار حورا

 ؟یدونی م میاز مادر واقع یچ -

 وششوپنجاه چهارصدپارت#

 رمقیها برداشت و برا از دستان گره خورده آن  اشرهینگاه خ  احمد

 :جواب داد

 !ز یچهمه باًیتقر -

 .کرد همچنان به خودش مسلط باشد  یسع

 :ترا باز و بسته کرد و گف شیهاچشم

 دونم؟ی و من نم یدونیچرا تو م -

 .کردم  دایحورا! خودم اون صندوقچه رو تو اتاقت پ  یدونیتو هم م -

 :حوصله گفت  یو ب دیسمت احمد چرخ به



 

 !بدونم، نه فقط اسمش خوامی م زویمن همه چ -

  ه ینگاهش را به پنجره پشت سر حورا انداخت و بعد از چند ثان   احمد

 :مکث، گفت 

  یبریم  ی دار  یدستته و آروم و پنهون  کیصندوقچه کوچ  هی  دمید -

 یواشکی  ی نجوریبوده که ا  یچ  نمیاتاقت. کنجکاو شده بودم که بب 

 .ی حملش کرد

 .تا صبح تو فکرش بودم شب

 ی قاط  یو حساب  یکادو گرفت   ی از... پسر  دیشا  کردمیزمان فکر م  اون

 .بودم

 .کردم داشیمدرسه رفتم تو اتاقت و پ ی فرداش که رفت 

 .یباش میکه خواهر ناتن نیداشتم جز ا ی زیهر چ انتظار

محو صندوقچه و نوشته داخلش بودم که مامان اومد و بهم    هنوز

 :گفت 

 !ی دیپس بالخره فهم -

 .و کشف کردم دیه نباک  ی راز  کردمی بودم، فکر م  دهیترس



 

 :گفت تفاوتی کردن که ب یکردم به عذرخواه شروع

 .ی دیفهمی م دیپسرم، تو با ستیمهم ن  -

 .ی رتیشده بودم، و البته غ کنجکاو

کرده   انتیبابام به مامانم خ  یعنی  نیا  ،ی بود  ترکیاز من کوچ  تو

 .بود

 .و کالفه بودم یعصب

 :سمتش رفتم و گفتم  به

 ه؟یمامان؟ حورا بچه ک هیزنه ک نیا -

 :بغض کرده بود. از کنارم رد شد و گفت  یحساب مامان

 !بچه بابات! اما بچه من نه -

 :برم که گفت رونیدنبالش از اتاق ب خواستم

که حورا گذاشته   ی جور   قی! دقایاون صندوقچه رو همونجا بذار و ب -

 .بود

 .که گفته بود و انجام دادم ی اما کار دیلرزی و پاهام م  دست



 

 وهفتچهارصدوپنجاه پارت#

 آبروی بب ینج#

 .کرد و به حورا چشم دوخت یمکث شیهاحرف نیما ب احمد

 :گفت   یکرد و با شرمندگ یخشک سرفه

 .مامان بود ی هامن از تو... حرف نهی مسبب ک  دیشا -

 :زمزمه کرد ی را از احمد برداشت و خشک و جد نگاهش

 .بگو میاز مادر واقع -

 .نداشت ی گذارگله شیگنجا گرید شکی ب

 .نیداند، همپنهان مادرش را ب ی رازها خواستی فقط م االن

رخ حورا برداشت و باز به گذشته    میرا از ن  اشنینگاه غمگ  احمد

  .برگشت

خراب به    یقبل سر جاش گذاشتم، با حال  نی صندوقچه رو که ع -

 .هال رفتم 



 

  ی انگار نه انگار که اتفاق  قای نشسته بود، دق  ونیز یتلو  ی رو به رو  مامان

 ! افتاده

 :گفتم  ی کنارش و با قلدر رفتم

 کرده؟ انت ی بابا بهت خ -

 .حاج فتاح عمر مامان بود ادته،یکه  خودت

 :گوشم و گفت ریبود، خوابوند ز ومده یجمله از دهنم در ن  هنوز

 .ی باباتو قضاوت کن ی حق ندار -

 .بود شتریاما درد دلم ب کردی صورتم گزگز م ی رو یلیس رد

بچه  تونستمینم  و  گرفته  زن  مامانم  بعد  بابام  که  کنم  دار  قبول 

  .شده

 :زدم  ادیفر  یعصب

 اگه خیانت نکرده پس حورا رو از کجا آورده؟  -

 .غم شعله خشم و تو دلم روشن کرد نیشد و هم  نی غمگ نگاهش

 وهشتاه چهارصدوپنجپارت#



 

 ینژادصاحبهاله #

 .نمی دست اشاره کرد کنارش بنش با

  .کردم اطاعت

 .کل کنمبودم که کل  یاز اون تریو عصب  کنجکاوتر

 :دوخت و گفت  یقال ی هارا به گل  نگاهش

به    یدگیرس  ی برا  ج،یبابات از طرف بس  ش،یشونزده هفده سال پ -

 .جنوب شد یچندتا روستا دور افتاده راه

 .بود شش ماه بمونه و برگرده  قرار

  .کردی بود که تصور م ی زیتر از چ اوضاع اون روستا خراب اما

و کوتاه،   گاهیگاه و ب  یهااز تماس  ریو ما غ  سالکیماه شد    شش

 .می از هم نداشت ی خبر

 .برگشت  سالکیبعد  خالصه

بود. نتونستم  صبر کنم و ازش   ی نداشت. دائم ازم فرار   یخوب  حال

 .دمیپرس



 

 .شروع به صحبت کرد هیگر با

هشتاد    رمردیپ  هیعقد    خواستنیرو مدختر چهارده ساله   هی  ظاهرا

ن  بابات هم دلش  که در حق دختره ظلم کنن.    ومدهیساله بکنن. 

   .نتونسته ساکت بمونه و شروع کرده به اعتراض کردن

نامشروع  او  یاهال روابط  انگ  دختره  اون  و  بابات  به  هم  روستا  ن 

 .زننی م

به قدر  نیا  خالصه برا  شهیم  ادیز  ی بگو مگوها  بابات  حفظ   ی که 

 .ها بخوابهتا حرف کنهی اون دختره عقدش م  ی آبرو

 :و گفتم دمیحرف مامان پر نی و با حرص ب ارمی طاقت ب نتونستم

 ش کرد؟ حفظ آبرو هم حامله  ی برا -

 :و خشمگین در جوابم گفت ی جد

تر از  و! اون زنه هم سر زا مرد. تو هم کاسه داغبابات دم یمن بخش -

 .ست یآش نشو احمد. گذشته بابات به تو مربوط ن

 :زدم ادیکنارش بلند شدم و فر از



 

ا  انت یبهت خ - حاصل  تو  و  دار  انتیخ  نیکرده  خونه  ی و  ت  تو 

 ؟؟ ی اردیمنگه 

 :سمتم اومد و با اخم گفت  به

ندار  - حق  خواهرته!  کن  ی حورا  باخبر  ندار  یاونو  حق    یاحمد. 

کنگذشته  کنکاش  رد یشو  هم  تو  شدم.  رد  و  گذاشتم  پا  من   .

 .ی دی شو...وگرنه توجه باباتو از دست م

  .دیسکوت کرد و به سمت حورا چرخ ی خندتلخ با

را    شانزشیر  ی سرشار از اشک بود اما سرسختانه جلو  شیهاچشم

 .گرفته بود

 تموم شد؟  -

 .کرد نییباال و پا  دییسرش را به نشانه تا احمد

 ونهچهارصدوپنجاه پارت#

 :زمزمه کرد لی  ریو رو به ام دیرا بلعدهانش  آب

  .میبر گهید -



 

 .کرد شی شان،  احمد ملتمسانه صدابا بلند شدن همزمان

 .حورا -

 .و منتظر نگاهش کرد  دیبه سمتش چرخ  یکالم بدون

 :اش را تر کرد و با خجالت گفتخوردهترک ی هالب احمد

 .خونه تا ابد به روت بازه  نیدر ا  -

 ...نکند  یتلخ نتوانست

 .به جان آدم زدندی ها تبر محرف یبعض  یبود، اما گاه صبور

 :تر گرفت و با طعنه جواب دادرا محکم لی ریام دست

داشتم درش به روم بسته بود، االن  اج یاون زمان که به خونه احت  -

 .خونه دارم احمد گهید

 .خودت ی برا بمونه

 .دیاز گوشه چشم احمد چک یاشک رهقط

 .دیکشیهم درد م او

 ...اشحس نداشت، اما امان از روح گرید جسمش



 

 :به حورا انداخت و گفت ی گرید نگاه 

 م؟ یاگه بخوام ببخش  هیادیتوقع ز -

 .و پاسخ داد دیدرد خند با

خوب   ی که تو به من زد  ییهااحمد... زخم  یلی. خادهیهم ز  یلیخ -

  .مونه ی شده، اما جاش تا ابد م

 .داد ی را مجددا فشار لی ریام دست

 .گرفتی م ی گری جان د ،ی که با هر لمس قو انگار

 .به دور تا دور اتاق انداخت و بعد به سمت در رفت ی نگاه

 .ستادیا یتصمیم آن کیاز اتاق  خارج نشده بودند که در  هنوز

که به عقب نگاه  بدون آن  ه یرا بست و بعد از چند ثان  شیهاچشم

 :کند، ادامه داد

  نه یاگه نبخشمت به آرامش همسر و بچم ظلم کردم. اگه ازت ک -

 .وفتم یم ادتی میخوب و بد زندگ طیداشته باشم تو تمام شرا

 .ببخشمت احمد  کنمی م ی ... اما سعسخته



 

 .م یبه خاطر تو! به خاطر آرامش زندگ نه

 وشصت چهارصدپارت#

 .گرفته بود  ی گریانگار جان د اش،ی از خروج از منزل پدر بعد

که   ی درد کی کرد،ی م  ینیگوشه قلبش احساس سنگ  کی شهیهم

 .او نه درمانش ر دانستی نه نامش را م

 .حاال خوب بود اما

 .ن یریخالصه اما ش نقدریهم

به سالمت   اشیمعضل زندگ   نیترکه از سخت  یمانند کس   قایدق

 .استگذر کرده 

گذاشته بود و   یم یقد  اطیاش را در همان حبار گذشته کوله  تمام

 ...حاال 

که فرزندش در آغوشش بود، از    ی در حال  ل،ی  ریدست در دست ام 

عبور    روزکیکه    ی مردمان  انیم بودند  کرده  قضاوتش  ناحق  به 

ا  کردی م اذ  شانیهانگاه   بارنیو  تنها  به   کردینم  تشینه  بلکه 

  .د یبخشیم ی گریجان د شیهارگ



 

روز   ی اکوچه نگاه    شیهاشاهد اشک  ی که  لبخندش  به  بود، حاال 

 .کردی م

به حورا   لی  ریام    وفتند، یکه راه ب شان، قبل از آن از سوار شدن   بعد

  .نگاه کرد و با احساس زمزمه کرد

  .خط لبخندت ی برا  رمیمیمن م -

 :نشست و صادقانه زمزمه کرد شیهالب ی رو یترق یعم لبخند

  .بردم یخدا پ ی از قبل به صداقت گفته ها شتریب -

 .لی ریام زنهیهاش نموعده ریز خدا

 ﴾۵﴿مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا  فَإِنَّ

 ” ۵“  ]بدان که[ با دشوارى آسانى است پس

 ﴾۶﴿مَعَ الْعُسْرِ یُسْرًا  إِنَّ

 .با دشوارى آسانى است آرى 

  .کرده ک دلمون قرص باشه د یبرم دوبار هم تاک  قربونش



 

کش  ی هایسخت  فهممیم  االن ام   دمیکه  و  تو  داشتن   ی رعلیبه 

  .دیارز ی م

تکان داد وهمزمان با به راه   ی در جوابش با لبخند سر  زین  لی  ریام

 :گفت  ی افتادنش با انرژ

  خب خانوم خونه شام مهمون من؟ -

___________________________ 

  کیووشصت چهارصدپارت#

 یدصاحبنژاهاله #

 .مدنظرش پارک کرد یرستوران سنت  ی جلو

 .شد ادهیرا از آغوش حورا گرفت و پ یرعلیام

د  نی ماش دست  با  و  زد  دور  م  گرش،یرا  را  حورا   انیدست 

 .گرفت شیهاانگشت 

 :دی مکث کرد و پرس یدر کم ی جلو

 اط؟یح  ی هاتخت ی رو ای می نیداخل بش -



 

 :به محوطه انداخت و جواب داد  ی تر ق ینگاه دق حورا

 ست؟ین  نطوریباصفا تره. ا اطیح کنم یحس م -

 :گوش حورا زمزمه کرد کیرا خم کرد و با عشق نزد سرش

 ...عشق هرجا رو کند آنجا خوش است -

 :خواند شی و ادامه شعر را برا  دیخند دلبرانه

 خوش است ایافکند در ایگر به در -

 است بسوزاند در آتش ، دلکش گر

 .آتش است نیخوشا آن دل ، که در ا ی ا

 .و قدم برداشت  دیخند لی ریام

 :شدند صادقانه گفت ی تخت مدنظر م یکه راه همزمان

 .یبرام جالبه که شعر حفظ -

 :زد و در جوابش گفت لبخند

 باشن؟  اتیعاشق شعر و ادب خورهی نم یمذهب ی هابه آدم -

  .نداد یجواب



 

 د؟ یپرس  دند، یتخت مورد نظرش که رس به

 مورد پسنده خاتون؟ نجایا -

جواب   شیهاخنده سرش را تکان داد و همزمان با در آوردن کفش  با

 :داد

 .خان لی ریبله ام -

 ودو وشصت چهارصدپارت#

 .که نشستند تخت ی رو

را به دستش    شی نشاند و جغجغه پر سر و صدا   شاننیرا ب  یعل  ریام

 .داد تا سرگرم شود

 :به حورا انداخت و صادقانه گفت  ینگاه   سپس

  ی کس  کردمیوقت فکر نم  چیبرداشت نکن، اما ه  ینیاز حرفم توه -

 .روقرآن ی ها هیآن واحد هم شعر بلد باشه و هم آدر 

 :با لبخند نگاهش را پاسخ داد و گفت  حورا

  ه؟یچرا؟ اشکالش چ -



 

 :جواب داد یبه رو به  رو نگاه کرد و بعد از مکث کوتاه  لی ریام

همدونمینم - م  شهی .  د  دی مق  ی ها آدم  کردمیتصور  تمام    ن،یبه 

 یلذت  چی. و رسما هکننیوقف توشه آخرت م  شونویو زندگ  حیتفر

 .برنینم ایدن نیاز ا

 :و گفت دیکوتاه و باآرامش خند حورا

اما در   ستین  یلذت توش شک  نیکه مناجات با خدا بزرگتر  نیا -

اش  بنده   شیآرامش و آسا  ی هم برا  ی اگهید  ی هاکنارش خدا نعمت

  ی حت  یعکاس  ای  یمثال نقاش   ایشعر خوندن و    نی . مثال همدهیآفر

  ...آخر یورزش کردن و ال 

م  اگه  که  مهربونه  اونقدر  رو بنده   خواستی خدا  تمام عمرش  اش 

با نگاه بهش   یکه آدم  دیآفری رو نم  عتیوقت طب   چی وقف اون کنه ه

 .هم لذت ببره

 .دوخت شیرا با عشق به حورا نگاهش

 :آورد و زمزمه کرد نییرا پا شیصدا

 خواد؟ ی م یاالن دلم چ یدونیم -



 

