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 وزدیه گاه مم مالیمی کیاست، نس یزییک بعد از ظهر خنک پای

 . رقصاندیو برگ درختان زرد را م

 ن نگاهمیکنم آخریک کوچه خلوت پارک میزم را در یرخش عز

 .اندازمینه میرا به آ

 ه دختر بچهیشب یان آن مقنعه سرم هایش در میصورتم بدون آرا

 .شده یرستانیدب یها

 که دارم نگاه تخس و پر میبا وجود چهره بچگانه و معصو

 نهفته ین نقاب چه عجوب هایزند، در پس ایاد میطنتم فریش

 .است

 آقا فرستم و به سمت دفتر حاجیم را داخل مقنعه میها یچتر

 .دارمیگام بر م

 شلوغ و یابانیوسط خ یمیک ساختمان قدمیدفترش طبقه سو

 .پر رفت و آمد است

 ه را پشتد حدود چهل پلیفاقد آسانسور است و من باساختمان 
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 ...سر بگذارم تا برسم

 دردسرسازش یهیبه روح مامان بزرگ و ارث یر لب به فاتحهایز

 .بخشممیم سرعت یفرستم و به گام هایم

 گذاشت، آنینو هاش جا م یه ملک املک برایارث یهر مادربزرگ

 .یآن هم چه عمل کوله بار ما گذاشت، یامرز اعمالش را رویخدا ب

 شد تا حداقلیف بابا و مامان میام حر ین زبان دو متریکاش ا

 .کردیت مین قبول مسئولیریمن ش یبه جا

 یقیستم، قبل از فشردن زنگ نفس عمیایم یدفتر حاج یجلو

 .کشمیم

 یقش لبخندخوش اخال یشود و منشیبعد در باز م یلحظات

 . پاشدیم میمانه به رویصم

 نیدفتر اول یمیون قدیدن دکورا سیا دبه محض ورودم و ب

 است . عتیقه رسد یکه به ذهنم م یا کلمه

 

 شده با طرح یک ستون گچکاریشده و  یدکاریسف یوار هاید
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 .گل و بوته

 از آن مدل ها یمیو قد یخاکستر یوتریو کامپ یز آهنیک می

 .تورش مثل صندوق بزرگ و زمخت هستیکه مان

 .شده یسیخوشنوکاد که یبزرگ ون  یک تابلویو 

 د خانم شاملوییکند: بفرمایاتاق اشاره م یبه در بسته یمنش

 .آقا منتظر هستن حاج

 یکه رو یدن فردیشوم، با دیزنم و وارد میبه در م یتق ها

 ز اطراف شده و توجهم جلبیال آنالیخیمقابل نشسته، ب یصندل

 .شودیاو م

 شبرنگ ینگاه یول یمعمول یک مرد جوان، چهارشانه، با چهره ای

 .قیو عم

 . دیآیم کالفهبه تن دارد و بنظر  یکت و شلوار رسم

 یخال یبه جا ینم و نگاهینشیش م یآرام رو به رو ییبا گام ها

 .اندازمیحاج آقا م
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 ستن؟یشوم: حاج آقا نیاز نبودش متعجب م

 .دهد: رفته نمازیمرد کوتاه و سرد جواب م

 .کنمیرها م یمبل چرم یکشم و خودم را رویم یر لب هوفیز

 .ز کنمیکنم دوباره صورت مرد مقابلم را آنالیفرصت م

 یدارد، فک خوش تراش و مردانه، ول یش کمیره، ته ریت یپوست

 است، به جز نگاهش که یچهرهاش کامل معمول یه اعضایبق

 .ره استین خیق و ترسناک به زمیعم ی اه چالهیه دو سیشب

 . کندین نگاه خاص توجه آدم را جلب میهم اصال

 مچ نگاهم را یآورد و وقتمینگاهم سرش را باال  ینیبا سنگ

 . زندیم یرد پوزخندیگیم

 ژکوند یدهم و لبخندید زدنم ادامه میتصورش به د خالفبر

 ش،لویتح

 ...فتهیواال مردک خود ش

 .شودیوارد اتاق م یقه بعد حاجیچند دق
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 .کنمیم مستم و سالیایبه احترامش م

 

 

 ده و اشارهیال و احوال خانواده را پرسح یشگیهم یبا مهربان

 .مینیکند بنشیم

 مآورد، حاج آقا ک یم یما سه نفر چا یبرا ینکه آبدارچیبعد از ا

 :ح علت حضورم در آنجایکند به توضیکم شروع م

 دفترم یاریف بینکه خواستم تشریخب خانم شاملو، علت ا -

 .رو قبل سفرتون مطرح کنم ید مسئله مهمینکه بایا

 ن ماجرا قرار دادم ویان ایه پدرتون رو قبل از شما در جرالبت

 .شون رو گرفتمیت ایرضا

 ش بازیل حرف هایر است از تحلیر گید یکه مغزم کم ییاز آنجا

 گرفته؟! پدرم که چند یچه کار یت پدرم را برایمانم، رضایم

 خودش به زور مرا ت داده بود، اصالیسفر رضا یش برایماه پ

 . ن سفر کردیمجبور به قبول ا
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 د: مطابق قانون عربستان، سفریگویام شده و م یمتوجه سردرگم

 . ر چهل سال ممنوعهیه زطالق ا میمجرد و  یاخانم ه یحج برا

 ین صورت مانعیهمراهشون باشه، که در ا ینکه محرمیمگر ا

 .نداره

 

 

 دانستم وگرنهین قانون را نمیشوم، ایک لحظه ذوق زده می یبرا

 .تیر بار مسئولیفرار کردن از ز یبرا شدیم یزیدستاو

 :کشدیه طول نمیشتر از چند ثانیام ب یاما عمر خوش

 بها رو انتخا یاز هم کاروان یکین جور مواقع یما اکثرا تو ا -

 ... یم برایکنیم

 ش را اسلوموشنیماند و صدایخکوب مینگاهم به دهانش م

 .ن مشکل حل بشهیشنوم: عقد موقت تا ایم

 یتش رویبنده هستن و من از حساس یمیصم پدر شما دوست

 یکاروان خواستم برا یشما با خبرم، از فرد مورد اعتمادم تو
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 .انینجا بیت به ایقبول مسئول

 .چرخدیآقا به سمت مرد مقابلم م نگاهم از حاج

 کشند و نگاهشیگر را در آغوش میمانه هم دیمرد صم یابرو ها

 .آورد یباال م یهاه لحظ یرا برا

 ش رایمغزم حرف ها یدهم و با دوباره توینم را قورت مآب دها

با  د عقد موقت شوم، آن همیسفر حجم با یکنم، گفته بود برایدوره م

 ! ن مجسمه ابول الهول؟یا

 گروه را به ناچار قبول کرده بودم، اصال ین سفر حج اجباریمن ا

 ن سفریا یخورد، آن وقت بخواهم برایها نمن فضایابه من  یخون

 هم بدهم؟ یاجبارعقد موقت ک یه تن ب

 .ام بلند شود کنم االن است که دود از کلهیحس م

 .د با پدرم صحبت کنمید من بایم : ببخشیگویرو به حاج آقا و م

 ک گوشهیکنم و یدهد، با عجله اتاق را ترک میسرش تکان م

 .رمیگیافته شماره پدر را میخلوت 

 زدم و او که تمامآورد بد موقع زنگ یادم میبآلودش خوا یصدا
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 . ک بوده، حاال در استراحت استیشب را کشید

 ؟ین موقع زنگ زدیشده ا یچ ییدا تویالو ش -

 م یجا یب یآقا را به خاطر آورده و دلسوز شنهاد حاجیدوباره پ

 هن نقشیبابا بابا از دست شما و ا یزنم : وایپدر را کنار م یبرا

 .هاتون

 یکشم تا از سر خشم بیم یقین نفس عمیدهم به ماشیه میتک

 رفتن ید برایدونیر کاروان، مینکنم: من اومدم دفتر مد یاحترام

 بهم داده؟ یشنهادیبه حج چه پ

 انیرون داد: آره بابا جان از اول هم در جرینفسش را با مکث ب

 .ن قانون بودمیا

 و مجبورم یدونستیفشارم: ممیم را بهم  یبا حرص دندان ها

 کنم؟ ن سفر رو قبولید ایکرد

 ن کار شدم، وگرنهیبه ا یمن به خاطر شروط و شروط شما راض

 .ندارم یارتیبه سفر ز یعلقه ا

 ن طور تحت فشار قرار داده،ینکه مرا ایکنم پدر از ایحس م
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 :خنددمیش دارد یمسرور است و چشم ها

 هین حج ارثیادت نره ای، در ضمن  یکنمی یدخترم چرا لجباز -

 ت نرفته که مادربزرگت چقدر نگرانادیتوئه،  یحاج خانم برا

 .نذرش بود

 ! ا بمونه؟یرزن چشمش به دنیپ یخوایم

 آورم، با آنیامرز را به خاطر میچهره بامزه مامان بزرگ خدا ب

 ان چاقینشست و قلیوان خانه باغش میا یگلدار رو یروسر

 .کردیم

 د، وجدانم شروعیآیرون میم بیان لب هایاز م یار آهیاخت یب

 ؟ اونمیرزن رو ادا نکنیاد نذر پیدا دلت میحت: شینص کند بهیم

 !شتر دوست داشت؟ینوه هاش بهمه یکه تو رو از  یمامان بزرگ

 زم من پدرتمیدا جان عزیچد: شیپ یم یپدر دوباره در گوش یصدا

 که یتو هستم، مطمئن باش اون آدم یندهیشتر نگران آیاز تو ب

 بار دوم آزار یبرا ذارم دخترمیکرده مطمئنه، من که نم یمعرف

 ...نهیبب
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 ادهیدانم دارم زیپاشد، ممیزخم قلبم  ین حرفش نمک رویهم

 .کنمیم یرو

 د وسطین سفر را قبول کرده بودم، نبایمن به خاطر مامان بزرگ ا

 .آوردممیراه کم 

 شوم به دفترمی یکل من و پدر، باالخره راض ک ربع کلیبعد از 

 .حاج آقا برگردم

 دنم دریت با من آمده است، با دیمحرم یراکه ب یمرد یچهر ه

 ع کارو تمومید: اگه ممکن سریگویت میرود و با جدیهم م

 ...شهمیرم ید، من داره دیکن

 به یارم ولیسرش فرود ب یام را تویخواهد کوله پشتیدلم م

 .کنمیاحترام حاجآقا تحمل م

 شه شروعیم: اگه میگوینم و با اکراه مینشیم یمبل چرم یرو

 .دیکن

 نیاسید: محمدیگومیاندازد و یبه مرد کنار دستم م ینگاه

 پسرم؟ یآمادها
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 .د : بلهیگویرا میبم و گ ییبا صدا

 

 

 ن تنها مرد مجرد کاروان هست و لطف کردنیاسیدخترم محمد -

 .شنهاد من رو قبول کردنیپ

 ک دختر جوان چهیکردن عقد موقت زنم، یم یار پوزخندیاختیب

 !تواند باشد؟یم یلطف

 را صواب یخوانند و هر گناه یه میک آیقول خودشان  به

 .کنندیم

 یسرپوش گذاشتن رو ین آقا بار ها برایشک ندارم امثال هم

 .ن کار را انجام دادهیش ایها یکثافت کار

 شود، کهینش متوجه تمسخر در نگاهم میز بیت یا چشم هایگو

 .کندیدستش را با خشم مشت م

 . کندیرا حوال هام ممطمئن هستم هرچه فحش بلد بوده 

 قتعقد موک برگه به عنوان سند ید و یگویر لب بسم اهلل میحاجآقا ز
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 ن ب رگه رو مطالعه کن تا در صورتیگذارد: دخترم ایم مینامه جلو

 .کنم یرو جارعقد موقت موافقت من 

 همسفرمعقد موقت ک باره قرار بود یشود، به یهنوز هم باورم نم

 .گذشتیدنش میک ساعت از دیکه تنها  یشوم، آن هم مرد

 دفترخانه دارد، متنش را با دقت یبرگه معتبر است و مهر و امضا

 زانیبا توجه به سفر  ماهه است و معقد خوانم، مدت یم

 .ن کردهاندییک شاخه گل رز تعیه را یمهر

 یاندازم و برایم ینین حسیاسیبه محمد یر چشمیز ینگاه 

 . کنممی یو دستپاچگ احساس خجالت ین بار در عمرم کمیاول

 خواند و من بایم یبه عرب یبرگ ها توسط ما، متن یبعد از امضا

 دهم: قبلتیآرام جواب م ییصدا

 زندیب میاز درونم نه ید، صدایگوین را مین هم همیاسیمحمد

 .ینیحس یباهاش بگو آقا یشمیاوه چقدر زود پسر خاله 

 رهندا یکنم: به تو ربطیدرونم م یحواله صدا ییخفه شو

 .خوادیشوهرمه دلم م
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 اش را بریف دست ین از جا برخاسته کیاسیهمان لحظه محمد

 د : ممنون پس انشاهلل من آخر هفتهیگویم یدارد و رو به حاجیم

 . نمیبیشما رو م

 زم: خب منم رفعیخیشوم و بر میع به خودم مسلط میمنم سر

 .زحمت کنم

 کند ومی یما خداحافظ یبا هر دو یحاج

 .شومین از دفتر خارج میاسیمحمدسپس پشت سر 

 سرد یکند و با لحنیحوال هام م یم نگاه یدر آپارتمان ن یجلو

 !د خانم شاملو؟یه داریله نقلید: وسیگویم یمعمول

 زنمیق میعم یدهم و در جوابش لبخندیسرم را تکان م

 .پارکه یم: بله رخشم کوچه پشتیگویم

 یود، برارینش میکند و به سمت ماشیم یر لبیز یخداحافظ

 .نمینش را ببیستم تا مدل ماشیایم یحس کنجکاو یارضا

 با یرا ندارم، ول BMW ایپ و ظاهر انتظار کمتر از بنز یاز آن ت

 .خوابدیرنگش پف م یست و شش نقرهایدن دوید
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 .ن او نداردیچ کم از ماشیرخش خودم ه

 ال آنکه ممکن است، پدر همچنان خواب باشد، در را بایبه خ

 .شومین وارد خانه مین پاورچیکنم و پاورچیمد باز یکل

 : دیآیپدر و مادر از آشپزخانه م یالمپ ها خاموش است و صدا

 ر نکرده؟یدا دیمنصور ش

 زد: نه عصر بهم زنگ زد،یریم ییال چایخیپدر با همان ژست ب

 .بود یعصبان

 ن پسره آدمید: نکنه اینگران مامان به گوشم رس یدوباره صدا

 .رباره بچه رو آزار بدهباشه د ینادرست

 د و رو به مامان گفت: حاج خانم نفوس بدیش نوشیپدر از چا

 .ن ا عتماد دارمینزن، من به صالح

 ب هیم کشور غریم دختر مجرد رو بفرستیتونیدر ضمن ما که نم

 .ادیسرش م ییک وقت بالی

 .فتید برم شیگه بایم، دو ساعت د ین شام ما رو گرم کن بخوریا

 نینه، بچم از ایدا بشیمهر پسره به دل ش یجد یدخدا کنه ج -
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 . ادیحال و روز در ب

 .در راه است یلیک توطئه فامیداد ین حرف مامان اخطار میا

 سر به راه یلین سفر و عقد تحمیال خوششان من بعد از ایبه خ

 .کور خواندهاند یشوم، ولیآدم م

 روم: اهل منزلیزنم و به سمت آشپزخانه میض میعر یلبخند

 .من اومدم

 :زدیریم میبرا یک استکان چایزند و یمهربان م یمامان لبخند

 .ختم بخوریر یین برات چایدخترم بش یخوش اومد

 .شودین هم از اتاقش خارج میریم شیدن صدایبا شن

 من یک اتاق برایدو خوابه است،  یک آپارتمان نقلیما  یخانه

 .مامان و بابا یبرا یکین و یریو ش

 مان رایک کل آپارتمان نقلیبار یو راهرو یک هال فسقلی

 .دهدیل میتشک

 داشتن یمارستان است و البته با حقوق نگهبانیبابا نگهبان ب

 .تهم خودش نعمت اس ین زندگیهمچ
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 م کهیکردیم یاط دار زندگیو ح ییاویال یقبل تر ها در خانها

 سهم -هابش -شازده پسرشان یکمک به شروع زندگ یبابا برا

 ...درشاش را به عمو فروختپ ی خانه

 مامان هم بازنشسته آموزش پرورش است، با وجود سن و سال

 .مشغول به کار است یر انتفا عیغ یش هنوز هم در مدرسهایباال

 .یدر اومد یین خانم از غار تنهایریبه به ش -

 نیریش یهم برا یک فنجان قهوه فورید و  یگوین را میمامان ا

 .گذاردیم

 وتر سرخ و باد کرده استیاطر کار مدام با کامپش به خ یچشم ها

 .دارد یدانم االن سر درد بدیو م

 گن؟ تو امروز با هم سفرت عقدینا راست میدا مامان ایش -

 ؟یکرد

 خوردیشامش را م یالیخیپدر که با ب یبه رو یبا حرص رو
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 د قبل سفر یبابا و مامان من با ینم: بله به لطف اصرار هاینشیم

 .شدممی محرم یکیبه 

 !؟یجد یند: واینشیزند و کنارم میق میعم ین لبخندیریش

 ره؟یا پیه جوانه یپسره چه شکل

 شگونیش را نیرود و مامان بازومین یریبه ش یبابا چشم غرها

 هیزیوب چا هم خین خانم حیرید : شیگویم یرد و با دلخوریگیم

 .نجا نشستهیبابات ا

 : کشدیبرو در هم مش ایگوشت ین در حال ماساژ دادن بازویریش

 .هیندهام چجوریخواستم بدونم شوهر خواهر آیوا خب م

 ن ندارد کنارمانیریاز ش یدست کم یمامان هم که در فضول

 سفر یامرز برایکه مادربزرگت خدا ب ید: کاروانیگوینشسته و م

 برن،یارت میشتر از محله خود مامان زیحج ثبت نام کرد، ب

 م مون باشه، اسمیقد  یه هایمسان پسره هم از هیاحتمال داره ا

 بود؟ یلش چیو فام

 یلیم: اسمش خیگوید ه م و میبه صورتم م ینیبا اکراه چ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

19 
 

 .منفرد ینین حسیاسید محمد یبود، س یطوالن

 م یقد یه هایاز همسا یکند در ذهنم دنبال ردیمامان شروع م

 !دارد مادر ما هم یگشتن. چه دل خوش

 :دیگومیده، یشهاب هم ارث رسکه به  یتفاوت  یپدر با همان ب

 .مارستانیگه برم بیحل شد، من د  یخب پس همه چ

 کنم تا ازیکند. دست دراز میمام ان تا پشت در بدرقهاش م

 ن پشت دستم زدهیریدرون بشقاب بردارم که ش یها ینیریش

 چاق یدا حواست به خودت باشه ها دوباره داریش ید: آیگویم

 .یشیم

 و دنبه دارد یش که دوبرابر من چربایکل گوشتیبه ه ینگاه 

 ه بشکهیاه، خودت که شبیگه روت سیگ میگ به دیاندازم: د یم

 .یشد

 د: اوال منیگویلنگه دوم خودم است م ین که در زبان درا زیریش

 .ستم که بخوام الغر کنمیهنوز  سالمه و فکر ازدواج ن

 ن یتازه قراره همسفر ا یترشیم یتو  سالت شده دار یول
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 نینم مثل رامیزه ایکلت دوباره بهم برین اگه هی، ببیبش پسره

 .ره هایم

 کنم: مگهمیم را تنگ یچشم ها  یبا حرص از بردن نام آن عوض

 .اریرو جلوم ن ینگفتم اسم اون. عوض

 کیگفت رفته یحانه مید: ریگویباال انداخته و م ین شان هایریش

 چشم یخوایاگه م یعروس خوشگل الغر گرفته، حاال خود دان

 نام برسهیحانه ایو خبرش به گوش خانواده ر یارین رو در بیرام

 .ن پسرهیبرو تو کار ا

 ن پسره خوشگله؟یا یدونیتو از کجا م -

 د: اگه زشت بود، که تویگومیکند و یشش را باز مین نیریش

 خوش و ینجوریتو سرشو و ا یزدیرو م یدفتر و دستک حاج

 .خونه یومدیخرم نم

 کنم: اوهومیزنم و چهرهاش را مجسم میه ام مر چانیدستم را ز

 .پ بودیخو شت یلیخ

 یدهم: ولیدرخشد و من ادامه مین میریش یچشم ها
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 .ش بودیست و شیار هش دویابوط

 بابا که یابویند: اشکال نداره از رخش تو و یچین لب ور میریش

 .بهتره

 .میکنیبا ورود مامان به آشپزخانه هر دو سکوت م

 یبلندم چشم ها یاندازم، موهاینه میدر آبه خودم  ینگاه 

 .بایو لب و دهن ز یطانیش یمشک

 فهلو اضایم و باشگاه هنوز هم ده کیکلم با وجود رژیاما امان از ه

 .وزن دارم

 مان را بهم زد و با کلماتش ین نامزدیکه رام یزالبته از آن رو

 کیبه لطف ژنت یالغر تر شدم، ول ییلویست کیمرا تکه تکه کرد ب

 دایده و الغر دست پیچ وقت به آن اندام کشیخانواده مان ه

 .کنمینم

 ه؟یحانه نگفت دختره که عروسشون شده کین، ریریش -

 یکند : گفت از دوستایگاه سرش م هین دستش را تکیریش

 .بود؟! آهان مستانه یشون، اسمش چ یخانوادگ
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 قلبم را چنگ زده باشد، یکس ییدن اسم مستانه، گویبا شن

 .مسوزیم

 نیلو وزن، رامیو شصت ک یبا آن قد  سانت یدخترک افادها

 .کلک هاسته لیگفت، مستانه شبیشه به تمسخر میهم

 ن پسرهیحاال تو خودتو ناراحت نکن، فقط برو تو کار ا -

 . نیمحمدحس

 .نیاسی: محمدمیگوید میبا تاک

 د: خب حاالیگویطعنه دار م یباال رفته و لحن یبا ابروها

 .نن خایاسیمحمد

 نیحوصله ا من، اصال یجا یبر  یتونستین کاش تو میریش -

 .سفر رو ندارم

 ب خودشیبود مامان بزرگ منو نا یل قحطیدونم آدم تو فامینم

 .کرد

 که یشناسیمنکه دانشگاه داشتم، مامان و بابا رو هم م -

 .ک سفر تا مشهد برم چه برسه تا عربستانیذارن ینم
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 ر منتظرهین سفر غیشو و از ا یفبا یال منفیخیدا جونم بیش یول

 شهیت لذت رو ببر خودت هم ینها ینیشبیر قابل پیو همسفر غ

 . یجانیه ی کشته مرده یگفتیم

 م هیبا ورود سرآس یبرد ولین مرا به فکر فرو میریش یحرف ها

 حانهیشود: دخترا شهاب و رمیمامان به اتاق رشته افکارم پاره 

 ن حرفها رویو اعقد موقت حبت ادتون باشه صینجا، یان ایدارن م

 .د هایشهاب نکن یجلو

 زند : آخهیکشد و پوزخند ممیبلندش  یبه موها ین دستیریش

 .رت دارهیغ یلیداداشمون خ

 .ادت نرهمین احترایرید : شیگویمامان هشدارگونه م

 در چشم شهاب و همسرش است ین سفر من خاریدانم ایم

عقد اجباری ن یا یهانهن ممکن بود حسادت شان را به بیهم یبرا

 بروز

 .دهند

 .میزنینم ینگران نباش مامان جون ما حرف  -
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 :میگومیش گوشش یدهد و من پین مین صورتش را چیریش

 .مین عجوبه ها رو تحمل کنید امشب ایبا

 دهیست پوش ید با شلوار مشکیز سفین هر دو شومیریمن و ش

 . میرویم ییرایبه پذ

 حانه با آنیکند و ریم مشه سرد و خشک سالیشهاب مثل هم

 .یدل زننده احوالپر س یرفتار مصنو ع

 .دهمیح میحانه ترجین تصنع در رفتار ریشهاب را به ا یسرد

 ن برادرشیبه رام یادیحانه شباهت زیم، رینینشیز میدور م

 هیش درست شبیلعنت ی هسوخت یقهوها یچشم ها یندارد، ول

 .اوست

 کنمیافتم و احساس میم ییاد آن شب کذامینیبیهر بار او را م

 .دنم کم استینفس کش یهوا برا

 مطابق قرار داد یاز عروس و پسرش ندارد ول یمامان هم دلخوش

 .زندمینه ین مادر هاست، سنگ پسرش را به سیکه ب ینانوشتها

 درونش است یه کرم هایتخل یبرا یتیموقع یشهاب که در پ
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 یماده شدآ یدا خانوم قراره حاج خانوم بشید: خب شیگویم

 براش ؟

 :میگویزنم و میه پوزخند است میشتر شب یسرد که ب  یلبخند

 رم اونجا، هرچند تجربه جالبیابت از مامان بزرگ میمن فقط به ن

 .برام یدیو جد

 گفت عربستان دختر ومیبابام  ید: حاجیگویحانه با خباثت میر

 .ده اونجایسال رو بدون محرم راه نم 40ر یوه زیب یزن ها

 .یهم که قراره تنها برشما 

 :دهمیجواب م یمن با خونسرد یپرد، ولیمامان م یرنگ و رو

 رو سر و سامون ین مسائل قانونیر کاروان مون خودش ایمد

 .دهیم

 از آسمون برات محرم یعنید : یگویشهاب با خشم و سوءظن م

 کنه؟یدا میپ

 اد گرفتم آنیکنم، من مدتها است که یز میم را ریچشم ها 

 یهست یقا دنبال چیب نباشم: تو دقیخور و نج یتو سر یدایش
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 نکه مامان بزرگ قبل مرگش رسماً از من خواسته جاشیشهاب؟ ا

 .برم انقدرا حسادت نداره یارتیبه سفر ز

 که تو دوران زنده بودن ینیخودت و زنت رو با پول ماش یتونیم

 ثبت یکه خواست ی، تو هر تور و سفریمامان بزرگ ازش گرفت

 .یکن نام 

 .یش سهمت رو از مامان بزرگ گرفتیش پیادت نرفته که تو پی

 د و دسته مبل را محکمیآیرون میتفاوت ب یشهاب از آن حالت ب

 .دهدیفشار م

 رودیشه خندان هم در هم ممیحانه خوش پوش و هیر یاخم ها

 نمان نشسته و با تشریبارم کند، که مامان ب یخواهد حرفیو م

 .من ید، اون هم تو خونهیخود نکنید: جر و بحث ب یگویم

 دا داده، تو کاسه داغ تر آشین سفرو به شیپدرت خودش اجازه ا

 .نشو

 کنم و به تراس کوچک خانه پناهمیسالن را ترک  یبا دلخور

 از افکار مشوش به ییرها یگار برایبرم، هوس دود کردن سیم
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 .زندیسرم م

 .دهنده شدم رفتار شهاب با من خصمانه و آزار طالق از بعد 

 .رد، حق را به برادر زنش دادینکه طرف خواهرش را بگیا یجا

 نیگذارم، آخرمیلبم  یگوش ه یگاریزنم و سیم یپوزخند

 .کرد شهاب استید مشغول میکه فکرم را با یزیچ

 ر شدن در گذشته و رفتار آدمیدارم که درگ یآنقدر مشغله فکر

 .ندارد یدها یاطرافم فا یها

 نکهیجز ا یادیز یزیکنم، چمیهمسفرم فکر ار به آن یاخت یب

 ن ندانستن خودشیدانم، این باشد نمید حاج آقا صالحییمورد تا

 .دلهره آور است یکم

 بینکه به عنوان نایبودم و هستم، قبل از ا ییعاشق ماجرا جو

 یثابت تمام مهمان  یسفر حج انتخاب بشوم، پا یمادربزرگ برا

 نگیتیو م یوکس و شرطبندب یرقانونیمختلط، مسابقات غ یها

 .بودم ینیرزمیز یها

 حاتیدست از تفر یاحترام به مامان بزرگ باعث شد مدت یول
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 ست پنجیب یقدم بردارم که با زندگ یریناسالم بردارم و در مس

 .ن تا آسمان تفاوت داردیرم زمین چندسال اخیساله حداقل ا

 یل بوبه حا ید فکر یکنم، باینرده ها له م یگار را رویته س

 .کردمیدودش هم م

 ن ویریده و ش یون دراز کشیز یتلو یروم، شهاب پایم ییرایبه پذ

 .حان در آشپزخانه، مشغول گپ و گفت هستندیر

 یمیحانه با هم صمین، خواهرم و ریریف رفتار شدانم بر خالیم

 .هستند

 نهحایا از خانواده ریدن ی دادم، هرچند به اندازه همهیبه او حق م

 .منفرت داشت

 همزمان داخل دهانم ییشوم و چند آدامس نعنا یوارد اتاق م م

 .شودیگذارم، صورتم از سوزشش جمع میم

 . کندمیلم توجهم را به سمتش جلب یموبا یامک گوشیپ یصدا

 .شوممیدن شماره ناشناس متعجب یبا د

 امک دادم شمارهمیهستم، پ ینیم خانوم شاملو بنده حسسال -
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 .دیو کنیرو س

 نسم: بله ممنوینویع میاه و سرکوت یلیخ

 م یب برایز عجین همسفر عریا ییگذارم، آشنایرا کنار م یگوش

 .جالب شده است

 سرکار یبچه مثبت و سوژه برا یکنم از آن پسر هایحس م

 باشد یاکاریر یرفتن باشد، البته ممکن است از آن هفت خط ها

 ماجرا چهن ید عاقبت ا ید دیفرو رفتهاند، با یکه در پوسته سادگ

 .شودیم

 نش را دستمالیستاده، بابا هم ماشیدر ا یمامان با چمدان جلو

 .کشدیم

 .ن قرآنیریحانه اسفند به دست دارد و شیر

 کنم، مثلمیصورتم پخش  یکرم ضد آفتاب را با سرعت رو

 .مالمیام دست مینیب یاط رویشه با احتیهم

 اش گذشته همچنان وسواسیک سال از عمل جراحینکه یبا ا

 .ش دارمیرو یخاص
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 .د: عجله کن حاج خانمیگویبه ساعت انداخته و م یحانه نگاهیر

 .حاج خانوم یگیروم: مگه من صد سالمه میبه او م یچشم غرها

 .حج ها یریم یخب دار -

 شرت قرمزیک سوئیاندازم،  یشان هام م یام را رویکوله پشت

 .کنمیرنگ هم به تن م

 یحانه خداحافظیا شهاب و رشوم، بیر قرآن رد میچند بار از ز

 .رمیگین را در آغوش میریکنم و شیم

 زد ویریشوم، مامان پشت سرم آب میکان بابا میسپس سوار پ

 .بوسدیام را میشانیپ یرو یچند بار

 .وفتدین را زده و راه میبابا استارت ماش

 ابونیتو بازار و خ یوفتیبه، راه نیک کشور غریدخترم اونجا  -

 .ها یطنت کنیش

 .رهیثل خانوم ها رفتار کن بذار روح مامان بزرگت آرامش بگم

 !یبا خودت بر ندار یزیگار و دود و دم هم اونجا ممنوعه چیس

 یآورد، احساس شرمسار یم مین مسئله را به روینکه بابا ایاز ا
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 .کنمیم

 .الت جمع باباینه خ -

 شهیرا درون چشمان هم ین بار است که نگرانیاول یبرا

 .نمیبیخونسردش م

 از مردم آنجا یادیت زیم، جمعیشویاده میدر کاروان پ یجلو

 .هستند

 .گردمین میاسیار با چشم دنبال محمدیاخت یب

 ستادهیا یجذب که کنار زن یدنش در آن کت و شلوار مشکیبا د

 .کنم : بابا اونجاستیبا عجله به مقابلم اشاره م

 .میرویشود و هر دو به سمتش میاده م یبابا هم پ

 .چهارشانه یکلیدارد و ه یکنم قد بلندیال که دقت محا

 . زندیم یر گوش زن جوان کنار دستش حرفیدن ما زیبا د

 دن من دستش راید و با دیآیزن لبخند زنان به استقبال ما م

 م خانم شاملوم: سالیدهیمانه با هم دست میآورد، صمیجلو م

 ن هستمیاسیمحمد ی من برادر زاده



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

32 
 

 ین نگاهیاسیت به محمدیسپس با جدکند میم پدر هم سال

 م پسرمآورد: سالیاندازد و دستش را جلو میم

 . م جناب شاملوفشارد : سالیت دست پدر را میبا جد

 د ویآین است به حرف میاسیکه برادرزاده محمد یدختر

 پدر و او شوم: من زهرا یگذارد من درست متوجه صحبت هاینم

 نش، عموینجا ببیاد این مم اون هم االیهستم، همراه پدرم اومد 

 خوشحالم، نگاه نکن به اخم و تخم یلید خیگفت همسفر شد

 .ه مسافرت که نگویقه و پاعمو ها انقدر خوش اخال

 دهدیکه نشان م یزنم، دختر چادریسرد در جوابش م یلبخند

 .است یمذهب یاز خانوادها

 وندد، مردیپ میانسال به جمع ما یم یقه بعد زن و مردیچند دق

 سیفرم پلیونین است، با یاسیر تر محمدیست سال پیخه بنس

 .ست حدس زدن شغل و درجهاش، سرهنگ اولیآمده و سخت ن

 و البته یبازداشت شدنم به خاطر حضور در مهمان یصدقه سر

 ن مقامیاهمه یچانم، یکه گشت ارشاد را نتوانستم بپ یک باری
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 .ها را به خاطر داشتم

 کند، مادریم ینب معرفیرا زکنار دستش هم خودش  یزن چادر

 .زهرا

 .دیآین بعد از فشردن دست پدر به سمت ما میاسیمحمد

 :دیگویبوسد سپس رو به او میام را میشانیزده پ یپدر لبخند

 .سپارمش بدست شما پسرمیگه مید

 د اتوبوس راه افتاد برو سوار شوید: سیگومیت یبرادرش با جد

 .یجا نمون

 عدبنه و یک ضرب به مد یگاه و از آنجا قرار بود با اتوبوس به فرود

 .میمکه برو

 سوار اتوبوس شده و کنار دست هم یدر کم تر از چشم بهم زدن

 .نمینشیم

 کند و من بهیل مشغول میموبا یزود خودش را با گوش یلیاو خ

 .رومینه میسراغ آ

 حانهیرم، ریگیکرم پودرم را م یاز اضافه ها یبا پد مخصوص کم
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 .کس بزنمید که فراموش کردم پودر فانقدر غر زده بو

 ز پوسته پوستهییخشکم که اکثرا در پا یلب ها یبعد از آن رو

 به ییبایکمرنگش جلوه ز یدم، رنگ صورتیشد برق لب کشیم

 .م داد یلب ها

 .خانم بودم یر سرم حاجیات شده، خیه عملیال بقیخیب

 پیز ده بودم را مرتب کردم، ویکه به اصرار مامان پوش یمقنع ها

 .دمیشرتم را تا باال کشیسوئ

 کلمیکه دو برابرم ه یک ساک دارد و من با آن چمدانیاو فقط 

 .کشمیبر خودم را مربا یاست، پشت سرش مانند مورچه ها

 الم بابت چمدانیخ یم و وقت یرومیبار که  لویبه قسمت تح

 سرخ شده ام یده و دست هایکش یشود نفس راحتیص مخال

 .مالم یرا بهم م

 گریمن و او کنار هم د یشوم صندلیمتوجه م یعد از بازرسب

 .است

 نم؟یشه من لب پنجره بشیم: میگویبا اصرار م
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 ینکه جوابیرد، بدون ایگینگاهش از درخواستم رنگ تعجب م

 .نمیستد تا من اول بنشیا میبدهد 

 ما در حال بلند شدن استیکند، هوا پمیم خلبان که اعال یصدا

 .دیآیم

 دوار بودم دریما داشتم و امینسبت به هوا پ یمیا قدیک جور فوبی

 ما دریکنم هوا پین که حس میهم ین سالها حل شده باشد ولیا

 زنممیام را چنگ  یمنیحال اوج گرفتن است، با وحشت کمربند ا

 .اد نکشمیدهم تا فریم را بهم فشار میو لب ها

 نیم چ یار چشم هام صورتم از شدت ترس سرخ شده و کنمطمئن

 .افتاده

 شتریما بیهرچقدر هوا پ یدادن خودم ول یکنم به دلداریشروع م

 .شودیمن سخت تر م یدن برایرد نفس کشیگیارتفاع م

 بهم فشردهام حس یمشت ها یرا رو یدست یناگهان گرما

 .کنمیم

 یک انگشتر یکه  یمردانه ا یدست ها یبا تعجب نگاهم رو
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 .شودیق در دست دارد خشک میعق

 رهیشبرنگش خ یآورم و در چشم هایرا باال م نگاه متعجبم

 م نیا پوزخند ببیاز تمسخر  یشوم، انتظار دارم در آن ها نشانهایم

 زیچ چیق هیعم یاهچاله هایم آن سیا بهتر بگویته نگاهش  یول

 .ستین

 به ین بار پیاول یشوم که برایم یزیسحرآم یمسحور دو گو

 .ش بردهامیجادو

 ندارد، یچ اخمیده که حاال هیکش  یابلندش و آن ابروه یمژه ها

 .ل دادهاندیتشک ییبایب زیواقعا ترک

 که ارتفاعیق بکش، وقتید: نفس عمیگویرا میبم و گ ییبا صدا

 . یکنیگه حس نمیره دیبگ

 کشم، هرچند نگاهش نفسمیق یدهم و نفس عممیتکان  یسر

 .خواد ذهنت را مرور کندیم ییر است گویگ

 م را یدهد، دست هایبه آرامش م خودش را یکم کم وحشتم جا

 . رودیکند و دوباره در پوسته سرد و خشکش فرو ممیرها 
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 م: ممنونمیگویع میکوتاه و سر

 لشیموبا یدوباره سرش را در گوش یچ عکس العملیه یو او ب

 .بردیفرو م

 یشود و رویار کج میاخت یم گردنم بیپلک ها ینیبا حس سنگ

 . وفتدیپهن م یک جسم سفت ولی

 .ه دادهام ندارمینکه سرم را کجا تکیصله فکر کردن به احو

 بلغور یزیچ یسیکه به انگل یزن یو صدا یدست یبا تکان ها

 .م یگشایم را میپلک ها یکند، الیم

 خوب و یک گردن است، که ب ومینیبیکه م یزین چ یاول

 یاکالفه یآورم و چشم هایدارد، سپس نگاهم را باال م ینیریش

 . کندیممقابلم قد علم 

 شده از یکشم، آب دهن جاریبا وحشت خودم را عقب م

 کنم صورتش رایکنم، حس مین پاک میلبم را با آست یگوش ه

 .کندیجمع م یکم

 .اهلل یشنوم: ال اله الید میآمیش را که از ته گلو در یصدا
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 .کندیازه مغزم شروع به پردازش مو ت

 حسشوم هم میاو بود، هم شرمنده  یشانهها یسر من رو

 . کشدیخباثتم شعله م

 ته یرو یار دستیاخت یکند، بمیدا یپ یطالق نگاهم در نگاهش 

 م یک فرودگاه شد ید : نزدیگومیکشد و یشش میر

 کردم کناریجرئت نگاه کردن از پنجره را ندارم، کاش اصرار نم

 .نمیپنجره بنش

 یمن با نفس ها یخورد ولیما باز هم تکان میموقع نشستن هوا پ

 ین بچه مذهبیا یکنم کمتر جلومی ینترل شده سعق کیعم

 .کنم یزیآبرو ر

 که یقه ایگذرند در طول ده دقیق چه سخت مین دقایکه ا یوا

 یزیخورم تا کمتر به آبرورمیک یوه و کیدارم دو پاکت آبمیب

 .شم فکر کنمیسا عت پ یها

 دن راحت شده و حاالیالم از بابت زنده رسیما خیبا نشستن هوا پ

 .دارممیش بر ید آرایتجد یام را برا نهییآ
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 ن اعتماد به نفسم را کامآل از دست داده بودمیاز رام ییبعد جدا

 یرو ییبا یاز ز یداشتم نقاب  یظ سعیش غلیشه با آرایو هم

 .کنم یصورتم نقاش

 صورتم یمحو رو یهایه نازک کرم پودرو رژ لب و سایک الی

 .کندیالم را راحت میخ

 .وفتمین راه میاسیدارم و پشت سر محمدیام را برمیف دستیک

 .ش بشوم یدارد تا هم پایکنم عمدا آرام قدم بر میحس م

 کردم نبوده،یکه تصور م یآن کس سفر اصال ینجاین مرد تا ایا

 زهرا برادر زاده اش درباره خوش یحرف ها یشود رویحداقل م

 .اخم آلودش حساب باز کرد یق بودن عمواخال

 .با تر و مدرن تر استیر تصورم بوده زنه از آنچه دیشهر مد

 یشه هایم، از شیشوید رنگ میک ون سفیبا همسفرانم سوار 

 ن یآخر ین هایمدرن، ماش یها ین ب ا دقت هتل ها با معماریماش

 به تن داشتن گاه کت و یکه گاه دشداشه عرب میمدل و مرد

 .نمیبیشلوار را م
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 تعداد سرباز میشومیک تر یهرچه به هتل محل اقامت مان نزد

 .شودیشتر میس ها که در آنجا شرطه نام داشتند بیها و پل

 ک هفته در هتل اقامت داشتهیم، قرار بود یشویوارد هتل م

 .م یم و از آنجا به مکه برویباش

 روزه مامان بزرگ را که قبل از مرگ به دستمیهنوز گردنبند ف

 .داده بود در گردن داشتم

 را یکین یا یامان سپرده بودم ولم را به دست میها طال ی همه

 .نجا هستمیبا خودم آوردم تا فراموش نکنم به خاطر او ا

 من و عقدته بودن یان فرمالیس کاروان که در جریرئ

 ار مانیکنار هم در اخت ین است، دو اتاق جداگانه ولیاسیمحمد

 . دهدیقرار م

 که در یمکارت خارجیدن با سین به محض رسیاسیمحمد 

 .دهیدهد سالم رسیع م، به خانواده اش اطالدارد یگوش

 .رمیخواهد من هم با خانوادهم تماس بگیدلم م یلیخ

 .رمیتونم با خانوادهم تماس بگید منم میببخش -
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 بگو ید اگه خواستییدهد: بفرمایلش را مقابلم قرار میموبا یگوش

 .بخرم یالملل نیکارت ب میاز مسئول هتل برات س

 ستد، زحمت چمدانم را کارگر هتلیا یآسانسور در طبقه سوم م

 ن طور که شماریافتم و هممیکشد و من پشت سرش راه یم

 .کنمینگاه م محمدیاسینرم به یگیمامان را م

 ...رود ویقد بلند و چهارشانه است، موقر و آرام راه م

 م مامان جانکشد: الو سالیافکارم م یمامان خط رو یالو یصدا

 .دا هستمیش

 ؟یدیمادر سالم رس یدا خودتیالو ش -

 نیا یم، راستینه هستم، بعد قراره به مکه بریبله االن شهر مد -

 .خرمید میمکارت جدیک سیشماره هم سفرمه. خودمم فردا 

 .باشه مامان جان، هر روز بهم زنگ بزن فدات بشم -

 باشه خداحافظ فعال-

 جهکند، متویلم را گذاشته و در را باز میدر اتاق کارگر وسا  یجلو

 نهیرا که پس زم یشو م، گوشین پشت سرم میاسیحضور محمد
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 .گردانم یآن است بهش باز م یک گل نرگس روی

 میان رفتن کارگر جوان به اتاقش همچنان کنارم  یاو تا پا یول

 .ستدیا

 ن، درضمنید : لطفاً تنها از هتل خارج نشیگومیبعد رفتن پسرک 

 تون یمن همراهد ید اطلع بدید بریا خریارت یز یاگه خواست

 .کنم

 یزارم ولین سفر هم محدود باشم به شدت بینکه در ایاز ا

 .رومیتشکر زده و به اتاقم م یبرا یهمچنان لبخند

 من و ییافتم، قبل جدا یحانه میاد سفر مشترکم با خانواده ری

 .میبا هم داشت ین ارتباط خوبیرام

 سفر م و در همانیش رفتین به کیحانه و رامیهمراه شهاب و ر

 . دیش قاب دلم را دزدیها  ین با چرب زبانیبود که رام یلعنت

 یزنم و از فکر به آن سفر کوفتیبه حماقت خودم م یپوزخند

 .هوده نبودین افکار پوچ و بیم، حاال وقت ایآیدر م

 کنمیدن وان بزرگ ذوق زده شروع میشوم، با د یوارد حمام م
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 در ون و اتوبوس یطوالن یدن و خواندن، بعد نشستن هایبه رقص

 .ن آپشن هتل بودین بهتریما ایو هوا پ

 میپلک ها یدر ال یدن صدایشوم با شن یزمان از دستم خارج م

 . کنمیرا باز م

 اد ماندن در آبیک است و بدن م ن به خاطر زیمه تاریحمام ن

 .چروک چروک شده

 .رومیکنم و به پشت در اتاق ممیحول هام را با سرعت به تن 

 ن که با ابرویاسیدن چهره محمدیکنم، با دمیر نگاه د یاز ال

 .دهمیرون میستاده، نفسم را بیپشت در ا کالفهدرهم و  یها

 !شده؟ یزیم چم : سالیگویکنم و میمه باز میدر را ن

 .د: ساعت هشتهیگومیاندازد و یبه ساعتش م ینگاه 

 .پنج ساعته حمومم یعنیپرد: اوه اوه یم باال م یابرو ها

 .نمیبیدر م یدهد، از همان الین متکا یسر

 رم، درضمن شام هتلیارت من االن دارم مید زیبر یخوایاگه م -

 .ستیشتر نیهم تا ساعت نه ب
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 دیم: پس صبر کنیگومیکشم و یسم میخ یموها یال یدست

 .امیبپوشم ب یزیک چمیبر

 بلند یک پانچویچم و یپ یگلسر م یسم را الیخ یبا عجله موها

 .پوشمیم است م یمچ پا یش تا رویکه بلند  یمشک

 پوشم وجود مانتو بلندمیم یک ساپورت مش کمیشلوار ه یبرا

 ده بودمیکند، شنیالم را راحت میکه کم از چادر ندارد خ

 مین کیهم یاست، بر ا یران حجاب اجباریعربستان هم مانند ا

 . کنمیشه لباس انتخاب میده تر از همیپوش

 به، شال بلند همیک کشور غر یحوصله دردسر ندارم آن هم در 

 شیفو قالعاده آرا یاندازم و با سرعت یسرم م یرنگ مانتوام را رو

 .کنمیم

 .نمیبمین را یاسیدر اتاقم محمد یقه بعد جلویست دقیحدود ب

 .دهدیتکان م یاندازد و سرمیم  یبه سر تا پا ینگاه 

 م حوصله سر بر است، بدمیبرا یبه اندازه کاف یلین سفر تحمیا

 .با همسفرم هم صحبت هم بشوم یآمد کمینم
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 .ا شامیارت یم زیرمیاول  -

 دهد : شامیکوتاه و سرد جواب م

 کنم و لبم را کج، او جلو تر من حرکتیبا حرص دستم را مشت م

 .شودیکرده و متوجهم نم

 سل مرغیم، شام سلف شنیشویهتل م یوارد سالن غذاخور

 سل همراه مقداریک قاچ شنمید نداریاست، حوصله سفارش جد

 دارم و مثل جوجه اردک ها پشت سریساالد بر م یادیز

 .وفتمین راه میاسیمحمد

 نیآمد شام سنگیش میشم، کم پیم سخت دو سال پیاز بعد رژ

 شه نگران بودم دوباره چاق بشوم، تصورش همیبخورم، هم

 .وحشتاک بود

 هد و شلوار پارچین بلند سفیراهن آستین که پیاس یمقابل محمد 

 موقرش خوشم یادیپ و ظاهر زینم، از تینشیبه تن دارد م یا

 همسرش نبودم تا درباره یجد یخب من که جد ید ولیآینم

 .ظاهرش نظر بدهم
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 روزه ینیحس یم : آقایگویخورم و ممیچند قاشق از ساالدم 

 د؟یسکوت گرفت

 ر چه طور ؟یآورد: خیمتعجب سرش را باال م

 رد: اگه از دمیگیو او نگاه مزنم یام را مک میآب معدن یبا ن

 ا حرفیا روزه سکوته ید، یک کلمه هم حرف نزدیفرودگاه تا االن 

 د؟یستیزدن بلد ن

 که ییها یجیخورد، به نظر از آن بچه بس یم جا میاز گستاخ

 .دیآ یشوند نمیک دختر دستپاچه میموقع حرف زدن با 

 :دیگویره شده، میطنتم خیپر ش یدر چشم ها

 نبوده تا با یکنم، موضوع مورد بحثیصحبت نم لیدل یمن ب -

 .شما هم کلم بشم

 کند، انگار درخواستین با غرور نگاه میآخ پسره نسناس، همچ

 .ازدواج بهش دادم

 یلین سفر کسل کننده تحمید صادق باشم ، تحمل ا یخب بذار -

 دارم که با یلیک همسفر تحمیسخته، کنار اون  یلیمن خ یبرا
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 ن سفر رویتونم ایذاره، نمیخشخاش م یوسکوتش داره مته ر

 تونممی یب مادربزرگ مرحومم هستم، ولینصفه رها کنم چون نا

 !د؟یر بدییاز شما بخواهم رفتارتون رو تغ

 نیآورد، خب انتظار امیشبرنگش را به بزم نگاهم  یچشم ها

 .حرف ها را نداشته

 بوده؟ یلین سفر تحمیپس ا -

 یموترش رو یاو از آب ل دهم، در کمال تعجب،یتکان م یسر

 مو خوشمزه تریآبل ید: با کم یگویزد و میریساالدم م یز رویم

 .دیشه امتحان کنیم

 .است ید، پس آدم خوش اخلقیآیار کش میاخت یلبخندم ب

 . ن سفر داشتمیا یبرا یاد یشما شوق ز خالفمن بر  _

 یچ سفر یپدرم به رحمت خدا رفته وقت نکرده بودم به ه یاز وقت

 . ار با ارزش هستیمن بس یق براین توفیم و ابر

 :دیگومیدوزد و یم میسپس نگاه شبرنگش را به چشم ها

 .دیلذت ببر یق اجبارین توفیدوارم شما هم از ایام
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 ا دعوتمیزد و یرمیسل مرغم سس یشن یدر طول مدت غذا رو

 . کند به سوپ خوردنیم

 ارت یبه زم یریگمیم یم ساعت با تمام شدن شام، تصمیبعد از ن

 .میبرو

 .شوندیز همزمان با ما سوار ون میمان نیها یچندتا از هم کاروان

 ن جلوتریاسینم محمدینشیهمسفر م یاز خانم ها یکیکنار 

 اندازد ویبه من م یکاروان نشسته، خانم نگاه  یکنار روحان

 .د با همسرتونیزند: ماه عسل اومدیق میعم یلبخند

 شدنمعقد موقت دوست ندارم ماجرا ن است، یاسیاشارهاش به محمد 

 .بازگو کنم ییرا جا

 .م : بلهیگویم یمصنو ع یبا لبخند

 دخترم منم همسر حاج آق ا هستم اسمم یانشاهلل خوشبخت بش -

 .اکرمه

 یارت بازرسیدر ز یجلو یکنم ها ولید مادر دخالت میببخش

 .شهیباهاتون م ید برخورد بدیش داشته باشیکنن اگه آرایم
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 گزم حوصله دردسر ندارم پس بهتر است صورتم را پاکیملبم را 

 .کنم

 ن سفریاصرارشان به ا یخواهد سر بابا و مامان برایآخ دلم م

 . خوردیارت نمیمن به ز یغ بکشم، آخر گروه خونیج

 یبه مسجد نب یابان بزرگ که منتهیک خیستادن ون جلو یبا ا

 یه ناراحتارت کننده ها همیاز ز یادیدن حجم زیشود و با دیم

 دهام چشمیکه تازه د ییکنم و با دقت به فضا یام را فراموش م

 .دوزمیم

 .د یایدا خانم همراهم بیزند : شیم مین صدایاسیمحمد

 ده است،یزنم، خواب از چشمانم پر کشیتختم نرمم م یرو یغلت

 .خوابم باشد یر جایید به خاطر تغیشا

 دارت کردم و چنیز امبر رایابت از مامان بزرگ حرم پیامروز به ن

 نم به مامانینکه دیدارم از ا یه قرآن خواندم، احساس خوبیآ

 .بزرگ را داده ام

 نیاو نبود هرگز به ا یت ها یسخت گذشته، اگه حما یهاروز
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 .گذشتینم یآسان

 ام یاز دوستانم پ یکیبرم، پرند میلم یموبا یدست سمت گوش

 .یدم حاج خانوم شدین شنیریداده است: کلک از ش

 ثابت اکثر یاست و پا یآزاد و امروز یپرند هم مانند من دختر

 ب خودمین سفر عجیخوش، که قبل ا یا لک یپ هایها و اک یپارت

 .را غرقش کرده بودم

 یچاق و امل که با هر تلنگر ید ایگر آن شینکه دیچ وقت از ایه

 .کنمینم یشد نبودم، احساس ناراحتیحه دار میاحساساتش جر

 که مامان ین دختریامروزم را دوست دارم، هم یقو یداین شیا

 .خوش و ناباب شده یکنند الکیبابا فکر م

 یروز سرش در درس و کتاب بود ولیکه تا د یبیهمان دختر نج

 .ن آدم روزگار شدهیحاال هفت خط تر

 که به لطف یافهایپ و قیرود و تیم یآنچنان یها یبه مهمان

 را جلب یوجه هر مردک بهم زده تیروبیو ا ییبایز یعمل ها

 ...کندیم
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 شود و دستید نمیک پسر جوان سرخ و سفی یگر با اشاره هاید

 با یکی است یکند، حاال هفتهایش را گم نمیپا

 .ها حسرت هم صحبت شدن با او را دارند یلیو خ

 م راین باشم، اگر آن شب نحس نقص هاید ممنون رامید بایشا

 د اول دانشگاه، همانشاگر یداید، من همان شیکوبیدر سرم نم

 .ماندمیمصرف و البته پخمه م یدختر چاق و ب 

 ک ققنوس ساخت،یخت از من یکه به جا نم ر یهمان آتش یول

 نیاز ا یکند، ولیسوزش قلبش را حس م یکه گاه یققنوس

 .است یکه شده راض یزیچ

 دا رفتهیش یجار بزن یطه نریسل یکنم : هویپ میپرند تا یبرا

 .م برمحج ها، مجبور شد

 .رات شده بودی یاتم هم دستخوش تغین سالها ادبیدر ا یحت

 پ دهنم بستهیادت نره، تا من زی یسوغات  یخب بابا، ول یلیخ -

 .بمونه

 یک یسگ خور منتظر  یدم، ولمیکه خودم جرت  یاگه نبند -
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 .از اون خوب خوبا باش

 .بندمیفرستد، صفحه چت را میبوسه م یوجمیم ایبرا

 :کنم، نوشته استینم با عجله باز میبین را که میاسیام محمدیپ

 لیارت اگه مایم زیرید میآماده باش8لو فرداساعتخانم شام

 .میرید ب ازارم میبود

 زود یلیکه خ8فکر ساعت  یدهم، مردک بین میصورتم را چ

 . است

 . دیست آقا سیساعت هشت زود ن -

 یو ب ردیگمیامک نوشت هام خندهام یکه ته پ یدین آقا سیاز ا

 .دیزنم، آقا سیپروا در سکوت اتاقم قهقهه م

 .دیدهد: بعد نماز نخوابیو او جواب م

 ک گوشه پرتیم را ید ها یکشم و پاکت خریق میعم یاز هایخم

 .کنمیم

 تاول یپاشنه ده سانت یم در آن کفشهایکنم کف پایاحساس م

 .زده
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 دیارت سپس به خر یاز صبح که همراه آن برج زهرمار به ز

 .رفته بودم یوغاتس

 د با خشم ویزمین علیدانم از کدام دنده بلند شده بود که عینم

 .کردیغضب رفتار م

 دهام ازیخر یله و سوغاتیک عالمه وسین یریمامان، بابا و ش یبرا

 .بابا یراهن براین تا پیریش یچادر برا

 هنتوانستم بخرم، چرا که مرد فروشنده پارچ یادیز یالبته پارچ ه

 ن با وجودیاسیزش براندازم کرد که محمدیر با چشمان هها آنقد

 عیتند از من خواست سر یاش جوش آورد و با لحنیتفاوت یب

 .میمغازه را ترک کن

 ر شده خانمیاستم و با اخم گفت: دیب ییبعد هم اجازه نداد جا

 .میرس یبه نهار نم

 .دینخر یچ سوغات یخانواده و اقوامش ه یخودش هم برا
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 فردا، دلم یگر دارم که انداختم براید یوغات سفارش س یکل

 یاریچشم در ب یها یم سوغات حانه و مادرش هیر یراخواهد بیم

 بافندیم یور یکه آن همه پشتش در ییداینند شیبخرم تا بب

 .هست یار هم دختر سر براهیبه حج رفته و بس

 تا یقت دارد ولیشان حقیبت هایحاال بماند که در واقع نصف غ

 کنند پشت سرین دارند غلط م یهمچون رام یالابال یرپس یوقت

 .من حرف بزنند

 اد مامان بزرگ یارت یکشم، تمام مدت زیتخت دراز م یرو

 .یاد حضور پر رنگش در زندگیافتادم، 

 مرگش اشک هم یبودم برا یاحساسات یداید اگر آن شیشا

 کیا رفت من مانند یش که از دنیچند ماه پ یختم، ولیریم

 .صامت و ساکت سر قبرش حاضر شدم یخیمجسمه 

 داند در قلبم چقدر دوستش داشتم، آن شب نحسیاما خدا م

 ش لگد مال یر پاین با غرور و نخوت قلبم را زیکه رام یهمان شب

 یدر هم شکسته بود، برا  یکرد، او تنها پناه من وحشت زده
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 .ن سفر را بدون جنجال قبول کردمین است، که ایهم

 خودم بفرستم که نشد، ین را جایریداشتم ش یالبته اول سع

 ن و اتفاقات وحشتناک بعدش بابایاحمقانه من و رام یبعد دوست

 شدمیآورد و هروقت معترض میچاره میبه دختر ب یادیفشار ز

 خوام روحش بشکنهیخوام پس فردا مثل تو بشه، نمیگفت: نمیم

 فیکث یها یبه مهمونمواد مخدر گار و یاره به سیپناه رو ب یو برا

 .ناباب یو دوستها

 تفاوت و سرد بود یکه ظاهراً ب یشدم در برابر پدرمیو من الل 

 .از غم ها ییا یدر باطن قلبش در یول

 است و تا آخر هفته مهمان آن ییبایروم، هتل زمیپشت پنجره 

 .میهست

 دانم ازیافتم نمین که میاسیمحمد یاد اخم و تخم های یوا

 . حرص بخورما یرتش دلم غنج برود یغ

 مرد جماعت غنج برود، حاال چه یالبته دلم غلط کرده برا

 هیکه شب ین الابالیپ باشد چه آن رامین آقا و خوش تیاسیمحمد
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 نه باز بود و دستیس یراهنش تا رویپ یدانیچاله م یالت ها

 .یاز تاتو و خالکوب  یش دفتر نقاشیها

 لت ویکشم من با وجود تحصیاز خودم خجالت م یگاه 

 .چگونه دل به او دادم یفرهنگ یخانوادها

 مییدست پا یش از حد و ب یب ید تنها نقصم در آن دوران چاق یشا

 .به مراتب از او باال تر بودم یبود، ول

 ر کردم که در آنیشش حقیده شدن پ ید یآنقدر خودم را برا

 .ش له شدیر پاها یشب نحس روحم ز

 است، خوب است کهامروزم غلط  یاز رفتار ها یمیدانم نیم

 رومیکه م یراه یستم ولیدست و پا ن یخور و ب یگر تو سرید

 از زجر دادن خودم یدانم ولیندارد خودم خوب م یعاقبت خوب

 احمق را که دل باخت و یداین شیخواهم امیبرم، یلذت م

 .ه کنمیخودش را تباه کرد تنب

 .انگار که با خودم سر لج افتاده باشم

 .رم بخوابمیگیم میکشم تصمیازه دوم را که میخم
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 آزار دهنده به مغزم یاواسط شب است، باز هم آن کابوس ها

 .هجوم آورده اند

 که تا یلیعطر دانه یآهنگ منحوس آن شب، بو یباز هم صدا

 .آخر عمر ازش متنفر خواهم بود

 ح تریکر یز مهمان ها و خنده هایتمسخرآم یباز هم پوزخند ها

 .آن مرد

 شود و نفسیم یغه کمرم جاریرق از تکند، عیتنم لرز م

 .کندیدنم را سخت میکش

 قیعم یدن اتاقم در وسط هتل نفسینم، با دینشمیم یسر جا

 .کشمیم

 در حالم یریقم تاثیعم یکوبد و نفس هامیضربان قلبم در سرم 

 .ندارند

 دانستند منمیزنم، مامان بابا یملحفه در دستم را چنگ م

 نیه ادادند تنها بید اجازه میارم، نبا را ند ییسفر به تنها ییتوانا

 .میایب بیکشور غر
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 .نجا بودیم ا یپناهگاه ترس ها و وحشت ها یگار لعنتیآخ کاش س

 .دهمیکشم و تکان میخودم را در آغوش م

 خودش را یآزاد یشده که برا یوحشت زده ا یقلبم مانند قنار

 . کوبدمیبه قفس 

 ن شبیوم اح آن مرد، کاش صبح بشیکر یخنده ها ترس

 .شوم

 ک هتل به گوشمیکه از مسجد نزد یاذان یدن صدایبا شن

 .دهمینا توانم حرکت م یرسد، به پاهایم

 .زنمیروم و چند مشت پر از آب به صورتم میم ییبه سمت روشو

 باد کردهام دلم به حال ینه و چشم هایدن چهره خودم در آیبا د 

 .سوزدیخودم م

 میماندن در آن اتاق برا یلد طلوع نکرده است ویهنوز خورش

 . خفقان آور است

 اندازم،یسرم م یرو یپوشم و شال مشکیک پانچو میع یسر

 ابان اطراف هتل پرسه بزنم تا حال ویدر خ یتوانستم کمیم
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 .م عوض شودیهوا

 رنگارنگ از یهتل شلوغ است و پر از مغازه ها یابان کناریخ

 . یو خانگ یشیتا لوازم آرا یپارچه فروش

 بدم یده بودم ولیخر یک چمدان سوغاتیند روز گذشته هرچ

 .د کنمیآمد باز هم خرینم

 ابان ها پرسه بزنم تایوانه ها در خیخواهد مثل دیدلم م اصال

 .افکارم دست از سرم بکشند

 رو نیب ین را بر ایاسیست و محمد ین یبه درک که ساعت مناسب

 .کنمیرفتم خبر نم

 یدارم تپش هایم گام بر مهتل خلوت است، آرام آرا یراهرو

 .ندارم یهمچنان حالت عاد ینرمال شده ول یقلبم کم

 ک مرد با لباس بلندیه یستادن آسانسور هستم که سایمنتظر ا

 . کنممیرا پشت سرم حس  یعرب

 م را رسدیزش سر تا پا یه یگردم چشم هایبه سمتش بر م یوقت

 .زندیاز شرارت م یکند سپس برقیم
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 دارد، یش پرفسوریراه و یس یمرد پوست

 نم با انزجاریبیخته پرچم امارات را میکه به گردن آو یکارت یرو

 .گردانممینگاهم را بر 

 دادمیدر انتخاب هتل به خرج  یشترید دقت ب یکاروان مان با

 .کردیانتخاب م یرانیک هتل مختص مسافران ایحداقل 

 شکند و مرد به خودیر میاز طبقه ها گ یکیدر  یآسانسور لعنت

 ؟یرانیکند : ایک میجرأت داده خودش را به من نزد

 کند،یبلغور م یبه عرب یزیر لب چیشوم زیمتوجه پرسشش م

 .شومیل ه میکه تنها متوجه کلمه: جم

 را یادیز یرانین کشور دختران ایش در همیدانم چند سال پیم

 دنیبا د ن ادم ها که یاز ا یعرب ها کرده بودند، بعض عقد اجباریه 

 ییشود که گویشان شل م یچنان دست و پا یرانیا ک زنی

 .دهاندیآماده خوردن د یگوشت

 روم، از پنجرهیال آمدن، آسانسور شده به سمت پله ها میخ یب

 آسمان به رنگ ینم آفتاب در حال طلوع است و هوایبمیها 
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 . خون

 ندارد و من یلین است که تعطیاطراف ا یبازار و پاساژ ها یخوب

 ق شمرن و آن اخالیاسیو بدون حضور محمدال راحت یبا خ

 .د کنمیمانندش خر

 یبسپارم. ول یتوانسته بودم کابوسم را به دست فراموش

 پرسه زدن در بازارچه شلوغ میخواستم به اتاقم بر گردم، کینم

 ..داشت نه ضرر یکنار هتل نه خطر

 پشت سرم یپاگرد طبقه دوم هستم که متوجه حضور کس یرو

 .شومیم

 عقد موقتد : یگویم ییز است، با پرویم، همان مرد عرب هگردیبرم

! 

 .شومیک لحظه خشک ممیاز شدت خش

 لةید : فتاة جمیگوید و باز میآیشود جلو میمتوجه تعجبم م

 رةیومث

 عضلت بدنم از شدت تعجب با ترس خشک شدهاند، ییگو
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 .ک صورتمیآورد، نزدیدستش را باال م

 ا وحشت دهانم را بازرسد بیک لحظه خون به مغزم می یبرا

 .کشممی یاد بلندیکنم و فریم

 ر لبیدهد و زیدهانم فشار م یقدرتمندش را رو یدست ها

 د: عاهرةیگویم

به من  لرزد، مردک احمقیاز وحشت بدنم مثل گنجشک باران زده م

 نداشت ینیچ دوربیه ین هتل لعنتی، انزدیک میشود

 .!ن مرد باشد؟یا تعارضتا شاهد 

 دست وپا زدن، حالم از وجود منحوس و عطر کنم بهیشروع م

 ...خوردیکه زده بهم م یعرب

شه کنم و اشک از گومیر لب خدا را صدا یزمردک مرا اسیر کرده بود.

 .شودیمریچشمم سراز

 .دادمیشک آن لحظه جان م یخورد بیاگر دستش به من م

 و مردانه چون معجزه آن مردک گرگ یقو یهمان لحظه دست

 .شومین هوار میزم یشد و من با زانو روکیصفت را عقب م
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 .جرئت بلند کردن سرم را ندارم یلرزد و حتیتنم م

 غلتد و چانه ام از بغض یصورت وحشت زده ام م یم رویاشک ها

 .خوردیتکان م

 من است، یکه ناج یکس یها  مرد و داد و فریاد یاد هایفر یصدا

 . کشاندینگهبان ها و خدمه هتل را به طبقه دوم م

 ر دست چندیاس  آورم،ان مرد گرگ صفتیسرم را باال م یه سختب

 .نگهبان است

 سمیک لحظه نگاه خیلرزم، یهمان طور که از وحشت و خشم م

 .شودمیدر دو جفت چشم شبرنگ قفل 

 دنم جاین باشد، او هم از دیاسیمن محمد یشود ناجیباورم نم

 .خوردیم

 .شودیتم خم مکشد و به سممیتم ابرو در هم یدن وضعیبا د یول

 ؟یکنیم ینجا چه غلطی: تو ابا خشم رو به من میگویید

 .نش مهم ا ست، نه چشمان قرمز از خشمشیم نه لحن خشمگیبرا

 که ییفقط آن لحظه حضورش مهم است و بس، مثل زمان ها
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.رو به او با بردمیم به آغوش پدرم پناه میبچه بودم و از ترس کابوس ها

 دمیمن ترس: محمد چشمان ترسان میگویم

 ...من من

 .ردیگیبغض اجازه حرف زدنم را م

 .میهتل نشستها یدر الب  یمبل یرو

 ر کاروان با زبانینگهبانان عذر آن مرد را خواسته بودند و مد

 .کردمیبا مسئول هتل جر و بحث  یعرب

 ستاده استیتوانم تحمل کنم، کنارم اینگاه پر از خشمش را نم

مده آنجا یر هتل به ایح به مدیتوض یبراتا به حاال که و از آن لحظه 

 .اورده یان نیبه م یم حرفیا

 :میگویم یشوم و با شرمندگمیش قدم یخودم پ

 رو نیخواستم اون وقت روز برم بیمن متأسفم نم ینیحس یآقا -

 .ادیش بیکه مزاحمت برام پ

 .دم و همون باعث ترسم شد یک کابوس مسخره دی یول

 .رمیآرامش بگ یازار و پاساژ کمخواستم با پرسه زدن تو بیم
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 یکشند و پوزخندیگر را در آغوش م یمانه هم دیش صمییابرو ها 

 د یخواست ییبندد : بهتون گفته بودم هرجایلبش نقش م یتلخ رو

 .دید با من هماهنگ کنیبر

 پرسه ین شلو غیبه ا ید تو هتلیاما شما با حماقت تمام اومد

 .دیزد

 یسوغاتهمه ینکه اجازه ندادم یا دونم به خاطرید نمیکنیفکر م

 د سمتیکاره رفتید ید بلند شد یکه مد نظرتون بود رو بخر ییها

 بازارچه ؟

 گرفت ممکن بود یشما رو نم ین مردک تو هتل جلویاگه هم

 له کنه مثل همون پارچه فروشیبازارچه بهتون پ یک نفر توی

 .دهیچشم در

 ار تیز یبرا به است و مایک کشور غرینجا ید خانوم ایبفهم

 د نهیابت از مادربزرگ مرحوم تون اومدین یم، شما برایاومد

 .ح و گشت و گزاریتفر

 شود،یش کبود میکند که انگشت ها یدستش را چنان مشت م
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چفت شده  یبا دندان هادرچشم هایم با خشم خیره میشود و 

 د: خانمیگومی

 د ،ینامه زن من هستعقد دا خانوم شما مطابق اون یشاملو ش

 د.یمحرم من هست

 ک عمر اجازه ندادم خواهرم و برادرزاده هام دچار مشکل بشنی

 نیبا ا یخوامیوفته، حاال شما ینذاشت نگاه چپ به محارمم ب

 کنید. غیرت یرفتار ها منو ب

 اون دفتر ید، تویخانوم خودتون قبول کرد 

 د بدون اجازه منیخونده شده شما محرم من شد خونه عقد موقت

 .د لطفاًید بفهمیارت برید زید برید خریرون برید بیحق ندار

 مین برایاسیمحمد ین رو یزنم ایاز سر ترس م یلبخند

 .وحشتناک است

 .دیم: شما حق داریگومیوحشت زده  ییبا صدا

 ن قول دادم مراقبتون باشم منیبه پدرتون و حاج آقا صالح_

 .دیش اونا سرشکسته نکنیپ
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 آدم یادین مرد زیوم، اشیغرق م یلحظه ا یدر نگاهش برا

 کرد؟میا تظاهر یبود  یحساب

 کنم، در آنینم یاحساس ناراحت یخم کرده است ولینکه توبیبا ا

 .مانمیلحظه تنها شرمنده و پش

 دهد که مرد را به خاطر مزاحمت از هتلیح میر هتل توضیمد

 به خرج بدهم و یشتریخواهد دقت بیاخراج کردهاند و از من م

 دید مراقب همسرتون باشیگوین میاسیحمدآن لحظه که به م

 .شومیداند که از خجالت چقدر شرمنده و سرافکنده میخدا م

 ییکند و من با چشم هاینثارم م ین با خشم نگاهیاسیمحمد

 .دزدمیمان از او نگاه مین و پشیغمگ

 ارت متوجهین برگشت از زیکاروان که در ح یاکرم خانوم و روحان

 ر کاروان به نزد مایگهبان ها و مدماجرا شدهاند بعد رفتن ن

 .ندیآیم

 زد ویریوان آب میک لمییکنار سالن برا یاکرم خانم از آبخور

 کند که متوجهمین زمزمه یاسیدر گوش محمد یزیچ یروحان
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 .شوم آرام تر شدهیم

 نکه دفعه اول ازیخورم با ایرم و میگیوان آب را میبا تشکر ل

 ن لطفش ممنونیبت ابا یامد ولیاکرم خانم خوشم ن یفضول

 . شومیم

 الشیخ یدهد و وقت یل رزانم را ماساژ م یدست ها و شانه ها یکم

 شود همراه همسرش به اتاقیبابت آرام بودن ما راحت م

 .روندیخودشان م

 رود و من با نگاهم حرکاتش را دنبالمیرش هتل یبه طرف پذ

 .کنمیم

 ون آنکهگردد، بدیرد و به سمتم برمیگید میک کلیاز هتلدار 

 ا خانم شاملوید : همراه من بیگومینگاهم کند 

 .میشویاز خدمه هتل سوار آسانسور م یکیپشت سر او و 

 ؟ینیحس یه آقایچ ید برا ین کلیا -

 .میاتاق دو نفره ساکن بش ینده رو تویقراره چهار روز آ -

 !ک اتاق؟یشود، من و او در  یم از تعجب درست میچشم ها
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 و محکم اش مهر یجد ینم که صدابک یخواهم اعتراضیم

 قول دادم یزند: من به پدرتون حاج آقا صالحیسکوت در لبانم م

 ینداره بهتره به جا یهیچ توجیمراقب تو باشم رفتار امروزتون ه

 دختر یساله 18د نه من نوجون یریم عاقلنه بگیبحث با من تصم

 .دم، نه شمایند

 م تا منیک باشین مدت رو به هم نزدینه که این کار ایبهتر

 .بتونم مراقب تون باشم

 و نشاندن حرفش در چشمانم زل میزند یبه کرس یسپس برا

 هم نباشه شما مسئله اون عقد موقت یقبول نکن ید: حق نداریگویم

 د پس سکوت کن ویون هستیبه خاطر نجات جونتون بهم مد

 .ن کار رو بکنمیبذار بهتر

 ه به اتاق دو نفرهم با کمک خدمیرومیمان  یبه سمت اتاق ها

 .رودیت کوچک است میک سوئیه یکه شب یا

 ل خودش را درون هالیل من را به داخل اتاق خواب و وسایوسا

 .گذاردیم
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 .گرددیگرفته و به سمتم برم لوید اتاق را تحیکل

 .عیارت بق یو ز یارت مسجد نبیم زید دوباره بریآماده بش -

 ارتیک زیا حاال فقط م و تینجا هستیگه ایما حدود چهار روز د 

 .میرفت

 ن روزا و لحظه هایبرم ا یارتیچ سفر زیمن سالهاست نتونستم ه

 ک عمر حسرتشمیخوایبا ارزشه خانم شاملو نم یلیخ یلیبرام خ

 . رو بخورم

 .شودیش او و نگاه پر از تحکمش کوتاه میزبانم پ

 اهشیکنم و از نگاه سیب است که در برابرش سکوت میعج

 .ترسمیم

 در برابر یخور گذشته نبودم ول یساکت و تو سر یداین شمن آ

 .شومیف و شکننده ظاهر میضع ین مرد مثل دختربچهایا

 آورد ویسرم م یینکه اگر او نبود آن مرد عرب چه بالیالبته ا

 .د بر علت استیز مزیکه نسبت بهش داشتم ن ینیحس د

 ک دوشمیروم و بعد از انجایبه داخل اتاق م یچ حرفیه یب
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 .میآیرون میپوشم و بیوتاه با سرعت حوله ام را مک

 ن سه روز اعتمادم را جلبین در طول ایاسینکه محمدیبا وجود ا

 چشمش یاد جلویکند زمیاط حکم یعقل و احت یکرده است ول

 .دار نشومیناموجه پد یبا ظاهر

 کنممیز ید گوش تیآمیحرف زدنش از داخل هال  یتلفن یصدا

 . دیگویتا بشنوم چه م

 گه اصرارین حواسم هست، داداش دیچشم داداش محمدحس -

 .ن باشهیاسمینکنم حتما حواست به 

 ستم حاج خانمیکه ن ید تو مدتیچونیاسر رو هم بپیگوش محمد

 .ن رو آزار ندهیاسمیو 

 ک وقتید یکن یداداش حتما حتما حساب حجره ها رو هم بررس

 .نکنه ین پسره تو نبود من سرخود کار یا

 .د به حاج خانم یبد یگوش

 م حاجدم که گفت: الو سالیشتر سرم را به در چسباندم و شنیب

 .خانم انشاهلل مادر جون
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 رم حاال خوبه پسرم و شما آنقدریگید مادر زنم مینگران نباش

 .دینگران مجرد بودن من هست

 .میا یگه با هم میکنم، انشاهلل سال دیحتماً براتون دعا م

 ادر مناز معلوم است مادرش بدتر دهم، خب مین میصورتم را چ

 .پسرش را دارد یفکر زن گرفتن برا

 نیآخ چقدر دلتنگ مادرم هستم، هرچند تا به حال با وجود ا

 دا دلتنگ خانه ویشد ینداشتم ول یمجسمه ابوالهول سفر بد

 .گذشته خودمم یح و زندگیدوستان و تفر

 هفته همک یم وه احتمال یروینجا به مکه میگر از ایچهار روز د

 .میآنجا هست

 نجایمتعصب را که از ا یادین مرد زید حدود  روز ایخب با

 .نگران خواهرش است تحمل کنم

 ونشیهرچند بابت کمک امروزش تا آخر عمر ممنون و مد

 ...هستم

 .میرویهتل م یک دوش کوتاه هر دو به سمت غذاخوریبعد از 
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فکر کنم  ینیحس یافتد: آقاینگاهم به ساعت م یدن سالن خالیبا د

 .میدیر رسید

 م تاید: چه قانونمند شدن، بر یگویاندازد میبه ساعتش م ینگاه 

 .میبه ون کاروان خودمون برس

 هتل یدهم و پشت سرش به طرف درب خروجمیتکان  یسر

 .رومیم

 رحم یآفتاب عربستان بدجور تند و ب یز است ولیینکه پایبا ا

 .است

 ضد آفتابم را تمام کردههنوز سه روز از آمدنم نگذشته نصف 

 .بودم

 م: آخ شمایگومی یبا نگران محمدیاسینسرخ  یدن گونه هایبا د

 .کنهینجا صورتو داغون مید؟ آفتاب ایزنیضد آفتاب نم

 ک ی یصورت برا ییبایر زیند : خینشمین بار کنارم یداخل ون و ا

 .ستیآقا اونقدر ها مهم ن

 ست ویمهم ن م: آرهیگویکنم و در دل مینازک م یپشت چشم
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 نین همچیروز اول تو دفتر حاج آقا صالح یپیتو انقدر خوشت

 خودش یش هاش رو آنکات کرده بود و عطر و ادکلن رویته ر

 .دعوته یکرده بود که انگار عروس یخال

 و کتاب یشیدهد که لوازم آرامیست و تذکر یامیکاروان  یروحان

 عیارت بقیاعمال درباره ز یک سر یدعا همراه مان نباشد و 

 .دیگویم

 یک قسمت از مسجد نبیارت یشب گذشته تنها فرصت شد به ز

 .میارت کنیرا ز یشتریب یامروز قرار بود بخش ها  یم ولیبرو

 .میک ون در حال برگشت به هتل هستیشب است و همراه 

 میان انگشت هایسکوت کردهام و گردنبند مامان بزرگ را در م

 .دهمیفشار م

 ا کردهیو لذت دن یدر خودم را غرق در خوشن دو سال آنقیدر ا

 رفت با خودم خلوت کنم و به روح و روانمیادم م ی یبودم که گاه

 . توجه

 سبکم کرده بود و روح لطمه خوردهام را یامروزم کم یاشک ها
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 ...ده بودیام بخشیالت یتا حد

 ق نگاهمیمن شده و عم یر عادین متوجه سکوت غیاسیمحمد

 .کندیم

 ش رایه سرخ و ملتهب است و ابرو هایوز از گرش هنیچشم ها

 .دهیچیدر هم پ

 ن سکوتینمان را بشکنم هر دو به ایکنم سکوت بینم یسع

 .میاج داریاحت

 م شام همیک شب است و از تایک یم نزدیرسیبه هتل که م

 .گذشته

 ک ویک کینهار هم تنها  یامروز نه صبحانه خوردم نه شام، برا

 .وه خورده بودمیآبم

 الیخیآنقدر خسته و خواب آلودم که ب یضعف دارم ول یکم

 تخت و دراز یروم رویم میشوم و مستقیم یزیخوردن چ 

 .کشمیم

 آورمیحوصله در آوردن لباسم را ندارم، فقط شالم را در م یحت
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 .کنمیک گوشه پرت میو 

 نیاسیمتبوع دعا به جان محمد یت و خنکیبا روشن شدن اسپل

 .م را ندارمیکان داد ن انگشت هات ینا یکنم چرا که حتیم

 شوم و بایز میم خیخورم، نیدنش در چهارچوب در جا میبا د

 .کنممیخمار خواب نگاهش  یچشم ها

 د ؟یخورینم یزیآورد: چ میپاکت در دستش را باال 

 ید، دسته مو یآیازه کش میخ م یک غار برایدهانم به اندازه 

 کش ییبا صدا زنم ویخته را پس میصورتم ر یکه رو یمزاحم

 بخورم سوزش معده یزیخستهام، اگه االن چ یلیم : خیگویدار م

 .ذاره تا صبح بخوابمینم

 .گرددیشتر به داخل هال برمیدهد و بدون اصرار بیتکان م یسر

 گذرد چقدر نگاهشیاز ذهنم م یکشم، لحظه ایدوباره دراز م

 .و راحت بود یم عادیدن سر باز و موهایبه من با وجود د

 د یم آزار دهنده نبوده، باین مدت هرگز نگاهش برایکل در ادر 

 محمدیاسینن همسفرانم ین باشم که از بیممنون حا جآقا صالح
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 عقد موقت انتخاب کرده؛ او نه با رفتارش نه نگاهش یرا برا

 .ن حس اوستین بزرگتریبه من نداده و ا یحس بد و منف یذرها

 چاره همیب مدیاسینمحکنم، یتخت رها م یدوباره خودم را رو

 اشیخوابد، باز خوب است راحتمی یآن راحت یحتماً امشب رو

 ان سفر استخوان درد یشود وگرنه تا پامیل به تخت یتبد

 . گرفتیم

 .کنمیپلکم را باز م یبلند نماز خواندنش ال یدن صدایبا شن

 .زنمیختهام میبهم ر یبه موها یکشم و دستیم کالفه ینفس

 کمید: امروز یگویکند سمتم و میرو مبعد از اتمام نماز 

 .میارت بریشب به ز یایاح یم و برایاستراحت کن

 .میارت کنیم زیفقط امروز و فردا رو فرصت دار

 د و بازار؟یم خریبر یم: پس کیگویگذارم میر چانه میدستم را ز

 یاکالفهزند، نفس یزبان نفهم سر و کله م یک بچهیبا  ییگو

 ارت مسجدین زیاده، این کارا ز یا یاد : وقت بریگویکشد و میم

 گه فرصتش قسمت مونیه قبور متبرکه است که دیو بق ینب
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 . شهینم

 .د تا آفتاب نزدهید نمازتون رو بخونییبفرما

 .ییگفتم و رفتم سمت روشو یر لب نچیز

 .میم تا صبحونه بخوریرفت یبعد از نماز هم با هم به غذاخور

 م شب را تایم تا بتوانیکن استراحت یقرار شد بعد صبحانه کم

 .میارت بگذرانیصبح در ز

 !ن بود؟یاسمیاسم خواهرتون  -

 .کند : بلهیرد و نگاهم میگیل مینگاهش را از موبا

 دمیشن یم: از پشت گوشیگویجان میزنم و با هیم یلبخند

 ن اسم برادرتون همیاسمید اسمش یگفتید میداشت

 . نیمحمدحس

 . ن از من کوچکترهیریخواهرم شک برادر و خواهر دارم که میمن

 .مت باشدد: سالیگومیدهد و یتکان م یتفاوت سر یب

 فرستم، مردک بداخلق و خشک،یرون میب کالفهنفسم را 

 . حوصل هام را سر برده است
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 که دچارش شدهام را پاک یکشم تا رخوتیبه صورتم م یدست

 .ن رفته و خشک و زبر شدهیکنم، با وجود ضد آفتاب پوستم از ب

 میاز ناخن ها ییدستانم هم پوسته پوسته شده و چندتا  یگوشه

 .رفتمیشگرم مید سراغ آرا یران بایشکسته، به محض برگشت به ا

 نم به مامان بزرگ و سبک شدنید ین سفر ادایا یتنها خوب

 یمعنو ین سفر هایمن به ا یافکارم بود، وگرنه گروه خون

 .خوردینم

 نبودم، یاد دختر مذهبیشوم زن هم آشنا یقبل از آنکه با رام

 .ب بودم و سرم در درس و کتاب بودیساکت و نج

 ادین شده زیتضم یکار یندهیو آ یبا وجود رتبه خوب دانشگاه

 .ل نبودم یدوست و فام یمورد توجه پسر ها

 یآمدند صدقه سریهم که به سراغم م یهمان چند خواستگار

 .ام بود یرتبه دانشگاه

 ه مادرشانیدم که به توصیشنیم میر ها بارها از قول خواستگا

 .مان گذاشتهاند یک زن دکتر پا به خانهیداشتن  یبرا
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 را به یهر خواستگار ین باعث شد از مامان و بابا بخواهم پایهم

 .خانه ببرند تا من در آرامش درسم را بخوانم

 شنهاد مزخرفش آغازین و پیسال آخر بودم و  ساله که رام

 .شد رابطه کوتاه مدت ما

 گذشت که با آنیمان م یمسخره یک سال از نامزدیفقط 

 یم و من حت یخراب و افتضاح من از هم جدا شد یت روحیوضع

 .رمینتوانستم دوره دوساله طرحم را بگذرانم و مدرکم را بگ

 من نه توانستم و نه خواستم که یاصرار کرد ول یلیمامان خ

 .رمیمدرکم را بگ

 به خاطر خانم دکتر بودنم مراخواست پسر ها یگر دلم نمید

 را یکه توجه هر پسر یل شدم به دختریبخواهند، کم کم تبد

 .کردمیاش جلب ییبا یفقط با رفتار و ز

 رات از خودیین تغیر ممکن نه، در طول ایغ یبود ول یر سختییتغ

 ییا یخدا هم فاصله گرفتم و کامل غرق شدم در رو یو حت یواقع

 .بایاما ز یپوچ و توخال
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 .ن چرت افکارم را پاره کردیاسیمحمد یداص

 .ارتینهار و بعد ز یم برایگفت: بر یو دستور یبا همان لحن جد

 .مض لباس به اتاق رفتیتعو یرون دادم و برا یب ینفسم را با کلفگ

 د؟یخوند  ید چه رشته ایشما نگفت -

 :دهدمیکند و کوتاه پاسخ میل بلند یه موباسرش را از صفح

 .حقوق خوندم

 د؟یل هستیوک یآقا یعنیزم: خب یریوانم میوشابه را درون لن

 ر آزمون وکالت رو ندادمید: خیگوینوشم و او میجرعه جرعه م

 .دارم یفقط مدرک کارشناس

 کنم: اوه شما هم مثل من فقط مدرک قابیوان دوم را پر میل

 .دیکرد

 د: خانوم دکتر دندونیگویاندازد و میبه دستم م یجد ینگاه 

 د نوشابه دشمن دندون و معده هست؟یدونیپزشک نم

 نو همراه غذایگذارد: ایسپس ظرف ساالد فصل را مقابلم م

 .دیبخور
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 گذارم و سسیوان که در دستم خشک شده است را کنار میل

 .زمیرمیساالدم  یرو

 ا روزهیگو یم ولیشتر از او بدانم و با هم صحبت کنیدوست دارم ب

 . سکوت گرفته

 د؟یندادچرا آزمون حقوق  -

 شود: به همون علت که شما دنبال طرحیم ینگاهش سرد و جد

 .دیتون نرفت

 زنم: من از نامزدمیم یموقوف، پوزخند یفضول یعنین حرفش یا

 یخوب یط روحیجدا شدم، بهتر بگم اون منو ترک کرد، شرا

 .ن ادامه ندادمیهم ینداشتم برا

 سال وفتد : دوازدهمینم به دام یغمگ ینگاهش درون چشم ها

که قبلش  یو مادرک خواهر و برادر یش پدرم که مرد من بودم و یپ

 .ناکوک بود

 خانواده کار یپدرم و برا یمجبور شدم بمونم باال سر حجره ها

 ش که باین چند ماه پیکنم. وقت سر خاروندن نداشتم تا هم
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 شدم بعد سالها به خودم یالتماس حاج خانوم مادرم راض

 .استراحت بدم

 کنم، من به خاطر شکستیزم را نثارش مین برانگیحست ینگاه 

 .یریت پذید درس و دانشگاه را زده بودم و او به خاطر مسئولیق

 خانواده یتو یژهایپس شما به عنوان برادر بزرگ تر احترام و -

 .دیدار

 فاختال نیاسم ید: یگویزند و میکم جان م یلبخند

 .د اون من براش پدرم یم، از دیدار یسن

 .دونم که دوستم دارهیم یسرکش و بد قلقه ول یکماسر ی

 با یدوست دارم اما رابطه خوب یلیمنم خواهر کوچکترم رو خ -

 .شهاب برادرم ندارم

 آن روز شهاب قلبم یحرف ها یادآوریزنم و از یتلخ م یلبخند

 .دیآیبه درد م

 دوارم اون ین باشم، امیاسمی یبرا یکردم برادر خوب یمن سع  -

 .من لبخند تلخ نزنه یادآوریاز 
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 کیشود، کاش یق در دستش خشک میانگشتر عق ینگاهم رو

 .م داشتمیرت در زندگیبا غ یحام

 تفاوت و شهاب هم در صف یشه خشک و بیهم یبابا بود ول

 .ستادهیدشمنانم ا

 .خورمیمانده ساالدم را هم م یکشم و باق یم یآه

 ن فرصتیز آخرم حرم امروید تا باز بریزودتر غذا رو تموم کن -

 .ارتهیز

 .م ید به سمت مکه حرکت کن یفردا با

 .شمیم یحاج ی ج یعنیزنم: یق میعم یلبخند

 صورتم نگه یرو یزنم و او نگاهش طوالنیزند. لبخند ممیپلک 

 .داردیم

 یکه برا یدهم و اندک سوغات یک چمدان جا میلم را درون یوسا

 .گریده بودم را در چمدان دین خریریمامان و ش

 . میکردینجا به سمت مکه حرکت میساعت  ظهر از ا

 م و شب تایعربستان راه رفت ه بود یروز را درون گرمایتمام د
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 .میا گرفته بودیع احیاز کنار قبور بق یکیک طلوع آفتاب در ینزد

 کاروان ین روحانیهم ینجا حمل و خاندان دعا ممنوع بود برایا

 .ل را خواندیکم یاز حفظ تنها دعا

 ن نشسته بودم از شدتیاسیدعا منکه کنار محمد یاز ابتدا البته

 .دار ماند و دعا خواندین بیاسیمحمد یبه خواب رفتم ول یخستگ

 م،دار شدم و وادارم کرد نماز بخوانیطلوع آفتاب به زور ب یکینزد

 من حوصله کل کل یفه کننده بود ولش کالیها ییزورگو

 دیم پس با یایب یارتینداشتم، خودم قبول کرده بودم به سفر ز

 .دادمیاعمالش را هم انجام م

 یمعنو  یک هفته بعد سفر در جو فضایدانستم تا یهرچند م

 طنت ویه ثابت شیپا یدایشوم همان شمینجا هستم و دوباره یا

 .یمهمان

 .میریم میگه وقت رفتنه، نهار بخور ید دیخانم شاملو آماده باش -

 خمار یم از خستگیهاکه چشم  یکشم و در حالیم یاز هایخم

 یاهیکم استراحت کنم چشم هام هنوز سیشه یم : میگویاست م
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 .رهیم

 .شهیر مید د یینه بفرما  -

 م دریافتیراه م یبعد بستن چمدان ها به سمت سالن غذاخور

 .رودیم یاه یم س ین راه باز هم چشم هایب

 چقدر ین اثرات کم آبید: ایگویفه به من انداخته مکال ینگاه 

 دیاد بخوریم آب زگفت

 دارم تاینکه جوابش را بدهم ندارم، آرام آرام قدم بر میتوان ا

 .وفتمین نیزم یرو

 م ناتوان از تحمل وزنمیزانوها یچند پله مانده به سالن غذاخور

 .آورممیک لحظه باال ی یسرم را برارود.یج میشود و سر گیم

 ریوشود و بعد دوباره تصیش غرق میچشم ها یاه ینگاهم در س

 .محو

 یان سرم باق  یگر تا پایقه دیست دقیم هنوز بیگشایپلکم را م یال

 .مانده

 است یبتین چه مصیدهم، ایرون میب یفگنفسم را با کال



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

87 
 

 .میگرفتارش شد

 : کنمین که کنار تختم نشسته نگاه میاسیبه محمد یبا شرمندگ

 .دیمن من متاسفم باعث شدم از کاروان جا بمون

 ر دندانیرم، انگار از فشار دادنش زیگیم لبم را دوباره گاز

 .شودیام کمتر میشرمندگ

 د: اشکال نداره بعد سرمیگومیزند و یم یواقع یمحو ول یلبخند

 .میریهماهنگ کردن م یگه ایبا کاروان د

ز برداشتهو به سمتم میگیرد وبا  یم یاز رو یسپس دستمال کاغذ

 :چشمانش به لب هایم اشاره میکند

 .لب هات بردار خون افتاد دست از سر اون

 ن از پرستاریاسیکنم، محمدمیخون لبم را با دست آزادم پاک 

 .ده باز کندیخواهد سرمم را که به انتها رسیم

 د و یآیسرم م یباال یهستند، دکتر جوان یرانیپرسنل درمانگاه ا

 و آب و یریر آفتاب نمیاد ز ید، زیدار یادیز ید: کم آبیگویم

 .یخوریاد میوه هم زیآبم
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 ید: شما هم هوا یگویکند و مین میاسیسپس رو به محمد

 .نکنه یاده رویاد پیخانومت رو داشته باش ز

 .گزمیشوم و باز لب میاز گفتن لفظ خانومت خجالت زده م

 یو پر جذبه به حرفها یبا همان صورت جد ین ولیاسیمحمد

 م رستوران بعدیکند: اول برمیدکتر گوش داده سپس رو به من 

 شب ، بعد با کاروانینخورد یچیوش شدنت ههیب

 .م سمت مکهیریم

 آنقدر با ین خشک و جدیاسیباورش سخت است که محمد

 .فت با من رفتار کندالط

 هوایم را داشت و مراقبم بود.تمام مدت 

 .میهتل بود رفت یکیکه در نزد یک غذاخوریبا هم به 

 ها نداشتمنکه اشتیوه سفارش داد و با امیاول از همه سوپ و آب 

 .ظرف غذا را تمام کنمهمه یوادارم کرد، 

 . خورد یم و چایحل یخودش هم مقدار

 م و به هتل محلیک ون شدینکه غذا تمام شد سوار یبعد از ا
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 .میاقامت مان رفت

 ز راروز و امرویآورم دیلم تازه به خاطر میبا به صدا در آمدن موبا 

 .به مامان زنگ نزدهام

 از یگیدا نمیشنوم: الو شیآن ور خط م دلخور مامان را یصدا

 .نه امروز صبح یروز بهم زنگ زدیکنم نه دیمن سکته م ینگران

 د خبیقربونت برم ببخش یدهم: الهیرون میب ینفسم را با کلفگ

 .م یهمش در حال حرکت بود

 .کنمیرا حس م محمدیاسیننگاه  ینیسنگ

 خبر نذار باشه؟ یدا تو رو خدا منو از خودت بیش -

 .ن موقع ور دل خودتم یگه اید یباشه مامان جون هفت ه -

 ت نکرده مراقبت هست،یاز اون پسره همسفرت چه خبر اذ -

 .ن طرف اون طرف هایا یبر ییتنها یبلند نش

 دزدنمیجوون رو تو عربستان  یگفت دخترایحانه میمامان ر

 ...ک وقتیکنن یمعقد موقت 

 یحانه از رویان رزم، مامیان حرفش: نگران نباش عزیپرم میم
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 .کنه یدل شما رو خال یحسادت خواسته تو

 .مراقبم هست یهمسفر خوب یلیهم خ ینیحس یآقا

 رهیدهد و متوجه نگاه خیرون میال راحت بیمامان نفسش را با خ

 .شومین میاسیمحمد

 قاتیم ب ه میرسیگه م یک ساعت دمییمامان ما تو اتوبوس هست -

 .انوم شدادا حاج خیش یجد یبعد هم مکه جد

 : خنددیمن خبر دارد بلند م یطنت ها یمامان هم که خوب از ش

 . طون گولت نزنهیو ش یفدات بشم، اگه برگرد یاله

 اد دور ویدوباره ن یاونجا محکم سنگ بکوب تو سرش که برگشت

 .برت

 طو نیطون، شیکوبن تو سر شمیمامان اون حج واجبه با سنگ  -

 .ما ی هان خونیهستن که محانه و خانوادهش یمامان ر یاصل

 ادی یدیخدا رو د یبت نکن مادر، برو به سفرت برس خون هیغ -

 .ن و شهاب هم باشیریمنو ش

 یها بدجور تو دردسر افتاده حساب یمخصوصا داداشت که تازگ
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 از یک شوهر درست حسابمیخودت یدعاش کن و ببخشش، برا

 .خدا طلب کن که بلکه آدمت کنه

 ان؟شده مام یشهاب طور -

 .ش بچه هایگه برم پینه من د -

 محمدیاسینکرده ام  یشب آخر حضورم در مکه است، ت ب سخت

 .کندینم یقرار یمن ب  یهم تب دارد اما به اندازه

 دا کندیشورم، تا تبم کاهش پیبار هزارم صورتم را با آب م یبرا

 .تنم باالست یدهد هنوز دمامیداغم نشان  یاما نفس ها

 میشانه ها یفیوفتم، لرز خفیکنم تا مبدا بیار مویدستم را بند د

 م بلندیک دندان هایک چلیچل یدهد و کم کم صدایرا تکان م

 .شودیم

 یکنم و دستم را رویوسط حال رها م یکاناپه یخودم را رو

 . دهمیقه ام فشار میشق

 ینستاده با نگرایشود، او را که در چهارچوب در امیدر اتاقم باز 

 . کندمینگاهم 
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 ست؟یخانوم شاملو حالتون خوب ن -

 یدارم صدا یکه سع  یکنم و در حالیدستم را دور تنم حلقه م

 . م : ممنون خوبمیگویم را متوقف کنم میبرخورد دندان ها

 لرزان ییکنم و با صدایسالن اشاره م یفم گوشهیسپس به ک

 .دیارینوفن رو برام ب یم: لطفاً اون جا قرص استامیگویم

 ون دکتر ؟ببرمت یخوایم -

 .م: من خودم دکترمیگویزنم و ممیکم جان  یلبخند

 .مهید: اره دکتر نصف و نیگومین دادن قرص به دستم یدر ح

 دهم، حالم امشبیکنار دستم قورت م یقرص را با آب معدن

 گه مثل قبل اجازهید یست: دکتر نصفه هستم ولیخوش ن اصال

 .رم کنهیتحق یدم کسینم

 : انگار حالتوندد و زمزمه میکنیآیجلو م

 . ستیخوب ن

 یدونیم یگم، شما درباره من چیون مید هزیکنیفکر م -

 ن مدت تحملتیکه تو ا یک آدم خشک و عنق بودی، یچیه
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 .کردم

 د: فردا صبح از دستمیگویدهد و میرون میب یفگنفسش را با کال

 .یشیص مخال

 دلم ی: ولنه ذهنی میگویمیش زمیچ پیه یب

 .اشه حاج آقیبرات تنگ م

 خچال کوچک کنار اتاقیزنم، به سمت یبعد بلند قهقهه م

 . د براتون خوبهیوه بخوریکم آب ممیرود: بنظریم

 .کنهیر هاش درد میتحق یم: هنوز هم جایگویلرزان م ییبا صدا

 .تونه زخمش رو درمان کنهینم یچ مرهمیانگار ه

 رد، با هق هق ادامه حرفم رایگیدهانم م یآب پرتقال را جلو ین

 .ارزش هستم یب ک ادمیزنم: بهم گفت مثل یم

 .زدنیدوستاش بود اون ها هم قهقه ه م یجلو

 دم و ادامه دادم: لباسمو یام را باال کشینیآب ب

 پاره پاره کرد،

 . کردیرم مید و تحقیچرخیدورم م
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 گفتیمنو درک نکرد، شهاب م یچ کسیشد: ه یم جاریاشک ها

 .رستادهراد از خودت بوده اون حلقه رو پس فیا

 ینبود منو بغل کنه دلدار  یچ کسیبابا هم فقط سکوت کرد ه

 .بده

 شه منو بغلی: موانه ها رو به محمد یاسین گفتمیمثل د

 ؟یکن

 .اهلل یر لب گفت: ال اهلل الید و زیش کشیان موها یدستش را م

 .گناه باشه یستیتو که نامحرم ن -

 لبه کردهست و احساساتم بر عقلم غیحالم دست خودم ن اصال

 .است

 دیدا خانم آروم باشی: شمتوجه ضدای گرم و پر از حمایتش میشم

 د؟یزنگ بزنم با مادرتون صحبت کن یخوایم

ک میچقدر دلهق هقم میان صدای پر محبتش گم میشود. یصدا

زم و غرق در یم را درونش بر یخواهد که اشک هایم یواقع آغوش

 .و آرامشش بشوم تیامن
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 م به یان تار پور موهایکند که در میطلب مرا  یچقدر دلم دستان

 .د و نوازشش کندیایحرکت در ب

 .شودمیبدنم معتدل  یکند و دمایکم کم قرص کار خودش را م

 مرا به رخم بکشد ین رفتار احساسین بدون آنکه ایاسیمحمد

 .م فرودگاه ید بر ید فردا پنج صبح بایبخواب میگویید:

 زند نگاهم به نگاهیزار م به تنم یآن لباس تنگ و چسبان مشک

 . نشست یپر از تمسخر شاد

 .ستیقشنگ ن ن لباس اصالین بنظرم ایرام -

 سپس وزد  ین پوزخندیرام

 ست اندام توعه خانومیکه قشنگ ن یزیر گوشم لب زد: اون چیز

 .دکتر

 ق هیرون وگرنه سلیلباس زده ب یهمه بدنت از ال ین تاپاله شدیع

 .حرف نداره یشاد

 ن رایرام یباز پوزخند زد، صدا یدم، شادیجالت کشاز خودم خ

 .ده بودیشن
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 شده با دود حالم را دگرگون یقاط  یعطر ها یآهنگ و بو یصدا

 .کردیم

 کیتا  یدین زنتو بهم قرص مین دستش را دراز کرد: رامیام

 .میرقص داشته باش

 نیبابا ا ین با لبخند گفت: ایمشمئز شدم، رام از نگاه زننده اش

 .دن بلد باشهیفکر نکنم خانوم دکتر رقص یه ولیچ حرف ها

 .ندازمیبابا خودم راهش م ید: این مستانه خندیام

 که در حال یخنده مهمان ها و آهنگ ضرب دار یباز هم صدا

 .اعصابم خط انداخت یپخش بود رو

 احساس کردم جان ن که به سمتم دراز شدیدست ام

 .از تنم رفته

 میشوم، گلویدار میاز خواب بق یعم یبا حالت تهوع و وحشت

 لرزدیخشک است و تنم م

 کند،ین را جلب میاسیوجه محمدبلند و کش دارم ت ینفس ها

 .کنار تختم خوابش برده بود
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 دا خانم؟ید ش یبهتر شد -

 .زنم: تشنمهیلب م

 شه بعدیگه داره اذان میرد: د یگیآب مقابلم م یک بطریع یسر

 .م فرودگاهید بر یهم با

 .بد یلیدم، خ یدخواب بد  -

رم ید من میق بکشینفس عم چندتا صدای حمتیت گرش را میشنوم:

 .رمیوضو بگ

 .دینجا نریخدا از ا : تو رومیگوییم شود وحشت زدهمیتا بلند 

 .ندینشیاورد کنارم م ینکه خم به ابرو بیبدون ا

 د؟ یدیخواب د ید چیف کنید تعریخوایدا خانوم میش -

 .ترسمیم : نه میگویمظلومانه م یا حالتاندازد و بیسرم را باال م

 . خب یلیخ -

 را فراموش یماریب ین است که تلخیریم آنقدر شیدن پدرم براید

 .اندازمیکنم و با عجله خودم را به آغوشش میم

 .من نبودم یر شدیبابا چقدر پ -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

98 
 

 تو یکار کرد یاندازد: اوه اوه صدا رو چ یبابا با تعجب ابرو باال م

 !دختر؟

 !و شده استیه به موج خش دار رادیم شبیگفت صدایراست م

 میشوم و با خجالت سالین میاسیمتوجه حضور برادر محمد

 .دهممیآهسته هم به او 

 کندمی یپرس یم و احوالپرستن سالیاسیپدر هم مودبانه با محمد

 .دهدمی یارت قبولیو ز

 .شوممیمان  ییبا برداشتن چمدان ها متوجه زمان جدا

نم را بردارم متوجه دستش روی چمدان شوم چمداین که خم میهم

 .رومیو مثل برق گرفته ها عقب م میشوم

 .د حواسم نبودیببخش -

 . کندمیدا یپ یطالق بهم  یلحظه ا ینمان براینگاه ب

 .شودیبابا اتصال نگاهمان قطع م یدن صدایبا شن

 د: خب خانوم شاملویگویدوستانه م ین با لحنیاسیمحمد

 .د از مایباش یبوده باشم براتون و راض یخوبدوارم همسفر یام
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 باشه حاجآقا یم: خدا راضیگویزنم و میدر جوابش م یلبخند

 دارم و دنبال بابا به سمتیزده و ساکم را بر م یسپس چشمک

 .رومین میماش

 بابا جون انقدر یپرم: واین میدن رخشم ذوق زده داخل ماش یبا د

 .دلم براش تنگ شده

 گهید: خب با با جان حاال د یگویند و مینشین میبابا داخل ماش

 .یریگیم لویشتر ما تحین رو بین ماشیا

 داشت ین با ضرب زدن و با لحنیکاپوت ماش یکنم رویشروع م

 دلم یم خونه حسابیش کن که بریم: آقا جون آتیگویم یمشت

 .ننم لک زده یبرا

 .ید: تو آدم نشد یگویمحو م یبابا با لبخند

 م: نوچ خود خدا هم نتونست منویگویو م کنممیشم را شل ین

 .آدم کنه

 مامان بزرگ یبه سمت خانه یزند ولین رو استارت میبابا ماش

 که متعلق به پدر بزرگ بوده و حاال یرود، در واقع خانهایم
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 . راث عمو محمود استیم

 م و سهم سه دنگ یکردیم یش در آن زندگیکه سالها پ ییویال

 بابا به خاطر کمک به شهاب آن یولآن متعلق به خودمان بود، 

 .میحانه از آن جا رفتیرا به عمو فروخت و بعد ازدواج شهاب و ر

 جدا ین خانه منزل مامان بزرگ بود که راهیا یاز اتاق ها یکی

 .به کل خانه داشت

 .مامان بزرگ یم خونهیریم میبابا چرا دار -

 یوانو مراسم چاووش خ یبابا جون عموت برات گوسفند قربان -

 فه داره خودشیحج حاال وظ یمامانمون رفت یگه تو جایگرفته م

 .رهیبرات مراسم بگ

 .من خسته بودم یم: ولیگومیدهم و یرون مینفسم را آه مانند ب

 نایه مادر بزرگ ایهم همسا ینیحس ین آقایبابا جان ا یراست -

 .هستن ها

 .دمیابون دیخونه باغ بنبست ته خ یبردارش رو تو

 در یت جل ویدن جمعیخانه مامان بزرگ و د یجلودن یبا رس
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 د؟یک بودم حلقه گل گرفتیدم: بابا مگه المپینال

 .ادیها خوشم نم یاکارین ریاز ا

 .ن ها رسم و رسوماتهیه ایچ یاکاریدخترم ر -

 .اده شدمین پیرفتم و از ماش یچشم غرها

 کنم چهرهاشمیکشد، احساس یمامان اول همه مرا در آغوش م

 .ستن ایغمگ

 .ندیآیحان مین و ریریسپس ش

 دش پوزخندینم و از ند یبیآب رفته، شهاب را نم ین هم کمیریش

 .زنمیم

 .شانیم و داماد هایعمو محمود و پسرش مسعود دخترش مر

 .کنندیق هام از من استقبال میعت  یاز خالهها ییزن عمو و چندتا

 ندزند و زن عمو با همان اسفین میم گوسفند زمیپا یعمو جلو

 .کندیم ییدر دست مرا به درون خانه راهنما

 ا طیخود را حفظ کرده وسط ح یسنت یخانه باغ عمو هنوز معمار

 وجود دارد و دور تا دور یگل یبا ماه  یک حوض آبیبزرگشان 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

102 
 

 که از بابا بزرگ به ارث برده یق هایکه عمو با سل یاط باغچههایح

 .و درختچه بود ینتیز یبود، پر از گل ها

 ک آشپزخانه همیهمراه  ییرایوان بزرگ و سه اتاق پذیاک ی

 .وجود داشت

 ارار او قریاز اتاق ها در اخت یک یم، یبعد ازدواج مسعود پسر عمو

 عمو و زن عمو بود و یهم محل زندگ یگرفته بود، اتاق وسط

 .خانه را داشت ییرایکه بزرگتر بود حکم پذ  یاتاق آخر

 یار خود مامان بزرگ اتاق گوش ها رفت، به اصریآقاجان که از دن

 .کند یکردند، تا مادربزرگ جدا از عمو زندگ یاط را باز سازیح

 یو اتاق  یس بهداشتیت کوچک بود با آشپزخانه و سروییک سوی

 .کنارش

 برد با تعجبیت مییم را به سمت سویمامان که چمدان ها 

 .افتمیدنبالش راه م

 گ؟ا تاق مامان بزر یبریمل منو ینجا چه خبره چرا وسایمامان ا -

 .کندینکه جوابم را بدهد در اتاق را باز میبدون ا
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 م درشت یخودمان وسط اتاق چشم ها یروزه ایدن فرش فیبا د

 .خوردیچرخ م یشود، نگاهم دور اتاق کوچک دوازده متریم

 .ده شده بودیاتاق چ یرنگمان هم گوش ه یروزه ایف یها یراحت

 کینبود، البته که در آن  یخب ر یز نهارخوریاز بوفه و م یول

 .ش نداشتندیل گنجاین وسایوجب جا ا

 ل ما وسط اتاق مامانیچرا وسا یجوابمو بد یخوایمامان نم -

 !بزرگ ه؟

 یه داده به جایستاده است و به آستانه در تکیبابا که پشت سرم ا

 ک یزش کرده یدهد : سقف آپارتمان خودمون رمیمامان جواب 

 . مینجا ساکن شدیشه ایم یهفت ها

 عمو ؟ ینجا خونهیم : ایگومیبا تعجب 

 ن خونه سهم مادریک دونگ ا ید: یگومیکشد و یبابا ابرو دهم م

 .خودمونه یامرز منه، پس خونهیخدا ب

 ن حرفاید: منصور وقت ایگویزند و میتلخ م یمامان لبخند

 رون پر مهمون بخاطر تویست، دختر لباس هاتو عوض کن بین
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 .اومدن

 !گه مون کجاست؟یل دیخته؟ وسایسقف ر یچ یعنی -

 .نایشهاب ا یم خونهیرفتیخب م

 م، یرویکش د و با هم به اتاق کوچک کنار هال میمامان دستم را م

 کین را گذاشته بودند و یریتخت مامان بزرگ کامپوتر ش یجا

 .م درونش بود یدراور که احتماال لباس ها

 رونیم مهمون بیا برین بر لباس هاتو عوض کیک دوش بگیبرو  -

 .منتظره

 .افتمیبزنم که به سرفه م یخواهم حرفیم

 یک بسته قزص سرماخوردگیمامان با عجله به آشپزخانه رفته و 

 .آوردیدر م

 ب استینجا عجیخانواده به ا یک بارگینکه نقل مکان کردن یبا ا

 .ن باره بحث کنمیفعآل خسته تر از آن هستم که در ا یول

 یک دوش سرسر یمشترک است،  ییبا دستشو حمام کوچک و

 .میآیرون میرم و بیگیم
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 رفت و آمد مهمان ها و عمو که احتماال دارد به قصاب امر یصدا

 شده را چگونه تکه تکه کند از یکند گوسفند قربانمی یو نه

 .رسدیرون به گوش میب

 س و حولهیخ ینکه با موهایخورد از ایدنم حرص میمامان با د

 ل هم شده نشستها میکه حاال پر از وسا یاتاق کوچکبه تن وسط 

 با این لباس نازکنجا یا یکه دار یت سرماخوردگین وضعیبا ا -

 ! چرا؟ ینشست

 !ده؟یخسارت د یلیخونه خ -

 .کند: برو موهاتو خشک کنیمامان به وضوح از بحث فرار م

 .نا رو هم بپوشیگذارد: ایک دست لباس مقابلم میسپس 

 با دور یراهن بلند سرمه ایک پمیاندازیس ها مبه لبا ینگاه 

 ه؟یک: مگه عزا داریف رنگ نزدیبا ط یو شال ییطل یدوز

 .دخترم یارت اومدیر سرت از زیخ -

 راهنیک پیخته یگذارم از داخل کمد بهم ریلباس ها رو کنار م

 دارم:. قربونت برم قراریو شال هم رنگش بر م یآسمان یر آبیحر
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 ک مسئلهین ید، ایدن من دخالت نکنیوششد تو نحوه لباس پ

 . هم به خودش مربوطه ی، اعتقادات هرکسیشخص

 رون حق ندارن منو به خاطر پوششم قضاوتیاون ب یآدم ها

 .کنن

 .ن لباس کامل مناسبه فقط رنگش روشنهیدر ضمن ا

 .کندینم یگر بحثیپاشد و دیم میبه رو یلبخند

 . کشمین سشوا ر میریم را با کمک ش یموها

 .اط را گرفتهیکه زن عمو بار گ ذاشته کل ح یخورش یبو

 .ستاده بودندیرا عروسش کمک دست ایم دخترش و سمیمر

 م: برو به زن عمو کمکیگویروم و مین میریبه ش  یچشم غرها

 .کن

 م تیم و من در گذشته صمیروم، مرمیسپس به سمتشان 

 یها ییرا اما بدگوین طور عروس عمو سمیم، همیداشت یخاص

 شده بود، من و مسعود یا ساسش که مد عیب  یعه هایحانه و شایر

 مانه ما بهممیم باعث شد رابطه صیقه داشتدر گذشته بهم عال
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 . بخورد

 او را همچون مادرم دوست یستم، از بچگیامیکنار زن عمو 

 از یدور ویالام بابت رفتن از  یشتر ناراحتیداشتم و دارم و ب

 .خانواده عمو بود

 . یدین عمو قربونت برم چقدر زحمت کشم زسال -

 حاج خانوم یزند: وایند با ذوق اسمم را صدا میبیم که مرا میمر

 .نمتیدر شلوغ بود نتونستم بب یدا جلویش

 کشد: چقدر عوضیسپس با آن شکم قلمبه مرا در آغوش م

 .ینجا بودیکه ا یه اون روزا شدیابروهات پر شده شب یشد

 . پاشدیم میبه رو یزن عمو هم با محبت لبخند

 گفته و از یارت قبولیدلخور ز یرا همچنان با نگاه یسم یول

 .رودمیکنارمان 

 !م عروس تون چشه؟ یوا مر -

 د: ولش کن اون رویگویبه سمتش انداخته م یم نگاه یم نیمر

 مامان یکرده تو جا یداره، البد حسود یش قاطیچیم پیس
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 .رفتهحج و حاال بابام برات مراسم گ یبزرگ رفت

 ما عجوبه است ؟ یحانهینم مثل ریپس ا -

 در آورده، ییها  یچه لوس باز یاگه بدون

 .ک گوشه کز کرده یدونم چرا االن ساکته و یفقط نم

 ...ت شهاید : خب با اون وضعیگویم یم با ناراحتیمر

 د،یبت نکنیزند: دخترا غیم میمر یبه پهلو یزن عمو سقلم ها

 .مخصوصا شما حاج خانوم

 :گذارمیشکمش م یشوم، دستم را رویر ادامه بحث نمیگیپ

 فندق خاله چه طوره؟

 اطیوه وارد حیک جعبه میخندد، همان لحظه مسعود با میم یمر

 .شودیم

 را ویسم یبرد، بعد از دعوامیک لحظه ماتم ی یدنش برایبا د

 .ده بودمش یشد ندیم یمن دو سال

 رد و من از آمدنآویشتر اوقات بابا مامان بزرگ را به خانه میب

 ...زدمین سر باز میام از رامییل به خاطر جدایفام یبه خانه
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 مردانه و یکلیگذشته حاال ه یدهیو رنگ پر یمسعود الغر مردن

 ن با آب قندیریکه به قول ش ییدا کرده بود و موها یچهارشانه پ

 .چسباند به کف سرش را رو به باال داده بودیم

 کیب خلقت بود، باریاز عجا تنش هم یکت اسپرت و شلوار ل

 .ده را آدم کرده بودین ماست چکیرا خانم که ایاهلل به سم

 دهد، سپس از زن عمومیم ن و مردانه سالیمت یلیدنم خیبا د

 حان کجاست مامان؟یپرسد: ریم

 .کند به اتاقش: قهر کرد رفت تو اتاق دوبارهیزن عمو اشاره م

 یچند قدم کند که من هم از ترسشمی یمسعود چنان اخم

 .رومیعقب م

 نالد: داداشمیرد یگیراهن مسعود را مین پیم با التماس آستیمر

 ...پر مهمونه ییرایتو رو خدا تو پذ 

 اط گذاشته با خشم به سمتیوه ها را گوشه حیمسعود سبد م

 .رود یم ییرایپذ

 .شودیمختلف م یو ذهن من دوباره پر از معما ها
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 مت سوالن عالیست بزرگترین ن مهمان هاینکه چرا شهاب در بیا

 .من است یزندگ

 .رودیرا میت به داخل اتاق مشترکش با سمیمسعود با عصبان

 شدم و با تک تک ویالبزرگ  ییرایم وارد پذ یمر یمنم با همراه

 .نمینشیک گوشه میکرده  یم و احوالپرسمهمان ها سال

 ومده؟یچرا شهاب ما ن  یدونیم تو میمر -

 یکند نکند اتفاقمین نگرانم یشود، همیدستپاچه م یم کمیمر

 برادرم افتاده؟ یبرا

 .حانه که هستیر کار هاشه ریاحتماال درگ -

 .هاش شکسته یک گوشه بغ کرده انگار کشتمیحانه هیر -

 یف کن مکه چه خبر آب زمزم آورد یزم تعریر عزیسخت نگ -

 برامون ؟

 آب و هوا چه طور بود؟ یع رفتیقبرستان بق

 .یدوارم تو هم بر یبود ام یدیربه جدخوب بود تج -

 مت سوال بزرگ بود نگران شده بودم وک عالمیینبود شهاب برا
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 .دادیچ کس جوابم را درست نمیه

 .کندیم ییرایحلوا از مهمان ها پذ ینین با سیریش

 م: وا خواهر مگهیگویاندازم و م ین میریبه ش یبا تعجب نگاه

 .یدیمن مردم حلوا م

 .خنددمیرد و بلند یخندهاش را بگ یوتواند جلیم نمیمر

 منه ید: نذریگویکشد و میم یک گوشه نشسته آهیحانه که یر

 . دا جونیش

 دم بایرسیبود، حتماً به خدمتش م یاگر حالش درست و حساب

 . دهدیحلوا م یدادنش انگار من مردم که نذر ین نذریا

 .حانه جونیدستت درد نکنه ر -

 .شومیفه مکال یرانکند و من از نگیحانه بغض میر

 دارم و بایرسد مچ دستش را نگه میمن م ین که جلویریش

 در یوانه بازیا خودم دینجا چه خبره یا یگیم: میگویخشم م

 .ارم و بفهممیب

 .اندازندیدار بهم م یمعن یم نگاه ین و مریریش



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

112 
 

 نجا چه خبره؟یداده؟ ا یحانه چرا نذریگه ر ین بگو دیریش -

 ش هیگم تو جمع نمیدا میآروم باش ش رد:یگیم دستم را میمر

 .گفت

 شیکند و من با حرص براین با آزاد شدن دستش فرار میریش

 .میآیچشم ابرو م

 کرد و مامان ومی ییراین پذیریگذرد، شیم یبه کند یمهمان

 .کردندمیاط پچ پچ یک گوش در حیبابا 

 د حالت تهوعیجوشیر و سرکه میدلم همچون س یاز نگران

 ب یک بود از حال بروم اوضاع عجینزد یو چند بارداشتم  یدیشد

 . آمدیبنظرم افتضاح م

 .دور باالخره رفتهاند یآخر شب است و مهمان ها

 مکه با چش یحانه که در اتاق ما به خواب رفته و مامانیدن ریبا د

 گر طاقتم تاب یزد دیریک گوشه نشسته اشک میس یخ یها

 .شودیم

 . حوض است ن مشغول شستن ظرف ها با آبیریش
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 ن به خدایریرم: شیگیروم و دستش را مین میریسر ش یباال

 سا و بگو چهیکشمت خودم فقط وایم یقسم دوباره فرار کن

 شهاب افتاده؟ یبرا یاتفاق

 ده مگه خونه نداره؟یحانه چرا وسط اون اتاق خوابیر

 ینیزنم با افتادن سیظرف ها م ینیر سیبا خشم دستم را ز

 .چدیپ یماط یدر ح یبد یصدا

 .کنندمیوان با تعجب نگاهم یا یبابا و عمو محمود از رو

 یتون محض رضا یکینالم : میش آمده یت پیطاقت از وضع یب

 خدا حرف بزنه شهاب کجاست؟

 د: شهاب االن یگویم یسرد و جد یکند و با لحنیبابا مداخله م

 !!الت راحت شد؟یزندانه خ

 یاز سفر برگشت من به همه گفتم بهت نگن تا چند روز که 

 .یدر بکن یخستگ

 ...یکه متوجه شد یدیاما انقدر سرک کش

 .کنممیخودم اعتماد ن یک لحظه به گوش های یبرا
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 را و مسعود که ازیک گوشه نشسته و سمیم که ین مرینگاهم ب

 .خوردیوان شاهد مکالمه ما هستند چرخ میا

 سرش اومده؟ یید بهم؟ چرا زندانه چه بالیدروغ گفت -

 نییسرش را پا  یکشد و با درماندگمیش یان موهایم یدست بابا

 .اندازدیم

 نیرین بار خود شیدهد. ایبه نشانه تاسف تکان م یعمو هم سر

 کیک شدن سر ید: شهاب و برادر زنش باهم شریآمیبه حرف 

 که بهشون فروخته ینین، طرف شون کلهبردار بوده اون زمیزم

 .د و فروشیر قابل خریهم غ

 ه شو باخته به اضافهین کل سرماین زمیشراکت تو ا یشهاب برا

 .که رو گردنشه یارد بدهیلیدو سه م

 نیرام یعنیحانه یبهت زده برگشتم عقب: بردار زنش؟ با برادر ر

 ک شده؟یشر

 مستانه، برادرم با یزنم سپس قهقههامی یعصب یپوزخند

 تا یفکر ین بیک شده است و حاال با همیدشمن خواهرش شر
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 .باتلق فرو رفتهگردن در 

 ن شکل ممکن خواهرشیبه بدتر یک شده که زمانیشر یبا کس

 را چزاند و به قهقرا پرت کرد؟

 ش را به هریشد و زن عقدیسرش نم که خانواده ینیبا رام

 !بردیم یقبرستان

 ک شده؟ین مرد شریبا ا

 .زدیریگذارد و اشک میمامان با خجالت سرش را در آستانه در م

 به خاطر او از یکنند، روزمیا ترحم نگاهم م بیزن عمو و مر

 .میگردیم حاال باز به خاطر او برمینجا رفتیا

 شوم،میفتم شرمنده یشهاب که به آن ها م یها یحرمت یاد ب ی

 به یحرمت یم را بهم زد و با بیش با مریحانه عروسیبه خاطر ر

 .نجا رفتیعمو از ا

 وره و تار شد یو تحانه آنقدر سوسه آمد تا روابط پدر و عمیبعد ر

 .بابا نصف سهمش را به عمو فروخت

 م؟ین خانه برگشته بودیدوباره به ا ییبا چه رو
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 ا به خاطر شهاب فروختن؟یخونه واقعاً خراب شده  -

 ن شهاب کنجیدا جون آروم باش ببیرد: شیگیم را مین بازویریش

 ...ط باردارین شرایحانه هم تو ایزندان بود و ر

 ی: لعنت بهتون لعنت دو هفته نبودم چه گهمیگومیاد یبا فر

 من یمون مگه فقط شهاب پسرشونه، پس تو چ ید به زندگیزد

 ؟یبدبخت چ

 م یلرزد و دندان هاینم، بدنم. مینشیاط میاز ح یبا خشم گوش ها

 .بهم چفت شده است

 .را قبل هم تجربه کردهام ین حملت عصبیا

 پنجره خونم بهحانه پشت یدن ریرود، با دیپرده اتاق کنار م

 .دیآیجوش م

 که او و ییها یخواهم به سمتش بروم و به خاطر بدبختیم

 کنم یبرادرش مسببش هستند هر چه خشم دارم بر سرش خال

. 

 خواند ویکنم مامان فکرم را میبه سمت در خانه که پا تند م
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 . دا جونیزند: آروم باش شیدستم را چنگ م

 ت خط از اول پا گذاشتنطه هفین سلیو آروم باشم مامان ایچ -

 .آورده یما فقط بدبخت یبه زندگ

 و انقدر یزدیحانه، اگه تو حرص نمیشکنم ریقدم نحست رو م

 .شهاب االن کنج زندان نبود یدادیاُرد نم

 .شتریشود و خشم من بمیحانه بلند یهق هق ر یصدا

 آروم د :یگویرد و میگیم را میکنند، بابا بازو یبابا و عمو مداخله م

 .حانه حامله است گناه دارهیدا ریش شبا

 م : گناه رو برادر منیگویزنم و با خشم میصورتم م یمحکم تو

 .ن بد قدمیداشت، من داشتم نه ا

 اهلل یدهد و ال اهلل الیم یح در دستش را چر خیعمو تسب

 .دیگویم

 .عمو جون، ثواب سفرت رو خراب نکن یتو امروز از حج اومد -

 .شودیشتر میرد، لرزش تنم بیگیم بابا و عمو دستانم را

 .رم شده بودیبان گیگر یت عصبن حمالیبعد آن شب شوم ا
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 نیدانم فشارم در چنیکنم، میم را بهم چفت میدندان ها

 .شودیخون م یایم دو جفت دریرود و چشم هایباال م یطیشرا

 ن یشتر خشمگیشتر و بیکه سرمان آمده ب یبتیبا فکر به مص

 .آشکارم یشود و لرزش ها یم

 .دیآمین ییباال و پا یبندم، نفسم به سختیم را میچشم ها

 .بردمیعمو  یبابا من را به سمت خانه

 .ندیآیپشت سرم م یم و مامان با نگرانیمر

 یرد: الهیگینم، مامان با بغض دستم را مینشیک گوشه می

 .یشد یرم مادر چیبم

 روم اون دستگاه فشار ید: مریآمیم یرعباس شوهر مریام یصدا

 .شده ینم دختر عمو چیار ببیب

 دیآیادم میزن عمو جلو تر از او دستگاه فشارسنج را آورد، 

 خوانده و کارمند آمبوالنس یپزش ک یت هایرعباس رشته فوریام

 .است

 کمیست فشار ین یزید: چیگویبا سرعت فشارم را گرفته و م
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 .هیعصب یباالست ول

 . شهیه آروم مکم آرامبخش بزنید یلطفاً دورش رو خلوت کن

 لت آرامبخش؟یتو وسا ید : داریگویبغض آلود م ییم با صدایمر

 .دهدیتکان م یرعباس سریام

 فمیخوام، تو کیم: آرامبخش نمیگومیآورم و یدستم را باال م

 . خورممید یاریک قرص آلپرازوالم دارم بی

 زمید: عزیگویم یکند و با مهربانیزن عمو رخت خوابم را پهن م

 فته قرارهیمم امشب شوهرش شیاب امشب رو مرنجا بخویهم

 .ش ما بمونهیپ

 با ییایکنم، راستش توان رومیزنم و قبول یکم جان م یلبخند

 .هستم یکفر یپدر و مادرم را ندارم از دستشان حساب

 توانم با اویحانه است چه طور میگر نرفتنم هم وجود ریعلت د

 .کنم یک سقف زندگیر یز

 هال بزرگ و دو اتاق خواب دارد کیخانه عمو بزرگ است، 

 ن اندازهیمسعود هم هست به هم یکه االن محل زندگ یخانها



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

120 
 

 .است که خانواده ام در آن ساکن هستند یتیو دو سه برابر سوئ

 پدر قبل سهم خودش را به عمو فروخت تا با نصف پول آن سر و

 .شهاب بدهد هم راهش را از برادرش جدا کند یبه زندگ یسامان

 ت کوچکیک سوئید در  یده بود که بایرس ییکارش به جاحاال 

 .کند یدر خانه برادرش زندگ یداریسرا

 ه مامان بزرگ بود که به ما یت هم ارثیالبته نصف آن سوئ

 .حکم همان مورچه و کله پاچه را داشت ید، ولیرسیم

 من یک متریدر در فاصله  یم با شکم برجسته به سخت یمر

 .کندیتشکش را پهن م

 م رایمنو مر یداند من در شب عادت لگد زدن دارم، زمانیم

 .میگر جدا کرد هر شب و روز کنار هم بود یشد از هم دینم

 نداشت و به خاطر من وارد یبه رشته تجر ب یعلقها یم حتیمر

 .ن رشته شد و آن قدر خواند تا از من عقب نماندیا

 م که از یکه جواب کنکور آمد آنقدر ذوق زده شد یسالگ 

 . میختیاشک ر یشدت خوشحال
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 کی یو او پرستار ینکه من دندانپزشکینه فقط به خاطر ا

 نکه باز هم همراه همیم بلکه بخاطر ایدانشگاه قبول شده بود

 .میبود

 .کمکت کنم یگفتمی -

 قیکنم شهاب ال یزند، در دلم اعتراف میآرامبخش م یلبخند

 .ن دختر نبودیا

 هفته نیارم تا ا ید به خودم فشار ب یگه کم کم بایاشکال نداره د  -

 . تموم بشه

 ؟یمان داریگه زاید یدو هفته -

 .ن طور گفتهیآره دکترم ا -

 کل مسعودیه زن عمو هستند، البته هیم و مسعود هر دو شبیمر

 .چهره مادرش را دارد یه عمو شده ولیدرست شب

 و روشن چشم ییخرما  ییموها یضیمناسب و ب ییصورت ها

 .یصاف و قلم ینیره و بیت یقهوها یها

 ینیخوردم، هر چند بمیم را  یمر یعروسک ینیشه حسرت بیهم
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 .رون زده بودیه چکمه کفش بیاد بد نبود و فقط شبیخودم هم ز

 .کردم یغ جراحیم تیم را تسلیچکمها ینیبه هر حال عاقبت ب

 خوشحاله؟ یلیرعباس خیم امیمر -

 د: اره کل اتاق بچهیوگیکشد و با ذوق میپهلو دراز م یم رویمر

 .اد خونهیکرده هر روز دست پر م یرو اسباب باز

 کنم: چه خوب تو مامانیزنم و با محبت نگاهش میم یلبخند

 .یمهربون و دلسوز بود ین طوریشه ایهم یشیم

 ؟یرو تور نکرد ینم اونجا کسیآره خب. تو از سفرت بگو، بب -

 ممکن بود ینعیزنم، یق میعم ین لبخندیاسیمحمد یادآوریبا 

 نمش؟یدوباره بب

 گذاشت درستینم یک آقا باال سر داشتم حتیمن اون جا  -

 .کنم یپاساژ گرد

 کشدیع خودش را به طرفم م یشود، سریش درشت میچشم ها

 بوده؟ یف کن منظورت چیزود باش تعر یچ ید: چیگویو م

 از هم یک ین عربستان، با یقبل رفتن به سفر به خاطر قوان -
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 .عقد کردمهام  یکاروان

 .شهیآخه سفر حج بدون محرم نم

 یکنم دارم ماجرا یکند که حس میآنچنان ذوق زده نگاهم م

 .کنمیف میش تعریبرا یعشق و عاشق

 تاقانکه مراقبم باشه هم یم و اونجا به خاطر ایکردعقد موقت خب  -

 .میشد

 ؟یمخش رو بزن ینم پسره چه طور بود؟ تونس تیبب -

 .مخ زدن نداشتم یبرا یمن دل یپسره خوب بود ول -

 کیند: خاک عالم تو سرت با  ینشیم میبازو یمشت محکمش رو

 ؟یو مخش رو نزد یپسر هم اتاق شد

 بود؟ یلش چیاسم و فام یراست

 .منفرد ینیحس محمدیاسین -

 بهت زده ییند، سپس با چشم هاینشیش میخ سر جایم سیمر

 !پارچه دارن؟ یها؟ حجرهها ینید حسید: سیگویم

 شون؟ یشناسیاره به گمونم م -
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 ه که نشناسهیدارن، تو محل ک اویالک یما  یاویالن پشت یهم-

 !ن ها رو؟یا

 سه تازه فرزندیهستن، پسر بزرگ خانواده پل یخانواده معتبر

 .گه هم همه سر شناس هستنید یدن اون هایشه

 شناسهیمعروف تو بازار دارن. بابا خوب م یچندتا فروشگاه پارچه

 !رود یس

 هیک بار محرم پارسال تو تک یمن فقط  ی؟ واید رفتیتو با س

 .و بداخلقه یجد یلیدمش خید

 کمین بداخلق نبود فقط یاسی، محمد یگرفت یفکر کنم اشتباه  -

 .ش مردهید نبود گفت پدرم ده سال پیبود، تازه فرزند شه یجد

 دیس ینه بابا درست گرفتم، پدرشون جانباز جبهه بود حاج -

 .ها ین بازاریف تو محله و بمعرو

 ایه از دنیش به خاطر سرطان ریجنگ بود، ده سال پ ییایمیش

 .د حساب بشهین باعث شد شهیرفت و هم

 داره یک پستیگم باز ید  یک یسه، یاز پسر هاش هم پل یکی
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 پارچه رو هم دارن اداره یفراموش کردم جدا از اون فروشگاه ها

 .کننیم

 تورم بوده و از یتو یس شاه ماهم : اوپس پیگویم یبه شوخ

 .دست دادم

 . یزین چیه همچید: یگومیرد یگیم یم که حرفم را جدیمر

 !نم مهلت عقدتون تموم شده؟یبب

 .گه هم هستینه ت ا ده روز د -

 یجونم پس هنوز محرم یدرخشد: وایمثل گربه ها م یچشم ها

 !بهش؟

 شون مثل مادارن خونه  اویالابون باال تر ما یک خین اون ها یبب

 . دو بار یکمیقرآن رفت یجلسه ها یست من براین یسنت

 .د هنوز فرصت باشه یم دور برش شایم بریدا کنیک بهونه پیفردا 

 شده؟ یزیکند: چیج نگاهم م یم گیخندم، مرمیبلند  ییبا صدا

 .زمینجا برم عزینه فقط من فردا احتماال از ا -

 صبح است 8م ساعت ستادهایپرند ا یخان ه یک چمدان جلویبا 
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 .و مطمئنا تا به االن مامان و بابا متوجه رفتنم شدهاند

 یبا آنان ندارم به جا یگر حرف یشوند من د یبه درک که نگران م

 کین شریرت کنند که چرا با رامیغ ینثار شهاب ب  یلینکه سیا

 .ش خانه فروختند و کمک جمع کردندیبرا یشدها

 در یم چه اتفاقاتیدانیاو م جز من و یالبته حق دارند چه کس

 ن نشدمیدن دوباره رامیحاضر به د ین مان رخ داد که من حتیب

 ییوانمود کرد که گو یو او حلقه ازدواجش را پس فرستاد و جور

 خواهم؟یمن او را نم

 .ان بدهم یکنم به افکار مشوشم پایم یکشم و سعیق میعم یآه

 :دهدیه میدر تک دنم بهت زده بهیشود پرند با دیدر خانه باز م

 دا شاملو؟یحاج خانم ش

 .نالم: گمشو اون طرف پرندیم یحوصلگ یبا ب 

 خدا ییییزند: وایاش در گوشم زنگ میاد خوشحالیفر یصدا

 رو سرت یختیکردم آب توبه ریتو فکر م ییلعنت کنه دختر کجا

 .شهیدات نمین طرفا پیو ا
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 :بوسدیکشد و پشت هم صورتم را ممیسپس محکم در آغوشم 

 .یه بچه مثبت ها شد یچه شب یلعنت

 ضیزنم: برو اون طرف آنفوالنزا گرفتم مرمیپسش  یبه سخت

 .یشیم

 

 

 ن یرین دو هفته دلتنگت بودم، زنگ زدم شیا باال خره آنقدر ایب -

 .شهیدات نمیهم سمت من پ یتون گفت تو برگرد

 .یدونست تو کفتر جلد خودمید: نمیگویزند و میم یچشمک

 ا کمکیب یوراج یم: جایگومیآورم و یداخل خانه مچمدانم را 

 .ارمش باالیکن ب

 ه؟ین چید : نه باب ا ایگومیاندازد و یمتعجب به چمدان م ینگاه 

 ومدم مفت بمونمیگم. نترس نیا کمک کن بهت میدسته تبره ب -

 .دممین ماهت رو یپول اجازه ا

 خانهاشدانم به خاطر باال رفتن اجاره میکند، یچمدان را بلند م
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 .افتاده یبه سخت

 ؟ یشده از خونه در رفت ی! چیبابا خانوم دکتر دست و دلباز شد  -

 عداًا کمک کن اعصابم داغونه بینبود که در برم پرند، ب یخون ها -

 .کنمیف میبرات تعر

 

 

 یکه ظاهراً برا یشوم، دخترک اصفهانیپرند م یت نقلییوارد سو

 و یش فرار از خانه پدرباطن کار یدانشگاه به تهران آمد ول

 .ش بودیها یریسختگ

 یش یک سالن آرایم، در یدوستانه با هم آشنا شد یها یدر دورهم

 .بود یمه معمارینصف و ن یکرد و دانشجویکار م

 .نییا پایطبقه باال  یخوایخب خوشگل خانم کدوم اتاق ها رو م -

 ت کجا جاش بود؟یکم زر بزن همخونه قبل -

 ن تختهیجه ایه آشپزخونه در نت یهال داره  کینجا کل یواال ا -

 .رهیگمیار شما قرار یدر اخت یکنار یخال
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 .لت رو بذاریارم برات وسایزم دارم االن میتم یک جا لباسی

 بهت یش که هرچیرانه ما، ماه پیکلبه فق یشده اومد یچ ینگفت

 .مامانم بابام ینجا گفتیا ایگفتم ب

 زنم : از بس کهیقتم مبه حما ینم و پوزخندینشیتخت م یرو

 وکردم مامان و بابام طرف منم امروز بعد دمیخر بودم پرند، فکر 

 .کارم یدم کجایهفته فهم

 

 

 او مسئله داداشت و برادر زنش؟ -

 یدن اسمش هم نفرت دارم برا یدانست من از شنیپرند خوب م

 !گفت برادر زنشین میهم

 .مینه، ولش کن حرفش رو نزنیهم ییک جورای -

 تش کهیینم را به پنجره سویکند و من نگاه غمگمید سکوت پرن

 . چرخانمیابان باز است میسمت خ

 .شدین پنجره رو نداشت آدم خفه میتو هم ین کلبهیا -
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 :دیگویزند و میم یالیخیپرند به تبل ب

 .یگار دود کنین پنت هاوس من سیده تو ایجون م

 پرند یللب دارم، تلخ است و دردناک و یرو یمصنو ع یلبخند

 ادامه یمن گذاشته به لودگ ین را به حساب دل خوشیهم

 .دهدیم

 بلوند و یبا قد متوسط هم قد و قواره خودم، موها یپرند دختر

 .ال غر است یصورت

 

 

 ش یشیجوانا و حیطنت به خرج داده ماریش یگار گاهیر از سیغ

 رنگ و یهاپسر دانم شمار یکند و خوب میمصرف م

 .رفتهوارنگش از دستش در 

 اهش النه کرده کهیس یچشم ها یق ته تویک غم عمی

 .دهدمیبه او  یت خاصیمعصوم

 یشود دل از پنجره کنده به گوشها میلش که بلند یموبا یصدا
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 .شودیرود و مشغول صحبت با فرد پشت تلفن میم

 خانواده یاعضا یشمار زنگ ها یلم و بیموبا  یبه گوش ینگاه 

 .اندازم یم

 شیبرا یدهم که باردار است و نگرانیم را میمرامک یفقط جواب پ

 .سم

 . از به استراحت دارمیاز دوستانم هستم و ن یکی ینکه خان هیا

 تخت نه چندان نرم دراز یل را خاموش کرده رویسپس موبا

 .کشمیم

 .چند روزه حالم را خراب تر کرده ین استرس هایا

 

 

 به یحظه ال یال دور و برم برایخیشود و بمیپلکم کم کم گرم 

 .رومیخواب م

 م و پرند را نگرانیگویان میهرچند تمام مدت در خواب هز 

 .کنمیم
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 .کنمین خواب آرامم را تجربه میاما بعد چند روز استرس اول

 به یچنگ ید، عصبیآیم از پشت خط میه مریهق هق گر یصدا

 خودت و یبرا یم اتفاقیشده مر ینالم: چمیزنم و یم میموها

 بچه افتاده؟

 .؟ نگرانت شدمیرفت یدا تو کجا گذاشتینه ش -

 .ش ما باشیا خونه حداقل پیبابا و مامانم دلشون گرفت، ب

 ست همه نگران شهاب هستن حاالیخوب ن یلینجا اوضاع خیا

 .هم تو

 اونجا به فکر یزند گفتم: کسمیاد یام را فریکه دلخور  یبا لحن

 .میست مریمن ن

 . دهمیرون میب کالفهزنم و نفسم را یم یپوزخند

 

 

 یشدند که تمام حواسشان پید االن خانوادهام نگران م یمثل با

 .شهاب خان بود و نجات او
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 را یشهاب آب پاک یم دنبال کارایرین با گفتن میریش یصبح

 .ختیدستم ر یرو

 انتیخ یعنین ها یا همه ین و یرام یکارها یعنیشهاب  یکار ها

 .خانواده به من ینا بخشودن

 هش کنمیکنم توجمی یدهم و سعیرا با ملطفت مم یجواب مر

 .یپرند نه خطر دارد و نه اشکال یماندن در خانه یمدت

 انیاو را حداقل بدهم و بعد در م یدهم جواب تلفن هایقول م

 . کنمیرا قطع م یم گوشیمر یبغض و ناراحت

 زندمیو شلوارک در هال چرخ  ین حلقهایک تاپ آستیپرند با 

 د: دختر عموت بود؟یگویم با تمام شدن تلفنم

 گفت زشت شدهمیام اونجا یکرد که بیه میگر یآره طفل -

 .یرفت ینجوریا

 

 

 ن تونیریدهد: چه با احساسه، اون شیش را باال میابرو یپرند تا
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 .کل گنده کرده یفقط ه ینیبزمیس یکه مثل گون

 ن چاق بودم،یریم: منم اون موقع ها مثل شیگویحواس م یب

 .نوید ایکوبیمن تو سرم یرام

 .زندمیکنار  کالفهخته بلوندش را با یبهم ر یپرند موها

 نم به گور پدر نداشتهاشین نبود، رامید منظورم ایببخش -

 .ده تو رو مسخره کردهیخند

 ت مونیپ شخ صیه و به ترین حرفها سوسول بازیدونم این میبب

 روانشناس و روانپزشک ین دکترایش ایپاشو برو پ یاد ولینم

 ن رو ازین رامیروت اجرا کنند که اسم ا یزیچ یزمیپنوتیه بگو

 .ادت ببرهی

 نکه هر شبیباطنش ا یول یتو ظاهراً اون و فراموش کرد

 .یکنمیا تو روز بهش فکر ی ینیبیکابوسش رو م

 نا همهش چرند و پرندهیروم: ایحوصله به سمت آشپزخانه م یب

. 
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 پ سریاک یدخترا از یک ی یحاال تو اسم ما رو مسخره کن ول -

 حالش نا فرم شده بود رفتتعرض و  یریخفت گ یک ماجرای

 . ن روانشناس و خودش رو درمان کردیش همیپ

 ...تعرضکنم:یر لب زمزمه میز

 .سارا مجد یخون ه یواسه مهمون یهایشب پا -

 بود، مثل یسارا اغلب کوچک و خودمان یخونه یها یمهمان

 .گار استینشان سیسنگ الفخه که یپا یچندتا از دختر پسر ها

 .هیخشمم را تخل ییک جایتازه کنم و  ید آب و هوا یآیبدم نم

 یا پارتی یکوچک و خودمون یشه مهمونیپرسم: مثل همیم

 گرفته؟

 ین یریباشه، آخه داره ش یکنم خودمونمیدونم فکر ینم -

 .ده یش با عماد رو مینامزد

 میکجا انرژ یخواد یحوصل هام سر رفته، دلم م یخوبه بدجور-

 .له کنمیرو تخ
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 باشگاه؟ یگردیبرم یرم سالن تو ک یم، من میشب بر یپس برا -

 

 

 .داده ین ماه رو بهم مرخص یصحبت کردم، تا آخر ا یبا زر -

 .رمید میشروع ترم جد یبرا

 .کنمیدارم و مزه مزه میلس آب پرتقال بر میک گی

 .انتظار من شلوغ و پر سر وصدا است خالفبر  یمهمان

 . یز و بپاشین بر ید است همچیاز سارا مجد بع

 .ب دادهین مراسم را ترتیگفت: نامزدش اعماد ایالبته پرند م

 به خاطر ندارم وسط یش که اسمش را حتپسری ک همراهپرند و 

 .هستند یکوبیمجلس مشغول رقص و پا

 مان جمع هستند یپ دوستیا ک یآن طرف هم چندتا از بچه ها

 .شان را ندارم یمن حال حوصل ه یخورند، ولمیک یو پ

 شلوغ و پر سر و ین جایاست که از آمدنم به ا ین بارید اولیشا

 .مانمیصدا پش
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 .خواهد که مدتهاست گم کردهیرا م یدلم آرامش

 ش هیمثل هم ین تور به تن دارم ولیبا آست یراهن مشکیک پی

 .صورتم نشاندهام یرو یش کاملیآرا

 

 

 آهنگ یجیرود دمیکه باال غ مهمان ها یدست و ج یصدا

 . کندمی یپل یدیجد

 .ک آهنگ تند و ضرب همراه رقص نوری

 گروه بود یاز بچه پولدار ها یکیند، یآید و سارا به سمتم میوح

 یدست جمع یو سفر ها یشه در مهمانیکه وقتش را هم

 . گذراندیم

 شدمیج من یاد پا پین زیهم یه خودم بود، برا یشب ییک جورای

 . رابطه شروع یبرا

 یاحوالپرس  سالمم و یدهید با هم دست میآمیسارا که جلو 

 .میکنیم
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 یشگیشود، دستش را به عادت همید میبعد رفتن او نوبت وح

 .مهربان دارد یش فرو برده و نگاه یب هایدرون ج

 .یبود یارتیدم سفر زیدا شنیش یچه طور -

 .دیدهم: ممنون وحیجوابش را م یو معمول یشه عادیمثل هم

 !دات کردیشه پیها م یشه تو پارتیمثل هم یتو چه طو ر

 

 

 .شه تنهامینو بگو که مثل همیا -

 .سمج است یادین پسر زیبندم، ایم را با خشم میچشم ها

 د رویورود به رابطه جد ید منکه بهت گفتم آمادگیوح -

 .ندارم.حداقل فعل ندارم

 افهشیو ق پیگذرا به ت یآورد، نگاه یم وار باال میدستش را تسل

 مناسب داشت، صورتش هم کامل یکلیاندازم قد متوسط و هیم

 مارک خودش را یدن لباس هایشه با پوشیهم یبود ول یمعمول

 .دادیکه بود نشان م یزیپ تر از چیخو شت



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

139 
 

 . کنمیدا درک میش یاوک -

 بین برنامه رو ترتید: اعماد ا یگویاندازد و میبه عماد م ینگاه 

 .داده

 یبچه ها برن تو اتاق و هر دختر و پسر  یتو پارت آخر شب قراره

 . با رل خودش بخوابه

 چ وقت ازیسارا ه یها یشود، در مهمانیم درشت میچشم ها

 ! ن خبرا نبودیا

 

 

 ینجور مراسمیچ وقت ایآورم: سارا هیفکرم را به زبان م

 .گرفتینم

 بخواد تا آخر شیاعماده. اگه دلت نم یزیآره گفتم که برنامهر -

 .م دور دوریبه پرند بگو با هم بر یمونب

 آخر یبرا ید: منم تنهام برنامها یگویزند و میم یش خندین

 .شبم ندارم
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 آنقدر ها ین مهمانیدم اینکه زودتر فهمیشوم از ایخوشحال م

 .ستیکردم ساده نیکه گمان م

 ندارم، ینین چنیا یها یف کاریبه شرکت در کث یا علقه اصال

 گاریکوچک و س یها یکت در پارتم شرخالفشه اوج یهم

 دن بوده، یکش

 را یخواهم مهمانیدهم میم اطالعروم و به او یبه سمت پرند م

 .ترک کنم

 

 

شود و با ینم هایماست که متوجه حرف  حواس پرتپرند آنقدر 

 د: اه برو خودت تنها من با ساسان راحتمیگویکشدار م ییصدا

 

 فعال

 .رومید میت وحشود، به سمیصورتم از انزجار جمع م

 زند و در سانتافهش را بازیجذاب م یستاده لبخندیمنتظرم ا
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 .کندیم

 شین مدل باال یعاشق ماش یهرچند حوصله خودش را ندارم ول

 .هستم

 م؟یم: کجا بریشوین میسوار ماش

 .دیکنیم یگفت با هم زندگیمپرند  -

 .شه، حوصله آلونک پرند رو ندارمیم یچند روز -

 ه؟برمت بام خوبیم -

 . میرویدهم و با هم به سمت بام میتکان م یسر

 

 

 .شومیدار میفون از خواب بیزنگ آ یبا صدا

 لمیبه موبا یچرخد، نگاه یت میینگاه خمارم دور تا دور سو

 .ک  ظهر استیاندازم، ساعت نزدیم

 ک  شب بام تهرانید تا نزدیپرند هنوز برنگشته و من و وح

 .میبود
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 .میحرف زد یاز هر در یعادم و مثل دوستان یشام خورد

 ج و خسته هستم کهید و من آنقدر گیآیزنگ خانه م یباز صدا

 یا شالیدارم لباس  ین توریآست یتاپ مشک ینکه رویبدون ا

 . رومیدر خانه م یاندازم به جلویب

 میش برق از چشم ها یو سرباز کنار یسیدن مامور خانم پلیبا د 

 .شودمیبلند 

 .سالمرم: س...یگیار لکنت زبان میاخت یب

 .ید: منزل پرند هاشمیگویسرد و خشک م یس زن با صدایپل

 براش یدهم : بله من همخونه پرند هستم اتفاق یتکان م یسر

 افتاده؟

 

 

 .دارهد ایاید بیم در ضمن همراه ما با ید خونه رو بگردیر ما بایخ -

 شده سرکار پرند رو یزیم: چیگویگزم و بهت زده میلبم را م

 د؟یرفتشب گید
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 .گذردیاست که از ذهنم م ین فکرین اولیا

 .مید خانم عجله دارییبفرما -

 د؟ید حکم دادگاه هم داریبگرد یچ یخونه رو برا -

 که ینت هستم و دردسریر کابیز  شیشه نوشیدنینگران چندتا 

 .من و پرند درست شود یممکن است برا

 حرفن یتر ا یفهمم ماجرا جدیدهد و میس زن در را هل میپل

 .هاست

 یروم و با سرعت شال و مانتو یم م یبه سمت چمدان لباس ها

 .پوشمید را میآیکه به دستم م یرنگ یسرم ها

 شوم دستانمیگردند، نگران تر م میچند سرباز همه خانه را 

 .کندمیعرق 

 

 

 رم که دردیگیدارم و شماره پرند را میملم را بر یموبا یگوش

 . ستیدسترس ن
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 شدیک تعهد آزاد می باتاً ینها یودنش، ولپس حتما گرفته ب

 .ند خانهاش را بگردندیاینکه بینه ا

 !است؟ یبتین چه مصیزنم ایم را چنگ میموها  یعصب

 .شومیس میاداره پل یراه یناچار همراه مأموران آگاه

 آنجا حال و یدن فضایبرد، با د یم یمأمور زن مرا به اداره آگاه

 .زدیریم بهم میهوا

 یقتوباز هم  ینجور مکان ها باز شده ولیم به ایو بار پا د یک یقبل 

 .رمیگیم یشوم حس بدیوارد م

 زیکه پشت م یبرند، مرد چاق و کلچیمرا به دفتر سرگرد م

 .است یاش صالحینشسته و نام خانوادگ

 .یپرونده پرند هاشم یسرگرد برا _

 :دیگویم یزمخت و جد ییآورد و با صدایسرگرد سرش را باال م

 د؟یش کردیه رو تفتخون
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 . نبود یزیچ نوشیدنی غیر مجاز یشهیبله قربان جز چندتا ش -

 .بوده یدا شاملو هم خونه پرند هاشمین دختر خانوم هم شیا

 .د تا من ازش چندتا سوال کنمییخب بفرما  یلیخ -

 رنگم را جلو یکند، شال سرمهامیار دستانم عرق یاخت یب

 .کنمیه میا تخلکشم و با گاز گرفتن استرسم ریم

 .رودیگذاشته م یزن احترام نظام

 .اقهیک سرگرد بداخلق و بد قیمانم و یمن م

 د؟یهمخونه بود یچند وقت با خانم هاشم -

 ک سرباز داخلیشود و یخواهم جوابش را بدهم که در باز میم

 . د: قربان بازپرس پرون ده اومدهیآیم

 .د داخلیتشون کنیشود: هدامیسرگرد بلند 

 ناخنم ور ین است و با پوست گوش هییت اظطراب سرم پااز شد

 .رومیم

 م؟یگه نباشیم؟! مگه قراره دیچرا گفت همخونه بود
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 ست؟یرفتم نیکه قبل م ییه اداره هایشب ین اداره آگاهیچرا ا

 ک ویش یلینجا خیشه شلوغ و ور رفت و آمد بود ایاونجا هم

 .ک شرکت لوکسمیآرومه انگار اومد

 .اداره دقت نکردم یبودم که از همان اول به تابلو دهیآنقدر ترس

 ادمین دنگ و فنگ ها را ندارد، یکه ا یمعمول یک پارتیآخر 

 آخر شب یبرا یگفت عماد برنامههامیشب ید دیافتاد وح

 .ب دادهیترت

 !ن عاقبت آن برنامه هاست؟ینکند ا

 که خطاب به سرگرد یمرد یمحکم و آشنا یدن صدایبا شن

 .هست یپرند هاشم یه شون همخونیاگفت:  یصالح

 .ستدیایک لحظه م ی یکنم، زمان برایسرم را بلند م

 دیکه بع ییاهچاله هایشود، سیاه مینگاهم قفل دو جفت چشم س

 .است فراموششان کنم

 .شودیم از شدت استرس و شک بعد از آن خشک میگلو
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 !خواهد؟ینجا چه میشوم، او ایر میمبهم اس ییدر فضا

 

 

 .گرداندمیش مرا به زمان حال بریبا صدا یحسرگرد صال

 در ارتباط یکه با پرند هاشم یشون تنها کسیا ینیجناب حس -

 ن دختریشگاه ایر ساسان زند و همکار ها آرایبوده، البته به غ

 .همخونه پرند بوده

 دم یشود، شایسرگرد م یماض یدوباره ذهنم متوجه به فعل ها

 ذوب کننده یر نگاه هایتر زکشاند تا کممیذهنم را به آن سمت 

 .ا بازپرس پرونده باشمی ینین حسیاسیمحمد

 مم: چرا بوده؟! هستیگوید، م یآیرون میکه از ته چاه ب ییبا صدا

 پرند کجاست؟

 د؟ید کجا اومدیدونید: خانم شما نمیگویسرگرد م

 :اندازممیا ست، سرم را باال  محمدیاسینسرگرد به  ینگاهم به جا

 .نه
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 شب به قتلید یخانم شاملو، پرند هاشم ییجنا یرهینجا دایا -

 .دهیرس

 .م اعتماد ندارمیزنم به گوش هایپلک م

 

 

 دارد، حرف یهیکر یچرخد، چهرهینگاهم به سمت سرگرد م

 .ش از چهرهاش بدتریها

 .میشب با هم بودید به سرتون زده؟ من و پرند دیگیم یچ _

 ب سواالتد جوایتونید: میگویکند و مین دخالت میاسیمحمد

 د؟ یما رو بد

 خوام ازشون بشنوم جنابیکند سمت سرگرد: خودم میرو م

 .ن پرونده باشمیان اید در جریبا  یصالح

 نیاسید کنار محمدیگویر لب میز یچشم یسرگرد صالح

 .روممیوا  یصندل یباً رویند و من تقرینشیم

 د؟یبود یتو پارت یشب با خانوم پرند هاشمید -
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 که مقابل من است هنوز محرم من یدگذرد مریاز ذهنم م

 ید مقابلش اعتراف کنم که در مهمانیشود و حاال من بایحساب م

 .مختلط حضور داشتم

 .!شد؟یمال میگفتم خون پرند پاینم

 .یگنجد تو مرده باشیپرند هنوز در باور نم یوا

 

 

 زنم : بلهیلباسم را چنگ م یعرق کرده و لرزان مانتو یبا دستان

 .موندمتا آخر ن یول

 کمیشتر باور کنیشود بین باعث میاسیدرهم محمد یاخم ها

 .است ییبازپرس جنا

 ...من... من -

 ازب یته بوده ولیفرمالعقد موقت نکه آن یکنم، با ایکلمات را گم م

 .ن حرف ها را بزنم یکشم در مقابلش امیهم خجالت 

 ؟یچرا تا آخر تو مراسم نموند -
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 .ملود خانم شایبه نفعتونه راست بگ

 ک شرم مسخره دروغید به خاطر یکشم نبایق میعم ینفس

 .گفتمیم

 اجرا یناجور ید گفت آخر مراسم قراره برنامه هایدوستم وح -

 .مید از اونجا رفتیط مناسب نبود من و وحیکنند و چون مح

 :اه پر رنگ شده استیک خط سیه یش از شدت اخم شبیابرو ها

 ه؟ید کیوح -

 .دهیک بازپرس پرسیخارج از حالت ن سوال را یکنم ایحس م

 پر دردسر یها یدونه من اهل مهمونید دوستمه، اون میوح -

 ... ستم بهم اخطار داد که اونجا قرارهین

 .میمراسم رفت کنم : منو اون ساعت ده ازمیبا خجالت زمزمه 

 

 ساسان بود، با گیج یاد ولیبه پرند هم گفتم ب

 .موند

 م، کلینبود یمیاد دوستان صمیکشد، زیاد پرند به دلم خنج می
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 نیمه ام همینداشتم و تنها دوست نصف و ن یمیمن دوست صم

 .پرند بود

 . متنفرم یماض یآخ آخ چقدر از فعل ها

 ت اویکنم و بدون در نظر گرفتن موقعیار بغض میاخت یب

 ن جدا پرند مرده؟یاسیپرسم: محمدیم

 

 

 شبیه که دن پسرید: همیگویدهد، رو به سرگرد ممیجوابم را ن

 حق خروج یع ثانوتا اطال یتونه بره ولید کنه، مییباهاش بوده تا

 .دیاز شهر رو ندار

 د برومیگفت بایروز میشوم، پرند دیشود، من هم بلند میبلند م

 .روانشناس

 .خواند یک ترانه محلیمن  یعوض شدن حال و هوا یبعد برا

 . ن اداره استیحاال او مرده و احتماال در سردخانه هم

 صبحانه نخورده بودم و حاال خبر وحشتناک کشته شدن پرند
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 .چارهیب

 زنم،یخورده باشم عق م یزینکه چیچد بدون ایپ یدلم بهم م

 .شودیفقط مزه دهانم تلخ م یول

 .رومیرود و از هوش میم یاهیم س یناگهان چشم ها

 یمارستان آگاهیکنم خود را درون بیپلکم را که باز م یال

 .نمیبیم

 

 

 متعجب محمدیاسیندن یاندازم و با دیبه اطراف م ی نگاه

 .شومیم

 ؟یینجایشما ا -

 !دانم چرا ناراحت است؟یکند، نمیدنم اخم پر رنگ میبا د

 ندارد فایده ایزنم ول  یم را بهم میدهانم خشک است لب ها

 .ابان در از ترک شده ین بیم هم مثل زمیانگار لب ها

 . دیک قطره آب بهم بدیشه یم -
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 .دهدیکند و به دستم میوه باز میک آبمیخچال کنار تخت یاز 

 دنشیحرف شروع به نوش یآنقدر تشنه و گرسنه هستم که ب 

 .کنمیم

 ؟یدوستت ساکن هست یچند وقته خون ه -

 :دهمیپرونده قتل پرند است جواب م ینکه سوالش برایال ا یبه خ

 .سه چهار روزه

 

 

 به تن یشلوار مشکستد، کت و یا یسرم م ینه باالیدست به س

 ه بازپرسیکتش، درست شب یه رویک آرم از قوه قضائیدارد و 

 .ها ش ده

 د؟یکردیپدرتون رو اداره نم یشما مگه حجرهها -

 .کنمینجا من فقط سوال میو سرد: ا یجد یبا لحن

 ؟یپدرت رو ترک کرد ی خونه یچ یبرا

 :گردانمیم را به سمت مخالف برمیکنم، روینثارش م یپوزخند
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 شب باهاش بامی، همون که دید ربانیخوام زنگ بزنم به وحیم

 نبودم تمومه؟ یتهران بودم، اون شهادت بده من تو مهمون

 ند، مثلینش میم یبازو یمنتظرم پاسخش هستم که دستش رو

 . خورممی یبرق گرفته ها تکان محکم

 ت تموم نشده؟یمدت اون محرم یدونیم -

 است که ین باریانگار اولکنم، یگردم و با تعجب نگاهش میبرم

 .نمشیبیم

 

 

 هم: هنوز همسر من محسوب یچفت شده رو یبا دندان ها

 ی، قبلش تو یک پسر بودیشب تو بام تهران با ید یول یشیم

 .تموم نشده که لجنزارش هنوز ی، مهمونیدر آورد  یمهمون

 

 یمثلً تازه از حج برگشت

 کنم توینمبه خودش مربوطه دوما فکر  ید هرکسیاوال عقا  -
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 .ط عقد موقت اجازه از همسر شرط باشهیشرا

 یاگه غلط یومده ولیغرد: نیتخت و با خشم م یشود رویخم م

 باشه یک زن شوهر داره حاال چه صو ریگناهت مثل  یکرده باش

 .یچه واقع

 ده بودمین مدت ندیخورم، در ایدر جا م یبلندش تکان یاز صدا

 در هتل مرد عرب قصدن شود مگر آن روز که ین خشمگینچنیا

 .به من را داشت تعرض

 آرام یرود و با لحنیشود که عقب میمتوجه ترس در نگاهم م

 :پرسدیتر م

 !؟یشناسیسارا مجد رو م

 

 

 ید، بیآیاولش را هضم نکردهام که اسم سارا م یهنوز حرف ها

 .آورمیسارا هم مرده؟! فکرم را به زبان م یعنمیلرزیار میاخت

 .شب مفقود شدهیهمون داز  ینه هنوز ول -
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 .نبودم یمیمن با سارا صم -

 یول یکمک کن ید نتونیرد سارا شادر مو -» کند یمکث م «

 !یتونید و پرند چرا میدرباره وح

 آورم و بایبهشان م یزند با دستم فشاریم نبض میقه هایشق

 : میگویم یدرماندگ

 !سردرگمه؟ کالفهن یا ید کجایوح -

 .رو ترک کرد یشب با تو مهمونیچرا د -

 رو نصفه یاد مهمونیش میوقتها پ یلیست، خین یبیاتفاق عج -

 شام یم برایست بخوایکه ن یم، اونجا جشن عروسیکنیول م

 .رنیها م یلیشه خیفضا که ناجور م یگاه  یم، پارتیبمون

 دهدیتأسف تکان م یبه نشانه یشود سریق میپوزخندش عم

 !هیعاد  یلیات خها بر ین جور مهمونید: انگار ایگویو م

 . ادیزنگ بزن پدرت ب

 رو بده و برو یدار ید ربانیکه از وح یزیبعد شماره و هر چ

 .کندیزند و با خشم اتاق را ترک مین حرف را میا
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 میهنوز با پدرم تماس نگرفتهام جرأت ندارم زنگ بزنم و بگو

 در ییره جنایرون زده حاال سر از دایکه با قهر از خانه ب یدختر

 .آورده

 زدم به قول خودش او حاال همسرمین حرف میاسید با محمدیبا

 .نجا ببردیتوانست مرا از ایبود و م

 راهم را یجلو یروم، سربازین فکر به سمت دفتر سرگردمیبا ا

 .ردیگیم

 .صحبت کنم ینید با بازپرس حسیبا -

 ست، فعل بازپرس و جنابیخاله که ن یشه خانوم خون هینم -

 .سرگرد جلسه دارن

 رم که در باز شده و قامت چهارشانهیگیاز در فاصله م یبا دلخور

 .نمیبین را میاسیمحمد

 

 زنم حتماید : پس دوباره سر میگویخطاب به جناب سرگرد م

 . دیباش یر ربانیگیپ
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 م برسوند: به سرهنگ سالیگویجناب سرگرد با او دست داده م

 . ینیجناب حس

 . ینیحس یکنم: آقایبه سمتشان پا تند م

 شونید: ستوان ایگویت خطاب به مامور زن میسرگرد با جد

 زنگ نزده پدرش؟

 هطالق ست من زنگ بزنم، من مین یازیدهم: نیبا حرص جواب م

 .به اجازه پدرم ندارم یازیهستم شناسنامهم هست ن

 .شودیه آتش فشان در حال فوران سرخ مین شبیاسیمحمد

 . خودم به ادیشون همراه من مید: ایگومیخطاب به سرگرد 

 .دمیع مپدرش هم اطال

 . دهد ید تکان مییبه نشانه تا یزند و سرینم یسرگرد حرف

 .فتمین راه میاسیاز خدا خواسته پشت سر محمد

 .است یبا پلک دولت یک پژو پارس مشکین بار سوار یا

 . شومینکه منتظر تعارفش باشم سوار میبدون ا

 . دیممنون از اونجا نجاتم داد -
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 شبیکه د ید: اونجا از مهمونیگویزند و با خشم میم یپوزخند