 ؟ یچ -

 :برد و گفت ترکیرا نزد صورتش

 ...میتنها بود نکهیا -

 :دیلبخند زد و پرس طنتیش  با

 خب؟  -

 :و پاسخ داد دیخند مردانه

لبا - ا  ییاونوقت  م  نقدریکه  حرف  ثان  زنن یقشنگ  ول   ی اه یو 

 !کردمینم

----------------------------- 

 وسهوشصت چهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 ” سه هفته بعد“ 

  .ندارم ویداداش توروخدا.  من که جز تو کس -



 

ام  ی رو و  نشست  س  یرعلیمبل  به  ناراحت  نهیرا  با  بعد   ی فشرد.و 

 :جواب داد

 فیصبر کن خواهرم.  من هنوز تکل.  زمیصبر کن عز  افرا جان، -

 .خودمو با مامان مشخص نکردم یزندگ

سو  افرا آن  گر  ی از  کش  اشهیخط،  خط  و  گرفت  به   دیاوج 

  .اشاعصاب

 !افرا یکنیم   میعصب ی دار  -

 :با درد زمزمه کرد ش،یهاه یگر انیم

که محسن ازدواج   نهی... تنها آرزوش ا ره یمی آخه مامانش داره م -

 !...با من نه یپسرشو بب  یعروس خوادیکنه. داداش م

  .خواهرش را نداشت  ی هاه یگر طاقت

 .به مادرش رو بیاندازد خواستیآن سو هم نم از

 .کند یقبول نم  یسادگ  نیبه ا دانستیکه م  یوقت همآن

 :ناچار جواب داد به



 

 .برات کنمی افرا، اما تالشمو م دمیقول نم -

 .لبخند را به لبش آورد اشیخوشحال غیج ی صدا

 !و عاشق شده بود کردی دختر هنوز کودکانه رفتار م نیا

 :تکان داد و گفت ی خنده سر با

 .نگو ی ز یبه مامان چ ام،ی احتماال شب ب -

  .ی تو بگ یقربونت برم داداش، چشم چشم هر چ -

 ؟ی ندار ی با من کار گهیخب د -

 :راحت شده بود، با خنده جواب داد الشیکه انگار خ یدر حال افرا

 .ی نه عشقم شب منتظرتم، با -

 .رساند انیباشد به پا لی ریکه منتظر پاسخ امرا بدون آن تماس

ام  زیم  یرا رو   لشیموبا به رو  یرعلیانداخت و  گرفت و    شیرا رو 

 :گفت 

 بابا؟ ی س که تو دارعمه نمیآخه ا  -

 وچهاروشصت چهارصدپارت#



 

 .رفت رونیبود ب سشیپوش دور تن خکه هنوز حوله تن یحال در

 .بودند دنیتوجه به او مشغول خند یب یرعلیو ام لی ریام

 :رفت و گفت  کنارشان

 !نیبه منم بگ  -

صورتش بود به سمت   ی رو  که هنوز آثار خنده   ی در حال  لی  ریام

 .دیحورا چرخ

 :کرد و گفت یاخم دیکه او را با حوله د نیهم اما

 .دورت بگردم یخوری سرما م -

 :مبل نشست و جواب داد ی رو کنارش

به   نمیبگو بب   چونی . منم حوله تنمه. حاال منو نپزمیخونه گرمه عز -

 شما دوتا؟  نی دیخندی م یچ

 :زد و با خباثت گفت  یعل ریبه ام ی چشمک لی ریام

 مگه نه بابا؟. ی پدر پسر ی هامردونه بود خانوم جان. از اون حرف -



 

نداشت. اما   لی  ری از سخنان ام  یکه درک هم با وجود آن  یعل  ریام

 .زد دییمهر تا شیهازدنو با ذوق دیرا بهم کوب  شیهادست

 :و گفت دیو لپ پسرش را کش دیخند

 بابات؟ میتو ت یاالن رفت نیعه عه حاال از هم -

 .معرفتیب ی ا

کرد و خودش را به سمت حورا   نیی را باال و پا  شیهادست   یرعلیام

 .ردیکرد تا در آغوشش بگ  لیمتما

اش برجسته  ی هالپ   دنیهم با عشق بغلش کرد و مشغول بوس   او

 .شد

 :با لبخند نگاهش کرد و گفت لی ریام

 کردم؟ ی تجربه م وی خوشبخت نیا ایدن ی کجا -

 وپنج وشصت چهارصدپارت#

 :داد و گفت هیتک  لی ریرا با عشق به شانه ام سرش

 کردم؟ ی آرامش و تجربه م نیمن ا ایدن ی کجا -



 

 :حورا نشاند و زمزمه کرد سیخ ی موها ی رو  ی ابوسه 

 ؟ یکه تاج سرم یدونیم -

انداخت و لب   لی   ریبه ام  یکه سرش را تکان دهد، نگاهآن  بدون

 :زد

 . دوستت دارم یلیخ -

بوسه   خم تا  لب   ی ا شد  که صدا  ی هانثار  بکند  زدن    ی حورا  ذوق 

  .شان انداختبه خنده  یرعلیام

  .خودش نشاند  ی پا ی را مجددا از آغوش حورا گرفت و رو او

برعکس    کنم، یمامانتو بوس م  یبش  ی رتیغ  دیتو االن با  ؟ییبابا  هیچ -

 ؟ یکنیذوق م

 :جواب داد شدیو همزمان که بلند م  دیخند حورا

 !رهیگیم ی انرژ  یمامانش با چ  دونهیبچم م -

 :گفت لی ریبه سمت اتاق برود که ام خواست



 

کارت   ا یزود هم ب    ،ی خوری برو لباس بپوش دورت بگردم سرما م  -

 .دارم

 :د ی به عقب نگاه کرد و پرس یسوال

 شده؟ ی زیچ -

 :لبخند نگاهش کرد و گفت با

حورا تمرکز الزم و    چی. االن من ه ا ی. تو لباس بپوش بزمینه عز -

 !ندارم

اتاقشان    یکرد و با خنده راه  لی  رینثار ام  《  یمنحرف  》لب    ریز

 .شد

 وشش وشصت چهارصدپارت#

  .رفت رونی ب  ش،یموها دنیلباس و سشوار کش  دنیاز پوش بعد

بود، نگاهش    یرعلیسرالک دادن به ام  که مشغول   یدر حال  لی  ریام

کوتاهش  رنگ  زرد  دامن  و  تاپ  به  اشاره  با  و  انداخت  به حورا  را 

 :گفت 

 !انصافی که بدتر تمرکز ندارم ب ی نجور یخب ا -



 

 :جواب داد یکرد و به شوخ یخنده اخم با

 .دکتر ی آقا ایشد زیه -

و همزمان با نشستن او جواب   ندی بغلش اشاره کرد تا حورا بنش  به

 :داد

 هست خانوم؟  اتتیحواسم به جزئ  درنقیبده ا -

 :مقدمه ادامه داد یگذاشت و همزمان ب یعل ریرا دهان ام قاشق

 .افرا زنگ زد -

 :زد و گفت ی لبخند

  عه خوب بود؟ -

 :جواب داد یکرد و با ناراحت نگاهش

 .ادینه ز -

 :دیصاف نشست و پرس ینگران با

  شده؟ ضینکنه مر چرا؟ ی وا  -

 :تکان داد و گفت یبه نشانه نف  ی سر



 

 ی پسره هم آدم بد  میرو دوست داره حورا. الحق نگذرپسره  یلیخ -

. هم باهاش حرف زدم هم دورادور سپردم حواسشون بهش  ست ین

 .نیخوب ی ندارن اما آدما یجالب ی . وضع مالباشه  

  خب؟ -

 :به حورا انداخت و جواب داد ی نگاه

 .ا ازدواج کنن زودترکنم ت یمامانو راض گهیم -

 وهفت وشصت چهارصدپارت#

 :زد و با آرامش جواب داد ی لبخند حورا

  !پس کمکش کن -

 :و با عجز گفت  دیکش شیهاقه یبه شق  یدست

به فکر حرف مردم و    یتا االن مامان و شناخت  گهید - حورا. اول 

 .شونیبعد خوشبخت  شی خانوادگ ژیپرست

خوب  نیا محله  تو  حساب  یپسره  و  درست  نشده،  درس    یبزرگ 

نداره. بنده خدا مال و اموال هم نداره. حاال من   ینخونده. کار دائم



 

له از صبح تا شب هم از اخالق و رفتار خوبش مامان حرف بزنم محا

 .قبول کنه

 :گذاشت و آرام گفت لی ری را دو طرف صورت ام شیهادست

مانع بشه. اما    تونهینم  یدو جوون باهم باشه کس  ن یاگه قسمت ا -

 .بسپار به خدا شوه یو بکن. بقتو به خاطر دل افرا تالشت

 :انداخت و گفت   اشاسیصورت  رهیت ی هاله یرا به ت نگاهش

 م؟یباهم بر -

بشه و    یبدتر عصب   نه یمامانت منو بب   دی. شازمیبهتره عز  ییتنها -

 .ن یباهم حرف بزن  نیتونی تر مراحت ی مادر پسر ینجوریلج کنه. ا

 .نوک دماغ حورا زد ی رو  ی را خم کرد و بوسه  سرش

اسفنج  ی غذا  ظرف ام  یباب  و    یرعلیشکل  داد  به دست حورا  را 

 :گفت 

 .زود برگردم کنمی م یسع -

 :زد و گفت ی لبخند



 

 .ی خوب برگرد  ی کن با خبرا یسع -

 .زد و از جا برخاست یرعلیسر ام ی رو  ی ابوسه 

برا  دواریام و    ی بود  کند  معجزه  خدا  شده  که  هم  افرا  عاشق  دل 

 .بدهد تیمادرش رضا

_________________ 

 وهشتوشصت چهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 :نثارش کرد و گفت  ی مندنگاه گله  مادرش

 .ییایمادرت ب دنیچه عجب! بالخره خانوم اجازه داد د -

 .و سکوت کرد دیکش  یقیعم  نفس

  .راه را با خودش عهد کرده بود که آرام باشد و آرام بماند تمام

اما در مقابل    کندی نم  شیرها  ی ا مادرش لحظه   زیزبان ت   دانستی م

 .سخت بود ی ادیبه حورا، آرام ماندن ز یاحترامی ب



 

جواب   ی ظاهر  یبا آرامش  کندی را پوست م  یسرخ  بی که س  یحال  در

 :داد

 .نشده  نجایوقت مانع اومدن من به ا چیحورا ه -

 :و گفت  دیخند یبا ناراحت  بانونیثم

دکتر   ی بودم برات آقا  ی م؟ چرا؟ مادر بدخونه  لی  ی ومدیخودت ن -

  کرامت؟

  .دیبشقاب رها کرد و به سمت مادرش چرخ ی را رو بیس

! حورا  ی ستین   ینه مادرمن. نه دور سرت بگردم. اما مادرشوهر خوب  -

دل منم کوتاه    ی برا  یزن منه. دوستش دارم. انتخاب منه. اما تو حت

 .خونه حفظ نشده  نیچون احترام زنم تو ا  ومدم ی. ن ییاینم

 .بدون زنش نخواهد بود لی  ریام وفته یتا براتون جا ب ومدم ین

تکل - نام.  بد  نبچه  فیزنت  آبرو ستیش مشخص  نداره.  . خانواده 

فردا   یکشی خورده بهش. خجالت نم  ی که مهر هرزگ  وه یب   ه ینداره.  

 گل سرسبد  زنم شده؟ نی هم یبگ

 :دیهم فشرد و غر ی را رو شیهاحرص دندان با



 

 .شکونمیو مکه نگاه چپ به زنم بکنن  ییتک کساگردن تک -

 :و جواب داد دیبا درد خند مادرش

! االن گردن همه لی  ریآقا ام   ستی ن  ی باز  یرتیو غ  ی قلدر  یزندگ -

  ی ریگوش هاتو بگ  ی تونی چقدر م  ؟یچ  گهی. پنج سال دیشکون یرو م

 گن؟یم یپشت سرش چ ی تا نشنو

 :برخاست و گفت  تیعصبان  با

د - بشکونم  که  نفرو  ده  م   یک  گهیگردن  سر    کنهیجرعت  پشت 

بگه؟ هر چند ذره  نداره.   حرف  ی ا ناموسم چرت  ارزش  برام  مردم 

 .که کنارش دارم  یمهم آرامش و خوشبخت

 :ادامه داد یرحم ی ب زد و با ی پوزخند مادرش

حاج    ی ده هرزه ناموس اسمش ش   نیعمر بدنام! ا  هیناموس    نیا -

االن تب    لی  ریخانوادش. ام  ی ناموس شده تف سر باال   نیفتاح!. ا

 !ی کرد یچه غلط یفهمیخواستنت باالست. چند صباح بگذره م 

 ونهوشصت چهارصدپارت#

 .د یرا به صورتش کش شیهاخشم دست  با



 

ب  خواستی م  دلش خانه  از  هم  کلبه   رونیباز  همان  برود  و  بزند 

 .عاشقانه خودش

صدا  ییجاهمان و  بود  آرامشش  مأمن  قطع    شانی هاخنده  یکه 

 .شد ینم

  ی چه بسا باعث منف   چ،یکه ه  شدیحل نم  ی زیظاهرا با رفتن چ  اما

 .شدیمادرش، نسبت به حورا م دید شتریشدن ب

 .به اعصابش مسلط شود  یتا کم دیکش ق ینفس عم چند

 .که آرام شد به سمت مادرش رفت یکم

 :زانو زد و هر دو دستش را گرفت شیپاها ی جلو

  ده یاز شما بع  ی اکرده   لیکردم مگه مادر من؟ شما تحص  یچه غلط -

 .باشه   یمنف  نقدریا وهیبه اصطالح ب ی هانسبت به خانم  دتونیکه د

 :دوخت و جواب داد لی ریام ی هانگاهش را به چشم  بانونیثم

 !ستیبودنش ن وهیبحث من ب یکاش بفهم -

 فهمم؟ی داره که خودم نم ی راد یزن من چه ا ه؟یپس چ -



 

ام  شیهادست انگشتان  گره  از  طرف   لی  ریرا  دو  و  کرد  جدا 

 :ذاشت و آرام جواب داداش گصورت

  .باز کن چشماتو نور چشمم -

که برات کم از برادر نبوده.    ی انامزد آرش بوده! عشق پسرخاله  اون

 ؟ی آرش ببند ی چشماتو رو  یتونیچطور م

از آرش هست  کار ندارم بچه  بعدشم   هینه،  اما حتما    ایش واقعا 

و پاک    بیداشته که پدر و مادرش ولش کردن! دختر نج  ی اه یقض

 کنن؟ی م کنن، یو که از خونه طرد نم

 وهفتاد چهارصدپارت#

 :و گفت  دیدرد خند با

نداره؟ حاال که    ی نامزد آرش بوده حق زندگ  یمدت  هیچون    یعنی -

بم اونم  مرده  دال  ره؟ینامزدش  چرا  خنده  ی اریم  یلیمامان  م که 

  ره؟یبگ

 :ادامه داد تیبزند که اجازه نداد و با قاطع  یخواست حرف مادرش



 