 .امن تره یرفت

 دونستمیگم، من نمیم یح بدم ولید بهتون توضینکه نبایبا ا -

 کیر ید رفتم بام، غیدم با وحیهم فهم یاونجا چه خبره وقت

 دین من و وحیب یدوستانه ارتباط یرستوران و چندتا گفت و گو

 .ستین یربان

 برمت خونه تونی؟ میپدرت رو ترک کرد یچرا خونه ینگفت -

 .پر خطر نرو یپرونده قتل دوستت حل نشده هم جاها یتا وقت

 خوامیکنم من نمینه نه خواهش م -

 .برگردم خونه خودمون

 .کنمیمرکه توش کا یرم باشگاه یپرند خطرناکه. م یاگه خون ه

 . مونمیشب رو همون جا م

 .یوم دکتر باشکردم خانی؟! فکر میکنیتو باشگاه کار م -

 گفتم دنبال طرحم نرفتم و مدرک ندارم در ضمن منم فکر -

 .نه بازپرس یکردم شما تاجریم
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 که خودم دنبالش رفتم یده شغلیپدرم ارث بهم رس یحجرهها -

 .ن بودهیا

 شهیم یپنج سال یبهت نگفتم، آزمون وکالت ندادم ول یمن درو غ

 .هستم یکارمند دادگستر

 .کوچکترم از آب و گل در اومدن خواهر برادر یاز وقت

 دانم مقصدش کجاست احتمال داردیم، نمیکنیهر دو سکوت م

 وا همان عممیکه در اداره داده ام مرا به خانه پدر یآدرس یاز رو

 .بردیم

 شماست؟ یمحمود شاملو عمو-

 !شکند: بله چه طور؟ینمان را مین حرفش سکوت بیبا ا

 نطور، بایر بزرگت هم همعموت تو بازار اسم و رسم داره، پد -

 .نکن یاونا باز یآبرو

 یخورد: جناب آقایشوم خون خونم را مینه میدست به س

 نجایلطفاً تو کار من دخالت نکن، من هم ینین حسیاسیمحمد 

 .رم باشگاه تمام لطفاً نگه داریشم و میاده میپ
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 !دختر؟ یکند : چرا انقدر گارد داریبا حرص دنده را جا به جا م

 پس حق دارم دخالت کنم، تا تو رو یفعل محرم من در ضمن

 ییقتل و آدم ربا یام، پایا پدرت ندم کوتاه نمیدست عموت 

 !خانم دکتر؟ یفهمیوسطه م

 آمد آنقدر یبه او نم ده است، اصالیفا یکنم بیهرچقدر اصرار م

 .ک دنده باشدیسمج و 

 .کنممی یدن لب و کند پوست ناخنم خالیحرصم را با جو

 ب پرند و غمیترسد، هم مرگ عج یاز تنها ماندن م یکم ته دلم

 .مفقود شدن سارا مجد یاز دست دادنش و از طرف

 دستم رشته افکارم پاره ین رویاسیبا قرار گرفتن دست محمد 

 .شودیم

 .ن پوست انگشتت روینکن آنقدر ا -

 ام گرفته است، مثل بچه ها پوست گوشه دستم را محکم یلجباز 

 .چه ناخن خودمهکنم: به تو یم

 . کنممی ین و زمان پر است سر او خالیدانم دلم از زمیم
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 به نشانه تاسف تکان داد: جنازه دوستت هنوز تو سردخونه یسر

 .است

 . رهیش بگلویپدرش حاضر نشده تح

 .کس و کاره یکنم : اون هم مثل من بمیچاره بغض یاد پرند ب یبا 

 .اهلل یال اهلل الد: یگویم یشود، با ناراحتمیفه نگاهش کال

 افتاده؟ پدرتون رو تو یرون اتفاقید بیشده از خونه زد یچ

 .دوستتون داشت یلیدم بنظر خیفرودگاه د

 دوستتم دارن رفتن یلیغرم: اره خیر لب میزنم و زیم یپوزخند

 .ن رو گرفتنیپشت شهاب و رام

 کنن؟یکار م یاندازد: پرند رو چیبغض به دلم چنگ م

 . شه یدفن م یشکاف  جه کالبدیبعد نت -

 .کنهیاد دنبالش خود دادگاه اقدام به دفنش میاگه پدرش ن

 چون دوست ندارم یشود ولیم یم جاریار اشک هایاخت یب

 . کنممیه کنم با پشت دست پاکش یاو گر یدوباره جلو

 گفتیم روز بهمیم: دیگویدو رگه م ییتلخ و صدا یبا لبخند
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 .ش روانشناسیبرم پ

 !ن، درست گفتهبه حرفش گوش ک -

 .ستمیوانه نیم: من د یسامیم را بهم یبا خشم دندان ها

 .وانه ها ندارهیبه د یل کرده، روانشناس ربطیخانم تحص -

 .میدرد و دل کن یک یم با یاز دارین یماها گاه 

 درد دل یمن برا ید حاجآقا ولیر هستیخوبه انقدر روشن ضم -

 دن پول خرجیروانشناس که فقط شعار م یک سریکردن با 

 .کنمینم

 .د حاج خانمیس هم هستیخب پس خس -

 چرخانمیشه میروم و نگاهم را سمت شیبه او م یچشم غرها

 

 

 ختهیبهم ر ین چند روزه ذهنم را حسابیکه فشار ا ییاز آنجا

 رم کهیم بگیتوانم درست تصمیندارم نم یاست و تمرکز درست

 .کجا بروم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

164 
 

 م: ممکنیگوید را مکنیکه از ذهنم گذر م یار فکریاخت یب

 ان قتل پرند باشه؟ید در جریوح

 !چه طور مگه؟ -

 باشگاه با یستم، توین یاد اهل پارت یفکر شما ز خالفمن بر -

 .پرند آشنا شدم

 .اون منو با دوستاش آشنا کرد

 یچ کدوم فقط باهاشون وقت مینبودم با ه یمیاد صمیز

 .گذروندم

 س ارا و ساسان رو همد عماد رو آورد تو گروه عماد نامزد یوح

 .عماد

 پ بودن و تویاک ین پسراین تریسنگ خالفبا ین دو تا تقریا

 .کردنمی یرو هم باز ینقش ساق یها گاه یمهمون

 ییبه جاها  یگفت آخر شب قراره مهمون ید اون شب با نگرانیوح

 .رونید از وسط معرکه بیده بشه و منو کشیناجور کش

 .ا دست داشتهیدر راهه  یا خبر داشته اتفاقات شومیپس 
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 ش را باال یابرو یدوزم، تاین چشم میاسیبه چهره متفکر محمد

 فهممین حاال میتکان داد: آفر ین سریانداخت و با تحس

 !یخانم دکتر شد یچجور

 د ؟یکنیمسخره م -

 ابانیک ساعت  است و خیدارد، نزدین را نگه میک گوشه ماشی

 .ها خلوت

 : دیگویبپرسم م ینکه سوالیقبل ااندازم و یبه اطراف م ینگاه 

 کمییگرسنه هستم، بهتره بر یلیمن خ یدونم ولیشما رو نم

 و عماد و ساسان و ید ربانیم و بعد مفصل درباره وحینهار بخور

 د صحبتیگذرونیوقت م ینکه چرا شما تا آخر شب ها تو پارتیا

 .میکنیم

 . کوچک است یک غذاخوریه یشتر شب یم، بیشویوارد رستوران م

 .مینینشیز ها میاز م یکیبعد از سفارش به گارسون پشت 

 ده بودمش حسین بار که دیاندازم، اولیم محمدیاسینبه  ینگاه 

 کنم قابل اعتمادیحاال احساس م یکردم ترسناک باشد و لیم
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 . قت را نگفته بودینکه درباره کارش به من حقیاست، با ا

 !ه؟یجد چقدر ید ربانیشنوم، ارتباطت با وحیخب م -

 شتر درباره خودمانیدهم، کاش بیرون میب ینفسم را با کلفگ

 .میزدیحرف م

 .ه مثل سارا مثل پرندیک دوست اجتما عید یوح -

 !کنه؟ین فکر رو میاون هم هم

 !ز است؟یش سوال برانگیز رابطه ما برایکنم، چه چیمکث م

 یباز کرده هرچند قبر یژهایمن حساب و یکنم اون رومیفکر  -

 ست و من مدتهاستیداخلش ن یاال سرش نشسته مردهاکه ب

 .د احساسات و عشق رو زدمیگه قید

 نکه سوالیشود، قبل از ایم یق و طوالنیمن عم ینگاهش رو

 یداشتم، برا یش تجربه تلخ یم: من دو سال پیگویکند چرا م

 اون هم با یک رابطه احساس یبه وارد شدن به  ین علقهایهم

 .ه رو ندارمیکی یاون عوضکه جنسش با  ید کسیوح

 نکه پدر و مادرمیرون؟! جوابش اید چرا از خونه زدم بیپرس یم
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 خودشون رو فروختن تا یکه نبودم خونه یتو مدت دو هفتها

 .برادرم رو بدن یها یخرج بده

 ک بودهیکه با من صحبت کنن، برادرم با نامزد سابقم شریبدون ا

 ح رو پدر من از حقکرده و پول اون افتضا یخرابکار یو حساب

 .من و خواهرم داده

 ارم؟یدوام ب ین خانوادهایتونم تو همچیچه طور م

 خون کنار یند تازه متوجه قرمزینشیدستم م یدستش که رو

 .شومیناخنم م

 خوب یکنم، او هم متاثر شده ولیکنترل م یبغضم را به سخت

 .نمیبینم یاست که در نگاهش ترحم

 .رم دستم رو بشورمیم -

 .مختلف است یز پر از سفارش هایم یگردم رومیبر یوقت

 

 

 .گرسنه هستم یلید: من خیگو میزند و یم یدنم لبخندیبا د
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 .صحبت باشه بعد نهار

 .م: موافقمیگویخورم و میاز برنجم را م یقاشق پر

 رتم را قو یاندازد، با نوشابه غذامی یبا تعجب به دهان پرم نگاه 

 یچقدر شکمو هستم، پس جاادته من میفکر کن یدهم : حاجیم

 .د زدن بخور تا من از سهمت نخوردمید

 ابلعد و با اشتهیش را میاز غذا یت از من قاشق پریاو هم به تبع

 .شودیمشغول م

 با یدانم ولیگرسنه هستم را نم یادیا زیغذا خوشمزه است 

 .دارم یادیز یکه گذشته اشتها یوجود اتفاقات بد

 . میشدن یاره سوار ماشدوببعد نهار 

 به بهانه محمدیاسینه و برهان آوردم آخر یل و آیهرچقدر دل

 یخطرناک بودن خانه پرند و محل کارم مرا به اجبار به خانه

 .کندیدر خانه پارک م یبرد و جلویعمو م

 پرند بردارم؟ یتونم از خون هیلم رو میوسا -

 .ا عموت برویتنها نرو حتما با پدرت  یاگه رفت -
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 رایاده بشوم که مسعود را با سمیکنم تا پمیز ن را بایدر ماش

 .نمیبیم یرونیپشت در با لباس ب

 .درهم ییکند و مسعود با اخم ها میبراندازم  یخندیرا با نیسم

 .رومیرم و او با سرعت از کوچه میگمین فاصله یاز ماش

 ید: ک یگومیپر  یخواهم وارد خانه بشوم که مسعود با تو پیم

 ؟یش اومدن آقا که باهایبود ا

 شود، او به خودش جرأت داده بود از منیدود از سرم بلند م

 !سوال و جواب کند؟

 !ح بدم؟ید به شما توض یم: بایگویگردم سمتش و میبرم

 .د یآیزند و چشم و ابرو میم یشخندیرا نیسم

 .ر قابل تحمل و پررویحانه است، غیدخترک حسود نمونه دوم ر

 !دیدار تو منزل ما سکونت یبله تا وقت -

 من یربرنج براین مانده بود مسعود شیپرد، همیم باال میابرو ها

 .آدم شود
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 مامان بزرگم سکونت دارم که متاسفانه درش با در یمن خونه -

 .هیکیشما  یخون ه

 د : سهمیگویز مین آمیتوه یشود و با لحنیمسعود برآشفته م

 .تونم بخرممیک چک ین خونه رو با یشما از ا

 تیمن کفا یوانگیباال زدن رگ د ین حرفش برایخوب خوب هم

 .کندیم

 متفاوت از یزنم و با لحنیروم، دست به پهلو میبه سمتش م

 میپسر عمو، شما زحمت بکش سه ییم: اوه نچایگویشه میهم

 ره خور عمو بودنید رو بخر جیکه خودت و زنت توش لنگر کرد

 .که قمپز نداره

 .ق تریرا عمیم سمشود و لبخند شویم یش گره کوریاخم ها

 .د دخالت کنم ید من نبایفرمایاال اهلل درست م یال اله -

 .را را گرفت و از کنارم رد شدیسپس با خشم مچ دست سم

 !ن کجا و آن کجا؟یافتم، البته ایم محمدیاسیناد یک لحظه ی
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 ن، زن عمویمن و رام ییست که از بعد جدایحدسش مشکل ن

 .ه باشدش گوش پسرش خواندیپ یزمزمه ها

 گذشت و آن ها صاحبیرا و مسعود میهفت سال از ازدواج سم

 .نشده بودند یفرزند

 ن مشکلیحل ا ینه در ذهن عمو و زن عمو براین گزیک ترینزد

 .مسعود بود یه طالق م یدختر عمو

 زن عمو و یاز نگاه ها ینزده بودند ول یچ وقت حرفیهرچند ه

 .دمیفهممیم یمر

 .ستیحانه نیاز ر یم، خبرشویخودمان م یوارد خانه

 کند و مامان مشغولمیوتر نشسته و کار ین پشت کامپیریش

 .حرف زدن با تلفن است

 کند و به سمتمیرا قطع م یشود گوشیدنم ذوق زده میبا د

 !مادر ؟ یدا اومد یفدات بشم ش ید: الهیآیم
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 یدیما رو نشن یدا تو حرفهایکشد: شمیسپس محکم در آغوشم 

 .یو رفت

 

 

 رفته بان پسره نمک نشناس یم ایا قسم ما خبر نداشتبه خد

 .م مادریک شده خبر نداشتیشر ین عوضیرام

 ک مشت قلچماق اومدن در خونه و تویم که یبا خبر شد یوقت

 .د کردنین رو تهدیریش

 یبده یها به بهونه یبابا مجبور شد خونه رو بفروشه تا اون عوض

 .ت ما رو نبرنیثیح

 !ره؟یدلم هزار راه م یفتمادر تو نگ یکجا رفت

 ک نفس بکش مامانیرم: یگمیسوزد دستش را میش یدلم برا

 .از دوستام یکی یخانم رفته بودم خونه

 .شتر کنمیاش را بیپرند نگران یخواهم با گفتن ماجراینم

 کله تر از یداند تخس تر و ب میکند، ین مشکوک نگاهم میریش
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 .ردمآن هستم که بعد چهار روز قهر به خانه برگ

 مامان که از آمدن من ذوق زده است با سرعت به آشپزخانه رفته

 .کندیشه شربت بهار نارنج درست میو مثل هم

 

 

 یاستخوان ینیاه بیس یه من است چشم هایاز لحاظ چهره شب

 .چاق یکلیبرآمده و ه یک قوز کمیبا 

 شهاب ین ولیریچاق بودند، مثل من و ش یشتر خانواده مادریب

 .داشتند یخوب یکل هایباً هیو بابا تقر

 !شهاب کجاست هنوز آزاد نشده؟ -

 ن هفته دادگاه دارهیدهد: نه آخر ایمامان جواب م ین جایریش

 .د تاوان بدهیده بایمحل کش یباالخره چک ب

 .دارم ینجا حس خفگیمامانش گفته ا یحانه هم رفته خونهیر

 .م: به درک که رفتهیگویر لب میز

 نم کناریرام ید: راستیگویشد و مدرخ ین میریش یچشم ها
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 .شهاب تو زندانه ها

 .بعد اون مستانه خانومش حلقهاش رو پس فرستاده

 .دهمیزنم و سر تکان میم یپوزخند

 . دیآیوان بهارنارنج به هال میک لیمامان با 

 

 

 ین اتفاق بدیریم: ش یگوین میریر گوش شیبعد خوردن شربت ز

 .اطیح ا یخوام مامان بفهمه بیافتاده. نم

 یپرد: برا یشود و رنگش ممی ین نگاهش مملو از نگرانیریش

 !شده؟ یچ یک

 ش بید یمهمون یپرند دوستم تو یم: برایگوین میغمگ یبا لحن

 .کشته شده

 یکند : اتفاق ین توجه مامان را جلب میرین گفتن شیه یصدا

 !افتاده دختر ها؟

 مامان م: نه یرویاط میرم و به سمت حیگین را میریمچ دست ش



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

175 
 

 ...میایک شام توپ بپز تا ما بیجان شما 

 ف کرده وین تعریریش یز را برایم همه چیکنار حوض نشست ها

 .میحاال هر دو غرق در سکوت هست

 .انیدا نکنه دنبال تو هم بیش -

 ستم شانه باال انداخته وین موضوع مطمئن نینکه از ایبا ا

 ! ه؟یفشون چا هستن هدیدونم کیبگم آخه اصأل نم یم: چیگویم

 

 

 پیک ا کیا خطرناک تر یمواد و دختر باشن  یک گروه ساقید یشا

 . فروش دختر ییا یماف

 دن زنیبه اطراف انداخته و با ند یکند نگاهیگار میدلم هوس س

 !آورم: زن عمو کجاست؟یفم در میگار از کیک نخ سمییعمو و مر

 .شش باشهیخواد پینا پا به ماهه میم ایمر یرفته خون ه -

 .را دعواش شدهیهم با سم ییک جورای

 !؟یدم سر چیدر د یرا رو جلویسم -
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 نهار به مسعود گفت یروز سر سفرهیزن عمو د -» برو دنبال 

 تنها قهر کرده گذاشته رفته ینجوریدخترعموت زشته ا «

 یچ حرفیر برنج هیگه ا ونم که شیک کاره رفته به مسعود میآخه 

 .نزد

 سفره رفت، فسنجون زن عمو کوفتمون یرا هم قهر کرد از پایسم

 .شد

 رفت تو اتاق و با مسعود جر و بحث کرد، بعد هم مسعود زنش

 .رو کتک زد

 

 

 ن ین اخلق آرومش همچیشه مسعود با ایدا باورم نمیاوف ش

 .بکنه یکار

 ن یریصورت ش  یزنم و دودش را تویگارم میبه س یپک محکم

 .المهوز عیکه زنشو بزنه پف یکنم: مردیفوت م

 اتم به جادهیدانست من در خلوت ادبیخندد میز مین ریریش
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 .زندیم یخاک

 نیچسبونن به امیاد منو یقت رو گفتم. بدم میخنده نداره حق -

 . جونور

 . ادید: منم بدم میگومیگذارد و یشانهم م ین سرش را رویریش

 د زن دوم مسعودیچرا با یبود یک سال عقد اون عوضیتو فقط 

 .یربرنج بشیش

 شهیک وقتا پر رو ممیزن عمو ه

 نیریر شیزنم: سخت نگیاطرافمان را کنار م یبا دستم دود ها

 .شه دوست داشت من عروسش بشمیاون هم

 .بغض کرد یکل یسر عقدم با اون عوض یحت

 

 

 .چاره پرند جدا کشته شده ید: بیگومیده و یکش ین آهیریش

 . ستمیکردن ن هیخب آدم گر یآورد ولیاد پرند دلم را به درد می

 .کننینم کجا دفنش میبب محمدیاسینزنم یاهوم فردا زنگ م -
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 .ارمیپرند ب ید از خونه یلمم بایوسا

 باشگاه؟ یبر یخوایامسال هم م -

 .شمیرم چاق میک مدت فاصله بگیآره  -

 یاز چاق ینیبینه عربت تو میخندد: من شدم آین میریش

 .یترسیم

 .رین عبرت بگین منو ببیتو ا -

 .د امسال اومدم باشگاهیهوم منم شا -

 زنم، دستم خواب رفته است: تو هریشانهم کنار م یسرش را ازو

 .یایتا ور ب یک گوشه نشستیر یام باز مثل خمیم یگیسال م

 !نگرانت شده بود؟ محمدیاسیندا یش -

 م رستوران غذایآره تازه منو با خودش از از اونجا برد رفت -

 ...میحرف زد یم و کلیخورد

 

 

 یم: الکیگومیکشم و یشود، گونهاش را مین باز میریش شین
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 .دلتو صابون نزن

 چ وقت بهمیم هیهست یه دو تا خط موازین و من شبیاسیمحمد

 .میرس ینم

 یکید: مگر آنکه یگویو میراد یها یه مجریشب ین با لحنیریش

 . از شما ها شکسته شود

 ! از ما شکسته شود یک ید  یزنم بایتلخ م یلبخند

 .شوندید، بابا و عمو وارد خانه میآیدر م یصدا

 یبیافتم و غم عجین میاد شهاب و شراکتش با رامیدن بابا یبا د

 ن غم سریت امروزم پر است و ایکند، ظرفمی ینیدلم سنگ یرو

 .شودیان میاز گوشه چشمم نما یز کرده با قطره اشکیر

 چککنم و با عجله داخل اتاقک کویع با پشت در پاکش میسر

 ...رومیاط میکنار ح

 دا بود؟؛ین گفت: شیریشنوم که خطاب به شیبابا را م یصدا

 دهد: آره بابا برگشت هین جواب میریو ش
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 لم مثل جن زده هایموبا یرو ید ربانیان شدن شماره وحیبا نما 

 .خورمیم یم تکانیدر جا

 .کنندمیمامان و بابا مشکوک نگاهم 

 دنم واکنشمینظر دارد، با د  ر یمرا ز یر چشمین هم که زیریش

 یزید: چیگویم میکه فقط خودمان بشنو یزمزمه وار جو ر

 !شده؟

 ک گوشهیلم را خاموش کرده  یموبا یاندازم و گوشیسرم را باال م

 .گذارمیم

 ر سرش گذاشتهیکاناپه وسط هال لم داده و دستش را ز یبابا رو

 .ره استیت خییو به سقف کوتاه سو

 ید و در مدت چند سال به خاطر خرابکار او بو یجا یهر کس

 پسرش مال و اموالش را از دست داده بود حتما تا االن دو یها

 ال لم دادهیبابا آسوده خ یزد، ولیز و درشت را میسه تا سکته ر

 .کردیدش با عمو فکر میجد یو به برنامه ها
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 .ار یب ییساره دو تا چا -

 

 

 .ر استینظ یاش ب یالیخیخندم، ب یار میاخت ین حرف بابا بیبا ا

 !داره؟ یگه بده یبابا شهاب چقدر د -

 کند، انگار ته نگاهشینثارم م یر چشمیحوصله و ز یب ینگاه 

 من یدختر اسم آن پسر جوهر لق را جلو ید آیخواهد بگویم

 .ار و رشته افکارم را پاره نکنین

 هاش مونده که طلبکار ها یبده  یون از باق یلیحدود  م -

 .ردن قست بنده کننقبول ک

 چسبه بهیاونم دندش نرم و چشمش کور خودش آزاد که شد م

 .دهیکار و م

 نیا یک کار برایبا عموت صحبت کردم قراره تو فروشگاهش 

 .دا کنهیپسر پ

 را یچا ینین انداخته، سیغمگ یبه بابا نگاه یمامان با ناراحت
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 سال ید با سیگذارد: نگو منصور بچم گناه داره، بامیمقابلش 

 ن گرمیبه زم یعمو محمودش رو بکنه. اله ییسن بره پادو

 .هم پسرمو ین که هم دخترمو بدبخت کردیرام یبخور

 

 

 زند سپس بایاش مییبه چا یاندازد و هرتیک قند باال میبابا 

 ادتیر خودشه ید: تقصیگومیتراود یکه از نگاهش م یخشم

 نیفت ام رو بهم زد و ریش با مریش نامزدیست هشت سال پین

 روبی ابرو  یاون پسره یفتنه رو گرفت؟ بعد هم پا یدختر ه

 !ما؟ یباز کرد به خونه

 مان شوم،یم پشیشود از قضاوت نا به جاین حرف بابا باعث میا

 شرمنده و ناراحت است، یق من و گند شهاب حسابحتما سر طال

 .ستیاو هم مانند من آدم بروز دادن احساساتش ن یول

 نکه ازیم، من هم با ایشویه میبهم شب یلیخ یمن و بابا گاه

 . دهمیغمم را بروز نم یروز بابت مرگ پرند ناراحت هستم ولید
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 لم را جمعیپرند و وسا یشب با عمو محمود و بابا رفتم خانهید

 قتلش ینکه پرند به شهرستان برگشته ماجر ایکردم و با گفتن ا

 .نگه داشتم یرا مخف

 ...دیآیدر زدن م یصدا

 اط پهنیم، به اصرار عم و سفره را وسط حیره شام بودسر سف

 .اد گذشته ها زنده شود یم تا یکرد

 

 

 را دوست ین دورهمیکه رخ داده است ا یبا وجود اتفاقات ناگوار

 .دارم

 ن حس دویم قائل هستند و ایبرا یادیعمو و زن عمو احترام ز

 . طرفه است

 زدند نه آزارم ن نه سرکوفتیاز رام ییکه بعد جدا یتنها کسان

 .دادند خانواده عمو هستند

 چه واقعاً اشتهاین با زرشک پلو و مرغ و سوپ ماهیک سفره رنگی
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 . ز استیبرانگ

 م که با به صدا در آمدن زنگیهمه مشغول غذاخوردن هست

 .شودیم معطوف میلم نگاهها به سویموبا یگوش

 رنگ دیدن اسم وحیاندازم و با دمیل یبه صفحه موبا یم نگاه ین

 .پردیاز رخم م

 .میآمد با هم در ارتباطات باشمیش یکم پ

 

 

 دو روز از مرگ پرند و مفقود شدن سارا گذشته و من ناخودآگاه

 بالنکه ا و مرا از آن منجید داشتم، با ا ین سبت به وح یاحساس بد

 .نجات داده بود

 یمصنو ع  یحفظ ظاهر لبخند یکنم و برایرا قطع م یگوش

 .زنمیم

 :پرسدمیکند و ید براندازم م یپر از شک و ترد یبا نگاهن یریش

 !شده؟ یچ
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 ن دلم پر از آشوب و غوغا است و مانندیاندازم با ایشانه باال م

 به خودم یتفاوت یکنم چهره بمی یجوشد سعیر و سرکه میس

 د بود. بعد شامیوح یچیرا نگران کنم : ه ید کس یرم، نبایبگ

 .میکنیصحبت م

 ریم گیدر گلو یقلوه سنگ ییگو یشوم ولیا مدوباره مشغول غذ

 یده و ذهنم حساب یلم کامل پریرود نه باال، مین مییکرده نه پا

 .د هستیر تماس وحیدرگ

 ید برا ین بچه ها پخش شده که پرند کشته شده، شایحتما ب

 .دن چند و چون ماجرا زنگ زدهیپرس

 

 

 .دمپرند گذرانن چند روز آخر را با یداند ا یاست که م یاو تنها کس

 حوصله باال یشود سرم را بمیمامان رشته افکارم پاره  یبا صدا

 د؟یگفت یزیپرسم: چمیآورم و یم

 که یه کسیذهنم نگران شده و شب یر یمامان از سکوت و درگ
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 . کندیده مرا برانداز میوانه دیک دی

 !؟یکنیم یچرا با غذا باز -

 لیم : میگویزنم و میه تلخند هست میشتر شبیکه ب یلبخند

 .ندارم

 !؟یچرا دخترم تو که مرغ دوست داشت یوا ید: ایگویزن عمو م

 نکه مرغ دستپخت او رایاز ا ییکند که گوینگاهم م یجو ر

 .ره شدمیخورم دچار گناه کبینم

 :میگویمهربان م یخورم و با لحنیک قاشق میحفظ ظاهر  یبرا

 .هیعال یلیزن عمو خ یمرس

 .اعصابم یکشد رویخط م را دوبارهیپوزخند سم یصدا

 .رودمیشود و میسفره بلند  یدور از ادب از پا یبا رفتار

 

 

 خواهد دنبالشمیکند و یمسعود با خشم دستش را مشت م

 . ن مسعودید: بشیگومیبرود که عمو 
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 .ندینشینگاه پر خشم به من انداخته و م یمسعود به سخت

 از یحساب را را داشتم تایکاش دل و دماغ سر و کله زدن با سم

 . میایخجالتش در ب

 ر برنج تو به چهیال، آخه شوهر شیدخترک سبک سر و خوش خ

 ن ت حفهیخواهم او را بدزدم ایم یکنید که فکر میآیکار من م

 .تمام و کمال مال خودت

 د خاموشیوح یلم را از ترس تماس هایآخر شب است و من موبا

 .کردهام

 دنید، بعد شن یآین بعد از شستن ظرف ها به سراغم میریش

 .شتر نگرانم شده استیمرگ پرند ب یماجرا

 یخوا یاندازد: خب نمیبه من م یم نگاه یند و نینشیکنارم م

 !شده؟ یچ یبگ

 

 

 دیزنم: وحیم یدهم و پوزخندیلم را نشانش میموبا یگوش
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 .دمش بهم زنگ زدهید یکه تو مهمون یهمون پسر

 داشته ینقش یمهمون ید هم تو ماجرایممکن وح یعنی یوا -

 !باشه؟

 ست،ید نیدم و سرم را عقب بردم: بعیچیدستم را دور خودم پ

 خوادیدلم نم دوستام مشکوک شدم، اصالهمه یمن نسبت به 

 . نمشونیبب

 که یخواد اون کسیدلم م یلیسوزه خیغربت پرند م یدلم برا

 .دا کننیباعث مرگش شده رو پ

 براش سوخت، د: اهوم منم دلمیگویکشد و ممی ین هم آهیریش

 ینجور یاقتش اینبود که ل یدختر یم ولینبود یمینکه صمیبا ا

 .مردن باشه

 !ن خبر بدم؟یاسیبنظرت به محمد -

 .بکنه یپرند کمک ین کاره، ممکنه تو ماجرایاره بهتر -
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 ن است که به اوین کار ایکنم، بهتریلم را روشن میموبا یگوش

 .خبر بدهم

 .دیآیدلهره به سراغم مد دوباره یامک وح یدن پیبا د

 . داینمت شیخوام هرچه زودتر ببیم نوشته: میبرا

 نسبت یچ وقت احساس خاصیدهم، هیرون میب یعصب ینفس

 .به او نداشتم و ندارم

 رم، ساعت  شب است،یگین را میاسیع شماره محمدیسر

 .ن ساعت از شب را بخوابدید در اینبا  یعتاً کسیطب

 دهم: بلهیخواب آلود جواب م ییبا چند بوق باالخره با صدا

 !پرد، چه وقت خواب است؟یم باال م یابرو ها

 !د بد موقع مزاحم شدمیببخش -

 داید: شیگویمتعجب که هنوز خسته و گرفته است م ییبا صدا

 ؟ییتو

 دا خطاب کرده لبخندمیمرا ش ینکه به خاطر خواب آلودگیاز ا

 .ینیحس ید : بله خودم هستم آقایآیلبم کش م یناخواسته رو



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

190 
 

 

 

 دهد و بعد از چند ساعت مکثیرون مین بینفسش را سنگ

 .دین موقع شب زنگ زدیافتاده ا یم: اتفاق یگویم

 .ازده شبه تازهیست آخه، ساعت یر وقت نید -

 هم یلیکنم خیمن که دو جا کار م یست برایشما ن یبله برا -

 .ر وقتهید

 ج شدم ویم گکیافتاده من  یواقعاً متأسفم، خب راستش اتفاق  -

 .کار کنمیدونم چینم

 خواد منویزنه و میاز سر شب دائم داره بهم زنگ م ید ربانیوح

 . نهیبب

 ... ایدنش یکار کنم برم دیدونم چینم

 نکن، خوب یکار خطرناک د اصالید: نه نرین غریخشمگ ییبا صدا

 . ام اونجا، تو تا فردا از خونه خارج نشو یفردا م یشد گفت

 !ن ماجرا داره؟یبه ا ید ارتباطی: وحدمیبا ترس پرس
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 خوام تویبم و گرفته گفت: داره و من نم ییکرد و با صدا یمکث

 ی؟ همون دو تا دختر که قربان یدیفهم ین ماجرا بشیر ایدرگ

 .هیشدن کاف

 .با عجله از خواب برخاستم محمدیاسینقرارم با  یادآوریصبح با 

 ر آشپزخانه مشغولن و بابا هنوز خواب هستند و مادر دیریش

 .آماده کردن صبحانه

 راهن مردانه به تنیک پیپوشم و یام را میو کفش کتان یشلوار ل

 .کنمیم

 ن از خانه خارجین پاورچیسرم انداخته و پاورچ یشالم را رو

 . شومیم

 ب استیست و شش نشسته، عجین دویک ماشیسر کوچه داخل 

 .شودیم ین معمولیک ماشیبا وجود اعتبار و ثروت سوار 

 زند،یام مینیدر ب یخوش عطر تلخ یشوم بومین که یسوار ماش
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 !ن خودتونه؟ین ماشیپرسم: امیبا تعجب 

 .خانوم شاملو سالمدهد : یسرش را تکان م

 

 

 .ینیحس یآقا سالمد یآخ ببخش -

 اسرین محمدید: ماشیگویزند و همزمان مین را میاستارت ماش

 !زد؟گه زنگ نید دیبرادر کوچکتر منه. خب وح

 .امک داد که نگرانم شده یراستش صبح باز پ -

 کند سمتم: زنگیستد و رو میایه میر سایک پارک زیک ینزد

 .فونیآ یبهش بزن و بذار رو

 .ترسم زنگ بزنمیم : میگویگزم و با دلهره میلبم را م

 کند: از پشتمیره نگاهم یره خیشبرنگش خ یبا آن چشم ها

 . شت هستمیم پب بزنه، منیتونه بهت آسینم یگوش

 ییرم بعد چند بوق با صدایگید را میبا ترس و لرز شماره وح

 !ه؟یدهد : هوم کیخواب آلو جواب م



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

193 
 

 نداشتم یخوب یط روحیشب شرایدا هستم، دید شیوح سالم -

 .که جوابت رو بدهم

 

 

 د : باالخرهیگوین میخشمگ یرد و با لحنیگمیش تازه اوج یصدا

 امک ندادمیکار کنم من؟ مگه پیدا؟ از دست تو چیش یجواب داد

 نگرانتم خوبه حالت؟

 درهم فرو رفته به رو به یکه با اخم ها محمدیاسینبه  ینگاه 

 ؟یکارم داشتیاندازم: آره خوبم خب چیره است میرو خ

 زم، عماد نامزد سارا فکریمراقب خودت باش عز یلیدا خیش -

 یلین خیهم یبرا یس لو دادیرو به پل یکنه تو مهمونیم

 .گردهی، دنبالت میعصبان

 د،یوح یگیم یشود: چیم از شدت تعجب درشت میچشم ها 

 !دنبال من چرا؟

 اتاق یرون، پرند و ساسان تویم بیزد یاون شب که ما از مهمون -
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پا  یو رو نوشیدنی خورده بوده یلیا پرند خیشن، گویر میبا هم درگ

 بند

 .نبوده

 نه چهیوسط که بب ادیکنه، عماد هم ممید یپرند ساسان رو تهد

 امکیا پیزنه ویخبره، همون موقع پرند در ظاهر به تو زنگ م

 لمش بوده چونیفکر کنم ف یول یس رو خبر کنیگه پلیده میم

 .لت زنگ نخوردیموبا یش خودم بودیتو پ

 کنه بهمیزنگ زدن به تو شروع  یصه کنم پرند بعد ادعاخال

 دنیرند رو هل مد عماد و ساسان بعد خبر ندارم کدومشون پیتهد

 .رهیا میز و از دنیه میخوره به پایو اون سرش م

 .سارا هم که شاهد ماجرا بوده از ترسش گم و گور شده

 نکه ساسان و عماد وقت کنن جنازه پرند رویهمون شب قبل ا 

 .ه ماجرایرسه و بعدم بقیس از راه میپنهان کنن پل

 ینزده ول یو پرند بهت زنگ یش من بود یمن به عماد گفتم تو پ

 .یس رو خبر کردیکنه تو پلمیبازم اون فکر 
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 !د؟یکار کنم وحید چیحاال من با -

 .اعتماد نکن یر از من به کسیزم فعل غیعز یچیه -

 .کنم یاز خونه هم خارج نشو تا من بتونم عماد و ساسان رو راض

 !بوده؟ یپرند چ ید هاید علت تهد یوح -

 

 

 بگم یکند : چیت میوسکوت آن طرف خط احساس بدم را تق

 .خبرم یعماد و ساسان ب یدا من از کارهایش

 شیخواد پیم، دلم مینیگه رو بب یبعد از ظهر هم د یخوایزم میعز

 .تا ازت محافظت کنم عشقم یخودم باش

 وجودم را یدیکند، احساس تنفر شدینگونه خطابم مینکه ایاز ا

 .ردیگیم

 حاال یکرده بود ول اد ابراز علقهین ماجرا زید تا قبل از ایوح

 .گستاخ تر شده بود

 لم رایموبا ین گوشیاسیبه او بدهم محمد  یقبل از آنکه پاسخ
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 . کندیزند و قطع ممیان دستانم چنگ یاز م

 .شومیره میبا بهت به چهره برافروخت هش خ

 د : مردکیگویر لب میکشد و با خشم زیبه صورتش م یدست

 .غیرت یب

 .دهیاز شما بع یاستغفراهلل حاج اندازم:یم را باال میابروها

 

 

 ندارم ید : من شوخیگویم یجد یلینگاهش به رو به رو است، خ

 .باهات

 ؟یدار ین پسره سر و سریبا ا

 ده ید یست، من فقط تو چندتا مهمانین نیهمچ نه نه اصال -

 .بودمش

 .بکند ین درباره من فکر بدیاسیخواهم محمدیدانم چرا نمینم

 د اول مطمئن بشم یزد جواب نده، من باگه هرچقدر زنگ ید -

 کشته شدن دوستت نقش داشته یماجرا ین پسره هم تویکه ا
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 .کنمیرش میا نه و بعد که مطمئن شدم دستگی

 . دا بشهیپرند پ یدوارم قاتل اصلیام -

 مردن یبندم، پرند واقعاً برامیم را یکشم و چشم هایم یآه

 .جوان بود

 یلطفاً مثل امروز اگه اتفاق عموتون، یرسونم تون خون هیم -

 . دید بهم خبر بدیافت کردیا ز دوستانتون در یغامیا پید یافتاد تهد

 .رودیعمو م یبه سمت خان ه محمدیاسیندهم و یتکان م یسر

 

 

 کل که بایه یدن دو مرد قویم، با دیرسیدر خانه که م یجلو

 .کنمیم را درشت میکوبند با وحشت چشم هامیلگد به در خانه 

 ین خونهید: ایگویستد و با تعجب میامین عقب تر یاسیحمدم

 !شماست؟ یعمو

 ا زبانم بند آمده ویدهم، گویوحشت زده سرم را تکان م یبا لحن

 .توان پاسخ دادن به او را ندارم
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 .شومیاد دو مرد تازه متوجه ماجرا م یدن فریبا شن

 خان رو ید اگه تا فردا شب پول اسیبه اون شهاب پدر سگ بگ -

 دا،یم که اون سرش نا پیاریسر خواهراش م ییک بالیه نکنه، یتسو

 .کنمیشهر م یبگو خواهرش رو انگشت نما

 د و نفرتیآیند، زبانم بند مینشیدر جانم م یار لرز بدیاخت یب

 نجا چهینها ایاندازد، شهاب که در زندان بود امیدر قلبم چنگ 

 !خواستند؟یم

 نجایرا برداشته و آدرس ا یافتد، گوشمین یاسینگاهم به محمد

 توانمیج و منگ هستم که نمیدهد اما آن قدر گیم یرا به کس

 ! ؟یص بدهم به چه کسیتشخ

 

 

 گر به کجا پناه ببرم؟ین ها دیا ید هایاز تهد

 آنقدر نحس ین کردیکه با رام یشهاب خدا لعنتت کند، شراکت

 .ن را هم گرفتهیریبود که دامن من و ش
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 .م حتماً در محل رفتهچاره هیب یعمو یآبرو

 تیه میافهام شبیدانم قیشدند، م یار جاریاخت یم بیاشک ها

 .زندیاسمم را صدا م ین با تعجب و نگرانیاسیها شده که محمد

 کیک حمله پنمیفهمم باز هیرد، میگیتپش قلبم که اوج م

 .گر به سراغم آمدهید

 نالم: تو رو خدا منو ازیزنم و مین را چنگ میاسیدست محمد

 .نجا ببریا

 .نا رو جمع کننیان ایزنگ زدم چندتا سرباز م -

 د آمار همه کس ویکشند: به شهاب بگمیدوباره مرد ها عربده 

 .میکارش رو دار

 ش یقرت ین بوده هم اون خواهر کوچول ویاون خواهرش که زن رام

 .رو

 

 

 .شهیم یهم سهم آق اس یدارم، دومیه رو خودم بر مطالق اون م
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 .ان و طلبشون رو بدنیدور زدن ما ب یه جابه نفع خودشون

 که پشتش به یشود، شهاب و مردین لحظه در خانه باز میهم

 . شوندیماست از خانه ما خارج م

 است به صحنه مقابلم یجانیال ه یک سریکه شاهد  یمثل کس

 .زنمیزل م

 م همراه شهاب آمدهیکنم مسعود پسر عمویدر نظر اول گمان م

 اه پوش بهیرد اما با برگشت مرد سیا بگر یزیآبرو ر یتا جلو

 روحم یکرهیشتر به پیصد برابر ب یم رخش لرزیدن نیعقب و د

 .شودیوارد م

 ش، کنار شهابیمردانه و ته ر یراهن مشکین است، با پیرام

 .کندیستاده و دارد با آن دو الت شرخر جر و بحث میا

 نیاملرزد، ر میشود، دستانم یم یغه کمرم جاریعر ق سرد بر ت

 !ما رفت و آمد داشت؟ یبه خانه
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 ن برادر زن شهاب ویشود راممیکه از در خانه خارج  ین کسیا

 !شوهر سابق من است؟

 شود یما آفتاب  یکرد اگر دور و بر خانهیکه پدرم ادعا م یکس

 !زند؟یر میهاش را با تیسا

 ن را باز کنم ویشود در ماشمیم باعث یحجم تلخ آب به گلو

 .ق بزنمپشت سر هم ع

 ند دعوا ویآمیدر  یم به جلویکم کم پدر و مسعود و شوهر مر

 .ردیگیجر و بحث باال م

 ابان در حال پر پر زدنین سمت از خیحواسش به من که ا یکس

 .ستیهستم ن

 ن یاول یکند و برایم حلقه میجز او، که دستش را دور پهل و یکس

 .نمیبیبه خودم م یک تر از هرکسیبار او را نزد

 !ان؟ین مامورا نمیدا خانوم حالتون خوبه؟! چرا ایش -

 کند،یم حلقه میر بازوید، سپس دستش را زیگویم کالفهن را یا

 .نجا ببریکنم: منو از اینگاهش م یبا درماندگ
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 عیدزدد، سریلرزد و نگاه میش م یکنم مردمک چشم هایحس م

 د : چشم چشمیگویکشد و ممیتنش را که مماس تنم شده عقب 

 .برمتونید مینیبش

 س با چند مامور بهین پلیشم، ماشین مین که سوار ماشیهم

 .ندیآمیسمت خانه ما 

 شودیم سوال مین برایاه پوش شدن شهاب و رامیآخر س یلحظ ه

 .نکه چرا زودتر از موعد دادگاه آزاد شده بودندیو ا

 شود بهیم یقهاینگاهش را از دختر کنار دستش که حاال ده دق

 .ردیگیم خواب رفته است

 صورتش یکند و رویم یاما باز هم افسار نگاهش سرکش 

 .دهدیمعصومش جوالن م

 زند ومیشب  یاه یبه س یکه گاه  یسوخت ها یقهوها یچشم ها

 .تیروح اما پر از جذاب ید و ب یسف یان صورتیم
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 نگ دورشیر ی هک حلقیکه  یگوشت یعمل کرده و لب ها ینیب

 .افتاده

 تار یرون زده است و ال به الیسال ب ریبلندش هم از ز یموها

 .وجود داشت ینقرها یرنگش تره ها یبلند و مشک یها

 .ت شده یال یگفت؟! موهایخواهرش چه م

 ن دخترک چموش شده بود که حاال نقطه بهیآنقدر محو ا یاز ک

 !نقطه صورتش را از بر بود؟

 کرد از آن خانه دوریکه التماس م یچرا آن نگاه معصومانه لعنت

 !رفت؟ میچشمانش کنار ن یاز جل و یشوند، لحظها

 رش شده؟یبان گیبود که گر ین چه حس لعنتیا

 کی یخواهد برایسالهاست مادرش با التماس و خواهش از او م

 یا محض رضاید و یایب یبار هم که شده همراه او به خواستگار

 .اندازدیدختران منتخب مادرش ب یم نگاه به عکسهایک نیخدا 

 با خود ینشده بود، گاه  یچ دختریر نگاه هیبار هم اسک ی یول

 یمعشوق یندارد که آن را به پا یاحساس د اصالید شایشیاندیم
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 . خته استیاش بهم ریمعادالت ذهنهمه یحاال  یزد ولیبر

 

 

 ک ساعت گذشتهمیشان و درمانده بود که تمایدخترک آنقدر پر

 دا به خوابیم شهدف راند و راند تا کم ک یخت و او بیرا اشک ر

 .رفت

 اش را بایروح ید و اجازه داد فشار هاینپر س یچ سوالیازش ه

 که یدانست چرا قطرات اشکیه کند، فقط نمیزش اشک تخلیر

 ز بودند ویخ تی یش هایش یزد مثل بلور هایریاز چشم دختر م

 !رفتند؟یدر قلبش فرو م

 د و نگاهشیگومیان یهز یدار یان خواب و بیدا در میش

 ن دخترک شکنندهیشود، با این نگران تر از قبل میاسیدمحم

 !کرد؟مید چه کار یبا

 دنیرد و با شنیگیقتل پرند را م یبا عجله شماره سرگرد پرونده

 قیان لطفاً از طرید: جناب محمدیگویسرگرد با سرعت م یصدا
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 با یتماس  ید شب قتل پرند هاشمینید ببیکن یریگیمخابرات پ

 دیرو هم احضار کن ید ربانیشته و وح دا شاملو دایدوستش ش

 .ییبازجو یبرا

 

 

 یرود، بد نبود اگر مدت یبعد از اطلع به سرگرد به فکر فرو م

 ان یشتر تا پایک روز بیداشت، یک خود نگه میدا را نزدیش

 شد آن را هم در صورتیم ینشان نمانده است ولیت بیمحروم

 .د کردیاز تمدین

 زند و شماره خاتون رایق ممیع یبا فکر به خانه خاتون لبخند

 .ردیگیم

 که یکشد و نگاه متعجبش را به باغ بزرگیم یاز هایدا خمیش

 . چرخاندین درونش پارک است، میاسین محمدیماش

 ست، درختانیدا نیه باغ که آن سرش پیاط بزرگ شبیک حی

 ک حوض بزرگیبلند و لخت و عور دورش را احاطه کردهاند و 
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 .استآب که فوارهاش روشن 

 ز خودشییشه بهار اجازه نداده بودند پایهم یچمن ها و گل ها

 .را به رخ باغ بکشد

 .ر استیج و متح یشود، هنوزم گیاده مین پیاز ماش

 

 

 ختیخت و اشک رین ا شک ریاس ین محمدیک ساعت درون ماشی

 ن او را به آنجایاسیکرد محمدیو کم کم خوابش برد، گمان نم

 .اوردیب

 .نوشدمیش را یاز چا یتخت نشسته و قلپ ین رویاسیمحمد

 کشد و در دل قربان صدقهیش مییحنا یبه موها یخاتون دست

 .رودینوهاش م

 اسرین و محمدیز دردانهاش از محمدحسین پسر عزیحساب ا

 .خاتون هم مادر پسر ها یجدا بوده و هست، هم برا

 د نکنمیگه تاکید: خاتون دیگوید وار مین باز هم تاکیاسیمحمد
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 که همراهم آوردم ین دخترین شما و اجو

 .دلش پاکه یبکنه ول یک مقدار ممکن اولش بد اخلق ی

 ن ویصورت تپل پر از چ یخندد و رد خنده رویخاتون مرموز م

 ن دختر رویآنقدر سفارش ا محمدیاسینشود: میچروکش محو 

 !باشه یکنم خبریشک م یکنیم

 

 

 نییرا پا شوند، سرشیم یش از خاتون فرار یمردک چشم ها

 .دیگویر لب زکر میانداخته ز

 خجالت نداره مرد یپسرم انشاهلل داماد هم بش یشد یحاج -

 .سالن شده یو خورده ا یگنده س

 .ن سن تو بود زهرا و زهره رو داشتیمحمدحس

 دا بهت زده بهیآورد، شیدا سرش را باال میش یدن پایبا شن

 اط بایباغ و حر یا تحت تاثیچرخد، گویکند و میاطرافش نگاه م

 ! آن قرار گرفته یصفا
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 . خودش را دارد یز هم صفاییدر وسط پا ین باغ حتیا

 !افتاده؟ یخانوم شا ملو اتفاق  -

 کند و مقابلشیبه سمتش پا تند م محمدیاسیندن یدا با دیش

 نی؟! من تو ماشینیحس ینجا آقاید ایستد: شما منو آوردیایم

 ایقته یدم حقیکه د ییزاین چ یدونم اینم یج بودم، حتیگ یلیخ

 !توهم؟

 

 

 را محمدیاسینک ند، برق نگاه میدا تعجب یدن شیخاتون با د 

 !ا سر و وضع دختر تازه وارد را؟یباور کند 

 پ ویخته و تیرون ریر شالش بیبلند دخترک که از ز یموها

 ش ازیب یرت و تعصبات گاهیآشکار با غ یلباس آزادش تناقض

 .ن داردیاسیحد محمد

 ستین ین و او. دختر سر و سریگفت و بیا نوهاش راست میگو

 ادیبه  ییرزن مو حناید و با نمک پیدن صورت سفیدا با دیش
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 .افتدیمادر بزرگ خودش م

 یشه پر از ناز و ادا بوده لبخند میکه ناخواسته ه یبا همان لحن

 ید مامان آقایحاج خانوم شما با  سالمپاشد: یرزن میبه صورت پ

 !؟دیباش ینیحس

 .نیندازیاد مامان بزرگم میچقدر منو 

 ردیگمیند، دست خاتون را ینش میسپس بدون تعارف کنارشان 

 یک ماجرا ید من مزاحم شدم ها، آخه سر ید: ببخشیگومیو 

 .بشم ینیحس یمجبور شدم مزاحم آقا یکار

 

 

 سرش یرو یزند و دستیدا میمادرانه در جواب ش یخاتون ل بخند

 نیمهمون ا یه؟! مراحمیترم مزاحم چسرت دخ یکشد: فدایم

 ن آوردتیاسیب خدا و بنده خداست خوب کرد محمد یباغ حب

 .نجایا

 ن هستم، مادرش هزار ماشااهلل قبراقیاس یمنم مادربزرگ محمد 
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 .تر و جوان تره منه

 هل مادربزرگش یک استکان از چاین یاسین محمدین حیدر هم

 .زدیریدا میش یبرا

 ینیحس یخورد مادر آقایماشااهلل به شما مد ید: نگ یگویدا میش

 .دیباش

 را یاستکان چا یکه با توجه خاص محمدیاسیندن یخاتون با د

 دختر یگذارد و نبات درون استکان را برایمقابل دختر جوان م

 .شودیکند باز هم مشکوک ممینگاهش  یرکیر زیزند و زمیهم 

 ، کمبود یبرادر بزرگترش مغرور و جد خالفن بر یاسیمحمد

 .توجه نشان دهد یآمد به کسمیش یپ

 

 

 یبا نمک یول یرد، چهره معمولیگیر نظر میگر دخترک را زیبار د

 هم دارد که در یچاق نه، قد بلند یتو پر است ول یدارد، کم

 .شودین متوسط حساب میاسیبرابر محمد
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 تیدارد جذاب یره کنندهایخ یبلند و لختش که بلند یموها

 .به او داده یژهایو

 ظاهر و حجاب نبود و حاال که یاهل قضاوت کردن آدم ها از رو

 مغرور سخت پسندش یکرد دخترک به دل نوهیگمان م

 .کردیم ینشسته، احساس مسرت خرسند 

 یدن درباره آن جنجال جلویپرس یط را براین شرایاسیمحمد

 دایشد، ممکن است شیاندیند، با خود میبیدر خانه مناسب نم

 .بکشد خاتون خجالت یجلو

 قاتید، تا تحقینجا بمونیرو ا یاگه براتون مقدور هست، مدت -

 .حل بشه یپرونده پرند هاشم

 . ا دوستانش بخوان براتون مشکل ساز بشنید یممکن وح

 گانهید: فعل که بیگویکشد و ممیاز اعماق قلبش  یدا آهیش

 .کمتر آشنا به من ظلم کرده
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 نوشد و احساسمی ن به دستش داده رایاسیکه محمد یهل یچا

 .زندیدر قلبش جوانه م یبیعج

 یاز مهمان ناخوانده ول ییرا یپذ یرد برایگیم میخاتون تصم

 یاش را رو یمعروف سنگ یها یزیزش به آشپزخانه رفته و دیعز

 .اجاق بگذارد

 د تا با دخترک صحبتیآیجلو تر م محمدیاسینبا رفتن خاتون، 

 .کند

 حال نظاره کردن باغ است، دا که با لذت دریبه ش یم نگاهین

 .اندازدیم

 ن را حس کرده سرش را بهیاسینگاه محمد ینیدا سنگیش

 .چرخاند: ممنون بابت کمک امروزتونیسمتش م

 ک باریرود: یتفاوتش فرو م یو ب ین در جلد جدیاسیمحمد

 نجایدن تشکر شما ایشن ید خانوم شاملو. من برایتشکر کرد

 .ننشستم

 د؟ینجا آوردیعماد و ساسان به ا ید هایشما منو به خاطر تهد -
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 د : من تو رو به خاطر درخواست خودتیگویتکان داده و م یسر

 .نجا آوردمیبه ا

 .دید اونجا باشیخواید نمیگفت

 ییشود، گویره مین خیاسیکشد و به صورت محمدیم یدا آهیش

 بعد از سفر حج هم قصد ندارد راه آنان را جدا یدست روزگار حت

 .کند

 .عمو بدهکارم یدر خونه یح بابت اون اتفاق جلویک توضین م -

 د،یستید : بدهکار نیگویده و م یان حرفش دوین به میاسیمحمد

 !دیند یحید توضیتونیم

 !د؟یاز افعال جمع استفاده نکن ینجوریشه ایم -

 برد،ین میاسیشبرنگ محمد  یرهش به بزم چشم هاینگاه خ

 .شودیقابل کنترل مر یو غ ینشان طوالنیب یارتباط چشم

 .آشوب گر یکند: چشمهایر لب زمزمه مین زیاسیمحمد
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 رد،یگیز دختر ممیسحرآ یاز دو گو یو سپس نگاهش را به سخت

 کند، دل بستنش بهیده و دستش را مشت میکش یقینفس عم

 . ن دختر سراسر اشتباه استیا

 ن تا آسمان تفاوتیشان زمیار هایست و معین یکیجنس آن دو 

 یه است هرگز راض طالق ن دختر میگر مادرش هم بفهمد ادارد، ا

 ن یاسیمحمد  ین موضوع برایبه ازدواج نخواهد شد، هرچند ا

 نیاشتباه بودن ا یل اول برا یهمان دال یارزش ندارد ول یذرها

 .کردیت میکفا یدلدادگ

 معمو یخون ه یمن و خانوادهام به خاطر بدهکار شدن برادرم ت و -

 .م یساکن شد

 .شهاب بودن یون آدم ها هم طلبکار هاا

 شهاب با برادر همسرش» ن حرفها یکند انگار گفتن ایمکث م

 ش سخت استیبرا« ک شده بود و من یکه همسر سابق منه شر

 خودمون یدر خون ه یانتظار نداشتم امروز اون ها رو با هم جلو

 .نمیبب
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 کار هادن آن طلبیا از دیدارد بپرسد، آ یبیل عجین میاسیمحمد

 . داندمیش یا ن امزد سابقت، هرچند جوابش را کم و بی یمتاثر شد

 ، من قرار بازداشتینجا بمون یرو ا یدر هر صورت بهتره مدت -

 یبوده رو صادر کردم ول یاون مهمون یکه تو ید و هرکسیوح

 میمطمئن بش یک نباشن، تا وقتینکه به شما نزدیاط ا یجانب احت

 !ه و سارا کجاستیقاتل ک

 از آن یخودش هم بهتر است کم یدهد، برایتکان م یدا سریش

 .ش دور باشدیخانه و آدم ها

 ن بشومیاه تن شهاب و رامیال آن لباس سیخیخواهم بیهرچه م

 .ردیگیدلم آرام و قرار نم

 شهاب شورش یبا وجود نامرد یاحمق است که حت یادیدلم ز

 .زندیرا م

 بم شدهیشان نس ینامرد ن مدتیکه ا یده بودم از خانواده ایبر
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 .بود

 

 

 .عمو و فرزندانش یاز شهاب، مامان و بابا و حت

 ام پرسهیخواستم دور بر زندگیبود که نم یه شومین سایرام

 .ن شانس را از من گرفته بودیبزند و سرنوشت فعل ا

 :ستدیایپوشد و مقابلم میرنگش را م ین کت مشکیاسیمحمد

 .زنمیتون سر مد برم کار دارم، شب بهیگه بایمن د

 یلید، مادر بزرگم خاتون خیچ وجه احساس غربت نکنینجا به هیا

 یچند وقت یان سراغش از خوشحالیتنهاست گه گ اه که نوه ها م

 . شهیسرحال م

 کنه هم خاتون رویال منو راحت مینجا هم خیحضورتون ا

 . خوشحال

 یکشد و در قالب آن مرد جدمیزند ابرو در هم یحرفش را که م

 . رودیر ابهت فرو مو پ
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 است ییک بازپرس جنامیکنیشود باور ممی ینگونه جدیا یوقت

 .ن آرام و مهربانیاسینه حاج محمد

 

 

 شه مهربان وین مرد دو چهره دارد، هرچند با من همیا ییگو

 .دلسوز بوده

 . کنمیپر م یخال یرا با استکان ها یچا ینیس

 .کنهیجمع م اد ید: نجمه خدمتکار خاتون م یگویقبل رفتن م

 .نجایام اید شام احتماال بیبهش بگ

 .برمشونیست که م یاد نیاندازم: نه بابا زیباال م یشانها

 .رودیدهد و پشت به من کرده میتکان م یسر

 بزرگ سوت و کور یادین باغ زیکنم، امیبا رفتنش احساس 

 .ندارد یچ ساکنیشده است انگار ه

 ک مقابلمیبار یک راهرویروم، یم یبه سمت ساختمان سنگ

 از مبل است نه یکه درونش نه خبر یبزرگ ییراینم و پذیبیم
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 . یز نهارخوریم

 ه خانه مادربزرگ هاست مخصوصا با وجودیشب

 .یمیو قدیو راد یو سماور زغال یو تشکچه سنت یچند پشت

 

 

 د،یآیراهن گلدار به تن دارد به استقبالم میانسال که پیک زن می

 د خاتون کجاست؟یببخشزنم نجمه باشد: یحدس م

 ؟یدیخانم چرا شما زحمت کش یوا یرد: ایگیرا م یچا ینیس

 محمدیاسیننبود نجمه خانوم، آقا  یزنم: زحمتمیدستم را بهم 

 .انیشام ب ید برا یهم رفتن، گفتن شا

 کند : خاتون تو اتاقشون داره نمازیبه اتاق پشت سرش اشاره م

 .رو آماده کنم ییاریل پذ ید تا من وساینیخونه. شما بشیم

 ییراینم: ممنون نجمه خانوم پذینشمیاز تشکچه ها  یکی یرو

 .ستیالزم ن

 تشکچه یآهسته از اتاقش خارج شده رو یخاتون با قدم ها
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 .ندینشیم

 و یدرخشد: نجمه برو چایلبش دارد و نگاهش م یرو یلبخند

 .ون آماده کنیقل

 میقدد: دختر جون من به رسم یگومیسپس رو به من کرده 

 .ارمیون بیمهمون قل یعادت دارم برا

 

 

 یگن ضرر داره ولیها م ین رسمش بود، امروزیامرز ایآقام خدا ب

 .ن مرض عادت ما شدهیگه اید

 اندازه ین باغ بیا یدوزم، هوایآسمان م ینگاهم را به ماه نقرها

 .لذت بخش و پاک است

 د کهش بود که به مادرم زنگ زدم، آنقدر نگرانم بویک ساعت پی

 اط لع رفته بودم خجالت زده شدم ینکه بیاز خودم و ا یلحظ ها

 .ن به خودم حق دادمیحضور رام یادآور یبا  یول

 یحانه که. مدتین و ریده بودم متاسفانه مادر رامیآنطور که فهم
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 . ا رفته بودیکرد، از دنیسرطان دست و پنجه نرم م یماریبود با ب

 ک هفتهیشهاب اجازه داده بود ن و یپرونده رام ین قاضیهم یبرا

 .د ضمانت آزاد باشندیرا به ق

 .پسرش سند گرو گذاشته بود ین برایشهاب و پدر رام یعمو برا

 حانه به خاطریدر خانه ر یجلو یگفت قبل از دعوایمامان م

 برد،میمارستان ین آن را به بیرود و رامیاز هوش م یفشار عصب

 

 

 یاه شهاب او را به خانه بعد از به هوش آمدن خواهرش هم همر

 .دور بماند یط عزاداریما آوردند تا از مح

 یحانه سوخت و اندکیر ین اتفاقات ته دلم برایدن ایبعد از شن

 .ن حق دادمیراه دادن رام یبه خانوادهام برا

 .ا رفته بود و عزا دار بودندیباالخره مادرشان از دن

 بودند ما و بچهد گذشته ها که پدر و مادربزرگ زنده یآیادم می

 .میکردیم یزندگ ین باقیعمو محمود در چن یها
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 م، خاتونیبود یچقدر آن روز ها همه فارغ از هر غم و ناراحت

 .اندازدیاد مامان بزرگ خودم م ین هم مرا به یاسیمحمد

 ن چند ساعت حضورم در خانه باغیبود و در ا یرزن مهربانیپ

 . رونید ب یم را کشیر و بم زندگیز یحساب

 یمرب  یک ب اشگاه ورزشیخواندهام و در  ید پزشکیفهم یوقت

 .ک هستم، هم تعجب کرد هم ته چشمانش درخشان شدیروبیا

 من است در یبعد هم که متوجه شد محمود شاملو عمو

 نکه در ذهنشیچشمانش چلچراغ روشن، حدسش سخت نبود، ا

 

 

 یا پردازیاز دخترش، رو یبه قول خودش فرار یمن و نوه یبرا

 .ها کرده

 سفره عقد و بچه دار شدنمان یتوانم قسم بخورم تا پایم یحت

 .ش رفتهیهم پ

 ان ریک نام ننگیدا شاملو ین مادربزرگ مهربان بداند شیاما اگر ا
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 در یکند و برادرش به جرم کلهبرداریدر شناسنامهاش حمل م

 ا همچنان مرا عروسیکند؟! آیدربارهام م یزندان است چه فکر

 داند؟یش ممناسب پسر

 نیاسیاگر بر فرض محال محمد یزنم، حتیبه افکارم م یپوزخند

 به اسم احساس درونم وجود یز یگر چیکند، د یاز من خواستگار

 .م او کنمیندارد تا تقد

 نام هرچه مرد یشود رویدر آن شب شوم، قلبم پاره پاره م یوقت

 .دمیاست خط کش

 نیاسین محمددیافکارم را گسست. با د یدر خانه رشته یصدا

 داشت،یو با ابهت مردانه گام بر م یکه در آن کت و شلوار مشک

 

 

 استوار و با صلبتش یاخطار به سمت گام ها ینگاهم ب  یگو

 .ده شدیکش

 ش مثل نافذیچشم ها یدا بود ولیاز صورتش هو ینکه خستگیبا ا
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 .ش محکم یبود و قدم ها

 باال داد و باش را یابرو یدن من تاید با دیوان که رسیا یجلو

 ! د؟یستادینجا ایت گفت: چرا ایجد

 .لیدل یب ین طور یشانهام را باال انداختم و گفتم: هم

 !دیدر ضمن خسته نباش

 .ردیگیلبش شکل م یکم جان رو یلبخند

 .میبه اتفاق هم وارد ساختمان شد

 حان ویر یو سبز یزیپر رنگ و لعاب از د یک سفرهیخاتون 

 .پهن کرده است یترش

 د: به به چه کرده یگویز مین برانگیتحس ین با نگاهیاسیدمحم

 .خاتون

 

 

 ن جمعینکه مهمان ناخوانده ایشوم از ایخجالت زده م یکم

 .هستم
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 .کشدیم غذا میکند سر سفره و برایدعوتم م یخاتون با مهربان

 ن یخاتون ا یوا یم: ایگویدن کاسه پر از دنبه و گوشت میبا د

 .وزنم یاد رویلو میکاسه رو بخورم که پنج ک

 تو که ید : اشکال نداره دخترم، نهارم کم خوردیگویخاتون م

 .ینگران یستیچاق ن

 یژن چاق  یم : ولیگومیدر حال تکه تکه کردن نان هستم که 

 .گردم وزن قبلمیکنم بر م یکم تنبلیدارم، تا 

 من نشسته و با لذت از لقمه یکین که در نزدیاسیمحمد

 کم تپلید یر گوشم زمزمه کرد: زن بایز خورد آرامیآبگوشتش م

 . باشه نه پوست استخوون

 !ها ین شوخیپرد، حاجآقا و ایم باال میمش ابروطنت کالیاز ش

 ی یکنم دور از چشم خاتون ابرویگردم و با تعجب نگاهش میبرم

 .شودیش میباال انداخته سپس دوباره مشغول غذا

 در اصرار و تعارفگذارد و آنقمی یو سبز یر ترشیم سیخاتون برا

 .خورمیم را میغذا  یکند که من ناچار تا انتهایم
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 و ین بعد از آن مزاح سر سفره دوباره در پوسته جدیاسیمحمد

 در هم ییرود و تمام مدت با اخم هایخشک خودش فرو م

 .دزددمینگاهش را از من 

 هر وقت با من یعنیزان است یمتوجه شدهام که از نگاهم گر

 .دهدیم ینگاهش را فرار یک جوریود شیچشم در چشم م

 رد و دلشیگمی یم حس خاصید او هم مانند من از چشم ها یشا

 .لرزدیم

 ک مرد است ویاو  ین حس غلبه کردهام ولیهرچند من به ا

 کند، مردان به مراتب در بروز یندارد احساساتش را مخف یلیدل

 .احساسات از ما زن ها جسور تر هستند

 .دمیپر رنگ کش یم خط بطلنافکار یع رویاما سر

 یک شغل دولتیز تمام است، او یک مرد همه چین یاسیمحمد

 هم همانطور یدارد، از لحاظ خانوادگ یدهان پر کن و پشتوانه مال

 .ار معتبر و با ابرو هستندیگفت بسیم میم دختر عمویکه مر
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 یشد مردمیش بودم باورم یچند سال پ یداید اگر من شیشا

 ک دختر شکست خورده بایحاال من  یشود ولچون او عاشقم 

 خانواده یز حتیده از همه چ یزنانه، بر یدخترانه و روح یجسم

 .م بودمیو آبرو

 دل به ینیچون او با آن تعصبات د یباورش مشکل است مرد

 .اه همچون من بدهدیس یشانیبا پ یدختر

 ریک خانواده فقیمان زد، حاال ما  یکه شهاب به زندگ یبا گند

 .م که سر بار عمو شده یبود هم

 به من یر چشمین زیاسیکنم، محمدیکشم و سکوت میم یآه

 وماندازد: خان یکباره در پوسته خودم فرو رفت هام نگاه میکه به 

 .مید رو بازداشت کردیشاملو امروز وح

 : دیآیم در م یاستحوانش ها یآورم که صدا یباال م یسرم را جور

 !؟یبه چه جرم

 د که دوباره گره کور اخمیآیب به مذاقش خوش نمن جوایا ایگو
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 .ل به چپیمتما میشود و لبش کمیش تنگ تر یها

 !د از بازداشت دوستتون؟یناراحت شد -

 

 

 .د ندارمیبا وح یدهم: من دوستیسرم را به چپ و راست تکان م

 باهاش یکه دوست یباعث شده آنقدر راحت با پسر یپس چ -

 !؟یبام بمون ید تا اون موقع شب تویندار

 ن مرد داشت مرا بهید ایآیاز نگاه پر از پوزخندش خوشم نم

 !کشاند؟یچالش م

 .ینیحس ید خاص خودم رو دارم آقا یمن عقا -

 .نکردم یشما زندگ یمثل خواهر و احتماال برادر زاده

 یرم و با هرکسیگیم میدم خودم تصم یپوشش و عقا یمن برا

 .کنمیل باشم رفت و آمد میکه ما

 .بود خانواده اشن مرد یشود، خط قرمز امیهاش مکدر  چهر

 دم،ف ن کرین تکلییچ وقت تعیخواهر و برادر زاده هام ه  یمن برا -
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 .ح دادن راه درست رو انتخاب کننیبلکه اون ها خودشون ترج

 :پرم وسط حرفشمیان برسد و یدهم صحبتش به پا یاجازه نم

 راه یعنمیریم یونپوشم و مهمینکه من لباس آزاد میاون وقت ا

 ! ؟نادرست

 وتشما رو قضا ید : نچ ال اهلل اال اهلل من ک یگویر لب میز کالفه

 !کردم خانوم شاملو؟

 که آنقدر احساسات یشه دختریباعث م یگم چیفقط دارم م

 ضربه خورده، خودش یک بار از جانب مردیداره و  یشکنندها

 .خطرناک قرار بده یت هایرو راحت تو موقع

 یقصه باف یکرد نامزد شماست و کلیادعا م ید ربانیوحامروز 

 . شدیشناختم باورم میکرد که اگه من شما رو نم

 قبل قتل پرند دوستتون اون تماس پرند رو قطع یاز طرف

 .کنهیم

 ده، فعل تو بازداشتگاهیرو جواب م یشما گوش یدر واقع به جا

 . ف سارا و ساسان مشخص بشهیما هست تا تکل



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

229 
 

 کوچک ییرایپذ یاندازم، تویبه او م ید و طوالنممت ینگاه 

 .میخاتون نشست ها یخانه

 !د من شکننده هستم؟یشما گفت -

 

 

 دهد: شما کابوسیزند و سرش را تکان میمحو م یلبخند

 .دیزدید و تو خواب حرف میدیم

 دن شوهر سابق تون همیدر خونه با د یروز جلویبرخوردتون د

 .ل کردین تبدیقیشکم رو به 

 . کنمیکشم و سکوت ممی یآه

 ک شدن به من زود متوجه یبا نزد یگفت هرکسیراست م

 .شدیام میروح یآشفتگ

 مر زبانیزهر خاطرات ز یمار کرده بود و هنوز هم تلخین مرا بیرام

 .بود

 مشود: دخترمیزند و آرام آرام وارد اتاق یرا م ییرایخاتون در پذ
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 ن هم اتاقیسایاتاق مهمان محمد یتو رو انداختم تو یجا

 . خوابهیخودش م

 .دهیان رسیت ما به پا ین امشب محرمیاز ذهنم گذشت هم

 دهد : ممنون خاتون امشب مزاحم تون شدم،یتکان م یسر

 .رم خونه خودمیگه م یشاهلل فردا دیا

 

 

 شتر ازیم داشتم به خانه برگردم درست نبود بیتصم یبه راست

 .به شومیغر ین سربار آدم هایا

 دانستمیمان را م ین به خانهیل آمدن رامیال که دلمخصوصا حا

 .آرام تر شده بودم یکم

 چ کجاید: شما هیگویم یمحکم و جد یین با صدایاسیمحمد

 .کنمی، اگه الزم باشه با پدرت هم صحبت میرینم

 .یدا نشه شما مهمون ما هستیسارا مجد پ یتا وقت

 .شودیشوم، خاتون هم متعجب میخکوب میسر جا م
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 نییتع یم: اون وقت چرا ک یگویگردم و میش بر مبه سمت

 !کنه من کجا بمونم؟یم

 کل چهارشانه و درشتش به ابهت ویستاد، هیا میمقابلم 

 نیید: من به عنوان بازپرس پرونده پرند تعیافزا میش یمردانگ

 .کنمیم

 

 

 ک قرار بازداشتمیتونیم ینجا نگهت دارم ولیتونم امیالبته ن

 دو هفته هم نگهت یکیتا  یا بفرستم انفرادبرات صادر کنم و فرد

 !دارم چه طوره؟

 یچاره رو چین دختر بیاسید: محمد یگویخاتون با اعتراض م

 !؟یکار دار

 .بازداشتگاه؟ مگه من مرده باشم یبفرست یخوایمهمون منو م

 ن دخترید: ایگویبرد و ممیش فرو ین موهایب یدستش را عصب

 یومده رفته مهمونیشده از حج نچاره تر کرده، پا یچاره منو بیب
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 احترام حج رو یچیه یمختلط حداقل احترام اون محرمت کوفت

 .یداشت ینگه م

 امیشان یشوم و عرق سرد بر پمیمادربزرگش خجالت زده  یجلو

 .گفتیت را نم یمحرم یند، کاش ماجراینشیم

 من یخون ه یآورد ین دختر و وقتین ایاسیمحمد یهر چ -

 . چشممه یمهمون منه جاش رو

 

 

 ن هم که بهونهیاسمیان، یدنم نمیزهره و زهرا که سال تا سال د

 ن دخترین وسط ایکشه، ایدرس و دانشگاه و نامزدش رو وسط م

 !؟یکنیدش میتهد یهمدم من بشه تو دار یاومده چند روز

 ا خجالتیا مادر جون بید: بیگویرد و میگیخاتون دستم را م

 . ش من بمونیپ ینکش هرچقدر خواست

 نجایمن با قهر از خونه مون اومدم ا یممنون خاتون جون، ول -

 رم خونه خودمو ن. البته اگهمیتونم دل مادرمو بشکنم، فردا ینم
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 .زنمیبذاره باز هم بهتون سر م ینیحس یآقا

 رد: انقدریگیم را مید و بازویآ ین با خشم به سمتم میاسیمحمد

 که گفتم وگرنه نیهم یمونمینجا یمن برم برم نکن، هم یبرا

 .کنمیبرات قرار بازداشت صادر م

 شود انداخته و در چشمیم در دستش فشرده م یبه بازو ینگاه 

 یت مون تموم شده آقایشوم: محرمیره میاش خ یوحش یها

 . ینیحس

 نیش چ یشوم، کنار چشم هامیمتوجه در هم فرو رفتن صورتش 

 . کشدیخورد و دستش را با اکراه عقب میم

 

 

 تا محمدیاسینکشد : یر لب استغفار کرده و مرا عقب میزخاتون 

 حرص یبرمش، تو هم جایم یشتر حرمت مهمون منو نشکس تیب

 .خوردم با خودت و احساست خلوت کن مادر

 گهیرو من تو چشم هات خوندم د یکنیکه ازش فرار م یزیچ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

234 
 

 .رت کردهیاس

 .!نالد : خاتون؟ین میاسیمحمد

 !ر کرده؟یز او را اسیشوم چه چیمتوجه منظورشان نم

 .گذردیخاتون م یاز حضورم در خان ه یک هفتهای

 من رو یاس گرفته و اصرار کرده برگردم ولتم یمامان چند بار

 ی حانه و خانوادهاش را که حاال به خاطر عزاداریدر رو شدنم با ر

 زگشتاد به خانه رفت و آمد دارند را بهانه کرده و از بایاحتماال ز

 .دمبه خانه سر ز

 ک هفته بعد ازیم، مادر من دخترت یشد که واضح بگوینم

 جه آن مرگ و مفقودیگذاشته که نت یبازگشت از سفر پا به مهمان

 .شدن دو تن از دوستانش است

 

 

 م، خاتون هم مثلیکردیپاک م یکمک خاتون و نجمه سبز

 بخصوص که یها یامرزم، فصل ب اقل و سبزیمامان بزرگ خدا ب
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 کرد به پاک کردنمیداد و شروع یسفارش م یشد چند گونیم

 .ها یسبز

 :پرسدید گرفته بود تا خشک کند، نجمه از خاتون میحاال هم شو

 !ان؟یامسال عروس و دخترا نم

 .ن بودیاس  یمنظورش از عروس مادر محمد

 دا هست کمک دستم باشه، به دختراینه مادر گفتم امسال ش -

 .انینگفتم ب

 نجا،یاومدن ایدارن امسال حاال م زهره و زهرا هم که کنکور

 .یومد که چرا دخترا رو از درس انداختینب پشت چشم میز

 ن مدت مزاحم تون بودم، درید ایم : ببخشیگویم یبا شرمندگ

 .کنمیسه نفر کمک م یعوض جا

 ،یردب ابا تو باز تعارف ک ید: ایگو ید و م یآیم ییخاتون چشم ابرو

 .دا کردمیثل تو پک دختر اهل دل و با نمک میتازه 
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 رزن، دخترا هم از ترسیه با من پیخشک و جد یلیعروسم که خ

 .ح کننیمن تفر یمادرشون جرئت ندارن پا به پا

 .ادیکم با حال دل من راه میاسر یفقط بچم محمد 

 یرزن هاید مثل پیون هست ینم خاتون شما هم اهل قلیبب -

 .یمیقد

 .اگه نجمه بذاره آره د:یگو یکند به نجمه و میخاتون اشاره م

 اصل یمن با تنباکو یده. ولمین یاسیره گزارش منو به محمدیم

 .ون راه بندازم مادریک قلیبرات  ییایمیش یها ین تقلبینه ا

 خندم، باورش مشکل بودیمش مستانه مطنت نهفته در کالیاز ش

 رزن سر حال و مهربان که اهل دود و دم هم است،ین پیا

 .عصا قورت داده باشدن یاسیمادربزرگ محمد

 :دیگویکند به نجمه و میدر خاتون متعجب رو م یدن صدایبا شن

 !اد؟ یقرار بوده ب یکس

 .رسدمیبه گوشم  یا اهلل گفتن مردی یهمان لحظه صدا
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 اندازم، و با یسرم م یشانهام افتاده است را رو یکه رو یشال

 .کنممیاط نگاه یوان به حیاز ا یکنجکاو

 .اسر اومدهمید : بچیگویمخاتون با ذوق 

 !د؟یستیعمارت خاتون ن ید: اهالیآیپسر جلو تر خودش م یصدا

 .د: به به حلل زاده است خاتونیگوینجمه م

 . کندمیرا باز  ییرایسپس از جا بلند شده و در پذ

 !ن هستند؟یاسیبرادر آقا محمد -

 برادر ییجوراید: یگویدهد و با غم میتکان م یخاتون سر

 سهاسر ی ین است، وقتیریپسر دختر مرحوم من شاسر یهستن، 

 .ش بزرگ شدییش داین بچه پیا رفت و ایماهه بود مادرش از دن

 اومده یشود: خاتون نور چشممی ییرایاسر با سر و صدا وارد پذی

 ! استقبال؟ یایب یخواینم

 .میا که مهمون هم داریکنه، ب میا تو من پام درد یمادر ب -

 کلمه یواقع یدنش به معنایستد با دیایاسر در چهارچوب در می
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 با مشابهیتقر یکلیک پسر چهارشانه با هیشوم، یخشک م

 

 

 جذاب که یطنت و چهرهایپر ش یقهوها ین چشم هایاسیمحمد

 .کردیرا به خودش جلب م یتوجه هرکس

 و یافهاش مشخص بود پسر امروز یپ و قیستادم، از تیبا لبخند ا

 . است یخوش پوش

 یهمراه سلوار کتان مشک  یه رنگ پوست شترک کت کتان بی

 .ده استیجذب پوش

 .نیاسیدا هستم دوست محمدیمن ش -

 کیه یمتعجب بر و بر نگاهم کرد سپس شب ییابتدا با چشم ها

 دلبرشه، مردم و یخدا باورم نم یوا یتوپ منفجر شد: وا

 . دمین رو دیاسیمحمد

 :کندیاز مکه از خنده سرخ شده دستش را به طرفم در یدر حال

 .اسرم داداش دوستتیمن 
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 ن کارم هم تعجبشیشوم همیم و متوجه م یدهیباهم دست م

 یآقانامزد خته: خوشبختم در ضمن من یرا بر انگ

 ست مین ینیحس

 یسنگ ین مجسمهیک مونث دور و بر این که یهم یهرچ -

 .داش شده خودش اتفاق قرنهیپ

 ن دختر وینقدر ان پسر ایا بشیاسر که: بیزند به یخاتون تشر م

 .سرکار نذار

 سر یرود، رویبه من زده و به سمت خاتون م یاسر چشمکی

 .ندینشمیبوسد و کنارش یرزن را میپ

 ینم، خاتون من را آشناینشمیگر خاتون یمن هم طرف د

 یز یکند عروسش از من چید میکرده و تاک ین معرفیاسیمحمد

 .نداند

 ده برم به مادریرو جود: مگه خر مغرم یگویزده م یاسر پوزخندی

 !نجا چه خبره؟یفوالدزره بگم ا

 .دیآ یم ییرایبه پذ  یچا ینیک سینجمه با 
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 د: دمت گرم بانو نجم ه یگویمهربان م یاسر با لحنی

 !خونه؟یاز دخترت چه خبر؟! امسال درس م

 

 

 د: بله آقا به لطف شما تونستم برا شیگوین میغمگ ینجمه با لحن

 .گه قول داده دل به درس بده یک اتاق اجاره کنم، دی

 نیاسید: تو همکار محمد یگویکنم سمت من و میاسر رو می

 ؟یهست

 شت ریتش بیاست هرچند جذاب ییبایکنم، پسر واقعاً زمینگاهش 

 ابهت مردانه او را ندارد: من همسفر ین است ولیاسیاز محمد

 . شون تو حج بودمیا

 د : پس درستیگویب ماندازد و با تعجیش را باال م یجفت ابرو ها

 .گهید یشنامزدگفتم 

 مزاحم شدم یمسئله کار یر گفتم که برایغرم: نه خیبا حرص م

 .نجایا
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 د: چشم بانو اصلیگویکند و میش را درشت میاسر چشم های

 نکهیما باش مهم ا یحاجآقا یتو زندگ یخوایم یشما به هر عنوان

 .ن سنگ خارا رو تحمل کنهیدا شده بتونه ایک دختر پی

 . یبرام زغال درست کن یرید: پسرم میگویاسر میخاتون به محمد

 

 

 یکند: خاتون زشته جلو یاسر با چشم و ابرو به من اشاره می

 . مهمون

 ار پسر،ید: برو بهونه نیگویشگون گرفته میش را نیخاتون بازو

 . هیدا خودیش

 رود تا زغال رایاط میش را خورده با اکراه به حیاسر چایمحمد

 .ش گردان بچرخانددر آت

 ش را آمادهیزغال یان و چاین رفته بساط قلیر زمیخاتون هم به ز

 .کندیم

 روم ویوان میها به ا یمانده سبز یبعد از جمع کردن اشغال باق
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 .نمینشیکنارشان م

 بازار یخاتون از اوضاع کارش و حجرهها یاسر برایمحمد

 .ندزیم یتکان داده و حرف ید، خاتون هم گه گاه سریگویم

 :دیگویپاشد و میم میمهربان به رو یبا آمدن من خاتون لبخند

 .ن چقدر خوش طمعهیزم بب یبر یزغال ین دخترم برات چایبش

 .اندازدمیاد مادر بزرگ یب مرا ینم، عجینشیکنارش م

 

 

 .ن خانه شدیتش که مسبب آمدنم به ایمادر بزرگم با آن وص

 ک تعهد بهین با تا مینبود، نها محمدیاسینمن و  ییاگر آشنا

 دنیاز د یناش یا به خاطر فشار عصبیگشتم و االن یخانه برم

 .ر سرم بودمین زیدوباره رام

 میسر منم  ییشد و بالیم یعماد و ساسان جد  ید ها یا تهدی

 .آوردند

 کشاندن یکرده بود برا یه مادربزرگ را بهانهایا سرنوشت ارثیگو
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 .ن خانه و خانوادهیمن به ا

 د: خب خانوم شاملو بهتونیگویان مین دود کردن قلیاسر در حی

 !د؟ید درس رو تموم کردیخوره دانشجو باشینم

 نتونستم یخوندم ول یزنم: بله دندون پزشکمی یتلخ یلبخند

 .ستیطرحم رو کامل کنم مدرکم هنوز کامل ن

 ول پس بچهید: ایگویم یکشد و با شگفتمیبلند باال  یاسر سوتی

 یتهش شدم پادو یخوندم ول یشکپز ی، منم مهندسیزرنگ

 .ییپسر دا یحجر هها

 

 

 اسر پادویزند: میاسر ی یبازو یش رویریخاتون با باد بزن حص

 یاون حجره ها سهم دار یه پسرم؟! تو هم تویچ

 .امرزهین خدابیریش یه یدو دانگ از حجره ها ارث

 د: اسمیگویشتر میح بیتوض یکند سمت من و برا یسپس رو م

 نبود، یا باقیبود، اون هم مثل پسرم عمرش به دنن یریدخترم ش
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 اسر رو سپرد به داداششیا رفت و یاسر  ماهه بود از دنی یوقت

 .محمدیاسینپدر 

 . مهربونه یلینه خیریاسم خواهر منم ش -

 از یزید: من چیگویزند و مین میغمگ یاسر لبخندیمحمد

 .مادرم به خاطر ندارم

 .سرش هم نگاه نکرد مامان مرد رفت و پشت یپدر هم وقت

 ییامرزه دا یو بچه هاش هستن، خدا ب ییمن دا یخانوادههمه ی

 شد اون پدرمیباورش نم یکرد که کسیرو انقدر بهم محبت م

 .م باشهیینباشه و دا

 

 

 شوم که گذر زمان از دستم خارجمیاسر یآنقدر گرم گفتوگو با 

 .شودیم

 شده بودمبود و آنگونه و متوجه  یپسر خوش مشرب و مهربان

 .ن قائل بودیاسیمحمد یبرا یعلقه و احترام خاص
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 از خاطرات خنده دارش درباره دانشگاه است و من از یکیوسط 

 .دیآیبهم خوردن در م یزم که صدا یریشدت خنده اشک م

 که وارد شده ادامه خاطره خنده دارش را یتوجه به کس یب

 م،ن درست مقابل خودیاسیدن محمدیمن با د ید، ولیگویم

 .زندیخشکم م

 د: درست پک بزنیگومیرد و یگیان را از دستم میقل یاسر نی

 . ون سوختیقل

 .کندیاز دودش گرفته و درون صورتم فوت م یقیسپس دم عم

 دهد او رایسرد م یسالمن که یاسیبم و زمخت محمد یصدا

 .کندیمتوجه خودش م

 

 

 هد: بیگویزده م یدن برادرش لبخندیگردد و با دیبه عقب برم

 .ینیبه حاج آقا حس

 .یطاعات و عبادات قبول حاج یزغال ید چاییبفرما
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 دارد و بدونیمن بر نم یمش را از روین نگاه مستقیاسیمحمد

 .ن طر فهایکه از ایبرادر کوچ سالمد: یگویر حالت مییتغ

 خته و به دستشیبرادرش ر یبرا  یزغال یک استکان چایاسر ی

 ر بند ویتون سر بزنم، اسدهد : راستش داداش اومدم به خایم

 .شدم ییرایبساط پذ 

 .نجا بود اذان دادن رفت نماز بخونهیخاتون هم ا

 راهنم سریقه باز پی ین از رویاسینگاه ذوب کننده محمد

 یار پوزخند یاختیکف تخت و ب  یپوست تخمه ها یخورد رویم

 . ن همه تخمه خوردهیکن د: البد خاتون اینثارم م

 ست و عمر آنین نیاسین من و محمدیب یچ صحبتینکه هیبا ا

 ه یشب  یدارم، حس ینامه به سر آمده باز هم احساس بدعقد 

 .انتیخ

 

 

 میزنم و به جان پوست گوشه ناخنم یدستانم را در هم گره م
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 .افتم

 یآقا ید چایینالم : بفرمایدهام میخشک یگلو یاز ال یبه سخت

 . ینیحس

 .ندینشیروم و او میسپس کنار م

 !داداش؟ یپرسد: نماز چیاسر می

 وان ویوار کنار این د یند که بینشیکنارم م ین جوریاسیمحمد

 .شمیتنش محصور م

 پشت یکم یدستش را هم با فاصله یباورش مشکل است ول

 .کندیل میکمرم حا

 .نماز رو مسجد اداره خوندم -

 لبش یمحو رو یبه من و او انداخته سپس لبخند یاسر نگاهی

 .ردیگیشکل م

 

 

 د کرده بودمیکنم؟! من تأک یر یدانم لبخندش را چه تعبیمن
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 نطور بود مایست و واقعا هم همین من و برادرش ن یب یارتباط

 .میک ماه باهم آشنا شده بودیکل 

 نمان بود، نهیب یک پرونده قتل و آدم ربائ مین مدت هیدر هم

 یمشترک، ول یبود نه زندگ یاز عشق و عاشق یصحبت

 یمن نامزد و نشان شده ییکرد گویرفتار م ین جوریاسیمحمد

 .او هستم

 ارتباط یاد براین زمان زیاسید محمدیبا عقا یافراد یالبته برا

 .ان دختر و پسر معنا نداشتیم

 بزرگ شده یسنت ین هم مانند مسعود در خانوادهایاسیمحمد

 ن خانواده ها دختر و پسر اصوالً توسط واسطه بهمیبود، در ا

 شدمیشدند، یگر آشنا میک د ید عقد تازه با شده و بع یمعرف

 ک ارتباط خارج ازمین من و او هیکوتاه ب یین آشنایگفت هم

 .عرف بوده

 نید ایدارد؟! با  یا توجهین به من کشش یاسیاما جدا محمد

 !رفتار انحصار طلبانهاش را چه نام بگذارم؟
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 گردنم یرد و به رویگمیآرام گوشه شال سبزم را که باز شده 

 .زند: مرتبش کنیر گوشم پچ میاندازد و زیم

 دفتر و دستک حجره ها ینجا اومدیپرسد: تا ایاسر میسپس از 

 !؟یرو آورد

 همه ید: حاجیگویکند و ممیف کنار دستش اشاره یاسر به کی

 .کنمیلش میمیختم رو لپتاپ برات ایرو ر

 اسریبه  یجد یآورد و نگاه ین دستش را باال میاسیمحمد

 یح بده چین امشب برام توضیست همید: الزم نیگویمانداخته 

 نکه تو بهمیان کار ها باشم نه ایخوام در جریه؟ فقط میبه چ

 .یجواب پس بد

 .و کوبنده است یش موقع صحبت با برادرش جدیچقدر صدا

 د: چشم آقا االنیگوین روشن کردن لپتاپ میاسر در حی

 .دهمیح میتوض
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 بزرگ به طرف ینیک سی نجمه یهمان لحظه خاتون با همراه

 .آوردیوان میا

 

 

 د کمکیشوم: خاتون بذاریکمک به خاتون بلند م یبا عجله برا

 .کنم

ه حضورم را نزدیک ب ن رد شومیاسیخواهم از کنار محمد ین که میهم

 .کشدیعقب م یو او سرش را کم خود حس میکند

 .شدین نمیشود، بدتر از امیخ میتنهمه ی

 لرزان به یکنم و با تنیان مشتم مچاله میراهن پسران هام را میپ

 .گردمین برمیاسیسمت محمد

 :میگومیو خجالت دو رگه شده  یکه از شدت نگران ییبا صدا

 ؟ینیحس یس... سرتون درد گرفت آق ا

 یم را نم یصدا ییاندازد، گویم م یق و نافذ به چشم هایعم ینگاه 

 .شنود
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 اسر با گفتنی» کنم خاتون میمن کمک  «

 . رودیاط میح یگذارد و به سمت انتهایتنها م ما را

 .ن کنارمی: بشکندیزمزمه م یزیر لب چین زیاسیمحمد

 .رون آمدهینفسش از ته چاه ب یید، گویگویم ین را به سختیا

 شوم، اوینم، متوجه لرزش شانههاش مینشیعانه کنارش میمط

 نسبت به من کشش دارد؟

 افتدیخونش م عرق ینگاهم به صورت ملتهب و چشم ها یوقت

 .شودین بدل میقیشکم به 

 ت او شدهیو جذاب ید در نگاه اول من هم مجذوب مردانگیشا

 .ار بشوم نهیاخت یآنگونه که ب یبودم، ول

هه د: ال الیگویر لب میشانش فرو برده زیپر یان موهایدستش را در م

 .اال اهلل، استغفراهلل

 ک یون که نزدوان برخواسته و به سمت خاتیا یار از رویاخت یب

 .رسدمیما شده 

 .د: کجا پسرم اشکنه پختمیگویخاتون م
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 شلوغ بود سرم یلینالد: امروز اداره خیخراب م یبا عجز و حال

 ...رم بخوابمیکنه میدرد م

 ید. جوریآیزند و به سمت ما میق میعم یاسر باز هم لبخندی

 نید: خانوم شاملو ایگویکه برادرش بشنود خطاب به من م

 .د جلوییاد داره بفرمایخاتون طرفدار ز یااشکنه ه

 نیکرد و حاال با ایدا خطاب میمرا ش محمدیاسینتا قبل آمدن 

 تو شدهام یدهد متوجه نظر برادرم روینوع صدا زدنم اخطار م

 .باز شانس آوردم مرا زن داداش صدا نزد

 محمدیاسینند، زن ینشمین ماجرا به تنم یا ز فکر به ا یفیلرز خف

 .شدن

 طرف مقابل یت است خانواده ام موقتا در بحران بودند ولدرس

 .ن خود من هستمیاسیمحمد

 با آبرو بودم، یل کرده، مستقل و از خانوادهایتحص یمن دختر

 ما گند زده باشد، اعتبار ین اواخر به زندگیهر چقدر هم شهاب ا

 .ر قابل انکار بودیپدر بزرگ و عمو غ
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 متفاوت یایدو شخص با دو دن ین ها، مسئله زندگیجدا از ا یول

 .بود

 ین نداشتم و روابطیبه د یآزاد و مدرن بودم، اعتقاد یمن دختر

 ...کردمیبا پسرها برقرار م یکینزد

 زن عمو خالفنطور بود، مادرم برین هم همیبا رام یقبل از نامزد

 ار متعصب بود من و خواهر برادر ها را آزادیبس یکه زن

 .گذاشتیم

 تفاوت بود، مثل حاال که بدون ینسبت به ما ب بابا هم که کل

 ن به خانه مادربزرگش آمده بودم، بارهایاسیهمراه محمد ینگران

 با دوستانم مسافرت یا حتمیآمد به خانه دوستانم برویش میپ

 .م یدادیطنت هم انجام میش یم، گاهیرفتیم

مواد  یگار و حتیدن سیتا کشنوشیدنی های غیر مجاز از خوردن 

 .مخدر
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 از دوستان دورم بود که به خاطر داشتن آپارتمان یکیپرند 

 .تر شده بودم یمیمستقل با او صم

 یکارخالف یداشتم، که پا یادیک زیر از او دوستان دور نزدیبه غ

 .م بودند یطنت هایها و ش

 

 

 من بود، او که نمازش قضا یناجور زندگ ین وصلهیاسیمحمد

 تعصب داشت چه طور نگاه بردارش به من یرو یشد و حتینم

 !خواست من را به عنوان همسرش قبول کند؟یم

 دا در کناریمضحک بود، ش یک شوخیه ین احتمال شبیا

 ...نیاسیمحمد

 ،ا ست یفیر و تعرین ظ یخاتون که انصافا ب یبعد از خوردن اشکن ه

 .رومیسر درد به اتاق مهمان م یبه بهانه

 کند و ازیم یافظاسر از خاتون خداحیشنوم که یاز آنجا هم م

 .رودمیباغ 
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 .کنمیم را دوره میامک هایکشم و پیتخت دراز م یرو

 خونه دلم برات تنگ شده، یا یم یدا کین نوشته است: شیریش

 .ایب یگه خواستید  یحانه و شهاب رفتن آبجیر

 یتو دخالت یزندگ یدا درسته من تویمامان نوشته است: ش

 به امون یرفت یکرد ک هفته خونه رو ولیشه ینم یندارم، ول

 .خدا

 

 

 چقدر پشتت یدونیم، نمیعموت هست یمخصوصا االن که خون ه

 .ا خونهیزنن زود بیحرف م

 که درونش مشغول یر باشگاهیدا مدیاز پارم یامیو در آخر پ

 د قراره یدا جان لطفاً زودتر برگرد به باشگاه، ترم جدیبودم: ش

 م،یهست یخال یک رقص عربیم کلس زومبا و یک تایشروع بشه 

 یامک بده برایبهم پ یشون باشیبچه ها مشتاق هستن تو مرب

 . یهماهنگ
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 شتر بایتوانستم بیگشتم، نممیبر ید به زندگ یگر کم کم باید

 .مانده بود سر کنم یم باق یکه برا یاندک یبیپول تو ج

 ن هفته آمادهیدا جون، من تا شنبه ایسم: باشه پارمینویش میبرا

 .تو باشگاه حضور یشم برایم

 .رمیرم قبل خواب دوش بگیگیم میکشم و تصمیم یاز هایخم

 ن سریک بار دوش گرفتهام و اگر فردا با ایک هفته فقط ین یدر ا

 نیکرد ایخواستم به خانه بروم حتما مادرم فکر ممیو وضع 

 گاهب ازداشت ینجا هم به نو عیمدت را در بازداشتگاه بودم. هرچند ا

 .بود

 

 

 دارم، عصرمیکه از خاتون گرفته بودم را بر یک دست لباسی

 .امروز خودش آن را به من داده بود

 کم به خودتید یالبد آنقدر چرک شدهام که خواسته در لفافه بگو

 .برس
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 یگفت برایم ییطل یبود با گل ها یصورت یراهن نخیک پی

 .دادمیده و حاال به من ینوهاش زهرا خر

 .رومیسالن م یک انتهان به سمت حمام کوچین پاورچیپاورچ

 یگرم تنم را خشک کنم سپس لباس هایتوانستم با لباس دیم

 .م تا صبح خشک شودیف ترم را بشویکث

 واقعاً یعنیشود، ید میآن روز وح یذهنم مشغول تماس تلفن

 !ن نگرانم شود؟یاسیبود که محمد یش آنقدر جد ید هایتهد

 ن مدتیدر ا خودم بمانم چرا یرا در خانه یتوانستم مدتیخب م

 !نجا بمانم؟یاصرار داشت حتما ا

 . شان آزاد شود یدهم تا از افکار پریسرم را تکان م

 .سپارممیروم و خود را به دوش آب گرم یبه سمت حمام م

 

 

 شسته شدهام یلباس ها ید رویسف یک پارچهیخاتون 

 یت نداره لباس پهن شدهین مادر خوبید : ببیگویاندازد و میم
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 .نهیصوصا نامحرم ببزن رو مرد مخ

 که ییز هایچه چ یها هم رو یمین قدیاندازم، ایباال م یشانها

 !ه؟یک لباس مگه چیحساس نبودند: چرا آخه 

 ییمردا یمادر گاه یکه چشم و دل پاکه ول محمدیاسینبچم  -

 .شنیم ییکه پارچه هم هوایک تین یدن همیهستن که با د

 .هبندگان خدا که خبر ندارهمه یآدم از دل 

 د آدمیزه که نبایخاتون چون چهارتا مرد چشم شون ه یول -

 . خودش رو غذاب بده و بپوشونه

 ستید: پوشوندن لباس که عذاب نیگویتکان داده م یخاتون سر

 .ا کردن به نفع خود زنهیح یمادر، ول

 یاز قسم خاتون را قبول نداشتم، هرچند تا حد یزنان یحرف ها

 دم؛ چرا که ارزش و یپسندیزن م جنس یرا بر ا یا و خودداریح

 .بردیتش را باال میشخص
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 ک زن تن و بدن خود را بپوشاند یتوانستم درک کنم چرا ینم یول

 .ک نشودیتحر یتا مرد

 .کردمیدا یکه نوع پوشش تنها در عرف معنا پ یدر حال

 مثل ید در کشوریک لباس پر رنگ و زرق و برق شایمثل 

 ک کشور مثلیهمان لباس  یکرد ولیعربستان جلب توجه م

 .بود یهند کامل عاد

 .ساختیت افراد را مین عادت ها بود که ذهنیپس ا

 .زندمیم یده صدایصبحانه را چ ینجمه سفر ه

 توانم ازین نمیشتر از ایگر ب یگفتم دین میاسید به محمدیبا

 هدگا یبتم از دین هم نبود غیخودم دور بمانم، حاال که رام یخانه

 .نداشت یلیچ دلیپدر و مادر ه

 او هنوز یم ولید، ما سر سفره نشستهایآیلش م یزنگ موبا یصدا

 . امدهین

 :ن با گفتنیاسیاست که محمد یدانم پشت خط چه کسینم

 » رسونم یحتماً خودم را زود م« دهد . یبه تماسش خاتمه م
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 یبا شال سبز رو یک کت و شلوار مشکید، یآمیبه سمت من 

 .ه را داشتیه قضائگردنش بود که آرم قو

 رنگش یمشک یدارد، موها یراهن ابهت خاص یکلش در آن پیه

 .درخشدیرنگش م یمشک یرا ساده باال داده و چشم ها

 مید تا بریدا شده لطفا حاضر بشیا سارا مجد پیخانوم شاملو گو -

 .اداره

 آورم، نکند سارا هم مرده است؟یمرگ پرند را به خاطر م یماجرا

 !سالمه؟ -

 شود: زنده است نگرانیم یق و طوالنیم عمیش در چشم ها نگاه

 .دینباش

 .خوردیچ و تاب میس باز هم دلم بهم پیبا ورود به اداره پل

 ر گوشمیزند زیت درونش موج میکه حما ین با لحنیاسیمحمد

 شهادت یچ نگران نباش خانم شاملو تو فقط براید: هیگویم
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 .یینجایا

 

 

 نجایط ایم : محیگویاندازم و ممیرهاش یت یبه شبرنگ ها ینگاه 

 .رو دوست ندارم

 ک ساعت تحملیدهد: فقط یزند و سرش را تکان میپلک م

 .کن

 وم و تیرینجا مید گزارش سرگرد رو بخونم. بعد با هم از ا یمن با

 .شهیباز نم یین جایچ وقت پات به همچیگه هید

 .کنم بغصم را با قورت دادن آب دهانم نگه دارمیم یسع

 ن از داخل اتاق سرگرد خارجیاسیبرادر محمد ینیحس سرهنگ

 .شودیم

 .گذارندیم یچند سرباز کنار در به او احترام نظام

 .ردیگیدن برادرش نگاه از من مین با دیاسیمحمد

 !د؟یگردد : سارا مجد رو آوردیبه سمت او بر م
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 .ا گزارش اعترافاتش رو نوشتمیآره ب -

 کیمقدمه و  یمرد چه ب ن  یشود، ایر میبا رفتنش ذهنم درگ

 .م شده استیباره وارد زندگ

 

 

 بنداتاق زل زدهام که سارا را با دست یهنوز منتظر او به در بست ه

 .برندیبه سمت اتاق م یس زن جوانیهمراه پل

 که یبه دختر سرخوش یده و الغر شده و شباهتیکه تک ییسارا

 .نبودانداخت یش راه میپدر یویالرا در  یهر ماه بساط مهمان

 بزند که یخواهد حرفیشود، میره میشان به من خیپر یبا نگاه

 .دهدیشود و اجبار او را به داخل اتاق هل میمأمور مانع م

 دن عماد و ساسان دستبند بهیروم، با د یچند قدم عقب تر م

 شوند تعجبمیسالن برده م یدست که توسط چند سر باز به انتها

 در قتل پرند دست آن هاهمه ی یعنیشود، یدو چندان م

 !داشتند؟
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 آشنا مرا از غرق شدن ییهنوز جواب سوالم را نگرفتهام که صدا

 .داردیدر افکارم باز م

 آراسته و ینم؛ با ظاهریبید را میکنم، وحیبه پشت سرم نگاه م

 .وار داده استیه به دیلب که تک یرو یپوزخند

 .د او از ماجرا با خبر باشدیروم، شایبه سمتش م

 

 

 ! ؟یینجاید تو هم ایوح مسال -

 ل به لبخندیزند و پوزخندش تبدیش برق میدنم چشم هایبا د

 !نجا؟یشود: تو رو هم کشوندن ایم

 من و تو که تو یینجایچرا ا  یمن و اول همه آوردن، تو چ  -

 .مینبود یمهمون

 یلید: خیگویپر از نفرت م یزند و با لحنیم ید پوزخندیوح

 یرونده کنن، مخصوصا از وقتن پیا یداشتن منو قاط یسع

 .کور خوندن یهستم، ول یده بودن من پسر ناصر ربانیفهم
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 تیاندازد: تو رو که اذمیصورتم  یرو یسپس نگاه نوازشگر

 .زم؟ینکردن عز

 . دهممینه تکان  یبه نشانه یسر کالفه

 سارا رو چرا دستبند زدن؟ -

 .اندازد: به جرم قتل پرندیباال م یشانها یبا خونسرد

 وا ریل دیخورم، دستان لرزانم را حامید یشد  یا وحشت تکانب

 !کردهام؟ یر چه کسانیفتم، من خودم را درگیکنم تا نیم

 

 

 کمییشود و از آبسرد کن کنارش برایحالم م یشانیمتوجه پر

 .زدیریوان آب میل

 .م را ندارمیپاها یستادن رویگر توان اید

 ان دستمیم را منم و و سرینشیوار میکنار د یها یصندل یرو

 .رمیگیم

 .قابل هضم نبود قتل پرند توسط سارا اصال
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 .دهیا بخور رنگت پریرد: ب یگیوان آب را به سمتم مید لیوح

 یزند، او از کیش موج م یدر چشم ها یآورم، نگرانیسرم را باال م

 !ک شده که نگرانم باشد؟یآنقدر به من نزد

 به یکیازه نزداج یچ پسریگر به هیام دییمن که بعد از جدا

 .مم را نداده بودمیحر

 مبدل کرده یافتنیدست ن یت مغرور مرا به دخترین شخصیهم

 .بود

 .و ارتباط با او بودند یدوست یشتر پسر ها در آرزویکه ب یدختر

 

 

 وانیند به خودش جرئت داده لیبمینگاهم را که  یرگید خیوح

 یرد: بخور خوشگل خانم، حق داریگمیآب را مقابل لبم 

 ین کاریدم سارا همچیفهم یشکه شدم وقت  یلی، منم خیدیترس

 .کرده

 وان را از دستشیشوند، لیآب م یخشکم طالب جرعها یلب ها



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

266 
 

 .نوشمیرم و میگیم

 شه عاقبتیباورم نم ینبود، ول یمیاد با سارا و پرند صمیمن ز -

 .برسه یین جایاون ها به همچ

 دست به قتل باعث شده یبود، چ یسارا دختر سرخوش و مغرور

 !بزنه؟

ند و خودش را به من نزدیک میکند، از نزدیک ینشید کنارم میوح

 .دهدیبهم دست م یحساس مشمئز کنند هاشدنش ا

 را عقب بکشم که نگاهم با نگاه پر از خشم خواهم خودمیم

 .کندیدا میپ یطالق ن یاسیمحمد

 او دست به یید را نشانه گرفته که گویوح یر نگاهش جوریبا ت

 .ش دراز کردهیز ترین کس اعز

 دهاشیکش ین افتاده و ابروهایخوش رنگش چ یکنار چشم ها

 .اندازد می یشوند که ترس را به دل هرکسیم یگره کور

دن دوباره نزدیک ش یبرا یرع خودم را کنار میکشم ، او هم اصرایسر

 . کندینم به من
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 م و منتظر چشم به سرگرد و سرهنگیزیخیهر دو از جا بر م

 شوندین از دفتر خارج میاسیکه پشت سر محمد ینیحس

 .میدوزیم

 تونمیپرسد: باالخره میو تفاخر جلو رفته و م ید با خونسردیوح

 !برم جناب سرگرد؟

 از یا دل خوشیشوم، گومیاو  یمتوجه منقبض شدن آرواره ها

 .نداشتند ید ربانیوح

 ن بار رو به لطف پدرتید ه د: ایپاسخ م محمدیاسیناو  یجا

 . یربان یآقا یر در رفتقس

 با یم تا ثابت کنه شما ارتباطیندار یچ شاهدیمتاسفانه ما ه

 یها یو فروش مواد مخدر تو مهمون یقتل پرند هاشم یپرونده

 .د،ظاهراً حساب شما پاکه پاکهیشبانه داشت

 گهیکند سمت من: خانوم شاملو هم دیزند و رو میم یلبخند

 !نجا؟ینداره ا یکار

 د: فقط چندتا امضایگویکند سمت من و ممید رو ن بار سرگریا
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 . دیبود یربان ید که اون شب همراه آقاید بزنیبا

 مونم کارتیدا منتظر مید: شیگویمانه میصم ید با لحنیوح

 .تموم شد برسونمت

 ینم، با سردیفه و خشمگعلتش کال یت بمیین صمیواقعاً از ا

 .گردمیخودم بر م یربان یست آقایم: الزم نیگویم

 .شودیاز اداره خارج م ید با دلخوریوح

 .کنمیر چند برگه را امضا میروم و زیبه دفتر سرگرد م

 د در بامیداد من و وحیآن برگه ها که شهادت م یبعد از امضا

 دیدم: جناب سرگرد ب بخشیا ز سرگرد پرس یم ن ه مهمانیتهران بود

 !شه اون واقعاً دوستم رو کشته؟یم یف سارا چیتکل یول

 .زندیش میا ر اشک در چشمم نیاخت ین سوال بیدن ایع پرسموق

 

 

 د: خودمیگومیستد و یاین کنارم میاسیسرگرد، محمد یبه جا

 .دهم خانم شاملویح میشما توض یبرا
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 ، شما پرونده رویرم دادگستر یگه مید: من د یگویرو به سرگرد م

 .د برامیل کنیمیا

 :دهندیهم دست مستد و با یا ین میاسیسرگرد به احترام محمد

 .دیمهمون ما باش ییک چاید ید بمونیچشم س

 . نجا شلوغه منم امروز جلسه دارمینه ممنون ا -

 که پلک قرمزش نشان یبه اتفاق هم سوار پژو پارس مشک

 .شومیاست م یدهد متعلق به دادگستریم

 !افتاده؟ ید چه اتفاقیشه بگیم -

 یکرده و مدع یفمعر یسارا امروز صبح زود خودش رو به آگاه  -

 .ک دعوا هل داده و کشتهیشده، پرند رو به خاطر 

 گرفته و عماد نامزدشمی یدهد: سارا هر ماه مهمونیادامه م

 .سارا بوده یها یمهمون یپخش کننده مواد تو یساق

 .ساسان هم هم دستشون بوده و خودش مصرف کننده یاز طرف
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 .پرند مصرف کننده و همکارشون بوده

 مادد سارا و ع یده مصرف پرند ب اال رفته بوده و با تهدبو یک مدتی

 .کنه یداشته ازشون اخاذ یسع

 شن و اون پرند رو هلیر میگن ماجرا سارا و پرند دریسر هم

 .دهیم

 همراه یحیک بار به صورت تفریشود، من یم خشک میلب ها 

 کیکردم او یهرگز گمان نم یده بودم ولیکشمواد پرند 

 .اشدمواد مخدر ب یساق

 ک پرتگاه بزرگی یکنم لبهیشود، احساس میم خشک میلب ها

 .دا کردهامیبودم و حاال نجات پ

 شتر سوالیگر بیبرد، دیمان م ین مرا به سمت خان هیاسیمحمد

 .دهامیقت را نشنیشتر حقیدن بیطاقت شن یعنمیپرسینم

 .ن مدت مزاحم شما شدمید ایکند: ببخشیخانه پارک م یجلو
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 شما یشدم جاید: من تا مطمئن نمیگوید مدهیتکان م یسر

 ن یهمچ یگه خودتون رو ت ویگرفت، لطفاً دمیالم راحت نیامنه خ

 .دیننداز ییمخمصه ها

 یآرام یر ل ب خداحافظیشود، زینمان رد و بدل میق ب یعم ینگاه 

 .کنمیم

 شود، هرچندمین تنگ یاسیمحمد یبا ورود به خانه ته دلم برا

 .دم باز هم به او سر بزنمبه خاتون قول داده بو

 اطین و مامان را در حیریگذارم، شین که پا به درون خانه میهم

 .نمیبیم

 . وه ها با آب حوض استیمامان مشغول شستن م

 .یفرار ید: باالخره اومدیآیدنم ذوق زده به سمتم مین با دیریش

 .فشارمیپاشم و دستش را میش میبه رو یلبخند

 .خودم یتپل یخوب -

 :شومیاد متعجب میز یوه هایدن تعداد میخندد، با دیز میر

 !وه؟ین همه میه مامان ایخبر
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 میدهد : مرین جواب میکند و سر سنگیپشت چشمش را نازک م

 .شب فارغ شد ساعت سه شبید

 می، امشب خانواده شوهر مریرو برنداش ت یصبح زنگت زدم گوش

 .نندیان بچه رو ببیل عموت میه فامیو بق

 خانه نبود: اون یا کسیاندازم گویمسعود م یدر خانهبه  ینگاه 

 امدهیرا لنگ و فلج نیچ، سمیمارستانه هیوقت زن عمو که ب

 کمک؟

 اندازد: خانممیمسعود ها  یبا حرص به در خان ه ین نگاهیریش

 .ننش یقهر کرده رفته خونه

 کندمیم حسادت یاش به مرییرا به خاطر نازایدانستم سمیم

 .نه و خارج از ادبش خونم را به جوش آوردن کار احمقایا یول

 د به خاطر حسادت خودش همه کاریه؟! باین چه کاریوا آخه ا -

 .زه رو دوش شمایها رو بر
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 سپرده یلحظات قبلش را به دست فراموش یمامان که ناراحت

 زم تو خودت رو ناراحتید: عز یگویرد و میگمیاست، دستم را 

 .ا کمک مایبض کن بعد ینکن برو لباست رو تعو

 

 

 م و زن عموت که بنده خدا به گردنمون حق دارهیمر یما برا

 .داره یم عروسش چه رفتاریکار دار یم، چیکنیکمک م

 راهنیک پیروم، لباسم را با یت کوچک مان مییبه سمت سو

 بلندم را یکنم و موهایض میتعو یپسرانه و ساپورت مشک

 .رومیکرده به کمک مامان م یگوج ها

 .م است و تمامیمر یها یمامان کمک ما به خاطر مهربانبه قول 

 حانه و شهاب فعلید: ریگومیوه ها مامان یدن مین چیدر ح

 کنن، پدر تنها شده خوبه یپدر زن شهاب زندگ یرفتن خون ه

 .دخترش دورش باشه

 گفت عروسشونید: رضوانه میگویمشهود م ین با حرصیریش
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 .م دادهالق ط یباباش، تقاضا یقهر کرده رفته خونه

 .قیق هرچه الیحقشون باشه خل

 ن بدبخت شده احساسینکه رامیم ته دلم از ایدروغ است اگر بگو

 .کردمیم یخرسند

 

 

 ن هفته همش سراغ تو رویحانه نخاله اید : ریگویمامان م

 .گرفتیم

 .شدن ییدونم مستانه رفته، دوباره هوایم

 که دور یزیم: غلط کردن، من چیگومیمحکم و کوبنده  یبا لحن

 .دارمیختم رو بر نمیر

 د: کارت یگویفرستد و میم در هوا میبرا ین با ذوق بوسهایریش

 . یدرسته آبج

 ک عصر تنها و بدون حضور همسرش با چند جعبهیمسعود نزد

 ان مهمون هایم و مادرم مید : تا شب مریگوید و میآیم ینیریش
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 .ک ساعت بعدمیه

 گه، االنیک روز دید یاشتذمید: کاش یگومی یمامان با ناراحت

 ؟یا اومده چه وقته مهمونیم خسته است بچ ه هم تازه به دنیمر

 بگم زن ید: چیگویتأسف تکان داده م یبه نشانه یمسعود سر

 یبیرسم و رسومات عج یشناسیعمو خانواده مادرم رو که م

 . دارن

 

 

 .دادن یچاره رو فراریب یرایهمون ها سم

 نشان کنجکاو تریب یدن مکالمهیشن من که در هال نشستها م، با

 رون کردن؟یشوم: مسعود زنتو خانواده مادرت بیم

 د: آره خاله اکرمم تویگویمسعود متاسف سر تکان داده م

 ن هید که چشم هات شوره و قدمت سنگیرا تو پمیمارستان به سیب

 .میمر مالقاتا ین

 دهمیرا میشوم و حق را به سمیاز قضاوت عجوالنهام شرمنده م
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 .که قهر کرده

 یکردیت مید از زنت حمای، تو با  یخرافات یعجب آدم ها -

 .مسعود

 !ت کنم؟یحما ید: تا ک یگویکشد با با غم میپر حسرت م یآه

 استم؟یچند نفر ب یجلو

 کنم زنش را دوست دارد و بهمیسوزد، گمان یش میدلم برا

 رایشه مقابل سمید هم یخاطر فشار زن عمو و خانوادهاش با

 .تداسیب

 

 

 .زدیرمیم یما که در هال نشست ها یبرا یچا ینیک سیمامان 

 د : دستتونیگویبه مامان انداخته و م ینگاه یمسعود با شرمندگ

 به بار یل مامان هم فقط بلدن خرابکاریدرد نکنه زن عمو فام

 .شنیب میرسه غمینوبت کمک  یارن، وقتیب

 .ندیچیها را درون بشقاب م ینیرین با ظرافت شیریش
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 .کندیدم م ییدهد و چایوه ها را شکل میسپس م

 :د یگویشود مامان با اخطار رو به ما میک ساعت هفت که مینزد

 .شهینجا شلوغ مید ا ید لباس مناسب بپوشیدخترا بر

 ل بازیبپوش دوباره دهن فام یآقا مسعود شمام برو لباس مجلس

 .کنهینشه بگن مسعود داره حسادت م

 . دیگیشود: چشم زن عمو درست میعانه بلند میمسعود مط

 یار متعصب و سنتیزن عمو را ندارم، بس یخانواده یحوصل ه

 .ب باشمیزشت است در مجلس غا  یهستند ول

 

 

 ض یدخترانه تعو یز مجلسیک شومیراهن چهارخانه آزادم را با یپ

 عمو هم یآبرو یبافم و به قول مامان برامیم را یکنم و موهایم

 .اندازمیسرم م یز رویهم رنگ شوم یتک شال صوریکه شده 

 یخانوادگ یها یکه مناسب مهمان یمیش مالیشه آرایمثل هم

 .رومیم ییرایبود انجام دادم و به سمت پذ
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 م دوریاکرم خواهر زن عمو و فرزندانش همراه خانواده شوهر مر

 .تا دور نشست هاند

 هستند یمتعصب و مذهب یخانواده زن عمو از آن دست آدم ها

 ل کنند،یدشان را بر جمع تحمیدارند عقا یشه سعیهمکه 

 .ن انعطافیخشک مقدس و بدون کوچکتر

 م اجازه ندادند آهنگ ویمسعود نه مر ید نه در عروسیآیادم می

 ک یاصرار داشتن یبرپا شود و حت یکوبیترانه شاد و رقص و پا

 اورند که عمویب یخوان یمولود یخانم روضه خوان را هم برا

 .برگزار شد ین دو نفر خشک و خالید و مجلس ااجازه ندا

 دن انواع طعنهیده بودم شان و منتظر شنیشد ندیم یچند سال

 .ها و تمسخر از جانب شان بودم

 

 

 در دستش وارد هال یک قنداق آبیده و یپر ییم با رنگ و رویمر

 .شودیم
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 دیک گوشه دور از دیرود، میو صلوات همه باال  سالم یصدا

 .ستمیا یجمع م

 است که کنارم در آشپزخانه یمانند من فرار یین هم گویریش

 .ردیگمیمأوا 

 نایزمزمه وار گفت: خدا رو شکر کن عروس عمو ا

 یت رو کیش پر توقع و پر جمعین قوم و خویوگرنه ا ینشد

 !تونه تحمل کنه؟یم

 ندهیو آ یابیشه در حال ارزین همیریزنم، شیمحو م یلبخند

 .من بود یبرا ینگر

 .رودیاستراحت م یخانه برا  یاز اتاق ها یک یدر  میمر

 .کنندیم ییرایت پذ ین جمعیزن عمو و مامان هم در ب

 یو احوالپرس  سالم یمامان باالخره برا یبا چشم و ابرو آمدن ها

 .رومیم ییرایبه پذ
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 شد تا آخر مجلسینم یشوم ولیغ نگاهشان معذب میر تیز

 .پنهان شوم یگوش ه

 که چشم ابرو سبز دارد و با یزن خوش پوش کنار اکرم خانم

 .کند نشسته استمیتفاخر به همه نگاه 

 شده بر تن دارد و گردنبند یپور سنگ دوزیگ یراهن مشکیزن پ

 .ز در چشم استیشتر از همه چ یش بین طلیسنگ

 !دمشیآورم کجا د ینگاهش آشنا است هرچند به خاطر نم

 و سالمخودم  یو برنم و با چند نفر دور ینشمیکنار زن عمو 

 .کنمیم یاحوالپرس

 :پرسمیخودم را پنهان کنم و از زنعمو م یتوانم کنجکاوینم

 !ه کنار اکرم خانم نشسته؟یاون خانم ک

 :دیگومیبه اکرم خواهرش انداخته و  یسرسر یزن عمو نگاه

 .نب خانم هست قراره دخترش عروس اکرم بشهیز

 دختر سرهنگدهد : شانس سپهر شد یر لب ادامه میسپس ز

 .ثمر یپر افاده ب یرایشانس من بدبخت هم شد سم ینیحس
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 نب همسریزند، زیع جرقه میپرد و مغزم سرمیم باال یابرو ها

 .ن استیاس یبرادر محمد ینیسرهنگ حس

 .ن اول مجلس که وارد شدم مرا با دقت از نظر گذراندیهم یبرا

 زهراخواستم به حج بروم همراه دخترش ینب آن روز که میز

 د؛صورتش را پوشانده بو یم ه یبدرقه آمده بود و با چادرش ن یبرا

 .ن حاال سخت شناختمشیهم یبرا

 .شومینکه علتش را بدانم دچار اضطراب میار و بدون ایاخت یب

اجرا ما اکرم ید؟! یاکرم بگو یما براعقد موقت  ینب ا ز ماجراینکند ز

 ی

 !دهد؟ لوینب تحیمرا دوال پهنا کند و به ز طالق 

 غ هیهوا و هوس ص یشوم، مگر من برایم کالفهاز افکار خودم 

 !کرده بودم که حاال نگران باشم؟

 ر کنترلیغ یشامد هایبهم خورده و پ ید به خاطر نامزدینبا
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 متاسفانه آنقدر اعتماد به یام ناراحت و شرمنده باشم ول یزندگ

 .مل دچار شک و اظطراب هست یدل ینفسم خورد شده است که ب

 

 

 ساعت هشت شب است که باالخره مهمان ها قصد رفتن

 .کنندیم

 دهم مزاحمشیح میم در اتاق مشغول استراحت است، ترجیمر

 .نشوم

 ر گوشیم، اکرم خانم زیکنیعت میهمراه مامان مهمان ها را مشا

 ندهاش زهرایکرد و پز عروس آیزن عمو تا لحظه آخر پچ پچ م

 .آمدیرا م

 ن پز دادن هم داشت،یاسیمحمد یخانوادهکه وصلت با  یبه راست

 نین مدت متوجه اخلق و منش ایدر ا یجدا از اعتبار خانوادگ

 .خانواده هم شده بودم

 نیاسینب خانم هم ماننده خاتون و محمدیهرچند معلوم نبود ز
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 .باشد یمیمهربان و صم

 ز بپاشین بریریبعد رفتن مهمان ها تا آخر شب من و مامان و ش

 م و زن عمو در آشپزخانه مشغول شستن ظرفیکنیها را جمع م

 .شودیها م

 

 

 م به اتاق بروم دوست نداشتم در یدن مرید یقصد کردم فردا برا

 . که خسته است مزاحمش شوم یین ساعت هایا

 دا هریکرده بودم و مطابق قولم به پارم یآرام را سپر یک هفتهی

 باشگاه به یرقص باله و عرب یکلس ها یدو روز در هفته برا

 .رفتمیم

 را با پانزده شاگرد اجرا یعرب یبود ول یکلس باله اختصاص

 .رمیاز کلس بگ یه خوبیشود روحین باعث میکردم؛ همیم

 خوشبختانه شهاب در دادگاه تبرئه شده و فقط مکلف به پرداخت

 .ش بودیطلبکار ها یبده
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 دهینکه در منزل پدرزنش ساکن بود ندین مدت به خاطر ایا

 .ر بودمیاز او دلگ یحساب بودمش و

 زد دلم پریحانه حرف میر یمامان از فرزند تو راه  یوقت یول

 .نمشانیگر ببیک بار د ید یکشیم

 .شودیزنم رخشم روشن نمیهر چه استارت م

 .کشم: بخشک شانسیم میحوصله پنجه در موها یب

 

 

 دنش جایکنم، از دیشه سرم را بلند میبه ش یبا برخورد ضرب ها

 !کند؟ینجا چه میاو ا خورم،یم

 ست که بدانمین یمیبم کرده؟ آخر رابطه ما آنقدر صمینکند تعق

 .کنمیکجا کار م

 زند ومی یر به چهرهاش چشم دوخت هام و او لبخندیمات و متح

 .کند قفل در را بزنمیاشاره م

 خواهم از آن شبیدهم، انگار هرچه ممیرون یب کالفهنفسم را 
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 .شودینمش فرار کنم یشوم و آدم ها 

 !؟یکن یکار م ینجا چیتو ا سالمم: یگویکنم و میدر را باز م

 د: خودممیگوین نشستن میاندازد در حیش را باال میابرو ها

 .دونمینم

 ش هیشوم و شیم کالفهتند عطرش  یرد، از بویگیکنارم که جا م

 . کشمین میین را پایماش

 .د سر درد گرفتمیوح یه زدین عطر تند چیا -

 کنم بانوید: به خاطر تو عوضش م یگویزند و میو ممح یلبخند

 

 

 ن مرد چقدر کنهیچرخانم، امیم را در حدقه یبا حرص چشم ها

 .است

 !؟یدار م ن اومدید یخب به چه مناسب برا -

 خوردیتکان م یش مشکل است، کمید براینشستن در پرا ییگو

 .کشدیو دست و پا م



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

286 
 

 به مناسبت د:یگومینهاش گذاشته و یس یسپس دستش را رو

 ...تو تنگ شده بود یدلم که برا

 د تویم: وحیگومیسرد  یکنم و با لحنمیپشت چشمم را نازک 

 هستم نه تو پسر  یرستانیا نه من دختر دبیرو خدا ادا اصول ن

 .ساله

 !شده؟ یصاف و پوست کنده بگو چ

 بخدا مسخره یچید: هیگویآورد و میم وار باال میدستش را تسل

 .ا دلم تنگ شده بود براتست واقعین یباز

 .بدم یشنهاد دوستیصادقانه بخوام بگم، اومدم بهت پ یعنی

 داشتم؟با پسر رابطه ن مدت یمن تا حاال تو ا -

 .یستین یچ برنامهایدونم اهل همیاندازد: نه یسرش را باال م

 ؟یدیم یشنهاد ین پیچرا همچ یدونیخب اگه م -

 .هستم، نه دوست دارم یمن نه اهل پسر باز

 از یدونیخودت خوب م یدارم ول ییطنت هایک شیدرسته 

 .زارمیجنس شما مردا ب
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 ش برق یده باشد، چشم هایم را شنیانگار نه انگار که حرف ها

 .ن غرورت شدمیهم یفت هید: به خدا شیگویزنند و میم

 .من هم قماش عماد و ساسان هستم یفکر نکن یک وقتیدا یش

 .و تو جمع یومدن مهمونیدن موقت گذران ین تو فقط برایمنم ع

 دونم از بچه هاید میم: باشه وحیگویپرم و میان حرفش میم

 نایباور کن ا یول یه داریو بچه ما یدم پدرت آدم کله گندهایشن

 .ت ندارهیبرام اهم

 .ارتباط با پسر ها ندارم یبه دوست یل و کششیم من اصال

 .یال من بشیخیگم بیدارم دوستانه بهت م

 

 

 شود و دندانش جفت، اما همچنانیقرمز م یکم شیچشم ها

 .نجا نه بشنومیومدن ایدا من نیکند: شیلبخندش را حفظ م

 ش اومد ین دردسرا که پیوقته تو نخت هستم، قتل پرند و ا یلیخ

 .تلنگر خوردم پا جلو بذارم
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 .ستمین میدا من کم آدیمنو رد نکن ش یالک

 یول یدینوادهام شندرباره من و خا یزیک چیتو از زبون بچه ها 

 .ه که هستمیزیف ها کمتر از اون چین تعریا

 ندازمین میک ماشیرم دختر، یتونم سر تا پات رو طل بگیمن م

 .رزهین لگن بیا یر پات که ده ت ایز

 .زمیشنهاد من فکر کن عزیپ یلطفا فقط رو

 باال آورد و با همان چشمان به خون نشسته و یسرش را کم

 .دن جواب رد ندارمی: من عادت به شنظاهر آرام ادامه داد

 .منم رد کردم یشنهاد دادیک پید تو یبس کن وح-

 . بهتره رابطه دوستانه مون خراب نشه

 

 

 : کندینگاهم م یطوالن یقیزند، دقاینم یحرف

 ؟یاستارت بزن یخواینم _

 !؟یاده بشیپ یخواینم -
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 . دهد : نه جام راحتهیم یهاش را به صندل یتک

 الیخیمن ب یروز نهار رو با من تو رستوران نخو ردر ضمن تا ام

 .شمیشنهادم نمیپ

 شه. اگه روشن شدیم: روشن نمیگومیکنم و ین اشاره میبه ماش

 .امیک نهار و می

 ن ینم را تمسخر گرفته خشمگینکه ماشیافتد از ایبه خنده م

 .شومیم

 ییزنم اما گویندارد، دوباره استارت م یم تمامیها یگرفتار

 .ثمر است یب یتلش

 نید ببیخواهد بگومی ییاندازد، گومیپر حرف من  ید نگاهیوح

 .نت واقعاً لگن بودهیماش

 . مین من بریا با ماشیب -

 

 

 ابون رهاشیکار کنم؟ وسط خیح اون وقت رخش رو چیصح -
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 کنم؟

 ریان برش دارن تعمیزنم بچه ها بیول اسمش رخشه؟ زنگ میا -

 .در خونه است یشده فردا جلو

 .رگاهیبرمش تعممیست، خودم ین یازین یمرس نه -

 ش پریش ساده است و ابرو هایکشد، چشم هامیابرو در هم 

 .م نداردیت او را برایک دهم جذابی یپشت ول

 ن یسه کردهام خشمگید و او را با هم مقاینکه وحیک لحظه از ای

 .شومیم

 توانستم خودم را بزن ممیکنم، کاش یدستم را مشت م

 ! کنم؟میک هفته هنوز به او فکر ی چرا بعد گذشت

 د رایشنهاد وحیا فراموش کردن او که پیه خودم است یتنب  یبرا

 .ینیشبیر قابل پیگذارم که غیم یکنم و پا در باتلقیقبول م

 به ینهار، فقط مثل اون شب فلفل ند یم برایخوب بر یلیخ -

 .ما
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 ششیک ضرب نیمسخره  یگل بخند یافتد، رویباز به خنده م

 شوممیمان یشنهادش پشیکند. همان لحظه از قبول پیرا باز م

 .ندارم یراه برگشت ییگو یول

 صورتش یدهد و دستانش را مطابق عادت روینمازش را م سالم

 .کشدیم

 .آوردمیند سرش را باال ینشمیش یشانهها یدست برادر که رو

 قیعم ین حال جواب نگاه برادرش را با لبخندیخست ه است با ا

 وان شربت بهار در عصر گرم یک لمیکه حک ید، لبخنددهیم

 .تابستان را دارد

 راز پد یهایسا یین برادر بزرگتر که گویپدر رفته است، ا یاز وقت

 .در قلبش پر کرده یژهایگاه ویاست جا

 .دیقبول باشه س -

 .د: انشاهلل که قبولهیگویدن کت و شلوار مین پوشیدر ح

 روزه آن رایر است و جفت ف ادگار پدیقش را که یانگشتر عق
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 .کندین دارد به دست میمحمدحس

 

 

 کند نه سا عت بازیساعت م یبه عقربه ها  ین نگاهیمحمدحس

 د کجایره سیپرسد: خیم یشدن حجره هاست نه ساعت ادا ر

 .یشال و کله کرد

 شناسه، از اداره یجناب سرهنگ کار من و تو که ساعت نم -

 .زنگ زدن گفتن برم محل جرم

 ید، وقتیگویم یر کندیکشد و خدا به خیم ین آهیمدحسمح

 یعنیخواهند به محل حادثه برود، یژه قتل میک بازپرس ویاز 

 .ستیدر راه ن یخوب یخبر ها

 ن ین برداشتن شال سبز رنگش رو به محمدحسین حیاسیمحمد

 .زهرا خواستگار اومده یدم براید: شنیگویم

 دشیش سفیر به ته یکند و دستیتلخ م یبرادرش خندها

 نب قصدیز یبگم واال من هنوز بازنشسته نشدم ول یکشد: چیم
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 .رم کنهیکرده پ

 ده،یگه سن ازدواج زهرا هم رسیر باشه داداش دیانشاهلل که خ -

 .ست سالش شده مردیدخترت ب

 

 

 ین خود یاسمی، کاش پسره مثل نامزد محمدیاسینترسم یم -

 .بود

 و شوهر خال هاش نکه پدرش حاج عباس طهماسبیجز ا یچیه

 .ن دو تا واسطه پسر شدنیهم دونم، اصالیمحمود شاملو نم

 لرزد، خدا را شاهدیدن نام محمود شاملو بند دلش میبا شن

 ک هفته را با خودش مبارزه کرده است تاین یرد که ایگیم

 شود اسم محمود شاملو رایمگر م یفکرش به کج راهه نرود، ول

 .نشودش زنده یدا برایاد شیبشنود و 

 !پسره است؟ یمحمود شاملو شوهر خاله -

 که تو بازار فروشگاه داره، خودش واسطه پسره یآره همون کس -
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 .شد و گفت شناسه

 د برود، اما کنج یرش شده بایاندازد، دیبه ساعتش م ینگاه 

 . شودین خانواده میر ایذهنش درگ

 د بتونمیزنم داداش من جوان ترم شایبرگشتم با پسره حرف م -

 .شتر باهاش ارتباط بر قرار کنم و مزه دهنش رو بفهممیب

 

 

 ک باغ خارج شهر دریکند، در یک گوشه پارک مینش را یماش

 .جاده تهران قم حادثه رخ داده یحوال

 .و سرگرد فلح هستند یمسئول پرونده هم سروان احمد

 .اندازدین جا میزم یش روین گل آلود است و کف کفش هایزم

 .رودیجنازه در آن مشاهده شده م که یبه سمت محل

 سر یآن ها باال ییدهد و با راهنمایکارتش را نشان سرباز م

 .ستدیا یجنازه م

 .ن افتادهیزم یک دختر جوان است که از پشت روی
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 . جنازه دخترک است یدر حال بررس یقانون یدکتر مسئول پزشک

 .ردیگمیبه سمتش  یسرگرد فلح با او دست داده و ماسک

 .ر قابل تحمل است یازه و تعفن باتلق واقعاً غجن یبو

 .ستدیا میزند و با دقت به تماشا یماسک را م

 ان شدن صورتش بند دلشیبا برگشت جنازه به سمت کمرم و نما

 .شودیپاره م

 

 

 کشد و چشمیر میدر گوشش نف یچند لحظه سوت ممتد یبرا

 .رودمی یاه یش سیها

 .افتدیتا مبدا بکند، یدستش را بند تنه درخت کنارش م

 دخترک یبه او دارد و تا متوجه تفاوت ها یدخترک شباهت کم

 .دیآمیشود جانش با ال یدا میبا ش

 یکشد که گاه یبه افکارش سرک م یآنقدر دخترک دزدک

 .دهدیص نمیقت و مجاز را تشخیحق
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 !د؟یکرد ییت جنازه رو شناسایهو -

 ود نداره،ت وجیاحراز هو یبرا یچ مدرک یدهد: هیفلح جواب م

 مشکوک کرده ارتباط کمرنگ جنازه یلیکه ما رو خ یزیو تنها چ

 .هست یبا ناصر ربان

 شتر جلبیآن هم از زبان فلح توجهم ب یدن نام ربانیبا شن

 ! دارن؟ یشود: چجور ارتباطیم

 کرد که آرمیبش استفاده م یج یک خودکار تویدختره از  -

 .دهیه میهاش هدرو داره و هر سال به کارمند  یشرکت ربان

 

 

 ده بودم شما تنهایشن یربط باشه ول یدم ب  ید شایدونم سینم

 .هیر پرونده ربانیکه هنوز درگ یهست یکس

 !گذره؟یچند وقت از فوتش م -

 ا هفتیحدود شش  یزیدهد: چیجواب م یقانون یمامور پزشک

 .ماه
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 .ن حرف هاستیجنازه سالم تر از ا یول -

 نید: ایگویکشد و مین میزم یرو یبه گل و ال یمامور دست

 .عمل کرده ییایه موم یشب ییک جوراین نمک داره یزم

 به دستشان یتواند ردین جنازه میدهد، ایرون مینفسش را ب

 توانندیآنقدر پاک است که سالهاست نم یدهد، پرونده ناصر ربان

 .دا کنند یه او پیعل یمدرک

 ن مار خوشیام یگزارشت رو برام بفرست فلح، انشااهلل بتون -

 . میر بندازیخط و خال رو گ

 .ن بار تو چنگ ماستید خدا اید به امیچشم س -

 

 

 د : اگهیگویکرده م یرود، رو سروان احمدینش میبه سمت ماش

 بش کنن،ید تا تعقیک چندتا مامور بذاری یپسر ربان ید برایتونیم

 .ستیبنظرم خط پسرش از پدر جدا ن

 . دهدمیبه نشانه بله تکان  یسر یاحمد
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 یجز خان ه یار به سمت مقصدیاخت یشود و بین میسوار ماش

 .راند یخودشان م

 ادش آمد قول داده با آن پسر خواستگاریراند، یبه سمت حجره م

 .زهرا هم صحبت کند

 ن  ساله بودند، به خاطریاسمیزهرا  ساله و خواهرش 

 شتر از پدرش بایتش زهرا بین و جدید محمدحسیتعصبات شد

 .بود یمیاو صم

 خواست دست به دامانیم یا کمکیکرد یم ییکه خطا یگاه 

 . شدین میاسیمحمد

 خواست دختر برادرش که حکم دخترش را دارد با یدلش نم

 .بخت شود یخانه یچشم بسته راه

 

 

 شتر اویخودشان بود و از تخم چشم ب ین پسر خال هیاسم ینامزد 

 .ن پسر ناشناس بودیا یرا قبول داشتند ول
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 دا شاملویبا ش یکه نسبت دو ر یارشد حاج طهماسب، کس پسر

 .دارد

 ک سرهنگ کارکشته بود و مو را از ماستین یهرچند محمدحس

 .از لطف نبود ین کار خال یدخالتش در ا یرون، ولیکشد بیم

 یادگار روز هایر و طاق بازار یشود، نور گیم یمیوارد بازار قد

 .ن گذر استیگذشته و قدمت ا

 که ییجا یرات شدهاند ولییبازار دستخوش تغ یجاها یبعض

 یپدرش وجود داشتند مثل گذشته بافت و معمار یحجر هها

 .خود را حفظ کرده است یسنت

 یدعلیمتعلق به پدرشان س یک فروشگاه سه طبقه پارچه فروش ی

 یه عم ه یآن ارث یک حجره کوچک تر موازیمفرد بود و  ینیحس

 .نیریمرحومش ش

 

 

 یکند و فروشگاه هامیاسر اداره ین را محمدیریعمه ش یحجر ه
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 کردندمین اداره یریرضا نامزد شیپدرش را خودش به اتفاق عل

 . آمدمیحساب و کتاب به کمکش  یاسر برایو گه گاه محمد

 همان لحظه یزند، ولیم ید لبخندیدن سیرضا با دیعل

 .دیآیناخواسته به سراغش م یاز هایخم

 پسر؟ یذارد: خست هاگمیرضا یعل یشانه یرو یدست

 ن خانومیاسممیشب تا آخر وقت انبار بودم، بعدید دیاره س -

 گفت شما ار خانومین میاسم ید یم، سیحرف زد یزنگ زدن تلفن

 رو جلو بندازه راسته ؟ ید عروسیبزرگ خواس ت

 : دیگویوتر میستم کامپین روشن کرد سیز نشسته در حیپشت م

 واقع من نخواستم خاتون م، دریزنیا خونه مفصل حرف میشب ب

 .شما رو راه بندازه یشنهاد داد بعد محرم و صفر امسال عروسیپ

 گهین خواستگار اومده، خاتون میزهرا دختر محمدحس یبرا

 پدرش باشه و یهنوز خون ه یک سال نامزد ین با یاسمیزشته 

 .رهیبگ یزهرا جلوتر عروس
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 بون خاتون برمقر یزند: امی یاز شادمان یرضا برق یعل یچشم ها

 .حرف هاش به جاستهمه یمن، که 

 رضا ویزند، اگر علیمحو م یار لبخند یاخت ین بیاسیمحمد

 ن آنقدر عاشق هم نبودند هرگز با ازدواج خواهرش در سنیاسمی

 .کردین موافقت نمییپا

 .دل شکستن از دو جوان در ذاتش نبود

 هستم د: برو استراحت کن امر وز خودم یگویزند و میم یلبخند

 .گردونمیفروشگاه رو م

 یخواهد خودش را با کار مشغول کند، تا کمتر ذهنش به سو یم

 .فتن هگر پرواز کند یآن چشمان مشک

 رید غدیشه قبل محرم مثلً عید نمید: سیگویرضا قبل رفتن میعل

 م؟یریرو بگ یامسال عروس

 ،چهگه بیاهلل پر رو نشو د یکند : ال اهلل الینثارش م یاخم مصنو ع

 گه است، نکنه انتظارید یک هفت هیر ید غدیبرو به کارت برس ع



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

302 
 

 ه و سوریزیمان با کمک اجنه جهیمادر من مثل حضرت سل یدار

 !و سات جور کنه؟

 

 

 ین که راضیاندازد: همیزند و سرش را باال میآرام م یلبخند

 .هیشکرش باق یباشه جا یشدن امسال عروس

 ش رایپوشد و موهایم رنگش را یا ق کت مشکیرضا با اشتیعل

 . کندیمرتب م

 ن رایتواند به محبوب دلش برسد و ایگر میکمتر از دو ماه د

 .د و خاتون استیون سیمد

 ده ویپوش یک کت چرم قهوها یند، یبیاسر را میسر راه محمد

 نیچ وقت آبش با ایاش جذب و تنگ است، هیمشک یشلوار ل

 .رودیک جوب نمی یتو یبرادر زن ناتن

 !ن جوجه مزلف کجا؟ ید کجا و اید: سیگویم ش خودیپ

 ریغرد: شمیکند، در دلش یرضا رو ترش میدن علیاسر هم با دی
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 .زنهمیش حالم رو بهم یتف مال یبرنج شفته شده با اون موها

 .ن دل بهش خوش کردهیاسم یداره که  ین پسره چیدونم اینم

 ی والپرسنکه ا حیدهند و بدون ایر ل ب بهم میز یسالماز سر اجبار 

 .شوندمیکنند رد 

 

 

 رضایاسر بعد از مواجه شدن با علی یدن اخم هاین با دیاسیمحمد

 .بنددیلبش نقش م یمحو رو یلبخند

 .دن داماد را نداردیبرادر کوچکش چشم د

 !؟ین جوجه مذهب یچه قبراق بود ا -

 احترام داماداسر ید: محمدیگویت میکشد و با جدیابرو در هم م

 نیهم یره خونهیگه خواهرت م یر دو صباح دمون رو نگه دا

 .جوجه به قول تو

 شود، از پارسال که پسرک به خودیشتر برآشفته میاسر بیمحمد

 فش باخواهر  سالهاش آمد اختال یجرئت داد و به خواستگار
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 .رضا شروع شدیعل

 .ن به سرنوشت مادرش دچار شودیاسمیدوست نداشت 

 شوهر یا هم در  سالگن ریریده بود مادرش شیاز خاتون ش ن

 و کم سن بودن مادرش باعث مرگ زود یفین ضعیدادند و هم

 .هنگامش شد

 .فه شودیک طایف یتوانست حریخب نم یول

 

 

 بچه بود، به خدا یلین خیاسم ید ید : سیگویدردمند م یبا لحن

 .گناه داره

 ن یا یو دلسوز یاست که متوجه عمق ناراحت محمدیاسینو تنها 

 .شودیساله م یسپسرک ظاهراً 

 ن دادیاسمیرضا از یعل یاسر سر خواستگاریپارسال که محمد

 ییبه دختر دااسر یده بود محمدیچیل پیهوار راه انداخت، در فام

 .که حکم خواهرش را دارد، دلبسته
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 .شمین که نمیاسمیف دل یحراسر یکار کنم محمد یچ -

 ریز خواهد فروشنده هایآورد، دلش نمین مییپا  یش را کمیصدا

 .شوند یدستشان متوجه مسائل خانوادگ

 د جان اون دختر کم سنهید: سیگویمشهود م یسپس با حرص

 دلش کف دستشه، از اون هفت خط تر هاشم گول ما پسرا رو

 .خورنیم

 .ده است ین طفل معصوم که آفتاب مهتاب ندیا

 

 

 زند ویدلگرم کننده م یاسر تنها لبخندیمحمد ید به نگرانیس

 ن امسال عقد ویشنهاد داده همیل که خاتون پد: فعیگویم

 .رو بر پا کنن یعروس

 د : از دستیگوین باز کردن پوش ه حساب ها میاسر حیمحمد

 .م دشمنیخاتون رفته تو ت

*** 
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 .زمیخیم از خواب برمینوازشگر مر یصبح با صدا

 ید : آهایگویم میج و منگ خواب هستم، که دوباره مریابتدا گ

 !د؟یداریدا جون بیاهل منزل زنعمو ش

 شکم ین درست کنارم رویر یدهم، شمیبه تنم  یکش و قوس

 .ست، احتماال سر کار هستندیاز مامان بابا ن یده و خبریخواب

 .ن باال رفته و شکم چاقش مشخص شده استیریلباس ش

 میدار شو مریب یخرس قطب یزنم : اویشکمش م یمحکم رو

 .اومده

 .کشدیسرش م یپتو را روکند و با مینثارم  یر لب فحشیز

 

 

 یم و جوج هیکنم و به استقبال مریخودم را جمع و جور م

 .رومیست روز هاش میب

 باست مخصوصا دریهمچنان ز یالغر شده ول یمان کمیبعد زا

 .ر دادن استیکه مناسب ش یراهن آبیآن پ
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 .ر فقرایبه کلبه فق یخوشگلم سر زد یبه به دختر عمو -

 کن دختر، بلند ید: کمتر خوشمزگیگویخندد و میم یبا مهربان

 .شو حاضر و آماده که برات خبر دست اول دارم

 :میگوین شستن دست و صورتم میکشم و در حیم یازه ایخم

 ! ه؟یخب خبرت چ

 .ره بگو خبید غدیدا فردا عیش -

 .م: خبیگویحوصله میب

 بزرگ یک مهمونیر ید غدیهر سال ع ینیحاال خانواده حس -

 میاد باشون آشنا نبودیدن تو محله، ما چون زیم یرن، نذریگیم

 امسال شانست یم، ولیکردیاد تو مراسم هاشون شرکت ن میز

 

 

 ژه دعوت گرفتهینب خانم عروسشون ما رو به صورت ویگفته و ز

 .میمراسم بر یبرا

 ه افتادن پسرکشیکوبد که باعث به گریبا ذوق دستش را بهم م
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 .شودیحا میمس

 !گه نه؟دا میشه شیم یعال -

 !؟ یچ یعن ینا یاهمه ی، خب یم چته؟ بچه رو ترسوندیمر یوا -

 ن پسره که تو حج باهات محرم بوده پسریا یبابا مگه نگفت -

 نیم مراسم همیر هم ما دعوت شدید غد یه؟ عین یخانواده حس

 .ینیدوباره پسره رو بب یخانواده، فرصت خوب

 ره به قول اون پسیک هفته من با همیدانست، حدود یم نمیمر

 .مادربزرگش ساکن بودم یدر خانه

 آمد باز هم با او و خانوادهاش مواجه شوم،مین حال بدم نیبا ا

 یاکرم خاله  یلیشان بروم آن هم به تف ینکه به مهمانیا یول

 .سبک بود یادیم زیمر

 

 

 خاله اکرم و پسرش دعوت کرده یلیاون خود شماها رو به تف -

 !ام اونجا بگم چند منه؟یبکاره پاشم یاون وقت من 
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 ش است: بابا یروشن اند یادین دختر زیخندد، ایال میخیم بیمر

 یهاست که صد نفر تو  ین ملودیست که از این یشخص یمهمون

 . خونه هستن

 نکه دعوت بشه رفت، حاال امسالیمامانم پارسال هم بدون ا

 . میدعوت هم شد

 .گرم شد یک آبیا از مادرش ید ید از سیا شایب

 .ال بودیخوش خ یادیزنم، واقعاً زیبه افکارش م یپوزخند

 زبانم یرو یدینگ جدیاندازم، پرسیوار مید ینه رویبه آ ینگاه 

 .شدم یدا آنقدر اصرار کرد که راضیزده بودم، پارم

 به بنفش ینقره ا یت هایش از آن الیپ یم را هم هفتهیموها

 .ر داده بودمییتغ

 از یک عروس به مانند من هم نیرد مف ینیخانواده ح س یبه راست

 .داشتند
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 اون ها از عروس یکنیم تو فکر میآورم: مریفکرم را به زبان م

 .ادیمدل من خوششون ب

 .من و اون پسر با هم فرق داره یایدن

 ن عکسی؟ اون پسر تو آسمون من زمیدیوارونه رو د  یایلم دنیف

 .میگه هستیهم د 

 شانهام یرو یستد، دستیایشود و پشت سرم میم بلند میمر

 دا اگهیش یدم ولیلم رو دید : اتفاقا منم اون فیگویگذاشته م

 که ییک نقطه اتصال وجود داشت، جایا یادت باشه تو اون دنی

 دن و اونیرس یم ینقطه به تلق یدو طرف آدم هاش با هم تو

 .نقطه عشق بود

 دونم مثل مادر من و خانواده مای، میهست یرینظ یتو دختر ب

 یز یاون با چ یول یو به قول خودت روشنفک ر یستین یمذهب

 .رت دارهیمغا  یکه االن شد

 ر کردیهمه رو متح یدندون پزشک یکه با رتبه عال ییدایش

 ن روزها کهیا یدایمهربون و منبع آرامش کجا، ش ییدایش
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 !ز کجا؟یاغزاق آم یش هایگار و آرایخودش رو غرق کرده تو س

 

 

 یدیکه نشون م ین کسیدا، تو ایرو ش ینو عن نقاب مصیبرادر ا

 .یستین

 م اعتماد به نفس ازیترم یکه برا یهست یتو انقدر دختر با ارزش

 ین نقاب ندار یبه ا یازیدست رفت هت ن

 .رمیدلگ یت فاصله گرفتینکه تو از خود واقعیمن از ا

 ،یزنیبه خودت ضربه م ی، داریر کردیینم تغیبیوقته م یلیخ

 . تا دخالت حساب نشهزنم ینم یحرف

 محمدیاسینگم ین ماجرا ساده بگذرم، نمیتونم از ایاالن نم یول

 .شناسمیرو رو در رو م

 .دمشیچ وقت ندیه ها ه یجز محرم و تو تک یمن حت

 .دهیچیوقته تو محل پ یلیاون خ یآوازه خوشنام یول

 .م بشهین کس زندگیز تریا شوهر عزین پسر دنیخواد بهتریدلم م
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 ک مرد بای یب دست هایب سرخم نسین بار سیاد اخویدلم م

 ارزش بش ه

 .ر و به دلت فرصت بدهیلطفاً لطفاً خودتو دست کم نگ

 

 

 یک مهرهیگه ین رو، اون دیمسخره و رام یرها کن اون گذشته

 .سوخته است پس فراموشش کن

 رهیکاش آن شب ت یقت هستند، ولین حقیع یش همگ یحرف ها

 ن رایرام یتوانستم به راحتمیو شد میر ذهنم پاک یاز ضم

 .فراموش کنم

 .ا استین خواهر دنیم مهربان تریپاشم، مرمیش یبه رو یلبخند

 زنم : خوش بهیدست پسرکش م یرو یروم و بوسهایجلو م

 .مهیگولو که مامانت مریحالت ج

 محمدیاسین یگیتو که م یم کلک نزن و بگو چجوریمر یراست

 ! ؟یکنمیش رو یطرفدار یانقدر دار یشناسیرو نم
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 یت رو دست کم گرفتید: آبجیگویزند و ممیمرموز  یلبخند

 دکرمیبهونه زهرا رو دعوت  ین مدت که خاله با بهونه و ب یگلم، ا

 ر زبون دختره آماریخونه شون تا مثل باهاش آشنا بشه، منم از ز

 .رونیدم بیعمو جونش رو کش

 که از که جواهرهیک تیدم نه درست حس کردم پسره  یبعد د

 .نیآسمون افتاده زم

 

 

 نطور که سرش رایشود و همین خواب آلود وارد هال میریش

 .د یحرف زدن شماها خوابم پر ید : از صدایگومیدهد میماساژ 

 . د: ساعت دهه هایگویاندازد و ممیساعت  یرو یم نگاه یمر

 ک امروز کلسینکه یاندازد: خب باشه، مهم ایباال م یشانها

 .ف شماها نتونستم بخوابمنذاشتم، به لط

 م فردا خواهرت رویخوایک دست سر و روت بکش میا برو یب -

 .میعروس کن
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 ک صدمینکه یاندازد و من با ایبه من م ین بهت زده نگاهیریش

 زنمیدر جوابش م یم باور ندارم، لبخندیمر یهم به حرف ها

 د و به اجبار خوردهیش که با وحیخوشبختانه بعد نهار دو هفته پ

 .م نبودیاز او در زندگ ین مدت اثریبودم در طول ا

 .به دستور پدرش بود یک سفر کاریعلتش هم تنها رفتن او به 

 او یال راحت به پرنده ذهنم اجازه دادم در آسمان ممنوعهیبا خ

 . دیایبه پرواز در ب

 

 

 ن،یش خودم سبک سنگیبارها و بارها رفتارش را مرور کردم و پ

 دن به کلمه عشقیاستم به ذهنم جسارت رسخویاما هر بار که م

 .شدیده میتصورات دختران هام کش یک خط قرمز رومیرا بده

 توانستم خورد شدن خودم را در آن شب شوم توسطیمن نم

 .رمیده بگین نادیرام

 که تکه یدارم در حال یتوانستم وانمود کنم قلب سالمیمن نم
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 .کنمخورد شدهاش را هنوز نتوانسته بودم سر هم  یها

 به خود را باخته بودم،یغر یتیان جمع یک شب شوم در میمن در 

 د جسمم دختر بود اما امان از روحم امان از قلبم و ازیشا یآر

 .آدم ها یناپاک

 ک دست لباسیفردا  یمهمان یکند تا هر سه برایم اصرار میمر

 .میمناسب بخر

 شتهرا کنار گذا ین تنبلیرید که من و شیگوید و میگویآنقدر م

 .میشویبازارچه م یراه

 شود ویرد م ینیفروشگاه پارچه حس یاز جلو یعمدا چند ب ار

 .دارد ین پسره چه مال و مکنتیبب یعنید که یآیچشم ابرو م

 

 

 .ستدیا یبازارچه م یها یاز لباس فروش یکی یآخر جل و

 گه کجاست ما روینجا دیم ا یش مرید: ا یگوین با اکراه میریش

 .کهیلباس هاش ش یلیساژ الماس اونجا خ م پای؟ بریآورد
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 کند: اون پاساژ ها اکثرایم چادرش را دور کمرش حلقه میمر

 ذارن دو ال پهناین میتریرن تو ویگینجا میجنس شون رو از هم

 .کننیباهات حساب م

 یسفارش لباس بد یتونیم یلباسه حت یدینجا خودش تولیا

 . کنه یبرات طراح

 .ادیباهامون راه متازه دوست آقاجون هم هست 

 .اندازدیباال م یکند و شانهاین سکوت میریش

 دهم، بامیم یش حق را به مر یدن لباس هایبا ورود به مغازه و د

 راهنید پیمتنوع و جد یدارد انواع مدل ها ینکه ظاهر سادهایا

 .نم یبمیش  یز را تن مانکن هایو شوم

 تن دارد بابه  یخفاش یک خانم نسبتاً چاق قد بلند که مانتوی

 . زم کوچولو خوبهیعز یم جون خوب یمر سالمد: یآمیدن ما جلو ید

 

 

 . کندمی یده بوسیم د یسپس با مر
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 دختر عمو هام یک برایش یافسانه جون دو تا لباس مجلس  -

 . خوامیم

 مد یزند: خب دخترا چه رنگیبه ما انداخته لبخند م یزن نگاه

 !نظرتونه؟

 یز سرم ها یک شومیدهد: من میع تر من جواب  ین سریریش

 .یخوام با دامن مشکیم

 . دهمیالغر تر نشون م ینجوریا

 .یشمیراهن بلند سبز یک پیم: یگویمن هم م

 ما محدوده ینجا فضایرود: امیزن به سمت کاتالوگ لباس ها 

 م تا اگه پسندیکاتالوگ زد یاز مدل ها رو تو ین تعدادیهم یبرا

 . میاریبباال  ی هد براتون از طبقیکرد

 نین چیتپلش چ یزند، گونههامیبا ذوق  ین لبخندیریش

 .گرددیشود و با ذوق دنبال لباس مورد نظرش میم
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 راهنیک پیزنم که نگاهم به ین رگال گشت میحوصله ب یب

 .افتدیدانتل م یبا تور دوز یشمین بلند یآست

 خواهم دستیدارد م ید هم پوشش مناسبیآمیبا یبنظرم هم ز

 کند: انتخابیخکوب میمرا در جا م یببرم که صداسمت لباس 

 .هست خانم شاملو ییبایار زیبس

 خندان یگردم و با دو جفت چشم قهوهایبه سمت صدا برم

 . شومیمواجه م

 نجایا دنش را ندارم: شمایاندازم انتظار دیم را با تعجب باال میابرو

 ! د؟یکنیکار م یچ

 گفتوگو با م گرمیکشم خدا رو شکر مریپشت سرم م یسرک

 ن سرش را درون کاتالوگ هایریافسانه فروشنده مغازه است و ش

 .ستیفرو برده و حواسش به من ن

 ستد: تو بازاریامینه یدهد و دست به سیم ملویتح یلبخند کج

 ارم کهیافسانه خانم ب یدمت. اومده بودم چندتا توپ پارچه براید

 .بازم باهات مواجه شدم
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 ...یدمتون آقا یخوشحال شدم دوباره د -

 

 

 باشد. در پاسخم گفت: منم ینیاش حسیل ید فامیدانستم نبایم

 .اسریتو بگو محمد یهستم. ول ینیحس

 دن؟ید هم منو دیپرسم: سیاط میبا احت

 رد و من همان لحظه خودمیگیلبش شکل م یمحو رو یلبخند

 .کنمیدهام باز خواست مین سوال نسنجیرا بابت ا

 ین سوالم ممکن بود فکر ها ی با ارقصد حاالین پسر نزده میا

 .ش خودش بکندیپ یمختلف

 یسرکش یره اداره و فقط بعد از ظهر ها براید صبح ها میس -

 .اد حجرهیم

 .دمیپرس یکنجکاو یفقط برا -

 پرسه،یب میسواالت عج یلین مدت خیبله مشخصه. اون هم ا -

 .امهین ایت ایاز خاص
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 !رسد؟پیشود، نکند از من میم درشت میچشم ها

 !ام؟ یکدوم ا -

 امین اید: همیگویمرموز م یاندازد و با لحنیباال م یشانها

 ا مثل تو فکریره یحساب کتاب ها از دستش م ی، گاه یدلدادگ

 .پرسهیب م یک باره سواالت عجیره و یفرو م

 .کنن میرو تحمل  یادیز ید فشار کار یم: شایگویم یالیخیبا ب

 رو تحمل یادیز یشار احساسدم فید: شایگویو او با طعنه م

 .کنهیم

 .ینیحس یوجود نداره آقا یچ ارتباطین ما هیب -

 ر کاریدا خانم. اون غیشناسم شید رو خوب میمن س یول -

 یزندگ یچ وقت کارش رو قاط یت نداشت و هیبراش اهم یچیه

 .فرق کرده یلیگه خیکرد، اما االن د میهم ن

 .حاجخانم هم بهش مشکوک شده یحت

 . چه دردشه دونممیکنم میدهد: و من حس یم ادامه 

 زد، دوست ندارم آنچهیریم یدهم، دلم هر یآب دهانم را قورت م
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 .ان شودیدر پس فکر اوست به زبانش ب

 ؟یدا کجا رفت یزند: شیم میم صدایمر

 دارم و به سمتشیراهن را بر میع پیرود، سرمیاسر عقب یمحمد

 .رومیم

 دن ما در پشت فروشگاهیانع دخوشبختانه وجود رگال لباس ها م

 .شده است

 !؟یانتخاب کرد یزیپرسد: چمیدنم یبا د

 ن قشنگه برم پرو کنم؟یم: ایگویدهم و میراهن را نشان میپ

 شوم بهیت میکند و هدامید یف و تمجیافسانه از انتخابم تعر

 .سمت اتاق پرو

 اسر است، گفته بود او هم مثلیمحمد یر حرف هایذهنم درگ

 !؟یام دلدادگیر شده؟ گفت در ایرگمن ذهنش د

 ر کردهین را درگیاسیمحمد یکرد و فشار کارمید اشتباه یشا

 !است؟

 ن لحظه ممکن است مغزم از هجوم فکر ویکنم همیاحساس م
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 .منفجر شود یک بمب ساعتیاالت مختلف مثل یخ

 

 

 . کنمیکشم و لباس را پرو ممیق یچند نفس عم

 ن یند که در همان نگاه اول تحسینشمیبا یراهن آنقدر به تنم زیپ

 .زدیانگمین را بر یریم و شیمر

 روم انجامیکه م ین فروشگاهیدم را از اولیآمد، خرمیش یکم پ

 راهن هم ذهن مشغولم باعث شد دل ویپ ییبایهم ز یدهم، ول

 .د را نداشته باشمیدماغ خر

 یرمها س -با دامن قرمز یره سرم هایز تیک شوممین هیریش

 راهنیک پمیاز دوستانش ه یک یتولد  یمهمان ید و برایخر

 .سفارش داد یمجلس

 خورد تا مبادایموقع رفتن نگاهم دائم به اطراف چرخ م

 .نمیها بب یکیاسر را در آن نزدیمحمد

 ن جون حاال خوبهیرید: شیگوین میریم با طعنه به شیمر
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 و دو تا دوتا سفارش ید کنیاز فروشگاه افسانه خر یخواستینم

 .یداد

 

 

 یدیک مزون و تولیه یشتر شب یاندازد: بیباال م ین شان هایریش

 ز بود منمیلباس ها فو قالعاده تم یاطیبود تا فروشگاه. کار خ

 داره؟ یخوشم اومد چه اشکال

 واال یچید: هیگویم که قصد ندارد آن بازارچه را ترک کند، میمر

 نایا ک سر به فروشگاه بابامی ینکه خوشت اومده؟! بریبهتر ا یچ

 .ر دادهییون مغازه رو بابا تغ یم؟ دکوراسیبزن

 نیکنم نکند ایشک م یکند و من لحظه این استقبال میریش

 دنیکشاندن من به فروشگاه و د  یم برایمر یهم جزو نقشه ها

 دیم که کمر همت بسته بود مرا عروس او کند بعیاو باشد؟! از مر

 !نبود

 ،میرومیم به سمت خانه یبا اصرار به مر
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 را موقعاسر یمحمد ییکند، گومید نگاهم یبا ترد یم کمیمر

 .دهیحرف زدن با من د

 .به گمانم او را نشناخته است یول

 .برمیدن به خانه، سر درد را بهانه کرده به اتاقم پناه میبا رس

 

 

 ندارد؟ ین روزها حال درستیگفت برادرش هم ایاسر میمحمد

 ...نکند او

 ک احساسین من و او ینکه بیترساند، ایفکرش مرا م یحت

 م بشومیحس یف کشش هایرد و من نتوانم حریاشتباه شکل بگ

 . ن ابتدا مشخص استیبگذارم که آخرش از هم یریو پا در مس

 .کندیل چرت افکارم را پاره میموبا یزنگ گوش

 .کشدیصفحه خشم در وجودم زبانه م ید رویدن شماره وحیبا د

 به ارتباط یگفته بودم علقهامختلف  ین بار به زبان هایچند

 .کردیش کم کم داشت خست هم میها ین اصراریندارم و ا
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 یر بود، دو چشم مشکیاز ذهنم درگ یمخصوصا حاال که گوش ها

 که قصد ییپر نفود و گرم، چشم ها یسرد و گاه یق گاه یعم

 .نداشتند از حافظهام پاک شوند

 .کنمیرا خاموش م یدهم و گوشیرد تماس م

 ر لبید، ز یآیاط میرا و مسعود از حیو بحث سم جر یصدا

 .ن آشوب انداخته استیکنم، که ما را در اینثار شهاب م یفحش

 

 