ش از  . بچهستین   یمشکل  چیبچش از آرش؟ باشه ه  نیباور ندار -

ل به حا  ی . اصال واگم یبه همه هم م  نویپسر منه...ا  یرعلیمنه! ام 

 .که فردا به بچه من انگ بچسبونه یوالناس احد

 ی شدن از خونوادشم پاپوش برادر نامردش بود که چوبشو حساب  طرد

 .خورد

 :بود ادامه داد اشنه یکه در س یو با درد  ستادیا

ب - زنم باخبر    ی هااز درد  ی اذره   ینکن مادر من وقت   جای قضاوت 

 .ی ستین

  ی لیمن دوره... خ  ی از حورا  یلیخ   یذهنت ساخت  ی که تو  ییحورا

 !یلیخ

خاندان   ژیحفظ پرست  ای  یمن هست  یواقعا طالب خوشبخت   دونمینم

 !کرامت

قبل    هیاز ثان  هیبگم من هر ثان  دیاول برات مهمه با  نهیاگه گز  اما

 .خوشبخت ترم

 .ترملحظه از لحظه قبل عاشق  هر



 

ازدواج    نیبابت ا  مم یتصم  یبه درست  شتریقبل ب   قهیاز دق  قهیدق  هر

 .ارمیم مانیا

 :مادرش دوخت و با لبخند ادامه داد نیرا به چشمان غمگ نگاهش

. خود خود قلبمه. مامان با شکستن  ستیاز قلبم ن   ی ا کهیحورا ت -

 .ی شکنیحورا، قلب منم م 

خاندان و    نیو کوفت و زهرمار ا  ژیبارم که شده کالس و پرست  هی

 .هات نگاه کن و به دل بچهول کن 

و عمه!   ییخاله و عمو و دا  اتیچرند  ی بارم که شده بگو گور بابا  هی

 .هام مهمهو آرامش بچه  شیبگو آسا

ا  مامان اومدم  و سرما  نجایمن  پول  افرا  بهت خواستگار  بگم    ه یتا 

نگاه    بش یاعتبار داره. اومدم بگم که به ج   ی ادینداره اما معرفتش ز

 .نگاه کن   رتشیکن به غ 

 .واسه دخترت  ده یدوسش داره، اونم جون م افرا

 !منو حورا نی ع قایدق



 

 مون ی بده و شاهد خوشبخت  تیکن برامون دورت بگردم. رضا  ی مادر

 .باش

 ک ی ووهفتاد چهارصدپارت#

 ینژادصاحبهاله #

زمزمه    شیهاناله  ان یم  خت،یریآشکارا اشک م   گریکه د  بانو نیثم

 :کرد

بده    ن؟یلقمه اندازه دهنتون بردار  گمی. بده م لی  ر یمن مادرم ام -

 ی زیچ  یکنی همسرتون در شان خودتون باشه؟ چرا فکر م  خوامی م

 خوام؟ یتون مصالح  ریغ

 :دستانش گفت  دن یمادرش دو زانو نشست و بعد بوس   ی جلو   مجددا

  ؟یبا پول؟ با چ  افه؟ی شما؟ با ق  یسنج ی م  یشان و با چ  نیمامان ا -

 :تر ادامه دادآورد و آرام نییرا پا شیصدا

  ی به خدا همش باشه عشق نباشه ارزش   . ستین   نایا  یهمه زندگ -

از   که  قسم  موت  تار  به  بابا  روح  به  مامان،  خوشبختم  من  نداره. 

  .م یراض می زندگ



 

 :و با احساس زمزمه کرد دیو مردانه خند کوتاه

. ادینم  ادمیقبل اونو    یکرده که حت  نیریش   مویحورا اونقدر زندگ -

قدر روز   ی به  که  و خانومه  بابت حضورش شکر   ی خوب  بار  هزار 

  .کنمی م

 ؟یاز زندگ خوامیم یچ گهید

حال   بانونیثم ته   یدر  هنوز  خوبکه  حورا   ی دلش حس  به  نسبت 

 :آرامش پسرش زمزمه کرد ی لبخند زد و برا ینداشت، اما به سخت

 ی نیریش  نیبه هم  تیزندگ  دوارمی. امخوامی م  وتی منم خوشبخت  -

 .ی کنیم  فیباشه که تعر

  .بلند شد و مادرش را در آغوش گرفت شیاز جا یکم

 :سرش نشاند و گفت  ی رو  ی ابوسه 

 .دورت بگردم نهی ریاز تصور شما ش شتریب یلیخ -

 .را در آغوش داشت لی ر یکه ام همانطور

 :جواب داد یرغبتی ب  با



 

 !دمی م تیدرباره اون پسره هم... به چند شرط رضا -

 ودو وهفتاد چهارصدپارت#

 .نگاهش کرد یاز او فاصله گرفت و سوال لی ریام

 .نجره بزرگ هال رفت از جا برخاست و به سمت پ بانونیثم

 :مکث گفت قهیو بعد از چند دق دی را کنار کش پرده

بره خونه   دمی م  تیرضا  یدر صورت - لباس تنش  با  افرا فقط   که 

 !پسره

 :دیتعجب به سمت مادرش رفت و پرس با

 !متوجه نشدم -

 :تر از قبل گفت و مصمم دیچرخ لی ریسمت ام  به

. یبدون حساب بانک  ه،یزیفقط با لباس تنش! بدون ارث، بدون جه -

 .بوده ارشیخونه در اخت نیکه تو ا ییزهایبدون تمام چ

دستش را  بانون یکه ثم دیبگو ی زی کرد و خواست چ یاخم لی ریام

 :به نشانه سکوت باال برد و ادامه داد



 

 ی تو راحت شده باشه برا  یاز خوشبخت  المیذره خ  کیمن اگه   -

پسره عاشق افراست و   ی . گفتستیذره هم راحت ن  کیافرا همون  

 !من تیسند رضا شهیم  نیافرا هم عاشقشه. باشه... ا

   .براش ارزش نداره  نایاگه واقعا عاشق باشه ا پسره

 !سازهیم  نایهم اگه احساسش بچگونه نباشه با نبود ا افرا

  .لی ریام نهیازدواج ا  نین به ام تیهر صورت تنها راه رضا در

 .خونه بشنوم نیتو ا خوامیحرفشم نم ی حت گهید وگرنه

اتاقش شد و در   یراه  لی  ریچشمان سرخ و ناراحت ام  شیپ   سپس

 .د یرا به هم کوب

 ی برود که صدا  رونیو خواست ب  د یبه صورتش کش  یدست  مستاصل

 .دیباز شدن در اتاق افرا را شن

 .ها نگاه کردو منتظر به پله  ستادیا همانجا

کم  بهتر  لحظه  الشیخ  یبود  وگرنه  کند  راحت  اش آرام  ی ارا 

 .گذاشت ینم



 

باال   افرا نگاهپله  ی از  انداخت و   یها  برادرش  به هال و تنها بودن 

 .دوان دوان به سمتش آمد 

 وسهوهفتاد چهارصدپارت#

 کردی م  یکه سع  یو در حال  ستادی ا  لی  ریام  ی نفس نفس جلو  با

 :بلند نباشد، گفت شیصدا

 داداش؟  شدیسالم چ -

نگاه  دیپشت گردنش  کش  یدست  لی  ریام اتاق     یو  به در بسته 

 .مادرش انداخت

 :به نشانه تاسف تکان داد و گفت  ی سر

  .شرط گذاشت -

 :صورتش گرفت و زمزمه کرد ی را جلو شیهادست اقیبا اشت افرا

 .که گفته  ی.هرچ قبوله قبوله  -

 :را نثار افرا کرد و گفت اشی جد نگاه 

  !سخته افرا -



 

 ه نبود، بود؟ تر از نبودن محسن کبود! سخت  یراض

 :جواب داد خجالتی بی زد و ب ی لبخند

 .ست یتر از نداشتن محسن نبرام سخت یچیه -

 .به افرا انداخت یق یدق نگاه 

 .عشق بزرگش بود دیبارانش نوستاره  ی هاچشم

 :و گفت  د ی نازکش کش ی گونه  ی رو یدست

 !ی نخوا یچ یکه... ه  کنهیم به ازدواجتون موافقت  یبه شرط -

 :گفت  یخوشحال  ایو  دیخند افرا

عقد    فاتیآخه! خودمم حوصله تشر  خوامی م  ی آسونه بابا. چ  نکهیا -

 .و ندارم یو عروس

 :تکان داد و گفت  ی سر

نه مراسم،    ه،یزینه جه    راث،ی. نه ارث و می نخوا  چی ه  یعنینه افرا،   -

خونه.    نیاز ا  ی الهیوس  ی. نه حت تیداخل حساب شخص  ی هانه پول 

 !یچیه یعنی قا یدق یچیه



 

 :زمزمه کرد مبهوت

  ؟یچ یعنی -

 :سرش را تکان داد و گفت  یناراحت با

 .کنم اما اجازه نداد مونشیکردم پش یسع -

 وچهار وهفتاد چهارصدپارت#

 :دی به پشت سرش انداخت و نال یکرده نگاه  بغض

  !حق منن هانیهمه ا  اد؟ی آخه؟ چطور دلش م یچ یعنی -

 :افرا را گرفت و گفت ی هادست  یناراحت با

 .بازم باهاش حرف بزنم کنمی م یسع -

 :گفت  هیو با گر دیچرخ لی ریسمت ام  به

 .یدونی! خودتم مکنهی قبول نم -

 :زمزمه کرد ی و با ناراحت دیافرا را بوس یشانیپ

  .افرا  یانتخاب کن د یبه هر حال با -

 :گفت هیانداخت و با گر لی ریرا در آغوش ام خودش



 

 .داره اجیدارم داداش. محسن احت اجیاحت مهیمن به سرما -

 :دیکرد و پرس یاخم یشک و دو دل با

 محسن؟  -

شده بود، بالفاصله از بغلش   لی  ری که متوجه برداشت اشتباه ام   افرا

 :آمد و گفت رونیب

م  - من  اما  نداره.  خبر  روحشم  اون  خودت  جون  با   خواستمی به 

 ط یکه اون شرا  یدون ی بخرم واسه خودمون. م  یخونه نقل  هی  مهیسرما

با وجود خونه   ی نداره داداش. گفتم حداقل اول زندگ  ی خوب  یمال

 .مکمکش کن 

 :به افرا انداخت و گفت ی جد ی نگاه

که    یازش توقع رفاه  کهنیافرا، اما ا  ستیبد ن   یکمکش کن  نکهیا -

که داره    یطیبده. تو محسن و با تمام شرا  یو داشته باش  یدار  نجایا

نه کمتر! انتخاب خودته. پس بهتره باهاش کنار   شتری. نه ب یرفتیپذ

 .ییایب



 

هم حق   ی نداره، تمومش کن. کس  یاشکال  چیکه ه  یتونینم  اگرم

 .نداره تو رو مواخذه کنه 

 وپنجوهفتاد چهارصدپارت#

 :با ترس جواب داد  بالفاصله

 یمال  طیبا شرا  ی مشکل  چی. من هی دیخدا اشتباه فهمنه داداش به -

که عادت   دونمیسختم باشه اما م   کمی  لیاوا  دیمحسن ندارم. شا 

 .کنمی م

. خودم دوست ستیخونه روحشم باخبر ن  دیخر  می از تصم  محسن

 .کنم  زشیداشتم سوپرا

 .کنم یوشش م فرام االنم

 .دیدر جواب افرا زد و مجددا در آغوشش کش ی لبخند

 آنقدر بزرگ و خانم شده بود؟ یکوچکش ک خواهر

 :زد و گفت  شیموها ی رو  ی ابوسه 

با محسن قطعا   ی . زندگزمیعز یبه هر حال بازم بهتره فکراتو بکن  -

 .ستیبرات آسون ن



 

 .یفکر کن  یچ و خوب به همه یکن با خودت صادق باش یسع

 :دیرا بوس لی ریام ی بلند شد و گونه  شیدو پاها ی رو

  .راحت داداش التیچشم خ -

 :داد و گفت  ی ااش را با بوسه بوسه جواب

 ؟ ی ندار  ی حورا تنهاست. تا برسم ده شب. با من کار -

 :زد و با عشق گفت ی لبخند

و از طرف من  یرعلیام ی ها. فقط لپ ی که اومد ینه داداش مرس  -

 .ریگاز بگ یحساب

 .شود داریپد شیلب ها ی بود تا لبخند رو یهم کاف یرعلیام نام

 .شان شدخانه یگفت و راه یخداحافظ

------------------------------------- 

 وششوهفتاد چهارصدرتپا#

 ینژادصاحبهاله #

 .گذاشت   ینی س  یو همراه با بشقاب خرما رو  ختیر  ی فنجان چا  دو



 

 .ند یرا بب لی ری تا ام د یبه هال کش  یاز آشپزخانه سرک نامحسوس

  .نداشت یکه از خانه مادرش برگشته بود، حال مناسب یزمان از

بد، حت  نیا   صیتشخ  و برا  یحال  لبخندش هم،  حورا    ی از پشت 

 .سخت نبود

 .رفت رونیرا به دست گرفت و ب ین یس

 .ستادیزد و ا  ی لبخند  دنشید با

 :را از دستش گرفت و گفت ین یس

  .زمیعز یمرس -

 د یو دست حورا را کشکنارش گذاشت    یعسل  زیم  یآن را رو   سپس

 .وفتدی تا در آغوشش ب

را حلقه به  شیهانشست و دست ل ی ریام  ی پاها ی رو لیکمال م با

 .گردنش کرد

 :اش دوخت و لب زدسرخ  ی هابه چشم  می را مستق  نگاهش

 ؟ ی ا خسته -



 

 :کوتاه لبخند زد و جواب داد لی ریام

  .مکالفه  شتریب -

 :گذاشت و زمزمه کرد لی ریام نهیس ی را رو  سرش

 ؟یکنم خوب بش کاریچ -

 :حورا نشاند و صادقانه گفت ی موها ی رو  ی ابوسه 

 .باش نجای... فقط همیچیه -

 وهفتوهفتاد چهارصدپارت#

 :گره زد و با خنده گفت لی ریرا دور تن ام شیهادست

 !نه من تورو ،یکن ی که تو منو آروم م ی نجور یا -

را با عشق   شاناسیحورا فرو برد و عطر    ی موها  انیرا م  دستش

 .استشمام کرد

 :کردنشاند و زمزمه شیموها ی رو  ی ابوسه 

 .دردت به جونم، درمون دردم -

 :برداشت و آرام گفت  لی ریشانه ام   ی را از رو سرش



 

 !خدانکنه -

 .حورا را بوسه زد ی هالب ق،ی را جلو برد و کوتاه اما عم سرش

 :گفت یاش زد و به شوخرا پشت گوش شیموها  سپس

 د؟یدار یخانوم شما با ژلوفن نسبت -

 :و جواب داد دیخند ی هم با طناز  حورا

 .بله همسرشون هستم -

 .د یو مجددا در آغوشش کش دیخند مردانه

 ...حورا، خود خود آرامش بود حضور

از هزاران قرص آرامبخش، اثر   شتریداشت که ب  ی ا معجزه   آغوشش

 .دیبخشی م

او بهشت    ایبودند    ن یریحد ش  نیمشترک تا به ا  ی های زندگ  تمام

 شده بود؟  بشی نص

 ...شانس 

 ...قسمت



 

 ...نعمت

 !معجزه

 .که بود هرچه

اش هزاران مرتبه هر چه که بود بابت   کرد،یدر اصل ماجرا نم  یفرق

 .گفت یخدا را سپاس م

 سرد شد، عوض کنم؟  ی چا -

 وهشتوهفتاد چهارصدپارت#

 .را باز کرد تا از آغوشش جدا شود  شیهاحورا، قفل دست  ی صدا  با

 .را برداشت و به دست حورا داد ی استکان چا سپس

 .دیاز آن را نوش  ی ا خودش برداشت و جرعه  ی برا  زیرا ن  گرید  استکان

 :را با لذت بست و گفت شیهاچشم

 !اسیبا عطر   ی س، چه برسه به چاکنار تو زهر هم خوشمزه -

 .و سرش را تکان داد دیخند دلبرانه

 .با کلمات را بلد بود ی خوب باز لی ریام



 

 .تر کندچطور و چگونه قلب عاشقش را عاشق دانستی م کامال

 .بلند شد  لی ریام  ی پاها ی رو از

گذاشت و خواست به آشپزخانه   ین یرا داخل س  یخال  ی هااستکان

 :زد شیصدا  لی ریببرد که ام

 .حورا -

 :و جواب داد دیسمتش چرخ به

 جان حورا؟  -

 :منتظرش دوخت و گفت ی هارا به چشم نگاهش

 .م یکنی بعد باهم جمع م  ن،یفعال بش -

 ...داشت ازیحضورش را ن یعنی نیا

بغل    بارنیاگذاشت و    زیم  ی را رو  ی نیس   یاعتراض  چگونه یه  بدون

 .مبل نشست ی رو لی ریام

 .حرف بزند  خواهدی شده بود که دلش م متوجه



 

است رد و بدل شده   ییهادر خانه مادرش چه صحبت   دانستینم

 .اندتلخ بوده لی ریبه کام ام شکی اما ب

 .باشد لی ریشان امداد که آغاز کننده گفتگو کرد و اجازه سکوت

 ونهوهفتاد چهارصدپارت#

 .را دور گردن حورا انداخت دستش

 :مزمه کردز مقدمهی زد و همانجا ب شیموها ی رو  ی ابوسه 

 .نداره یبا ازدواج افرا مشکل -

 .دوخت لی ریرا به صورت ام نگاهش

 .نبود اشیناراحت  لیمادرش قطعا دل تیرضا

 .ختهیبوده که او را بهم ر ییاما و اگر ها شکی ب

 .کند لیرا تکم حاتشینزد و اجازه داد خودش توض یحرف

 .دوخت زینگاهش را از حورا برداشت و به م  لی ریام

 :زد و ادامه داد ی عصب ی پوزخند

 .نخواد ی زیکه افرا چ دهیم تیرضا یدر صورت -



 

 :داد حیتوض  اشج ی نگاه گ دنیو با د دیسمت حورا چرخ به

رضا - ازدواجشون  و    یبه شرط  دهی م  تیبه  تمام حق  از  افرا  که 

 .حقوقش بگذره 

 !یمراسم چینه ارث بخواد، نه جهیزیه، نه ه یعنی

  .هم نداشته باشه  شی بانک ی هااجازه دست زدن به حساب یحت

 :لبخند زد و با حرص گفت  یعصب

 .ن یبه قول مامان فقط خودشو لباس تنش! هم -

را   لی  ریآمده ناراحت شده بود، دست ام  شیپ  طی که از شرا  حورا

 :گرفت و گفت

 ه؟یافرا نظرش چ -

 :و جواب داد دیسمت حورا چرخ به

ب  - خواستم  ازش  بازم  اما  داره،  دوست  و  کنه.    شتریمحسن  فکر 

  هرچند جوابش کامال مشخصه

 :و ادامه داد دیکش اشی شان یبه پ یدست



 

 !حورا ترسمیم -

 وهشتادچهارصدپارت#

 :نگاهش کرد و گفت نگران

 ؟ یاز چ -

نازپرورده - افرا  ازدواجشون.  اراده کرده دم   یعمر هرچ   هیاس.  از 

  مروین  هی  ستیبلد ن   یدستش بوده، تو ناز و نعمت بزرگ شده، حت 

 .خونواده بوده زیو عز ی تغاربپزه. ته

 .دارههم فرق یلیفرق داره حورا... خ اشونیدن

 :را باال آورد و ادامه داد نگاهش

داره، نه به جون   یبرام ارزش  اتیماد   ی کن  الیکه خ  گمینم  نارویا -

 !خودت

 .ترسم یافرا م یاز کم طاقت  فقط

اونقدر  ترسمیم پسره  به  باهاش   ادیز  ی عشقش  بتونه  که  نباشه 

 .بسازه



 

 .و نتونه برگرده ارهیراه کم ب  نیب  ترسمیم

 .را محکم گرفت  لی  ریزد و هر دو دست ام  ی با آرامش لبخند  حورا

  .زدلمیقبول کن افرا بزرگ شده عز -

 ...البته عاشقه  و

 .ریعشق رو دست کم نگ  ی روین لی ریام

 .کنه یهارو کمرنگ متفاوت عشق

افرا و    ی ها فیتعر  با به  آقا، مطمئنم که حواسش  از اون  افرا  و  تو 

 .هاش هستعادت

اتفاق براش    نیو بسپار به خدا. ان شااهلل که بهتر  زیچهم همه  تو

 .خوره یرقم م

 :داد و گفت هیتک لی ریام ی سرش را به بازو  سپس

با تصم  یاراستشو بخو - البته اگه موقت  میمن    ی مادرت موافقم!  

 .باشه

 :داد حیتوض  د،یبگو ی زیچ لی ریکه امبدون آن  سپس



 

و عشقشون رو بسنجه.    یی راستگو  زانیم   خوادیخانوم م  نیثم  دیشا -

 .قضاوت کرد شهیبه هر حال نم

 .ستیباشه به نظرم بد ن   یموقت مشونیاگه تصم اما

 زانیهم م   شهیآقا محسن ثابت م   ییهم عشق و راستگو  ی نجوریا

 .عشق افرا

 .گرفتن ی اعاقالنه  میبه نظرم تصم اصال

دن  به قول خودت  به  ا  ی لیخ  اشونیهر حال  داره.  فاصله   ن یباهم 

 .براشون حکم امتحان داره که هر دو همو بسنجند

 ک یووهشتادچهارصدپارت#

داشت از   ازیماجرا فکر کرده بود اما انگار ن   ی سو  نی هم به ا  خودش

 .بشنود  زین ی گریزبان کس د

 دش؟یسپ ِ اسیبهتر از  یچه کس و

 .در آغوشش گرفت قیزد و عم  ی لبخند

 .آورندی احساسات کم م ی ادا ی کلمات برا یگاه



 

دوستت دارم ساده حد عشق را نشان   کیبا    شودی نم  ی گاه  مثال

 .داد

 .تشکر کرد  یاز بودن کس  ” یچقدر خوبه که هست“ مثال با گفتن:    ای

 !ها سپردرا به آغوش زیچهمه دیاوقات با یگاه اصال

 .ندیگویخودشان تمام ناگفته ها را م  قطعا

 .داده بود ی حورا را در آن جا  ل،ی ریکه ام یمانند آغوش  قایدق

 .از تشکر و مملو از آرامش بود زیکه سرشار از عشق، لبر یآغوش

_______________________ 

 “  چهارماه بعد“ 

 .دیاش را بوسداغ ی شان یرا در آغوش گرفت و پ  یرعلیام هیگر با

از زدن واکسن    پنج اما تبش قطع    گذشت ی م  اشیسالگ   کیروز 

 .نشده بود 

ضع  اش ی نوپا  کودک ب  فیآنقدر  در    حالی و  دائم  که  بود  شده 

 .خواب بودرخت



 

 .از جا پراندش ل،ی ریام نی بوق ماش  ی صدا

 .رفت رونیو ب  دیرا جلوتر کش چادرش

  اط یکه خواست در ح  نیکرد و هم  یرا دوان دوان ط  اطیح  طول

 .قدم شد  شیپ لی ریرا باز کند ام 

 :دیشد و نال دتریشد اشه یگر دنشید با

 ...لی ریام -

 ودو وهشتادچهارصدپارت#

که انگار شوکه شده بود،    هیبه حورا انداخت و بعد از چند ثان  ینگاه

 .را از آغوش حورا گرفت یرعلیام

  ی نشانه خوب   نیو ا  کردی بود که تصور م  یآن  ازشی بدنش ب  حرارت

 .نبود

 :و همزمان به حورا گفت دیدو نشیبه سمت ماش  ینگران با

 .بدو حورا. زود باش -

 .و سوار شد دیدو لی ریپشت سر ام هیگر با



 

 :را در آغوشش گذاشت و گفت  یرعلیاش،  امبا نشستن همزمان

 .هاشو کمتر کنلباس -

 راهنیپ  ی هادکمه  د،یلرزی که تمام بدنش م  یدر حال  یمعطل  بدون

 .را باز کرد یرعلیام

 .شتاب استارت زد و به راه افتاد با

  یراحت کرد  المویحورا؟ چرا خ  امیکه ب   یچرا زودتر به من نگفت -

 ست؟ین  یکه مشکل

 :جواب داد هیکه نگاهش را از پسرش بردارد با گرآن بدون

نگرانت    ،ی ها دور  لومتریواسه واکسن آخه. گفتم ک  کردمی فکر م -

 .نکنم 

 .تکان داد ی انداخت و سر یرعلیبه ام  ی نگاه

 ی برا  یرعلینگران کند اما تب ام  نیاز ا  شتریحورا را ب  خواستینم

 ی ادیگذشته، ز  اشقیه آن هم پنج روز از تزرک  یواکسن معمول  کی

 .باال بود



 

 یرعلیتا از حال ام  دیچرخیبه سمت حورا م  یطول راه هرزگاه  در

 .باخبر شود

صورت پسرش، دلش پدرانه آتش   یو سرخ  یحالیب   دنیهربار با د  و

 .گرفت  یم

را از دست حورا گرفت و   یرعلیپارک کرد و ام  مارستانیب  ی جلو

 .فشرد نهی محکم به س

 .کرد دنیبدون توجه به او شروع به دو  سپس

خونسرد  پزشک و  احساس   ی بود  لحظه  آن  در  اما  کارش،  الزمه 

 .آوردینم ادیهر آنچه آموخته را به  کردی م

 وسهوهشتادچهارصدپارت#

 .را به بخش اورژانس بود یرعلیام  زدی نفس م که نفس یحال در

 :رو به همکارش کرد و گفت دیبگو یکه کالمآن بدون

 .ا یب یعیسم -

حد   نیخونسرد را تا به ا  شهیهم  ل یریکه تا به حال ام  یعیسم  دکتر

 :بود، دوان دوان جلو آمد و گفت  دهیند  دهیترس کالفه و



 

 شده؟یچ -

 :تخت خواباند و کوتاه جواب داد ی را رو یرعلیام

 .اصال   ومدهین   نیی زده اما تبش پا  ی سالگ  کیواکسن    ش یپنج روز پ -

 نهیمشغول معا  یگریتکان داد و بدون حرف د  ی سر  یعیسم  دکتر

 .شد

ب  حورا   ر یداخل آمد و کنار ام   ختیری اشک م  وقفهی که همچنان 

 .ستادیا لی

 .به حورا انداخت و دستش را گرفت ی نگاه

 .ستیباشد به اندازه حورا ن شانیهر چقدر که پر دانستی م

 :انداخت و زمزمه کرد لی ریبه ام ی آلوداشک نگاه 

  بچم؟ شدهیچ -

 :به دستش وارد کرد و گفت ی فشار

 .ستین ی زینگران نباش دورت بگردم. چ -

 ...نبود ی زیکاش واقعا چ ی ا و



 

 وچهاروهشتادچهارصدپارت#

که هنوز از سالمت    ی ها انداخت و در حالبه آن   ینگاه  ی عیسم  دکتر

 :شان گفت آرام شدن ی نداشت اما برا خاطرنانیکودک اطم

  .دیتحت مراقبته، نگران نباش  -

 :گفت وارد یانداخت و تاک لی ریبه ام ی جد  ینگاه   سپس

 .م یهست نجایبخورن. ما ا ییهوا رونیدکتر خانومتو ببر ب  ی آقا-

ه  یحال  در نمدل  کدامچی که  ام  ی اه یثان  آمدیشان  جدا   یرعلیاز 

  .آمدند رونیشوند اما به اجبار از بخش اورژانس ب 

حورا را را کند او را به سمت    دست   ی اکه لحظهبدون آن  لی  ریام

 .برد مارستان یب  اطیح

 ه؟یعیتب بعد واکسن طب  یآخه مگه نگفت ل؟ی ریخطرناکه ام -

 .نقطه نشستند   نیرفتند و در دورتر  مارستان یب  ی ها سمت چمن  به

 .دهد حیکرد آرام توض  یدور گردن حورا و سع انداختدست



 

و    دیواکسن زدن تب شد  یحت  ی طیاما تحت هر شرا  زمیآره عز -

تب  خطرناکه.  وقفه  ب  یبدون  بچه  سراغ  واکسن  از  بعد  با    ادیکه 

 .شهیقطع م  هیو پاشو نوفنی استام

 :د یت و نالرا از سر گرف هیگر حورا

منه که فکر  ری. تقصسوزهی بچم پنج شبانه روزه که داره تو تب م -

 .ه یعیطب کردمی م

 :در صورتش گفت رهیجدا کرد و خ نهیحورا را از س سر

مال واکسن    یحورا جان. فقط گفتم که بدون  ستی ن   ی نگران  ی جا  -

گوش و گلوش عفونت کرده. به هر    ایسرماخورده    د ینبوده تبش، شا

  .ی ندار ی ریتقص  چیحال تو ه

 :تکان داد و گفت ی با تاسف سر  سپس

و ازش   ی رو زدشرمندتم تنهات گذاشتم. بدون کمک واکسن بچه -

  .ی کرد ی نگهدار

 :و گفت دیکش لی ری ام یمشک راهنی به پ یدست حورا



 

حرف  نیا - همهیچه  ثم  نی.  م  نیاالنم  ناراحت  فردا نشیخانوم   .