 ش از ارث خودش گذشت ویر بدهد که ماه پیباز خدا عمو را خ

 .ت را به نام پدر زدیین سویا

 خواهدمیغام داده بود یپ ین دو هفته چند باریشهاب هم در ا

 .زدممیبار سر باز هر  یند ولیمرا بب

 ورده که مثل گره کین افکار در هم تنیخواهد بخوابم و از ایدلم م

 .دهاند فرار کنمیچیکلف ذهنم را پ

 ک پاکت قرص آرامبخش خارجیکنار اتاق  یاز داخل کشو
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 .نوشممیآب  یوانیکنم و با لیم

 یلیخ ید، ولیآیرا میسم یکشم، باز هم صدایتخت دراز م یرو

 .گنگ و دور

 یزیکشد و چیاد میزند، مسعود فریدارد دربار من حرف م ییگو

 . دینالم : اه ساکت بشیم یحوصلگ ید با بیگویم

 دهد مسعودیشان نشان م یبر هم خوردن در خانه یصدا

 .افتهیاحتماال باز قهر کرده و دعوا با رفتن او خاتمه 

 

 

 ییکند و با گام هایزان میآو یجا لباس  یاورکت بلندش را رو

 . رودیم ییرایته به سمت پذآهس

 شیش آسایقدم ها یخواهد صدامیساعت از  گذشته و ن

 .مادر و خواهرش را بر هم بزند

 شود که بهمی یبزرگ ییرایگذرد وارد پذیچ راهرو که میاز پ

 .ده شدهیحاج خانم چ یق هیسل
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 در مرکز سالن قرار دارد و مبل یروزه ایشم بافت فیک فرش ابری

 .ده شدهیب راش دور تا دور آن چبا چو یسلطنت یها

 .هست یروزه ا یو روکش آن ف ییه مبل ها طلیپا

 وار مقابلش قرارید یرو یتالکرسیشده از آ یطل کوب یک تابلوی

 .دارد

 که یز  نفرهایسر تا سر، م یروزه ایف یلوسر بزرگ و پرده ها

 یچوب یسالن قرار دارد و مجسمه ها یدر قسمت غرب

 .کرده است یرا شلوغ و اشراف خانه فضا یچهارگوش ه

 

 

 خانه در نظر یبرا یدمان ساده تریقه خودش بود چیاگر سل

 بود و یمتاسفانه حاج خانم زن تجملت یگرفت، ولیم

 .ن اخلق مادرش کنار آمده بودیبا با این تقریاسیمحمد

 .رود ، اتاقش در طبقه دوم خانه قرار داردیبه سمت پله ها م

 ک نفره ویز کارش، تخت یده، مسا یک اتاق دوازده متری
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 .در کنار آن یکتابخانها

 و البته چند یو فقه یحقوق یکه پر شده از کتاب ها  یکتابخانها

 .وان از حافظ و موالناید

 آن را یتاقچه یز کارش قرار دارد که رویهم کنار م یپنجرها

 .چند گلدان از کاکتوس گذاشته

 از آن یقیماتاقش را دوست دارد و آرامش ع ین سالگیهم

 . کندمیافت یدر

 خاص یزندگ ین نحو هیاسیدانند محمدیخانواده مهمه ی

 . خودش را دارد

 

 

 یویالمت تا اتاق کوچکش در یست و شش ارزان ق ین دویاز ماش

 .ه پدرش و متعلق به خودش بودیکه ارث یچند هرار متر

 یبرا یلیتما یر است که حتین مرد آنقدر چشم و دل سیا ایگو

 .دادن ثروت و قدرتش نداردش ینما
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 کند، به واسطهمیرانه تر عمل یسختگ یاو در پوشش اما کم

 ط یشان است و حضور در مح  یتجارت پارچه که شغل خانوادگ

 با جنس ییشه کت و شلوار های، همیمثل دادگست ر یرسم

 . کندیمرغوب و خوش دوخت را انتخاب م یپارچه

 جذاب و محبوب یداز او مر یستیو ساده ز یک پوشین شیهم

 .ان ساخته است ین خانواده و آشنایدر ب

 بهم یبه موها یکند و دستیزان میک گوشه آویف چرمش را یک

 .کشدیخت هاش میر

 قتل در خارج شهر و ارتباط یامروز چند گزارش از افسر پرونده

 ده، که با خواندن آنیبه دستش رس یمقتول با شرکت ربان

 .شده بود کالفهخسته و  یحساب

 

 

 یکه بتواند قتل آن دخترک را به شرکت ربان یچ رد و نشانیه

 ک کلف سردرگمیر یدرگ یعنین ینسبت دهد، وجود نداشت و ا
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 .شده بودند

 .رودیکشد و به فکر فرو میتخت دراز م یرو

 ثمر یل شده و بیتشک یه ربانیبرعل یش هم پروندهایچند سال پ

 رک است و بهید و زرن یمرد یداد ربانمین نشان یمانده بود، ا

 .دهدیها دم به تله نم ین آسانیا

 ید ربان یکه مامور پرونده بود، امروز به او خبر داده وح یافسر

 .بعد دو هفته از سفر بازگشته است

 او، خودش هم یدش برایجد یدلشوره ها یعنین خبر یا

 .ر آن دخترک باشدید درگیداند چرا ذهنش با ینم

 زاد یده بودند؟! چرا قلبش زبان آدمیگر را دیمگر چند بار هم د

 !فهمد؟یرا نم

 طان دخترک غرق شودیش یگر در چشم هایخواهد بار دیدلش م

 .پر طعنهاش را بشنوند یو حاج آقا گفتن ها
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 ایک لقب پر از ریدوست ندارد او را حاج آقا صدا کنند، بنظرش 

 او را حاج آقا یاسر و دخترک کسیر از محمد یو تملق بود و غ

 .زدیصدا نم

 .شودمیدر از فکر خارج  یدن صدایبا شن

 ام تو؟یتونم بیداداش م -

 آورد،میش یلب ها یق رویعم یف خواهرش لبخندیظر یصدا

 .اش بودیز دردانه و نور چشمین عزیاسمی

 .ماند تا خواهر و برادر یشتر به پدر و دختر میرابطه شان ب

 .ز دلیا تو عزیب -

 از ینیک سیکه  یبخش در حال ین با آن لبخند انرژیاسمی

 .شودیدر دست دارد وارد اتاقش م ینیریشربت و ش

 .یا یامشب خوابم نبرد تا ب یر کردیآقا داداش د سالم -

 .ندینشیزش گذاشته و کنارش میم یرا رو ینیس

 .یها فسقل یکنیخوب خودتو لوس م -
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 ه داداش خب. دلمیاندازد: لوس چمین ییسرش را با خجالت پا

 . زدیرو مشورت 

 بلند بافته شده یکند، موهامین خواهرش نگاه یبه چهره دلنش

 ه بهیشب یکه دور صورت گردش را قاب گرفت هاند، پوست گندم

 .امرز رفتهیخداب یسبز که به عم ه ییمادرش و چشم ها

 نش باعث علقه خاص خاتون ویرین به عمه شیاسمیشباهت 

 .اسر به او بودیمحمد

 ن داشتم کهیوغ بود، چندتا پرونده سنگشل یلیامروز سرم خ -

 .رغم خواسته خودم آوردم خونه تا مطالعه کنمیعل

 حجره حدس یومدیرضا گفته بود نیداداش، عل یخسته نباش -

 . زدم سرتون شلوغ بوده

 د: چشممیگویالت گونه م یکند و با لحنیم یاخم مصنو ع

 دور چشم یکنیم یره با نومزدت تلفن بازیروشن باشه هم ش

 .خان داداشت
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 تنها محمدیاسینداند یافتد و میاز لحن برادرش به خنده م

 معتبر یگران فردید ین شوخ و بزله گو است و براینچنیش ا و ایپ

 .است یو جد

 خواهدیکند، دلش پر است و میم یش باز ین با انگشت هایاسمی

 داند برادرش خسته است،یهرچه زودتر حرفش را بزند هرچند م

 .ردیگمید تا صبح غمباد یگواگر ن یول

 دونم خستهمید بهتون بگم  یشده که با  یزیک چیداداش  -

 .برهیر کرده اگه نگم شب خوابم نمیب غصش تو گلوم گ ید ولیهست

 نیاسم یز شده به یر ییشود با چشم هامین نگران یاسیمحمد

 .کندینگاه م

 بغض ییکند، سپس با صدایم یش بازیزا انگشت ها  یابتدا کم

 دیومدیرضا گفت شما حجره ن ینکه علید : داداش بعد ایگویلود مآ

 .کم نگرانتون شدمی
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 خواهرش هست: خب ینه منتظر ادامه حرف هایدست به س

 بعدش؟

 

 

 ا سراغید انبار ید با هم رفتیاسر، گفتم شا یزنگ زدم محمد -

 .یکار

 ...یول

 اسریگزد تا بغصش نچکد: محمدیلبش را م

 کار کرده؟ یچ _

 اسر رو اندازه شما دوست دارم، دلمیداش من محمددا -

 قرار یر یحاال ناخواسته تو مس یفته ولیخواست اون اتفاق بینم

 .ستیگرفتم که دست خودم ن

 شدیاسر اونقدر سرد و تلخ جوابم رو داد که باورم نمیمحمد 

 .خودش باشه

 .گه بهش زنگ نزنم و مزاحمش نشمیبعد هم گفت د
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 ن بایاسیچکد و محمدین میاسممیاز گوشه چش یقطره اشک

 . کندمی یدن اشک خواهرش احساس خفگید

 

 

 ن جانیاسمید : یگویپدرانه م یدستش را آرام گرفته و با لحن

 ش اومد اصلین شما پیکه ب یه نکن، اتفاق یلطفاً مثل بچه ها گر

 .نهیحق بده فعل نخواد تو رو بباسر یند نبود، به محمدیخوشا

 ترضا است و بس، لطفاً با احساساتیت با علیتو اول یفعل تو زندگ

 ن محبت تو به اون ممکنیاسر تنگ نکن همیعرصه رو به محمد

 ارضیتو و عل یزندگ یل داغ کنه و حتیعه رو تو فامیبازم بازار شا

 .رو به چالش بکشه

 وانید، لیگویر لب میز یمملو از بغض چشم ین با نگ اه یاسمی

 .نوشدمیشربت بهار نارنجش را 

 د، از یش بگو یها ین از نگرانیاسم یتوانست مانند یکاش م

 .است خواب از نگاهش ربوده یکه چند مدت یدخترک
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 شده که محمدیاسین یمقدمه وارد زندگ یآنقدر احساسش ب

 .ک هوس زودگذر باشدین ها یاهمه ید، نکند یترسمی یگاه 

 وک انسان کامل یانش نماد یخواهر و اطراف یف که او برایاما ح

 ک عشقیر یتواند درگیکه نم یز تمام است، انسانیهمه چ

 .ممنوعه و اشتباه شود

 

 

 ک گوشه چشم از آن دخترک ید آن همه اعتبار و آبرو با یترسیم

 کندمیر لب زمزمه یبه هوا برود، ز

 .رهیک شب به باد میهفتاد سال عبادت 

 یپرسد: براین هم که شده م یاسمی یر حال و هواییتغ یبرا

 ؟ امسال حاج خانم مراسم رو سپردهیم فردا آماده شدمراس

 .ها ید خودت رو ثابت کن یدست تو با

 زند : آره داداشیم یاز شادمان یرقن بیاسمیسبز رنگ  یچشم ها

 خوب رو یخون ها یاز مولود یکیکردم تا  یدوندگ یرفتم کل
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 .فردا دعوت کردم یبرا

 دم تویچ یز صندلیهم م یو شربت سفارش دادم کل ینیریش

 . ویالاط و یح

 .داداش ینید ببیراهن سبز هم گرفتم بایک پی

 ش راین موهایاسمیزند، یبه ذوق کودکانه خواهرش م یلبخند

 یز خنده دارید: داداش چیگو یفرستد و میپشت گوشش م

 گفتم؟

 

 

 بزرگ یدمینشون  ید : نه داریگویدهد و میتکان م یسر

 .یشد

 ت بخشیرضا یو لبخند اندازمینه مین نگاهم را به آیآخر

 .زنمیم

 که با هنر دست ییبه تن نشسته است وموها یشمیراهن سبز یپ

 .م فر شده است چهرهام را با نمک کردهیمر
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 سرم یرو یرنگ یپوشم و شال مشک یراهنم میپ یک پانچ روی

 .اندازمیم

 شان یا امسال مهمانیند، گویآ یمامان و زن عمو هم همراه ما م

 .کردندیسال برگزار مرا بزرگتر از هر 

 نکهیرساند، با وجود امیم قبل رفتن به سر کارش ما را یشوهر مر

 .رفتمید سر کار یل است او به خواهر شغلش با یروز تعط

 زیاط میاز ح یکنم، گوش هایم یاط بزرگ و دلباز مقابلم را طیح

 .دهاندیچ یو صندل

 .نمیبیشده مقابلم م یک ساختمان دو طبقه سنگکاری

 

 

 .داره یبا کلس یکند: چه معماریر گوشم نجوا مین آرام ز یریش

 شده ساختمان واقعاً محشر یسنگ کار یبلند و نما یستون ها

 .بود

 .شودیخانه م یشتر پرت شلو غیوارد خانه که شدم حواسم ب
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 نشست هاند و یصندل یمنظم رو یحدود صد تا خانم با لباس ها

 .اردمقابلشان قرار د ینیریوه و شیک ظرف می

 .ه هایمذهب یک مدل پارتمینید : ایگوین با خنده میریش

 یکوبد : مسخره بازین میریش یگوشت یبه پهلو یم سقلمهایمر

 ا ی یدا کنیپ یه خواستگار درست حسابی یتونینم میار ببیدر ن

 .نه

 ش دارن و طلیم نگاه چقدر آرایگم مریخب مگه دروغ م -

 .هیانداختن، انگار عروس

 د: مختلط که یگویبلندش م یدر آوردن مانتون یم در حیمر

 .یدا شد بگو پارتیست هر وقت نامحرم پین

 

 

 مقابل در یم که پسر جوانیاد فاصله نگرفت هایهنوز از کنار در ز

 .ستدیایم

 .نم نامحرمید ایید : بفرما یگوین با خنده میریش
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 ش هید مید: ببخشیگویارد میپسر بدون آن که سرش را باال ب

 .د سفارش هاشون رو آوردنیخانم رو صدا کنن یاسمی

 یکی یکند، مامان و زن عمو جلو تر ما رویم به من اشاره میمر

 .ها نشسته اند یاز صندل

 ست تا پاسخیدر ن یجلو یرود، چون کسیم هم با پسرش میمر

 .رمیپسر را بدهد، ناچار به سمت آشپزخانه م

 نیا یعنمیشی اندیخانه دو طبقه مملو از مهمان است، با خود م

 .دا شدنیهمه زن از کجا پ

 دیم: ببخشیگویکه مشغول تعارف شربت است م یدن زنیبا د

 ن کجاست؟یاسم میخان

 تین جمعیکه در ب یزهایزه میزن به دختر قد متوسط و ر

 .کندیاست اشاره م یو احوالپرس سالممشغول 

 

 

 یاز لباسش ب ییعطر آشنا یروم، با حس بویکش میبه نزد
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 .رمیگیتپش قلب مار یاخت

 ش مثلیگفت براین هست، همان که میاسیاو خواهر محمد

 . دختر است

 ن خانم؟یاسم ی -

 یش بیسبز آشنا یدن چشم هایآورد با دیسرش را که باال م

 .زنممیش یبه رو یار لبخندیاخت

 شده؟ یزیبله خودمم چ یخوش اومد-

 ا کارستاده با شمیاونجا ا ییک آقایکنم: یاشاره م یبه در ورود

 .داره

 دهیگفت سفارش هاتون رس

 ن با گفتنیاسمی» رضا یعل یوا« رود. یبه سمت مرد م

 دایکند: شیخطابم م ییکنم که صدایر رفتنش را دنبال میمس

 ! ؟ییخانم تو

 .اورمیشود سرم را باال بمیدختر جوان باعث  یصدا

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

342 
 

 

 ن بار هم با وجودیروز بدرقه حج است، ا یهمان دختر چادر

 .ده استیچیدور سرش پ یآب یلبنان یک روسرینه جمع زنا

 .ستادهیه به خودش ایشب یکنار دستش هم دختر

 ن خانوم رو؟ یا یشناسید: زهرا میگویدختر م

 روز رفتن به حج هم یرد، حتیگمیت دستم را یمیدختر با صم

 .و زود جوش است یمیصم

 . دیستیعمو ن یمعلومه شما همون هم کاروان -

 پر مهر و یبزنم که نگاهم با چشم ها یحرف گزم تایلبم را م

 .کندیدا میپ یطالق محبت خاتون 

 جرئت جلو رفتن را ندارم مخصوصا یدهم ولمی یسالمر لب یز

 .ستادهیمن ا  یحاال که زهرا با تعجب جلو

 !پرسد: عمو شما رو دعوت کرده؟میزهرا با تعجب 

 .نجا هستمیم ایزم من به دعوت دختر عموم مرینه عز -

 .کنمین نشسته اشاره میریم که کنار شیه مرب
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 شود: زهره نگاه کن اون دخترمیر اشاره ام ذوق زده یدن مسیبا د

 . ناستیسپهر ا یخاله

 لیآره پس شما فام ید: وایگویزهره دختر کوچک تر با ذوق م

 د؟یسپهر هست

 سپهر آنقدر ذوق زده شدهاند، سپهر پسر یشود برایباورم نم

 میکه ما در خانه باغ ساکن بود یم است و زمانیخاله مسعو و مر

 . دمیدیاد او را میز

 د؟یطهماسب شد یکنم شما نامزد پسر حاجیبله فکر م -

 .میتد قربان بله برون داشیدهد : بله عیتکان م یزهرا ب ا لبخند سر

 نیاسم یرد و رو به یگین زهرا دست مرا میاسمیبا برگشت 

 و محمد به مکه بود ها همونن دختر خانم همسفر عمید: ایگویم

 .که ماجراش رو گفتم

 راعقد  یدود، پس ماجرایکنم خون به صورتم میاحساس م
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 ! به خانوادهاش گفته است

 

 

 کند، هرچند احساسیک میعل سالم یین با خوشرویاسمی

 .دهیرنگ از رخش پر یاست و کم یکنم مصنو عیم

 نا همیپرسد: حاج خانم اینگران از زهرا م یسپس با نگاه 

 دونن؟یم

 انید : به مامان بزرگ ایگویزهرا سرش را باال انداخته به زهره م

 ...اینگ یزیچ

 !نجا چه خبر است؟یشوم، ایمتعجب م

 رونیم بیبر یخوایزم مید: عزیگویرد و میگین دستم را میاسمی

 د؟ آخهیومدین که نیاسیدن محمدید یم؟ برایبا هم صحبت کن

 .مینگفت یشما رو به کس یماجرا

 هم یخورد ه ینیرین شیاسیمن و محمد ید دختر خالهیدونیم

 . دن شما سوء برداشت بشهیگه هستن، ممکن با دید
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 .کم حساس هستنیمخصوصا حاج خانم ما که 

 دنیدزد ین ها فکر کردهاند من برایخورد، نکند ایبه غرورم بر م

 .ن طور هول شدندیشان آمده ام که ایقاپ عمو

 

 

 ا دختر خالهاشید مادرش یرد مرا از ددا ین طور که سعیهم

 .میرویکند به سمت تراس م یمخف

 یجد ییده با صدایستم، ابرو در هم کشیا یناگهان سر جا م

 ومدم،ین یدن کسید ید برم، براید من با یم: ببخشیگویم

 .ن ساداتمیاسمیگیک میدتون رو هم تبریع

 . کشمیرون میدستم را با حرص از دستش ب

 دلخور شدهام، یکنند، از نوع رفتارشان حسابین تعجب میاسمی

 !کردهاند؟ یدرباره من چه فکر

 یت طلبم و حاال برایک دختر سوءاستفاده گر و موقعینکه من یا

 یختن زندگینشان دادن خودم به حاج خانم شان و بهم ر
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 !نجا آمده؟ین به ایاسیمحمد

 م نشست هیکه مر ییزنم و با سرعت به سمت جایم یپوزخند

 .رومیماست 

 نیاسیدانم چه مرگم شده؟! از رفتار خواهر محمدیخودم هم نم

 !خوردهاش؟ ین یریش یا آن دخترخال همیدلخور

 

 

 !؟یدیدا خواهرش رو دیش ید : و ایگویدنم ذوق زده میم با دیمر

 دم و تا ته ماجرا رو خوندم،یم : آره خوب د یگومیتند  یبا لحن

 خوره، از اولید متشکر نماز خو ین آدم هایم به ایمن گروه خون

 .هم اشتباه اومدم

 زدن؟ یشده؟ حرف یدا مگه چیش یوا -

 رفتار یک جوریم : یگوید میلرزیکه چانهام از بغض م یدر حال

 بود یسبک باز مون شدم. اصالیکردن که از اومدن خودم پش

 .اومدنم
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 یکنم، حتیبنفش رنگم فرو م یان موهایپنج هام را مستأصل م

 .ن آدم هاستین خط قرمز ام یرنگ مو ها

 تون نیرخمه همه مید غدیع ینجا ملود یدا؟! ایه شین چه حرفیا -

 .یخانوادگ ینه مهمون یک مراسم مذهبیشرکت کنن، 

 ک مراسمینجا یدا ایم: بس کن شیگویزنم و میم یپوزخند

 چشم و هم یفشن و لباس؟ همه هم برا یا شوی یمذهب یسنت

 .دا کردن عروس اومدنیو پ یچشم

 

 

 :کنم ساکت باشمیگرداند و اشاره میم با خجالت چشم میمر

 بهت گفت؟ یقا چیشده؟ خواهرش دق یدا چیزشته ش

 :میگویزنم و میفم را چنگ میاندازم، ک یسرم م یشالم را رو

 . دیایرم شما بع د مراسم بیمن م

 ؟یشده آبج یزیاندازد: چیبهم م ین با تعجب نگاه یریش

 طور رو یخاله خانباج یجور مراسم هان یزم حوصله اینه عز -
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 .ندارم

 من برام یول ید: اوکیگویشانه باال انداخته م یالیخین با بیریش

 .نم فعلیشمیتازه جالب شده 

 ن انداخته، سپس بایریش یمتعجب به خونسر د یم نگاهیمر

 زم؟ید: ناراحتت کردن عزیگویم یدلخور 

 کم یلبخند ستین به اخلق من واقف نیریدانم او مانند شیم

 ن خانم منویاسمی یاندازم: نه فقط وقتمیجان زده سرم را باال 

 نکنه نامزد ید که وایجور رنگ از رخساره شون پریشناخت 

 نیا یمخف ینه، که حس کردم من عروسین منو ببیاسیمحمد

 .کنم یزیآبرو ر یک بچه اومدم برایخانواده هستم و با 

 

 

 ران بود، بایمن بهت زده و حد  یت شدیچاره که از عصبانیم بیمر

 رفتنم یگر جلویشود و د ین ساکت میریش یچشم ابرو آمدن ها

 .ردیگیرا نم
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 کنم ازیروم ، احساس میسالن م یبا عجله به سمت در خروج

 .آمدممید یابتدا هم نبا

 خکو بیک لحظه میت یدن جمعیگذارم با دمیاط که یپا به ح

 یها یصندل یشد ولکردم مراسم فقط زنانه بایشوم، فکر میم

 کیشر یخوان ین ملودیداد مرد ها هم در ایپشت باغ نشان م

 .هستند

 .نفر مرد هستند یان کم است، حدود س یهر چند تعداد آقا

 .چرخانمیت چشم نمیدا کردنش در جمعیپ یبرا یحت

 :در وجودم بانگ زد یرفتنم بلغزد صدا یدنش پایترسم با د یم

 !نامزد دارد نیاسینکه محمدیبدتر از همه ا

 میا بهتر بگوی مرو یم یتند به سمت در خروج یبا قدم ها

 .خواهم فرار کنمیدهام میقت آنچه دیاز حق ییدوم گویم

 

 

 .شودیم یم دائم پر و خال ین است و چشم هاییسرم پا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

350 
 

 .آورممیستم، سرم را باال یا میمحکم  یبا برخورد سرم با جسم

 د یشود، نبایآشنا م یر دو جفت چشم مشکینگاهم اس

 رمان از هم جدایدهام چقدر مسیدمش نه حاال که فهمیدیم

 .است

 ر او را در قاب نگاه ثبتیشود و تصومیوجودم چشم همه ی

 .کندیم

 .شش پر رنگ تر شده و صورتش الغریته ر

 .ر کردهامیگفت: ذهنش را درگمیاسر یمحمد 

 یین که گویاسیشوم، محمدمیان ین اطرافیمتوجه نگاه سنگ

 ستاده، اما من زودتر به خودم یحرکت ا یشده همان طور بمسخ 

 .ینیحس ید آقا یروم: ببخشیم و کنار میآیم

 د حاجید: سیآیدر از پشت سرم م یهمان مرد جوان جلو یصدا

 !د دنبالش؟یشه بریکنن میدا نمیغام فرستادن آدرس رو پیآقا پ
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 دهیشش کشیبه ر ید، دست یآین به خودش میاسیمحمد

 .رودمیان کنار یهلل گواستغفرا

 زارم، از چه استعفارین استغفار کردنش بیکنم از ایحس م

 طانیره شدن به چهر هام؟! مگر من شیدن من و خیکرد دیم

 .کردمیبودم که از مواجه با من احساس گناه 

 د کنار بتونم ردیم: لطفاً بریگویزنم و ممیار یاخت یب یپوزخند

 مان تون به لرزهین و اید یهاهیبشم، ممکنه با برخورد به من پا

 . فتهیب

 نیهم ین جماعت مذهبیا با خشم از کنارش گذشتم، اصال

 در یدهاند و هر کسیکنند بهشت خدا را خرمیهستند، گمان 

 .ست محکوم به دوزخ استیر آن ها نیمس

 روم، کاش خودم با رخشم آمده بودم تا حاالمیاده رو یبه سمت پ

 .ن کوچه ها گشت نزنمیدر ا یمجلس ین لباس هایبا ا

 از پشت مرا در جا یبوق یاز خانه دور شدهام که صدا یچند متر

 .کندیخکوب میم
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 .د لطفاًیاست یدا خانم بیخانم شاملو، ش -

 

 

 !گردم، او دنبالم آمده بود اما چرا؟یبه سمت عقب برم

 ، اون مهمون تون راهینیحس ید آقایدنبال من اومد یچ یبرا -

 .رو گم کرده

 دن شما جا خوردم خانمیرضا رو فرستادم دنبالش، از دیعل -

 ! شاملو چرا چشم هاتون سرخه؟

 :دهمین خورد هاش افتاده و سرد جواب میریاد دختر خاله شی

 .ندارم یخوب یست حال روحیمهم ن

 ن جوانهید کاش بگذارد همیا یشود، کاش نیاده مین پیاز ماش

 ی یبدواند و رسواشه ینورس در وجودم خشک شود قبل از آنکه ر

 .به بار آورد

 .د باهاتو حرف بزنم خانم یمن با -

 .دتون ه م مبارکیع ید راستیبا شما ندارم س یمن حرف -
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 :دیگویدهد و ممیش را باال  یستاده، ابروهایحاال درست مقابلم ا

 د؟ین مراسم اعتقاد داریبه ا یعنی

 

 

 تراما ح یارم ولم: اعتقاد ندیگویاندازم و خونسرد ممیب اال  یشانها

 دتونید پس عیدونید خودتون میذارم، شما امروز رو عیم

 .مبارک

 یکه توش گناه نباشه ول ید روزید: ع یگویمظلومانه م یبا لحن

 .من امروز دلتون رو شکستم

 زید دل من از چیس یکار یزنم، کجایکم جان م یلبخند

 . شکسته است یگرید

 که یا دختر خالهای دیمثل خواهرت که مرا سوءاستفاده گر د

 .توست یخورد ه ینیریش

 م مهم شده؟یمن چه مرگم شده است که نامزد داشتن تو برا اصال

 م پس منیهست یگفتم ما دو خط موازیشب نمین دیمگر تا هم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

354 
 

 !چه دردم شده؟

 .هستم یدم از دست خودم عصبانیشا

 شه خواهشید: میآیشود او به حرف میم یسکوتم که طوالن

 به مراسم؟د یکنم برگرد

 

 

 به شرکت یلیتما ، اصالینیحس یگردم آقایمن به مراسم برنم -

 .ها ندارم ینجور مهمونیتو ا

 کشد: پس همراه منیم یقیبندد و نفس عمیش را میپلک ها 

 .لیگرفتن وسا یم براید تا با هم بریایب

 برام یلیکنه، خین خواهرم برگزار میاسمین مراسم رو یامسال ا

 .ش برهیپ یو اصول مهمه مراسم درست

 شود عل قهیزند، ممیش برق  ین چشم هایاسممیموقع گفتن اس

 کیکرد من یکه فکر م ید، خواهریخاصش به خواهرش را د

 .مزاحم هستم
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 عقلم یکنم ول یکشد که او را همراهیاد مینه فریقلبم در س

 زندیب مینه» او نامزد دارد « خواهد ب ه خاطر احساسات یدلم نم

 .را نابود کنم یکس یزندگ زودگذر خودم

 که ییکنم و با صداینکه سخت است، به او پشت میبا وجود ا

 شما یهمراه یبرا یلیم: من دل یگویدارد محکم باشد م یسع

 .ینیحس ینم آقایبینم

 

 

 داندیکنم ا و هم نمیشنوم، گمان ممین فس پر حرصش را  یصدا

 .چرا از من خواسته همراهم باشد

 یتونم اجازه بدم توینم ینداره درسته ول یلیشما دل یهمراه -

 .د یاد ه بریخلوت پ ین کوچ ههایا

 ؟ زود باش سوارینکن یشه انقدر لجبازید: م یآیچند قدم جلو م

 ش و

 کنمیو بدون انعطاف است، اعتراف م یگردم، صورتش جدیبر م
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 .برمیاش لذت می یاز زور گو یبه طرز احمقان ها

 ده بودمش گمانیکه د یوز اولشوم، رینش میحرف سوار ماش یب

 ک یبزرگ سوار  یویالک تاجر و صاحب آن یکردم وارث ینم

 .ست و شش شودیدو

 یستیم: ساده زیگویزنم و در دلم میم یار پوزخندیاخت یب

 .یبید هم عوام فری، شا یسالما

 !؟ یزنیپوزخند م یکند: به چیش رشته افکارم را پاره میصدا

 .تون یبه شما و نحوه زندگ -

 

 

 .نداشتم یرود، اما اعتراضیعمو را نم یر خان هیمتوجه شدم مس

 .فتدیال شود و دنبال من راه بیخیخودش اصرار دارد نامزدش را ب

 د اما،یک کارمند باشیتا یدمت فکر کردم نها یروز اول که د -

 .کردمیاشتباه م

 .ک کارمند هم هستمیخب در واقع من  -
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 ست و شش بخرهیک دویه تا بتونینها یک کارمند دادگستری

 .ستمیبره که من اهلش ن یرآبینکه زیمگر ا

 نجو ریا یستیبه ساده ز یاندازم: اون وقت ربطیم را باال میابرو

 !شعار ها نداره؟

 مهنکه به اداره برم یندارم، قبل از ا یستیرو دربا یمن با کس -

 .ن رو داشتمین ماشین تر اییک مدل پای

 . زارمین و لباس هم بیماشاز جلب توجه کردن با مدل 

 .کنم با رفتارم خودم رو ثابت کنمیم یسع

 پ لباسید و به تیپوشین کت با جنس پارچه اعل میهم یبرا -

 د ؟یرسیتون م

 

 

 دم از یمن لذت برده شا ینیزب یاز ت یعنیلبش  یلبخند محو رو

 .توجهم به لباسش

 هام ت لباسیفیست اگه به کیک تاجر پارچه زشت نیبه عنوان  -
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 توجه نکنم؟

 .دین تون هم توجه کنید به مدل ماشیخب با  -

 پاسخ او مرا یم، ولیگویقصد و غرض م یرم بیگیخدا را گواه م

 :کندیآچمز م

 عوضش کنم؟ یخو امید؟ ین مدل رو دوست نداریشما ا

 نیپرسد؟ آن هم با ایکنم، چرا از من میم را گم میدست و پا 

 .لحن

 .شودمیاده یمحو پ یلبخند کند و بامیک گوشه پارک ی

 ین یریبزرگ ش یکنم، با چند بست هیر رفتنش را دنبال میمس

 که چندتا بسته هم او در دست گرفته به یهمراه پسر کارگر

 . دیآین میسمت ماش

 

 

 ینش آرامش خاصیعطر تلخ ماش یکشم، بویم یقینفس عم

 .دارد
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 و یبانم عصیریگینکه بدون برنامه دائم سر راه هم قرار میاز ا

 .نگران هستم

 ستیل نیم یفهمم او نسبت به من بین برخوردها حاال که میا

 !خطرناک است؟

 که خواهرش از آن صحبت کرد ین حکم آن نامزدیجدا از ا یول

 یرآبیباشد و اهل ز یخورد مرد دلهاینم محمدیاسینچه؟! به 

 .رفتن

 سرانجام در شناسنامهام یک عقد بینکه من ینکند به خاطر ا

 !ک شده؟یبه من نزد یگر ید یتیرم با قصد و ندا

 یکنم ول ینگر یخواهم منفیخورد، نممین فکر بهم یته دلم از ا

 . ترسم، از نارو خوردن و دوباره شکستن هراس دارمیم

 :د یگویر لب میز یدن ظاهر من نچیگردد با دین که بر میبه ماش

 .د کهیهست یشما باز عصبان
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 !ا خودم برم؟یه د خونیشه من و برسونیم -

 . شهمیر نید: خیگویت و تحکم میبا جد

 .راندیخودشان م یویالن را زده به سمت یسپس استارت ماش

 ینه زشته چه فکریما رو با هم بب یاگه کس ینیحس یآقا -

 .ممکنه درباره ما بکنن

 رفت و آمد خودم یستم،  سالمه و برایساله ن  یمن بچه -

 .ستمیبدهکار ن یبه کس یحیچ توضیه

 ، ازتون خواهش کردم امروز رو با منیستیشما هم دختر بچه ن

 .دمیح مید به وقتش توضید علت هم نخواهیبمون

 ستم، من  سالمه و از بعدینه درسته من هم دختر بچه ن -

 .ترسونهینه که منو میک دختر مستقل و آزادم و همی ییجدا

 اج کردمک بار ازدوید که یمن متوجه شد یشما حتماً از حرف ها

 . دیا بد برداشت کردیاما گو

 ن باعثیعقد بودم و ا ین نامیک سال کمتر فقط با رامیمن فقط 

 .بدم یگرفتم، تن به هرکار طالق شه چون ینم
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 بوده و یارتیشما شدم فقط به خاطر سفر ز عقدک بار یاگه 

 ...بشم و باعقد موقت بازم حاضرم  یخواد فکر کنیبس، دلم نم

 دایشود سکوت کنم: شیزند و باعث میمم را صدا مبا اعتراض اس

 . دیخانم، ساکت بش

 سرخ رنگ در یگردم و نگاهم به رگ باد کرده و چشم هایبرم

 .است یحال رانندگ

 :آوردیسکوت باال م یبزنم که دستش به نشانه یخواهم حرفیم

 .بشونم یزیخوام االن چینم

 د؟یبکن ن فکر ها رو درباره منیباعث شده ا یفقط بدونم چ

تون کنم عقد موقت د قصد دارم یه هست طالق نکه من چون شما میا

 و

 ده؟یبه مغزت رس یقا ک یک تون شدم، دقیبا سوءاستفاده نزد

 ؟یشه منفیا نگرش تو همیمن بد بوده  یرفتار ها
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 ینسبت به من ب ید ولیم: شما نامزد داریگویدلخور م یبا صدا

 ...جسمانی ح مسائلیرتف یمنو برا یعنین ید، ایستیتفاوت ن

 ...دایشوم: خفه شو شیکلمه الل م یواقع  یادش به معنایبا فر

 

 

 .لرزدیکند، چانهام از بغض میم ین ترمز بدیماش

 .بردیش فرو مین درون موهایدستش را خشمگ

 .یدا شاملو گند زدیبه اعصاب من ش یگند زد -

 ک وقت خودمو بهیک ماهه تموم کارم شده فکر کردن به تو، ی

 کنمیک وقت خدا رو شکر میکنم، یه میخاطر تو و عشق بهت تنب

 . دمیکه تو رو د

 .کنمیم رو فراموش میکار یوونه ها قرار مدار هایشدم مثل د

 .برم اداره، همه بهم مشکوک شدن یبرم انبار ک یره کیادم می

 رو ید ربانیست و چهار ساعت اون وحیک مامور گذاشتم بی

 اره اون وقت من بدبخت محکومین سرت ییب کنه که بالیتعق
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 .یشوم به هوس بازیم

 یدهد: من احمق کیدلخور ادامه م یکشد و با لحنیم ینفس

 نامزد داشتم که خودم خبر ندارم؟

 .توانم پاسخش را بدهمیشانم، نمیبهت زده و پر

 .شودیمن باورم نم یباالخره ابراز علقه کرده است ول او

 

 

 ن دانستن منیب یده بودم ولدانستم از رفتارش برداشت کریم

 .است یادیپرده او تفاوت زیح و بیتا اعتراف صر

 کند و به طرفیشود، سکوت میمن م یشانیر و پریمتوجه ت ح

 .راندیما م یکوچ ه

 . کنممیز آرام شده اما من الل شدهام انگار کلمات را گم یاو ن

 درمقدمه بود، تو انق یدونم بمیدا ید: شیگوینوازشگر م ییبا صدا

 .اد بزنمیقلبم رو فر یکه مجبور شدم صدا یاعصابم راه رفت یرو

 ، یندار یخوب یط روحیدارد: االن شرایعمو نگه م یخان ه یجلو
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 م آخریحاال که من به س یش بره ولیپ ینجوریخواستم اینم

 .ز رو گفتم به حرف هام فکر کنیزدم و همه چ

 ن فکر کن،م یامروز و فردا رو استراحت کن و خوب به حرف ها

 و مفصل با هم صحبت ید جد یام دنبالت بایگه م یمن دو روز د

 .میکن

 محکم به سمت ساختمان ییکند و با گام ها ین را پارک میماش

 .رودیم

 

 

 دوش دلش برداشته یاز رو یا باریکرد، گویاحساس سبک م

 .است

 مغزم ید: دخترک آنقدر رویباالخره اعتراف کرد، در دل خود غر

 .ز رو بگمیمقدمه همه چ یجبور شدم برفت که م

 دنم که دنبالش راهیاحمق کو چولو فکر کرده من اهل هرز پر

 .افتادم
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 با چشم یدش وقتیامروز که د یش سخت بود، ولیاعاراف برا

 کرد، عقلش را از دستیسوخت ه و نم زده نگاهش م یقهوها یها

 .داد

 .ز بدون مقدمه و فکر اتفاق افتاده بودیهمه چ

 رود، تا بدون ورود به قسمتیآشپزخانه م یت در پشتبه سم

 .ن برساندیاسمیرا بهدست  ینیریش یزنانه بسته ها

 خوان و د ست زدن زنان و گ هگاه کل یمرد ملود یصدا

 .خانه را پر کرده یدنشان فضایکش

 

 

 زهرا یصحبت ها یدن صدایآشپزخانه با شن یک در ورودینزد

 .شودیرفتنش سست م ین پایاسمیو 

 ل حاجیبگم به تو؟ منکه گفتم دختره فام ین چیاسمیآخه  -

 .ناستیطهماسب ا

 !؟یباهاش رفتار کرد یچرا دوباره اونجور
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 ک ید: به خدا فکر کردم دختره یگویلرزان م یین با صدایاسمی

 یارت ینکه سر سفر زیکاره پاشده اومده مجلس ما تا به خاطر ا

 اهر یزیا آبرو ریه ما کنه آقا داداش بوده خودش رو بند بعقد موقت 

 .بندازه

 ن ایسپهر ا یگه و آ شناید یک ماجرایدونستم به خاطر یچه م

 .بودن اومده مجلس

 دست و پام یگه حسابینجا بودن دیبا هم ایه و زیتازه خاله زک

 .رو گم کردم

 ادیدم قهر و کنار بذاره و بیبا رو کش یچقدر منت ز یدونیم

 !مجلس؟

 

 

 !گه قهر کرده؟یل افتاده چرا دیاز دماغ فد: اون یگویزهرا م

 شیپ یبگم زهرا؟! هفته ید : چیگومیدردمند  یین با صدایاسمی

 کیخواست یه دعوت مون کرد خونهاش؟! میادته خاله زکی
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 نیاسیمحمد یرو مطرح کنه ول محمدیاسینبا و یماجرا ز یجو ر

 .ومدیاورد و نیخودش ن یبه رو اصال

 .شکست و قهر کردبا دلش یاز همون روز هم ز

 یدم رفتار بدیترس یلینجا خیدم دختره اومده ایمنم امروز د 

 نامزد داره لطفا خودتو بهش محمدیاسینکردم، بعدم بهش گفتم 

 .نشون نده

 یکار کرد ید: چیگوین م یه هیشب ییزهرا با وحشت صدا

 اد تو کارش دخالت کنن،یعمو چقدر بدش م یدونین؟! میاسمی

 .دختره رو دست به سر کنه یگفتیخود عمو م به یرفتمیتا ینها

 یهرچند اون بنده خدا به دعوت دختر عموش که دختر خال ه

 .سپهره اومده بود

 

 

 مکالمه خواهر و برادر زاد هاش خشم تمام یدن صدایبا شن

 کند و نفسشیرد، دستانش را محکم مشت میگیوجودش را م
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 .دهدیرون میب کالفهرا 

 .شودیش میدا و طعن ه هایش یتازه متوجه علت ناراحت

 ید: زهرا جون تو رو خدا به کس یگوین حق به جانب میاسمی

 .نداشتم یها چاره ا ینگ

 لیخودت نگاه کن چقدر احترام اون دختره برات مهمه چون فام

 با خواهر شوهرمهیمن ز یدوره سپهره، حاال خودت رو بذار جا

 .رهیگیدهش مین عملً داره نادیاسیاون وقت داداش محمد

 مکند و با اخیداند در آشپزخانه را باز ممیز نیشتر جایصبر را ب 

 . رودمیه گره کور شدهاند جلو یکه درست شب ییها

 خواهد کام خواهرشیپرد، دلش نمین و زهرا میاسمیرنگ ا ز رخ 

 زش راید تلخ کند، هرچند خواهرش امروز دل عزیرا در روز ع

 .شکسته ا ست

 دارد و جعبهیآن دو بر م یش را از رونینگاه سنگ یچ حرفیه یب

 رود،یم یسکو گذاشته و به سمت در خروج یرا رو ینیریش یها
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 کند : داداشمیخکوبش ین سر جا میاسمیبعض آلود  یکه صدا

 .به خدا

 کرده بود که یآورد، دخترک کم عقل کارمیدستش را باال 

 .دیایخونش به جوش ب

 ینکرده بود ول ین کوتاهیاسمیت یچ وقت در تربیهرچند ه

 دیدمیاز او  یکودکانها یرفتار ها یگاه 

 گرفتینه به دل میر کیشد، دیم یر عصبانیبود، د یآدم صبور

 .افتدیاز چشمش ب یآورد که کسیخدا آن روز را نم یول

 ن ین بچه تر و نپخته تر از آن است که به خاطر امیاسیالبته که 

 داند که بهمی یفتد ولین بیاس یده از چشم محمدیرفتار نسج

 .از داردیه نیتنب

 چاند، حاالیکرد و گوشش را نپ یاسر کوتاهیمحمد یسر ماجرا

 .مشابه آن را تکرار کرده یدوباره کار

 موج یبیشود، ته دلش احساس عجیاز آشپزخانه خارج م
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 شا نین پرینچنینکه او نامزد داشته ایزند، دخترک به خاطر ایم

 .حال بود

 

 

 فکر کردن به او یرد، حتیگمیشکل  لبش یمحو رو یلبخند

 .ش لذت بخش استیهم برا

 لش زنگیموبا یندارد چرا که گوش یاد دوامیاحساسش ز

 .خوردیم

 یلیاندازد، کارش تعطیش را باال میدن نام سرگرد فلح ابرویبا د

 .ر شودیکرد امروز درگیفکر نم یندارد ول

 یشرمنده امروز مزاحم شدم، اطلعات خوب ینیجناب حس -

 .یبدست آوردم درباره اون خانم مقتول و ارتباطش با شرکت ربان

 لین که در روز تعطیاست و ارزش ا یخب خبر دست اول

 .مزاحمش شوند را دارد

 د؟یبگ ید پشت گوشیتونمیجناب سرگرد  یچه اطلعات  -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

371 
 

 گم تا فردایم یبله خبر دارم امروز سرتون شلوغه، پشت گوش -

 .د ادارهیایاول وقت خودتون ب

 شود و خرسند از اطلعات به دست آمده بهیمکالمهاش تمام م

 . رودیل نشست ه بودند میکه مردان فام ییسمت جا

 

 

 .رندیگمی یدیکرده و از او ع یده بوسیدنش دیاقوام با د

 اط مقابل باغ قرار گرفته، کناریها قسمت سر سبز ح یصندل

 رااسر یگرداند محمدیند و هر چه چشم مینشیبرادرش م

 .ندیبیمن

 .کند: پسرک سرتق آخر کار خودش رو کردیر لب زمزمه میز

 یاسر رو راضی ید: داداش نتونستیگوین میر گوش محمدح سیز

 !اد؟یب یکن

 ها ین راحتین برادر ما تخس تر از اونکه به اید؟ ایبگم س یچ -

 .نه ها رو کنار بذارهیک
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 اهلل، ید : ال اهلل الیگویکشد و میشش میبه ته ر یدست کالفه

 .ن مایست قهر و کدورت بیدرست ن

 .شودیتر م یشب با رفتن مهمان ها جمع خودمان

 .کنندمیحاج خانم کنار خواهرش نشسته و پچ پچ 

 یرضا را سرد و سرسر یدل و دماغ ندارد و جواب عل ین ولیاسمی

 .دهدیم

 

 

 ن چند ماه گذشته بهیاست، در ا یجهت از دست او عصبان یب

 . زدش دل دو برادرش را شکسته بودخاطر خوش آمد نام

 ن به او دهنیاسیمحمد  یتوجه یاسر و بیمحمد یخال یجا

 .کنندیم یکج

 راه ویالبه سر کرده و دائم در طول عرض  ینازک یبا چادر رنگیز

 . کندمی یکه مشغول کار هستند امر و نه ییرفته به خدمتکار ها

 نده او خانمیآ خواهد نشان بدهد درین رفتار میدانند با ایهمه م
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 .ن خانه استیا

 هبا انداختیبه ز ین نگاه یستادهاند، محمدحسیدو برادر کنار هم ا

 دینب و دخترا کجا هستن، چرا شما دارید: دختر خاله زیگومیو 

 د؟یکشیزحمت م

 شه نازک و آرامشیهم یح زده با لحن صدایمل یبا لبخندیز

 را هم رفتننب جون سر درد داشت رفت بخوابه، دختید: زیگویم

 .ش مادرشونیپ

 

 

 که یشود، با وجود گذشت  سالینب مین نگران زیمحمدحس

 گذرد همچنان همسرش را مثل تازهیمشترکشان م یاز زندگ

 .دوست دارد یعروس

 دش را دوریبا چادر سفیرود، زیباال م ی هبا عجله به سمت طبق

 ا خطاب بهیپر از شرم و ح یچد و با لحنیپ یخودش م

 .دیخسته شد یلید: پسر خاله انگار امروز خیگویمن یاسیمحمد
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 .سر کار ها یرضا هست باالید، علید استراحت کنیبهتره بر

 ن ماجرایدهد : نه هر سال هممیپاسخ  ین سرد و جدیاسیمحمد

 .بوده، من عادت دارم

 لحن کوبنده او ساکتش یخواهد سر صحبت را باز کند ولیبا میز

 .کندیم

 با صورت ناراحت به سمت مادر و خالهاش با کهیبه ز یم نگاه ین

 .اندازدمیرود یم

 و مغرور یه مادرش شده، جدیاست و درست شب یدختر قد بلند

 چیدل او ه یرا دوست دارد، ول محمدیاسیناست و مدتهاست 

 .دهیدخترک نلرز ین سالها برایوقت در ا

 

 

 شود، دلشمیره یرود و به باغ مقابلش خیبه سمت تراس م

 گرفت و از حال و روزش با خبرمیدا تماس یا شخواهد بیم

 .شدیم
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 داند او همیقول داده است دو روز مزاحم دخترک نشود، م یول

 شان و سردرگم است،یک باره پرین اعتراف یمانند خودش از ا

 .ردیمش را بگیداد تا او هم تصمید زمان میپس با

 ن رایاسم یگردد، میبه عقب باز یکس یپا یدن صدایبا شن

 .ندیبیم

 . بان فرو برده و مغموم استیسرش را در گر

 .نیاسیداداش محمد -

 وقتش کند ساکت باشد: فعالیآورد و اشاره میدستش را با ال م

 .میزنمین بعداً با هم حرف یاسمیست ین

 :دیگویمظلومانه م یلرزد، با لحنین از بغض میاسمی یچانه

 تره اومدهدونم اشتباه کردم داداش به خدا فکر کردم اون دخیم

 خانواده حاج یدونستم دعوتیبا رو بهم بزنه، نمیرابطه تو و ز

 .طهماسب هست

 

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

376 
 

 یرو یدهد و دستیرون میب یاز سر کلفگ ین نفسیاسیمحمد

 کندمیافسار خشمش را مهار  یجلو یکشد، ب ه سختیصورتش م

 اد نکشد و دلیادگار پدرش فر ی یم ماندهیتیتا بر سر خواهر 

 .نشکاند

 . ینیبیز رو بچگانه مین جان که همه چیاسمینه یا مشکل تو -

 ست ویبا نین من و زیب یک بار به تو و مادر گفتم، رابطه ایمن 

 .بخواد بهم بزنه ینخواهد بود که کس

 من ینکه چون تو دوست دارین، ایاسمیست ین یبچه باز یزندگ

 یمشترک کاف یک زندگیشروع  یم فقط برایبا ازدواج کنیو ز

 .ستین

 نم ویبیح کن، من تو رو دختر خودم ماً رفتارت رو اصاللطف

 .ذارمیت غلط خودم میترب یاشتباهات تو رو پا

 مهمانش یزبانینکن من سرشکسته بشم دختر، کدوم م یکار

 اد دادم دل شکستن و دروغیبهت  یرون انداخته؟ کیرو از خونه ب

 !گفتن؟
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 چکد و با بغصین میاسمیسبز  یاز چشم ها یقطره اشک

 .میبچگ ید پاید بذارید: داداش شرمندهام ببخشیگویم

 رد: داداش نگاهمیگید و دست برادرش را م یآیچند قدم جلو م

 یخودم شخصاً از اون خانم معذرت خواه یخوای؟ میکنینم

 کنم؟

 ازارد دستش را دوریز دردانهاش را بیشتر عزیامد بیدلش ن

 نیاسمیکن ه نید: گریش حلقه کرد و او را در آغوش کشیبازو

 .یست امروز رو زهر خودت کنیخانم قرار ن

 داند اشتباه کرده ویزند، خوب میکم جا م یخواهرش لبخند

 .ش را گرفته استیتاوان خطا یتوجه یحاال برادرش با ب

 با و رفتن او همراه پدر و برادرشیبلند ز یخداحافظ یبا صدا

 او و خواهرش را یزند دخترک مکالمهین حدس میاسیمحمد

 .دهینش
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 ن ویاسمیدهد که نگران وصلت یاسر حق میته دلش به محمد

 ظاهر مومنانه و حسن خالفرضا باشد، خانواده خالهاش بر یعل

 

 

 یو دردسر ساز ینهایک یداند، آدم هایشه نشان میکه هم یتین

 .بودند

 هیمان دارد، از بقیش ایرضا که به حسن اخلق و پاکیبه جز عل

 نیندارد، نگران است نکند هم ین خانواده دل خوشیا یاعضا

 .ر قرار دهدیخواهرش را تحت تاث یبا زندگیز یپس زدن ها

 حاج خانم سر جا نگهش یرود که صدا یبه سمت اتاقش م

 ومده بود؟یاسر امروز نید محمدیدارد: سیم

 است و کمتر یسرد و جد یگردد، زنیبه سمت مادرش بر م

 : نه انتظاره خودشیدهد، درست شب یاحساساتش را برزو م

 اد؟ید بیداشت

 .کشدمی یدزدد و آهمین یاسینگاهش را از محمد
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 ده و پوستیکش یه پدرش شده، ابرو هایچهره مردان هاش شب 

 شیق چشم هایعم یاهیمحکمش، تنها س یره و فک استخوانیت

 .ه مادرش طوبا شدهیاست که شب

 

 

 !رضا رفت؟یعل -

 اون پسره که اصلد: یگویم یتکان داد و با دلخو ر یمادرش سر

 کرد یون خداحافظیگر ین االن با چشم هایبا هم همیومد، زین

 .م چه دردش شدهیدیه نفهمیمن و زک و رفت، اصال

 ؟یبهش نزد یمادر تو که حرف

 .کند به مادر تا برود: نه نزدمیپشت م

 .دیدهد: اما خودش شنیو در دلش ادامه م

 . دیرژ لبم را تمدکنم و یام را با حوله پاک میشان یپ یعر ق رو

 ت رویانرژ ید حسابیجد ید: شاگردا یگویدا با خنده میپارم

 .رن هایگیم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

380 
 

 خوادیتو پهلوش م یک کپه چربیآورم: آخه ین مییم را پایصدا

 .شکمش رو هم برقصونه

 دندانش مشخص ین درخشان رویزند که نگیمستانه م یقهقه ها

 .شهیشود: خب الغر میم

 

 

 دیم سف ین بکارم، دندان هاینم نگدندا یکند رویدلم هوس م

 .شودیبا تر مین زیاست و با نگ

 .اندازمیم را میبندم و کوله پشتیم را م یبند چکمه ها

 !؟یمونیا منتظر مامانت می مم با هیبر -

 لم ازیف یک سرید یم مامان تا آخر شب باشگاهه، باینه بر -

 .اتداور مسابق یره و بفرسته برایدختر بگ یک کارایمناستیژ

 قد بلند و یرود، دختریبا مادرش م یخداحافظ یدا برایپارم

 .کندین باشگاه را اداره م یالغر اندام است، با کمک مادرش ا

 یدا ژن الغریشوم پارممیمن که هر چه بخورم چاق  خالفبر 
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 ک همبگر بزرگ سفارشیشه بعد باشگاه ین همیهم یدارد برا

 .دهدیم

 همبرگر از بوفه باشگاه با هم ستادهام تا بعد سفارشیمنتظرش ا

 .میبه سمت خانه برو

 یرو یرقصند و گاه یبرف آرام آرام درون آسمان م یپوشه ها

 .نندینشیصورتم م

 

 

 .به تن کرده است یماه است و هوا رخت زمستان یل دیاوا

 .است یادآور خاطرات تلخ می یرا دوست ندارم، برا یزمستان یهوا

 ض کرد،یشد تعومیز نیچ چیه د را بایآرامبخش خورش یگرما

 .استخوان سوز و تلخ زمستان یمخصوصا سرما

 چم،یپ میکه به تن دارم را محکم تر. دور خودم  یچرم یپالتو

 ن حالیدارد با ا ییبایکه انداخته ام فقط جنبه ز یشال بلند

 .ردیدهانم را بگ یآورم تا جلویآن را باال م یکم
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 ن است، دو روز ازیاسیب محمدیر اعتراف عجیذهنم هنوز درگ

 ا هنوز دریب گذشته و من گویمقدمه و عج یآن اعتراف ب

 نیاسیتوانم باور کنم محمد یبرم و نمیق به سر میعم یخلس ها

 یهمچون من تقاضا یمحله، از آدم یمرد معتبر و با آبرو ینیحس

 .ازدواج کرده

 ساده بود تا یه ابراز علقهایشتر شبیالبته اعترافات آن روزش ب

 چون او ازدواج و ییدر قاموس انسان ها  یرخواست ازدواج، ولد

 یت هرگونه شکینکه با جدیدهد، مخصوصا امیک معنا را یعشق 

 

 

 دانستم هدفش از ابرازیگر میرا در ذهنم برطرف کرده بود و د

 .ستینجسمانی عشق سوءاستفاده 

 ک همبرگر بزرگیشود، با یدا چرت افکارم پاره میبا آمدن پارم

 ید : آماده ایگویشود و با دهان پول میدر باشگاه خارج ماز 

 !م؟یبر
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 .ل بستمیآره دختر قند -

 نییظبط را پا یکنم، صدامیعمو پارک  یدر خانه یجلو

 شین شده بود صدایدا سوار ماشیکه پارم یآورم، از لحظهایم

 .باال بود

 کند، اول گمانم سمت ویب میمرا تعق یکنم کسیاحساس م

 یلیخ یرود ولیگفته بود، م محمدیاسینکه  یسیمامور پل یسو

 .شومیزود متوجه اشتباهم م

 یشه هایبلند با ش ین شاسیک ماش یب کننده من صاحب یتعق

 م آب ین روز هایبود، پس احتماالً از جانب مزاحم ا یدود

 .خوردیم

 نیمحکم به سمت ماش یخورند، با گام هایوند میم بهم پیابروها

 .رومیم

 .یکشد: به به خانم عصبان مین ییشه را پایش

 یدونیم: خوبه میگویکنم و با خشم میم یدندان قروچها

 .دات شدهینجا پیم و باز ایعصبان
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 . زند: سوار شو دخترین را میسر داد و قفل ماش  یخنده مستانها

 مگه مزاحیدم دیار، باهات به توافق ر سیدر ن ید مسخره بازیوح -

 !؟ یینجاینم ایبیبازم م یمن نش

 ک مدت رو با منیمنم بهت گفته بودم ازت خوشم اومده،  -

 !افتهینم یبگذرون اتفاق 

 توجه از کنار یخواهم بمیفرستم، میرون یب کالفگینفسم را با 

 داید: شیآمیاده شده به سمتم ین پینش رد بشوم که از ماشیماش

 .صبر کن حرف دارم باهات

 

 

 دانمیم و میهست اندازم، وسط کوچه یبه دور و برم م ینگاه 

 سر در آوردن یفضول برا یه هاین االن همسایممکن است هم

 .به در کوچه سرک بکشندیک غریاز علت حضور 

 ینن جلوید، برادر و پسر عموم ببینجا آبرو دارم وحیمن ا -

 .افته، برو دنبال کارتیشر راه م یدر
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 یبش ینجا هستم تا تو راضیندارم، ا یاز کس یمن که ترس -

 .یایم بهمراه

 ش را با حرص فشار بدهم، پسرک سرتق ازیخواهد گلویدلم م

 .ستمین یاز رفتارش راض  ، اصالیخود راض

 شومینش میسوار ماش یزیاز آبرو ر یریجلوگ ین حال برایبا ا

 !ه؟ینم حرفت چیرون، ببیم بین کوچه بریم: فقط از ایگویو م

 ع پشت فرمانیبندد، سریلبش نقش م یق رویعم یلبخند

 .شودیشسته و با دنده عقب از کوچه خارج من

 ینیزش چ یکشم و از حس عطر سرد و تند و تیم یقینفس عم

 .افتدمیم یبه ابرو

 

 

 ، عطرمحمدیاسینن یافتم و حضورم در ماشیش میاد دو روز پی

 یکه هر چه سع ییحضورش و حرف ها یم و خنکش، گرمایمل

 .رفته بودگ یرم باز هم قلبم را به بازیده بگیکردم ناد 
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 ن عادتیند و من ایآدم ها دوست دارند دائم به خود دروغ بگو

 .را مدتها بود که داشتم ییدروغگو

 نیگفتم و آخریاز خودم فاصله گرفته بودم، دائم به خود دروغ م

 .ندارم ین علقهایاسین بود که من به محمدینش ایو بزرگتر

 تر شده است،شید بیچون و ح یدن مزاحمیدلم با د  یاد هایاما فر

 تب دادن ادامه دهم، من او را دوسین خود فریتوانم به ایگر نمید

 .داشتم و دارم

 اید از همان نگاه اول درون محضر خانه، یداند، شامیچه  یکس

 نه سپر کرد و بریآن مرد مزاحم س ینه جلویکه در مد یآن روز

 .دیاد کشیسرم فر

 که م شد، چند شب بود یپناه ترس ها که یا آن شبی

 !دم؟ ید یگر کابوس نمید

 نیحاال که درون ماش یاد است که حتیز یقدرت جاذبه او به قدر

 .د نشست هام تمام ابعاد ذهنم را حضورش پر کردهیوح

 ک رستوران فست فودیر چراغ یکند، زیک گوشه پارک مید یوح
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 ارمیرم بیا غذا رو بگمییم داخل صحبت کن یبر یا ید: میگومیو 

 نجا؟یا

 شلوغ پارک کرده، ییت من برده و در جا یبه حساس یکه پنیاز ا

 شوم ومیاز گارد سختم خارج  یشود و کمیالم راحت میخ

 بسه یک آب معدنیخورم فقط یم: من شب فست فود نمیگویم

 .برام

 !؟یچاق بش یترسمی -

 .رودمیکنم و او خندان به سمت فست فود یسکوت م

 ده شوم و پا به فراراینش پین لحظه از ماشیتوانستم همیکاش م

 تین مزاحم سمج با جدیا ید جلویدانم بایخوب م یبگذارم، ول

 .رمیهوده او را بگیال باطل و بیفکر و خ یرفتار کنم و و جلو

 وارهید، ددهیمقلقک م را یبدجور اشته ا یریهاتداگ پن یبو

 یجد یدهم و با لحنیبزاق حلقه زده در دهانم را قورت م

 !د حرف بزنم شما تو کتت بره؟ یبا یونم: من به چه زبیگویم

 .د : با زبان مهر و محبتیگویبا همان دهان پر م
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 کیشل یشود صدایکنم که موجب میصورتم را با انزجار جمع م

 .بلندش به آسمان برود یخنده

 یکردم دختر خودمونی، فکر میزهایدختر تو چقدر پاستور یوا -

 .یباش

 .ستمیشم با تو نبا یخودمون یغرم: با هرکسمیدر دلم 

 !؟یرو تمومش کن یشه مسخره بازیم -

 نیکردم ایفرستم که گمان میم یسپس در دلم به خودم لعنت

 .را دارد یاست و ارزش هم صحبت یآدم منطق

 ... میرین و خوردم با هم میبذار ا -

 ام، االنم اشتباه کردم همراهت شدم تویچ کجا نمیمن با تو ه -

 .تش رویخص نه ش یدار ینه جنبه دوست

 نکه فرصت خواستمیر از ایکار کردم؟! غیدا، مگه چیتند نرو ش -

 ؟ییآشنا یبرا

 نمونده، من یگه باقید یم : فرصتیگویآورم و با خشم میجوش م

 .خوام ازدواج کنممین ماه یآخر ا
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 کندیشود، سپس شروع میره میبهت زده به من خ یبا چشم ها

 .دنیبه خند

 دایمثل پ یبه سر کردن آدم دست یبرا یمیقد یوههایش -

 .یکرد

 و یمزاحم یدونیلبم نقش بست: ا پس م یرو یپوزخند

 .خوام دست به سرت کنمیم

 ن ماهیهستم، آخر ا یمن جد ید ربانیخوب گوش کن وح یول

 یوستگه دور و بر دیک خانواده آبرو دار ازدواج کنم و د یقراره با 

 .رو خط بکشم یو مهمون

 .نمیم ببیو دور و بر زندگخوام تو ریگه هم نمید

 .م داشتیم و نخواهیبا هم نداشت یچ صنمیمن و تو ه

 : دیگومیزند و با خشم یپوزخند م ین بار اوست که سرد و جدیا

 یکه از جنس مرکز فرار  یافتن یدست ن یدایباور کنم ش یعنی

 ؟یک خانواده سنتیخواد ازدواج کنه، اون هم البد با میبود حاال 

 ن حال اصلیکنم، با ایکه گفتهام لعنت م یدرو غ خودم را بابت
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 نیدوارم ایشتر با او ندارم و نداشتم و امیبه ارتباط ب یعلقها

 ...دروغ شر او را کم کند

 نکه باوری. ا ید ربانیوح یفرض کن آقا ینجوریقا همیاره دق -

 .ستیمشکل من ن یکنینم

 ه یتوج دا من اصالیدهد: اما شیبه نشانه تاسف تکان م یسر

 .خوام دست ازت بکشمینم یعنین یشم و اینم

 نکه دنبال پسرا راهیغرور و تکبرت رو دوست دارم، ا

 ین دروغ مسخرهاینکه با همچیباست، پس فکر ایبرام ز یافتینم

 .دست ازت بکشم و فراموش کن

ه ب: از االن منو خودش را به من نزدیک میکندتمام  یسپس با گستاخ

 .مزیت بدون عزهمراهعنوان 

شوم، با خشم خودم راعقب میکشم و یمور مور م نزدیکی اش از

 .میغرم:به من نزدیک نشو عوضی 

 کند و ضربهین میع من او را به شدت خشمگین حرکت سریهم

 کوبد: بتمرگ سر جاتیم به من ینسبتاً محکم
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 .دارم یمن باهات شوخ یفکر کرد

 جهزند، با وحشت متویخواهم در را باز کنم که قفل را میم

 .افتادم یشوم در مخمصه بدیم

 .کردمیدور اعتماد م یید به صرف آشناینبا

ه با فریادش از ترس برم کینش میچ ماشییبا خشم دستم را سمت سو

 نکن دست ی، کاریر لعنتی: آروم بگدرخود جمع میشوم

 .روت بلند کنم

 بغضم یبه سخت یآورند ولیم فشار م یم به سد چشم هایاشک ها

 متونینم ین در رو باز کن لعنتیزنم: باز کن ایاد میرا پس زده فر

 .ک لحظه هم تحملت کنمی

 .شودیشتر میب خشم درون چشم هایش

 نی، قفل ماشن که لحظه ای حواسش پرت میشودیهم

 .دومیابا ن میزنم و با عجله به سمت خیرا م

 گذرد، ازمیستم اطرافم چه یآنقدر حالم خراب است که متوجه ن

 .شومیمام وجود متنفر مبا ت ید ربانیوح
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 .ت کرده با او همراه شدمیشتر، که خریاز خود احمقم ب

 تپد و جرئت نگاه کردن به پشتمیقلبم به شدت در م

 .داشته باشد یف د و قصد تال یایترسم دنبالم بیرا ندارم، م

 لرزد و تماس را بریشماره او م یدستم رو یدانم با چه فکرینم

 .کنمیقرار م

 نم،یبیشه مین لحظات خود را درمانده تر از همید چون در ایشا

 .کس یتنها و ب 

 .که نگران حالم شود یدارم که همراهم باشد، نه پدر ینه برادر

 ابد،یمی، قلبم آرامش یمردانهاش در گوش یدن صدایچیبا پ

 گر جرئت ندارد اخطار بدهد بودن با او غلط است، جرم یعقلم د

 .م شده یاست و خطرناک، حاال او هم تسل

 !دا خانم؟یم شالو سال -

 .نیاسیم: محمدیگویدو رگه و لرزان م ییبا صدا

 دایپرسد: الو شمی یمشهود یشود، ب ا نگرانیمتوجه حال خرابم م

 لرزه؟ی؟ ! چرا صداتون مییخانم کجا
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 ک یابان شلوغ یک خیاندازم، درست وسط یبه اطراف م ینگاه 

 .ستادهامیپل ا یطرفه، رو

 .ترسمیم یلی، فقط خدونم کجامینم -

 ن یه، آخریر گریزنم زیبلند م ییشکند و با صدایبغضم در گلو م

 !بود؟ یسته بودم کینطور گریکه ا یبار

 یصال رویکه من با است یدرست آن شب شوم است، همان شب

 زانو نشسته و زجه یسخت و سفت آن باغ رو یسن گفرش ها

 .زده بودم

 !تو؟ ییکجا یدا مردم از نگرانیالو الو ش -

 .دونممیدونم نینالم: نمیم یبه سخت

 منو یدا دارید : شیآینش میفه و خشمگدا گفتن، کالیش یصدا

 یست بگین یا نشونهای یکوفت یک تابلویدختر،  یدیسکته م

 ؟ییکجا

 تدن اسم تابلو با سرعیا دیکنم، میج به اطراف نگاه یگ یبا حالت

 .ابان... هستمیم: خیگویم
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 .، آروم باش فقط آروماومدم اومدم دختر -

 .رو قطع نکن یلطفاً گوش -

 . میگویم ین را با اوج درماندگیا

 !شده؟ یچ یف کنیتعر یخوامیکنم، ینه قطع نم -

 :میگومیبا هق هق 

 .ده بودمیمن فقط ترسمن فرار کردم  -

 .د بهم نزدیک میشد ید نباینبا

 ن طرفیصدا، تا ا یش و گرفتگیفشرده شدن دندان ها یصدا

 !؟نزدیک بشهجرئت کرده بهت  ید: کیآیمخط 

 .ید اون لعنتیم: وحیگرمیبلند  ییبا صدا

 بلند ییزنم و با صدایم را چنگ م یدهم، موهایسپس ادامه نم

 د آنقدر هم بد نباشدید رفتار لحظات قبل وحیزنم، شایزجه م

 . ادآور خاطرات شوم گذشته استمییبرا یول

 اد همیز محمدیاسینن ک به خانه عمو است، آمدیابان نزدیخ

 شومیکه کردهام م یدنش تازه متوجه کاریکشد، با د یطول نم
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 رد، چهیگمیت وجودم را در بریو عصبان یو احساس شرمسار

 !نجا باز کردم؟یاو را به ا یکردهام که پا یفکر

 .ابان استیه دادهام و نگاهم به خیپنجره تک یسرم را رو

 یحاال نگران شده، ولساعت ده شب است و احتماال مامان تا 

 .دهد به فکر برگشت باشمیآرامش االنم اجازه نم

 شود،یباعث م محمدیاسیند  یشد یر لحظات قبل و نگرانیتصاو

 .لبم نقش ببندد یمحو رو یلبخند

 نزدیک شدنش به من نبود یآنقدر نگران بود که حواسش پ

الش راحت شد سالمم نفس عمیقی کشید و ینکه خیو بعد از ا

 .به رویم زد لبخندی

 من که حاجآقا خوانده بودمش به یبهت زده یسپس با صدا

 .دیخودش آمد و عقب کش

 دانستمیمن م یطان فرستاد، ولیهم لعنت بر ش یچند بار

 .دهیما امشب بدجور دلش سر یحاجآقا

 !ش است؟یزند : نه که دل خودت سر جایب میو وجدانم نه
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 .مین نشسته و سکوت کردهایاست در ماش یقیدقا

 .ن در حال پخش استیاز ظبط ماش یم سنتیمل یقیموس یصدا

 و یامروز یشه دنبال پسر هاین چه بعد او هممیچه قبل را

 امشب یمردن و باکلس بودم، ول ییافه هایپ و قیروشنفکر با ت

 متعصب یخته به آغوش مرد یاز همان پسر ها گر یکیاز دست 

 د و آهنگشیساده داشت و پژو سوار م یکه ظاهر یو مذهب

 .داد، پناه برده بودمیگوش م یسنت

 یب ین کمیاسیمحمد یالبته به کار بردن واژه متعصب برا

 .بود یانصاف

 .متعصب را شک داشتم یبود، ول ین مذهبیمحمدحس

 ده خودت و ارزشینکه عقیآمد، ایم یکج فهم یتعصب از رو

 .ینیبرتر و مقدم بب یزیت را بر هر چیها

 با جهالت همراه بود و من شک داشتم شهیتعصب کورکورانه هم

 .ن گونه باشدیا یش رویکه مرد موجه پ

 ن تایکه زم یشده بود، من ین که دلبسته همچون منیهم اصال
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 داد اویداشتم، نشان م یدهایو عق یآسمان با او تفاوت فرهنگ

 .جا ندارد یتعصبات ب

 ثاعچگاه بیزورگو بود، ه یو گاه ی، مذ هبیرتینکه غین ا یاو در ع

 .منطق است یمتعصب و ب ینشده بود حس کنم مرد

 قضاوت ید برایما تنها چند ماه بود و با  ییالبته که عمر آشنا

 .دادمیشتر صبر و تحمل به خرج میک آدم بی

 

 

 شوم ویده میرون ک شیان افکارم بیش از میدن صدایبا شن

 . کنممینگاهش 

 .م و زنده شدمنجا مردیاز خونه برسم ا یدا من امشب تا وقتیش -

 و تونم نگرانت نباشمیدم نمیبارها و بارها با خودم فکر کردم، د 

 .ت ندمیبهت اهم

 شه زدهین سرعت تو وجودم ریبا ا  ین حس چه جوریدونم اینم

 .رمیدهاش بگیتونم ناد یشه و نمیگه نمیحاال د یو عمق گرفته ول
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 ؟ینکمیاندازد: بگو تو هم مثل من فکر یمنتظر به من م ینگاه 

 ابان نگاهیدزدم و به خمیقش  یعم یمشک ینگاهم را از چشم ها

 یدونم چیگفتم: من نمیم به او میها ید از نگرانیکنم، با یم

 .میبا هم تفاوت دار یلیخ یلیبگم، آخه من و تو خ

 ، که اگهیدون ید: نگو نمیگوین میخشمگ یو کم کالفه ییبا صدا

 .یزدیبهم زنگ نم یدونستینم

 به قول خودت یگهایا هرکس دیپدر، برادر، عموت  ینکه به جایا

 .قلبت با من همراهه یعنی یبدون فکر کردن بهم زنگ زد

 

 

 کند، غرقیم یمن هم اعتراف به عاشق ینکه او دارد به جایاز ا

 .شومیمبهم و ناشناخته م یحس

 شک دارم قبل که مدتها بود فراموشش کرده بودم و اصال یحس

 !ا نه؟میحسش کردها

 ک باریدا یزنم: شمیب یبه خودم نه یلرزد ولیت و دلم مدس
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 ر ویدو ساله ترس و وحشتت فاصله بگ یهم که شده از پوست ه

 .قلبت گوش کن یبه ندا

 گذارم، با تعجب به سمتمیم محمدیاسینکت  یدستم را رو

 ریش سخت و نفسگیچرخد، چقدر نگاه کردن به چشم هایم

 شدمینکه وسوسه مین ا یعشه در ین مدت سه ماه همیاست، در ا

 یمبهم و ناخواسته به آن دو گو یش غرق بشوم ترسیاهیدر س

 .داشتمیشبق رنگ مرا از نگاه کردن باز 

 من سخته برام اعتراف کنم، مدتهاست پشت نقاب غرورم اجازه -

 حاال دارم خودم اعتراف یکم بشه، ولینزد یچ مردیندادم ه

 .کنم که بهتون علقه دارمیم

 

 

 دا،یشه شیزند : باورم نمیش برق مید چشم ها یآیم لبش کش

 .هفتده هجده ساله رو دارم یاحساس پسر ها

 تو هم بهم یعنیکشد: میصورتش  یرو یدستش را چند بار
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 .ستمیمنطق و زورگو ن ی؟! در نظرت به مرد ب یحس دار

 ، شمایستیکند: نه نیت میاو به لب من هم سرا یحاال لبخند

 حس نکردم ید، من لحظهایتقل نکردبهم من یحس بد اصال

 .بسازه یره و ازتون آدم افراطیمنطق شما رو بگ یتعصب جلو

 آرام بخش ییدهد، سپس با صدایبا نگاهش نوازشم م ییگو

 .د: خوشحالم که جوابم رو گرفتمیگویم

 ن فردایخواد همیدلم م یست ولین یفرصت مناسب امشب اصال

 میکه دار یدین و عقا گه درباره تفاوت ها مویدرست با هم د

 .میصحبت کن

 نیک ا ین که نزدیز همیرستوران گلد ینظرتون درباره صحبت تو

 ! ه؟یابونه چیخ

 ش را باالیابرو یدزدم. با کنجکاومیخندم و نگاهم را یز میر

 !حرفم خنده داره خانم؟ ید: کجایگویانداخته م
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 کردم حاجآقا ( بایشتر نخندم: خب فکر نمیگزم تا بیلب م

 .انیر بیامر خ یطعنه) بعد بله گرفتن به مادرشون بگن برا

 . خورهیت شما نمیپ و شخصین قرار و مدار گذاشتن ها به تیا

 م حاج خانم، منیقض اوت نداشت یدهد: اول کاریتکان م یسر

 ک خانم  ساله، فکرمیک مرد  ساله هستم شما هی

 طهبه واس یازیما ن یبا سن و سال و تجربه ها میکنم آدینم

 !نش داشته باشهیکردن والد

 م،یم و صحبت کنیم مفصل با هم آشنا بشیاز داریدر ضمن ما ن

 .میذاریان میبعد حتما خانواده ها رو در جر

 من اول با عقل یدا ولیش ینیبیمنو م یدونم تو چجو ریمن نم

 چ وقت اجازهیرم و هیگیم میسنجم و بعد تصمیو منطق م

 ن و مذهب ندارهیهم به د یکه ربط یاشتباه یدم سنت هاینم

 .ر بذارهیم تاثیزندگ یرو یمیبلکه نشأت گرفته از تعصبات قد

 ! ه؟یحاال بگو نظرت درباره رستوران و قرار فردا چ

 .حاجآقا بگه یم: هرچ یگویطنت میبا ش
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 ن لفظ حاجآقایمن ا ید: ایگوین مین روشن کردن ماشیدر ح

 .رو از زبون شما بندازم

 ن هوایزم یاست، تضاد آفتاب داغ و سرما یخنک زمستان یهوا

 .را متبوع کرده

 یک سرمایداغه  یلیآفتاب زمستان خ ید: وقتیگومیمامان 

 .ن در راه استیسنگ

 کیر یدلپذ  ین هم مثل گرمایاسینکه محمدیترسم از ایم

 د یشد یک سرمایوجودش  یباشد، در پس گرما  یآفتاب زمستان

 .در راه باشد

 م دارم قبل از رفتن بهیاست، تصمک ساعت  ظهر ینزد

 .ل به پاساژ برومیوسا یک سرید یخر یرستوران برا

 .موقع خروج از منزل با مسعود چشم در چشم شدم

 ارث پدرش را از ییشه سرد و خشک است، گوینگاهش مثل هم
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 .آدم طلب دارد

 

 

 ریشب که دیرود، دیزده و به سمت اتاقش م یدنم پوزخندیبا د

 نیر گوش عمو شدم، ایش زی، متوجه پچ پچ ها به خانه برگشتم

 .گرفتیاحمقانه نشأت م یپوزخند هم از همان بدگمان

 د بهیاندازم، برود به درک من که نبایباال م یال شانهایخ یب

 .را به خودم تباه کنم یگران زندگیض دیخاطر سوءظن و فکر مر

 ینگاه ینیکنم سنگینم بشوم که حس میخواهم سوار ماشیم

 .ن استم یرو

 ده به سمتیآسوده کش ینفس یدن کسیچرخانم و با ند یسر م

 .رومیابان محل قرار میهمان خ

 .کنمید میال راحت خرین ماهم را گرفته بودم و با خیحقو ق ا

 یروشن سبز آب یب رنگ هایقواره دار که ترک  یچند مدل روسر

 .زرد بود یو نارنج
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 ها هم یه روسرک بیف رنگ نزدیجلو باز با ط یدو دست مانتو

 .خرمیم

 

 

 یم را صندل ید هایروم تا خرمین یبا دو دست پر به سمت ماش

 .ن بگذارمیعقب ماش

 یبلند و لختم رو یشانهام افتاده است و موها یشالم رو

 .م رها هستندیشانهها

 ن بگذارمیماش یم را رو ین مجبورم پاکت هایباز کردن ماش یبرا

 ده ویسرم کش یرو یآرامشالم را به  یکنم دستیکه احساس م

 .د خانم یستاده: دست پر شدیپشت سرم ا

 گردنم مور مور یش روینفس ها یار از حس گرمایاخت یب

 .شومیم

 نجایم: شما ایگویلرزان م ییشوم و با صدایدر خودم جمع م

 ! د؟یکنیکار م یچ
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 !م؟یادت رفته قرار گذاشته بودی -

 هکه در گذشته افتاد ین بودم، مخصوصا بعد اتفاقات  یدختر خجالت

 .بود

 

 

 بهم هجوم یبین احساس عجیاسیهر لحظه کنار محمد یول

 .جان و لذتیمانند خجالت، ه یآورد، احساساتیم

 .د یم ساعت زودتر اومد یخب شما ن -

 نکه خودتیاوال شما و دوم شخص جمع رو کنار بذار، دوم ا -

 .یهم زود اومد

 یت ها در غرقه هام، تخیشویم یسنت یبا هم وارد سفرهخانه

 آنجا یبا وسط سفرهخانه هم هوایز یکنار هم قرار دارند. آبنما

 .را خنک و مطبوع کرده

 غذا را مقابل یم گارسون منویقبل از آنکه شروع به صحبت کن

 .ردیگیمان م
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 میدهم تا برا مین یاسیگذشته، منو را به محمد یدایبه عادت ش

 .انتخاب کند

 ه کنم و خودم رایک مرد تکی ینه هاخواهد، به شامیدلم  یگاه 

 که بشود به یم مردانیف که در طول زندگیبه او بسپارم، اما ح

 .ده بودمیآن ها اعتماد کرد را ند

 

 

 مه ویک پرس خورشت قید:  یگویبه گارسون انداخته، م ینگاه 

 .فسنجان

 ایرود، انتظار داشتم کباب یم باال میابرو یاز انتخاب خاص او تا

 ن در همه ابعادیاسیمحمد ییرش دهد، اما گوسفا یزید

 .با تصورات من تفاوت دارد یتیشخص

 دهاش با آن فکیدوزم، صورت کشیگر به چهرهاش چشم م یبار د

 .دارد یت خاصیش کمرنگ جذابیمحکم و ته ر

 غه خود دارد ویت یکوچک رو یک برآمدگیکه  یاستخوان ینیب
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 !بیعج ییچشم ها

 هیپر رنگش شب یابروها یدگیر کشیش در زیچشم ها  یمشک

 .ز مسخ کننده استیسحرآم یک گوی

 خشن یش ظاهرش را کمیابرو یگوش ه یدگیره و بریپوست ت

 .کرده

 ک خشونت دوستیش یت چشم هایدر پس معصوم ییگو

 .وجود دارد یداشتن

 

 

 یار مردانه باشد، نه او حتیک مدل تمام عین یاسینه که محمد

 ساده را یک چهره معمولیت  یهات ها در نین جذابیبا وجود ا

 یب ین اسطور هایاسیدر نظر من محمد یل داده بود، ولیتشک

 .ر بودینظ

 د زدنید: دیگویطنت میند با شیبینگاهم را که م یرگیخ

 .ت بانوینامحرم معص
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 .ک نظر حلله حاج آقای -

 م که حرفینجا هستید: خب ا یگویپاشد و میم میبه رو یلبخند

 .دمونیق و عقایمون عل یم درباره زندگیبزن

 رسد، سکوتیما از راه م یهمان لحظه گارسون با سفارش ها

 .شودینمان برقرار میب یکوتاه

 کنم ویم فکر م یزدید میکه با ییتا رفتن گارسون به حرف ها

 د تا آخر عمریکه شا ییایرسم به آن شب شوم فوبیآخر م

 !همراهم باشد

 

 

 !گفتم؟مین یاسید درباره آن شب هم به محمدیا با یآ

 د از خورشت فسنجان ییم: بفرما یآیش به خودم میدن صدایبا شن

 . یشیعاشقش م ینجا بخوریا

 خورم، مزه ملس فسنجان را دوستیاز غدا م یبا خجالت قاشق

 .دارم
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 .چکانم تا ترش تر شودیکنار بشقاب داخلش م یمویاز ل یکم

 !؟یزند: ترس دوست داریبه چهره ام م ین لبخندیاسیمحمد

 !د؟یخورین میریشما البد ش -

 .پسندمیشتر میمن دنبال اعتدال هستم بانو ملس رو ب -

 !هیعال یک قاض ی یاعتدال و عدالت، برا -

 یت و بار بزرگیشغل ما مسئول ینجور بوده باشه، تویدوارم ایام -

 .کنهیم ینیدوش انسان سنگ یرو

 .شهیم مشم و خواب از چشم هام حرومیک پرونده یر یدرگ یگاه 

 مان و توکلمیعادت کردم و اگر ا یدگن مدل زنیهست به ا یمدت

 .ومدمیبه خدا نبود از پا در م

 

 

 دهدین نشان میاست و ا ین حرف ها کامل جدیموقع گفتن ا

 شغل ینیحس یدارد: درسته آقا یژه ایت ویش اهمیکارش برا

 .دیدار یسخت
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 !د؟یدرباره من بدون یخوایم یخب شما چ

 د به بشقاب غدا: سر سفره صحبت کردن درستکنیاشاره م

 .م تا صحبت کنمید نهار رو بخورییست بفرماین

 شود،یان سفارش بدهم که او مانع میخواهم قلیبعد از غذا م

 .د ما شدیف عقابحث بر سر اختال یبرا ین هم شروعیهم

 .ون بکشمیسفره خونه قل یخب من عادت دارم تو -

 به یدرهم و لحن یآمده با اخم هادر  ین بار از پوسته مهربانیا

 که حکم همدم یدم دخترید: منم اجازه نمیگویم یوضوح جد

 .همچین کاری بکنه یعموم یجا یمن رو داره تو

 به جلبیک غری یون چقدر براین پک زدن شما به قلیا یدونیم

 !توجه کننده است؟

 نید ما از همیف عقاقاً اختالیم: دقیگومیزنم و مینه یدست به س

 و نی، قلشه، موت رو بپوشون مردم نبیننیشروع م جا

 ...رین بمینرو بش ی، مهموننکش جلب توجه نکنی

 کنترل شده قهقهه ییشوند و با صدایک باره باز میش به یاخم ها
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 .زند: نفس بکش بانویم

 !ده بودم نه؟یشوم، خنده اش را ندیبکرش م یمحو خنده

 کند،یم یقرار یبآن چال کمرنگ گون هاش  یدل زبان نفهمم برا

 ،یاشتباه یآن هم عاشق مرد ین بود عاشق شوین عذاب ایبدتر

 .ا تفاوت داردیک دنیش با تو یها  یخوبهمه یکه با  یمرد

 هم نبودم دوست نداشتم خانوم همراهم یمن اگه آدم مذهب  -

 .بکنه ین کاریهمچ

 ین مکانیدن تو همچیون کش یهستم، بنظرم قل یمن مرد معتبر

 .باشه یو جلفکار سبک 

 !ک زنمیدگاه شما جلفه. چون من ین از دیا -

 دن شما نظریون کشیبه قل یت زده درباره یمن با نگاه جنس -

 .ندادم

 .دم خانمین کار رو خودم هم انجام نمیا

 . میسنگ هامون رو باز کن ید بهتر باشه اول کاریشا

 رو یک کار اشتباهیکه خودشون  ییمن جز اون دست از مردا
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 .ستمیدونن نیجنس مونث بد م یدن و برایام مانج

 یک زن بده و گناهه برای ید و بند برایپرده و ق یاگه رابطه ب

 .مردم به همون اندازه اشتباهه

 هر یدگاه من بده برایدن از دیون کشیا قلینوشیدنی اگه خوردن 

 .ت بدهیدو جنس

 .ستم که خودم رو برتر از جنس زن بدونمین یمن مرد

 نن رفتار ها رو انجام دادیه من ایشب یاز آدم ها یلیخمتاسفانه 

 خشک یم به آدم هایل بشیو باعث شده تو ذهن شما ما تبد 

 یسع یمان قویمن در کنار ا یمقدس و متحجر و ضد زن، ول

 .هم داشته باشم یدارم تعقل قو

 

 

 ج ه شیکنار عقل و خرد نت یتعصب ول یعنین در کنار جهالت ید

 .یشه آزادگیم

 یان برسد، بنظرم منطق یش به پایکنم تا حرف هایوت مسک



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

413 
 

 .ن حرف و عملیکرد، اما شعار زده، فاصله بود بیصحبت م

 ین با آزادیعمل د ید، ولیداد ییبایز یخب شما شعار ها -

 .منافات داره

 یک سر یرو یجه پید، در نتیبزن یشما هر چقدر هم دم از آزادگ

 .ها منافات داره یآزاد ید که با بعضیارزش و اصول هست

 .مثل حجاب و با روابط آزاد دختر و پسر

 ک مدتیم، بعد یشه متفاوت هستیرو دو تا اندیمن و شما پ

 ن تفاوت هایکه از سرمون بره، ا یعاشق ی، حال و هوایزندگ

 .کنهیجلوه م

 یمن عصبان یها یاون وقت شما از پوشش من، رفتار من آزاد

 . خستهشما  یها یرید و من از سختگیشیم

 

 

 تیو در نها یج هش جنگ و دعوا و دلخوریشه نتینها م یاهمه ی

 .تنفر
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 کردم پشت پا یکه  ساله باهاش زندگ یتونم به اصولیما نم

 .دیخواین رو نمیه شما، مطمئن هستم شما هم ایبزنم و بشم شب

 ک سال بود و فقطیداشتم، عمرش  یک بار ازدواج ناموفقیمن 

 به روح و جسمم ضربه یبه قدر ییجدا یم، ولیدر دوران عقد بود

 سرم آورد که تا ییک سال بالیکه در طول اون  یزد و اتفاقات 

 . ستیمدتها اثراتش قابل جبران ن

 یشم که از روز اولین نمین، من منکر ایاسی، محمدینیحس یآقا

 د، امایشما نلرز یدم و بهتون محرم شدم دلم برایکه شما رو د

 یمشترک فقط عشق کاف یک زندگی یرابهم درس داده ب یزندگ

 .ستین

 همچون یداند که پس زدن عشق کسمیکشم، خدا یم یآه

 .است ین تا چه اندازه سخت و نشدنیاسیمحمد

 .یجدا کن یرا از جسم یجان یخواهیم ییگو
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 که جوانه نزده قرار بود خشکانده شود یعشق یقرار برا یقلبم ب 

 .بودن یزند، اما چه کنم که چارهایزجه م

 گهید: ما مناسب هم د یگوین میغمگ یمحزون و لحن ییبا صدا

 .هیقت کتمان نشدنیحق یدونم سخته ولیم، میستین

 مثل من منع یاز ازدواج با دختر یاز لحاظ شر ع یشما حت

 .دیشد

 ؟یریدهاش بگیناد یخوایم

 ن نوشته ازدواج با شما گناهه؟یشرع و د یکجا -

 دیگید مین، اون وقت شما دار یالد ین من اومده ال اکراه فید یتو

 !ازدواج من با شما گناهه ؟

 یخاک  یکره یرو یآدم هاهمه یدا خانم، به اندازه ین شیبب

 .قه وجود دارهید و سلیعقا

 ن نامزد سابقیستن که مثل هم فکر کنن همین یچ دو نفریه

 تیدر نها یمشابه شما داشت ول ید یشما حتما در ظاهر عقا

 .دینبود و جدا شد نتونیب یتفاهم
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 کنم که با شما به تفاهم برسم،میخودم رو  یت سعیمن نها یول

 .قه هامون رو بفهمم و بهش احترام بذارمیف سلاختال

 خط قرمز ها و چهارچوب ها دارم که دوست یک سری یاز طرف

 دگاه خودم کاملین خط قرمز ها از دید، ایت کنیدارم شما رعا

 .ر شمامونه نظمیمعقول هست، فقط 

 شت ر به او فرصتید و خواست ب یم دلم لرزیست اگر بگویدروغ ن

 ده بودن زنین شرط ازدواج هم عقیب زد، اولیعقلم نه یدهم ول

 .و شوهر است

 ده بودین ظاهراً با من و خانوادهام هم عقیگفت که راممیراست 

 اش گذاشتم متوجه شدم او در وجودشیپا به زندگ یوقت یول

 صین خصای، و البته شعور ندارد، ایرت و مردانگیبه اسم غ یزیچ

 ناست که او از آ یذات  یژگیک ویده فرد ندارد بلکه یبه عق یربط

 .محروم بود
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 ن مرد با تمامیکنم، ایمنتظرش م یق به چشم هایعم ینگاه 

 !ش ارزش فرصت دادن که دارد نه؟ یها یخوب

 !د رفتار کنم؟یست اگر با او همچون وحین یانصاف یب

 

 

 عقلم یسک کنم، اعتماد کنم ولیخواهد بعد مدت ها ریدلم م

 .یشومیمان یزند نکن پشیاد میفر

 ج هیک بار اعتماد کردم نتیترسم بهتون اعتماد کنم، یمن م -

 ...بزرگ و حاال یاون شد شکست

 لب یکمرنگ رو یلبخند محمدیاسیناندازم، ین مییسرم را پا

 .خانمدا  ید : شیگومیف یلط ییدارد، با صدا

 .شنودیگوشم قلبم م یش را به جایآخ که صدا

 .م : بلهیگویآرام م ییبا صدا

 !؟یبهتون قول شرف بدم که مراقب احساساتت هستم چ -

 ین حجم از لطافت در وجود مردیآورم، ایسرم را با سر عت باال م
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 .ب استین عجیاسیمانند محمد

 العقل وده و مسلک او زن را ناقص ینکه مردان هم عقیمگر نه ا

 ! دانند؟یطان میار شیفه و دستیضع

 

 

 رت ویکنند تا غیشان را محروم و پنهان مینکه زن هایمگر نه ا

 ن عاملن فسق و فجوریشان را به رخ بکشند و از فساد ایمردانگ

 !کنند؟ یریجلوگ

 ن همهین طور نبود؟! چرا این مدت ایدر ا محمدیاسینپس چرا 

 کندیم یا دارد نقش بازیآلطافت و محبت در وجودش نهفته؟! 

 !نگونه است؟یت او ایا واقعی

 !؟یدت بذار یعقا یبه خاطر من پا رو یخوایشما م -

 .ست خانمید من با داشتن شما در تناقض نیفعل عقا -

 ا بودیط محیم، بعد اگه شرا یرو بهم فرصت بد یخوام مدتیم

 .میکن یرابط ه مون رو جد
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 افه من یبه شکل و ق یست، همسرتون آدمیبراتون سخت ن -

 باشه؟

 !دش هم مخالف با شما باشه ؟ یبره، عقا یآزاد بپوشه، مهمون

 

 

 نمون احترام بذاره ویو عشق ب ییوند زناشویبه پ ینه تا وقت -

 .ستیرفتارش معقول باشه نه سختم ن

 !دا خانم؟یبپرسم ش یتونم ازتون سوالیم -

 شوم،یم مضطرب یدادم درباره گذشتهام باشد. کمیاحتمال م

 .دییم : بله بفرما یگویکشم و میبه شالم م یدست

 باشگاه ید و تویرو رها کرد یدندانپزشک یبه خوب یچرا رشتها -

 !د؟یکنیکار م

 زه بودن و نبودن رایصحبت مان مسئله دوش ین که ابتدایاز ا

 .شوممیده دل گرم ینپرس

 هکبود اد وادارم کرده یز ید سال گذشته مادرم با اصرا ریآیادم می
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 ب گذارم تا اگر به دلم نشست، ییا ز دوستانش قرار آشنا یکیبا پسر 

 . ندیایبه منزل ما ب ییآشنا یخانواده پسر برا

 یا نبودنم و نامزدیدر همان قرار اول پسرک درباره دختر بود ن 

 راه نشان داده بود یده بود و همان ابتدایبهم خوردهام پرس

 .است ن تنهییهدفش از ازدواج فقط پا

 

 

 .بود یلیتحم یک رشت هیم : چون یگویدر پاسخش م

 م بعد آنیتوانستم بگوینم ینبود، ول یاً جواب صادقانهاسالمم

 .نه به خودم نگاه کنمیکردم د ر آیجرئت نم یشب شوم حت

 زکردم خودم را ا ینکه بارها و بارها از خودم متنفر شدم و سعیا

 .ن ببرمیب

 لب یناتم را رد کردم و با نمره هافراوان امتحا ینکه با سختیا

 .ترم آخر را گذارندم یمرز

 دبه حالم نکرده بو یکه البته کمک یروانشناس یینکه با راهنمایا
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 یدن و آزاد یان رقصیبه ورزش رفتم و آرامش از دست رفت هام را م

 ز رایتوانستم همه چیتوانستم حداقل االن نمیافتم، نه نم مییها

 . مین بگویاسیبه محمد

 .پرسدینم یبه بحث ندارم و سوال یشود علقهایمتوجه م

 گفت شما ویپرسم: خواهرتون ممین بار نوبت من است که یا

 !ن ماجرا درسته؟ید، ایدختر خاله تون با هم نامزد هست

 

 

 و یبعد س یبا ازدواج کنم ولیدوست داره من با ز یلیما درم خ -

 انتخاب یر براعقل و شعو یپنج سال سن خودم به اندازه کاف 

 .ندهم دارمیهمسر آ

 ن ازدواجییتو سن و سال پا یو مذهب یسنت یشتر خانواده هایب -

 من براید؟ ! ایازدواج نکرد یو پنج سالگ یکنند و چرا شما تا سیم

 ! بهیعج

 اسریت بود، محمدین ماموریا رفت، محمدحسیپدرم که از دن -
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 یکه برا  یاهرست سالش بود، من بودم و مادر و خویک بیهم نزد

 .کردنیم یقرار یزشون بدجور بیمرگ عز

 .کردم یخواهرم پدر یست اگه بگم برایاغرا ق ن

 اله بود و من  ساله نصفس  -ن موقع فوت پدرم  یاسمی

 .ن بودمیاسمیش یاون رو پ یرفتم حجره باقیوقتم و م

 دونستم بهشیفه میداشت و من وظ یخواهرم مدتها افسردگ

 .کمک کنم

 

 

 اسر قبول کرد کمک من فروشگاه ویش بود که یل پپنج سا

 یعنمیحجره ها رو اداره کنه و من فرصت کردم تو به علقه خود

 .کار تو رشته حقوق برسم

 از راه یشه منتظر بودم کسیو کار شدم، هم یر زندگیبعدم درگ

 دیانقدر طول کش یخ زدهام رو گرم کنه ولین قلب سرد و یبرسه ا

 . د شدم یکه پاک ناام
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 بعد مدتها یوقت یگم تو نگاه اول ولیدم، نم ینکه شما رو دیتا ا

 کابوسش یم قلبم گذاشت و اجازه داد برایبا به حر یدختر

 .دیآرومش کنم دلم لرز

 .شودیرود و روشن نمیم یباز یموقع برگشت دوباره رخش تو

 .گردممین بریاسین محمدیبه ناچار با ماش

 مدت سکوت کردهام و او هم دارد، تمام میخانه عمو نگه  یجلو

 .نزده یحرف

 .میریم بگیم را بکنم بعد تصم یباز هم به من مهلت داده تا فکر ها

 

 

 کنم، دلم خلوتین را ترک میماش یکوتاه یبا خداحافظ

 .د به منزل عمو بروم یندارم و با یچارها یخواهد ولیم

 .مدهیرون میب کالفهآن نفسم را  یدن شلو غیاط و دیبا ورود به ح

 ستاده و دارن همیا یگ آش نذرید ین پایریم و شیرا و مریسم

 .زنندیم
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 .خوردن هستند ییوان در حال چایا یبابا و عمو هم رو

 !د؟ یدیم یپرسم: چه خبره آش نذرمیبا تعجب 

 ادتید: فردا محرمه دخترم، یگویستاده میزن عمو که کنارم ا

 رفته ؟

 نجورین ایهد برود به اادم نبوده که بخوای م اصالیخواستم بگویم

 که ید زن عمو و کسانیبه عقا  یندارم، ول یمراسم ها اعتقاد

 .گذارمیمعتقد هستند، احترام م

 .نذرتون قبول باشه زن عمو -

 گ رو تا خدایر دیک هم بزن ز ید: برو یگویزند و میم یلبخند

 .حاجتت رو بده

 

 

 مکنیزند و من فرصت ممیخوشبختانه مامان زن عمو را صدا 

 .ت خودمان پناه ببرمییبه داخل سو

 داخل گوشم یخزم و هندزفریم میر پتویحوصله ز یخسته و ب
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 دن مامان در چهار چ وب در و اشار هاشیگذارم، اما با د یم

 مادر مهربان سالمپرسم: یرا از گوشم خارج کرده م یهندزفر

 !شده؟ یزیچ

 ؟یپرسد: از صبح تا حاال کجا بودمیمشکوک  یکم یبا لحن

 نکهیر ایم : غیگویچرخانم و با طعنه میسرم را دور و بر اتاق م

 !هم افتاده؟ یگه ایخونه عوض شده اتفاق د

 جواب پس دادم که بار دومم باشه؟ یمن ک

 .یشیدم مادر، چه زود ناراحت میخودم پرس ینگران یبرا -

 . د بودم، بعدم رستورانیخر -

 ؟هم همراهت بود یکس ایگه  یاندازد بل: تنها دیش را میابرو یتا

 از شهاب چه خبر، یکنم حواسش را پرت کنم: راستیم یسع

 ست؟یداش ن یمادر زن و پ یاتراق کرده خونه

 

 

 بگم مادر، یند: آخ چینشید کنارم میآیجلو م یمامان با ناراحت
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 دا با تویگم شیبهش م یام، هیدا نمیکنه بخاطر شیبهونه م

 . دهیمشکل نداره گوش نم

 نم دردشیزنم ببیم : شب زنگش میگویزنم و میم یپوزخند

 ه ؟یچ

 بوسد، به عادتیزند و سرم را میم یلبخند یمامان با خوشحال

 ن نوازشیبرد و در حمیم فرو یموها یگذشته ها دستش را ال

 یخوشحال شدم، ول یلید: خدا که بهم شهاب رو داد خیگویم

 ولبود اون هم داشتن دختر بود، ده سال ط یک حسرتمیته دل

 وکه از بهشت ریک تید تا باالخره خدا تو رو بهم داد، انگار یکش

 .تو بغلم گذاشتن

 :شود، ما مان ادامه دادیباعث رخوتم مم ینوازش موها

 یک آدم اشتباهیزم خانم دکتر من دلبسته ینکه دختر عزیت ا ا -

 .قرارش داد یتیتو بد موقع یر زندگیشد و مس
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 یگذشته، فکر نکن یمم به تو چفهیمن مادر نم یدا فکر نکنیش

 .نمیبیرو نم یکردیاون روزا که خودتو تو اتاق حبس م

 که با یک طرف ماجرا پسریارم، چون یخودم نم یبه رو یول

 .خبر باعث غفلت من و پدرت شد یاون از خدا ب ین الکیتضم

 دونم دارهمیمن  یول یالیخیدرسته منصور خودش رو زده به ب 

 .خورهیه مت غصیتو و زندگ یبرا

 .بخاطر دل نگرانمه مادر یایکجا م یریپرسم کجا میاگه م

 .یو شکست ینم خورد شد یگه طاقت ندارم ببید

 مجلل بود، نه یزندگ ید تو یدختر من خانم دکتر من االن با

 تیش کنه اونم به نیپسرش خواستگار ینکه زن عموت برایا

 ارن ویبه پشتت هزار جور حرف در ینکه در و همسایبچه، نه ا

 . رنیل لقمهاش بگیفام یر پسرایپ یبرا

 .دستانش یکارم رویکنم و بوسه میبه صورت ناراحتش م ینگاه 

 خود خواه و سربه هوا سخت یمادر بودن سخت است، مادر دختر

 .تر
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 سوزند،میما  ید، پدرم و او از درون به خاطر زندگیگویدرست م

 ک یدر مواد ش که به خاطر مصرف یبه خاطر دارم دو سال پ

 .آمد یت به کلنتریرضا یگرفته بودنم، پدرم برا یمهمان

 گفتند یبه چشم خم شدن کمر پدرم را وقت»: دخترت مواد 

 مصرف کرده« دم.  ید

 کردم و بعد از آنمیمصرف مواد بود که  ین باریهرچند آخر

 یبود، ولنوشیدن نوشیدنی ها غیر مجاز گار و یفم سن خالیبزرگتر

 رقگر هرگز بید

 در عمق یکمرنگ یدم و رد دلخور یرا در نگاه پدر ند یشاد

 .نگاهش بود

 ن جدایش که من از رامین است که از دو سه سال پیهم یبرا

 .اد شدهین زیریش یبابا رو یها یریشدم، سختگ

 م در گذشته و حال بازخواست یهرگز مرا به خاطر رفت و آمد ها
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 . ز متفاوت استیه چ ن همیریش یبرا یکند، ول یکرده و نم ینم

 خواس تین نگران بود و میریدانشگاه رفتن ش یبرا یاو حت

 ن طوریده که ایمانعش شود، حتما چشمشان به خاطر من ترس

 .کردندیرفتار م

 

 

 شان آن ین از من که گند زدم به آبرویشان سوخت، ایدلم برا

 ین ضرر هایو بعد شراکتش با رام یهم شهاب که از سر عروس

 .به بابا وارد کرده بود ینیگسن یمال

 درد دل محمدیاسینخواهد با مادر درباره میک لحظه دلم ی

 ن هم که بچه تریرینبودم، ش یمیکنم، با دوستانم که آنقدر صم

 .از آن بود تا سنگ صبور و محرم اسرارم باشد

 امان من امروزم -» کنم یمکث م« سر قرار بودم.  ییک آقایبا 

 زند: پس باالخره حصار دورت رو بازیم مامان نرم نرمک لبخند

 ؟یکرد
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 !ن پسره؟یهست ا یحاال ک

 ده و املیترش یر پسر  سالهیک پیم: یگویم یبا بدجنس

 یمادر دوباره خودتو بدبخت ن کن یوا -

 رستوران بودم، همون که تو حج ینین حسیاسیبا محمد -

 .همسفرم شد

 

 

 روشن شده،مادر  یک باره هزار چلچراغ در چشم هایبه  ییگو

 ن پسره که حاجیدا؟! همیش یگیپرسد : راست میبا ذوق فراوان م

 کرد ازش؟میف ین تعریآقا صالح

 .آره همون پسر -

 ید: انشاهلل خوشبخت بشیگویم یدوار یرد و با امیگیدستم را م

 .یمادر، فقط حواست رو جمع کن که مثل گذشته اشتباه نکن

 یارم و کش و قوسگذیم ینیس  یرا هم تو ین کاسه نذریآخر

 .دهمیبه کمرم م
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 حس میکنم کسی نزدیم شده است.

 دنیچید است، اما با پیکنم بابا باشد، هرچند از او بعیال میاول خ

 . روندیم در هم فرو میبمش که رگه دار است اخم ها یصدا

 .دایکشم تو چشم هات نگاه کنم شیخجالت م -

 ه ماههن سیهم یم: برایگویم یزنم و با تلخیم یپوزخند

 !؟یازم نگرفت یسرا غ

 ام صاف صاف تویشود: آره رو نداشتم بین میش غمگیصدا

 که برات دشمنه یچشمت زل بزنم و بگم با شوهر سابقت کس

 .ک شدمیشر

 ؟یک شدیچقدر ازش متنفرم و باهاش شر یدونستمی -

 سالهام با آن ته یگردم، برادر  و خورده ایبه سمتش برم

 ر یه پیرود شبیم یدیکه رو به سف ییقه هایش پر رنگ و شقیر

 .مردان شده است

 یبرد و با دردمندیش فرو میان موهایم یدستش را عصب

 م سر و سامون بدم خواستهید: هر وقت خواستم به زندگیگویم
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 .ف شد و اجازه ندادیحانه ردیز و درشت ریر یها

 .هاش یو سفر و مهمون یاز پول قر و فر خانم گرفته تا دور هم

 خواستم بچهیدا، چند سال بود میخورد ش یبه خرجم نمدخلم 

 ین حقوق کم من و توقعات باالیدم با ا یدیم یم ولیدار بش

 .شهیشه که نمیحانه نمیر

 

 

 حانهیشد و رین روز به روز بهتر میرام یت مالیاز اون طرف وضع

 ن داداشم چه وضع ویکرد تو سرم که ببین رو چماق میهم

 .داره یزندگ

 نیک رامیکه داشتم شر یها یو با ته مونده سرما  ت کردمیخر

 .شدم

 ین پسر در حق خواهرم چه ظلمیاون لحظه فراموش کردم ا

 .زود گذاشت تو کاسهام یلیجه اش رو خدا خیکرده و نت

 خودت رو گردن یعرضگ یم: لطفاً بیگومیزنم و یم یپوزخند
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 .من ننداز

 دازد: درستان یم م یزند و دستش را دور بازومیتلخ  یلبخند

 .عرضه یرتم هم بیغ یکه من هم بیکوچ یآبج یگیم

 .معرفت یبرات تنگه ب یلیاما دلم خ

 .کشدیسرم م یکشد و دستش را رویسپس مرا در آغوش م

 نازک داشت، و یمهربان و دل ین بود، قلبیشه همیشهاب هم

 ن دلیآمد. که البته بخاطر همیحانه به شدت کوتاه میدربرابر ر

 

 

 یداد آن مار خوش خط و خال حساب یود که اجازه ماش بینازک

 .ردیاش را به دست بگیافسار زندگ

 که در ین را بخاطر آن رفتار نا به جا و اشتباهیکه رام یروز

 قبالم مرتکب شده بود پس زدم و حلقه را به مادرم دادم تا به

 .کنمیدست مادرش برساند را فراموش نم

 دهعه کریدر برابر خانواده ما شاتبرعه خود و برادرش  یحانه برایر
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 را یم برادرش نامزدبدراد از من است و به خاطر سابقه یبود ا

 .بهم زده

 شه مهربانمین را پشت گوش شهاب خواند که برادر همیآ نقدر ا

 .برادر زنش یه من شد و حامیبر عل

 یحانه آمد و مرا با نوازش بیک روز هم با توپ پر شده از ری

 .ته و شکسته تر از قبل کردرحمان هاش خورد 

 نشاند یش نمیت کوبنده شهاب را سر جایآن روز اگر بابا با حما

 !شد؟یدانم سرنوشتم چه م ینم

 دانستممیش یها یها بد ین بود، با همه خوبیاما خب شهاب هم

 .مرا دوست دارد

 

 

 حانه با شکم برجسته در حال خوردن آش است که مامانیر

 انه مشخص نشده هنوز؟ف رضویزم تکلیپرسد: عزیم

 بگم واال به خاطر مامان ید: چیگویآورد و ممینگاهش را باال 
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 نینداره ها رام یبابا مشکل یعنیخوان تا سال صبر کنن، یم

 .رهیسر بگ یذاره عروسینم

 تعصب و یکس یرو یزنم، او از کین میدر دلم به رام یپوزخند

 !رت داشته که حاال بار دومش باشد؟یغ

 .آورمیجوش م یواقع  ین به معنایریبا سوال ش

 !نکرد؟ یحانه جون مستانه آشتیر -

 د: نهیگویم یده د و با دلخوریبه صورتش م ینیحانه چیر

 هش رو گرفت و رفت دنبال ینمک به حروم مهر  یدختر ه

 .شیزندگ

 شوم، بهیم یو عصب کالفهن باشد ینکه در جمع صحبت رامیاز ا

 !پرسد؟ یفته نرفته که مدارد زنش ر یمن و خواهرم چه ربط

 .رومیاط میشوم و به سمت حمیحوصله از جا بلند  یب

 

 

 خودم یختم و به زندگیرید کم کم خاطرات تلخ او را دور میبا
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 .دمیرسیم

 .رمیده بگیتوانستم ناد ین، را نمیاسیز محمدیشنهاد وسوس هانگیپ

 زان بر من غلبه نکردهین میاحساسات به ا یچ گاه در زندگیه

 .ر شده بودمینطور درگیکه حاال ابود 

 .اندازممیم را باال یرا پشت سرم، با تعجب ابرویدن سمیبا د

 ید: وقت داریگویند با اخم میبمیخودش  ینگاه مرا که رو

 !م؟یحرف بزن

 دم همراهیز مردانه پوشیک شومینم، ینشیکنار حوضچه م

 .شان استیشانه ام پر یم آزادانه رویو موها یساپورت مشک

 یش را جور یده و روسریک چادر گلدار پوشیمن  خالفبر او 

 .ره صورتش درونش تنگ افتادهیبسته که دا

 چین حجاب کرده وگرنه هینچنید به خاطر وجود شهاب ایشا

 .ده بودمش ین طور ندیوقت ا
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 ین تو مینکه صحبت راید: به خاطر ا یگویند و مینشیکنارم م

 !؟یشد کالفهمجلس بود 

 نیم: رام یگویاندازم و میباال م یخورم، شان هایاز سوالش جا م

 .من مرده یوقته برا یلیخ

 یدیجد یبه زندگ یخوایم یعنید: یگویق از دل میعم یبا آه

 !؟یفکر کن

 مکه باال آورد یزیستم که چید، در هر صورت انقدر هول ن  یشا -

 .و دوباره بخورم

 ودر گل یکند، سپس با بغضیصورتش را از مثال من جمع م

 شنهاد مسعود و زنیپ یبرا ییدت جایجد ید: تو زندگیگویم

 !عمو هم هست؟

 را یاز کبود یشوم، رد کمرنگیره مینش خیغمگ یبه چشم ها

 .کرده است پنهانش کند ینم، با کرم سع یبیگونهاش م یرو

 شوم، از زن و عمو و مسعود نه بلکه از او که سادهمین یخشمگ

 . خودش را باخته
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 ن یا خودت به ای ینظرم رو بپرس یایت خواسته بزن عمو از -

 ؟یدیجه ر سینت

 کند،یش را شل میگره روسر یگزد تا بغص نکند، کممیلبش را 

 .ش ورم کرده و راه نفسش را گرفته باشدیبغض در گلو ییگو

 گردن دخترک به یهم خونم رو یپسرعمو یرحم یباز هم رد ب

 . کندمی یمن دهن کج

 یتو  یکس یگه احساس من برا یکه د چ کدوم گفتم حاالیه -

 ...ام ازت خواینکه خودم بین تر ایست سنگین خونه مهم نیا

 شود و خشم درونمیتواند ادامه بدهد. دستم مشت میا نمیگو

 د و نظریا یخودش ب یجوشد، زنش را کتک زده بود تا با پایم

 !من را بپرسد؟

 !کنم؟یم یاو من احساس شرمسار یدانم چرا به جاینم

 شنهادش فکریک لحظه هم به پی یم : حتیگویت میبا جد
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 .مرده متنفرم یکنم، از هرچینم

 

 

 :میگویم یکند، با دلخورینفس راحت او مرا ناراحت م یصدا

 .تت کنهیاذ ید بذارینبا

 شیدزدد و با انگشت ها  یکشد، نگاهش را میفهمم خجالت میم

 .دخوایخب اونم بچه م یکند: منو دوست داره ولیم یباز

 !ه؟ین چه دوست داشت یزنه. امیده زنش رو یبه گور باباش خند -

 ،یداشته باش یک نقصی ید: وقتیگویزند و میتلخ م یلبخند

 به یکنیشه کم کم عادت میف میکم کم اعتماد به نفست ضع

 .خوردن یدن و تو سریحرف شن

 .نهییآدم و عالم سرم پا یکه دارم جلو ین مشکلیمنم االن با ا

 رت کنند،ین نکن، اجازه نده تحقیرا با خودت همچینکن سم -

 به بچه است؟ یمگه همه ارزش زندگ

 خورد ینجو رید : کاش عاشق نبودم تا ایگویکشد و میم یآه
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 .نشم

 

 

 افتد، مسعود ازیشود، نگاهم به پنجره میاز کنارم که بلند م

 ین مر د ینکه همخون چنیکند، از ایرا نگاه ممیپشت در به س

 .شومیزده م باشم شرم

 یر باشد برا یش یهر کس یبه جمال شهاب که جل و یباز گل

 .دلسوز و مهربان است یهمسرش مرد

 ن نقطهیبه ا محمدیاسینمن و  یزندگ ینکه روزیاز فکر به ا

 .رد یگیبرسد، وحشت وجودم را فرا م

 شد افساریشنهادش بشوم، کاش میال پیخیتوانستم بیکاش م

 .به او ندهم یجازه سرکشرم و ایدلم را در دست بگ

 .اط خانه را پر کرده استیکل ح یجر و بحث یصدا

 فشاردیان چنگش میاسر را در میقه محمدیرضا که یدن علیبا د

 .زند، خونش به جوش آمدیک میرک یو حرف ها
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 :دیگومیو محکم  یجد ییکند و با صدامیبه سمتشان پا تند 

 ! نجا چه خبره؟یا

 

 

 رکند و با خجالت به برادر بزرگتیرها مرضا را یقه علیاسر یمحمد

 م؟ید متوجه نشدیس یاومد ینگرد: ک  یم

 صداتون رو ینجوریهم یخواستمیومده بودم یالبد اگه من ن -

 .دیکن یزید پشت سر و آبرو ریبنداز

 اسریشود، چرا که او بلند تر از میاز خجالت سرخ  یرضا کمیعل

 . کشدیاد میفر

 اندازد، از او انتظار سبکیمسر ایبه  یجد ین نگاهیاسیمحمد

 .رضا جداستیرا ندارد، حسابش با عل یسر

 یین خونه حرمت داره و تا حاال توش دعوایادت رفته ایاسر ی -

 !نشده؟

 شود: درستیر میاسر سر به ز یوار بشنود، ید تا دیگویبه در م
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 . دید سیفرما یم

 :دیگویکشد و میرضا با خجالت دستش را پشت سرش میعل

 ینم کسیبیم یوقت ینداشتم ول یاحترام یبه خدا قصد ب د یس

 ...م من نظر دارهیبه حرم و حر

 

 

 غرد: د اللیچفت شده م یآورد و با دندان ها یاسر جوش می

 ن رو کهیاسمی یشناسیشو نمک به حروم، اگه منو نم

 .ستین ییا یح یب ید محمد علیتو قاموس دختر س یشناسیم

 ادیخواهد فریشود، وگرنه ممیل ن الیاسیرضا از ترس محمدیعل

 ین نامش ب یخت، اگر ایریاشک مکنار دیگری بزند پس چرا زنم در 

 !ست؟یست پس چین ییایح

 افتد دستشمین نشانده یاسمیکه در صورت  یلیاد سیناگهان 

 گفت چه کرده حسابشیم محمدیاسینن به یاسمیلرزد، اگر یم

 .ن بودیبا کرام الکاتب
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 .گمیم یدم چینم به جوش اومد نفهمهو خوید یشرمنده س -

 !ن کجاست؟یاسمیپرسد: می یجد یبا لحن

 نیکوبد: ایرضا مینه علیزند و تخت سیق میعم یاسر پوزخندی

 .به زور بردش تو اتاق یوحش

 ید: تا وقت یگومیپاشد و میرضا یسپس نگاه زهر دارش را به عل

 شما رفت و آمد داره من پامو یتو خونه یقلب ین حاجیا

 .نجایذارم اینم

 .ادین دفعه هم اشتباه کردم اومدم، عزت زیا

 .شودید و با خشم از در خارج میگوین را میا

 دانست دستیکه اگر م ید، وایماند نگاه پر حرف سیرضا میعل

 .شدیم ییخواهرش بلند کرده چه غوغا یرو

 د،یترسمین یچ عهدیاش نه از پدرش نه مادر از هیدر زندگ

 ش به اندازهیبرا یابهت و نشان سرهنگ ن با آنیمحمدحس یحت

 .ن بزرگ نبودیاسیمحمد

 ن مرد خانوادهاش است و چقدریم و خط قرمز ایدانست حریم
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 .بسپارد ین مردیش را به دست همچیبایک روز زیآرزو داشت 

 نیاسم یدوار بود یدو طرفه باشد، ام یتا بده بستان خانوادگ

 .ش را بخردیآبرو

 . اید: همراهم بیگویمسرد  ین با لحنیاسیمحمد

 .روند یلرزان به سمت ساختمان م یبا دست و دل

 نمحمدیاسیب ه اطراف انداخته و کنار  یند، ن گاهیبین را نمیاسمی

 .ندینشیم

 

 

 !؟یین کجایاسم ی -

 کند و با عجلهیدا میر پیبرادرش دل ش یدن صداین با شنیاسمی

 .رودیبه طرف هال م

 دن بهیبا رس یدهد، ول یالرضا را گوشمیعل یخواهد حسابیم

 رضا قفل بر دهانشیعل یشان یده و پریدن رنگ پریهال و د 

 .ندینشیم
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 اغراق جگر یکه ب ینگران به خواهر ین نگاه یاسیمحمد

 !دختر؟ یاندازد: خوبیگوش هاش بود م

 رضا رایرود و عمل علین با ناز و خرمان به سمت برادر میاسمی

 .ردیگیده میناد

 د: داداشیگویگذارد و میه برادرش م نیس یسرش را رو

 ؟یشما برام حکم پدر رو دار یدونیم

 :شودیم یش جارید و اشک هایگومین را یخواهر  سال هاش ا

 رسه، اونمیاسر ین، هم نوبت یبعد شما و داداش محمدحس

 !برادرمونه مگه نه؟

 

 

 یکیاندازد: میده یشان و ترس یرضا پریبه عل یشاک یسپس نگاه

 .کنه یها حال یضنو به بعیا

 .شوهرش را به برادرش کند ید چقول یآیدلش نم

 نیکرد امید و گمان یرس میرضا را یحساب عل یتوجه یبا ب 
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 .ن کار استیبهتر

 شود یرضا مین خواهرش و علین متوجه جو متشنج ب یاسیمحمد

 خواهرش یکند، به خودش اجازه دخالت در زندگیسکوت م یول

 .دهدیرا نم

 ع بهین سریدن شماره محمدحسیخورد، با دیملش زنگ یموبا

 .رود تا با هم صحبت کنندمیسمت اتاقش 

 !شده؟ یداداش چ سالم -

 اهرو ر یاداره باالخره تونستم پرونده ربان یایزنگ زدم فردا ب -

 .بندازم، سرگرد فلح پرونده هم مسئول پرونده کردم

 .یت هاشون باشیان فعالیخوبه خودت در جر

 .رسونم یتماً خودم رو مباشه داداش ح -

 

 

 شد که ازیم یافتد، دو روزمیدا یاد ش یبعد از قطع تماس به 

 ش قدمیتماس با او پ یانصاف برا یخبر بود و دخترک ب یاو ب
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 .نشده بود

 .دیکشید نازش را مینکه بایغرورش را دوست داشت، ا یاز جهت

 دهد: هوم بلهیخواب آلود جواب م یبعد از چند بوق صدا

 .معرفت یخانم ب سالمبندد: یلبش نقش م یمحو رو یلبخند

 ت نهفتهیمین و آن صمیاسین محمدیگرم و لحن دلنش یصدا

 .اندازدیدا را به تپش میمش قلب شدر پس کال

 سالمد: یگویلرزان م ییشود، با صدایج میدستپاچه و گ یکم

 ...آقا

 سالمش بزند: ید به اسم کوچک صدا یآورد بایبه خاطر م

 !؟یخوب نیاسیمحمد

 یدا و با مهربانین گفتن شیاسین محمدیرود از امیدلش غنج 

 !شما رو بشنوم و خوب نباشم؟ ید: معلومه که خوبم صدایگویم

 

 

 ینکن، حاج آقا و قاض یانقدر دلبر یغرد: لعنتیدا در دل میش
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 .ن همه مهر و عطوفتیمملکت رو چه به ا

 شپ و پوشیت خالفدا بر یشود، شین متوجه میاسیمحمد

 .است، مخصوصا در ارتباط با او یو منزو یآزادش خجالت

 مش کردهکال یطنت چاشنیش یدا کمیخ شیباز کردن  یبرا

 !؟یشد بانو خشکت زده پشت گوش ید: چیگویم

 .من یاز دور ینکنه تو هم دلت تنگ شده و االن بغض کرد

 رم فقط سکوتید: نخیگویطنتش را خورده میب شیدا فریش

 .دیکن کردم تا شما صحبت

 ک رابطه تجربه ندارم، در واقعیشروع کردن  یاد تویمن ز

 !بگم؟ یدونم چینم

 .یباش یاد دختر خجالتیبهت نم -

 یناش یادیک ارتباط دو طرفه زی یبرقرار یبرا یستم ولیخب ن -

 .هستم

 خی مکم ک ینجوریدا، ایش یخواد با من راحت باش یدلم م -

 شهینمون باز میب
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 زنم ، در واقع طولیکه دارم با شما حرف م شهیهنوز باورم نم -

 یم، رفتارمون حالت عادیکشه تا من و شما بهم عادت کنیم

 .رهیبگ

 ظاهرم تو ارتباط با جنس خالفد من بریهمون طور که حدس زد

 .و دستپاچه هستم یخجالت یادیمذکر ز

 د علتش نداشتن اعتماد به نفس باشهیشا

 

 رود به نظرشیر فرو من به فکیاسیدا بعد از تماس محمدیش

 ک عشق و رابطه پر تنش را ندارد،یبا  ییایرو یالزم برا یآمادگ

 .تواند رد کندین را نمیاسیمحمد  یول

 مکالمه آخرشان را مرور یده و چند باریتختش دراز کش یرو

 از او خواسته بود با او مثل گذشته رفتار محمدیاسینکند: یم

 رشان به مکه را داشتهسف یطنت ها و جسارت هایکند، همان ش

 .باشد

 که دور خود یش سخت بود بعد مدتها از آن پوسته و حصاریبرا
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 .ارزشش را داشت یزندگ یده بود خارج شود، ولیکش

 ن غنجیاسیمحمد یها یمردانگ ید، دلش برایدروغ نبود اگر بگو

 رتیغ ین بینکه او درست نقطه عکس و مقابل رامیرفت و ایم

 .و نامرد بود

 بش داده بود و درستیظاهراً روشنفکرانه فر یا حرفهان بیرام

 .از داشت ثابت کرده بود ارزش اعتماد را نداردیکه بهش ن یموقع

 

 

 مانیهر دو ا یگذرد ولیآن دو نم ییا ز آشنا یهرچند مدت طوالن

 .دیگویشان دروغ نمیداشتند قلب ها

 رود کهیو درد دل به اتاق برادرش م یآوردن چا ین برایاسمی

 .شنودیدا را میمکالمهاش با ش یداص

 چیشود، برادرش هرگز با هیره میبا تعجب به در بسته اتاقش خ

 نگونه با لطافت و محبت صحبت نکرده بود و حاالیا یجنس مونث

 .در راه است ییگفت: خبر هایحس ششمش م
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 خواست برادرش ویدلش م یلیدوار بود اشتباه کرده باشد، خیام

 ن خواسته حاج خانم ه م بود، نگرانیند، ابا با هم ازدواج کنیز

 که یدانست در راه است و البته از کدورتیکه م یبود از جنگ

 .ردیرضا شکل بگین خانوادهاش و علیممکن بود ب

 خورد، با همان نگاهمیجا  میرضا پشت سرش کیدن علیبا د

 ن کرده بود،یش توهیکه به احساس و باور ها یسرد به مرد

 .نگردیم

 یاسر تنها نشان ب یرضا به خاطر در آ غوش گرفتن یعلت یعصبان

 .ن بودیاسمیاو به  یاعتماد

 

 

 توانست او را درکیرضا هنوز هم نمیعل ینکه بعد مدتها نامزدیا

 ده خاطریح هدار کرده بود، رنجیکند و با خشونت قلبش را جر

 .بود

 ز یش چقدر عزین برایاسمیتوانست درک کند سه برادر یاو نم
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 .هستند

 هک یاورده بود، از زمانیا نیاسر را به دنینکه مادرش یبا وجود ا

 ده بود و برادر یسرش د ین پسرک تخس را باالیچشم گشوده ا

 .کردمیخطابش 

 اسرین او و یکرد، بیگمان م یاعتماد یرضا با بیآن وقت عل

 .وجود داشته یارتباط عاشقانها

 انجام داده ن دندانش رایکه کار نگ یدا آدرس دندانپزشکیپارم

 .م فرستادیبود برا

 هم به آنجا یرگاه سریم گرفتم بعد از بردن رخشم به تعمیتصم

 .بزنم

 یک و ساختیش یک ساختمان بزرگ چند طبقه با سنگ کاری

 .مدرن مقابلم است

 

 

 ، چند یاندازم، دکتر غزل سارممیدکتر  یبه اسم آشنا ینگاه 
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 .کنمیاسمش را زمزمه م یبار

 .سابقم باش د یها یهمکلس از یکیاحتماال 

 .دهدیصورتم را نوازش م ینیدلنش یشوم، گرمایوارد مطب م

 .گریک سالن بزرگ با چند اتاق در کنار هم دی

 دهمیم یم از قبل وقت گرفته بود، اسمم را به منشیدا برایپارم

 .نمینشیک گوشه میو 

 جنب هام ین زنگ زده بود دائم ذهن بیاسیشب که محمدیاز د

 .کردیا مش ریهوا

 یزدم، هنورم برا یبه او م یبد نبود اگر بعد از کار دندانم سر 

 ن روزها داشتمیکه ا یجانیه ینگران بودم ول یارتباط با او کم

 .کردمیعوض نم یچ آرامشیرا با ه

 کشم، دکتر ماسک زده است،یدراز م یت دندانپزشکیونی یرو

 نه نگاهمن آورده و موشکافا ییند ماسکش را پایبمیمرا  یوقت

 .کندیم
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 قیعم یلبخند یدکتر غزل سارم یآشنا یدن چهرهیبا د

 .زنمیم

 ن دختریکجا ا ینکیشناسد، آن دخترک چاق عیابتدا مرا نم

 یعروسک ینینگ شده و بیژل خورده. و پرس یلوند با لب ها

 !کجا؟

 داید: شیگومیاندازد و با تعجب یبه نمرهام م یبا تعجب نگاه

 !دختر؟ یخودت

 .غزل خانم یم : چقدر خوشگل شدیگویدهم و ممیا تکان سرم ر

 شه مرتب و درسیهم یمن بود، بخاطر جزوه ها یغزل هم کلس

 .بود یمیخواندم با من صم

 !ا تو؟میمن خوشگل کرد یگیچرت م یدختر دار یوا -

 ینک و دماغ گوشتی؟! اون عین همه الغر کرد یا یا چجوریخدا

 !شد؟ یچ

 .ک کردم و برداشتمینکم الزیدماغم رو عمل کردم، ع -
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 درست ین مدت کجا بودیا یدختر، راس ت یخوشگل شد یلیخ -

 !؟یکه رفت یو رفت یترم آخر انصراف داد

 .م مشکل بودیکشم، مرور آن روز ها واقعاً برامی یآه

 :میگویعوض کردن بحث م یافتد، براینگاهم به حلقه دستش م

 ؟یکرد یبه به خانوم دکتر عروس

 گل انداخته یسوالش را فراموش کرده با گونه ها به سرعت

 :دیگویم

 ن مطب هم مال شوهرمه من یآره با استاد شفق ازدواج کرد. ا

 .ن تر رویسنگ یها یدم و اون جراحیرو انجام م ییبایز یکارا

 نکید عیگومیاش با استاد یینطور که با آب و تاب از آشنایهم

 .کندمی یانم را بررسصورتش گذاشته و د ه یرا رو یدندانپزشک

 .!نگ کنم؟یخواد برات بلنچیدلت م یراست -

 !جرم داره؟ یلیدندونم خ -
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 نگیار بلنچ یک ی یست سالیبد ن  یزم ولینه به اون صورت عز -

 دندونت ین رویبه نگ یبا تریز  ید جلوهیک لبخند سفی، یکن

 .دهیم

 ییبایهست تا ز ینکه کسینگ کنم، فکر ایشوم، بلچیوسوسه م

 .کندیشتر میند ذوقم را بییچهرهام را ب یها

 کند که از آمدنین کار غزل آنقدر سوال و جوابم میدر ح

 .شومیمان میسراغش پش

 ،خواهم درسم را ادامه بدهممی یا نه، کمینکه ازدواج کردهایاز ا

 .گریک سوال دیست و هزار و یشغلم چ

 ازبعد از تمام شدن کارم که حدود دو ساعت طول کشده است، 

 .شومیمطب خارج م

 دن شمارهیخورد با دیلم زنگ م یموبا یهمان لحظه گوش

 . بنددیلبم نقش م یق رویعم ین لبخندیاسیمحمد
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 دهم، نم نم باران دریرا جواب م یع گوشیخ زده سریبا دستان 

 .هوا را سردتر کرده است یابان کمیخ

 

 

 ! ؟ییدا بانو کجایش سالمپرسد:  ین میاسیمحمد

 ابونیم : خیگویاندازم و میسرم م یباال یتابلوبه  ینگاه 

 .ییکنار پل هوا یجمهور

 !؟یکنیکار م یاونجا چ -

 !؟یداشت یبودم، کار یدندون پزشک -

 ن هوا سرمای؟ تو ایام دنبالت، دندان درد داشتیخب من م -

 ؟ ینخور

 طنتینرم و پر ش یرود، لبخندمیش غنج  یهاینگران یدلم برا

 آمده ییبایک کاشت زی ینکه برایاز ا یزیزنم و چمیلبم  یرو

 .میگومین یام دندان پزشک

 لوس یکس یهم شده خودم را برا یق یدقا یخواهد برایدلم م
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 دل پژمردهام خرج یبرا یدخترانگ یدارد کم یکنم، چه اشکال

 !کنم؟

 محمدیاسین یبه رو یم لبخندیپا ین جلویبا نگه داشتن ماش

 .نمینشیم سالمزده و با 

 

 

 ..دهدیخوش عطرش مشامم را قلقلک م یبو

 فرستم، متوجه نگاهیشالم را پشت گوشم م یشگیبه عادت هم

 .شومیر هاش میخ

 .گوشم توجهش را جلب کرده ینگ هایحتما پرس

 رنگ پرس کرده بودم، البته ین زمرد یگوش چپم چند نگ یرو

 گوشم ییداد گوینشان م یاز دور جور یبود و موقت ول یچسب

 .راخ کرده باشمرا سوراخ سو

 .دیگویاهلل م یال یر لب ال الهیرد و زیگینگاهش را م

 ،ینا همه پرسیگوشم سوراخ سوراخ ها ا یک وقت فکر نکنی -
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 .زدم یقشنگ یبرا

 .زند و همچنان نگاهش به رو به رو استیمحو م یلبخند

 ک حلقهیم را با یاندازم، لب قلوها ینه میبه داخل آ ینگاه 

 .چانهام هست ین هم رویک نگی مده بودبا تر کرینگ زیپرس

 یبابا به شوخ یم حلقه نازک وجود دارد، گاهیگوشه ابرو

 گفتیم»  یچ به خودت متصل کردیچرا انقدر آهن و پ «

 

 

 .ن متفاوت بودنم را دوست داشتمیمن ا یول

 .گردممیبه طرفش بر محمدیاسیندن صدا یبا شن

 ؟یا پر کردی یدی؟! کشیدندون درد داشت -

 .ن اومدمیبلنچ و کاشت نگ ینه فقط برا -

 .گذرا به من اندازد ینگاه یر چشمیز

 !م: خوشگل شدم ؟یگویزنم و میق میعم یلبخند

 د به منم اطلعید: خب شما نبایگویم یکند، ولینگاهم نم
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 !ن کار؟یقبل ا یدادیم

 هنوز یعنیاندازم: اون وقت چرا؟ یکنم و ابرو باال میتعجب م

 .رمیشما اجازه هم بگ د ازینشده با یچیه

 دا خانم،یست شیدهد: نه نه منظورم اجازه نیسرش را تکان م

 د با دورانیم، بایگذاشت یک قول و قراریباالخره من و شما 

 . میبکن یک فرقی ییو تنها یمجرد

 یاتریید، ا ز منم درباره تغیپ و ظاهر من نظر بدیمثل شما درباره ت

 .یبپرس یتو ظاهرت بد یخوایکه م

 دمیتون رو بنده دیپ ظاهر فعلیا تیشما عمل شده  ینینکه بیا

 هم ید درباره انتخاب هایاز بعد شروع رابطه با یو قبول کردم ول

 .میگه نظر بپرسید

 ک مدل از دوست داشتنین یدا خانم، ایست شیت نین محدودیا

 .و عشقه

 شتر نظرات همیگه برامون مهم باشه و از اون بینکه ظاهر هم دیا

 .میرو بدونگه ید
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 ا ست، یش منطقیزان، حرف هایم آویشود و لب ها میافهام پکر یق

 ش رایش هایدن نظر من رین هم بدون پرسیاسیمثل اگر محمد

 ریکرد من حتما دلگمیجاد یش ایموها یتو یراتییا تغیزد یم

 !نخواسته؟ یشدم که چرا از من نظریم

 نینگ یلزف یز هاین آویا خالفد، بر یخوشگل شد یلیالبته خ -

 .ادیف تره و بهتون میظر یلیخ

 خوشگل یگیم یپرسم: جدمیپر از ناز  ییر و صدایدلگ یبا لحن

 !شدم؟

 

 

 م: پس چرایگویدهد و من ممید تکان ییسرش را به نشانه تا

 ؟یکنینگاهم نم

 کند : چون شما نامحرممیک گوشه پارک یزد و  ین بار لبخندیا

 ارتباط داشتن ینم رو برایاز قوان ین جا من کلیو تا هم یهست

 .ر پا گذاشتمیبا شما ز
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 شتریره بیخوام با نگاه خیشه، نمیداره کم کم چوب خطم پر م

 فرصت یفتم، نوازش و نگاه کردنتون انشاهلل برایگناه ب یبه واد

 .محفوظه خانم یمناسب تر

 !نداره یقصد و غرض نگاه کردن مشکل یده بودم ب یمن شن -

 از شالم را یکم آورده گوشهاینزدزند و دستش را یپلک م

 کنم تهینگاهتون م یوقت یرد: قصد و غرض سوء ندارم ولیگیم

 شم ویکه از خدا و خلق غافل م یلرزه، جوریدلم بدجور م

 .خوام ساعت ها تماشاتون کنمیم

 با یت و زمختین مرد با تمام جدیرد، چقدر ایگیم گر میگونهها

 .کردیلطافت صحبت م

 نمان نبود تا خودم را در آغوشش فرویب ین مرز هایکاش ا

 د و عطر دلیچیپ میرنگش را دور تنم  یبردم و او کت مشکیم

 .کردیزش مشامم را پر میانگ

 شوم و نگاهم متوجهیش از خلسه افکارم رها میدن صدایبا شن

 .شودیستاده میکه مقابلش ا یرستوران
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 ! ه؟یسنت ینجا هم سفره خونهیا -

 ک رستورانه که متعلقینجا یه خانم، ا کشد: نیرا م یتمرز دست

 .هم داره یقیر از سرو غذا بخش عصرونه و موسیبه دوستمه، به غ

 ان وعده خورد ویک میشه می یشام زوده ول یاالنه  شبه برا

 !کم گپ زد؟ی

 .شهیالبته که م -

 که یک و رسمیک رستوران ش یم مقابل او در یآیبه خودم که م

 ز ویاز به رزو میش که نیین هااحتماال از آن دست رستورا

 .دارد نشستهام یس ده  یسرو یگزاف برا یپرداخت مبلغ

 

 

 دیبع محمدیاسینمانند  یستیز و بپاش ها از مرد ساده زین بریا

 .است

 م باالیمت ها ابرویدن قیغدا را مقابلم گرفته، با د یگارسون منو

 .پردیم
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 ز وین بریده ایآورم: از شما بعیآنچه در ذهن دارم را به زبان م

 .بپاش ها حاج آقا

 اده تا منوید : پس هنوز فرصت زیگویزند و میمحو م یلبخند

 .د حاج خانمیبشناس

 د تایم : خب بگیگویر چانه زده میبعد از سفارش غذا دست ز

 .بشناسم

 ز بپاشید: من اهل بریگویمردانه م یداده با ژست یه به صندلیتک

 .ندارم ییخودنما  یستم، چون عقدهین یالک

 .کنم، مثل امروزیز و بپاش هم میکه الزمه بر یاما تو مواقع

 مگه من چندتا خانم دارم که باهاش بخوام قرار بذارم ؟

 

 

 ن همه کار کردن ویندهام خرج نکنم پس ایهمسر آ یاگه برا

 نگه دارم؟ یک یتلشم رو برا

 دل غافل یگم ایرم بعد میمین و میذارم زمیپس فردا سرم رو م
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 .ینبرد یو لذت از زندگ یمرد یحاج

 .م: دو از جونیگویر لب میز

 :دهدیکند و ادامه میبا مهر نگاهم م

 ن کهیا بود و همید بنده مال دنین و مذهب ما اومده نبا یتو د

 صانه بخواد سکه رو سکه بذاره یانسان پولش رو جمع کنه و حر

 یبرا یشه گفت بندگیکه خدا بهش داده لذت نبره م یو از زندگ

 .ا کردهیمال دن

 !د؟ یقانع شد ییبایز یخب بانو

 دیریم یجد یشما قانع نشد، جد یشه با استدالل هایمگه م -

 .دیکنیم یمنبر و سخنران یباال

 ه امسال بهید تک یاید، بینیمنو بب یها یحاال مونده سخنران -

 .رم سر منبریخاطر شما خودم م

 

 

 ؟یآخونداندازم: وا مگه شما یبا تعجب ابرو باال م
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 .پوشمیم یبله آخوندم فقط به خاطر شما لباس شخص -

 !گه؟ید دیکنیم یشوخ یدار -

 فهمم مرا دست انداخته، با حرصیش بازش میدن نیبا د

 !ه؟ین چه شوخ ین ایاسیم: واقعاً که آقا محمدیگویم

 .کردم به خدا یآورد: باشه بانو شوخیم وار باال میدستش را تسل

 م، خوشحالیمجالس روضه هست یبان امسال ما تو محله یول

 . دیایشم بیم

 .ام یم یستم ولینجور مراسم ها نینکه اهل ایبا ا -

 تونم ازتیآورم: میافتاده آن را به زبان م یاد مسئلهایسپس به 

 !بپرسم؟ یسوال

 : دیگوید میآیکه گارسون با سفارش ها به سراغ ما م یدر حال

 .مینجا هستین ایهم یالبته بر ا

 .رهیش میز داره ناباورانه پیمن همه چ ید برایدونیمخب  -
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 کبارهید، به یبود یو خشک یما آدم جد  ییاول آشنا یشما روزا

 نمد و حاال یتفاوت با شما دارم ابراز علقه کرد ییا یبه من که دن

 .امین مسئله کنار میکم ک م دارم با ا

 نان عشق و علقه یل ایقا دلیخوام دقینکه من میاول همه ا

 .متعارف رو بدونم

 د که قبلیمن متوجه شد ینکه شما حتما از صحبت هایدوم ا

 درباره اون یچ سوالیبه چرا ه یک عقد نا موفق داشتم و برام عجی

 .دیکنیگذشته نم

 و ین سیا ینکه تویخوام درباره خودتون بدونم، ایو در آخر م

 !ا نه؟یشما حضور داشته  یتو زندگ یپنج سال کس

 !دا بانویجاد کردم ش یسوال تو ذهنت ا یلیخمعلومه  -

 حیق و کامل توضیجواب سوال اولت رو دق یدونم دوست داریم

 ان احساساتمیب یتونم برایکنم نمیم یهرچقدر سع یبدم، ول

 .انش کنمیکلمات رو جفت و جور کنم راحت ب

 و یل، ناگهانیدل ینکه، عشقم بهت کامل بیساده و کوتاه بگم ا
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 .برنامه بود یب

 

 

 نکهیدم از ا یهمون طور که قبل بهت گفتم، به خودم اومدم و د

 داشتم، یحساس و رنج مثل تو باشم، احساس خوب یپناه دختر

 .بودمیخواست دائما مراقبت ممیدلم 

 ید ربانیمثل وح یمرد خطرناک  یدم چندبار ید یمخصوصا وقت

 .ک شدهیبهتون نزد

 چ کدوم ازیه هیشبن تفاوت هات برام جذاب شد، تو یکم کم هم

 .یدور و اطرافم نبود یدختر ها

 خودم رو سرزنش کردم، با خودم یلیدروغ چرا اون اول خ

 گفتمیم»  یاز راه به در شد یک عمر چشم و دل پاکید بعد یس

 یک دختر و خوردی یب عشوه هایو فر« ن ید تا مرز بیطول کش

 .ص بدمیعشق و هوس رو تشخ

 صا که بعد هفتادیبرص یلیاسرائ یکردم شدم اون عابد بنمیفکر 
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 ن و شرافتش رو بهیطان شد و د یر شیک شبه اسیسال عبادت 

 .باد داد

 

 

 طان رو خوردم،یب وسوسه شینکه فر یده بودم، از ایاز خودم ترس

 نکه تو روین حس رو داشتم تا ایش هم همین چند روز پیتا هم

 .دمت ید دیمراسم ع یتو

 بت منو دگرگون کرد ویو اون حالت عج یاشک یچشم ها

 .دیسرم کوب یقت رو مثل پتک تویحق

 یچ مدلیخواست هیمن واقعا بهت دلبسته شده بودم و دلم نم

 .از دستت بدم

 گه ادامهیم: باشه دیگویده و با خجالت م یم دویخون در گونه ها 

 . دیند

 دهد: درباره سوالیخندد سپس ادامه ممیپروا  ین ب یاسیمحمد

 ا ازدواج سابقت بهم خوردی یبدونم چرا نامزد دومت، برام مهمه 
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 ربط به اون یکنم بیکه حس م ینیبیم ییو چرا کابوس ها

 ست، حس کردم تو االن تویت نین برام اولیست، اما ایاتفاق ن

 ت رو به منیمسا ئل شخص یبه راح ت یکه بتون یستین یطیشرا

 .یبگ

 

 

 یقدر منطقدهم: ممنونم که انیزنم و سرم را تکان میم یلبخند

 .ین موضوع کنار اومدیبا ا

 شدمیمن  یبهم خورده ین سالها هر بار که صحبت نامزدیتو ا

 ا من دختر هستمین ب ود که آید ا یپرسیکه مخاطب م ین سوالیاول

 ...ای

 گران بهتینکه دائم دیا یخورم: حس بدیادامه حرفم را م

 .ک قسمت از جسمت وابسته استیکنن، ارزش تو به  یادآوری

 دن و فقطیسنج یا اخلقت نمیار عقل و هوش ینکه تو با معیا

 .یت داریفیچقدر ک یگیجسمته که م
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 رو خط بکشم یمن با خودم عهد بسته بودم دور هر خواستگار

 .د یدلم رو بست یشما دست و پا یول

 ع از منیرد و نگاه ش را سریگیم محمدیاسین یچشم ها

 .دزددیم

 .کنندیما را اشغال م یز کنار یچند پسر جوان درست م

 

 

 اش است بایک سفارشین که مشغول خوردن کیاس یمحمد 

 خورد ابرو در همیمن چرخ م یدن پسر ها که نگاهشان روید

 که دستش با سرم برخورد نکند شالم ر ا یکشد و آرام جور یم

 .کشدیجلو م

 .دیرون نندازیلطفاً گوشتون رو ب -

 کنم: چرا اون یلجبازخواهد میدلم  یبرم ولیاز توجهش لذت م

 !کنه من چرا خودم رو بپوشونم؟یمنگاه داره 

 شیت براین وضعیا تحمل ایدهد، گویرون میب کالفهنفسش را 
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 . سخت است

 .دید: پس لطفاً جاتون رو با من عوض کنیگویدر آخر بلند شده م

 .شومیحرف جا به جا م یسوزد و ب یش مین بار دلم برایا

 ش ازین که تا پیاسیمحمد یهش رونگا یلحظها یز برایپسر ه

 !ه: مامورهیش ب یزیر لب چیافتد و زین پشت به او نشسته میا

 .دهدمیع نگاهش را به دوستانش ید سریگویم

 

 

 ع اخمش را پس زده و دوباره با آن نگاه مهربانین سریاسیمحمد

 .نگردیبه من م

 ! د : برسونمت خونه؟یگومیبعد خوردن سفارش ها 

 د دور وینک ه باز هم سر و کله وحیشد تا ا یسپرآرام  یچند روز

 .دا شدیبرم پ

 نیاسیش را به محمدیز هایب و گریتعق یخواست ماجرایدلم م

 .دمیترسیاز واکنش او م یبه صورت احمقان ها یم ولیبگو
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 چرا است و اصال ید تا چه اندازه آدم خطرناکیدانستم وحینم

 .چ داده باشدیر سه پید به من گیبا

 شدم، هوا سرد بود و چند دست پالتومیلس آماده ک یبرا

 .ده بودمیپوش

 توانستمینم را حل کرده و حاال میخوشبختانه مشکل موتور ماش

 .ال راحت به باشگاه برومیبا خ

 : زنمیر لب غر میشوم، زمی ینیب ماشین راه متوجه تعقیدر ب

 .یره منو چراغ نفتیگمیهمه رو برق 

 

 

 م حاال از در ویومد تو زندگین یچ مرد درست حسابیک عمر هی

 . بارهیشنهاد برام میوار داره پید

 ک آدم خوشگذران خودخواه است و من هرگزید یالبته که وح

 .کنمیم انتخاب نمینه هایف گزیاو را در رد

 .شودیرد م یمسعود هم که زن دارد و خود به خود خواستگار
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 همه عاقل دور و برم از ین آدم هاین که در بیاسیماند محمدیم

 را با او یدهد کسیمردانهاش اجازه نم یت هایتر است و جذاب

 .سه کنمیمقا

 ر لب خانوادهاش را ازید زیدن وحیکنم، با دیدر باشگاه م یجلو

 . کنممیم بهرمند یفحش ها

 یاندازم، مردک کم عقل تومیراهن تک درون تنش یبه پ ینگاه 

 .ده استیشرت پوشین سرما تیا

 دانم اگریگرفته است، نم یشیافهاش پ یاز قپش یشه تیمثل هم

 توانست هلوین بوته چغندر م یو نبود ا یپول و ثروت خانوادگ

 !ا نهیبدهد 

 

 

 زند،یدارد و اسمم را صدا ممین که چند قدم به سمتم بریهم

 :میگویدارم و با خشم میش آماده شده را برمیقفل فرمان از پ

 .سوراخ کنم ن مغزت رویا تا با ایجلو ب یجرأت دا ر
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 .زندمیاز خباثت  یبه لب نشانده و نگاهش برق یپوزخند

 ن مدت بدجوریدا، تو ایهاتم ش یباز ین وحشیعاشق هم -

 .دلتنگت بودم

 رم، به خودم لعن تیگینکه با او هم کلم شوم، حالت تهوع میاز ا

 یکردم مرد جنتلمن و محترمیگمان م ویالفرستم که آن ایم

 .است

 .یو هم صحبت یمرا هم ندارد چه برسد دوست ییاقت پادو یاو ل

 دور یایم: بار آخرت باشه میگوید وار میبا همان گارد بسته تهد

 .هم ندارم باهات یس شوخ یزنم پلیزنگ م یبرم ها، دفعه بد

 داید: ش یگویه داده و با تفاخر میش تک ین مدل باالیبه ماش

 ، تویدنجا کشونیخودت بحث رو ا یخوام ناراحتت کنم ولینم

 ک مدت با منیا یآبروت ب یبرا  ینگران باش یستیکه دختر ن

 .باش
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 در صورتش یمحکم یلیکنم و سمیبا خشم به سمتش پا تند 

 ، برو به درکید ربان ین االن گورت رو گم کن وحینشانم: همیم

 کوبم تویدستم م ینمت وگرنه قفل فرمون رو جایگه نبیتا د 

 . صورتت

 دهد، سپس آب دهانش رامیماساژ ام را دستش یلیس یجا

 ن باشه طلبتید: ایگومید یرون انداخته با تهد یم بیپا یجلو

 . دا خانم، منتظر من باشیش

 دلم یدم و در انتهایدش نترسیم از تهدیدروغ است اگر بگو

 نیو خشمگ یبا همان نگاه جد یفتاد، ولیراه ن ییرختشو

 اد به جرمیس میکه پل یوقت  یدت رو نگه دار برایم: تهدیگویم

 دم اگه تایکنه. چون قول ممیس بازداشتت ینوام یمزاحمت برا

 .ان ببرنتیزنگ بزنن ب یگه گورت رو گم نکن یقه دیده دق

 دیسایش را بهم م یکشد، آرواره هایخشم درون نگاهش شعله م

 .گذاردمیجلو  یو قدم

 یو چهارشانگ ینه به بلند یقدش از من بلند تر است ول
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 . ید سر بلند کنیدنش باید ینه آنطور که برا ن،یاسیمحمد

 

 

 .کنهید میمن دم درآورده تهد  یدا خانم شاملو برایبه به ش -

 ! م؟یمن ک یدونی، اما انگار نمیخوشم اومد جسارت دار

 ک یدن ندارم اون هم از یهستم، عادت به نه شن ید ربانیمن وح

 . زن

 به من یر چدونم سین من نمیپاشم : ببیش میبه رو یپوزخند

 .ید ربان یوح یآقا یچ دادیر سه پیگ

 ک ارزن شعور داشتهیمن در شرف ازدواج هستم، اگه اندازه  یول

 . یریم یذارین مین و رنگیخودت سنگ یباش

 .آوردیم را به درد م یزند و فشار دستش بازویم را چنگ میبازو

 افتاده؟ یدا اتفاقیشنوم: شمیدا را از پشت ینگران پارم یصدا

 دا را بدهم او بایبل آنکه جواب پارمق

 شده بعد یتکرار یلیگه خین دروغ ها دید : ایگویبا خشونت م
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 ک بار با بچههایک همون جا که یاز ظهر امروز کافه کلس

 .دایم منتظرت هستم شیرفت یدست ها

 

 

 ا رو به پاتیشو تا دن یطنت و لوندیپر از ش یدایدوباره اون ش

 .زمیبر

 !شد؟ین مرد حرف حساب متوجه نمی، ارومیبا خشم عقب م

 : دمیبا التماس و خشم نال

 برو یهست یست تو کی. برام مهم نیدست از سرم بردار لعنت -

 .به جهنم

 :میگویدا و میکنم به پارمیسپس رو م

 . کنمیرو برات جهنم م یزند گ یایاگه با من راه ن -

 یچمردک  ید : هویگویخشن م ید و با لحن یآیدا جلو میپارم

 اد پدرتو دریس بیزنم پلین االن زنگ میهم یدا داریکار به ش

 .ارهیب
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 ردیس را بگیآورد تا شماره پلیلش را باال میموبا یسپس گوش

 برخورد یکند و صدایاش را پرت مید با خشونت گوشیکه وح

 .شودمی یکیدا یاد بلند پارم ین و فریبا زم یگوش

 

 

 یکرده و با مشت ها د پا تندیدا با خشونت به سمت و حیپارم

 .زندیاو ضربه م یسبکش با بازو

 :گرددیدا را هل داده به سمت من بر مید هم با خشونت پارمیوح

 دهیوگرنه منتظر عواقب ناد یشمینم ین االن سوار ماشیهم

 .گرفتن من باش

خانم  مزاحم ی: تو به چه جرئتبا تن آشنا میشنوم یجد یصدا

 !؟یشمی

 اسر تعجبیدن محمدیبا د  چرخم، میبه سمت منبع صدا 

 ! کند؟مینجا چه یکنم، او ایم

 االت مختلف به ذهنم هجومیه فکر و خیم ثانیدر کمتر از ن
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 .آورندیم

 دا یپارم ینم، سرو صداهایبیقه مید را دست به یبلفاصله او و وح

 .کشاندمیت را به سمت ما یآن دو جمع یاد هایو فر

 ن آن هایآمده بکنم از تنش به وجود یم یهر چقدر هم سع

 .شومیکنم موفق نم یریجلوگ

 عاقبت چند تن از مردا همکار باشگاه آن دو را جدا ساخته و

 اسر همه فنین شر است و از محمدیا ید را که عامل اصلیوح

 کننیم یکشند و راضیم یکتک خورده، به کنار یف حسابیحر

 از آن جا دو شود

 با تملق و دارد یشه سعیدا مطابق همید پارمیبا رفتن وح

 د و از او تشکر کندیاسر را معطوف خود نما ینظر محمد یچاپلوس

 ت خاص خودش جواب خوش بش ها ویاسر با جد یو محمد

 دا را داده و او را از سر خودش بازیسبک سرانه پارم یرفتارها

 .کندیم

 گردد،یدا به باشگاه بر میتعارف تکه پاره کردن پارم یبعد از مدت
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 اسر به صورت محسوس نفس آسودهاش رایبا رفتن او محمد

 رون داده و به قالب همان آدم بزله گو و شوخ و شنگ دریب

 .دیآیم

 !!!نچسبه دختر یلیتو خ خالفبود بر  ین عجوبه کیدا ایاو ش -

 د فرستاده بودت؟ی؟! سیکنیکار مینجا چیتو ا -

 

 

 د: اوال خودمیگومیده با خشم یش را در هم کشیع ابروهایسر

 بود یک ین جوجه فوکولیچون باهات حرف دارم، دوم ااومدم 

 شه ؟یمزاحمت م

 یمزاحمت هم کامل شخص ین ماجراید، ایحرفتون رو بهم بگ -

 .هست

 نیم تو ماش یا بریشود: بیمن ناخشنود م یاز جواب سر باال ییگو

 .کشهیقه طول میصحبت من سر جمع  دق

 .ن مربوطهبه برادر م یشما هم به من نه ول یاون مزاحم شخص
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 م: خب خب حقیگومی یم وار باال آورده با کلفگیدستم را تسل

 ن نزن ت ایاسیبه محمد ین ماجرا لطفاً حرفیاز ا یبا توست ول

 ...ح بدمیخودم درست براش تو ض

 د: او پس یگویبلند سر داده م یبا همان صورت عبوس خنده ا

 .که! درست حدس زدمینمون نزدیارتباط ب

 ین و عصبیخورده بودم خشمگ یک دستیه نگونینکه ایاز ا

 یا ز اعضا یخواهد کسین گفته بود، دلش نمیاسیشوم، محمدیم

 .نمان شودیخانواده متوجه ارتباط ب

 

 

 دارم خودم را به خانوادهاش یخواست گمان کند من سع یدلم نم

 .ل کنمیتحم

 به سن و سال او آن یسوال دارد، مگر مرد یم جایهرچند برا

 ذ خانواده خودش است که نتواند مستقل اعلم کندقدر تحت نفو

 !در ارتباط هست؟ یبا دختر
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 .تو فکر زن داداش یرفت -

 ین یحس یآقا یحرف دار یم : گفتیگویکشم و میابرو در هم م

 .شنومیم

 ح یا سوار شو برات توض ید: ب یگومیکند و یم یتصنع یسرف ها

 ن یاسمین و خواهرش یاسیدم، در رابطه با خانواده محمدیم

 .هست

 تا شروع کلس زمان یاندازم هنوز مدتیبه ساعتم م یم نگاه ین

 روم،ینش میاسر به سمت ماشیحرف به دنبال محمد یداشتم، ب

 نشیز و بپاش کرده و ماشیخودش بر یبرا محمدیاسین خالفبر 

 .رنگ است یمشک bmw کی

 

 

 پرسد: اجازهیم یچ گونه مقدمهایشوم او بدون هیسوار که م

 د ما رو دوستیا همون سین یاس یبپرسم تو چقدر محمد  دارم

 باهاش آشنا یا فقط داری یخوام بدونم برات جد ی؟ میدار
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 ؟یندار یو قصد جد یشیم

 ع دستش رایم که سریخواهم چه بگویخواند ممیاز نگاهم 

 گراننندارم، فقط  ید : بابا قصد فضولیگویم وار باال آورده و میتسل

 .د هستمیس

 که یمن یبرا یول ین رو شناختیاسیهنوز خوب محمدد یتو شا

 .رهسرم بوده، حکم پدر و برادر رو دا یچشم باز کردم باال یاز وقت

 ن داره تلشیاسمیمن و  یخودش گذشته برا یده ساله از زندگ

 ازش یآدم مفت خور عوض یک سریخواد یکنه دلم نمیم

 .سوءاستفاده کنن

 ! ه؟یمنظورت از مفت خور ک -

 د: حاج فتاحیگومید و با خشم یسا یسر دندانش را بهم مایمحمد

 ن سالهاست آرزو دار نیاسیه خانم خاله و شوهر خاله محمدیو زک

 .ن بشهیاسیبا همسر محمدیدخترشون ز
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 کنم : خبینگاهش م یشوم با کنجکاویمتوجه منظورش نم

 با سوالت داره؟ ین حرفا چه ارتباطیا

 نیکند : ببمینگاهم  یلفگد و سپس با کیگویم یزیر لب چیز

 یافتاده که گفتنش کمک یادیما اتفاقات ز یتو گذشته خانواده

 .کنهیبه بحث االن ما نم

 لشیبا ازدواج کنه، دلید با زیخوام سیهست من نم یهر چ یول

 که برام ینده مردیره آین ازدواج صورت بگیاگه ا یرو نخواه ول

 .شهیز تره تباه میاز برادر عز

 یدونم وقتمی یدمت ولیاد ندی، درسته ز یهست یتو دختر خوب

 خواهش یخوب یعنید بهت دل بسته ین همه تفاوت سیبا وجود ا

 ما رو یکه افتاد پشت حاج یهر اتفاق  یطیکنم تحت هر شرایم

 .نکن یخال

 یپا  یطیتحت هر شرا یو باهاش قرار دار یاگه بهش قول داد

 .ن عهد بمونیا

 .ایرن تو کوتاه نیشما رو بگ یجل واگه عالم و آدم خواستن  یحت
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 طان و تخس ازین پسرک شیشوم بنظر ا یاش میمتوجه نگران 

 .آمدیم یپخته و جد یدرون آدم

 م قابل احترام بود، درکین برایاسیدا به محمد  یعلقه شد

 .کردم نگران برادرش باشدیم

 از برادر و خواهرش ینگهدار یکه ده سال از عمرش را پا یبرادر

 .ته بودگذاش

 ی، ولین هستیاسیتونم درک کنم چه اندازه نگران محمدیم -

 .ستین ین ما هنوز انقدرا جدیقول و قرار ب

 از ماجرا بدونن تا من و اون یزینخواسته خانواده ها چ یاون حت

 م با هم کناریتونیم از لحاظ اعتقادات و اخلق میمطمئن بش

 همنو وادار ب یارجچ عامل خیتونم قول بدم ه یم یا نه! ولمییایب

 .ن ارتباط نکنمیان ا یپا

 دن تکان داده و بعد از چند لحظه سکوتیفهم یسرش را به معنا
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 د: او پسره که مزاحمت شد،یگویت مید و با جد یابرو در هم کش

 برسونه ؟ یبیممکنه بهت آس یعنیه؟ یماجراش جد

 

 

 ک برادر دلسوزیاسر واقعاً مثل میکنیحس م یلحظ ها یبرا

 کردم و هرگزیافت مید از شهاب برادرم دریکه با یحس است،

 .ا او نخواست که بشودینشد و 

 ینیحس یممنون آقا -

 اسرمید: من  یگویزند و میم یپوزخند

 د، شمارهیآیبه صدا در م محمدیاسین یان جلسه گوش یبا پا

 کشدیم یاز سر کلفگ یند نفسیبیم یگوش یمادرش را که رو

 .زندیرا مو با اکراه دکمه اتصال 

 زبه شده بودند و هر کدام سایش غریخانواده برا ین روزها اعضایا

 . کردندیخود را کوک م

 بعد از ظهر یکند که در مهمانید میبار هزارم تأک یمادر برا
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 .کندیحاضر باشد و او به ناچار و از سر احترام قبول م

 انیبندد، پایلبش نقش م یق رویعم یدا لبخندیش یادآوری

 .تواند به او زنگ بزندیاست و م یارساعت اد

 

 

 فهیخانواده گذاشته بود، البته که وظ یده سال از عمرش را برا

 دل یکرد مراقب مادرش باشد و هوامیحکم  یو اخلق یشر ع

 .خواهرش را داشته باشد

 دا اویش یو جاذبه ییبایکرد، زیش فرق میز برایاما حاال همه چ

 .فته کرده بودیرا ش

 :بزرگه مامان یارث

 :دیگویو مردانه م یجد یشنود با لحنیدا را که میش یصدا

 .دا شاملویحاج خانم ش سالم

 مکید : علیگویار لوند و دلبرانه شده میاخت یکه ب ییدا با صدایش

 پیخوشت یحاج آقا سالمو 
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 آورد، یرود هرچند به زبان نمیدا میدر دلش قربان صدقه ش

 شه جو زده بهیق پخواهد مانند پسران نوجوان عاشیدلش نم

 . دیاینظر ب

 ؟یاد ما کردیو  یشده زنگ زد یچ -

 

 

 شد؟ مثل من و شمایم یزید چیبا  یعنید: یگویم یبا دلخور 

 !ادت رفته؟ی میم حاج خانیداشت یک قراری

 شهیدا مید حاج آقا، مگه چندتا دختر پیار داریبابا اخت یا -

 .شما باشه یبه بزرگ ییشون حاج آقاکه همراه

 ر شدهیتعب یشان به دوست ینکه رابطه عاشقان هین از ایاسیدمحم

 .یاز این رابطه های امروزدا من عاشق تو شدم نه یشود: شیدلخور م

 هوس؟ خب یکیه؟ البد اون عشق اون یاون وقت فرقش چ -

 .کشهیکارشون به عشق ماز همین چیزا  یلیخ

 یتبرد: گفمیدا لذا یکند از کلکل و کلنجار رفتن با شیحس م
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 من از اول با حسم کنار اومدم و یکشه ولیکارشون به عشق م

 .بعد پا جلو گذاشتم

 دونم من و تو قصد مونمی، میدر هر صورت تو بهم نامحر یول -

 دیعقا ین مورد هم تو پا رومیتو ه یشتر ولیو نه ب ییفقط آشنا

 .یسفت و سختت گذاشت

 

 

 دایه شاو ب یت و قصدیقت است، با هر نین حقیدا عیحرف ش

 دشیخطوط قرمز عقا ینامحرم بود و عشق او را وادار کرده بود رو

 .پا بگذارد

 یم مانعیم؟ قبل هم محرم بودیخب چه طوره بهم محرم بش -

 .وجود نداره

 قصد سر به سر گذاشتن با محمدیاسینکند میدا که حس یش

 ن جایم همیا محرم بشید: خب بیگویطنت میاو را دارد با ش

 د متنش رو حفظیبا یتو که درس حقوق خوندنم، یبخون بب
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 .یباش

 ؟یکنید: جدا اگه بخونم تو قبول میگومی یجد یبا لحن

 ته؟! با چهارتا لغین چه کاریخندد: آخه امیدا بلند و مستانه یش

 شه ؟یگناهمون ثواب م یعنیافته یمن و تو کارمون راه م یعرب

 ت ودهد : زجوتو زجویو به تمسخر ادامه م یعرب یبا لحن

 طنت درونشیو ش یاز شوخ یکه اثر یین با صدایاسیمحمد

 یک راهه برا یت یمحرمخطبه دا خانوم اوال ید: شیگویست مین

 .متعهد بشن ینکه دو نفر بهم بدون دنگ و فنگ و سختیا

 

 

 .داره یخودش معن یدوما هر کلمهش برا

 ینکه مردید : ایگومیپرد و  یم محمدیاسینان حرف یدا میش

 با یفرق کنه اصالعقد موقت و هوس بره پشت سر هم زن  هوا یبرا

 یها برا یک گول زنکه که شما مذهب یعقد موقت ن یفساد نداره ا

 .دیفسادتون درست کرد یسرپوش گذاشتن رو
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 ن و زدنیاسیها به محمد یهمان لحظه از گفتن کلمه شما مذهب

 .ستین یگر چاره اید یشود ولیمان میتهمت به او پش

 نیدهد: ایح میدا آرام تر است توضیش خالفکه بر  نیاسیمحمد

 هوسش زن یکه برا یدا خانم، اون مردیحرف شما درسته ش

 شه،یمتاهل م یحت یمرد هاعقد موقت که  یا خانمیکنه یمعقد

 یال خودشون کله شر عیبا فساد نداره و به خ یکارشون فرق

 .دوختن و خدا رو گول زدن

 ک حاج خانم مثلیکه  یقعموا یت برایمحرم خطبهوجود  یول

 شتر آشنا بشنیمثل من بخوان بهم محرم بشن تا ب یک یشما و 

 .هست یو نگران خط قرمز ها نباشن راهکار مناسب

 ردیدا را بدون عذاب وجدان و گناه در آغوش بگینکه شیفکر ا

 ...کندیبه ذهنش را رها نم یلحظ ها یبرا

 !؟یکنید: بخونم قبول میگومید  یبا ترد

 مبگ یندارم وقتعقد موقت به  ید: من اعتقادیگومیدانه یق یب دایش

 .باش یهستم حاال تو هرجور راحت یعن میمتعهد هست یبه کس
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 ش ازیدا براین پاسخ شیزند، ایق میعم ین لبخندیاسیمحمد

 .معتبر تر است یه و خطبه ایهر آ

 ن جا همیرد، تا همیده بگیتواند نادیدش را نمین حال عقا یبا ا

 گرفتیدن نامحرم باال نمید یکه سرش را برا ینیاسیحمداز م

 .بود یادیز

 اگر د نشونت بدم و بعدیرو با ییک جا یرون، یم بیفردا با هم بر -

 . کنمیت هم میبه حال او محرم یم فکریدیبه توافق رس

 د: از االن گفته باشمیگومیکند و یطنت خرج میش یدا کمیش

 .شمینم یه راضه با گل رز و حلقیمهر یها من برا

 

 

 یه درست حسابیک مهریخندد : من یسپس به حرف خودش م

 .یاریدر ن یس بازیخوام، خسیم

 چشم حاج خانم شما جون بخواه -

 نین تمام ایاسیدارشان گذشته و محمدین دیک هفته از آخری
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 .دا نگرفته استیک تماس هم با شی یمدت را حت

 نیاسیرفتار محمد نیخواهد وانمود کند ایم یه طرز احمقان های

 .ندارد یتیش اهمیبرا

 کار و محمدیاسینکرد که مین فکر یدر خلوت به ا یوقت یول

 شدیش متورم میتوپ درون گلو یح داده کمیمشغله را با او ترج

 .زدیشتر میو اشک به چشمش ن

 اد بزند، که چرا آنقدر زودیخواست بر سر خودش فریدلش م

 نیاسیهمچون محمد یدلبسته شده و افسار دلش را به مرد

 .سپرده

 .ش خشک است اما لحنش نرمیکه ابراز علقه ها یمرد

 

 

 دا گفتنش قند در دلش آبیهمان ش یرود ولیقربان صدقه نم

 .کندیم

 با یدستش را لمس نکرده ول ین مدت حتیکه در تمام ا یمرد
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 .نگاهش بار ها نوازشش داده

 .دایش یبود، حداقل برا یبین مرد عجیمحمدحس

 .ده بودیاطرافش را همانند او ند  یکدام از مرد هاچ یه

 نگونه او رایدا بخصوص کرده و ایش ین تفاوت ها او را برایو هم

 .ا دلبسته کرده بودیوابسته 

 ک گوشهیخانواده خورده و حاال  یحوصله نهار را کنار اعضا یب

 .نشسته است

 یشان بود و مادرش علت کلفگ یآن روز شهاب مهمان خان ه

 نینکه دختر و پسرش ایا را به حضور شهاب ربط داده و از ادیش

 .هستند به شدت ناراحت بود یگر دلخور یگونه از هم د

 :دیگویپا گذاشته است م یکه لپ تاپش را رو ین در حالیریش

 !؟یت رفتیجنس  یحان سونوگرافیر

 

 

 را یحانه که شش ماهه باردار است با ذوق عکس سونوگرافیر
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 .هددین میرینشان ش

 ت بچهیپرسد: خب جنس یدا توجهش به آن ها جلب شده میش

 ! ه؟یچ

 هدا او را مخاطب قرار ندادیخورد، مدتها بود شیجا م یحانه کمیر

 .و با او قهر است

 .تش پسرهیجنس -

 ید: الهیگومین با ذوق یریزند ش میدا برق یش یچشم ها

 .قربونش بره عمه

 است یدتد میآیش به وجد میشهاب از ذوق خواهر ها

 د یآیش میدارند و کم پ یدا از او دلخو ریخواهرانش مخصوصا ش

 .نسبت به او ابراز علقه کنند

 .خودش هم متوجه اشتباهش شده و شرمنده آن دوست

 شراکت با شوهر سابق خواهرش و از آن طرف بر باد دادن اموال

 .بود یکه حق آن دو هم بوده جرم نا بخشودن یپدر
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 یحانه هم دستش را رویاندازد، ر یحانه میبه ر یبا لبخند نگاه 

 لگد ید: بچه گاهیگومیشکمش گذاشته کنار گوش دختر ها 

 .دیشیشکمم متوجه م ید رویزنه دستتون رو بذاریم

 حانه گذاشته و منتظریشکم قلمبه ر  ین با ذوق دست رویریش

 .شودمیلگد 

 تدا هم تمام غمش را فراموش کرده و منتظر حرکیاز آن طرف ش

 .فرزند شهاب است

 ن مثل برق گرفته هایریحانه شیر پوست ریبا حس لگد کوچک ز

 حس ین چید: خدا جون ببیگویخورد و با ذوق میم یتکان

 .محکم تر ین نبض ولیدا عیکردم ش

 یحانه را لمس کند که صدایخواهد خودش هم شکم ریدا میش

 .شودیلش بلند میموبا

 ل با عجله جمع رایباصفحه مو ین رویاسیدن اسم محمدیبا د

 .بردیاط پناه میترک کرده و به ح
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 .دا بانویش سالمچد: یپ یتلفن م یخسته و گرمش در گوش یصدا

 

 

 د ایا در جواب شید یش بگویو دلخور یدانست از ناراحتیدا نمیش

 .دیاو جانم بگو یبانو

 .سالمد: یگومیسرد  ییبا صدا

 یشود، چشم هایدا میش ین متوجه دلخوریاسیمحمد

 یک هفتها یدهد، حق دارد دلخور باشد میخست هاش را ماساژ 

 .با او نداشته است یشود او را به حال خود رها کرده و تماسیم

 !دلتنگت هستم؟ یلیخ یدون یدا خانم میش -

 .هات معلومه ید: از احوال پرسیگویزند و میم یدا پوزخندیش

 بزندتواند حدس یکشد، ممیدا پر یش یناز کردن ها یدلش برا

 .دا تا چه حد دلخور اس تیده شیکش یمشک یکه االن چشم ها

 ک دل سیر نگاهش میکرد.ینجا بود تا یدا ایخواست شیدلش م

 ک خواب آرام را تجربهیتوانست یم یخواب یک هفته بیآنگاه بعد 
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 .کند

 دانست چه بر دلیبغض دار که خودش هم نم ییدا با صدایش

 یهفته است نه بهم زنگ زدک  ید:  یگویآورد م ین میاسیمحمد

 .ینه جواب زنگ هام رو داد

 بندد و از فکر نزدیک بودن به شیدایش را میچشم ها

 : دیگویاستغفراهلل م

 .ر بودمیدلخور نباش خانوم به خدا درگ ینجوریا

 دمن ص یم تا االن انگار براید یگه رو دیکه هم د  ین باریاز آخر

 .نداشتم یچارها یسال گذشته ول

 .که به گردنم هست ین و چند سالهایت چندیمسئول

 که سر محرم و نامحرم با هم بحث یمن فکر کردم اون دفعها -

 .ین بهم زنگ نزدیهم یبرا یم تو دلخور شدیکرد

 نطور منوید ایتو حق دارم، نبا یزندگ ین منم تویاسیمحمد

 .یریده بگیناد

 کندیش خود اعتراف م یند و پینشیلبش م یرو یلبخند» غر 
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 نهیرین دختر هم شیا یزدن ها «

 .کردمیم یز ید برنامهریبانو، من با یحق دار -

 ز رو فراموشیانقدر مشغولت کرده بود که همه چ یخب حاال چ -

 ؟یکرد

 .میه عزا داریشنبه اول ماهه ما هم مثل هر سال تک -

 .یخواد امسال تو مراسم ما شرکت کنمیدلم 

 ک ین را در قالب یاسیزند، دوست داشت محمدیم یدا لبخندیش

 .ندیهم بب یئتیمرد ه

 یبهم زنگ نزن شه اصالیل نم یدل یخب هزارم مشغله داشت -

 یفرستادیغام کوتاه میک پی یحت

 یخست هام کاش تو بود  یلیدا خیحق با شماست گفتم که، ش -

 .اد ببرمیهام رو از  یتا کنارت خستگ

 .من حس رو دارید: آخ که منم همیدا هم در دل نالیش

 رد گوش به حرفیم بگیشان تصمیهر دو زودتر از آنکه منطق برا

 .دل سپرده بودند
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 رفت همسریپذ یدا هرگز نمیاگر به منطق بود که ش اصال

 .ن شودیاسیمحمد

 .ن و آسمان بود با اویزم یکه تفاوتش فاصله یمرد

 ید : پشت خطیگوین میاسیشود محمد یم یسکوت که طوالن

 دا؟یش

 :دیگومیکشد و یل دادن به افکارش دست مدا از پر و بایش

 .شنومیم

 تر از االن به رابطه یجد یلیتر خ یخواد جدیآخر محرم دلم م -

 .ینمون فکر کنیب

 میان بگذاریاز باشه خانواده ها رو هم در جرید نیشا

 یشود، چه خوب که او برایلبانش شکفته م ینم نم رو یلبخند

 !بود ین جدیاسیمحمد

 

 

 یقه آبشار یجلو باز  یبه تن دارد و مانتو ید مشکراهن بلنیک پی
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 .دهیراهنش پوشیپ یرو

 سرش یرو یشانه رها کرده و شال مشک یش را آزادانه رویموها

 . انداخته است

 .لبش زده یرو یبادمجان یو رژ لب یه چشم مشکیالک و سا

 .ستادندیدر ا یش هم با چادر جلویمادر و زن عمو

 د متعجبیایاست همراهشان به مراسم ب دا قرارینکه شیهر دو از ا

 . هستند

 .روندمین یاسیمحمد یویالن عمو محمودش به یبا ماش

 .ه شده استین یک حسیه به یحاال شب ویال

 به یبلند عزا دار یدور تا دور آن را داربست زدند و پارچه ها

 . وار آن نصب استید

 ش درکل چهارشانهایستاده، ه یگ ها ایسر د ین باالیاسیمحمد 

 .دا کرده استیپ یشتریب یابهت و مردانگ یراهن مشکیآن پ
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 ش را ازیشه شده و ابروهایبلند تر از هم یشش هم کمیته ر

 .وست دادهیبهم پ یشدت خستگ

 ند، که در دوریبیاو را م یزد وقتیرینه فرو میدا در سیقلب ش

 .ستاده در و تمام حواسش را به کار ها سپردهیاط این نقطه حیتر

 : دیگومیدا با خود یکرده، ش یم چهرهاش را خشن و جداخ

 .هات هم جذابه یخستگ یحت

 .شودیفته او شده متعجب م ین حد شینکه تا به ایو خودش از ا

 با در کنار مادرش نشسته و با تفاخریاط زیاز ح یگرید یگوش ه

 .کندمیگر دختران مجلس نگاه یبه د

 دا زد و چشم اکثرکه خال هاش او را عروس گلم ص یاز لحظ ها

 .ن حس دو برابر شد یره شد ایمهمان ها به سمت او خ

 ی ید، حسرت و آرزو یدیم ینیاو حاال خود را عروس خانواده حس 

 .دیرسیبه آن م یکه به زود

 یاز زنان مجلس رو یبعض یرهیدا به زنانه نگاه خیبا ورود ش

 . کندیم ینیدا سنگیش
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 ه صدر مجلس رفته و بدونزند و به عمد بیلب م یرو یپوزخند

 .ند ینشیبا را بشناسد کنار او میآنکه ز

 . گردندیش هم در کنارش جا میمادر و زن عمو

 .یزند : ما در کاش چادر سر کرده بودیر گوشش پچ میمادرش ز

 ایستم، دوم از رین یینجا مانتوید: اوال فقط من ایگویدا میش

 .ادیخوشم نم یکار

 ک عده اومدنیست یند: معلوم نزمیر گوش مادرش پچ یبا زیز

 .نیامام حس یا عزاداری یعروس

 .رسدیدا میش با وجود آهسته بودن به گوش شیصدا

 که غرور یره به دخترک چادریخ یکشد و نگاهمیابرو در هم 

 .اندازدیکند میاز چشمانش تراوش م

 .دارد ییبایسبزش در صورت گرد و تپلش جلوه ز یچشم ها

 .پر و دخترانه یابرو ها  ک ویکوچک و بار یلب ها
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 یروند پچ پچ خانم هایمنبر م یکه باال یروحان

 

 

 برد ویفرو م یسرش را درون گوش یبا با شروع صحبت روحانیز

 .شودیمشغول چت کردن با دوستش م

 باس تیه خود زیدرست شب یک دختر مذهب یا عظم دوستش که 

 . است محمدیاسینبا به یان علقه زیو در جر

 یعروس ینحوه برگزار یش برایبا از آرزویزدر طول چت 

 .افتد یام میمتن پ یرو یدا اتفاق ید، نگاه شیگویم

 ستیا معلوم نید : بعضیگویبا میر گوش زیزند و زیم یپوزخند

 .یا چت کردن با گوشین یامام حس یاومدن عزادار

 یزده و ابرو باال م یبا پوزخندیسپس در برابر نگاه بهت زده ز

 .اندازد

 .کندیبا حرص چادرش را درون دستش مچاله م بایز

 د او که ازیآ ین با عجله به سمت آن ها میاسمیهمان لحظه 
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 ز متوجهیبا نیشناخته حاال وحشت آن را دارد زیدا را میقبل ش

 .برادرش بشود یحضور او در زندگ

 

 

 باز ینکند ول ین مورد دخالت یهرچند قسم خورده بود در ا

 ... ند و نگاه کندیال بنشیخ یتواند بینم

 اسریبار هزارم شماره محمد یشده است، برا  کالفهن یاسیمحمد

 یالله یر لب با حرص ال الهه الیرد و با جواب ندادن او زیگیرا م

 .شودیره میلش خیموبا یگفته و به صفحه گوش

 ن به سراغش رفته و متعجب از رفتار برادرشیمحمدحس

 !رق شدن؟هات غ ید چرا کشتیشده س یپرسد: چیم

 یگم با ما قهریده، بهش میاسر جواب تلفن هام رو نمیمحمد -

 هکن یل، باز هم قبول نمیا و یپاشو ب یستین که قهر نیبا امام حس

 .طون پا بشهیاز خر ش

 ،ستادین پسر ایا  یبگم داداش؟ حاج خانم اشتباه کرد تو رو یچ -
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 .امرزهین خدا ب یریمه عمه شیتینکه یمخصوصا ا

 کشد و درمانده نگاه از برادر بزرگتریم یقین آه عمیاسیمحمد

 .ردیگیم

 رفت و با او صحبتمیاسر یمحمد ید ب ه آپارتمان شخص یباز هم با

 .کردیم یجد

 

 

 محمدیاسین یعدم حضورش در مراسم سخت بود، مخصوصا برا

 .شه او را در کنار خود داشتیکه هم

 گرید کین به اتفاق یو محمدحس محمدیاسینبا آمدن مداح 

 .شوندیوارد مراسم م

 ان قسمت زنانه و مردانه رایم یالمپ ها خاموش است و پرده ا

 .پوشش قرار گرفته

 جوان تر ها هم لباس خودشان را در یبا شروع روضه خوان

 .نه زدنیکنند سیآورند و شروع میم
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 .گرددین میاسیدا از گوشه پرده به دنبال محمدیش

 . زندیش برق م یدن او کنار برادرش چشم هایبا د

 .زد ینه میستاده بود و آرام سیک گوشه ای

 نین مرد را ایز ایچه چ یعن یشود، یر میاز نگاه ناراحتش دلگ

 !کرده است؟ کالفهطور 

 

 

 قیعم ین لبخندیاسیدن محمدیکشد و با دمیبا گردن یز

 ن همونیاسید: مامان نگاه محمدیگومیزند و رو به مادرش یم

 .دهیدم رو پوشیقبل محرم خرکه براش  یراهن مشکیپ

 دهد: من که بهتونیسپس با غرور ابرو باال انداخته و ادامه م

 .رمیتونم محمد رو مثل موم تو دستم بگیگفتم کم کم م

 زدیرمینه فرو یشوند و قبلش درون سیز میدا تیش یگوش ها

 .بایز یدن حرف هایبا شن

 آرام ییدر جواب دخترش تکان داده و با صدا یه خانم سریزک
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 گهیان تو خانواده ما د یکه ب محمدیاسینن و یاسمید:  یگویتر م

 اوضاع بر وفق مراده دخترم، اون وقت هرچقدر دلمون خواست

 ن یده به ایخان که ارث رس یان محمدعلیپا یم از ثروت بیتونیم

 .میبرادر ها استفاده کن

 شود اشارهمیک آنها ینزد یچا  ینین که با سیاسمیبا به یز

 بشنوه حرف هامون یکس یخوایس ساکت مامان مید: هکنیم

 !رو؟

 

 

 نیزند ایشود و حدس میزود متوجه اصل ماجرا م یلیدا خیش

 ینیریش یصورت گرد همان دختر خال ه یدخترک چشم گرب ها

 .ن باشدیاسیمحمد یخورد ه

 د : انقدر حرصتونیگویدر دل حواله آن ها کرده و م یپوزخند

 ...دیریدتون رو بگخو ید جلویتونیاده نمیز

 ابان هاین موقع سال خیش جلو تر رفته بودند، ایمادر و زن عمو
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 .دادندیم یابان ها نذریر وقت در خ یشلوغ بود و اکثرا تا د 

 .ن آنجا را ترک کندیاسیدن محمدیآمد بدون د یدا دلش نمیش

 نجامائت هم مانده بودند تا کار ها را یاز جوانان ه یباً تعدادیتقر

 دهند

 و کالفهاسر یستاده و از نبود محمدیک گوشه این یاسیمحمد

 .است یعصب

 ر لبیکوبد و زین میزم یزه ها ینوک کفشش را به سنگر

 .د: پسرک تخس زبون نفهمیگویم

 تخس و ید: ک یگویشنود که ممیدا را پشت سرش یش یصدا

 !زبون نفهمه؟

 دنش در آن لباس سر تا پایگردد، با دیبا سرعت به طرفش برم

 دلبرانه به خود گرفته، قلبش در یکه چهرها یدر حال یمشک

 .زدیرینه فرو میس

 .کندیدا حس میش ینگاه چند جوان کم سن و سال را رو

 .مین با هم صحبت کنید تو ماش یید: بفرمایگویت میبا جد
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 از ینش که پشت گوش هایدا را به سمت ماشیسپس با عجله ش

 .بردیم اط پشت درختان بلند سرو پارک استیح

 پنهان ین حرکت را به نو عیکند ا مینگاهش  یدا با ناراحتیش

 .کندمیاو از خانواده اش برداشت  یکار

 ن فکر است که نگاه کنجکاو و البتهین تنها در ایاسیمحمد  یول

 .او نباشد یمعنا دار جوانان رو

 د: انقدریگویدلخور م یدا با لحنیشوند شین میسوار ماش یوقت

 ا خواهرت ؟ینه یدختر خاله جانت تو رو بب یراننگ یعجله دار

 یکند و سرین ابتدا با تعجب سپس تأسف نگاهش میاسیمحمد

 یجوان هابد افه شما نگران نگاه یپ و قین تیدهد : ب ا ایتکان م

 .در بودم یجلو

 یختیدنه؟! تو که همه موهات رو رین چه مدل لباس پوشیا

 !رونیب

 دش رایسف یه مچ پادا کیساپورت کوتاه ش ینگاهش رو

 د ویگویم یر لب نچیاندازد، زیان کرده میسخاوتمندانه نما
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 .بردیش فرو میدستش را درون موها

 یش افکاریدن مچ پاین زن است با دیاو که تماماً عاشق ا

 !به یزند چه برسد به جوانان غریبه سرش م

 تواند مانند یک مورد کم آورده و نمین یکند در ایاحساس م

 .دا شودیافه ش یپ و قیال تیخ یل بیاوا

 .دا نا محرم استیش یخودش هم برا ینکه وقتیمخصوصا ا

 کالفهخواهد از پوشش خودش دفاع کند که متوجه نگاه یدا میش

 .شودین میاسین محمدیو خشمگ

 نینچنیکه مرد عرب مزاحمش شده بود او را ا یر از آن روزیبه غ

 .ده استین ند یو خشمگ کالفه

 م که هر کدوم نحوه ین من و تو با هم توافق کردیاس یمحمد  -

 .مید خودمون رو داشته باشیو عقا یزندگ

، آورد و خودش را به شیدا نزدیک میکندین تاب نمیاسیمحمد

 نک هین است از ایخشمگ

 دانه هر چهیق یدا بیخودش ندارد و ش یاو را تمام و کمال برا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

513 
 

 به هایغر شیدن را به نمایدن و عشق ورزید یسهم اوست برا

 .گذاشته

ش را همچون  یل ب ها محمدیاسیندا ب هت زده از حرکت یش

 یماه

 .کندیرون افتاده باز و بسته میکه از آب ب

 ین داریاسید: محمد یگویوحشت زده و لرزان م ییسپس با صدا

 .یترسونیمنو م

 .کشدیخودش را عقب م ک بارهین به یاسیمحمد 

 قیده و نفس عمیوبن کیفرمان ماش یبا خشم رو یچند بار

 .کشد، بلکه این خشم توام با دلتنگی اش از بین برودیم

 دا به خدا خودیش یطانیه، تو شیو اتوب عل یاستغفراهلل رب -

 .یطانیش

 .یلعنت یهمه ارج و قرب امشبم رو دود کرد

 یکه هوس خودش را به پا محمدیاسیندا دلخور از رفتار یش

 کشدین را میره در ماشیدا گذاشته است، دستگیطان بودن شیش
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 .شودیکه باز هم او مانع م

دا چرخ یرنگ و مرتب ش یمشک یناخن ها ینگاهش رو ن باریا

 .خوردیم

 یشود برا یکند، وسوسه ممیریهمزمان دو حس او را اس

 خواهدیدلش م یدا و از طرفیف ش ید و ظریدستان س فلمس 

 آن به یبا حرص تک تک آن ناخن ها را از جا بکند تا چشم کس

 .افتهین

 ش دارد، ین حس را هم در برابر موهایهم

 د نا محرمان پنهانیفتنهگر را از د یخواهد آن تار هایدلش م

 .کند

 در یکرد تا آن همه لوندیآن ها را کوتاه مهمه یکاش  اصال

 .انشان النه نکرده باشدیم

 رقابلین رفتار غیشود، ایره م ین خیاسیدا متعجب به محمدیش

 !د استین بعیاسیهمچون محمد یدماز آ ینیشبیپ

 دا و نوع پوششیافه شیپ و قیدانست تیمگر او از قبل تر ها نم
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 ! ست؟یشش چیو آرا

 ؟یاومد یبا ک  -

 عموم -

 .االن پس ییچرا تنها -

 خواسته تنها قدم بزند و به خانه برگردد،ید مید بگویترس

 دا راین شیرحم شده بود و ا ین امشب متعصب و بیاسیمحمد

 . ترساندیم

 خواستم با اسنپمیلرزاند:  میش را یافته به دلش صدایترس راه 

 .برگردم، عمو عجله داشت زودتر بره

 یبهانه بود برا  ین مرد امشب پیکشد، ایبا حرص ابرو در هم م

 ین سر وضعین وقت از شب؟! اون هم با ایانفجارش: با اسنپ ا

 ؟یکه درست کرد

 .دزددمیع چشم یدهد و سریمده سر تکان یترس یدا با نگاهیش

 دا که پشتیبلند و لخت ش یبا حرص به موها محمدیاسین .