 .یینجایمراسم هفت عموته و تو ا

 وپنجوهشتادچهارصدپارت#

 :و گفت  د یکش یجوانش آه ی عمو یفوت ناگهان  ی ادآوری با

 .ترنزن و بچم واجب -

درد  با س  یوجود  در  لبخند  نهیکه  نگاه  ی داشت،  و  به    یزد 

 .انداخت مارستانیب

 .داشت  اج یاحت لی ر یام یبان ی هم که بود، به پشت یطیهر شرا تحت

 ...داشت که بداند هنوز هم هست ازی انگار ن اصال

شرا  که هر  تحت  هم  آسا  یط یهنوز  و   شان ی زندگ  شیآرامش 

 .د بودخواه تشیاولو

شان به سمت   یدر سکوت نشسته بودند که پرستار جوان  همچنان

  .آمد

 :گفت  لی ریبه هر دو نفرشان کرد و رو به ام یکوتاه یپرس احوال



 

 .کارتون داشتند یعیدکتر سم ی آقا -

 .شدند یتکان داد و همراه با حورا راه ی سر لی ریام

اطم  یحال  در حورا  به  خودش  م  نانیکه  اما  بود   دانستیداده 

 .هست یمشکل

 .نباشد  یبود مشکل بزرگ دواریفقط ام و

 :به حورا انداخت و گفت  ی نگاه دند،یدر اتاق که رس پشت

 .امی بمون، من م  نجایلطفا هم -

زودتر از حال پسرش باخبر شود،    خواستی که دلش موجود آن  با

 .ستادیتکان داد و همانجا ا ی سر  لی ریاما به احترام خواسته ام

 .داخل شد  یبه حورا زد و بعد از تقه کوتاه  یبخشنانیاطم  ی لبخند

 وششوهشتادچهارصدپارت#

اشاره    یکه به صندل  یو در حال  ستاد یبه احترامش ا  یعیسم  دکتر

 :گفت کردی م

 .دییبفرما -



 

 .کرد و آرام نشست ی تشکر

 .اما نگرانش را به همکارش دوخت ی جد نگاه 

حوصله حرف زدن    یبود که حت  ر یاتفاقات اخ  ریذهنش درگ  آنقدر

 .نداشت 

 نه یمعا  کی  یباشد، حت  انیکه به م  یرعلیام  ی پا  کردیم  احساس 

 .ستیساده هم بلد ن 

رو  شیهادست   ی عیسم  دکتر بدون مقدمه   زیم  ی را  و  حلقه کرد 

 :گفت  ینیچ

باال   یتب طوالن  دیانیکه خودتون هم در جر  نجوریهم - و  مدت 

 .باشه ی عاد تونهینم

  .تب از اونه  دیشا می نداره که بگ یاونورم عالئم سرماخوردگ از

  .هر حال احتمال عفونت هست  به

 .ماند اشصیسرش را تکان داد و منتظر ادامه تشخ لی ریام

م  خودش ب  دانستیهم  قطعا  باال،  و  مداوم  تب  روز   لیدلی پنج 

 .نخواهد بود



 

و ادامه   دیکش  اشی پروفسور  لیو سب   شیبه ر  یدست  ی عیسم  دکتر

 :داد

و الزم  شاتیبه نظرم بهتره امشب و تحت نظر باشه، که فردا ازما -

 .ستین ی جد زیشاااهلل که چ. انمیریازش بگ

 ی مکث، جد  هیبعد از چند ثان  د،ی کش  اشی شانیبه پ  یدست  لی  ریام

 :نگاهش کرد و گفت

  ه؟یخودتون چ صیتشخ -

گذاشت و بدون    زیم  ی را رو   اشی ته استکان  نکی ع  یعیسم  دکتر

 :ارف گفت تع

هم که در   یاگهیش، وجود عالئم دمدت  یفارغ از تب باال و طوالن -

  .کرده  ی اوضاع رو جد کمیکنارش داره 

 .و فردا خدمتتون بگم  یقطع صیتشخ دیهر حال اگه اجازه بد به

 .زوده ی لیخ یقطع صی تشخ ی برا  االن

 وهفت وهشتادچهارصدپارت#

 .ستادیتکان داد و ا ی سر



 

 .را به سمت همکارش دراز کرد و دست داد  دستش

  .ممنونم  یلیخ -

 .نگفت ی زیزد و چ  ی در جوابش لبخند یعیسم دکتر

 ی انکته  ی ادآور یگرد کرد و خواست به سمت در برود که با    عقب

 یعی سمت دکتر سم

 :دیچرخ

  هاش عفونت نداشت؟گوش ایگلو  -

حال  یعیسم  دکتر دست  یدر  سف  شیهاکه  روپوش  داخل   دیرا 

 :رنگش گذاشته بود جواب داد

  

ازش    شیشه که چندتا ازما  ی خواستم بستر  لیدل  نینه. به هم -

 .نداره ی جد  لیگرفته بشه. ان شااهلل که دل

__________ 

به اتاق    مارستان،یاز گرفتن دو فنجان قهوه اسپرسو از بوفه ب  بعد

 .گذاشته بودند رفت  ارشانیکه در اخت یخصوص



 

 .آرنج در اتاق را باز کرد و داخل رفت با

ناراحت  نگاهش با  ام  یرا  کوچک  جسم  به  به   ،یرعلیابتدا  بعد    و 

داده   هیتک  یرعلیبسته سرش را به سر ام  ییهاکه با چشم  ییحورا

 .بود، دوخت

 .ستادیتخت ا گریگذاشت و سمت د زیم ی قهوه را رو ی ها فنجان

 .د یخم شد و پشت دستان گرم و کوچکش را بوس اطیاحت با

 .آرام چشمانش را باز کرد ل،ی ریبا استشمام عطر ام حورا

 :و گفت ستادیصاف ا لی ریام دنید با

 .متوجه اومدنت نشدم -

 .ها رفت و هر دو را برداشتبه سمت فنجان لی ریام

 :ها را به سمتش گرفتاز آن یکیو  ستاد یحورا ا کنار

 .زمیبخور عز -

 وهشتوهشتادچهارصدپارت#

 :گرفت و آهسته لب زد لی ریرا آرام از دست ام فنجان



 

 ...ادی نفسم باال نم -

 .دانستی م

 .حال، نفس او را هم گرفته بود نیدر ا یرعلیام دنید

د  کی  با با دست  و  گرفت  را  فنجان  به   گرشیدست  را  سر حورا 

 .فشرد اشنه یس

 :زد و گفت اشیچادر مشک ی رو  ی ابوسه 

 .دمیسف اسِی ی نبود فیتو که ضع -

 .دوخت لی ریرا باال آورد و نگاهش را به ام سرش

 :لبخند زد و با درد جواب داد تلخ

قو  یحت - دن  نیتری اگه  باش  ایزن  نقطه ضعفت    نی بزرگتر  ،یهم 

 .تبچه  شهیم

چانه حورا و صورتش را مماس با صورت خودش    ریگذاشت ز  دست

 .نگه داشت 

 .انداخت و با آرامش بوسه زد شی هابه لب  ی نگاه



 

 .بود و حورا نگران شانیپر  خودش

نبود، اما به موقع    یخوب  ی در فضا  شانی بعد از پنج روز دور   ی بوسه 

 .بود

رو  شیهالب از  پ  ی هالب  ی را  و  برداشت  رو   اشی شانیحورا    یرا 

 .گذاشت اشی شانیپ

 :و مردانه لبخند زد و گفت  کوتاه

 ...حورا یدردم ی دوا -

 :و ادامه داد دیحورا را بوس لبخند

 .بود خانوم  تاسیدلم تنگ عطر  -

و کلمات را    آمدی زبانش بند م  شهیهم  لیریمقابل احساسات ام  در

 .کردی گم م

 ...نگاهش اما

شعاشقانه   نگاه د   ترن یریاش  کلمه  هر   ام  ی گریاز  قلب   لی  ریبه 

 .نشستی م



 

 ن؟ یاز ا  باتریز زیچه چ و

__________________ 

 ونهوهشتادچهارصدپارت#

تک مبل سه نفره   ی رو  ی عل  ریبه ام  ره یدو در سکوت کامل، خ  هر

 .داخل اتاق نشسته بودند

 .دوخت لی ریام ی جد رخم یبرداشت و به ن یرعلیرا از ام نگاهش

 :د یپرس اطیرا قورت داد و با احت دهانشآب

 نکردن؟ تتیاذ  -

 .را آرام به حورا دوخت نگاهش

 .متوجه شده بود یرا به خوب منظورش

 .بود   لشیفام  یدورهم  نیاول  شیشان، مراسم ختم عمواز ازدواج  بعد

 :زد و آرام جواب داد ی لبخند

 .من مهمه، نه واسه تو مهم باشه  ی نه برا -

 :لبخند زد و گفت  تلخ



 

 .کردن تتیپس اذ -

 :انداخت دور گردن حورا و گفت دست

 .هم نشدم تی اذ ی عنی ستیبرام مهم ن یوقت -

 :گذاشت و آهسته زمزمه کرد لی ریشانه ام ی را رو  سرش

  ... اوناهم بودن؟نایت ا خاله -

 :زد و گفت اشقه یشق ی رو یآرام ی بوسه 

 .زمیآره عز -

 :د یدوخت و نال لی ریغم نگاهش را به ام با

 ل؟ی رینه ام ت، یپدر لیفام ی ازم بد گفت جلو یلیحتما خ -

نوازش  دستش کشرا  حورا  صورت  به  خ  د یوار  لب   رهیو    ش یهابه 

 :جواب داد

 .از عشقش بد بگه لی  ریام ی جرئت نداره جلو یکس -

 ونودچهارصدپارت#

 :و گفت  دی لب برچ کودکانه



 

 ازم بد گفتن. نه؟ یحتما حساب ی نبود یوقت ؟یپشتت چ -

 .کرد  دیرا دو طرف صورت حورا گذاشت و صادقانه تاک  شیهادست

که   نینداره باورم کن. ا  یتیاهم  گمیم  یحورا، وقت  یمن  اسِ یتو   -

  داره؟ مونی تو زندگ ی ریبدتو، چه تاث یخوبتو گفته و ک یک

 :ادامه داد شیهارا جلوترد برد و مماس با لب سرش

  ...میخوشبخت نهیمهم ا -

 .استحد حساس شده  نیچرا تا به ا دانستیهم نم خودش

  د یبود و شا  لی  ر یام  ی دایعاشق و ش  ی از هر زمان  شتر یروزها ب  نیا

 .موجب حسادتش شده بود  نیهم

 .خواستیخودش م ی اش را برا که تمام توجه ی طور به

 یهاآدم  یمنف  ی هانکند حرف   دی ترسی دوستش داشت که م  درآنق

 .از او جدا کند لی ریاطرافش، ام

 .ترس نبودنش را داشت ی گریاز هر زمان د شتریب

 .اصال دست خودش نبود نیا و



 

----------------------------- 

پا  شی آزما  ی ها جواب  ی عیسم  دکتر باال  بار   نیی را  هر  و  کرد 

 .رفتی از قبل تو هم فرو م  شتریاش، بچهره

 .به نشانه تاسف تکان داد و به سمت اتاق رفت ی سر

سم  همزمان دکتر  ورود  ام  یعیبا  اتاق،  جا    لی  ریبه  از  حورا  و 

 .برخاستند 

 .ستادیا یعیدکتر سم  ی شتابان جلوتر رفت و رو به رو لی ریام

 ؟یرعلیام ی هاشیسالم. آزما -

هارا به دست برگه  یحرف  چیتکان داد و بدون ه  ی سر  یعیسم  دکتر

 .داد لی ریام

 .دیمطلب را به همسرش بگو نیداد اجازه دهد خودش ا  حیترج

 ک ی ونودوچهارصدپارت#

 :انداخت و آرام گفت لی ریبه چهره ناباور ام ی نگاه

 .اتاقم منتظرتونم  ی من تو نیهر زمان آماده بود -



 

جلو آمد و رو به دکتر    یبا نگران  د،یرا د  لی  ریکه سکوت ام  حورا

 :دیپرس

 ن؟ یبه منم بگ  شهیشده؟م ی زی ...چیسالم، چ -

 :نداخت و گفتبه حورا ا  ینگاه کوتاه یعیسم دکتر

 .. روز خوشدنیم  حیدکتر کرامت خودشون توض دیاجازه بد -

 .او شود اتاق را ترک کرد ی هاکه آماج پرسش قبل از آن سپس

 :دیو پرس ستادیا لی ریام ی رو به رو یبا نگران حورا

 ه؟ یچ یکوفت شیآزما نیا ل؟ی  ریشده ام یچ -

را   شیهاشانه   هیبا گر  افت،یاز او ن  یپاسخ  یصبر کرد و وقت  یکم

 :زد ادیفر بایداد و تقر یتکان

 !چرا ماتت برده؟ حرف بزن جان حورا -

نگاهش    یجیبا گ  برد،ی که تا آن زمان انگار در خال بسر م  لی  ریام

 .انداخت یرعلیو بعد به ام انیگر یرا ابتدا به حورا

 سرشان آمده بود؟ ییبال چه



 

خواست از کنار حورا عبور کند    و  دی بلع  یتلخ دهانش را به سخت   آب

 .که سد راهش شد

 بچم؟ شده ی. تو رو قرآن بگو چلی ریاول حرف بزن ام -

 گفت؟یم چه

 بود؟  دهی را نشن ی ماریب نیکه قطعا نام ا ییبه حورا گفتیم چه

 خودش هنوز باور نداشت؟ یوقت  گفتیم چه

 :گفت تی کنارش زد و همزمان با قاطع آرام

 .صبر کن حورا تا برگردم. فقط صبر کن  -

 ودو چهارصدونودپارت#

 .حورا، خودش را به آسانسور رساند  ی هاتوجه به صدا زدن بدون

 .ستادیطبقه همکف را زد و منتظر ا دکمه

 ...فکر کردن نداشت  قدرت

 ی داریخواب و ب  نی مرز ب  توانستینم  اش،ی در زندگ  بارنیاول  ی برا

 .کند  دایرا پ



 

شدن را    داریب   ییغرق شده و توانا  قیعم  ی در کابوس  کردی م  تصور

 .ندارد

 ی اطالع  گونهچیبدون توقف و ه   د،یکف رسکه به طبقه هم  آسانسور

 .رفت  یعیبه اتاق دکتر سم

گو  ی عیسم  دکتر آمادگ  ایکه  ام   یکامال  به   لی  ر یآمدن  داشت  را 

 :و گفت  ستادیاحترامش ا

 .دکتر  ی آقا دییبفرما -

 :گفت  ی ارفت و با لحن عاجزانه  زشیبه سمت م   ندی که بنشآن  بدون

 گه؟یاشتباه شده د -

به خوب   یعیسم  دکتر که    یآب  وانیل  کردیحالش را درک م  یکه 

 :گرفت و گفت لی  ریبود را به سمت ام زشیم ی رو

 .م یزنی . بعد حرف منی آروم باش  نی کن   یو بعد سع  ن یاول آب بخور -

 ...دست خودش نبود حالش

 ...آرام فاصله داشت شهیهم لی ریتا آسمان از ام نیزم امروز



 

 :زد ادیو فر دیکوب واریگرفت و به د یعیرا از دست دکتر سم وانیل

 اشتباه شده؟  -

  ر یام  ی جلو  نهیرا دور زد و دست به س   ز یبا آرامش م  ی عیسم  دکتر

 .ستادیا لی

. شما  دهیرفتار از شما بع  نیکرامت اما ا  ی آقا  کنمی من درکتون م  -

! با  من اشتباهه؟ باشه  صی. تشخدیمارستان یب  نیاز پزشکان ا  یکی

 ه؟یشما چ صیتشخ شیآزما نیتوجه به ا

 وسهچهارصدونودپارت#

 پزشک؟ 

 !کرامت لی ر یدکتر ام یشباهت داشت ال ی زیاالن به هر چ او

 !که آرام باشد خواستیمرگ بود و او م یقدم کی در  پسرش

 .نشست  یصندل ی تلو خوران عقب رفت و رو تلو

 .فرار کند  تیاز واقع توانستینم

 .چشمانش نقش بسته بود شیکه صورت آرش پ خصوصا



 