 .کندیشان افتاده نگاه میکمرش چون آبشار پر
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 .کندیشان م یدا مخفیر شال شیار با خوشونت ان ها را زیاخت یب

 شود تند رفته و بایکند، متوجه میدا خودش را جمع میش

 .اندهدا را ترسینشدهاش ش ینیشبیحرکات پ

 شترشان عاقبتیکند، تنها ماندن بمیفه فوت نفسش را کال

 .رساند ید هرچه زودتر او را به خانه میندارد با  یخوب

 .ام ین تا بیباش تو ماش -

 رود، کارها رایشود و به سمت خانه میاده میسپس با عجله پ

 .گرددین برمیسپارد و با عجله به سمت ماشیرضا میبه عل

 با و مادرش را ندارد وقتش یادن به زجواب پس د یحوصل ه

 ان ماه یخواهد تا پاید، میقت را به آنها ب گویده است حقینرس

 .محرم صبر کند

 نکه دویزند، غافل از این رفته با عجله استارت میبه سمت ماش

 .ک شاهد استینزد یز را از فاصله ایان همه چیچشم گر

 .کندیدا سکوت میدر طول راه ش

 از گذشته ید قسمتیرا دارد که چگونه بان هراس یا یگاه 
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 .دیکه دارد بگو ین با تعصبات خاصیاسیمحمد ینحسش را برا

 تواند بهمیاز آن شب شوم در جسم او نمانده و  یهرچند اثر

 یبازگو نکند، ول ییه روانشناسش هرگز آن ماجرا را جایتوص

 .ز را لو خواهد دادیهمه چ یدهاش روز یمطمئن بود روح رنج

 ف و نجسیشه کثیخودش را هم یآن ماجرا نبود ول مقصر

 ن در مواجهه با او چهیاسیدانست واکنش محمدید، نمیدیم

 !ا همچنان او را خواهد خواست؟یخواهد بود؟! آ

 لیستد، تمایا ین میاسیرسند محمدمیدر خانه که  یجلو

 طانیبا سرعت ش ی، ولرد یدا را بگیدارد دست ش یادیز

 .شودمیدا جدا یرا لعنت کرده و از ش

 فه کنندهو کال یعیر طبیغ یدا متعجب از رفتار هایش

 د: خب به درکیگومیباال انداخته در دل  ین شانهایاسیمحمد

 . دهیاسکل بمون خدا هم شفا نم ینجوریهم

 ستاده ویاز او ا یداند دو چشم کنجکاو در فاصله کمیدا نمیش

 .ن هستندیاسین محمدیاده شدن او از ماشیشاهد پ
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 دن شهاب ویکند پا به درون خانه بگذارد با دین که قصد میهم

 .شودیدستپاچه م یمسعود کم

 ن حالت صورتش رایتر یشهاب در هم فرو رفته و جد یاخم ها

 .دارد

 ک پوزخند اعصاب خورد کن دوشیش هم با یمسعود پسر عمو

 .ستاده استیبه دوش شهاب ا

 برادرش بود ضرب دست ییدست و پا  یقبلتر ها که دختر ب

 .کردیحاال اوضاع فرق م یده بود ولیشهاب را چش

 ش شاخیگذارد شهاب برایگذشته نبود و نم یدایگر آن شیاو د

 .و شانه بکشد

 که از ید: اون نره خریگویستاده و میت مقابلش ایشهاب با جد

 بود؟ یک یاده شدینش پیماش

 خواد باشهمی ید: هر کسیگومی یتفاوت  یآورد با بیکم نم

 !ه؟یبه تو چ ربطش

 :اندازدمید و مسعود خودش را جلو یسایشهاب دندان بهم م
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 .ماست دختر عمو یربطش آبرو

 د ویکشینجا نعره میش ایکه دو ساعت پ یربطش اون مردک

 .نهیدا رو ببیخواد شمیگفت یم

 یپرد، کدام مردک ین حرف برق از نگاه محقش میدن ایبا شن

 زده؟ینجا نعره میا

 .است ید ربانیخورد، وحیدر ذهنش چراغ مکه  ینهایتنها گز

 .شان آمده باشد یست تا دم در خانهید نیبع

 

 

 نکه ازیبود ا یپرسد: کیشود و میدا میش یجیشهاب متوجه گ

 ؟یاده شدینش پیماش

 ستین دویبلند داشت ا یک سانتافه شاسی یاون پسرک سر شب

 .و شش داره

 تا آبرو دیشود حدسش درست بوده و وحیع متوجه میسر یلیخ

 .ش آمدهیشان پ یدر خان ه یجلو یزیر
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 د با شهاب مسامحه ید کرده بود صلح دیکه وح یبا وجود کار

 .ستین یش هم خبر یکند، پدرش سر کار است، از عمو

 ف وقت چزاندن نبودیشهاب، ح یزند درون چشم هایزل م

 ن برادر تازه از خوابیا ین داشت برایوگرنه حرف ها در آست

 .شده داریغفلت ب

 خواد بعد محرمیبودم، خواستگارمه، م ینیحس محمدیاسینبا  -

 ...اد با بابا حرف بزنهیب

 داند از خواستگار داشتنش استیدا نمیخورد، شیمسعود جا م

 !است؟ محمدیاسیننکه طرف مقابل یا ای

 

 

 ؟ همون کهید محمدعلیرد: با پسر سیگیزود م یلیجوابش را خ

 فروشگاه دو طبقه داره؟ کیاول راسته پارچه فروش ها 

 !؟یشناسیکند: میشهاب رو به مسعود م

 د: دختر عمو ضربه به سرت خورده ؟یگویم یمسعود با ناباور
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 چشم یپا یدا تازه متوجه کبودیکشد و شیشهاب ابرو در هم م

 .شودیبرادرش م

 ردک بار هم یک بار او را زده بود، یتند رفته بود نه؟! شهاب اگر 

 ن را گرفته بود در عوض هزار باریشت رامش پطالق  یماجرا

 .دا را کرده بودیش یبانیپشت

 کردنش به  سال برادرانه یآن دو بار نابرادر یخب تلخ یول

 .ن کردیدا را چرک ید و دلش شیش چربیها

 م، بعد اون ماجرا تا االنیبود یتو سفر حج با هم همکاروان -

 ادیه مز درست باشیم، بعد محرم اگه همه چیارتباط دار

 .یخواستگار

 

 

 ن است کهیامش ایفهمد پیدا میزند که شمی ینگاه شهاب برق 

 !دلم آرام گرفته

 ید ربان ین وحیپرسد: ایدرهم م ین حال با همان اخم هایبا ا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

522 
 

 .کنهید میه که انقدر راحت خواهر منو تهدیک

 .پدر و مادر یک مزاحم بید : یگویدا میش

 سپارمید: میگوینگاه کند م دایت بدون آنکه به شیمسعود با جد

 .نندیبچه ها دمش را بچ

 .رودیشانه شهاب گذاشته و از کنارشان م یرو یسپس دست

 م؟یحرف بزن -

 ز یت بهتر همه چیموقع یدهد : امشب نه فردا تویدا جواب میش

 .گمیرو برات م

 رد و چونیگمیخواهد از کنار شهاب بگذرد که مچ دستش را یم

 .خور دیتلو متلو  یندارد کم یآمادگ

 یراهن چهارخانه سرم هایک پ یرسد، ینه برادرش میسرش را س

 .پ است یشه خوش تیده و مثل همیپوش

 

 

 دوزد که متوجه برق اشک در نگاهشمیمنتظر به شهاب چشم 
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 شده یگریاز بازداشگاه آدم د یشود، کل شهاب بعد از آزادیم

 .بود

 ه پسره صدحانه گفت بچیر یکه جواب سونوگرا ف یاون روز -

 رن باشم که پسینکه فکر ایدا، نه ایهزار بار خدا رو شکر کردم ش

 .تره نه یت قویا جنس یشتره یارزشش از دختر ب

 » د و ادامه دادیکش یآه«  یاقتیل یفقط خوشحال شدم که آدم ب

 خواهرش گند زده، یک بار با برادر بودنش به زندگیمثل من که 

 . شهک دختر معصوم بیست پدر یقرار ن

 مسائل رو از یبغض یست خدا انتقام چشم بستنش رویقرار ن

 .رهیدخترش بگ

 گن صدا نداره و منیکه م ییترسم از چوب خدایم یلیدا خیش

 .میفته وسط زندگیمنتظرم ب

 ادت افتاده برادر من؟ آن روز ها کهینالد: حاال به یدر دلش م

 یدداینه چاک میختم و تو س یرینشستم و اشک میکنج اتاق م

 ؟یاد چوب خدا نبودین جانت یرام یبرا
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 !زخمت نمک بپاشم؟ یبد نبود اگر رو

 !؟یاد آن روزها افتادیچه طور حاال  اصال

 ن حتماً لب باز کردهیند، رامینشیغه کمرش میعر ق سرد بر ت

 طالق ش در یگناه ینکه شهاب حاال بعد مدتها به ب یبود، امکان ا

 !دن بویبرده باشد هم ین پیاز رام

 از آن شب شوم با خبر شود، دوست ندارد یدوست ندارد کس

 .گران شکسته شودیغرورش در برابر د

 یشهاب هم رو یدن سوال ازشهاب را ندارد، از طرفیجرأت پرس

 .نگاه کردن به چشمان خواهرش را نداشت

 ن به چه حال ویدن اعترافات رامیداند برادرش بعد از شنینم

 .افتاده یروز

 با یوقت یقت را بپرسد ولیدا حقیود تا از خود شامشب آمده ب

 از او یگر سوالیر شد د ید برخورد کرد و درگیبه نام وح یمزاحم
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 .دینپرس

 جاد نکرده؟یکه ا ید مشکلین پسره وحیا -

 

 

 .ک حادثه بودندیا هر دو عزادار ین است گوینگاهش غمگ

 کهچ کرده یر سه پیبا من آشنا شد، حاال گ یک مهمونینه سر  -

 .با من دوست بشه

 د: غلط کرده، پدرش رویگومیچفت شده  یشهاب با دندان ها

 .ارمیدر م

 . شهمیام، مثل هیخودم از پسش بر م -

 .ردیگیش مید و راه خانه را پیگوین را میا

 .واریدهد به دیه میشکسته تک یک گوشه با کمریشهاب 

 امروز صبح یخورد، وقتیچ مین در سرش پ یرام یهنوزم صدا

 نین شد و رامیز صبحانه صحبت از رفتن مستانه نامزد رامیسر م

 دگفته بو» شتر ا ز آن بود که قدر بدانم یدا خواهرت ارزشش بیش «
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 .ن و شهاب باال گرفتیان رامیو بحث م

 ن ین جانب رامیخواهرش از رام ییکه در تمام مدت جدا یشهاب

 دا رایش ن ارزشیخواست بداند چه شده که رامیرا گرفته بود، م

 

 

 با ارزش یداین شیخواست بدانم ایباال تر از مستانه دانسته و م

 .خورد و توسط شوهرش ترک شدبد بودن تهمت  یبه چه جرم

 که سالها مانند کبک سرش یشها ب ین برایا همان جمله رامیگو

 .بر خرمن کاه را داشت یرا در برف فرو برده بود حکم جرقها

 شد وین نمیچ رامیصبح آنقدر پا پکند، کاش یاما حاال آرزو م

 .دیکشیرون نمیر زبانش بیقت را از زیحق

 دا همان دختر خوش گذران ویگذاشت در ذهنش شیکاش م

 همراه شوهرش یک مهمانیباشد که بعد از شرکت در  یاقتیل یب

 .گذاردمی یناسازگار یدوست شوهرش رفته و بنا یدلش برا

 اش از آن شب شومد به خواهرش چه گذشته؟! کیشن یکاش نم
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 !دیپرس ینم

 .شدیا نمین آدم دنیش خودش منف ورتریک شبه پیکاش 

 ن را گرفته، به خواهرش تهمتینان پشت رامیکه با اطم یشهاب

 یشتر از هر کس یکرد از خود لجنش بیزده بود و حاال حس م

 . متنفر است

 

 

 را بایدهد، سمیخانه لم م یصندل یرو یمسعود با بدخلق

 .بافدمی یک گوشه نشسته و بافتنیس یچشمان خ

 خ زده خلص شودیسرد و  ین زندگیخواست از شر ایدلش م

 تازه جوانه زد هاش یآرزو ها یزود رو یلیقدر خ یبیه رقیسا یول

 .کشدیخط م

 ندارد، تازه با یاست تا بدانم در برابر او شانس یاسمش کاف

 .وجدانش کنار آمده و دل به او بسته بود

 چون یکه دختر مورد علقهاش خواستگار دیاما امشب شن
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 .معتبر و با اصل و نسب یدارد، مرد ینین حسیاسیمحمد

 یدختر یچون او دست رو یب است آدمیش عجیهرچند برا

 د بندیقیآزاد و ب یه است هم دخترطالق دا که هم میمانند ش

 یدا بعد آن جایده بود و حرف شیآنچه د یاست دل ببندد ول

 .گذاشتینم یباق یشک

 را که تمام مدت با سکوت ناظر چهره پژمرده مسعود استیسم

 ارت زده تو برجکت که انقدریه ید : چیگویتلخ م یشخندیبا ن

 ؟یپکر

 

 

 ه هوس مشت و لگدید: چیگومی یدستش را مشت کرده با تلخ

 !؟یکه زبون در آورد یکرد

 ا مسعود مقابلشیلرزاند، گو یرا را مینگاه خون بارش دل سم

 .ستیه نشیمثل هم

 ن بار با ترس عقبیکند ایبه دو م یکیشه که یهم خالفبر 
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 .ندینشیم یکشد و در گوش هایم

 داد،ید آنقدر آزارش م یسوزد، نبایرا ممیس یدل مسعود برا

 ! شد؟یگناهش چه بود که مادر نم

 را با من بحثیکنه سمید: سرم درد میگویم یم تریبا لحن مل

 .نکن امشب

 .دزدد یه به مسعود نگ اهش را متوج یرا مغموم و بیسم

 به راسته پارچه فروشان برود و با یگذرد، سریاز ذهن مسعود م

 دا دروغ گفته باشدیحاج آقا تهماسب صحبت کند، ممکن بود ش

 .اوردیبه بار ب یدیجد یزیو بخواهد آبرو ر

 

 

 برد ومیم به اتاقش پناه یدا مستقیخسته است، بعد رساندن ش

 .رودمیفرو  یقیته به خواب عمبالشت نگذاش یسر رو

 یک ضرب بخوابد ولیکه دارد تا صبح  یکرد با خستگیگمان م

 .شودیدار میاواسط شب است که ب
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 .کندیافتاده خواهرش نگاه م ین با تعجب به شانههایریش

 !هات غرق شده؟ یدا کشتیشده ش یزیچ -

 !نجا چه خبر بوده؟یمن نبودم ا -

 س مامان نفهمه شهاب رفتید: هیگومیآرام  یین با صدایریش

 .قائله رو ختم داد

 .نه چاکتهین پسره عاشق سیا ینگفته بود

 هین عاشق کجا بود طرف روان یرید: بس کن ش یگویحوصله م یب

. 

 نیچند یک بار باهاش رفتم سر قراره حاال فاز عاشق هایفقط 

 .و چند ساله رو برداشته

 .یچراغ نفتره ما رو یگیخندد: همه رو برق میز مین ریریش

 

 

 اره؟یپدرشو در ب یگیتون نم یچرا به حاج

 ه عزایخودشه، امروز رفتم تک یر کارهایمون فعل درگ یحاج -
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 .شونیدار

 .ن و اونیداد به ایداشت و دستور م یچه ابهت یاگه بدون

 زیه یت حسابیکسب معنو یاونجا جا  ید: رفتیگوین میریش

 .یدر آورد یباز

 جون، من با عشق نگاهش ینیریعشق با هوس فرق داره ش -

 .بشه یز بازیکردم نه هوس که هیم

 ید: پس حسابیگومیکند و با تمسخر ین لپش را باد میریش

 .ر گذاشتهیشما تاث یرو یحاج

 خور هیم نمیگروه خون یگفتمی، قبل  یگیت میاز عشق و معنو

 .ن بحث هایبه ا

 ها ین خرافات و مسخره بازیام به ایگم گروه خونیهنوزم م -

 .یدا کن یمان پیتا بهش ا ید حس کن یعشق رو با یخوره، ولینم

 

 

 ت با ما، فکریبگم واال عشق و حالش با شماست، محدود یچ -
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 .نکنم بتونم عشق رو حس کنم

 در خونه، شهاب اجازه ین پسره جلویا یامروز بعد شلوغ کار

 .رمیعاطفه جزوه بگ ینداد برم خونه

 داد و قال راه یسرم کل یوجل یکه رنگ مویک تیبعدم سر 

 .انداخت

 دمیاز پنجره د یول ینه حتماً کتک رو ازش خوردیگفتم تو رو بب

 .بغلت کرده بود

 نکن تپل یرد: حسودیگیشگون میاش را نینیخندد و نوک بیم

 .خانم

 به یزاد جدا شدم که کار میکنن من از دسته آدینا فکر میا

 .یشتو براشون هنوزم با ارز یکارم ندارن، ول

 .هیلیه بودن، از آب و نون محروم نشدم خطالق ن که به جرم میهم

 

 

 دا، انقدرید : الل شو شیآیشهاب از پشت سرشان م یزخم یصدا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

533 
 

 م واسه یدیر نمیاگه بهت گ یکنیم تو فکر میرتیغ یمنو بابا ب 

 !ه بودنته؟طالق خاطر م

 .شودیمان میخود پش یدا از گفت هیهمان لحظه ش

 یخودید: تو هم بیگوین انداخته و میریبه ش یجد یشهاب نگاه

 دوستت فقط حواستون باشه ینکن، فردا برو خونه ییمظلوم نما

 .ا مسعودید به من ین پسره اومد سر راهتون زنگ بزنیا

 !هم مسعود ید: چه کس یگومیزند و یم یشخندین نیریش

 .کنهیدا خودش حلش میش یآبج

 خواد بهید: البد میوگیدهد به چهارچوب در و میه میشهاب تک

 .دش بگهیخواستگار جد

 یدا ماجرا ید : شیگویدا انداخته و مین متعجب به شیریش

 !!؟ین رو گفتیاسیمحمد

 

 

 ا یبزند که مادرشان از هال به اتاق آمده و  یشهاب خواست حرف
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 ؟ یبه هستم انگارینجا فقط من غرید: ایگویدلخور م یلحن

 بر بوده؟نجا چه خ یه این پسره چیا یماجرا

 اج نیا ید اومد شلوغ کاریوح ید: بابا هم وقتیپرس یدا با نگرانیش

 !بود؟

 د، بابامیه بودید: نه شماها که تکیگویتکان داده م یشهاب سر

 .سر کار بود

 .را هم نبودیسم یم، حتیفقط من و مسعود خونه بود

 :دیگویکشد، سپس رو به مادرش میراحت م یدا نفسیش

 .زودتر خواستم بهتون بگمیم

 نیری، شینگفت ید: ولیگوینثارش کرده م یمادرش چشم غرها

 .دونهیهم م

 .به شدمیبچه هام غر یدونم چرا براینم

 مادرش حلقه کرده یکشد، شهاب دستش را دور بازویم یآه

 :بوسدیاش را میشان یگذارد و پیسر مادرش م یسرش را رو
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 کنم سر خودیدا خانوم رو آدم مین شیقربونت برم، خودم ا یاله

 .رهیم نگیخودش تصم یبرا

 .ا نکرده به شما بگه القلیح یب یدختر ه

 ح بهیمل یدا لبخندید، شیگو یطنز م یجمله آخر را با کم

 گر آنیزند، حق دارد دلخور باشد، مدتها بود دمیمادرش 

 .ت گذشته را نداشتندیمیصم

 ن،یرام یدن شمارهیل شهاب و دیموبا یبا به صدا در آمدن گوش

 .کشدیابرو در هم م

 .شودیدا کنجکاو م یدهد، نگاه شمیرا جواب ن یگوش

 ن را بشنود مخصوصا بعد اعترافیرام یخواهد صدایدلش نم

 .بعد از آن یصبحش و خواستگار

 خواهرش ییاقت پادویل ین پسرک حتید، ایفهمیکاش زودتر م

 .شدیک نمیرا ندارد، کاش هرگز با او شر
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 ردیتماس بگ محمدیاسینشود، با یمموقع خواب بارها وسوسه 

 شود،یمان میدر آخر پش ید، ولید را بگویمزاحمت وح یو ماجرا

 . دهدیدوش او باشد آزارش م یرو یام بارین اینکه در ایفکر ا

 ش هم او بود که بهیافتد، دفعه پمیاسر یاد محمدیناگهان به 

 ده بود، فقط کاش شمارهاش را داشت تا با او تماسیداداش رس

 .ردیگب

 اسر رایتوانست شماره ین طور میرفت، اید فردا به بازار میبا

 .ا از او کمک بخواهدیرد، یبگ

 .استدید بیچون وح میمقابل آد ییتوانست به تنهاینم

 در یکند و از سرباز جلویسرش مرتب م یچادرش را رو

 .کار داشتم ینیحس یپرسد: با آقایم

 د: با جناب بازپرسیگویمتعجب به او انداخته و م یسرباز نگاه 

 !د؟یکار دار

 .د: بله یگویدهد و میسرش را تکان م
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 !ن؟یداشت یپرسد: وقت قبلیسرباز م

 اد بزند،یخواست فریدهد، دلش ممیسرش را تکان  کالفهبا یز

 ن کارشیداند ایم ینده جناب بازپرس هستم، ولیمن همسر آ

 .نیاسیاست با انداختن خودش از چشم محمد یمساو

 .اننیبا فتاح هستم، خودشون در جریزن یبگ -

 د: بازپرسیگومی یقیرد و بعد از دقایگیع تماس میسرباز سر

 دینیفعل تو جلسه هستن، گفتن شما تو دفتر شون بش ینیحس

 .انیتا ب

 .رودیدهد و به سمت اتاقش میتکان م یبا سریز

 که از جنس چوب یز بزرگین و میاسیدن اتاق بزرگ محمدیبا د

 .زندمیش برق یم ها گردو است چش

 یبا کتاب ها یک کتاب خانه چوبیدارد،  یدفتر بزرگ و سادها

 ک دست مبل چرمیاز اتاق را اشغال کرده و  یقانون گوشها

 یصندل یز قرار دارد تا مراجع ها رویکه مقابل م یقهوها

 .نندیبنش
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 زیو کمد در دو طرف م یخچال کوچک کنار اتاق و جا لباسی

 .یاه سوزنیدانه بزرگ با گک گلیوجود دارد و 

 

 

 ز بهیم یدن قاب عکس رویند که، با دیمبل بنش یخواهد رویم

 .رودیسمتش م

 دن عکسیاز خانواده خالهاش بود، با د یدسته جمع یعکس

 ز قرارین میا یعکس منم رو ید: به زود یگویزده و م یلبخند

 رهیگیم

*************************** 

 شین چشم هایاسیمت چهارشانه محمددن قایبا باز شدن در و د

 .زندیبرق م

 یافتد، به زودیاد آن دخترک خو شپوش شب گذشته میبه 

 خ خودش راید م ید، فعل بایرسمینوبت رو به رو شدن با او هم 

 . دیکوبین محکم میاسیکنار محمد
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 : دیگویم یپر از عشوه و لوند یکند و با لحنیچادرش را مرتب م

 .پسر خاله سالم

 بایز سالمد: یگویو پر تحکم م یجد یین با صدایاسیمحمد

 !ن طرفها؟یبه از ایخانم. عج

 

 

 ش شماید: من حرف چند شب پیگویدلخور م یبا با لحنیز

 یگرفتم و اومدم تا منو به همکارتون معرف یدرباره کار رو جد

 .دیکن

 من تو اطراف تون یبرا ید و شغلید که تعارف کرده بودینگ

 !د؟یندار

 که یزند: لعنت به دهانیب مین در دل به خودش نه یاسیمحمد

 د و بهیهوا قا پ یمحل باز شود، بفرما دخترک تعارف مرا رو یب

 ...دادگاه اومد

 .دیکردید، فقط کاش قبلش هماهنگ میار دارینه اخت -
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 .دینید بشییبفرما

 خواهدیم یند و او از آبدارچینشیزش میمبل مقابل م یبا رویز

 .وردایب یشان چایبرا

 : دیگویز میم یرو  ین ورق زدن پرونده هایدر ح

 .د با مسئول زندان صحبت کنم براتونیبا -

 

 

 شیبرا ییخورد، انتظار داشت در دادگاه جایجا م یبا کمیز

 !؟یچ یپرسد: زندان؟! اونجا برامیدست و پا شود با تعجب 

 ش دنبالیمسئول زندان نوجوانانه، چند وقت پ یمیخانم عظ -

 .گشتمیاونجا  یور براک مشای

 مدد جو هاش ین منطقه هم دنبال مشاور برایا یستیر بهزیمد

 .ط کدوم بهتره ینم شرایرم ببید تماس بگیبود، با 

 د؟یرو که دار ییط هاین محیکار تو همچ یآمادگ

 یکند، همان لحظه آبدارچ یخشک شدهاش را تر م یبا لب هایز



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

541 
 

 .دیآیبه دفتر م یبا چا

 !؟ییاط هیچه جور مح -

 یا سر و کله زدن با دختر هایمثل زندان یخشن یط هایمح -

 !ده؟ یبزهکار و بزه د

 ن منو دستیاسید: آقا محمدیگویم یزند و با لوندیم یلبخند

 .ن هایکم گرفت

 

 

 ست،ینطور نیکند: ایسرد حوالهاش م یم نگاهین نیاسیمحمد

 .دیدوارم خودتون رو ثابت کنیام

 هر دو یبا برایکند، زین هماهنگ مو زندا یستیت بهزیریبا مد

 .شودیرش میجا پذ 

 یدارد و معرف  یبا معدل عال ینیبال یسانس روانشناسیفو ق ل

 .نیاسیهمچون محمد

 د زندان البتهید بریفرد با یصحبت کردم روزا یمیبا خانم عظ -
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 یتو همون قسمت ادار  یشیط زندان وارد نمیاد تو محیشما ز

 .که مشکل دارن ییها یبه زندانمشاوره دادن  یبرا یهست

 بد یمشاوره دختر ها یبرا یستید بهزیریزوج هم م یروزا

 .از خونه یسرپرست و فرار یسرپرست ب

 شما خوب ینده شغلیآ یبرا یلیخ یممکنه اولش سخت باشه ول

 .ر گذارهیو تاث

 نکهیا در سرش پرورش داد، فکر ایبا هزاران فکر و رویز

 بردار و پدرش افکار خالفوست و برنده این نگران آیاسیمحمد

 

 

 دست و پا کرده یش شغلیندارد و خودش برا یده و سنتیپوس

 .کردیاست آتش عشقش را تند تر م

 نه ایشتر از ایخواست بیشان است، دلش نمیپر ین ولیاسیمحمد

 .دوار کندیا دخترک را امیک شود و یبا نزدیبه ز

 رفت و یدا میش یبه محض تمام شدن دهه محرم به خواستگار
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 ش برود جشنیز درست پیم داشت بعد ماه صفر اگر همه چیتصم

 .شان را برگزار کند یعقد و عروس

 را از یا پردازیمش اجازه روکال یکرد تمام مدت با سرد یسع

 .ردیبا بگیز

 ن قرار گرفته بود کهیاسیر کمک م حمدیبا آنقدر تحت تاثیز یول

 .ندیاو را بب یفعل یگذاشت سردیذهنش نم

 دار داردین د یاز ا یکه حس بد محمدیاسینبا یبعد رفتن ز

 رفتن به خانه به آپارتمان برادرش یرد بهجایگیم میتصم

 .اسر برودیمحمد

 

 

 ش یها یشب و لج و لجبازید یعدم حضورش در مراسم عزادا ر

 ن ید هرچه زودتر ایآمد و با  میخوش ن محمدیاسینبه مذاق 

 . کردیرا تمام م یباز

 هم شده بود و ین برادر کوچکتر احساساتیدلتنگ ا یفاز طر
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 ن دیخواست هرچه زودتر او را ببیم

 دایش

 یاحوالپرس  یاسر را از خاتون گرفته بودم، به بهانهیشماره محمد

 .زنگ زدم و شماره او را گرفتم

 ا نه؟میریاما حاال دو دل هستم که با او تماس بگ

 اورد ویها کم ب یدگن سایست که به این مید آدیدانستم وحیم

 .کند ینیعقب نش

 م کنم،یماجراها یا شهاب را قاطیخواستم مسعود و ینم

 و کشته شدن پرند و اتفاقات شوم آن یدم مسئله مهمانیترسیم

 .ده شودیش کشیشب پ

 

 

 دارد که یادیز یذهن یت هاین هم مشغولیاسیمحمد یاز طرف

 ن بود کهیه ان رایکند بهتریمان میقت به او پشیمرا از گفتن حق

 .اسر کمک بخواهمیاز محمد 
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 :شنومیخواب آلودش را م یبعد از چند بوق اشغال باالخره صدا

 .دییالو بفرما

 .دا هستمیش ینیحس یآقا سالم -

 .توانم حدس بزنم تعجب کرده استیم

 !دا خانم چه عجب انتظار تماس شما رو نداشتمیبه به ش -

 .باهات تماس گرفتم یکار یراستش برا -

 !دا خانم؟یش یچه کار -

 اسر، درباره همون مزاحم اون روزیخواستم آقا یازت کمک م -

 .دیر شدیکه باهاش درگ

 شود ومی یش از حالت شوخ و شنگ در آمد و جدیصدا

 ؟ید گفتید: باز هم مزاحم شده؟ به س یگویم

 

 

 ممتونم برادر و پدرینم یاسر، از طرفیراستش روم نشد بگم آقا  -

 .کنم ماجرا یقاط
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 ت شده و مشکلت کارش ویه یر کارایدا درگین شدیاسیمحمد

 مزاحمش ینجوریخوام اول راه ایدادگاه رو هم داره و من نم

 .بشم

 نکه خب فکر کنم شما زبون یدم و ا یشما رو مثل بردار خودم د

 .یشناسید رو خوب میامثال وح

 د دست ازید کن ید اگه تهدیش ا یروش در اومد یاون روز جلو

 .رم بردارهس

 که از تماس یشود، جوریبرقرار م یآن طرف خط سکوت طوالن

 .شومیمان میخودم پش

 یشنوم: خوب کردمیش را بعد از چند لحظه  یجد یسپس صدا

 .دایش یزنگ زد

، حواسم بهت هرکس برای سید مهمه برای من هم مهم و محترمه

 .هست
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 ه؟یچ ه کار و بارش ید آدرسش چین وحینم ایفقط بهم بگو بب

 د؟ یاصأل از کجا آشنا شد

 یدم ماجرا یکشیاسر میکه از محمد یبا وجود تمام خجالت

 .کنمیف میش تعریرا برا یمهمان

 که مشخصه ینجوریدهد: پس امیرون یب ینفسش را با ناراحت

 .هیروان یپسره از اون سمج ها

 یکنیف میکه تعر ینجوریارم، ایکار پدرش رو در م یمن ته تو

 ازش جور ییک آتومیباشن، اگه بتون یکارخالف یها احتماال آدم

 داش بشه از اونیکنم دور بر شما پیدش م یکنم و تهدیم

 کنمیاستفاده م

 م: دستت درد نکنه آقایگویزنم و ممی یلبخند یبا خوش حال

 .دمید من دارم بهت زحمت میممنونم ببخش یلیاسر خی

 یم، وقتینمحمدیاسدا خانم، تو فکر کن منم یاشکال نداره ش -

 .منه که کمکت کنم یف هیئته وظیه یر کارایاون درگ

 یریامروز م ید : راستیگویخواهم تلفن را قطع کنم که میم
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 باشگاه؟

 

 

 اره چه طور مگه؟ -

 ن آقایکنم ایدر باشگاه منتظرت احساس م یام جلویمن م -

 . د امروز هم مزاحمت بشهیوح

 !ه؟ینمش تا بفهمم حرف حسابش چیست ببیبعد ن

 اسر حدس زده بود موقع رفتن به باشگاه بازیهمانطور که محمد 

 .دا شدید پیوح یهم سر و کله

 رفتن به باشگاه یرم برایگمیم یساعت سه عصر است و تصم

 .آماده شوم

 نیهستند پاورچ یخانه خواب یاهالهمه یزنم، یپ اسپورت میت

 . رسانمیکنم و خودم را به رخش ممی ین خانه را طیپاورچ

 باز کردن ینم که برایبیزمان با خروجم مسعود را هم مهم

 .فروشگاه آماده رفتن است
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 م را ازیدار سر تا پا یمعن یزند و با نگاهیم یدنم پوزخندیبا د

 .گذارندینظر م

 

 

 چه ینیحس ید: دختر مورد علقه حاجیگویحتما در دلش م

 !بهم زده یافهایپ و قیت

 ش رایه نقاب دار روک کلیبست هام ،  یم را دم اسب یموها

 .رون آمده استیم از پشت کله بیموها یپوشانده، و دم اسب

 ختن ویکه با عرق ر یشیچهره دارم، آرا یرو یش سادهایآرا

 .شودیورزش کردن پاک نم

 یکه رو یدیرنگم با آن شال بلند سف یمانتو و شلوار جذب مشک

 .دارد ییبایشانهام رها بود جلوه ز

 دن سر و ظاهرم تعجب کنند و باید دهم ازیبه مسعود حق م

 .شان طعنه بزنندینگاه ها

 معتبر و شناخته یکه فرد محمدیاسینشبم درباره ید  یادعا
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 بزرگ و دور از باور به نظر یادیشده در بازار و محل بود، ز

 .دیرسیم

 بلند یک سانتافه شاسیب شدنم توسط ین راه متوجه تعقیدر ب

 .شومیم

 

 

 .نداره یکار و االف، انگار کار و زندگ یغرم: پسره بیر لب میز

 .رمیگیاسر را میدهم و همزمان شماره ین سرعت میبه ماش

 !شده؟ یدا طوریش سالمد : یگویبعد چند بوق برداشته م

 .کنهیبم مید داره تعقیوح -

 !االن؟ ییاد کجایزدم بیحدس م -

 ،ک باشگاه مون هستمیاندازم: نزدیابان میدر خ یبه تابلو ینگاه 

 .کم نگرانمی

 .د: نترس اومدمیآید از آن طرف خط مینگ دسته کلیجر یصدا

 در باشگاه پارک یشود و جلومین حرف گرم یدن ایته دلم با شن
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 .برسداسر یکنم تا محمدیصبر م یکنم ولیم

 اش ینک آفتاب یشود و عیاده م یش پین مدل باال ید از ماشیوح

 یسمتم م صورتش گذاشته به یرا با ژست مخصوص خودش رو

 .دیآ

 دات شد بچه یکنم: باز که پمیستاده و نگاهش ینه ایدست به س

 .پر رو

 

 

 د : تا تو رو نکشونم تو تختم دست برداریگویزند و میم یپوزخند

 .ستمین

 .ه منو پس بزنهطالق ک زن میبرام افت داره  یلیخ

 دمیخودم که با تو درد دل کردم متاسفم، چه طور نفهم یبرا -

 !؟یهست یچه آشغال

 نیکه ا یوحش یا غید ین وحیا ایکند، گویدرنگ م یلحظ ها

 .کشد را کنار زده باشدیروزها در وجودش شعله م
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 خوادیاالن فقط دلم م یاون موقع واقعاً عاشقت بودم، ول من -

 .زبونت رو کوتاه کنم

 وارد شوم: آخه چرا؟! تو که کمکم یکنم از در دوستیم یسع

 ک بهمیشوم نمونم سر  یمهمون اون یاون شب رو تو یکرد

 ؟ یکرد ینه شتریک ینجوریزدن رابطه شکل نگرفته ا

 ک شبیت! فقط و فقط چیز دیگه امن نه نامزدت بودم نه 

 .باهات هم صحبت شدم

 

 

 : دیگومید و یآیدهد، جلو تر نمیرون میب کالفگینفسش را با 

 ن مدل حرف زدنت که آدم رو یهم ی، حتیه اونیشب  یلیتو خ

 .کنه هم به اون شباهت دارهیم خر

 .خورمیش نمیک سوراخ دو بار نیگه از یمن د یول

 ریین تغیمعلوم است ا یدانم؟! ولیزند را نممیحرف  یاز چه کس

 ن یقین مرد یبودن ا یروان یست، شکم براین یش عادیحالت ها
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 .شودیم

 !ک لحظه دشمن؟یک لحظه دوست است و یدانم چرا ینم

 کارم غوطه ور هستم، او خودش را به چندهمان لحظه که در اف

 : خوب خانممن رسانده و میگویید یسانت

 !نه چاکت کو؟یخانوما اون پسره نامزدت و عاشق س

 و خاطرات چندش از حسش در نزدیکی خودم

 .خوردیدر سرم چرخ م ز آن تعرضیانگ

 یوار دهن کجیده و پوستم به گچ د  یزنم رنگم پریحدس م

 .کندیم

 یخی یو بلور ها ک شدنش بهم محکم میزندقلبم ازنزدی

 .آورندمیم فشار یبه سد چشم ها

 ه برادر بزرگترش است قلبم را یمردانهاش که درست شب یصدا

 .کندیگرم م

 زند: دوبارهید را چنگ میقه وحمیآورم و او با خشیسرم را باال م

 .دات شد مردکیپ این خانمکه دور و بر 
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 اسر که دوریده محمدیورز ی به بازو ها ید با وحشت نگاهیوح

 .اندازدیلباسش چنگ شده م یق هی

 دات نشه؟ین طرفها پیمگه اون دفعه نگفتم ا -

 .پسر ناصر خان ید ربانیجناب وح

 سر به یخوایدا هم سودابه نامزد سابقته که میش یفکر کرد

 ؟یستش کنین

 لهعات را از کجا آورده بود؟! آن هم در فاصن اطالیااسر یمدانینم

 .نصف روزکم 

کند به بد و بیراه میوحشت زده شروع  یپرد با لحنید میرنگ وح

 .اسریبه گفتن 

 اد یاو را فر یعات زندگشتر اطال یشتر و بیآورد و بیکم نماسر یاما 

 .زندیم

 .کندینش شده فرار میسوار ماش ید با سرخوردگیعاقبت وح

 است وبد کنم، هنوز هم حالم یاسر نگاه میبا تعجب به 

 ن همه اطلعات رو از کجایپرسم: این حال میب هستم، با امنقل
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 ؟یآورد

 ک مخیه ید: خب کافیگومیگذارد و یسرش م یدست رو

 ...وتر بخواد که بشهیکامپ

 ات معدهام رایپاشم و همزمان با آن محتویش میبه رو یلبخند

 .کنممیدر گلو حس 

 .کنم به باال آوردنیشوم کنار آسفالت و شروع میخم م

 رد: حالت خوبهیگیم را میسر نگران بابت حالم بازوایمحمد

 !دا؟یش

 

 

 دانم باز همیفکم قفل کرده است، م یخواهم جواب بدهم ولیم

 ...است یاز آن حملت عصب یکی

 یکند اتفاق بدیال میکند، البد خمینگاهم  یاسر با نگرانی

 !افتاده

 ر قابل تحمل بودنشان،یدردناک با وجود غ ین حملت عصبیا
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 .ندارند یطرچ خیه

 آورند، حالم را یطان به سرم هجوم میکه مانند ش یاما لحظها

 .کنمیمرگ م یکنند که همان لحظه آرزویدگرگون م یبه حد

 .گذارمیم میبازو یکنم و سرم را روین میدستم را بند ماش

 یشربت ها یطین شرایکاش االن در خانه خودمان بودم، در چن

 .کنندیبهارنارنج مادرم معجزه م

 !مارستان؟یدا خانم ببرمت بیپرسد: شیاسر میمحمد

 ه یچشمانش شب یش و نگرانیکنم، چقدر صدا میق نگاهش یعم

 !ن استیاسیمحمد

 

 

 کیشم، مینالم: نه برم استراحت کنم خوب یم یبه سخت

 .ستیشتر نیک بیپان یحمل ه

 !آخه؟ یمن کجا ببرمت استراحت کن -

 د توینیرد: بشیگیرا مم ید و بازویگویا با خودش مین را گویا
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 .مین تا بریماش

 .م را ندارمینکه بپرسم کجا برویا ینا

 :گذردیدهم و از ذهنم مینش لم میگرم و نرم ماش یصندل یرو

 .بخرد ینین ماشیم همچیهم بگو محمدیاسینکاش به 

 وه به دستمیک آبمیبندم و او قبل از راندن یچشمانم را م

 .یدهد: بخور تا آروم بشیم

 راسیب ا محمد ییا ز آشنا یادینکه زمان زیندم، با وجود ابیچشم م

 ر نکه از او خواستم شیهم به او دارم اصال یگذرد اعتماد کاملینم

 .ن اعتماد بودهید را کم کند بخاطر همیوح

 به ینم، نگاه یبمی ییاتاق آشنا یبا باز شدن پلکم خودم را تو

 .خاتون است یاندازم، اتاق خانهیاطراف م

 

 

 .ندیآمیبه اتاق  ینیک سیله با ین و جمخاتو

 : دیگوین مین حیدهد و در همیک پارچ به دستم میخاتون 
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 .نجایا یر دخترم، قسمت شده دوباره اومدیاوقات بخ

 !اسر کجاست؟یآقا محمد  -

 گذارد: بفرما خانمیکنار تختم م یعسل ینجمه ظرف سوپ را رو

 .کنمیل کن خودم صداش میجان، م

 ماند، شربت گلب بهارنارنج خوش عطرش رایخاتون کنارش م

 .دمیک ضرب نوشی

 شده ین مدت چیپاشد: ایم میپر مهر به رو یخاتون لبخند

 نکردن دلت رو ییانا خبط و خطایمن. که اح یدخترم، نوه ها

 !بشکنن؟

 ا نین که اصأل در جریاسیم : محمدیگویزنم و میم یلبخند

 .کردن اسر هم فقط کمکیست، آقا یامروز ن یماجرا

 د: الحمدهللیگویده و میبه دامنش کش یرزن دستیپ

 

 

 د : زنگیگومیرود یکه به طرف هال م یشود و در حالیبلند م
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 .نجایاد اینهار ب ید برایبزنم آقا س

 اسر همچون دو دانشآموز خطا کار مقابل او که بایمن و محمد

 کندینگاه پرسش گر و البته پر از سرزنشش نگاهمان م

 .میستادهایا

 شیاسر رویش آمده را دارم نه محمدیح آنچه پینه من قصد توض

 .را

 محمدیاسینخواستم قبل از تماس خاتون از او بخواهم به یم

 ممکن بود برداشت به مراتب ین پنهان کاریهم ینزند ول یحرف

 .از ما در ذهن او بکارد یغلط

 یبا اخم ها محمدیاسینخاتون تماسش را گرفته بود و حاال 

 .ارتباط ما دو نفر با هم بود یدرهم پ

 اسر خواستمیم: من از آقا یگویشکنم و میباآلخره سکوت را م

 .کمکم کنه

 :پرسدیم یدهد و سرد و جدیش را باال میابرو ین تایمحمدحس

 !؟یدر چه رابط ها
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 ده بودم و اصل یش را ندین رویتوانستم اعتراف کنم، ایخب م

 .قدر ترسناک است شود چهمی یجد یکردم وقتیفکرش را نم

 ن مردیکنم، با وجود تمام غرورم در برابر ایم را گم میدست و پا

 .شومیدست و پا م یب یادیز

 دمش، یمن د یکه اتفاق یدهد : در رابطه با مزاحمیاسر ادامه می

 دم ویدا خانم صحبت کنم که اون مردک رو د یرفته بودم تا با ش

 .حقش رو کف دستش گذاشتم

 اتفاقات فاکتور گرفته بود تا کمتر یک سریز باً ایاسر تقری

 .میده گرفتنش برنجان ین را به خاطر نادیاسیمحمد

 !د بود؟یوح -

 :کنممیدا کردند بغض یهگاه پیک تکیکه  یه کسانین بار شبیا

 .برادرم و پسر عموم برد یشبم آبروم رو جلویاره خودش بود، د

 .شانس آوردم بابام خونه نبود
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 ان دویم یگره کور ییکند که گویاخم من چنان یاسیمحمد

 .ش افتادهیابرو

 

 

 د: پس به خودش جرأت داده بازیگویدستش را مشت کرده م

 جاد کنه؟یهم مزاحمت ا

 .میکن یرو مخف یزیدا؟! قرار نشد از هم چیش یچرا به من نگفت

 :پردمیان حرف برادرش یکرده و م یمصنو ع یاسر سرف هایمحمد

 .دیباش داداش من برم شما راحت

 ماین تو هال تا بیاسر! برو بشیره آقا یادم میفکر نکن تو رو  -

 بوده؟ یئت چیبتت از هینم علت غیبب

 رونید من بیدهد: چشم آقا سیرون میب کالفگینفسش را با 

 .منتظرم

 شیخامش کن آت یجورید : شما یگومیسپس رو به من کرده 

 .رهیخشمش بخوابه، دامن ما رو نگ
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 .کنمیه حرفش منیزم یسپس چشمک

 ن با اعتراضیاسیمن از خجالت گل انداخته و محمد  یگونهها

 .طنت نکن برو تو هالیاسر شید: یگویم

 .گذارد: چشم قربانمی یاسر احترام نظامیمحمد

 

 

 نک هیشود، با وجود امین ما دو نفره یب یاسر فضایبا رفتن محمد

 ترا بهمیریگیاسترس م ین برخورد مان آن گونه بود کمیآخر

 .م یآ یجان میم به هیبگو

 ن ا مشب مانند همان دو شب با رفتارشیاسیترسم ن کند محمدیم

 .ردیبگ یاحساسات مرا به باز

 شوم، متوجهید و من در خودم جمع میآیدو گام جلو تر م یوقت

 دادن من لذت یا از بازیشوم، گویلبش م یق رویلبخند عم

 بردیم

 یاحمت ها به من حرفه نشدم چرا درباره مزیمن هنوز توج -
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 .ینزد

 کردمیفکر نم ید، از طرفیئت بودیه  یر کارایآخه شما درگ -

 .بشه یاونقدر مزاحمت هاش جد

 منه که مراقبت یو عرف  یفه شر عیر باشم وظیهر چقدر درگ -

 .نده ام باشمیباشم. مراقب همسر آ

 .رودمیکند، دلم غنج ینده خطاب مینکه مرا همسر آیاز ا

 .برممیدهام، لذت هم ینکه ترسین ایشمش در عاز ابهت و خ

 :دهدمیچفت شده ادامه  یبا دندان ها

 باز یخواستگار دار ینکه تو بهش گفتیبا وجود ا یاون عوض

 .در خونه تون هم اومده یتا جلو یگیدست بر نداشته، تازه م

 !؟یرو به رو هست یبا آدم خطرناک  یکن یاحساس نم

 نکه اون آدم و پدرشیخصوصا احتما، م یگفتید به خودم میبا

 .ر نظریهستن و ز یگرد قانونیتحت پ

 :گرفتمشمیده ینطور نادید ایدهم، نبایحق را به او م

 انگار اون یشه ولیز ساده حل میکردم همه چیمتاسفم فکر م -
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 اسر همونین حرف هاست، تازه فکر کرده بود آقا یتر ا یآدم روان

 .دیکشیه مگم و باز شاخ و شونیکه م یخواستگار

 م: ناراحتیگومیاسر یه کمک خواستنم از یتوج یسپس برا

 دیده بود وح ید یکه به برادرت گفتم؟! آخه اون اتفاق ینشد

 .مزاحم من شده خودش خواست کمک کنه

 منه، هر یاسر نور چشمیاندازد: یق به چشمانم میعم ینگاه 

 .اسریبرو سمت  یاز من کمک بخوا یوقت نتونست

 مسئله رو برات حل یگه خواسته بودید یاز کسر اون یاگه غ

 .که بزرگت گوشت بودیکنه، االن ت

 رت باشم که دختر موردیغ ید ب  یبا یلیمن با  سال سن خ

 .ره و مشکلش رو بهم نگهیده بگیقهام منو ناد عال

 .دید آقا س یم: ببخشیگویر میسر به ز

 .شنومیرون دادن نفسش را میب یصدا

خواستم شرمنده بش یجان من نم دایک من: شید نزد یآیجلو م یکم

 ...فقط خواستم ی
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 شود و خاتونیده که در اتاق باز میان نرسیهنوز صحبتش به پا

 .وارد

 یروم، ولیعقب م میم و چند گایآیع به خودم میمن سر

 شودیخودش خشک م ین سر جایاسیمحمد

 .اندازد یمشکوک به ما دو نفر م ینگاه 

 ن انداخته، تا بعدییت و سرش را پااس کالفهد سرخ و یصورت س

 لیرفتن مادر بزرگش آن جمله پر احساس نصفه کاره را تکم

 .کند

 دارم دروغ چرا ازیطنتم را نگه میلبخند پر ش یمن هم به سخت

 .نگاهش پر از شرم شدهام

 ارهتش مرا ترسانده ب ود و حاال نگاه نافذش قلبم اش ابیپ یقیدقا

 .گرفته است یبه باز

 یهرچقدر هم جسور و با دل و جرأت باشم مقابل مرددانم یم

 .ف و شکننده هستمیهمچون او ضع

 .دید: شما دو نفر مشکوک هستیآیخاتون به حرف م
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 مهره ییجا به جا یآورد که صدایسرش را باال م ید جوریس

 .شنومیگردنش را م یها

 !ما چرا خاتون؟ -

 نیچرا تو ا ست، اصالین ید ارتباط تون کار یگیکه م ینجوریا -

 . دیاتاق خلوت کرد

 ادتی میل بزرگ کردم رابطه با نامحرد من تو رو با نون حالیس

 .ندادم

 یخوا یا میکه گو یک شدیدا نزدیدم انقدر به شین االن دیهم

 .یریتو بغلت بگ

 . به تو نامحرمه یزه ولیدا مثل دخترم برام عزیدرسته ش

 .طانه پسرمید نفر سومتون شیستادین سقف ایر این که زیهم

 د فقط با هم حرفیم: حاج خانوم من و سیگویبا اعتراض م

 !میزنیم

 ؟ینجور شناختیال اله اال اهلل خاتون من رو ا -

 ا ی یشمیدا محرم یا با شیشه پسرم، ین حرفها سرم نمیمن ا -
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 رو نین امشب از خونه برو بیهم

 !م؟یبا تعجب لب زدم: محرم بش

 . د: نگران نباشیگومیه و به من انداخت یر چشمیز ینگاه

 !گه؟ید ید: خاتون من رو قبول نداریگویسپس رو به خاتون م

 .ن سن خبط و گناه کنم یست که تو ایف نیمانم ضعیانقدر ا

 تخت کنارم یستادن ندارد رویگر توان ایا د یخاتون که گو

 یمان تو شک ندارم، ولیمادر به ا ید : ایگومیند و ینشیم

 که هفتاد سال یشناسم، از او عابدیطون رو هم خوب میش

 .که مادر یستیکرد باالتر نمیعبادت 

 .رهیک شب به باد م یبه قول شاعر هفتاد سال عبادت 

 ، ین دوستیدم ا یصلح د ینزدم، ول یمن به تو و دخترم تهمت

 د بایذاریکه اسمش رو م یزیهر چ ی، همکارییرابطه، آشنا

 . ت بشهیمحرم

 ، ید: دخترم خواستگاریگومیکند سمت من و یسپس رو م

 ؟ یندار یزیچ ینومزد
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 . دهمیسرم را به نشانه نه تکان م

 یست برا ین ید: الحمدهلل مشکلیگومیزند و یم یلبخند

 .تیمحرم

 ستاده است مستانهیاسر که پشت در اتاق در چهارچوب ایمحمد

 ؟ نکنه انتظارید : خاتون پس اجازه پدر چیگومیخندد و یم

 

 

 ک سر اومدمیگ بزنه پدرش بگه بعد باشگاه دا زنیش یدار

 .ن بشمیاسیمحمد محرمخاتون تا  یخون ه

 !ستیر، اروپا که نیبابا خاتون شل بگ

 اندازد: تو الزمیاسر میقهر آلود به محمد یخاتون با اخم نگاه

 ه بلده حکمید قاضی، خود سیرزن رو مسخره کنینکرده من پ

 زنمینده خودم زنگ م شه! اگه هم قانون اجازهیم یش چ یقانون

 .دا که باهاش حرف بزنمیش یبابا

 د: الزمیگویرون داده و میب ین نفسش را با کلفگیاسیمحمد
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 . ست خاتونین

 او یقصد مخالفت دارد ول محمدیاسینکند یخاتون گمان م

 م،یسفر حج بهم محرم شد یک ب ار برایدهد: ما میبلفاصله ادامه 

 .ستیاز به اجازه دوباره نین

 !شوندیم از تعجب درشت میهاچشم 

 .ستین ممکن نیا یول -

 !دا خانم؟ید: چرا ش یگوین به سمت من برگشته میاسیمحمد

 

 

 .میساده داشته باش ییک آشنا میمن و شما قرار بود فقط با ه -

 . ت و تعهد تو قرار مون نبودیو محرمعقد موقت  یول

 .یبدون اطلع خانواده ام هول هول ینجوریبعد هم ا

 کنم نگاهش دستیفکر م یاندازد، گاهیق به من میعم یه نگا

 . کندیدارد و نوازشم م

 .باشه یست هول هولیقرار ن -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

570 
 

 ! ؟یم خواستگاریبر یگردد: امشب حاضریبه سمت خاتون برم

 !محرمه ها ید: حاج یگویاسر میمحمد

 ر هیم امر خیریست جشن بگیستم، دوما قرار نین یاوال من حاج -

 اندازد: حاجخانم بفهمهمید زنان شانه باال اسر پورخنیمحمد

 .کنهیخون به پا م

 کنه من بزرگتریجا میکشد: بیخاتون ابرو در هم م

 رمین هستم، پسرم اراده کنه باهاش هرجا بگه میاسیمحمد

 .یخواستگار

 

 

 نجا حضورید منم ایم: ببخشیگو یکنم و میم یمصنو ع یسرف ها

 !د؟یاز من بپرس یک نظرید یدارم نبا

 .پاشد : جانم دخترم بگومیم یمادرانه به رو یخاتون لبخند

 ک مدت کوتاه فقط وین بود، ین ایاسیقرار من و آقا محمد -

 رون از خونه، صحبتیم، در حد رفت و آمد به بیفقط آشنا بش
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 م یایم با هم کنار بیتونیم مین یتا بب یدگزن یو عاد یمعمول یها

 .ا نهی

 گه یم ممکنه بهم دیمتفاوت هست یایشون از دو تا دنیمن و ا

 .م یم و ادامه ندینخور

 » رودین به شدت در هم میاسیمحمد یاخم ها «

 اد و یوسط بعقد موقت و  یخواستگار یدهم : حاال اگه پایادامه م

 تهش

 خانواده سرشکسته یبار دوم جلو یسرانجام باشه من برا یب

 .سخته یلیمن خ ین برایشم و ایم

 .شما رو قبول کنم یط خواستگا ریران شیا یتونم توینم

 . ستنینکه مادر و خواهرتون نیمخصوصا ا

 

 

 :دیگومیکشد و می یکند، سپس آهیسکوت م یخاتون لحظه ا

 . دیت انجام بدین رفت و آمد رو با محرمیخب مادر هم
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 نطور ،ین، پدرش هم همیاسیمن لقمه حلل دادم دست محمد

 .ینامحرم بنداز یک نظر رومیستین یراض

 گل یرو یطوالن ین انداخته. نگاهیین سرش را پایاسیمحمد

 .اندازدیم یقال یها

 نیاسیکند که محمدیدا میان پ ینمان جریب یسکوت تلخ

 .میاسر برید: پس با اجازه من و یگویم

 خواستم خودم هم به خانهیکردم، م ییبا رفتن او احساس تنها

 .گه داشتشام ن یبرگردم که خاتون اجازه نداد و من را برا

 دیچون وح یآدم ید ها یتهد ینده خودم، برایآ ینگران ب ودم، برا

 .نیاسیو ارتباط تازه جوانه زدهام با محمد 

 دن جواب ردیان کشیقل یشنهاد خاتون برایبعد از شام به پ

 یشان بساط چا یخانه یندادم و به اتفاق هم در تراس با صفا

 .میان راه انداختیو قل
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 داید : شیگومینوشد یش میکه از استکان چانطور یخاتون هم

 یخوا مین وقت یاسیانتخاب محمد یبرا یجان امروز که گفت

 زود بهش یکرد یکار خوب یدم دل نوهام بدجور شکست ولید

 .یخوش نشون نداد یرو

 د من قبل نامزدیدیم: شما امروز شنیگویزنم و میم یلبخند

 به مخالف منیعج داشتم، قبل تر هم دربارهاش گفته بودم، برام

 .دیستین نیاسیازدواج با محمد یبرا

 ش یاط با صفایبه ح یکشد و نگاهیاز اعماق قلبش م یخاتون آه

 .بگم مادر جان یاندازد: چیم

 از نوه هام یکیک بار خودم رو تو خراب کردن سرنوشت یمن 

 .ن کار رو تکرار کنمیگه دلش رو ندارم ا یدونم دیمقصر م

 !کند؟یاز کدام نوه صحبت م شوم بدانمیکنجکاو م

 یکه برا ییبود و اهل بازار، از اون ها  یمرد کار یپسر محمد عل

 . ندازن و حساب کتاب سرشونهیچرتکه م یزندگ

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

574 
 

 

 .ه مون مونس براش عقد کردمیساله بود دختر همسا  یوقت

 ن یک سال بعد تر هم محمدحسیپسرم بعد عقد عاشق زنش شد 

 .ا اومدیبه دن

 ا شروع جنگ زن جوان و پسر  سالهاش رو رهاب یمحمد عل

 ییایمیتو جبهه بود تا ش یجنگ، چند سال یکرد و رفت جبه ه

 .شد و برگشت تهران

 بزرگتر شده بود که یمونس بچه دومش رو باردار بود و محمدعل

 پسرم یا بره و محمدعلیک تصادف شوم باعث شد مونس از دنی

 .ک بچه تنها بشهیو مشکلت بعد جبهه با  یماریبا وجود ب

 ینکه بچ هاش مادریا یباز هم خودم دست به کار شدم و برا

 .ه رو براش عقد کردمیداشته باشه مرض

 ه سالهایجا باز کرد مرض یمونس که زود تو دل محمدعل خالفبر 

 .د دل از شوهرش ببرهیطول کش

 !ن زن کجا و اون کجایا یمونس بود ول یدختر عمو یالبته مرض
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 هماسر ین مرد و محمدیریساله بود که دخترم ش  نیاسیمحمد

 چ وقت در حقیه یمرض یول یو محمدعل یش مرضیاومد پ

 .نکرد یاسر مادریمحمد

 ن رو همیاسم یگذشت خدا مین دو تا یبعد چندسال که ازدواج ا

 یو زندگ یعاشق مرض یبهشون داد و از همون روز محمدعل

 .شون شد

 یحسرت عشق محم دعل یبت نباشه مرضیصه کنم مادر، غخال

 .چ وقت ته دلش با ماها صاف نشدیدلش موند و ه یرو

 ین زنین گفت عاشق نجمه هم یش که محمدحسیست سال پیب

 ن رو رسوند آسمون ویزم یشم شده مرضیاد پیم یکه گاه

 یدم پسر ارشد حاج محمد علین که اجازه نمیآسمون من رو زم

 مادر بزرگشه رو که خدمتکار یک دختر دهاتیو تاجر پارچه 

 .رهیبگ
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 یست و برا ین یکردم نجمه دختر درستمیمنم اون موقع فکر 

 .ن دام پهن کردهیمحمدحس

 

 

 شدم و انقدر تو گوش پسرم یصه که ندونسته همراه مرضخال

 .م تا پسرش رو مجبور کرد دست از عشقش دست بکشهیخوند

 هست، که نجمه با دل یه چه جور آدمیدم مرضیاون زمان فهم

 تهمت یک سر یه رفته روستا و یشم و گفت، مرضیخون اومد پ

 .بهش زده

 زده بود یپدر نجمه هم باور کرده اول دخترش رو کتک مفصل

 .معتادش کرده بود یو بعد به زور عقد پسر عمو

 .ن بدتریرو گذروند، محمدحس یسخت ینجمه زندگ

 کوه و کمر و ینب خودش رو تویبا ز یپسرم بعد عقد اجبار

 .ات و مرز گم کردیعمل

 ن هین رو به سیه سنگ محمدحس یکردم، مرضیال میاون زمان خ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

577 
 

 خانواده دار ازدواج کنه و وارث پدرش باشه و یزد تا با دختر

 پسر خودش یز رو براین زن همه چیکم کم متوجه شدم ا یول

 .خوادین میاسیمحمد

 

 

 یلیت رفت مرز و خیمأمور ینب براین بعد ازدواج با زیمحمدحس

 .وم دم شهرمیر یر به دید

 نب شده و دل گرمیهرچند االن مطمئن هستم عاشق زنش ز

 ...رو گذروند یخب مراحل سخت یشه ولیزندگ

 گه تا فوت یمن و عروسم بهم خورد و د یاز او روز رابط ه

 .دنش نداشتمیبه د یرغبت یمحمدعل

 کم پاش یلیه خیان اما خود مرضیپسرا و دخترا م یاالن هم گاه 

 .ذارهینجا میا رو

 ه ساکتین هم مرضیاسیازدواج تو و محمد یدونم برایمن م

 .دن و آزار رسوندنیکنه به نقشه کشیشه و شروع مینم
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 ین ازدواج کنه ولیاسیبا با محمدیخواهد زمیدونم دلش  یم

 . خورمیبش رو نمیگه مثل گذشته فرید

 دیازدواج بدون ید برایدین اگه به توافق رسیاسیتو و محمد

 .دم پسرم تو حسرت عشق بمونهید. اجازه نمیت منو داریماح

 

 

 ک بار او رایشوم، ین متاثر میدن سرگذشت محمدح س یاز شن

 .نب خانم رایده بودم او و همسرش زید

 ان چادریشه حجاب داشت و نصف صورتش را مینب خانم همیز

 . کردیم یمخف

 کل چاقش را خوب بهید و هیسبز و پوست سف یاما چشم ها

 .خاطر دارم

 دا یبا اندام متوسط است، نه ز یکنم، زنمیسه یاو را با نجمه مقا

 .چاق نه الغر

 .ن و به رنگ شبیغمگ یدارد با چشم ها یقد بلند
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 ک بار احوال دخترش را از او یاسر یباست و محمدیصورتش ز

 .دیپرسیم

 !گه هم رو فراموش کردن؟ین د ینجمه خانم و آقا محمدحس -

 د انقدر عذابیاد مرد، خبرش که بهم رسیاز اعتشوهر نجمه  -

 .کنم یدگیش خودم تا بهش رس یوجدان داشتم که آوردمش پ

 

 

 کیکنه، یم یدگیدستم و بهم رس یهرچند اون دختر شد عصا

 .دخترم داره به اسم ستاره

 کمک کرد یلیخاسر یراز ، محمدیه تو شیپرستار یاالن دانشجو

 .دا کنهیار پراز خوابگاه و کیتا بتونه تو ش

 گه ماشااهلل ین هم دو تا دختر داره، زهرا و زهره که دیمحمدحس

 .ساله و  ساله هستن 

 .نشون حسرت و خاطره موند و تمامیاز عشق ب

 ید : جدیگومیرد و یگیچ در دستش میاز ساندو ین گازیریش
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 !کنه؟یتتون میمادر بزرگش گفت حما

 چ رایساندو کند و با ولع ادامهمیلبش را پاک  یسس گوشه

 .خوردیم

 !دختر ینترک -

 . د: خب گرسنمه یگویخندد و میز میر

 نیریم: ش یگویکنم و ممیکنار چمن پارک  یبه فواره ها ینگاه 

 .میکن یکم آب بازمییا بریب

 

 

 و مادربزرگعقد موقت  ین ماجرایسرده وسط زمستون بابا، بش -

 .ن رو بگویاسیمحمد

 یک تونل آبیه یروم، شبیم توجه به او به سمت فواره ها یب

 .شومیانشان رد میشده است، با سرعت از م

 صورتم یچرخد و آب رویاز فواره ها م یکیآخر سر  یلحظ ه

 .زدیریم
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 زند من هم از اعماق وجود قهقههیق میعم ین لبخندیریش

 .زنمیم

 پشت درختان یها یروم که متوجه ساین میریبه سمت ش

 .کندیجلب منگاهش توجهم را  ینیشوم. سنگیم

ا ز آن طرف  یا ثر یا ندازم، وقت میبه آنجا نگ اه  یچند ب ار

 نمیبمین

 رومین میریشوم، حتما توهم زدهام به سمت شیال میخیب

 .ها یزنیخ میدا یش یس کردیخودتو خ -

 .هینه بابا آفتاب ظهر فعل قو -

 

 

 رمید ید : وایگویدن عدد  میاندازد با دیبه ساعتش م ینگاه 

 .شده

 !دانشگاه برسونمت؟ یبر یخوایم-

 کلس ین رخش رو راه بندا زید : نه بابا تو تا ایگویبا خنده م
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 .منم تموم شده رفتم فعل یدوم

 .رودیابان میدهد و با عجله به سمت خمیتکان  یدست

 .کندیسوارش م ین تاکسیدهد اولمیدست که تکان 

 کنم، به سمت نگاهمیرا حس  ینگاه ینیهمان لحظه باز سنگ

 .شومیش مواجه میخال یگردم و باز با جایبر م

 االت به سرم زدهیکشم، حتماً فکر و خمی یاز سر کلفگ ینفس

 .است

 ن را باز نکردهامیرم به خانه برگردم، هنوز در ماشیگیم میتصم

 .شودین با سرعت از کنارم رد میک ماشیکه 

 

 

 شود،یرنگ خشک م یبلند مشک یسانتافه شاس ینگاهم رو

 به یست که با تشر راضین ین بشر آدمیا اید است!گوین وحیماش

 .شود ینیعقب نش

 ن آدمیکردم، دست به سر کردن این صحبت میاسید با محمدیبا
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 .کار خود اوست

 .رمیگین فکر به سرعت شمارهاش را میبا ا

 د یبا محمدیاسینم: یگویدارد، با عجله میبعد از چند بوق بر م

 . نمتیبب

 :دیگومی یشب دلخور است که با سردید یا هنوز از ماجرایگو

 نم تیا اونجا وقت نهار ببیمن اداره هستم، ب

 کمک گرفتن مردد یشود و برامیش دلم سرد یصدا یاز سرما

 .شومیم

 را یاش احساسات منف یروز مان و ناراحتیبحث د یادآور یاما با 

 رومیزنم و به سمت محل کارش میکنار م

 

 

 هشوم، آدرس آنجا را دادیدگاه بود مکه مقابل دا یوارد رست وران

 .اس ت

 .کنممیز ها به سمتش پا تند یاز م یک یدنش پشت یبا د
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 ش را باال یکه موها یدر حال یبتش در آن کت و شلوار مش کیه

 زند، جذاب ویم یدیسرش به سف یجلو یداده و چند تار مو

 .است یخواستن

 نگاهم میمستق یآورد ولیروم، نگاهش را باال میبه طرفش م

 .!؟یخوب سالمکند: ینم

 .، ممنونسالمد: یگویدهد و کوتاه میسرش را تکان م

 افتاده؟ یپرسد: اتفاقینم و او مینشیمقابلش م

 !م؟ینیگه رو بب یفته من و شما هم دیب ید حتماً اتفاقیبا -

 .ب جذاب استیدرهم عج یان آن اخم ها یلبخند محوش در م

 یبا عجله گفت یفن جورپشت تل ی! ولیاومد ینه خوب کرد -

 .دست پاچه شدم ینمت که کمید ببیبا

 

 

 یک ماجرایاتفاق که نه  یعن یافتاده،  یک اتفاقیخب راستش  -

 .طول و دراز
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 .م پارکیقدم زدن همراه خواهرم رفت یامروز برا

 .کنهیبم میدم، فکر کنم تعق ید رو د یاونجا وح

 : افتدیش م یبروان ایم یکشد و گره کورمیش را در هم  یابرو ها

 !باز مزاحم شده پس؟

 دم و البته ینش رو اونجا دیشه گفت مزاحم، چون فقط ماشینم -

 .نگاهش رو ینیسنگ

 !نطور خطرناکیهستن، هم یکارخالف ید و پدرش آدم هایوح -

 .د ساده از تو دورش کنم یتونم با چهارتا تهدینم

 دایپک بهونه یه نکینم چرا انقدر دنبالت افتاده، دوم اید ببیاول با

 . کنم تا قرار بازداشت براش صادر بشه

 ترسم، آخه اون دفعه هم که اومدهیم یلیمن خ محمدیاسین -

 یراه انداخته بود حرف ها یدر باشگاه و شلوغ کار یبود جلو

 .زدیم یبیعج

 ن همه آدم چراین ایدونم بینداره، نم ید تعادل روانیبنظرم وح

 !ر داده به من؟یگ
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 نیاسیماند، محمد یم یگارسون حرفم نصفه کاره باق  با آمدن

 .دهمیده سفارش میجوجه و من کوب

 !د؟یشب ناراحت شدید -

 !؟یاورد: بابت چیسرش را باال م

 .مینکه قبول نکردم محرم بشیا -

 سوال داشت، ید: نه فقط برام جایگویدهد و میتکان م یسر

 !ا نهمییت داشته باشه محرم باشیکردم برات اهمیفکر نم

 ت رو به دلیکه محرم یگفت ینجور یاون روز پشت تلفن ا یعنی

 .دایمو عقدعقد موقت نه  یدونیم

 رفت ویش میکه خاتون داشت پ یخب راستش جور -

 شد، اونیم یگه رابطه ما جدیخواست به پدرم اطلع بده دیم

 م منیدیرسیجه نمینکرده من و شما به نت ییوقت اگه خدا

 شدمیسرشکسته م خانواده یدوباره جلو

 :دیگومیتکان داده  یکند، سپس سرینگاهم م یق و طوالنیعم

 ت تو قرار بدم بعد قضاوتید خودم رو تو موقعیمن با یحق دار
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 .کنم

 یعنید: یگویکند و میه میعاقل اندر سف ین نگاه یاسیمحمد

 !؟یکرد یکین یاالن تو منو با رام

 .اط شرط عقلهیم: احتیگومیگزم و یلب م

 ید ب  یبا یعاشق ی: براشودیم کمینزد

 .عقل بود

 ایش با وجود حیاندازم، چشم ها یق به صورتش میعم ینگاه 

 .ز داردیطنت نیش ینو ع

 ...میتونیم: بعد دهه محرم میگومید یدرخشد با ترد ینگاهش م

 آورد: بعد دهه محرم با خانوادهیدستش را به نشانه سکوت باال م

 .یام خواستگاریم

 باشم یر مشروع با دختریست، تو رابطه غیرفت من نتو مرام و مع

 .که دوستش دارم

 ؟ ! گناهیپرسم: چرا عاشقم شد یار و از اعماق قلبم میاخت یب

 !؟یوه شما ها عاشق ینبود تو روش و ش
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 ه؟یاستفتا شده که حکم عاشق شدن چ یستانیتاهلل سیاز آ -

 جواب داده»: ، حکم ندارد یاریراختیامر غ .«

 و یایک لحظه به. خودت می، یاریر اختیر کن کامآل غدا باویش

 .دلت رفته ینیبیم

 .بودم یگه ایدن تو آدم دیکنم قبل دیمن اعتراف م

 میبودنم رو، اعتبار خانوادگ ید بودن و حاج یخودم رو عنوان س

 .گرفته بودم یجد یلیرو خ

 ش خدا اعتبارویپ یلیدم خیک خانواده شهیکردم چون از یفکر م

 .رمآبرو دا

 .ن تره همه آدم هاستیخونم رنگ یعنمیچون سادات

 . من مرد خدام یعنمیدار ینیلت دیچون تح ص

 از درونم شروع یید صدایتو لرز یمکه دلم برا یکه تو یاون روز

 .کرد به سرزنش کردنم

 کی؟ عاشق ین معتبر آبرو دار، عاشق شدیاسید محمدیکه س

 !توعه؟ خالفش بر یاش، خط فکر یدختر که حجابش، دن
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 کردم شدم اونمیدروغ چرا شروع کردم به توبه کردن، فکر 

 .ن رفتیک شب از ب یکه هفتاد سال عبادتش  یعابد

 .ک شب بودین حس و حال ها مال یاهمه یاما 

 :ه برام اومدین آ یکه قرآن رو باز کردم و ا یاون شب

 ا إلَّالَهْوٌ وَلَع بٌ یاةُ الدُّنْیوَمَا هَذ ه الحَ

 وچه است، از عنوانش گرفته تا آبرو یا بازین دنیز ایچ همه یلعن

 یچه ها رو جدین بازیزش و من احمقانه ایاعتبارش همه چ

 .گرفته بودم

 .حاج آقا یچقدر خوبه که باهام صادق -

 .حاج خانم یحاال نوبت توعه که اعتراف کن -

 !؟یتو هنوز عاشقم نشد

 نیاسیم افتاده به یکه برا ید از آن شب و اتفاقات یدانستم باینم

 !ا نه؟ی میبگو
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 گرینکه او دیر شوم، از اینکه دربرابر نگاهش حقیدم از ایترسیم

 .مرا نخواهد

 .ش برودیدادم سرنوشتم خودش پمیکردم و اجازه مید صبر یبا

 : میگویزنم و میخجول م یدهم، لبخندیآب دهانم را قورت م

 .مکردم که دلم رو بهت بسپار یاولش منم باور نم -

 که داشتم چشمم از عشق و ینا موفق یک بار به خاطر نامزدی

 تونم عاشقیگه هرگز نمیکردم دیده بود و حس میترس یعاشق

 .ز فرق کردهیدم همه چ یبشم اما رفته رفته د

 یدم چجور ی، خودمم نفهممحمدیاسین یهست یبیتو آدم عج

 کردم عاشق شدم و تازهیزود تر آنچه فکرش رو م یلیخ یول

 .که تو گذشته داشتم عشق نبوده یدم اسم حسیفهم

 دارم با یخواد امروز که کارم سبک تر بوده و من انرژیدلم م -

 .مینیک جا رو ببمی یهم بر

 !پرسم: کجا رو؟یشوم و میکنجکاو م
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 شه اون وقت ب ا همیل میگه اداره تعط یک ساعت دیصبر کن  -

 . دمیم اونجا رو نشونت میبر

 .نمیرو بب یگیکه م ییاً اونجا کنجکاو شدم حتم -

 و یتو محرم راز یک رازه ولمیگیکه م ییخب راستش اونجا -

 .اونجا بگم دختر ید بهت دربارهیبا

 م: محرم راز؟یگویزنم و میم ینیلبخند غمگ

 .م دخترید راز مگو داشته باشیه؟ من و تو نبا یبیآره مگه عج -

 یاز او راز ها دزدم تا از چشمانم نخواهند که منینگاهم را م

 .دارم یمخف یادیز

 گرفتم و دریدش وسط نبود تا حاال دستانش را م یعقا یکاش پا

 . گفتمیم میمگو یرفتم و از راز هایآغوش مردان هاش فرو م

 .ماندیم ید او مخفیکشم که از دمی یآه

 هدادگا یرم فروشگاه جلویل بشه من میاداره تکم یتا کار تو تو -

 .رمد کوچک دایچندتا خر
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 !؟یبرید کردن لذت میاز خر -

 

 

 شوم قبل رفتنیخندم و از جا بلند میدهم و میسر تکان م

 دایزند: شمیم یصدا

 به یشالم گذاشته کم یگردم و او دستش را رویبه سمتش برم

 !هات فقط مال من باشه؟ ییبایکشدش: زیجلو م

 اندازمیشانه م یخته رویرون ریر شال بیبلندم را که از ز یموها

 .کشم: فقط مال تومیش یقسمت آزاد شال را رو و

 .زندمیخندد و برق مینگاهش  یش نه ول یلب ها

 با یشد کممی یه من ولیا او شبمیه او شویقرار نبود من شب

 !م؟ یایدلش را ب

 ،خودش خواسته یمرا تنها برا یباینکه زیگناه نبود اگر دلم از ا

 !لو قند درونش آب شد؟یلو کید و کیلرز

 مردم را یرت خرج کردن هاین غیاز ا یدلم گاهمن هم 
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 ! خواستیم

 عزیز کردهمردم  یبرا یک زن سنتیخواست مثل یم یدلم گاه

 !م یها ییبایمن و ز یکند برا یباشم و مردم انحصار طلب

 

 

 قه راه داره، امروز کهیک تهرانه، حدود  دقیک روستا نزدی -

 !؟یندار یکار

 !م؟یم برسیتونیم: تا شب که میگویکنم و میبه ساعتم م ینگاه 

 م اونجا یدیدهد: انشاهلل ساعت  رسمید تکان ییبه نشانه تا  یسر

 !ست؟یکه ن یمشکل یگردیم  برمیشب تا  بمون

 داد،یت به خرج میم حساسیرفت و آمد ها یها شهاب رو یتازگ

 .دوار بودم آن شب هوس سر زدن به مادر را نکندیام

 دا شد،یشهاب پ یسر و کله دهم تا اگریامک مین پیریبه ش

 .ه کندیک نکند نبود مرا توجیتش را تحریکه حساس یجو ر

 .میشیه که همسفر مین باز دومیم ایبر -
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 . شهمیشتر هم ین به بعد بیانشاهلل از ا -

 !م؟یک برگردید اگه امشب یکنیکار میئت رو چیه یراست -

 .چوندم فعل باال سر کار ها هستیاسر رو پیگوش  -

 ز یول پس امروز قراره سوپرایم: ایگویزنم و میم یقیعملبخند 

 .بشم

 

 

 شه که دریم، مثل همیافتیزند و ما راه مین را میاستارت ماش

 یشانه یبرد، به جایروم باز هم خوابم میطول سفر به خواب م

 شه سرد و سخت پنجرهیش ین بار سرم را رو ین ایاسینرم محمد

 .گذارمیم

 شدم حداقل حاالیمحرم م دوباره محمدیاسینکاش با 

 .ش بگذارمیپا یتوانستم سرم را رویم

 ک ساعت بعد استیخوابم، حدود یپنجره م یکشم و رومی یآه

 .رسمیآن را داده است م ین وعدهیاسیکه محمد ییکه به روستا
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 .دار شو همسفریب -

 ن با تمسخریاسیکنم، محمدیباز م یپلکم را به سخت یال

 .که یکل راه رو خواب بود نید: همسفر ما رو ببیگویم

 ایکوچک با ده  یک روستایکنم، یبا تعجب به اطراف نگاه م

 .ک کوه وجود داردی یان دامنه ها یست خانوار که در میب

 یک پتوین یاسین محمد یهم یروستا سرد است، برا یهوا

 .اندازدیمن م یعقب برداشته و رو یاز صندل یمسافرت

 

 

 ک خانه، چند بچه از داخلیبل ن ما مقایستادن ماشیبه محض ا

 . رندیگین را میاسین محمدیخته با ذوق دور ماشیرون ریخانه ب

 بوسد و یتک تک بچه ها را م یشانیشود و پمیاده ین پیاز ماش

 .کندیم یو احوالپرس سالمبا آن آنها 

 دنم کناریکنند با دین را مهندس صدا میاسیبچه ها که محمد

 د من یگوین میاسیمحمد یوقت او توجهشان به من جلب شده و
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 ... ندیآیخانم دکتر هستم همه با ذوق به طرفم م

 ید: خانم دکتر شما زن آقایگویاز دختر کوچولو ها م یکی

 .یمهندس

 دهد: الهام جون درستیمن جواب م ین به جایاسیمحمد

 .زن من بشه یخانم دکتر قراره به زود یحدس زد

 ت خانم دکتر، من اندازهد : خوش به حالیگومی یگریدختر بچه د

 .ا آقا مهندس رو دوست دارمیک دنی

 یآورد: نگاه برام چمیدر دستش را باال  یسپس عروسک پارچ ها

 .!دهیخر

 

 

 یکنم، وقتین و بچه ها تعجب میاسیمانه محمدمیاز رفتار ص

 کیز تازه ساز با یک خانه تممیتصور خالفشوم بر یوارد خانه م

 .نمیبیوه کنارش ممیتان با پر از درخیباغچه کوچک ز

 .میشویرزن و پسر جوان کنارش وارد خانه میک پیبه تعارف 
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 ک ظرفیآورد و پسر جوان یم یما دم نوش و چا یرزن برایپ

 .وهیم

 دید: آش شعل ه گذاشتم برات س یگویرزن با تعارف میپ

 .میریشب م یبید: زحمت نکش بیگوین میاسیمحمد

 د و نومزدشیننه! مگه بذارم س یوا ید: ایگویم یبا دلخور  یبیب

 .ما برن یشام نخورده از خون ه

 کی ید : آقا جواد برو از مشتیگویسپس رو به پسر جوان م

 .ن بزنمید زمیپسرم س یخوام برایر میخروس بگ

 یدا رو ببرم دره پر یخوام شمی یبیست بیالزم به زحمت ن -

 .ها

 

 

 ن موقعیسرد ا د:یگویبه من انداخته و م ینگاه یبا مهربان یبیب

 .یک آش بخو رینجا و یا یقول بده برگرد یرفت یسال پسرم، ول

 .و دمنوش گرم آورد یمان چایبرا یبیخندد، ب ین میاسیمحمد
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 شان یدر گذشته خدمتکار خانه یب یف کرد بین تعریاسیمحمد

 شان برگشته و یبوده که بعد مرگ پسر و عروسش به روستا

 .ردیگمیلش را به عهده ت مراقبت از  نوه خردسایمسئول

 نیاسیجواد هم پسر کوچکش بود که با کمک محمد یاز طرف

 برادر زاده یدا کرده بود و خرجیک شغل مناسب در تهران پی

 .داد یش را میها

 بزرگ گرفتم، همراه یپشم یک پالتوی یبینکه از ب یبعد از ا

 . میرویگفته مین به سمت آن دره که میاسیمحمد

 ک چشمه بزرگی یده زمستانیو درختان خشک ان صخره ها یدر م

 .آب وجود دارد

 .ها واقعاً تکه یچشمه پر یاد داره ولینجا چشمه زیا-

 

 

 کیکنم، ید میین را تایاسیچشمه حرف محمد یدن نمایبا د

 و سخت وجود یسنگ یان صخره هایچشمه کوچک و زالل در م
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 .داشت

 .کرده بود خ احاطهی یخ بود و اطراف آن را بلورهایآب چشمه 

 .نجا هم تابستونش قشنگه هم زمستونید: ایگوین میاسیمحمد

 اف کن آقینجا رو تعریباست، خب حاال علت راز بودن ایواقعاً ز -

 .دیس

 ن ماجرا بریند: اینشیک صخره می یزند و رومی یلبخند محو

 .شیگرده به  سال پیم

 نیم ایاومد می یک بچه  ساله بودم با خانواده گاهیاون موقع 

 .روستا

 شدمین روستا باعث یمردم ا یخوب و مهمون نواز یآب و هوا

 مین جا داریک باغ بزرگ هم ما همی ینجا باشه، حتیبابا اکثرا ا

 . میح و عوض و کردن آب و هوا به آنجا برویتفر یتا برا

 

 

 اد ینجا پین چشمه رو با پدرم ا یک سال این ادامه داد: یاسیمحمد
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 ا همسر اولش مونس که عشقش هم بودهگفت بیم، بابا میکرد

 .ذاشتنینجا قرار میبهم داشتن ا یادیز یو علقه

 ه ندم،ین و بقیاسمین چشمه رو نشون مادرم و یازم قول گرفت ا

 ن چشمهینجا تا با هم ایارش ا یب یک روز اگه عاشق شدیگفت 

 .دینیرو بب

 .ندادم یه، که تا حاال نشون کسینجا مکان مقدسیمن ا یبرا

 .تو گفتم ین رازم رو برایا امروز اام

 :دیگومیبه صورتم انداخته و  یقینگاه عم

 ار که من دانمیآن دوست که من دارم وآن 

 دارد دور از لب و دندانم ین دهنیریش

 .دزدم یرد و نگاه میگ میم از شرم رنگ یگونهها

 .میمانیش مییروستا یخوردن آش در خان ه یبرا یبیبه اصرار ب

 

 

 ل خانه فرسوده اش را خرابیک بار س یکند که یف میتعر یبیب
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 ن آپارتمان تازهیش این برایو محمد حس محمدیاسینکرده و 

 .کرده بودند یساز را بازساز

 شیها یکرد و از خوبیر لب دعا مین را زیاسیآنقدر محمد

 حد و حصرش یب  یمردانگ یفتهیدا و شیز شیگفت که من نیم

 .شدم

 یخبر آورد جاده یب  یاد پسر ب بعد خوردن آش بود که جو

 یمنته

 کیم که یبه شهر به خاطر بارش برف مسدود شده و شانس آورد

 .میش را حرکت نکردهایساعت پ

 .ر افتاده بودیگ ین در بهمن کوهستانیک ماشیچرا که 

 اسر را گرفته و نبودش رایمحمد ین با سرعت شمارهیاسیمحمد

 .ح دادیاو توض یبرا

 د امشبیگ زدم و از او خواستم به دروغ بگون زنیریمن هم به ش

 .از دوستانم ماندگار شدهام یکی یرا خانه

 یک دست لحاف و تشک تازه برا ی یبیساعت  شب است، ب
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 .ما در اتاق مهمان انداخته

 

 

 مییم به او بگویآن را نداشت ین جرأت و رو یاس ینه من نه محمد 

 .ستینمان نیب یتیمحرم

 زند ویش چنگ میان موها یم فهکالن دستش را یاسیمحمد

 ت میثیم آبرو و حیدا اگه بگم من و تو نا محرم هستید: شیگویم

 .رهیو جواد م یبیب یجلو

 .م یداره بگو نا مزد یخب چه اشکال -

 ساده هم تو خانواده ما با ین نامزد یدا جان همیشه شینم -

 . ت همراههیمحرم

 د: تویگویه و مبه لحاف خوش رنگ وسط هال انداخت یم نگاهین

 شیپ یخوابم انشاهلل مشکلین گوشه میبرو تو جا بخواب منم هم

 .ادینم

 .ها از من گفتن بود یزنیخ میتا صبح  -
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 .کشدین دراز میزم یک بالشت برداشته و رومیتوجه به حرف یب

 .دم و چشمم را بستمیکلفت و گرم خز یر پتویمن هم ز

 

 

 یشته است که صدا م نگذیک ساعت از گرم شدن پلک هایهنوز 

 .شنومیخش خش کنار رفتن پتو را م

 شکه محمدیاسیندن یکنم و با دیباز م یچشمانم را پنهان یال

 .شومیم

 و اتوب ید: استغفراهلل ربیگومیر لب یافتد زینگاهش به من که م

 . هیال

 !سردت شد؟ -

 ن قسمت تشک بزرگ را انتخابیدهد و دور تریسرش را تکان م

 .خزدیپتو م یکرده ال

 .مجبور شدم -

 .افتممیدهد، از رفتارش به خنده یگر ادامه نمید
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 من ییده است که گویوار جمع شده و خوابیدر کنار د یجو ر

 .دارم یش قصد و غرضیبرا

 !د؟یکنم ستعرض بهت  یترسمی -

 .طان نشویال اله اال اهلل. بخواب دختر جون ش -

 

 

 .یطان را بخو ری گول ش یخوا یها م ین آسانید نگو که به ایس -

 .کنم یم امشب فردا بتونم رانندگیبذار بخواب -

 !اد؟ید امشب بهمن بیم، بایما آورد ین چه شانسیا

 . میک امشب رو دوباره با ه م گذروندیبد نشد  -

 ...نجا دارم از شدتیگه؟! من اید  یکنیم یشوخ -

 !د؟یس یم: از شدت چ یگومیطنت یکند، با شیسکوت م

 تید: اگه قصد اذ یگویدهد و میرون میب فگیکالنفسش را با 

 .ال شویخ یمم، لطفاً بید بگم تسلیبا یکردن دار

 .شومیال بحث میخیسوزد و ب یش میدلم برا
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 .خوردیک لحظه در هم گره می یق مان براینگاه عم

 . دیگویم یزیر لب چیروم و او زیر پتو میدزدم و زمیع نگاه یسر

 او خواب را از یداریفرستد و بمیر لب صلوات یتا صبح او دائم ز

 .د یربا میچشم منم 

 ید و صدایآ یپشت در اتاق م یبیک اذان صبح است که بینزد

 .کندیمان م

 

 

 است از یخوابیاز ب یکه ناش یسرخ ین با چشم هایاسیمحمد

 .زدیخیجا بر م

 .ش زد یآمد و صدا یبیدم اذان تازه پلکش گرم شده بود که ب

 نم بعدیبیرود، از گوشه پنجره میاط میح خواندن نماز به یبرا

 یبرد و چند بارمیوضو سرش را درون حوضچه سرد آب فرو 

 .زندیآب به صورتش م

 .رودیبعد خواندن نمازش سر سجاده به خواب م



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

606 
 

 دوشش یم را رویگذارم و پتویطنت را کنار میش یاز سر دلسوز

 .خوابمیر تشک میاندازم و خودم زیم

 شودیشروع م محمدیاسین یسرماخوردگصبح با کمر درد من و 

 کمک یما از طب سنت یدهد تا برایم یب ین بهانه را به بیو هم

 .رد و انواع دمنوش ها را به خورد ما دهدیبگ

 و تخم یر محلیشود منکر صبحانه خوشمزه اش شد، شمیالبته ن

 یبعد صبحانه هم برا یخانگ ی، نان تازه و مربا یمرغ بوم

 که تا ظهر اثر یآورد، جورین آش داغ میاسیمحمد

 

 

 آفتاب ظهر ید گرما یرود و هر دو با دیاز او م یسرماخوردگ

 .شودمیرفتن آماده  یال مان برایخ

 به بازار یعزادار یهمراه دست ه محمدیاسینشب عاشورا است، 

 .نه بزنندیروند تا سیشهر م یمیقد

 .شانه دارند یده و شال سبز رویپوش یهر سه برادر لباس مشک
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 زهرا و زهره هم یعنین ین و دختران محمدحسیاسمیبا و یز

 .روندیم ینه زنیس یتماشا یپشت سر مردان برا

 طان تر از زهرا خواهرش است، در طول راه بایش یزهره که کم

 ر یئت زنجیک پسر جوان را که پشت سر هیش دل ینگاه ها

 .زند را ربوده استیم

 ت دنب ال سپهریمعان جیآرام است و گه گاه در م یزهرا ول

 .گرددیم

 یستگاه صلواتیش مسعود در ا یباالخره سپهر را در کنار پسر عمو

 . ندیبیم یدر حال پخش چا

 

 

 دن دو دختر مقابل آنها سر جایخواهد جلو برود که با دیم

 .زندیخشکش م

 کلیکه ه یدختر دوم یاز دختر ها به او پشت کرده است ول یکی

 ن خوردنیستاده و در حیر و مسعود ادارد مقابل سپه یچاق و تپل
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 .دیگویبه آن دو م یزیگهگاه با خنده چ یچا

 د: وایگویدن سپهر میرد و با دیگیزهره رد نگاه خواهرش را م

 !سپهر و پسر عموش؟ یه جلویک ییاو دختر مانتو

 .ینه عزا دار یدونم نگاه انگار اومده مهمونید: نمیگویزهرا م

 .گرفتن خودتو نشون بده بهش یاگم زهرا برو به بهونه چیم -

 یستگاه صلواتیخواهد به سمت ایدهد و ممیتکان  یزهرا سر

 .شودیدا میپاسر یبرود که سر و کله محمد 

 !؟یتسالمد: کجا به یگویرو به دخترها م

 .میریبگ یم چایرمیدهد : یزهرا پاسخ م

 خود! اونجا ید : بیگویکشد و با اخم میاسر ابرو در هم میمحمد

 .رمیرده خودم مپره م

 

 

 پخش یزهره: عمو جون اونجا که دو تا دخترم هستن، تازه چا

 .کنش سپهره
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 ن کنار سپهر و مسعود تعجبیریدا و شیدن شیاسر با د یمحمد

 .داستیکند: ا اون که شیم

 .کنندیاسر حرکت میزهرا و زهره پشت سر محمد

 قلمنت ییف را با عجله به ظرفشویکث ین ا ستکان هایریدا و شیش

 .کنندیم

 .شورندیرا هم آنجا هستند و با عجله استکان ها را میم و سمیمر

 د: زن داداشتیگویدا بهتر شده میرا که حاال روابطش با شیسم

 !نجا؟یومده این

 نجو ریا ید : اون حامله است حوصلهیگومین یریدا شیش یجا

 .مراسم ها رو هم ندارن

 دا با ذوقید، شکنیتوجه آنها را جلب ماسر یمحمد سالم یصدا

 !؟یکن یکار م ینجا چیااسر ید: ا محمدیگویم

 

 

 ر ازیشوند، همه به غین آنها متعجب میت بمییهمه از صم
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 رفتهین که خودش هم مانند خواهرش روابط آزاد و پذیریش

 .با پسر ها دارد یشدها

 نید : ایگومیاسر ین را گرفته رو به محمدیریسپس دست ش

 .کردممیرو  فشین که تعریریخواهرم ش 

 کل مردانهین که از همان نگاه اول جذب چهره و هیریش

 د : پسیگویکند و میشش را تا بناگوش باز میاسر شده نیمحمد

 خودش اومده؟ ی؟ راستید هستیشما برادر آقا س

 یشود، دختر تپل و با نمکین میریاسر متوجه نخ دادن شیمحمد

 ود خواهر زنخورد اگر قرار نبیاست به درد سر کار گذاشتن م

 تیال مخ زدن از او با جدیخ ین بیهم ید شود، براینده سیآ

 .زنهینه مید: بله اومده تو بازار داره سیگویم

 خوره اهل نذرید؟ بهت نمید : نظر داشتیگومیدا یسپس رو به ش

 .یو دعا باش

 ستم،ید: واال نیگومیل شده، یکه به او تحم یاز کار کالفهدا یش

 .عمومه یستگاه صلواتین ایا
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 خودش نذر کرده ما رو فرستاده جلو، مسعود و سپهر متوجه آنها

 .کنندیم یو احوالپرس سالمشوند و به رسم ادب یم

 دختره چه با یدید: د یگویر گوش زهره میزهرا با تعجب ز

 حرف زد؟ یمیاسر صمیمحمد

 نیاندازد: غلط نکنم ب یدا میدوباره به ش  یزهرا با سوءظن نگاه

 عمو یاسر هم از همه کارایه، آخه عمو یو عمو خبر ن دختره یا

 .ان رابطه اونها باشهیست در جرید نین خبر داره بعیاسیمحمد

 !م؟یبا بگیا زمیبنظرت به حاجخان -

 با و عمو خرابیم، چون ممکنه رابطه زیگینه به حاج خانم م -

 .بشه

 ن بدیاسم یادته چقدر با یزهرا عمو ناراحت نشه، اون دفعه  -

 !خورد کردبر

 ن سپهر و آن دویدن رابطه خوب بیشود، با د یزهرا دو به شک م
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 .زندیش میدختر حسادت در قلبش ن

 

 

 داند فقطیش باشد و میدا همسر عمویخواهد شیدلش نم

 .شودیک دنده اش میغد و  یف عمویحاجخانم حر

 از من و تو یسپارم اسمیبه حا جخانم م یجورینگران نباش  -

 .نبره

 م، عمو خودش  سالشه بچهیرا کاش ما دخالت نکنزه یول -

 .ستیکه ن

 :رودیبه زهره م یرون داده و چشم غرهایب ینفسش را با کلفگ

 . کنمیز رو درست میتو دخالت نکن خودم همه چ

 زند ویم یلبخند ین در دسته عزاداریاسیدن محمدیبا د

 پیکل و تیاد داره، هیست عمو هوا خواه زیجهت ن ید: بیگویم

 شهینا باعث میاهمه ی یخانوادگ یانه، اعتبار و آبرومرد

 .ز کننیدا براش دندون تین شیمثل هم ییدخترا
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 د اجازه بده، اون خودش عروس مناسب پسرشیاما حاجخانم نبا 

 .کنه یرو انتخاب م

 ن لباسش را باال داده و رگیند، آستیبمیت او را یان جمعیدر م

 .د اوست یر معرض دش سخاوتمندانه دیبرجسته بازو ها یها

 

 

 یستگاه صلوات یا  یرا گرفته و درست در چند متر یگیک طرف دی

 .غذا بدهند یآنان قرار بود نذر

 ن است که هر سال روزین محل این و چند ساله ایرسم چند

 شدند و همهیمحله جمع م مییآخر محرم را در مسجد بازار قد

 رر گذیک دسته بزرگ داده زیل یکوچک تشک یئت هایه

 .کردندیم یبازارچه عزادار

 . کردندمیپخش  یسپس نماز ظهر را در مسجد خوانده و نذر

 گر رایاد جوانان دیه با ت شر و فرین هر چند ثانیاسیمحمد

 . کندمی یس امر و نهیک رئیکرده و همچون  ییراهنما
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 » ریگ را بگیرسول سر آن د «

 » اسر برو بلندگو ها را چک کنی «

 » ده قسمت خانم ها پخش کنندرو ب یچا یمصطف «

 جوانان منتظر هستند تا او با دستوراتش آن ها راهمه یا یگو

 .کند ییراهنما

 

 

 شودین میاسیدا به سمت محمدین که متوجه خط نگاه شیریش

 .کنهمی یک فرمانده امر و نهیکند: مثل یبا چشم و ابرو اشاره م

 !د نه؟ایاست بهش میکند: رمیشش را تا بناگوش باز یدا نیش

 .دهدیزند و سر تکان میم ین چشمکیریش

 :دیگومیشود، با تعجب میرا متوجه موضوع صحبت آنها یسم

 !د دخترا؟ یزنیحرف م ینیحس یدرباره حاج

 شاهلل بعد محرمیدامونه ها اید: خواستگار شیگوین با ذوق میریش

 .نا حرف بزنهیاد با بابا ایخواد بیم
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 محمدیاسینر همچون را که از داشتن خواستگار معتبیسم

 !دا؟ین شید: کجا آشنا شدیگویمتعجب است م

 دا بهیشود، دوباره نگاه شیرا مین مشغول صحبت با سمیریش

 .ندیبیت نمیان جمعیا او را مرود امین میاسیسمت محمد

 کمک یشنهاد عمو محمودش را برایدار با او پ یشب به عشق دید

 ا قسمتش ازقبول کرده بود و حاال تنه یدر پخش کردن چا

 .در فاصله دور بود محمدیاسیندن ید

 

 

 ییاست که صدا ینیان سیز در میتم یدن استکان هایدر حال چ

 یزیریم یئت ما چند تا چا یه یبچه ها یشنود: برایآشنا م

 . خسته شدن

 اریاخت ین بیاسیدن محمدیگردد، با دیبه سمت صدا بر م

 .شده استزود حاجت روا  یلیا خیزند، گویق میعم یلبخند

 یین با صدایاسیزد، محمدیریدر استکان ها م یتند تند چا
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 !د: احوال حاج خانم ما چه طوره؟یگویآهسته م

 دن حاج آقاید: با د یگویدا میبا پر شده است، ش یتقر یچا ینیس

 .خوبه خوبه

 یآشکار با ابرو ها یزند که تناقضیمحو م ین لبخندیاسیمحمد

 کند و به طرفیرا بلند م نیسنگ ینیپر اخمش دارد، سپس س

 .رودیمسجد م

 د: پسیگومیشنود که یمسعود را در پشت سرش م یصدا

 ن سن و سالیبا ا ینیبه که حاج آقا حسی! عجیگفتیراست م

 .رهیم بگیمانش رو بذار کنار و با دلش تصمین و اید

 

 

 د : نهیگویم یشخندیمسعود با ن ین از گستاخیدا خشمگیش

 آدم رو به عشق خدا ینیبسا عشق زم به نه سخت، تازه چهیعج

 .ک کنهیهم نزد

 که همسرش رو دوس ت ینکه که مردیب و سخته ایاونچه عج
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 .رت و عرضه نداره از زنش دفاع کنهیداره انقدر غ

 ست ،ین نیاسین من و محمدیعشق ب  یکه باعث شرمندگ یزیچ

 .رفتار تو با همسرته

 ر لبیکند، زیخته میدا خشم مسعود را برانگیکلم ش یطعن ه

 قیعم یرد، هرچند تلنگریگمیکند و از او فاصله یم یزمزمه ا

 .دردناک اما به جا یبه اعماق وجودش خورده، تلنگر

 .کرد یرا هم سپر ین شب مراسم عزاداریباالخره آخر

 ر یاز دست رفته ز یه انرژیتخل یبرا یک روز طوالنیخسته از 

 .رودیدوش م

 

 

 ویالاط یند تا داربست ها را از حآمدین کارگر میفردا صبح چند

 .ر استراحت کندیک دل سیتوانست میجمع کنند و او باالخره 

 چیدا به هیده است، ش یار کم دیدا را بسین مدت شیدر طول ا

 ش بگذارد و بعد از اتفاقیعقد موقت پا پ یشد برامین یوجه راض
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 ن پشت دستش را داغ کرده بود تایاسیآن شب در روستا، محمد

 .هر چند محبوب دلش اما نامحرم به سفر نرود یر با دخترگید

 به قول خاتون هرچقدر هم اعتقادات سفت و محکم باشد، دست

 .تر است یطان قویش

 ت خانوادهینبود بدون رضا یته قلب خودش هم راض یاز طرف

 .کندعقداز گناه او را  یدا و فقط از سر هوس و دوریش

 د و بند آمدهیق یهکار و ب گنا یش دختریدا در نظر اول برایش

 ت نهفته بود که از همان ابتدا یمعصوم یته نگاهش نو ع یبود ول

 شان روز با محبت کردنر خلص را یر خود کرد و تین را اسیاسیمحمد

 .کره قلبش زدینه به پیدر مد

 تآشکار با رفتارش داش یدا که تناقضیبا فکر به نگاه معصومانه ش

 ک فرشته بهیتو رو از  یخه چد: آیگومیزند و یم یلبخند

 !ل کرده؟یطان تبدیش

 .که هنوز هم معصوم است یطانیالبته ش

 ن را جذبیاسیدارد و محمد  یسیمغناط یرویا نگاهش نیگو
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 .کندیخود م

 پوشد، به سمت تختشیبندد و حولهاش را میر آب را میش

 . کندیدر توجهش را جلب م یرود که صدایم

 صبر یخواهد مدتیرد پشت در مده و از فیبا سرعت لباس پوش

 .کند

 از یدنش خستگیشود، با دمین وارد اتا ق یاسمی یقیبعد از دقا

 .بنددیش نقش میلب ها  یق رویعم یده و لبخندیتنش پر کش

 !ن خانمیاسمیچه عجب  -

 .خان داداش ید: شما به ما کم لطفیگویم ین با مهربانیاسمی

 

 

 دیاد بگیو آقا بدم م یجن القاب خان و حایصد دفعه گفتم از ا -

 .دیستیاسر درست بشو نید، باز تو و یا سین یاسیمحمد

 خندد و سپس آنچه حاجخانم به او گوشزد کردهیز مین ریاسمی

 .ان کندیاط بیکند با احتیم یرا سع
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 .د یارید نه ن یبگم قول بد  یزیک چیداداش  -

 یا بر  یباز چه نقشه ا یپرسد: چه فسقلین متفکرانه میاسیمحمد

 !دن و تو رو انداختن جلو؟یمن کش

 ش هیدانند حاجخانم هم یهر دو م ید ولیگویم ین را به شوخیا

 .کندین کار را میهم

 یده، خاله حساب یه روتو مسجد دیمامان امروز صبح خاله زک -

 .دیدلش پر بود از ما س

 با خواستگار هاش رو ردین مدته بارها و بارها زیگفت تو ایم

 .ظر شماستکرده چون منت

 

 

 و محکم یجد یزند و با نگاهینه مین دست به سیاسیمحمد

 ن حرف رو به تو و حاج خانمیشه ایهم یک بار براید: من یگویم

 .کنمیگه هم تکرار نم یزنم و دیم

 .با ازدواج کنمیچ وجه با زیامکان نداره به ه
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 با نداشتم،یبه ز یک بار هم نظریتا به حال  یمن از اول نوجوان

 .ن جا تمومهیحث همپس ب

 ...ید : اما داداش زینال ین با ناراحتیاسمی

 :دهدیتکان م یآورد و سرمیدستش را به نشانه سکوت باال 

 .مین االن گفتم اما و اگر نداریهم

 رضا قرار مداریو با عل ین سن کم به خودت اجازه دادیبا ا یوقت

 !، من اومدم دخالت کنم؟یازدواج گذاشت

 زود یمت احترام گذاشتم و کمک. کردم نامزدینکه به تصمیجز ا

 ش برهیپ

 .حق با شماست داداش -

 

 

 خواهد محرمین دلش میاسیاندازد و محمد ین مییسرش را پا

 .ن باشدیاسمیاسرارش 

 .دا ستید: اسمش شیگویپر از احساس م یبا لحن
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 .کنهیدونم حاجخانم تا بفهمه مخالفت میم

 وت داره ظاهرش، فکرشمم رو گرفتم، با ما تفایاما من تصم

 . زیذهنش همه چ

 یطان باشه ولیخواسته شیدلش پاکه، نگاهش معصومه نم یول

 .شیهلش دادن سمت آت

 خوام کمکم کنه منویرم، میخوام کمکش کنم، دستش رو بگیم

 .نجات بده ییتنها یاز سرما

 .دمیختم و نقشه ها کشیازدواج باهاش برنامه ها ر یبرا

 .ر دلمو باختماعترافش سخته اما بدجو

 یال دلخور یخ ینشاند، ب یلب م یق رویعم ین لبخندیاسمی

 .ا ارزش داشتیک دنیش ید برایشود، سمیبا و حاجخانم یز

 .ها یمنو نبر یونیمد یخواستگار یداداش رفت -

 

 

 پاشد ویخواهرش م یق به رویعم ین لبخندیاسیمحمد
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 .د فقط با تو رفتمیشا د: اصالیگویم

 .داند مادرش مخالفت خواهد کردیکشد، میم یقین آه عمیاسمی

 ده بود وین را شنیمخالفت مادرش با ازدواج محمدحس یماجرا

 . هم به سرنوشت برادرش دچار شود محمدیاسیند یترسیم

 ده سال به مرز رفت و از خانه و همسرش قهر کرد، تا باالخره با

 .رفتینب را پذیخودش کنار آمد و عشق ز

 .دیبه دستش رس یش به سر کار خبر دا غصبح روز اول با ورود

 ر کرده بودندیون قاچاق را دستگیک کامی یس و مرزیماموران پل

 س محترمیرئ یناصر ربان یر شدهیشده بود اج یکه راننده مدع

 .شرکت واردات و صادرات کاال هست

 یل زرنگیمرد راننده سخت بود مخصوصا با وک یالبته اثبات ادعا

 .داشت یکه ربان

 

 

 ت پرونده را به عهده گرفته بود وین خودش مسئولیمدحسمح
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 .ن رساندیاسیصبح شنبه گزارش پرونده را به دست محمد

 :دیگویاندازد و مین برگ اعترافات راننده میبه آخر ینگاه 

 ن طرف من قراریا یش ه با ادعایکه نم یدونین میمحمدحس

 .بازداشت صادر کنم

 کله گنده ی: رباندیگویکند و میم یقین اخم عمیمحمدحس

 نکهینبود، مخصوصا ا یاست وگرنه کشوندنش به دادگاه کار سخت

 .مین طرف رو داشتیما ا عترافات ا

 .گه که اسم برده شروع کنید  یاز چندتا باال دست -

 نیکن ا یس و سعیات بنویق و با جزئیدق یسینویگزارش که م

 ندهپرو یبرا ل باندیجور تشکیها رو  ین راننده و باال دستیرابطه ب

 .یقاچاق جلوه بد

 رادیله و ایراحت بتونه با چهارتا ح یل ربانیوک یسیننو  یطور

 .از دست ما فرار کنه یقانون

 چقدر تو یخودت خبر دار یپرونده رو سپردم دست فتح -

 !هیکارش جد
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 د،یب کنیرو هم تعق ید : پسر ربانیگویدهد و میتکان م یسر

 دم و دستگاهش خوبه و جوابم تو یبفرست یک نفوذمییبتون

 .دهیم

 م،ین کار رو کردید: قبلً ایگومیزند و یم ین لبخندیمحمدحس

 بش نبوده بهیگزارش تعق یت و یز به درد بخوریچون چ یول

 .فرستاده نشده یدادستان

 کشد تا رخوت ویصورتش م ین دستش را رویاسیمحمد

 یزید: هر چیگویکل فه م ییرا کنار بزند سپس با صدا یخستگ

 د، من به پسرشیراجع بهش بود به خود شخصاً گزارش بد

 .پدره دخالت داره یمشکوکم، مطمئنا تو نقشها

 د : قتل اون دخترهیگومین بعد از برداشتن پرونده ها یمحمدحس

 فن راننده، اختالیبود، اعتراف ا یکه کارمند سابق شرکت ربان

 .دهیم ین ها کنار هم معنیاهمه یشرکت  یب حساب هایعج
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 ار منیدرسته فقط اگه ممکنه پرونده قتل اون دختره رو ب -

 .بخونم

 .کنمیل میمیباشه برات ا -

 

 

 دهیآن دخترک که ماه گذشته به قتل رس یدن عکس هایبا د

 .شودمیبود، کامش تلخ 

 شماره او را یدهد و با نگرانیرون میب کالفگینفسش را با 

 .ردیگیم

 ک نفر را دریر یصودخترک و لب خندانش تنها ت یچشم ها

 .دا استیکند و آن شیمقابلش زنده م

 یش انکار نشدنیدایشود منکر شباهت دخترک مقتول به شینم

 .است

 ن یطن یدا در گوشیخواب آلود ش یبعد از چند بوق صدا

 .اندازد: الو بلهیم
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 خته تصوریبهم ر یپف کرده و موها یدر دلش او را با چشم ها

 ؟ یر هنوز خوابدا خانم ساعت  ظهیکند: شیم

 ختها شیبهم ر یبه موها یشود، دست یدا بلند میازه شیخم

 .دار بودمیر وقت بیشب تا د ید: راستش دیگومیکشد و یم

 !رود: اون وقت چرا؟میش نم نمک در هم فرو یاخم ها

 

 

 م ظرفیعموم مهمون داشت، بعد رفتنشون با دخترا نشست -

 .ر شدیشستن و جمع و جور کردن د

 کرده و یشب زنعمو از او خواستگارید دیامد بگوین دا دلشیش

 .خته بودیدستشان ر یرا رو یاو آب پاک 

 دلخور یمادرش کم ینزده بود ول یشه حرفیپدرش مثل هم

 دختر او یپسر زن دارشان به خواستگار یشده بود که چرا برا

 در شناسنامه طالق ک شکست و داشتن مهر یآمده بودند، تجربه 

 تن یطینبود که از او انتظار داشتند به هر شران یآنقدر سنگ
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 .گر شودیک زن دی یبدهد و وارد زندگ

 ش را داد و به مسعودیدا در کمال ادب جواب عمو و زن عمویش

 را داده و گفته بود یک مرکز ناباروریآدرس » دم یشنهاد میپ

 رو ید فراش بکنیو تجد  یعروس یبرا یکه قصد داشت یخرج

 شتریشرفت کرده که بیگه علم انقدر پیدرمان، ددوا و  یبرا یببر

 یزا برا ین چیها درمام داره، راهکار زن دوم گرفتن و ا ینابارور

 رضاخانه یدوره «

 

 

 پسر یدا دوباره که سر و کلهیپرسد: ش یم ین با نگرانیاسیمحمد

 !دا نشده؟یپ یربان

 یشود: نه چه طور اتفاقین میاسیمحمد یدا متوجه نگرانیش

 !؟افتاده

 د: نه فقط نگرانتیگومیدهد و یرون میب ینفسش را با کلفگ

 .بودم دختر
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 من سر اون حرفم که به خاتون زدم هستم، انشاهلل با حاجخانم

 . زنمین هفته هم به پدرت زنگ میکنم تا آخر ایصحبت م

 مشترک با ینشاند، تصور زندگیلب م یق رویعم یدا لبخندیش

 .ییایبا بود هم روین هم زیاسیمحمد

 رهیدهد و باز به لپتاپ خیان م یرا پا ین تماس تلفنیاسیمحمد

 ن پروندهیف اید هر چه زودتر تکل یدا بود و بایشود، نگران شیم

 .کردیرا مشخص م

 رود تایدهد، به سمت حمام میخست هاش را ماساژ م یپلک ها

 استراحت با حاجخانم صحبت ید بعد از کمیرد. با یدوش آب بگ

 .خست هاش کرده بود یفیکلن بلتیکرد، ایم

 

 

 .چدیپ یتلفن در خانه م یساعت دو شب است که صدا

 :دیگویزد، با تعجب میخیمامان وحشت زده از رخت خواب برم

 ن وقت شب؟یه ایک یعنی
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 شعور وقت یتو روح آدم ب ینالد: این خمار خواب میریش

 .نشناس

 .افتاده ید: نکنه اتفاق بدیگومی یمادر با نگران

 سالمدهم: یاز بحث آنان به سرعت تلفن را جواب م حوصله یب

 .دییبفرما

 زند،میخ مییکلمه خون در رگ ها یواقع یزنم به معنایخ می

 .دن را فراموش کرده استیقلبم تپ ییگو

 نفسم را یدهم و به سختیفشار م یان پنجه هایتلفن را در م

 . دهمیرون میب

 .ن مجبور شدم زنگ بزنمی؟ منم رامینیریالو ش -

 .دامین الم : من شیدو رگه م ییبا صدا

 .شودیسکوت در آن طرف خط برقرار م

 

 

 دست یگر آن دخترک بیدا آرام باش تو دیزند: شمیب یعقلم نه
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 .یستیگذشته ن یو پا

 یز یچ  یم: چرا زنگ زدیگویم یسرد و لحن جد ییبا صدا

 !شده؟

 حانه امشب حالش بد شدیدا خانم رید: شیآمیز به خودش یاو ن

 .مارستانیبردمش ب

 شیست امشب پیگه نیخالم زن د یرضوا نه رفته شمال خونه

 .حانه باشهیر

 !شهاب کجاست؟ -

 . میحانه بودیش ریاره، فقط من و بابام پیرفته بندر بار ب -

 !ه پشت خط؟یشده ک یدا چید: شیآیمادر پشت تلفن م

 مارستا نیرسونم بیم : من خودمو میگویبا سرعت در جواب او م

 .النا

 حانه دردشیم: ریگومیرا قطع کرده رو به مادرم  یسپس گوش

 .گرفته
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 زند: خدا مرگم بدهیبه صورتش م ینسبتا محکم یلیمامان س

 .وقتش نبود

 م، رضوانه شون رفته شمال،یشش باشیمارستان پیم بیبپوش بر -

 .شهابم رفته بندر

 که آدرسش یمارستانیپوشد، به سمت بمیمادر با سرعت لباس 

 ...میرویرا داده است م

 شود،مین نیدارد که متوجه حضور رام یمادر آنقدر دلهره و نگران

 خواهد او رایرود و از پرستار ممیبا سرعت به طرف بخش زنان 

 .حانه ببردیبه اتاق ر

 .ستاده استینا مرتب کنار سالن ا ین با ظاهریرام

 نامرتبش نشان یده وموهایو گرمکن پوش یشرت مشکیک تی

 .هد خواب بودهدیم

 د،یآیوار برداشته و به طرفم مید یهاش را از رویدن من تکیبا د

 یدایمن ش ینم، به راستیتوانم تعجب و بهت را در نگاهش ببیم
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 .ش نبودمیدو سال پ

 

 

 دهانش را یشوم جلویمتوجه م ینگاهش پر از تعجب است ول

 رهدربا یمال کند و از من سوالیگرفته و قصد ندارد غرورش را پا

 .آن روز ها بپرسد

 گاه به یگاه و ب یکشم تا مبدا آن حملت عصبمی یقینفس عم

 د ضعف و نفرتم یمن غلبه کرد و در برابر او خوردم کند، من نبا

 .دادمیاز او را نشان م

 ش خسته و خمار است، قدش بلندیقهوها ید، چشم هایآیجلو م

 در یطفاد مصیگر مرا به یده تر شده و دیاندامش ورز یاست ول

 .اندازدیداستان کباب غاز نم

 ک سلح دارد و آن زبان چرب نرمشین یفراموش نکرده ام رام

 ر خانوادهیکه دخترک درس خوان و سر به ز یاست، همان زبان

 .را مجذوب خودش کرده بود
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 خوابتون کردم باالخره شما به عنوان مادر شوهر یمتأسفم ب -

 . دیان باشیجر د دریحانه و مادربزرگ بچه حق داش تیر

 .سخنش با مادرم ینگاهش به من است و رو

 

 

 خرهمادر بعد از چند بار رفت و آمد و گفتگو با دکتر و پرستار باال

 .حانه بماندیرد شب را کنار ریگیم میتصم

 مارستانیدر ب یحانه چند هفتهایده ریدکتر گفته بود صلح د 

 شیرا برا ن استیکه مناسب رشد جن ییباشد تا دارو ها  یبستر

 .ندمان بچه او را به دستگاه انتقال دهیبه کار ببرند و به محض زا

 از اقلم ییست بلند باالیحانه لیش ریشب ماندن پ یمامان برا

 .ه کنمیدهد تا تهیبه من م

 نیپرسد: ایستاده مین که پشت سرم ایرم، رامیگیست را میل

 .د منیه بدیست چ یل

 نجا هستم،یست خودم ایزم نم : الیگومیو محکم  یجد ییبا صدا
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 .د خونهیبهتره برگر

 به من ین شده با دلهره نگاهمیتازه متوجه حضور را ییمامان گو

 !دن واکنش من استیا منتظر دیاندازد، گویم

 به غبغب یرا گرفته باد یرتین که حاال ژست مردان غیرام

 ن طرف اونید این موقع شب برید : زشته ایگومیاندازد و یم

 .هستم طرف خودم

 

 

 بنددیلبم نقش م یکه رو یقیعم یتوانم مانع پوزخندینم

 .بشوم

 ف هیحانه و بچه هم وظیبه ر یدگینجام، رسیشهاب ا یمن به جا -

 رتمند رو همیغ ید ژست مردایماست شما لطفاً دخالت نکن

 .دیرینگ

 ن که بهیخشمگ یخود را به نگاه  یحاال نگاه متعجب او جا

 .دهدمیژ خود دارد، یدر حفظ پرست یسع یسخت
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 دا جانیزند: بحث نکن شیحوصله از بحث ما پلک م یمامان ب

 .رونیب ین موقع شب واقعا خطر داره تنها بریا

 کندیرت میغ یست که ادعا یمرد یم، خطر واقع یتوانم بگوینم

 .صفت است یک گرگ بیدر عمل  یول

 وه رید ها رو داره بقین خریمارستان نصف ایمامان فروشگاه ب -

 .ارمیرم خونه میهم م

 ست از دستم جلو تر راهیدن لیکند و با کشین مداخله میرام

 .م یریا با هم میافتد: بیم

 

 

 .خواهد بحث را کش ندهمیمامان با التماس نگاهش م

 افتم و به سمت داروخانهیبا اجبار و اکراه پشت سرش راه م

 .میرویم

 ان ازمام ید هایکند نوبت خریدارو ها را خودش حساب م

 گذارم او دستیروم و نمیشود جلو ممیمارستان که یفروشگاه ب
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 .ب ببردیبه ج

 .یمامان رو شما حساب کن ید هایست خریالزم ن -

 ینکن یدا بهتره لجبازیکند: شیاسمم را خطاب م ییبا لحن آشنا

 .ک امشب رو حداقلی

 ند که دهانشیبیدانم در نگاهم چه میگردم نمیبه سمتش برم

 .کندیش را در گلو خفه میو صدابندد یرا م

 ینیش تاوان سنگیاش برا ییدایکه ش یدا بودم دختریمن ش

 .داشت

 ین مرد شدم و به توهم عاشقیا یها یر چرب زبانیک بار اسی

 .کردم و حاال پر بودم یم را دستخوش سختیزندگ

 

 

 ن مرد رو بهیال ایخ یتوانستم بیپر از نفرت، پر از خشم و نم

 .ده امیم گناهش را بخشیم شوم و بگویرو

 هیست مادرم را تهیکند و من با عجله لمیدر طول مدت سکوت 
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 .پردازمیکنم و خودم پولش را میم

 چند سوال یم، مامور جلویگردیمارستان برمیدوباره به سمت ب

 .دهدمیده و سپس اجازه ورود به ما ین پرسیاز رام

 ورد،خیلم زنگ میموبا یمارستان هستم که گوشیدر محوطه ب

 ن آن هم ساعت  بامداد نگرانیاسیدن شماره محمدیبا د

 : دهممین با سرعت جواب یشوم و بدون توجه به حضور رامیم

 !افتاده؟ یاتفاق محمدیاسینجانم 

 شود، دلمیتلفن پخش م یخسته و خش دارش در گوش یصدا

 ؟یدا خوبیش سالمشود: یآن صدا مچاله م یدن خستگیاز شن

 ؟یختیبهم ر ینجوریا چرا یمن خوبم تو چ -

 دا امشب حال خاتون بد شده بود، تا دم مرگ رفت، منمیش -

 .باهاش مردم زنده شدم

 

 

 !خاتون چرا؟ یوا یدم: اینال یبا نگران
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 کند، همزمانیست میک لحظه امیدن ادامه حرفش قلبیبا شن

 . شودیز میبه وجودم سرر یش و دو دلیحس ترس، تشو

 د،یکردم که خاتون از راه رسمیث به خاطر تو با حاجخانم بح -

 .شد ینجوریبا حاجخانم دعواش گرفت و آخر شب ا

 د؟یمارستان هستیاالن کدوم ب -

 : دیگومیت ید که همچون پاراز یآین از پشت سرم میرام یصدا

 .ر شدایدا خانم د یش

 دایپرسد: شینکه جواب من را بدهد، میا ین به جایاسیمحمد

 اد؟یه که میمرد چ ن یا ی؟! صداییتو االن کجا

 دهم و گرهیافته در دهانم را قورت میاز بزاق تجمع  یوار هاید

 .ش دارمیبزنم تشو ین حرفینکه از رامیکنم، از ایشالم را باز م

 .مارستانمیم: من االن بیگویدستپاچه م یبا لحن

 !برات افتاده؟ یکجا چرا؟! اتفاق -
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 ما نیزا یرادهم : نه نه فقط زن داداشم بیبا سرعت جواب م

 .اومده

 ش رایآنکه دوباره صدا یکند، برامین با سوءظن نگاهم یرام

 کنمیدهم و اشاره مید را به دستش میخر یس ههاینشنوم ک

 .برود

 یب ید : بیگویآرام گرفته است م یالش کمین که خیاسیمحمد

 .ت شدیزیتو خونه و

 .دایک لحظه صدات رو بشنوم شیامشب زنگ زدم بهت که فقط 

 دن خال خاتون، از تصور نبودش لرز کردمیک لحظه از دیمن 

 .دایش

 ...ط تو هم انگار سخته، من مزاحمیامشب شرا

 .نیاس میپرم: من خوبمیان حرفش یم

 .محمدش رو نشکن خانم -

 .نیاسیکنم: محمد یآرام نجوا م ییبا صدا

 .دا بگویدهد: جانم شیاو در دم جواب م
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 ؟ یخواستگار یایب یخوایکه م یبه حاجخانم گفت -

 ک کوهیا ین مرد گویشود، اینهاش رها میان سیاز م ینیآه غمگ

 .فرا تر از زمان حال ییغم دارد، غم ها

 ه ویشه قسم و آیدا، مثل همیشه مخالفت کرد شیمثل هم -

 .ن بست به جونمینفر

 .بخشه یکنه و حقش رو نمیرش رو حلل نمیکه ش

 ینجور یع کرد که اد، اومد و ازم دفایشن یخاتون هم اتفاق

 .فشارش رفت باال

 رد، لرز بر وجودمیرا از من بگ محمدیاسیننکه آن زن یاز تصور ا

 .ندینشیم

 .شومیه نام دارد متنفر میگفت، مرضمیده از او که خاتون یند

 یفکر یر بیمرد تقصیدهد: خاتون اگه مین ادامه میاسیمحمد

 .من بود
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 ن وسطیمنم ا یهخوا ین، البد میاسیه محمدین چه حرفیا -

 ! ؟یمقصر بدون

 

 

 .میر نداشتیش اومده تقصیچ کدوم ما تو اتفاق پیه

 .یو گفت یمت رو گرفتمیک آدم مستقل تصیتو به عنوان 

 !؟ ینکه از عاشق شدن به قول خودت منصرف شده باشیمگه ا

 ید شبیدا، من نباین نبود شیشنوم: منظورم ایفوتش را م یصدا

 .زدممید حرف بو ویالکه خاتون مهمون 

 !نیعجله کردم فقط هم

 عشق ثبت نام نکردم که انصراف بدم، دچار یدر ضمن من بر ا

 .دا خانومیشدم ش

 !زمان و مکان را فراموش کنم؟ یلحظات یاشکال که ندارد برا

 .فقط سر تا پا گوش بشوم و بشنوم

 .ت بدمی، مثلً قرار بود من دلدار یزنیچقدر قشنگ حرف م -
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 ! ت چه طوره؟حال زنداداش -

 نینم، خو شبختانه رامیشیخلوت م یک گوشه درون راهروی

 .ست و همه جا خلوت استین

 

 

 دینداره، تحت نظر پزشکه، من موندم اگه خر ینگران یجا -

 .داشتن کمک کنم

 ؟یین موقع شب تنهایا -

 .م یشتر در بخش بمانیپرستار آن شب را اجازه نداد ب

 اعصابم ین آزار دهنده روینگس ین تمام مدت با نگاه هایرام

 مارستان را به مقصد خانهین با عجله بیهم یرفت برایرژه م

 .ترک کردم

 مارستا نیاز ب طالق ت استراحت میحانه سه روز بعد به شرط رعایر

 .مرخص شد

 ن باعث رفتیآنها رفت و هم یاز او مادرم به خانه یپرستار یبرا
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 ...شتر خانواده ما و آنها شدیو آمد ب

 تماس یشود فردایخاتون باعث م یماریبابت ب یگرانن

 .دنش برومین به دیاسیمحمد

 در یدن چند کفش جلویبا ورودم به خانه باغ بزرگ خاتون و د

 . شومیمان میاز آمدن خودم پش

 

 

 فدن من آتش اختالیش آنجا باشند و با دیممکن است نوه ها

 .نشان شعله ور شودیب

 شاداب و خندان یکه با ظاهرنم یبیدر م یاسر را جلویمحمد

 .ا خجالت نکشینده بپر بید: به به زن داداش آیآیجلو م

 !ه؟ین کفش ها مال کینجاست؟! ایا یپرسم: کمی یبا نگران

 ختردست، یفوالدزره ن ینا مال ننهیاندازد: نترس بابا ایابرو باال م

 .دن خاتونینجمه خانم و دوستاش اومدن د 

 کبکت خروس خون شده؟ حال خاتون خوبه؟ شما چرا -
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 رد و با چشم بهیگیگاز م یلبش را با حالت بامزه ا یگوش ه

 مالقاتکند: سهتا دختر خوشگل مشگل اومدن ینگاه م ییرایپذ

 !ننه جون انصافه من کبکم نخونه؟

 .زنهیم یین کبک ما االن عوض خوندن رو پا یا

 رم و بلندیخنده ام را بگ یتوانم جلوین پسر نوبر است، نمیا

 .خندمیم

 .م باالیا بریگه دست دست نکن بیخب د -

 

 

 ک یت یکه با اخم و جد محمدیاسیندن یم، با دیرویبا هم باال م

 . زنمیق میعم یکند لبخندمی یلش بازیگوشه نشسته و با موبا

 . کنندیم سالمشوند و میدنم از جا بلند یدختر ها با د

 بدل کرده ود رد و یند من و سیب یطنت نگاه یاسر با شیمحمد

 .دایکنم زن داداشم شیم ید: معرف یگویم

 م به منید و نگاهش مستقیآین با سرعت باال میاسیسر محمد
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 .افتدیم

 رون آمده ویدنم نگاهش از آن حالت سرد و مات بیبا د

 .درخشدیم

 .نمیتوانم برق حسادت را در چهره دو تا از دختر ها ببیم

 ه نجمه استیزش شبسب یکه چشم ها ییبایاما دخترک تپل و ز

 . دهدیلب جلو آمده و با من دست م یق رویعم یبا لبخند

 .من ستاره دختر نجمه هستم سالم -

 

 

 کند کنارشیق زده و اشاره میعم یدنم لبخندیخاتون با د 

 .نمیبنش

 .کندیم یستاره دختر نجمه با دقت مرا بررس

 د: بهمیگویر گوشم میک من آورده زین سرش را نزدیاسیمحمد

 !یایم یگفتن

 !بود؟ یاندازم: کار بد یبه او م یم نگاه ین
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 .یزند: نه خوب کردیکند و پلک میبا نگاه مهربانش نوازشم م

 دند بعد ازیتر د  یدختر ها که با آمدن من جمع را خانوادگ

 کنند، تنها ستاره دختر نجمه خانمیجمع را ترک م یخداحافظ

 .شودیز کردن خانه میماند و مشغول تمیم

 .کندیم یاسر هم پشت سرش راه افتاده و با او دائم شوخیمدمح

 د: خب دخترم فکر هاتونیگویاندازد و میبه ما م یخاتون نگاه 

 !د؟یرو کرد

 ! ؟یچ یپرسم: دربارهمیبا تعجب 

 ن گفت قصدشیاسیشب محمدیت دخترم، دیدرباره محرم -

 .هیجد

 هیراضمونه اجازه پدرت، اونم مطمئنم می، یتو هم که قبول کرد

 .کنهینم ین دفعه مخالفتیت داده پس ایک بار رضای

 کنم،یم یدستم باز یاندازم و با انگشت هاین مییسرم را پا

 د، تا ازیبخون یت چند هفت هایک محرمیدهد : میخاتون ادامه 

 .ید بعد هم عقد و عروسیهم مطمئن بش
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 و عبوس منتظر جواب یاندازم، جدمین یاسیبه محمد ینگاه 

 .من است

 .ندارم یدهم: من مخالفت ید جواب م یبا ترد

 د: مبارک باشه پسرمیگویخاتون رو به او م

 . میاین هفته میآخر هم -

 !اد؟ یحاجخانم هم م -

 .ادیشه بیاد، مجبور مید : میگوینان میخاتون با اطم

 

 

 د: منیگویآمده و م ییرایبه پذ یچا ینیک سیاسر با یمحمد

 ه؟ حا جخانم فقط از شمایون چشما و عروس ت یدونم ماجراینم

 .برهیحساب م

 .دهدیزند و سر تکان میتلخ م یخاتون لبخند

 لیب است، اما ذهن مشغولم اجازه تحلیبنظرم رفتارش عج

 . دهدینم
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 . میکردمین رسماً نامزد یاسین هفته من و محمدیآخر ا

 .زیجان انگین تجربه هم ترسناک است هم ه یا

 ود، آن روز در راه باشگاه به خانه، نمیبیباالخره حاج خانم را م

 .نمشیبین است که میاسیمحمد یروز مانده به خواستگار

 دیسوار شده و راننده دارد، بنظر متعلق به س مییک بنز قدی

 شوهرش باشد یمحمدعل

 

 

 از یوقت یشناسم، ولیکند، او را نمیراهم ترمز م یابتدا که جلو

 طرح یچادر مشک آن یال ین شوم و ک میمن خواهد سوار ماش

 .شودین میاسم یادش به یکند متوجه شباهت زیدارش را باز م

 م سر اسرین زن براین و آرامش وجودش ایاسیمحمد خالفبر 

 .است یاظطراب و نگران

 ن زنیشوم، امینم، از نخوت در نگاهش متنفر ینشیکنارش م

 !د بود؟یواقعاً مادر س



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

650 
 

 یرد؟! همان مردکیکه با نگاه افسونگرش نوازشم م یهمان مرد

 ده و نور بهیرون کشیم ب یبود که مرا از کابوس ها ییحایکه مس

 !م تابانده بود؟یزندگ

 !ن وسط استیا یک اشکالیشک دارم، 

 ک گوشه پارک کند و ما را تنهایخواد یحاج خانم از راننده م

 .بگذارد

 ن لحن را از اویشود، انتظار ایاو بلند م یبا رفتن راننده صدا

 !است ینیشبیر قابل پیدهد غین زن نشان میا یلندارم و

 

 

 دندان یانصراف یو دانشجو یدا شاملوعه.  سالها یاسمت ش -

 .یپزشک

 یمهمون یو صبح و شبت رو تو یکنیباشگاه کار م یحاال تو

 .یکنیم یسپر

 .ستیق احترام نیخاتون ال خالفن زن گستاخ بریفهمم ایم
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 کنم: خبینگاهش مق یشوم و با پوزخند عمینه میدست به س

 یزنم کید هرچند حدس میکن ی؟ اول خودتون رو معرفیکه چ

 .دیباش

 .ن هستمیاسیمن مادر محمد  -

 ه خانمیم : پس مرضیگویدرست حدس زدهام مانند خودش م

 .نیاسمین و یاسید، مادر محمد یشما هست

 .ن خانیمحمد حس یدهم: مادر ناتنیادامه م یسپس با بدجنس

 شتر ازیشوم که از طعنه من بیتوجه مدرخشد، مینگاهش م

 شودمیکه متوجه  یه مبارزین باشد، لذت برده، شبیآنکه خشمگ

 . فش قدر و درخور مبارزه استیحر

 .میزنیم و حرف میریم یط بهتریک محیباهم به  -

 نیشود، که ایادآور مین را یلحن محکم و پر غرورش به من ا 

 یاال حرفش در خانوادهل و معتبر است و احتمیزن از خانواده اص

 .ر گذاریشان پر نفوذ و تأث

 م، ساعت  بعد از ظهر استیرویم یک رستوران همان حوالیبه 
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 .ندارد یگریس دیسرو یو رستوران جز چا

 نیام کرده است، رفتارش زم کالفهحاج خانم با نخوت و غرورش 

 .خاتون مادر شوهرش تفاوت دارد ین حتیاسیتا آسمان با محمد

 .یگفت تفاوت دارمیبا یکه ز یزیا اون چب یلیخ -

 دهیدرخشد، او ما را با هم دمیبا یدن نام زیم از شن یچشم ها

 !بود؟

 .یدوارم منو از قبل قضاوت نکرده باشیام -

 کند، حاال چهرهاش کاملمیرها  یچادرش را کم یگوش ه

 . مشخص است

 

 

 برام اصال یهست یآدم ینکه تو چجو ریا یعنمیقضاوت نکرد -

 .ت ندارهیهما

 .یستیب ا نینکه تو زیکه مهمه ا یزیتنها چ

 .دهین بریاسیکه سالهاست نافش به اسم محمد یدختر
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 چون او ممکن نبود، یکنترل خشم در برابر آدم از خود متشکر

 ز است که دهانمیم آنقدر عزیبرا محمدیاسینن حال خاطر یبا ا

 .بندمیم یرا به سخت

 م اون احترام ویدونیس خودمون مبا رو عرویمن و خانوادهام ز -

 .اعتبار عروس خانواده رو داره

 ر هوا و هوس شده و به تو دل بستهیک مدت اسیممکنه پسر من 

 ین رو بدون که زود گذره پس از االن پات رو از زندگیا یباشه ول

 .یبار دوم شکست نخو ر یرون تا برایما بکش ب

 ز خو متشکرا یادین زن زیشود، ایفکم از شدت خشم قفل م

 .است

 

 

 یشود ولین میو خشمگ یر عصبانیمن او ن یرهیدن نگاه خیبا د

 .آوردیخود نم یبه رو

 .نوبت منه که حرف هام رو بزنم ینیخانم حس -
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 یهوا و هوس اومده سمت من؟ باشه چه نگران ید از رویس یگفت

 .کنه منمیکه ضرر م ین هوا و هوس باشه کسیبذار هم یدار

 هوس هم منو بخواد ین از رویاسیگه محمدا یمن حاضرم حت

 .باهاش باشم

 از هوا یت منه که توش خبر یاونه، مهم ن یمهم قلب منه که برا

 .ستیو هوس ن

 غرد: دختر جون منو ساده فرضین بار بدون پرده و با خشم میا

 .پول به مشامت خورده ینکن عشق کجا بود؟! تو بو

 حاضره یه وگرنه کتیاهم یما برات ب  ین خواست هیهم یبرا

 !عروس بشه؟ ینجوریا

 داند چهیشود، او درست میکنم قلبم از درد مچاله میحس م

 :ز را نشانه برودیچ

 

 

 ریمنو تحق ین هستیاس یصرفاً چون ما درم محمد  یحق ندار -
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 یباشه تمام تلشت رو بکن تا جلو یخوایم ینجوری، حاال ایکن

 کنم تا ثابت کنمیمتلشم رو همه ی، منم یریازدواج ما رو بگ

 .ستمین یکنیکه تو فکر م یاون

 یزنم و به سمت در خروجمیام را چنگ یبا عجله کوله پشت

 .رومیم

 شوند، به خودم بابت ضعفم لعنتیم یار جاریاخت یم ب یاشک ها

 .فرستمیم

 ک گوشهمیرسیمحله م یحوال یاز پارک ها یکین که به یهم

 گاریک سمیایتنم و از داخل کوله پشینشیچمن ها م یرو

 .کشمیرون میب

 کنم، قول داده بودم لب بهمیگار در دستم یبه نخ س ینگاه 

 .دلم بدجور پر است یگار نزنم ولیس

 بهش یقیکنم و پک عمیفم روشن میگار را با فندک درون کیس

 .زنمیم
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 یخواهد تلخیکنم، دلم مین هام حبس میدود تلخش را درون س

 .رنگ کندروزگارم را کم یاو تلخ یو تند

 کردم حاج خانم هایشنوم: فکر میش را پشت گوشم میصدا

 کش نیگار نمیس

 ن انگشتانمیگار از بیگردم و سیدنش بهت زده به عقب برمیبا د

 .افتدین میزم

 ! ؟یکنیکار م ینجا چیا -

 ایبرد گوینمناکم م یانگشتش را آرام به سمت چشم ها

 .چشمم پاک کند یخواهد نم اشک را از پایم

 شود،میمتر مانده به صورتم متوقف  یلیدستش چند م اما

 .د: ال اله اال اهللیگومیکند و یانگشتانش را مشت م

 .افتد یقلبم از فکر به لمس دستانش به تپش م

 کند در عوض با نگاهشیاو اما من را از نوازش با دستانش منع م

 .کندین کار را میا
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 ویال یراننده ید: هاشمیگومیکنم، او یخودم اشکم را پاک م

 .دنتیزنگ زد و گفت حاج خانم اومده د 

 !ناراحتت کرده؟

 دم تایتوانم جوابش را بدهم، تنها بغض کردم و لبم را گزینم

 .مینگر

 یجد یزند و با لحنیش را چنگ م یشود موهاین میخشمگ

 :دیگویم

 یبه خداوند یدا حاجخانم مادرمه احترامش واجبه برام ولیش-

 زنمیرو م ید احترام مادر فرزندیو تو بشه ق خدا بخواد مانع من

 ت اونیبدون رضا یکنم حتیو با تو ازدواج م

 ن بخاط ریاسیچون محمد یم سخت است، که مردیباورش برا

 .د اعتقاداتش را بزند، یعشق بخواهد ق

 پا کنم، و او بارها بخاطر منیگر بهش نگاه مید یدهاین بار با دیا
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 خوب یادیمن ز ین مرد برایش گذاشته، ایخط قرمز ها یرو

 بود نه؟

 

 

 .شدن بلد نبودم یلیف که من لیح یم ولیمجبون بود برا

 زم را ایراز ها یدم، من حتیدیق میخودم را دربرابر عشق او ن اال

 .کرده بودم یاو مخف

 . ن بودیشتر از ا یب محمدیاسیناقت  یکه ل یدر حال

 .خوام رابطه تو و مادرت رو خراب کنمیمن نم -

 کنم نظرش رو نسبت بهم مثبت کن و همراه خودشیخواهش م

 .ایمن ب یبه خواستگار

 فشارم، وقتش بودیم م یر پایگار زیس یسوخته ها یم را رویپا 

 کرده بودند را هم یگار منتهیرم را به سیکه مس یآن خاطرات

 .بسوزانم

 .کشمیگار نمیگه سیمن د -
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 نیعاشق اکنم یزند و من حس میم یاز شاد یچشمانش برق

 .برق نشسته در نگاهش هستم

 

 

 قیم : من عروس الیگویطنت میشوم و با شیک صورتش مینزد

 یکه مادرت راض یشم به شرطیحاج خانم و زن درخور تو م

 .یاد خواستگاریبشه ب

 دا،یش یانصاف یاست: ب  کالفه یکنم کمیزند، حس ممیپلک 

 .یذاریسخت م یشرط ها

 . منم سخته یرات برایین تغیا -

 ی یدایدا خوب شو، خودت شو همون شید : شیگوین میاسیمحمد

 .د و بند داشتهیده و ق  یدیکه پاک بوده، کابوس نم

 گممیت بده فقط یده و شخصیر عقییگم مثل من باش، تغینم

 چشم هات یصاف و صادق تو یدایخودت باش همون ش

 .ره استیخ ویال یاط با صفایاز پشت پنجره به ح
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 ن حال هنوزیباغ را ربوده، با ا یزمستان سبز بهمن ماه است و

 ییبا ید پوش شدهاند زیهم درختان بلند سرو که حاال سف

 .خودشان را دارند

 

 

 که یند، همان درختینشینگاه به تاب کنار درخت بلوط شان م

 شدند و نوبت به نوبتیبچه ها جمع م یتابستان و بهار وقت

 . شدندیسوارش م

 ن گذشتهیریش نماد خاطرات شیبرا را دوست داشت ویالن یا

 .بود

 ، همان وقت یخانوادگ یها میبا هم ساالنش تا دوره یاز باز

 .که پدرش زنده بود یها

 نیاسمیگذاشت، یم یزغال ینشست و چا میوان یا یرو یبابا عل

 م خواهرشیتینشاند تا  یرا کنار دستش ماسر یک پا و ی یرا رو

 .نکند ییاحساس تنها
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 آمد،یاد به آنجا م یقهر نکرده بود و ز ویالون هم از آن روزها خات

 وانیا یآورد رویکرد و هندوانه چهارقاچ و میشان انار دون میبرا

 .تا دور هم بخورند

 ش شد کار ویز رنگ باخت، زندگیاش که مرد همه چیبابا عل

 .اسر به گردنش افتادین و یاسمیت یکار، مسئول

 

 

 رفت ویبلند م یت هایرن هم به مأمویاز ان طرف محمدح س

 .به زهرا و زهره هم به گردن او بود یدگیفه کمک و رسیوظ

 ده بود و حاالین سالها هرگز طعم عشق را نچشیدر طول ا

 .دوباره بدهد یفرصت یخواست به خودش و زندگیم

 رفتند و دنبال غذا بودندیبرف راه م یکه رو ییکلغ ها یصدا

 .شودیگر بلند میبار د

 افتد، قول داده بود حاج خانم رایشبش با خاتون میاد مکالمه دی

 ن ینکه مادرش به ایدا، باور ایاز ش  یکند به خواستگار یراض
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 یچارها یآنها برود مشکل بود ول یر بار خواست هیها ز یسادگ

 .کردید اعتماد میگر نداشت باید

 حاجخانم غرق یند. چشم هاینش یخاتون با اقتدار صدر مجلس م

 .شم است اما در برابر خاتون زبانش کوتاه استدر نفرت و خ

 ز مادرش را در برابر خاتونیکند، چه چین تعجب میاسیمحمد

 !م کرده؟یشه تسلیهم

 آن یادآوریدارد؟ که خاتون هربار با  یمادرش چه نقطه ضعف

 .کندیل ممیخودش را به او تح یخواسته ها

 

 

 ینمحمدیاسد : یگوین میو خشمگ کالفه یحاجخانم با لحن

 ن رویا یام ولیب یخاتون منو مجاب کرد همراه تو به خواستگار

 .ستم پسرمین یبدون راض

 یرهاش عاقبت خوبیت یاون دختره با طرز پوشش غلط و گذشت ه

 .زنهیتو رقم نم یبرا
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 یه رو ین زن در برابر مرض یزند، این میش را زمیخاتون عصا

 م یندار ه من و تو حقیدهد: بسه مرضیگر خودش را نشان مید

 .میگران رو قضاوت کنیپوشش د یاز رو

 جا رو خوردم ین قضاوت نا به جا و اعتماد بیک بار چوب ایمن 

 .نداره یدوم

 یشود، اگر پایصورت حاج خانم م ین متوجه گرفتگیاسیمحمد

 یشد ولمیا ین حرف را جو یاحترام وسط نبود حتماً علت ا

 .قرار دهدن مادرش را تحت فشار یشتر از ایخواست بینم

 ست و تازه وارد جمع شده با تعجبیان بحث نیرضا که در جریعل

 نجا چه خبره قراره بهیاندازد: ایبه خاتون و حاجخانم م ینگاه 

 !د؟یاعتماد کن یک

 

 

 .کندیبه مادرش حواله م ینگاه ین با نگرانیاسمی

 پسرم قراره یچید : هیگویزند و میمهربان م یخاتون لبخند
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 .مید رو داماد کنیباالخره آقا س

 ن وسط درستیز ایک چیشود، یرضا متورم میرگ گردن عل

 .نبود

 !نزده بودند؟ یبا به او حرفیچرا مادرش و ز

 !به من نزده یمامانم حرف یول -

 خواهد جوابش را بدهد که خاتون دستش را به نشانهین میاسمی

 .رضا خانیبه است علیآورد: عروس خانم غریسکوت باال م

 ین میاسیر به محمدیمتح یپرد و نگاهیم یا به آنرضیرنگ عل

 !د؟یگن سیم ینا چیاندازد: ا

 ناید: مودب باش پسر جان، ایگویو خشک م ین جدیاسیمحمد

 . خاتون و مادر من که احترامشون واجبه یعنی

 

 

 نیاسمی یزهر دار به رو یکند و نگاه یرضا دستش را مشت میعل

 خواهرش هوو یراب یین شده که گویخشمگ یپاشد، جوریم
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 .آوردهاند

 کندمیک ید نزدیشتر به سین از همه جا مانده خوش را بیاسمی

 . ت برادرش را داردیخواهد نشان بدهد حماین کار میو با ا

 چ کس حق ندارد بهیشود، همیرضا تلخ یبه عل محمدیاسیننگاه 

 .اندازدینگاه چپ ب یز دردانه حاج محمدعلیعز

 شود همهیکه باعث م ین نگاه سردکشد و با همامیابرو در هم 

 .رودیرضا میاز او حساب ببرند به مصاف چشمان پر توقع عل

 کند، ید گستاخید دربرابر س یبازد، نبایع رنگ میرضا سریعل

 تمام خالفنکه امروز بریا یون او بود ولیسرش مد یاندازه موها

 در یگر یصحبت از ازدواج با کس د یخانوادگ یقرار مدار ها

 .رفت یچ وجه در کت او نمیود، به هان بیم

 : کندین میاسیرو به محمد یشود و با تلخمیحاجخانم ا ز جا بلند 

 یت نکردیرو چرا خودت رعا یزنیکه ازش دم م یاون احترام

 !پسر؟
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 ن حرف را از مادرش ندارد، با همان اعتمادین توقع ایاسیمحمد

 :دیگومیستد و محکم یایمادرش م یهم پا یشگیبه نفس هم

 ومدهین یگهایچ کتاب مقدس دیچون نه تو شرع نه قرآن نه ه

 .ل کننیرو بهت تحم یک ازدواج اجبا ریگران یاجازه بده د

 زند، در حرکاتش تفاخر و غرور به چشمیمادرش پورخند م

 خورد: اما تو قرآن اومده مرد پاک و مومن زن پاک و مومنیم

 !رم؟که انشاهلل پس ینور حفظ یار کنه، سور هیاخت

 داد و تهمتیجز حاجخانم به خودش جرأت م یاگر هرکس

 ف کهیح یکرد، ولیزد گردنش را خورد ممیش یدایبه ش یناپاک

 .مادرش مقابلش بود

 که یده ایدانستند؟ از آن دخترک رنج کشیم یدا چیآنان از ش

 .کردیو آرامش طلب م با او در میان میگذاشتش را یکابوس ها

 بیقضاوت نکن، بترس از تهمت و غظاهر  یحاجخانم از رو -

 .انسالمم
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 د اون دختر به نظر شما ناپاک از امثال آدمیشا  یدونیتو چه م

 که دور برمون هستند، صد برابر بهتر ییمتظاهر و دو رو یها

 .باشه

 رود ویجلو م یجیتواند ساکت بماند و بهت و گیرضا نمیعل

 که یاکارین آدم دو رو و ر ید: ایساین دندان بهم میخشمگ

 !ماست؟ یباید زیگیم

 دیزم منظور داداش سیرد: عزیگمیرضا را یعل ین بازویاسمی

 خواهر تو نبو د

 نن تو برو باال میاسمیاندازد: مین یاسمیمعنادار به  ید نگاهیس

 .میکنیرضا با هم صحبت میو عل

 رضا ازیدانست علیک جوان نبود، میرت یبا غ یدر مسلک او باز

 ر ویبزرگتر ها خبر ندارد و حاال احساس تحق ات قرار مدارییجز

 . کندیخشم م
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 .ا پسریهمراهم ب -

 

 

 د را دوست داردیکند، سمی یل احساس شرمندگیدل یرضا ب یعل

 د اخلق و منشیمر یاز بچگ یلیفام یجدا از تمام نسبت ها

 .د بودیس

 شین انداخته و با پاییرضا سرش را پایستند، علیا یتراس م یرو

 ...د من یزند: سیزه ها ضربه میسنگر یرو

 .ستیح نیبه توض یازیآورد: نیدستش را به نشانه سکوت باال م

 لیفام یکه صحبت من و خواهرت ت و ین چندسالیمن در طول ا

 .با خانم نگاه نکردمیبه ز یگه ایراه افتاد هرگز به چشم د

 نگرفتم، یمادرت و حاج خانم رو جد یهرگز حرف و قرار مدار ها

 .ازش داشته باشن یگران برداشت بدینکردم که د یرکتهرگز ح

 ن مادرهامون، مثل همون قرا ریبوده ب یک حرف خاله زنکی

 .دخترش بود ین عموت و بابات برایکه ب یمدار
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 .با شما رو دوست دارهید زیآورد: سیباالخره سرش را باال م

 .رت بود سخت استیکه کوه غ یبرادر یگفتنش برا

 درم و مادرت، من فقط نگران دل خواهرمگور پدر حرف ما -

 که بخاطر شما رد یرنگ و وارنگ یهستن، نگران خواستگار ها

 .کردیم

 .با هستمیزد، من فقط برادر زیدنت برق میکه با د ینگران نگاه

 بایاحساسات ز یبرا یتواند کارینکه نمیشود، از ایمتاسف م

 با ویزحساب  یاز حاج فتاح ندارد ول یبکند، هرچند دل خوش

 کطرفهیش بودند: صحبت عشق یکند، قوم و خومیرضا فرق یعل

 سرانجام نداره؟ یدونیاست، م

 ن ماجرا، من متأسفمیاد با ایبه عنوان برادرش کمک کن کنار ب 

 .فکر کنم یگه ایتونم جز اون به کس دینم یول

 :ندینشیشانهاش م ید رویزند، دست سیتلخ م یرضا لبخندیعل

 ن خودت برادرم وین ماجرا نکش، منم عیان رو به یاسمی یپا

 .نگران
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 در یگذارد،خبر دارد روزگار سختید میدست س یدستش را رو

 گه ا شتباهات گذشته یچشمم جا داره، د ین رویاسمیش ا ست: یپ

 

 

 ترسمیکنم و از دستش بدم م یینکه خطایکنم، از ایرو تکرار نم

 .دیس

 .ت کن پسر خالهیپس مردونه از زنت حما -

 دایش

 ن ساعات که قرار بود،یحس و حالم در ا یاظطراب، انتظار، نگران

 .ن استیند، هم یاینجا بین به ایاسیخانواده محمد

 خورند ومیدرون مغزم وول  یرحم یب  یان ههایه موریافکارم شب

 .جوندیمغزم را م

 ن نامزد بودم،یکه با رام ییهم خاطرات نحس آن روزها یگاه 

 .کردمیقلبم پمپاژ  را به یترس و اضطراب

 .کردیم منصرف میب و ناشناخته که مرا از تصمیعج یترس
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 بود که خوف یممنوع ها یوه یهمان م محمدیاسینعشق من و 

 .داشتم تاوانش اخراج از بهشت باشد

 نده همیم بهشت نبود، اما از جهنم آین روزهایهرچند حال ا

 .واهمه داشتم

 

 

 کنار اتاق چنبره زده ک گوشهیلم را خاموش کردهام و یموبا

 .منتظرم

 ز را برهمیکشد که همه چمیاد  یدرونم فر یموز یحس یگاه 

 و عشق محمدیاسینکند به میدلم التماس  ینجوا یبزن و گاه

 .او اعتماد کن

 جز خودم ندارد، در واقع من یم منبعیترس هاهمه یهر چند 

 .خودم وحشت دارم یده و آزردهیاز روح ضربه د

 نید و ایآمیخانوادهاش  یاعضاهمه یته بود، با ن گفیاسیمحمد

 میقرار بود دوباره با آن زن مغرور که تفاخر از نگاهش  یعنی
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 .خت رو در رو شومیر

 ن بار با دودشیآخر یرود تا برامیگارم یدستم سمت پاکت س

 زنگ در مانعم یهمان لحظه صدا ین بدهم ولیخودم را تسک

 .شودیم

 سر کردن یپوشم، برامی یان مشکز قرمز با شلوار کتیک شومی

 یزیخواهد تظاهر به چمیمردد هستم، دلم ن یا روسریشال و 

 

 

 به حجاب نداشتم و اگه تظاهر به یستم بکنم، من اعتقادیکه ن

 .ام یتونستم با خودم کنار بیکردم نمیستم میآنچه ن

 به استقبال یشیچ آرایاندازم و بدون هیسرم م یک شال تور روی

 .رومیمهمان ها م

 .م سنگ تمام گذاشتهیتفاوت است، عمو برا یهرچه پدرم ب

 د انواعیار گذاشتن سالن بزرگ و دلباز خانهاش تا خریاز در اخت

 .ییرایل پذیوسا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

673 
 

 .مادر همسرش است یمسعود امشب خانه

 ...کندمی یم خواهرانه مرا همراهیمر یول

 .زمیک بریکمر بار یرا در استکان ها یکند چایکمک م

 .امرز استیکه متعلق به مامان بزرگ خداب یمیقد یهااستکان 

 ییرفتن به حج باعث آشنا یتش برایکه با وص یهمان مادربزرگ

 .د شدیمن و س

 ییرایم از اصول پذیبرا یا حرفی یچ دلخور یه یزن عمو هم ب

 .دیگویم یشوهر دار

 

 

 ستیجدا است و من الزم ن ییرایخوشبختانه در آشپزخانه از پذ

 .چشم آنان رد شوم یلودائم از ج

 دست پا و یب یدایلرزد و همان شیدستانم از شدت دلهره م

 .شومیج گذشته میگ

 .ختیداماد ر یپا یرا رو ین چایرام یکه شب خواستگار یهمان
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 بانش فرویشه سرش را در گریکه هم یخجالت یدایهمان ش

 .ت را نداشتینگاه کردن به جمع یبرد و رویم

 یدارد، خاتون با لبخند یم، مادرش بر نمرا در اتاق چرخاند یچا

 .داردین بر میاسم یخودش و  یک استکان برای یق و مهربانیعم

 گل فرش است، چشمانش را از یرسد، نگا هش روینوبت به او م

 .غ کردهیمن در

 در فرار یش که سع یطان به چشم هایش یک گربهینگاهم مانند 

 .اندازدیدارد پنجه م

 

 

 دلگرم کننده از آن یشود و لبخندمیبم ینس یم نگاهین بار نیا

 ل رایسه یشود و حکم ستارهیت میک بار نسبی یکه سال ییها

 .دارد

 کیدر آمده و  یجید و او از حالت بهت و گییزنم: بفرما یلب م

 .داردیاستکان بر م
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 یمتوجه حواس پرت یعنید که  یآیخندد و چشم ابرو میخاتون م

 .ما شده

 ست؛ چرا که ازیا نین دنیدر ا ییپدرم گو نم،ینشیکنار مادرم م

 .ندارد یداریب ینا یشدت خستگ

 ش هیشدم، عمو همیر میسه عمو و پدر دلگینوجوان که بودم از مقا

 .ثروتمند تر خوش مشرب تر و آگاه تر از پدرم بود

 یداریب یخانه بود نا یکرد و وقتیفت کار میشه دو شیپدر هم

 .نداشت

 بان در مراسمیو پشت یک حام یو مانند اما حاال خوشحالم که عم

 یها یتفاوتیگذارد حسرت بیکند و نمیم شرکت میخواستگار

 .پدرم را حس کنم

 

 

 دهد ویح شاه مقصودش را درون دستش تاب میعمو تسب

 م سر اصلیهستن بر ید اگه بزرگتر ها راضید: خب سیگویم
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 .مطلب

 ا نگاهزند امیخ ممینم و قلبیب یمشت شدن دست حاجخانم را م

 .کندیآزارد، آب م یکه قلبم را م یخیز یت یگرم خاتون بلور ها

 د: پسر ما رو که خوبیگو ین میاسیمحمد یخاتون به جا

 .شاملو یحاج یشناسیم

 دمیم سیاد با هم خوردیگذشته ها خانواده ما و شما نون و نمک ز

 .که تو کل بازار و محل معتبر و شناسه

 د: درسته خاتون، خدایگویدهد و میتکان م یحاج عمو سر

 یو مونس رو اون زمان که ازدواج کردن من پا یامرزه محمد علیب

 .قباله ازدواج شون رو امضا زدم

 سال یبودن، اما خوب س یمیاد با هم صمیگذشته خانواده ها ز

 .میاز اون زمان فاصله گرفت

 دانستم عمو ویچ نمیند، هینشمیما  یتعجب در نگاه هر دو

 !داشته باشند یبا هم مراورده و دوست ید محمدعلیس
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 .چ کدام اشاره نکرده بودندیدر واقع نه پدر نه مادرم ه

 :کندیوه را تعارف حاج خانم م یزند و ظرف میم یزن عمو لبخند

 .ه جونید مرضییبفرما

 د به وقتشه،ید: صحبت گذشته رو بذاریگویسپس رو به عمو م

 یاصل یو صحبت هاحاال خوبه که جوان ها با هم صحبت کنند 

 . گفته بشه

 یکنند، مادرم هم مانند من آدم خجالتید مییپدر و مادرم آرام تا

 .است

 اد داشتن نوبت ما بزرگترید: جوان ها صحبت زیگویخاتون م

 ...هاست

 د جانید: خب سیگوین انداخته میاسیحواله محمد یعمو نگاه

 .یتت بگو، از عقد و عروسیاز وضع

 یت مالید: وضعیگویم یونسرد و جدخ ین با صدایاسیمحمد

 . هیرسون خوب ید الحمدهلل خدا روز یدونیمنو که م
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 د ایز به خواسته شیمراسم هم همه چ یبرگزار یدرباره نحوه

 .خانم باشه

 است یکه حاال چند ساعت یستم و به صندلیا یتراس م یرو

 .نگرمیشده م یخال

 چد،یپ مین در گوشم یاسیش محمدیچند ساعت پ یصحبت ها

 بزرگ شان گفته بود و از خانواده مهربانش که یویالم از یبرا

 .عاشقشان بود

 .اسریبرادرش  یها ین و شوخیاسمیخواهرش  یها یاز مهربان

 ادهیطان پیاسر هم از خر شیم، یایگفته بود اگر من به عمارت ب

 .گرددمیشده به جمع خانواده بر

 ش را کور کردهغرور چشم یا ست ول یگفت مادرش زن مهربانیم

. 

 .ده عاشق عمارت و خانواده اش شدم یآنقدر گفت و گفت که ند
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 .ئ از آن خانواده حس کردمین حاال هم خودم را جزیکه از هم

 

 

 یباغ ساختمان  یک گوش ه ینیگفت برادرش محمدحسیم

 کند و اگر ما هم ازدواجیم یدارد و همان جا زندگ یاختصاص

 .م بودیم همان جا خواهیکن

 اسر بوده که از آن قهریل هم مختص  یک واحد آن ویفت گیم

 .د ازدواج کند، بر خواهد گشتیکرده و قول داده اگر س

 عمو و زن عمو، از یش از خانوادهام گفتم، از محبت هایمنم برا

 هرچه کردم نشد، یرت شهاب ولیپدرم و غ یها یخستگ

 .مینتوانستم از آن شب شوم بگو

 آمد ومیدم زبان بند یرسین بودم میرام که با ییاصأل به روز ها 

 خ چشمانم رامید و سوزش قلبیکشیانزجار در وجودم شعله م

 .کردیآب م

 ه کنم پس آنیام گرین شب زندگیبا تریخواست در زمیدلم ن
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 محکم یذهنم فرستادم و قفل یخاطرات شوم و نحس را به پستو 

 کامم را به یزم رسوخ کند و زندگدم تا مبدا در مغیش کوبیرو

 .زهر

 

 

 ین و بازوهایاسینه فراخ محمدیشه سیشتر از همیامشب ب

 .مردانه اش به چشمم آمد یدهیورز

 که آرزو کردم هر چه زودتر محرم قلبش شوم و سرم یلحظه ا

 آن عضلت محکم و مردانه بگذارم و فارق از ترس ها و یرا رو

 .ک بار عشق را تجربه کنمی یم برایها ینگران

 گفتین میاسیمحمد» م یشتر نامحرم بمانیست بیصلح ن «

 م یمان آوردم. سخت بود، بهتر بگویو حاال من به حرفش ا

 و غرق نشدن در در کنار او شتیدن از امنیرممکن بود؛ چشم پوشیغ

 .مواج چشمانش یایدر

 د و با لب خندان بهیان رس یمان به پایتراس که صحبت ها یرو
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 یت جارینمان عقد محرمیم بم عمو با اجازه پدریبازگشت ییرایپذ

 . میکرد و بعد مدتها بهم محرم شد

 افتم، تمام شب مرا از نگاهشین میاسیمحمد یاد نگاه های

 ت را نخوانده بود حاضریکرد و تا عمو خطبه محرمیمحروم م

 .حوال هام کند یم نگاه ین یشد حتینم

 

 

 پر محبت ین بار نگاهیاول یشد بر ا ینکه عقد جاریبه محض ا

 ده بودمیرابطه مان ند  یچکدام از روز هایرش را در هینظ که

 .افت کردمیدر

 ق ژرف ویزد، عمید میک سور به خور شیش یکه گرما ینگاه 

 .ذوب کننده

 قلبم را آب ییل بسته در غار تنهایقند  یکه تمام بلور ها یجو ر

 . ندهیآ ید به روز هایکرد و با همان نگاه نوازشم داد و ام

 روزه جا داد و گفتیف ی هک حلقی مه خاتون در دستبعد از خطب
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 که ین است و من متعجب شدم از زنیاسیادگار مادر محمدی

 ادگارش را به خاتون داده بود تا دری یدنم را نداشت ولیچشم د

 .دستم کند

 م،ین باز هم به تراس رفتیاسیک جمع به اتفاق محمد یبعد از تبر

 .نده گفتیاز آم از عشق سرود و یآنجا بود که برا

 گذارم، هنوز هممیام یشانیپ یم، دستم را رویآیبه زمان حال م

 .سوزدیش مهر زده بود م یکه وقت رفتن رو یبوس ها یجا

 

 

 ام را سوزاندیشانیپوست پ یقش رویعم یکه بوس ه یآن لحظه ا

 نیریش دلم لنگ انداخت، از بسکه آن بوسه شیکارخانه قند پ

 .بود

 ق حرفید شناخت، آرام بود و عمشین را سخت میمحمدحس

 نشیسخت و سنگ یات هایها از آنچه در عمل یزد، از سختینم

 را یگفت چه روزگاریگذرانده بود، تنها نگاهش بود که م
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 .گذرانده

 مان و اعتقاداتش را وسط گذاشت ویوارد شغلش شد، ا یوقت

 ک تکه ازیدوشش نشانده بودند  یکه رو یهر ستارها یبرا

 .ده بودیشوجودش را بخ

 ک تلفنیدانست، آن شب که  ین نمیاسیچ کس جز محمدیه

 برادرش یبرا یدست بکشند چه اتفاق یدستور داد از پرونده ربان

 .افتاد

 .زدیش چشمت فرو بریسخت بود تمام باور و اعتقاداتت در پ

 شه استوار برادرش را دویاز غم کمر هم یکرد کوه یاحساس م

 .تا کرد

 

 

 کرد فساد همچون سلولیر داشت، اما باور نمخب یاز نفود ربان

 شه دوانده باشد که عمل از ادامه ویستم آنقدر ریدر س یسرطان

 .بازدارنده شوند یپرونده ربان یریگیپ
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 یدلدا ر  ین براین بودند، محمدحسین و خشمگیهر دو غمگ

 ر،یغم بغل نگ ید: پسر پاشو زانویگوین هم که شده میاسیمحمد

 .شگاهیآزما ید بریر سرت فردا بایخ

 ک گردان به جسمیکرد یکند، احساس میدستانش را مشت م

 .و تنش حمله کردند و او را آماج حملت قرار دادند

 ن اتفاق به کامشیا یوصالش را تلخ ینیریتنش خسته بود و ش

 .زهر کرده بود

 که به لبش داده یشود نام آن شکلید، نم یآیش کش میلب ها 

 .دیرا لبخند نام

 گلوم یکنم قلوه سنگ توین، حس میشه محمدحسیرم نمباو -

 .ر کردهیگ

 ریش گیدر گلو یداند کوهیخودش م ید قلوه سنگ ولیگویم

 .کرده
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 مثل یک مفسدیذارن یکه نم یینگران نباش، هستن کسا -

 .قسر در بره یربان

 فیش ضعیگذارد شانهها یم محمدیاسین یشانه ها یدست رو

 .نینگا دستان برادرش سیشده بود 

 زشیگر تحمل وزنش را ندارند هر لحظه آماده ریکه د ییزانو ها

 .هستند

 ندت نگرانیبب ینجوریشه فردا ایدا ناراحت میبرو پسر، ش -

 . کنمیم یریگیرو پ ینباش خودم پرونده ربان

 .زنهیبه چوبه دار بوسه م یبه زود یاون لعنت

 یاوزد و خنکیبه جهنم وجودش م یم خنکیه نسیدا شبیاد شی

 .دهدمیه یبه قلبش هد یدلچسب

 دا را در کنارشین امشب شمیرود، کاش هیبه سمت اتاقش م

 .ش را با او در میان بگذاردیداشت، تا غم ها 

 یق دعوت کند که صدایعم یش را به خوابیخواهد پلک ها یم

 . شودیلش مانع میامک موبایزنگ پ
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 مالقاتک یفردا به  یناشناس است، او را برا یک متن از فردی

 .انه دعوت کردهیمخف

 یدهد که چه کسیامک میشود، به فرد پشت خط پیمشکوک م

 انیاست و ناشناس تنها با گفتن به وقتش، به مکالمه شان پا 

 .دهدیم

 .رودیر کم کم به خواب میدرگ یبا ذهن

 .کردهیشه تصور میاست که هم یدا همان دختریش

 .شتهندا یچ سختیخود ه یدر زندگ ییشاد و بشاش گو

 ز همیش نیک کودک چشم هایخندد درست مانند یم یوقت

 .شوندمیش  یرنگ لب ها

 نیاسیمحمد کالفهدن صورت ین و دیبه محض ورود به ماش

 .کشدمیش پر یلب ها یلبخند از رو

 

 

 یاست، اما در صورتش تفاوت یروز ها عادهمه یظاهرش مثل 
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 .شه وجود داردیآشکار با هم

 دا متعجبیو صورتش گرفته، ش شده است ینگاهش سرد و ته

 .شودیو نگران م

 ه یکند و حدس و گمان ها شبیف میافکار مختلف در سرش رد

 .دوانندیشه میهرز درون معزش ر یعلف ها

 شش رایگذارد و ته رین میاسیمحمد یچان ه یدستش را رو

 .کندینوازش م

 یز یک چیست ها، ید ما نیس  یشگین صورت و نگاه همیا -

 !شون کرده درسته؟یذهنت رو پر

 ان برق از نقطه اتصال انگشتیکند جرین حس میاسیمحمد

 .لرزدیدا به مغزش وصل کردهاند در خود میش

 دیداند نبایش که مسحور کننده صورتش را نوازش میانگشت ها

 ینطور تلخ کام باشد ولیشان را ا یشدن نامزد یروز اول رسم

 .ده بودیکشکه شب گذشته رخ داده بود، رسش را  یاتفاقات
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 ید مسائل کار یدونم نبایش اومده و میبرام پ یک مشکل کاری -

 .بدجور ذهنم رو مشغول کرده یک ین یا یارم تو خونه ولیرو ب

 !م؟یم درباره اش صحبت کن یتونینم -

 صحبت درباره مسائل یخواهد آرامش کند، ولمیداند یم

 .ش است یجز خط قرمز ها یمحرمانه کار

 م یزا فقط وقت تلف کردنه، بهتره برین چیاره انه صحبت درب -

 میمهم مون برس یبه کارا

 دایش

 .د بانوییرد: بفرما یگیکند و مقابلم میآناناس باز م یک رانی

 خندمیم

 .ش ساده بوده یک آزمایخون اهدا نکردم که  -

 ندینشیکنارم م

 .یباالخره ناشتا بود یهرچ -

 .رودمیشود دلم غنج ینکه نگرانم میاز ا
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 .یصبح گرفته بود -

 گذارد و با انگشتیدستم م یگردد و دستش را رویبه سمتم برم

 : دهدیشست پوست دستش را نوازش م

 .کنار تو آروم شدم -

 با گفتهیکشند، چقدر ساده، چقدر زیپروانه ها درون قلبم پر م

 .بود

 .دارم یمنم کنار تو احساس خوب -

 .میافتمیاه ابان ریوه به طرف خیدن آبمیبعد از نوش

 ر مجتمع پارک کردهیز ینگ هایاز پارک یکینش را در یماش

 .است

 خاتون یم خونهید: بهت ره ناهار رو بریگویقبل از نشستن به من م

 .دارم مالقاتک قرار یمن بعدازظهر 

 روز محمدیاسینب است، انتظار داشتم یم عجیش برایرفتار ها 
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 .مقابلم باشدجان زده تر از مرد یه یت مان کمیاول محرم

 

 

 زدن استارت جلو یند دستش را براینشیپشت فرمان که م

 پرسم: انتظار داشتم امروز تو هم مثل منیبرد که سوالم را میم

 .یجان داشته باشیه

 !ش آمده؟یبرات پ یا مشکل بزرگید شدم، گوینا ام یول

 ش را جمعیشود و پنجه هامیان راه متوقف یدستش در م

 .کندیم

 .یک مشکل بزرگ کاریکشد: یم یاکالفهنفس 

 م؟یخواد دربارهش صحبت کنیو دلت نم -

 سر و ته یشوم، در سرم افکار مختلف و بیره میمنتظر به او خ

 مان را متاثر یش زندگ یدهند، نگرانم مشکلت کاریجوالن م

 .کند
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، لحنش زیرمی یه ساعت شنیدلم شبخودش را به من نزدیک میکند.

ن مسائل یا یدرباره تونمید: نمیگویم یو محکم است وقت یجد

 رفع یصحبت کنم، فقط بدون به زود

 ...شهیم

 دونم من فقطیم : میگویم یشناسم وقتیم را نمیخودم هم صدا

 .نگران خودتم

چشمم را .دهیساعت به انتها رس یزند، شن هایمحو م یلبخند

سر و  یو ساعت شن بندم و صورتش را نزدیک صورنم حس میکنمیم

 .شودیته م

 .من هنوز هم ملتهب هستند یبرد، گونه ها یرا که عقب م سرش

 یمرد جد ینین حسیاسید محمدیشود، سمیباورش  یچه کس

 ن باینچنیسر شناس هم هست ا یک قاضیو معتبر بازار که 

 !؟داشته باشد یزن با یلطافت و نرمش

 امان یف کوبش ب یکند، حرمیرا لمس  یبلور یعروسک ییگو

 .شومیقلبم نم
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 کیرم و با یپذ یخاتون را م یرفتن به خانه یش براشنهادیپ

 . دهمیامک به مادر خبر میپ

 کنم آنطورمیحس  یشدند، گاه یچ وقت نگرانم نمیهرچند ه

 .ن و شهاب را دوست دارند به من محبت ندارندیریکه ش

 ن یریمادر است و ش یز دردان هیبزند باز هم عز یشهاب هر گند

 دهدمیخارج منزل به پدر اطلع  ین رفت و آمدیکوچک تر یبرا

 .تا نگران نشوند

 رم سنگ صبویا برایچگاه نگران من شده باشند یاد ندارم هیاما به 

 .مشکلت باشند

 یشدم ولیم یان مان دلخور و عصبیض مین تبعیگذشته ها از ا

 .ندارد یتیم اهمیگر برایمدتها است که د

 .د یآیگشاده به استقبال مان م ین بار با رویخاتون ا

 

 

 گفتیکشد، خاتون ممیدنم کل یکند و نجمه با دیاسفند دود م
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 .ن بودهیعاشق محمدحس یزمان

 آورم چقدریدنش به خاطر میبا د  یاسر را ندارم ولیدن یانتظار د

 .دلتنگش هستم

 :کندیزند و دستش را به طرفم دراز ممیگشاد  یدنم لبخندیبا د

 .ها یباالخره زن داداشم شد

 ما رو خام یعصا قورت داده ین حاجیا یجورراستش رو بگو چ

 !؟یخودت کرد

 . اسر زشتهیزند: ین با اخطار اسمش را صدا میاسیمحمد

 یزنم و دستم را دور بازومی یفشارم، چشمکیدستش را م

 . هیگه جز مسائل خصوصین ها دیکنم: این حلقه میاسیمحمد

 به چشمانش یگذارد و حالت با نمکیدستش را پشت سرش م

 .اد بده تا با روشت مخ بزنممی: به مندهدیم

 طنتیچاند: قرار نشد دست از شیپ یرا ماسر ین گوش یاسیمحمد

 .رمیتا خودم برات زن بگ یبردار
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 منم خوب باشه یق هات برایاندازد: اگه سلمیبه من  یم نگاهین

 یوسف زندگیوه حضرت یاز امروز به ش ست، اصالین یحرف

 .کنمیم

 رود: پسر عروسم رو معطل نکن،یاسر میبه  یخاتون چشم غرها

 .ان تویبزار ب

 دییرود: بفرمامیدر کنار  یباال انداخته و از جلو یاسر شانهای

 .نیخوش اومد

 ستین پسر آدم بشو نیکند: این آرام زمزمه میاسیمحمد

 .مجلس نشاند یدا را گرفت و او را باالیخاتون دست ش

 .بود یاسر همچنان در حال مزه پرانی

 ن در آشپزخانه جا خورد، مشغول پخت نهاریاسمیدن یبا د

 .بود ینیسنگ

 خواهر؟؟ یکنیکار میچ : -

 اومدم
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 چقدر حساسه ؟ یکه سر خونه دار یدونیبه خاتون کمک کنم م

 

 

 .ردیگیپاشد و از او فاصله میش میبه رو یلبخند

 گر حضورش دریند، مدتهاست د ینشیک گوشه معذب میدا یش

 ونه و حا ال که به عنوان نامزد به خانه خاتمهم نبود یچ مهمانیه

 .دارد یبیآمده است، حس و حال عج

 نکه به آنجا آمده حسیرضا است، از ایعل یاسر نگاهش دائما پی

 .ندارد یخوب

 نیند و رفتار این عمدا به آنجا آمده تا او را ببیاسم یداند یم

 شیرضا کنارش برایحضور عل یاورد، ولیمدتش را از دلش ذر ب

 .ستیند نیخوشا

 خواهد بایند، دلش مینشیدا میکنار ش ییراین بعد پذیاسمی

 .عروس برادرش آشنا شود

 خواهد موردید است، دلش میدا تمام مدت نگاهش به سیش
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 ک گوشه نشسته و نگاهش را ید با صلبت یس یتوجه او باشد ول

 . کندیغ میاز او در

 .است خانواده او را معذب کرده یزند وجود اعضایحدس م

 

 

 .کندیدا سکوت میاز ش یدن چند سوال عادین بعد پرسیاسمی

 .شودیدا میش یمتوجه ناراحت

 د دلخوریآورد: زن داداش از دست سیک گوشش میسرش را نزد

 .رفتار کنه یو رسم یجد یخانوادگ ینباش عادتشه تو جمع ها

 شدمیومده وگرنه مردونه زنونه ین هنوز نیتازه داداش محمدحس

 .جمع کل

 ن ذهنش رایاسمیآورد، چگونه میدا نگاه متعجبش را باال یش

 !خوانده است؟

 .زندیم ین لبخندیاسمی

 د : حتما داداشیگویماسر ید، یآیزنگ در م یهمان لحظه صدا
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 .نهیحس

 یجد  ین و همسر و دخترانش جمع به قدریبا ورود محمدحس

 ن یدا به خودش بابت حضور در چنیشود که شیو خشک م

 .فرستدینت ملع یمهمان

 

 

 نند و با نگاهینشینب و دخترانش کنارش میز یمخصوصا وقت

 .نگرندیدا میمتعجب و پر از سوال به ش یها

 کرده است زنان ینیشبین پیاسم یسر سفره هم همانطور که 

 ...نندینش یک سمت میک سو و مردان ی

 د تنها باشد را به کل نایبا س ینکه فرصت کند ساعتیدا از ایش

 .شودید میام

 ک رستوران خورده بودند حاال حداقل اوضاع یاگر نهار را در 

 . داشتند یبهتر

 قها شیکنند و از کنار شقمیاش شره یشان یپ یعرق رو یدانه ها
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 .چکند یپلک م یتا رو

 که یگر به پروندهایدهد و بار دیفرو م یآب دهانش را به سخت

 .نگردیمقابلش قرار گرفته م

 دنیبا شن یکند ولیبرگه ها دراز م ورق زدن یدستش را برا

 .شودین راه متوقف میمرد مقابلش در ب یصدا

 

 

 ن راهید، ایقبل خوندن اطلعات اون تو خوب فکرت رو بکن س -

 .عقب گرد نداره

 در یکند استخوان ماهیشوند، احساس میانگشتانش مشت م

 ش دشوارین براینچنیدن را ایر کرده که نفس کشیش گیگلو

 . ساخته

 ...ستم، چه طور شماین به خودم مطمئن نم -

 .گذارد حرفش را تمام کندینم

 یست سیها هستن بعد ب یلید، خیز الخطاست سیانسان جا -
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 .زننیسال خدمت صادقانه وسط راه جا م

 گه قابلیباشه د یهت قو یمانت چقدر محکم باشه و روحینکه ایا

 .ستین ینیشبیپ

 .بنددمیش چشمش نقش یدا پیر شیتصو

 .نهنگ قورت داده ییست گویکه ن یخوان ماهاست

 .کشدمیبه گردنش  یکند و دستیپلماتش را باز میقه دی

 .است یر چند برج در دب یزند، تصوین برگه را ورق میاول

 

 

 ک وام کلونیکه داشته  ین آقا به واسطه پارتید : ایگویمرد م

 کیم ها تو قالب یگرفته تا به اسم دور زدن تحر یارد دالریلیم

 .کنه یتجارت نفت یشرکت خارج

 .از وام بوده نه سود تجارت نفت یبعد  ماه نه خبر یول

 .است یک پروژه عمرانیر یتصو یور ق بعد

 ی ه گذارین پروژه سرمایا یه نشده رفته تویبعد با اون وام تسو -
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 .کرده

 ند تازه متوجه علت ورودش به ماجرایبیرا که م یر بعدیتصو

 .است یکت رباناز شر یریشود، تصویم

 رو یشرکت ربان یخواد به عنوان شرکت اصلین آقا میحاال هم -

 .خودش کنه ینگ شرکت هایهلد

 تر شدن و کلفت تر شدن گردن یقو یعنین ید : ایآیبه حرف م

 .یربان

 .م ید اجازه بدیما نبا  -

 

 

 ن مرد را ازیتواند تلخ نباشد و ایزند، نمیم یار پوزخندیاخت یب

 د؟ین برادرم رو از پرونده کنار زدیهم یوزاند: برامش نسزهر کال

 .جناب یحات ما رو گوش ندادیتوض -

 .ندینشینه مین را گفته و دست به سیا

 پر نفوذ و ی، چشم هایکند، صورت خشن و جدیبر اندازش م
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 ن مرد شدهیل خاص ایرحم، از همان لحظه اول متوجه استا یب

 .است

 حاتم هنوزم کامل نشدهیتوض -

 د: ادامه بدهیگوین میاسیمحمد

 هم توجید یکه داره تحت نظره، بهتر د یتیبرادرت به خاطر موقع -

 .ها از اون کنار بره

 .ن پروندهیا یریگیپ یبرا یهست ینه مناسب تریتو گز

 .زیک چیفقط 

 .دا شاملویشود: درباره نامزدت شیل میبه سمت جلو متما

 

 

 واکنش نشان تنش یرگ ها یشود تمام مویدا باعث میاسم ش

 :دهند و حواس پنج گانه اش فعال شود

 به ماجرا داره؟ یدا چه ربطیش

 ن یتر یکند، در گوشهایخلوت رستوران م یبه فضا ینگاه 
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 .قسمت آنجا نشستند

 ش قاشقیسا یسکوت بر فضا حکم فرما است و تنها گه گاه صدا

 .شودمیظروف غذا در سالن پخش  یرو

 :آوردین میاسیصورت محمدک یشود و سرش را نزدمیمردخم 

 .اط شرط عقلهیتو کار ما احت

 راهت یجلو یزیکه مشخص نشه بدون برنامهر ینامزدت تا زمان

 .خبر یتو ب ید تحت نظر باشه و از کار ه ایقرار گرفته با

 :شومیم یاز قضاوتش عصبان

 .دا مثل چشمم اعتماد دارمیمن به ش -

 د : تو شغل ما آدمیگویه داده بود میتک یمرد که حاال به صندل

 .د به خودش هم اعتماد داشته باشهینبا

 

 

 من د؟ قابل اعتماد نبود تا کنارین برادرم رو کنار زدیهم یبرا -

 کار کنه؟
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 تو یادین از پرونده کنار گذاشته شد چون زیبرادرت بخاطر ا -

 .چشم بود

 یو باال سر یمثل ربان یم با مار خوش خط و خالیتونیما نم

 .میکن یزهاش رو با

 ز سر داد: ارتباط ما فقط ازمی یرا به سمتم رو یتلفن همراه

 .رهیگمیل شکل ین موبایق ایطر

 د آن را قبول یکند، بایل نگاه مین مردد به موبایاسیمحمد

 !کرد؟یم

 . برات پاپوشید بشین راه پر از خطره ممکنه تهدید : ایگویمرد م

 .گه یک اتفاق د یدرست کنن و هزار و 

 .انتخاب کن یآگاه پس با 

 

 

 دایاز لبخند ش یریکند، تصومیل دراز یدستش را به طرف موبا 

 .بنددیمقابلش نقش م
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 وجدانش یشود ولیان راه مردد میرود و در میاو م یدلش برا

 .کردید انتخاب م یزند که ترس را کنار بگذارد، بایب مینه

 دهد و بهیرون مینفس حبس شده اش را ب یبا برداشتن گوش

 .کندیمان پر نفوذ مرد مقابلش نگاه مچش

 هستم، یدرید: من سبحان ح یگومیدهد و یتکان م یمرد سر

 .سازمان یاز اعضا یکیل دادگاه و یوک

 .کندین دستش را به سمتش دراز میاسیمحمد

 .فشارد ین را محکم میاسیسبحان دست محمد

 با شما خوشبخت م ییاز آشنا -

 ک دفتر وکالتیآدرس  کند،یبه سمتش دراز م یسبحان کارت

 .است

 .از سازمان یلم و عضویک وکید: من یگویسبحان م

 .رهیگین به بعد تو دفتر من شکل میما از ا یها مالقات
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 ر ازیغ ییما آگاه بشه و اگر من رو جا یها مالقاتد از  ینبا یکس

 .دینکن یید لطفاً اظهار آشنایکرد مالقاتط دو نفره خودمون یمح

 .جا خورده یاست و کم ن مرددیاسیمحمد

 ن مدتیگذرد، در طول امیدادگاه  یتنها پنج سال از کارش تو

 .از همکارانش بوده است یبعض یشاهد، لغزش فساد و خطا

 .شود در خودشیصه ماش خالیتمام نگران

 بیاورد و فریانتها کم ب یب ین هزار تویا یک جایترسد یم

 . بخورد

 .ردیگیا مر یدرین با شک کارت سبحان حیهم یبرا

 .دایش

 به یکنم و با پا لگدین پرت م یزم یرخت خوابم را با خشم رو

 .زنمیبالشتم م

 نید : ایگویکند،سپس رو به مامان مین با تعجب نگاهم میریش

 ! چشه؟
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 نیاسیرفته با محمد یدونم از وقتیاندازد: نمیمامان شانه باال م

 .مثل شمر شده ینطو ریرون و برگشته ایب

 سرم باال یخزم و آن را تا رویر پتو میه بحث شان زتوجه ب یب

 .کشمیم

 کلش تپل تر از قبل شده است یند، هینشین با ذوق کنارم میریش

 .خوردمیو اندامش مثل ژله تکان 

 !خوش گذشت؟ ینم نامزد بازیخب بگو بب -

 تو کار من برو یفضول یدهم: جایز جواب میتند و ت یبا لحن

 .کلت بکنیه یبرا یفکر

 ن شکمیخندد: من با همیز م یگذارد و ریشکمش م یرو یتدس

 .طرفدار دارم یکل یو چرب

 دهم: البد نوادگانین میام را چینیدم و با چندش بیلب ورچ

 یه سوگلیقا شبیشن چون دقین شاه قاجار عاشق تو میناصرالد

 .یدر بار یها
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 ن دختره عقلیرود: ایکند و به حال مینثارم م یین برو بابایریش

 .شده ینداره انگار هاپو گازش گرفته وحش 

 .رمیا دور برم تا گازت نگیمو نزدم پس ن یآره من آمپول هار -

 . کنمیکند، بغض میمامان با نگاهظ سرزنشم م

 .ر کرده باشه یوسط گلوم گ یغ ماه یک تیانگار 

 دن سوالیشه بدون پرسیشود و مثل همیمام ان متوجه بغضم م

 . کندیاتاق را ترک م

 .میم بگویداند دوست ندارم از غصه ها یم

 ین به خان هیریشود، همراه شیشه ساعت  که میمادر مثل هم

 . روندیشهاب م

 داده مادرم شب ها و طالق حانه استراحت میدکتر به ر یاز وقت

 .خواهرش روز ها را مسئول مراقبت از او هستند

 کنم بخوابم، هرچندیم یالم راحت شده و سعیبا رفتنشان خ
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 .دهدیم اجازه نمیبغض در گلو

 

 

 ک تر از آنیما رمانت یت و نامزدیانتظار داشتم روز اول محرم

 . برگزار شود

 ان خانوادهین، تنها گذاشتن من در میاسیرفتار سرد محمد یسوا

 .ر قابل تحمل بودیم غیاش برا

 اسر مامور رساندن من به خانه شد، از شدت خشم ومیه یوقت

 .هیر گرین زدم زیمل کنم و در ماشنتوانستم تح یناراحت

 احمق و یاسر هم رفت و او مرا دختری یم جلویبماند که آبرو

 .تصور کرد یاحساسات

 پر و بال دادن به یبرا یبا به صدا در آمدن زنگ خانه، مجال

 .کنممیدا نیافکارم پ

 در خانه حضور ندارد، به یشه سرکار است و کسیبابا مثل هم

 فن را بدون نگاهیم باشند آیا مریهاب ال آنکه ممکن است شیخ
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 .زنمیکردن م

 ک یعمو و ما به خواست مسعود  یاط خانهین حیبود ب یمدت

 م تا به قول عمو مسائل محرم ویده بودیکش یتیرانیحصار ا

 

 

 خواست بهمیم هر وقت ین مریهم یت شود، برایرعا ینامحرم

 .د مجبور بود زنگ بزندیاین طرف بیا

 را یمحکم یقدم ها یر پتو بروم که صدایزخواهم دوباره یم

 .شنومیم

 دارند مگریچکدام آنقدر محکم گام بر نمیم و شهاب هیمر

 ...نکهیا

 دنش در چهارچوب دریشود، با دمیباز  ییرایهمان لحظه در پذ

 .شودیچشمانم از تعجب درشت م

 ا شیشانیپ یش آشفته رویده و موهایپوش یکت و شلوار رسم

 . خته بودیر
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 شانش قلبمیدن سر و وضع پریم با د یها یجود تمام دلخور با و

 .زدیرینه فرو میدر س

 !ن؟یاس یبرات افتاده محمد یچه اتفاق -

 .نزدیکم میاید یچ حرفیبدون ه

 .شومیمعذب م در کنارش میکشد، کیش پر مینکه دلم برایبا ا

 .دودیشوند و خون به صورتم میتم نا خودآگاه منقبض معضال

 !م؟یم داخل حرف بزنیبر یخوایم محمدیاسین -

 ن جا بمون فقط چندیکند: نه همیتر ملب هایش را 

 . لحظه

 :افتمیاد رفتارش ظهرش میکنم، میار بغض یاخت یب

 یامروز منو تنها گذاشت -

 بعد. فقط بذار چند لحظه آروم یها باشه برا یس دلخوریه -

 .بشم

 ب چشمان مهربانش زل میزنم. یق یدقا یبرا

 !ست نه؟یونه تون نخ یکس -
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 .برادرم یستن رفتن خون هین  -

 ! برادرت هستن؟ یخونه یتا ک  -

 .هطالق تا فردا صبح، زن برادرم استراحت م -

 . کهیمارستان کشیب یبابام هم تا صبح نگهبان

همه  این بار بی مهابا محبت میکند.با خجالت سرم را پایین میاندازم

 رگیموی

 .شوندیتنم حساس م یها

 که یخندم در حالیز میطنت ها، رین شید است اید بعیاز س

 .کوبدیم یقرار یجان بر طبل بیقلبم از شدت ه

 .نمیار باال چشم هات رو ببیم نشو سرت رو بیدا قایش -

 .کشمیبرم: نه خجالت م یشتر فرو میسرم را ب

 !نجا بمونم؟یتونم امشب امیدا یش -

 بهم محرمد؟ ما فقط یس یکشم: چیبهت زده سرم را عقب م

 .یدر کار بوده نه عروس یم نه عقدیشد

 افتم: امروز هم کهیخاتون م یاد خلق تنگش در خانهیسپس 
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 . دیسنگ تموم گذاشت

 کنم تایاز فرصت استفاده مدور میشود  یکم

 راههمه یشود: صبر کن یسد راهم م یعقب بروم ول زم ویبگر

 .شهمیها امشب به من ختم 

 اندازمین مییسرم را پا

 !؟یناراحت شد یمروز از چا +

 ؟ چرا ظهر تنهامیخاتون بهم محل نگذاشت یچرا تو خونه -

 .ه. کردمیتو گر ی، من بعد مدتها بخاطر کارایرفت یگذاشت

 یادیتجربه و ز ید من ب یببخش+

 .ساده انگارم

 ! ؟یبود که انقدر آشفته بود یر چیذهنت درگ -

 !م داخل؟یزند: بریم یلبخند

 . عمو متوجه حضورت بشن یتو، ممکن بچه ها  میآره بهتره بر -

 ک لحظه خجالتی یشود برایکوچکمان که م یوارد خان ه

 !ما کجا؟ یبزرگ آنان کجا و خانه یاویالکشم، یم
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 .!؟یچرا انقدر بد حال بود ینگفت -

 را روشن یر کتریروم و زیم و به سمت آشپزخانه میگوین را میا

 .کنمیم

 .خوبم مهم االنه که با وجود تو -

 به اطراف خانه یدهد و نگاهیه مین به اپن تکیاسیمحمد

 .اندازدیم

 که یخورده و اتاقک یک فرش  متریکه تنها  یبه هال کوچک

 .لهیه هرچه بود اال اتاق کوچک و پر از وسیشب

 وت ریک گوشه کامپیدر کامل داخل اتاق مشخص بود  یاز ال

 شید وقت پمامان چن یک گوشه قفسه کتاب هاین بود و یریش

 م تا راحت تریاز اتاق گذاشته بود یک تخت دو نفره قسمتمیه

 .میشب کنار هم جا بشو

 یخورد رویچرخ م ییرایرد و دور پذیگمینگاهش را از اتاق 

 .کندیقاب عکس چهار نفره مان زوم م

 !شه؟ین مال چند سال پیا -
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 . کنم متعلق به دوران است که هنوز دانشجو بودممینگاهش 

 !د قرار داده است؟ین عکس را در معرض دیم چرا بابا ادانینم

 نتابلو و دندا یاد یکه در آن من چاق بودم با همان دماغ ز یعکس

 .شده یارتودنس یها

 نیکند: ایبرد و اشاره میانگشتش را به سمت من در عکس م

 دا؟یش ییتو

 !داغونم؟ یلیدهم : اوهوم خمیچ یبلندم را دور انگشتم پ یموها

 .طون بوده، االن کمتر شده بنظرمیمات چقدر شنه چش -

 .افتدمینگاهم به ظاهر خودم  یوارینه دیهمان لحظه از آ

 شرت و شلواریک تیم به خاطر بافتن مواج و آشفته است و یموها

 .موس به تن دارم یکیست با عکس م

 گردد، حاالیکشم، به طرفم بر ممیم  یبه موها یخجالت زده دست

 .نمیر نگاهش ببتوانم خنده را دیم

 فه، خسته و سردرگم بود، حاالش کالیپ یق یکه دقا ینگاه 

 .دیخندیم
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 ؟یه کردین گریچرا تو ماش -

 ک تریزنم و به او نزدیدم را گرفته کنار م ید یکه جلو ییموها

 !اسر گفته؟یشوم: یم

 .کردیبا برادر کوچک ترم به خاطر تو داشت بازخواستم میتقر -

 من؟ یدهم: پس اومده تو جبهیمم را باال یابرو یتا

 .م نه مقابل همیمن تو کنار هم -

 !؟یظهر کجا بود یگیپس چرا نم -

شون یموهات رو پر ینجورید : ایگویم مشپرس جواب دادن به یبه جا

 چهرهت یکنیم

 .هات یشه مثل نوجوانیم یطون و وحشیش

 خواهد جوابم را بدهد ازینم ین وقتیاسیشوم محمدیمتوجه م

 .ن بودیقش ااخال یعنیرود، یم بحث طفره

 .محمدیاسین -

 با یزد: تو زندگیریم ی، دلم هرخوش را به من نزدیک میکند

 !من صادق باش خب؟
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 .طفره نرو فقط جواب بده یرو دوست ندار یزیاگه چ

 !؟یه کردین گریشود: چرا تو ماشیم یجد

 کردم روزی، تازه فکر میو رفت یمن وسط خانوادهت رها کرد -

 .ک تر باشهیت مون رومانتیرماول مح

 یم خون هیرفتیا رفتن به خارج شهر مثل میک نهار دو نفره ی

 .یم که نگران باش یگه نامحرم نبودیرزن تو روستا، دیهمون پ

 .ردیگیشود، بدنش مماس بدن من قرار ممیکم ینزد

 .دایگم شیچ وقت بهت دروغ نگفتم و نمیمن ه -

 یاره آن اتفاق پنهان کارنکه دربیشوم از امیخجالت زده  یکم

 .ستیدانستم گفتنش کار من نیخوب م یکرده بودم، ول

 .ید یدیم تو هر شب کابوس میمکه که بود -

 یپرسم اما اگه خودت احساس کرد یچ وقت ازت نمیمن ه

 .یدرباره اش با من صحبت کن یتونیم

 .جوش اومد ین بار نوبت من است طفره بروم: کتریا

 .میبخور ینیریزم با شیبر یچا زم: برمیگریبا میتقر
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 یعنیشوم، یاو م یزم و متوجه گرفتگیریم یدو استکان چا

 بت ظهرش است؟یا مسئله غیمن دلخور شده  یبخاطر پنهان ک ار

 مان هیبا من صم یلین خیاسمن و برادرت محمدحسیخواهرت  -

 .رفتار کردن

 .کنم انتظارش رو نداشتمیاعتراف م

 :رمیگمیرا مقابلش  یچا ین یس ند،ینشمیمان  یمبل ها یرو

 .از دستت خوردن داره یین چایا

 :افتدمید یقت به تردیگفتن حق یک لحظه ذهنم برای

 ...ن اگه تو گذشتهیاسیمحمد

 جرات یکه حت یکنم، چطور درباره آن اتفاق یع سکوت میسر

 کردم ان هم باینکرده بودم در ذهنم مرورش کنم صحبت م

 !ن؟یاسیمحمد

 ؟یتظهر چرا رف -

 .د: ال اله اال اهللیگومیکند و یق بهم نثار میعم ینگاه 

 .گهیدا جان بسه دی، شیدیکل یلیدختر تو خ
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 .خواستم ناراحتت کنممیببخش ن -

 گه فروشگاه نرم، کار یدارد: قصد دارم دمیش را بر یاستکان چا

 .اسریسپارم به یها رو کم کم م

 !شوم: به خاطر من؟یذو ق زده م

 به من میدوزد .نگاه گرمش را 

 .زدیرینه فرو میافتد، قلبم در سیش مینگاهم به دام چشم ها

 دایش یکنمیچقدر قشنگ ذوق  -

 یخت ه ین احساسات برانگیرم، همیگیلبم را از شدت شرم گاز م

 .کندیم او را برانگیخته تر

 .به من نزدیک تر میشود و محبت بی مثالش را نضیب من میکند

 . کنمیبه ابرها پرواز مو زد یریم فرو میر پایا زیدن

 .اوست د قطعاً وجود یگویکه م یستم، بهشتین نیزم یا رویگو

 اد دربارهاش سرودهاند،یاست، شاعران ز یبیعشق احساس عج

 کردند یش رمان ها نوشتند و نقاشان سعیبرا یادیسندگان زینو

 فیهمه از نشان دادن و توص یرش را مجسم کنند ولیتصو
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 نکه با انسانین حس با وجود ایکه ا  ید، جورکردنش عاجز ماندن

 . ش نا شناخته استیشود هنوز هم برایزاده م

 یر دندانت باشد تا بتوانیو طعم لحظاتش ز ید آن را تجربه کنیبا

 .یآن را بفهم یکم

 رحم بود، اما معجزه او من را یک کابوس بیه یام شب یزندگ

 ایبهشت رو د و در دلیم کش یدرست از وسط جهنم کابوس ها 

 .انداخت

 ن بار است که به عنوان نامزدیاول یساعت دوازده شب است، برا

 .قرار بود شب را به صبح برسانم محمدیاسینمن و 

 .جان زده امیاسترس دارم و مانند دختران چهارده ساله ه یکم

 روم،یم ییرایدارم و به پذینو را برم یاز رخت خواب ها یکی

 .ه استفرو برد یسرش را درون گوش

 نکهیسر شب ظاهر آشفت هاش نگرانم کرد، هرچند در شغل او ا

 .نبود یاتفاق نادر یسخت را بگذران یک روز کاری

 ! اد؟یم ید: پدرت چه ساعتیآیع به کمکم میدنم سریبا د
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 نجام ناراحت بشه ؟ینه من اینب

 .ادیاد، مامان احتماال تا ظهر نیبابا ساعت ده م -

 .ش اون، نگران نباشیعمو پ ره مغازهیبابا صبح ها م

 کنه؟یفته کار میدو ش -

 ین عوضیخوابه، به خاطر گند شهاب و رام آره عصر ها هم کال -

 ...میخونه مون رو از دست داد

 برم و متوجه توجهشین را مین بار است مقابل او اسم رامیاول

 .شومیبه اسم او م

 متیند و با ملینشیمه پهن میتشک ن یرو

 .اندا جید: شگوییم

 خواستیدم. دلم نمیمن هرگز ازت درباره اون سوال نپرس -

 .که کابوس شب هات شده فقط یرو دوره کن یخاطرات تلخ

 .د دارد یترد یگفتن حرفش نگران است. کم یا برایگو

 تو و علت بهم خوردن یخوام بدونم درباره گذشت هیامشب م -

 .تینامزد
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 مبدوجه حال شود متیر رو میخورد، حالم زیچ میدلم بهم پ

ت دا حالت بد شده؟ نگرانیشده ش یزی: چمیگوید یشود و با نگرانیم

 زم؟یکردم عز

ک بار هم که  یش را، یها یدوست دارم و نگرانوجودس را  یگرما

 د آنیشده با

 از وجودم جمع یگوشه ا یک زخم چرکیه یخاطرات را که شب

 .کردممیشه کن یشده بود ر

 به یچند سال یزن شهاب بود ولست و دو سالم بود، برادر یب -

 .تو اروپا از خانواده جدا بود یل و زندگیخاطر تحص

 م شدم تو مسافرتدمش و باهاش هم کالیکه د یاول یدفعه

 .ش بودیک

 ک پسر چربیدست و پا بودم و اون  یر بیک دختر سر به زیمن 

 .زبون هفت خط

 ن بار دور چشم شهاب بهمیاون مسافرت چند روزه چند  یتو

 .ک شد و با رفتارش نظرم رو جلب کردیزدن
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 یداشتم ول یادیز یخواستگارها یپزشک یرشته یتو یبعد قبول

 .ر اونیک بشه غینکرده بود بهم نزد یسع یچ پسریه

 .هاش رو خوردم و بهش دل بستم یب چرب زبونیزود فر یلیخ

 نه و از آسمون افتادهیزم یکره یکه رو یکردم تنها مردیفکر م

 ..نییپا

 پیبود، دختر و پسر همه مدل تو اک یق بازین پسر رفیمرا

 .دوستاش بود

 ر چهره وییکردم با تغیم یما من دائم سع یاز بعد رابطه دوست

 .ن کنمیرام یق ها یرفتار خودم رو هم سطح رف

 ما بود که شهاب متوجه رابطه ما ین رفت و آمد هایهم یتو

 .امت به پا کردیشد و ق

 برادرم منو مواخذه کردن و آبروم جلوشون ن بار پدر ویاول یبرا

 .رفت

 شهاب به یرفت و آمد مون قطع شد ول یبعد اون ماجرا مدت

 .من یاد خواستگار ین داشت اجازه داد بیبا رام یلیحرمت فام



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

723 
 

 ن باالخرهیبا رام یک سال دوستیست و سه ساله بودم بعد یب

 .باهاش نامزد شدم

 ناراحت و دلخور یکم نگرم، بنظرین میاسیمحمد یبه چشم ها

 .بوده است

 ن کمینکه رفتار رامیرفت تا ایش میز خوب پیل همه چیاوا -

 .ر کردییکم تغ

 مشکوک بهش یشتر شد، دائم تلفن هایرفتن هاش ب یمهمون

 .شدیم

 دور و یرفتارش هم با من عوض شده بود، من رو دائما با دخترا

 ر یرم تحقکل و رفتایکرد و شروع کرد بخاطر هیسه میبرش مقا

 .کردن

 ن یسنگ یم هایوفتم رفتم سراغ رژینکه از چشمش نیبخاطر ا

 گشتین ه تنها جواب نگرفتم بلکه هم وزنم دوباره بر م یول یالغر

 .شدمیهم افسرده تر م

 ن آدم رابطهی، رامیرین رفتار ها بهونه گیاهمه یمتوجه بودم 
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 اور کنمتونستم بینم یبلند مدت نبود و من دلش رو زده بودم ول

 .ب خوردمیفر

 که رابطه رو یخواست کسین بود که مین رفتار ها هم ایعلت ا

 .زنه من باشم نه اونیبهم م

 .با شهاب یستیا رو دربامیه اید بخاطر مهریشا

 مه ویکر رابطه نصف و نین ضربه به پیک شب آخرینکه یتا ا

 .خرابمون وارد شد

 شاویالکرده بود ن ما رو دعوت  یرام یهیق پایاون شب شهراد رف

 دیق یب  یبود و دوست ها یدوره هم یک مهمونیشه یمثل هم

 .ن دور هم جمع شده بودنیو بند رام

 کنکون من رو با ین به بهونه آشتیک هفته قهر و دعوا رامیبعد 

 .شهراد یخودش برد به مهمون

 کردم همهمیده، ساده بودم و فکر ید یدونستم برام چه خوابینم

 .زود ذاتش برام رو شد یلیپاکه اما خ مثل خودم دلشون

 هیم رخ داد به گریکه برا یآن شب و شوم و اتفاقات یادآوریاز 
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 ها با خاطرات تلخ آن شب ین زودیخواستم به ایافتادم، نم

 ن من را بایاسینبود، سوال محمد یچاره ا یمواجه بشوم ول

 .م رو در رو کردیخاطرات تلخ زندگ

 دا جان اگه سختته نگوی: شنگاه میکردبهم  ین با نگرانیاسیمحمد

 .زمیعز

 ت یامن یایم دنیبراخودم را به اون نزدیک میکنم،وجود او 

 .است

 !؟یتو چ یدنش برایست، اما شنیمن سخت ن یگفتنش برا -

 یز یدونم تو گذشته تو هر چمیدا، یشو دارم ش یمن آمادگ -

 دمیو من به خودم اجازه نم یندار یریبوده تو توش تقص

 .صاوتت کنمق

 نیاسین حرف محمدیتوانستم به امیبندم کاش یچشمانم م

 چون او اجازه یرت مردانه مردیدانستم غمی یاعتماد کنم، ول

 .ن ماجرا بگذردیدهد ساده از کنار اینم

 .قت را داشتمیان حقیکاش زودتر جرأت ب
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 :میگومینهم و یهم م یم را رویپلک ها

 ن خواسته بودم دست ازیمبود بارها از را یشهراد پسر شرور -

 .اون گوشش بدهکار نبود یباهاش برداره ول یسر دوست

 دتا موا شد از نوشیدنی های مختلفمیدا یز پیهاش همه چ یتو مهمون

 .مخدر

 مثل یکمیمتوجه شدم اون یول ین آدم حساب یکردم رامیفکر م

 . شهراد

 ن مهمون ها مسابقه ویگه بید  یوقت ها یاون شب مثل هم ه

 .برپا بود یبند شرط

 شهردا رفته بود و ب هدختر همراه ن دائم از سر شب تو نخ یرام

 .دادیمختلف بهش خط م یبهانهها

 .مش شده یداشت و موها یعمل ینیکه ب یدختره الغر اندام

 باشگاه یبا بود و جذاب، تو حرفاش متوجه شدم که مرب یز

 .یبدنساز

 شروع کرد به دختره که متوجه توجه نامزدم به من شده بود
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 . استهزا و تمسخرم

 ترش کرده ین هم جریکرد و رفتار رامیرم میبا نگاهش تحق

 .بود

 ک گوشه دور از همهین خورد بود که یانقدر اعصابم از دست رام

 .ختمینشستم و به حال خودم اشک ر یتو مهمون

ه ب استفاده کرد و تا تونست با اون دخترن هم از نبود من خویرام

 .خوش گذروند

 نیده گرفتن رامیکه به خاطر ناد یبا غرور شکست خورده و روح

 از اون باغ نحس نشسته بودم که سر و یشده بود گوش ها یزخم

 .دا شدیشهراد پ یکله

 م را بسته و از ازیه کاکتوس راه گلویشب ین حرف بغض یبا ا

 .شودیر میچشمانم سراز یگوش ه

 .شومین میاسیمتوجه منقبض شدن دست محم د

 ابرد تنها گناه من در بریند مرا به جرم ناکرده محکوم کند؟! شانک

 .او فقط ترسم باشد
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 و التماسمیدوزم بهم فشردهاش  یمشت هابه را چشمهایم 

 .زنمیش میسم و صدایخ یزم درون چشم هایریم

 .آورد، و چشمانش را به صورتم میدوزدین مییسرش را پا

 غسل دادنداست که صورتم را  ییس از اشک هایصورتم خ

 نداشتم محمد یریچ تقصینالم: من هیمظلومانه م یبا لحن

 .ده بودمین فقط ترسیاسی

 ر چنگینبود تا منو از ز یکس یبا التماس خدا رو صدا زدم ول

 .رون بکشهیرحمانه اون مرد ب یب

 .جرأت ندارم اون شب رو مرور کنم یر من حتیتحقتعرض 

 ...ن منیاسیمحمد

 .س بسهید: ه یگویو محکم م بم یین با صدایاسیمحمد

 خت هاند،یم آبجوش ر یکنم رومیزند، همزمان احساس یخ ممیقلب

 !از چشمش افتادهام؟ یعنین شده؟ یاز من خشمگ یعنی

 . کشدیآتش به جانم مبزنم که نزدیکم میشود و یخواستم حرف

 ن لحظاتیخواهد ایشود، دلم نمیم یهمان لحظه ته قلبم خال
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 .تمام شوند

 .مشکنند و من هم محبتم را نثار او می کنیمقاومتم م

 .کندمیقه نگاهم کشد و با عالیرا عقب مخودش 

 !زیز است! همه چیم همه چین مرد برایا

 اعتماد یچ مردیشه نگران بودم بعد آن ماجرا نتوانم به هیهم

 ن اشنا شدمیاسیمحمد باکه  یاز همان روز اول یکنم ول

 افت نکردم ویدر یاس منفاز وجودش احس یتا به امروز لحظه ا

 .ت و آرامش بود و هستیم منبع امنیبراوجودش 

 .زدیریم میلب ها یم از گوشه چشمم رویاشک ها

 .دایه نکن شیگه گریکند: بسه دیبا انگشت شست اشکم را پاک م

 و یش من شرمنده بشیقت پیشتر ح ق یخواد با گفتن بیدلم نم

 .یریبگ یحس بد

 .د دردناک گذشتهن اتفاق هرچند تلخ، هرچنیا

 .ن االن مهمهیم همیش هم هستیمهم االنه، حاال که من و تو پ

 دمیدمیرو  یادیز یکه رفته بودم سر کار، خانوم ها یاول یروزا
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 .قرار گرفتن که مورد تعرض

 یلیس اشک و پر نفرت، خیخ یده، نگاه ها یب دیآس یروح ها

 ونکه بهش یظلم یکردن از قانون برایجرأت نم یها هم حت

 .شده کمک بخوان

 نا ون ها رو مظلومانه از خودشو یدم خانواده ها چجوریدیبارها م

 کردنیک مجرم نگاه می یدهیا بهشون به دیکردن یطرد م

 یروح زخم یام گذاشتن رویالت یگفتم چرا به جایبا خودم م

 .دنیپاشن روش و آزارشون میشون نمک م

 هم ندارم یستم، تعصبات الکین ینگر یدا من آدم سطحیش

 .ین آدمیگناه تر یکه برات افتاده تو ب یدونم تو اتفاقیم

 ن جایخواد امشب ادامه اون خاطرات تلخ رو بشنوم، همیدلم نم

 .رت و عشق بهتیدم، بذار رو حساب غیهم اشتباه کردم پرس

 کنم.می ین انداخته ام و با انگشتانم بازییسرم را پا

 ه تو اون اتفاق، درستمحمدیاسین یبدون یتو حق داشت -

 از دوستان مشترک یکید و با کمک یند یبیمن آس یزگیدوش
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 .روحم آلوده شد یدا کردم ولین نجات پیمن و رام

 ، من ویمن بدون یاز گذشتهها یو حق دار یمن یندهیتو مرد آ

 .حساب شرم و خجالت یببخش که زودتر بهت نگفتم بذار رو

 ن من و تویب یگه ناگفتهایکنم، دیم یاما االن احساس سبک

 قت هین حقیبهت گفتم ع یوجود نداره من هرچ

 ن تنهایکند ا یاحساس م ن او را به خود نزدیک میکند ویاسیمحمد 

 . آرام کردنش انجام بدهد یتواند برایاست که م یکار

 یحس م دا را یقلب ش یتپش ها یصدا

 ین خاطر ها یدهد از مرور چن یکند، وحشت زده است به او حق م

 ان شودشیپر

 ت شان راین شب محرمیفرستد که چرا اول یبه خودش لعنت م

 نابوددا یشود با سوال درباره گذشته ش یسپر ییبایکه قرار بود ز

 .کرد

 خوردند میدا را که از شدت بغض تکان یلرزان ش یلب ها یوقت
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دهد و مهر و محبت ش را برای ارام  یند، طاقتش را از دست میبیم

 . یکندکردن ش نثار شیدا م

 نکه منبعیشود بعد از ایدا م یمتوجه آرام شدن ضربان قلب ش

 .بردیآرامش اوست لذت م

 دا قلبشیغلطان ش یگر اشک هایکشد با دیسرش را که عقب م

 د ایبرد و اشک شمیشود دستش را جلو  ینه مچاله میدرون س

 مقدس از یرا مانند ش

 کند.یر چشمش پاک میز

 .ه نکنید : گریگویخرابش است م که گواه حال یبا بغض مردانها

 کندیم یدزدد، حس سبک بالیزند و نگاه میم یدا تلخ خندیش

 !قت را گفته بودیباالخره حق

 ش راین راه گلویک بغض سنگ یکند مین حس یاسیاما محمد

 . بسته

 .کشندیتشک دراز م یو هر دو رو دا را به خود نزدیک میکندیش

 ملخفه خنک یا روکند و خودش ریدا المپ را خاموش میش
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 .کندیتشک رها م

 دوزد یکند و نگاهش را به سقف میدستش را باز م

 !د قبل عقد؟یم خریدا جان فردا بریش -

 !درباره ازدواج ما نزد؟ یمامانت حرف -

 ر را از رو بسته بود ویکشد، مادرش شمشین آه میاسیمحمد

 داشته یدا رفت و آمدیخواهد هرگز با شیگفته بود دلش نم

 امشب شان ید، براید به او بگوین را نبا ین ایاسیمحمد یول باشد

 .است یکاف 

 .دنشیما د یم خونهیرمیک روزم ی -

 .دیکن یک جا زندگمید با هیدهد: باالخره با میو در دلش ادامه 

 داند چگونه شب را صبحیمقابل او و نم یسخت است خوددار

 .نه آن شبخواهد او را تحت فشار قرار دهد حداقل یکند اما نم

 عاتکند و هر چه اطالین مییرا باال و پا  ییقضا یپرونده ها

 .شودیو میک گوشه سیدرباره او است 

 یکند حتیپرونده او کار م یاست رو یدور از چشم همه مدت 
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 .ستندین موضوع آگاه نیاش از ا ین افراد زندگیک ترینزد

 .ه مهمان عمارت شان استیآن شب هم خاله زک

 ردن چند پرونده که با کمک سبحان به آن هاو کیبعد از س

 از پله یحضور در جمع خانوادگ یدا کرده است برایپ یدسترس

 .رودین مییها پا

 .حاکم شده است ویال یبهاره زودتر از موعد به فضا یحال و هوا

 .مشترک را دارد یزندگ یش حکم شروع رسمید امسال برایع

 ان یب میعج یو گورسد، متوجه گفت یپله ها که م یبه انتها

 .شودیخاله و مادرش م

 یراض  یدار یکنم مرضید: باور نمیگویه با خشم میخاله زک

 اون دخترک خدا نشناس عروست بشه، اونم زن کدوم یشیم

 .نیاسیپسرت محمد

 یکردم ولمیاسر بود باور یالدنگ محمد یحاال اگه اون پسره

 !شد؟ یچطور راض یحاج

 ز خورشیحتماً چ  یاز حاجف یزند: آخ حیسپس پشت دستش م
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 .کردن

 

 

 کند و منتظر جوابیش جا خوش مین ابرویب یقین عمیچ

 .شودیمادرش م

 کنه،یت مین دختره حمایه؟ خاتون از ایکار کنم زک یچ -

 !ا کجا؟یح یب ین دخترهیمطمئنا از لج منه وگرنه خاتون کجا ا

 ... بگم حاج فتاح یخوایخواهر م -

 . شودیدا مین پیاسیا پشت سر محمدبیز یهمان لحظه سر و کل ه

 . کندیم یو احوالپرس سالمبلند  ییدخترک با صدا

 کند، به وقتشین با خشم چشمانش را باز و بسته میاسیمحمد

 ی بود رفتار پر رمز و راز یآورد مدتید سر از کار مادرش در میبا

 . دیدیاز او م

 که یکسکند، تنها یم یدا احوالپرسیاز او و ش ییبا با خوشرویز

 باین زیدن خبر ازدواج او واکنش مثبت نشان داد همیبعد شن
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 .است

 

 

 ت استیو دور از واقع ین واکنش مصنو عیهرچند مطمئن است ا

 او را تحمل یها یند است که اشک زاریش خوشایاما حداقل برا

 .نکرده

 اش بهین بابت معرفیاسیقدرشناسانه از محمد یبا با نگاهیز

 در کارش یشرفت خوبیا پیکند، گویمسئول زندان تشکر م

 داشته و در مدت کم به عنوان روان درمانگر و مشاور در زندان

 .استخدام شده است

 ن هم به آنانیاسمیرضا و یشوند، علیبا اتفاق هم وارد هال م

 . ونددیپ یم

 .کندیم یبه او دهن کجاسر یمحمد یخال یجا

 بر ویالد به رید زن بگیافتد گفته بود اگر سیاد قول پسرک می

 .گرددیم
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 رود، مدت ها بود با همیبعد رفتن مهمان ها به اتاق مادرش م

 .ن بودندیسر سنگ

 که کرم مرطوب کننده یکند، در حالیدن او تعجب میمادرش با د

 .اندازدیبه او م ینه نگاه یزند از داخل آیدستانش م یرا رو یا

 

 

 م؟یم با هم صحبت کنیتونیند: مینشیم یصندل یرو

 .شنوم پسرممی -

 .داستیش یدرباره -

 شیزنند و صدامیمشهود  یموقع گفتن اسمش چشمانش برق 

 .شودیدو رگه م

 تلخ یماند با لبخندیه دور نمین مرضیز بین حاالت از نگاه تیا

 کشد، نگاه عاشقیگردد، دوباره آه میبه سمت پسرش بر م

 .ش آشنا بودین برایاسیمحمد

 لب مادرش ادامه یاز لبخند رو یدن رد کمرنگین با د یاسیمحمد
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 . دید دعوتش کنیع یمهمان یخواستم برایدهد: میم

 ادامه یشه با قهر به زندگینم یدرسته اون انتخاب شما نبوده ول

 .داد

 طد بهتره روابیشیاد و با هم رو در رو مینجا میباالخره اون به ا

 .حسنه باشه مادر جان

 

 

 شتر از سه روز با فردیبکه  یامبر فرمودند کسینکه پیدر ضمن ا

 .ستیان نسالمخودش قهر باشد م یگرید

 .ستم پسرمیقهر ن ید : من با کسیگویم یه سرد و جدیمرض

 .میبا هم ندار یفقط من و اون دختر حرف مشترک

 ب بود، چه طور انتخابیبرام عج یلی. خیگه اید یایاون از دن

 !تونه باشه؟یمثل اون م ید ما دختریس

 ده باشه ازیهم اون دختر قاب دل شما رو دزداما خب هرچقدر 

 . ستین ینیخاندان حس یعروس ید من مناسب براید
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 د یتواند با عقایدهد، نمین سرش را تکان میاسیمحمد

 افته است ین طرز فکر پرورش  یمادرش مقابله کند، او با ا یساله

. 

 احترام به من یحداقل برا یدگاه شماست حاج خانم، ولین دیا -

 .دیا یلم راه ببا د

 .کندیفشرده خاطرات دورش را مرور م یه با قلبیمرض

 زخمش هنوز هم درد یاز آن روز ها  سال گذشته است ول

 .کردیم

 .شودیصورت مادرش م ین متوجه گرفتگیاسیمحمد

 !سر زده؟ ییرد: حاج خانم از من خطایگیدستش را م ییبا دلجو

 .ستین یزیچ دهد: نه پسرمیفرو خورده سر تکان م یبا بغض 

 .آخر هفته دعوتش کن ید : بر ایگویم یمیسپس با لحن تسل

 یشان یزند و پیق میعم یلبخند  ین با خوشحالیاسیمحمد

 .بوسدیمادرش را م

 .شودیمادرش از اتاق خارج م یراحت یسپس برا
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 سوزد،یه گذاشته هنوز هم میمرض یشانیپ یکه رو یبوس ها یجا

 .قلبش است یکه رو یدرست مثل زخم  ساله ا

 یند اما با تفاوتیبیمسرش مه یه محمدعلین را شبیاسیمحمد

 .بزرگ، آن هم عشق نهفته در چشمان اوست

 .هم به اندازه پسرش عاشقش بود، کاش یکاش محمد عل

 

 

 شیبه موها یکند و دستمیک گوشه پارک ینش را یماش

 .کشدیم

 یاکالفهند، نفس یبیرضا را م یرود علیپاساژ که باال م یاز پله ها

 .شودیتفاوت از کنارش رد م یکشد و ب یم

 تآنها واگذار کرده اس یفروشگاه را به هر دو ید کارایس یاز وقت

 .شودیشتر با او رو در رو میب

 دهد، با اکراه جوابیبه افکارش نم یلش مجالیموبا یصدا

 دهد: الو بله؟یم
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 است مهمان تخت خوابش یکه مدت  یحنا است دختر یصدا

 .شده

 ؟ ییکجااسر ید: الو آقا یگویلوند و ناز دار م ییصدابا 

 اسرید : محمدیگویبا جذبه م

 .اسریده : خب حاال محمد میدخترک با ناز و ادا پاسخ 

 .کارت رو بگو حنا من فروشگاهم وقت ندارم -

 

 

 گرفتن به مناسبت تولدش. مهناز میک دور هیفردا باغ مهناز  -

 .یاشد کرده شما هم حضور داشته بیتاک

 ست بهیکند بدک نین بارکردن در فروشگاه است، فکر میدر ح

 ن مدت دائم در حالینکه ایخودش استراحت بدهد مخصوصا ا

 .کار بوده

 یش را سرد و جدیاقش نبرد، صدایبه اشت ینکه حنا پیا یبرا

 .د اومدمیکند: آدرس باغ دوستت رو بده شایم
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 د، دخترکآورمیلبش  یپر شور و شعف حنا پورخند رو یصدا

 تواند قابیو رفت و آمد م یسبک سر فکر کرده با چندتا مهمان

 .او را بدزدد

 چ دوست نداردیکند، هیرا قطع م یع گوشیرضا سریدن علیبا د

 .د برسدیآمارش به دست س

 .ن استیاسم یحرف زدن با  یرضا هم مشغول تلفنیعل

 تقدرد، هنوز هم معیگیاسر را فرا مین فکر خشم وجود محمدیاز ا 

 .داده ین کوچک شان را فراریاسمیاست او 

 

 

 خانواده خودش را از یه خانم و سکوت اعضایزک یبعد تهمت ها

 .ن استیاسمید وگرنه هنوز هم نگران ین ماجرا کنار کشیا

 یشود، کت کتان مشکین میخشمگاسر یدن محمدیرضا با د یعل

 ش را بایموها یده است و قسمت جل ویپوش یتنگ یو شلوار ل

 رون آمده ویکش ب یکش بسته است چند تار مو ها از ال به ال
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 .او را جذاب تر کرده بود یچهر ه

 نقطه قوت اوستاسر یمحمد یت و شوخ طبعیکرد جذابیحس م

 ا شوانهید د یاین هم خوش بیاسمین رفتار ها به دل ینکه ا یو فکر ا

 .کندیم

 .د: پسرک مزلفیگویر لب زمزمه وار میز

 پر از حرص یآورد و با لحنیرا جلو ماسر دستش یمحمد

 .حاج آقا ید: چه طوریگویم

 کند: با آب قندمیرضا یصاف عل یسپس اشاره به موها

 ؟ یچسبوند

 اسر راینکه گردن محمدیل اید، پتانس یسایرضا دندان بهم میعل

 اد نداده؟ید بهت ادب یبه سیخورد کند دارد: عج

 

 

 ید شک دا ر یت سیه تربد: اگه ب یگویاندازد و میباال م یشانها

 . همون خونه است ین هم بزرگ شدهیاسمی
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 :غردیرد و با خشم میگیرا ماسر یک باره مچ دست محمدیبه 

 .اریدهنت ن یاسم زن منو رو

 رضایبه عل یکند و هل محکمیاسر مچ دستش را آزاد میمحمد

 .کندیبرخورد م یفلز یدهد، پشتش محکم با کره کره هایم

 .رضا استیک سر بلند تر از علید آوریسرش را جلو م

 ب تو رو بخوره خواهرینکه فر یغرد: زن تو قبل ایر گوشش میز

 .گوشت کن یزهینو آویمن بوده ا

 ار م اون وقت خدا بهت رحم کنهیر بیرضا منتظرم ازت آتو گیعل

 .فتاح یپسر حاج

 نه به دلیفتاح و همسرش ک یداند که چقدر از حاجیخدا م

 .دارد

 

 

 نیرود، در حیشخوان میرد و به سمت پیگیفرتش را منگاه پر ن

 ستادنشیکند که با گوش ایفکر م یباز کردن دخل به آن روز
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 .ده بودید را شنیشنمید یآنچه نبا

 را بدون یاریمگو بس یکه خاتون و نجمه حرف ها یهمان روز

 .خبر از حضور او گفته بودند

 یباز یراب یاط خانه باغ خاتون محل مناسبیبچه که بودند ح

 .کودکانه شان بود یها

 اط وجود داشت، که هر تابستانیک درخت شاه توت بلند در حی

 یکرد برا یزش آنها را وسوسه میسرخ و هوس انگ یتوت ها

 .دنش از درخت باال بروندیچ

 کردیاسر را وادار میشه ین عاشق آن درخت توت بود و همیاسی

 ،تان آنقدر بلند بودند. درخیش توت بچیاز درخت باال برود و برا

 ش به اندازه ساختمان دو طبقه خانه خاتون باالیکه شاخه ها

 .آمده بود

 .ن ا از درخت توت باال رفتیاسمیشه اصرار یآن روز هم مثل هم
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 اورد کهیک خودش بیک شاخه نزدیدستش رو دراز کرد تا 

 .نگاهش به پنجره اتاق خاتون افتاد

 سته بود و با حسرت بهنش یمیک صندوقچه قدیخاتون کنار 

 . کردینگاه م یقاب عکس

 ن منقلب کردهینچنیز خاتون را ایند چه چیکنجکاو شد که بب

 !است؟

 ک پنجره رفت و با کمک نرده ها از پنجرهیدرخت به نزد یاز رو

 .زان شدیآو

 .بود یمحمدعل ییقاب عکس مادرش و دا

 شر مادرش را نوازیتصو یخت رویرینطور که اشک میخاتون هم

 .خواندینش نوحه میریش یکرد و برا

 :دن خاتون گفتیباز شد و نجمه وارد اتاق، با د یمیدر اتاق قد 

 !ن خانمیرید به اتاق ش یشما که باز اومد

 ید: چیاز ته دلش کش یش را پاک کرد و آهیخاتون اشک ها

 .ک کوه غمهیه یبگم نجمه دلم شب
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 .دمیدمینم رو نیریمرد و داغ شمیکاش 

 .دیخودتون رو آزار بد ینجو ریست این درست نخاتو -

 ن خانم زندهیریادگار ش ید، یشما چرا زنده ها رو فراموش کرد

 .است

 ن ویخان، آقا محمدحس یپسرتون محمدعل یاز طرف

 .خاتون ییدشون شماینا همه امین ایاسیمحمد

 :نم دارش را پاک کرد یر چشم هایز ید و با پره روسریکش یآه

 هار خرواریفتاح رو اگه اون نب ود دخترم و دامادم زخدا لعنت کنه 

 .دنیخوابیخاک نم

 زه وگرنه انتقام خونین برام عزیاسمیو  یف خاطر محمدعلیح

 .گرفتم یدخترم رو م

 .خاتون را گرفت و به طرف درب خروج برد یر بازوینجمه ز

 .خاتون قبل رفتن در اتاق را قفل زد
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 نرده ها رد شد و پا به یز الن ایاسم ی یتوجه به صدا زدن ها یب

 .ن سال ممنوعه بودیگذاشت که چند یاتاق

 

 

 رخت خواب ها یکه از ال به ال یاس یاتاق و عطر  یدن فضایبا د

 نیرینکه اتاق متعلق به مادرش شید حدس ایرسیبه مشامش م

 .بوده سخت نبود

 از مادرش تک تک گوشه کنار اتاق ید و به دنبال ردیکش یآه

 .را رصد کرد

 .ختینه فرو ریمادرش قلبش در س یدن قاب عکس کودک یبا د

 .ن داشتیاسم یبه  یاد یمادرش شباهت ز

 ک چالیکه  یاه نافد و چانه کوچکیبور، چشمان س یهمان موها

 .ش بودیز رویر

 خاتون در سرش پخش ید، صدایاز گوشه چشمش چک یاشک

 .خفت یر خروارها خاک نمیشد: اگر فتاح نبود دخترش ز
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 دانست، اما خوبیط مرگ مادرش به فتاح چه ب ود را نمرب

 . کندین نمیرا نفر یجهت کسیخود و ب یدانست خاتون بیم

 ک تر از آن پدریه بود و نزد یمرض ییفتاح شوهر خواهر زندا

 رضایاش عل یمیدوست صم

 

 

 ه را مادر صدایبارها خواسته بود مرض  یمحمدعل یینکه دایبا ا

 گذاشتیش کم از محبت نمیه برایرضن طور خود میکند و هم

 .اش بودییان احساسش با زندایم یاما همچنان سد

 .گفت، مرگ مادرش به فتاح ربط داردیحاال هم خاتون م

 .آوردیماجرا را در م ید ته تویچشمانش را با غضب بست، با

 نشان متنفر است، انگاریب یرضا و دوستیکرد چقدر از علیحس م

 .انت کردهیش خنین سالها به والدیدر ا

 گذاشت قاتلیرد، نمیبا خودش عهد بست انتقام آن ها را بگ

 .ن بچرخدیزم ینش بدون محاکمه و آزادانه رویوالد
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 .زندمی یکند و تک بوقیحنا پارک م یمقابل پا

 عطر یشود. بو یزند و سوار م یم یقیدنش لبخند عمیبا د

 .کند ین را پر میماش یز هوش کل فضایزنانه تند و ت

 پیزند: چقدر خوشتیبزرگ م یگردد و لبخندیسمت او برم به

 .زمیعز یشد

 

 

 حنا به یختن هایزند و بدون توجه به زبان ریکج م یلبخند

 .راندیدر آن برپا بود م یکه مهمان یسمت با غ

 دیکند، حنا رژ لب سرخش را تمد یک خانه باغ پارک میمقابل 

 .میدیرس ر تریگردد: انگار از همه دیکرده به سمتش برم

 :دیگویاش مین بستن ساعت مچیاندازد و در حمیباال  یشانها

 .نبوده تا عجله کنم یخبر

 یشود بوین که وارد ساختمان میروند، همیم یبه سمت مهمان

 . کندمیاش را پر ینیعطر ب



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

751 
 

 .کرد شلوغ تر استیکه تصور م یزیاز چ یمهمان

 پیدن اکیبا د یشلوغ را ندارد ول یها ینکه حوصله مهمانیبا ا

 .ماندیدوستانش ناچار م

 که تنش یراهن شب بلندیزود مانتو و شلوارش را با پ یلیحنا خ

 دهد جا عوضیکرده و اندام الغرش را سخاوتمندانه نشان م

 .کندیم

 

 

 کند و با هم به سمتیاو حلقه م یحنا دستش را دور بازو

 .روندیت میجمع

رو  یرتین غ یتر کرده است کوچکعقد موقت نکه حنا را یبا وجود ا

 ی

 .او ندارد

 .ن متفاوت استیاسمیکه رفتارش نسبت به  یدر حال

 ه دوستانشیبق خالفستد، بر  یا یز بار میکنار دوستانش پشت م
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د ینکه اعتقاداتش با سیزند با امیننوشیدنی های غیر مجاز لب به 

 تفاوت دارد

 نزندنوشیدنی غیر مجاز به احترام او قول داده لب به  یول

 خورده و سر خوش یلسیا عوض شدن آهنگ حنا که چند گب

 روند و مشغولیاست همراه مهناز دوستش به طرف سالن م

 .شوندیرقص م

 شود، حنا به اویپخش م یقه بعد آهنگ عاشقانه و آرامیچند دق

 اسر؟ی میبا هم برقص یایپرسد: میش باز میک شده و با نینزد

 یدون مید: یگومی و سرد یکشد و جدیش را در هم م یابرو ها

 .ادیکه از رقص خوشم نم

 

 

 شه امشبید: نمیگویشود با خواهش میزان میحنا آو یلب ها

 .م؟ فقط امشبیبرقص ییرو دو تا

 او و حنا به آخر یدهد، عمر دوستمیرون یب ینفس را با کلفگ
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 .ده است بد نبود امشب را با او برقصدیرس

 او یذوق زده بازو آورد و حنایمغرور دستش را جلو م یبا نگاه 

 .ردیگیرا م

 رقصد در واقع اویروند و هماهنگ با آهنگ میوسط سالن م

 .کندمی یزند و دلبریستاده و حناست که دورش چرخ میفقط ا

 آشنا یبا چهرها یدختر یت نگهان نگاهش رویجمع یاز البهال

 .شودیزوم م

 ستاده ویک گوشه ایبلند که  یکل چاق و موهایبا ه یدختر

 فشاردیان مشتش میرنگش را در م یسرم ها راهنیپ

 .ده استیدا دیدن دخترک به خاطر آورد او را همراه شیبا د

 

 

 تولد یرد به دعوت او برایگمین با حرص شماره مهسا را یریش

 یبزرگ و شلوغ آمده است، ول ین مهمانیخواهرش مهناز به ا

 .ده یقه هم ندیک دقیخود مهسا را 
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 و ین مهمونیمنو دعوت کرده همچ د :یگویر لب با حرص میز

 .بت زدهیخودشان غ

 ن رایرین موضوع خشم ش میمهسا خاموش است و ه یگوش

 .کندیدوچندان م

 .است کالفهشناسد معذب و  یرا نم ینکه در جمع کسیاز ا

 پ مهناز کهیدن دوستان جوان و خوش تیبا د یاز طرف

 را شترشان ثروتمند و متمول هستند، اعتماد به نفس خودیب

 .سردرگم و مضطرب است یاز دست داده و کم یحساب

 ال آنکه قصدیشنود به خیرا از پشت سر م یمرد جوان یصدا

 نگاهش در دو یگردد ولیمزاحمت دارد با خشم به طرفش بر م

 .شودیر میا س یجفت چشم سبز زمرد

 ید و رو یآین مییدهد، نگاهش نم نم پایآب دهانش را قورت م

 .ردخویچهره مرد چرخ م
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 که دو سه بار او را ید بود؟ همان پسر جوان و شوخیبرادر س

 .ده بودیدا دیهمراه ش

 ن آمدهیاسیدهد. نکند همراه محمدیآب دهانش را قورت م

 !باشد؟

 او به یدهد، گروه خونمیذهنش به خودش فحش  یع تویسر

 .خوردیها نم ین مهمانیا

 آوردین مییپا  یرود، سرش را کمیطنت جلو میاسر با شیمحمد

 .تا هم قد دخترک بشود

 .ه نان همبرگر تپل و گرد استیگذرد، دخترک شبیاز ذهنش م

 ستد: انتظاریا یح و از سر باز کردن حنا کنارش میتفر یبرا

 ..نمتینجا ببینداشتم ا

 :دیگومی میدهد و  یش را باال میابرو ین با جسارت تایریش

 .نمینجا ببیرو ا  یمنم انتظار نداشتم پسر حاج
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 :زندیم یبرد پوزخندین لذت میریاسر که از کلکل با شیمحمد

 تولد یندارن تا برا ید دوستیا شا یها دل ندارن  یچرا پسر حاج

 ! دعوتشون کنه؟

 .شهیسرو نمنوشیدنی دل که دارن منتها تو تولد دوستاشون  -

 شیخواهد جواب دخترک را بدهد که دستان حنا دور بازویم

 .شودیحلقه م

 .ک تولد رو ببرهیخواد کیا مهناز میتو ب ییم کجازیعز -

 کند ویبه دستان گره خورده آنها م ین نگاه معنا داریریش

 . زندیپوزخند م

 . رودیسپس از آن دو فاصله گرفته و به طرف مهسا م

 . شودیر رفتارش گستاخانه دخترک میذهنش درگ

 .ت بروندیشود تا به سمت جمعیزان میاو آو یحنا از بازو

 .رودیاط باغ میکند، دخترک به طرف حیپشت سرش نگاه م به

 ت گذاشتهیان جمع یزند، حنا را ممیداند چرا ته دلش شور ینم

 .رودیبه طرف باغ م
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 اشاری یشده است مخصوصا وقت کالفهن از رفتار مهسا یریش

 .ندیبیرا کنارش مبد چشم سوءاستفاده گر و 

 .ا آژانس از آنجا برودرود تا بعد دادن کادو ها بمیبه سمت باغ 

 او یخانواده اش کم یت هایست و حساسیها ن ین مهمانیاهل ا

 .دا کرده استیتر ش یرا منزو

 و معذب کالفهداشت آنقدر  ین مهمانیک پاتنر در اید اگر یشا

 .شدینم

 او آنقدر باال بود که یت ها رویدا حساسیش ییاز بعد جدا یول

 . حضور گرفت اجازه یهم به سخت ین مهمانیهم یبرا

 .آمدیشد به ستوه مینکه با او مانند کودکان رفتار میاز ا یگاه 

 در یداد هنوز مهمانیمهمان ها نشان م یکوبیسوت و پا یصدا

 . ان استیجر

 عتر به خانهیستادن هر چه سریمنتظر ا  یرد به جایگیم میتصم
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 کم یت مهمانیر تر شود امنینک ه هر چه دیبرگردد مخصوصا ا

 .شودیم

 

 

 یرد که صدایدارد تا با آژانس تماس بگیلش را بر میموبا یگوش

 . شنودیرا م یمردانها

 .یینم تنهایخوشگله نب -

 .الوده و بد ذات مهسبه پسر همراه اشار است  یگردد، میبه عقب بر

 .نداره یشود: به شما ربطینه میدر هم دست به س یبا اخم ها

 کند نگاهشیحساس مکند، ایز براندازش میه یاشار با نگاه ی

 .سوزاندیپر از سوزن است و پوست تنش را م

 .اشاریگذارد: برو مزاحم نشو یعقب م یگام

م هنوشیدنی که خورده تند  یموند، از بوین ترس از نگاهش دور نمیا

 مشخص

 .است است که از حالت طبیعیه خودش بیرون
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 یست یمن ن یق هیسل یتو تو یدونی؟ میمثل اگه مزاحم بشم چ -

 ک دختر تپل رو ا متحانمیک ب اریست یمن عاشق تنوعم بد ن یلو

 .کنم

 .اشاریغرد: گمشو میزد با خشم یرینه فرو مین در سیریقلب ش

 

 

 رد که مچ دستشیآورد که با آژانس تماس بگیلش را باال میموبا

 .شودیاشار میر یاس

 .رمیک بوس ازت نگیرم خوشگل خانم تا ینم ییمن جا -

 .کندین را محصور میریش آورد و تنیجلو م

 .فشاردیر کرده و تنش را به او میهر دو دستش را اس

 یکند تا او را به عقب هل بدهد ولین با انزجار تقل میریش

 . شودیفشان نمیحر

د شومیباعث دنی که خورده ینوشتند  یآورد، بویاشار سرش را جلو می

 ن یریش
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 .دهدن بدهد و سرش را به چپ و راست تکان یاش را چینیب

 .یچنگ خودم یتقل نکن کوچولو تو -

 کند، آب دهانشمی ین قالب تهیریآورد، شیسرش را که جلو م

 خواهد، امایاد کمک میکند و با فریاشار پرت میرا به سمت 

 .رسدینم یش به کسیصدا

 .افتد یکند، نفسش به شماره میاحساس وحشت م

 ه عقباشار را بی یند دستیبیز را تمام شده مین که همه چیهم

 .کشدیم

 یم یچه غلط یغرد: داریزند و م یاشار را چنگ میراهن یقه پی

 .مردک یکن

 .دهدیکوبد و به عقب هلش م یصورتش م یرو یمشت محکم

 ک کابوسیدر  ییکند گو مین با وحشت به آن دو نگاه یریش

 .برد یشان به سر میپر

 .کندینگاه ماسر یج و سر در گم به یاشار گی

 : دیگویمظلومانه م یه حضور او شده و با لحنن تازه متوجیریش
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 .به خدا خودش اومد سمت من

 .کندیه میسپس همچون کودکان خردسال بلند گر

 شیرود بازوین میریش آمده و به سمت شیاز جو پ کالفهاسر ی

 .ار نشدهین هشیم تا ایع بپوش برید: سریگومیزند و یرا چنگ م

 که خورده را یمشت ستد تا جوابیا یخورد میاشار تلو تلو می

 .شودمین یبدهد که دوباره پخش زم

 

 

 شود، او را به اجبار سمتمیده یاسر کشین توسط یریش یبازو

 .کشدینش میماش

 . کندیده و نگران است که مقاومت نمین آنقدر ترسیریش

 اسر و استشمام عطر تلخ وین  یچرم ماش یصندل یبا نشستن رو

 .دیآیتندش تازه به خودش م

 .لم مونده تو سالن، لباسمم هستید: وسایگویاسر میرو به 

 : پرسدیگار کنار لبش میک نخ سین گذاشتن یاسر در حی



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

762 
 

 !کجاست؟

 .یصورت یو مانتوم توس یفم صورتیسمت چپ ک یصندل یرو -

 ..کندیزند و به سمت سالن پا تند میم یاسر پوزخندی

 یخ رویستاده و یبند که کنار مهسا ایک گوشه میاشار را ی

 .گذاردیورتش مص

 .رودمین را برداشته به سمت درب خروج یریل شیبا سرعت وسا

 بلند خطابش ییدن او با صدایاشار که حاال سر حال تر شده با د ی

 .سایمردک وا یکند: هویم

 

 

 .چشمم ین بود زد پاید: همیگومیسپس به مهسا 

 اسریکند که  یخواهد مشتش را تلفمیرد و یگیاسر را میقه ی

 یتسو بشیف استاد جوجیحر یتونید: اگه میگویش مش گوشیپ

 .امتحان کن

 یچه گوه  یدر ضمن فکر کنم مهسا خانم ندونه پشت باغ داشت
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 ! ؟یخوردیم

 .کندیمردک رها م یان پنجه هایقه اش را با آرامش از می

 داشبرد ین که سرش را رویر یدن شیگردد، با دین بر میبه ماش

 ....کشدمی کالفگیسر از  یکند نفسیه میگذاشته و گر

 آشفته پشت ین با ظاهریریدر طول راه سکوت برقرار است، ش

 دنیباال کش یک بار صدایقه یزد و هر چند دق یریسر هم اشک م

 .شودین پخش میاش در ماشینیب

 شود ومیآنها بود  یبه کوچ ه یکه منته یابانیاسر سر خیمحمد

 پخش شیس و آرایخ ین که با چشم هایریبه ش یم نگاهین

 ببرمت یخوایاندازد: م یست، میشباهت به اشباح ن یشده ب

 خونه ؟

 

 

 ینجو ر یدهد: نه ایدو رگه و بغض دار پاسخ م یین با صدایریش

 !افتاده یک اتفاق یفهمنیره مامان و بابا میآبروم م
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 دودش ین از حس بویریکند، شیروشن م یگاریاسر دوباره سی

 .افتد یبه سرفه م

 .فرستدیرون میمه باز بین یپنجره یر را از الگایس کالفهاسر ی

 اش را ید نبود زحمت همراهین دخترک خواهر نامزد سیاگر ا

 .دیکشینم

 یدن شمارهیبا د اسر یشود، میشان بلند یل هر دویموبا یصدا

 .دهدمیحنا رد تماس 

 :کندیع تماس را برقرار میدا سریدن شماره شین با دیریاما ش

 . دایش سالم

 .هیر گریز زندیسپس م

 د: خواهرت رو نصفیگومیقاپد و  یرا از دستش م یاسر گوشی

 .دختر یعمر کرد

 .دایش سالمالو  -
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 دایشود شیپخش م یاسر که در گوشیمحمد یآشنا یصدا

 .کندیم سالممتعجب و نگران 

 ن چرا دست شماست ؟یریش یاونجا چه خبره؟ گوش -

 .نابویا پارک سر خیحش مفصله اگه ممکنه بیتوض -

 .پوشد: باشه باشه آمدممیراهنش یپ یک پانج رویدا با عجله یش

 .گردد: ممنونیاسر برمین به سمت محمدیریش

 ناژیاعصابش پات یش رو ین کردن هاین فیو ف یتو دماغ یصدا

 .دهدیتکان م یرود، با اکراه سریم

 آشفته و نگران به سمت پارک یدا با ظاهریقه بعد شیپنج دق

 .دیآیم

 .ندیب یرا نم یچرخاند، کسیم هر طرف چشم

 .ردیگین را میریند و شماره شینشیمکت مین ید روینا ام

 .رودیع به طرفشان میاسر سرین محمدیدن ماشیاما با د
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 ده و چشمان سرخیژول یآشفته و موها ین با ظاهریریش

 ش که به تولد دوستشیبه دختر سر زنده چند ساعت پ یشباهت

 .ستیرفت، نیم

 دود و خودش را در آغوششیا به طرفش مدیدن شیبا د 

 .اندازدیم

 شده؟ یزم چیکند: عز یخواهرش حلقه م یدستانش را دور پهلو

 خواستمیمن نم یلیدم خیترس یلید: خیگومین ب ا هق هق یریش

 .نطور بشهیا

 شود، بنظرش حق دارد بداندیدا میش یاسر متوجه سردرگمی

 . ن گذشته استیریچه بر ش

 .م یبود یمهمون یدم، توین رو دیریش یتفاقدا خانم من ایش -

 ین چه مهمونیریاندازد: شین میریهاج و واج به ش یدا نگاهیش

 ک هیکوچ یک دورهمی ی؟ مگه نگفتیدیاسر رو دیبوده که آقا 

 دوستت؟ یخون ه
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 دزدد، چه طور به خواهرشین با خجالت نگاهش را میریش

 رف پدر وشه از طیهم یگفت به خاطر شکست او در زندگیم

 !مادرشان تحت فشار بوده است؟

 .مجبور شدم دروغ بگم -

 ینکه در مهمانیشود، حدس ایش شل میدا از دور پهلویدست ش

 .ستیافتاده دور ن یاتفاق ناگوار

 .دنش را نداردیه شنیدا روحیاما ش

 غه کمرشیلرزند و عرق سرد بر ت یمردمک چشمانش م

 .ا استش آشنیبرا ین کمیرین حال شیند، اینشیم

 !برات افتاده؟ یشده چه اتفاق ین چیریش -

 .ه صحبت کندیتواند از شدت گرین نمیریش

 یخواهد جوابیزند، میش مین موها یب یچنگ کالفهاسر یمحمد

 .خوردمیلش زنگ یدا بدهد که موبایبه ش

 .د پشت خط استین بار سیا
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 یمکتین یرد و رویگین را میریش یبازو یدا با درماندگیش

 .ندنینشیم

 .ش توان نگه داشتن جسمش را نداردیکند زانوهایحس م

 شده که هر لحظه ممکن است یتو خال یک نیه یش شبیپاها

 .بشکند

 ک اتفاق تلخ مانندیر ینکه خواهرش هم درگیترسد از ایم

 .خودش شده باشد

 !شده؟ ین حرف بزن بگو چیریش -

 دایش

 گذردمیاسر یاست که از رفتن محمد یچند ساعت

 .ف کرده استیم تعریش آمده را برایپ یاز ماجرا یقسمتن یریش

 ن ید، درست است حضور در چنیآیخواهرم به درد م یدلم برا

 او آنقدر خوش یبا دردسر همراه است ول یگاه  ییها یمهمان
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 .خورده است یباز یترجبه است که به آسان یال و بیخ

 .کنمیش را نوازش م یگذارد و من موهامیم یپا یسرش را رو

 

 

 اسر توانسته بود از چنگ آنین با کمک محمدیریخوشبختانه ش

 اد یمن آن شب شوم هرچه زجه زدم و فر یزد ولیمردک بگر

 .نداشتم یدم دادرسیکش

 نیاسیهمانند محمد یرت مردیغ ین بیرام یکاش به جا

 .نمیب ببیداد آسیهمراهم بود و اجازه نم

 م نزد یها یترانگبه دخ یبیع آن مرد آسینکه عمل شنیبا وجود ا

 .کندیز از عمق آن فاجعه دردناک کم نمیچ چیه یول

 که مثل یکردم که مردمیآن عذاب را تحمل  یمن در حال

 یعقل با زنیآن طرف تر ال یهمسر و همراهم بود کم

 !دوقت میگذرانبه یغر

 د و هرگز به حالتیتر جسمم ددیشد یبیاز آن پس روحم آس
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 . ه خود برنگشتیاول

 ن ازدواج کنم هرگز گمانیاسیقبول کردم با محمدکه  یروز

 میشه بیکردم آن خاطرات تلخ از دفتر. ذهنم پاک شود و همینم

 و روانم بگذارد یرو یر مخرب یآن را داشتم که نکند آن اتفاق تاث

 .عاشقانه محروم کند یک رابطه یمن را از تجربه 

 

 

 لحظه یز حتن بودم هرگیاسیکه در کنار محمد  یقه اولیاما از دق

 آغوشش سراسرهمه ینکرد و  یریوحشت گذشته در من تأث یا

 !آرامش بود و بس

 . مکنمیر سرش بلند یم را از ز یرود. پا ین ب ا بغض به خواب میریش

 دید همراه مادرم به خریروم، فردا بامیخودم هم به رخت خوابم 

 .رفتممیل عقد یوسا

 ن و زهرا و زهرهیاسمیلباس عقد و سفره را قرار است با کمک 

 ینه چراغ، کادو براید ها مثل آیخر یمابق یانجام دهم ول
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 ..ن ویاسیمحمد

 شب هم مهمان خانه مادرش ید فردا آماده شود، برا یهمه با

 .هستم

 رسن دلهره ها و تیاز مواجه با آن آدم ها دلهره دارم، اما ا یکم

 .شودین قابل تحمل میاسیم با حضور کنار محمدیها

 . دیآیام میامک گوشیپ یخزم، صدایو مر پتیز

 

 

 دن اسمیدم با دیکشیرا م محمدیاسینتصور که انتظار  خالفبر

 .شومیاسر متعجب می

 :امکش تعجبم را دو چندان کردیپ

 » ن خانم خوبهیری؟ حال ش!«

 یمن معنا ها یاست، اما برا یامک کوتاه و عادیک پینکه یبا ا

 .ار داردیبس

 !!ن است؟یریاسر نگران شی
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 سمینومیدر پاسخ » م تا یباهم حرف زد یاد خوب نبود کمیز

 خوابش برد «

 .نمان رد و بدل نشدیب یامکیگر پید

 .کنم بخوابممی یکشم و سع یم یازه ایشود، خمیپلکم گرم م

 اول از همه نگاهت به حوض یشویشان که میبا صفا یویالوارد 

 ارک فواره به شکل کوزه قریخورد که وسطش یم یآب بزرگ

 .گرفته است

 

 

 لس کهیک درخت گیشود و یب میبعد نوبت درختان توت و س

 .بدهد ییبایز یشد حدس زد در بهار چه شکوفه هایم

 ن و خواهرش هر سه حضورین، برادرش محمدحس یاسیمحمد

 .دارند

 یف با اعضال اختالیبه دلاسر یو آن طور که حدس زده ام محمد

 .ب استیخانواده غا 
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 در واقع با نگاهش یکند، ولیز من استقبال ممادرش ظاهراً ا

 .دهدینفرت نهفته در قلبش را بروز م

 قلب را از یشه صدایستند، همین یخوب یچشم ها دروغ گو ها

 .توان حس کردیانشان میم

 .رومیم ییرایخانواده به پذ یبا استقبال دختر ها

 .تر شده بود یمید عقد رابطه مان صمیاز بعد خر

 .زود جوش و مهربان بودند یرا و زهره دخترا نتصورم زه خالفبر

 .داشت یمخصوصا زهره که دل پاک و ساده ا

 .آوردیم یوه و چایم یاز ظرف ییرایپذ  یخدمتکار خانه برا

 

 

 . کم نشسته استین نزدیاسیمحمد

 ده تر ویسن ج یا ن خانواده رفتاریشوم در خانه و در ممیمتوجه 

 .ن تر داردیسنگ

 ا با هم دریرم و یان جمع بگ یدستش را در ممثلً دوست ندارد 
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 .میصحبت کن یگوش

 دن محبت پدر ویمن که به د ین رفتار ها برایهرچند درک ا

 .سخت است یمادرم عادت داشتم کم

 شودمی یتفاوت و حت یب ینکه نسبت به من گاهیپدر با وجود ا

 غش را نثار مادرمیدر یرحم است محبت خاص و ب یگفت ب

 .کندیم

 .کنم ید تلقیشه در رفتار خودم بایپدر را ر یتفاوت یعلت ب د یشا

 .شومینب خانم از فکر به گذشته و خانواده ام خارج میبا تعارف ز

 وه ها رایخواهد میوه بردارم و من دلم میکند ممیتعارف 

 .ردیم پوست بگین برایاسیمحمد

 

 

 رم خودمیگیم مینم تصمیبمیو سردش را  یچون رفتار جد

 .اقدام کنم

 اندازم،یم ینگاه  یر چشمیرم و به او زیگیب را پوست میس
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 .مشغول حرف زدن با برادرش است

 .رمیگین میاسیب را قطعه قطعه کرده و به طرف محمدیس

 شوم، چشمان مادرش همینب خانم میمتوجه تعجب در نگاه ز

 .خوردین میچ یکم

 ن محبتیفهمم ا یخندد و من نمیم یرکیر ز یزهرا و زهره ز

 !تعجب دارد؟ یک چه جاکوچ

 وهیکند و با آرامش از ظرف مین دستم را رد نمیاسیمحمد

 .خوردیم

 .شودیم یه هم عادیکم کم رفتار بق

 یرفتار یرزن با وجود کهن سالیم، پیخاتون بود یکاش در خانه

 .دوستانه تر با من دارد

 

 

 ین یم سنگین خودش برایشه آنجاست و همیاسر هم همیمحمد

 . کندیا کمتر مر یهمانیجو م
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 ز رایشود دختر ها به کمک خدمتکار میموقع ناهار که م

 دیریم: شما مردا نمیگویم محمدیاسیننند، کنار گوش یچیم

 کمک؟

 د: حاجیگویشود و زمزمه وار مین خم میاسیمحمد

 . د بره آشپزخونه یگه تا زن هست مرد نبایخانم دوست نداره م

 .ممرد ساالر طرف یخانواده اا با یدهم، گویم را باال میابرو یتا

 !؟یکنین مثل مادرت فکر میاسیمحمد یتو چ -

 دمید : من اجازه نمیگویاندازد و میبه اطراف م یم نگاهین

 .دوش تو باشه یفقط رو یزندگ یخستگ

 کند منمیزد و دعوت یخیخدمتکار از جا برم یدن صدایبا شن

 .هم همراهش بروم

 

 

 ک بشقاب غذایبا هم در  یگر یدوست دارم مانند هر زن و مرد د

 بن جور رفتار ها دور از ادیم اما سر سفره خانواده آنها ایبخور
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 .است

 دارد یبلند و مشک یاندازم، موهایم یم نگاهیبه مادر شوهرم ن

 .انشان قابل مشاهده استید در میکه اثر چند تار سف

 سرش یرو یک روسریبه تن کرده و  یکت و دامن مجلس

 .انداخت ه

 .استفاده کرده است یرنگ یدارد نه از لباس ها یشیرانه آ

 ییایح ین دو زوج را بیعشق و علقه ب ین زنیمشخص است چن

 .پندارد یم

 !ایح یعنی یره و رفتار سرد و جدیدن لباس تیدگاه او پوشیاز د

 .نب خانم هم درست مانند مادر شوهرش شدهیز

 یش یود نه آرابسته ب یکه لبنان یره و روس ریت یشمیراهن سبز یپ

 . زندیلبخند م یدارد نه حت

 

 

 ن جمع کامآل متضاد با خودم یان ایتوانم در ممیدانم من ینم
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 !ا نه؟ی ماوریدوام ب

 ک پانچ چند رنگ سبزین مانتوام را که یآنها من شاد تر خالفبر 

 با تناژ رنگ مانتوام به یده ام و شالیرنگ است پوش ییو طل یآب

 .تن دارم

 ر شالیرنگ از ز  یلخت نسکافه ا یدارم و موها یش محویآرا

 .ختهیرون ریب

 ط ین و غلیش سنگیگر آراین است که دیتنها تفاوتم با گذشته ا

 ن دوست نداردیاسیکنم چون محمدینم

 » چهره ام نقاب بزنم یبه قول خودش رو «

 .ستیو لبم ن ینیب ینگ هایاز پرس  یگر خبرین طور دیهم

 ن است که دوست دارم دریا یا براپوششم تنه یرات جزئییتغ

 . میایا بین زن دنیبا تریچشم او ز

 

 

 میقلوه سنگ در گلو ییدهم گومیم از دست یدر طول نهار اشتها
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 .خت هاندیر

 ن باشد، او در کناریاسین حالتم رفتار سرد محمدیل اید دلیشا

 ین تناقضات رفتاریشود و من از ایم یگریخانواده اش مرد د

 . زارمیب

 آنچنان یدگاه من و اوست گاهین دین همه تفاوت بینکه ایااز 

 ز را بهم بزنمیخوام همه چیشوم که میترسم و وحشت زده میم

 .و فرار کنم

 .شودیمقابلم دراز م یدر افکارم غوطهور هستم که دست 

 که استخوانش از آن جدا شده مقابلم قرار یبرنج با ماه یبشقاب

 .ردیگیم

 :دیگویزند و آرام میم یلبخند حمدیاسینمآورم، یسرم را باال م

 .یدوست داشت یفکر کنم ماه 

 ردیگیآتش م شود اصالیم داغ میا بهتر بگویشود، یقلبم گرم م

 .سوزدیو م
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 نگاهش نهارم ینیماند، با وجود سنگین از نگاه مادرش دور نمیا

 یان توجهیکنم به رفتار اطرافیم یخورم و سعیرا با لذت م

 .نشان ندهم

 انمانین است اما عشق میت است تفاوت مان از آسمان تا زمدرس

 .ستیدروغ نبود و ن

 م حجاب گرفتن زهرا وینند، براینشمیبعد نهار همه دور هم 

 ن خبریخاتون از ا ینک ه در خانهیب است مخصوصا ایزهره عج

 .ان داردین دست از رفتار ها تنها در عمارت جریست و ایها ن

 د: داداش انشاهلل قراریگوین میساین رو به محمدیمحمدحس

 !د؟یگذاشت یرو چه روز یعروس

 م وید امسال قراره عقد کنیع یدهد: برامین پاسخ یاس یمحمد 

 .یر تر عروسیدم دیتابستان شا یبرا

 دیخر یاد تا برایدا فردا همراهم بیکند سمتم: شیحاج خانم رو م

 .میعقد به بازار بر
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 .دمون باشهبهتره پارچه لباسش از فروشگاه خو

 

 

 خواستم لباسم را از مزون یشود، ممین حرفش دهانم بسته یبا ا

 توانم حاال که مادرینم یه کنم ولیاز دوستانم ته یکی

 .کنم یوارد شده با او لجباز ین از در دوستیاسیمحمد

 .یدون یهرجور شما صلح م -

 ن استیآن ا یاندازد که معنمیمتعجب بهم  ین نگاهیاسیمحمد

 .یرفت آنقدر حرف گوش کن باشیاز تو انتظار نم یعنیکه 

 لب دوز یزنم و مشغول خوردن چایدر جوابش م یچشمک

 . شومیم

 ستم و به منظره دلبازیایشان م ییویال یدر تراس خان ه

 .نگرمیاطشان میح

 .بزرگ و با صفا دادهاند ی ویالن یبه ا ییبایز یدرختان جلو ه

 که هزاران یروح دارد روحبا ین ب اغ بزرگ و زیکند امیآدم حس 
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 .داده است یحرف و قصه را در خودش جا

 

 

 .است محمدیاسینگردم، یشنوم، به عقب برمیرا م ییپا یصدا

 .وان شربت که رنگ سبزش به تراس آمده استیک لیبا 

 !کند: با صفا است؟میاط نگاه یستد و به حیایپشتم م

 .رد علقهامشربت مو یین عنا یتویرم موهیگیوان را از دستش میل

 .اط روح داره و زنده استین حیانگار ا یلیخ -

 نعنا تضاد یکنم، تلخیزند، شربتم را مزه مزه ممیتلخ  یلبخند

 .عسل دارد ینیریمو و شیل یدر کنار ترش یجال

 .ن متضاد هم خوش طعم یاسیدرست مثل خودش و محمد 

 .دن داشتین باغ د  یزنده بود ا یبابا محمدعل یوقت  -

 .نجا بودیاون موقع از باغ قهر نکرده بود و اخاتون 

 .نطوریاسر و دخترا هم همیمحمد

 .ردیگمیکشد و نگاهش را از باغ می یآه
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 . ن باغ در دلش اسرار فراوان داردیهمانطور که حدس زدهام، ا

 خودش یکم نیاسیمحمد

 یهوا حس یتنش در تضاد با سرما یچسباند گرمایرا به من م

 .آوردیبه وجود م ند را در وجودمیخوشا

 امخواد پارچه از فروشگاه یشنهاد مادرم، اگه دلت نمیدرباره پ -

 .تونم باهاش صحبت کنمیم یبخر

 . آورمیسرم را باال م

 اگه یم. حتیبا هم همصحبت بش میاد کیست بدم نمیالزم ن -

 . برسه یتهش به دلخور

 دارم تا کمی شیطنت کنیم.  یبیعج لیم شود،یسرش به سمتم خم م

 

 

 .دونم چرا نگرانمید : نمیگویرلب مین زیاسیمحمد

 دم : چرا از چه بابت؟یش پاشیبه رو یلبخند

 د: نظرتیگویدهد در عوض بحث را عوض کرده میجوابم را نم
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 ! ه؟یکنار مادرم و خواهرم چ الین و یتو ا یدرباره زندگ

 .شودیم یخورم و ته دلم خالمیجا  یدروغ چرا کم

 .بود که بخواهم یزین چیآخر اویالن یدر ا یزندگ

 .رمیگمیاز او فاصله  یدهم، کمیم را قورت میآب گلو

 یزندگ یخواد دلت رو بشکنم ولین من دلم نمیاسیمحمد -

 .ستیمن مقدور ن یبرا نجا اصالیا

 که شلوغه و کنار خانواده تو ییام جا یب یزندگتونم اول یمن نم

 . کنم واقعا برام سخته یزندگ

 .ندینشیپشت سرمان م یصندل یکشد و رومی یآه

 کنارش یبا دو صندل یش هاید شیز سفیک میاست،  یتراس بزرگ

 .مینینش یهمان م یوجود داشت که رو

 .ز استیم یبلندم رو یک گلدان با برگ های

 .قرار دارند یو رازق یشمدان یف گلدان هایجلو تر رد یکم

 .ن باغ برام سختهیدل کندن از ا -

 دا چه طورهید: شیگویدهد و میرفش مجان به حیه یسپس کم
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 میل کنیک کلبه کنم و تبدیتو هم باغ اون قسمت که قرار بود 

 م. نظرتیذاریدر جداگانه م ی، حت یزندگ یک واحد برایبه 

 ! ه؟یچ

 کی یدهد : حتیخواهم جوابش را بدهم که با ذوق ادامه میم

 !ذارم خوبه؟ینجا میخودمون و ا ین خونهین هم بیپرچ

 به یادیز ین وابستگیاسیماسد، محمد یدهانم م حرف در

 ن سن ازدواج نکرده بود، هم گواهینکه تا ایخانوادهاش داشت، ا

 .ن ماجراستیا

 دهد ویاست عشقش را در جمع بروز نم یو خشک یاو مرد جد

 .ار خود دار. استیبس

 ن حال به کارش متعهدیاد دوست دارد و در عیخانواده اش را ز

 .است

 .و با ابهت کرده است یقو یها او را مبدل به مرد یژگین ویهم

 .لرزاندیش تنم را م یوزد، سرمایم یمیم ملینس

 که یم خاصین و عطر ملیاسیمحمد  یچرم یهمام لحظه پالتو
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 .کنمیکند را حس میاستفاده م

 .گردم : ممنونیبه عقب برم

 پاشد.یم میبه رو یلبخند

 .ومشینکه مورد توجه او باشم، غرق لذت میاز ا

 قهن عالیم را شناخته است، مثل هم یزود نقطه ضعف ها یلیخ

 .قه اممورد عال یا عذامیبه نوازش صورت

 یک معمایمن  یک کتاب باز هستم و او برایه یاو شب یمن برا

 .حل نشده

 ینیشبیر قابل پیتوانم درک کنم، غیش را نمیرفتار ها یگاه 

 .است

 یت هایا حمایه ش سر سفریر پوس تیز یت هاین حمایمثل هم

 . غشیدر یب

 ؟ینیخواد اتاقم رو ببیدلت م -

 یتو جادویا موهیگذارد، گویز میتو را گوشه میموه یوان خالیل

 .خود را کرده
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 .اره چرا که نه برام جالبه -

 خورد کهیم یدراز یم، نگاهم به راهرو یرویبا هم به طبقه باال م

 .قرار گرفته است یمیک در قدیش یانتها

 !ه؟یپرسم: اون در چمی با تعجب

 دهد: اتاق همسر اول باباید پاسخ میندازیب یبدون آنکه نگاه 

 .یمحمدعل

 و تخت خواب یک کاناپه شکلتیدن یشوم، با دیوارد اتاقش م

 در تک تک ینم که سادگکین فکر میبزرگ دو نفره به ا

 .دمان اتاقش مشهود استیچ یش و حتیرفتارها

 وا ریاز د یهم گوشها یب حقوقبا چند کتا یک کتابخانه چوبی

 .جا خوش کرده است

 .ن طور ساده باشهیزدم اتاقت امیحدس  -

 .ستادهیمن ا ینه به تماشایدست به س

 !؟یکنینگاه م یدار  یگردم: به چمیبه طرفش بر 

 .قاب اتاقم یدارد: به تو تویوار بر میهاش را از د یتک
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 توانیمکنم در کنارش یدارد، احساس میبه طرفم گام بر م

 .ا بودین زن دنیخوشبخت تر

 ک سر و گردن بلند تر از من یستد، قدش یایدرست مقابلم م

 .است

 .دارد یبلند یشانیش را به طرف باال شانه کرده و پیموها

 ک و زشتیقواره است نه بار یدرشت و ب یادیش نه زیلب ها

 .بلکه مناسب است

 ردانه باک چانه پهن و مین قسمت صورتش فک اوست، یبا تریز

 . استخوان بزرگ

 دهیپوش یشه هم مشکینم. مثل همیبیتازه دارم او را م ییگو

 .است

 .کندیاستفاده م یراهن مشکیدانم چرا اکثر اوقات از پینم

 ینجور یا  یدار یپرسد: به چ میشود و ینگاهم م یرگیمتوجه خ

 ؟یکنینگاه م

 . گذارم: به صورتتیچاله گونهاش م یدستم را رو
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 حل خواهد دروجودشیشود، دلم میدم مور مور موجوهمه ی

 .شوم

 .طنت نکن دخترین شیبش -

 .و لذت هر سه حس را دارم ی، ذوق زدگیخجالت زدگ

 یان کتاب ها ینم، نگاهم در مینشیتختش م یک گوشه روی

 .خوردیکتابخانه اش چرخ م

 شعر تعجب یو کتاب ها یدن چند جلد کتاب رمان خارجیبا د 

 .کنمیم

 !یاد رمان و شعر بخونیپرسم: بهت نمیذهنم است را مآنچه در 

 ز شده؟یز مطالعه کردنم تعجب برانگیند: چه چینشیکنارم م

 . نمییب یو فقه یکردم فقط کتاب حقوقیفکر م -

 کیست صرفا ینطور نی: خب انزدیکم میاید

 .کنهمی یموضوع رو مطالعه کردن آدم رو خسته و تک بعد

 .دیآید تو جور در نمیبا عقان کتاب ها یاز ا یخب بعض -

 د انسان ی؟ قبل هم بهت گفتم عقاید من واقفیتو از کجا به عقا  -
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 .ست محاسبه بشهیات نیاض یها ر

 .داره ینگرش خودش رو به زندگ یهر کس

 . ف از مجموعه تفکراتهیک طیه ید آدم ها شبیعقا

 دهیگر رو که دنبال اون عقیک عده دی ید زندگین عقایاگه ا -

 !؟یر بده چییتن تغسین

 د به اجبار ازشی، من که بهش اعتقاد ندارم بایمثل حجاب اجبار

 .کنم یرویپ

 تین بند قانون هم حمایک مرد ق انون حتما از ایتو هم به عنوان 

 ؟یکنیم

 آورد: اگه بگم باهاش مخالفمیجلو تر م یسرش را کمن یاس یمحمد 

 ! ؟یکنیم تعجب

 با نفوذش گم و یشمان مشکگردم، نگاهم در چیبه طرفش بر م

 .شودیگور م

 تهتفکر بس یعنین یا  یهست یباورم بشه؟ تو مذهب  یانتظار ندار -

 .انیب یآزاد یو چشم بستن رو
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 :آوردیسرش را جلو تر م

 ؟یاگه انقدر ترسناک هستم تو چرا قبولم کرد

 . یه نبودیم منقطع شده است: چون مثل بقیحاال نفس ها 

 به تفکر یند: خودت االن منو محکوم کردزمیگر ید یباز بوسها

 . بسته و متحجر بودن

 .یرو تفکر متحجران هایگفتم پ ینگفتم تو متحجر -

 خودم یک تفکر متحجر و بسته هستم ولیرو یپس چطور پ -

 .فکرم آزاده؟! حرفات تناقض داره

 کند، هم افکارمیر مینکه هم احساساتم را درگیشوم از امیفه کال

 .را

 .من یار توعه که تضاد داره نه حرفان رفتیا -

 که منو مدتهاست به چالش یین تویچرخم: ایکامل به طرفش م

 .یدیکش

 ر تیغ یدلم برا یمتعصب متنفر بودم ول یشه از مردایمن هم

 .رهیتو غنج م یخرج کردن ها
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کنم ا یحس م یول شدیش و پشم چندشم میافه و ریپ و قین تیاز ا

 .استیدن یر هچهن ین صورت برام جذاب تری

 ن، من کاملیاسیمحمد یج کردیکه من رو پاک گ یین تویا

 یدم هستم و تو کامآل متضاد منیم تو شدم درسته سر عقایتسل

 .برمین تضادمون هم دارم لذت میاز ا یحت یول

 .خنددیچشمانش م یش نه ول یلب ها

 ،آورد، خودش را به من نزدیک تر میکندیک میسرش را نزد

 .کنمیقلبمان را حس م یکوبش ها یصدا

 ی، من چون مذهبیزنیآدم ها برچسب م ید: چون رو یگویاو م

 .ستمیموافق ن یدم و تحملشون به کس یهستم با اجبار عقا

 .ار دارمیک انسان قدرت تفکر و اختیمن به عنوان 

 نیاطرافم تو رو انتخاب کردم و ا ین آدم هاین که بیمثل هم

 .یکه به چشمم اومد ییتو

 م،یکنیمون کنار هم سخته، مثل هم فکر نم یزندگدونم یم

 سر یسخت یلیستن و خین ازدواج نیاد موافق ا یمن ز یخانواده
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 .میراه دار

 ها به کامت ین تلخیزم که ایریاما مطمئنم انقدر عشق به پات م

 .ن باشهیریش

 ن تا تک تکیمان در دفتر حاج آقا صالح ییآشنا یر ابتدایتصو

 لمیک فیبعدش مقابل چشمم مثل  یدارهایاتفاقات آن سفر و د

 .شودیرد م

 بهم محمدیاسینز جز دست سرنوشت در رساندن من و یچ چیه

 .ل نبودهیدخ

 م که سرنوشت راهمان را به سمت همیبود یما دو خط مواز

 .گر کج کردید

 شب خودش مرا به خانه رساند، در طول راه سکوت کرده و بنظر

 .آمدینگران م

 .ندیبمیدر ما را با هم  ید که شهاب جلوبو یموقع خداحافظ

 که پشت سرش پارک ینیکنم تنها باشد اما ماشمیابتدا گمان 

 . زندیم یگر یشده حرف د
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 .زندیزنگ در را م ینگران است و چندبار یشهاب کم

 کنم ینش حس مین در ماشیدن رامیروم، با دیبه طرفش م

 خت هاندیسرم آبجوش ر  یرو

 ! کند؟ینجا چه میاو ا

 لحظه نگاهم در چشمان متعجب یشوم و بر ایخکوب میسر جا م

 .ندینشیاو م

 . چکدیش میزند و عرق از سر و رویشهاب دو دو م یچشم ها

 راهنشیقه باز پی یمشخص است نگران است و مضطرب که حت

 . را نبسته

 .پ و ظاهرش حساس بودیت یشهاب اصوالً رو

 .رمیده بگیکنم وجود او را نادمی یروم سعیجلو م

 !؟یکنمیکار  ینجا چیشده ا یشهاب چ -

 .حانه اتاق عملهید: ریگومیدهد و یآب دهانش را قورت م

 گفتم مامان هم باشه، ممکنه یشش ولیخواهرش امشب رفته پ

 .مان بچه همراه بخوادیبعد زا
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 فرستم، عادتیام پشت گوش میبه صورت ناخودآگاه روسر

 .داشتم موقع استرس با شالم کلنجار بروم

 ادیکنه بیام, اون قلبش درد م یمامان ب یتونم به جایمن م -

 .خورهیفقط جوش و غصه م

 .کندیشهاب از خدا خواسته با سرعت قبول م

 شود، پاک حضورشیاده مین پ ین از ماشیاسیهمان لحظه محمد

 .را فراموش کردم

 است ینیدهد، نگاهش به رامید و با شهاب دست میآیجلو م

 رو نیشه بیک دستش را از شیه نشسته و رانند یصندل یکه رو

 :پرسدمیاز شهاب  یداده، ول

 . افتاده؟ یاتفاق

 د،یامو سفیک بید، یآین مین رامیاز ماش یمیآهنگ مل یصدا

 .توانسته دوباره سر پا شود یمشخص است بعد ورشکستگ

 !دید: همسرم فارق شده سیگویشهاب م

 در جمع شه که از محبت نشان دادنیهم خالفن بریاسیمحمد
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 و ن بار کامال نزدیک به من می ایستدیکرد، ایاجتناب م

 !ساخته هست؟ یکدا کمید: ار دست شیگویم

 یدستان گره خورد ه ین رویمتوجه نگاه متعجب رام

 .شومین میاسیمحمد

 !ت بوده؟ینشان دادن مالک ین حرکتش نوعیا یعنی

 قشیو عم یطوالن ین را شناخته! هرچند نگاه هایچه زود رام

 .ز استیمن شک برانگ یرو

 مارستان؟یتونم برم بیچرخم: من ممین یاسیبه طرف محمد

 .ریم، آدرس هم بگیزم سوار شو بریالبته عز -

 ن انداختهییرد، سرش را پایگمیشرمنده به خود  یشهاب ظاهر

 تونم ازیدا اگه سخته برات میو نگاهش خجالت زده است: ش

 . ن بخوامیریش

 .امین بچ ه است خودم میریه شین چه حرفینه ا -

 ن تماسیریشوم، همزمان با شین میاسین محمدیسوار ماش

 .رمیگیم
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 ن شده بود هرچندیاز بعد آن اتفاق در پارک تو دار و سر سنگ

 .دادممیبه او حق  یکم

 نین درباره رامیاسیخواستم به محمدیمدام م ین رانندگیدر ح

 .دانستم از کجا شروع کنممیح بدهم اما نیتوض

 .اده شده ین پین هم از ماشیرسم رامیمارستان که میو در بجل

 .کنممین فکر ید با رامیبه مواجه س یشود وقتمی یته دلم خال

 افتم وبا دندانیچاره ام میب یاز شدت اظطراب به جان ناخن ها

 .کَنممیپوست کنار صدف ناخنم را 

 دهینگاهم به سمتش کش سنگینی نگاهش را حس میکنم

 .شودیم

 !اد از حد نگران هستمیکنم، زیزاق در دهانم را حس متجمع ب

 شترین رفتارم ممکن است بیکشم، ایم یقینفس عم

 .ن را دلخور کندیاسیمحمد

 شوم، کف دستم عرق کرده آن را با فشردنمیاده ین پیاز ماش

 . کنمیان دستم پاک میمانتو در م
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 که یکند، سپس در حالیم محمدیاسیننثار  یم نگاهین نیرام

 من است دستش را به یمتعجب و بهت زده اش رو یاه کمنگ

 .ین رضویهستم، رام یم رضو کند: سالیسمت او دراز م

 دنیه به شنیشب یام بشوم، حسینین خوردن بیتوانم مانع چینم

 .ز یچندش انگ ینیچ یک غذامیاس

 ین خاص خودش دست دراز شدهیسپلین با همان دیاسیمحمد

 ی، خودش را معرفیونسرددهد و با حفظ خیاو را جواب م

 دایهستم شوهر ش محمدیاسینکند: یم

 دارد یاداب است، زبان چرب و نرم یمباد یشه مردین همیرام

 ها طرف مقابلش را یژگین و یکند، همیو جنتلمن وار رفتار م

 .دهدیب میفر

 .شودین در برابر رفتار مودبانه او خلع سلح میاسیمحمد

 ن یبه حضور رام یکه توجهشهاب برادرم آنقدر نگران است ، 

 .ندارد

 .ش آشفته شدهیراهنش نامرتب و موها یه پقی



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

799 
 

 م: نگران نباشیگویقه اش مین مرتب کردن یروم در حیجلو م

 . داداش

 .من حواسم هست بهش

 یلینگرد: خیره میکند و در مردک چشمانم خیسرش را خم م

 دایونتم شیمد

کم سن و سال  یدخترک یاست که وقت یکنم او شهابیفراموش نم

 کرد و به دکان اوس جوادیدوچرخ هاش سوار م یمرا رو بودم

 .دیخریم نوشمک میبرد و برایم

 یپشت سرم مرا تا مدرسه همراه یکه در نوجوان یهمان برادر

 .چپ نگاهم کند یداد کسیکرد و اجازه نمیم

 یک نوزاد , گرمیحاال شهاب من پدر شده بود، آنهم پدر 

 .بودنش که در دستگاه گذاشته

 شواز ما آمدیسرخ و ناراحت به پ یحانه با صورتیرضوانه خواهر ر

 .ن را گفتیو ا

 .اجازه ندادند شهاب همراه ما در بخش بماند
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 .ن به خانه فرستادندیاو را به اجبار همراه رام

 ن هم ناچار به رفتن شد، قبل رفتن از من خواستیاسیمحمد

 .رمیش آمد با او تماس بگیپ یاگر مشکل

 مارستا نیشوم، بخش نوزادان ب میمه روشن یک سالن نیارد و

 .است

 .روم، رضوانه هم همراه من استیبه سراغ سر پرستار م

 ق گرمابه گلستانم بود، هر دو دریرف یکه زمان یرضوانه، دختر

 گریک دمیو غ یک شادیم و شریکردیل میرستان تحصیک دبی

 .میبود

 ین آدم هایال ترحانه که همسر شهاب شد من و او خوشحیر

 .مین ماجرا بودیا

 .میسرمان خاطرات مشترک داشت یمن و رضوانه به اندازه موها

 .امان از دست سرنوشت یول

 ش را کوتاهیش چاق تر شده است، موهاینسبت به دو سال پ

 .ش نشانده استیرو یکرده و رنگ بلوند
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 زنانه یپیه دختران است او تیپ و ظاهر من که شبیت خالفبر

 .دارد

 نید همیاست، شا ین برادرش قهوهایچشمانش درست شبه رام

 .شباهت ها مرا از او دور کرد

 که به او دارم تنها نفرت است یدم حسیک روز به خودم آمدم دی

 یادیرم نه او از من یگیاز او م یگر نه من سرا غیو مدتهاست د

 !کندیم

 شود منیمارستان قرار میبعد صحبت با سر پرستار بداخلق ب

 .رمیحانه را به عهده بگیمراقب از نوزاد ر

 مان دچاریاز زا یحانه بعد فشار ناشید: ر یگوینجور که دختر میا

 یژه بستریو یشده و فعل در بخش مراقب ها یپره اکلمپس

 .است

 . ستمیایل پرونده کنارش میتا تکم

 نش را به منین در دستانم است ماشیاسین محمدیچ ماشییسو

 .اسر رفته استیمدداده و خودش با مح
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 حانهید : از ریگومی یاندازد و سرد و جدیبه من م یم نگاهین

 .یدم شوهر کردیشن

 است که به یه کسانیشوم، صورتش شبیل میبه طرفش متما

 .کنندیاحساسات خودشان را کنترل م یسخت

 زند و با انگشتانیبرد و مک ممیدائم لبش را داخل دهانش فرو 

 ..گرفته استشن ضرب یاست یدهاش رویکش

 .تده به قد بلند اش بد قواره اسیکه پوش یبلند و زنانه ا یمانتو

 گفتین از آن سخن میریکه ش یزنم نامزد ثروتمندیحدس م

 .را کرده ین لباسیدن چنیسفارش پوش

 .زندیمت به تن او زار مینکه خوش دوخت است و گران قیبا ا

 دانتل بدت پور و توریگ یزنون ه یما از مانتو هایادمه قدی -

 . اومدیم

 ه زنان ثروتمند مسن تا آرنج پر ازیکشد، دستانش شبمی یآه

 . النگو است

 کیگفت شوهرت ین هم میرید: شیگویجواب سوالم م یبه جا
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 ه اره؟یبازار یآقا یحاج

 ما اهل بازار و چرتکه است؟ یمثل حاج آقا گلستان

 لرزد و چشمانش پر آبیلبش م ین حرف کمیموقع گفتن ا

 ودشیم

 دمیحانه شنیک بار از زبان ریپدر شوهرش بود،  یحاج آقا گلستان

 او یش در زندگیشه کرده و با دخالت هایش  یخون رضوانه را تو

 .و نامزدش مانع ازدواج آنها شده

 .دیچکیاکار که آب از دستش نمیس ریرمرد خسیک پی

 زنم: هنوز هم اشکت دم مشکته؟یمحو م یلبخند

 س شده،یچشمان را که خ یستش پا کشد و با پشت دیم یآه

 .کندیپاک م

 ام، مثل یپاشد: اره هنوزم نازک نارنجمی یبه رو یسپس لبخند

 منو یشدیزدم خونه تون و تو حاضر نمیاون موقع ها که زنگ م

 .ینیبب

 شد مثل عدس ویه چشمام میمثل اون وقت ها که از شدت گر
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 .یکردین بودن مجازاتم میتو به جرم خواهر رام

 د: من رفتم بخش زنان تویگویزند و میشون هام م یرو یدست

 .ل پرونده بدهیبچه تشک یبرا

 .مییق قدیفعل خداحافظ رق

 بیتوانم مانع تعقیکنم نمیرود و هرچه مید و میگوین را میا

 .کنمیر رفتنش را دنبال میچشمانم بشوم و مس

 حه دار شدهام دریدانستم، اشتباه کرده ام اما غرور جریخوب م

 .گشتیمجازات م یبرا یط تنها دنبال مقصریشرا آن

 خوب به خاطر دارم که رضوانه چقدر بعد آن اتفاقات با من تماس

 رفتارم یبرا یحیند تا حداقل توضیگرفت و التماس کرد مرا بب

 ن بود ویهرچه کردم نشد رضوانه خواهر رام یبه او بدهم، ول

 .کردیت میمجازاتش کفا ین برایهم

 

 

 .ستمیایشن میمنتظر آمدن پزش ک پشت است یقهایچند دق
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 اما آن موقع شب بخش خلوت است و جز چند مامور خدمات

 .نمیبیرا در آن قسمت نم یسبز پوش کس یچ

 .کندیم مشکل میستادن را برا یشود و امیم جمع یخون در پاها

 .نمینشیکنار راهرو م یکیپلست یها یاز صندل یکی یرو

 ه کننده هوا سکوت سردیک ساعت و فن تصفیک تیت یصدا

 .ردیگیسالن را م

 .دهمیه میوار تکیگردنم را ناچار به د 

 لو وزنیکنم صد کین شده و حس میم آنقدر سنگیپلک ها

 .ش استیرو

 .خورمی، شکست میدار ین مبارزه با خواب و بیعاقبت در ب

 کنم، نگاهم در صورتیپلکم را باز م یک نفر الی یدن صدایبا شن

 . خوردیدارم کرده چرخ میکه ب یگرد زن

 . کنمیتاتو شدهاش تا لب درشتش را با دقت تماشا م یاز ابرو ها

 . زندیذوق م یش تویابرو یرنگ تاتو یسرخ
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 ش از حد به صورتش نگاهیشوم بیدن اخمش متوجه میبا د

 .کردهام

 .دهمیبه تنم م یرم و کش و قوسیگیع نگاهم را میسر

 کشم و رو به زنیق میعم یازه ایخشک شده خم یبا دهان

 !شده خانم؟ یم: چیگویم

 دستش را یس تویخ یاز همان ماموران خدمات است، ت یکی

 .ز کنمیر پات رو تمیخوام زیدهد : میتکان م

 .زدین االن صدات میدکتر هم هم

 کشم ویخته ام میبهم ر یموها یرو یستم دستیامیبا سرعت 

 .رومیسراغ دکتر م

 که یو صورت یجوگندم یند با موهاک مرد قد بلینم، یبیاو را م

 .با ماسک پوشانده

 د: مشکل یگویخواند و میدن نام شاملو پرونده را میدکتر با شن

 ل نشده ویه هام هم هنوز تکمینشه، ریینوزاد تون تنها وزن پا
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 دیدر مادرش به پرستار بید از ش یاز به چکاپ کامل داره. فعل باین

 .ن مک زدن هم ندارهتا با سرنگ به بچه بده چون توا

 .رودمیت بچه یح درباره وضعیبعد توض

 .مارستان را ندارمیط بیکشم، حوصله محیم یاز سر کلفگ ینفس

 .بزنم ینوا حرف ید پشت سر آن نوزاد بیآیکنم دلم نمیهرچه م

 ت پسرکیوضع یامک یبرند و من با پیم NICU پسر شهاب را به

 .دهمین شرح میاسیمحمد یرا برا

 کردمیچ و خم تر از آن است که گمون میپر پ یبانپرونده ر-

 یشد، تک تک اجزا یره مید و به صورتش خ یگوین را میا

 .ندیاو بب یش را رویر حرف هایکاود تا تاثیصورتش را م

 یس کمرنگیدارد، نگاهش با نفوذ است و ته ر یدهایصورت کش

 .کندیم ییصورتش خودنما یرو

 .دیآیمردانهاش م به چهره یقوز دارد ول یاش کمینیب
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 یره است سبحان پوست روشن یت یاو که پوستش کم خالفبر

 .دارد

 

 

 شود، سبحان سرش را باالیاد میاو ز ینگاهش که رو ینیسنگ

 تو صورتم یزیپرسد: دنبال چیم یآورد و با کنجکاویم

 !؟یگردیم

 که یدهد، دستش را دور ماگ قهوهایرون میق ب ینفسش را عم

 ین کافهیا یکند، وجود آن دو نفر تویسفارش داده حلقه م

 .نافرم است یخلوت کم

 .گهید یا جایمنزل  یاینجور قرار مدار ها بیا یشه براینم -

 شکر یزند و کمیقهوه دلش را م یشود، تلخینه میدست به س

 .کندیبه فنجانش اضا فه م

 طرف یمعمول یداره ما با آدم ها ییسک باالینه خطر داره، ر -

 .به خاطر منافع شون آدم بکشنم ممکنه یستین
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 کشد و به صورتمید و خودش را عقب یگومین را یا

 .شودیره مین خیاسیمحمد

 از یگردد، نشانهایز میک چین دنبال یاسیاو در صورت محمد

 .دیترس و ترد

 

 

 مطمئن به صورت سبحان نگاه ین با چشمانیاسیاما محمد

 همه یند، پمبارزه ک یعدالت یم گرفت با ب یتصم یکند، وقتیم

 .ز را به خودش زدیچ

 رشا به عنوان سفایا حجره ید پارچه بیک خانم به بهونه خریبا  -

 . ستیت مشخص ن یت واقعیکار تو که هو

 . شهمین ینجورید هماهنگ کنم، ایبا -

 یک دستمال کاغذینوشد، دور دهانش را هم با یقهوهاش را م

 .کندیپاک م

 ه مشغول ورق زدن پروندهدستمال را کنار گذاشته به سبحان ک
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 تونمیم مین جرایشود: چه طوره بنظرت با همیره میهاست خ

 ت کنم؟ینده مردم ازش شکایو نما  یبه عنوان دادستان عموم

 

 

 دهد : بامیاندازد و سرش را تکان میز یم یسبحان پرونده را رو

 خودت که یر انداخت ولیرا گ یک آدم معمولیشه یم مین جرایا

 . یقه و آزادیشه قرار وثیفر خواست مین کیته ا یدونیبهتر م

 ان انداختن پروندهیداند به جرین خودش هم بهتر میاسیمحمد

 .ستین یکار آسان

 .جور کن یشترید: پس برام مدارک بیگومیکشد و می یآه

 کنم که نتونه بهیقه صادر میبراش و ث یبازداشت بشه جور یوقت

 قسر در بره یراحت

 خوا میمن رو یخوبه منم هم-

 .کند  بعدازظهر استمیبه ساعت نگاه 

 تواندمیشود و او یمارستان مرخص میدا از بیامروز برادرزاده ش
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 ...ندیر همسرش را ببیک دل سیباالخره 

 

 

 .را ندارد یشود، حوصله رانندگیاسر مین محمدیسوار ماش

 ین عضلت منقبض شدهاش را ر و یبه محض نشستن در ماش

 .کندیرها م یصندل

 .مشامش را آزرد یعطر تند زنانها یبو

 د: بازیگویبندد و مین، چشمانش را مییکشد پایر را میآفتابگ

 !؟یاسر؟ تو بهم قول نداده بودی یجاده خاک یزد

 ش رایکشد و ابرو ها میاسر دست آزادش را پشت گردنش ی

 .افتدمیز یر ین هایاش چ یشانیپ یدهد که رویباال م یجو ر

 .!زه دارمیک مردم غر میمن خب یشرمنده ول یحاج -

 دهد: درضمن رابطهیآرام و شرمنده ادامه م ییسپس با صدا

 حلله حلل ه

 .ش شودیتواند مانع منقبض شدن ابروها ینم
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 ز یدانست چه چیبود، نم یاسر در گذشته جوان چشم و دل پاک ی

 .کرده او را سرکش

 !یاسر؟! تو که مشکلت من رو نداری یریگیچرا زن نم -

 یشود و طفره رفتن هایشروع م یان بحث تکرارباز هم

 .اسریمحمد

 دار شیآن شب و د یچد، ناگهان ماجرایپ یابان میک خیداخل 

 .آوردین را به خاطر میریبا ش

 اندازد، بحثید بیازدواج کردنش را از سر س ینکه ماجرایا یبرا

 . کندیرا عوض م

 ؟ید از خواهر خانومت خبر نداریس -

 ن را به خود جلب کند،یاس یتا توجه محمد  است ین سوال کافیا

 :گرددیاسر میدارد و به سمت یبرم یصندل یهاش را از ر و یتک

 .یشناس ین خانم رو از کجا میریچه طور مگه؟ تو ش

 .دمیامسال د ید : او را عاشورایگو میاسر یمحمد 

 .ده بودمیک جشن تولد دیش هم اورا در  یچند وقت پ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

813 
 

 شود، امایان آنها نمیجه رابطه من هنوز هم متویاسیمحمد

 .کندینم یشتریب یکنجکاو

 .از به استراحت داردیخسته است و ن

 

 

 .دا به خانه برگردد و استراحت کندیدن شیقصد دارد بعد از د

 .پرسد ینم یگر سوال یند دیبمید را یسکوت س یاسر وقتیمحمد

 یادیکند، تعداد زمیدا پارک یش  یدر خانه ینش را جلویماش

 در یتنگ پارک شده است و جلو ین در آن کوچ هیشما

 .شان پر است از آدمیخانه

 از برادر بزرگترش سوالاسر یاده شوند محمدیقبل از آنکه پ

 !ن پارک شدهیه چقدر ماشینجا خبرید ایکند: سیم

 . کندیدر خانه است اشاره م یکه جلو ین به گوسفندیاسیمحمد

 بیترت یمونک مهیبه خاطر مرخص شدن فرزند شهاب  -

 .دادهاند
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 آن به خودش بابت آمدن لعنت یدن شلو غیبا ورود به خانه و د

 .فرستدیم

 

 

 ن گونه مراسم ها رایزار است و حوصله ایت بیو جمع یاز شلو غ

 .ندارد

 ..گرفت هاند یشهاب مولود یپسر بچ ه یبرا

 حوصله کنار حوضچه آب نشسته است و با چوب ین بیریش

 ن طرف و آن طرف حرکتیرا به ا یه برگک کنار دستش تکیبار

 .دهدیم

 کسل و افسرده شده است و رابطه اش مهسا را یبعد آن مهمان

 .به کل قطع کرده

 یدخترک چاق یخورد و رومیت چرخ یان جمعیاسر در مینگاه 

 .شودیخکوب میاط نشسته میکه کنار حوض بزرگ وسط ح

 .با داردیز یکل چاق و نافرمش، چهره ایه خالفبر
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 دارد و یزان، چشمان درشتیآو یورت گرد و با نمک با لپ هاص

 .است ینوکش عقاب  یکه کم یکوچک ینیب

 جالب با صورت کودکانه یکل چاقش در تضادیقد بلند و ه

 .اوست

 

 

 او یاندازد و وقتید میبه س یم نگاه  یدارد، نیبه سمتش گام برم

 وال راحت جلیند با خیبیدا میش یرا مشغول صحبت با عمو

 .رودیم

 .سالمستد: یامیمقابل دخترک 

 یکه رنگ قهو ها  یجفت کفش مردانه چرم ین رویرینگاه ش

 .کشدمیافتد، سپس نگاهش را به باال یدارد، م ییبایز

 ن هیس یباز تا رو یقه اید با یراهن س فیک پی یشلوار کتان مشک

 .دیآیده صاحبش میبه عضلت وز یکه حساب  یکتان یو کت

 افتد، چشمانیاسر میبه چشمان خندان محمدکم کم نگاهش 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

816 
 

 کندمی یش تدا عید را برایمدل نگاه کردن س یسبز و نافذ کم

 !آن نگاه کجا؟ یاین نگاه کجا و آرامش و حیطنت ایاما ش

 حوض رها یرا رو یدهد و چوب دست یآب دهانش را قورت م

 .سالمکند: یم

 

 

 شودیدستپاچه م یستد و کمیایم» شب ید  ینکند از مهمان

 ان آوردیبه م ی؟ حرف«

 یح به دست پاچگیافته با تفر ی ید یجد یاسر که سرگرمیمحمد

 نگردین میریش

 یچ یکند: برایش مچاله میان پنجه هایراهن گلدار مین پیریش

 اسر؟ید آقا یاومد

 ستد: متاسفانهیاینه میدهد و دستش به سمیش را باال یابرو یتا

 .م یل شدیمن و شما فام

 .م منزل تونیاید بیست من و سین یبیتفاق عججه ایدر نت
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 .دهد: حرفتون درستهیبرد و سرش را تکان میلبش را فرو م

 شود ویده میاو کش ینگاهش به سمت دستان گره خورده 

 .اشیمتوجه دستپاچگ

 

 

 ر گوشیپر استهزا ز یک طرف کج شده و با پوزخندیلبش به 

 :دیگوین میریش

 !خبرم؟ یود داره و من بوج یدن و نگرانیترس یبر ا یزیچ

 گلگون مشخص شده یرش در گونههایکه تاث ین با خجالتیریش

 .دهدمین تکان ییسرش را به باال و پا

 اسریبه گوش محمد ید که به سختیگویم یزیر لب نه ریو ز

 .رسدیم

 دن شهاب در آستانه در سر و تهیبزند که با د یخواهد حرفیم

 مینسبت به محمد  با فاصله یرد و کمیگیحرفش را درز م

 .ستدیا
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 ن به واسه  سالیریدا و شهاب، شیرابطه دوستانه ش خالفبر 

 .با او دارد یبا برادرش رابطه متفاوت یف سناختال

 .ده یدیم یژهایگاه و یشه مانند پدرشان در جایشهاب را هم

 

 

 گاه ین جایا یشهاب کم یدا و ورشکستگیش طالق هرچند بعد از 

 بردیاز شهاب حساب نم ین هم آنقدریریمتزلزل شده و حاال ش

 .کردین کار را میکه در گذشته ا

 یده خانواده با پسر مجردیخواهد در برابر دین حال دلش نمیبا ا

 .اسر حشر و نشر داشته باشدیمثل محمد

 اسر راین و برخوردش با محمدیریدا از پشت پنجره دائم شیش

 .ر نظر داردیز

 با یتیر و شور است و سنخپر ش یاسر مردینگران است، محمد

 .ش است ن دارد یگذشته ها یدا یر که مانند شین سر به زیریش

 و شاداب است در یپر انرژ ین هرچقدر در خانه دختر یریش
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 .ر اس تیساکت و سر به ز یرون از خانه دختریب

 اسر از اخلق خواهرش سوءاستفاده کند ویترسد محمدیم

 .ن تکرار شو دیگذشته خودش و رام

 یب یدهد برادرش آسین اجازه نمیاسیدانست محمدیچند مهر

 .را متوجه خواهرش کند

 

 

 .زندیخاموش افکارش را م یدر دکمه یبا باز شدن صدا

 .گرددیمادرش است به سمتش برم

 : دیگومیاندازد و یش را باال م یمادرش با تعجب جفت ابرو ها 

 .ششیرون تنهاست برو پی؟ شوهرت اون بیینجایچرا ا

 .کشدمیش  یبه سر و رو یرود و دستینه میبه طرف آ دایش

 .کندیم یش محویاندازد و آرایسرش م یرو یریشال نارک حر

 یخته و چهرهاش را وحشیرون ریبلندش از اطراف شال ب یموها

 . دهدیبا جلوه میو ز
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 ده را هم بهیش خریمراسم برادر زاده اش از پ یکه برا یراهنیپ

 .کندیتن م

 است که رنگ پرش به یشمیبه رنگ سبز  یراهن مجلسیک پی

 .دهدیدش روح میپوست سف

 شین که در کنار عمویاسیرود و به سمت محمدیرون میب

 .رودمیستاده، یا

 

 

 ن گرم گفتوگو با عمو محمود است و درباره بازار بایاسیمحمد

 .کنندیهم صحبت م

 به او یق زده و با مهربانیعم یدا لبخندیدن شیمحمود با د

 .م دوست دارد یدا را مانند مریش نگرد،یم

 کند و لب بهیرت میح یدا لحظ هایدن شین با د یاسیمحمد

 . کندین باز میتحس

 ییبایاط هم زیر مردان در حین االن ساینکه همیاما با فکر به ا
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 .کندمیش را منقبض ین ابرو ها ینند عضله بیبیش را میدایش

 ج نداده امابه خر یرت الکینبوده و غ یچ وقت مرد متعصبیه

 .ش با همه فرق داردیدا برایش

 ت را به بادیها یاست عمر خوش یرحم یگذر زمان قاتل ب

 .گذاردیت میخاک برا یدهد و مشتیم

 ان من و یم یاست، تمام کدورت ها ینیریش یپسر شهاب بچ ه

 ...ش دلم را برده استیها ین کاریریحانه را پاک کرده و با شیر

 

 

 ر خشک درستیشه ش یک شیبچه  یاحانه کم است بریر ریش

 .کنمیم

 به یردهیراهن شیده است و پیتخت خواب دراز کش  یحانه رویر

 .رنگ خورده اش هم درآمده است یموها یشهیتن دارد، ر

 نجا بودن؟ید و برادرش ایروز سیدا پریپرسد: شیم یبا کنجکاو

 اومدن؟ید م یگردم: چه طور نبایبه طرفش برم
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 ه دو قطبیحانه شبیم، رابطه من و رکنمیبا سوءظن نگاهش 

 میک شویم بهم نزدیکنیم یهمراه آهن ربا است هرچه سع

 .گذاردینمان نمیب یسیمغناط یروین

 هم یعنی من گوسفند رو آورده گفتیگفت رامیآخه شهاب م -

 !انه؟یدن یگه رو دید

 .دهم: نه برادرت گوسفند رو آورد و نموندیپاسخ م یسرد و جد

 :کندیمعنادار نثارم م یدهد و نگاه یرا باال م ش یابرو ها یتا

 .آهان

 شوم،یشه میکشم و مشغول تکان دادن شیم یاکالفهپوف 

 .او را ندارم یحوصله چشم و ابرو آمدن ها

 تولد شهسام پسر ین هفتهمیرفتم، دومید به باشگاه  یعصر با

 .گر راه افتاده استیحانه دیشهاب است و ر

 .نجا گذراندهین مدت را این حال ایبا ا

 پرده را باال یشکند، گوشهینمان را میزنگ در سکوت ب یصدا

 .دهدیرون میب کالفهن نفسم را یریدن رضوانه و شیدهم و با دیم
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 ن موجود کوچک شلوغ و برهم شد هیمان به لطف وجود ا یخانه

 .ر قابل تحمل استیم غین برایاست و ا

 کند،میف یرن تعیریش یرا برا یخاطره ا یرضوانه با سرخوش

 .کنمینشان حسادت میت بیمیبه صم

 دن شمارهیکشد با دیافکارم خط م یلم رویموبا  یگوش یصدا

 مشغول یذهنم حساب یول یدهم وامیناشناس رد تماس 

 !شودیم

 پشت خط است؟؛ یچه کس یعنی

 

 

 رسد مانندیکه به دستم م یامکیدهم، ا ما پیجواب ناشناس را نم

 .کندیاب مز را برسرم خریآوار همه چ

 حال من آن لحظه یریتا به حال شده است وسط سرما آتش بگ

 .شودین گونه میا

 .امک ساده است اما پشتش هزار حرف داردیک پی



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

824 
 

 .شناسم یکه من آن را خوب م یک مکان مکانیآدرس 

 فراوان در فراموش کردن آن شب هنوز هم آن یبا وجود سع

 .شوممیمکان شوم در ذهنم مجسم 

 .کنمیم حس میع مذاب را درون گلویقل زدن ما 

 درباره آن یافتم، او چه اطلعاتیکنم تا نیوار میدستم را بند د

 !شب دارد؟

 !کند؟یدم میش تهدیداند که با داشته هایچه م

 ش نگفته بودمیز از گذشته برایمن آن شب در بام چ

 آن یمانیخورم، اصطکاک کمرم با بدنه سیوار سر میکنار د

 .آوردمیکه حواسم را به زمان حال دارد  یزیسوزش ر 

 

 

 ن در سرمیریحانه با خواهرم شیرضوانه و ر یخنده و شوخ یصدا

 .شودیمنعکس م

 م مانده را بر سرشانیاد در گلویدارم تا هرچه فر یادیعلقه ز
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 ن دو سالیرم و مثل تمام ایگین حال خفه خون میآوار کنم با ا

 .میگریدر خودم م

 ن مغز و احساسم برقرار شود، ینس بگذرد تا باالیقه میچند دق

 گفتم؟یم محمدیاسیند به یبا

 یحه دار کنم ولیخواهد با مرور آن اتفاق غرورش را جرمیدلم ن

 .قت هستمیهم نگران پنهان حق یاز طرف

 .ردیگیان قلب و عقلم شکل میم یجدال سخت

 ز شهسام اعصابم را متشنجیه ریحانه و گریرضوانه و ر یصدا

 .شدمیختم و درون خودم گم میگریاز آنجا مد یکند، بایم

 .خواستم فراموش کنم تا چه حد وحشت زده و شکننده هستمیم

 .کنمیوار میل د یزم و دستم را حایخیاز جا برم یبه سخت

 

 

 مان دور یمت ر  یاط کوچک خانهیلرزان از ح یبا قدم ها

 .برممیعمو پناه  یخان ه یبا صفا یشوم و به باغچهیم
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 . ستیاز مسعود و همسرش ن یخب رخوشبختانه 

 باغچه یش از مرز خاک یه ها یک درخت تنومند سرو که سایکنج 

 .نمینشمیاط آمده،یح یگذشته و تا سنگفرش ها

 یامک یگر پیدهم و چند بار د یه میزمختش تک یکمرم را به تنه

 . کنمیم فرستاده را مرور مید برایتهد  ید به نشانهیکه وح

 شدمیقبل از آن مطمئن م یگفتم ولمی نیاسید به محمدیبا

 !ست؟ید من چین اطلعات را از کجا آورده و منظورش از تهدیا

 از یکنم ذهنم هزارتویافکارم آنقدر نا به سامان است که حس م

 .سر انجام شده یاتفاقات ب 

 نیرام ین، باز شدن پایاسید، ورود به خانواده محمدید وحیتهد

 نکه ساعتیل این اتفاقات پتانسیایهمه و خانواده ما،  یبه زندگ

 تیر کنند اعصابم را متشنج کنند کفایها ذهن و روحم را درگ

 .کرد، چه رسد به همزمان شدن شانیم
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************ 

 ییبایز یرسد، رنگ زردش هم جلوهیم میشالم تا زانو ها  یبلند

 .به صورتم داده

 .رددا یقه آبشاریرنگ است و  یبلند جلو بازم مشک یمانتو

 پ شیکوچک از ز یک عروسک پشمالویف همرنگ شالم را که یک

 .اندازمیشانه م یدارم و رویزان است برمیآو

 محمدیاسینکشم، میفم یز از کیبه عروسک کوچک آو یدست

 ابان ازیدر خ یک گردنبند جغد فلزیش آن را همراه یچند روز پ

 رده و گفته بود: همراهت باشه هیم خریدستفروش برا یرمردیپ

 .کنمیدات مین نشونه پیبا ا یجا بر

 ش هیاز آن روز هم یدم ولین حرف مضحک او خندیچقدر به ا

 ز کرده و گردنبند بانمک را با خودمیفم آوین عروسک را به کیا

 . کنمیهمراه م

 لباس عقدم یم تا برایامروز قرار است همراه مادرش به بازار برو

 ن بار پدر ویدهام، اپارچه بخرم، بعد از آن به عمارت دعوت ش
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 .مادرم هم هستند

 

 

 یخانوادگ یها ینجور مهمان ین به ایاسیبه لطف وجود محمد

 .دا کردهامیعادت پ

 ن سخت ویاسیل گذراندن روزم کنار مادر و خانواده محمدیاوا

 .برمین جمع ها ل ذت میحاال کم کم دارم از ا یدشوار بود ول

 موضوع بحث را ی کنم و گاهمیشان یصحبت ها یخودم را قاط

 .اندازمیخودم وسط م

 ک ماه و چند روزه گذشته همراه زهرا وین یهم در ا یچند بار

 .میرفته بود ید و رستوران گردیزهره به خر

 یم ولین سر ساعت ده خانه بودیه آقا محمدحسیهرچند به توص

 .م جالب و مفرح بودیگذشته برا یمثل گشت گذارها

 .کندیم تمرمز م یل پاحاج خانم مقاب یکاظم راننده

 کند سوارمیش را محکم گرفته اشاره یکه رو یحاج خانم در حال
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 .شوم

 

 

 شود و ضربان قلبم اوجیس عرق میناخودآگاه کف دستانم خ

 .ردیگیم

 .شومیتنها م محمدیاسیناست که با مادر  ین باریاول

 .شودیوجودم غرق در اظطراب و دلهره مهمه یار یاخت یب

 م خشک شده ویدهد . ته گلومیته دلم گواه بد  دانم چرا اماینم

 دهدمی یتلخ یدهانم مزه

 .شودیره در حلقه میانگشتانم دور دستگ

 عقلم هشدار ین زن ولیا یهمراه یشوم برامیمردد  یلحظ ها

 .ن استیاسیبه او و محمد ین بزرگیدنم توهیدهد پا پس کشیم

 .کنمیدهم و در را باز میآب دهانم را قورت م

 در وجودم رسوخ یچرم صندل ین سرمایتن در ماشبا نشس

 ن روشن است ویکولر ماش یامده بود ولیکند، هنوز بهار نیم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

830 
 

 .ن خنک و مطبوعیماش یفضا

 

 