 :گرفت و آرام گفت شیهادست نیرا ب سرش

 !هیارث -

 .نشست لی  ریرا باال فرستاد و کنار ام  شیابروها یعیسم دکتر

 از سمت مادر؟  -

 :تکان داد و با درد زمزمه کرد یبه نشانه نف  ی سر

 .نوجوون بود  یپدرش... وقت -

 فوت کردن؟  ی ماریب نیدر اثر ا -

 .تکان داد یرا به نشانه منف  سرش

  نش یسر آست   ی هاکه مشغول بستن دکمه  یدر حال  ی عیسم  دکتر

 .بود از جا برخاست

 :گفت  رفت،ی خودش م زیکه به سمت م همزمان

 ازه ین  ی زیاز هر چ  شتریدر حال حاضر آرامش شما و همسرتون ب -

 ...دکتر و ضمنا ی آقا

 :ادامه داد تیانداخت و با جد لی ریبه ام  ی نگاه



 

  !که بگذره به ضررمونه قهیهر دق -

 :دیرا تکان داد و آرام پرس سرش

 .شروع بشه  دیبا یرمان از کروند د -

 :بود، جواب داد ی زیکه مشغول نوشتن چ یدر حال یعیسم دکتر

ن  - من  تخصص  جدست یدر  آدرس  براتون   دی.  رو  مهرجو  دکتر 

  .رو دارنتبحر الزم شونینوشتم. ا

 :ادامه داد  لی ریدر نگاه ام رهیرا باال آورد و خ سرش

که   نجوری. همدیبر  شونیا  دنیامروز به د  ن یهم  کنمیم   شنهادیپ -

روند درمان سخت تره! پس بهتره   لِیچون عامل وراثت دخ  نیدون یم

 .میوقت و از دست ند

 وچهار چهارصدونودپارت#

ماجرا به حورا   نیکار گفتن ا  نیخودش، سخت تر  فتنریاز پذ  بعد

 .بود

 ...از زانو زدنش دیترسی م



 

 ...نتواند  دیترسی م

درد تهمت، مرگ پدر و مادر، طرد شدنش، همه و همه را به   حورا

 .دوام آورده بود یرعلیخاطر ام

  ی عیبه دکتر سم  ی برخاست و بدون آن که نگاه  یصندل   ی از رو   آرام

 .ش خارج شداز اتاق اندازدیب

 .در اتاق مکث کرد و نگاهش را به آسانسور دوخت پشت

  یگریزمان بخرد و گفتن را به روز د  یکم  دیبود تا شا  ی ابهانه   دنبال

 ...موکول کند اما 

 .مهم بود شیهم برا  هاه یثان یرعلیام

 .د یبه صورتش کش  یدست مستاصل

م  مردانه ب  خواستی دلش  راهرو  بزند و گر  مارستانیوسط   هیزانو 

 .کند

ثان   شیهاچشم د  هیرا چند  به  را  و سرش  پشت سرش   واری بست 

 .داد هیتک

 .باختیخودش را م دیبود اما... نبا سخت



 

 .داشت اج یبه او احت ستادنیمحکم ا ی برا حورا

 ...یرعلیام و

شا  ی پسر خون   دیکه  ضربان  ینسبتا  اما  نداشت،  او  قلبش    ی هابا 

 .بسته به نبض او بود

 .د یجنگی م دیبود اما با سخت

 .فرستاد رونیرا به حالت فوت به ب نفسش

 .انداخت شی آزما ی هابه برگه  ترقیدق ی نگاه

 ...نداشتن  یخوب تیوضع

 .داشت مانیکه با حورا شناخته بود ا ییخدا یبه بزرگ  اما

 .اش ببنددبنده  ی ها را به روبود تمام در محال

دلش را آرام کرد و بعد آهسته سمت آسانسور    یتوکل به خدا کم  با

 .رفت

 وپنجچهارصدونودپارت#



 

در  یرعل یام  ی نگران  با ثان   را  و  بود  گرفته  تخت   ی رو  ی اهی آغوش 

 .گذاشت ینم

بوده که    ی زیچه چ  ی کوفت  شاتیدر آن آزما  دانستی اگر م  دیشا

 .تر بودآرام یکرده، کم تابی حد ب نیرا تا به ا لی ریام

 ...حاال  اما

 .کردیهارا تصور محالت  نیناخودآگاه بدتر ذهنش

 :به صورت پسرش انداخت و با بغض گفت ی نگاه

 .مامان  ی. نفسمیرعلیام ینفسم -

 ی رعلیباز شدن در اتاق، موجب شد نگاهش را از چهره ام  ی صدا

 .بردارد

 :جلو رفت و گفت   یو نگران هیبا گر ل،یریام دنید با

  ؟یساعته کجا رفت  مین  ی . منو ول کردلی  ریام  ی نصف جونم کرد -

 ؟ یاناز نگر رمیمیم  یگینم

انحنا ببخشد تا طرح لبخند    شیهابه لب   یکرد کم  ی سع  لی  ریام

 .ردیبگ



 

 .گذاشته بود   شیتنها ی بد طیبا حورا بود، ناخواسته در شرا حق

 .را از دستانش گرفت حالی ب یعل ریسمتشان رفت و آهسته ام به

 .تخت گذاشت ی سرش زد و او را رو ی رو ی ابغض بوسه  با

 :آلود حورا دلش را چنگ زدبغض ی صدا

 ل؟ی ریام  شدهیبچم چ -

 .و دستش را گرفت دیسمت حورا چرخ به

 ...از کجا شروع کند  دانستینم

 .کند رشیاو را آماده پذ دیچگونه با دانستینم

 .که زمان نداشتند  دانستی م  یبه خوب اما

 وششچهارصدونودپارت#

 .مبل نشست و حورا را کنار خودش نشاند ی رو

 .و آهسته زبان گشود دیاش کشکردهعرق ی شان یبه پ یدست



 

  ادمی  ی اد یز  زیشد. چ  ضیده دوازده ساله بود که مر  بایآرش تقر -

  ش ی ضیافتاد که مر  لیتو فام  ی ا منم بچه بودم اما، همهمه  ستین

 ...سخته و

 :و لب زد دیحرفش پر ن یبا ترس ب حورا

 ل؟ ی ریام یبگ یچ ی خوایم -

 :ادامه دهد ی دواریکرد با ام یو سع دیسمت حورا چرخ به

! آرش ش یسخت بود اما درمان داشت. اونم چند سال پ   شیضیمر -

 .نبود شیضیاز مر ی اثر  ی اهدخوب شد حورا، خودت که ش

 :دینال  هیگر با

 ل؟ی ریام یگ یم ی دار  یچ -

 :و گفت دیکش ششیربه ته یدست

 .بدن  یمنیا ستمیآرش و داره. نقض س ی ماریب -

  .دورت بگردم ست یاما هزارتا راه درمان داره حورا، العالج ن 



 

برود که   یرعلیمبل بلند شد و خواست به سمت ام  ی از رو  هیگر  با

 .شد لیریدستان ام  ریمچ دستش اس

 :به حورا انداخت و گفت ی جد ی نگاه

به قدرت   یرعلیحورا. االن ام  میراه بنداز  ی زار هیگر  میحق ندار  -

  .داره اجیمنو تو احت

 .مبل نشست ی عقب آمد و رو هیگر با

  ه یاز قبل گر  تردی ن کرد و شدپنها  شیهادست  کف  انیرا م  صورتش

 .را از سر گرفت

 .نشست و در آغوشش گرفت کنارش

 :چادرش زد و گفت ی رو  ی ابوسه 

  .حوراجان میکه پا به پاش ادامه بد میباش  ی قو دیما با -

گر  یرعلیام  نگاه  توعه،  و  من  هم   ی زار  هیبه  رو  بچه  اون  تو  منو 

 .کنهیمتشنج م

 وهفتچهارصدونودپارت#



 

 ی بردارد با بغض و نگران   لی  ر یام  نهیس  ی که سرش را از روآن  بدون

 :زمزمه کرد

  شه؟ یخوب م ل؟ی  ریام هیچطور -

 ش یهابرداشت و صورتش را با دست   اشنه یس  ی حورا را از رو   سر

 .قاب گرفت

 :حورا دوخت و گفت سیخ ی هابه چشم  می را مستق  نگاهش

  !حورا. قطعا شهیقطعا خوب م -

 .م یکنارش باش شهیاز هم تری قو دیبا  فقط

خالص   ی ماریب  نیتا از شر ا   خوادی دوتا پدر و مادر محکم م   یرعلیام

 .زنهی بشه. جا زدن منو تو به بچمون صدمه م

 :ادامه داد تردوارانهیآورد و ام نییرا پا شیصدا

  .دمی کربال. قول م  میریباهم م ییخوب که شد سه تا -

را با نوک انگشت    شیهاحورا زد و رد اشک  یشانیپ  ی رو  ی ابوسه 

 .پاک کرد



 

 دیراه شا  نی. ای ا گهیاز هر زمان د  تری فقط کنارم باش حورا. قو -

 !داشته باشه اما آخرش کربالست ی بلند یپست

 :ادامه داد ی زد و با حال بهتر  ی لبخند مردانه

  .نزد منه یخواستم، دست رد به س یاز امام عل مویرعلیبار ام هی -

خوام...مطمئنم پسرش هم معرفت باباشو    یم  نی حساز امام  نباریا

  .داره

 :لب نجوا کرد ریرا بست و ز شیهاپلک هیبا گر حورا

 ...نیامام حس ای -

________________ 

 وهشتچهارصدونودپارت#

 ینژادصاحبهاله #

داد    حیترج  ،یعی دکتر سم  ی هاو گفته  یرعلیام  شاتیتوجه به آزما  با

 .دکتر مهرجو برود دنیبه د ییخودش به تنها

 !بداند اتینبود حورا از تمام جزئ  ازین



 

 .بود  یکند کاف دوارشیام یرعلیکه توانسته بود به بهبود ام  نیهم

 شاتیآزما  یمشغول بررس  قایکه عم  شدی م  یمهرجو ربع ساعت  دکتر

 .کردیصحبت نم یبود و کالم  یرعلیمختلف ام

اما   د،یکوبی م   نهیدر س   دایقلبش شد  یکه از شدت نگران  یحال  در

 .دکتر نشود صی کرد تا مزاحم تشخ اریسکوت اخت

رو  شی آزما  ی ها جواب  ام   زشیم  ی را  سمت  به  و    ل ی  ریگذاشت 

 .دیچرخ

 ل ی  ریو قبل از آن که ام  دیکش  اشی جوگندم  شیبه ته ر  یدست

 .بپرسد، شروع به صحبت کرد ی زیچ

ظاهر   ریشده، و خب وراثت و د  شرفتهیپ  یلیخ  ی مار یمتاسفانه ب -

 .بوده رشیچشمگ شرفتیپ ل یشدن عالئم دل

نبود، کوتاه زمزمه    ریبه کو  شباهتی ب  شیکه گلو  یدر حال  لی  ریام

 :کرد

 درمان؟  -

 :تکان داد و گفت ی مهرجو با تاسف سر دکتر



 

به حد  - در خطره جناب    شرفتهیپ  ی عفونت  بچه  که جون  شده 

 .اس که دووم اوردهاون بچه  یشانساالن هم از خوش  نیدکتر. تا هم

قاطعانه ادامه   لی  ر یدر صورت نگران ام  رهیرا باال آورد وخ  نگاهش

 :داد

مغز    وندیتنها راه درمان پ  .میتر ندار  ییابتدا  ی هادرمان  ی وقت برا -

 .و استخوان

 ونهچهارصدونودپارت#

 ینژادصاحبهاله #

 :به دکتر مهرجو انداخت و آرام زمزمه کرد ی ترس نگاه با

 ...ی اگهیراه د چیه  یعنی... یعنی -

 شد، ی بلند م  زشی و همزمان که از پشت م   دیپر  لی  ریحرف ام   ن یب

 :جواب داد

مسائل رو    یبعض  ستین   ازین  کنمیدکتر کرامت احساس م  ی آقا  -

 .د یبراتون بازگو کنم. شما خودتون پزشک

 :گفت یحوصلگی ب  با



 

  !ماون بچه ی من االن فقط بابا -

اش به فرزند خوانده   لی  ریکه ام  یدیمهرجو از احساس شد  دکتر

 :زد و با آرامش جواب داد  ی داشت، لبخند

ام - پدرم  خوب  لی  ر یمنم  به  هم  شمارو  احساسات  درک   یجان. 

 .کنمیم

اون بچه پزشک  ی اما االن الزمه شما فارغ از احساسات پدرانه، برا 

  .دی باش

 :نشست و ادامه  داد یصندل ی رو لی  ریام ی به رو رو

  .مغز و استخوان  وندیراه درمان پ نیبچه شما بهتر طیدر شرا  -

کن  دوارمیام جا  نیدرک  هرچه میندار  سکی ر  ی که  بهتره  پس   .

خواهر   اگه  مادرش،  شما،  اون  ایزودتر  داره  همچنبرادر  و   نیها 

که زودتر   نیالزم و انجام بد  شاتیها و مادربزرگ ها آزماپدربزرگ

 .می روند درمان و آغاز کن

 :و مستاصل جواب داد  دیبه صورتش کش  یدست لی ریام

 .هم فوت کردند شیتک فرزنده... پدربزرگ و مادربزرگ مادر -



 

 :تکان داد و گفت ی سر دکتر

 ش یآزما  ی جد پدر  ن ی. شما و همسرتون و همچنست ین  یمشکل -

 .شهیم دایشما فرد مورد نظر پ   نی زودتر. ان شااهلل از ب نیبد

__________________ 

 پانصد پارت#

 ینژادصاحبهاله #

 .دکتر بود ی هاگفته ریدرگ ذهنش

اش هم حضور بود که خاله و شوهر خاله  ازین  یرعلیسالمت ام  ی برا

 .داشته باشند

ها آدم  نیتر  کی خواهر و برادر نداشت و بعد از حورا نزد   یعل  ریام

 .ها بودندآن

 .بود نیماجرا، قطعا هم نینکته تلخ ا و

 .نشاند   شیهالب  ی رو  ی لبخند  یدر اتاق مکث کرد و به سخت  پشت

پشت نقاب لبخند پنهان  را  شیهای نگران و دل  دیکش  یق یعم نفس 

 .کرد



 

 .نگاهش به او بود حورا

 .آوردیدوام م دیمحکم ماندن او هم که شده بود با ی برا

 .را باز کرد و داخل شد در

 .وسط اتاق پهن کرده و مشغول نماز خواندن بود  ی جا نماز حورا

 .بودن گرفت  یعیرنگ طب اشی شینما لبخند

نماز اول وقتش را ترک   یطیشرا  چیبرعکس او تحت ه  همسرش 

 .کردینم

 .رفت یرعلیرا از حورا برداشت و به سمت ام نگاهش

 .آرامبخش، اکثرا در خواب بود یمکرر و داروها یهالطف سرم  به

 .شد و آرام پشت دستش را بوسه زد خم

نبود اما   شیهاکه خون او در رگ  ی فرزند  ی برا  رفتی در م  جانش

 .اوردندی عشقش به او کم م ی پدرانه جلو ی هاام حستم

 ک یوپانصد پارت#

 .و به سمت حورا رفت دی بور پسرکش کش  ی به موها یدست



 

 .نشست شیکف اتاق، رو به رو ی هاکیبه سرام توجهی ب

 .اش را نثار قرص ماه صورتش کردعاشقانه  نگاه 

 بود؟  کیتار  شیحد عاشقش شده بود که قبل او برا  نیتا به ا  یک  از

 یمعن  شیبا او برا  یکه زندگ  اشی زندگ  لیحورا شده بود دل  یک  از

 کرده بود؟ دایپ

 .عشق بود ی عشقش نبود، معنا حورا

 ...اشی زندگ ی معنا

 .معنا شده بود شیبرا  یحضور حورا عشق و آرامش و زندگ با

 ...قبل او وگرنه

 قبل او چگونه بود؟ اصال

 کردی نگاهش م   ره یکه خ  لی  رینمازش را گفت و با لبخند به ام  سالم

 .چشم دوخت

 ؟ یکنی نگام م ی نجور یچرا ا -

 .رفت و عاشقانه پشت دست حورا را بوسه زد جلوتر



 

 .زد شیصدا آهسته

 .حورا -

 جان حورا؟  -

 :و مردانه لبخند زد و زمزمه کرد کوتاه

 ؟ یکه تاج سرم یدونیم -

 :داد و گفت هی تک لی ریرا به شانه پهن ام سرش

 ؟یدمی که ام یدونیم -

 .دی چادر حورا نشاند و محکم در آغوشش کش ی رو یق یعم بوسه

 .بودیماگر عشق، عشق  شدی آسان م های از سخت عبور

 ودو پانصد پارت#

 ینژادصاحبهاله #

 :کنار حورا برخاست و گفت از

 .رمیوضو بگ  رمیم -

 :زد شی بردارد، صدا یکه قدم از آن قبل



 

 ل؟ ی ریام -

 :و با لبخند جواب داد دیسمتش چرخ به

 جانم؟ -

باال   هدفی سرخ رنگش را ب  حیتسب  ی هاکه با استرس دانه  یحال  در

 :دیپرس کرد،ی م نییو پا

  گفت؟ی دکتر... چ -

آن  یو سع  دیکش  ی قیعم  نفس  بدون  تغکرد  لحنش   ی رییکه  در 

 .شود، جواب بدهد جادیا

.  ام یب  رمی. برم وضو بگ کننی شروع م  ی نگران نباش درمان و بزود -

 .دمی م  حیکامل توض 

دلش را آرام کرده بود،   یکم  ل،ی  ریبخش ام  دیکه لبخند ام  حورا

را به بعد    یهر سوال  دنیتکان داد و پرس  دنیسرش را به نشانه فهم

 .اش موکول کرداز نماز خواندن

 .رفت  مارستانیب  ی بهداشت  ی هاسیاتاق خارج شد و به سمت سرو  از

 ...داشت نماز بخواند ازین



 

عرب  یآرامش کلمات  آن  قلبش سراز  ،یکه  آرامش    کردندیم  ریبه 

 .کردی م

نماز خواندن برده   لیبه دل  یپ  خواند،یمدت که نمازش را م  نیا

 .بود

عرب  خدا کلمات  آن  در  را  جادو  یآرامش    شیهابنده   ی برا  ییو 

 .گنجانده بود

 .داشت  اجیبه آن احت قایروزها عم نیکه ا ی زیچ

 .آرامش وضو گرفت و به اتاق برگشت با

 .خواندینشسته بود و قرآن م یرعلیکنار ام حورا

 .ستادیجانماز ا ی حورا، رو   ی به آن دو زد و سر جا ی لبخند

 وسهپانصد پارت#

 ینژادصاحبهاله #

چند    نیو مانند ا  دیرا که به اتمام رساند، قرآن را بوس  ن یاسی  سوره

 .گذاشت یرعلیسر ام ی روز، باال 



 

 .کنارش نشست نیزم ی او، رو بارنیو ا دیچرخ لی ریسمت ام  به

به صورتش    یبا نشستن حورا، سالم نمازش را خواند و دست  همزمان

 .دیکش

 :گفت یمیبه او انداخت و با خنده مال  ی نگاه

 نمازمو بخونم نه؟ ی کنیصبر نم  -

 :انداخت و جواب داد نییکرده سرش را پا بغض

ام  - بچم مرل ی  رینگرانم   دونمی نم  یو من حت  ضهی. دلم آشوبه... 

پر  هیچطور  شیضیمر م. دلم  اما حت  ی برا  زنهی پر   ی خوب شدنش 

 ه؟یدرمانش چ دونمینم

 .خوب نشه قرار ندارم ِِتا

 .دیفهمی م

 .نداشت ی هم حال بهتر خودش

 .تر از حورا بود شانیپر یبس دیشا و

 .دیفهمی و او کامال م دانستینم ی ماریب اتیاز جزئ حورا



 

 .دانستیم اتیمجهول بود و او با جزئ شیروند درمان برا حورا

نداشت و او... نگران    ی حضور پدر و مادر آرش خبر  تیاز اهم  حورا

 .بود تیاهم نیا

 .کمد کوچک اتاق گذاشت ی سکوت جانماز را جمع کرد و رو در

 .و دستش را گرفت دیسمت حورا چرخ به

 .دهد حیکرد آرام توض  یمبل نشست و سع  ی با او رو همراه

 ی عمل جراح  هیکامال خوب شدن به    ی برا  یعل  ری حورا، ام  نی بب -

 .داره اجیاحت

کرده به دروغ هم که شده آرامش    یسع  د،یرا که د  اشده یترس   نگاه

 .کند

 پانصدوچهارپارت#

 :وارد کرد و با آرامش گفت شیهابه انگشت ی فشار

 .دورت بگردم. روند درمانشه ستیخطرناک ن -

 ...به من اعتماد کن تو



 

 :کرد و آهسته گفت  یرعلیرا حواله ام اشی نگاه اشک حورا

 ...یجراح ی برا کهیکوچ یلیخ -

 :جواب داد ی به علم پزشک نانیبا اطم بارنیتکان داد و ا ی سر

ام  کی کوچ  ی هابچه - از  اتاق عمل رفتن و مشکل  یرعلیتر   یهم 

کشوره   ی دکترا  نیاز بهتر  یکی. دکتر مهرجو  ومدهین  شیبراشون پ

  .حورا

ام  ص یتشخ  یوقت جراح  یرعلیداده  م  یبا  خوب    شهیخوب  پس 

 .شهیم

 :و گفت دیآب دماغش را باال کش حورا

 شه؟یعمل م یک -

ثان  ی را رو   شی هالب  لی  ریام با   هیهم فشرد و بعد از چند  مکث، 

 :جواب داد اطیاحت

 ...داره... هم اون، هم منو تو و هاشی آزما ی سر هی -

 :بپرسد ی موجب شد با کنجکاو  لی ریام مکث



 

 ؟یو ک -

 .حورا دوخت ی هابه چشم م ینگاهش را مستق لی ریام

 .خالم و همسرش. پدر و مادر آرش -

 :و گفت  ستادیس اتر با

ا - داره؟ توروخدا   اجیکه به ماها احت  یچه عمل  نیاونا چرا؟ اصال 

 .جون به لبم نکن لی  ریراستشو بگو ام 

 پانصدوپنج پارت#

 .گرفت شیهاانگشت  انیحورا را م ی هاو شانه ستادیا

 .حورا جان ستیهم ن  یاسمش بد باشه اما به اون سخت دیشا -

 :و گفت دیپر لی ریحرف ام نیب  طاقتی ب

  .حرف بزن تورو قرآن -

 :و آرام گفت  دیکش ششیبه ته ر یدست

بهتر  لیدخ  یرعلیام  ی مار یب  ی تو  یچون عامل وراثت - و   نیبوده 

عمل هم   ی مغز و استخوان. برا  وندیراه درمان، عمل پ  نیتریقطع



 

تا    می و رو بسنج  یعل  ریام  کینزد  ی آدما  ی تمام فاکتورها  میدار  از ین

 ...نیتر  کینزد

 .دند یکرد هر دو گوشش سوت کش احساس

 .د یشنینم ی زیچ گرید

  ش ی از صحبت ها  ی بود اما درک  لی  ریام  ی هابه لب   ره یخ  نگاهش

 .نداشت 

 :لب زد ی تلو خوران عقب رفت و با ناباور تلو

 ل؟ی ریام  یگیم ی...وند مغز و...استخوان؟ چیپ -

 .که اجازه نداد ردیسمت حورا رفت و خواست در آغوشش بگ  به

 :سرش را تکان داد و گفت ی و ناباور هیگر با

 .بچم ی ... والی ریام ی مغز و ...؟ وا وندیپ -

 :تن لرزان حورا را در آغوشش گرفت و گفت ی سخت به

 ط یبا شرا  ،یرعلی ام  ن یع   قای دق  ایحورا هزاران بچه در سراسر دن -

 .شنی و کامال خوب م  دنیعمل و انجام م نیا یرعلیام



 

 :و با هق هق گفت  دی کوب لی  ریام نهی را به س جانشی ب مشت

 ؟یچ شنیاگه بچه من جز اونا باشه که خوب نم -

 پانصدوششپارت#

دست  صورت با  را  خ  شیهاحورا  و  گرفت  چشم  رهیقاب    ی هادر 

 :اش، جواب داداز اشک سیخ

 ست؟یگناه ن  نیبزرگتر ی دی محورا مگه ناا -

 :تکان داد و کوتاه لب زد دییسرش را به نشانه تا هیگر با

 .هست -

 :زد و با آرامش گفت ی کوتاه لبخند

 نکهیو بدون ا  یرعل یکه ام  ییمن. خدا  ینباش زندگ  دیپس ناام -

 .کنهی پس حتما حفظش م ده،ی بهت بخش  یمنتظرش باش

 !یآرام شده بود...اما فقط کم  یکم

 .ستادیگذشت و کنار تخت فرزندش ا لی ریکنار ام از

 .گذاشت  یرعلیام  یشانیپ ی را رو دستش



 

 .دیکش سشیخ ی هاپلک ریبه ز  یگرفت و دست ینفس

 .شدی م  دیاز رحمت خدا ناام دینبا

 ...وقت جا زدن نبود االن

 :نگاه کند، آرام و قاطع گفت  لی ری به ام نکهیا بدون

 ش؟یآزما ی برا  میبر دیبا یک -

حال  لی  ریام در  و  زد  لبخند  درد  آغوشش    یبا  در  پشت  از  که 

 :جواب داد د،یکشی م

 .زمیفردا اول وقت عز -

_______________ 

ام  هر به د  لی  ریچه  بود که خودش  پدر و مادر   دنی اصرار کرده 

 .رفتیآرش برود، نپذ

 .شدی پنهان م لیریپشت ام دیانب بارنیا

نبود،    نیا بار بحث شناسنامه و ثابت کردن حالل بودن فرزندش 

 .حفظ جانش بود



 

  لی  ر یامروز آمده بود و از بخت بدش نه او و نه ام  هاشیآزما  جواب

 .را نداشتند  وندیپ ی الزم برا ی فاکتور ها

 .ها بودندشان آنشانس  تنها

 .کردی م شانیاما راض افتادی م  شانی به پا  شده

 پانصدوهفتپارت#

ام  ینگاه  مین ماش  لی  ریبه  در  او  خواسته  به  بود    نیکه  نشسته 

 .انداخت و زنگ در را فشرد

محکم   یاسترس  تمام ظاهر  پشت  را  داشت  و که  کرد  پنهان  اش 

 .منتظر ماند

 .دیمادر آرش را شن ی که صدا د ینکش یطول

 ه؟یک -

را پنهان کند. آب دهانش را قورت داد و    شیکرد لرزش صدا  یسع

 :کوتاه گفت

 .حورام -



 

 .در باز شد ،ی گریپرسش د چیتصورش، بدون ه برخالف

 .و آرام داخل رفت دیکش  یقیعم  نفس

راحت    ل ی  ریام  امدنیاز ن   الش یرا پشت سرش بست تا خ  اطیح  در

 .باشد 

 .خواستیحضورش را نم بارنیا

تحق  خواستی نم  دلش شاهد  بود،  شده  همسرش  که    ر یحاال 

 .باشد  شیهاشدن

 ی اکه توجهکند، بدون آن  ی سازمبادا ذهنش خاطره   نکهیترس ا  از

 .به سمت خانه رفت عیبکند، سر  اطیبه ح

از خانه خارج شد و منتظر نگاهش   ی جد  یخانم با نگاه  ن یمیس

 .کرد

 :انداخت و گفت نییرا پا سرش

 .سالم -

 :گفت ی که جواب سالمش را بدهد با طلبکارآن بدون



 

 ؟ ی اومد یچ ی برا -

 پانصدوهشتپارت#

 رون یاز آن که حورا فرصت پاسخ داشته باشد، منصور خان هم ب  قبل

 :گفت ت یو با عصبان ستادی آمد و کنار همسرش ا

 ؟ ی خوایم یچ نجایا -

 :و گفت دیکش  یقیعم  نفس

 .سالم -

 :زد و با تمسخر گفت ی خانم پوزخند نیمیس

 دختر حاج فتاح؟ یچاق سالمت ی اومد -

پا  سرش ب  نییرا  و  لحن تمسخرآم  توجهی انداخت  جواب    زشیبه 

 :داد

 .کنم ی باهاتون حرف بزنم، خواهش م دیبا -

 :جلوتر آمد و گفت یخان قدم  منصور



 

چند ماه نامزد    ؟ی با ما داشته باش  یتونی م   یتو چه حرف مشترک -

 .و تمام! حرف مشترک ما آرش بود که رفت  ی پسر مرحوم من بود

 :ها دوخت و جواب دادرا به آن نگاهش

 .ارجمند ی تون آقااما بچش هست! حرف مشترک ما االن نوه  -

 .دیبلند خند ی و با صدا یعصب

 :خانم با اخم گفت  نی میس  د،یبگو  ی زیاز آن که منصورخان چ  قبل

 ؟یهست   یتو چه جور آدم  ؟ی به دروغت ادامه بد  ی خوای هنوزم م -

اش به عقب هول   تیخان گوشه چادرش را گرفت و با عصبان   منصور

 .داد

  ر یتون! کدوم نوه؟ بچه من از زتون...نوه. نوه طهیسل  رونیگمشو ب -

کرد تو؟ فک  رحم  تو  کاشته  تخمشو  و  اومده  در  هالو   یخاک  با 

  ؟یطرف

تون که االن نوه  ی ماه بعد از مرگ بچه من تو چه جور حامله شد  دو

 ی زیچ  نجای. ایدختر حاج  شیپدر واقع  شیبرو پ  ؟یکنیتون منوه 

 .ماسهی به تو نم



 

 پانصدونه پارت#

 :زد ادیبغض چادرش را از حصار دستان پدر آرش جدا کرد و فر با

  !من نوه شماست. پسر آرش  یرعلیام  نیچه نخوا  نیآره! چه بخوا -

 :آورد و ادامه داد  نییرا پا شیصدا

خدا - م  ییبه  ام د یپرستی که  قسم،  مقدسات  تمام  به    ی رعلی. 