 پ صورتش تاب داده کهیپ تا کیک یحاج خانم چادرش را جور

 .ستیاز صورتش جز دو چشم مشخص ن یاثر

 یب جز خشم و  یزیکند و در نگاهش چینگاهم م یاز گوش ه

 .نمینب یمهر

 به یگذارم پیافه و طرز فکر خودم را که کنار او م یپ و قیت

 .برمیانتخاب اشتباهم م

 ین وصلهیاسید: تو و محمدیگو یشنوم که میعقلم را م یصدا

 .دیستیتن هم ن

 فهمدیزبان عقلم را نم وانه وار قلبم اصالید یاما ا مان از کوبش ها

 نثارش یلیدهد سیر مچ هرگاه هم عقلم به او هشدایکه ه

 . ردیکند تا خفه خون بگیم

 شوم ویجمع م یاز صندل یدن به مقصد در گوشها یتا رس
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 .نمینشیم

 کردم تا اعتماد به نفسیرفتار م یبودم و جور ییبایمن دختر ز

 داند تا چه حد اعتماد به نفسممید اما خدا یاینم به چشک نییپا

 

 

 یآماده یستالیر کرک بلویف و شکننده بود، درست مانند یضع

 . شکستن

 قلبم را شکست، تبر شد یش هین زن سنگ شد و ش یو آن روز ا

 . دیدم را بریات امیشه اعتمادم را زد و چاقو شد و رگ حیو ر

 رمیگیرود نگاه از پنجره مین میکه ماش ییر نا آشنایدن مسیبا د 

 !م حاج خانم؟یرمیم یپرسم: کجا داریو با تعجب م

 .گذاردیدستان سردم م یگرمش را رو یاحاج خانم دست ه

 اندازد، در نگاهشیم میبه چشم ها یطوالن یسپس نگاه 

 .نمیبمیحسرت، غم و اندوه را 

 :دیگویم یسرد و جد یآورد، با لحنیبه رو نم یزیاما ظاهرش چ
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 یاز دوستان من خانم دکتر فراهان یکیش یم پیریم میدار

 .اسمشه

 دارد با هم به یلیدل کند، چهیت میبه وجودم سا یحس بد

 ! م؟یمطب دکتر برو

 !م دکتر؟یریم میدار یچ یبرا -

 

 

 کی یمشاوره و بررس ید: برایگو ینگاهش به رو به رو است که م

 .یز دم دستیچ یسر

 یت ببرمت ولیروز محرم یر شده قصد داشتم فردایتا االن هم د

 .ر شدید

 با بپرسم که یگریخواهم سوال دیشوم، میمتوجه منظورش نم

 رم و بایگیک ساختمان بلند، حرفم را درز می یستادن جلویا

 .افتممیدنبال حاجخانم راه  یسردرگم

 که کنار در ین را دربان بداخلقیآسانسور مجتمع خراب است، ا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

833 
 

 .دیگویستاده میا

 د: مطب خانم دکتریگویم حاج خانم میرویناچار از راهپله م

 .اول است ی هطبق

 افکارم غرق شدهام که متوجه حرفش یو من آنقدر در هزارتو

 .دهمینشده سر تکان م

 م عرق کرده یدانم، دست و پایلش را هم نمیاظطراب دارم و دل

 رنگم پاک یمشک یکف دستم را با مانتو یاست و هر از چندگاه 

 .کنمیم

 

 

 بانم را گرفتهیکه گر یروم، حس خفقانمیکه باال  یبا هر پلها

 .شودیشتر میشتر و بیب

 .کنم کوه کنده اممیرسم حس ین پله که میبه آخر

 شکمم یتوجه به حاج خانم که همراهم است دستم را رو یب

 . زنمیشوم و نفس نفس میخم م یگذارم، کمیم
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 ین بار کمیبم شده ایکه از او نس یشه نا مهربانینگاه هم خالفبر

 ! دا؟یشده ش ید: طوریگویکند و ممیش یصدا ینیچاش  یدلسوز

 خرجم یدلسوز یمن را با اسم صدا زده و اندک ن بار استیاول

 .کرده

 . دهمین تکان میستم و سرم را به طرفیایراست م

 .م: خوبمیگویزنم و ممیکم جان  یلبخند

 خورد ویسر در مطب گره م یو همان لحظه نگاهم به تابلو

 .شودیلبم جوانه زده خشک م یکه رو یلبخند

 » مان یمتخصص زنان و زا ینگار فراهان «

 

 

 ذهنم سد افکارم را یاز افکار به مرز ها یلیدر آن واحد هجوم س

 .شکند یم

 .هم نداشتم یماریمان؟! منکه باردار نبودم و بیزنان و زا

 !م؟ینجا آمده ایچه به ا یبرا
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 .ستیدانم چرا انگار حال او هم خوب نیگردد، نمیبه طرفم برم

 بسته چادرش را باز و یلبه یکند و چند باریزبانش را تر م

 .کندیم

 م قبلید: ما رسم داریگویسپس آب دهانش را قورت داده م

 .م ین کار رو انجام بدیا یعروس

 کرده یتیمسئول ین هم خودم رفتم گرفتم، مادرت ب یاسمی یبرا

 ...کنمیکه خوب من هستم جبران م

 مینوا یب یکنم و معدهیم حس میتلخ را در گلو یجوشش مادها

 .شودیدر هم مچاله م

 آن هزارتو هم یوار هایگذارم، حاال دمیمعدهام  یم را رودست

 .شوندمیک تر یدارند بهم نزد

 

 

 ن زن به خودش گرفتهیکه ا ین ظاهر مظلومانه ایمتنفرم از ا

 .است
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 د؟یرسم دار یچه کار  یزنم: برایلب م یبه سخت

 توانمینم یخودم نشنوم و با مغزم حلج یانگار تا با گوش ها

 حقوق یکم که صحبت از برابریست و یرن بباور کنم که در ق

 که ارزش یشنود کسانیدا میاز تحجر است پ یزن و مرد و دور

 .نندیبیش میک انسان را به جسمش و دخترانگی

 یزگیچکاپ دوش ید: برایگویبا مکث م

 نگاه پر ترحمش را یساختگ یرد و با مهربانیگیسپس دستم را م

 .کندینثارم م

 ختن از آن مطب که دریدن و گرید کشایدارم به فر یبیل عجیم

 .ش مانند گور تنگ است یوار هایو د

 عقب بروم که حاج خانم با هشدار اسمم را یخواهم چند قدمیم

 .دا صبر کنیزند شیصدا م

 

 

 ماندمیزدم و اگر میرفتم به افکار مسموم او دامن م یاگر م
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 .شدیغرورم لگد مال م

 .زنمیلم چنگ میموبا یشوم به گوشیمستأصل م

 فرستم کهمید یس یامک برایک پی» چ ید هیس ینامرد یلیخ

 نکرده بود یبهم دهن کج ییوقت اندازه االن تنها «

 شود و خانمیزنم، همزمان در مطب باز میارسال را که م یدکمه

 .شودمیوارد اتاق انتظار  یک پوش و جوانیدکتر ش

 فیکل ظریدهد و همیقدش به لطف کفش پاشنه دار بلند نشان 

 .با استیز یو دخترانه اش در قامت لباس پزشک

 کشد که دکتر مایطول نم یلینم، خینشیانتظار م یصندل یرو

 .دهدیرا به اتاقش راه م

 زرد که حالم را بدتر از قبل یمه روشن با نورپرداز یک اتاق نی

 .کندیم

 .زندمیام ینیدر ب یصندل یتازه یک هایستپال یبو

 .د به تن کردهاستیپوش سفک رویندارد،  یدکتر قد بلند
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 .دهدیبه من م یاش را دوست ندارم حس بدیهشت یابروها

 دید : بفرمایآیکند و به طرفم ممیدستکش التکسش را دست 

 .ینیخانم حس

 .شومیزند که متوجه نمیر گوشش میز یحاج خانم حرف

 م ین موهایکند و در بیام شره میشانیپ یاز گوشه یقطره عرق

 .شودمیگم 

 .دهدیمزه زهر مار مدهانم 

 .ر شده ام و غرورم خورد شدهیکنم تحقیحس م

 نه خونیکند به تخت معا ید و اشاره میآمیدکتر که با لبخند جلو 

 . زندیخ ممیدر بدن

 ن حسیک بار ایخدا شاهد است تا به حال در کل عمرم فقط 

 .را داشتم

 دبو یان را و آن روزیپا ین حقارت بین حس تلخ و زننده را، ایا

 .که در آن باغ دور افتاده بود
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 .شدیک کفتار صفت م یهوس  یکه تنم دستمال یزمان

 

 

 ن بار نه به تنم بلکه به شعور ویحاال هم همان حس را دارم، ا

 .شدهبی احترامی ام  یم خصوصیحر

 ز میخواهم از آن مهلکه بگرمیز دارم نه دل ماندن، یگر ینه پا

 زمیترسم گرینگرانم! م یطرف دن ندارد و ازیم توان دویپاها یول

 ضشان من رایمر یگناهکار بودنم بگذارند و با ذهن ها یرا پا

 .ز و درشت کنندیر یآماج تهمت ها

 نم، اگهیتوانم بمانم ذره ذره خورد شدن غرورم را ببینم یاز طرف

 ست،یبود که مطمئنم نبود و ن ین امر عادیدر خانواده آن ها ا

 شد و امان ازیمحسوب م ین بزرگین کار توهیدر خانواده ما ا

 ن زن با منیعمو محمودم بدانند ا یکه مادر و پدر و حت یزمان

 !چه کرده؟

 نمیکشم دستم را سمت دکمه شلوار ج یتخت دراز م یرو
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 .لرزندیبرم، دستانم میم

 مارشینم، حتما در ذهن بیبمیدر نگاهش تمسخر و استهزا را 

 . گذاشته ییترس از رسوا یلرزشم را پا

 

 

 تر یقو یکشت و در من حسیان من و او را میم یدکتر پردها

 .کندین جماعت متنفر تر میرد که مرا از ایگیشکل م

 یدر هم به او که لبخند یستد، با اخم هایایسرم م یدکتر باال

 .شومیره میدارد خ یمصنو ع

 صورتش یرو یش کمرنگیرنگ است و آرا یشیش م یچشم ها

 .نشانده

 نه چشمانم به چشمانش گره خوردهیکوتاه معا  تمام مدت هرچند

 .منگرین ماجراست مین آدم ا ید به گناه تریو با نفرت به او که شا

 .شومیمتنفر م یشیم یاز آن روز از تمام چشم ها

 یادداشت متنین یرود و در حیزش مینه به سمت میبعد از معا
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 . زندیحاج خانم را صدا م

 ش حسیوار هایست، دم دشوار ایآن مطب برا یتحمل فضا

 .کنندید میخفقانم را تشد

 نه مزخرف به سمت دریبدون در نظر گرفتن جواب آن معا

 .کنممیپا تند  یخروج

 

 

 م با پلهیکفش ها  یبلند برخورد پاشنه یشوم، صدایاز در رد م

 .شودمینک پخش یآن کل یها در راهرو

 . دهمیشنوم و بها نمیزند را میم میحاج خانم که صدا یصدا

 ن یماش یدوم و دستم را جلویم یابان اصلیبا عجله به سمت خ

 .کنمیدراز م یها و تاکس

 ...کشم، دم باز، دم بازدم، دممی یقینفسم عم

 رمرد با سر تاسیک پیکند، میدار با تعجب نگاهم  یمرد تاکس

 .گرددمیاست. به سمت عقب بر  یل جو گندمیبیو س
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 !حالتون خوبه خانم؟! کجا برم؟ -

 کیستپال یکنم، بویجمع م یم را به سخت یلب ها

 .از بزاق درون دهانم جمع است یدر شامهام انباشته شده و تل

 یلرزانم آدرس خانه یدهم و با لب هایآب دهانم را قورت م

 .دهمیخاتون را م

 نیشه خنک ماشیش یبندم و سرم را رومیچشمانم را 

 .گذارمیم

 نیاسیمحمد یعن یکنند، یمرا آماج حملت خود م یافکار منف

 !خبر بوده؟یاز قصد مادرش ب

 نکند خودش خواسته تا مرا به آنجا ببرند، هرچه نباشد او هم

 !است با تعصبات خاص خودش یمذهب  یمرد

 یپتوانستم با آن حال و روز پا به خانه بگذارم، مادرم حتماً ینم

 .بردمیبه حالم 

 توانم احساس آرامش کنممیکنم میکه حس  ییتنها جا

 .اندازدیاد مادر بزرگم میب مرا به یرزن که عجیجاست، آن پآن
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 رم و بایگیدر خانه باغ خاتون افکارم را درز م یدن جلویبا رس

 گر یان د یک خط پایکه نزد یخسته درست مثل دوندها یتن

 افتاده به یده و شانه هایخم یا کمریست یدر تنش ن یرمق

 .رومیطرف در م

 ند کهیبیانم در نگاهم چه مدمیکند، نمینجمه در را باز 

 .شوندیدنم باز میبه آغوش کش یدستانش برا

 ریده و تحقیده است؟! تهمت شنیاو هم مانند من زجر کش یعنی

 !شده است؟

 د و لخ لخیآیخاتون م یگذارم، صدایشانهاش م یسرم را رو

 .شودیده مین کشیزم یاش که روییدمپا

 کاسه چشمانم دن خاتونیرم، با دیگیاز آغوش نجمه فاصله م

 . نالم: خاتونیشود با بغض میس میخ

 به سمتم یپرد، با نگرانیدن حال و روز من رنگش میرزن با دیپ

 برات افتاده؟ یشده دخترم؟! اتفاق ید : چیگویکند و میپا تند م

 افتاده؟ ید اتفاقیس یبرا
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 . دیایدر ب یدهم تا از نگرانیسرم را تکان م

 م تو خونه برام ازیون فقط برم: خاتیگویحزن آلود م یبا لحن

 که خونه یبذار و موهام رو مثل اون دفعها یزغال یسماورت چا

 .کم آروم بشمیتون بودم بباف بذار 

 بذار درد» زنم ین هام میس یرو«. ره یکم آروم بگین  یا

 .میایخاتون نگران است، اما فرصت داده تا خودم به حرف ب

 تشکچه نشسته و به یروکنم میان دستانم پنهان یسرم را در م

 .دهمیه میتک یپشت

 

 

 کمییند براینشیاش م ید، کنار سماور زغالیآیخاتون جلو تر م

 .زدیریم یاستکان چا

 .ا کندیرا مح ییرایل پذ ینجمه هم به آشپزخانه رفته تا وسا 

 :ییکند به چایرد و اشاره میگمیخود را بغل  یک زانویخاتون 

 شده؟ یرو بخور و بگو چ ییدخترم چا
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 هل دارش که عطر یاز چا یم را با قلپیبغض انبار شده در گلو

 .فرستممین ییداد پامیزغال هم 

 .امروز -

 . کنم، از مرور آنچه گذشته شرم دارمیسکوت م

 دهد، او همیاش را تو میروسر  یکشد و لبه هامی یخاتون آه

 شه ازید هم یبه سر داد و شا یشه روسریمانند مادر بزرگم هم

 .م دار دیب یاله یعده داده شدهآتش و

 که یبین رسم و رسومات عجیرو همید خودش هم پیشا اصال

 !کرد باشد؟یحاج خانم صحبتش را م

 

 

 نان حکم بهشت و جهنمیا یمن برا یزگید دوشیداند شایخدا م

 !زنندینه میرا دارد که آنقدر سنگش را به س

 ک زن بهیکند، ارزش ید او هم مانند عروسش گمان میشا

 د چونیشه بامیک دختر هیاوست و تن و بدن  یدخترانگ
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 را به یرد تا لذت کافیار مردش قرار گینو و تازه در اخت یعروسک

 .او بدهد

 یشنود، دل نمیکنند، عاشق نمیست، خطا نمیانگار زن ها آدم ن

 .کنندیبازند و اشتباه نم

 شان بخورد ویشانیبه پ یعفت ید مهر ب یکه اگر اشتباه کنند با

 .شوندیت خارج میانسان یشه از جرگ هیهم یبرا

 لذت مردان و یاست برا یکند زن ابزارمید خاتون هم فکر یشا

 یبه اشتباه عاشق یک بار حت ی یکه بخواهد برا یبه زمان یوا

 .کند که حکم مرگ خودش را امضاء کرده

 .رمیگیافکارم را درز م یش رشت هیدن صدایبا شن

 ن میتو رو خدا بگو ب ب ین دخترمیریدا جان تو برام مثل شیش -

 !شده؟ یچ

 

 

 لرزد موقع زدنیم م یدود و صدایمه باز مین ینگاه م به پنجره
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 یا نه؟! برا مینه دخترینکه ببیا  یم: منو برد چکاپ برایحرف ها

 ا ید اون پاکه یپسرش از د ینکه بهش ثابت بشه عروس انتخابیا

 دست خورده؟

 اه سرین مثل خودش چادر سکنه چون میفکر م یدونیآخه م

 .هستمادم بدی پوشونم  یپ نمیپ تا کیکنم و صورتم رو کینم

 غرد: ال الهین میخشمگ یپرد و با لحنمیان حرفم یخاتون به م

 !ه؟ین چه حرف یر ایال اهلل دختر جون زبون به دهن بگا

 که به باغ سبز باز شده است و درختان ینگاهم را از پنجره ا

 رم و به چشمانیگمیرقصند، یوزش باد م که در اثر یبلند

 .دوزمین خاتون میغمگ

 !ده؟یکنم در پس نگاهش هزاران حرف خوابیال میچرا خ

 ش هزاران حرف ناگفته دارد که اگر بازگو شوندیانگار چشم ها 

 .زدیریرا بهم م یجماعت
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 شتریق بین دقایصورتش در هم ین و چروکهایکنم چیحس م

 نگونه بهمین عروسش به من ایخاطر توه چرا ؟! تنها به یشده ول

 !ان است؟یهم در م یگریز دیچ یا پایخته یر

 گرفته و رگ دار یی، خاتون با صداینسبتاً طوالن یبعد از سکوت

 .زدیخیاز جا برم

 نم کهیبمیرد و یگیش میموقع برخاستن دستش را به زانو

 .تواند راست کندیکمرش نم

 رود دستش را بهیباال م ی هطبق یسلنه سلنه به طرف پله ها

 .!؟یگفت یزید چید: تو به سیگویرد و میگمینرده ها 

 ادهم، نگاهم ریاز بزاق انباشته درون دهانم را قورت م یوار هاید

 قاً فقطیم: نه دقیگومیبا انگشتانم  ین بازیاندازم و حین میزم

 .!ش شمایع اومدم پیداشتم که سر ینه انقدر احساس بدیبعد معا

 د نگو فعل تا خودم بایبه س یزید: چیگویل رفته میتقل ییبا صدا

 .ه حرف بزنمیمرض

 .کنمیخودم خرابش کردم خودمم درستش م
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 ...خوام عروس اویگه نمیمن د یول -

 یچید : بسته هیگویت میگذارد حرفم کامل شود و با جدینم

 ینجو ر ینم ایگه نبی، دینمیر یمثل ش یدا، تو دخترمینگو ش

 ؟یدم رو بهم بزن یو قرار و مدارت با س یافسمون ببیآسمون ر

 .نزن یین شما دو تا حرمت داره پس حرف جدایت بیاون محرم

 .رودمیرد و از پله ها باال یگمیدهانم را درز 

 .دیآمیبه استقبالم  ینیریشربت و ش ینیک سینجمه با 

 دور گل دار را مقابلم ینیچ یها  یشدستیند و پینشیکنارم م

 .گذاردیم

 مامان بزرگم بود همان موقع ها که به یها یشدستیپه یشب

 یمان قصههایم و او براینشستیم و دورش میرفتیخانهاش م

 ز گلدارش را همیعز یها یشدست یخواند، پیچله م یشبها

 . میآورد تا درونش هندوانه بخوریم

 شیپا یتوانستم سرم را رومینجا بود و حاال یکاش مادربزرگ ا

 .میش بگویم برایو غصه هابگذارم و از قصه ها 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

850 
 

 

 

 :شودینجمه رشته افکارم گسسته م یدن صدایبا شن

 و از یرون شادیاز ب یه دختر من ستارهایدا خانم تو هم شبیش

 یدهد : ستارهیرد و ادامه میگیدرون غصه دار. سپس دستم را م

 خندهیم یلیاز غم و غصه است. اما خ ینهایمنم دلش گنج

 خواد غممیگه دلم نمیپوشه میک میش یره لباسایم یمهمون

 .رو دگرون بفهمن

 یدل ستارهت پره چجو ر  یم: وقتیگویم یر است وقتیلحنم دلگ

 .یکن یآرومش م

 ش: سرتیکند به پا یم و اشاره میپاشد به رویم ینجمه لبخند

 .نجایرو بذار ا

 .گذارمیش میزانو یکشم و سرم را رویخجالت دراز م یب

 یک آواز محلیم و بافتنشان و یهاکند به نوازش مویاو شروع م

 .خواندین میغمگ
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 نیهرچند دور عاشق ا ین خان اگر سالهایحق داشت محمدحس

 .زن شده بود

 

 

 یابروها یگذارنم، چشمان مشکمیگر صورتش را از نظر یبار د

 .ان آنیم یده و خط شکسته ایکش

 دارد و اندام الغر ی، قد متوسطیگندم یو پوست یضیب یصورت

 .در قلبش جا داده یا مهربانیک دنین ها یای همه یجدا

 از او یچ کم و کسریکنم، هیسه مینب خانم مقا یاو را با ز یوقت

 نیا ینم، به راستیبیهاست نم ینیکه عروس بزرگ خاندان حس

 دور از عشقش محکوم یدر کنار ول یزن چقدر مظلومانه به زندگ

 .شده

*** 

 شت سر گذاشتهرا پ یدهد، روز سختیبه تنش م یکش و قوس

 .است
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 . دهدیه میتک یبندد و سرش را به صندلمیش را یپلک ها

 

 

 که صبح به تن کرده یکند آن کت و شلوار نوک مدادیحس م

 .ن استیسنگ یک زره صد تنیش مثل یبود حاال برا

 جدا کرده و یخورد، پشتش را از صندلیکه به در م یبا تقها

 .ندینشمیتر  یرسم یکم

 ک بسته مقابلشیگذارد و یم یباز احترام نظامشود، سریدر باز م

 . دهدیقرار م

 .فرستاده ین بسته رو پستچیا -

 جدهد سرباز الغر اندام از آنجا خاریبعد از گرفتن بسته اجازه م

 .شود

 .اندازد، جلد و مهر و موم شده استیبسته م یگذرا رو ینگاه 

 وجهمت یدریک سبحان حیه  یل پایبا خواندن اسم فرستنده، وک

 .شودیت آن بسته میاهم
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 .کندمیبش دور تا دور بسته را پاره یر داخل جیناخن گ یبا چاقو

 تلفن یک گوشیک نامه به اضافه یچند سند از ملک و املک و 

 . آن قرار دارد یهمراه رو

 

 

 .اندازدیخودش م یبه گوش یقبل از آنکه بسته را باز کند نگاه 

 امک را بازیپ یه و گوشتوجه به بست یدا بیامک شیدن پیبا د

 .کندیم

 .دیآمیسرش فرود  یتو یامک چون پتکیمتن پ

 کوبد با سرعتمیرحم بر ساحل دلش  یب یچون امواج ینگران

 کند، مشترکیکه اعلم م یزن یرد و صدایگیدا را میشماره ش

 .برندینفسش را م ییست گویمورد نظر در دسترس ن

 .کوبدیدارد م که روکش چرم یز چوبیم یرا با خشم رو یگوش

 دهد،یزش جا میم یاز سبحان را داخل کشو یات ارسالیمحتو

 .زدیخیزند و با سرعت از جا برمیدرش را قفل م
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 د از حجره با هم از خانه خارج شدهیخر یدا برایمادرش و ش

 .رخ داده باشد ید اتفاق ناگوار یدید نمیبودند و بع

 .دادیدلش گواه بد م یاز همان اول صبح

 دواریکند، امیم یدا را طیش یفاصله دادگاه تا خانهبا سرعت 

 .فتاده باشدین یاست اتفاق

 

 

 .د یآین هم مییخاتون تا طبقه پا یاد هایفر یصدا

 زندیک گوشه چمباتمه میر کردن خاتون یمان از درگیدا پشیش

 .ردیگیان دستانش میو سرش را در م

 .فتدیب یرزن اتفاقیپ یترسد برایم

 کوبد،یدستش م یرود و دائم رویا راه مپله ه ینجمه هم پا

 ! ستیخاتون از چ یداند علت ناراحتیخوب م

 یگذارد و نفسیقلبش م یکند، دستم را رومیتلفن را قطع 

 .کشدیق میعم
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 کندیرود و احساس مین میین هاش از خشم باال و پایس یقفس ه

 .دن شدهیرش ناتوان از تپیقلب پ

 یشتر شده رویشتر و بین سالها بیکه در ا ییحجم اسرار مگو

 .کندیم ینین هاش سنگیس

 یه را سر جا ینها مرض ین وسط نبود زودتر از ایاسمی یاگر پا

 نشاند ویخودش م

 

 

 اه و پر ازین سینچنیه اینکه رو ح مرضیهرچند خودش را بابت ا

 .داندیخشم نفرت شده مقصر م

 یکه به خواستگار  یهنور هم بابت آن روز شرمنده است، آن روز

 یک هفته مونس را به عقد محمدعلیبعد  یه رفتند ولیمرض

 .درآوردند

 که عاشق و یک شبه محمدعلیداند چه طور میخودش هم ن

 یه بود از او متنفر شد و از خاتون خواست به جا یدلباخته مرض 
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 .ش مونس را عقد کنندیه دختر عمویمرض

 خودش یدو به رویه دیآن روز غم و حسرت را در نگاه مرض

 .اوردین

 هیاش ب ا مرضین امزد یهبود که حلق یمحمدعل یهرچند خواست ه

 .میخواهیغام دادند دخترت را نمیرا پس فرستاد و به پدرش پ

 ین درخواست پسرش بشود و اگر سوءتفاهمیر ایگیتوانست پیم

 تفاوت از کنار دخترکیب  ینشان است را حل و فصل کند ولیب

 .گذشت

 

 

 ه را عقدیمرض یمونس دختر عمودو هفته  یکیگذشت و بعد 

 .کرد یمحمدعل

 ش نکرد، مخصوصایرها یاحساس عذاب وجدان بعد از آن لحظ ها

 ه حاجید، پدر مرضین دخترش شنیریکه از زبان ش یوقت

 دخترش شک کرده و او را به دست ماما یبه پاک یمحمدتق
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 .اش را بدهند یزگیسپرده تا گواه دوش

 ه گذشت که کارشانیمرض و ین محمدعلیدانست چه بیکاش م

 شان شکل گرفت و ینه ها در زندگین کید و ایکش ییبه جدا

 .به بار آورد یبدبخت

 که در گذشته یبه اتفاقات یپ یبیب یبا از صحبت هایدا تقریش

 .شودمیرخ داده بود 

 ه خانم به خاطر بهم خوردنیشنود که مرضمیاما نه کامل، تنها 

 .پرداخت کرده است ینیسنگتاوان  یقرار ازدواجش با محمدعل

 باال ی ابد به طبقهیمیان  یخاتون پا ینجمه بعداز آنکه صحبت ها

 .رودیسراغ خاتون م

 

 

 از تشکچه ها نشسته و سرگرم چک کردن تماس یکی یرو

 د دارد ویپاسخ از س یش هست، حدود ده دوازده تا تماس بیها

 خانواده یه اعضایبعد بق
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 یلید خیدا سیش ییکند: کجا ین خواهرش را باز میریامک شیپ

 .نگرانت شده

 .د کجاستیبکشد و بگو ید دست از لجبازیبهتر د

 خسته و یدارد، صدایکند، بعد چند بوق برمیتماس را برقرار م

 .شنودین را میاسینگران محمد

 یامک چ ی! اون پینگرانم کرد ییدختر؟ کجا یدا خوبیش سالم -

 !؟یبود فرستاد

 غ بلندیج یو جوابش را بدهد که صداخواهد دهان باز کند یم

 .د یآیباال م ی هنجمه از طبق

 ند،ینشمیرنگ  یآب یها یف صندلیرد یو روی یس یپشت در آ

 کندمیفکر  یدهد و تنها به خا تونیرا نم یچ کاریمغزش فرمان ه

 :زدیاد میدا دائم فریهوش افتاده بود و ش یدا بیکه در آغوش ش

 .شد یرنجو یر منه به خاطر من ایتقص

 خاتون یمارستان آمدند و منتظر جواب دکتر برایحاال به ب

 .هستند
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 کشد، تا رخوت نشسته بریصورتش م یرو یدستانش را چندبار

 .جز جز آن را دور کند

 .را به تن دارد یبا آرم دادگستر یهمان کت و شلوار نوک مداد

 وقت نکرده بود کت و یگشت حتیدا میاز صبح که دنبال ش

 .ض کندیتعو شلوارش را

 ن یحوادث از ب یاش داشت در تلخ ینامزد یحلوت روز ها

 .رفتیم

 .شودمیده یدا کشینگاهش به سمت ش

 مجاور به او یهایصندل یمارستان رویب یراهرو یک گوشهی

 .ان دستانش گرفته استینشسته و سرش را در م

 

 

 دهیکوتاه جذب را پوش یراهن مردانه گشاد و شلوار لیهمان پ

 .است

 سرش یبلند رو یک شال مشکیقع آمدن آمبوالنس تنها مو
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 .انداخت

 دنش خوردهیدا بابت لباس پوشیبود به ش یگریاگه هر زمان د

 داد به اوین دخترک اجازه نمینگاه سرد و غمگ یگرفت ولیم

 .ک شودینزد

 . کنندیم یمارستان به او دهان کجیوار بیدر و د

 ش نقشیکه رو ییماراهن یرنگ یدشان و آن نوار هایاز رنگ سف

 . بسته بود، متنفر است

 اندازد، دلشین میاسیبه محمد یم ن گاهیچشم ن یدا ا ز گوش هیش

 کشیکند نزدیجرأت نم یسوزد، ولمیصال در رفتارش یاست یبرا

 .شود

 خاتون پناه برد یاست،ظهر که به خانه یاز نگاه پرسشگرش فرار

 .نجا بکشدیکرد کارشان به ایگمان نم

 ن دخترمیریده بود: شیحال در آغوشش نال یب  یبار خاتون چند

 .من رو ببخش

 .زندیز حرف میرزن از چه چیدانست پیو او نم
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 لیاز افکار است که کشش و تحمل تحل یذهنش بازار مکارها

 .آنچه گذشته را ندارد

 د و احساسیآمیو غم به سراغش  یا فسردگ یدوباره آن حالت ها

 .از دست داده استکند مادر بزرگش را دوباره یم

 دا رایکند و مچ نگاه شیدا مینثار ش یم نگاهین نیاسیمحمد

 یامک و بعد رفتنش به خانهیخواهد علت آن پیرد، دلش میگیم

 .دهدین اجازه را نمیدا ایش یط روحیخاتون را بداند اما شرا

 .شودیم کالفه ICU پشت یاز نشستن طوالن

 یکه در نقطها  دایزم و سلنه سلنه به سمت شیخیاز جا برم

 .داردیستاده گام برمیدور تر او ا

 ک پزشک و بعد رفت و آمدیچ کردن یپ یقه صدایهرچند دق

 .کندیپرستار ها توجهش را جلب م

 دنیقاً غرق تفکر است، با دین انداخته و عمییدا سرش را پایش

 .آوردمیچرم ساده نگاهش را باال  یدو جفت کفش مشک

 دزدد و با دقت جزء به یش را نمچند لحظه قبل نگاه خالفبر 
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 نین و آخریا ولییکند، گویم ین را واکاویاسیجزء صورت محمد

 .نندیبمیگر را یاست که هم د یبار

 ن مدت الغر شده است و فلک پهنیدر ا یصورت مردان هاش کم

 .کندیاش ببشتر جلوه میاستخوان

 ش را کوتاه کرده ویش هاین ریاسینکه محمدیمخصوصاً بعد ا

 .مانده یصورتش باق یش رویاز ته ر یرد کمرنگ حاال

 نیاسمیدن شماره یشود، با دیلش بلند میزنگ موبا یصدا

 . دهدیرون میب کالفهنفسش را 

 نگفته بود و یزیچ یخاتون افتاده به کس یکه برا یدرباره اتفاق

 به یداند چه جوابیاست نم یبستر lCU حاال که خاتون در

 .خانواده بدهد

 .بشیدهد داخل جمیرا سر  یند و گوشزیرد تماس م

 که به ییکشد و با صدایخشکش را به هم م یدا لب هایش

 !د: حاج خانم بود؟یگویشد میده میشن یسخت

 یشود بیگرفته و بغض دارش م ین متوجه صدایاسیمحمد
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 شود  : چقدر رنگت پریدهیخم م یده کمیتوجه به سوال پرس

 .دختر

 رد و تکیا را در آغوش بگدیکند، ش میوادارش  یبیعج یروین

 ؟ یخاتون بود یش را از او بپرسد: چرا خون هیتک سوال ها

 نیاسر ایدن شماره یخورد، با دیلش زنگ میموبا یدوباره گوش

 .شودیدفعه مجبور به جواب دادن م

 !؟یید کجایاندازد: سین میطن یاسر درون گوشینگران  یصدا

 .ه نگرانت بودنین و بقیاسمی

 رودیراهرو م یانتها یها  یسمت صندلن به یاسیمحمد

 ن نگاهش را به دربیند و در همان هینشیم یصندل یرو

 . دهدیم ICU یش هایش

 .خاتون سکته کردهاسر ی -

 .شودمیسکوت بر فضا حاکم 

 : پرسدیدو رگه و نگران م ییبا صدااسر یچند لحظه بعد است که 

 ؟یمارستانیکدوم ب
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 نیسنگ یکنم بغضیاس مدهد، احسیمارستان را که میآدرس ب

 .ش را محکم فشار داده استیگلو

 !زیزش بود همه چ یخاتون همه چ

 دهد و پر شدن حدقهیه میوار پشت سرش تک یسرش را به د

 .کندیچشمانش را حس م

 .زدیرینه فرو مید در سیدن چشمان سرخ سیدا با دیقلب ش

 یانه میدلجو یبا لحن .ندینشید میشود و کنار سیش بلند میاز جا

 :دیگو

 ...د حالت خوبه؟! من امروزیس

 سرد ییش آمده با صدایفه و دلخور از اتفاقات پن کالیاسیمحمد

 دا لطفاً بعداً حرفیتونم شیبرد: االن نمیدا را میحرف ش یو جد

 .میبزن

 . نه اش فرو رفتهیکند هزار خنجر همزمان در سیحس م

 .کندیاندازد و سکوت م ین مییسرش را پا

 سر و یمادرش ول یاحترام ید و ب ید بگوید وح یهدخواهد از تیم
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 .ردیگیش را درز میحرف هاهمه یته 

 شود او رایاسر ناچار میکند که محمدین آنقدر اصرار میاسمی

 .مارستان ببردیهمراه خود به ب

 شتر از قبل متوجهیدن خواهر و برادرش بین با دیاسیمحمد

 .شودیق حادثه میعم

 برد و سرشیآغوش برادرش پناه م به یاشک ین با چشمانیاسمی

 .گذاردینه او میس یرا رو

 مشود و با تعجب سالیدا میاسر هم متوجه حضور ش یمحمد

 .کندیم

 دهیکه به زور شن ییکند و با صدامی یبیدا احساس غریدا شدیش

 .دهدیاسر را میشود جواب محمدیم

 کند ومین بعد خروج از آغوش برادرش چادرش را مرتب یاسمی

 .شودیدا میمتوجه شاو هم 

 یدایبه ش یش شباهتیآرا یده و صورت بیکه با رنگ پر ییدایش

 .گذشته ندارد
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 ید، حتیافتد و قلبش از خجالت به درد آ یاد کار مادرش می

 .نگاه کردن به چشمان او را ندارد یرو

 یصندل یت خاتون هر سه نفر رویاز وضع یبعد از آگاه

 .نندینشیم

 خاتون وسط نبود حتماً ید، اگر پاستیا میک گوشه میدا هیش

 .کردیجمع آن ها را ترک م

 د ویآیدنت بخش بعد از چکاپ خاتون به سراغشان میرز

 ک نفریخواهد فقط میدهد و از آنها یتش را گزارش میوضع

 .همراه خاتون بمانند

 .مونممیش خاتون ید: من پیگوین رو به برادرش میاسمی

 واریت و سرش را به دخوابش برده اس یصندل یاسر رویمحمد

 اسریمن و محمد یشه آبجید: نمیگومین یاسیه داده. محمدیتک

 .یم شمام تجربه نداریستین یکه مناسب همراه

 اد همراه خاتون باشهیمن االن زنگ زدم نجمه با آژانس قراره ب

 .بهتره باهم آشنا ترن
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 .د خونهی، بهتره برگرد ینجا اضافیحضور ما هم ا

 .کندین پا و آن پا میست و امردد ا ین کمیاسمی

 داند خاتون تا چه حد با نجمه احساسیاما خودش هم خوب م

 .کندیم یراحت

 کتفش را تکان یرود و چند باریاسر میسر  ین باالیاسیمحمد

 .دار شود یدهد تا بیم

 خواهدیکند، دلش ممیدا و حرکاتش نگاه ین هم به شیاسمی

 .دکنیبزند اما سکوت م یاو حرف یدلدار یبرا

 دا مغرور تریتوجه است، ش یدا ب ین به شیاسیتمام مدت محمد

 .ش بگذاردیرفع کدورت پا پ یاز آن که بخواهد برا

 زند اماین پر پر میاسیاز محمد یم نگاه ین یهر چند در دلش برا

 .کندیغ میآورد و نگاهش را از او دریخود نم یبه رو

 رسون منن رو بیاسمید: تو یگوین رو به برادرش میاسیمحمد

 .دا رویهم ش

 :کشدیاندازد و چادرش را جلو میشانه م یفش را روین کیاسمی
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 .امیشه منم بین کار دارم اگه میاسیمن با داداش محمد

 شکند ویو سرد باالخره سکوتش را م یجد یدا با لحنیش

 .ر دو تا نشهیرم که مسیاسر مید: منم با آقا یگویم

 توجه به او یدا بیخواهد اعتراض بکند که شین میاسیمحمد

 شود و از آن ها فاصلهیمارستان خارج میع از ساختمان بیسر

 .ردیگیم

 

 

 او را ین بازویاسمیرد که یش را بگین قصد دارد جلویاسیمحمد

 دا همیم، بهتره شید حرف بزنیدارد: داداش صبر کن باینگهم

 .امشب تنها باشه

 ینسرد دهد و با خوینش را در هوا تکان میاسر سوچ ماشیمحمد

 .یم با ید: من و زن داداش رفتیگویم

 ب است! چرایش عجین برایاسم یند، رفتار ینشمین یداخل ماش

 !آنقدر اصرار دارد با او صحبت کند؟
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 گذاردیش میفش را مقابل پا  یند، کینشین هم کنارش میاسمی

 یآورد رومیاز چروک شدن چادرش، آن را در  یریجلوگ یو برا

 .گذاردیفش میک

 کند و آن را بهین دقت میاسمین به چهره ناراحت یاسیمحمد

 .گذاردیحساب حال بد خاتون م

 شیبسته و موها یرا به مدل لبنان یرنگ یسرم ها ین روسریاسمی

 .پنهان کرده است یرا همه روسر

 کند که شالش را آزادانهیسه میمقا ییداین او را با شیاسیمحمد

 .شانش رها کرده بودیپر یموها یرو

 

 

 .دادینم یتیافتاد و او اهمیگردنش م یگاه شالش روگه 

 !ن دو انسان چقدر با هم تفاوت دارندیا

 توا نین تا آسمان است او هرگز نمیتفاوتشان مثل فاصله زم

 ن هر چند ته دلشیاسمیمانند  یدا روزیتصور کند پوشش ش
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 ! ن آرزو را داردیا

 زند،یمبندد و استارت یزند، کمربندش را میافکارم را پس م

 شود و سکوت حاکم بریبا انگشتانش م ین مشغول بازیاسمی

 .ن استیماش یفضا

 یجلو یرنگ یدارد، نور هامینگه  یوه فروشیک آبمیک ینزد

 .تابدین م یک ماشیتار یمغازه به داخل فضا

 .م: خب آمادهام بشنومیگومیگردم و ین بر میاسمیبه سمت 

 یلیبهت زدم خ یفد : اگه مامان بفهمه حریگویگزد و میلبش م

 .ونه داداشیتو در م یزندگ یپا یشه، ولیر میازم دلگ

 !ش نگران کننده استیحرف ها

 

 

 که یکار یعنیکرده،  یبد یلیک کار خیداداش امروز مامان  -

 .رو انجام داده یشما ازش نفرت دار

 رود، پاک فراموششیدا مید امروز مادرش و شیذهنش سمت خر
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 !کرده بود

 یگواه یخواست منو ببره دکتر زنان برامیه یه زکادتونه خالی -

 ! د؟یت شما اجازه ن دادسالم

 شود، سرخ تر از رنگین حرف رنگ صورتش سرخ میبا گفتن ا

 .نیمنعکس در ماش یچراغها یها

 !داند شرم داردیاز ادامه آنچه م ییگو

 !ه؟ین منظورت چ یاسممیفهمیحرف هات رو نم -

 :خواهد جان بدهدمی یین گویاسمی

 دا رو برده چکاپیمامان امروز ش

 !؟ یزند: چمیاد یفر یک بار جوری

 .کنندین نگاهشان م یرون از ماشیاده بیکه چند عابر پ

 ن بار است بهید برادرش که اولیاد سین از وحشت فریاسمی

 .بنددیخ م یده حرف در دهانش یگوشش رس

 ادهد و بیار از کف مین بار در عمرش اختیاول ین برایاسیمحمد

 ن درست حرفیاسم ی؟! یغرد: چ یباالتر از حد معمول م ییصدا
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 !کار کرده؟ یبزن مامان چ

 دا را گرفتهیآورد که دستان شیآن لحظه خاتون را به خاطر م

 . دیطلبیت میر لب حللیبود و ز

 .ه بازار مکارهیشود، شبیز در ذهنش آشفته میهمه چ

 و مغزش دهدیک لحظه عقل و هوشش را از دست می یبرا اصال

 .شودیآچمز م

 که محرمش بوده امروز به دست مادرش یاو همسرش زنعزیز کرده 

 .ر شده بودین شکل ممکن تحقیبه بدتر

 توانست هیا آنقدر کودن بوده که نمینداشته  یمگر خودش مردانگ

 ب هیغر یص دهد که مادرش از دکتریهمسرش را تشخ یزگیدوش

 !کمک خواسته؟

 گذاردیم محمدیاسین یبازو یا رواط دستش رین با احتیاسمی

 مامان ید: داداش به خدا من چند بار بهش گفتم نکن ولیگومیو 

 .ن دختره عقل و هوش شما رو بردهیگفت ایم

 که یاگه دختر نباشه شما انقدر عاشقش شد یگفت حتیم
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 .یص بدیتشخ یتونینم

 ...گفتیم

 ...آوردیدستش را به نشانه سکوت باال م

 که نام مادرش ین ذهنش درباره زنیر از اشتیخواهد بیدلش نم

 .کشد مسموم شودمیدک یرا 

 .نیاسمیبسه  -

 شود: داداش به خدا اگه زودتر یک باره منفجر مین به یاسمیبغض 

 .کردمیدم خبرت میفهمیم

 .ان بودخاتون هم دعواش با مام ی علت سکته

 .لرزونهمیقبر  ین کاراش داره روح مونس رو تویگفت با ایم

 شیدستش را درون موها یچندبار یو عصب کالفهن یاسیمحمد

 .بردیفرو م

 ن دهان باز کندیخواهد زمیافتد ممیدا که ین شیاد نگاه غمگی

 .و او را ببلعد

 !؟ید آوردیدا، تو با نگاهت چه بر دل س یآخ ش
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 و آن اتفاق شوم یشکست عشق طالق بود،  یدا دختر حساسیش

 فر الزم بود که امروز به لطک تلنگیختن او یبهم ر یدر باغ، برا

 .مادرش و او زده شد

 یرساند و بین را به خانه میاسمی یداند با چه هوش و حواسینم

 .راند یدا میش یتوجه به ساعت به سمت خانه

 !دیدید او را میبا

 دایش

 .رومیدارم و به سمت اتاقم میسلنه سلنه قدم برم

 .است م سوار شده یشانهها یرو یک کوه سنگمیکنیاحساس م

 .است یده و اتاق خالیخواب ییرایپدر درون پذ

 

 

 حانه به صبحیر ین شب را در خانهیرینکه مادر و شیحدس ا

 .ستیرسانده باشند دشوار ن

 کنم و باین رها میریل شیک گوشه کنار وسایام را یکوله پشت
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 .اندازمیم یصندل یدسته یشالم را رو یحوصلگیب

 .کشمیب پهن شده دراز مرخت خوا یبدون روشن کردن چراغ رو

 لمین میا یرو یگار دارم ولیدود کردن س یبرا ید یل شدیم

 .کنمیسرکوب م

 خواهد پشت نقاب پنهان شوم و از مشکلتم فراریگر دلم نمید

 .کنم

 .کندیف تر ترسو تر و شکننده میفرار تنها آدم را ضع

 !انه؟ مین دلخور باشیاسید از محمد یدانم باینم

 !گران نداردید  یکج فهم در یریاو که تقص

 کار یک جایکند یدادن باز هم درد م یاما قلبش با وجود دلدار

 نیاس  یمحمد  یخبریلنگد و آن بیم

 

 

 بردیبه غم درونم م یخواند و پیخواست حرف نگاهم را میدلم م

 .بم شدیاما نبرد باز هم نگاه مغرورش بود که نس
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 .مگذاریم یشانیپ یکشم و مچ دستم را رومی یآه

 شه هر چه بود رایان کنم همیچ وقت نتوانستم احساساتم را بیه

 ینینهام از غم سنگیکنم سمیختم و حاال احساس ینه ریدر س

 .کندیم

 از یا تماس ی ماید پیماند شامیل یموبا یصفحه گوش ینگاهم رو

 .افت کنمیجانبش در

 .ن باشمیچاره غمگیخاتون ب یدهم برایهرچند حق م

 .دیآمیزنگ در  یشود که صداین مینگم سیکم کم پلک ها

 کنم بخوابم، دلمیم یبندم و سعیتوجه به زنگ چشمانم را م یب

 .رو به رو شوم یخواهد فعل با کسینم

 .پردیخواب تازه به چشمانم سر زده م با حس سنگینی نگاه کسی

 سرم ین باالیاسیدن محمدیکنم و با دیپلکم را آهسته باز م یال

 ش خوابم برده از تعجب چشمانمیوکه ر یدرست کنار تخت

 . شودیدرست م

 نیاس یم : محمد یگویزنگ دار شده م یکه از تعجب کم ییبا صدا
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 !تو اتاق من؟ یکنیکار م ینجا چیا

 .تختم ندارم یرا باال محمدیاسیندن یانتظار د

 از دستت یدا حسابینگو ش یچ ی: هبزنم گفت یتا خواستم حرف

 ام یکفر

 یچسبد: شما کفریام م یشانیجب به طاق پم از شدت تعیابرو ها

 .هم بدهکارم یزیک چی؟ چرا انگار یشد

 :کندیک مینزدخودش را به من 

 مشکلت مون به یبرا یو رفت یده گرفت یچون دوباره منو ناد

 .یگه پناه برد ید یکی

 !زمیعز ین کار رو نکنیقبل بهت اخطار داده بودم ا

 در لحنش موجشوم موقع حرف زدن حرص و خشم میمتوجه 

 .زندیم

 !د؟یگفتم سیم یدردم رو به ک ییمشکلم خود شما یوقت  -

 برد ویدهانش فرو م ید ، لبش را تویآمین حرفم به خشم یاز ا

 د: عجب! آخه دختر سبک سر من چهیگویم یجد یبا لحن
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 !باهات بکنه؟ ین کاریخواد همچیدونستم مادرم میم

 ادهت که مثل من نگرانره؟! خانویاز صبح دلم هزار راه م یگینم

 بیهو غی یگفت عادت دارمیچارهت هم ینبودن اون خواهر ب

 .یبش

 .ندازمین عادت ها رو از سرت میمن ا

 بیرو چه به غ محمدیاسیند یبرد: زن سمیباال  یش را کمیصدا

 خبر گذاشتن و رفتن؟ یشدن و ب

 ترسمیم یش کمیصدا یاز بلند

 نروینکه پدر آن بیز فکر ااندازم و ایاتاق م یبه در بسته ینگاه 

 .ردیگیده شرم و خجالت وجودم را در بر میخواب

 دا کجا رو نگاهی: شن بعد گفتن حرفش رو به من میگوییدیاسیمحمد

 !نمت؟یبب یکنمی

 م: پاشویگویملتمسانه م یکشم و با لحنمی نگاه نگرانم را ب سمتش

 برو

 بد یلیخ یینجاینه ایشه ببمیدار ین االن بابام بیاسیمحمد
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 .شهیم

 پدرم بهت فکر آبرو و اعتبار خودت باش. مثال یستیفکر من ن

 .یاعتماد کرد اجازه داد بهم محرم بش

 دایرم شی: نمبا تعصب و احساس مالکیت بهم نگاه میکند و میگویید

 برام یلیخ

 .خبر باشم یهمسرم ب ک روز تموم ازین بود یسنگ

 خونه و گفتم ه امروز که اومدم دریرتیغ یلیاون پدرت اگه خ

 .بش بزنهین دختره عادت داره غیگفت: اید مینبا یستین

 یرتیغ یام بهت بده و بگه ب یک پیدرده محرمت نامزدت  یلیخ

 .بعدم بذاره بره

 یشد حاال حاال نمیه به مادرم ختم نمیدا اگه قضیبفهم منو ش

 دمتیبخش

 که ید شوم: اون کسیآیلبم م یکه رو یتوانم مانع پوزخندینم

 .که طلب کاره منم نه تو ین شده منم اون کسیتوه بهم
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خورد نگاه ینگاهمان در هم گره محودش را به من نزدیک کرد و 

ن یاس ینالم: محمد یلرزان م ییبا صدا. و نافذ او مخمور است یمشک

 ...من

 .میریگیدر زدن پدر با وحشت از هم فاصله م ییبا صدا

 مچ شان را گرفته یکه پنهان یه دختر پسر نوجوانیدرست شب 

 باشند

اق همچنان خاموش است با وحشت رو به محمد یاسین المپ ات

 .رهینه آبروم می: تو رو خدا برو بابام ببمیگوییم

 دا جانیم شیشرع کرد خالفزند: مگه ین آرام پچ میاسیمحمد

 .زمینترس عز

 نجا کهین مسائل حساسه مخصوصا ایا یبرو تو رو خدا بابام رو -

 .ن هاستیعمو ا یخون ه

 ؟یدا چرا در رو قفل کردیکوبد : شمیبابا باز به در 

 تو مشخص یها یف بچه بازید تکلین در رو امشب بایباز کن ا

 .بشه
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 مادربزرگ شوهرت یخونه یرفت یکه بلند شد یمگه تو سرخود

 ؟یخبر نداد یبعدم به کس

 .جان من برو محمدیاسینختم: یهر چه التماس بود در نگاهم ر

 دنیند، تصور دینشیکنند و همزمان عرق به تنم میمخ میدستان

 ر قابلیم غین در اتاقم آن هم مقابل چشمان پدر برایاسیمحمد

 . تصور است

 تو یرفتیگه گذشته اون زمون که مید: دیآیپدر م یباز صدا

 ؟یکردیرفتار مهر جوری و  یمهمون

 یشه مثل گذشته بری! نمیک خانواده معتبر شدیتو حاال عروس 

 ست که ازین مثل من نیاسیمحمد  یق بازیود و دم و رفد یپ

 .ن کارهات با چهارتا توپ و تشر بگذرهیا

 ن ین فرو بروم ایخواهد همان لحظه آب بشوم و در زمیدلم م

 !زند؟ین موقع شب میاست که پدر ا ییچه حرف ها

 دارم لطفاً ینالم: بابا من امشب سر درد بدیلرزان م ییبا صدا

 .مین مسائل صحبت کنیبعداً درباره ا
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 شتر فرویشتر و بین بیاسیمحمد یبابا اخم ها یبا هر جمله

 .رودیم

 نکن یدر رو باز نکن یخوایرم میشود: نه نمیال نمیخیبابا اما ب

 .زنمیمن حرف هامو م یول

 ن بار بخاطر تو اومدم پاسگاه و شنفتم دخترمیکه اول یاون روز

 به یولشکستم  یلیر شده خیدستگ یک مهمونیوسط 

 یکنه ثمره بین دختره میا یاوردم گفتم هر کار یخودم ن یرو

 .منه یتفاوت

 و دور چشم من د و بند شده یق یگفتم اگه ب

 ر منه احمقه که نتونستم به موقع یزنه تقصیگار میلب به س

 .مراقبش باشم

 سرت به سنگ ینم ک یتو رو به حال خودت رها کردم تا بب

 .خورهیم

 که محرم یدا خانم، شما از اون شبیرق کرده شاما االن اوضاع ف

 که بگم باشه اشکال یستیگه فقط دختر من نید ین پسره شدیا
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 . نداره

 .زم و دم نزنمیخودم بر یاحمقانهت رو تو یکه کارا

 اون برادرت یبرم. سر کار تا گند کار یکه صبح تا شب آخر عمر

 .تو ببندم یکارا یشهاب رو پاک کنم و چشم رو

 که از وجناتش معلومه از من برادرت هم یک مردیو زن حاال ت

 .دایمتعصب تره پس حواست خوب جمع کن ش

 است، ین کاف یاسیمحمد حق به جانب شدن ین حرفش برایهم

 .یدا از دست تو که آبرو برام نگذاشتیش زند: آخیپچ من یاسیمحمد

 کهلرد بیگین حرف ها نه تنها از در اتاقم فاصله میبابا بعد گفتن ا

 . کندیخانه را ترک م

 .دانستم انقدر حرف در دلش تلنبار شده استینم

 گذرد از دست کاریتفاوت از کنارم م یکه ب یدانستم پدرینم

 .من به ستوه آمده است یها

 .ن بار مقصر ماجرا من نبودمید، هرچند ایآمیش به درد یدلم برا

 م صورتم را غسلیزنم، اشک ها میه یر گریبلند ز ییبا صدا
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 . ستیم قابل شستن نیاهیانگار روس یدهند ولیم

 یکند، سپس با دستپاچگین ابتدا حاج و واج نگاهم میاسیمحمد

 !شده؟ یز دلم چیدا جان عزیند: شینشیمقابلم م

 .میخواستم امشب فقط باهم صحبت کنیمن م

 !پدرت؟ یا حرفای یاز من ناراحت

 ،خوردیآورم، نگاهمان که در هم گره میسرم را باال م

 رون و دستشیکند بینفسش را فوت م یفگن با کالیاسیمحمد

 .بردیلختش فرو م یداخل موها یرا چندبار

 نداره؟ یه شما تمومین گریال اله اال اهلل ا -

 کردمیدم احساس میترس یلیم : من امروز خیگویبا هق هق م

 .کنندیرفتار م ینجوریگران باهام ایکه د ادم بدی ام

 م بودیتو زندگ یبدبخت یطب دکتر هرچخواست تو اون میدلم م

 .ارمیرو باال ب

 .اما نتونستم راه گلوم رو بسته بودن
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شود،و با چشمان شرمنده اش در چشمانم میقرار تر  ین بیاسیمحمد

 مردم ومیدا، کاش من یس آروم باش شی: ه زل میزند

 .شدمیشرمندهت نم

 ین غلطیمادرم داره همچ یبگ یک زنگ بهم نزدیتو چرا 

 !نه؟کیم

 انقدر از یوا یبرد: وایش فرو میدوباره دستش را درون موها

 کار مادرم .ه رفتیاون موضوع به حاش  فرارت ناراحت شدم که اصال

 وغیرت  قاین کارش دقیکنم با ایخته، حس میر بدجور اعصابم رو بهم

 منو نشونه یمردونگ

 .رفته

 خور میمش خبر نداشتم قسم میک ذره هم از تصمی من اصال

 .دایش

 ن یاسمی یخواست برایکوته فکرم م یش که خالهیسال پ یحت

 .ستادمیت جلوش ایدکتر زنان بره با جد 

 ها به زن هستم، اون وقت یاحترام ین ب یمن مخالف سر سخت ا
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 ؟ ین مخمصه ایبفرستم تو همچ یدست یام زن خودم رو دستیب

 !نن کار رو توش انجام دادیکه ا یه اویالخراب بشه در اون ط

 نیم سنگیختم که کمکم پلک ها یاشک ر آنقدر

 .شودیم

 نجا نمون هایامشب ا محمدیاسینم : یگویم یبا خوا بآلودگ

 .فهمهمیپدرم عاقبت 

 تنم ینازک رو یکشم، سپس پتوتختم دراز می یرو

 .کشد و با نگاهش نوازشم میکندیم

 .خته استیبهم ر یش کم یده و موهایک اور کت بلند پوشی

 رم نگرانیم یرو برام باز کرد. حاال هم از در پشت عموت در -

 .نباش دخترک

 .دن خاتونیم د یا دنبالم بریم: فردا بیگویم یبا خواب آلودگ

 .بردیخوابم م د ویگویم یشنوم چ ینم

 دنم از جایزش نشسته با دیدا پشت میشوم، پارمیوارد باشگاه م

 !یدا شدیشود: چه عجب عروس خانم کم پمیبلند 
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 گذارمیک گوشه میام را یده بودم، کوله پشتیر دویمس در طول

 م: کل راهیگویم یورزش یم با کتانیض کفش هاین تعویو در ح

 .خستم یدم خست هیرو دو

 نجا برقراره؟یرم حمام این ساعتم ورزش کنم برم دوش بگیا

 

 

 .الت راحتیآره خ -

 . ن چت کردن استیروم، پرستو شاگردم در حیم یبه طرف تاتم

 .زنمیش میصدا

 ازاد بودن وقتم اکثر کلس یبرا محمدیاسینبا  یاز بعد نامزد

 .رقص باله یم را کنسل کردم به جز دو سه تا کلس خصوصیها

 به حلقه در دستم یم، پرستو نگاه ین گرم کردن هستیدر ح

 ؟یکرد یدا پس راسته عروسید: ش یگویاندازد و میم

 .دهم: بلهیکوتاه جواب م

 کارست؟ یرا بپرسد: شوهرت چخواهد سوال دوم یم
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 اندازد: خب بابایش را باال م یکنم که ابرویچپ چپ نگاهش م

 . دهیشوهر ند

 .خنددیسپس به حرف خودش م

 ! ؟یینجایزند : بعداز ظهر هم ایم میدا از آن طرف صدایپارم

 از اقوامم که یکی مالقاتد برم یم: نه بایگویدر جوابش م

 .مارستانهیب

 

 

 یلیرود: خیکند و به سمت رختکن ممیدداشت ای یزیدا چیپارم

 . خب دختر

 ینیب ماشیدر راه برگشت از باشگاه هستم که متوجه تعق

 .شومیم

 ن مدت باعث شده بودیافتم اتفاقات اید میامک وحیاد آن پ یباز 

 .آن ماجرا را به کل فراموش کنم

 ب یروم و با حس آنکه ممکن است توسط تعقیچند قدم م
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 ک سوپر مارکت که آنیشوم خودم را به داخل  کنندهام ربوده

 .اندازمیهست م یحوال

 ، مرد فروشنده با تعجب نگاهمنفس نفس میزنم

 .کندیم

 نیجلوه کنم به داخل فروشگاه رفته و در ب یعیبنکه طیا یبرا

 .روممیقفسه ها راه 

 کنم قطعیرم و دعا دعا میگین را میاسیهمزمان شماره محمد

 .نباشد

 

 

 .کشمیم ین نفس راحتیاسیتوسط محمد یگوش با برداشتن

 ک کاریکنم قطع نکن یخواهش م محمدیاسینم: یگویبا عجله م

 .دارم یمهم

 !زم؟یه عزیشود: قطع چین انداز میطن یمتعجبش در گوش یصدا

 افتاده؟ یچه اتفاق
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 نیاسید: محمدیگویشود ممین ییکه تناژش باال و پا ییبا صدا

 .کنهمیب یداره منو تعق یکی

 دم کردهیش تهدید باشه چند شب پیوح یکر کنم از آدم هاف

 .بود

 دایش یگید : االن میگو یم یگوش یاد توین با فریاسیمحمد

 !االن؟

 دختر؟ ییکجا

 . پل حافظ یکیسوپر مارکت نزد یم : تویگویدر پاسخش م

 .رسونمیبمون خودم رو م یهمون جا که هست -

 ؟یارن چیسرت ب ییحاال بال یچرا زودتر نگفت

 

 

 رم : باویگومیدهم و با وحشت یم را قورت میبزا ق انباشته در گلو

 .ترسم االنیم یلیکن وقت نشد بگم من خ

 رسونمیزم االن میخدا نترس عز ید: ایآیاش مکالفهپوف  یصدا
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 .خودم رو قطع نکن تو فقط

 ادش آمد که یفر یرا قطع کند صدا یسپس بدون آنکه گوش

 ع خودت هم همراهمیآماده کن سرن منو ید: سرفراز ماشیگویم

 .ایی

 .د: بله قربانیگومیک مرد که یدن یپا کوب یو صدا

 ک خانم در فروشگاهیکند، یواکنش تند او مرا وحشت زده تر م

 نمیبیم

 .کنممیک یار به او نزدیاخت یخودم را ب

 .ع برسدیسر محمدیاسینکنم یخدا خدا م

 ه یند که شبدار یساعت هم با من سر لجباز یا عقربه هایگو

 . کنندیالکپشت حرکت م

 

 

 شود و تازه بهیشتر میشتر و بیگذرد وحشتم بیشتر میهرچه ب

 .برمیم ینم است پیکه در کم یعمق ماجرا و خطر
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 حوادث اتفاقات وحشتاک را پشت هم مرور یه روزنامهیذهنم شب

 .شودیکنم و به عمق وحشتم افزوده میم

 .روممیروشگاه ف ین با سرعت جلویماش یدن صدایبا شن

 نم نفس حبس شده ازیبین را میاسین که قامت محمدیهم

 مانند انگار او هم .رسانم یشود با عجله خودم را به او میترسم آزاد م

 .من وحشت زده بوده

 .م شومیزش اشک هایتوانم مانع ریشوم، نمین میسوار ماش

 .راندیکند و با خشم مین سکوت میاسیمحمد

 .عقب نشسته است یهم صندل که همرامان بود یسرباز

 .راندیشان م ین به سمت ادارهیاسیمحمد 

 یلب ه  یکند و دست آزادش را رومی یک دستش رانندگیبا 

 .پنجره گذاشته

 آرام ییدارد با صدایکه نگه م یساختمان دادگستر یجلو

 ...خاتون مالقاتخواستم برم یم: من میگویم

 .میرمیبا هم  -
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 .رودمیگذارد و یم یسرباز همراهش احترام نظام

 .میشویم یاط بزرگ دادگستریبا هم وارد ح

 .است تا دادگاه یک کاخ باشکوه سلطنتیه یشتر شب یب

 ن به دادگاه خانواده رجوع کرده بودمیاز رام ییجدا یشتر برایپ

 .م نبودیش رویسه با کاخ پیآنجا قابل مقا  یساختمان ادار یول

 م ویکنیبود را رد مشباهت به بوستان ن یکه ب یاط بزرگیح

 ک ساختمان با شکوه چند طبقه که مشخص استی یجلو

 .میرسیدارد م یشده ا  یاما بازساز یمیقد یمعمار

 .نیاسیمحمد یکنیکار م یخفن یچه جا -

 دا منتقلی: خودمم جدزند یمحو م یلبخند

 یم توید رو گزارش بدید وحید تهد  یم باینجا عجله کن بریشدم ا

 .کنن روند پرونده درج

 ارشد ساده گزیدک تهیاندازم: مگه یم را باال م یا برو یبا تعجب تا

 !داده داره؟

 دید : بله تهدیگومینکه نگاهش را به سمتم برگرداند یبدون ا
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 .کردن هم جرمه خودش و مجازات داره

 یته دلم خال یم کمیشومی یسوم اتاق بازپرس ی با هم وارد طبقه

 .شودیم

 هستند حداقل یقیو دق یخشن، جد یااصوال بازپرس ها آدم ه

 .در کارشان

 تواند او راینکنند بازپرس م یدر روند پرونده همکار  یاگر متهم

 ن شغل کامل خشک بدونیتحت فشار هم قرار دهد، بنظرم ا

 .رحمانه است یانعطاف و ب

 .نبوده است ین حداقل در مواجهه با من آدم خشکیاسیاما محمد

 ک اتاق کاملیوسط  یز بزرگ چوبیک میم، یشویوارد دفترش م

 .ساده

 .یحقوق یتنها کتابخانه وسط اتاقش هم پر است از کتاب ها

شالم را . ستادهیا یکم ی گردم، پشت سرم در فاصلهیبه عقب برم

 یم: چه دفتر کار قشنگیگومیعادت پشت گوشم فرستاده و  مطابق

 ! یدار
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 :دگذاریگوشم م یگذارد و او را رومیدستش را پر شالم 

 دیندازیداره که مثل م ین خانوم ها چه قشنگیدونم گوش اینم

 .رونیب

 شم را کمیدستش تشو یگذارم، گرمایدستش م یدستم را رو

 ید کار یدونم تو هم نبایگه رو نمید یکند: گوش خانوم هایم

 . رونیذارم بیم یراحت یمن برا یول یباهاش داشته باش

 تو من و ناراحت یراحتا دهد: امیآرام گوشه صورتم را نوازش م

 !کنهیم

 یآزاد  یل خودم را برایشوم، من دالمیره یبه چشمانش خ

 .حجاب داشتم

 ستن که بخوانینبیمار روانی  یک سری ممرد محمدیاسین -

 .مید بزنیگه رو دیم هم دیدا

 به تاپ و شلوارک زن غرببه یکس ییاروپا ینگاه کن تو کشور ها

 .ت ندارهیحساس
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م نه اروپا من به اطرافم یرانیتو ا : مانوازش میکنه با نگاهش صورتم و

 .شممیکنم و حساس ینگاه م

 ....اشت -

 رم ویگیکه به در خورد حرفم را درز م یتقها یبا صدا

 .داردیبه عقب بر م ین گامیاسیمحمد

 .شودیوارد اتاق م یک دختر چادریشود و میدر باز 

 .رودیم م در هم فرویدختر اخم ها  یآشنا یدن چهرهیبا د

 .ده امیآورم آن دختر را کجا دیکنم به خاطر نمیهرچه فکر م

 شتر بریدن دختر هم شَکم را بین بعد د یاسینگاه محمد یفگکال

 .زدیانگیم

 ام ید : پیگویدهد و میر لب به دختر میز یمن سالیاسیمحمد

 .د رو نشونم بده تا گزارش بدهمیز وحید آمیتهد  یها

 کند، از نگاهش حسیم را لمس م یپانگاه کنجکاو دختر سر تا 

 .رمیگیم یبد

 که متضاد با نگاه پر خشمش است دستش را یسپس با لبخند
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 ! د؟یدا خانوم باشید شیم شما باد: سالیگومیآورد و یجلو م

 از همان یکنم، حس بدیبا نوک انگشتانم دستش را لمس م

 .کنمیافت میلمس در

 یعصب یرا با حالت خورد، دستشین میاسینگاهم دوباره به محمد

 .بردیش فرو میدر موها

 مکند: سالیرسا توجهم را به خودش جلب م ییدختر با صدا

 .نیاسیمحمد یبا هستم دختر خالهیدا خانم من زیش

 ش به گوشمیکه صدا یه درست همان لحظ ه ایو همان ثان

 ر زهرآلود در قلبم فرویشود هزار تیل میرسد و در سرم تحلیم

 !ن؟یاسیفتر محمدبا در دیرود، زیم

 ان پنجهیشال بلندم را در م یدهم و پرهیبزا ق دهانم را قورت م

 .فشارممیم یها

 زیم یک پرونده رویم و او یگو یم مه سالیشب  یزیر لب چیز

 .گذاردین میاسیمحمد

 .ن پرونده مزاحم شدمینشون دادن ا یبرا -
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 نجاید: الزم نبود تا ایگومین نگاهش به من است و یاسیمحمد

 .اره یتا ب یک سرباز بد یبه  یتونستید میایب

 از یکی یاورد رو ینکه خم به ابرو بیزند و بدون ایم یش خندین

 .ندینشمیها  یصندل

 ش خط و نشانیاندازم و برامین یاسیمعنا دار به محمد ینگاه 

 .کشمیم

 از یکیگذارد: درباره یز میم یدستش را رو یبا پرونده تویز

 .شماست هاست که متهم یزندان

 ز بعدایم ید روید: بذاریگویم یسرد و جد ین با لحنیاسیمحمد

 .کنمیمطالعه م

 .سیبرگه اتفاقات امروز رو بنو ید : رویگومیسپس رو به من 

 کنم، عطرمیکه به دستم را داده را بو  ییار خودکار طلیاخت یب

 . آن خودکار نشسته حتما خودکار مخصوصش بود یدستانش رو

 !چرخاند: بد موقع مزاحم شدم؟یمت من مبا سرش را سیز

 دایط کاره شینجا محیند: اینشیز کارش مین پشت میاسیمحمد
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 .ن اومده بودیهم یهم برا

 خشم از حضور یدانم پایلرزش دارد، علتش را نم یدستم کم

 .ش یا اتفاق چند لحظه پی مبا بگذاریز

 .ح به من بدهکار استیک توضی محمدیاسیندانم یفقط م

 ند چادرش را مرتبیبیرا م محمدیاسینرفتار  یسرد یتبا وقیز

 دیمطالعه کرد یشود: پس وقتیبلند م یصندل یکند و از رویم

 .خداحافظ زنم فعالیدوباره سر م

 ین پرونده را با ناراحتیاسیبا و بسته شدن در محمدیبا رفتن ز

 .دایکشد: شیز جلو میم یکند و خودش را رومیپرت  یبه کنار

 !شده یرم: نوشتم چیگیرفش مبرگه را به ط

 بدون آنکه آن را رها کند من را به سمت یرد ولیگیبرگه را م

 .ح بدمید بهت توض یکشد: بایخودش م

 .وجود نداره یحیتوض -

 .نکن یال اله اال اهلل لجباز -

 .شنومیخب م -
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 .ن تا بگمیکند به مبل: بشیاشاره م

 بایمن فقط زد: یگویبرگه انداخته و: م یبه رو یسرسر ینگاه 

 .کار تو زندان یاز همکار هام برا یک یکردم به  یرو معرف

 .کنم ینه و متوقع نگاهش میدست به س

 !ن؟یخب هم -

 .شهیوقته پ یلی؟ ماجرا مال خیبشنو یچ یانتظار دار -

 . یگفتید بهم میبا -

 مم خانم انقدر مهم نبودیآورد: تسلمیم وار باال یدستش را تسل

 .که بگم

 ان ساعتیگه پایم ساعت د یاندازد: نیبه ساعت م ی سپس نگاه

 .قات خاتونم مالیخواد با هم بریو دلم م یادار

 نش را به سمتمیکولر ماش محمدیاسینم. یشوین میسوار ماش

 .چرخاند یم

 .خوردیم ممه به گردنیشال ن یباد خنک از ال

 . بندمیدهم و چشمانم را میه میتک یسرم را به صندل
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 .یدا خانم هنوز که تو لکید: ش یآیبندش مبستن کمر یصدا

 یک پسر بچ هیه یکنم و به چشمانش که حاال شبیسرم را بلند م

 .نگرممیخطا کار شده 

 یول یمادرت سکوت کردم چون تو مقصر نبود یدرباره ماجرا -

 .تفاوت بگذرم یتونم بیت ازم نمیپنهان کار یدرباره

 زانیش آویلب ها کشند ویگر را در آغوش م یش هم د یابرو ها

 .کردم انقدر مهم باشهیشوند: خب جدا فکر نمیم

 ن حرفش واقعایرم ایگیدهانم م یکنم و جلویدستم را مشت م

 که ین دختریاسیمحمد یار است: این و حرص در بیسنگ

 هم خاطر یلیرن و از قضا خیخانوادهت قصد داشتن برات لقمه بگ

 کردم مهمیفکر نم یگیخواهته اومده شده همکارت حاال م

 باشه؟

 کند: حقمیدرون چشمانش معصومانه تر نگاهم  یپسر بچه

 .شما یدار

 ؟یحاال چرا انقدر مظلوم شد -
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 به یساطع شده از دستش حس خوب یرد، گرمایگیدستم را م

 .دهدیوجودم م

 یم سخت بود ولیبرا یکم یبا آن حوالیراستش وجود ز

 .است یهودهایدانستم قهر و دعوا کار بیم

 .مارستانیم بیرم بعد بریک دوش بگیم اول خونه من یبر -

 من یزان شدن لب هاین بار نوبت آویشان ایدن اسم خانهیبا شن

 ز دریداشت که امروز همه چ یبا من سر لجباز ییبود، خدا گو

 ن با مادرشیاسیدادند که من به همراه محمدمیبه دست هم 

 .مواجه شوم

 .ت رو ندارمدن مادرید یمن فعل آمادگ محمدیاسین -

 خام و رست یشود، مانند قهوهاین تلخ میاسینگاه محمد

 .گزدیکه زبان را م ینشدها

 خالفبر یرد ولیخشمش دامن من را بگ یانتظار دارم ترکش ها

 پرد و نگاهش را بهیرون مینه اش بین از سیغمگ یتصورم آه

 .اندازدیسمت پنجره م
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 .خاتون ساکنم یمن چند روزه خونه -

 .چسبدیم را به فرق سرم میم از تعجب ابروهایاگر بگودروغ نبود 

 !چرا؟ -

 !دن دارد؟یپرس یعنیکند، که ین و معنادار نثارم میسنگ ینگاه 

 گرانیستم که از اشتباه دین میمن آد یدونیخودت خوب م -

 .تفاوت بگذرم یب

 من خوب یمکان ساده بود، ول ییک جا به جاید در ظاهر یشا

 آجر یگفت، جانش براین که میاسیمد د محیس یدانستم برایم

 یرود و با هر کدام از درختانش خاطرها میبه آجر آن عمارت 

 .چه یعن یدارد رفتن و دل کندن از عمارت 

 شیکه پدر بزرگش آن را بنا گذاشته بود و سالها پ یاز عمارت

 یهرکدام از فرزندانش درخت یکرده و برا یپدرش آن را بازساز

 .کاشته بود

 یاگر هر صبح درختش را که زمان گفت، اصالین میسایمحمد

 ند روزش آغازیتنومند نب یکوچک بوده و حاال درخت ینهال
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 .شودینم

 شه در خاک آنیاو خودش هم مانند درختان باغ عمارتشان ر

 .ش مشکل بودیخانه داشت و دل کندن برا

 ن را وادار بهیاسیان او و مادرش گذشته که محمدیحال چه م

 !ب استیعج کندن کرده

 شود،یم ینگاهم به صورتش طوالن

 .گود افتاده است یر چشمانش کمیز

 مارستان شده ویر تخت بیگذرد، حاال که خاتون اسمیاز ذهنم 

 ن با مادرش شکرابیاسیان محمدینجمه همراه و پرستارش و م

 ز کردهیشه عزین پسرک هم یا یصبح به صبح جلو یچه کس

 !گذارد؟یصبحانه م

 پزد؟یم یظهر ادار هاش نهار خانگ یبرا یچه کس

 دوزمیزند نگاهم را کنده و به جاده مین را که میاستارت ماش

 گرش را یکند و دست دمی یک دستش رانندگیشه با یمانند هم

 .دنده گذاشته یرو



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

905 
 

 ! ؟یکنمیکار ینهار و شام چ یبرا محمدیاسین -

 :کندین دراز میداشبورد ماش یک برگه رو یدستش را به سمت 

 .کنمین آشپزخونه هست، صبحانه هم خودم درست میا

 محترم که کنارت نشسته تو ین آقاید اعتراف کنم ایهرچند با

 .نکرده یشرویشتر پیمرو بیعمرش از ن

 !یوفتیخودت در ن یحاال به خاطر من با معده -

 .ستیدا فقط به خاطر تو نیش -

 که نکه غرورت خورد شده، صد بار خودم رو لعنت کردمیبخاطر ا

 مون یچرا حو اسم به دل زنم نبوده و هنوز چند روز از نامزد

 .یینجور جایده شده به اینگذشته پاش کش

 .ستین وسط فقط غرور تو نیا یول

 من اون روز از کار مادرم مرده و زنده شدم، من خودم انقدر

 !کنمیدارم ازدواج م یو شعور دارم بفهمم با چه زن یمردونگ

 !ا نه؟ی که زنم دوشیزه هست

 من سرک یزندگ ی هن مسئلیتر یمادرم حق نداشت تو خصوص
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 .بکشه

 اون کار رو یشدم و جلویکاش اون روز زودتر متوجه م

 .گرفتمیم

 با نگاه و لبخند محبت امیزی بهش زل زدم.

 ابراز محبت یک باربرایچرخد: چه عجب بانو یسرش به سمتم م

 !دیش قدم شد یپ

 :شودیار کج میاخت ینج لبم بدهم و کیرون مینفسم را محکم ب

 .مون بشمیار پشیدر ب یحاال انقدر لوس باز

 .دهدیدهانش حرکت م یپ رویدست آزادش را به نشانه بستن ز 

 ز با چشمانشیخندم و در جوابم او نیز مین حرکتش ریاز ا

 .خنددیم

 اب نبودند و او هرگاه بایش همانند گذشته ها نایگر خنده هاید

 ناب یچند بار از آن لبخند ها ید روز یشا م ویشدیهم مواجه م

 .کردیخرجم م

 دنشید یشتر ها لبخندش همچون حلل اول هر ماه بود برایپ
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 .یدیکشید روز ها انتظار میبا

م م، با باز شدن در اتاق ب سرعت نزدیکیرویبا هم به طبقه باال م

 میشود.

 نکه چرا این کار را کرده نمیشوم. یابتدا متوجه علت ا

 تیم دلم گرم حمایف شانه ها یدن مادرش و لرزش خفید اما با

 .شودیاو م یها

 . کشدیبا مرا هم همراه خودش میرود و تقرین جلو میاسیمحمد

 دهیه را نادیستم، به خاطر حال او وجود مرضیایمقابل خاتون م

 .رمیگیم

 اربا آن نگاه زهر د یآورد، حتمیدن من خم به ابرو نیاو هم از د 

 .از رو بسته است ر را همیشمش 

 . دهدیسرد به مادرش م یمن سالیاسیمحمد

 .تان شدهام یمتوجه ناراحت یعنیزند که یخاتون پلک م

 ن شده ازیه تون سنگیسا ید: حاجیگویه رو به پسرش میمرض

 .یریگینم یمادرت خبر
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 نبود که مقابل من به مادرش یشناختم مردین را میاسیمحمد

 .ن کندیتوه

 .کندیند که در جمع سر صحبت را باز مداین را میاو هم ا

 کند و کنار تخت خاتونیر لب استغفار مین زیاسیمحمد

 دونن که بدونیق میانقدر من رو ناال اویال یند: اهالینشیم

 ر سوالیسرخود آبرو و اعتبار من رو ز یمشورت با من و با کار ها

 .برنیم

 . شهشتر شکسته نیجدا بشم تا حرمت ها ب الیدم از و یبهتر د

 مارستانیب یکشد و سرش را به سمت پنجر هیم یخاتون آه

 .چرخاندیم

 گه عمرم رو کردم آردم رو الکیک نود سال سنمه. دیمن نزد -

 .ختمیکردم و الکم رو آو

 ایگو یم ولرو بشکن ینخواستم دل کس ین مدت زندگیتو ا

 .زدم ین کاریناخواسته دست به همچ

 .شوم یش نم یمتوجه حرف ها
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 اندازد ویمعنادار م یه خانم نگاه یکشد، به مرضیم یآه باز هم

 برات نبودم هرچند تو یه من مادر شوهر بدیدهد: مرضیادامه م

 .دیو خواهرت در حقمون ظلم کرد

 ندازم بهمینه ها و کدورت ها رو دور یکهمه ی یمن آخر عمر

 .یدا بذارید رو تو دست شیکه خودت دست س یشرط

 رد ویگیند دست مادربزرگش را مکیم یمصنو ع ید سرفهایس

 سر ما یه تون روید : خاتون انشاهلل سایگومیمهربان  یبا لحن

 .مستدام باشه

 ز رو حلید گذر زمان همه چینه و کدورت ها هم نباشینگران ک

 .کنهیم

 !دا؟یسرش را به طرفم چرخاند: مگه نه ش

 ه خانمیورود آنقدر غرق در حضور مرض یم، لحظ هیآیبه خودم م

 .سپردم یم که حال و احوال خاتون را به دست فراموششد

 .ستمیایسرش م یروم و باالیبه طرف تختش م

 ه مامان بزرگید شبیگلدار سف یو روسر یراهن صورتیبا آن پ
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 .امرزم شده استیخداب

 رم: خاتون جون انشاهلل زودیگیان پنجه میدستان زبرش را در م

 یپزمیبرامون آش  یایم یشمیسر پا 

 باد کرده و یچشمانش کم یزند، پا میکم جان  یلبخندخاتون 

 .م خط و خطوط انداخته یگونهها و پلک ها یآثار گذر عمر بر رو

 د: منیگویاحساس رو به خاتون م یسرد و ب ییه با صدایمرض

 که یبه دل ندارم، از روز ینهایک یساله از کس یلیخ

 ن هیکهمه یر دادم ین رو در آغوش گرفتم و بهش شیاسیمحمد

 .ن رفتیو کدورت ها از ب

 بچه یجز خوشبخت یزیچ یوقته از زندگ یلیمنم  سالمه خ

 .خوامیهام نم

 انگار احترام به ید بوده ولیخود س یکردم فقط برا یاگه کار

 .ف شرع و قانونپسرم شده خال یبرا یسنت ها و نگران

 خشن یکم ید، سپس با لحنیگومی یر لب نچ محکمید زیس

 شت رید ب ینکه هنوز سر موضع اشتباه موندیز اکند: ایاضافه م
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 .ناراحتم

 د بلکهیکرد یاحترام یدا بیشما با اون کارتون نه تنها به ش 

 .د یر سوال بردیمن رو هم ز یمردونگ

 د بهیبود حق نداش ت ین من و زنم شخصین مسئله کامل بیا

 .دیمو خراب کن یمادرانه زندگ یدلسوز یبهون ه

 داد آمادهیه خانم که نشان م یرت مرضدن رنگ سرخ صویبا د

 جر و بحث کردن است و حال خراب خاتون با اخطار اسمش را

 .یک وقتیشه ید آروم باش حال خاتون بد میخوانم: سیم

 دستان خاتو ن ینگرد سپس سرش را ر ویبه خاتون م با شرمندگی

 .گذارد یم

 اسرین و شوهرش و محمدیاسمیبا به صدا درآمدن در و ورود 

 اهویشلوغ و پر ه ییخودش را به فضا یو متشنج آنجا جاج

 .دهدیم

 ند دور خاتون جمعیآین خان و همسرش میبعد محمدحس یکم

 .میشویم
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 فیش تعریسال پ ینذر یاز ماجرا یاسر خاطرات خنده داری

 .کندیم

 شودیز وارد اتاق میجوان با قد و قامت ر یهمان لحظه پرستار

 یزند : واینه میدست به س یراحتت در اتاق با نایدن جمعیبا د

 ژه اومده بخشیو یمار تازه از مراقبت هاینجا چه خبره؟! بیا

 .دیشه، لطفاً انقدر دور تختش رو شلوغ نکنیدوباره حالش بد م

 کند تایرود، پرده را کنار زده و آن را باز میبه سمت پنجره م

 .اتاق ت ازه شود یهوا

 .ردیگینم یهشدار پرستار را جد یکس

 یآورد سپس گوش یفش منوپادش را در میهرا از داخل کز

 م ید : همه بریگویم کرده رو به همه میلش را داخلش تنظیموبا

 .رمیقاب عکس بگ یتو

 .میستیامیعکس  یب تویهمه به ترت

 ار اشک در چشمانمیاخت یزند، بیر مینظ یب یخاتون لبخند

 .د یآیک عکس میچل یشود و صدایحلقه م
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*** 

 » دخاتون مر «

 .کندیدا نوشته و ارسال میش ین برایاسین را محمدیا

 او یبیند، قرآن جینشمیجان مادربزرگش  یسپس کنار جسم ب 

 .خواندیالرحمن را م یآرام سور ه ییدارد و با صدایرا برم

 احساس درد کند، یچقدر راحت جان داده بود، بدون آنکه ذرها

 د شیس یبرامه جان ین یدر خواب، شب قبلش هم با همان صدا

 .خوانده بود یمیقد یشعر

 یرا خواننده یهم از حم یتی، چند بیش ا ز حافظ خواندو سعدیبرا

 .زمان شاه خوانده بود یمیقد

 داشت دور از ییخاتون آن روزها که جوان بود و سر پر سودا

 و پخشیکه راد ییترانهها یچشم حاج صادق پدرش گاه

 . دادیکردند را گوش میم
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 ن پدر بزرگش گفت، همانیاسید محمد یاتش با سبعد از خاطر

 .ن را از او گرفته بودندیاسیکه اسم محمد

 د و صبح کهیقلبش را خورد و آرام دراز کش یسپس قرص ها

 .دار نشد که نشدیگر بینش حاضر شد دین بر بالیاسیمحمد

 کشد که خانه باغ کوچک و دنج خاتون شلوغیطول نم یلیخ

 .شودیم

 .ندیآین و همسرش و دختران میساول از همه محمدح

 .ه و خواهرش و دامادشان حاج فتاحیبعد مرض

 .کنندیاسر را خبر میآخر از همه محمد

 .اسریمحمد

 .شود خاتونش را از دست داده باشدیباورش نم

 .اعتماد شد یخودش ب  ید به گوش هایکه خبر را شن یلحظ ها

 کیاز نزد ن شد و به خانه باغ آمد تا خودشیبا عجله سوار ماش

 . ندیز را ببیهمه چ

 .شودین میگذارد، قلبش سنگ میپا که به درون خانه باغ 
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 .دلش گذاشته باشند یک کوه غم روی ییگو

 کیند یبمیرود، دوست دارد هر چه یلرزان جلو م ییبا گام ها

 .کابوس باشد

 ن ویمحمدحس یدن لباس مشکیرود، با دیجلو تر م

 .زدیریم نه فروین، قلبش در سیاسیمحمد

 اش را حس یکس یو ب یمیتیآن لحظه است که با تمام وجود 

 .کندیم

 کند بهیگردد، دنبال خاتون است! باور نمینگاهش در جمع م

 .وان هاش را رها کرده باشدیطفل د ین راحتیهم

 وانهاش حاال تنها همیخواند، طفل دمین نام یشه او را به ایهم

 .شده بود
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 ون تنهایلرزش بدون اشک بدون شکند، بدون یمردانه بغض م

 .کندیبغض م

 ک نفر زومی یخورد، رویدوباره مردمک نگاهش ناباورانه چرخ م

 .شودیم

 .دند یهمزمان قلبش را گز یکند هزاران مار کبریحس م

 .ردیگیچشمانش را م یکشد و جلویش زبانه میخون در رگ ها

 نید: ایگویکند و با دندان چفت شده میدستش را مشت م

 !کنه؟یم ینجا چه غلطیک امرد

 دارد، از مرگیبلند به سمت حاج فتاح قدم بر م ییبا گام ها 

 پاک یه منحوس او در خانهیک روز نگذشته که سایخاتون هنوز 

 .و امن خاتون وارد شده است

 ن سالها حضورش را همه جا تحمل کرده بود، به اسم حاجیدر ا

 میرا  یه هر کارل بودن به خودش اجازیفتاح بودن و بزرگ فام

 .داد
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 ن بر سرش آواریسهمگ یخواهد خشمش را همچون طوفانیم

 اد بکشد و اوین جمع فریان ا یخواهد گناهانش را در میکند، م

 .شودمیر یاس یش توسط کسیان راه بازویدر م یرا رسوا کند. ول

 .ندیبین را میآورد محمدحسیسرش را که باال م

 .ن ها بودیترزیش عزید برایکه بعد از س یمرد

 .خرج کرده بود یش پدریبرا یواقع یکه به معنا یمرد

 !اسر؟یمحمد یکجا راه کج کرد -

 یر برهوت که سالهاست رویک کوی یخشک، به خشک ییبا صدا

 وپا گذاشته ت ینیبی. مگه نمید: حاج  یگویده م یباران به خود ند

 !پاک خاتون؟ یخون ه

 !نداره؟دن اسمش رو یادت رفته خاتون تحمل شنی

 ک صخره امواج پر تلطمین خونسرد درست مانند یمحمدحس

 کند: حرمت نگه دار داداشمیانه راه متوقف یاسر را در میمحمد

 ادت نرفته که همون خاتون چقدر مهمون نواز بود؟! که اگهی
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 گفت بهش؟یزد نه نمین خونه رو میدشمنش در ا

 

 

 و بلند نعره ستدیا یزانو م یزد، رو یرمیاسر درخود فرو یمحمد

 .زندیم

 !به خود گرفته بود یاش فعال ماض ییچه زود خاتون تنها دارا

 .کردیم یقت نبود خاتون به او دهن کجیحق

 ن آنقدر آشفته حال است که متوجه آمدن برادر ویاسیمحمد

 . ستیخواهرانش ن

 .خواندیتخت خاتون قرآن م یهمچنان باال

 .ده بودندشد به سردخانه بریم یخود خاتون را ساعت

 که پدرش رفته یکند، مانند روزمی یقراریزد نه بیرینه اشک م

 .داردیبود هر چه غم دارد در خودش نگه م

 . رسدیدا زودتر از خانوادهاش به خانه باغ میش

 . اج داردیشه به او احتیشتر از همین امروز بیاسیداند محمدیم
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 شنودیخاتون را که نم یعطر هل چا یشود، بومیوارد خانه که 

 .کندمیار بغض یاخت یب

 

 

 نسبتا بزرگ جمع ییرایک درون پذیاقوام دور و نزدهمه ی

 .شدهاند

 یت چایان جمعیبا میرضا است و زیعل ن بدحال درکناریاسمی

 .کندیو خرما پخش م

 .رودیدا به استقبال میدن شیزهرا با د

 با یبا جمع دارد ول یبگیدا از همان بدو ورود احساس غریش

 .شودیآرام م یا کمدن زهرید

 ن کجاست؟یاسیمحمد سالم -

 !کند : نشسته تو اتاق خاتونیزهرا به راهرو اشاره م

 !ست؟ین کار چیط بهترین شرایداند در ایدا نمیش
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آرام زمزمه  دیآمیرسد، به طرفش ین به داداش میاسمین لحظات یدر ا

 :کندیم

 !یداداش رو امروز تنها نذار

 .دهدیاش را نوازش مینیاس بی شود عطر خوشیوارد اتاق که م

 » ف بودیمردن ح  ی، خاتون برا«ن زن ید، ایگومین را قلبش یا

 !رفت یش فرزندانش نمیک خانه بود کاش از پیستون 

 وزش یآهسته به آهستگ ییدارد، با صدایبه جلو بر م یچند قدم

 د: باورمیگوین میاسیش گوش محمدیپ یم صبحگاهیک نسی

 !شه خاتون رفته باشهینم

 . کندیدنش احساس آرامش میگردد، با دیدا بر میبه طرف ش

 ینگرد، موهاین را میاسیصورت محمد یدا با دقت اجزایش

 گود افتاده و مردمک یچشم ها یشان شدهاند، پایکه پر یلخت

 .از خون شنوار باشد ییایه است که در دریشب یق یچشمانش به قا

 .لباسش هم نامرتب است یق هیشه یهم خالفبر

 .شودیاسنش پر پر میمحمد یآشفتگ یدلش برا
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 ن درازیاسیمحمد  یق هیرود، دستش را به سمت یجلو تر م

 .کندیم

 یکند و دستش را رویتاخورده آن را صاف و مرتب م یلب ه

 .گذاردیصورتش م

 

 

 دهد،یقلقلک م یزبرش پوست کف دستش را کم یش هایته ر

 .دهدین را نوازش میاسیمحمد یبا شست گونه

 .دوستت داشت یلیاتون خخ -

 .دنشیگذشت، اومدم دیت مون میک روز که از محرمی

 آورد، کنارم نشست و گفت: تو یبادوم یهل و حاج یبرام چا

 .ه برام فرق دارهین با بق یاسین پسرام خاطر محمدیب

 .امرزمیندازه هم شوهرت خدا بیم یاد محمدعلیهم منو 

 .ز دل خاتونهینکه  سالشه هنوز هم عزیبا ا

 .دایمبادا حواست به پسرم نباشه ش
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 .یارید بیس یرزن پشتته اگه خم به ابرویآه من پ

 ن دنبال حقشین پسرم مظلومه، نه مثل محمدحسیاسیمحمد

 .بلده یگریا غیاسر یره نه مثل محودیم

 .کنه مادر ییدا نذار احساس تنهایمراقبش باش ش

 چشمش نم اشک یشود گوشهمیش که تمام یحرف ها

 .ندینشیم

 

 

 .کندین نم اشکش را پاک میاسیزد، محمدیقبل آنکه اشکش فرور

دلش  یسبک یبرا یکند کمیاو فرصت منزدیک میکند. واخودش را به 

 .زدیاشک بر

ک شب ین بعد یاسیباالخره محمد دلداری دادن هایش باعث میشود

 متورم از یبا چشمان یداریب

 .رودیسبک فرو م یبه خواب هیگر

 .کشدیدراز م یمبل راحت یاندازد و رو یک گوشه میکتش را 
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 .کندیم یک هال به او دهان کجیسرد و تار یفضا

 ش از حد به لپ تاپیحوصله چشمانش را که از نگاه کردن ب یب

 .بنددیده خشک شده میر باران ندیک کویه یشب

 ان دارد، ذهنش مانند امواج خروشان ویجر میدر سرش اما سونا

 .خورندین سو تکان من سو و آیا به ایرحم در یب

 با رفتن ییکند، گویم ییشتر احساس تنهایشه بیحاال از هم

 .ک تنه همه کسش را از دست داده استیخاتون 

 کردیم یها را ببخشد، هرچه سع یین تنهایتوانست مسبب اینم

 .ش بودیاز او در زندگ یفراموشش کند باز اثر

 .کشدیافکارش م یخط رو یسوت کتر یصدا

 یآمده کند که صدا یک قهوه فوریخودش  یا براشود تیبلند م

 .شودیبلند م یر گوشیغام گیپ

 دم چند روزه باین شنیاسیدام، از محمدیاسر شیم داداش سال

 .یمعده تون قهر کرد

 ما یارم در آپارتمانت در روین میریامشب برات دلمه پختم، با ش
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 !که؟ یکنیباز م

 ست ندارد حاال حاالا نه؟! دویباشد  کالفهداند از آمدنشان ینم

 یرات شود و از طرف ییاش دستخوش تغ ییها آرامش و تنها 

 .کندیتاب ترش مین خانه بیسکوت سرد ا

 .گذاردیدم م یش چایمهمان ها یشود و برایال قهوه میخیب

 دا را به اویرد و آمدن شیگمین را یاسیمحمد یسپس شماره

 .کندیم یادآوری

 د: پسیگوید میلرزمی یمکه از خنده ک یین با صدایاسیمحمد

 !باالخره کار خودش رو کرد؟

 :دیگویمتعجب م

 !کار؟ یچ -

 .نجایاد اینکه بیا -

 ! دیا سیشما هم ب -

 امیحتما م -

 کین یا قرار نبود امشب را مثل تمام ایزند گویدستش را بهم م
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 .کند یک خانه سپ ریهفته در سکوت تار

 بود، یدا راضید از آمدن شیتواند دروغ بگویبه خودش که نم

 ش را داشتهیبودند که هوا یکسان یخاک  یا ین دنیحداقل در ا

 .باشند

 ییرایک هال کوچک و پذیکند، یرا روشن م ییرایپذ یالمپ ها

 .ک پله از هم جدا شدهاندیکه با 

 کوچک، اما یادیک آشپزخانه زیک اتاق دارد و یخانهاش تنها 

 .کندیت میاش کفایمجرد یزندگ یبرا

 شه مرتب و منظم است ویمجرد، هم یاکثر پسر ها خالفبر 

 یر کردن خان هاش بیتم ینجمه برا یهفتگ یالبته سر زدن ها

 .ستیر نیتاث

 شود و درمیفن از آشپزخانه کوچکش خارج یبا به صدا در آمد آ

 .کندیرا باز م

 در دستشان یک قابله روحین با یریدا و شیکند، شیدر را باز م

 .اندستادهیمقابل واحدش ا
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 ن دختر واقعایشان نشسته است، ایلب ها یدندان نما رو یلبخند

 !ش متفاوت استیها یدور و برهمه یبا 

 !م؟ یصاحب خونه مزاحم نباش سالم -

 

 

 آورد: من و به زور آوردنیرون میدا بین سرش از پشت شیریش

 .اسریآقا 

 د مراحمیید: بفرمایگومیزند و میطنت شان یب ه ش یاسر ل بخندی

 .دیتهس

 یدید: د یگومیدا یدهد و رو به شمیش را باال ین ابرو هایریش

 از حضور دو تا دختر یشه کدوم پسریبهت گفتم ناراحت نم

 شه؟یمحترم مثل ما دلخور م

 ن کندیریبار ش یخواهد کلفتمیگردد و میر نصفه رفته را بریمس

 که بخاطر یتپل یلب هاش و لپ ها یدن لبخند رویکه با د

 .شودیل انداخته بودند نظر عوض مهوا گ یسرد
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 خواهد او رامیاست، دلش ن ین دختر دوست داشتنیریش

 .ل قصد سر به سر گذاشتن او را داشتیبرنجاند، هرچند آن اوا

 .اد ین هم بیاس ید گفتم محمدینید بش ییبفرما -

 .ت اوستیدا نشان از رضایبر ق نگاه ش

 .ادیدم ازش بخوام بیترسمیراستش من  -

 

 

 د کهی؟! شما و سیاسر است که تعجب کند: از چیبار نوبت ن یا

 د؟ین حرفها رو نداریا

 کاناپه یرنگش و گذاشتن آن رو ین در آوردن پانچ مشکیدر ح

 خاتون یهاش برا یکرد از دلتنگمید: امروز برام درد دل یگویم

 دم خسته باشه و بخاطر من نتونهیادش ترسیز یگفت و مشغله

 .ارهینه ب

 کند تا سکوت خانه بشکند: خبیون را روشن میزیتلواسر یمحمد

 ن تعارف ها ندارم اگه خستهید از ایالتون جمع باشه من و سیخ
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 .گفتمیبود به من 

 که به تن دارد را در یپشم یال آسوده شال و مانتوین با خیریش

 .آوردیم

 ش یپاها یکه چاق یده و ساپورتیراهن مردانه گشاد پوشیک پی

 .کشدیرا به رخ م

 یلیخ یند ولینشمیاندامش  یرو  یلحظها یبرااسر ینگاه محمد

 .ردیگمیزود نگاه 

 

 

 سرش یمه را رویدهد همان شال نصف و نیح میترج یدا ولیش

 .نگه دارد

 ن است و قرار است حاال حاالیاس یمحمد یباالخره عروس خانواده

 خواهد دربارهاش گمانیچشم در چشم باشد، دلش نماسر یها با 

 .دبد کنن

 ل ینشان تشکین جمع دوستانه بین اولیاسیبا آمدن محمد
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 .شودیم

 رت ویهرگز غ ید مذهب ین با وجود عقایاسینکه محمدیدا از ایش

 .جا ندارد یتعصبات ب

 اسر شام ببرد انتظاریمحمد یم دارد برا یکه گفت تصم یوقت

 .حسادت به خرج بدهد یداشت مردش کم

 ت کردیوامش احساس رضادر عوض از محبت او نسبت به اق یول

 .و از او تشکر بابت به فکر بودنش

 .شودیدا وارد آشپزخانه کوچک آپارتمان میش

 .ده شده استیار مرتب و منظم چیبا وجود اندازه کوچک بس

 

 

 .دیدلمه ها را درون بشقاب چ

 .گذاردیکمک دو برادر را تنها م ین به بهانهیریش

 ید: وا یگویآرام م ییدادا با صیدن شیبا ورود به آشپزخانه و د

 ک لکیچقدر بچه مثبته آخه، کل خونهش اسر ین محمدیدا ایش
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 .شهیدا نمیگرد و خاک پ

 .سه کن با اتاق من که بازار شام استیحاال مقا 

 کند تا ازیزند، سپس دست دراز میم یمحو یدا لبخندیش

 یچشم مچ نگاه طوالن یگر بردارد که از گوش هیف دیآبچکان ظر

 .ندیبیاسر میبه محمد ن رایریش

 چاقش موقع حرف یگردد، گونههاین به طرف خواهش برمیریش

 چقدر توپه انگار خدا یکلش رو نگاه آبجیخورد: هیزدن تکان م

 . ن بشر وقت گذاشتهیسالها رو خلقت ا

 نیا ید هم خوبه ها ولیرود: البته آقا س یدا میسپس کنار ش

 .گه استیز دیک چیاسر یمحمد

 

 

 زند، سپس در نوشابه را همیش میبه پهلو ینج ضرب هادا با آریش

 .دختر یاریدر ب یز بازیاوردم هیکند: تو رو نیباز م

 مثل یکیخندد: خلقت خدا رو نگاه یم ین نخودیریش
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 .متحرک یم مثل من چربیکیکل یاسر خوش هیمحمد

 میکیست ینا که خلقت خدا نیاهمه ید : یگویم یدا با دلخور یش

 .خودش اندامش رو ساختهمثل من با ورزش 

 . ین کار کن بلکه آبش کنیا یرو یز بازیه یتو هم جا

 . زندیشکمش ضربه م یبا دست رو

 د یا نبایخوردند: بعضمی یاسر هر دو تکانیمحمد یدن صدایبا شن

 ادید ازشون ز یشن، انقدر خوبن که بامیف یرن، حیم بگیرژ

 .یداشته باش

 چاق و ینان که گونه هازند، آنچیدندان نما م ین لبخندیریش

 .خورندیتپلش تکان م

 .اسریکنم آقا ین فکر رو میمنم هم ید: وایگویسپس با ذوق م

 

 

 اسرید: خب شما محمدیگویباز کردن سر صحبت م یسپس برا

 !اسر؟یا آقا ی یخطاب بش یراحت تر
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 طان و خوشین دختر شیا ییدهد، گومیش را باال یاسر ابرو ها ی

 .آن شب ندارد ین وحشت زدهیریبه ش یزبان شباهت

 .بگو یاسر راحت ترم، شما هرجور دوست داریا یمن  -

 .بردیم ییرایدا بدون توجه به آن دو ظرف غذا را به پذیش

 ز یشود.با برخورد ظرف به مین متوجه آمدنش نمیاسیمحمد

 !ن دو تا کجا رفتن؟یشود: ایدا میتوج هش جلب ش یش هایش

 .اومدن و کمکت کنن مثل ها

 .ند: گرم صحبت شدنیچیف ها را مظر

 که به آشپزخانه نگاه یکشد و در حالیم ین آهیاسیمحمد

 .یلیتنهاست خ یلیاسر خید: محمدیگویکند میم

 هیش بقیاسر در عمارت پیشود که چرا محمدیدا کنجکاو میش

 ! کند؟ینم یزندگ

 

 

 خصمانه ین موضوع زده بود، نگاه هایدرباره ا ییالبته حدس ها
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 .دور نمانده بود یش چشم کسیاماد خانواده از پرضا دیعل

 !اسر چرا از عمارت قهر کرده؟یداداش  محمدیاسین -

 ازاسر یاندازد: محمدیبه آشپزخانه م یم نگاه ین نیاسیمحمد

 خانواده مخصوصا حاج خانم عوض یرفتارش با اعضا ینوجوان

 .شد

 رابطه اش با خانواده و مخصوصا یباعث شد ول یدونم چینم

 .ر کردییه و بچه هاش تغیله زکخا

 ل بهیاز همون موقع به بعد تبد ین دوستش بود ولیرضا بهتریعل

 .ک هم شدنیدشمن شماره 

 ...ن بدتر شدیاسمیرضا از یعل یبا خواستگار ین دشمنیا

 یرضا بشه ولینبود زن عل ین راضیاسمیظاهراً بخاطر سن و سال 

 .بود یگه ایدر باطن مسئله د

 

 

 چ یاسر رو دارم نتونستم هیحکم برادر و بزرگتر محمد نکهیمن با ا
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 .بره رو بفهممیداره رنج م ینکه برادرم از چیوقت علت ا

 کند، هرچند قبل مرگ خاتون پاسخیکشد و سکوت میم یآه

 در یادیباز هم مجهوالت ز یاز سواالتش را گرفته بود و ل یلیخ

 ..ذهنش بود

 ن ویاسمیادش با یز یه، تفاوت سنیعلت غم نهفته در نگاه مرض

 .پدرش قبل مرگ یالبته حسرت ها

 ن حفظیریم دارد فاصله خودش را با ش ینکه تصمیاسر با وجود ای

 و یبرساند و موجب ناراحت یب یکند، تا مبادا ناخواسته به او آس

 ف زبان دخترکیدا شود، باز هم حرید و شین سیکدورت ب

 .شودینم

 شود دریم یقهایند دقند چ یبیکه به خودش آمده و م یطور

 ن صحبتیریستاده و دارد درباره خودش با شیآشپزخانه ا

 .کندیم

 چیآمده و توجهم را به ه یچ وقت از دختران چاق خوشش نمیه

 .کردندیوجه جلب نم
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 ش مانندیبرا ن اصالیریاست که ش ین باریشود اولیمتوجه م

 تندارد و تنها آرامش و حس مثبجسمانی گر جاذبه یدختران د

 .کندیافت میاست، که از او در

 کی من را به چشیریدارد ش ید چه اشکالیشیش خودش اندیپ

 .ندیق ببیرف

 تواندیخود حنا را دارد م یاو که برا

 .ک دوست قبول کندین را به عنوان یریش

 کند، ممکن استین نظرش را عوض میریاما نگاه درخشان ش

 یاشت اشتباهکه دارد برد یز یمحبت آم یدخترک از رفتار ها

 .بکند

 !تو فکر؟ یرفتاسر یشد  یچ -

 !چید : هیگویتر و سرد تر قبل م یجد ینگرد و کمین میریبه ش

 .دیش سیمن برم پ
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 .خوابدیک مین مانند کیریپوف شاسر یبا رفتن 

 !نداره یتعادل روان ن پسره اصالیا ید: وایگویدر دل م

 .زنهیمپسم  ینجوریک بارم ایاد جلو یده و میک بار نخ می

 داین خودش را به شیاسینند و محمدینشیدور هم سر سفره م

 ن دستپخت خودتهیزند: ایر گوشش پچ میکند و زیک مینزد

 !خانوم؟

 ن برده و پاسخیاسیمحمدرا نزدیک دا سرش یش

 مین یدست به آشپز یدهد: بله دستپخت من نابه هر وقتیم

 .برم

ش از دستش در ن روز ها کنترل احساساتیا.شودیر و رو میدلش ز

 .رفته است

 :دیگومین یاسیگذارد و به محمدیمقابلشان م ین ظرفیریش

 .دید داداش سییبفرما

 نگرد، خوبیدهد و به برادرش میش را باال میاسر ابروها یمحمد 

 .با دلمه ندارد یانه خوبیداند میم
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 زند و رو به دختر ها بایاسر میبه محمد ین چشمکیاسیمحمد

 کمیبا دلمه ندار یانه خوبی: راستش من مندیگوینگاه منتظر م

 .خورمیدا خانم میمقدار بهخاطر ش

 .مانند میخندند و منتظر یز میدختر ها ر

 کند،یغذا را مزه مزه م یدارند، کمیک لقمه بر مین یاسیمحمد

 را کنار هم ینیریو ش یخاص ترش ین بار است مز هیاول یبرا

 .کندیتجربه م

 حاج آقا نظرتد : خب یگومیدا با لبخند یش

 گمد به حاج خانم ب یگذارد: بامیلقمه دوم را با ولع درون دهانش 

 . ن بکنهیریش یدرباره غذها ید نظریک تجدی

 عاز دلمه بردارد، ول یافتد تا لقمه ا یاسر هم به صرافت میمحمد

 .ز به هوس انداختهید در خوردن او را نیس

 دیآقا س زند:یکنار گوشش پچ م ین با ذوق کودکانه ایریش

 ! خورد؟یشماره دو شما نم
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 خاص چشمانش و ینگرد، زاللین میریاسر به چشمان شیمحمد

 .دهدیبه او م یت خاصیصورت با نمکش جذاب

 رد: بهتره شروعیگین نگاه میریدا از شیش یمصنو ع یبا سرفه

 .میکن

 کرده است که یش را خالیباً نصف ظرف غذاین تقریاسیمحمد

 .کنمیتون رحم نمد: وگرنه من بهیگویم

 چاق و شکم گنده یها ین بازاریه ایکم کم شب ید داریس -

 .دیشیم

 د: منیگویگذارد و مین میاسیشکم محمد یدا دستش را رویش

 .مرده و شکمش عاشق مرد شکم دارم، اصال

 .دهیدختر شوهر ند یکند: واین صورتش را جمع میریش

 .شودیشان بلند م یخنده یصدا

 ن همیریدا و شیدهند، شیکاناپه لم م یا روهر دو برادر بعد غذ

 .کنندیسفره را جمع م
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 ن دو تا چرا اصلیزند: امیدا پچ یش گوش شین با تعجب پیریش

 تعارف نزدن که ظرف ها رو بشورن؟

 شانه باال یکیپلست یدن دستکش هاین پوشیدا در حیش

 ن جون ؟یریبگم ش یاندازد: چیم

 ید تویشون نداده مردم باادیمرد ساالره،  یلین مادرشون خیا

 .کار خونه کمک کنه

 ادین شیب ین تفاوت فرهنگیاندازد، ایش را باال م ین ابرو هایریش

 .ن او را هم نگران کردهیاسیو محمد

 د: داداش یگوین میاسیرود و رو به محمدیم ییرایبه طرف پذ

 .دین ظرف مشترک تون رو بشوریدا بکن اولیشما برو کمک ش

 .شوندین متعجب میریدو از صراحت ش دا هریاسر و شی

 کاناپه بلند یزند و از رویدر جوابش م ین لبخندیاسیاما محمد

 .چشم خواهر زن جان یشود: به رویم
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 د تا به حال دستیکشد بگومیرود، خجالت یدا میبه طرف ش

 .د نزدهیاه و سفیبه س

 

 

 ست ویمرد در آشپزخانه ن ید کرده بود جا یمادرشان بارها تاک

 .مرد افت دارد یخانه برا یام کارهاانج

 ین حرف برده بود ولیبه اشتباه بودن ا یهرچند خودش پ

 .نه شده بودیدر رفتارش نهاد یفرهنگ مرد ساالر

 !کار کنم؟ یستد: خب من چیایدا میکنار ش

 د: چهارتا بشقابیگوین کف مال کردن بشقاب ها میدا در حیش

 .خوادیک قابلمه کوچک کمک نمیو 

 .مین شما رو فرستاده که مثل با هم تنها بشیریشبنظرم 

 یختن چا ین چند استکان برداشته و مشغول ریاسیمحمد

 .کار نمونمیزم تا بیبر یشود: پس من برات چایم

 .شیدرباره اتفاقات چند روز پ -
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 جادیپرد: نکنه باز مزاحمت برات ایان حرفش میبه م یبا نگران

 !کرده؟

 ده و بلندشیکش یرد، ابرو هانگین مردش میبه چشمان خشمگ

 .ش چفت هم شدهاند یدهاند و دندان هایگر را در آغوش کشیهم د 

 

 

 .بیده نه تعقیاز تهد ید، نه خبرینه نگران نباش -

 کیکند میشود، فرصت یت صورتش ممتوجه باز شدن عضال

 .ردیر نظر بگیگر مردش را زیبار د

 شه کتیارد، همبه تن د یو شلوار پارچه ا یراهن ساده سرمهایپ

 دزنمیش را که ساده کوتاه کرده رو به باال شانه یپوشد و موها یم

 یکند و رویظرف ها دستانش را پاک م یدا بعد از آبکشیش

 یخودشان چا ین برایاسیند، محمدینشمیپشت اپن  یصندل

 ریدرباره اتفاقات اخ یخانم چ یستد: نگفتیایزد و کنارش میریم

 !؟یبگ یخواستیم
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 !دیوح ید ها یتهد درباره -

 .شودید در هم جمع میدن اسم وحین از شنیاسیصورت محمد

 یکند: بازم کاریک شده و فکش را صفت میش بهم نزد یابرو ها

 !کرده؟

 خوامیم یدهد: نه ولمیشود. سر تکان یدا متوجه خشم او میش

 کنه؟ید م یداره منو تو رو تهد یبدونم سر چ

 

 

 ک یش را نزدیاستکان چا شود،میباز  ین کمیاسیصورت محمد

 .خاتون را دارد یها یعطر چا  یآورد، دلش هوایم ینیب

 .کندمیدا منتظر نگاهش یش

 بهت یحید توضیاون اتفاقات نبا  ید: درباره یگوین میاسیمحمد

 .و محرمانه است یبدم، چون کامل سر

 :دیگومیگذارد و مین یاسیمحمد یبازو یدا دستانش را رویش

 !؟یماد ندارنگو که به من اعت
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 رد و نوازشیگیدا را میشود، دست شین سخت میاسیمحمد

 . د: حرفشم نزن دختریگویم یجد یبا لحن یدهد ولیم

 خواهد خشم را ازیکشد، ممیاش  یشانیپ یرو یدا دستیش

 ه آدمین من حق دارم به عنوان یاسیخودش دور کند: محمد

 ! شم؟ید میبدونم چرا دارم تهد

 !خوانیم ین چن از میها ک یاون عوض

 ان گفتن و نگفتن مرددید، میگویم یر لب نچین زیاسیمحمد

 .است

 

 

 بزنم، فقط بدون یتونم حرفید: نمیگوین حال سر بسته میبا ا

 .زم هدفشون منمیستن عزیدنبال تو ن

 ش را آبیدهد، استکان چا میرون یب کالفگیدا نفسش را با یش

 .شودیحرف از آشپزخانه خارج م یکشد و ب یم

 .تفاوت باشد ین بیاسیمحمد یاعتماد یتواند نسبت به بیمن
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 .ش گران تمام شده بودیرشان برایدر هر صورت مکالمه اخ

 .بردیم ییرایزد و به پذیریگر مید ین دو استکان چایاسیمحمد

 .ل استیموبا یاسر هر دو در گوش ین و یریسر ش

 ن یریآوردنش به خانه و ش یاسر مشغول چت کردن با حنا بر ای

 !اسر با دوستش صبایمشغول صحبت درباره 

 ریم دید: لباس بپوش بریگوین میریبه ش یدا بعد خوردن چایش

 .وقته

 دا جانید: کجا ش یگویل را کنار گذاشته و میموبا  یاسر گوشی

 .تازه سر شبه

 

 

 ین میاسیدلخور به محمد ین سر کردن شال، نگاهیدا در حیش

 اهم همراهم اومده مامان و بابن یریر وقته شیگه دیاندازد: نه د

 .میر بریشن دیناراحت م

 ممنون که یلید، خیکند: خب حق دارمیشتر اصرار نیاسر بی
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 . دایش یاومد

 .شده کالفهدا ین در اثر رفتار شیاسیمحمد

 رسونمید: میگومیدا یدارد و رو به شمینش را بریچ ماشییسو

 .ر وقتهید

 مچ دستش ران یاسیخواهد امتناع کند که محمدیدا میش

 !فهیا ضعینگرد: حرف نباشه همراهم بمیرد و در چشمانش یگیم

 .خندند یکنند و ممیاسر همزمان بهم نگاه ین و یریش

 ست وین سوار دویرین و شیاس یم شده همراه محمدیدا تسلیش

 .شوندمین یاسیشش محمد

 .ش ببردیدا را براید شیخودش پرا محمدیاسینشود فردا یقرار م

 .هر سه سکوت کردهانددر طول راه 

 

 

 اده یخواهد پمیدا هم یشود، شیاده مین پیریدر خانه ش یجلو

 :شودمین یاسیرومند محمدین  یر پنجه هایش اسیشود که بازو
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 .ن حرف دارم باهاتیبش

 .دهدیدا میبه ش یحیاز سبحان سر بسته توض یبدون بردن اسم

 یدا هر اتفاقید: شیگومیدا را محکم فشرده و یسپس دست ش

 !؟یدیفهم یکنیچه کوچک چه بزرگ افتا منو خبر م

 دنیدهد، سپس بعد بوسید تکان مییبه نشانه تا یدا سریش

 .شودیاده مین پین از ماشیاسیزبر محمد یگونه

 شود، مشتشیجنب هاش دلخور م ین از احساسات بیاسیمحمد

 .گردندیکند و به سرعت به خانه باز میرا جمع م

 .ب سوت و کور شده بودیعجکه در نبود خاتون  یخانه

 .گذاردیک ماه باالخره پا به عمارت میبعد از 

 از ید، ولیکشین عمارت پر م یا ید دلش برایدروغ نبود اگر بگو

 .ر بودیش دلگ یآدم ها

 

 

 گذارد ویاط میده درون حیخشک یبرگ ها یش را که رویپا
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 دوباره یکند جانیعطر درختان شکوفه زده را استشمام م

 .ردیگیم

 ش هین عمارت ر ین درختان در ایکند خودش هم مانند ایحس م

 .دارد

 ویالاط دلباز خانه یدر ح یچ عجله ایآهسته بدون ه ییبا گام ها

 .زندیچرخ م

 آمد با میبه باغچه  یدگیرس یکه ماهانه برا یباغبان یمشت

 .دیک سیعل سالمد: یگویچشم گذاشته و م یدنش دست روید

 نهال تازه یمشت سالمک یدهد: علیجوابش را م یبا مهربان

 ؟یآورد

 ، خدایکه و وقت درخت کاریدهد : نوروز نزد یپاسخ م یمشت

 .رفتم که نشدید میامرزه مادر بزرگتون رو خونه اون هم با یب

 قرار ماهانه اونجا سر جاشه، هر ید: مشتیگومین یاسیمحمد

 د بدم مبادا باغ خاتون بعد یبگو بهت کل یبر یوقت خواست

 .دش خراب بشهنبو
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 .رودیرد، به سمت خانه میگینبود خاتون م یادآوریدلش از 

 یمشغول تماشا ییراین وسط پذین و دختر محمدحسیاسمی

 .ون هستندیزیتلو

 ن ازیاسیدر هر دو ذوق زده از حضور محمد یبا باز شدن صدا

 .پرندیجا م

 به تن دارد، ییطل یبا گل ها یراهن بلند مشکیک پین یاسمی

 !خونه؟ ید برگشتید: داداش سیآیبه استقبال برادرش مبا ذوق 

 عمو جون یرود: وایش میبه آغوش عمو یزهره هم با خوشحال

 .ک ذره شده بودی. دلمون برات یچقدر خوبه برگشت

 طنتیبود و نسبت به زهرا ش یو مهربان یزهره دختر احساسات

 ن بیه زن برادرش زیزهرا درست شب یداشت، از طرف یشتریب

 .کردیو خانمانه تر رفتا م یجد

 !حاج خانم کجاست دخترا؟ -

 :کندیباال اشاره م ی هزند و به طبقیم یزهره با خنده چشمک

 .مادر تو اتاق خودشونن عمو یملکه
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 کمتر یتو رفت یکند: از وقتیل مین حرف زهره را تکمیاسمی

 .رونیاومد بیم

 م بربوسد و به طرف پله ها قدیزهره را م یشانین پیاسیمحمد

 .داردیم

 که ید: داداش مامان هر شبیگو ین میاسم ینکه باال برود یقبل ا

 ک چشمش خون، تو رویک چشمش اشک بود ی یشما نبود

 .دیخدا بابت اون اتفاق دعواش نکن

 :دهدمیوند ین ابرو بهم پیاسمین برآشفته از حرف یاسیمحمد

 خواماد داده که بی یاحترام یبهم ب  ینگران نباش خواهر من، ک

 .نیبه والد یاحترام یانجامش بدم؟ اونم ب 

 د به م ادرم یدونم نبایمه مین و مذهب حالیخونم، دیمن قرآن م

 ام به خاطر اشتباهش مواخذهاشیکمتر از اف بگم اون وقت ب

 کنم؟
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 کم نگرانمید من ید داداش سید : ببخش یگویر مین سر به زیاسمی

 .فقط

 

 

 پاشد ویش میه رونان بخش بیاطم ین لبخندیاسیمحمد

 کم درباره گذشته حرفمیقراره فقط با ه ید: نترس آبجیگویم

 .میبزن

 توجه به او به سمت اتاق یشود، ب ین متوجه حرفم نمیاسمی

 .داردیحاجخانم قدم بر م

 !ست؟یمادرش چ یاز رفتار ها یداند علت بعضیگر میحاال د

 .زندمیدن به اتاق چند تقه به در یبا رس

 احساساتشهمه یبر  یشود، باز دلتنگیخانم که موارد اتاق حاج

 .کندیغلبه م

 توانست همان بازپرسمیخانواده هم  یکاش در مواجهه با اعضا

 داد نهیکه با عقلش حکم م یو با ابهت داداگاه باشد همان یجد
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 .با احساسش

 در برابر مادر خطا کارش یجنب ه یتوان کرد که دل بیاما چه م

 .ف بودینرم و لط

 . کشدیم یقیگذارد نفس عمیدرون اتاق مادرش م پا که

 

 

 .بود ین اتاق جاریشه در ایعطر گلب هم

 ن باریهزارم ین برایاسیدن چهره الغر و زرد محمدیه با دیمرض

 فرزندانشهمه ی ین را سوا یاسیفرستد، یبه خودش لعنت م

 !نیاسمی یدوست داشت حت

 یسائل کاراز خانه و م ین در اثر داغ خاتون و دوریاسیمحمد

 .کردیرا تحمل م یادیفشار ز

 .چشمانش گود افتاده بود یالغر و زرد شده بود و پا

 .ستین صورت پسر تازه داماد من نیشد، ایاندیه با خود میمرض

 !یرود: پسرم چقدر الغر شدمیجلو  یکشد و چند قدمیم یآه
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 کند و او را در آغوشیسپس دستش را دور کمرش حلقه م

 .کشدیم

 نگرد، بهیه میمرض یسالخورده یبا ولین به چهره زیاس یمحمد 

 .که دست خوش گذر زمان شده بود ییبایز

 

 

 بود با تاتو یکه مدت  ییبایز ی، ابرو ها  یده مشکیکش یچشم ها

 یبا گونه ها یش را پر کرده بودند و صورت استخوانیخال یجاها

 .گرد

 ش وکنار لب ین و چروکهایبود با همان چ ییبایمادرش زنگ ز

 .نیچشمان غمگ

 ...حاج خانم خاتون قبل مرگش -

 !؟یپرد: قبل مرگش چیکند، رنگ از رخ حاج خانم میمکث م

 .کند: ال اله اال اهللیر لب زمزمه مین زیاسیمحمد

 من خبر یک عمره ازش واهمه دا ر یکه  یزینترس مادر اون چ 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

953 
 

 ! هیدارم چ

 هد ودیافتد، آب دهانش را قورت میه به لرزش میدست مرض

 .ندینشیچوب متحرکش م یصندل یرو

 زانو نشسته و در چشمانش یمادرش رو ین مقابل پایاسیمحمد

 !شود: من پسر مونس و پدرم درسته؟یره میخ

 

 

 چکد، عادت ندارد مقابلیصورتش م یرو یقطره اشک سمج

 اد اشکش را در آورده ین روزها زیپسرش ا یه کند ولیگر یکس

 .بود

 .از زبون خاتون در رفت نوجوان بودم یوقت  -

 چ وقت هم بهیستم، هیچوقت برام مهم نبود که پسر شما نیاما ه

 .اوردمیروتون ن

 ن ادامه ندهد، کاش آنیاسیلرزد، کاش محمدمیه یمرض یچانه

 .خاطرات تلخ گذشته زنده نشود
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 !؟ یدینپرس یزیچ وقت چیچرا ه -

 . نیریش اجازه خاتون رفتم اتاق دخترش ینوجوان بودم ب یوقت  -

 دم کنار عکسیعکس مونس رو د یمیقد  یعکس ها یقاط

 .ن با شکم باد کردهیمحمدحس

 .ر قابل انکار بودیشباهت من و مونس غ

 

 

 در آخر گفت که منم یاز خاتون سوال کردم، اولش طفره رفت ول

 دم و شما بهمیاسر چند ماه بعد تولدم مادرم رو از دست میمثل 

 .دیدیر میش

 اتاقش قصد دارند یوار هایا در و دیشود، گویته مه بر آشفیمرض

 .او را ببلعند

 ؟! نکنه بخاطریاالن گفت یچ ید: برایگوین میاسیرو به محمد

 که  سال تر و خشکت کردم یاز من یخو ایاون دختره م

 !؟یبگذر
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 بردیشوند، ل بش را به داخل دهانش فرو میش گره کور م یاخم ها

 ؟یمنو شناخت ینجورید: ایگومی یو با ناراحت

 کند ویه میشود، پشتش را به مرضمیش بلند  یزانو ها یاز رو

 شیاز رفتار ها یکند، دلشوره و نگرانیم یطول و عرض اتاق را ط 

 . مشخص است

 .ت دم آخر خاتون بودین حرف وصیعلت گفتن ا -

 شود، بهیره میمادرش خ ید و به چشم هایگریسرش را باال م

 .شان پا به عمارت گذاشته استدنیشن یکه برا ییحرف ها

 ...د ویخاتون ازم خواست حللش کن  -

 رساند،یه را به اوج میمرض ین مکث نگرانیکند همیمکث م

 هین که حاال درست شبیاسیداند چگونه در برابر محمدینم

 .دیاستد و از گذشته ها بگو یشده بود ب یپدرش محمدعل

 نیاسمیا و دیش یزگیدوش ینکه شما انقدر رو یگفت علت ا -

 .ید، غفلت اونه گفت ازت بخوام حللش کنیت داشتیحساس

 گذارد،یصورتش م یکشد و. دستش را رویق میعم یه آهیمرض
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 .گذردیاتفاقات آن روز ها از مقابل چشمانش م

 نکه قول داده بود مادرش را مواخذه نکند،ین با وجود ایاسیمحمد

 ک پسری کندیفراموش م یرد، لحظه ایگیبه خود م یجد یلحن

 .است در برابر مادرش

 .قت استیشود که به دنبال حقمی یرحم یو ب یبازپرس جد

 .خاتون رو بدونم مادر ین حرف هایخوام علت پشت ایمن م -

 !صحبت کنه؟ ینجوریباعث شده خاتون ا یچ

 جناب بازپرس؟ یکنمی ییمنو بازجو یدار -

 

 

 و بارود یعقب تر م ید، کمیآیعضلت صورتش از انقباض در م

 تو گذشته یتونم بپرسم چید: میگویم تر میبه مراتب مل یلحن

 ن یشما و خاتون وجود داشته که خاتون بخاطرش احساس د

 ! کرده؟یم

 .ن تا برات بگمیکجا بشی -
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 مادرش یکه کنار پنجره و مقابل صندل یمبل ین رویاسیمحمد

 .ندینشیقرار دارد م

 ح اتفاقاتیتوضکند به یبندد و شروع میه چشمانش را میمرض

 .گذشته

 .پدربزرگت بود یان، کارگر حجر ههایپدرم حاج صادق محمود

 شناختنش و آبرویک کارگر ساده بود تو بازار مینکه یبا وجود ا

 .ت داشتیاهم یلیت براش خیثیو ح

 بودو زود حرف مردم رو باور ینیز و دهن بیپدرم مرد تند و ت

 .کردیم

 

 

 ن خان پدربزرگت به سفریاسی شروع شد که محمد یماجرا از وقت

 م هیول یاهل بازار براهمه یبرگشت پدرم و  یحج رفت و وقت

 .دعوت کرد عمارتش

 دا همسر تو سر پریه شیک دختر  ساله بودم و درست شبی
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 .داشتم ییسودا

 بود من دور یاون روزا که دخترا سرشون گرم هنر خونه دار

 .رفتمیخارجه م یچشم پدرم به کلس زبان ها

 یرا و مهستیو آهنگ حمیراد یدم پا یدیچشم بابا رو دور م یتوق

 .دادمیگوش م

 نما و تئاتریرفتن به س یایبافتن فرش رو یبه جا یدار قال یپا

 .بافتممیرو  یآنچنان یها یو مهمان

 یهمون مهمون یدم دلم تویپدرت رو د یکه محمدعل یدفعه اول

 .پدربزرگت بود یم هیول

 

 

 پدرم خالفده، بر یا دیل کرده و دنی، تحصباید و زیک جوان رشی

 مثل ید، محمد علیپوشیم یراهن شلوار پارچ هایشه پیکه هم

 .اون روزگار کت و شلوار و کراواتش به راه بود یاکثر جوان ها

 .زندیآن خاطرات م یادآوریح از ینرم و مل یلبخند
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 زدمیش مید. به هر آب و آتیدار اول دلم براش لرزیتو همون د -

 .نمیدوباره بب یرو به بهونها یمحمدعل تا

 از یالک ید هایآقام تو بازار تا خر یبرا یاز بردن نهار خونگ

 .بابات یپارچه فروش

 .اما اون مغرور تر از اون بود که بهم توجه نشون بده

 ینکه از حاج یکرد. مخصوصا ایشتر مجذوبم مین غرورش بیهم

 داره و زبان یلت دانشگاهیتحص یبابا شنفته بودم محمدعل

 .خارجه بلده

 عشقش از سرم یدم که سوداید یمحل یب یانقدر از محمدعل

 .افتاد

 

 

 یراه خونه به بازار چندتا جوان الت و ب یک روز توینکه یتا ا

 .راهم رو گرفتن یعقل بودن جلویو ال سرپا

 داد و یصدا یخواستم بهم تعرض کنند، که به صورت اتفاقیم
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 .دیبود رس یکه اون حوال یحمدعلمن به گوش م یاد هایفر

 .ع خودش رو بهم رسوند و ازم دفاع کردیسر

 ن بار همیر خاکستر عشقم دوباره شعله ور شد، ایاون روز آتش ز

 . یشتریبا شدت ب

 یکردم و دنبال بهونه ایه میوانه ها شده بودم دائم گریمثل د

 .دنش بودمید یبرا

 ن بهیریکت شکوچ ینامه نوشتم و دادم عمه یچند بار یحت

 .دستش برسونه

 .ین جوابیغ از کوچک تریاما در

 پدرم رو زد یخاتون در خون ه یک روز زمستونیبعد  یچند ماه

 .انیمحمود یک حلقه اومد سراغ دختر بزرگهیو با 

 

 

 منفرد ینیبه پا شد، پسر ارشد خانواده حس ییما غوغا یتو خون ه

 .دختر حاج صادق یاومده بود خواستگار
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 .ارمیخودم ب یجرأت نداشتم به رو یوشحال بودم ولخ یلیخ

 بزرگتر ها شروع کردن به صحبت کردن و رفت و آمد، اول خاتون

 .خانواده یه ا عضاین و بقیاسیمحمد یو خواهرش اومدن بعد حاج

 از یآوردن پارچه رفته بود فرنگ، حاج یبرا یاون روزا محمدعل

 هم رفته بود یلفروش محمدع یران برایآورد ایآلمان پارچه م

 .واردات پارچه یکارها یپ

 ج هینن، در نتیگه رو ببیرسم نبود قبل عقد دختر و پسر هم د 

 .مهم نبود یانقدر ینبود محمدعل

 غام داد کارشیپ یقرار مدار ها که گذاشته شد، محمدعلهمه ی

 دختر یابت یتو آلمان دچار مشکل شده و از خاتون خواسته بود، ن

 .کنهحاج صادق رو عقد 

 یر اومدن محمدعلین دیپدرمم موافقت کرد چرا که نگران بودن ا

 .ل رو فراهم کنهیفام ییاوه گوینه یزم

 

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

962 
 

 ابتیو خاتون به ن یکوچک برگزار شد و حاج یک مهمونی

 .پسرشون منو عقد کردن

 .ش خون و دنگ و فنگ االن نبودیش رسم بر آزما  یسال پ 

 خودش یاومدن محمدعلخوند تا بعد  یعقدمون رو هم خود حاج

 .کنه یرسم

 یاون طرف چند هفتها  یهم گذشت کار محمدعل یروز ها از پ

 .دیطول کش

 . رانیدرخواست داده بود تا باالخره برگشت به ا یچند بار

 یبیوجودم رو ذوق عج یران هم هیخبر برگشتش به ا یوقت

 .گرفت

 عقد خاتون از حاج بابا اجازه گرفت تا باالخره بعد سه هفته که

 .نمیام شوهرم رو ببیبودم به عمارت ب  یمحمدعل یابتین

 ردایک د یاز اتاق ها رو هم برامون آماده کرد، قرار فقط بر  یکی

 .کوتاه بود
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 ل شدنیبشه و بعد هم در صورت تکم یتا بعد عقدمون رسم

 .بر پا یجهاز من عروس

 ادهکه خاتون برامون ام یسر و صدا به عمارت اومدم، به اتاق یب

 .کرده بودم رفتم

 .ک اتاق بزرگ دورش چندتا تشکچه و مخده بودی

 .از تشکچه ها به انتظار همسرم نشسته بودم یکی یرو

 م چادر سر کردم و روبندم زدم تا بعد گرفتن رو نمایبه رسم قد

 .چهر هام رو نشون آقا داماد بدم

 نکه باالخرهیشد تا ایشتر میگذشت دلشورهام بیهر لحظه که م

 یبا چهرها یک ساعت محمدعلید و بعد یان رسیتظار به پاان

 .بشاش وارد اتاق شد

 به تن داشت و موهاش رو آب شونه یاون روز کت و شلوار مشک

 .کرده بود

 .ستادمیجان زده شدم و مقابل پاش ایبا ورودش به اتاق ه
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 د ویلرزیشتر میشتر و بیومد دلم بیکه به سمتم م میبا هر گا

 .ختیریقلبم فرو م

 در ییک گردنبند طلیستاد، از داخل کتش یدستش مقابلم ا

 .آورد

 !برات ببندمش؟ یدمیآروم زمزمه کرد: اجازه  ییبا صدا

 دل رزون گردنبن یتونم قسم بخورم بند دلم پاره شد، با دست هایم

 .روبنده رو گرفت و باال زد یرو گرفتم و اون با آرامش گوشه

 !یخودم شدر لب گفت: باالخره مال یسپس ز

 من جا خورد، یدن چهرهیسرش رو باال آورد با د یوقت یمحمدعل

 !؟یینجایبه عقب برداشت و گفت: تو چرا ا میچند قد

 اون چادر گلدار و یمن که تو یدوباره به سر تا پا یسپس نگاه

 ستاده بودم، انداخت و دریکنار رفته جلوش ا ید با روبندهیسف

 .موهاش یفرو برد تو یآخر دستش رو عصب
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 یحاج صادق باش یک هید دختر کوچیتو با -

 .حاج صادق هستم یسر تکون دادم و گفتم: نه من دختر بزرگ ه

 

 

 ...پس چرا -

 دلشه یکه ت و یزیاون روز حرفش رو خورد و اجازه نداد من از چ 

 .خبردار بشم

 .برام افتاده یدم چه اتفاق یاما بعده ها فهم

 براش دختر حاج صادق خوادیکه از خاتون م یپدرت روز

 .رهیان رو بگیمحمود

 .کنهیده اما خاتون به اشتباه منو انتخاب ممیآدرس مونس رو 

 باعث یگمرک یر کردن کارایبه آلمان و گ یبعدم رفتن محمدعل

 .رهیگیشه و عقد کامل اشتباه ما صورت میش میتوجه یشه بیم

 در پرسد: سرت روین میاسیاندازد، از محمدیبه ساعت م ینگاه 

 آوردم پسرم؟
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 نیآرام و غمگ ییش با صدایده هاین بهت زده از شنیاسیمحمد

 د: نهیگویزمزمه وار م

 نگرد. بع د از گذشت کمتر ازیمادرش م یو سپس در چشم ها

 .ندیتوانست اثر آن شکست را در چشمانش ببیسال م 

 

 

 دم باباید: حاج خانم من ند یگویرد و میگمیبا تأثر دستش را 

 شما و ازدواج ییباعث جدا یکنه پس چ یبا شما تند یمحمدعل

 !بابا با مادرم شد؟

 یکشد، دستان ین میاسیه دستان لرزانش را بر سر محمدیمرض

 .و زبر کرده است یکه گذر زمان آن را الغر و استخوا ن

 ن او را مادر صدا بزند نه حاجخانمیاسیمحمد یحسرت آنکه روز

 .را دارد

 یست ولیاورده بود مادرش نیش ن یه روچ وقت بیبا وجود آنکه ه

 !زدیه پدرش او را حاجخانم صدا میشه به توص یهم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

967 
 

 دن درد وین م هنوز حوصله شنیست ببیماجرا نهمه ین یا -

 !؟یرزن رو دارین پیا یدال

 بوسد، مادرش بود و زحمتشین دست مادرش را میاسیمحمد

 .ده و تر و خشکش کرده بودیک عمر کشیرا 

 .خوام بشنومشیکنه میتت نمیطرات اذن خایاگه ا -

 

 

 اندازد، بامیبه پنجره و درختان تازه شکوفه زده  یه نگاه یمرض

 .کردیم یشتر از هر زمان احساس دلتنگیمرور آن اتفاقات ب

 یرفتار سرد و ب یاورد ولیبه روم ن یزیاون روز چ یمحمدعل :

 .هاش مشکوکم کرده بود یمحبت

 هر یشدم و محمدعلیعاشق تر م خبر هر روز یمن از همه جا ب

 . روز سرد تر

 یها و دورهم یمهمون یهر بار تو یمونس و محمدعل یاز طرف

 ن آتش داغ محمدیدن و هم ید یگه رو میهم د  یخانوادگ یها
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 .کردیرو شعله ور تر م یعل

 بودم و یهمون طور که بهت گفتم، من دختر سرکش و آزا د

 و یآنچنان یها یم به مهمون یک روز با شوهرم برینکه یا یایرو

 .نما رو داشتمیتئاتر و س

 .رمیاد بگیخواست زبان خارجه یم دلم میلیخ

 ن فرصتیبدست آورده بودم و از ا ینسب یآزاد یتو دوران نامزد

 .کردم یدن به تک تک آرزو هام استفاده میرس یبرا

 

 

 ا یرو یپدرم پر و بالم رو نبسته بود تا به هرچ خالفبر  یمحمدعل

 .تو سر دارم برسم

 علقه است، اما بعداً متوجه شدم یکردم از رویال میالبته اول خ

 .بوده که کار به کارم نداشته یتفاوت  یاز سر ب

 دید بود، خانواده ها قرار گذاشته بودن اول عیک ماه مونده به عی

 .مون رو برپا کنن ینوروز سال  بساط عروس
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 شوم ومیرها  یپدر یخوشحال بودم که از زندان خون ه یلیخ

 .کامل مستقل

 .ح کنمیخواستم بعد ازدواج و وقت خودم رو صرف درس و تفریم

 .نقش بر آب شد یاالتم چند هفته مونده به عروسیا و خیاما رو

 خالم یرفته بودم خونه یبافتن قال یک روز عصر بود، برای

 طون ویاقدسم، دخترش محبوبه که درست مثل خودم دختر ش

 تولد یشنهاد داد همراهش به مهمونیبهم پبود،  یسرکش

 .دوستش برم

 .بود یدوران پهلو یرتبه یمسار عالیک تیدوست محبوبه دختر 

 

 

 و افراد ثروتمند یمقامات دولت همه یجشن تولدش هم  یتو

 . حضور داشتن

 هام که نقشه ینجور مهمون یدونست من عاشق ایمحبوب م

 .د تا منو همراه خودش به اونجا ببرهیکش
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 /  

 پا به ییده تنهایبگم اجازه نم یمحمد علدونستم اگه به یم

 .بذارم ین مهمونیهمچ

 مسار و رفت و آمد بایدختر ت یدن خونهیوسوسه د یاز طرف

 .ان و اشراف رو داشتمیا ع

 !ا غلط؟یص بدم رفتنم درسته یمگه من چند سالم بود، که تشخ

 و عقلم درستجان یتازه  ساله شده بودم، پر بودم از شور و ه

 .دیرسینم

 که داشتم یید با وجود تمام دلشوره هایکه فرا رس یروز مهمون

 .رو کنار گذاشتم یبه خودم مسلط شدم و دو به شک 

 

 

 ب دادم ویمحبوبه، پدرم رو فر یبهونهم شد رفتن به خونه

 .مسار گذاشتمیهمراه محبوبه پا به عمارت بزرگ ت 

 .بود تنمون یمن و محبوب کت و دامن مجلس
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 رمون نداشت راحتیپ یاز خاله یم بود و ترسیتیمحبوبه که 

 .حجابش رو کنار گذاشت

 یارتباط ین مهمونیا یدونستم، آدم هاینکه میاما من با وجود ا

 م رو دریبا حاج صادق پدرم ندارن باز هم جرات نکردم روسر

 .سرم بود یرو یآب یک روسریارم و یب

 دارید  یونیو ا ع یاشراف یهاخوشحال بودم قراره با آدم  یلیخ

 .شناختمیکنم، انقدر که سر از پا نم

 باغش و یمسار مسخ بزرگیت یم به خونهین که پا گذاشتیهم

 ه یمسار درست شبیت یر ساختمونش شدم، خونهینظ یب یمعمار

 .کاخ شاه بود

 دیگه کامل عقل و هوشم پرید  یپا گذاشتم داخل مهمون یوقت

 .غرق تجملت اونجا شدم

 

 

 شاهیمار علیاشراف زاده وسط سالن عمارت بزرگ ت یدخترا 
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 . نوشیدنی دن و خوردنیرقصیم

 م با تعجب نگاهشونیستاده بودیک گوشه امیمن و محبوب ه

 . میکردیم

 تو کل سالن پخش یرا هم آزادانه از گرامافون بزرگیحم یصدا

 .شدیم

 .کم کم حسرت و حسادت هم به احساساتم اضافه شده بود

 ا گوگوش ازیرا یک آهنگ از حمیمن بخاطر زمزمه کردن  نکهیا

 شدم که به پدرممید یخوردم و تهدیکتک م یمادرم کل یبیب

 دیرقصیخودش م یمسار آزادانه برایدختر ت یده ولیگزارش م

 .خوندیو آهنگ م

 شدممیمواخذه  یاز موهام کل یرون بودن تارینکه من بخاطر بیا

 خورد ویت نامحرم چرخ میمسار راحت وسط جمعیدختر ت یول

 .کردیجوان بگو و بخند م یبا مردها

 .لذت ببرم یداد از مهمونینا همه حسرت شده بود و اجازه نمیا
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 عوض کردن حال و هوام یگلوم رو چنگ زد، برا یبغض بعد

 دردناک خودم اشک یزندگ یباغ تا بدون خجالتت برا یرفتم تو

 .زمیبر

 یخودم آهنگ یزدم و برایدرخت ها پرسه م یکه ال ینجوریهم

 .دمیبوته ها شن یرو از ال یخش خش یکردم صدایرو زمزمه م

 دن همون صدا خوف کردمیک و بزرگ بود که از شنیانقدر باغ تار

 !اونجاست؟ یو با وحشت گفتم: ک

 زد مستهیکه از حرکاتش داد م یبل چخماقیک مرد جوان سی

 .سر راهم سبز شد

 .سرم خراب شده بود ین آدمیدونستم از کجا همچینم

 کش دارش رو یصدا یدم، مخصوصا وقتیترس یلیدنش خیبا د

 .شتر شدیشنفتم ترسم ب

 مسار انقدر بزرگ بود کهیتوان فرار کردم، اما باغ تهمه یبا 

 .شدمیشتر توش گم میدم بیدو یم یهرچ
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 .رش شدمیک درخت تنومند اسیک یباغ نزد یعاقبت انتها

 .دیحم از تنم پرکش، رومرد که بهک نزدیک تر شد

 خواستم، امایکردم و کمک میم زدم و تقالیغ میبا وحشت ج

 د مخصوصا بایرس ینم یادم به کسیفر یته اون باغ بزرگ صدا

 .یمهمون یوجود سر و صدا

 دم و با تقل کردم که کم کم از شدت ضعف و وحشتیانقدر ترس

 !شد؟ یدم چیگه نفهم یاز هوش رفتم و د

 .یک اتاق خصوصیمارستان بودم، یب یوبه هوش اومدم ت یوقت

 .س کنار تختم خوابش برده بودیخ یمحبوبه با چشم ها

 مسارین اتفاق تو باغ خود تینکه ایبعدها ازش شنفتم به خاطر ا

 .ده تا بهم کمک کنهیرخ داده اون خودش رو مسئول د

 بپرسه ینکه ازم حال و احوال یا یپدرم رو خبر کردن جا یوقت

 به خون نشسته نگاهم کرد یاتاقم شد با چشم ها ن که وارد یهم

 .د به سمتم حمله کرد تا خفهام کنهیو بعد که نصف ماجرا رو شن

 !شد؟می یمسار اونجا نبودن عاقبتم چیدونم اگه دکتر و تینم
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 گفتن اون فرد انقدر توان نداشته که کامل بهمیدکترا م

 من خودش از اونجا فرار یهوشیدن بینه و بعد دکتعرض 

 .کرده

 کیرفت، به زور وادارم کرد مین حرف ها تو کتش نیاما پدرم ا

و  یدونم توسط کینم ای چک اپ پیش دکتر برم.گه هم بریبار د

د به یدهن به دهن گشت تا رس د ویچیمن تو محل پ یماجرا یچجور

 . یدمحمدعلیگوش خاتون و س

 ی هحلق یحیچ توضیزار بود که بدون هیاونقدر ازم ب یمحمدعل

 .قدمون رو پس فرستادع

 یکه برا  ین همون روزیبابام ع یحلقه رو هم خاتون آورد خونه

 .اومده بود یخواستگار

 که فقط  سالش یدرد و دل دختر وحشت زدها یپا ینه کس

 .دنیاز حالم پرس یم دادن سرا غطالق ناکام  یبود نشست نه وقت

 .واسه همه مرده بودم یانگار

 لیبا همه قدغن شد از دوست تا فام م رفت و آمدمطالق از بعد 
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 .همه و همه

 

 

 ین اعتراض یاتاق خودم حبس شده بودم و اجازه کوچک تر یتو

 .نداشتم

 عاشقمه و تنها بخاطر یکردم محمدعلمیاحمقانه فکر  یلیخ

 .به گذاشتم ازم دلخورهیغر یاجازه اون پا به مهمون ینکه بیا

 م عموم که بایتیختر م مونس بود، دییتنها یق اون روزایتنها رف

 .کرد و حکم خواهرم رو داشتیم یما زندگ

 عیمن مط خالفبه مونس داشت، اون بر یادیز یحاج بابام علقه

 .ن نسبت به من آزاد تر بودیهم یر، برایبود و سر به ز

 خواستم برامیبند نبود از مونس م ییاون روز ها که دستم به جا

 کردم خشمینه فکر م، ساده لوحا یش محمد علیغام ببره پیپ

 .گردهیکه فروکش کنه دوباره بهم برم یمحمدعل

 یاز مونس به معنا یمحمدعل یدن خبر خواستگاریاما با شن
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 .شکستم و خورد شدم یواقع

 .بم دادنیانت ها شده و همه فرین خیکردم بهم بزرگتریفکر م

 

 

 یده و در حقم نامردیکردم مونس عشقم رو ازم دزدیفکر م

 .کرده

 ! وجود نداشته یکه از اول عشق یدر حال

 توانست باور کند پدرش در گذشتهین هنوز هم نمیاسیمحمد

 .در حق حاجخانم مرتکب شده است یرحم یچه ب

 ک نوجوان بود از زبانی یوقت یحاج خانم را دوست داشت، حت

 د مادرش مونس همسر اول پدرش بوده و حاج خانمیخاتون شن

 .کرده استر داده و بزرگش یتنها به او ش

 .دا را آن طور برنجاندیداد شیاما باز هم به او حق نم

 .شودین میاسیمحمد یچهره یه متوجه گرفتگیمرض

 که در یدونم ازم بخاطر کارمید: یگویرد و میگیدستانش را م
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 یا عقدهایبذار به حساب حسادت  یدا کردم دلخور یحق ش

 .بودنم

 

 

 ا گفت و بهم القادیش یها یه انقدر دم گوشم از بدیراستش زک

 ب داده کهیه که پسرم رو فریدا مار خوش خط و خالیکرد که ش

 .ز بستم و کار خودم رو کردمیهمه چ یچشمم رو رو

 ستد،یامیشود و یآن اتفاق برآشفته م یادآورین با یاسیمحمد

 که ینکه در نبودش مادرش همسرش را کسیا یادآوریانگار با 

 هرنجانده، باز هم خشمش را شعل ت به او پناه آورده رایامن یبرا

 .سازدیور م

 ز خطاب به مادرشیطعن ه آم یبم و گرفته و نگاه ییبا صدا

 د، منین ناراحتم کرد که شما فکر کردیشتر از همه اید: بیگویم

 ن مملکت با  سال سن یا ین بازپرس و قاضیاسیمحمد

 صیزنم رو تشخ یو ناپاک یام و پاکیتونم از پس خودم بر بینم
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 .مبد

 کیدونستم قبل یدا بستم میکه دل به ش یهرچند از همون روز

 .زه نباشهیباز ازدواج کرده و ممکنه دوش

 . ادید به چشم بیت نبود که شما باعث شدیانقدر برام تو اولو یول

 

 

 یر خودم حتیغ یخواهد کسمیخواست و نمیچ وقت دلم نیه

 ششیپنه اما شما من رو کامل یک پزشک تن و بدن زنم رو ببی

 .دیاعتبار کرد یب

 کالفگین و بغض آلود مادرش نفسش را با یدن نگاه غمگیبا د

 نیا یگه دربارهید دیکند: نبایرون داده و لحنش را نرم تر میب

 ن هم زدن مردابه تنها باعث کدر شدنیم، عیاتفاقات حرف بزن

 .شهیما م یرابط ه

 یتسیم نیدم شما مادر واقعیفهم یحاج خانم از وقت یدونیم

 .شتر شدیشم بیاحترامت پ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

980 
 

 ،ینبوده که منو بزرگ کرد یزه و حس ذاتیچون شما به جبر غر

 تی، بخاطر حس انسانیشما بخاطر خودم خودم رو دوست داشت

 .یخون ینه رابط ه

 .کنمیشتر از قبل درکتون میدم بیحاال هم که گذشته رو شن

 اباره پدو ینکه چجو رید؟! ایستند ادامه ماجرا رو بگیاگه خسته ن

 ر کدوم بچه رو خوردم؟یمن ش د؟ اصالیپدرم گذاشت یبه زندگ

 .دیآمیفرزند کوچکش به درد  یادآوریه از یقلب مرض

 

 

 افتد،ین نگاه فرزندش میاد آخریسوزد و مینههاش یدوباره س

 .قبل از آنکه پدرش او را با خود ببرد

 مظلومانه فرزند در گوشش هست و اشک یون هایش یهنوز صدا

 .ختیرفتنش ر یکه برا ییها

 ک پاک کن ازیتوانست آن قسمت از خاطراتش را با میکاش 

 دفتر ذهنش پاک
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 .نماند یچگاه باق یکه ردش ه یکند، جور

 بعد اون ماجرا ها پدرم که منو مقصر بهم خوردن ازدواجم با -

 روم نگاه ید کامل تردم کرده بود و تو یدیم یحاج یخانواده

 .کردینم

 و اون اتفاقم نقل محافل شده بود و اسمم به یونرفتنم به مهم

 .آبرو تو محل پخش شده بود یک دختر سرکش و بیعنوان 

 دادیاجازه م یاز خواستگار برام بود نه کس یگه نه خبرید

 .دخترش با من رفت و آمد کنه

 .ک مرده نداشتمیبا  یپدرمم فرق یبرا

 

 

 » دهدمیه کشد و اداممیسوزناک  یآه« شنهاد ینکه به پیتا ا

 ار اون زمانم با هم به کلس زبان خارجهیمحبوبه تنها دوست و 

 .میرفت

 بود   یانسال به اسم دکتر فرخ یک مرد ممیاستاد کلس
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 داشت که یسالش بود حدود  سال بزرگتر از من و زن بچ ها

 .کردنیم یتو انگلستان زندگ

 من و محبوب به کلسش متوجه یکم کم تو رفت و آمد ها

 .شنهاد ازدواج داد یطم شد و بهم پین و شرام یزندگ

 .شد یزود راض یلید کرده بود خ یپدرم که ظاهراً از من قطع ام

 ن رویاون وقت محمدحس یرعلینکه مونس و امیمخصوصا ا

 یال خودش برایمن بود به خ یداشتن متوجه حسرت و ناراحت

 ل زندزود قبول کرد تا من زن جال یلیسر و سامان گرفتن من خ

 .شمب

 ماز قفس رو داشت. انگار از جهن ییل حکم رهابرام ازدواج با جال

 .دا کنمیپ ییرها

 .گذشتمیل من و جال یچند سال از زندگ

 

 

 ل دور از چشم زنش من و عقد کرده بود و شرط گذاشته بودجال
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 ...باشه اما یچ بچهایازدواج ما بدون ه

 .حرفش رو قطع کرد و به سرقه افتاد

 .به سمتش رفت و پشتش زد یگرانن با نیاسیمحمد

 اناتیخواهد از جرید، دلش نمیآیباال م یه به سختینفس مرض

 مشان آورد کالیبه م یپسرش صحبت یل جلواش با جال یزندگ

 : دیگویکند و میصه مرا خال

 یک ین و آسمون و ید زمیل فهمجال یحامله شدم وقت یپنهان

 مش، اما مند برم بندازیخواد و بایگفت دلش بچه نمیکرد م

 .ا اومدیما به دنیسیشدم با هزاران هزار مکافات پرینم یراض

 نکه ازیل بدون اما نگذشته بود، جالیهنوز چند ماه از تولد س

 منو گرفت یمایک شب دست سیع بده قبل بهم اطال

 .و با خودش برد

 پر کردن یل فقط برادم ازدواجم با جالیاون موقع بود که فهم

 ن با تولد بچه هم مشکلیهم یبوده و برا همسر اولش یخال یجا

 . داشته
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 .وانه ها شده بودمیه دیبد بود شب یلیحال و روزم خ

 .نداشتم یچارها یمام رو ولیخواست سیدلم دخترم رو م

 دایو خاتون دوباره پ ینیاون روزا بود که سر و کله خانواده حس

 .بیعج ی هک خواستیشد اون هم با 

 شد، یسخت یماریآوردن تو دچار با یمونس مادرت بعد به دن

 کنه پدر یر بده و ازت نگهداریتونست بهت شین نمیبخاطر هم

 .گشتنیتو م یه برایو پدر بزرگت هم دنبال دا

 د و باعث شدیمن به خاتون رس ییتو همون زمان ها خبر جدا

 .اد وسطیه بیاسمم به عنوان دا

 تاکنه یبعد قبول م یشده ولینم یخان راض یاولش محمدعل

 ماابار دومم عقدم کنه  یاره خون هاش برایه تو بیمنو به عنوان دا

 از تو ینگهدار یعقد دائم وسط نبود، بلکه من برا ین بار پایا

 .فقط عقد موقت پدرت شدم

 با یعنید: یگومین نتوانست ساکت بماند و با تعجب یاسیمحمد

 !؟یپدرم گذاشت یدگوجود مادرم شما پا به زن
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 :دیگوین میاسیزند و در جواب محمد یسرد م یه لبخندیمرض

 ل واز جال ییو جدا یخب من اون موقع ها بعد شکست تو زندگ

 .ک مرده متحرک بودمیه یفرزند شب

 ض بود هم به مراتبیکه مر یم از مونسیکه حال روح یطور

 .بدتر بود

 پدرت شک داشت تو رو دستم بسپاره و مادرت هم آنقدر یحت

 .فکر حضور من تو خونه نبودر خودش بود که یدرگ

 آغوشم گرفتم تمام یر داد و تو رو تویکه بهت ش یهمون روز اول

 .ختمیکه از پدرت و خاتون داشتم رو. دور ر یینه و کدورت هایک

 تو. انقدر بهت علقه داشتم که کمتر یمن شد یزندگهمه ی

 .کرد من مادرت نباشممیشک.  یکس

 ا رفتیمونس مادرت از دن هنوز برات شناسنامه نگرفته بودن که

 .و کمر پدرت از داغ عشقش شکست
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 یو بداخلق ساخت، حت یک مرد منزویحال بد پدرت ازش 

 یکرد تو باعث شدیومد چون فکر میک مدت از تو بدش می

 .حال مادرت بدتر بشه

 

 

 .کردینم یتو اقدام یگرفتن شناسنامه برا ین شد که برایا

 ن دست به کار شد و بهیاسیمحمد ینکه پدربزرگت حاجیتا ا

 .تو شناسنامه گرفت یبرا یاسم من و محمدعل

 ن درون اتاقیاسیده است گذشته، محمدیاز آنچه شن یسا عت

 .شدیاند یکارش نشسته و به خاطرات حاجخانم م

 ن حال علتیاز سخنانش را نگرفته است با ا یلیهنوز پاسخ خ

 ...داندیدم آخر خاتون را م یحرفها

 .کشدیدا خواب از چشمانش پر میش امک یدن پیبا د

 .ش در دادگاه بودیشان مربوط به دو روز پمالقاتن یآخر

 ااز او خواسته بود هر موقع از خانه خارج شد با خبرش کند و تنه
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 . از منزل خارج نشود

 سر و کار دارد و یرحم یب یدانست، با آدم هاینگران بود م

 .بخوردن بابت ضربه یخواست نقطه ضعفش از ایدلش نم

 

 

 هزان علقیداد آن ها از مید اجازه میدا بود و نباینقطه ضعف او ش

 .دا کنندیپ یدا آگاهیاش به ش

 الش رایخ یدرینکه سبحان حیداد، با وجود امیدلش گواه بد 

 او در طول پرونده یم حفاظتینان داده بود ت یراحت کرده و اط م

 توانستینم انش است باز همیدورا دور حواسشان به او و اطراف

 سو البته اختال یربان یآسوده به پرونده قتل منش یالیبا خ

 .کند یدگیش رسیها

 ده بود، حاال کهیچیندهاش پیآ  یکرهیشده و دور پ یگذشته مار

 ده بود علت مخالفت هایتلخ و دردناک مادرش را شن یگذشته

 .افتی یدا را میمادرش با ش یها یو بدرفتار
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 ن داشت را درکیاسمیر دادن شوه یکه برا یعجلها یحت

 .کردیم

 .ترسدید میاه و سفیسمان س ید ه از ریها مار گز یمیبه قول قد

 

 

 که ید کهنه گذشته و دختر یده بود، عقا یمادرش هم مار گز

 ینها نابودیاهمه یحاضر نشده بود تن به اجبار دهد و تاوان 

 .آنان بود یزندگ یاو و مرتبه دوم تلخ یزندگ

 شه نسبت به حاجخانمیکه پدرش هم یرام و محبتبا وجود احت

 گر زوجیت دیمیآورد آن ها با هم صممیداشت هرگز به خاطر ن

 .ها را داشته باشند

 ن را هم خوب به خاطر داشت  ساله بود کهیاسمیتولد 

 .ن را باردار شدیاسم میحاجخان

 ن اتفاق دائم جنگ اعصاب در خانه به پا بود ویل بخاطر ایاوا

 یپا یا به قول خودش زنگولهین یاسمیاز وجود  یراضپدرش نا
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 .تابوتش بود

 ن ین تنها حق او از ایاسمیگفت یحاجخانم بود که م یاز طرف

 .است یزندگ

 فرزندان مونس و بعد یفهمد منظورش چه بوده؟! او عمریحاال م

 ر ین را ترک و خشک کرده بود و حاال به عنوان زن غیریعمه ش

 .ک فرزند طلب کندیز او پدرش حق داشت ا یرسم

 

 

 .پدر و حاجخانم شده بود ین که با آمدنش نور چشمیاسمی

 یر کرد و عمارت غرق در شادیین تغیاسمیروابطشان بعد تولد 

 .و سرور شد

 .نیاسیمحمد یحاج یدختر ین نوهیاول

 از جنگ ین  ساله بود که پدرشان به خاطر جراحت ناشیاسمی

 مه نفسیبود نصفه و نست سال یکه ب ییه هایو تحمل ر

 .ا رفتیدند سرطان گرفته و از دنیکشیم
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 ماند ین از پدر تاجرش باقیراث سنگیک میپشت بند آن اتفاق 

 .م قدیو دو بچه قد و ن

 خواست وین هم که مرد کوه و مرز بود و نمیمحمدحس

 .دیز تجارت بنشیتوانست پشت مینم

 ن  ساله ویماسین همت باال زد و از سهم االرث یاو بود که آست

 .کرد یاسر  ساله نگهداری

 

 

 وشتال راحت از سرنیتواند ب ا خیستاده که میا  یو حاال در نقطه ا

 یر یم گیا ببافد و تصمیخودش رو یزندگ یخواهر و برادرش بر ا

 .کند

 !دا بودیک نفر و آن هم شیشد به یکه ختم م ییایرو

 "دایش

 .شومیخمار و خواب آلود سر سفره حاضر م یبا چشمان

 ک سفره بلند پهن کرده تا همه دوریزن عمو مطابق هر جمعه 
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 .میهم جمع شو

 .اکرم خواهر زن عمو هم امروز مهمان ماست

 نیگذرد و در تمام ایما و اکرم خانم م ییاز آشنا ین سالیچند

 .به من نشان نداده بود یخوش یک بار روی یمدت او حت

 .کردمیز فرق یا همه چیاما امروز گو

 زود من در یلید و من کار خودش را کرده بود و خیس یدنامز

 محبوب سرشناس یمحله به چهر ها یها یجمع خاله خانباج

 .ل شده بودمیتبد

 

 

 ید شده و وقتین همسر سیریالبته بماند که ابتدا گمان برد ش 

 !ز نعمو اسم مرا برد چقدر تعجب کرد

 بود و یقیز آن روز مهمان ما بود، انصافا پسر الیسپهر پسرش ن

 .ن خانیمحمدحس یبرازنده داماد

 ن روز ها شاد تر و سرحال تر یا ینم، پدرم کمینشیسر سفره م
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 .د ر آمده یافسردگ یشده و از آن پوست ه

 د هم به یا داماد دار شدن؟ شاید است یجد یر وجود نوهیتاث

 کار و بارش با عمو؟ یخاطر راه انداز

 پز نوه دار شدن و داماد یرشناسند، جو یمادرم هم سر از پا نم

 زچاره کم مانده بود ایداد که زن بیدار شدنش را به اکرم خانم م

 .مادر سکته بزند یف هایدست تعر

 حانه مشغول گپ و گفت دربارهیم و ر یم، مریکنیسفره را جمع م

 .فرزندانشان هستند

 .کنندیک جا نشسته و صحبت ممیمسعود و سپهر ه

 

 

 .ندان راه انداخته بودیو قل یته و بساط چاوان رفیبزرگتر ها به ا

 کنم،میلم ب لند یموبا یگوش یکنارم سرم را از رو یبا ن شستن کس

 . راستیسم

 !زنم: احوال عروس عمو؟می یکنم و لبخندمینگاهش 
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 .دایدهد: خوبم شیآهسته جواب م ییبا صدا

 .آوردیک کوه غم دارد و دلم را به درد مینگاهش 

 !ود چه طوره؟رابطه ات با مسع -

 .دایکند: کاش منم جرأت تو رو داشتم شیبغض م

 ت ارزشش رو داره براشیرا اگر مسعود و زندگیاشتباه نکن سم -

 .ن راه چاره استیبجنگ طل ق آخر

 .خندم و در ظاهر خوشبختمیبه من نگاه نکن که م

 دا کردن دوباره خودم، بخاطر ین و پیاسیمن تا قبل امدن محمد 

 .ن خورد شدمیاز رام طالق 

 نه ازیآ یدن خودم توین بود که با دییاعتماد بنفسم انقدر پا

 .شدمیخودم متنفر م

 

 

 گشتم تا اون اتفاقات رویجور وا جور م یها یمهمان یتو

 .فراموش کنم
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 بعدش یدا کردم و به سخت ید رو پیبود که س یخوش شانس

 . یدا نکنیخودت رو پ یتو ممکنه ناج ید ولیارزیم

 یگرگ ها یک طعمه برایما مثل  یه تو جامعهطالق ک زن می

 .رونهیب

 یاگه شوهرت رو دوست دار یت بجنگیزندگ یکن برا یسع

 پا پس نکش، روز یاز زندگ یچهارتا خاله خانباج  یبخاطر حرفا

 .و شب رو به خودت زهر نکن

 بغضش را کنترل ین انداخته و به سختییرا سرش را پایسم

 .کندیم

 .ر نظر داردیاو را ز یو با نگران یر چشمیمسعود ز

 خورم مسعود هم مثل تویم : قسم میگویرم و میگمیدستش را 

 ش اومده که جرأتینتون کدورت پیدوستت داره. فقط انقدر ب

 .ابراز علقه نداره

 .کنم به هردو تون فرصت جبران بدهیخواهش م

 .کنممیلم صحبتم را قطع  یال به صدا در آمدن موبا
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 .رومیاط میل به حیجواب دادن موبا یت، بران اسیاسیمحمد 

 .رونمیدر ب یا جلویب -

 زنممیق یعم یدنش لبخندیکند، با د یدر خانه پارک م یجلو

 ...رومیو به اسقبال م

 یدرختان کوچه لباس یاست و فصل نو به فضا یبهار یحال هوا

 .از شکوفه پوشانده

 و ابرودهد ین مییدنم پنجره را پاینش نشسته با دیداخل ماش

 !دا؟یش یحجاب اومد  یکشد: باز بمیدرهم 

 یکه ر و  یریاندازم و شال حریام را پشت گوش م یمشک یموها

 !آورم: خوبه؟میده را باال یگردنم سر

 گ هید ییدایش یست ولیدهد: خوب که نیرون میفه بنفسش را کال

 !کار کنم؟یچ

 جمن مثل حا یم : اوه انتظار نداریگویرم و میگیکنارش جا م

 !ه بزنم که؟یرم و پوشیخانم تون رو بگ

 د؟یادت رفته سیقرار مون رو 
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 آورد: امروز رویم وار جلو م یگرداند و دستش را تسلیرو م