 .ارجمند  ی آقا  می خوایاز شما نم  یالیشماست...نه من و نه بچم رنوه 

  دم یو امضا م  امیم  نیکه بخوا   ی هر محضر  ن،یهر جا که بخوا  اصال

 .بهتون 

 :گفت  هیو با گر دیخانم چرخ ن یمیسمت س  به

. زنده موندن بچه من به  نیکن ی... حال منو درک م نیشما مادر -

  .استشما وابسته

خانم جلو آمد و    نی میس  د،یبگو  ی زیاز آن که منصورخان چ  قبل

 :دی کوتاه پرس

 وابسته ما؟ -



 

 :زد و گفت ی پوزخند منصورخان

 پول درمان بچتو نداره؟  ست؟یشوهرت ن لی ریمگه ام -

و رو به حورا   دیحرف همسرش پر  ن یلند ب ب  ی خانم با صدا  ن یمیس

 :گفت 

 وابسته ما باشه؟ دیزنده موندن بچت چرا با -

خانم دوخت و  نیمیو کنجکاو س جینگاهش را به صورت گ هیگر با

 :گفت 

 !پسرتون  ی هایبچگ   ن یبدن داره... ع   یمنیا  ستمینقض س   ی ماریب -

الزم    ی فاکتور ها  لی  ریمغز و استخوان بشه اما من و ام  وندیپ  دیبا

. پدر و مادر منم فوت کردن... تنها شانس زنده  میندار  وندیپ  ی و برا

 !نییموندن بچم شما

 پانصدوده پارت#

 .را در دل حورا روشن کرد د یشان، نور ام شوکه و نگاه  وتسک

 .را گرفت شیهادست  اطیخانم رفت و با احت ن یمیسمت س  به



 

تون تقاص اصال من بد! اما چرا نوه  اد،یاز من خوشتون نم  دونمیم -

 منو بده؟  ی بد

 :به آن دو انداخت و گفت ینگاه  منصورخان

 ... از کجا معلوم که -

 :زد ادیفر هیخانم با گر نیمیس

پسرم  نیبذارم ع ؟یبس کن منصور! اگه واقعا بچه آرشم باشه چ -

 پر پر شه؟

چ  یاخم   منصورخان خواست  و  و   دیبگو  ی زیکرد  نداد  اجازه  که 

 :زد ادیمجدد فر

  آرش و داره؟  ی مار یب  ینی بینگو. مگه نم یچیه -

 :آورد و با بغض ادامه داد نییرا پا شیصدا

 !ومدینم نانیبا اطم نیاگه ...اگه بچه آرشم نبود ا -

 :و گفت دیبه سمت حورا چرخ  سپس

 اون... اون بچه... نوه منه؟ گه؟ید ی گیراست م -



 

کرد و    نییسرش را باال و پا  داد،یامانش نم  هیکه گر  یدر حال  حورا

 :گفت 

به روح آرش، پسر من نوه شماست.   م،یپرستی که م  ییآره، به خدا  -

ب د   مارستانیب  نییایاصال  ا   ی تست  ولنیریبگ  ی ان  توروخدا   ی... 

 .نیجون بچمو نجات بد

آب  ن یمیس رد خانم  دست،  پشت  با  و  داد  قورت  را  دهانش 

 .را زدود شیهااشک

نظاره   ی نگاه در سکوت  که  منصور خان  و به  انداخت  بود  گرشان 

 :قاطعانه گفت 

 .مارستانیب  مییای . ممیآماده بش میریما م -

 ازدهیپانصدوپارت#

 دن یشروع به خند  خت،یری که اشک م  یدر حال  یشدت خوشحال  از

 .کرد

 :دهنش گرفت و گفت  ی را جلو دستش

  .شکرت، شکرت، شکرت ایخدا -



 

 .خواستیرا م لی ریاالن دلش ام اورد،ی دوام ب نتوانست

 ل ی  ر یرا بر برداشت و شماره ام  لشیها بالفاصله موبااز رفتن آن   بعد

 .را گرفت

 .بوق اول جواب داد همان

 شده؟ یجانم حورا؟ چ  -

 :جواب داد گرفته ی زد و با همان صدا  ی بغض لبخند با

 !اطیداخل ح ایب -

 .در رفت ی را قطع کرد و دوان دوان جلو تماس

زمان  خواستینم س  ی تا  و  خان  منصور  همراهش    ن یمیکه  خانم 

 .برود رونیب  اطیاز ح شوندی م یراه

ام  از اگر  او تقس  اش یو خوشحال  دید یرا نم  لی  ریآن سو  با   میرا 

 .کم داشت ی زیانگار چ  کرد،ینم

 .دی پشت در رس زین لی ریبا باز کردن در، ام همزمان

 .به حورا انداخت  ینگران و عصب ی نگاه



 

  ت یبزند با عصبان   یقبل از آن که حورا حرف  انشینگاه گر  دنید  با

 :گفت 

 .نی مقصر خودمم. تو برو تو ماش  ،ییایتنها ب  ذاشتمی م دینبا -

هر دو   ریاز کنار حورا گذر کرد، دستش اس  تی که با عصبان  نیهم

 .دستش شد

 :و گفت دیبه سمت حورا چرخ یسوال

ام  ی پا - م  یرعلیجون  کوتاه    ونهیدر  نخواه  پسرمون.  حورا. جون 

 !امیب

 :گفت  لی ریتکان داد و در جواب ام ی لبخند سر با

 ان یشدن ب  ی... راضلی  ریشدن ام  ی. راضزمیعز  ستین  ی ازینه! ن  -

 .مارستان یب

__________________ 

 پانصدودوازدهپارت#

 ینژادصاحبهاله #



 

پا  یزمان  از ب  شانی که  به  در   ی اگذاشته بودند، ولوله  مارستانیرا 

 .جانش افتاده بود

 ...هراس داشت زیهمه چ از

که فرزندش   ییاز فرداها  اش،یاز عمل جراح  ،یرعلیام  رش یپذ  از

 .رندیو ممکن بود او را بگ شدیخوب م

 .و همه موجب شده بود طپش قلبش باال برود همه

 .به منصور خان و همسرش انداخت ینگاه  مین

  ن ی میو اخمالود منصورخان در مقابل چهره نگران س   ی خنث  افهیق

 .کرده بود جادی ا ی اخانم، تضاد مسخره

نم  ی طور  به نت   دیبا  دانستیکه حورا  ا  ی اجهیچه    یهمراه  نیاز 

 .ردیبگ

ها حرکت کرد حورا زودتر از آن  دند، یکه رس  یرعلیاتاق ام  کینزد

 .تا در را باز کند

 :اتاق را تا انتها باز کرد و کوتاه گفت  در

 .دییبفرما -



 

مکث به    ی اخانم بدون ذره  نیمی اما س  ستادیهمانجا ا  منصورخان

 .سمت تخت حرکت کرد

داده بود دوخت و بعد  هیتک واریکه به د لی رینگاهش را به ام حورا

 گریخانم رفت و سمت د  نی میکوتاهش، به سمت سلبخند    دنیاز د

 .ستادیتخت ا

که به چهره مادر آرش نگاه کند، تمام حواسش را معطوف    نیا  بدون

 .فرزند غرق در خوابش کرد

 .با نگاهش معذبش کند خواستینم

 .بود  دایبه آرش، از همان دور هم هو  یرعلیاز اندازه ام  شی ب  شباهت

شباهت خواهد   نیبه ا  یاو، پ  دنیبا د  یهر کس  دانستی م  یبه خوب  و

 .برد

 زدهی پانصدوس پارت#

 آبروی بب ینج#

آرام و دو دل   د،یلرزیکه تمام وجودش م  یخانم در حال  نیمیس

 .گذاشت یرعلیگونه گرم ام ی دستش را جلو برد و رو



 

 .باز شد  یبه لبخند تلخ لبش

 :زد و لب زد یآرام بماند، هق نتوانست

 ...آرش -

 .برداشت و به او دوخت یرعلیرا از ام انشینگاه گر حورا

به   هیبرداشت و با گر  یرعلیگونه ام  ی خانم دستش را از رو  نیمیس

 .سمت در رفت

 :و گفت ستادیهمسرش ا ی به رو رو

 ...تخته ی بچه آرشم رو  ایمنصور... ب ایب -

پنجه گرفت    انی رنگ منصورخان را م  ی اانداخت و کت قهوه   دست

 .کشاند  بایو همراه خودش تقر

رس  به با    دند، ی تخت که  و  بالفصاله خم شد  و  رها کرد  را  او  کت 

 .را برداشت  یرعلیام اطیاحت

 .دییفشرد و بو نهیرا به س او

 ...دادیآرشش را م عطر



 

 .از بر بودند ی فرزندشان را از همان نوزاد ی ها بو مادر

 ...نداشت فراموش کنند  امکان

 .نبود ایدن کیاگر جسمشان در  یحت

... دادیپسرش را م  ی در آغوشش، بو  دهیآرم  ی سالهکیکودک    حال

 .آرشش ی بو

 .د یو بوس دییبدنش را بو ی جا ختیریاشک م صدای که ب یحال در

 .را به منصور خان دوخت و کودک را به سمتش گرفت  نگاهش

موها  نش،یبب - چال  ی همون  حالت    یچونه...حت  بود...همون 

 ...اَبروهاشم آرش

 پانصدوچهاردهپارت#

بلع بغض مردانه  منصورخان را  با همان ظاهر خشک  دیاش  که   یو 

 .گرفت نیم یکودک را از س اط یداشت، با احت

 ...با او بود حق

 .استرا در آغوش گرفته  سالهکی دوباره آرش   کردیم احساس



 

 .ردیخودش را بگ ی جلو نتوانست

 .ستیگذاشت و مردانه گر یرعلیشکم ام ی رو را  سرش

 نیا  دنیکه در سکوت هر دو نظاره گر بودند، با د  لیریو ام  حورا

 .ختندیرا کنار گذاشته و اشک ر ی صحنه خوددار 

 .خانم دوخت نیمیآلودش را به سنگاه اشک حورا

 .ندارد ی هوشیتا ب ی اکرد فاصله احساس

 .تخت را دور زد و به سمتش رفت ینگران با

 .را گرفت و همراه خودش به سمت مبل  برد دستش

 :انداخت و لب زد لی ریبه ام  ی نگاه

 .زحمتی ب اریآب ب -

 .رفت رونیو ب دیکش شیهاپلک ریبه ز  یدست لی ریام

ام  حورا همچنان  که  منصورخان  به  را  نگرانش  در   یرعلینگاه  را 

 .انداخت کرد،یم هیآغوش گرفته و گر

 :سمتش رفت و آرام گفت به



 

 .نیراحت تر ن،ینی بش دییآقا منصور، بفرما -

سمت مبل   یحرف  چیبه حورا انداخت و بدون ه  یخان نگاه   منصور

 .رفت

 :به حورا انداخت و گفت ی ااش، نگاه شرمنده با نشستن همزمان

 ش؟یآزما ی برا میبر یک -

 :کوتاه جواب داد حورا

 ؟ یان ا  ی د -

 :لبخند زد و گفت  تلخ

 .عمل ی کارها ی نه...برا -

-----‐------‐-----------‐---- 

 وپانزدهپانصد پارت#

 ” سال بعد کی“ 

ثان  دشید  هیگر قلبش  تند  ضربان  و  بود  کرده  تار  آرام   ی اه یرا 

 .گرفتینم



 

 .ند یبی م ی داریکربال را در ب شدیهم باورش نم هنوز

 ...و پسرش لی ریهم همراه با ام آن

همان نذر    دیو شا  نیحس  امام  ونی که معجزه درمانش را مد  یپسرک

 .بود لی ریام

 .دوخت نیالحرمن یب  ی جا ی آلودش را به جااشک نگاه 

عمر    یاش را در ذهنش حک کند تا باقهر نقطه   خواستیم  دلش

 .را نداشته باشد  نجایا دنیحسرت کم د

حالت ممکن    نیتر ن یریبود و حاال به ش  اشیشگی هم  ی آرزو  کربال

 .اجابت شده بود شیبرا

 .کردیلبخند خدا را احساس م بیروزها عج نیا اصال

که مصادف شد با عقد افرا و    یرعل یدرمان ام  انیبعد از پا   خصوصا

 !محسن در حرم امام رضا

التگذشته   ی هازخم  یکی   یکیانگار که خدا هم داشت     ام یاش را 

 .دیبخشی م

 از نگاه مهربانش؟  ترنیریش ی زیچه چ و



 

را   گرشیوارد کرد و دست د  یرعلیبه دست کوچک ام  یآرام  فشار

 .گذاشت  نهیس ی به رسم ادب رو

 :خم کرد و با بغض لب زد یرا کم سرش

بِفِنآئِکَ  - حَلَّتْ  الَّتى  ااْلَِرْواحِ  عَلَى  وَ  عَبْدِاللَّهِ  اَبا  یا  عَلَیْکَ  اَلسَّالمُ 

اَبَداً ما بَقیتُ وَ بَقِىَ اللَّیْلُ وَ النَّهارُ وَال جَعَلَهُ اللَّهُ  عَلَیْکَ مِنَّى سَالمُ اللَّهِ  

عَلى عَلِىِّ بْنِ الْحُسَیْنِ   وَاخِرَالْعَهْدِ مِنَّى لِزِیارَتِکُمْ اَلسَّالمُ عَلَى الْحُسَیْنِ  

 وَ عَلى اَوْالدِ الْحُسَیْنِ وَ عَلى اَصْحابِ الْحُسَیْنِ

 وشانزدهپانصد پارت#

 .دوخت لی ریبرداشت و به ام  نیرا از حرم امام حس نگاهش

تار و پود قلبش    یک   آمدینم  ادشی  ی که حت  ی مرد و چگونه در 

 .بود شیهااش بسته به نفس گرفته بود، و ... حاال نفس  ی جا

 .رفتیقولش نم  رفتی که سرش م ی مرد

 .را بارها و بارها تجربه کرده بود نیاو ا  و

کم  لی  ریام و  داد  پاسخ  لبخند  با  را  جلو  ینگاهش   ی پا  ی بعد 

 .نشست یرعلیام



 

 :و آهسته لب زد دیرا بوس اشی شانیپ

 ...دارم نیمن تو رو از امام حس -

نگاهش    ی نیرینداشت، با لبخند ش  شیهااز گفته   یکه درک   یرعلیام

 :دوخت و کودکانه زمزمه کرد لی ریرا به ام

 .بابا -

 :فشرد و با تمام وجود زمزمه کرد نه یبغض او را محکم به س  با

 .بابا یعل  ریجانِ بابا... ام -

 :نشست و عاشقانه گفت  نیزم ی با لبخند کنارشان رو حورا

وقت    جیکربال! ه ،یرعلی...تو، اممهیزندگ  ریتصو  نی ترقشنگ  نجایا -

 .کنم یو فراموش نم ریتصو نیا

را رها کند، نگاهش را به    یعل  ریام   ی ابدون آن که لحظه   لی  ریام

 :حورا دوخت و گفت

 ...رو از تو دارم. همهدمیسف اسِیام  تو ونیمن همشو مد -



 

را   لی  ریکه همچنان گردن ام  یرعلیکوتاه ام  ی به موها  یدست  حورا

آرام لب   لی  ریدر نگاه مهربان ام  ره یو خ  دیبود کش  دهیسفت چسب 

 :زد

 .حورا ی نذرت قبول معجزه -

 

 ان یپا

   ینژادصاحب هاله

 