 .دایخوام تلخ باشم شینم

 ؟یسپهر و پسر عموت که شال داشت ینم جلویبب

 .دهم: داشتممیرون یب کالفگینفسم را با 

 .زم خوبهیخوبه عزکند: یمخودش را ب سمتم میکشد وزمزمه 

 !باال؟ یاین ها دور هم جمع شدن میخانواده ما و عمو ا -

 کم با خانم خودمیقبلش  یام ولیشود: میمخ صورتم ینگاهش م

 !هام رو رفع؟ یخلوت کنم و دلتنگ

 کند : خجالتمیح نگاهم یدود به صورتم و او با تفریخون م

 یشمیخوشگل تر  یکشیم

 کوتاه یش که کمینم، به موها کمیگر با دقت نگاهش یک بار دی

 که تنها اثر یشیرسد، ته ریشه شده و مرطوب بنظر میتر از هم

 .گذاشته یصورتش باق یرو یکمرنگ

 ن قسمت آنیاد بزرگ است نه کوچک و جذاب تریصورت نه ز

 .فک خوش تراش و مردان هاش است



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

997 
 

 شه آفتاب سوخته است و کت و شلوار تنشیپوستش مثل هم

 .ک مردیبرازنده 

 .دهد تازه دوش گرفتهمیش نشان ینم موها

 یک هارمونیخته است و یتنش در هم آم یعطر تلخش که با بو

ن برابر یرا چندده، وسوسه نزدیک شدن بهش یز را آفریشگفتانگ

 .کندیم

 !؟یچرا انقدر موهات رو کوتاه کرد-

 خواستم تا قبل چهلید: نمیگویزند و میف میلط یلبخند

 ز کنهیپشت گردنم رو تماسر یدادم دست  شگاهیخاتون برم آرا 

 .حواسش نبود زد پشت موهام رو خراب کرد

 با آن .مرتبش کنم یح کمن اصالیمنم مجبور شدم با ماش

 نیب ایخشن تر شده است و عج یکوتاه چهرهاش کم یموها

 اسرید از  یند: باینشیخشونت متضاد با نگاه مهربانش به دلم م

 .اد یبهت م یلیتشکر کنم خ

 رنگارنگ در یدیمروار یم و آن دستبند ها یالک قرمز ناخنها
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 . کنندیم ییخودنما یادیدستانم ز

 خواهد ساعت هاید: دلم میگومیخیره به دستهایم 

 !ارم؟یطاقت ب یتا عروس یدا چجو ریرمت شیآغوشم بگ یتو

 چهارشنبه یبرنامه برا یده و امروز دوشنبه. کلیگه عیچهار روز د

 .میامسال عزادار شد یاشتم ولدمون دیو ع یسور

 .هیستم و تو رو دارم برام کافین که امسال تنها نیهم -

 میداشت یسادها یمون جبران کنم، نامزد یخواد عروسیدلم م -

 برگزار بشه. براش برنامه ها ینجور یذارم ایرو نم یعروس یول

 .دارم

 دیاده بایوقت ز یزیبرنامه ر یپاشم: برامیش یبه رو یلبخند

 .میباش یدن مون به تفاهم و هماهنگیفکر رس اول

 نسبت به من و یعنی؟! یومد یهات کنار ن یتو هنوز با نگران -

 !؟ید دار یباهام ترد یزندگ

 نک هیترسم از ایاندازم: خب راستش من هنوز م ین مییسرم را پا

 !یریهام رو بگ یآزاد یجلو یتو منو محدود کن
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 مانیخودم پش یتهاز گف یشود، کمیق میو عم یاخمش جد

 .شومیم

 چیخطر باشه، در شأن تو باشه ه یکه ب یچند بار گفتم آزاد -

 .نداره یمشکل

 که یمختلط یها یرفتن به مهمون یاما اگه منظورت از آزا د

 دمیزم اجازه نمیده نه عزیت رخ میتوش مواد مخدر و قتل و جنا

 .وفتهیگذرت بهشون ب

 .ان را تلخ نکنمدهم بحث را کش ندهم و کام میح میترج

 د و سارایکه امثال وح یخواد جاهایگه دلم نمیمن خودم د -

 .کنن برمیرفت و آمد م

 هم دم خور شدم یین آدم هایکه با همچ یبابت اون دورها

 .متاسفم

 .تونم کل خودم رو بخاطر تو عوض کنمیاما نم

 یخودت زندان  ید و باورهایقفس عقا یمن و تو یتونیتو هم نم

 .یکن
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 .ستم که تو قفس بمونم من مثل پرستو آزادمین ینارمن ق

د: یگویم ماند،نزدیکم میشود ویدم پنهان نمیبر ق چشمان زاللش از د

 !آره؟ ییپس پرستو

 .ک پرستو مهاجریآره  -

 ییکند و با صدامیشود، اخم می یعصب یجد ین دفعه جدیا

 !د : اون وقت مهاجرت به کجا؟یگویبم م

 یاست بود و نبودت برا  یخوب یه حسخندم، چیاش م یاز نگران

 .مهم باشد یکس

 بانو؟ یخندیش من میبه ر یدار -

 ران پولش رو نداشتمیقصد داشتم مهاجرت کنم از ا یک زمانی -

 .خواستم برمین حرفا میه و ایو بور س یق رشته پزشکیاز طر یول

 ک روز رفتم با مامان بزرگم درد و دل کردم که گفت: اگه تو ازی

 ک نهال که از خاک خودش کنده و بدونی یشیم یبرنجا یا

 .شه هاش رفته غربتیر

 چیه یو بهت خوش بگذره ول یک مدت سبز بمونیممکنه 
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 .ارهیشه هاش دوام نمیبدون ر یدرخت

 !دا خوب یزده ش یمادر بزرگت خوب حرف -

 ضیمن مر یمنو دوست داشت، از غص ه یلیامرز خیآره خداب -

 .ت کرد حتماً جاش برم مکهیشد بعدم دم مرگش بهم وص

 تا دم مرگ هم یاون حت یزا اعتقاد ندارم ولین چیدونست به ایم

 .فکرم بود

 .تش شما رو سر راهم قرار دادیخدا رحمتش کنه، با وص -

 یچ نقطه یاه بود بدون هیک صفحه سیه یم قبل تو شبیزندگ

 .یدیرون ک شیب یکیکم کم منو از تار یتو اومد یاما وقت یدیسف

 یگیز داشت چرا مین که همه چیاسیمحمد ید با خودت بگیاش

 !؟یکیتار

 رفتم اداره و عصریک ربات بودم که صبح میاما من قبل تو فقط 

 . حجره

 یک نوع نخوت و غرور هم ه  میدیدیخودم رو باال تر از همه م

 .وجودم رو گرفته بود
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 .ک مرحله باال تر بردیعشق تو من رو 

 یه شکستن بت یاون غرور کاذب شب دوست داشتن تو و شکستن

 .م انجام دادیبود که حضرت ابراه

 خدا طواف یشدن فقط به رفتن به عربستان و دور خون ه یحاج

 .ستیدادن ن

 طان نفسه کهیدرونت و سنگ زدن به ش یبلکه شکستن بت ها

 .کرد یمنو حاج

 ک نوعیا فقط از ینکه دنیدا؛ ایش یزها بهم فهموندیچ یلیتو خ

 .ستینگاه ن

 .شه الک قرمز زد و پاک بودیدم میفهم

 بود. یمتفاوت از من داشت و باز هم آدم خوب یدهایشه عقیم

 !کرد و فرشته بود یشه دلبرمی -

 .دای: به عشق من شک نکن شبا نگاه مهربانش مرا نوازش میکند

 .ن رابطه رو ندارمیدن از ایعقب کش یمن پا

 رو نیرو هم از سرت باومدم که رو به جلو برم، فکر رد کردنم 
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 .کن

 . یمن شد عزیز و عضوی از خانواده ینخوا چه یتو چه بخوا

 .ستمینکه اجازه بدم خانوادهام از دور بشن نیمرد ا

 .کردم قبول یفکر یب یلیغفلت کردم قبول، خ یلین مدت خیا

 دیا ون وح ید هایچه تهد  ینه اون دکتر و چکاپ کوفتیچه در زم

 بابتش یبودم و نبودم حق داریهر دو جا مد یپدر و مادر با  یب

 .یگفتن دربارهاش رو ندار یاما حق رفتن حت یدلخور باش

 ر ییتغ یزنم و برایم یکند، لبخندیش دلم را گرم میحرف ها

 د رو ول کنه برهیاد آقا سیدلش م یم: کیگویم یجد یفضا

 ! آخه؟

 نییام پاینیب یباز شده به خنده شالم را تا رو یبا لب ها

 .کله پوک هوس رفتن کرده یدایکشد: شیم

 اجرم خودتت از رفتن کردم؟! فقط گفتم مرغ مهصحب یمن ک -

 .دهنم یحرف گذاشت

 .قد قد نکن یالک یتخم گذار یخونگ یتو همون مرغ ها -
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 .ده بودمیرا کمتر د محمدیاسین ین رویخندم، ایمستانه م

 واقبتنها موندنمون ع یادیم داخل زیزند: بریمحو م یلبخند

 .داره

 .ردیگیشود و دستم را میاده مین پیاز ماش

 .ستندیامیبا ورود مان به خانه همه 

 توانمیماند، البته میدم پنهان نمیبر ق نگاه اکرم خانم از د

 .ش حس کنم یز از تک تک رفتار ها و صحبت هایحسادت را ن

 مجلس کنار زن ها منم کنار ین باالیاسیبعد از نشستن محمد 

 نم و به هزاران سوال اکرم خانمینشیخانواده م یااعض یباق

 .دهمیجواب م

 .خودمان بمانم ید امسال را در خانهیقرار است ع

 انشانید در میاز ع ین عزا دار بودند و خبریاسیخانواده محمد

 .نبود

 ن در پاساژیریل کرده و همراه شیاز چند روز قبل باشگاه را تعط

 .مید ب ودیع یمناسب برا یمانتو ا طراف خانه دنبال یها و مغازهها
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 یهمراه ین بازار گردیرا هم در ایم و سمیحانه و مریر یگاه 

 .کردندیمان م

 : دیگویکشد و با نفس نفس میرا سر م یآب معدن ین بطریریش

 .میک جا استراحت کنمی یدا خسته شدم به موال بریش یآبج

 ختر جونکنم: انقدر غر نزن دیبا دستمال عرق صورتم را پاک م

 م، بعدینید چند مدل پارچه ببیک سر فروشگاه سمییبر

 .م خونهیگردیبرم

 مید : باشه بریگویدهد و میقورت م ین نفسش را با کلفگیریش

 . من درحال شکستنه ین مغازه باشه ها! زانو ها یآخر یول

 روش، چند بار گفتم یلو بار رو انداختینکه صد کیبه خاطر ا -

 .ریم بگیرژ

 ..م تو غر نرنیاشه تسلباشه ب -

 منفرد ینیحس یپارچه سرا یبه طرف فروشگاه پارچه فروش
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 .میرفت

 

 

 خوردیالغر اندام گره م یم نگاهم به دخترین که وارد شدیهم

 .ستاده استیس مقابل محمد ایخ یکه با چشمان

 !محل کارم؟ یاومد یچ یحنا برا -

 درد و دستانش را یگوین را با خشم و حرص میاسر ایمحمد

 .کندمیرنگش فرو  یمشک یموها

 اسر وگرنه منید : مجبور شدم محمدیگومیحنا هق هق کنان 

 .ستمین یزیاهل آبرو ر

 !نجاینه چه خبره ایبب یراپورت چ یرضایا برو ممکنه اون عل یب -

 .میکنیبرو تو آپارتمان مون اونجا صحبت م

 کندرون یخواهد او را از در مغازه بیرد و میگیحنا را م یبازو

 .شودیافتد و دستانش در هوا خشک میکه نگاهش به ما دو نفر م

 ! ؟یینجایدا ایزند: شیناباورانه لب م
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 زندیم یزد با خشم پوزخندیرین آنقدر بهم میریدانم چرا شینم

 !؟یم انتظار ما دو تا مزاحم رو نداشتیید: اره مایگویو م

 .شودیخکوب میش مین سر جایرین حرف شیبا ا

 

 

 مل ارزانیس و ریر کنارش با همان چشمان خدخترک الغ

 ر نگاهش رایاه کرده بود، مسیرش چشمانش را سیکه ز یمتیق

 .رسد میکند و به ما دو نفر یدنبال م

 اسر؟ین ینا کید: ایگویر لب میز

 کند: خفه شویو او آرام زمزمه م

 ن رایریم، دستان شیریگمیاسر من دلهره یمحمد یبه جا

 .شومیدستان او م یم و متوجه سردیریگیم

 .خواهد از هوش برودیم ییگو

 شده؟ ین چیریکنم : شیزمزمه م یر لب با ناباوریز

 !یچیدا هینگو ش یچینالد: ه ین میدو رگه و غمگ ییبا صدا
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 کامل یزند و با لبخندیزان را پس میاسر دست دخترک آویمحمد

 .خانوم ها سالمد: یگو یم یمصنو ع

 .زهر مار پسرک متظاهر المسزند : یر گوشم پچ مین زیریش

 

 

 لش رایموبا یبرند و گوشیفش فرو میسپس دستش را درون ک

 یگه جلو یدا داداش شهاب مید: شیگویآورد و به دروغ میدر م

 . دیایپارکم نداره زود گفته ب یدر بازار منتظر ماست جا

 هر دو از ییشود، گوین جا به جا میریاسر و شین ینگاهم ب

 .ار ناخرسند هستندیگر بس یدن هم دید

 ینکه متلکیتوانم بدون ا ینم یکنم ولیم ین همراهیریبا ش

 وقعانگار بد ماسر ید اقا ین ماجرا رد شوم: ببخشیبندازم از کنار ا

 .مزاحم شدم

 اسر که دستش را با خشم درونیبه  ین نگاهیریبا رفتن ش

 .افتمیاندازم و پشتش راه میبرد میش فرو میموها
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 :کنمیرم و او را متوقف میگیمن را یریش یبازو

 !شده؟ ینم بگو چیسا ببین وایریش-

 :دیگویزند و میم یپوزخند

 !ش رو؟دختر همراه یدین برادرش دید روشن با ایچشم س-

 .گهیمحرم بودن گمونم د

 !؟عقد موقت کردهبا دختری ه که ین پسریاسر اولیوا مگه محمد -

 !دا اون نداره؟یش ید چیس -

 !؟یتو چرا انقدر حساس شد اصال !شته گمونمندا خب نه اصال -

 یعقد موقتنکن زن  یمن حساس نشدم، فقط لطفا تو هم سع -

 .یقلمداد کن یاسر رو عادیداشتن محمد

 بازار ید و با عجله به سمت در خروجیگوین را با خشم میا

 .رودیم

 .رومیستم و به فکر فرو میاینه میبا رفتنش دست به س

 ن ینچنین بوده، که خواهرم ایریسر و شاین محمدیب یزینکند چ

 !آشفته شده؟
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 یافتم، دوست ندارم روابط آن دو رومین فکر به دل شوره یاز ا

 .بگذارد یرید تاثیروابط من و س

 دست بلند ین تاکسیاول یروم و برایم یابان اصلیبه سمت خ

 کنمیم

 ستم پشت در اتاق بستهین تمام روز را به بهانه کار با سیریش

 .اندگذر

 یساب امد. بابا آن روز را زودتر به خانه آمد و حیرون نیعاقبت هم ب

 .فش کوک بودیک

 بابا توجهمان را یامک گوشیپ یم که صدایدور سفره نشست ها

 .کندیجلب م

 آن موقع شب تماس یچه کس یعنید که یآیمامان چشم ابرو م

 !گرفته است؟

 .اندازم یدانم باال م ینکه نمیمنم شانهام را به نشانه ا
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 ماند و یامک از چشم مان دور نمیدن پیبر ق چشمان بابا بعد د

 .شتر کندیشک و سوءظن مان را ب

 

 

 یقه تمام میخورد که سر ده دق یبابا غذا را آنقدر با ذوق غذا م

 .زدیخیسفره بر م یشود واز پا

 ب نبود ؟یعج یادیدا رفتار بابات امروز زیش -

 !زدیشاد و شنگول م یلیخ یبگم مامان انگار یچ -

 شده باشه؟ ییهوا یرینکنه سر پ -

 ست فقط  سالشه هایر ن یم : بابام پیگویقصد م یفکر و ب  یب

 ! ؟یگیم یگم تو چیم ید : من چیگویمامان با حرص م

 کیستد: حتما یا میگذارد و یش میزانو یسپس دستش را رو

 ن سن و سال رو داشتنیر مون هم همیشده. خانم مد ییخبرا

 .انت کردیه شوهرش خک

 .ک مرد  ساله رفته بود دختر  ساله رو عقد کرده بودی
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 یره شوگر دد یشتر پولشون از پارو باال میمامان اونجور مردا ب -

 !داره بنده خدا هشتش گرو نهشه؟ یما چ یشن بابایم

 یانت مردان مسن پر و بال میخ یم به ماجراین طور که داریهم

 .شودیند و وارد خانه مکیم بابا در را باز میده

 

 

 .زدمید حرف مین اآلن داشتم با سیهم -

 دا؟یپرسد: شوهر شیمادر م

 .رش بدهیآره خدا انشاءاهلل خ -

 دهیکه پولش رو ب اال کش ییارو یه من و شهاب دنبال اونیچند وقت

 .فتادا یکارمون راه نم یم، ول ین دادگا به اون دادگاه بودیبود از ا

 کمک مون کرد حاال یلیم، خ یدید یتو دادگسترد رو ینکه سیتا ا 

 .میریاموالش رو بگ یارو و مصادرهیم حکم جلب اون یتونست

 .کمش نکنه یینجا خدا از آقایاد ا ید رو بیامشب دعوت کن س

 یدخالت یقتله تو مسائل مال یژهین بازپرس ویاسیمحمد یول -
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 .نداره

 .ردیگیرا مشهاب  یشماره یتوجه به حرفم با خوشحال یبابا ب

 نزده ین چرا زودتر به من حرفیاسیکنم چرا محمدیتعجب م

 !است؟

 

 

 دن دوستش قبل آمدنید یسرخ و به بهان ه ین با چشمانیریش

 .رومین از خانه میاسیمحمد

 دن آنیشده و با داسر یحدس آنکه خواهرم دلبسته محمد 

 .کنارش احساس شکت کرده یدخترک الغر مردن

 ده یشان را ناد یو تفاوت فرهنگ یساله  یتفاوت سن یول

 !ن علقه مند بود؟یریهم به شاسر یا محمد یگرفتم، آیم

 یر بگذارد و از طزفیما تاث یخواست رابطه آن دو رو  یدلم نم

 د با او یتفاوت باشم، حتما با ین هم بیریتوانم نسبت به ش ینم

 . کردمیصحبت م
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 دمیرسیبود م ین دختر به شدت شکننده و احساساتیریش

 خواهرم یبزرگ برا یک طرفه به ضربه این عشق یسرانجام ا

 . انجامدیب

 .د یآید میک ساعت هشت شب است که سینزد

 !کنمیتعجب م یلیاسر همراهش خیدن محمد یبا د

 

 

 صورت یکه رو یشیاه خاتون را به تن دارند و ته ریهر دو س

 .شان پر رنگ تر شدهیها

 یبرا ییر کوچک شده که جامان آنقد ینکه خان هیاز ا یلحظه ا

 دیس یویالشوم، یست خجالت زده مینشستن همه کنار هم ن

 !ما کجا؟ یت پنجاه مترییکجا و سو

 نییگردد، سپس سرش را پامی یاسر با چشم دنبال کسیمحمد

 دهدیچشمانش را ماساژ م یاندازد و با کلفگیم

 !چرا؟ یست، ولین است، سخت نیریحدس آنکه دنبال ش
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 ت دارد؟یاهماسر ی یاو برا یناراحت ن ویریمگر ش

 زند و من نگاهیخورد، او لبخند مین گره میاسینگاهم با محمد

 .دزدمیم

 ؟ ید: سر شب چرا ناراحت بودیدهیام مین پیاسیمحمد

 شهاب؟ یتو پرونده یبه بابا کمک کرد یچرا نگفته بود -

 !یشیدونستم ناراحت مینم -

 .میه باشاز هم پنهون داشت یزیخواد چیدلم نم -

 

 

 ک سر اون پرونده برادر زن شهاب بود، حتما اون هم همراه بابای

 و شهاب بوده، آره؟

 .دایم شینداشت یماباهم برخورد خاص یبود ول -

 .ینیمن دوست ندارم تو اون آدم رو بب -

 .د بزنمیه که من باین حرفیا -

 .میخوام کنار هم باشیده میپس فردا ع
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 شتیام پیسال م لویاما من بع د تح من عزا دارن، یخا نواده -

 .زمیعز

 اکنم: عه چه عجب آقیپ میش تایفرستم و برایم را باال میابرو ها

 .دهیازت بع یزنین حرفا میاز ا

 س هستم. بذارید که تو خرج کردن محبت انقدر خسیببخش-

 .که داشتم یخشک و جد  یک عمر زندگی یپا

 یبا محبت هامثل تو  یبا مرد یدونستم زندگمیاز اول  -

 ن کمک تو به بابا و شهابیه! ه میمخصوص خودت چه شکل

 .دهیمحبت و ابراز علقه پشتش خواب یخودش کل

 

 

 .فرستندیم قلب م یامم براین در جواب پیاسیمحمد 

 ر یخست هام شب به خ  یلیرم بخوابم خیگه میدا جان من دیش -

 .زیعز

*** 
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 گر ازیگذشته د یسالها خالفد. بریزود از راه رس یلید خیع

 آسوده درجمع اقوام رفت و آمد یالینبودم و با خ یجمع فرا ر

 کردمیم

 ک مرد باعث اعتماد بهین به عنوان یاس ینکه وجود محمد ینه ا

 ک دوستیک انسان، ینفسم شده باشد ها بلکه وجود او به عنوان 

 .دیرون کشیو ترس ب ییو همراه بود که مرا از کابوس تنها

 شدندیمن م یمتوجه نامزد یم وقتیدوستان قد اکثر اقوام و

 یرادیب و این بود، که طرف چه عیدند ا یپرسمیکه  ین سوالیاول

 داشته ؟

 گشتند؛ چرا که یاو م یک در گذشت هیتار یدنبال سابقه و لکها

 طالب ازدواج با محمدیاسینبا کماالت  یشد مردمیباورشان ن

 .ه باشدطالق م یدختر

 

 

 نکهیانسان ها تفکرات غلط خودمان بود، ا ن دشمن مایبزرگتر
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 هر دسته یم بعد برایکردیم یدر ذهنمان انسان ها را دسته بند

 مان هم اکثرا بر اساسیم، طبقه بندیقائل بود یازیارزش و امت

 .شدمی یسنت و فرهنگ غلط و گاه جاهلنه دست بند یک سری

 جوان ن، مسن وین و با دید یوه، آدم ب یه، زن بطالق مثل زن م

 ...و

 ل به تابویتبد  ین شده گاهیش تع یاز پ یها ین دسته بندیا

 که ییها ین طبقه بندیشد، در ایشدند و انسان محکوم میم

 .ر باشدین کرده اسییخودش تع یخودش برا

 .االت خودمان بودیوهم و خ یکه ساخته یاسارت و زندان

 ناسنامهش طالق انم انتظار داشتند چون مهر یاطراف ینکه هم هیا

 مانند خودم ازدواج ید با مردیام را لکه دار کرده پس حتماً با

 .کنم واقعاً دردناک بود

 .گرفت ین تفکر در ذهن زنان شکل میشتر اینکه بیمخصوصاً ا
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 شنهاد شمالیعمو پ یدر خانه یبعد از چند شب مهمان دار

 ن هم خواستیاسیکه عمو مطرح کرد و از محمد یرفتن

 .رون کردیرا از تنمان ب یخستگش کند، یهمراه

 د همراه خانواده عمو و خانوادهین شد که روز پنج عیقرار بر ا

 .میرامسر عمو برو یویالن به یاسیمحمد

 .واهمه داشتم یو مادرش کم محمدیاسینبا خانواده  یاز همراه

 .م یآمد مین یک ماشیبا  محمدیاسینمن و 

 .. دیآیست و شش به دنبالم میشه با دو یمثل هم

 .ک روز زودتر به آنجا رفته بودندیخانواده عمو و شوهرش 

 .است ین درون گوشیاس یشوم، سر محمدین میوارد ماش

 راهنیک پیصورتش را مرتب کرده است و  ید کمیبه خاطر ع

 .دهیپوش یآرنج قهوها یبا وصله رو یمشک

 جذب است و شلوار کتان یشه کمیهم خالفراهنش بر یپ

 .اش همیمشک

 رم ویگیک عکس از او مین  یآورد با دورب یا که باال مسرش ر



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1020 
 

 !پید خوشت یک سیسم: ینویرش میز

 که تازه نصب کردهام ینستاگرامیا یصفح ه یسپس عکس را رو

 .گذارمیم

 یدن صدایچیبا پ یکنم ولمین ضبط را روشن یبا حرکت ماش

 ن چرا آهنگیاسیکشم: محمد یچهره در هم م یمحمد اصفهان

 ؟یدیگوش مبابا ها رو 

 ...یو اصفهان یافتخار

 شاد است درون ضبط یسپس فلش خودم را که پر از آهنگ ها

 .گذارمیم

 خوانده بود پخش یکه آرش به تازگ یآهنگ شاد و بلند یصدا

 .شودیم

 .دهمیبا آهنگ و گه گاه با آهنگ قر م یکنم به همخوانیشروع م

 تهدهد: زشمیقه تذکر یکند و هر دقمین هم اخم یاسیمحمد

 ...ار چشم لوچ نکنیدا، شالت افتاد زبون در نیش

 .ال اله اال اهلل نکن خانوم
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 نان جوانیبلند که سر نش ین شاسیک ماشیم، یوسط راه هست

 کنند به بوقیدن ما دو نفر کنار هم شروع میدارد با د یو جلف

 . زدن و تمسخر

 :دیگویآورد و میرون میشه بیاز پسر ها سرش را از ش یکی

 .یبلند کرد یه دافچ یحاج

 یدهم: داف اون مادر همه کارهیبا خشم و بدون فکر جواب م

 ! خودته

 روندمیگذارند و میپدال گاز  یشان را رویمحکم پا

 :کنمیدنش وحشت میکند که با دمی ین چنان اخمیاسیمحمد

 .ریش نگ یبود جداو پسره تو خودش ن

 !؟یجواب اون مردک نامحرم رو داد یاریتو که هوش -

 نه سکوتیشوم، دست به سیاو م یازه متوجه علت ناراحتت

 .کنمیم

 ین آدمید دهان به دهان همچ یبود، نبا یاکشن بدیواقعاً ر

 .گذاشتمیم
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 رد، حتما با خودشیگین میاس یمحمد یدلم از اخم ها و ناراحت

 .بم شده ینص یتیترب یکند چه آدم بیفکر م

 یها یمحل یسکوت همچنان بر قرار است، کم کم از ب

 . کنممین بغض یاسیمحمد

 !پوست کنم؟ یخوریب م یپرسم: سیعوض شدن جو م یبرا

 .دهدیجوابم را نم

 .شودیبغضم پر رنگ تر م

 ریم باعث سرازیگذارم تا جوشش اشک هایم یصندل یسرم را رو

 .صورتم نشود یشدنش رو

 چشمم راه خودش را یاجازه از گوش ه یب یاما اشک سمج

 . چکدیرد و میگیم

 !ه نکنیدا گریش -

 .کنم: چشممیم را پاک  یبا پشت دست اشک ها

 .یحرف بزن دوست نداشتم باهاش _ 

 .یض بذاریمر ینجو ر آدم هایدوست ندارم دهن به دهن ا
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 شدم یم: عصبانیگویدو رگه م ییبا صدا

 خودم رو گرفتم یجلو یمنم ول -

 .دیببخش -

 !یکن ینگفتم که از من معذرت خواه -

 بهم؟ یم اخم نکنکار کنیپس چ -

 .زمیوه پوست کن عزیم -

 لین چمدان و وسایاسیعمو با کمک محمد یاویالدن به یبا رس

 .دارم یمان را بر م

 .ستین یش خبریپ یساعت یگر از دلخور ید

 ده؟یبچه ها بابات هنوز نرس سالمد : یآیعمو به استقبال مان م

 .ر کردن یک جاده گینه فکر کنم تو تراف -

 .میاومد یانبر و فرعیم ما از چندتا

 .روممیل  یدهد و من به داخل ومین دست یاسیعمو با محمد

 یخودمان م یکردم دلم برامیعمو فکر  یبه اوضاع زندگ یوقت

 . سوخت
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 ه برده بودند، بابا هرچه داشت رایارث یعمو و بابا به صورت مساو

 خرج ما بچه ها کرد و عمو ارثش را به کار تجارت زد و موفق

 .شد

 یدن مامان و بابا و شهاب و خانوادهاش همه دور هم تو یبا رس

 .مینینش یعمو م یرایپذ

 .آورد یهمه شربت خنک م یزن عمو برا

 ستاده و دست زنش را گرفتهیرا ایمسعود که کنار همسرش سم

 !د : خب دوستان اتاق ما به چه صورته؟یگویاست، م

 .آمد روابطشان بهتر شدهیبنظر م

 

 

 م چونید: بهتره زنونه مردانه کنیگویشوخ م ین با لحنیریش

 .تعداد اتاق ها محدوه

 نیاسیمن و محمد یرسند. ول یبه نظر م یشهاب و مسعود ناراض

 م در اتاقیتوانستیم چرا که در هر صورت ما نمیتفاوت هست یب



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1025 
 

 .میبمان یاختصاص 

 گر به بابلسر وین دو روز د یاسیمحمد ین شد خانوادهیقرار بر ا

 .میند و ما از رامسر به بابلسر برویایخودشان ب یاختصاص یویال

 اطیک استراحت کوتاه به ح یبعد از ظهر است و همه بعد 

 .میکن یم تا با هم بازیآمد ویالک یکوچ

 یکنند ما را در بازیم و شوهرش قبول نمیرا و مریمسعود و سم

 مین تصمیریحانه و شیکنند و تنهام من و شهاب و ر یهمراه

 .میبال کوچک چهارنفره انجام دهیک والمییریگیم

 ز چهارخانه به تنیک شومیسپارد، یحانه شهسام را به مادرم میر

 .ختهیش ریشانه ها یش آزادانه رویدارد و موها 

 .میدهایبا گرمکن پوش یشرت ست مشکین هم دو تیریمن و ش

 

 

 .ن هنوزم در اتاق خواب استیاسیمحمد

 . میک تین یریمن ش شوند ویم میک تیحانه یشهاب و ر
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 میعمو و مر یروند ولیقدم زدن به ساحل م یرا برایمسعود و سم

 .شوندیق دور ما جمع میتشو یو همسرش فرهاد برا

 م و شوهرشیکند و مریمن را م یشه طرفداریعمو مثل هم

 .شهاب را یطرفدار

 کند،یم چکه میپرم که عرق از سر و رومین ییآ نقدر باال و پا 

 .د استیشد یلیدم هوا خمخصوصأ آنکه 

 ز بدتریم نیچسبد، اوضاع لباس هایم به صورتم میموهاهمه ی

 .است

 شوم سرم رامیخودم  یکیدر نزد محمدیاسینمتوج ه عطر تلخ 

 نمش که ضربه شهاب به صورتمیچرخانم تا ببیبه سمتش م

 . رودیم یاهیک لحظه چشمانم سی یکند و برایبرخورد م

 . دوندیبه طرفم من و شهاب یاسیهمزمان محمد

 

 

 گذاردیام را محکم گرفتهام مینیمن که ب یشهاب دستش را رو
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 !دا؟یتو ش یشد یپرسد: چیم یو با نگران

 داید: شیگویرسد و میبه نظر م یعصبان ین هم کمیاسیمحمد

 !؟یجان خوب

 شتر نگرا نیام بینیدن بیدارم همه با د یدستم را که بر م

 .شوندیم

 .ندیگویخ گوشم میب یزیر کدام چرود، هیم یاهیچشمانم س

 د فرهادید. بذارید: دورش رو خلوت کنیآمیعمو هم  یصدا

 .ندشیبب

 یت هاید: فرهاد دامادم فور یگوین میاسیسپس رو به محمد

 .خونده یپزشک

 امینیاستخوان ب ید سپس دستش را رویآمیفرهاد جلو 

 دا جان؟یکنه شیگذارند : درد میم

 کشهیر میکم تی-
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 اندازد: نشکسته فقط کوفته شدهیدرباره به صورتم م ینگاه 

 .خ بذار و شستشو بدهیع کمپرس یسر

 .رودیخ میآوردن کمپرس  ین با عجله برایریش

 .مشیم بشوریا بریرد: بیگین هم دستانم را میاسیمحمد

 .دیزیشرتم نریت یرد که خون رویگیسرم را باال م

 ره داخلیم ر خونید: سرت رو باال نگیگوید میفرهاد باتاک

 .گلوت

 روم. مامان و زنعمو آنجایشستن صورتم به آشپزخانه م یبرا

 .نشست هاند

 د: خدایگو میزند و یبه صورتش م یآرام یلیدنم سیمامان با د

 !دایمرگم بده ش

 !؟یکنیم یباز یزند: تو مگه بچهامیز نعمو هم غر 

 رید: سرت رو بگیگویم ین با همان لحن تلخ و جدیاسیمحمد

 . نک صورتت رو بشورمیتو س
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 غرد: جلویر گوشم میزند زیکه آب ب ه صورتم م ینطو ریهم

 ده،یشرت پوشیهم ت یشوهر دختر عموت و مسعود هم سر باز

 .ام افتادم دنبالشینیبزمیانگار من س

 که خاله و مامان متوجه ید جوریگوینها را آرام میاهمه ی

 .شوندینم

 بینص یب دیاسینمحم یسر سفره نهار هم از چشم غره ها

 .ستمین

 .دیکشیم خط و نشان میگه گاه ه م با آن نگاه با نفوذ برا

 حجاب نشست هام ینکه در برابر مسعود و فرهاد بیدانستم از ایم

 خب خودش مرا تمام و کمال قبول ین است، ولیچقدر خشمگ

 .کرده بود

 که او را ییشتر رفتار هایشود بمیباعث  یک جور لجبازی

 .دند، انجام دهمکریم یعصبان
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 خواهم بابت انتخابمیا با او؟! یدانم با خودم لج کردهام و ینم

 . ن مطمئن شوم و صبر تحمل اورا بسنجمیاسیمحمد

 اش رایکند و ناراحتیم ین هم تمام مدت را صبوریاس یمحمد 

 .کندیتنها با نگاهش ابراز م

 .کنندیم یبعد نهار شهاب و مسعود با هم تخته نرد باز

 .ل استین قایاسیمحمد یبرا یاحترام خاص شهاب

 یش در کار پرونده کلهبردار یکمک ها یگذارم پایلش را میدل

 .نیاز او و رام

 شیرسد، فرهاد که خلق و خویبه فرهاد و شهاب م ینوبت بعد

 خواندیم یاو کُر یک تر است دائم برایبه شهاب نزد

 وند و به کل کل آن دینشمین هم کنار مسعود یاسیمحمد 

 .خنددیم

 .کنم یرسد که با فرهاد بازیبا ب اخت شهاب نوبت من م

 .اندازمیمبل نشسته م یکه رو  محمدیاسینبه  یم نگاه ین
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 داندازم: آقا فرهامیزنم و ابرو باال یاش میبه صورت جد  یلبخند

 .بت اومدیر غ

 یکنم قصد رفتن دارد ولیشود، فکر مین از جا بلند میاسیمحمد

 . دیآیفرهاد م سر من و یباال

 !کنم؟ یدا بازیشما با ش  یتونم جایآقا فرهاد م -

 .دیس یار داریستد: اختیایفرهاد م

 .ندینشیاو م ین جایاس  یدمحمدیبا عقب رفتن فرهاد س

 زد : به به حاج آقا و حاج خانم تخته نرد بایگویشهاب با خنده م

 . میده بودیند

 .زندیمحو م ین لبخندیاسیمحمد

 ! م؟یببند یم: شرط سر چ یگویطنت میبا ش

 د: شرط حرامه یگویکشد و میشش میبه ر ین دستیاسیمحمد

 .حاج خانم
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 . شهیتخته نرد بدون شرط نم یگه حاجینشد د -

 

 

 شه موقع فکر کردنیدهد، هممیش را باال یا برو ین تایاسیمحمد

 :شودیت چهرهاش اضافه میب به جذابیکند و عجین کار را میا

 یلیق دارم برام خیک انگشتر عقی یشما بردکنم اگه ینذر م

 !دمش بهت خوبه؟یزه میعز

 .متهیواال غن -

 کنم با جر زدنی، هرچقدر من تلش میم به بازیکنیشروع م

 . شودیمتوجه م ین با زرنگیاسیرا ببرم محمد یبار

 کنم او نامزدمیم فراموش یشومیو کلکل  یآنقدر غرق در باز

 .من است، نه دشمنم

 نیبرد و همیرا م ین بازیاسیکمال تعجب محمدآخر سر در 

 .همه یشود سوژه خندهیم

 ه هم بهیم، بقیرومیا یگر به دریک د یعصر همان روز است با 
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 . بازارچه

 

 

 وزد آرامشیم میان موهایکه در م یامواج و باد خنک یصدا

 .دارد یبیعج

 آرام تر شده و ین هم بعد دور شدن از خانواده کمیاسیمحمد

 گشوده و با لبخند به من که مانند دختر بچه ها در اخمش را

 .کندمیدوم نگاه یان ساحل میم

 ک خانواده کوچک با فرزندانشان دریساحل خلوت است و تنها 

 .کنار ساحل هستند یحال باز

 .کنمیشان ماسه جمع مینم و براینشیکنار بچه ها م

 شوند و مرا خاله خطابمی یمیزود با من صم یلیبچه ها هم خ

 .کنندیم

 شومیم ینگاه ینیمتوجه سنگ

 .کنمیک ما تعجب مینزد یدن مرد جوانیآورم و با دیسرم را باال م
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 بانو سالمد: یگوینگاهم را حس کرده و با لبخند م ینیمرد سنگ

 .بچه هام یمن عمو

 

 

 اجازه ید بیببخش سالمم: یگویزنم و میدر جوابش م یلبخند

 .کردم یبا بچه هاتون باز

 ماز بچه ها کنار گوش یکیکند، یکنجکاو براندازم م یهمرد با نگا

 !؟یباز یایزند: خاله نمیپچ م

 ن قسمتیز تریجذابش توجه برانگ یمرد جوان که چشمان عسل

 .دیبرس ید به بازییاندازد: بفرمامیصورتش است ابرو باال 

 کند ویگر تحمل نمیستاده د  یعقب تر ا ین که کمیاسیمحمد

 انین دخترکان کوچک مرا به زور از مرد و چویگیدستم را م

 بردیم یدر آن حوال یساحل به سمت رستورا ن یشن ها

 ن؟یاسیمگه من بچم محمد -

 رستوران یتوجه به من نگاهش را به منو ین ب یاسیمحمد 
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 یزارم برا یب یتوجه یداند تا چه اندازه از بیدوخته است. خوب م

 .ش گر فتهین راه را پین است که ایهم

 زنم هامیدارم با شما حرف  دیاسینمحم -

 !؟یخورم تو چیکباب م یگذارد: من ماهین میمنو را زم

 

 

 !نجا مترسکم؟یم: من ایگویم یر لب نچیز

 .زمیدم عزیازت نظر پرس -

 منو یکردم وسط بازیدرست م یداشتم تو ساحل خونه شن -

 رونیب یکشوند

 .ز اون مردک رو نداشتمیتحمل نگاه ه -

 یب ین طورین ایاسیه محمد یز چیه یون محترموا آقا به ا -

 !تو یمنطق نبود

 .شمیمنطق ترم م یسر تو ب -

 ! ؟یخوریم یچ
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 رستوران یکه از پنجره یچرخانم به سمت ساحلمینگاهم را 

 .یرزا قاسمیکند: میم ییخودنما

 .دهدین سفارش میاسیمحمد

 کنم متوجه آمدن آن خانواده به داخلیم را باز میکم کم اخم ها

 . شومیرستوران م

 

 

 و دو دختر یک زن و شوهر جوان همراه آن مرد چشم عسلی

 .من یهمباز یبچ ه

 .نندینشمیز به ما ین میک ترینزد

 ا یز بود یواقعا ه یعنیکنم، ینم یاز نگاه آن مرد برداشت خاص

 !شده؟ یرتیغ یادین زیاسیمحمد

 ن یدم از این سفر ما با هم است، در سفر اول که ندین دومیا

 !اخلق ها داشته باشد

 زند که از نگاهم دوریدر گوش بچه ها پچ م یزیمرد جوان چ
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 .ماندینم

 ید : وایگویند و با ذوق کودکانه میآ یبچه ها به طرف من م

 !؟یینجایخاله جون ا

 عمو شما داداش سالمکنند: مین یاسیبه محمد یسپس نگاه

 !د؟یخاله هست

 .ششان پچ زدهشان در گوین سوال را عمویشک ندارم ا

 

 

 د و دختر بزرگتر سرتقانهیآمیدختر کوچک تر به سمت من 

 .ن را بشنودیاسیدارد پاسخ سوالش از محمد یسع

 د : نهیگومیکشد و یسرش م یرو ین دست نوازشیاسیمحمد

 .عمو جان من شوهر خاله تون هستم

 برد که آن پسرک همیباال تر از حد معمول م یش را کمیصدا

 .بشنود

 اندازد، از همان نگاهیمتعجب به من م ینگاه یعسل مرد چشم
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 نیکردند که در پسش ایت به ما میترب یکه آن جوانان ب ییها

 !بلند کرده یعجب داف  یجمله بود: حاج

 .چرخاندیگر میسپس سرش را به طرف د

 قایدق محمدیاسینکشم، من و یجلو م یار شالم را کمیاخت یب

 .میناجور کنار هم بود یه دو وصلهیشب

 من ین خفن طوریریپ به قول شیمانند او کجا و ت یپ حاجیت

 !کجا؟

 .میزنیگر در ساحل قدم میبعد از غذا به اتفا ق هم د 

 

 

 . میسپار میا یدر یم و گوش به سمفونیدستان هم را گرفته ا

 یاز ال یم خنکیدهد و نسیم را قلقلک میروان کف پا یشن ها

 .دشومیشانهام رد  یرو یگردنم و موها

 !؟یتو بچه دوست دار محمدیاسین -

 !اره ید: اگه مامانشون تو باشیگوین میاسیمحمد
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 .گفتم یجد

 ک بار میک بار  ساله بودین که بابا شدن من یمحمدحس

 .ساله

 که یاومد کسیرفت مرز و ممین یسر هر دو بارش محمدحس

 .ن بود من بودمیاسم ین مدت مراقب زهرا و زهره و یتمام ا

 اون وقت من یکوچه باز یرفتن تویاسر میبا محمد وقتا یگاه 

 .گارد مراقبشون باشمیمجبور بودم مثل باد

 نیگرفتن باز این رو میمحمدحس یهم زهرا و زهره بهونه یوقت

 . ه شون باز بشهیرون و گردش تا روحیبردمشون بیمن بودم که م

 . اد گرفتمیکردن رو  ییبابا یاز همون نوجوان ییجورای

 

 

 !ا پسر؟ی یال بگو تو دختر دوست دارخب حا -

 .ز جانیهر دو نعمت خدا هستن عز -

 .گه بگو ینه د -
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 .اد خدا دوتاش کنهیبدم نم یدا دارم بسمه، ولیک شیمن  -

 .خندمیمستانه م

 !دنبال درست؟ یبر یخوایدا نمیش -

 ی، مطمئنا اگه درخواست کنیشاگرد اول کلس بود  یادمه گفتی

 ؟یکنیکنند پس چرا تعلل میم دانشگاه قبول یبرگرد

 امیه که دوست داریزیاون چ یدونم دندان پزشکیراستش نم -

 نه؟

 کند: آخه مگه قبل انتخابشینثارم م یهینگاه عاقل اندر سف

 !یهم بخاطرش درس خوند یکل ینکرد

 .دارم یک دلهره امیته دل یدرسته ول -

 .دلهره نداشته باش د: اصالیگویرد و میگیدستم را م

 

 

 خوام کارت رومیت دانشگاه آشنا دارم، ازشون یرین تو مدم

 .کنن یریگیپ
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 .یباش یالبته اگه خودت راض

 کند: منیم کم میدلهره ها یحضورش و دستان گرمش، از هم ه

 .یشه همراهم باشیکه تو هم ین به شرطیاسیم محمدیراض

 .دا هستمیآورد: هستم شیبه دستم م یفشار کوچک

 .میرویا اصرار من به بازارچه مبعد از گردش در ساحل ب

 .است ید آدم دست و دل بازین در خریاسیمحمد

 یزیهر چ یشوم، دست روین را همان ساعت اول متوجه میا

 .شنومیدش نه نمیخر یگذارم برایم

 ستاده تا مانع برخوردیکنارم ا یبازارچه شلوغ است و او جور

 .گران با من بشودید

 .م یگردیل برم یبه و یاده رویک ساعت پیبعد از 

 .میکشیک گوشه دراز میهمه خسته از ساحل برگشته 

 

 

 .رودیاز اتاق ها م یکیگرفتن دوش به  ین هم برایاسیمحمد
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 خورد، چون به حمام رفتهیزنگ م محمدیاسینل یموبا یگوش

 . دهمیخودم جواب م

 .کندیم یو احوال پرس سالم یین است، با خوشرویاسمی

 !زم داداش خوبه؟ اونجاست؟یعز یدا جون خوبیش سالم -

 .رهین رفته دوش بگیاسیم محمد ین جان خوبیاسمیممنون  -

 شید پ یایفردا ب یم بابلسر به داداش بگو برایدیدا مد رسیش -

 .ما

 . دیگم به سیزم حتما میچشم عز -

 د، با حوله یآیهم از حمام م محمدیاسین یهمزمان با قطع گوش

 شود: تلفنیون گوشش مدر یدر حال پاک کردن شن و ماسه

 !من بود؟

 دن بابلسر از مای. رسین بود جواب دادم گفتم حمامیاسمیآره  -

 .میا یهم خواستن با هم ب
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 اسر قبل حمام رفتنم زنگ زد و گفت تهرانیپس چرا محمد -

 !تو حجره مونده؟

 رااسر یلش را برداشته و با سرعت شماره محمد یموبا یگوش

 .ردیگیم

 !؟یتهرانالو تو هنوز  -

 شنوم: چون بخت النصر ویفش را میضع  یاز آن طرف خط صدا

 .محترمش هم هستن یخانواده

 !دعوتشون کرده؟ یفتاح هم اومده؟! ک یحاج یچ -

 رضا داماد شماستینباشه عل یدونم داداش باالخره هر چینم -

 .ک تریو خانوادهاش بهتون نزد

 یخط خط یدیفقط بپا فتنه خانم اعصاب زن داداش رو روز ع

 .نکنه

 ست، بگویدرست ن ال اله اال اهلل پسر جون قهر و کدورت اصال -

 .میکنیه؟ با هم حل و فصلش میمشکلت با خانواده خاله چ
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 و هر جمعه با حاج فتاح یرضا بودیک علیق فابریرف یک زمانیتو 

 هم ین خدا برگشتیهو هم از دیشد  ینماز جمعه چ یرفتیم

 !؟یدشمن حاج یشد

 هوام رو داره منتها از یلیاش خدا رو که قربونش برم خداد -

 شش و نیبه ر یحاج یکه حاج یینایاز ا یلیدم خیفهم یوقت

 .زار شدمین بیهستن. از د یم قلب یبندیم

 ن؟سینومیخدا  یتاحاال گناه بنده رو به پا یکفر نگو بچه، از ک -

 .ت حرف نزنیبرو تو عصبان

 هنده جگر خوار و یرو جلوزن داداش  ید، فقط هوایباشه س -

 ادیدخترش داشته باش. زت ز

 ه را هند جگریاسر به خنده افتادم، خاله زکیار از لحن یاخت یب

 .ده بودیخوار نام

 !گفت؟ یچ یدید : شنیگویکند و میرا قطع م یگوش

 .پر بود یدهم: آره توپش حسابید تکان مییتا  یسرم را به نشانه
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 .دایه توعه شیشب ند: اخلقشینشیتخت کنارم م یرو

 . پاشمیش میبه رو یلبخند

 .از تو ساک برام لباس آماده کن بانو -

 یو کت و شلوار سرمها  یراهن مشک یک دست پیش یبرا

 .گذارمیم

 یاهین همه سیبپوشد دلم از ا یشد رنگ روشن تریکاش م

 .ردیگیم

 م تب داریگونه ها دنشیگردم و با دیبر م

 .شودیم

 ینه الغر مردن یاسر عضالنیه مانند محمددارد، ن یدهایبدن ورز

 .یبلکه نرمال و معمول

 .ماندمیتب دارم، از نظرم دور ن یدن گونه هایبر ق نگاهش بعد د

 !کشه؟یخانمم داره خجالت م -

 کند؟یزد، او دارد با من چه میرمینه فرو یقلبم در س

 .ن لطفایاسیم: محمدیگویدو رگه و لرزان م ییبا صدا
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 !م؟زیعز یلطفا چ -

 !نیاسیمحمد  -

 .: جانم جانمبا نگاه پر حرارتش به من زل میزند

************* 

 از سر لذت یلبخندبعد از آن که شیطنت کرد 

 .دایرو دوست دارم شکردنت  نگاه ن مدلید: چقدر ایگومیزند و یم

 دانم چرا بهینم یاندازد، ولیبه چشمانم م یقیو عم ینگاه طوالن

 .شودیاش مکباره اخم مهمان چهرهی

 .ردیگیدهد و نگاهش را از من مین میاش را چیشانیپ

 !؟محمدیاسینشده  یزیپرسم: چیشوم و مینگران م

 یزم فقط کمیرود : نه عزیزد و به پشت پنجره میخمیاز کنارم بر

 .یاریشه برام قرص بیشدم م یعصب

 ستم: حتماًیایم

 او مرا در جا یک دفعهایروم که سوال یبه سمت درب خروج م

 .کندیخکوب میم
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 .یکردیم یهم براش مثل االن دلبر یبا اون بود یوقت  -

 شود؛ چرایده میبر فرق سرم کوب یسوالش مانند پتک محکم

 راهه رفته است؟یذهنش به ب

 ارزش شدهام که از من درباره گذشتهام یدر نظرش آنقدر ب یعنی

 !پرسد؟ین میبا رام

 د احساسات تازهرش یم را سد کرده، من پیک کاکتوس راه گلوی

 یان علف هایکند و کاو در م یجوانه زد هام در او بودم و او در پ

 .گذشتهبی ارزش 

 شود و بهیافت کرده بودم دود م یدر که از او یتمام خوش

 .رود یهوا م

 کشد ویر میقلبم ت یحوال ییکنم جایبا عجله اتاق را ترک م

 .شودیقلبم ناکوک م یتپش ها

 دن من متعجبیانه نشسته بودند با دم در آشپزخین و مریریش

 .شوندیم

 ! دا؟یافتاده ش یپرسد: اتفاقیم میمر
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 !؟ یکنیه مید: گریآمیبه نزدم  ین با نگرانیریش

 !شدند؟ یم جار یاشک ها یم کیآیبه خودم م

 .کنم: من خوبم دخترامیم را پاک  یبا پشت دست اشک ها

 . کم باد به سرم بخورهی یرم هوا خوریم

 ایزنم و به دریرون میب اویالخندم و با عجله از در یم یمصنو ع

 .برمیپناه م

 !وفتد؟یاد او بید یچرا حاال با

 یت باورم از او مانند ب ییندارم گو ین انتظارین چنیاس یاز محمد 

 .خته باشدیفرو ر

 روان یشن ها یرسم. رویروم که به ساحل میروم و میآنقدر م

 .میگرمیر یک دل سیزنم و یساحل زانو م

 .کردیم یادآورمییتلخم را برا ید گذشتهیاو نبا

 .دیکشیاو را به رخم م یرحم ید با بینبا

 من بود و به یگذشته یشود تمام مدت به فکر زندگیباورم نم

 سر باز کرده یه دمل چرکیاورده بود و امروز آن زخم شبیم نیرو
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 .بود

 تنر رفیدار شده باشد با بهت به مسیکه از خواب ب یه کسیشّب

 . شودیره میدا خیش

 .برد یش فرو مین و چند مرتبه درون موهایش را چندیپنجه ها

 !شد؟ یبود که از زبانش جار ین چه حرفیا

 را نشکند؟ چه طور توانست یگر با خود عهد نبسته بود هرگز دلم

 !نش را بشکند؟یز تریدل عز

 دا دریکه ش ید، آن لحظهایتوانست به خود دروغ بگویاما نم

 دایش یار به دنبال گذشتهیاخت ید، ذهنش ب یلرزیم آغوشش

 .رفت

 آن مردک با وقاحت تمام در چشمانش یآن روز در دادگاه وقت

 اندازه عاشقم یب یک زمانیدا  یره شد و پوزخند زنان گفت: شیخ

 .کنه یچ وقت واسه تو بتونه انقدر عاشقیکنم هیبود و فکر نم

 .مسموم گشت دایدرست از همان روز افکارش نسبت به ش

 یدا یبه جان ش یجه آن افکار مسموم ر ا چون زهرابیو امروز نت
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 .ختیخبر ر یاز همه جا ب

 .شودید. نگاهش به در خشک میمایپ یطول و عرض اتاق را م

 .شودیدا میاز ش ید نه خبر یآمیسراغش  ینه کس

 .دا را نداردیش یرفتن پ یآنقدر از خودش شرمنده است که رو

 نییپا ی هخوردن شام به طبق یشود. برایم ک ساعت دهینزد

 .رودیم

 پرسد: خانومین میریم و شیدا نگران از مریش یخال یدن جایبا د

 ن؟ید یدا رو ندیها ش

 ن درست کردن ساالد است و پسرکش در آغوشیم در حیمر

 .شودین میین باال و پا یریش

 رونیست، ساعت هفت رفت بیش ما نیدا که پیم: شیمر

 .ام داد نگران نباشمیپ منم یبه گوش

 . کندیم یبه او دهن کجاندازد، ساعت یم یبه ساعت نگاه 

 د: ساعتیگومیم یخانواد هاش خطاب به مر یبا حرص از خونسرد

 !ام داد؟یچند بهتون پ
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 چیداست هیب شدن ها عادت شین غیبود. ا8م: ساعت : یمر

 میشیکدوم نگران نم

 .رودمیا یسمت در پوشد و بهین با عجله کتش را میاسیمحمد 

 !دردناک دست از سرش بکشد؟ یقرار نبود آن گذشته یعنی

 .رسدیجه نمیپرسد و باز هم به نتین سوال را بارها از خود میا

 نمناک یشن ها یتنش از نشستن مداوم بر رو یاستخوان ها

 .درد گرفته است و امان از قلبش

 ن خون شد ویاسید کم گفته، قلبش با حرف محمدیهرچه بگو

 .ا ن دستان او مچاله شدیک دستمال در میغرورش مثل 

 دا کم کم به ابعاد فاجعهیگذرد شیاز آن اتفاق م یحاال که ساعت

 .بردیم ین پیاسیبار حرف محمد

 تارد و رف یست با عقاید نیامده بود، بعیدا کنار نیش یاو با گذشته

 .دیا یاو هم کنار ن

 ر بود. او متعصباز مشت و خروا ین رفتار کوچکش نمونهایهم

 .توانست تعصبش را پنهان کند یبود و نم
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 یخواهد پایافتد هم مانند االن هر بار میب یه اتفاقیحتما تا 

 .ان بکشدیگذشته ها را در م

 .ر خود کندییدا را وادار به تغیش یا با هر تفاوت نظری

 دهدو به طرفیم میبه مر یامکید پیغروب خورش یقبل تماشا

 .رودیاسکله م

 شان به طرف دختر ها پا تند یدن آن دختر بچه ها کنارعموید با

 .کندیم

 دایدهند و شمیدشان را نشانش یدختر هابا ذوق عروسک جد 

 .شودمیبا آنها  یقه مشغول بازهم با عال

 قیقا یشوند، بعد هم برایآنقدر که متوجه گذشت زمان نم

 .شوندیق او میبچه ها سوار قا یشنهاد عمویبه پ یسوا ر

 دنیکند با ندمین ییساحل را باال و پا  ین چند باریاسیحمدم

 .رومیدا به طرف اسکله میاز ش ینشان

 ا مواجه اونیزدند : دریبا هم حرف م یق ران با نگرانیچند قا

 .ممنوع ه یهم رفته سمت قسمت ها یق موتوریقا
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 .ک زنه جوانهیکنند: مینش نگاه یق ران ها با دوربیاز قا  یکی

 .برگرددسوت بزن  -

 .فکر نکنم بشنوه -

 ستید نیدم رفته. بعیقه از دیا خدا قاید: یگویک باره میسپس به 

 .ن امواج غرق شده باشهیتو ا

 !دا باشد؟یلرزد: نکنه شین میاسیزانوان محمد

 ن تون رویشه دوربیرود: ممیقران یبا وحشت به سمت دو قا

 د؟یبد

 ن را بهیاو دوربصال در رفتار یدن استین به دست با دیمرد دورب

 .دهدیدستش م

 نییپا ا در حال باال ویامواج شناور در یکه بر رو یقیبا عجله به قا 

 .نگردیشدن است م

 .ا نهیدا است یص بدهد که شیتواند تشخیدرست نم

 .دایدا شیزند: شمیاد  یبلند فر ییبا صدا

 .رسدینم ییش به جایصدا
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 شدتشود. سرش از یک کابوس میه یش شبیز برایهمه چ

 .رودیج میوحشت گ

 !ق نجات نداره مگه؟ینجا غرید: ایگویرو به دو مرد م

 دهد: چرا داده برار صبریپاسخ م یشمال یاز مرد ها با لهجه یکی

 .کن

 مطمئن یشود. حتمیق نجات صد بار مرده و زنده یتا آمدن غر

 .ش باشدیدایق شیست زن درون قاین

 .شاز خودش رانده بود یرحم یکه با ب  ییدایش

 قیکشد که قایطول م یم ساعتیگذرد نیم یق به کندیدقا

 نانش را از دل طوفانیو سر نش یق موتوریق نجات آن قایغر

 .دهندینجات م

 دا کردن یق شده است، از پیکه سوار قا یدن چهره دختریبا د

 .شودید میدا نا امیش

 . کندیدا نمیدا پیاز ش یاثر یرود ولیگر ساحل میبه طرف د

 د ایشود شیمتوجه م یرد و وقتیگیرا م ویال یشماره یبا نگران
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 .دهدیگر تحملش را از دست میبرنگشته د اویالهنوز هم به 

 دا غرق شده ویدهند، نکند شیدر سرش مانور م یافکار ترسناک

 !ده؟ینفهم یکس

 !ده باشد؟یاو را دزد ینکند کس

 .کندیصدبار خودش را بابت آن حرف مزخرف محکوم م

 .کندیق میدر وجودش تزر یظار احساس بدو انت ینگران

 .داند به کجا پناه ببردیشان است که نمیآنقدر آشفته و پر

 تکان یگر نایده که دیمان خندیپ یدا آنقدر به رفتار هایش

 . خوردن ندارد

 ن تمامیمان بنزیق پیقا یکنند ول یق سواریقرار بود با هم قا

 .به شهر برگردندپر کردنش  یکرده بود و آنها مجبور شدند برا

 .مان شدند یشد و پش یا طوفانیبعد هم که در

 یبد چشم آدم ن اصالیاسیف تصور محمدمان برخالیپ

 .نبود

 هم یلیخ یلیپزشک داشت، خ یآلمان بود و پدر یبزرگ شده
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 .بذله گو و خوش سخن بود

 ک کافهیکرد با هم به  یدا را زد و او را راضیکه مخ ش یجو ر

 .بروند اویال یحوال

 نامزدن گرفته تا یاسیحرف زدند از محمد یآنجا از هر در

 .مانیپ یآلمان

 آنقدر که متوجه گذر زمان نشدند. دو دختر کوچک که آال و آنا

 .ده بودندیباالخره خواب یک و بستنینام داشتند بعد خوردن ک

 بلندش ین شاس یمان دختر ه ا را عقب ماشیدا به کمک پیش

 .گذاردیم

 دارد، چهرهاش هم مانند یمعمول یکلیو همان قد بلند یپ

 .است یکلش کامل معمولیه

 .جذاب بدل کرده یاو را به مرد یتنها دو چشم عسل

 . دا سوار شو برسونمتیش -

 . که کافه سرش بود ین کوچ هایما هم یاویالمان ینه ممنون پ -

 .شمیباشه پس مزاحمت نم -
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 کارشناس یدمان خالیدهد( پیدا میموقع رفتن کارتش را به ش

 )ینیبال یارشد روانشناس

 ه سرخه توجهم نسبت بهت جلبیدم چشم هات از گر ید یوقت -

 .شد و خواستم کمکت کنم

 . میاد حرف بزنیم زیخاراند: اما نتونستیپشت سرش را م

 .در خدمتم بانو یخواست یاگه کمک

 .کندیپاشد و تشکر میبه صورتش م یدا لبخندیش

 .رودیم اویالسپس به طرف 

 سرخ و ین با چشمانیاسیشوند، محمدیم الیهمزمان وارد و 

 .شانیپر یافکار

 .به مراتب بهتر یخندان و حال یدا با لبانیش

 دا هریبوده ش یعین طبیاسیمان به او گفته بود( رفتار محمدیپ

 ها ینین بد بید بتونه با ایبا یبشه ول ینیممکنه دچار بدب یمرد

 با فکر به گذشته یواد هر سراد و ردشون کنه. اگر بخیکنار ب

 )رهیگیتون شکل نم یو رو آزار بده زندگخودش و ت
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 .زدیرینه فرو میقلبش در س محمدیاسیندن یبا د

 .دزددمیرد و نگاه یگمیرنگش را چنگ  یراهن سرم هایپ

 ن چندیدهد، در همیگر فرصت را از دست نمین دیاسیمحمد

 ودشدا شده که حالش دست خیدلتنگ ش یقه به قدریدق

 .ستین

 .خودش را به او نزدیک میکند

 شنود تازه متوجهمین را یاسیقرار محمد یقلب ب یصدا یوقت

 شیپ یقهیا تا چند دقیشود، گومیش یها یو ناراحت یدلخور

 شکه بوده

: دیگومیو با تمام وجود کنندیزش میش ناخوداگاه شروع به ریاشک ها

 محمد ینامرد یلیخ

 نیاسی

 .دا بد کردمیدونم شمی -

 .رو دوست نداشتم یاالنم کس  یچ وقت اندازهیمن ه -

 ی تو امروز همه یک نشده بود، ولیمثل تو بهم نزد یچ کسیه
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 .یر سوال بردیمنو ز ی قهعال

 هام یلجبازهمه یکشد: با وجود یاش را با فن فن باال م ینیب

 .یشک کن یباهات بازم دوستت دارم، حق ندار

 .شومیره میگرفته خ یمانیدر چشمان زاللش که حاال رنگ پش

 .نشاندیاط میح در وسط یتاب  یرا رودا یش 

 یشه درخشان تر است، انگار نه انگار ساعاتیامشب مهتاب از هم

 .بود یا طوفانیو در یش هوا بارانیپ

 :زندیپچ م

 دارم یشناخته ام ... دوست م یکه نم یهمة کسان یتو را به جا

 دارم یسته ام ... دوست میز میکه ن یهمة روزگاران یتو را به جا

 شود و یک ه آب م یخاطر عطر نان گرم و برف یبرا

 ... ن گناهینخست یبرا

 دارم یتو را به خاطر دوست داشتن ... دوست م

 دارم یدارم ... دوست م یکه دوست نم یتمام کسان یتو را به جا

 : دیگویبا عمق وجود م
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 .بود ییبایچه شعر ز -

 !امشب شرمنده هستم؟چقدر به خاطر  یدونمی -

 تو هم امشب یدونم بد کردم، ولمیزدم ید اون حرف ها رو مینبا

 ده گرفتن منیگران و نادید یچه روز قبل با اون پوششت جل و

 .بانو یکم حرصم نداد

 یکند: خب حاجمیحرفش  یطنت چاشنیانداز و شیابرو باال م

 .یلیچرا جام مرا بشکست ل یلیگرانش بود میاگر با د 

 . میشب هر دو شاعر شدام -

دن فکر دل من حسود یلباس پوش شه خواهش کنم موقعیدا میش  

 ؟یرو هم بکن

 رم؟یده بگیخودم رو به خاطر تو ناد یعنی -

 یآزاد باش ول یزم راحت باش، به قول خودت پرستوینه عز -

 .معرفت یفکر دل منم بکن ب 

 ؟ یحسود یلیخ یدون می -

 . دونمیم: چشمان عاشقش را ب او دوخت
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 .کنممی یدم ها سعیقول نم -

 .ت رو قبول نکردمیتازه هنوز عذر خواه

 ؟ینم کجا بودیاول تو بگو بب -

 !؟یکنیراستش رو بگم قضاوت عجوالنه نم -

 !م قضاوت عجوالنه چرا؟یر سرم قاضیمثل خ -

 .آشنا شدم یک روانشناس به صورت اتفاق یبا  -

 .دمان بو یخب روانشناسم آقا بود، اسمش پ

 .م یگپ زد یابون کمیسر خ یم کافهیبا هم رفت

 .شومین میاسیاکشن محمدیمنتظر ر

 ؟یمنم بهش گفت یچرخاند: دربارهیسرش را به سمتم م

 "دایش

 .دهمیسر تکان م

 د؟یتنها بود -

 .نه دو تا برادر زاده اش همراهمون بودن -

 ه عمو و بابا ازیدن سایرا بپرسد که با د یخواست سوال بعدیم
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 .میحرف زدنشان از جا برخاست یصداو 

 .ادهیصحبت ز یفرصت برا م تو ساختمون فعالیا بریب -

 .مید سنگ هامون رو وا بکنیکنم باین فکر رو میمنم هم -

 .ن استیاسیبعد از ظهر محمد  یمنظورش از سنگ صحبت ها

 ن ین به رابطه او و رامیاسید بدانم چرا و چگونه ذهن محمدیبا

 !ده شده؟یکش

 کند و ابرو در همیدا اخم پر رنگ میدن شیمحمود با د عمو

 !دا خانومیم چه عجب شکشد: سالیم

 .کندیپدرش هم در سکوت نگاهش م

 . م عمو جونسال -

 ؟ینوا بد ین شوهر بیک خبر به اید یدخترم نبا -

 .ندازما مین ییام سر پایفکر یشرمنده از با ویالپنجاه بار زنگ زد به 

 چیشوم، چرا بابا همیره یکند خینگاهمان م تفاوت یبه پدر که ب

 !عمو محمود نگران من نبود؟ یوقت اندازه

 !ن دوست بودم؟یبا رام ینکه زمانیبه خاطر ا یعنی
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 نمیبیکنم میگذشت هاش را دنبال م یدر ذهنم رفتار ها یاما وقت

 ن را دوست دارد با من جور یریچ وقت آنقدر که شهاب و شیه

 .نبوده

 نیریبودم، نه ش یرین من دختر ساده و گوشه گیقبل تر از رام

 .ن را داشتم نه مانند شهاب پسر ارشد بودمیریش یزبان

 .ده گرفته شدنیو محکوم به ناد یفرزند وسط

 م: شرمنده عمو جون یآیعمو به خودم م یدن سرفههایبا شن

 .کم سر درد داشتم رفتم لب ساحل حال و هوا عوض کنمی

 انیقش را در میح عقیکشد و تسبیشش میبه ته ر یعمو دست

 یبزرگه نگفت  یلیکند: اهلل اکبر ساحل که خیپنجه مچاله م

 اد؟یسرت ب ییساحل بال یبر ییتنها

 .اندازم: بله درستهیر میسر به ز

 .کندمیم ن به عمو و بابا سالیاسیمحمد

 یبه بازو یدهد و عمو دستمیگشاده جواب  یبابا با لبخند و رو

 .دیس یم از ماست حاجسالکشد: ین میاسیمحمد
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 رون حرفامونیم بید: منصور بهتره بریگویسپس رو به پدرش م

 .م بذار جوون ها با هم راحت باشنیرو بزن

 م محمود جانیبر -

 شه بدونم اول شبین: میاسیکنم سمت محمدیبا رفتنشان رو م

 !بهم؟ یبود زد یاون حرف ها چ

 بانو؟ یدینم کنم بحث رو ادامهیم یهزار بار بگم عذرخواه -

 یبرا یخواهد خودم را کممیروم دلم یم یچشم غرها

 .ز تر کنمین عزیاسیمحمد

 یرم: نه با عذرخواهیانتقام دل شکستن سر شبش را بگ اصال

 . شهمیدرست ن یزیچ

 اون وقت انتظار داشته یومدیمن کنار ن یتو هنوز با گذشته

 !؟یایدم کنار ب یباشم با عقا

 .خشخاش اعصاب من نذاره قابل احترامهد تو اگه مته رو یعقا -

 .و اگه بذاره -

 ن وسطیم، باالخره ایرسیم به توافق میزنیدرباره اش حرف م -
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 . ادید کوتاه بیمون با  یکی

 .زمیشه عزیدرست نم یچ زندگیه یبا لج و لجباز

 !شه؟یدرست م یگران چیگذشته تلخ د  یادآور یبا  -

 بهش مرتکب یکه وقت دهیانقدر بع ییک کسایاز  ییک کارای

 .ن کار رو انجام دادن مشکلهینکه ایشن، باور ایم

 تا باورت بشه یزنیم یلی، به خودت سیزنمیدائم خودت رو گول 

 .ن اتفاق افتادهیا

 یرسونه که تو لحظهیمنو م یفکر یدا، اوج بیش یحق دار -

 .راههیمون ذهنم بره سمت ب یزندگ یمهم احساس

 .دمیترس یلیازت خک لحظه یمن  محمدیاسین -

 .شده یحس کردم پشتم خال

 .رفتن لب ساحل و خوشگذرونم یه زاریگر ینگاه نکن جا

 یبشکنه جا یلیراد داره هروقت دلم خیکم امیمن مغز یدونیم

 .رهیگیه خندهام میگر

 .حیتفر یرم پیهم م یحرص خوردن و ناراحت یجا
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 .مشیاز درون داغون م یزم ولیریدلم م یغمم رو تو ییجورای

د  ید: پس بایگومیبه شوخی م یر حال و هو اییتغ ین برایاسیمحمد

 ک دکتریدخترمون رو 

 ؟یدم روانپزشکیم. شایمغزم ببر

 .ها یوونه خودتید -

 !وونه هاست؟ید یبرا یده مگه روانپزشکیخانم دکتر از شما بع -

 یقاً برایهمه هست روانپزشک دق یکه برا یاون روانشناس -

 .وونه هاستید

 استرس و اظطراب یممکنه برا یکیگزد : زشته نگو یرا م لبش

 ! ؟یعنیوونه است یبره دکتر د

 .رفتم قبل هایمن م -

 ه ام بابتیکه روح ییوقتاکشم: یق میعم یکنم و آهیسکوت م

 ش دکتر یرفتم پیاون اتفاق خراب بود، م

 ؟یکار کنم خاطرات اون روزا رو فراموش کن یچ -

 یاگر به من بد ین مرد حتیکنم، ایمزاللش نگاه  یتو چشم ها
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 .ز استیم عزیهم بکند باز خاطرش بدجور برا

 که ذهنت رو ی، من اون آدممحمدیاسیننکن  یادآورمیبه -

 .میگه با هم ندار ید یچ صنمیمسموم کرده ه

 خواد با پاک کنیکه دلم م ییذهن من و نکشون سمت اون روزا

 .از صفحه خاطراتم پاکشون کنم

 دا نکردهیچ وقت بهش دست پیکه ه  یحساسات بکراهمه یبذار 

 دا کنم باشه؟یبودم رو با تو پ

 اسر نوکرتم تا آخرید: به قول محمدیگومیبا ارامش 

 .عمر

**** 

 رسد و من ویان میعمو به پا یالیسه روز اقامتم در و 

 .میرویآنها در بابلسر م یویالن با هم به یاسیمحمد

 هفاوت است، از تجملت به کار رفتآنها کامل ب ا عمو مت یویالجو 

 .شیر تا آب و هوایبگ

 کیکه در واقع متعلق به مادرش است از  محمدیاسین یویال
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 .به جنگل مشرف است یگریا و از طرف دیطرف به در

 .ایدلباز رو به در یساختمان دو طبقه با تراس

 .است یزوج شدن عال یباال دارد که برا ی حدودا چهار اتاق طبقه

 بایه و البته ز یخاله زک یخواهد مقابل خانوادهیلم مب دیعج

 .میک اتاق اقامت کنین با هم در یاسیدخترش من و محمد

 .کنندیما حاضر م یم اتاق طبقه باال را برایرسیبه آنجا م یوقت

 . کنندیمانه از من استقبال مین و زهرا و زهره گرم و صمیاسی

 سال خودم دو دختر جوان و هم سن و یاست وقت یحس جالب

 .کنندمیخطاب  ییمرا زندا

 

 

 یک هفتها یگذارد: مین چمدان ها را داخل کمد یاسیمحمد

 .مینجا مهمونیا

 ا مین تکان دادن روسریستم و در حیایت میاسپل یجلو

 ناست، از دمیعمو ا یویالتره  ینجا چقدر شرجیا یم: وایگویم
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 .هوا خفه شدم

 دا جان سرمایش اندازد:میگردنم  ین شالم را رویاسیمحمد

 .ها یخوریم

 .اه یزین نا پرهیدهم : من عادت دارم به ایدانه شانه باال میق یب

 ن یو حضور محمدحس محمدیاسینت یاز قبل چون به حساس

 یقه آبشار ی یمشک یک مانتو یداشتم،  یرضا آگاه یخان و عل

 ک تاپمیراهنم هیر پیده بودم و زیهمراه شال همرنگش پوش

 .فم دستم بودید ست کین دار س فیآست

 یکه شال لبنان یپ ظاهرم با زهرا و زهرهاین باز هم تیبا وجود ا

 کیکه با وجود برادر و همسرش  ینیاسمیبه سر داشتند و 

 .سر داشت متفاوت بود یرو یروسر

 

 

 بودند، یش از حد افراطیگر ب ین دیاسیمحمد یبنظرم خانواده

 یسرش کامل ب م در جمع پدرش و همیم دختر عمو یمثل مر



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1070 
 

 یآمد تا حدیکه داداش شهابم به آنجا م یحجاب بود و تنها زمان

 .کردیحجاب م

 د و حجابیپوشیره مین مقابل محارم خود هم تیاسمینکه یا

 .داغ تر آش شدن بود یگر کاسهیکرد د یم

 خشک و سفت و سخت ین خانوادهینکه با وجود ایاز فکر ا

 آمد، دلم غنجمیاه م را داشت و با دلم رین هوایاسیمحمد

 .رفتیم

 .کند یز است که تحمل میعز یلیش خیحتما خاطرم برا

 همراه ین دار سرمه ایک آستیک تون یحضور در جمعشان  یبرا

 .پوشمیهم رنگش م یشلوار دم پا

 م یدور بافت موها یر سرم هایحر یک روسریبافم و میم را یموها

 .دهمیچ میپ

 اسن را یمحمد یاچشم غره ه یکنم حوصلهیش هم نمیآرا

 .ندارم
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 یبه تن دارد، باز از آن مشک یراهن سرمهاین هم پیاسیمحمد

 . بهتر است

 یلم دردناک بود وینک ه مرگش برایامرزد خاتون را با وجود ایخداب

 .ستمیش از حد موافق نیدن بیپوش یبا مشک

 م، یروین مییرد و با هم از پله ها پایگین دستم را میاسیمحمد

 خشک یکند و به پوستهمیدستانم را رها  ییرایود به پذاما با ور

 گردد یخود بر م

 .مبل نشستهاند یرو ییرایم، همه دور پذیشویوارد جمع م

 نگونه بهیند و اینشیرضا میفتاح و عل ین کنار حاجیاسیمحمد

 .نمید در جمع خانم ها بنشیفهماند با یمن م

 مسجداست که دارند؟! مگر  ین چه رسم مزخفیدانم اینم

 نند؟ینشمیم که زنانه مردانه یآمدها

 

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1072 
 

 ک لحظهیرم، یگین خوش خنده و مهربان جا میاسمیمن کنار 

 به دورم خجالتیافتد از حضور آن همه غرینگاهم که به جمع م

 .کشمیم

 راهنم مناسب ویپ یعنید، یآمیسراغم  ییایخولیباز افکار مال

 لرزد،میم دست یش ندارم زشت بنظر برسم؟ کمیخوبه؟ نکنه آرا

 .نشستیکنار من م محمدیاسینکاش 

 کنم، درست همان لحظهیان دستانم مشت میراهنم را در میپ

 :دیگویر گوشم میند و زینشمیدستم  ین رویاسممیدستان گر

 .زن داداش یخجالت نکش

 محمدیاسینده بودم و یما ترسیافتم که در هوا پیم یاد آن روزی

 .رادرش منبع آرامش بودن دختر هم مانند بیدستم را گرفت، ا

 اندازم، بهیم یم نگاهیبه همه ن یر چشمیز

 با یادیاست، که رفتارش تضاد ز یو خشک یجد یرضایعل

 .مهربان دارد ین خوش خندهیاسمی

 .با باشدید هرچند برادر زیآیم یبنظر پسر خوب یول
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 ک سر کوتاه تر ازیکنم،از لحاظ چهره میز یچهر هاش را آنال

 لند و چهارشانه استاسر قد بیمحمد

 باال اد از حد بلند یاسر زیباشد، محمد  ینکه پسر کوتاهیالبته نه ا

 .و چهارشانه بود

 نیاسیکل بودند، محمدیبا و خوش هیخاتون ز یکل ژن خانواده

 یکم از برادر خواندهاش نداشت، ول هم از لحاظ قد و قواره

 .بود اسر چهارشانهیز تر از محمدیر یاندامش نرمال تر و کم

 ه خواهرش است، چشم سبز پوستیرضا از لحاظ چهره شبیعل

 .ن واقعا از او با ال تر استیاسم میتو پر بنظر ید و کمیسف

 خانواده و یر فضاین دخترک مهربان تحت تاثینکه ایحدس ا

 و خشک یجد ین پسر خالهیبه ایغر یارتباط محدود با مرد ها

 .ستیکرده مشکل ناز او بزرگتر بود انتخاب  یرا که ده سال

 افتدینب خانم نشسته، میبا که کنار زینگاهم به ز
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 ده و شالش را مثل عرب ها دوریپوش یراهن بلند مشکیک پی

 .چ دادهیسرش پ

 

 

 یباور ها ین رنگ را حتما برایست اینکه عزا دار نیبا وجود ا

 .ده استیش پوشیمذهب

 ه مادریگاه مرض ینب خانم و در صدر مجلس هم جایکنار ز

 که با هم به مطب یر از همان بارین است، او را به غیاسیمحمد

 دهام یگر ندیم دیرفته بود

 بلند و ییکند، اما من با صدامیعمل از نگاه کردن به من امتناع 

 مادر جون سالمم: یگویرسا خطاب به او م

 دهد، سپسیسرد جوابم را م یآورد و با لحنیسرش را باال م

 .دزددمینگاهش را از من 

 ن ینچنیشوم ا نگار تافته جدا بافته است که ایاز رفتارش ناراحت م

 ردیگیخودش را م
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 د،ییپا یمرا م یه خانم چهارچشمیخواهرش برعکس مرض یول

 اسر به اویکه محمد  یا همان هنده جگر خواریمثل جغد و 

 .نسبت داد

 ار مهربان وین خان بسیبا و دختران محمدحسیاو ز خالفبر 

 .کنندیم یو احوالپرس سالمگشاده  ییرو خوش اخلق و با

 

 

 .ستندیایش مین خان همه مقابل پایبا ورود محمدحس

 ند و رو به منینشینب خانم مین خان کنار زیمحمدحس

 عروس خانم ما چه طوره؟ سالمد: یگویم

 دهم : ممنون داداش، خوشحالم دوبارهیبا خجالت پاسخ م

 .دمتونید

 د: داداش کناریگوین خان خطاب به برادرش میمحمدحس

 .نکنه یبیغر ینشستیخانومت م

 بلند ییزد حاج فتاح با صداین از جا برخیاسیقبل از آنکه محمد
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 .کندین خان میشروع به حال و احوال با محمدحس

 ثیروح خاتون همه دور هم حد یدهد، برامیشنهاد یسپس پ

 .کساء بخوانند

 .ندینشمیش یش آمده سر جاین هم با توجه به جو پ یاسیمحمد

 ث کساء ؟! قبلید و حدیع ید، مهمان یآیب میم عجیبرا یکم

 ده بودم خواهرش اکرمیزن عمو شن یها ین دعا را در دورهمیا

 

 

 یخواند و بیهر صبح پنجشنبه م یظ عربیآن را با صوت غل

 .کردیخوابم م

 ث ندارم فقط به احترام خاتون سکوتیاز آن حد یتصور خوب

 .کنمیم

 هش را ب یحاج فتاح دعا را بخواند اما کتاب دعاانتظار دارم خود 

 حضور ینیرید جان شیدهد: بخون سین میاسیدست محمد

 . نامزدت
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 وقته صدات یلید جان خید : به به سیگومیه هم با ذوق یخاله زک

 .میدیرو نشن

 .کنم تا دعا تمام شودمیل یحوصله سرم را داخل موبا یب

 د : عَنْ فاط مَةَ یگویم کند و بسم اهللیصاف م ین گلویاسیمحمد

 هیلَعَهُ اللَّ یب نْت رَسُول اللَّه صَلَّ سالمهَا الیالزَّهْراَّء عَلَ

 ن بم بودنیکه در ح یسوزناک یدن لحن خاص و صدایبا شن

 .آورمیباال م یصفحه گوش یبغض دار است، سرم را از رو

 

 

 خواند و همه سکوتین بدون کتاب دعا را از حفظ میاسیمحمد

 .دکردهان

 ر هیآورد و در چشمان متعجب من خینگاهش را باال م یلحظ ها

 . دهدیش ادامه میدر صدا ین لرزشیشود، بدون کوچک تریم

 ش و آن لحنیهست که از لحن صدا ین چه حسیدانم اینم

 .زدیریخاص در وجودم م یعرب
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 میکند و ح را از عمق گلومیصاد را درست سر لبش تلفظ 

 .دیگویم

 ونه فریآورد، قلبم در سمیزالل را به بزم نگاهم باز هم آن نگاه 

 .زدیریم

 م عاشقانه بخواند و دریندهان برایشترها آرزو داشتم، مرد آیپ

 یق و طوالنیعم ین نگاه هایحاال از هم یره بشود ولیچشمانم خ

 . شدیر و رو میدلم ز

 ش و حرکاتش هنگام دعا خواندنین و لب هایاسیآنقدر به محمد

 صلوات یصدا یدعا تمام شد و ک  یفهمم کمیه نشوم کیره میخ

 .همه بلند

 

 

******* 

 یکنند و من دختر هاینهار مرد ها جوجه کباب درست م یبرا

 .مین دور هم نشستهایاسمین خان و یمحمدحس
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 لیاسم و فام یهید: دخترا پایگومیشود و یبا وارد جمع مان میز

 د؟یهست

 .کنندیهمه با لبخند استقبال م

 ل رو کهیزم: اسم فامیخیمشهود در رفتارم از جا بر م یبا حرص

 م تویست بریم بهتر نیکن یخودمونم باز یشه تو آپارتمان هایم

 . میکن یباز یوسط یاط با اون توپ فوتبال حرفهایح

 فتاح و آقا یحاج یاط؟! جلوید: تو حیگومیزهرا با تعجب 

 .رضا زشتهیعل

 .ستیم پشت درخت ها معلوم نیرینه بابا م -

 ن یک کمر ایم که اندام مون مشخص بشه یتازه مگه قراره بپر

 .طرف اون طرف دادن که محرم نا محرم نداره

 . کنندیتم مین هم حمایاسم یتصورم زهره و  خالفبر 

 

 

 م: بابا انقدریگویرم و میگیزهرا همچنان مردد است، دستش را م
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 سوزونهیش میآت ینا کلیر همون سپهر خاله اکرم ایسخت نگ

 .جلوش ها یارید کم میکرد یدا پس فردا عروسیع

 ادیطونه؟ شما زید : سپهر هم شیگویخجالت زده م یزهرا با حالت

 د؟یبا هم رفت و آمد داشت

 م یاوف تا دلت بخواد اون وقت ها که بچه بودم من و سپهر و مر -

 ت االنش نکنایم. نگاه به جد  یبا هم جور بود یلیدختر عموم خ

 .هیچه جونو ر یفهمیم ید تو زندگیبر

 شش رایباز شدن ن یکشد و به زور جلویزهرا باز خجالت م

 یو خواستگار یرد: من آقا سپهر رو فقط روز نامزدیگیم

 . دمشید

 زهد رفتن قشم، هرچقدر مامان اکرم اصرار کرد بابا اجا یامسالم ع

 .نداد منم برم

 !م : جانم؟یگویباال رفته م یبا ابرو ها

 ندهات رویات همسر آیاخلق و خصو ص یعنیبده  یلین که خیا

 ؟یدونینم
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 ده؟یبابات اجازه نم

 لمامان اص ینداره ول یبا رفت و آمد عاد یبابا مشکل یلیآره خ -

 .میاجازه نداده ما با هم تنها باش

 کنم، خدا آخر عاقبت زهرا و سپهریبا خشم نفسم را فوت م

 .ر کندیطان را به خیش

 رابطه با دختر یرم که ماجرایگیرا م زبانم یجل و یبه سخت

 .داشتن سپهر در گذشته را بروز ندهم

 میکرده بود ییطنت ها یهم من و سپهر ش ینکه در نوجوانیا  یحت

 ن خانواده حکمیدر ا یکه درست در نظر خودم مجاز است ول

 .ل اهلل را داردیسب یفساد ف

 زم منید: عزیگویر گوشم میبا با تمسخر زیاط زیقبل رفتن به ح

 لطفا بهم بگو بهت کمک یدار یخوندم اگه مشکل یروانشناس

 .کنم
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 ر امایت خیا نید یگویم یدانم از سر حسادت و غرض ورزینم

 . زمیخوندم عز یم: منم دندون پزشکیگویع میمنم سر

 

 

 ؟ید : تو دکتریگومیبا تعجب 

 د طرحمیرو کم کردن او هم شده با  یاندازم، برایباال م یشانها

 .رمیمام کنم و مدرکم را بگرا ت

 ن یگران به زمیکه د یم، پشت چند بوته طوریشویاط میوارد ح

 . میستیایما اشراف نداشته باشند م

 .ک گروهیک دسته و زهرا و زهره ین یاسم یمن و 

 . کندیزهرا توپ را بلند م

 گذردمیک ساعت به سرعت برق و باد ی

 .میگردیبر م ییرایبه سالن پذ یبا خستگ

 .س عرق شده استیده بودم که تنم خین پرییدر باال و پاآنق

 .دن سفره هستندیبا مشغول چیه و زیخاله زک
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 . کنندیدن من رو ترش میبا د

 ؟یبه ما کمک بد یخواید: عروس نمیگوین میاسم یه رو به یزک

 رود تا بعد شستن دستانش بهمی یین با سرعت به روشویاسمی

 .آنها کمک کند

 

 

 .ز نشست هاندین و برادرش دور میاس ید حاج فتاح و محم

 سرد و ین با لحنیاسید و محمد یگویحاج فتاح از اوضاع بازار م

 .کندمی یاو را در گفتگو همراه یجد

 رم، هر چند در خلوت مراین دلگیاسیاز رفتار سرد محمد یکم

 شودیدر جمع م یگذارد ول یبهره نم یمحبتش ب یاز گرما

 !یر، سرد، خشک و جدیزمهر

 در جمع را یباز یو هند یعیفرا طب یاز او انتظار محبت ها

 دور و بر من بچرخد که احساس یتواند کمیحداقل م یندارم، ول

 !نکنم؟ یبیغر
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 ق بخصوص خودم،و اخال یحاال بماند که من با زبان دو متر

 ز را در دستیابم و همه چیمیخود را در جمع  یزود جا یلیخ

 دلم را داشته یهوا ید او هم کمبو یرسم مردانگ یرم. ولیگیم

 .باشد

 . رومیارمان قرار دادهاند میکه در اخت یبه اتاق مشترک

 کشاند از او یرا به گوشه ا محمدیاسینعمو  ویالموقع آمدن به 

 دست از پا خطا یم را داشته باشد و تا موعد عروسیخواست هوا

 .نکند

 بت بهمهر و مح یمادر کم یتفاوت بود ول یشه بیپدر مثل هم

 .گذاردیبهره نم یمادرانه ب یه هایزد و مرا از تو صیریمن م یپا

 تنم یو کوفتگ یآب خستگ یکنم، فشار قو یدوش حمام را باز م

 .بخشدیام میرا الت

 ک دوشیدهم، بعد از یدرون ذهنم پر و بال نم یبه افکار منف

 . یسر سر

 .لرزاندمیوزد و تنم را یروم، سوز باد از پنجره میرون میبا عجله ب
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 .شودمیشوم که در باز یتخت خم م یرو یبه سمت حول ه

 که کلم اوست: ال الهیکه ت ین و ذکریاس یمردانه محمد  یصدا

 .اال اهلل

 یرم و به سمت او که نگاهش رویگیحوله را دور تنم م یسر

 .اندازمین است و رنگ پوستش سرخ و ملتهب میزم

 م: تبیگویم یا لوندآورد و بیطنت درونم سر بر میپر ش یدایش

 د؟ید سیدار

 یم نگاهین ن یاسیب از است، محمد یلبه حول هام هنوز کم

 اندازدمی

 دا خانم؟یش یمن نامحرم بود چ یرد: اگه جایگیو دوباره نگاه م

 .میتب ندارم فقط عصبان

 که؟ یگی: دروغ نمروم میکش ینزد

 کنه نه؟یدر ضمن نامحرم در اتاق ما رو باز نم

 دا نذار گناهیطون نشو شی: شافتدمیدر دام چشمانم ش ینگاه فرار

 !کنم
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 . مینکه با اون عقد بهم محرم شدیگناه؟! مگه نه ا -

 حاال مرگ خاتون باعث عقب افتادن ازدواج مون شد وگرنه رسما

 . میوه بر شرعا ازدواج کرده بودعال

 .ست بلکه قول من به عموتهین یمسئله محرم و نامحرم -

 چ کدوم مالک تنید، نه عموم نه پدرم هیله سجا باط یقول ب -

 ک دختر بالغ  ساله هستم و خودم بهتریستن، من یمن ن

 .به صلحم هست یو چ یدونم ک یم

 .گهید  یمن مالک جسم و حس خودمم نه کس

 زند و نزدیک تر میشودمیمحو  ین لبخندیاسیمحمد

 یجذاب و خواستن  یلیخ یاریجوش م یوقت یدونستیم -

 .یشیم

 !دیم : سیگومیتعجب با 

 ن که آن طرف سردیاسیطنت از محمدیف و پر شین لحن لطیا

 .د استیبود بع یو جد

 نکه تویم مفصل درباره ایگردمیدا بریم نهار شیلباس بپوش بر -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1087 
 

 .میکنیصحبت م یهست یمال ک 

 بپوش به یزیک چیرتا یگذارد: فقط باال غیشش میدستش به ر

 .حاج خانوم ها بخوره

 میکنن که من و شما جدا تو مکه آشنا شدیرن شک مگران داید

 . ایا آنتالی

 ؟یریا هم می! تو مگه آنتالمحمدیاسینغرم: یبا حرص م

 کمییزند، خودش برایخندد و به خشم من چشمک میم

 .کندیدا م یپ ییطال یبا دور دوز یراهن بلند سرمهایپ

 .کشمیتخت دراز م یرم و رو یگمیم را  یاز نم موها یکم

 تگه االنم وقیاال دی! ین لباس رو بپوش تا سرما نخوردیشو اپا -

 .نهاره

 .خوامیخواد بخوابم، نهارم نمیحوصله ندارم، دلم م-

 ما احترام سفره واجبه ناراحت ین حرف رو تو خانوادهینزن ا -

 گرا نیشن دیم

 با هستن ؟یه و زیگران خاله زکین دیا -
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 هایم یپا یند و لباس را روینشیتخت م ین رویاسیمحمد

 .ن و خانومشیگذارد: نه محمدحسیم

 .شود: بپوش خانمیش تند و کش دار مینفس ها

 دن در حوله را سالهاست که دارمیستم، عادت خوابیایبا اکراه م

 .د ازش دل بکنم یو حاال با

 نیتنم ا یرود و نگاه او به رومیحوله کنار  یستادنم گوشهیبا ا

 .شودیم پروا یبار ب

 .کندینوازش مش تنم را با نگاه ییگو

 پ داره؟ین لباس زیا -

نه بروم که به من نزدیک یآ یخواهم به جلویدهد ممیجوابم را ن

 .نداره ینهار اشکال یم برا  یر بریکم دی: میشود 

 ید و متعاقباً صدایآیدر م یخواهم جوابش را بدهم که صدا یم

 .دیببخش ید: وا یگویبا که میف زیظر

 دیشوم سمیم، منکه غرق در خجالت یریگمیع از هم فاصله یسر

 .دانمیرا نم
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 نهار یخواستم صداتون کنم برامید: یگویلرزان م ییبا صدا

 د یببخش

 .ککندیبا سرعت اتاق را ترک م

 نکه ازین کار را کرده بود، مخصوصا ایخورم به عمد ایقسم م

 .د با خبر استیس یت هایحساس

 کندیک مکشد و اتاق را ترمی ین پوف بلندیاسیمحمد

 .پوشممیم را یخورد شده لباس ها یمنم با سرعت و البته اعصاب

 شود، نه تنها جوجه کبابیده میز ناهار چیبا کمک دختر ها م

 .گر هم سر سفره هستیز دیبلکه چند مدل خورشت هوس بر انگ

 کمییدهد برامیبه خودش زحمت  محمدیاسینبا شروع غذا 

 .کشدیبشقاب برنج م

 .گذارد یا به عهده خودم مو انتخاب خورشت ر

 ب ایز زیز بخورم که صدا ریاز فسنجان هوس انگ یخواهم قاشقیم

 .د : پسر خاله فسنجون ترش رو مخصوص شما پختمیآ یم

 دا جون پسر خاله عاشق خورشتیکند : شیسپس رو به من م
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 .فسنجونه اونم ترش تر ش

 .کشمیرون میکه در غذا فرو برده ام را از خورشت ب یقاشق

 

 

 من چنگ یزندگ یث برایک گربه خبیدخترک چشم سبز مثل 

 .ز کردهیو دندان ت

 !دا؟یش ید: دوست نداریگوین زمزمه وار میاسیمحمد

 .خورمین میرینه من فسنجون رو ش -

 یآورم: تو هم حق ندارین میاسیک به محمدینزد یسرم را کم

 . دستت بره سمت خورشت

 شد منیاورش نما بیکند، گوین متعجب نگاهم میاسیمحمد

 .ن شوم را داشته باشمینکه آنقدر خشمگیت ایقابل

 د: دخترک حسودیگویر گوشم میزند و زیمحو م یسپس لبخند

 .من

 ب که وسط باشد احساس خطریرق یا پایدن یمثل تمام خانمها
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 شوم منم با احساسات تازه جوانه زده ام اجازهیکنم و حسود میم

 .م گند بزنندیبه زندگ از خود متشکر یبایدهم امثال زینم

 ن ارزشین خاطر بود که رام یشکست خوردم به ا یاگر زمان

 .فرق دارد محمدیاسین یدن نداشت، ولیجنگ

 

 

 بایدارد و رو به زمیک تکه از جوجه کباب را بر ین یاسیمحمد

 .کنمیم میاد بخورم گرید: من گردو زیگویم

 لب رینم، زیتوانم جمع شدن اشک در چشمان سبزش را ببیم

 .نهیک طرفه همیم: به درگ گربه خانوم عاقبت عشق یگویم

 .خورمیسپس با ذوق و اشتها از جوجه کباب م

 .کنمیه کمک میدر جمع کردن سفره به بق

 بیشوم و با چشم رفتنش را تعقمیبا یحال ز یمتوجه گرفتگ

 .کنمیم

 رید: تقصیگویشنوم که میر گوشم را مین زیاسمی یصدا
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 . خودشه

 یید پر رویدونه داداش متاهل شده نبا یگردم: میم به طرفش بر

 .کنه

 علقه یوقت یبا زن داداشم بشه ولیخواست زیمن قبل دلم م

 با خانمین زیامان از دست ا ینگفتم ول یزیگه چ یدم د ید رو دیس

 ..دن رو ندارهیاز بس خاله لوسش کرده طاقت نه شن

 

 

 به یخندفشارم و لبمین دستانش را یاسمیت یدلگرم از حما

 . پاشمیصورتش م

 .م یرویا میعصر همان روز به در

 .میقدم بزن یشود تا با هم کمین همراهم میاسیمحمد

 یم عمارت زندگیا یم و بیم ازدواج کنیما بخوا محمدیاسین -

 ه و بچه ه اش برخورد داشتهید دم به ساعت با خاله زک یم بایکن

 م؟یباش
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 .دایش شنبا یتمیاه یب ین مسئلهیهمچ ینگران -

 ه یکه ملک هاش به تو شب ین، نگران اون دخت ریاسمینگران -

 .کهیبهت نزد یلیو خ

 ر خودشیچ وقت هم منو درگیشه بوده هیبا همیدا، زیش -

 .کنهینم

 . کنم هرچند ته دلم پر از دلشوره استیسکوت م

 

 

 :دیگویشکستن سکوت م یو او برا

 بگو یریبپذ یما رو به غلم یم گرفت یخب خانمم تو که تصم -

 ؟یدار ییا هایه چه رویمون چ  یشروع زندگ ینم آرزوت برایبب

 یوسط اون دار و درخت ها یفسقل یک خونهمیخب من دل -

 .خوادمی ویالتو 

 ک موتور داشته باشه شب به شب دومیخواد شوهریبعد دلم م

 چیهست اونجا ساندو یک فلفلیابون آزادگان یم سر خیبر ییتا
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 .میبزن

 ک باغچه داشتهمیخواد کنار باغمیکنم: آهان دلم یمفکر  یکم

 .باشم

 ن وید و مهدا با دو پسر هامیخواد مهش یدلم دو تا دخترم م

 .بچه یلیصه خن، خالیامیب

 قهقهه یجلو یافتد ولین از لحن من به خنده میاسیمحمد

 .ردیگیزدنش را م

 ؟یترسیچرا از بروز احساساتت م -

 .کندیمبه من  کینزد را ناگهان خودش

 !بود؟ یپس اون همه بروز احساسات تو اتاق چ :

 ا کنار منیک دست گرفتن ساده یجمعه، مثل  یمنظورم جلو -

 .دنتیپروا خند ین بینشستن و هم

 اد گرفتمیاداره  یط خشک و جدیمح یچون سالها تو -

 .ل نکنمیکارم دخ یاحساساتم رو تو

 دن نقطهک جور نشان دایان ینشون دادن احساسات به اطراف
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 . ضعفه

 ؟یدون یاوم! پس احساسات رو نقطه ضعف م -

 . یزین چیک همچی -

 ن شما تو اداره تونیاسیمحمد یگذرد: راستیناگهان از ذهنم م

 د؟یکنیاعتراف گرفتن از مجرم ها شکنجه شون هم م یبرا

 .رحمانه است یب  یلیدهم : خمیکند و من ادامه یسکوت م

 

 

 زن و بچه یوون عوضیک حینکه یه؟ ایرحمانه چ یب یدونمی -

 گفتن جا و مکان جسد با یآخر برا یهاش رو بکشه و تا لحظ ه

 .نکنه یس همکاریپل

 و یمردم رو به خطر بنداز ینکه با پخش مواد مخدر جوون هایا

 .یگه بکشون ید خالفا هزار جور یاون ها رو به کام مرگ 

 ستن بلکهین یمردم عاد یا آگاه یدا طرف مقابل ما تو دادگاه یش

 .مجرم و قاتل هستن
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 آرامش یت هم هست، برایالبته که تو کار قانون خشونت و جد

 .میکنمی یکه توش زندگ ین جامعهایهم

 رن خارجیکنن و میکلون م یها یکه دزد ییپس چرا اونا  -

 ک سریخره یم یا همون مواد فروش از کیچرخن؟ یآزاد آزاد م

 رهیگمیس اون رو نیپل یول یاصل یکرده

 یسیپل یات هایعملهمه ی ی؟ مگه تو تویدونیاز کجا م -

 ؟یهست

 وجود داره و فساد یتیمسئول یجاها ب  یشم بعضیالبته منکر نم

 ایرسوخ کرده و بعض یقانون یاز ارگان ها  یلیمثل سرطان تو خ

 

 

 کنندیم یر بار گناهشون شونه خالیکلون از ز یبا دادن رشوه ها

 من دارم خودم یرسه، ولیاون ها نم قانون زورش به یبه عبارت

 .نکردم یعدالت ین پنج سال هرگز بینم که تو ایبیرو م

 ارزش تر از اونه یبا یگه دنیهست که م یث از امام علیک حدی
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 خدا رو یک جو از دهان مورچ هایو گرفتن  یعدالت یکه با ب 

 .کنم ینافرمان

 م پدرمحقوق دانشگاه تهران رو قبول شد یکه رشت ه یاون روز

 .ث رو بهم گفتین حدیدم کنار و ایکش

 .زدین حرف رو بهم میشه ایامرزه خاتون رو همیخدا ب

 مراقب باش هرگز یقرار گرفت یراه سخت یگفت: پسرم تویم

 ک دانه خردل هم ازتیکه خدا اندازه  یرو نا حق نکن یحق

 .رهیگیجواب پس م

 تکه سالهاس ینیاسیشوم و به محمدمیکنم، قانع یسکوت م

 .دهمیرا تحمل کرده حق م یط سخت دادگستریکار در شرا

 .ییجنا یرهیمانند دا یآن هم بخش مهم

 ؟ینکرد یباز یآشنا پارت یچ وقت برایه یعنی -

 شه ویبه میامت اون آشنا صد پشت غریق ینه هرگز پس فردا -

 .رهیاد کوله بار گناهان منو به دوش بگینم

 ؟یچ بخوره چی؟ اگه من کارم به قانون پ یمن چ -
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 .ید جواب پس بد یکنم وگرنه بایکمکت م یاگه طرف حق باش  -

 فتالطکم ی، ینامرد یلین خیاسیم : محمدیگویبا اعتراض م

 .داشته باش

 ستمین یخوب یمن دروغگو _ 

 .تو قلبم بود رو گفتم یجانم هرچ

 یفت هیشوم، از روز اول شیره میدر چشمان زالل و جذابش خ

 ن خوبهیم: همن چشم ها شده بودیا

 .یکه دار یک رنگین صداقت و یهم

 ییک آش با چایدن غروب و خورن یم، د یمونینجا میتا غروب ا -

 .چسبهیتو ساحل م

 . یهتم حاجیمنکه همه جوره پا -

 دختر ها با هم ین هم هیاسمیشنهاد یرسد به پیشب که فرا م

 .میرویبه بازارچه م

 . گردندیمبر  اویالمردها خسته هستند و زودتر به 

 برو ینند بیبیروند و هر چه میبا با مادرش جلو تر ما راه میز
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 .خرندیبرگرد م

 از ما فاصله یکنند و کمیزهرا و زهره هم با مادرشان پچ پچ م

 .رندیگیم

 اش کنندیخواهد همراهیبا از او مینکه بارها زین با وجود ایاسمی

 .میشکیماند و با هم به هر فروشگاه سرک ممیعاقبت با من 

 ؟یخواد دانشگاه برین تو دلت نمیاسم ی -

 : پرسمین سوال را میم که ایبود یسنت یدن پارچه هاین دیدر ح

 د: راستش منیگویغم زده در جوابم م یکشد و با صورتیآه م

 .ستین یرضا راضیآقا عل یدوست دارم درس بخونم ول یلیخ

 وکنه و دختر یرفت و آمد م یگه تو دانشگاه همه جور آدمیم

 .ستیمن ن یبرا یمناسب  یپسر مختلط هستن و جا

 ، اگریرضا را بشناسیت علیست که شخ صیحدسش سخت ن

 ی شناختم در نظرم همهین خان را نمین و محمدحسیاسیمحمد

 .منطق بودند یرضا خشک و بیمانند عل یمذهب یمرد ها

 ره؟میاون دانشگاه  یزهرا چ -
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 گمینب خانم رو میز خونده، هر چند زن داداش یآره حسابدار -

 داداش یره نسبت به دخترا ولیبسته و سخت گ یلیخ یلیخ

 .دونهیمهم م یلیل رو خیتحص ی هنم مسئلیحس

 .ش از حد خانواده خسته شدمیب یریمنم از سختگ یدونیم

 ز خونه و خانوادهمون درست سر جاشیک چمیفهمیخودم م

 شه کرد؟یخب چه م یست ولین

 ندارم هزار تا آقا یرن و چون پدرداداش هام حکم پدرم رو دا

 .باالسر داشتم

 نیاز ا یصه هم خالیخاله زک یل قبول خواستگارید دلیشا

 .ت بودیوضع

 .االگم ها، جونم بهشون بنده و یاز داداش هام بد م یالبته فکر نکن

 هر یرتیو سه تا داداش غ یپدر ندار ینکه وقتیمسئله ا یول

 .دنیم یک حکمیکدوم برات 

 ن اجازهیچاره بودم، محمدحسیک اردو رفتن بیا سر اون روز

 اسریشدن یم یشد اون دو تا راضینم ین راضیاس یداد داداش یم
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 .گهیصه سخت بود دآورد خالینه م

 .کردم ینادون یلیکنم خیدا حس میش یدونیم یول

 رضا کجا ؟یعل یداداش هام کجا و رفتار ها یمراقبت ها

 نه ؟ک یتت میشوم: نگو که اذینگرانش م

 نشون دادن یدوستم داره ول یلیدونم خیدهد : میبا بغض ادامه م

 .ستیقه رو بلد نعال

 قه وگه عالین مدل هاست که میه بدتر مامانم از ایخاله زک

 .ن حرف هایتو رخت خوابه و ا یمحبت زن و شوهر برا

 جرئت ابراز یل برخورد کرده که نه من نه علیاون اوا یه جوری

 .میرقه بهم رو نداعال

 ه یر سایکنم از زیحرف خاله است، حس م یرضا هم بندهیعل

 .ر خاله که بدتره افتادمیحکومت مامان فرار کردم گ

 .تو پوشش و لباسمم از طرف خاله تحت فشارم یحت

 آنچه نشان خالفن دختر خوش خنده بر یرم، ایگیدستش را م

 .ده استیکش یدهد چقدر سختیم
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 ؟ینگفت یه کسن حرفا رو بیزم چرا ایخب عز -

 بگم؟ یآخه به ک -

 ای یگه تو بچهایره و میگیبه مامان که جانبت خواهرش رو م

 رضا دشمن بشه؟ین که با علیاسیداداش 

 با یج هاش شد کتک کاریاسر گفتم که نتیک بار به داداش ی

 اسر به من نظر داره که سر من دعوایرضا و خاله چو انداخت یعل

 .یکرده با عل

 اسر تندهیشش مثل ی! اون نه آتین خان بگیکاش به محمدحس

 و عاقل و جا یرت نداریش از حد روت غین بیاسینه مثل محمد

 .افتاده است

 نب برسونه به گوشیتو فکرش هستم که بگم فقط نگرانم ز -

 نبه، اون وقت اوضاع خانوادهیز یفتاح عمو یه اخه حاجیخاله زک

 .زهیرمیبد بهم 

 ن و متنفریاح چنان خشمگفت یک لحظه از خانواده حاجی

 .خواهد تک تک شان را نابود کنمیشوم که دلم میم
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 صحبت کنم؟ محمدیاسینمن با  یخوامی -

 .کنم براشیدا میپ یک راه حلمیفعل نه کم ک -

 فیو چند مدل دامن و ک ید چند بسته کلوچه و ترشیبعد از خر

 .م یگردیبرم ویالبافت به 

 .دهاندید ها خوابعمارت خاموش هستند و مر یچراغ ها

 نب خانم همین است، اتاق زییپا ی رضا طبقهین و علیاسمیاتاق 

 . ن طوریهم

 رفتن به اتاق یمانم برایروند و من ممیشان یهمه به اتاق ها 

 .نیاسیمشترکم با محمد

 ن بار است کهیاول یم ولیکنیست که باهم صبح مین ین شبیاول

 نین اولیه دلم از ات یم و کمیخوابمیک اتاق یک تخت در ی یرو

 .زندیها شور م

 مخصوصا گربه خانم یا توجه کسمیجاد نکنیا یینکه صدایا یبرا

 .رومین به سمت اتاق مین پاورچیبه ما جلب نشود، پارچ

 ک یخدا  یطبقه باال کامل خاموش است و محض رضا یچراغ ها
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 .شب خواب هم روشن نگذاشتند

 مه باز است متوجهین رم، در اتاق اولیگمیلم کمک یاز نور موبا

 خواهم از پشت در اتاق بروم کهیشوم میقامت حاج فتاح م

 .کندیشان توجهم را جلب میصدا

 ستادن طلبیروم و در دلم از خدا بابت فالگوش ایجلو م یکم

 . کنمیبخشش م

 ن دخترک کافر رو خورده ویب ا ین کامل فریاسیه محمدیزک -

 .ستیبه برگشتش ن یدیام

 ید: شما جوش نخور حاج یگویناراحت م یحنه با لیخاله زک

 شیپ ین دخترک کاریه مرده باشه بذارم ایجان. مگه زک

 .ببره

 نه محاله اجازه بدم ازیاسیما به محمد یما و خانواده یبقا

 . دستمون بره

 یگر چه موجودات ین ها دیروم، ایعقب م یبا وحشت چند قدم

 هستند؟
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 میکه توش ییالیباغ و  من اون یپارچه فروش یحواست باشه زک -

 آقا زادهات همه اگه اون راز بر یر پایستم زین سین آخریو ماش

 .پرهیبشه م مال

 .ستیبرام ن ید داماد ما بشه، اون جوجه هم عددیس یوقت یول

 ن دختره رو دست بهیجان حواسم هست خودم ا یچشم حاج -

 .کنمیسر م

 ن اتاق آنیمروم و خودم را در دویلرزان عقب عقب م یبا گام ها

 .اندازمیشوم م یراهرو

 گر دل و دماغ رفتن به اتاق خودمانیک است، دیاتا ق کامل تار

 .را هم ندارم

 .دانمین اتاق را نمین بود و ایاسیاتاق سوم متعلق به من و محمد

 .نمیتوانم درست اطراف را ببمین یکرده و حت یلم خالیشارژ موبا

 تخت دو نفره یدم را روگذارم و خویک گوشه میف و شالم را یک

 .اندازمیم

 قبل از آنکه بتوانم یاز افکار مشوش است ول یذهنم طومار
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 توجهم را یآخ آخ گفتن یل آنها را داشته باشم صدایفرصت تحل

 .کندیجلب م

 به یکیند در آن تارینشیخ مین است که سیاسیمحمد یصدا

 .دهمیصش میتشخ یسخت

 ؟ چرایبنداز یدمن رو از مر یحواست کجاست؟ قصد کرد -

 دا؟یتخت ش یرو یکنیخودت رو پرت م

 مگه قرار نبود اتاق دوم محمدیاسین یکنیکار م ینجا چیتو ا -

 ؟یباش

 انجیم ا یاین اتاقه بزرگتره مامان گفت بید: ایآیفنر تخت م یصدا

 بهت نگفتن مگه؟

 .دنیتو محل بهم نم الین فامینه بابا ا -

 اتاق یکیرا در نزد یی قدم ها یکنم صدایکشم حس میدراز م

 .ک زن باشدیزنم متعلق به یقدم ها حدس م یدهام و از آرامیشن

 د؟یایب محمدیاسینبا بوده؟ قصد داشته به اتاق یز یعنی

 ه یدن مهملت خاله زک یزنم، از اثرات شنیبه افکارم م یپوزخند
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 .باشد یقلب یو حاج

 .هم دارد یمردک با آن شکم گنده و قد کوتاه چه طمع

 م که دستیراه بگویشتر به آن ها بد و بیخواهم در افکارم بیم

 ن خودش را به من نزدیک کرد.یاسیمحمد

 خوش گذشت؟ یخب حاج خانم بازار گرد -

 .دهم : اهومیر جواب مید یکمبا تاثر ازفاصله کم مون 

 که؟ینجا چقدر تاریا

 .میکنیچراغ ها رو خاموش م یگرن داره شب هم هیحاج خانم م -

 .شه کهیرسناک مخب ت -

 با صدای بمش لب زد تا من هستم از چیزی نترس عزیزم.

 ن مردیشوم، من مقابل امیخندم و خجالت زده میهمزمان 

 .ا هستمین دختر دن یده تریآفتاب مهتاب ند

 .کنهیشما که معجزه موجود  -

 .میخوشحالم تو کنار یلیدا خیش -

 ترسم عمریم یم: منم ولیگویک است که مینگاهم به سقف تار
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 .کوتاه باشه ین خوش بختیا

 .دایمراقبتم ش میکنار یگفتم نترس گفتم وقت  -

 .د مرد و قولشیها س یقول داد -

 توانم چشمان او را بهیعادت کرده و حاال م یک یتار چشمانم به

 .نمیبب یدرست

 .خوامتیم یلیدا من خیش -

 .جنگم مطمئن باشیا هم میبخاطر تو شده با کل دن

 ک واحدیخوام ازش یرو در نظر گرفتم م اویالت از ک قسمی -

 .ارمیدر ب یمتر 

 . با دو تا اتاق و آشپزخونه یک حال نقلی

 .به بنا گفتم مطبخ جدا هم بسازه نباشه

 اون رو یشه کسیم یفه مشغول آشپزیضع یخوش ندارم وقت

 . نهیبب

 ن؟یاسیمحمد یین تویم: ایگویمتعجب م یبا چشمان

 ؟یاد التیبهم نم -
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 فه؟یضع یشه به من گفت یباورم نم نه اصال -

 به ین حرف متهمم نکنیکردم. بخاطر هم یسر جدت شوخ -

 .دید و بهمانینها فال ینکه شما مذهبیا

 قم؟ه اخالینجوری! من امحمدیاسین -

 .گذاردیفهمم دارد سر به سرم میخندد و من میم

 .ینظر بد ید باش ینت خودت بایو کاب یواریکاغذ د یبرا -

 که یدر حال ویال یوسط دار درخت ها ینقل ی ک خانهیاز تصور 

 .رودیمبل به انتظار همسرم نشسته ام دلم غنج م یرو

 کاره است؟یچ یحاج فتاح محمدیاسین -

 که پارچهیبا برادرش تو بازار شر یش تجارت فرشه ولیشغل اصل -

 .ناستیو ا یفروش

 شه؟ین خان میبرادرش پدر زن محمدحس -

 .ا رفتهیگه که از دنیک برادر دیالبته آره و  -

 . دهمیتکان م یسر

 .ادیازشون خوشم نم -
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 .زمیفکرش رو نکن ماه عز -

 دایآدم رو ش یراست یاد، راستیبهت م یلیدا اسمت خیش

 .یکنیم

م یکم کم پلک ها همان طور که به صدای مردانه اش گوش میدهم 

 .رومیو به خواب م شودین میسنگ

 ان من یم یگذرد، بعد از آن اتفاق خاصمیر ک هفته از آن سفی

 ش را از یبا هم موقتا دست و پاین رخ نداد و زیاسیو محمد 

 .مش دراز تر نکردیگل

 رم به باشگاهیگیم میلت تصمیک هفته از تمام شدن تعطیبعد 

 .بزنم یسر

 .ک روز هم به آموزش دانشگاه سر بزنممیقصد کردها

 انشگاه آزاد گذرانده بودم ورا در د یخوشبختانه من دندانپزشک

 .لم راحت تر بودیبازگشت به تحص

 شوم، به خاطریل میداخل باشگاه مشغول کار کردن با تردم

 .د آب شودیاضافه کردهام که با ییلوید دو کیع یها یزیناپره
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 شنهادید آورده است که پیجد یقرص الغر یک سریدا یپارم

 با یا که ال غرزنم چریمن سر باز م یدهد استفاده کنم ولیم

 .قرص کامل قابل برگشت است

 لو اضافهیخورد، حدود  کمینگاهم به پرستو شاگرد چاقم گره 

 .وزن دارد

 نمیبیم: به به پرستو خانم میگویپاشم و میش میبه رو یلبخند

 .یاز خجال خودت در آمد ید حسابیام عیتو ا

 

 

 .لو اضافه کردمیک چهار کیدا جو ن، نزدیش یگفت یوا -

 یکه بهت دادم رو خورد یینم مکمل هایواقعا، بب یسته نباشخ -

 ؟یچ ییبرنامه غذا

 .رو نه ییبرنامه غذا یمکمل خوردم ول -

 یاه یدارن و گ یجزئ یسوز یزم اون مکمل ها فقط چربیعز -

 .یت کن یمم رعا ید رژ یهستن شما با
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 دا رو بخرم خوبه ؟یپارم ین قرص ها یدا جون ایش یراست -

 من یبه او هشدار بدهم قرص ها را همراه مکمل هاخواهم یم

 .شودیلم بلند میموبا ینخورد که صدا

 ن موقع روز زنگ زده؟یشوم، چرا این نگران میریدن اسم شیبا د

 .شودیحالم به مراتب بدتر ماسر یمحمد یبا پخش شدن صدا

 .ک هفته قبلین یریش

 خورد و دریکلس در سرش چرخ م یبچه ها یقهقه ه یصدا

 .ش انباشتهیشود و درون گلویر بغض مآخ

 

 

 ن جون حواستیرید: شیگومیکند و یش را باد م یمهسا لپ ها

 ؟یشیمنفجر م یهست کم کم دار

 ش هم که آن شب قصد سوء استفاده از او رایاشار نامزد عوضی

 .خنددمیبلند  ییداشت، حاال با صدا

 ینچسب هم در دورهم یادین زوج زیصبا دوستش نگفته بود ا
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 شکست ومیش یشان حضور دارند وگرنه قلم پایدوستانه

 .آمدینم

 .دیگه شورش رو در آوردید: خب بچه ها دیگویصبا با تشر م

 .بغض بچهام در اومد

 .ستیجنبه ن ین که بیریزند : برو باال شیم یمهسا چشمک

 دهیکه با چشمان در یزند و در حالیم یاشار با خباثت لبخندی

 ن را قورت بدهد ادامه حرفیریبود ش نمانده یزیکه چ یدر حال

 د ید توپله بایک... ببخش یخ یکی ید: خب وقت یگویمهسا م

 .جنب هش رو هم باال ببره

 نامزدشبد چشمی گذرد واقعا مهسا کور است و ین میریاز ذهن ش

 . دهدمیند؟ پس چرا با او ادامه یبیرا نم

 ی کند و با سرعت از رویز مشت میم یبا خشم دستانش را رو

 .شودیبلند م یصندل

 ن است موجبیبا زم یش صندلیاز سا  یکه ناش یبد یصدا

 کم مونده فرو بره تو ک.ونت یشود: صندلمیاشار ی یخنده
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 اشار باالی یاندازه یب  یها ین تکه پرانین از ایریفشار خون ش

 د: آدم به قول شمایگویچفت شده م یرود و با دندان هایم

 م روهمراه یانگار مشت ها ز نباشه.یه یباشه ول یکیخ

 ؟یهست یچه لجن ی. به مهسا گفتیفراموش کرد

 .منامزدد : یگویر لب میر خنده و زیزند زیم یمهسا پق

ه بودم وگرنه ند: اون شب نوشیدنی خورده یگویاشار حق به جانب می

 .خوردمیالدنگت کتک منامزد ه از اون ومدم نیم یکیخ یتو سراغ

 اشهبا تو بوده بد : شک دارم اون پسره یوگیآشکار م یمهسا با حسادت

 .ن حرف هایباشه تو رو چه به ا

 با اعتماد به نفس در چشمان او زل یچه حساب یداند روینم

 :زندیم

 ک پسریزون یمنم مثل تو آو یه مهسا جون فکر کردیهه چ -

 .شمیاشار میمثل  یو بد ذاتبد چشم 

 نیستد: ببیایگذارد و میرا کنار م یخونسرد یمهسا پوست ه

 یکیالدنگ  یاشار رو با اون پسرهیکه  یاحمق یلیخ یکیخ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1115 
 

 .یترکیم ی، االن هم از حسادته که دار یدونیم

 . مید : دخترا زشته تو رستوران نشستیگویصبا با تشر م

 ک تخت وی یک باغ هستند رویخورد، داخل ینگاهش چرخ م

 .اطراف دارند یز هایبا م یادیز یفاصله

 .رمینجا مین االن از ایمن همنترس صبا جون  -

 .نیریصبر کن ش -

 یو دعوا دار یدونستم با مهسا قهریرد: به خوا نمیگیدستش را م

 .کردمیدعوتش نم وگرنه اصال

 تهباهان پسره یا یگ ین اگه راست میرینم شیمهسا: بب

 .شون گرفتهویالکه تو  یرضا داوود یارش دورهمیآخر هفته ب

 .شک دارم پسره دوستش باشه دهد : یباال م یاشار ابروی

 نیست؟ با ایدنش چیبه چالش کش یداند قصد آن دو براینم

 میبا مهسا تصم یوجود از سر رو کم کردن و چشم و هم چشم

 جوش نزن مهسا جون آخر هفته حتما یلیرد: خیگیم یبچگانها

 ل ق پشتین دیتو و ا یرضا تا پوزه یام مهمونیاسر میبا محمد
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 .مسرت رو به خاک بمال

 .رودیزند و به سمت درب خروج میفش را چنگ میسپس ک

 ک فاصله کوتاه است، تمام فاصله رای یابان اصلیاز سر باغ تا خ

 که نثارش کردهاند خودش ییدود و به خاطر چرت و پرت هایم

 نطور اعتماد بهیفرستد، کاش آنقدر چاق نبود که ایرا لعنت م

 .نفسش را خورد کنند

 شنود دربارهیمکالمه مادر و پدرشان را م یبا ورود به خانه صدا

 .کنندید آپارتمان صحبت میخر

 کیرد و یگیش میبه آن ها بدهد راه اتاق را پ یسالمبدون آنکه 

 .کشدیتنها تخت اتاق دراز م یسره رو

 سر خودش یتو یافتد دو دستیکه ماسر یبا  یدوست یاد ادعای

 .زندیم

 

 

 !کند؟ یحاال چه طور او را راض
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 رد مادرش با عجلهیاسر را بگی یز آنکه فرصت کند شمار هقبل ا

 .شودیوارد اتاق م

 !شده مادر؟ ینم حدس بزن چیریش یاومد -

 کیحوصله تر از آن است که با مادرش همکلم شود، دلش  یب

 خواهدیا سکوت میدن

 دستانش را یبرد و با نگرانیاو م یحوصلگ یبه ب یمادش پ

 نم؟یریشده ش یرد: چیگیم

 مامان من خوبم، خبر خوبت رو بگو یچیه -

 شود و با نوازش پشت دستشمیحالش  یمادرشان متوجه گرفتگ

 کن د: دخترک من، تهیش کم میها و التهاب ها یاز نگران یکم

 د ناراحت باشه؟ یمن چرا با یتغار

 .ستمینالد: من بچه نیم کالفهن یریش

 یشه بچ هام هستیمن هم یتو برا -

 ونه است ؟خ یخبر خوب درباره -
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 خواهد بحث رایشود او نمیکشد و متوجه ممی یمادرش آه

 .ادامه دهد

 . میبانک آزاد کرد ییخونه مون رو از گرو -

 خلص یک ذر هایت یین سویزند: خوبه از ایم یلبخند کم جان

 .میشد

 ینیرین هفته تو مراسم زن عموت شید ا یآره خدا رو شکر با -

 .بدم ینذر

 گفتمیدم، میکشیرو م محمدیاسین حانه ویهمش خجالت ر

 خونه در خور مهمان و عروس و دامادم ندارم، خدا رو شکرکه

 پس یم  تومن از پول مون رو از اون کلهبردار عوضیتونست

 .میریبگ

 .خوبه مامان یلیخوبه خ -

 .ت هستیزیک چید : نه تو امروز یگویم یر لب نچیمادرش ز

 .خزدمیش یپتور یرود و او زیگذارد و میاو را تنها م
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 رند و همه صورتش را غرقیگیصورتش راه م یش رویاشک ها

 . شودیاشک م

 سالمسد: ینومیکند و یاسر را باز مید صفحه تلگرام محمد یبا ترد

 .نمیریحالتون خوبه من ش

 :کندمیافت یکشد تا پاسخ را دریانتظار م یقهایچند دق

Salam man khobam che ajab ? 

 نمتو نید بب یبا د مزاحم شدمیببخش -

- bray chi ? 

 هفت خط به خاطر آورد یکوفت و زهر مار پسره ی: برایر لبیز

 ل ق در حال جر و بحثید یاه سوخت هیچه طور با آن دخترک س

 ن برنامه ها هست ویگر پس اهل ایش بود ددختر همراهبود، 

 .کندیحتما قبول م

 . ک جور مزاحمتمیخواستیکمک م یک کاری یبرا -
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 ین دو تا خواهرم فقط وقتیگذرد، ایاسر مین محمدیذهن ا از

 دور و برشون یچ مردیه یعنیافتن؟ یاد من میمزاحم دارن 

 !ست؟ین

- be bradret bego 

 رد و با حب و بغضیگیخشمش را م یجلو ین به سختیریش

 .دهدیاسر فحش میر لب به محمدیز

 . ن شبهاو یشه مال مهمونیبدجور م یلیتونم اگه بفهمه خینم -

 .اشار دوباره مزاحمم شدهی

 رتیک غید، تا با تحر یگویست، ب ه اجبار دروغ میدروغ که حناق ن

 رضا بکشاند یهآخر هفت یاسر او را به مهمانیمحمد

 یگر رغبتیداسر یحنا تمام شده بود، محمدعقد موقت روز مهلت ید

 روز آبین همان دیهم یرابطه با حنا را نداشت؛ برا یادام ه یبرا

 .خت و او را از خود راندیدست دخترک ر یرا رو یپاک 
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 ر شدن ماهانه ویماه گذشته بود که دخترک به خاطر چند ماه د

 .ش بردیچک او را تا مرز سکته پ یبیب یخط مثبت رو

 الش که آسودهیخ یمنف یج ه یدن نتیش خون و دیاما بعد از آزما

 رابطه ید ادام هیجه رسین نتیشد خوب به ماجرا فکر که کرد به ا 

 .همانند حنا اشتباه محض است یبا دختر

 گذاشتهجسمانی صرفا  یک رابطهینکه بدون عشق پا به یاز ا اصال

 .به خودش بود یانت بزرگیخ

 مدتی کهد را داشت، آن وقت به خاطر یبرادرش س یکاش خود دار

 . شدیآنقدر افسرده نماشنا بوده با حنا 

 :گرددین حال برمام به زما یپ یدن صدایبا شن

 ابون ... منتظرمید فرا ساعت  کافه کلف سر خیل بودیاگه ما -

 .جون ید: بمون تا عموراتت بگذره دخیگویر لب زمزمه وار میز

 رود سمت آن یار میاخت یکشد. ذهنش ب یکاناپه دار م یرو
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 .ن عقلیریدخترک چاق و ش

 .نیریش ن ساده و بامزه و واقعایریاسمش واقعا برازندهاش بود؛ ش

 

 

 ند؟یخواهد او را ببیچرا م یعنی

 ن دو خواهرین هود که ایاو نوشته بودند راب یشانیپ یمگر رو

 .دنبال او بودند

 ده بودنیک ماه از ان روز که حنا را در مغازه همراهش دی

 .آنان متنفر بود یقضاوت کننده یگذرد، از نگاه هایم

 ارند از زندارد که دوستش د یکرد خانوادهایشه گمان میهم

 ینیاسمیکرد تا یکه حاج خانم و گاه مادر جان خطابش م ییدا

 .ز دردانهاش بودیکه عز

 ن با او دشمنیاسمیو  ییشان زندایرضا به زندگیاما با ورود عل

 یکردند او چشم بد به خواهرش دارد خواهر یشدند همه گمان م

 .خواهرش بود یبلکه دل یکه نه خون
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 دیا تبعین گوشه از دنیخودش را به ا کباره تنها شد ویبعد به 

 .کرد

 شد که آن نگاهمیدا ید و شیس  یدوباره داشت دلگرم محبت ها

 بعدش خنجر شد و به یدا در فروشگاه و رو گرفتن هایآخر ش

 .ب رساندیروحش آس

 

 

 !بود؟ ییشه تنهامیجهاش هیگناهش چه بود که نت

 .خاتون مهربانش تنگ گرفته بود یدلش برا

 د و آنقدریخز یش میان موشایکه م ین فرتوتهوس دستا

 .شد را کرده بودیش گرم م یکرد تا پلک هاینوازشش م

 یمیتیو  ییدر تنها یزندگ یبود ول یدردناک یواژه یمیتی

 .دردناک تر

 رحم گورستان یکاش او را هم همراه خاتون به خاک سرد و ب

 .ها کنندر یینگونه او را در قعر جهنم تنهاینکه ایسپردند تا ایم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1124 
 

 شود ویشب م یداند کیآنقدر در افکارش غوطه ور است که نم

 .رودیک فرو میدر قعر جهنم تار یاه چالهایخانهاش چون س

 شوند کهیک میخانه آنقدر بهم نزد یوار هایکند در و دیحس م

 .کنند یاو را در گور خود زندان

 یصندل یرود و روین خفقان به سمت تراس میاز ا ییرها یبرا

 .ندینشمین ماه یباران نم نم فرورد یابان به نظارهیف به خمشر

 

 

 برد، کاش مادرش بودیش را با خود میها  ییبود تنها یکاش کس

 .نش بودیریکاش ش

 طان به ذهنشین دخترک دردسر ساز و شیریاد شی یلحظ ه

 با او چه کار دارد؟ یعنید یآ یم

 جرا رد بشود؟ن مایتفاوت از ا یا بید فردا به آن کافه برود یبا

 د استیس یندهیکه خواهر همسر آ یاد به دختریک زیاز نزد

 .وحشت دارد
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 نیبزند و هم یترسد ناخواسته به او و احساساتش ضربهایم

 .د بشودیدا و سیموجب کدورت خاطر ش

 .خواهدین تنها تر شدن را نمیدلش از ا

 کردیم ید فکریزند، با یش چنگ مین موهایب یدستش را عصب

 ند و دستش راینشیاط میداخل ح ینار حوض الجوردن کیریش

 .کشدیسطح آب م یرو

 

 

 داخل یها یدستش خواب ماه یاز ضرب ه یموج آرام ناش

 .زندیحوضچه را بر هم م

 یایغوطه ور در دن یدغدغه و نگران یها ب  ین ماهیکاش مثل ا

 .خودش بود

 یدهد و به خودش بابت مخمص هایرون مینفسش را آه مانند ب

 .فرستدیگرفتارش شده لعنت مکه 

 . انگارندیدهد او را ساده لوح و بچه ب یبه شهاب و پدرش حق م
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 ر صبایشد. تقصیاشار دهن به دهن میمثل  ید با آدمینبا

 .رو در رو کرد یدوستش هم بود که اورا با آن دو موز

 ک مدل قرصیافتد، یدا دوست خواهرش میشنهاد پارمیاد پی

 فروش به یداشت را برا ییالعاده باال فوق یکه اثر بخش یالغر

 .باشگاه اورده بود

 .گذاشتیش نمیرها ید قرص ها لحظهایخر یوسوس ه

 مثل یپ تر شود توجه کسیخوشت یگذرد اگر کمیاز ذهنش م

 . کندیجلب م یاسر را هم به راحتی

 

 

 رنگ و یبا وجود دوست وختر ها یحتاسر ینکه یته دلش از ا

 .رودیغنج موارنگش به او دل ببندد 

 ییگو یوزن کم کند ول یکرده است تا کم یبار ها و بار ها سع

 .طلسم شده

 د بر علت شدهیهم مز یکیاش و کم تحر یو کار یط درسیشرا
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 .دیایلو اضافه وزن کنار بیک یبود تا با س 

 دن نگاه نگران مادرش از پشت پنجره دستش را از داخلیبا د

 .دزیخیم یرون آورده و از جا بیحوض ب

 زدند به داخل خانهمیاد یاش را فریحوصلگ یکه ب ییبا گام ها

 .رودیم

  ین خان هیاز ا ینکه قرار است به زودیکند از ا یخدا را شکر م

 خودشان باز گردند یبه آپارتمان  متر یتیکبر یقوط یمتر

 .کشدیتخت دراز م یبرد و رویبه داخل اتاقش پناه م

 

 

 شود. در دلش پوزخندیاز تخت بلند م یغ مانندیج یصدا

 !من رو نداره ییلویزند، تختم تحمل وزن  کیم

 به یادیبودنش ز ییلویکه دارد  ک یبا وجود قد  سانت

 ها ین چربیاز شر ا ییرها یبرا  ید کاش راهکاریآیچشم م

 !داشت کاش
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 لش دکمه خاموش افکارش رایامک موبا یپ یدن صدایبا شن

 .زندیم

 .زدیرمی یاسر دلش هرمیاسدن یرود، با دیم یبه سمت گوش

 .که مهمان خانهاش بودند گرفته بود یشمارهاش را آن شب

 Farda koja biam :ند که نوشتهیبیکند و میصفحه را باز م

 .چشمم درد گرفت یسیش ننوینگلیشه فیکند: میپ میش تایبرا

 ...ابونیکافه کلف خ

 ام دنبالت خودتیستم اون کافه رو. فردا میباشه بچه. بلد ن -

 .ببرم

 .چشم ممنون -

 

 

 افتیدر یام یاسر پیگر از جانب یزند دیارسال را که م یدکمه

 .کندینم

 هوا تکان یش را رو یکشد و پاهامیتخت دراز  یرو یبا خوشحال
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 .شکرت یدهد : خدایم

 نامرتب و خسته در یدا با ظاهریشود و شیدر همان لحظه باز م

 .انیچهارچوب در نما

 ؟یآبج یرود: چرا پنچر شدیم با لبخند به استقبالش

 :دیآیک گوشه و به طرفش میاندازد یاش را میدا کوله پشت یش

 ؟یتو چرا مثل سوسک سر و ته شد

 .ادب یاندازد: گمشو بمیرا به طرفش  ین بالشتیریش

 رمیخستم م یلید: خیگویرد و میگمیدا بالشت را در هوا یش

 به تهران تا دم اومدن مون محمدیاسین یرم. خانوادهیدوش بگ

 .دنیتو بازارچه بودن عاشق خر

 ؟یدیخر ینم بهت پاگشاد دادن؟ سوغات یبب -

 

 

 دنم رویخنگ اون پا گشاست در ضمن مادرش که چشم د -

 ک دست لباسیم و یف گلیک کینداره خواهرش و زن داداشش 
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 .دنیبرام خر یتییو چندتا دستبند تز یمحل

 .دهیخوبه عقل شون رس -

 .رم حمام تو هم دسته گل به آب ندهید: من ماندازیبالشت را م

 راهنشیش و مدل پین بار آرامیهزار یستد و برایاینه میمقابل آ

 .کندیرا چک م

 ک قرارین ین قرارشان دارد. هرچند ایاول یبرا یدیاسترس شد

 .معامله بود یک قرار برایعاشقانه نبود، بلکه 

 شد تا کمترپویم یب لند مشک یک مانتویدهد و یت میعاقبت رضا

 .اندامش در چشم باشد یبدفرم

 صحبت یتلفن یدارد سر راهش صدامیبه طرف در خروج گام بر 

 د قبل آمدن شهابیشنود، با یکردن مادرش و شهاب را م

 .دهدیش سرعت مید به گام هایرسیم

 

 

 ک پارک کوچک وجود دارد که بچهیشان  یدرست سر کوچ ه
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 .مشغول هستند آن یباز  یم قد درون فضایقد و ن یها

 یویالشه خلوت بلند است، یابان همیک خین پارک یمقابل ا

 ابانین خیهم یها یاز فرع یک ین درست در بنبست یاسیمحمد

 .ستیها ن یکین نزدیااسر یآپارتمان  یقرار گرفته ول

 .دیایب نجایکند تا به ا ید ط یابان بلند و شلوغ را بایبا سه خیاو تقر

 پارک یتازه رنگ خورده یمکت هایناز  یکی یکند رویقصد م

 اسر را آنیمحمد یبلند پارک شده ین ساشیند که ماشیبنش

 .ندیبیابان میطرف خ

 .رودیزند و به طرفش ممیاش  یبه وقت شناس یلبخند

 .اسریآقا  سالمکند: یدرب را باز م

 یکه با آن مانتو یبه دخترک تپل و با نمک یسر سر یاسر نگاهی

 .اندازدیشه شده، است مید جذاب تر از همیره و شال سفیبلند ت

 .زند: بپر باال بچهین را میسپس استارت ماش

 .ندینشیم یصندل یرو ین به سختیریش
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 اون کافه کجاست؟ یگفت -

 د سمتیچیابون بپین خیدهد: از ایرون میشه بینگاهش را از ش

 .کش بزرگ زده کافه کلفیک بوستان بزرگ نزدیچپ 

 است یک کلبه چوبیه یش شب یر ها و فضاوایکه د  یوارد کافها

 .شوندیم

 . زان استیه کلف کاموا آویشب ییاز سقف کافه چراغ ها

 نیریدهد و به شیبا لم میند و تقرینشیها م یاز صندل یکیپشت 

 ه ؟ینم مشکلت چین بچه ببیکند : بشیاشاره م

 .ندینشمیاسر مقابلش یر جنتلمن وار یال رفتار غیخین بیریش

 .دیآیگارسون به استقبالشان م همان لحظه

 ییشک ندارد آشنااسر یکند که یخوش و بش م ین جوریریبا ش

 . نشان استیب

 یبند و بار یها و ب یآزاد ی هد همکند، با وجویار اخم میاخت یب

 یبا خانواده یکه حاصل سالها زندگ ید سنتیش همچنان عقایها
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 .اش است و در وجودش رسوخ کرده استییدا

 

 

 یدختر  ین درونش رویخشمگ یادیقسمت متعصب و زو همان 

 .کندیرت خرج میکه مقابلش است غ

 دخترک یعنیحنا نداشت،  یرت ها را رو ین مدل غیهرچند ا

 ش را حماقتیرت خرج کردن رویکرد که او غیرفتار م یجو ر

 .دانستیم

 ک نوتل ویر شیخودش و ش یک قهوه تلخ برایبعد از سفارش 

 نیبا ا ییکند : آشنایز را ترک میسون من گاریریش یک برایک

 ؟یجوجه فوکول

 دهد: اوهممینش پاسخ یرین با همان لحن کودکانه و ش یریش

 .میشناسینجا میما رو هم از همینجا نیم ایایاد میمن و دوستام ز

 ؟یخونیا درس مرس هم می یکار و دولهاینم تو بیبب -

 .نمخویوتر میدهد: مگه نگفتم بهت کامپین پاسخ میریش
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 .ذارهیبابا نم یکار رو ول

 ه؟یکیدا یتو و ش یبابا-

 

 

 ید ولیآیشود و خوشش نممیمش کال ی هن متوجه طعنیریش

 دهدیبروز نم

 .زش بودین پسرک با زبان تند و تیر ایمتاسفانه کارش گ

 .دیایکند تا خودش به حرف بینه نگاهش میدست به س

 شروع یبرا یکند و لبخندیکش را مزه مزه میاز ش ین کمیریش

 .زندیبحث م

 .اج داشتمیراستش من به کمکت احت -

 شده؟ یمگه چ -

 ادته؟یاون پسره که مزاحمم شده بود رو  -

 یک خشونت بخصوص یکند، میخندد و دستش را مشت یکج م

 شه فراموشش کنم؟ید: مگه میگومیدهد و یبه لحنش م
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 دوباره مزاحمت شده؟ ادب یپسرک ب

 دار داشتهید با او د یکند بگومین ترسد و جرئتین لحنش میریش

 شود: اره دوباره مزاحمم شد منممین به دروغ متوصل یهم یبرا

 .بگم یک درو غمیمجبورم شد

 ؟یچه درو غ -

 د اگه دوباره مزاحمم بشهیبود زدمگفتم شما نام -

 .د کف دستشیذاریحسابش رو م

 شده دست بر نداشته؟ یخب حاال چ ین خوب گفتیآفر -

 از یکیدربند باغ  یآخر هفته من قراره برم مهمون نه راستش -

 .فهمه دروغ گفتممیاد و اگه من تنها برم یدوستام اونم قراره ب

 .نرو یشنفمیخب از من  -

 .یدادم بریاجازه نم یچون اگه واقعا ر ل من بود

 شما و اون یعنی یرد: راستیپوزخندش را بگ یتواند جلوینم

 د؟یبوداون شب ن یدختره دراز تو مهمون

 هاش فرق یزند: خب اون قضیز میحرص بر انگ یاسر لبخندی
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 .ییداشت فعل موضوع شما

 .دیستیم ننامزدشما که جدا  -

 :تواند مقاومت کند و با لخندی مهربان میگوییدیاسر نمی

 منو تو سر او پسره یکه بخوا یذاشتم بریبچه اگه بودم نم

 .یبکوب

 یول یست بچرخه ک همچین پسریکه  ییذاشتم جاینم اصال

 دیومده پس چرا با یبهم نفوضولیش ستم و یخب االن که ن

 ؟یبه برم رو کم کنیک دختر غریهمراه 

 س خوبیک یکلمن باهاتم ام اونجا و بگم یدرضمن اگه ب

 .د بشنیممکنه ازم نا ام

 . سرش دارد یز تویبه خورد کردن م یبیل عجین میریش

 شود: من اهلیکشد و به اعصابش مسلط ممیق یچند نفس عم

 .رمیستم پس حاال که جوابت نه منم میدن نیالتماس و ناز کش

 ین فسقلی: بشبا عجله میگویید

 .یکنیچرا رو ترش م
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 مستانه یاسر قهقههایکند و یدلخور نثارش م ین نگاهیریش

 .شرط داره یام ولیمن م ین تپلیزند: بشیم

 را فرا موش یشود که آن صفت تپلین آنقدر ذوق زده میریش

 .شنومیکند: بگو بگو میم

 مهمراه یشیم یجد یم تو جدیریآخر هفته که م -

 فقط دم پر یو اونجا ول بچرخ یخوش ندارم لباس زننده بپوش

 افتاد؟ یخودم

 ن کارا نبودمیهم من اهل ا یگفتینم -

 .یین عمویشود: آفریم دوباره لبخند پر محبت یاسر نصیبش

 ه؟یچ ییدوسالم عمو یبچهمن شیرین با لحن پر از حرصی میگویید:

 .ییعمو یهست یتفاوت سنواسه ما با این  -

 اسر غافل از درکیخورد و میکش را یک یه یر با حرص بقیش

 .کندیح نگاهش میاحساساتش با لذت و تفر

 داند مردین است و نمیخوش ب یادین ساده و پاک و زیریش

 مقابلش با همان لبخند جذاب و چشمان خندان و مهربان تا چه
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 . تواند خطرناک باشدیزان میم

 دایش

 نیریاسر از پشت تلفن شی ینم، صداینشمیبا عجله پشت فرمان 

 آمد؟یم

 شنش را فرستاده است با عجلهیاسر لوکیکه  یدن به با غیبا رس

 .شودیاده مین پیاز ماش

 ین است که بدون لحظ ها یریدرب باغ باز است، آنقدر نگران ش

 .دشویتعلل وارد باغ درندشت م

 کند تا به ساختمانیم یپله ها را ط یکی یکیلرزان  ییبا قدم ها

 .باغ برسم

 ن زانویریده مقابل شین که با رنگ پریریدن صبا دوست شیبا د

 ین چیریزنم : شیاد میفکر فر یشوم که بیزده بود آنقدر نگران م

 ؟یشد

 سا دختریزند: وایم را چنگ میاسر بازویخواهم جلو بروم که یم

 .نشده ینگران نباش طور یریکجا م
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 .ارهین داره باال مینشده؟ ا یطور -

 .دهیکرده داره تاوان م یادیغلط ز -

 کار کرده؟ ی؟! چیشوم: چیمات و مبهوت م

 نم، تازه نگاهم بهیکند بنشمیرد و وادارم یگیم را میاسر بازوی

 .خوردمیسر و وضع او 

 ک یلبش اثر  یشده و گوشه یشان و کتش خاکیش پریموها

 . خوردیبه چشم م یخونمرد

 شده؟ یا خدا صورت تو چینالم: می یبا نگران

 ک بچهید: یگومی یلبش را لمس کرده و با خونسرد یگوش ه

 .پررو به پستم خورد آدمش کردم

 نجا چه خبر بوده؟یشده ا ینم چین پاشو ببیرین شیریش -

 .اون االن تو هپروته از من بپرس -

 سرم را به طرف او چرخاندم

 ؟یزنیحرف م یگه چرا کپنیخب بگو د  -

 .ر شدمیمزاحمش شد منم باهاش درگ یکی -
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 شومیچشمانم از تعجب درشت م

 ودتخباره تو چرا یوار واسه ما مزاحم میچرا از در و د  یوا یوا -

 ؟یر کردیرو درگ

 د؟ینجا بودین! نکنه باهم ایه

 :نمینشمیشوم و مقابلش یک مین نزدیریبه ش میچند قد

 ؟یکنیم یدور چشم من چه غلط ین داریریآره ش

 ن تو هپروته منو بگویریگفتم ش -

 .د برهید دودش تو چشم من و سینکن یکاراسر ی -

 چشم خواهر نمونه -

 دست یرو یحال ین که حاال با ب یریزند و به شیم یپوزخند

 .کندیصبا است نگاه م

 حاله؟  ین بیریچرا ش -

 .ح بدم کهیتوض یذارینم -

 ن عارض بشه امشبیریخواس ت به شیم یکه اون سرن پسره یا

 ن بده و دور چشمیریخواست خواب آور به خورد شینجا بود، میا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1141 
 

 .م یر شدیطبقه باال که من نذاشتم و درگ ینامزدش اونو ببره اتاقا

 پدر ین دختره قصد داره به آبرویزنم تو صورت خودم، ایم

 . بدبختمون چوب حراج بزنه

 .نفهم ین دخترهیا ییه شدم الگوآخ خدا من رو بکش ک

 ن جا وسط کوه وین جواب بده. ایرین شیریش: شیزنم به زانویم

 تو یزیدار شو و آبرو ری؟ بیکردیم یبه چه غلطیکمر تو باغ غر

 .جمع کن

 .به حضورم ندارد یا ه توجن خمار خواب است و اصالیریش

 .رش شدمینترس حالش خوبه فقط من اس -

 مونم شما بروین: من میریازم، سپس به شاندمیبه صبا  ینگاه 

 .دستت هم درد نکنه

 نیریرتم زن داداشم و شیغ ید: مگه من ب یگویم یاسر با دلخوری

 نجا تنها بذارم؟یخانم و ا

 کند بایشوم و او کمک میره میاسر خیقدرشناسانه به  یبا نگاه 

 .مین کنین را سوار ماشیریهم ش
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 ک زئوسی محمدیاسین دارد، نه مانند یبیت عجیاسر شخصی

 ...منفعل و ساکت دارد یتیذاتاً حاکم است نه شخص

 ک سرباز جنگجو که از دور یک آرس است، یاو  یکهن الگو

 .ت را داردیستد و هوایایم

 .هست آن هم با حواس جمع یست ولین یکنیگمان م

 ش طرد یاگر بها یشه و همه جا مراقب خانواده است، حتیاو هم

 .شدن باشد

 شین و کمک هایاسین و محمدیاسمیغ از یدر یت بیحمامانند 

 .نیریبه من و ش

 

 

 است که به من ین باریم چهارمیا بهتر بگویو  ین بارین سومیا

 .رساندیم یارین دست یریو ش

 در خود دارد یخونسرد یکه نو ع یپ با صلبت و نگاهیبا آن ت

 نیریبه ش یزنند نگاهیخنده پوزخند م یکه به جا ییو لبها
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 شه رفتمین ینطوریاندازد: ایخبر از همه جا م یده و بیوابخ

 م آپارتمان من؟یخونه اشکال نداره بر

 یرو یادیبرم، مامان و بابا زمیم فرو یدستم را درون موها  یعصب

 ختنیبهم ر ین حال و روز برایدن این وسواس داشتند، دیریش

 .کردیت میمان کفایزندگ

 .میم بریبر -

 ؟یدن خودت امیبا ماش -

 .امیآره تو برو منم پشت سرت م -

 .شوم یاده مین پیاسر با عجله از ماشی یخانه یدن جلویبا رس

 .رمیگین را میریر کول شیکند و من زمیاسر باز یدرب خانه را 

 .شتابدیاسر هم به کمکم می

 

 

 . تو ین چقدر آخه دردسریریش یغرم: ایر لب میز

 نداره یرید: تقصیگومین باز گذاشتن درب آسانسور یاسر حی
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 .ختهیش خواب آور رلیوان نوشیدنی یتومردک زن داداش اون 

 غلط کرده نالم : اصالیچفت شده م ین دندان هایبا حرص از ب

 . خوردهنوشیدنی غیر مجاز 

 شهین بار خانهاش مرتب تر از همیم. ایشویاسر میوارد واحد 

 .است

 ییرایذک پیدارد،  یمناسب یک پسر مجرد خانهیکل به عنوان 

 وسطش پهن کرده و دورش مبل یرهایک فرش دایبزرگ که 

 و mdf تمام یک آشپزخان هیده دست چپ یچ یکرم و شکلت

 .آنجاست یس بهداشتیک راهرو که دو اتاق و سرویسمت راست 

 اشیمادر یه یاسر ارثیگفت بعد مرگ پدرش ین میاسیمحمد

 .دهین خانه را با اقساط خریرا گرفته و ا

 جز یادیه زیقبل خاتون و پدرشان مرده است ارثچون مادرش 

 ک مردی یزندگ ین براین خانه ندارد و بنظرم همیآن مغازه و ا

 .کندیت میجوان کفا
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 اسریدانستم چرا یده بودم و نمیپدر او نشن یچ وقت دربارهیاما ه

 !مادرش را دارد؟ ینام خانوادگ

 .مگذاریکاناپه م ین را رویریبه سمت مبل ها رفته و ش

 ن یریش یبرا یظیغل یرود تا قهوهیاسر با عجله به آشپزخانه می

 .ه کندیته

 یسیشورم و با همان خیم یس ب هداشتیمن هم دستانم را در سرو

 .کشمین میریصورت ش یرو

 ردنار را وادار به خویمه هوش ین نیرید و شیآیم ییزایاسر به پذ ی

 .کندیقهوه م

 ؟یینجایخبر داره ا محمدیاسین -

 .وقت کردم خبرش کنم یها! ک یزنیه حرفا من -

نداره نوشیدنی های غیر مجاز با  یخوب یونهیبهتره.م یبهش نگ -

 ییجورای

 . خط قرمزشه
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 داره؟ ین ما چه ارتباطیریبه ش محمدیاسینخط قرمز  -

 

 

 ز تو وین همه چیاسید محمدیگفتم از د ینجو ریباالخره هم -

 .خانوادهت به اون مربوطه

 .دهامیرو ند ن روشیا -

 . دایش ینیبمیخندد: یاسر می

 شگو نیش را نید، با حرص بازو یآیسر حال م ین کمیریش

 یاجازه به بهون ه  یآخه؟.ب ین چرا انقدر خور دیریرم: شیگیم

 ؟یرفت یتولد صبا کدوم گور

 ؟یش بابا و شهاب چیبردنت پیگرفتت و ممیس یاگه پل

 آخه؟ یشیم نمکشه پس چرا آدیشهاب سر تو آدم م یدونیم

 گه خستهیمن د یاندارد: آبجین خودش را درون آغوشم میریش

 کلم مسخره بشم منمیشه سر هینکه همیاز ا یین تنهایشدم از ا

 .خوادیخواد، اعتماد به نفس میم یدلم شاد
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 ا باشگاه ما خودمین فردا بیریخب خودتو لوس نکن ش  یلیخ -

 .گردهیهم بر ماعتماد به نفست  یشیدم الغر مین میبهت تمر

 

 

 کرد،ین نگاه میریو نگاه پر تمسخر به ش یاسر که با اخم مصنو عی

 گهیهات دیکشد: پاشو پاشو خرس گنده گریخودش را جلو م

 ه ؟یچ

 !ه؟یه مال ما چینا چیا ینگاه تو رو خدا سطح دغدغه

 یف امروز جونم رو نجات داد یرد: حیگین از من فاصله میریش

 .ادمدیها وگرنه جوابت رو م

 که یه مردینگرد، شبین میریتوجه به من با لذت به ش یاسر بی

 .یگفتیبلبل زبان طرف است: خب عمو م یک دختر بچ هیبا 

نوشیدنی ای که دهد، هنوز آثار ین مین از حرص صورتش را چیریش

 .ده استینپرمصرف کرده 

 د: من امشب تایگویزد و خطاب به من میخمیاسر از جا بری
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 .سرم شلوغه یلیخرم مغازه یم -

 ذارمید زاپاس رو براتون میدوستمم کل یخونه یشبم مهمون

 .دینجا بمونیامشب رو ا

 .میدید: زحمت نمیگومیکشدار  ین با لحنیریش

 

 

 : دیگویبا نمک م ین و با لحنیریسر ش یشود رویاسر خم می

 .دیشما دو تا رحمت

 .ارهیآدم کم م یمخصوصا تو بچه انقدر رحمت

 .کندیحرف زدن ندارد سکوت م ین که نایریش

 .کندیمطمئن ترکمان م یبه ما زده و با گام ها یاسر چشمکی

 .دهمیح مید هم و علت نبودم را توضیام میبا سرعت به مامان پ

**** 

 ده بودم و حاال استخوانیکاناپه وسط هال خواب یتمام شب را رو

 .کمرم خشک شده بودند یها
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 .دهمیبه خودم م یسکنم و کش و قومیپلکم را باز  یال

 راهنش کاملیده و پین خواب یزم یافتد روین میرینگاهم به ش

 .باال رفته و شکمش مشخص است

 گفتیان میبح هزص  -کشم، تا ساعت  یم یاکالفهنفس 

 .به خواب رفت یر عسلیک فنجان شیعاقبت هم با خوردن 

 

 

 روم، بهتر بود تا ظهر کهیاز جا برخاسته و به سمت آشپزخانه م

 .میرفتیگردد به خانه میبر ماسر یآقا 

 چ مدلهیدم کنم، ه یگذارم تا چایآبجوش را م یر کتریز

 صبح بشوم نه قهوه نه آب پرتقال یال چایخ یتوانستم بینم

 .گرفتند ین را نمیریش یچا یجا

 زه ویپاک یادیک پسر مجرد زی یشورم خانه برایصورتم را م

 . ز استیتم

 .است ینیریوه و شیمو  یخچال هم پر از خوراکی
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 .قائل است یشکمش ارزش خاص یاسر برایانگار 

 صدا زدن به ینم برایچیرا م یر و چایشکلت صبحانه و ش

 .رومین میریسراغ ش

 رودیم ییاز جا برخاسته و به سمت دستشو ین به سختیریش

 د یآیدر م یشوم، صدایمشغول جمع کردن رخت خواب ها م

 .باشداسر یمکنیگمان م

 .شبید یکنم به صبحت دربارهیگشتن به عقب شروع مبدون بر

 

 

 به داد یک یدونم شما نبودیشب نمیاسر ممنون بابت دیآقا  -

 د؟یرسمیما 

 صهخال یاشار زبون دراز رو کف دستش گذاشتیخوبم حق اون 

 ج بودم نتونستم درست ازت تشکریگ یلیروز خیدمت گرم من د

 .کنم

 یدم بخور زود اومد یچکشم: برو صبحوته برات یم یاز هایخم
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 .ها یول

 .شومیدر جا ساکت م یبم و مردانها یصدا

 تموم شد؟ -

 .شوممیخجالت زده  یدانم چرا ولیگردم، نمیبه عقب برم

 دهام و تنهاین دار و شلوار دم پا پوشیز آس تیک شومینکه یبا ا

 دانم چرا معذبیشانم است باز نمیپر یام موهاینقطه منف

 .شومیم

 

 

 اباباسر، فکر بد نکند؟ نه ی یده بود؟! آن هم خان هیع دمرا بد موق

 اسر هم مورد اعتمادینجاست ین ایریش یوانه شدهایدا دیش

 .ن استیاسیمحمد

 مرده است و من مات و مبهوت ییدر دستشو یین که گویریش

 .ستمینگریبه او م

 !؟یینجاین ایاسیمحمد سالم -
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 ؟یینجایدا تو چرا اید تعجب کنم شیدهد: من بایش را باال میابرو

 اسر ؟ی یتو خونه مجرد

 :رودیم میار به سمت موهایاخت یدهم و دستم بیبزاقم را قورت م

 !زه خب منیچ

 م؟یداشت یک قراریما  یدا فراموش کردیش -

 ن جایشبم همین سر وضع د ینجا با ایکند به من: ایاشاره م

 اسرم بود؟ی؟ یبود

 !اشت کرد؟شود، چرا بد بردیرنگش رفته رفته سرخ م

 توانم از خودم دفاع کنم؟یخود بند آمده و نم یچرا من زبانم ب 

 

 

 .دا زود بگو حرفت را بزنیآخ الل نشو ش

 در یسرخ شده و هنوز آثار تعجب و بهت زدگ ین کمیاسیمحمد

 .دا استیچهر هاش هو

 زند، محمدیدارد پوزخند م یعنیکج شده،  یلبش کم یگوش ه
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 .ستین اهل پوزخند نیاسی

 که در یه آن روزیخورد شب یتکان م یزیاستش ته قلبم چر

 وجودم یشمال دلم را با سوالش شکست و حاال دوباره حس بد

 .ردیگیرا در بر م

 !ن منیاسیمحمد  -

 یمجرد  یتو خونه یلیبودنت به هر دل دا اصالینگو ش یچیه -

 !اسر اونم شب محکومهی

 اسریه من ب یمزاحمت شده؟ چرا جا یکه کس یتو کجا بود

 ادت رفت باز؟ی؟ قرار مون یگفت

 ن با همان رنگ ویریشود و شیباز م ییهمان لحظه در دستشو

 که مشخص ییس موهایده با صورت خیژول یده و موهایپر یرو

 

 

 مرتبشان کند وارد سالن یداشته کم یاست با دستانش سع

 .شودیم
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 .نیاس یآقا  سالم -

 .ردیگیه خودش من دوباره همان نگاه مبهوت را بیاسیمحمد

 کلمات ییگو ید ولیبگو یزیشود تا چیدهانش دائم باز و بسته م

 .کندمیرا در دهانش گم 

 یقاض یآقا یباز زود قضاوت کرد -

 .دیگویر لب ذکر میز

 یم هر وقت عصبانینشیز میشوم و پشت میوارد آشپزخانه م

 .شودیم باز میشوم اشتهایم

 هم یشکلت یچند لقمهر و گردو و یک لقمه بزرگ از نان و پنی

 . خورممیرم و همه پشت سر هم یگیم

 .شومین میرین و شیاسیان محمدیمتوجه پچ پچ م

 یشود و پشت صندلین وارد آشپزخانه میاس یبعد محمد 

 .ندینشیم
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 .دا خانمیش -

 .میز بخوریبر ییک چامیقهر ندار یحوصل ه -

 ؟یهست یول یخورد: حوصله قهر نداریبه وضوح جا م

 .شه به مرور یم که حل میم فقط عصبانستین -

 خواستم؟یح ازت میک توضید یبا -

 ؟یکنمیفکر  یخودت چ -

 .هو تخته گاز رفتمی یحق دار -

 م. نگفته بودم؟یبهت گفته بودم من و تو با هم فرق دار -

 .بفهم یدا برام مهمیش -

 ه بزرگ شدم قبلیست و شش سال تو سایمن ب محمدیاسین -

 چ وقتیب بخورم هیاو مردک فر یها یبوناون که با چرب ز

 .مهم نبوده یکس یحضورم برا

 نه پدر و یپدر و مادر داشتم دوستم داشتن به فکرم بودن ول

 .مادرانه نه از جون و دل
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 گزارش بدم من عادت یستم واسه هر رفت و آمدیمن بلد ن

 یشه عادت هایما پا گرفته، نم ینکردم، تازه چند ماهه رابطه

 .ر دادییه رو تغچند سال

 .تو هم به من حق رو بده یزود قضاوت کردم بانو خبر دارم ول -

 یاسر برا ی یبرادرم بر ا ین و دختر ایاسمی یمن ده سال تمام برا

 .کردم یهمه بزرگتر

 .دیبگرد ید چجو ریبپوش ید، چیبخور یگفتم چ

 ار همه کارایکنم اختیحاال حس م یر نظرم بوده ولیز زیهمه چ

 .م در رفتهاز دست

 ع ویدور من مط یزناهمه یدن چشم. یمن عادت دارم به شن

 مین دختر زندگیکردم با سرکش تر ین وسط طیرام بودن ا

 . سخته یلیخ

 رومندش جایو ن یقو یان پنجره هایفم را در میدستان ظر

 پدرم رو در یدونیکند: میدهد و پشت دستم را نوازش میم
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 ؟یآورد

 

 

 چون مثل خواهر و ینشوم: چرا حاج شخندمیتوانم مانع نینم

 ستم ؟یمادرت صبح تا شب کنج خونه و آشپزخونه ن

 دن تویچ کدوم کنج آشپزخونه نپوسیه یاس ینه حاج خانم نه  -

 .ینطور باشیست ایهم قرار ن

 زمیعز ین سر خودیفقط آست

 یک جیار من بود که بهت یند: اختینشیگونه ام م یدستش رو

 .یایکجا م یریم کجا منیکردم ببیاس وصل م یپ

 .خونم قفسیمن از نگاهت م یاس ول یپ یج یگمیتو  -

 بخاطر یتونیستم. نمین یادت نره من مرغ قفسی یحاج یول

 .یکن  یدت منو تو خون هت زندونیعقا

 ش روانشناسیپ ید برید : تو بایگویکشد و میابرو در هم م

 رتیغ یادیت کنم دختر من فقط زیخواستم زندان یدا اخه کیش
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 . دارم سرت چون دوستت دارم

 .)دتین ( تو با عقا یا یر کرده رویتو سوزنت گ یول

 

 

 ش اون دختر خالهتیپ یوونهام که منو ببریآره آره بگو د  -

 .مشاوره

 ودماغ مغزت ر ید جا یبا یشینه بابا تو با روانشناسم درست نم -

 بین قسمت منطق مغزت دچار آسیا یکردیم یعمل جراح

 .شده

 .یکنیم تو برداشت بد میبگ یما هرچ کل

 من بودم؟ یعنیآهان اون که االن زود قضاوت کرد  -

 اسری یحق داشتم، تو شب تو خونه مجرد ینه من بودم ول -

 .ینکه به من بگیبدون ا یبود

 رت نداره بگه دخترم کجاست ؟یکم غیتو چرا  ین بابایدونم اینم

 مناسب تر از قبل ین با لباسیریخواستم جوابش را ب دهم که ش
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 .وارد اتاق شد

 دهم تامین یرین را به شیم، ماشیخوریصبحانه را در سکوت م

 .شومین همراه میاسیبه خانه برگردد و خودم با محمد

 

 

 کار یگرفته است تا برا یفراموش کرده بودم که امروز او مرخص

 .م کندیمن همراه یادار یها

 اثر بخش است یرادا یدن به کار هایسرعت بخش یوجودش برا

 هنگفت بابت یم هاین رفتن و پرداخت جرییباال پا یو بعد از کل

 دانشگاه با برگشتنم موافقت یه ثابت عقب افتادهیدو سال شهر

 .کندیم

 .ستدیایزنانه م یشگاهیآرا یجلو

 د چرایپرسم: سینگرم و میشگاه میبزرگ آرا یبا تعجب به تابلو

 ؟یسادینجا وایا

 !شده؟ یزیم: چ یگویعجب مکند و با تمیمن من 
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 نیش ایشگاه پیروز رفته بودن آراین و زن داداش دیاسمیخب  -

 ...خانم موهاشون رو

 .کندیسکوت م

 شده؟ یزیچ محمدیاسین -

 

 

 دا درسته من قول داده بودم تو پوشش تو دخالت نکنمین شیبب -

 ک باریموقت  یفانتز ین رنگ هاینکه موهات رو با ایا یول

 .ستیاد قشنگ نیک بار بنفس زی یکنیم یصورت

 .نه به چشم زن من یول یشیخوشگل م یادیراستش ز یعنی

 برگشتت به دانشگاه ینیریو ش یاین بار به دل من راه بیشه ایم

 ؟یجبران کن ینجو ریرو ا

 زنم، بنده خدا دق کرد تا خواست منظورش رایمحو م یلبخند

 .برساند

 هم شده به خواست اوک بار یافهام را یپ و قیخواست مدل تیم
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 باشم؟

 شگاه فقطیرم آرایم من و تو که میآخه تعارف ندار محمدیاسین -

 ...یچه مدل

 .پرد: هماهنگ کرد ممیان حرفم یم

 ؟یتو هماهنگ کرد یچشمانم از تعجب دو تا شد: چ

 .ن هماهنگ کردیاسمیخب راستش  -

 

 

 .رمیکنم و میباشه پس من بهت اعتماد م -

 دن صورتم: بابتیبوس یشود برایو خم م زندیق میعم یلبخند

 ؟یستیر نیصبح که دلگ

 .خب اشتباه دو طرفه بود یهستم ول -

 .نمتیبمیبوسم: پس من رفتم میمنم در مقابل او را 

 ییشگاه هایماند، از آن آرایشوم دهانم باز میشگاه که میوارد آرا 

 کردند و هر قسمت متخصصمین مختلف کار یکه در چند ال 
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 .ودش را دارد هستمخصوص خ

 ژهیش منیم پیح ابروناخن و اصال یشود که برایم یمن چند سال

 . رومیدوستم م

 یم را هم با رنگ هایفت بود و قطور موهایم لیشه ابرو هایهم

 .زدم و ناخنم کاشت بودیموقت رنگ م

 شگر شروعیآرا یبایبرم دخترک زین را میاسممین که اسیهم

 .نمید بنشیگویف و میکند به تعریم

 پر یاز ابرو ها ینه من باشم، خبریشوم دخترک درون آمیباور ن

 هم چشمانم را باز تر کردیرنگ و قطورم نبود و رنگ روشن ابرو ها

 .بود

 .کرده بود یخی یآن را آمبر ه یو انتها یم مشکیموها ی هشیر

 .دادیم تر نشان میم آن ها را حج یها یفر موها

 هبفت کرده ام چشمانم یم را ل یاد، مژه هیم رسیبعد نوبت مژه ها 

 .درشت تر شده است یبیطرز عج

 فرنچ شده یش را به ناخن ها یمو کرده و جا یم را هم ریناخن ها 
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 .دادم یعیو کوتاه و طب

 .بایو البته ز یعیپ نچرال و کامل طبیک تی

 زنم و از تجسم واکنشید مینه د یبا ذوق دائم خودم را در آ

 .شودیند در دلم آب ملو قیلو کین کیاسیمحمد

 زند دلیم میکه صدا یشگریفن و آرا یزنگ آ یدن صدایبا شن

 .کنمینه میاز آ

 .را دارم که منتظر داماد است یحس عروس

 

 

 و موها ین را با کت و شلوار مشکیاسیدر محمد یجلو یوقت

 شودیخکوب ممیم  ینم پاهایبیم یوصورت مرتب شده جلو

 .نیاسیزنم: محمدیر لب میمات و متح

 .دا بانویکند : جونم شیم حلقه میدستش را دور بازو

 چه خبره؟ -

 .امشب یفهممی -
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 ..مینش شویرود تا با هم سوار ماشمین کنار یاسیمحمد

 .کندیجنتلمن وار رفتار م یلیخ

 .شوممین یم گشوده، سوار ماشیدر را برا

 ؟یپ زدیشده ت یپاشم : چیش میبه رو یلبخند

 .زد کنمیرا خوام سوپیشما فکر کن م -

 ز؟یم شما و سوپرایداشت یحاج -

 مگه چمه بچه؟ -

 

 

 کمی یخوب یادیکم زی یتخس یادیکم زی یچیزنم: هیلبخند م

 .یخوب یادیکم زی. یخوب یادیز

 دم چقدر خوبم. خوب از خودته وگرنه منیگه فهمیبسته د -

 .سم متعصبمیزبون نفهم دگمات یهمون مذهب

 !م؟نا رو بهت گفتیگزم: من ایلب م

 شنهادیکه خواستم بهت پ یاول یمخصوصا دفعه یآره کم نگفت -
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 .یداشت یبدم چه گارد

 م؟یرمیخندم: حاال بگو کجا یمستانه م

 .صبور باش، امشب شب خودته -

 .زندین را میاستارت ماش

 .ن بار فلش خودم داخل ضبط استیکنم، ایضبط را روشن م

 .کندیح و لذت نگاهم مین با تفریاسیمحمد

 است، گستاخانه، پر از یگریبار جنس نگاهش جور دن یا

 .د به رنگ شهوتیخواستن و شا

 .کنم با آهنگ ق ر دادن یشروع م

 

 

 کند و نفسشین راه دائم نگاه میرد. در بیگمیش یرا پ ویالراه 

 .دهدیرون میب کالفهرا 

 زمه ؟ین سوپرایکند: ایباغ پارک م یجلو

 زند: عجولیگوشم لب م با همان نگاه چلچراغ و لحن خمار کنار
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 .نباش بانو

 .میشویم ویالرد وارد یگمیدستانم را 

 .ستین ویالآن شب  ید، کسیگومیساختمان  یکیتار

 .ایهمراهم ب -

 که حاال یافتم، از کنار حوض الجوردین راه میاسیدنبال محمد 

 .م یگذرمیمهمان ماه شب بود 

 چککو یک کلبهیان درختان یم ییگل رز جا یپشت بوته ها

 .است یچوب

 . مقابل کلبه چند چراغ روشن

 ن؟یاسینجا چه خبره محمدیا -

 .منه یامروز تولد واقع  -

 

 

 گه؟یه دیچ یتولد واقع یچ -

 .م متولد شدم یکه از مادر واقع یروز یعنی -
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 .ج شدمی؟! من پاک گیمادر واقع  -

 .م تو کلبهیبر -

 .بردیآن ماتم م یدن فضایبا ورود به کلبه و د

 یها یش پر از خطاطیوار ها ی، دویالوسط باغ  یچوب یکلبهک ی

 .بود ین و چند عکس خانوادگیاسیهنر دست محمد

 از یوار و کف پوشیکنار د یتشکال ی ک کاناپهیتار و  هک سی

 ..دارد یسنت یفرش

 وان حافظ و قرآن ویمن از د یک کتاب خانه که با نگاه اجمالی

 .موالنا پر بود

 . شومیلبه متعجب مک وسط کیدن کیبا د

 .شنومین را میاسیمحمد یصدا

 ین کلبه یش همیکیاد داره. ین عمارت راز زیبهت گفته بودم ا -

 خلوتگاه منه

 ه؟یما چ یافهیپ و ق ین تیک؟ این کیمناسبت ا -

 .امروز تولد منه -
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 ؟یا اومدیر به دنیدم تو اول تیاما من شن -

 من مونسه همسر و یف کنم. اسم مادر واقعیبذار از اول تعر -

 .عشق پدرم

 ماهه بودم که پدر بزرگم 5ا رفت حدوداینوزاد بودم از دن یوقت

 من بود، یحاج خانم که مادر رضا ع یاسم منو وارد شناسنامه

 ن ماه اونم از مادریفرورد یمن االنه تو  یتولد واقع یکرد ول

 .م مونسیواقع

 دلم شهیچ وقت کمم نذاشت اما همینکه حاج خانم هیبا ا

 .رمیتولدم جشن بگ یک بارم شده تو شب واقعیخواست یم

 یروحم و روانم برا یباشم ول ید ظاهراً مرد خشک و جدیشا

 .کشهیپر م یدن محبت واقعیدن و چشید

 و یگر آن مرد جد ین دیاسیافتد، محمدمیان یاحساساتم به غل

 مظلوم و مهربان در ینبود، بلکه پسرک یشگیخشک هم

 .چشمانش بود

 ن نباشد! پس انیاسیه خانم مادر محمدیشود مرضیورم نمبا
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 به من دادن متعلق به مادر یکه سر نامزد  یروزهایگردنبند ف

 !او بود؟ یواقع

 کنه ،یت میمن تو رو اذ یت و قانونمندیجد یدونم گاهیدا میش -

 .شت ر از رفتارم عاشقت شدهیب یلیخ یلیبدون قلبم خ یول

 که محبت و عشق یاومدم و با مادر بار یتو خون ها یمن از بچگ

 .کردیم یرو جرم تلق

 یلیکه خ ییدادگاه شدم، جا یط خشک و جدیبعد وارد مح

 .ید مراقب رفتارت باش یبا یلیخ

 یلید خ یو با یبش یمیش از حد صمید ب ینبا ید اعتماد کنینبا

 که؟ میفهمی یده داشته باشیرفتار سنج

 دا شدم، انگار ذره ذرهیشدم  یک روز به خودم اومدم و د یاما 

 .یخودت کرد یدایکه منو ش یق شد جوریعشقت تو خونم تزر

 گه طاقت نداشتنتیرد: دیگمیم یچرخد دستش را دور بازویم

 .کشهیپر م شدن خودمون یکی یرو ندارم، دلم برا

 .ن کلبه خونه مون بودیامرز نمرده بود االن ایاگه خاتون خداب
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 قشنگه یلیها خ یراب کننجا رو خینکنه ا محمدیاسین -

 .مشترک یزندگ ینه برا یزم قشنگه ولیاره عز -

 رد: مشترک؟یگیلبخندم عمق م

 بعد چهلم ی: آره به زودنگاهش را به چشمانم میدهد

 . یم و بعد عروسیکنیخاتون عقد م

 .گه استید یچهلم سه هفته -

 .آره گفتم که عجله دارم -

 برد و من با حسیمک را یک قاچ از کمیینینشیکاناپه م یرو

 .نیاسیم: تولدت مبارک خودم محمدیگویم یقیعم

 .رم یکه کادو بگ یچرا زودتر بهم نگفت

 .نجاستیمن ا یرد: کادویگمیک را به سمت دهانم یک

 زنم.میک گاز ی

 عشق ید هم جادویا شایب را  یک سیب چه را خورد؟ یآدم فر

 !حوا بود؟

 منم بود، باالخره ترسم تولد یک جوریآورم: امروز یسرم را باال م
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 .ون تو هستمینا رو مد یرو کنار گذاشتم و ا

*** 

 .خوابم برده است یت ک کاناپه شکالی یکنم رویپلکم را باز م یال

 .ام استتن  ینازک رو یک پتوی

 ! چرخد امروز جمعه است؟ مینگاهم به اطراف 

 .روز پنجشنبه بود و امروز جمعهیآره د

 !نگرانم نشده بود؟ یرده ام ؟! چرا کسک ینجا سپریشب را ایمن د

 .زنمیم یدر جواب خودم پوزخند

 نجا هستم؟یچرخد؟ من چرا ایم یچوب ینگاهم دور کلبه

 ن مانیب ین مرا آورده بود؟ حاال کجاست؟ چه اتفاقیاسیمحمد

 افتاده

 د طلوع نکرده و هوا گرگ ویشود و هنوز خور شیدر کلبه باز م

 ش استیم

 یدوشش با لبخند یک حوله رویس و یخ ین ب ا موهایاسیمحمد

 رید : صبح به خیگویلبش م یرو
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 حمام؟ یهنوز شبه که هوا سرده رفت -

 خوام نمازمیرفتم ید میغسل با ید: برایآیلبخندش کش م

 .صبح بخونم

 ؟یکار کرد یشب ما چیم: دی.گویج و خواب آلود میگ

 ش هویدکه دوباره از خواب بین خواست جوابم را بدهیاسیمحمد

 .شدم

 زدیگریلرزم. و خواب از چشمم میم به خود میاز وزش ارام نس

 .د یآیسرم م یباال

 :شانه هایم را میپوشاند یکشد و رویفه را باال ممال

 .دایمراقبت بودم ش -

 زیشود، کامل پاک و تمیده م یدور تنم کش یملفه ینگاهم رو

 .است

 شه؟یم یامروز چ -

 مش . منیگذرونمیبا هم  ییک روز جمعه است دوتای یچیه -

 مون پدرتین حاال ببرمت سر خونه زندگیفکر کنم اگه از هم
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 .نداشته باشه یمشکل

 .نداره یپدرم کل با عدم وجودم مشکل -

 اجازه یب یاز بس گفت یت پدرمو در آوردیتو سر اون محرم -

 .ستین یعین طبیده اینم یتیاهم پدرت اصال یپدرم پدرم، ول

 .مید بچه سر راه یشا -

 یدانم چقدر تلخیخودم م یافتم ولیاز حرف خودم به خنده م

 .دهیپشت خندهام خواب

 .سال حسرت  یبه اندازه

 رد تایگیمان از آنچه گفته است، دستم را مین پشیاسیمحمد

 . ست امروزین  یکس ویالم داخل یا بریاستم: بیب

 کجا هستن؟ -

 ه یخونه خاله زک -

 .ندرالیس یدهم: نا مادرین میصورتم را چ

 خندهاش ثابت یزند، نگاهم روین بلند قهقهه میاسیمحمد

 .خنددیماند چقدر قشنگ میم
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 .افتدیش چال میخورد و گونه ها  ین میش چیدور چشم ها

 .یبت حروم نکردیرو با غ یم تا روز جمعهایم بریبر -

 . دیخوندید نماز صبح میشب رو داشتید آخه کل دیآخ ببخش -

 ...ستیبش کم از نماز نثوا تم :گردد سمیبرم

 گه یمانم کامل شد دیشب ایمن د

 ک دوشمیم شمایم صبحانه بخور یبر 

 .یم تا کار دستمون ندادیر بریبگ

 ...طونیش ین قسمت حاج آقا یم: ایگویشوم و با طعنه میسرخ م

 عاشق و دلبر ین قسمت حاج آقایجواب داد: ا یبا سر خوش

 . طونیش

 اسغفراهلل.دا برو یبرد ش

 کند،یم ییم، مرا به سمت اتاقش راهنمایشومی ویالهم وارد با 

 .واقعا فکر همه جا را کرده است

 .ده استیش خریک دست لباس نو هم از پی یحت

 بلند یاست، مانتو ییحاج آقا ین مدل هایالبته لباسش از ا
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 یز کرم هم کنارش است حتمیک شوی یبا شال پستها یشمی

 چند تکه لباس شخصی.

 ن با حرصیاسیز لباس ها و نگاه خندان محمدیدن سایبا د

 ز منو از کجایسا یتو چقدر منحرف محمدیاسین ینالم: آیم

 ؟یدونستیم

 .ساختنیتو م ید از رویمارمولک رو با یحاج

 .طون باشهید ش یم مومن بایت داریروا -

 گشاد سبز رو ین مانتوی؟ در ضمن من اینو از کجا در آوردیا -

 .شمین ها مه پارکبایپوشم شبینم

 م زنیت داریعه لج نکن بانو به حرف شوهرتم گوش بده. روا -

 .ارهید رو حرف شوهرش نه بینبا

 دید مهمون دعوت کردیت نداریکنم: روایچپ چپ نگاهش م

 د؟یجلوش بذار یک کوفتی

 یم در ضمن شما صاحب خون هایت نداریرود: نچ روایاز اتاق نم

 .خوام برم حمومیم -
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 نه.یز رو بچیردم مبه خدمتکار سپ -

 .ماندمیاش دهانم باز یدن حمام بزرگ و الکچریبا د

 . م دمایبا دوش تنظ یکیک وان بزرگ سرامی

 ییر و دوش هم طلیاست و ش یید و طالیها سف یرنگ کاش

 .کار شده

******** 

 . رد: بخوریگیک لقمه کره و عسل می

 ؟یمنو دوباره چاق کن  یتونینم میم: ببیگویپر م یبا دهان

 خاص ته چشمانش دارد یک جور شوخیکند، یبا لذت نگاهم م

 .کندمیتش اضافه یکه به جذاب

 .من زن چاق دوست دارم -

 .ال باشیخ یخوام چاق بشم تو رو خدا بیمن نم -

 . یریگذارد: بخور جون بگمیر را مقابلم یوان ش یل

 .به من یخودتم بخور از او اول تا االن زل زد -

 ..دهمیرمو به دستش میگیلقمه مش ین بار من برایا
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 گه مزاحمت نشده؟ید د یوح -

 نه چه طور؟ -

 ک میاندازم. امروزم مجبوریان میفردا پرونده پدرش رو تو جر -

 .سید گزارش شده به پلیمدارک جد یک سریسر برم اداره 

 شناسهیل نمیخب کار ما روز تعط یخواستم باهات بمونم ولیم

 یربان یپرونده یزم ولینداره عز یرود: اشکالمیم باال یابروها

 ده؟یمنظورت پدر وح

 شون؟ یشناسمیآره  -

 .هیده بودم آدم گردن کلفتیاز دوستام شن یرو نه، ول یخود ربان -

 :دیگویت میبا جد

 کنمیک میگردنش رو خودم ب ار -

 !دهم چقدر خشن شده استیقورت م یبزا ق دهانم را به سخت

 یدهام لبخند ین چشمان ترسدیاورد و با دینگاهش را باال م

 .ناحق بشه یکه من بازپرسم حق یذارم تو پروندهایپاشد: نمیم

 کنن؟میدت ن ینداره؟ تهد یبرات خطر -
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 .د جا بزنم یمن نبا یخطر که داره چرا ول -

 من محمدیاسین: به صورت جذابش زل میزنم یبا نگران

 !وفته براتین ینگرانتم اتفاق

 نجور آدم ها بایزم درسته اینترس عزپاشد : یم میبه رو یلبخند

 ف هیوظ یمامورا یبرن ولیش میفساد و رشوه کار خودشون رو پ

 ت منیاز همون مامورا هم مسئول امن یکیشناسم هنوز هستن. 

 .شده

 .الم راحت شدیپس خ -

 رساند و خودش به سر کار برین مرا به خانه میاسیمحمد

 .گرددیم

 .ستین عمو یاز بچه ها یخوشبختانه خب ر

 .نمیبیشوم بابا را دراز به دراز افتاده وسط هال میوارد خانه که م

 ه ین چه وضعیم : بابا ایگومیبا تعجب 

 ر گوشم پچیکند سکوت کنم و به کنارم آمده و زیمامان اشاره م

 شب با شهاب دنبال پس گرفتنیزند: خسته است کل دیم
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 میره برگردها قرا ین زودیز کردنش بودن به همیآپارتمان و تم

 .خونه

 ن کجاست؟یریمامان ش -

 ن و داده بودم دستش؟یماش

 من یلین دختره خید: ایگومیکشد و می یآه یمامان با ناراحت

 .رو نگران خودش کرده

 رون گفتمیدونم صبح چش بود که صبحونه نخورده رفت بینم

 .رم باشگاه شمامیگفت  یریکجا م

 ک پسر خانواده داریدا کاش اونم مثل تو با ینگرانشم ش یلیخ

 .شیزندگ یرفت پیشد میآشنا م

 .بچه است تازه وارد  سال شده یلین هنور خیریوا مامان ش -

 د مجرده؟ین پسره داداش آقا سید : ایگومیمامان با خنده 

 اسره؟یکنم : منظورتون یمتعجب نگاهش م یبا چشمان
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 گرفت هم تو و خواهرتیاومد دخترم رو ممیشد یم یآره چ -

 . ن دختره راحت بود یالم بابت اید هم خیشدیم یجار

 نیریازده سال از ش یسالشه  یاسر سیبگم مامان جون؟  یچ -

 .ستین مناسب نیریش یبزرگتره بنظرم برا

 . نهیریپخته تر از ش یلیخاسر ی یجدا از فاصله سن

 شین دختر راه تو رو پیترسم ایاندازد: میباال م یمامان شانها

 تو یدونیهم نداشته باشه. م یچ ناجیطرف هره و از اون یبگ

 . ین خوردیاسین به پست محمدیبعد رام یشانس آورد

 ؟ین چیریش یول

 آدم ها فقط وابسته به ازدواجه ؟ یمامان جان مگه خوشبخت -

 ک مهندسیس موفق یک برنامه نوینده یتونه در آین میریش

 .ل نداره به ازدواج فکر کنهیپولدار بشه دل

 موفق یتونه از لحاظ کارین میریترم درسته که شدرسته دخ -

 یشرفت و خوشبخت یتونه از پمیک انتخاب غلط هم ی یبشه ول

 .دورش کنه
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 تا ازینها  ی؟ ولین خود تو مگه قرار نبود خانم دکتر من بشیهم

 .یدانشگاه انصراف داد

 .روز دوباره رفتم دانشگاهیادم رفت بگم د ی یراست -

 .رش دادم یرخواست پذن، دیاسیهمراه محمد

 محمدیاسیناد مانع سر راهم نبود، تازه یچون دانشگاهم آزاده ز

 هم ت بخش آموزش آشنا داشت واسطه شد زودتر درخواستم

 .کنن یریگیرو پ

 ید چون خبر یترم جد یالبته از بهمن درخواست داده بودم برا

 .کردم یریگ ینشد دوباره پ

 .ردم به کلس هاتونم برگیاد و مین روزا جوابش میهم

 تو شهرستان ید برم که ممکنه حتیک طرح دو ساله بایفقط 

 .وفتهیب

 چلچراغ شده و خوشحال مرا در آغوش یمامان با چشمان
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 .برات خوشحالم دخترم خانم دکتر من یلیخ یلیکشد: خیم

 

 

 ن وعدهاش رایاسیاست که محمد یچند روز مانده به قرار عقد

 .داده

 ساده برگزار یک مراسم خانوادگیعقد  ین است برایقرار بر ا

 رها یفیم تا هم احترام خاتون حفظ شود هم ما از بلتکلیکن

 .میشو

 ن مدلیاز هم ییایک عقد آر ی یعروس یمنم توافق کردم برا

 .میکه تازه مد شده بود برگزار کن ییها

 ت و آن چهار خطیمحرم یغ هیبه ص یچ اعتقادیراستش را ه

 .نمان نداشتمیب یعرب

 ن رایاسیرفته بود و محمدیت را پذین محرمینها قلبم بود که ات

 .دانستممیار خودم یتنها 

 گذشته آنقدر سرش شلوغ بود که نتوانست بجز یک هفتهیدر 
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 .با من داشته باشد یگر احوالپرس یک تماس کوتاه دی

 ل عقد رایدر آن تماس کوتاه از من درخواست کرده بود تا وسا

 .د کنمیخر اسری یخودم با همراه

 

 

 یم برایبه بازار رفت یاسر سه نفرین و یریروز گذشته هم من و ش

 .د عقدیخر

 خبر داشتم به شدت یخواست ولیش را میهرچند دلم همراه

 .ن است که روز و شبش را گرفتهیسنگ یمشغول پروندها

 دهامیتور خر ین هاید با آستیراهن کامل ساده به رنگ س فیک پی

 .آن روز سفارش بدهم یه گل هم براک حلقمیم داریو تصم

 ه آمادهندیآ یهم سفارش دادم تا هفته تطل -نیتست پال ی هحلق

 .کندیدست نم طال ی هد کرده بود حلقین تاکیاسیشود، چون 

 .اسر بودیهم با  ییوه آرایک و میکار سفارش ک

 د کفش فرصت کم آوردم که قرار شد امروز بهیخر یتنها برا
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 ابانیخ یکیدر نزد ید آن به پاساژیرخ ین برایریهمراه ش

 .میخودمان برو

 میک عقد ساده در خانه باغ عمو داشته باشیحاال که قرار بود 

 .ر تجملت نشدمیاد درگیز

 

 

 دن لباسین پوشیده شده در حیاست رنگ پر ین چند روزیریش

 ن چرا انقدر رنگ ویریم: شیگومیروم و میش به طرفش یو آرا

 !روت زرد شده؟

 ست بابا بهین یزیکند : چیم یاز کرم مخف  یهایر الیرا زصورتش 

 .سوزه که تو باشگاه خوردم ین قرص چربیخاطر ا

 !؟یدیدا خر یاز پارم -

 شد صبحمیکشد: آره حاال نمی یازهایدهد و خمیتکان م یسر

 د؟یم خریزود نر

 .نه من بعد از ظهر کار دارم -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1185 
 

 مامان و باباگذارم. یخوردن صبحانه پا به آشپزخانه م یبرا

 .کنندیدن من قطع میصحبتشان را با د

 خانم دکتر سالمدهد: یم ملویمثل مهربان تح یبابا لبخند

 دانشگاه؟ یگفت برگشتیمادرت م

 رش نبودم تایگیپ یآره دو ماهه درخواست دادم ول سالم -

 .ا زدم و رفتم سراغ آموزشیباالخره دل و به در

 

 

 داشتم، دانشگاهم آزاد بود یبرتبه خو یچون تو آزمون پره انترن

 .او سخت نگرفتنیز

 ؟ید بریکجا با یپرسد: حاال طرح کارورزیمامان م

 ین اجتما عیمارستان تامیک بید احتمال یاد نگران نباشیز -

 . اطراف تهران برم یزیچ

 . دهدیتکان م یمامان سر

 ین طور که به بخار چایزم، همیریخودم م یبرا یوان چایک لی
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 .نمیچینده برنامه میآ یهفته یار هام بریخ

 رفتن به سر کار خانه را ترک یبابا بعد خوردن صبحانه برا

 .کندیم

 .شودیز کردن آشپرخانه میمامان هم مشهول تم

 .ب سراغم آمدهیعج یدانم چرا دلشورهاینم

 .دهدیدلم گواه بد م

 نیریزند : شیش میشود مامان صدایم ییراین که وارد پذیریش

 .ورا صبحانه بخیب

 

 

 .ل ندارم مامانیدهد : مین جواب میریش

 یز یک چ یرون تو راه براش ید بیدا رفتید: ش یگویمامان به من م

 .وفتهیبخر ممکنه قندش ب

 .زم: چشم مامان نگران نباشیخیاز جا بر م

 گذارد و چرتیپنجره م ین دائم سرش را رویریراه ش یتو
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 .زندیم

 زنم قند خونش افتاده باشد،یحدس م

 .وه بخرمیش آب میدارم تا برایسوپرمارکت نگه م یکینزد

 .دهدیدهم جواب نمیزنم و و تکانش میش میهرچه صدا

 صورتش یدارم و رویآب برم یک بطر میفیبا وحشت از داخل ک 

 .پاشمیم

 مگه قربونت بریدار شو دیب ین جان آبجیرینالم : شیم یچارگیبا ب

 .یدار شو خواهریمن. ب

 شماره اورژانس را یدهد، با نگرانینشان نم یچ واکنشیه

 .رمیگیم

 

 

 دیلرزیشوم، دستانم آنقدر میرم و زنده میمینس برسد مالوتا آمب

 .رمیکمک بگ یرا برا یتوانم شماره کسینم یکه حت

 امده است حاال به تمام بدنمیکه مدتها بود سراغم ن  یحمله عصب
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 .ورش آورده و تمام عملکرد مغزم را قفل کرده استی

 .رمیگیاسر را میدن آمبلس شماره یرسقبل 

 اندازد: الو جانم زنین میطن یخواب آلودش در گوش یصدا

 .داداش

 خورده دارم ین از هوش رفته. قرص الغریریشاسر یاسر ی -

 .رمیمیم

 د شما؟ ییا ابلفضل کجای -

 .میک بازاریدونم دست و پام و گم کردم، نردینم -

 رسونم خودم رو قطع نکنیمن من م -

 خرسند یدنش به قدریرسد، از دمینس الواسر همزمان با آمبی

 .دهام یشوم که انگار فرشته نجاتم را دیم

 

 

 ند بعد گرفتن فشار خون با یآین میریسر ش یدو پزشک باال

 .دهندیمارستان انتقال میسرعت او را به ب
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 .میکنینس حرکت مالوهم پشت آمباسر یمن و 

 . کنندیه منتقل مژ یو ین را به بخش مراقبت هایریش

 روم،یمارستان به آن سر مین سر سالن بیمانند مرغ سر کنده از ا

 .ستیم نیجواب گو یکس

 کینا توان  یرود و من با زانوانیل پرونده میتشک یاسر برای

 .زنمیگوشه چمباتمه م

 راز پا د یبرا یفین بلتکلین را کجا برده بودند و ایریدانم شینم

 .است یآوردنم کاف

 ط دست به دامنین شرایدر ا یکره خاک یآدم هاه یهممثل 

 یبرا یکنم اتفاق یر لب به خدا التماس میشوم و زیخدا م

 .افتدیخواهرم ن

 

 

 دهیه بودم و نادیز دردانه خانواده بود هرچه من در ساین عزیریش

 خواست حال بد پدریشدم او مورد توجه بود، دلم نم یگرفته م
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 .زم را از دست بدهمین عزیریاست شخوینم، دلم نمیو مادرم را بب

 انسال قد بلند بایک مرد مین که یریدن دکتر معالج شیبا د

 :کنمیپرم و به سمتش پا تند میاست، از جا م میجوگند یموها

 دکتر تو رو خدا حال خواهرم چه طوره؟ یآقا سالم

 ین انداخته با لحن سردیر یبه پرونده ش یم نگاهیدکتر ن

 خودشون یت سالممردم با  یا جوون ها دونم چرید: نمیگویم

 .کنندیرفتار م یانقدر سرسر

 دکتر تو رو خدا ینالم: آقایدر گلو م یزد، با بغضیرمی یدلم هر

 شده؟ ید چیبگ

 اد داشته؟یاعتمواد خواهرتون به  -

 ؟موادکنم: یبا وحشت زمزمه م

 ؟مواد مخدراد به یشود، اعتین مرتبه تکرار میکلمهاش در ذهنم چند

 یون و شبکه هایحوادث و تلوز  یکه در روزنامه یان مخدرهم

 .میخواندیعوارض وحشتناک مصرفش م یدرباره یاجتما ع

 من ین ساده یریشه کجا شیخطرناک؟! ش  یهمان ماده توهم زا
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 کجا؟

 نیدکتر خواهر من ساده تر از ا یدهم : نه آقامیلرزان پاسخ 

 .حرف هاست

 . زاران طعنه و حرف نهفتهدر نگاهش ه یزند ولینم یدکتر حرف

 ن یریدر ش پمواداز مصرف  یذهنم در به در دنبال نشانها

 .گرددیم

 که از یالغر یشود، قرص هامیدر مغزم روشن  یناگهان جرقها

 .ده بودیدا خریپارم

 مصرف کرده ممکنه از یتازگ یدکتر خواهرم قرص الغر یآقا -

 اثرات اون باشه ؟

 : بله چه وقت و چه مقداردیگو میکند، سپس یدکتر مکث م

 مصرف کرده؟

 

 

 !دونم دو روزهیبه خدا خبر ندارم، فقط م -
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 دکتر؟ یحالش چه طوره آقا

 ccu تو بخش یقلب یل تپش قلب باال و حمل هیفعل به دل -

 از خونشمواد ت یمعده شستشو بشه و مسموم یتا وقت یبستر

 .بهتون بدم یدیتونم ام یپاک بشه نم

 .شومین آوار میزم یبا رفتن دکتر رو

 دن حالیشود، با دیخته وارد بخش میاسر با سر و وضع بهم ری

 دا؟ یش یشد یشود : چیمن نگران م

 !اسری-

 ن مرد برادر شوهرم است و در چهارچوبیکنم ایفراموش م

 .بهیک غرید ید سیعقا

 خدا ین خواهرم و ایرینالم : شیاندازم و میخودم را در آغوشش م

 ؟بود یبتین چه مصیا

 دا تو مثل دختریدهد: آروم باش شیام میاسر برادرانه دلدار ی

 ؟یخودتو باخت یچجور یبزرگ ه خانوادها
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 .دممیشه، قول یش نمیچیه یاون تپل

 .زنگ بزن مامانم به خدا طاقت ندارم االنه سکته کنماسر ی -

 زنمیس باشه االن زنگ میه -

 کنه زنگینه، بشنوه سکته میرینه نه مامان جونش بنده ش -

 .ن ترهیبزن بابام اون دل سنگ

 .رسندیک ساعت بعد بابا و شهاب از راه می

 .گرید یک سو نشسته و بابا سویشان یآشفته و پر یشهاب با حال

 .هم مقابلشاناسر یمن و 

 ف کرده هر دو بهیصه و سر بسته تعراسر ماجرا را خالی یاز وقت

 .ستادن ندارندیا ییشکه شدند که توانا یقدر

 دا توید: شیگویسرخ و متورم خطاب به من م یاب با چشمانشه

 .دا رو بدهیآدرس اون باشگاه و پارم

 ؟یکار کنیچ یخوایم: میگوینگران م

 سرکش یادیکند فریکنترل شده، که جان م ییشهاب با صدا
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 .س کنمیغرد: که دهن اون ج.. رو سروینشود م

 

 

 ؟یفهمیفروخته به خواهرم ممواد جا قرص 

 . فروختهمواد مخدر ما  یدهیآفتاب مهتاب ند  نیریبه ش

 زند : شهاب زبون بهیدو رگه اسم شهاب را صدا م یبابا با صدا

 گه؟یم یم دکتر چینیر ببیدهن بگ

 ه یرش؛ شبیافتاده و صورت پ یافتد، به شانه هاینگاهم به او م

 .شهاب بود و  سال سن داشت

 یس ر  ن مشخص بود،یکه دورش خطوط چ یقهوها یبا چشمام

 .یکم مو و الغر و استخوان

 آن روز که یچ وقت حتین دلواپس است، هیریش  یچقدر برا

 مارستا نیمه به بینصف نتعرض بعد آن  یعصب یبخاطر حالت ها

 .رفتم، نگرانم نشد

 . دادمیتفاوت را به او م ین؛ لقب بیهم یبرا
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 ن یا یدا االن تویشود: بسه شیع وجدانم مشغول سرزنشم میسر

 کنه وقتین داره با مرگ دست و پنجه نرم میریت که شیعموق

 .ستیگذشته ن یادآوریفک 

 

 

 ک جملهیدر  آمدند اصالین بهم نمیریچقدر کلمه مرگ و ش

 .نشستندینم

 رحم ویب ین نوجوان و مهربان من و مرگ، همان واژهیریش

 .یجد

 .میزیخیدکتر بعد از چندساعت دوباره از جا برم یدن دوبارهیبا د

 ن شاملو هستمیریرود: دکتر من پدر شمیبار بابا جلو تر  نیا

 شده؟ یشه بدونم حال دخترم چیم

مواد  از ییمار شما با دوز باال یشاملو به دخترت هم گفتم، ب یآقا -

 یبه خاطر حمله یشده ول ییمسموم شده. فعل خونش سم زدامخدر 

 ژه استیکه به مغزش وارد شده بخش مراقبت و یو فشار یقلب
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 .زد یشه حرفیهوش. فعل نمیب و

 دکتر چرا سر باال جواب یچ یعنیرود: ین جلو میشهاب خشمگ

 د؟یدیم

 نجا چهید: ایگو یبه ما چهار نفر انداخته م یپرستار بخش نگاه

 .هیک همراه داشته باشه کافیض یک مریخبره؟ 

 

 

 .دید نمونیید: بفرمایگومیدر هم و خشم  ییسپس با ابرو

 . مونمید من م یو شهاب: شما برکنم به بابا یرو م

 مد: نه خودم هستم؛ اگه همراه خانمیگومیخش دار  ییبابا ب ا صدا

 .زنم مادرتونیخواست زنگ م

 .از باشهیت پدر نیبخواد رضا یزیچ ید عملیشا

 .نمیبینجور در هم مین بار است بابا را ایاول

 .کنند به خانه برگردمیم یاسر و شهاب به اجبار مرا راضی

 شودینم یماند و چون خبرمیم ساعت به انتظار یک نیر نزداسی
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 .رودیبه اصرار من م

 .راندیکند و به سمت باشگاه مین میاما شهاب مرا سوار ماش

 م یدر طول راه هر دو سکوت کردها

 .ستمین یعوض یدایپارم یل به گوشمالیم یخودمم ب

 .ک  شب است و سانس آخر باشگاهیساعت نزد

 .بردیس ماتم م ین پلیدن ماشیرسم با دیم در باشگاه که یجلو

 

 

 نجا چه خبره؟! یکنم: شهاب ایرو به شهاب م

 .شودین من و او رد و بدل میب ینگاه متعجب

 د گند کارشون در اومده؟ یشا -

 کار یطین محیغرد: تو چرا تو همچیسپس با اخم و خشم م

 ؟یکردیم

 .ه بودکرد ینجا را سارا مجد به من معرفیگذرد ایاز ذهنم م

 .چاره در زندان بودیکه به تهام قتل پرند ب یهمان دختر
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 نم چه خبره؟یم ببیا بریب-

 بود یاط کوچک و نقلیک ح یم، ابتدا یشویبا هم وارد باشگاه م

 نحس یکلغ ها یانهیده که درختانش آشیخشک یک باغچهیبا 

 .بودند

 نیهم ین باشگاه جواز کار نداشت برایم، ایروین مییاز پله ها پا

 .مخصوص خودش را داشت یاعضا

 .کندیگار دود م یستد و سیامیپله ها  یشهاب باال

 

 

 نم که مقابلیبیک مامور زن م میگذاریم را داخل م ین که پایهم

 .ستادهیدا ایز پارمیم

 کند و پوزخندیاز دور نگاهم م یدا با همان چشمان گرب هایپارم

 .زندیم

 یشون همون مربید : ایگویسپس با اشاره به همان مامور زن م

 .فروختنیمون هستن که گفتم قرص ها رو م
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 .نگرمیده شده، میچیکه دور مچ پ یبا بهت به دستبند فلز

 .ان یپا یب  یکابوسکیه یشب

 بهت زده، یهنوزم نگاه آخر شهاب در پس چشمانم است، نگاه

 .ن و ناباوریخشمگ

 مم سواالتآورند، دو مامور زن در جواب تمامی یمرا به اداره آگاه

 .کنندیتنها سکوت م

 .نمینشیسخت و زمخت اداره م یها یصندل یرو

 .ک مامور کنارم نشستهیسرم و  یک سرباز باالی

 

 

 دهد..کاشیح میرا به سروان توض یزیشهاب با تضرع و خشم چ

 یرا خبر کند، اما بغص لعنت محمدیاسینم یتوانستم به او بگویم

 . دهدینمم النه کرده بود اجازه یکه در گلو

 د: در رابطه با خواهر کوچکتونیگویسروان خطاب به شهاب م

 از ما ید و در رابطه با خواهر بزرگتون کمکیت طرح کنیشکا
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 . ستیساخته ن

 . دادسرا یامشب خواهرتون مهمون ماست تا فردا بره برا

 مخدر، مجازات یست، فروش قرص هاین یکیپرونده کوچ

 .داره ینیسنگ

 شو میشهاب که رد م یستم، از جلویکند با یممامور زن وادارم 

 .خواممیملتمس کمک  یبا نگاه

 چفت یبرد و با دندان هامیش فرو  یان موهایشهاب دستش را م

 .رو خبر کنم محمدیاسینرم ید: میگومیشده 

 ک مرد قد بلند و چهارشانه است موهایشوم، میوارد اتاق سرگرد 

 شود گفت،می یب عقا ینیز و بیدارد و چشمان ر یش پریو ر

 .ترسناک است

 

 

 مین خان برسد؟ آبرویام به محمدحسیرینکند خبر دستگ

 .رودمیمقابلشان 
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 ن سوء سابقه مرا بهیهم ین با بهان هیاسیآن وقت مادر محمد

 .کشدیصلبه م

 نایکوبد: خانم شاملو ایز م یم یسرگرد پرونده را مقابلم رو

 یه قرص الغرگه از شما چند بستیاعترافات پرستو عامله م

 .ش هم دادهیبه همکلس یده و حتیخر

 !مخدر یعنی میفهی. ممواد مخدر  یحاو ییقرص ها 

 .زبانم بند آمده یعنیکنم، یسکوت م

 ده شما قرصیم که نشون مین مدار بسته داریلم از دوربیک فی -

 .یبه پرستو داد

 یخوا یخته شده باز نمیهم پول به حساب شما ر یادیمبلغ ز

 ؟یندهن باز ک

 قرص به پرستو ندادم خودش م: من اصالیگویبا من و من م

 .مکمل بود یک سریدونه فقط یم
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 ن قرصیده سر همیمارستان خوابیخواهر خودم االن رو تخت ب

 کرده باشم؟ ین کاریها چه طور ممکنه همچ

 ی، سابقهیت مشخصه چه کارها افهیواسه من قصه نباف از ق -

 .یورم داشتجور واج یها یشرکت تو مهمون

 یگرفتنت که با تعهد آزاد شد مواد مخدرک بارم بخاطر مصرفی

 حسابت مشخصه، فقط انکار نکن که من خوب بلدم ازت حرف

 .بکشم

 یدهم : به همه مقدسات من خودم قربانمیبا وحشت سر تکان 

 .ام به خواهر خودم مخدر بدم کهین قرصم نمیا

 یدونیغرد: میک صورتم و با خشونت میشود نزدیسرگرد خم م

 ! ه؟یچمواد مجازات پخش 

 از یاعتراف کن یخوای؟ نمیشمیحساب  یتو االن ساق یدونیم

 ؟یو چرا گرفت یک

 د: جناب یآیسوزد و بغض باال میچشمانم از هجوم اشک م

 .سرگرد به خدا من روحمم خبر نداره
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 .تونه کمکم کنهمیاد اون  ید نامزدم بیبذار

 .یسر در برذارم قیاد نمیخود خدام ب -

 ؟یپس قصد اعتراف ندار

 .ییاتاق بازجو یزند: فرهاد میاد  یبلند فر ییبا صدا

 دهم، همه تنم دردیه میبازداشتگاه تک یخ زدهیوار سرد و یبه د

 .کندیم

 .یچانهام جار یلبم هم پاره شده و خون تا رو یگوش ه

 بلند کردن دستم و پاک ینا یاست که حتبد آنقدر حالم 

 . ا ندارمکردن خون ر

 هر چه در توان داشتند انجام دادند تا من از زور درد هم شده

 .اعتراف را امضا کنم یبرگه ها یپا

 یخودم که برا  یخودم ماندم، نه برا یگناه  یاما من سر ب

 .نیاسیمحمد
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 .او بزنند یمن چوب حراج به آبرو یدهم به واسطهیاجازه نم

 

 

 م شده، هرک کلف سردرگیه یز شبیب است، همه چیعج

 . خورمیک گره میکشم به یطرفش را م

 جور یتواتستم تکه گاه یبازداشتگاه شلوغ است و من به سخت

 .کنم

 !ند، تب کردهام؟ینشیام عرق میشانیپ یرو

 .رون برومینجا زنده بیشک دارم از ا

 ا از هوشمیرو یشود و به خواب مین میکم کم پلکم سنگ

 .دانمینم

**** 

 یپاشد و دستش را لبهمیصورتش  یمشتش پر از آب را تو

 .گذاردیپنجره م

 م راهیبدخ یست؟! چرا تودهایچ  یکه دارد برا ین حال مزخرفیا
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 !ش را سد کرده؟یگلو

 

 

 کنار یسکو یکند و رویپلماتش را شل مید یقهی یلب ه

 .ندینشمی یس بهداشتیسرو

 .را محکوم کند یان ربانیموفق شده بود در پرونده قتل سودابه شا

 به دست یان برایس اطلعات در خانواده شایپل یادبه نفوذسو

 .شودیاست که توسط او کشته م یه ربانیآوردن مدارک عل

 یادیر زید پسرش که بعد از مرگش تاثینامزد و معشوقه وح

 گذارد و تا مدتها باعث قطع ارتباطید میروح و روان وح یرو

 .شودمیپدر وپسر 

 یا او را به دادسر یربان یقتصادو ا یم مالیدادگاه جرا یحاال برا

 . فرستاندمی یم اقتصادیجرا ییقضا

 یست وارد اتاق بازپرسیداند علتش از چیکه نم یبا دلشور ها

 .شودیم
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 رد. شماره اش رایگیاو آرام م یدن صدایدلش فقط با شن

 .ردیگیم

 .کندیاعصابش را متشنج م یبو ق خاموش گوش

 

 

 یدن نام شهاب در باالیبا درا کنار بگذارد که  یخواهد گوشیم.

 .شودیشتر نگران میصفحه ب

 یشود، کارتش را نشان نگهبان یوارد ستاد مبارزه با مواد مخدر م

 . کندین را پارک میدهد و ماشیم

 کند،می ینک تا اداره را طیر پارکیو بلند مس یعصب یبا قدم ها

 . کند ستاد آن شب خلوت استیخدا را شکر م

 در میسرباز پشت در با احترام نظا یرد ملکبا ورود به دفتر سرگ

 دیست و باید: سرگرد االن اداره نیگویکند میش باز میرا برا

 دیمنتظر بمون

 است تا یک آن وقت شب چه کسیکش ید قاضیفهمید میبا
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 .کردیخودش شخصا با او صحبت م

 تیخشونت و جد  یندارد، آوازه یاش تمامییایخولیافکار مال

 .قرار بود یدا بیش یه بود و حاال دلش برادیرا شن یسرگرد ملک

 دانست اگرمیر نبودند، یگیپ یدا برایش یچ کدام از خانوادهیه

 .ر کارش نخواهد بودیگیپ ینکند کس یاو کار یخودش برا

 

 

 دختر یر مرگ و زندگیمارستان درگیکه حاال در ب ینه پدر

 خواهرش یگناه ید از بیکه با ترد یکوچکش بود و نه برادر 

 .زدیرف مح

 دا بایگر اجازه ندهد شین ماجرا دیان ا یقسم خورد بعد از پا

 .داشته باشد یخانوادهاش رفت و آمد

 راوی یپناه و ب  یخودش بود، مثل حاال که ب یاو تمام و کمال برا

 .بود و تنها او را داشت

 شود و قامت سبحانمیدن سرگرد را دارد، که در باز یانتظار د
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 .ندیبیرا م یدریح

 !شده؟ یزیاندازد: چیبا تعجب ابرو باال م

 .ایهمراهم ب -

 .د نجاتش بدمیاالن نه با -

 . ایشه بینم -

 اداره را یاز اتاق ها یکیرود، یزد و دنبالش میخیبه اجبار برم

 .دهندیارشان قرار میدر اخت

 

 

 د همیگذرد سبحان همه جا نفوذ دارد؛ البته بعیاز ذهنش م

 اطلعات بود و خدا هم جواب پس یست او مامور کارکشتهین

 .دادینم

 د؟یس یچرا به خودم نگفت -

 .کنمیست، خودم حلش مین یازین -

 یلیز خیهمه چ یشه دخالت کنید: نم یگویبا حرص و خشم م
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 .مشکوکه

 ن اداره بدونیا ی؟ دست رو دست بذرام تا تویچ یعنی -

 .رها بشه یچ پناهیه

 ارتباط با تو یم ماجرا بیدونیهم خودم هم خودت خوب م -

 تو رو بکشه یه است قصد داره پاین قضیکه پشت ا یست، کسین

 .وسط

 تونه چهمی یدونیفروش مواد مخدر، م یپرونده یاونم وسط چ

 به سابقه و کارت بزنه؟ یلطم ها

 .کوبد: به درک سبحان به درکیوار میمشتش را به د

 که ینیگذارد: بازپرس حسیشان هاش م یسبحان دستش را رو

 یو منطق ییکرده بودن معروف بود به عدالت گرا یما معرف به

 ه؟ین مرد سراسر احساس کیبودن، ا

 .سبحان دست گذاشتن رو نقطه ضعفم -

 .ید دخالت کنیمنتظرشون بودم. نبا -

 ک ترسو؟ین یبذار برم ع یعنی-
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 یکیه یل پایوک یدریبسپارش به خودم سبحان ح یعنینه  -

 . یدادگستر

 زند: زود باش مرد خودتو جمع کن االنیاش مبه شانه یضربه ا

 .ستیوقت جا زدن ن

 ش در چهیدایاالن ش یعنیدهد، یرون مین بینفسش را سنگ

 است؟ یحال

 .ش افتاده باشدیبرا ینکند اتفاق 

 .وانه کردنش را دارندیافکارش قطعا امشب قصد د 

 

 

 :شنودیدو مامور زن را م یشود که صدامیبا هم وارد راهرو اداره 

 یاز بازداشت یکیگن یدو چندتا از خانم ها م یبازداشتگاه شماره

 شلوغ یده برایجد یا بازیگن یها از هوش رفته. بنظرت راست م

 ؟یکار

 ادت نرفتهیده یبع یزین جونورها هرچید : از ایگویمامور دوم م
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 ش طرف خودشو مسموم کرد تا از بازداشتگاه فراریپ یکه هفته

 .کنه

 گن امشب آوردنش بازداشتگاهیآب بدم م یشک سر و گویبذار  -

 ییکرده تو بازجو یاده روید ز یبوده، شا یر دست سرگرد ملکیز

 .ش کهیشناسیم

 .وفته گردن مایبکن خونش ن  یک چکیخب برو  -

 ش افتاده،یدایش یبرا یدهد، شک ندارد اتفافیدلش گواه بد م

 تست از شدید نیهست، بع یف و شکنندهایداند او دختر ضعیم

 .از هوش رفته باشد یفشار عصب

 .رود، دو ستوان جوان هستندیبا عجله به طرف ماموران زن م

 هستم، کدوم متهم ها از هوش رفته؟ ینیبازپرس حس -

 

 

 گذارند: اسمش شاملو بودهیم یدو مامور احترام نظام

 دید منتقلش کنیع برید: سر یگومین بار سبحان با عجله یا
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 .اداره یبهدار

 .افتند آن دو هم پشت سرشانیزن راه مماموران 

 جادا را از آنیهوش شیکنند، دو ماموز زن بدن بمیدر زندان را باز 

 .کشندیرون میب

 .لرزدیمقابلش زانوانش م یدن صحنهین با دیاسیمحمد

 سیتوجه به دو مامور پل یکند و بیزمان و مکان را فراموش م

 راه یهدا ررد و با عجله به سمت بیگیدا را از دستشان میش

 .افتدیم

 ن ویاسیکنند و چون محمدمیر را نگاه یماموران با تعجب مس

 .ندارند یشوند جرئت اعتراضیسبحان مافوق آن ها محسوب م

 ن چند روز آنقدر الغر شده که مانند پر کاه سبکیدا در همیش

 ش سرعتیدر آن طبقه به قدم ها  یبهدار یدن تابلویاست، با د 

 .افتدیحرص پشت سرش راه م دهد. سبحان هم بایم
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 دنیستند، با دیشتر آنجا نیو دو پرستار ب یک پزشک عمومی

 .شودین متعجب میاسیمحمد

 دیزند: زود برسیاد میو محکم فر یجد ین با لحنیاسیمحمد

 .بهش از هوش رفته

 دایرد بلکه بتواند شیگیک آن شب تماس میکش یسبحان با قاض

 .قه آزاد کندید وثیرا به ق

 ستاده و آنقدر حالش خراب استیدا ایسر ش ین باالیاسیمحمد

 نیا یر انعطاف بودنش دلش برایو غ یکه سبحان با تمام سنگدل

 .ردیگمیرو راست و درستکار  یادیمرد ز

 ق سرم آهسته آهس ته به هوشیدا با تزریقه شیبعد از چند دق

 .دیآیم

 .ندیبین را میاسیر محمدیتصو یداریدر خواب و ب

 گناه بودم. بهشون گفتم ین من بیاسینالد : محمدیم یلحا یبا ب

 ...اون ها یول
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 یعصب ین دختر سابقه حمله یداند امیرد، یگیدا را میدست ش

 .دارد

 .دونممیدونم میزم یآره عز -

 دید: س یآیدا مین و شیاسیسر محمد یسبحان با سرعت باال

 .ینجا بودیبفهمه ا ید کسینبا ید بریبلند شو با 

 چقدر ینیبین حال رهاش کنم؟ نمیسبحان تو ا یگیم یچ -

 خته؟یبهم ر

 .دهم مراقبش باشم تو فقط برومیقول  -

 کانیسر نزد یبل یدم، قرار نبود اجازه ند یآره قولهات رو د -

 اد؟یمن ب

 ه؟یست؟ پس چین بل نیا

 ماجرا رو ین فقط برو، االن زنگ زدم سازمان ته تویاسیمحمد -

 گرفته با همونیم ییدا مکمل دارویاز شکه  یدر آوردن، دختر

 ستینرمال ن قرص ها مسموم شده و سکته کرده اوضاع اصال
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 .تو دام پهن کردن ین. شک ندارم برایاسیمحمد

 

 

 ن، سخت است واداریاسیچون محمد یکردن مرد یسخت ا ز راض

 . ستیر ممکن ن یغ یکردنش به رفتن ول

 .ندکیوادار به رفتن م ین را به سختیاسیمحمد

 .خواهد جانش را بگذارد و برودیم ییگو

 . ماندیدا میسر ش یکه داده است باال یسبحان طبق قول

 .کردیلش در دادگاه از او دفاع میگرفت تا وکید از او امضا م یبا

 ید ربانین پرونده به وحیک سر ایگفت یبه او م یقو یحس

 .رسدیم

 شان بهانتظار خالفد بریدیختن زهرش بود و حاال میمنتظر ر

 ...ن نقطه ضعف او را نشانه گرفتهاندیاسیمحمد یجا

 که دارد، از یدا با نفوذیم دارد بعد از به هوش آمدن شیتصم

 دا را آزاد کند سپسید ضمانت شیه قیک بخواهد یکش یقاض
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 قرص ها یاصل یو پخش کننده ید دنبال مجرم اصلیبا

 .گشتندیم

 

 

 قد بلند و چهارشانهناشناس با  یکند، مردمیپلکش را باز  یال

 .ستادهیکنارش ا

 .سوزاندیش را میکند و طعم تلخ آب گلویبدنش درد مهمه ی

 تلخ یش بازگشت هاند و حاال باز هم حسیعصب یدوباره حمله ها

 .آزردیو دردناک روحش را م

 ا فتاده باشد، فروش قرص ین مخمصه ایشود در همچیباورش ن م

 تفاده از قرص ها؟ت دو نفر به خاطر اسیمخدر؟ مسمو یها

 کجاست؟ چرا محمدیاسینخورند، یش از لرز بهم میدندان ها 

 امده؟یدنش نیبه د

 د: حتما بهش اجازه ندادن آرهیگویخودش م یدلدار یبرا

 . نهیهم
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 ه ماموریدوزد، شبیسرش چشم م یاهپوش باالیدوباره به مرد س

 درشت یکلیدارد و ه یخشک و جد یست، چهرهایگر نید یها

 .ترسناک

 .آنجا ترسناک هستند یآدم ها ید او تمامیالبته از د

 

 

 د؟یهست یشما ک -

 نثار یند و لبخندینشیکنار تخت م یصندل یسبحان رو

 لیهستم وک یدریکند: من سبحان حمیدخترک وحشت زده 

 .تو

 خندد: من گورم کجا بود کفن داشتهمیزهر  یدا به تلخیش

 !؟یه هایگه چیل دیباشم؟ وک

 .ستین نیاسین شما و محمدیها بعقد اون مدل اً از مسلم -

ازدواج  یستم ما براین شعقد موقت من :سخت باال میایددا یشنفس 

 .میمحرم شد
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 .زندیدا لبخند میش ی سبحان به لحن ساده

 برگه یک سریکمک بهت،  ین فرستاده برایاسیمن رو محمد -

 .شممیلت یو من رسما وک یکنیدم امضا میبهت م

 مشروط با یآزاد یتو تقاضا یت و بال فراق برااون وقت با دس

 .کنمیقه میوث

 .زندیرش را امضاء میخواند و زیم یدا برگه ها را سرسریش

 یریچ نگران نباش، تو فردا مید: هیگویمهربان م یسبحان با لحن

 .شهیفت معلوم میدادسرا اونجا تکل

 افتد، حسمیدن رفتن به دادسرا سرش باز به دوران یبا شن

 .دک رها کردهانیتنگ و تار یرا دارد که همه او را در گور یامرده 

 ییرد: باز هم بازجویگیوجودش را مهمه یخوف و وحشت 

 شم؟یم

 .پرسهیسوال م یک سر یدادگاه اونجا بازپرس  یرمینه  -

 فرستنم دادسر؟ینکردم چطور م یمن که اعتراف یول -

 رتکا یگزارش خودش رو نوشته، از بدشانس یسرگرد ملک -
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 .یآگا ه یس هاین پلیرحم تر ین و بیاز خشک تر یک یافتاده به 

 به اعترافات تو نداره خودش گزارش خودش رو نوشته یاون کار

 به قتل عمد پرستو یر قانون یو تو رو به جرم فروش قرص غ

 .محکوم کرده یساالر

 ش نشانیپ شدن بغض در گلویهجوم اشک به چشمانش و ک

 .دخترک ساده چقدر متاثر شده خبر مرگ آن یدهد برایم

 

 

 ار مچ دست سبحان رایاخت یافتد و ب ین میریاد شیناگهان به 

 د خواهرم ساله؟ اونم ازیتو رو خدا بگ یدریح یرد: آقایگیم

 .ن قرص ها خوردهیهم

 اد و بهمونیومده. اگر اون به هوش بیمتاسفانه هنوز به هوش ن -

 حت تر پرونده روقرص ها بده را یدرباره فروشنده یاطلعات

 .میکنیم یریگیپ

 اونا باور یفروخت ولیدار میفروختم پارمیمن قرص ها رو نم -
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 .کننینم

 .ن لطمه بزنمیاسیمحمد یخواد به آبرویمن دلم نم

 یشما دو تا آگاه بشه، البته آگاه یست از رابطهیقرار ن یکس -

 میچون تو همسر رس یکن ه ولیم یقات محلیدربارهت تحق

 ن وجودیاسیمحمد یبرا یآنچنان خطر یستین نیاسیمحمد

 .ارهیدر ب ینشه و نخواد قهرمان باز ینداره، البته اگه احساسات

 خواد باعثید: من دلم نمیگویمعصومانه م یدا با لحنیش

 دردسرش بشم، اگه حرفم رو قبول کنه حاضرم باهاش تماس

 . ادیم نمالقاتبه  یرم و قسمش بدم که حتیبگ

 

 

 کردم ازش کمک خواستم، ممکنه براش گرون اول هم اشتباه

 .تمام بشه

 .فکرم خدا یر نظره، چقدرمن بیکاراش زهمه یاون بازپرس 

 داین شیشود: ببیخم م یزند و کمیار لبخند میاخت یسبحان ب
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 ن گردنش از منم کلفت تره، به واسطه پدر و برادرشیاسیمحمد

 زدن چندتا نیزم یهمه جا حرفش برو داره، انقدر معتبره که برا

 م بازپرس پروندهیگردن کلفت از اون خواس ت یآدم کله گنده

 ه نقطهیداره کافیک پرتگاه قدم بر می یاالن داره لب ه یبشه. ول

 .ضعف دست دشمن هاش بده تا کارش رو تموم کنن

 ازهک بار غفلت کردم و اجیوفته، ین اتفاق بینجام تا نذارم ایمن ا

 ذارم بهت قولین بار نمیبشه ا م فداین کس زندگیزتریدادم عز

 .دمیم

 .ن رقم بخورهیاسیتو و محمد یذارم سرنوشت من براینم

 رهیدا خ یش یآشنا یادیز یرود و در چشم ها یسپس عقب م

 .هش بودیشود، چقدر شبیم

 

 

 رد، دوریمیدا مطمئن است اگر دوباره به آن دخمه برگردد میش

 فته بود که درکار و هفت خط فرا گرخالفزن  یو برش را مشت
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 دو ساعت حضورش در سلول انواع و اقسام کلمات یک یهمان 

 خواهد باز آنها راید و حاال دلش نمیانشان شنیک را از میرک

 .ندیبب

 دا بدزدد چشمیدارد نگاهش را ش یکه سع یملتمسانه به سبحان

 .دوزدیم

 .گناهم ی، من بیجهنم یخوام برگردم به اون دخم هیمن نم -

 مام  سال خدمتش در اداره و سازمان هرگز نقطهسبحان در ت

 یربان یخانواده یرحم یکه با ب یداشت، جز همان دخترن یضعف

 سحاال احسا یرد، ولیاز او ستاندند و او قسم خورد انتقامش را بگ

 .کرد سودابهاش دوباره زنده شد هیم

 معصومش دوباره برگشته است و باز هم به یقهوها یچشم ها

 .دارداز یکمک او ن

 ؟یدیکردن اعتراف نکن فهم ینترس فقط هرکار -

 .داریپد یشود و قامت سرگرد ملکیدر با ضرب باز م
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 د؟یات کنبه شما اجازه داده با متهم مالق یک -

 .ل خانم شاملو هستمیوک یدریمن سبحان ح -

 که هنوز اعتراف یدن متهمید یاومد یگفتم با چه مجوز -

 ؟یدادش بیراهکار  ینکرده؟ اومد

 سرگرد را یقهیدهد و یاش را از دست م یسبحان خوددار

 .کوبدمیوار درمانگاه یرد و او را به دیگیم

 )ردیگیمن ( کارتش را مقابل سرگرد م ین سرگرد ملکیبب -

 ادتیحافظهت ثبت کن، خب و  یم اسمم رو تویدریسبحان ح

 ینره انقدر نفوذ و قدرت تو اداره دارم که آفتاب نزده هر چ 

 .ارم و سنگ قلبت کنمیرو در ب یز و درشت داریر یندهپرو

 تو هفتا یو بر یرو دوشت رو بکن ین ستاره هایا یکه مجبور بش

 .یم بشیسوراخ قا

 .پس خوب گوشات رو باز کن

 من بهش باز یست که پایست، ساده نیساده ن یک پروندهین یا
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 .شده

 

 

 .یت ملیامن یعنمیسازمان یسازمان پا یپا یعنیمن  یپا

 بعد یخواد پرت به پر من بخوره، دستت دفعهیپس اگه دلت نم

 شه چونمیشه، نیدا شاملو دراز نمیش یعنیسمت موکل من 

 خوب چزوندن بلدم افتاد؟ یدریمن سبحان ح

 دایوحشت زده به ش یشود، نگاه یدهانش بهم دوخته م

 مثل تو موکلشه؟ یکار کرده که مامور یپرسد: چیاندازد و میم

 که یکی یبرا یدهایچیپ یستد: پروندهیایه منیدست به س

 .برامون مهمه پاپوش دوختن

 گناهه؟یدختره ب -

 تو مهمه؟ یزند: برایم یپوزخند

 .وجود نداره یرحم یم تو شغل ما جایدونیهر دومون م -

 صیتشخ یک قربانیک متهم رو با یتونم فرق یم یک یمن  یول -
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 .بدم

 ن یه سودابه با ایشب یادین دختر زید : ایگومیسپس در دلش 

 معصوم را چه به پخش مواد مخدر و قتل ؟ یچشم ها

 

 

 دیرندا یرم تا فردا انفرادیگیقه میبراش قرار وث یفردا از قاض  -

 بمونه توش ؟

 احساس خطر کرده بود، سرش را تکان یکه کم یسرگرد ملک

 .تخت ین جا بمونه رویذارم پشت در همیه سرباز میدهد: یم

 ه اش را ازیزند و تکیت بخش میمحو و رضا یسبحان لبخند

 .رممیدارد: خوبه من یوار بر مید یرو

 خواب یار است، با حالتیمه هوشیدا که در اثر آرامبخش ها نیس

 شود و با ترس خودش را جمعیآلود متوجه آمدن سرگرد م

 .کندیم

 . ندیبیسبحان را نم یمخصوصا وقت
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 ک نفریسالها  بعد ییاو بود، گو یداشت وقت یخوب یچه حس

 .اش بودیحام

 ن داشت و حاال داشتیاسیمتفاوت تر به محمد ین حس را کمیا

 .کردیم ییبه هم احساس آشنایک غریبا 

 .رودیق فرو میعم یکند و او به خوابیکم کم دارو ها اثر م

 

 

 نک هیک ون به دادسرا بردند، نگران بود از ایصبح او را همراه 

 رحمانه ین جناب سرگرد خشن و ببازپرس پرونده هم مانند هما

 .رفتار کند

 ک دختر به خاطرین بود، قتل یسنگ یادیهرچند جرمش ز

 .او یا مکمل هایمصرف قرص و 

 رافتد او هم دیاد پرند میار یاخت یبرپا است، ب یته دلش ولوله ا

 .مرد و سارا دوست مشترکشان به قتلش اعتراف کرد یک مهمانی

 .خوردیاو هم دارد رغم م یبرا یزیچه سرنوشت غم انگ
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 ن را بهم بزند؟یاسین اتفاق ازدواجش با محمدینکند هم

 ن متوجه بازداشتیاسیا مادر محمدین خان یحتما اگر محمدحس

 . رودمیش مقابل آنها یاو شوند آبرو

 شود ؟ ینیمعتبر حس یگر چگونه عروس خانوادهید

 هچاریب  یده است؟ چرا پرستویش نقشه کش یبرا یچه کس یعنی

 .ردید بم یاگر مخدر باشد با یحت یبا مصرف قرص الغر

 شد؟یچار هاش چه میف خواهر بیتکل یوا

 

 

 .خواست به دانشگاه برگرددیتازه م

 است؟ تاوان کدام گناهش؟ ین چه اقبال شومیا

 زش قراریم یرو یدادگستر یکه صبح منش  یبا بهت به پرونده ا

 . کندمیداده بود، نگاه 

 چند مورد دختر یالغر یبا قرص ها یرهاینجز یپرونده قتل ها

 .ده بودندیبه قتل رس یالغر یو زن به علت مصرف قرص ها
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 .یست قلبیقرص با بدن مقتول و ا یعلت قتل ناسازگار

 ن داخلیر مجاز متآمفتامیر غیانجام شده مقاد  یش هایدر آزما

 .دا شدهیقرص ها پ

 .شاملو دایدا سالک و شمیر شدند، پاریچند متهم هم دستگ

 ت برادر پرستو ازیشکا یخواند، پروندهیپرونده را م یچندبار

 .دا رایش

 در کار است؟ یر دست او آمده؟! نکند قصدیچگونه پرونده ز

 ش مشکلیا و برا یخواهند با هدف قرار داد آبرویشک ندارد که م

 .جاد کنندیا

 

 

 !ده است؟ینفوذ دشمنانش تا دفتر کارش هم رس یعنی

 .دیگویر لب ذکر بسماهلل میکند ک زمیز پرونده را با

 .خواندمیبا دقت اظهارات برادر پرستو و گزارش سرگرد پرونده را 

 .تک تکشان فکر یکند و رویادداشت میهمه را 
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 دا آشنا شده و یق دوستش با باشگاه پارمیدا گفته بوده، از طریش

 .هاز آنها بود یهم جزئ یدربانیجوان که وح  یق او با گروهیاز طر

 شیخواهد پرونده قتل پرند و سارا مجد را برامی یگانیاز با

 .بفرستد

 .ن پرونده داردیدر ا یلیدخ ید پسر جناب ربانیشک ندارد وح

 .ل باشدیدل یتوانست بینم یان ربانین اتفاق با جریا یهمزمان

 ش را با پشت یکه اشک ها یلرزان در حال ییدا با قدم هایش

 یکند، وارد اتاق بازپرسیک مدستان دستبند خورد هاش پا

 .شودیم

 

 

 یقد یش هیو ش یخاکستر یوار هایاتاق روشن است، اما د

 ک یاطراف را تار یکرد، فضاینه عمل میه آیکه حاال شب یبلند

 .و سرد کرده است

 یاتاق، صدا یسنگفرش ها یرو یفلز یدن صندلیعقب کش
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 .کندیجاد میا یبد

 .ندینشیز میلرزان پشت م ییدا با پاهایش

 او لبخند یدن قامت چهارشانهیشود با دین که در باز میهم

 ند، اما عمر آن لبخند کوتاه است، چرا که لباسینشمیلبش  یرو

 در همش نشان از بغرنج بودن ین و اخم هایاسیمحمد یرسم

 ...ماجرا دارد

 بدهد یط حساس دلدارین شرایخواهد او را در این میاسیمحمد

 .ر نظر باشدیران بود حرکاتش زتوانست، چراکه نگینم یول

 اپط قرار دادهاند که دست از  ین شرایست عمدا او را در اید نیبع

 . اورندیر بیخطا کند و انها آتو گ

 د: اسم ویگویو خشک م یجد یند و با لحنینشیدا میمقابل ش

 .هیلت چیفام

 

 

 .دهدیدا با همان بهت در نگاه و پاسخش را میش
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 .اندازدین میاسیمحمد یام مشکراهن تمیبه پ یدا نگاهیش

 . ش آشفته استیلباسش کج شده و موها یقهی یگوش ه

 .زدیرینه فرو میند و دلش در سیبیقه کتش می یرد شوره را رو

 بود، امکان نداشت بگذارد یلباس وسواس ینش رویاسیمحمد

 ن ناین چنیقه لباسش ایا یش خشک بماند و شوره بزند و یموها

 .مرتب باشد

 ن آشفته شده؟ین چنیدت چه بر او گذشته است که ان میدر ا

 ین با بیاسیخورد، محمدینگاهشان در هم گره م یلحظه ا

 گذراند و بعد شرمنده ازیدا را از نظر میصورت ش یاجزا یقرار

 .دزددمیبدهد نگاه  یین مخمصه رهایتواند او را از اینکه نمیا

 دستان رفتصبح که پرونده را به دستش داده بودند به سراغ دا

 الدر کم ین پرونده نرود، ولیر بار ایدا زیبا ش ییتا به علت آشنا

 ن پرونده را نداده بود و با گفتنیرد ا یتعجب دادستان اجاز ه
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 ه) محمدیکیبه برات ی، آشنا و غرینکه( تو اگه مرد قانون باشیا

 .ن را کامل آچمز کرده بودیاسی

 یاندازد و با لحنیمدا یلب ش یدردناک به زخم گوش ه ینگاه 

 مد : خان م شاملو من چندتا سوال ازتون داریگومیسرد و نا آشنا 

 .دیخواد با صداقت جواب بد یو دلم م

 .بله -

 !بود؟ ین چه امتحانیدهد، ا یرون مین بینفسش را سنگ

 یشیکه از خواب بلند م یگفت: خدا هر روزیشه میخاتون هم

 .خودشه یگرفتن از بندهدر حال امتحان  یریبه خواب م یتا وقت

 .شهیک عمر راحت دور میک دم ازت غافل نشه که یدعا کن 

 ) ک زمان غافل شدم صد سال راهم دور شدی(

 ک عمر دم ازیکرد ید حق را نا حق میکرد، نبامید غفلت ینبا

 .حاال یعدالت زده بود برا

 د؟یاعترافات تون رو نوشت -

 .شودیاست، من یاسیدوش محمد یکه رو یدا متوجه فشاریش
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 کردم گهیس هم گفتم من اونجا فقط ورزش میبله، من به پل -

 .دادم به شاگردامی یاه یگ یگاه دارو

 .دوننیفروخت همه تو باشگاه میدا قرص ها رو میپارم

 د؟یهم دار یشاهد -

 د: نهیگویمعصومانه م یکند و با لحنیبغض م

 : زندیم که سرباز درون اتاق متوجه نشود پچ یار جوریاخت یب

 .جون دلم

 نیدا اولیکند : پارمیش را پاک میدا با پشت دست اشک ها یش

 .فروشهیست قرص میبارش ن

 به اسم ییک آقایدش یخر یگذرد : واسطهمیناگهان از ذهنش 

 . احسان

 ه ؟یاحسان چ یلیفام -

 .ادم رفتهمیدونینم -
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 د ثابتیبا یشه؟ من چجوریم یحاال چ ینیحس یمحمد..... آقا

 .فروختمیقرص نمکنم 

 

 

 آرام یکند و با لحنینگاهش م یق و طوالنین عمیاسیمحمد

 یم بخاطر چینیاد ببیپرستو ب یکالبد شکاف  یج هید: نتیگویم

 .مرده

 دنیا از باشگاه شما قرص خرینم ک یفرستم ببیبعد چند نفر رو م

 .تا اسم فروشنده رو بگن

 . نترس

 د، مثلیگومیکه  ین نترسی، همیکوتاه و دستور ین جمل هیهم

 .کندیدا را آرام میکند و قلب متلطم شیآب رو آتش اثر م

 .رونیبرو ب ید: حسنیگومین رو به سرباز یاسیمحمد

 ن و ضبط صوتیکند. دوربیاتاق را ترک م یسرباز با احترام نظام

 .کندمیرا هم خاموش 
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 یتو نیاسین انداخته است، محمدییدا با خجالت سرش را پایش

 .ن منویجان بب دایشود: شیم رهیچشمانش خ

ها من  ید: نترسیگویمحمد یاسین م آوردیدا سرش را باال میش

 قسم ینجا بمونیذارم اینم

 .خورمیم

 .شه آن لحظه ادامه داشته باشدیکند کاش همیآرزو مشیدا 

 . کندین را نگاه میاسیز محمدیم یرو یبا با تعجب به پروندهیز

 شانیده و حاال علت حال پرش محمدیاسینبدون اجازه وارد اتاق 

 .فهمدیپسر خالهاش را م

 دخوانیپرونده م یگر از رویش اعتماد ندارد چند بار د یبه چشم ها

 .شودمیل مشغول گرفتن عکس یو با موبا

 شیدا برایشود، دل کندن از شین وارد اتاقش میاسیمحمد

 .کندیمشکل است و حاال احساس خفقان بغض م

 یشود. صبح به قدریاز نهادش بلند م با در اتاقش آهیدن زیبا د

 .حالش دگرگون بود که فراموش کرد قفل درب اتاق را فعال کند
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 ید : با چه حقیگویبا عتاب و سرزنش خطاب به سربار نگهبان م

 دفتر من؟ یرو را داد یکس

 .پردمین یاسیاد محمدیفر یبا از صدایز یشانه ها

 از یخاله. اگه کس ینجا دفتر کاره نه خونهیکشد: ایاد م یباز فر

 ؟یدفتر من مدرک برداره چ

 ین دفتر فعال است و تمامیداند دوربیهرچند خودش م

 .مدارکش درون لپ تاپ

 محمدیاسینکند میشود و خدا را شکر یمبل جمع م یبا رویز

 .د یپرونده ها ند ین عکس گرفتن از رویاو در ح

 ...محمدیاسین -

 د؟یداشت یکار یبله خانم فتاح -

 با به خودشیحد و مرز خودت را در اداره بدان، ز یعنین یا

 .ده بودین را ندیاسیمحمد ین رویلرزد ایم

 ...حات درباره پرونده اونیتوض یبرا -

 .ست خانمیپرد: االن وقتش ن میان حرفش یم
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 .کندیرا ترک م محمدیاسینبا با خشم اتاق یز

 ش یند و دستش رل درون موهاینشیز مین پشت میاسیمحمد

 .بردیم فرو

 قا تیخواست، او سرهنگ بود و تحقین کمک مید از محمدحسیبا

 .نبود یش کار سختین پرونده برایا یدرباره

 یبرادرش ببرد ول یدا را جلویش یخواهد آبرویهرچند دلش نم

 .او است یگناه یت اثبات بیاالن اهم

 رد بعد خوردن چند بوق جوابیگین را میشماره محمدحس

 .اداشدهد : الو جانم دیم

 .اج دارمین به کمکت احتیمحمد حس -

 یقه برایسبحان با گذاشتن وث یخواست ه خالفن بر یاسیمحمد

 .کندیدا مواقت نمیش یآزاد

 د و دار ویدا هدف وحیش یل که نگران است با آزادین دلیبه ا

 .ب رساندن به او باشدیآس یربان یدست ه
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 کیدا را در ین است که شید ا یآیکه از دستش بر م یتنها کار

 ارکخالفن زنان یدارد تا دوباره هم بالینگه م یبازداشتگاه انفراد

 .هفت خط نشود

 ریرا ز یربان یآمد و رفت ها یانه تمامیم مخف یک تیسبحان با 

 .رندیگینظر م

 یباشد که هم توان نابود یر دو لب هایتواند شمشین پرونده میا

 .شان رایروزیآن ها را دارد هم پ

 .زنندیفروش مواد را م یرد احسان واسط ه زود یلیخ

 یکشد؛ نفوذ ربانیت را به دوش میخود سبحان شخصا مسئول

 ل پروندهیاد است که امکان رشوه و زد و بند با ماموارن دخیز

 .وجود دارد

 به نام سامان یکند، آن قرص ها را از مردیاحسان اعتراف م

 .دهیخر

 ینیرا هم بازب اطراف باشگاه ین هایسبحان دورب یاز طرف



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1239 
 

 .کندیم

 

 

 دا مشخص استیلم رد و بدل کردن کاال و پول با پارمیدر چند ف

 .ستین یل محکمه پسندیدل یول

 خبر یدار خود ابراز بیت خر یاحسان و سامان هم کامل از هو

 . رساندندیکنند و ادها دارند فقط آن ها را به آدرس باشگاه میم

 حاضر به حمدیاسینم یتمام شده ول یدادگستر یساعت کاد

 .ستیترک آنجا ن

 دا گذاشته باز هم قلبشیبازداشتگاه ش یکه برا یبا وجود نگهبان

 .قرار اوست یب

 یدا را راه یگفتند خودش با دستان خودش شیبه او م یاگر زمان

 .بردمینده شک یکند، حتما به عقل گومیبازداشتگاه 

 زداشتگاه نگهن بایاما حاال مجبود شده بود با قصاوت او را در ا

 .دارد
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 شیپ ین وقفهیداند امیدا را ثابت کند، یش یگناه یتواند بیم

 و پسرش یک انتقام کوچک از ربانیها  یو نگران یآمده در زندگ

 .است

 

 

 .بردیافکارش را م یتلفن همراهش رشته یصدا

 است که لحظات یزین چ یدلخور و نگران حاج خانم آخر یصدا

 .زدیش را بهم برشتر روانیاز دارد، تا بین

 .جانم حاج خانم -

 نیاسیپرسد: محمدیدلخور م ییمقدمه و با صدا یحاج خانم ب 

 ر کردن ؟یدا رو دستگیگه؟ راسته شیم یبا چیز

 نگه خواب وار کردیهاش د  ین ین خبرچیبا بگو به خاطر ایبه ز -

 . نهیرو بب یتو دادگستر

 یراب یینجا جایکنم اخرجش کنن، ایاز فردا هم صحبت م

 .ستیجماعت خاله زنک ن
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 .دا بگویش یات رو ول کن دربارهیفر ع محمدیاسین -

 از یا کمک ید یشیکنه براتون؟ نگرانش میم یگفتنش چه فرق  -

 .ادیدستتون بر م

 

 

 گهیرو د  یچ یطرفم. دار یدونم با ک یچ کدوم فقط میه -

 ک قاچاقیتو  ی؟ عروس انتخابمحمدیاسین یکنمی یالپوشون

 ه؟یزیومده کم چدر ا یچ

 گممین حاج خانم، خوب گوش بده مادر من چون بک بار یبب -

 .و تمام

 یبازداشتگاه به خاطر دشمن ها ین دختر اگه افتاده گوشهیا

 شنوه هم بخاطر منه. چون دشمنیمنه. اگه داره تهمت و حرف م

 ک خار به دست او فرویدونن یدن نقطه ضعفمه.چون میهام فهم

 گهیکنم دیقلب من فرو رفته، پس خواهش م بره چند برابرش تو

 .دا رو رها کنمیچ وقت ازم نخواه شیه
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 مونم خداحافظمیر وقت یکار دارم اداره، تا د یلیمن امشب خ

 .را قطع کرد یمنتظر جواب حاج خانم نماند و گوش

 باز خدا را یرد ولیگین سلول دلش میدا دلتنگ است، کنج ایش

 .ر نشدهیت اس یاز جمعپر  یشاکر است که در آن دخم ه

 منتقل کرده بود، ین او را به بازداشتگاه دادگستریاسیمحمد

 .ش انتخاب کرده بودندین بد و بدتر بد را برایحداقل ب

 

 

 شبرد پرونده به دردیکمک به پ یدانست را برایم یهر اسم

 جیخورد داده بود، هرچند در آن لحظات آنقدر بهت زده و گیم

 .ردیرا بگ یچه کس یقهیدانست یبود که نم

 من غیاز او نگرفته بودند و ا یخانواده سرا غ یچ کدام ار اعضایه

 .کردیشتر میر را بیاخ یو تحمل روز ها

 ین از حال روزش بیریدهد حتماً بخاطر شمی یبه خودش دلدار

 .خبر هستند
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 ر قابلیش غیشتر برایشتر و بیض ها بین تبعیگذرد ایهرچه م

 .شودیتحمل م

 دهد، از برخورد کمرش بایه میبازداشتگاه تک یمانیوار سیبه د

 .شودیسخت و زمخت کمرش مور مور م یمانیوار سید

 .کند و دستش را دورشان حلقهیش را جمع میزانو ها

 .شودیش نم ین بار مانع از هجوم اشک هایا

 .شکندمیاو  یان هق هق هامیسکوت خفقان آور بازداشتگاه در 

 .کشدیه میژ لوال دست از گریق ش قفل و یسا یدن صدایبا شن

 

 

 نیاسیدن محمدیکند و با دمیع پشت چشمانش را پاک یسر

 زند و از جایبه لباسش م یدهد و چنگیبزاقش را قورت م

 زدیخیبرم

 اندازد ویسرش م ین باالیبه دورب  یم نگاهین نیاسیمحمد

 . کندمیدستانش را با خشم مشت 
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 .بمونم تونم تو ادارهین نمیشتر از ایدا بیش -

 ر لبیاندازد و زین مییحوصله، سرش را پا یخسته است و ب

 .دیگویم یباشها

 .در که همه جوره مراقبت باشه یک مامور گذاشتم جلوی -

 .ممنون -

 .زمیفهم بود عزیوظ -

 کند، سپس با گامیدر سکوت نگاهش م یقهاین دقیاسیمحمد

 .لرزان اتاق را ترک یها

 .اب و تحمل وزنش را ندارندش تیاست که زنو ها ین باریاول

 

 

 و البته یشده، پوچ و خال یکند تهیدا احساس میبا رفتنش ش

 .وحشت زده

 فرو یند؛ مانند ساختمانینشیکنار بازداشگاه م یوسک یرو

 .خته و آوار شدهیر
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 و یا خدا قصد دشمنیست؟ آین اتفاقات چیداند حکمت اینم

 آزار آنان را دارد ؟

 یشود، خدا که بد برایخودش دشمن نم یاما نه خدا که با بند ه

 .خواهدیبندهاش نم

 گفت: خدایشه ذکر لبش بود میافتد همیاد مادر بزرگش می

 .هیمن کاف یبرا

 تقاضا از خدا یوسف افتاد تو زندان به جایحضرت  یگفت وقتیم

 فرعون خواست نجاتش بده به خاطر یاز خدمتکار ها یکیاز 

 یاری یون به جاک سال زندانش شد هفت سال چین یهم

 ف اونیضع یبنده یدست به سو یاصل یگرفتن از کمک دهنده

 .دراز کرده بود

 خوب یزند ول یست و اعتقاداتش لنگ مین یدرسته مذهب

 ن کسیبهتر یارغ از هر طرز فکر و مذهب و مسکلد خدا فدانیم

 .ف استیضع یبنده یبرا

 تو د: خدا جون کمکم کن نجاتم بده،یگویر لب زمزمه وار میز
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 .گناهم یکه من ب  یشاهد

 ن سالها تنها بود و حاالیا یگذارد، هم هیوار مید یسرش را رو

 .شتر از هر وقتیب

 که ین پناه برد، چه زمانیبه رام ییکه از شدت تنها  یچه زمان

 .ن شدیدوست رام ی رحمانه یبتعرض کردن ر یدر آن باغ اس

 ک سفریر نکه دیچ کس را نداشت، تا ایشه تنها بود و هیهم

 دا شده که با همه فرق داشت، بایپ یمرد یسر و کله یلیتحم

 .مردان دور و برشهمه ی

 بود تعادل بند و بار  یجا داشت، نه ب یرت بینه تعصب و غ

 .نداشت یچ کسیش را هیرفتار

 کردمیکرد، فکر یدلش را با خودش برد، کنار او احساس غرور م

 ...االح ین آدم عالم است ولیگر خوشبخت ترید

 

 

 سرنجامش، یدلش پر است از حسرت، حسرت درس و دانشگاه ب
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 تفاوتش و بد از همه حسرت یمحبت و ب یب یحسرت خانواد ه

 .دیدمید خوابش را یگر با  یکه د یعقد

 یگر چگونه رویشد، د یش اثبات میگناه یبرفرض اگر ب  یحت

 !را داشت؟ محمدیاسیننگاه کردن به 

 یکرده بود ال یبازداشتگاه سپر که چند شبش را در یدختر

 .کارخالفک مشت ی

 دیدا نا امیگذرد و شیم یتفشریچ پیسه روز عذاب آورد بدون ه

 بازداشتگاه مثل چند روز گذشته در ی افسرده گوشه ییاز رها

 . ختن استیحال اشک ر

 که به سر و ییعرق گرفته و موها یتنش که بو یاز لباس ها

 .زار استیده بیصورتش چسب

 ر قابل تحملیتلخ دهانش غ یخورد و مزهیش دائماً بهم مدل

 .شده است

 شودیباعث م یش قفل آهنیباز شدن در بازداشتگاه و سا یصدا

 .اوردیسرش را باال ب
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 خورد با لبمیگره  یبا لباس سبزنظام ینگاهش به زن چادر

 .دهدیر لب میز یسالمخشک  ییها

 د حمام بعدم یبر د یا باید: بیگویسرد و خشک م یمامور با لحن

 . دادسرا یبر

 شده؟ یچ -

 .زندان شود یدهد، حتما قرار است راهیمامور زن جوابش را نم

 یبرا یچ شاهدیدا نشد هیده بود متهم بعد از پیلم ها د یدر ف

 .رودمیش به زندان یگناهیب

 !برنم زندان؟یپرسد: ممیمظلومانه  یبا لحن

 . دهدینم یمامور زن جواب

 دانست آنجا حمام همیرود، نممیام بازداشتگاه همراه او به حم

 .با دوش است ییک دستشویه یشتر شبیدارد. البته ب

 که حتماً مادرش فرستاده را یبعد از شستن لباسش ساک لباس 

 .شود آن را گشت هاندیساک متوجه م یختگیدارد از بهم ریبر م
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 راهن کهنهاشیش را با پیپوشد و موهایلباس درون ساک را م

 را دارد اما از یش همان رنگ نقر هایموها یکند، انتهایشک مخ

 .درخشش کم شده

 یک چادر رنگیش یراهن بلند چهارخانه و شلوار پارچ هایپ یرو

 یه زندانیکند، حاال کامل شبمیسر  یمشک یب ا گل ها یخاکستر

 .ها شده

 .رودیم یاهید چشمانش سیآمیرون یب یوقت

 د: فشارت افتاده چقدریگویو م ردیگیش را میر بازویمامور زن ز

 تو؟ یخی

 .!برنم زندان؟میپرسد : یوحشت زده م یبا لحن

 قطور یله هایها در پشت م یخودش را با لباس راه راه زندان

 .کندیتصور م

 گه اومدنیک دختر دی؟ خواهرت و یینه خانوم تو شاملو -

 .شهادت دادن
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 ودشخ یدر نگهدار یگر سع یرود و دمی یاهیش سیچشم ها

 .کندینم

 .ردیگ یدوباره م ینفس یبا ورود هر قطره سرم به داخل رگ ها

 نیریش بک طرف به هوش آمدن شیگناه یدن خبر بیذوق شن

 کیب به یالش را راحت کرده بود و او بعد از قریگر خیطرف د

 .تواند بخوابدیهفته بلخره م

 آشنا مانع ییش را ببندد که صدا یخواهد دوباره چشم هایم

 .دشویم

 ستاده و شرح حالیسرش ا یپزشک معالج است که باال  یصدا

 .دهدیم

 .نداره جناب ، فقط از ضعف بوده ینگران یجا -

 .رمیگمیک چکاپ ید هم باز یحاال چون شما اصرار دار

 سرم یزنم و او را باالین را صدا میاسیمحمد یحال یبا ب
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 .کشانمیم

 .مدانم کجا هستیزمان و مکان را گم کردهام و نم

 د و محبتش را بی هیچ غید و بندی بروز میدهد.یآیسرم م یباال

 .ب استید قانون عجین مقیاسیعجب است از محمد

 ن چه طوره؟یریحال ش -

 .به هوش اومده. بعد هم شاهد برات آورده یالحمداهلل خانم -

 قرص یکه اون رو رسونده شاهد بوده از ک یهم راننده تاکس

 دا همیپارم یگروه تلگرام یکرده تو یدا رو معرفیده هم پارمیخر

 کنه و شماره کارتمیف یس از قرص هاش تعریاونجا با چندتا وو

 .دهیم

 ش هم بهیدا و مکالمات تلفن یپارم یست تراکنش هایالبته ل

 ن صحه گذاشت و کار ما رو آسون تریریش یحرف ها یدرست

 .کرد

 من رو یادا پیز انقدر واضح و مبرهن بود چرا پارمیاگه همه چ -

 نکه چند روز بازداشت بشم به چه درد اونید؟ ایوسط کش
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 خوره؟یم

 

 

 ومد وین به هوش نمیریمن و تو، البته اگه ش یآزار روح یبرا -

 .خوردیچ میکم پیشهادت خودش و دوستانش نبودن کار 

 من یدن پایدا وعده داده بوده در صورت کشیک نفربه پارمی

 ن رو مثل نقلیمت آفتام یحام یکه زده و قرص ها یوسط گند

 یک وعدهیکنه قسر در بره در واقع یو نبات فروخته، کمکش م

 . یپوچ و تو خال

 ه؟یاون آدم که دشمن ماست ک -

 یخشن و دندان ها ییزند و با صدامیحالم زل  یب  یتو چشم ها

 .ید ربان ید: وحیگومیبهم چفت زده 

 به خاطر پدرش؟ -

 .کندمید ییبا پلک زدن تا

 شود مشکلتیدوزم، باورم نمیم یآگاه یرا به پنجره نگاهم
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 .به سر آمده باشد یزندگ

 یعنیکند میم شره  یموها یچشمم تا رو یم از گوش هیاشک ها

 ز تمام شده بود؟یهمه چ

 

 

 ک هفتهیرد: یگیند و دستم را مینشین کنار تختم میاسیمحمد

 .الغرت کرده یو فشار روح یخواب یب

 زشت شدم؟ -

 من از هر یزم برایبوسد: نه عزیم را میشانیوباره پخندد و دیم

 .یبا تریا زیتو دن یکس

 .بندممیزنم و دوباره چشمانم را یلبخند م

 یش هایخورد خانم دکتر جوان با جواب آزمامیبه در  یتقه ا

 م مطمئنیتسالمن خواسته بود، انجام دهد تا از یاسیکه محمد

 دیآیشود م

 یمرموزانه رو یو لبخندزند یرنگش برق م یمشک یچشم ها
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 د خانم تون رو چکاپیدستور داد ینیحس یلب دارد: خب اقا

 .نم جوابشیم ایع بکنیسر

 .ردیگین میاسیبرگه را سمت محمد

 نه که براشییو آهن خونش پا D نیتامینداره فقط و یچ مشکلیه

 ن باریش مشکوک شدم این آزمایز کردم و چون در حیتجو

 

 

 کیزند: یق میعم ید و لبخندکنیش را به سمت من میرو

 .ش بتا هم نوشتم که جوابش اونجا هستیآزما

 یعنیبتا  یشوم: چیز میمخیتخت ن یباال رفته، رو یبا ابرو

 ؟یباردار

 .شودین جلب میاسیتازه توجه محمد

 یشه حدس زد تو هفت هیزان بتا هم میاز م ینیبله خانم حس -

 .دیهست یچهارم باردار

 پردیشم با او در آن کلبه میک ماه پیا بیتقر یذهنم به رابطه
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 ک رابطهیشود با یم و کامل محتاط مگر م یما که مراقب بود یول

 مراقبت شده هم باردار شد؟

 چه طور یعنیدوشیزه خانم من هنوز  یپرسد : ولین میاسیمحمد

 بگم؟

 دارهدوشیزگی برد: خانم من هنوز یان موهاش فرو میدستش را م

 ده باشه؟چه طور ممکنه حامله ش

 یین رابط ه زناشویره، با کوچک تریامکان پذ  یتو مواقع کم -

 .ن امکان وجود دارهین ایان زوجیم

 ند وینشیمبل م یا هنوز بهت زده است روین که گویاسیمحمد

 .ردیگیصورتش را با دست قاب م

 .کندمیحرف اتاق را ترک  یخانم دکتر ب

 م؟یکار کن یال چ پرسم: حایمن هم هنوز باورم نشده، با وحشت م

 .ما وقع، حتماً حکمت خدا بوده یر فیآورد: الخیسرش را باال م

 . مینکرد یما هنوز عقد رسم محمدیاسین -

 پرونده درست شد بزرگتر ها ین هفته که کارایم همیکنیم -
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 .عقد یم برایکنیرو جمع م

 ک ازیطنت یم؟ بخاطر شیش عقد کنیپ یمگه قرار نبود هفت ه

 .ب افتادخبر عق یخدا ب

 هوش بشوم و او خونسردیخواهد از شدت وحشت بیدلم م

 .ر استید: خیگوینشسته و م

 تونستن با تهمت بستن به من ازت زهر یترسم، وقتیمن م -

 .برسونن یبیا خانوادهت آسیرن ممکنه بخوان به من و یچشم بگ

 ز دل. امروز سبحان با به خاطر قتل سودابه وینگران نباش عز -

 فروش قرص مخدر دستور یداشتن تو پرونده البته دست

 .رو داد یربان یریدستگ

 .رمشیگمیم و یکنیدا م یپسرش هم حتماً پ

 .م مشکل استیکنم، هنوز هم باورش برایباز سکوت م

 یدر حسرت بچه دار شدن هستند، بعض یزوج ها سالها یبعض

 .شوند یبا چند رابطه باردار نم

 دیبا محمدیاسینمن و  نیب ین برخوردیآن وقت با کوچک تر
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 .وفتدین اتفاق بیا

 نامعلوم یه راهین را شبیاسیبا محمد  یهرچند هنوز هم زندگ

 ب ناخواستهیعج ین بچ هیدانم چرا از وجود اینم ینم ولیبیم

 .شومیناراحت نم

 گرین دیاک دوشیزه ی یشان است، حاملگیپر یه خوابیشب

 . بود یخودش افسانه ا یبرا

 ن ینکه خودم در چ نیدرک ا یست ولده بودم ممکن ایشن

 . رم دشوار استیقرار بگ یتیموقع

 د خودم رایمشترک را نداشتم و حاال با  یزندگ یمن هنوز آمادگ

 کردممیمادر شدن آماده  یبرا

*** 

 سوپ ینیک سیگذارم، مامان با یقاشق قاشق سوپ را دهانش م

 . دیآیم ییرایدوباره به سالن پذ

 .میمان برگشته بود یپارتمان قبلن هفته به آیدر طول ا

 رد؛ حسابیگیدستم را م یگذارد و با مهربانمیرا مقابلم  ینیس
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 .شه جدا بودین از بابا و شهاب همیریمادر و ش یمهربان

 . پوست و استخون یخودتم بخور دخترم شد -

 . دهیگم مامان گوش نمید: بهش میگویم یحال ین با بیریش

 

 

 ه هاتیاز کل یکیرحم کرده فقط تو حرف نزن ها خدا بهت  -

 ؟یافتاد چیگهت از کار میه دید، اگه کبد و کلیب دیآس

 نکه جوابشیکند بدون این میر ینثار ش یمامان هم چشم غرها

 نیبخور ا یزیک چمیا مادر تو هید: بیگویرا بدهد رو به من م

 تکوف یزید هر چیه بشه تا بفهمه نباید حاال حاال ها تنبیفتنه با

 .کنه

 ن خانم؟یریش یکرد تو پاسخ گو بودمیگه بابات سکته ا

 ر لب گفتیز ین چند روز الغر تر شده بود، نچین که در ایریش

 من بخاطر توعه از یچاق د: مامان باز شروع نکن، اصالیگویو م

 .یو غذا جلوم گذاشت ینیریبودن ش یته تغار یبس که به بهونه
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 گرانیز دیخر آمتحمل نگا ه تمس ینیبب یمن نبود یتو که جا

 بدون توجه به هوش و یر ینکه هرجا میچقدر دردناکه. ا

 نگراینکه دائم به دی. ایکلت تو چشم باش یاستعدادت بخاطر ه

 د دائم بهت گوش زدیو همه فکر کنن با یچرا چاق یح بدیتوض

 .کنن

 

 

 خوب ین جون دکتر الغریری؟ ش ین جون چقدر چاق شدیریش

 ؟یریم بگیرژ یخواین جون نمیریسراغ دارم. ش

 یشه تو زندگیکار که سرشون همیب یخاله خانباج یک سری

 گرانیکل د یکنن اجازه دارن درباره چهره و هیگرانه و فکر مید

 .نظر بدن

 من ید، سرتون رو از زندگینبود بهشون بگه بابا ول کن یکس

 .رونید بیبکش

 کرد. ما آدم ها عادتمیرم خوب درکش یگین را میریش یبازو
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م و دائم یش ب زنیمان مثل مار ن یم ب ا زبان چند گرمیشتدا

 راداتیا

 .میگر را به رخ بکشیهم د 

 حشیچرا از راه صح ین جان حرفت قبول خواهرم ولیریش -

 سراغ یاجازه رفت یب یم رو ول کردی؟ چرا ورزش و رژینرفت

 ؟یک کلمه از من بپرسینکه یقرص اونم بدون ا

 از آشپزخانه یبد یاندازد، بومین یین شرمنده سرش را پایریش

 ه ازیچ یپرسم: مامان بویشود با تعجب از مامان میبلند م

 .!اد؟یآشپزخونه م

 

 

 .کلمه کلم پلو پختم مادر یبو -

 رمیداره من م یبد یچه بو یرم: وایگیام را مینیبا دست ب

 .بزنم یک گشتیرون تو محوطه یب

 نیاسیکه محمد یردانم چرا از آن قرا یک هفته گذشته بود و نمی
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 .نبود یزد خبریحرفش را م

 نگران هستم، نکند خانوادهاش با ازدواج ما مخالف باشند؟

 با من یخانوادهاش تماس یچ کدام از اعضاینکه هیمخصوصا ا

 .نگرفته بودند

 کنم یزیبرنامه ر یام کلیعروس یخواست برامیشه دلم یهم

 مرا کامل ر منتظرهیغ یادیز ین مهمان ناخواندهیورود ا یول

 .آچمز کرده بود

 ا مادر شدنم را؟ی مازدواجم را داشته باش یدانم دلشورهینم

 ن یا یترسناک از طرف ین اوضاع بد از آن تجرب هیم در ایسردرگم

 .خته بود یناخواسته کامل مرا بهم ر یباردار

 

 

 ن با عمو تماس گرفته بود و قرار ویاسیعصر همان روز محمد

 از تکرار یعجله نگران یلش را برایود و دلمدار ها را گذاشته ب

 .ان کرده بودیحوادث گذشته ب
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 یا پدر با عمو صحبت کرده بود و حتیمن  یب بود که به جایعج

 ما ین قرار مدار ها به خانهیا یبه خودش زحمت نداده بود برا

 .دیایب

*** 

 کیکوچکمان  یساعت  عصر است، قرار است دو روز قبل عروس

 المانیخ ین من او خوانده شود تا در روز عروسایم یعقد محضر

 .ز راحت باشدیبابت همه چ

 شود همه مشکلت تمامیدانم چرا باورم نمیدلشوره دارم و نم

 .مین قرار عقد گذاشته باشیاسیشده باشد و من محمد

 ده بودم را به تنیش خریکه دو هفته پ یدیراهن سفیهمان پ

 . کردهام

 محضر خانه یها یصندل یب رون و مامان و بابا و شهایریش

 .ن هستندیاسیمنظر محمد
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 هم آمده یک مادریچند نفر از اقوام نزد یعمو و خانوادهاش حت

 .بودند

 .گریمحضر طرف د ییرایک طرف بود و سالن پذ یاتا ق عقد 

 یبایعقد ز ین قبل آمدن اقوام چند عکس با سفرهیریمن و ش

 .میسالن هم گرفته بود

 بهم ین برایر کرده بود و همید  یهستم، کمن یاسیمنتظر محمد

 .کردیت میختن اعصابم کفا یر

 ن ویاسمیتنها بدون اسر ین و محمدیاسیدن محمدیبا د

 .لرزدیخانواده دست و دلم م یه اعضاین خان و بقیمحموحس

 !امده بود؟یچرا حاج خانم ن

 نب خانم و دخترانش کجا هستند؟یز

 ن وعدهاش را دادهیاسمی که یش یآن چهل پنجاه نفر قوم و خو

 .کنندمی یگفت قشون کشمیبود و 

 ن و برادرش تنها آمدهاند؟یاسیچرا محمد

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1264 
 

 

 م چقدریها  ییداند در برابر نگاه پر حرف خاله ها و دایخدا م

 .شومیخجالت زده م

 نیاسیاز طرف من  نفر همراه آمده بود و از طرف محمد

 . خودش و برادرش

 .کنمیزند، شالم را باز میم م را چنگیگلو یکنم کسیحس م

 کشم، نفسم به تنگ آمده بود چرا دو نفر بودند؟یق مینفس عم

 امده بودند؟یه نیچرا بق

 فروش قرص ها یبازداشت من و پرونده ینکند به خاطر ماجرا

 بود؟

 زاان پرونده  یس تنها خواسته بود تا پایمنکه تبرعه شده بود و پل

 . شهر خارج نشوم

 .دیآیدر هم به استقبالم م یرهان با چهیاسیمحمد

 که ییآمدنش و حرف ها یتوانم رویآنقدر هراس دارم که نم

 .داد تمرکز کنمیمامان م لویتح
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 .ترحم یشود از حرف و تمسخر و حتینگاه همه پر م

 

 

 .کندیم قفل میشود و دندان ها یتمام تنم مور مور م

 !اسر آمده بودیخانوادهاش مرا نخواسته بودند، فقط محمد

 گفت تویشه میامده بود؟ او که همین خان نیچرا محمدحس

 .یدخترم یجا

 ن حالم رایریشود. شیم یخال یدن به اتاق عقد زانو هایبا رس

 .ردیگمیم را یر بازویفهمد و زیم

 ک تکهینم و دستانش را در دستانم که مثل ینشیبا کمک او م

 .رمیگمیخ شده، ی

 نمان باطلیب قد موقتعند، ابتدا ینشین هم کنارم میاسیمحمد

 .شودیم

 خورد، خانوادهاش مرا نخواستهمین صدا در گوشم زنگ یدائم ا

 ین نطف هیآمد؛ چرا که ایاز دست من بر نم یبودند و کار
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 .ناخواسته مثل قفل ما دو نفر را بهم متصل کرده بود

 ؟یدا جان خوبید: شیگویر گوشم مین زیاسیمحمد

 .میگویمچ نیبند آمده باشد، ه ییزبانم گو

 

 

 .کندیعقد شروع به خواندن خطبه م

 .یسَ م نِّ یفَلَ یفَمَنْ رَ غبَ عَنْ سُنَّت  یالنِّکَاحُ سُنَّت 

 ریچ کس نبود تا زیشود. هیدوباره و سه باره خطبه خوانده م

 .ر دستم بگذاردیز یلفظ

 گذاردمیدر دستم  یروزهایف یک حلقه ید و یآیک میاسر نزدی

 .رشیمادرم و خاتون بگ یقهن حلیشود: ایخم م یکم

 .کرد ینیقلبم سنگ یرو یه خاتون بدجوریخال یجا

 .میگومیبغض آلود بله را  یر لب با صدایز

 .دم عروس خانمیعاقد: نشن

 حانهین و ریریرسد و شیبرم به گوش ش میم را که باال میصدا
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 .کشندیع کل میسر

 رم و بهیگیکه در دستم دارم م ینگاهم را از کتاب قرآن

 .دوزمین میاسیمدمح

 من خواهد یشه او مرد زندگیهم یگر رسما و شرعا و برایحاال د

 .بود

 

 

 ! مان شومیکردهام؟ نکند پش یا انتخاب درستیآ

 د: نترس یگویرد و میگیشود دستانم را میم ییدر دلم غوغا

 .شه مراقبتمیزم من همیعز

*** 

 دا ویکه گذرانده است با لمس دستان ش یسخت یک هفتهی

 .شودید تمام میگویم یا ت بلهحلو

 خانواده و شماطت شان یر بار نگاه هایکه ز یسخت یک هفته ی

 .دا دم زدیش یگناه یفقط از ب
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 بایز ینینب همسر برادرش، حاج خانم و خاله اش با خبرچیز

 .دا شده بودندیش یریمتوجه دستگ

 ه هم همراهشینب و زکیبه پا کرد، ز یامتیحاج خانم در خانه ق

 .ودندشده ب

 کی ین تهمت و سابقهیدا با این بود که شیهمه حرفشان ا

 یو عروس خانواده یاقت همسریحضور در بازداشتگاه ل ی ههفت

 .را ندارد ینیحس

 یبرهم زدن رابط ه یبرا ینها بهانهایاهمه یدانست یهرچند م

 نیل ایشش بود، اما دلیخ ریبا بیت چسباندن زیدا در نهایاو و ش

 .دیفهمیبا را نمیده بر زهمه اصرار خانوا

 به مرز رفته یت مهمیمامور یش براین هم سه شب پیمحمدحس

 .ت کندیو در دسترس نبود تا از او حما

 نیبا را گرفته بود، همینب جانب دختر عموش زین وسط زیو ا

 او را به شدت برآشفت و بعد  سال مقابل عروس بزرگ خانواده

 ده و عجوالنه قضاوتیستاده و گفته بود: زن داداش چرا ندیا
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 د؟یکنیم

 دونه همهیدا بوده و میش یان پروندهین در جریخود محمدح س

 .ز تهمتهیچ

 ف النفسم که به خاطر علقه بهید من انقدر ضعیکنیشما فکر م

 !کرده باشم؟ یباز یدا براش پارتیش

 ر را از رویصبح همان شب پر تشنج در خانه حاج خانم شمش

 ن و دخترانیاسمیش را به بست و اجازه حضور در عقد

 .ن نداده بودیمحمدحس

 

 

 ارش در ید و تنها یش برآیبانیهم نبود که به پشت یگر خاتونید

 .اسر بودیط یآن شرا

 داد، دلشیش جوالن نمیاگر خاتون بود حاج خانم آنقدر برا

 .کندیشان فکر میرحمانه یبه رفتار ب یرد وقتیگیم

 ن و زهرا و زهره تلشیاسمیبخاطر از آب و گل درآمدن  یعمر
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 .کرده بود

 وفا دار از یت بود مثل برادر ین ماموریکه محمدحس ییشب ها

 نب همسریت و مراقبت کرده بود و نگذاشته بود زیفرزندان او حما

 کند. آن یدر نبود شوهرش احساس سخت ین ذر هایمحمدحس

 .نیوقت مزد دستش شده بود ا

 کیراهن ین پکند، در آینگاهش را معطوف تازه عروسش م

 گل ی هد ساده با آن حلقیدست سف

 .ه فرشته ها شده استیسرش شب یرو

 :ردیگمیپاشد و دستش را یه چشمان نگرانش مق بیعم یلبخند

 .شه مراقبتمینترس من هم

 

 

 یش رزرو شد هایبعد عقد به دعوت او همه به رستوران از پ

 .روندیم

 ا ریاخت که سالنش را در یسنت  یبا با فضایک رستوران زی



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1271 
 

 .گذاردمیمهمانان اندک آن ها 

 ش هم در مراسم عقدیدا، عمو و خاله هایش یاز طرف خانواد ه

 .شرکت کرده بودند

 ل اویتعداد مهمان ها در حدود  نفر است که اکثرا بزرگان فام

 .بودند

 ...کشدیچقدر در برابر نگاه پرسان شهاب خجالت م

 ستادهیت کنارش اکند و تمام مدینم یاما پشتش را خالاسر ی

 .است

 . کندیه میس تهیمهمانان شام را به صورت سلف سرو یبرا

 .شودیم عاشقانه هم پخش م یک آهنگ ملیاسر یبه درخواست 

 یر عادیستاده، متوجه سکوت غیدا این در کنار شیاسیمحمد

 دا جان شرمندهتم به خدایرد : شیگمیشود و دستش را یدا میش

 

 

 دوست دشمن جمع یدم جادور خو یک عمرمیدونستینم
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 .کردم

 نیاسیآورد و متوجه خشم و بغض محمدمیدا سرش را باال یش

 .شودیم

 .کندین توجهشان را جلب میدورب یهمان لحظه صدا

 :آوردمیش را باال ین حرف هایخندد و دوربیطنت مین با شیریش

 .ن آوردمید خودم دوربیفکر یدونستم شما دو تا بیم

 قاب ثبت یمشترک تون رو هم تو ین شام زندگیم اولیخب بر

 .دیکن

 د که حوصله ندارد اما درستیخواهد معترض بشود و بگویم

 .کندیچند دختر توجهش را جلب م سالم یهمان لحظه صدا

 .رضا بودندین همراه علیاسمیگردد، زهرا و زهره و یبه عقب بر م

 روند و او را در آغوشیم محمدیاسینزهرا و زهره به سمت 

 .رندیگیم
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 دارد، امروز دلشان یخاص یشان ابهت و مردانگید عمو برایس

 .عمو گرفته بود ییتنها یبرا

 د تنهات یزهرا: بابا زنگ زد مامان و شماطتت کرد و گفت نبا

 .ذاشتهیم

 .بده یک بوس دامادیزهره: عمو جون 

 به مراتب مهربان تر و ساده تر از زهرا است و یزهره دختر

 .ن داردیاسیبه محمد یادیز یعلقه

 یکه مشخص است مصنو ع یین با همان اخم هایاس یمحمد 

 .بوسدیزهره را م یشانیشود و پیهستند، خم م

 د : از صبح که مامان به زور نگهم داشتیگوین با بغض میاسمی

 رضا زنگ زدینکه علیتو خونه مثل مرغ سر کنده بودم داداش تا ا

 .ز رو بهش گفتمیهمه چ

 ن واندازد: اونم اومد دنبالم و ممیرضا یلقدرشناسانه به ع ینگاه 

 ...رسوند به مراسم عقد شما
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 د مبارکیس سالمکند: ید و دستش را دراز میآیرضا جلو میعل

 .باشه

 یده بوس یرد و بعد از دیگمیدا را در آغوش ین هم شیاسمی

 .د و شما باشمیجون نتونستم سر عقد س ید آبجید: ببخشیگویم

 رینم زید: ایگومیکند و یخارج مفش یک جعبه از کیسپس 

 .ریبا تاخ یلفظ

 ن بلندتر استیاسمیک سر و گردن از یاسر که با آن قد بلندش ی

 ...ست رو نماستین یر لفظیگه ز ین دید: ایگویم

 .نندینشیز ها میپشت ماسر یت یخندند و با هدامیدختر ها 

 ن و متشنج و نگاهیجو سنگ محمدیاسین یبا آمدن مهمان ها

 .شودمیز تمام یعنا دار و طعنه آمم یها

 ...روندمیاط رستوران ین به حیریدا به اصرار شین و شیاسیمحمد

 اطیک تاب در حیو  یچوب ی ک کالسکهیق کوچک، یک آالچی

 .رستوران قرار دارد یبا صفا
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 کند با تک تک آن ها عکسین عروس و داماد را وادار میریش

 .رندیبگ

 با خنده محمدیاسین یست ولزند که خسته ایدا دائم غر میش

 . کندین گوش سپرده و عمل میریش یح به حرف هایو تفر

 ش است در تمامیوصله شده و علتش باردارکم ح یدا کمیش

 کند نشان ندهد چقدر خسته و خواب آلود استیم یمدت سع

 .دن داردیاز به خوابیو ن

 نده باشد، هرچند با رفتاریآ یهفته یشود عروسین میقرار بر ا

 یبه عروس یدیانشان امیشتر اطرافین بیاسیمحمد یانوادهخ

 .ندارند

 ن بایاسینکه محمدیرشان از ا یو پ یاز اقوام خاله خانباج یلیخ

 دا ازدواج کرده تعجبیه مانند شطالق م یط خوب با دختریآن شرا

 دا همیاندازند که از گوش شمیپچ پچ و حرف را  یکنند و کلیم

 .ماندیدور نم

 نیریخود را زده و به خطاب ش یدا طعنهیش یالهدر آخر هم خ
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 خور هید: ما که چشممون آب نمیگویکه او هم بشنود م یجو ر

 

 

 ر رو از بستن همیل دامادتون شم شیدر راه باشه، فام یعروس

 ا کنه کمتریدا جون تجربه دومش از ازدواجه بهتر حینکه شیا

 .سر و صدا راه بندازه

 دهد : آرهیزش هم جواب میند و تت ین با آن زبان دو متریریش

 ید شما چشمتون به عروس خانم هفتهیخاله جون مطمئن باش

 د و تو مراسم مایا کنیخوره بهتره خودتون حیما نم یندهیآ

 .دیاریف نیتشر

 خالفن بار بر یکند و ایخاله در آخر با قهر سالن را ترک م

 ین ن و دفاعش از خواهرش قدر دایریشه مادرشان از حرف ش یهم

 .کندیم

 ر گوشین طعنه ها عادت دارد زیدن ایدا که به شنیش

 د عروس خانمیفهمید: اگه خاله م یگوین زمرمه وار میاسیمحمد
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 ن جا از شدت حرص سکتهیامشب حامله هم هست حتماً هم

 .کردیم

 د : براتیگومیر گوشش یرد و زیگیدا را مین دست شیاسیمحمد

 .انگشت به دهن بمونن لیرم که کل محله و فامیبگ یک عروسی

 

 

 طنتین با شیریکشد و ش میازه یزند و خمیم یدا لبخندیش

 .ردیگمیهمان لحظه از او عکس 

 کرده با رفتار او به یتوجه ین بیریاسر که تمام مدت به شی

 . افتدیخنده م

 ک بودنیخواهد با توجه به نزدین از عمو محمود میاسیمحمد

 .دا در کنار او باشدیش خ ازدواج اجازه بدهد آن شب رایتار

 .کندیعمو محمود هم خواهشش را رد نم

 مهربان تر از یند. پدرش کم یآیب جلو میمادر و پدرش به ترت

 دایش یشانیدن پیکند و بعد از بوسیسال گذشته نگاهش م 
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 .گذاردمین یاسیدستش را در دست محمد

 رد ویگیدا را در آغوش میشود و شیم یاحساسات یمادرش ول

 .نبودم ید دخترم امانت دار خوبید : ببخشیگویشش مر گویز

 زند: زن داداش کام دخترمون میش یعمو محمود با عتاب صدا

 .رو زهر نکن

 

 

 .شودیه میرود و نوبت بقمیپر حرف عقب  یمادرش با نگاه

 یسفارش درباره یدهدو کلیدست م محمدیاسینشهاب با 

 .کند یخواهرش به او م

 هیخود شده و بلند بلند گریخود ب ک باره از ین هم به یریش

 .کندیم

 یکرد  ید: چته حسودیگومیبرد و یک میاسر سرش را نزدی

 ؟یدیدا عروس شده تو ترشیش

 اندازد: برو اونیاسر مین به یخشمگ یان نگاه یبا چشمان گر
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 .تیشخص یب یطرف پرو

 تیترب یآورد: بچه چقدر بیگزد و سرش را جلو تر میاسر لب می

 ز دل آدمیهم اشک نر ینجور یبدت فکر کن ا یارابرو به ک یشد

 .شهیآب م

 کند، متوجهیش را پاک مین با پشت دست اشک هایریش

 .اسر باز هم قصد سر به سر گذاشتنش داردیشود یم

 .دهدیکند و جوابش را نمین بار سکوت میا

 

 

 ردیگمیخواهرش او را در آغوش  یایر یب یدن اشکهایدا با دیش

 .دهدیش میو دلدار

 ن خانم قولیریرد: نترس شیگیدا را مین دست شیاسیمحمد

 .دم خواهرت رو نخورمیم

 اورد ویاسر باز طاقت نمیدزدد و ین با خجالت نگاهش را میریش

 دم خودم براتین قول میرید : شیگویمنظور م یو ب یبا شوخ
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 .یه نکن یدا کنم، که گریک شوهر خوب پی

 . شکندیچرا دلش م داندیکند، نمیک باره سکوت مین به یریش

 د و با عجله آنجا را ترکیگویخطاب به جمع م یدیببخش

 .کندیم

 دوزد: عه ناراحت شد؟یاو چشم م یاسر به راه رفتهی

 .اندازندیاسر میسرزنشگر به  ین همزمان نگاه یاسیدا و محمدیش

 برادر کوچکش ین رفتار هاین متوجه علت ا یاسیهرچند محمد

 .آوردیش نمیشده و به رو

 

 

 ییچ سر و صدایگذارد و بدون همیاسر دستش را پشت سرش ی

 .رودین درونش نشسته میریکه ش ینیبه طرف ماش

 محمدیاسینن یبا اقوام به طرف ماش یدا بعد خداحافظیش

 .رودیم

 دایکند شیکند و کمک ممینش را باز ین در ماشیاسیمحمد
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 .ندیبنش

 .شودیخودش هم سوار م

 رد ویگیاست، دستش را مش آزار دهنده یدا برایسکوت ش

 ؟ید: چرا ساکتیگویم

 .چون نگرانم -

 ا بچه؟یبه خاطر عقد  -

 یشده. من و تو حت یلیتخ یایک دنیه یشتر، شبیهر دو بچه ب -

 .ن طور شدیم که ایگه رو بشناس یاد هم دیم زیفرصت نکرد

 ن رابطه مون بهیاول یم، وقتیارین بچه بیک دوجیفکر کنم ما  -

 .م شدتو خط یباردار

 

 

 .افتدین میچشمانش چ یکه گوشه یخندد جوریسپس م

 ط بچه داشتنیر من واقعا االن شراینگ ی! به شوخمحمدیاسین -

 .رو ندارم
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 .یریاد بگینکه یا  یاشکال نداره  ما فرصته برا -

 بچه یبرا یعکس برادر یکار کنم؟ پرتو یطرحم رو چ -

 .خطرناکه

 .م با همیدار ییکنم با مسئول دانشگاه آشنایصحبت م -

 مشترک ین امشب شب اول زندگیرد: ببیگمیدا را یدست ش

 . میفکر خودمون باش ینگران یماست بهتره جا

 .دهدمیمثبت تکان  یبه نشانه یزند و سریم یدا لبخندیش

 ن پسیاسیشود: محمدیخاتون متعجب م یر خانهیدن مسیبا د 

 ؟یکلبه چ

 ش رو عوض کردنلیخاتون، سپردم وسا یم خون هیریامشب م -

 .میکنمی یک مدت اونجا زندگی

 

 

 ام؟یحاج خانم نذاشته من ب -

 ن ویحاج خانمه نصفش من و محمدحس یل براینصف اون و  -
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 خوام سهمم رویم ین طور بشه ولیخواست این، دلم نمیاسمی

 .گه راهم را از اون آدم ها جدا کنم یبفروشم و د

 کردن و حرفم رو یماحترا یکه با رفتارشون بهم ب  ییاز کسا

 ا کوریکه چشمشون رو تجمل و مال دن یین زدن. از کسایزم

 .کرده

 .ن گذاشتنیحرفم رو زم یدم ولیک عمر براشون زحمت کشی

 شترش سهمیست، بیفقط مال من تنها ن ویالاون فروشگاه و 

 کردم یازشون نگهدار رک عمینه من یاسمیاالرث حاج خانم و 

 .شب عقد یتو ییها حاال مزد زحمتم شد تن یول

 المیاسره پس خیمن و محمد ین خونه براینجا ایگردم ایبر م

 .ستین ویالگه دلم با ینجا درسته دیراحته، حداقل نمازم ا

 "دایش

 

 

 هن خانین حضورم در ایاول یاداور یم دلم با یشویوارد خانه باغ م
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 .دیآمیبه درد  یباغ از دلتنگ

 خواند و دستم رایون مخات یبرا یر لب فاتحهاین زیاسیمحمد

 .د داخل بانوییرد: بفرمایگیم

 .شومیشتر دلتنگ میدش بیل جدیدن وسا یبا ورودم به خانه و د

 مانند به L یک دست راحتیرا  یمیقد یآن تشکچه ها یجا

 .ک گلدان بزرگی یب یسماور ب یگرفته بود و جا یرنگ صورت

 .داده بود led ونیش را به تلوزیهم جا یمیون قدیتلوز

 گفت خودش بافتهیفقط همان فرش کرم دستباف که نجمه م

 .ش بودیسر جا

 رو بردم یمیل قدید: وسایگومیستد و یاین پشتم میاسیمحمد

 .میکن ینجا زندگیش اومده بهتره من و تو ایط پیانبار. با شرا

 .ستیتو ن یرو یمن فشار یمطمئنم از جانب خانواد ه ینجوریا

 !نتون افتاده؟یب یتونم بپرسم چه اتفاق می -

 

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1285 
 

 هم گذاشته یتو شده چندتا دروغ هم رو یریبا متوجه دستگیز -

 .داده لوینب و حاج خانم تحیبه ز

 .و زد و بند تو رو تبرعه کردم یکنن من با پارتیفکر م

 .لطف کردم بهم ضرر زد یدهد: به هرکسیسپس با بغض ادامه م

 !اموال شما دست حاج خانمه؟همه یچرا  -

 کنم ماجراشیف میکند: بعدا برات تعریم یمکث نیاسیمحمد

 .مفصله

 .بردیرد و به سمت اتاق ها میگیسپس دستم را م

 ز توالت مان در آنجایکه تخت دونفره و م یک اتاق دوازه متری

 .بود

 :گذاردیسرم م یکند و چانهاش را ر ومیدستش را پشتم حلقه 

 زم؟یعز یدوست دار

 .ا بذارن آرهه یزنم: اگه نگرانیق میعم یلبخند

 . زیچ وقت تو خودت نریهات بگو ه یاز نگران -

 ؟یکن ید مخفیمن و با  یتاک -
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 ن منویبب -

 .گردم طرفشیبرم

 .شومیره میدر چشمانش خ

 .ییک خانواده دارم و اون تویمن فقط  -

 برادرم زهرا و زهره هستن ین و دخترا یاسممیبعد خواهر

 ؟یدیفهم

 .دهمیسر تکان م

 کند، اگر نصف عمارت و فروشگاهیا مشغول مذهنم ر یفکر

 با چرا به دنبالیه و زیپارچه متعلق به حاج خانم بود، پس زک

 !ن بودند؟یاسیاموال محمد

 کند از دستین میاسیکه محمد یفرصت فکر کردن را با کار

 .دهمیم

 .خودش را به من نزدیک میکند
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 .نیاسیزنم: محمدمیپر حس لب 

 .یخودم شد یه خانم خون هگید: د  یگویا ق میبا اشت

 .شومیمن از شرم دوباره سرخ م

 ک عروس دارم کهیشه من یباورش م یزند: کیطنت لب میبا ش

 مامان باشه؟

 .ر قابل کنترل شدیز غیهمه چ -

 .من که عاشقشم_ 

 : دیگویر گوشم میز

 .میف و حال کنیه تازه عروس داماد ها کیاد شبیم زیتونیف ن میح

 .جون یحاج  یابا شداهوم داماد نشده ب -

 نکهیمهم ا یدم رحمت باشه ول یا شکال نداره نعمت خداست، شا -

 .ه کنهیک مخلوق خودش رو به ما هدیق دونسته یخدا ما رو ال

****** 

 .ریک دوش بگیدا خانم پاشو برو یش-

 تنم قصد دارند از هم باز یسلول ها همه ی ییخست هام و گو
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 .شوند

 : دهمیسرم را تکان م

 .ست هامنه خ

 میپهلو یچد. دستم را رویپ میم ید در پهلو یشد یناگهان درد

 .گذارمیم

 .بچه چیزیش نشده باشه -

 :خنددیم

 .است ن درد عادییزم اینه عز

 .خست هام بذار بخوابم -

 .پاشو ینچ! ضعف کرد -

 لبم حس یر عسل داغ رو رویوان ش ین حرف لیهمزمان با ا

 .کنمیم

 .زدیریم مبه اجبار دو قلپ به دهان

 . میرویبه طرف حمام ماو سپس به اجبار 

 .بزرگ است ین حمام وان ندارد ولیا
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 .رم تو برویگمیخودم دوش  -

 .میندار یین به بعد حمام رفتن تنها یاز ا -

****** 

 .افتمیتخت م یبا حوله رو

 کند: بلند شو صبحانه بخور، باین به اجبار بلندم میاسیمحمد

 . حوله هم نخواب

 .ادیدونم چرا انقدر خوابم مینم -

 .ییچون مامان کوچولو -

 ینیک سمییرود و براید و خودش به آشپزخانه میگوین را میا

 .ندیچیات مخالفپر از م

 لیم وساین هفته فرصت دار ید: ایگوین لقمه گرفتن میدر ح

 .گرفتم یم. منم از اداره مرخصیرو آماده کن یعروس

 گرفتن ینوادهت بنظرت عروسن با توجه به رفتار خایاسیمحمد -

 ما درست باشه؟

 یرو  یزیخوام بذارم حسرت چید : نمیگویت میبا خشم و جد
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 .دلت باشه خانم

 ستن و من قومیم و خواهرش نیمن فقط مادر ناتن یاوال خانواده

 .اد دارمیش زیو خو

 اداره منتظر یله االن نصف همکار هاینکه مگه فقط فامیدوم ا

 . میعروس هستن من دعوتشون کنم

 .دارم یحس بد محمدیاسین -

 !چرا؟ -

 یآدم ها ینسبت به هم ه یدونیدا کرد، میکه پارم یبا کار -

 .ن شدمیدور و برم بدب

 یدم هان منو تو آی: ببنگاه پر از امنیت و نگرانی اش را به من میدوزد

 یجه توی. در نتیت انتخاب کردیدوست یرو برا یاشتباه

 .یافتاد یبد یمخمص ه

 شک یانتخاب دوست باال ببر یقهت رو تویسل یکن یه سعاگ

 .یکن یدا مین آدم رو پینکن بهتر

 که من بدون یک هفته ایگذرد یک هفته مانند برق و باد می
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 .کنمیم یهم گذاشتن سپر یدن و پلک رویک شب خوابی

 میدن پف چشم ها یخواب ین حداقل برایریشب آخر به اصرار ش

 ...خوابممیرا  یساعت

 .میرویشگاه مین به آرایریهمراه ش یبا نگران صبح

 ریمن ز یم را دوباره شارژ کنم ولیشگر اصرار داردرنگ موهایآرا

 .کنمیرا بهانه م یت پوستیروم و حساسیبار نم

 .شگر کارش را انجام دهدیکشم تا آرایتخت دراز م یرو

 شینم آرایبیده است بهتر مین چیاسیکه محمد یبا برنامها

 .ندهم انجام یظیغل

 ل او مراسمیبعد از ساعت ها بحث مجادله قبول کردم باب م

 .برگزار شود، البته تا شب و رفتن اقوام او

 راهن عروسم همیپ ییش کامل سبک و اروپا یک مدل مو و آرای

 لراهن عقدم تور دانتل قسمت باال تنه است کامیتنها تفاوتش با پ

 .یچ پف و فنریساده و بدون ه

 .دارمیاندازم و دسته گلم را بر میسرم م یر رویک شال حری
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 .ساعت هنوز  بعد از ظهر بود

 یبا گل ها یدن لباس سر تا پا مشکیش و پوشین بعد از آرایریش

 .که من درونش منتظر نشسته بودم یرز درشت به سالن

 

 

 دا چه ماهیش ید: وایآیزند و جلو میدنم چشمانش برق میبا د

 ست؟یساده ن یلی. فقط خیشد

 .ده خوبم هستین چیاسیکه محمد یه با برنامهان -

 د گلزار شهدا؟یپرسد: راسته قراره برمیبا تعجب 

 ایش از دنین گفته به احترام خاتون که دو ماه پیاسیآره محمد -

 میم گلزار شهدا بعد هم بریدش بریرفته هم به احترام پدر شه

 .تاالر

 نیچکردن مادرش دست به ه یراض ین: من فکر کنم برایریش

 .زده یکار

 یبه پدرش و داره عمو  یژهایارادت و محمدیاسیننه کاملً  -
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 .د شدهیشه یگرش هم در جوانید

 .پر تر بود میکاش الاقل دامن لباست ک -

 محمدیاسین یراهن عقدته. کل از وقتیه همون پین که شبیا

 .قهت عوض شدهیت تو سلیاومده تو زندگ

 

 

 بلند یشاس  ین مشکیشرون است و ماینگاهم از پنجره به ب

 .ابان پارک استیکه آن طرف خ ییآشنا

 .ندارم ییخودنما یگه عقده یقهام عوض نشده فقط دیسل -

 ه سوسک تویبودنه دوست ندارم شب یعیو طب یتو سادگ ییبایز

 .آرد افتاده باشم

 یرد: در هر صورت ماه شدیگین دستم را میریش

 رود به احترامیحانه مین زودتر از من همراه شهاب و ریریش

 نیبا رضوانه او را هم دعوت کرده بودم، هرچند خواهر رام یدوست

 رستان مان رایدوران دب یتوانستم  سال دوستینم یبود ول
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 .رمیده بگیناد

 د : عروسیگویزند و ممیم یشگر صداین آرایریبعد از رفتن ش

 .در دنبالت یگل داماد اومده جلو

 ده؟ داماد منش یچه شکل یعنیلرزد یدست و دلم م

 .ن من مرد منیاسیمحمد

 

 

 .روم آرام و خرامانیبه سمت در م

 صورتم قرار گرفته یقا رویر م دقیستم شال حریامیدر که  یجلو

 .است

 ...نمیب یبلند م ین شاسیک ماشیاز دور 

 .ن است؟یاسیمحمد یعنی

 یک موتو ر یگاز دادن  ینگرم که با صداین میبا تعجب به ماش

 .شومیج میفم پاک گو حرکتش به طر

 شود و مرا به سمتیمردانه دور مچم حلقه م یهمان لحظه دست
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 وار پناهین خودش و دیدهد و مرا از پشت بمیهل  یگرید

 .دهدیم

 امیکنم و به ناجیافتم، س گر بلند میاز ترس به نفس نفس م

 .است یدریشوم، سبحان حیره میخ

 ن جا چه خبره؟یا -

 دهد سرش را باال برده و دستش راسبحان بدون آنکه جوابم را ب

 یدو مورد رو حوال یگذارد: مامور شمارهیگوشش م یرو

 .م یت کردیابان() رویخ

 .دیرو اعزام کنیع نیسر

 رد و به سمت وَنیگیمرا در چنگ م ین حرف بازویبعد گفتن ا

 . کشاندیابان میکنار خ یمشک

 جا؟نیا یشده؟ چرا منو کشوند یآقا سبحان تو رو خدا بگو چ -

 . د: برو سمت پاسدارانیگو یبندد وبه راننده میدر ون را م

 ش هین هست میاسیمن و محمد یامروز عروس یدریح یآقا -

 ام پاسداران ؟ید همراه شما ب ید چرا باییبفرما



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1296 
 

 .دهدیباز جوابم را نم

 .یبرمت محل عروسمی -

 .من ین هم از عروس یدهم، ایه میبغ کرده به در ون تک

 ک گوشهیسفت و سختش  یاندازم با چهرهمیبحان به س ینگاه 

 .نگردینشسته و به اطراف م

 

 

 یکنم به جایراست است که حس م یستون فقراتش به قد

 .مهره عصا در کمرش دارد

 د هنوزید: وحیگویل عصا قورت داده و لحن محکم میبا آن استا

 د رویدار یعروس یبرا یهر برنامها یعنین یر نشده، ایدستگ

 مید من و مامور هام اطراف داریکنیع و جور مع جمیسر

 .میچرخیم

 .شومیره میرون خیکنم و در سکوت به بینثارش م یچشم غرها

 خواهد؟! هرچند شکیچه از جانم م ین پسر روانیدانم اینم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1297 
 

 .دارم هدف او تنها من باشم

 ن همیاسیساده تو و محمدیچندتا مامور وا ین ورودیا یجلو -

 .دیشیم یتوسط خودم همراه

 !ست ها ما رو منفجر کنن؟یمگه قراره ترور -

 .نخواستم یعروس اصال

 

 

 خندد: نهیکنم که میشود، حس میره میدر عمق چشمانم خ

 ین تویاسیست هم دنبالتون نکرده. فقط محمدیست ترویجنگ ن

 که به یاون طرف ین و مهم موفق شده و آدم هایسنگ یپرونده

 شدن دنبال انتقام همسر شما محکوم یخاطر دفاع جانانه

 .شنیر میزود دستگ یلیهستن، البته خ

 ستن؟ید و پدرش نیوح یگمیکه  یاون آدم گردن کلفت -

 د کجا باهات آشنا شد و چه وقت؟یوح -

 یدمش، اولش بهم توجهید یمهمون یش تویک سال پیبا یتقر -
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 .دو بار باهاش هم کلم شدم یکینکه یداد تا ا ینشون نم

 کم کم رفتارش عوض یجلوه کرد ول یناساول آدم خوب و سرش

 .شد

 .ن ترسوندشیاسینکه محمدیرسوند تا ا یدائم دنبالم بود و آزار م

 .م گم کردهیکردم گورش رو از زندگیفکر م

 .نهیاسیست. دنبال انتقام از محمد یاون االن دنبال شما ن -

 .خوامینم یترسم عروس یمن م -

 

 

 .من هست یم حفاظتینداره گفتم که ت یاشکال -

 .انقدر خطرناکه محمدیاسیندونستم شغل ینم -

 .اده شویست پین -

 . خوامیشوم: نمینه میدست به س

 ر لبیکشد و زمیش یشانیپ یدست رو  یحوصلگ یسبحان با ب

 .ید: درست مثل سودابه لجبازیگویم
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 .میابونین طرف خ یا ون ایدارد: الو بمیلش را بریموبا

 .مر و گنده نشسته آره نترس پسر حالش خوب سر و

 .شودیگذرد و در ون با شدت باز میقه میچند دق

 دم رایش خریکه خودم برا ین کت و شلوار مشک یاسیمحمد

 دور گردنش یمشک ی هک حلقیکه  یدیراهن سفیده و پیپوش

 .دارد

 یکمرنگ از آن رو  یرا هم کامل زده بود و تنها رد یش هایر

 .صورتش بود

 میبه سر تا پا یگاهن د ویآیجلو م یبا نگران

 زم؟یعز یاندازد: خوبیم

 گران بروزید یب است که او خودش و احساساتش را جلویعج

 .دهدیم

 .خوبم به خدا  محمدیاسین -

 .زندیدو دو م یسر و صورتش عرق کرده و چشمانش از نگران

 .بردیم لختش فرو یشان درون موهایدستش را پر
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 ن ا ست که چقدریم ا کنمیکه در آن لحظات  ین فکریاحمقانه تر

 .با شده یز یل دامادیپ و استاین تیاو در ا

 .هیهمش به خاطر منه لعنت -

 د : مراقبمونیگوید و خطاب به سبحان میگویر لب میز ینچ

 ک احترام به روح پدرمیرم فقط یگی؟ از مراسم فاکتور میهست

 .باشه و شام شب

 ییاین پس مراسم رقص و عقد آریاسیشوم: محمدیمعترض م

 ؟یچ

 .که یده بودید: خودت اول ترسیگویسبحان با تعجب م

 ؟یخوایم ییایحاال عقد آر

 .کنمیم یتوجه یمثل خودش ب

 هیاندازد سپس شبیموشکافانه به اطراف م ین نگاهیاسیمحمد

 :دیگویب بدهند میکه بخواهند دختر کوچکشان را فر ییپدر ها 

 و فنگشو اون مراسم رقص و دنگ  ییایال عقد آریخ یاگه ب

 .دم جشن تولد بچه مون جبران کنمیقول م یبش
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 .شممیک بار عروس یمن فقط  -

 سبحان ی: تا وقتکندیرم را مرتب میشال حر

 .میدیهست ادامه م

 .شومیاده م یدهم و پیسر تکان م

 .شودمیک محافظ ساقدوش ما دو نفر یسبحان مانند 

 ید محمدعلید سیستم، شه یاین میاسیقبر پدر محمد یجلو

 . ینیحس

 .از اقوام دور قبرش جمع شدهاند یهاحلقه 

 که تنها تفاوتش با گذشته یمشک یک طرف حاج خانم با چادری

 ن بایاسمیاهش هست کنارش یس ینهیرد کمرنگ گل درون زم

 ینفت یراهن بلند آبیک پیبشاش با  یو چهر ها یساتن آب یروسر

 .ن خانیو کنارش دختران محمدحس

 ن بیدر کنار همسرش ز یا لباش نظامن خان بیخود محمدحس 

 .ه اقوامیو بق

 ن گفته بود ازیاسین خان اخم به چهره دارد، محمدیمحمدحس
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 اصرار داشته یمن کرده ول یدر حل پرونده یانیراه دور کمک شا

 .وفتدیق بیما به تعو یش آمده عروسیبه علت اتفاقات پ

 تشا بابت قضاوت نادرسی مدانم بابت کمکش ممنونش باشینم

 ! دلخور؟

 افراد خانواده یبعد نوبت عمو محمود مهربان و ز نعمو و باق

 .رسدیم

 .ستادهاندیدور تر ا یپدرم و مادرم هم کم

 دشیشه یکنار عمو یکه در مقبرها محمدیاسینقبر پدر  یجلو

 .میستیامیبه خاک سپرده شده 

 .میگذاریقبرش م یک چراغ را با هم روشن کرده و باالی

 یزند و برایقبر زانو م یرو ذته با من ن همیاسیمحمد

 خواند سپس از جا بلند شده و رو به مادرشمیپدرش فاتحه 

 خاک بابا تا ازت بخوام به ید: حاج خانم امروز اومدم جلویگویم

 ی، قهر و کدورت ها رو فراموش کنیکه بهم داد یریحرمت ش

 .ینیدا رو مثل دختر خودت ببیو ش
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 منه دلم یک زندگیگه شریا ددیمن قبلتر هم بهت گفتم، ش

 .دیکن یاحترام یبهش به منم ب یاحترام یخواد با بینم

 کنمیزند، حس میکند و لبخند مینثارم م یم نگاه یحاج خانم ن

 آورم تنها به خاطرمیخودم ن یبه رو ین باشد ولیلبخندش درو غ

 .نیاسیمحمد

 جز ییا آرزویگه تو دنید منکه دیدوارم خوشبخت بشیام -

 .نداشتم یاسیتو و  یعروس

 . شما خوشه یفقط دلم به خوش

 ادگاریست یفقط پسرم ن محمدیاسیند: یگویسپس رو به من م

 .دیکه بخاطر برکت وجودش به وصال رس یسرانجام یعشق ب

 ار خوشه من یکه  ییحاال که خودش به تو دل سپرده و دل اونجا

 .م مبارک باشهیپسرم راض یهم به دل خوش

 یکه دستانش را برا ید و در حالیآیهم جلو من مهربان یاسمی

 د زنیخوشبخت باش ید: الهیگویدنم باز کرده میبه آغوش کش

 یدم سالها کنار هم زندگیشه یداداش به برکت خون پدر و عمو
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 .دیکن

 .بوسمیپاشم و من هم متقابلً صورتش را میش میبه رو یلبخند

 باعث ن و قسم دادن مادرش به خون پدرشیاسین کار محمدیا

 حاج فتاح جرئت مخالفت یخانواده یشود ن ه حاج خانم نه حتیم

 .ما را داشته باشند یبا حضور در عروس

 کند با اتفاق همیت آن جا راحت میالمان را از امنیسبحان که خ

 .میرویم یگر به تاالر عروسید

 کین در آن یاسیر قابل شمارش است، محمدیت تاالر غیجمع

 یاز اقوامش را دعوت کرده بود، حتک به  مهمان یهفته نزد

 د غوغا کردهیان هم خبر ازدواج سیان همکارانش و بازاریدر م

 .بود

 توانم مهمان دعوت کنم تا در تاالریکردم تا م یمن هم سع 

 .باشد یمان مساو یت خانواده هایجمع

 را مختلط برگزار ین بشوم عروسیاسیف محمدینتوانسته بودم حر

 .کند
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 .باال زنانه بود ی ر مردانه و طبقهالان تییپا ی هطبق

 .در دست او هست فعال یدر هر صورت کنترل امور عروس

 دا اعصابیکه شد یلمبردار خانمیم، فیشومیبا هم وارد تاالر 

 .میخواهد آرام راه برویخورد کن است دائم از ما م

 یخاتون را خال یزند جایریسرمان نقل نبات م یبا ورودمان رو

 .شدمیبود حتماً خوشحال نم، اگر یبیم

 از گروه ین خبریاسید محمدین عقایبه احترام خاتون و همچن

 .ستین یقیارکست و ساز و موس

 یو مولود یبه گروه دف نواز یهرچه اصرار هم کرده بود من راض

 ن دست کار ها متنفر بودم و هر چه سرش باینشده بودم، از ا

 .ک پا داشتین صحبت کردم مرغش یاسیمحمد

 م بدون ضرب و به قولیمل یق یک موسینکه یسر هم سر ا آخر

 .میکنیپخش شود توافق م یالیتراژ سرین تیاسیمحمد

 ن توافق ها تا ساعت  و بعد رفتن مهمانیاهمه یهر چند 

 .شودید شکسته میس یها
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 یشود که منطقید میا سیت دارد، ین کل دو شخصیاسیمحمد

 کند که سفت ویا رگ حاج آقا بودنش باد میو مهربان است 

 . ستادهیمسائل ا یسخت سر بعض

 از پله ها باال بروم و به یبزرگ است که تا وقت یتاالر به قدر

 م رایپاشنه بلندم پاها یم کفش هایگاه عروس و داماد برسیجا

 یبازو یشوم نصف وزنم را رویکند و من مجبور ممیآش و الش 

 .اندازمین بیاسیمحمد

 از ما عکس یشود و کلیردار ملمبیف ین هم باعث خرسندیهم

 .ردیگیلم مختلف میو ف

 یرش مثل عم هین مخصوصا اقوام پیاسیمحمد یمهمان ها

 یاز اقوام مادر یپدرش و دخترانش مثل عزادار ها آمدهاند و عدها

 را با کن ار یو دخترانش عروس یکوچکم زر یمن هم مانند خاله

 .ساحل اشتباه گرفتهاند

 الیک سریخنده دار  یتوانست سوژ هیدر کل وصلت ما دو نفر م

 .طنز باشد
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 صلوات محمدیاسینمهمان ها اقوام  یبا رد شدن ما از جلو

 .کشندیفرستند و اقوام من دست و کل میم

 کین یاسیمحمد یم به تقاضاینینشیگاه عروس و داماد میدر جا

 .ن ه م مقابلمان پهن کردهاندیسفره عقد نماد

 نییتز یید طلیا بادکنک سفدو طرفمان را ب یدور ستون ها

 سرمان قرار دارد که حدس یز توپ مانند باال یک آویکردهاند و 

 .ک بترکدیدن کیزدم موقع بریم

 ک ساعتیست ین ید: اگه مسئلها یگویلم برادر میرو به خانم ف

 .لم گرفتنید عکس و فیم تو باغ شما شروع کنیگه برید

 از مهمان ها یردارلم بیکند و بعد از فیلم برادر هم قبول میف

 .ندینشیک جا میاستراحت  یبرا

 .د برم قسمت مردونه ید : من بایگومیر گوشم ین زیاسیمحمد

 ینجوریم تو منو ایباغ بود یتو روم: اگه همه با همیم یچشم غرها 

نم یبدون داماد مثل دلقک بش یمسخر ها حس یلیخ یذاشتیتنها نم

 .ن وسطیا
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 ن زنش رویاسیمحمدد یگفتن سیم یاون وقت مردم چ -

 یزندگ برکت از عروسک کرده گذاشته وسط نامحرم ها؟ اصال

 .رفتیمون م

 تونوشیدنی ک وقت یاسرم حواسش به داداشت باشه میسپرد

 .ندن یعروس

 .ک عده بشهیست آدم شب اول ازدواجش باعث گناه یدرست ن

 هد تو گنا یکه از د یینا یکشم: آره امیرم و ابرو در هم یگیرو م

 .استیدن یکار جا افتاده تو همه جاک ی

 .دایدم بذارم ش یعقا یتونم پا روینم -

 بلند که در آهنگ گم یکم یتوانم سکوت کنم و با صداینم

 دیم: من مثال بارز نقض اعتقاداتت هستم سیگویشود میم

 .ن خانیاسیمحمد

 گه،یچ کدوم د یه خواهرتم نه مادرت نه هینگاه کن منو نه شب

 .یوشت اومد عاشقم شدتو از من خ یول

 افتم تو قعر جهنم پس چرا هنوز سرشیگه من ممیاعتقادات تو 
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 .رهیگیکه منو ازت م ی؟ سر اعتقاداتیهست

 ک بچه رو هم وبال گردنیمن و  یومدیتو هنوز با خودت کنار ن

 .یخودت کرد

 .هات متنفرم یین زورگویاز ا

 ه دستنم، حتما دوباریبیزاللش م یاشک را در چشم ها ی حلقه

 .نقطه ضعفش گذاشته.ام یرو

 .رودمیرفتن به قسمت مردانه به باغ  یبه جا

 .ندیآمیکم ین و مادر نزدیریش

 . ن استیاسینگاه آخر محمد یحواسم هنوز پ

 م با همان آهنگیحانه و دختر خاله هایستم، ریامیبا عجله 

 .گانه در حال رقص هستندیمحسن 

 .داوریک شنل ب مییخوام براین میریاز ش

 پاشنه دار از پله ها یم با همان کفش هایتوجه به درد پاها  یب

 .رومین مییپا

 دنم تعجبیستادهاند با دیدر مردان ه ا یشهاب و مسعود جلو
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 .کنندیم

 چه طور شده؟ یآبج -

 کجا رفت؟ محمدیاسین -

 .بود یکم عصبانیرفت سمت باغ  -

 عکس ن باغیروم قرار است عصر در همیبا عجله به طرف باغ م

 . میریمان را بگ یهیآتل یها

 چرخمیان درختان میدر م

 ؟ ییکجا محمدیاسین -

 .نمشیبیآب م یدر وسط درختان باغ کنار حوضچ ه

 زند وین ضربه میکف زم یماسه ها یبا نوک کفشش رو

 .ش فرو کرده یب هایدستانش را درون ج

 ؟یینجاین ایاسیکنم: محمدیبه طرفش پا تند م

 .آورمیرا به خاطر مم  یتازه درد پاها

 ن همهیرون؟ وسط ایب ید: چرا اومدیگوین با تشر میاسیمحمد

 .آدم
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 .در مردانه است یدورمان خلوت است منظورش حتما جلو

 نم: آخ پام فکر کنم مچم شکسته انقدرینشیزانو م یع رویسر

 .کنهیدرد م

 یمکتین یروشود و کمکم میکند یکم مینزد ین با نگرانیاسیمحمد

 بنشینم. یلهمان حوا

 . زندیند و دامن لباس عروس را باال مینشیم میپا یجلو

 :م را وارسی میکندیآورد و مچ پامیکفشم را با آرامش در 

 .پات سرخ شدههمه ی

 را حس یافتد و تازه درد واقعیمچ ورم کردهام م ینگاهم رو

 .درد دارم یوا یکنم: وایم

 ایخودت  یفتادایدنبال من؟ م ین کفش ها راه افتادیچرا با ا -

 !؟یشدن چیم یبچه طور

 .ن پایبرقصم خب با ا یچجور -

 یهمون بهتر نرقص -

 .ز به نفعت شدیهمه چ یلیتو با خدا فام -
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 .ستیدرد داشتن تو به نفع من ن -

 پام شکسته ؟ محمدیاسین -

 .زمیست: نه عزیدرهمش ن یاز اخم ها یگر خبرید

 .رویمیتر باغ م یبه سمت داخلبا کمکش 

 ق دورش هم پرده داره تا ازین آالچیا یم بذارمت تویبر-

 .ارهین بخوام برات کفش راحت بیاسمی

 .ن کفش هامم تو رو خداینه من عاشق ا -

 س لجباز چقدر تو فروشگاه گفتمیزند : هیآرام پشتم م یضرب ها

 .یبا پاشنه دار راه بر یتون ینخرش تو نم

 .رمیس بگگذاردم: بذار القل باهاشون عکیم یصندل یرو

 ین پاهایرم تو هم با ایذارمت مینجا میحرف نباشه وگرنه هم -

 .دنبالم یایب یتونیآش و الش شده نم

 .دیآ یم یکس یپا یهمان لحظه صدا

 .رسد یما پشت سرمان م ینگاه هر دو

 مسال -
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 . لبردار استیخانم ف

 افتاده؟ یم اتفافسال -

 من یاستد: ریگویدهد و میرا نشان م یلمبردارین فیدورب

 قشنگ از شما دو گرفتم که حستون واقعا یلیچندتا عکس خ

 .بود یعال

 .میرینجا بگیعکس ه ا رو هم هم یهید بقیلیخواستم اگه مایم

 .ه من آمادهامیستم: آره آره عالیامیبا سرعت 

 .رود: حاال پاهات درد داشتمین با خشم چشم غره یاسیمحمد

 .گه تو رو خدایم دیریبگ -

 ؟یراه بر یتونیکند: میم اخمش را حفظ

 .ن کفش ه ا نهیبا ا -

 .نیاسممیصبر کن زنگ بزن -

 .کند به ارد دادنیلمبرادر شروع میگذرد و فیقه میچند دق

 که با مخالفت های محمد یاسین رو به رو میشود.

 دیگه با یداماد د  ید آقایریاندازد: سخت نگیلمبردار ابرو باال میف
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 .هم کیبد لویک آلبوم خوب تحی

 .میدهیکه گفت را انجام م یهایهمان کار

 ردیگیکه پشت سر هم م ییک عکس هایک چلیچل یصدا

 .میخود هست یما دو نفر آن لحظه کامل از خود ب ید ولیآیم

 .بود عروس خانم و آقا داماد ید: حستون عالیگویلمبرادر میف

 .رمیچند عکس بگ ییشود که تنهامیسپس نوبت من 

 .میاز انواع حالت ها

 .میرفتیه هم میکاش آتل -

 ن یاز هم یک سریست عروس خانم من پشت سر ین یازین -

 . دمیعکس هاتون افکت م

 .رسدیم یعکس تک  ین برایاسینوبت محمد

 شود، به قول خودش با جلفیچ م دله حاضر نمین هیاسیمحمد

 .ردیعکس بگ یباز

 .اندازد و چند عکس با منیم یبابا بزرگ یک عکس قدیدر اخر 

 ید ولیک جفت کفش سفین با یاسمیلمبرادر تازه یا رفتن فب
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 .رسدیبدون پاشنه سر م

 . میرویبا کفش بدون پاشنه لنگان لنگان به طرف تاالر م

 شود و به قول خودش جرئتین دوباره همراهم میاسیمحمد

 .م کندیکند رهاینم

 .مییآیک شام که همه با هم به باغ میتا نزد

********************* 

 یم ماه عسل ها تو گرفتینم مثل اومدیدار شو ببیدا بیدا شیش -

 . یدینسبت مثل خرس خواببال

 .کنمیبلند م یسرم را به سخت

 .کشمیدهم و دستان را میگردنم را کش و قوس م

 .کندمیم هم هنوز درد  یانگار استخوان گردنم شکسته باشد، پاها

 .ن از روم رد شدهیبذار بخوابم انگار ماش یآ -

 .یدیک ضرب رقصیشب ین رد نشده عروس خا نم شما دیماش -

 کرده یتو شکمت چه گناه یاون بچه یگمیآخه دختر جون ن

 . مثل مشک تکون تکون بخوره
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 مراسم پشت سرت گفتن از شوق یها یخاله خانباجهمه یبعدم 

 .ینداز یشلنگ تخته م یوصال منه که دار

 .گو خوردن اه بذار بخوابم -

 یش چه کسیکند کجا هستم و پیز میمغزم آنال تازه ییبعد گو

 .چه بر زبان آوردم

 اندازم، وسطمیبه اطرف  یگذارم و نگاهیدهانم م یدستم را رو

 .میهست یکوهستان یک جادهی یمه و سرما

 .کندین با اخم چپ چپ نگاهم میاسیمحمد

 :نمیچیلبم را ورم یم هنوز خواب آلود است ول یچشم ها

 .نیاسیمحمد

 گفته بودم؟ یفحش دادن چ درباره -

 .گرفته است یبابا بزرگ یپ هایروم، دوباره از آن تیلب گزه م

 .فحش دادن ممنوع یگفت -

 پس چرا...؟ -

 .ومد خب. متوجه حرفم نشدمیخوابم م -
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 ک بستهیها  یکردنم که شده از داخل سبد خوراک یآشت یبرا

 عقب یصندل یکه رو ینپتون برداشته داخل فلسک یچا

 .اندازمیم میهاگذاشت

 .رد: آخ گردنمیگیدوباره گردنم درد م

 .فونهیدن اون گلسر و شیبخاطر خواب -

 .م تو جادهیافتادیم خونه بعد راه میرفتیآره کاش م -

 .ماه عسل به لباس عروس و داماده دختر جون یمزه -

 .دهمیزم و به دستش میریم یک استکان چای

 .ا برام فوتش کن داغهیب -

 م؟ خطرناک نباشه؟یرمیم یدارحاال کجا  -

 زم؟ینکه چرا خطرناک عزیم دوم ایکجاش که فعل رازه تا برس -

 دارن بخوان یکه باهات سر دشمن ییا کسای ید ربانیمثل وح -

 .ان دنبالمونیب

 هم فعل تحت نظره شما یست، اون روانیدشمن من ن یکس -

 .نترس
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 تو بخو رییچا-

 .ر گرسنمهیک لقمه هم برام بگی -

 دارممیک نان کروسان بر یده بود، ین چیریکه ش یداخل سبد از

 .برمیگذارم و به سمت دهانش ممیش کره و عسل یو رو

 خوشمزه تره؟ یروز اول عروس داماد یاز صبحانه یچ -

 نگاهم میکند یدود و او با مهربانیخون به صورتم م

 املک دن راه جنگل کهیبا د یم ول یا هتل بروی اویالانتظار دارم به 

 .کنمیغرق در مه و سرماست تعجب م

 ابازو هات سرم یک پتو گذاشتم بردار بنداز رویدا اون عقب یش -

 . یخوریم

 .کنممیچ یدارم و خودم را درونش بقچه پیرا برم یمسافرت یپتو

 . خنددیاندازد و بلند بلند ممیبه من  یم نگاهین نیاسیمحمد

 .یخاله قزه لپ قرمز یآها یآها -

 .میکند، درست وسط جنگل هستمیلبه پارک ک کی یجلو

 ش یکه چند سال پ یعشق یگاه دومم کلبه ینم از مخفیا -
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 .خودم ساختمش

 .شومیاده مین پیاز ماش

 .درست وسط بهشتم ییاندازم گویم یبه اطرافم نگاه

 کند و پشت سرمیک گوشه پاک مین را ین ماشیاسیمحمد

 .دیآیم

 تاریک گیکلبه فقط  یتوه. وسط جنگل ییاینجا چه رویا یوا -

 .تر بشه ییایکم بود که شبمون رو

 د؟یک تاره شما قبول داریتارش یگ -

 نیبزند با ا یبابا بزرگ یخواهد از آن آهنگ هایدانم میهرچند م

 .پاشم میش یبه رو یحال لبخند

 .میشویبا هم وارد کلبه م

 ک مبل تختخواب شو وسطیبزرگ و دو طبقه است،  یک کلبهی

 روی ان مینشینم. کلبه هست

 چه گرد وسط کلبه پهن شده و کفپوشش پارکت شده ویک قالی

 .نه قرار داردیک شوممیدرست مقابل
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 هیک ال یاز داخل  یهستند ول یرون چوبیکلبه از ب یوار هاید

 .ق دورش را پوشاندهیعا

 !نجا چقدر قشنگهیا -

 .جا مال خودمه یکین یا -

 ه؟یتون مال کاویالمگه  -

 .داره اویالم و خاله هم کنارش حاج خان -

 اده؟یراث تون انقدر زیچرا سهم حاج خانم از م -

 کیهاش بود یمهر یک قسمت ید : یگوین در آوردن کتش میدر ح

 هیش که پدرم بخاطر مشکلت ریهش. ده سال پ یارث یقسمت

 یم آلمان اون موقع پول نقد یدرمانش رفت یسرطان گرفت برا

 از یکیش و پول تو بانکش یراث پدریم و حاج خانم با مینداشت

 نیریهم م ال عمه ش یکید . اون یبابا رو ازش خر یفروشگاه ها

 .بود نتونست بخره

 ملم آلمان اما عیکه بهمون داد ما رفت یارد پولیلیبعدم با چند م

 .سال زنده نگهش داشت ن بابا فقط چندیسنگ یجراح
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 تا تونسته با چرتکه ن سالهایتو ا یبوده ول یحاج خانم مادر مهربون

 .خودش مال مکنت جمع کرده یانداختن و حساب کتابش برا

 .ا نبودنیتو فکر مال دن ن که اصالیپدرم و محمدحس خالفبر

 .ه زنشهیک خونه داره اونم مهر ی؟ فقط یدین رو که دیمحمدحس

 .دهیدختراش خ ر ینم برایک زمیالبته 

 ز بایار همه چیتونست کار کنه اختیپدرمم که بخاطر سرطان نم

 .حاج خانم بود

 ش که کممی، فروشگاه پارچه و اموال پدراویالنصف اون 

 آن شب حاج فتاح و یرود سمت مکالم هیست.ذهنم مین

 نیاسیاموال محمد یهمسرش درباره

 ا موال یوارس یامده در پیخواهم فکر کند ن یم ن میگو ین م یزیچ

 .و پول و ثروت او و اقوامش هستم

 نکهینه را روشن کند با ایدهم تا او شومیلم م کاناپه یرو

 آن کلبه سرد است و سوز سرما از ال یبهشت ماه است، هوایارد

 ...کند یپنجره ها به داخل اتاق رسوخ م یبه ال
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 دانم چگونه بهیاندازم و نمیم میشانهها یرا رو یمسافرت یپتو

 . رومیخواب م

 .دا بانو بلند شو جوجه کباب درست کردمیش -

 ک تخت نرم دوی یدن خودم رویکنم و با دیپلکم را باز م یال

 شتر حجم اتاق رایک اتاق کوچک بینسبت بزرگ داخل  ینفره

 .تخت گرفته بود

 عیم با پارکت سرد اتاق سریزم با برخورد کف پا یخمیاز جا بر

 .ر پتویگردم زیبرم

 .نجا چقدر سردهیا -

 ید: ولکنیش را خشک م ین با کله حوله موهایاسیمحمد

 .حمامش داغه

 .شهینه رو وصل کردم کم کم گرم میصبر کن تازه گاز و شوم

 .میم کبابش کنیا بریخ جوجه گذاشتم تو مواد بیچندتا س یراست

 !رم؟یشه منم دوش بگیشوم: میدوباره بلند م

 .آره آب هنوز گرمه برات وان هم پر کردم -
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 !یمجهز یچه کلبه -

 یل و پرونده هایمسا یذهنم بخاطر بعض ییک وقتایمن  -

 .رمیدنج و آرامش بگ یک جامیایاز دارم بیکنه نین قفل میسنگ

 .ش مجهزش کردمینجا رو خودم ساختم، سه سال پیا

 .نجایام ا یکنه میخست هام م یوقتا شهر و شلوغ یبعض

 رو اول پدرم ساخت، اتاق خلوتش بود بعده ویالتو  یکلبه یول

 .کردم یخودم بازساز یبراا رفت من اونجا رو یها که از دن

 نجا؟یا یایب یمنو تنها نذار یک وقت مثل دوران مجردی -

 د خسته بشم؟یزند: نه خانم چرا با وجود تو با یم میمال یلبخند

 .کلبه یا یهر وقت دلم خلوت بخواد با هم م

 .حاال برو حمام تا من به کارا برسم

 .روم میر دوش آب یشوم زیوارد حمام م

 م و شل شدن عضلتیسر و شانه ها یآب رو ختنین ریدر ح

 .کنممیبدنم به اتفاقات روز گذشته فکر 

 ک مهمان ناخواندهیشود ازدواج کرده باشم و میهنوز هم باورم ن
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 .در وجودم شکل گرفته باشد

 خوب یگذارم، صاف و تخت است ولیشکمم م یدستم را رو

 .کندمیرشد  یدانم به زودیم

 یو ازدواج عجوالنه و مادر شدن ب ییهوین آمدن ینگرانم از ا

 .برنامه

 گناه ین موجود معصوم و بیا یبرا یترسم نتوانم مادر خوبیم

 .باشم

 م شامپو دریم، عطر ملیشومیبچه  یسم را با شامپویخ یموها

 .کندمیم نفوذ یتار تار موها

 یرا خارج م یاهیگ ین نرم کنندهیفم س رُم مو و لوسیاز داخل ک 

 .دهم میبا آن ها ماساژ  کنم و به بدنم را

 .ماند یم یپوستم باق  یاس بر رومییعطر مال

 یگر هوا ینه دیپوشم، شومیبنفش م یها هن حلقیستراهن آیک پی

 م را بریز کباب اشتهایاتاق را گرم کرده بود و عطر هوس انگ

 .ردیانگیم
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 شومیکباب دلزده نم یاکثر زنان حامله نه تنها از بو خالفبر 

 .کنمیوس مشتر هیبلکه ب

 کلبه یجلو ین در محوط هیاس یروم. محمدین مییاز پله ها پا

 .مشغول باد زدن کباب است

 .کشممیم  یپا ینم و پتو را روینشیم یریحص یک صندلی یرو

 یک لقمه از رومییپاشد و برامیم یبه رو ین لبخندیاسیمحمد

 .ردیگیآتش م

 ؟یدار ید : چه حسیگویگذارد و میلقمه را خودش در دهانم م

 ا روز اول ماه عسل؟یبخاطر بچه  -

 ده؟میبهت  یهر دو چه حس -

 هیام ماه عسل. شبیک بچه بیکردم با یچ وقت فکرش رو نمیه -

 . میها شد ییاروپا

 .خنددیمستانه م

 . رد: بخور مامان کوچولویگیدوباره لقمه م

 .منکه همه رو خوردم محمدیاسین -
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 .نوش جونت -

 .آوردیرود و تارش را میخل کلبه مبعد از خوردن شام به دا

 او شروع یرا دارم ول یمیو قد یک آهنگ سنتیدن یانتظار شن

 .کندیم میبه نواختن آهنگ جان مر

 شه تصورم از تارینوارد همیبا با تار میکنم که آنقدر زیتعجب م

 .بود یسنت یآهنگ ها

 کنم همیخواندم. هوس میخودمان م یها یشه در مهمانیهم

 .ش بخوانمبا ساز ینوا

 ییآ می یدُم ک یگل سرخ و سپ -

 ییا یم یدُم کیبنفشه برگ ب

 میآ مید من یگل در آ یتو گفت

 میآ مید من یگل در آ یتو گفت

 آورد و درمیشود، سرش را باال می ین چراغانیاسینگاه محمد 

 .شودیره میچشمانم خ ین ین

 . نیفتبارک اهلل احسن الخالق -
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 .یکنیمنو مجنون م یدار  دایش یین خلقت خدایبا تریز

************ 

 دهم، او هم با عجلهیکنم و به دستش ممیصبحانه را لقمه 

 .خوردشیم

 بعدم یاصل یخوام ببرمت اول اکبر جوجه شعب هیدا میبدو ش -

 .ا عصر به بعد هم نمک آبرودیم دریبر

 روز یفشرده تو یانقدر برنامه ین جان مجبور بودیاسیمحمد -

 ؟ینیبچ

 .نده هم منیتو م یم خونه هم کارایم زودتر برگردخوایم-

 .میکن ینجا زندگیشه همیخواد همیمنکه دلم م -

 ام را همیمنیاو کمربند ا یه یشوم و به توصیسوار پژو  م

 .بندمیم

 رود، دلم از فکر به خوردن سسیبه سمت رستوران اکبرجوجه م

 .رودیانارش ضعف م

 جه ها من دو تا سسم و تا آمدن جویدهیمان را میسفارش ها
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 .خورمیم یخال یز را خالیانار سر م

 .ها یکنمیدا خانم االن ضعف یش -

 .خوشمزه است یلیخواد خیخوب دلم م -

 ختها اونجا برات لواشک و زغال ایم کنار دریرینهارت رو بخور م -

 .یرم بخوریگیم

 .زغال اخته دلم خواست یگفت یوا یوا -

 من مچ مچ نکن ینقدر جلود: ایگومیآورد و یسرش را جلو م

 .کنم هایهوس م

 ؟یگزم: هوس چمیم را یانار یلب ها

 .شه گفتینجا نمیا -

**** 

 گذره؟مید ماه عسل خوش یم سالو سال -

 .اسر جان چه خبر از حجره هایخوبه  -

 .م به کاریدیست من اون پسره چسبین یخبر -

 یگه حساب کتاب هایرضا گفته دیمادرتون به عل یحاج یراست
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 اره. گفته همهیش من نیپ یحسابررس یشما رو برا یفروشگاها

 .ش خودشیپ اویالرو ببره 

 د: پس حاج خانمیآید از آن طرف خط میپوزخند س یصدا

 . رش رو از رو بستهیشمش 

 ا زدهین حال دل به دریان گفتن حرفش دو دل است با ایاسر می

 یونه خوام اجازه بدم حاج خانم به بهیمن نم ید: حاجیگومیو 

 .حق شما رو بخوره یمادر

 اسر بس کنیپرد: محمدیان حرفش مین با عتاب میاسیمحمد

 م اونیستیمطمئن ن یم ما حتیک بار دربارهاش حرف زدیپسر 

 یج ه یکه خاتون بهم زد درست بوده تا نت یشب آخ ر یحرف ها

 .ون هاشیهز

 .مون بشمیخودم پش ینکن از گفته یکار

 ستیاون شب خاتون با شما ن یاد جان فقط حرف هیاخه س -

 . دونمیم ییزایکه منم چ

 یشان یپ یش آمده دستش را روین کل فه از بحث پیاسیمحمد
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 یواقع یقت رویخواهد با جستجو در حقیگذارد دلش نمیم

 .ندیها را بب یلیخ

 .کنمیم یریگیبشه پ ین مدت سپریجان بذار ااسر ی -

 . م برسونسال ندارم به زنداداش ید جان من حرفیباشه س -

 .کندمیرا قطع  یسپس گوش

 که متعلق به یدیمبل جد یخانه شده و رو ییرایوارد پذ

 .ندینشیداست میش ی هیزیجه

 ن گفته بود چون خانه خاتون دور افتاده و در اندشتیاسیمحمد

 نهه تازه است بهتر است در نبودشان او به خایاست و اسباب و اثاث

 .د تا دزد خانه را نزندیایب

 شیکه چند هفته پ یناشناس یکشد و شمارهیکاناپه داز م یرو

 .ردیگیامش داده و او جرئت نکرده بود زنگ بزند را میپ

 امشیکند دوباره پیکند و او فرصت م یبعد از چند بو ق قطع م

 .را بخواند

 یه پدریارث یدرباره یادیان اطلعات زیمحمود یم آقاسال "
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 " دیریشما دارم لطفا باهام تماس بگ

 ان فرزندیمحموداسر ی یعنیاش یاو را به نام واقع یسالها بود کس

 یش برا یام ناشناس و محتوا ین پیونس صدا نزده بود و حاال ای

 .کردیت میختن افکارش کفایبرهم ر

 :کندیر لب زمزم ه میز

 !یموال پدر-ا

 .اندازدیز میم یل را رو یزند. و موبایم یپوزخند

 .دنش را نداردیچشم دکه ازش متنفر است و  یپدر

 شانیدر شکم مادرش بود رها  یکه وقت  یان، مردیونس محمودی

 .کرد

 قدم ید و بعد صدا یایدر م یدر افکارش غوطه ور است که صدا 

 . یکس یها

 آشفته ین در راهرو آن هم با حالیریدن شیکند با د یدر را باز م

 .کندمیشان تعجب یو پر

 نجایا یخورد: وایدنش جا مید آورد و باین سرش را باال میریش
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 ؟یکنیکار میچ

 .ن سوال منم هستیا -

 ییالغر تر شده با صدا یک ماه گذشته کمین که نسبت به یریش

 .د : بابام منو کتک زدیگویلرزد ممیکه از شدت بغض 

 کند بهمیبلند شروع  ییسپس بغضش منفجر شده و با صدا

 .خت نیاشک ر

 دیو نگاهش به دسته کل کشدمی یاز سر کلفگ یاسر نفسیمحمد

 د داده؟یدا بهت کلیافتد: شین میریش

 .دهدمیمعصومانه سر تکان 

 .ا تویب -

 د: نترس بابایگویاسر خونسرد مین مردد است، یریش

 .ن مایاد بیره نمیطون رو فرستادم نون بگیش خورمت، فعالینم

 کم راهرو باال یلرزان از پله ها ییگزد و با قدم هاین لب میریش

 .درویم

 ینقرها یبا مربع ها یک فرش دراز آبی یمیآن فرش قد یجا
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 .کف سالن پهن کردهاند

 ن طور پروهیست همیروزهایف یاز آب یبیفرش و مبل ها هم ترک

 ازبا و دلبیسالن را ز یصورت یخود و گل ها  یآب یاالن ها یکه با 

 .تر ساخت ه

 ک طرفمیبزرگ ه ینه شمعدانیو آ ینییک بوفه از ظروف تزی

 .سالن است

 .وار آشپزخانه گذاشته بودندیرا هم کنار د یز غذا خوریم

 ن کردم هایزاینجا رو دید : من ایگویزند و میم ین لبخندیریش

 اهیدا دنبال رنگ سیهم مال من بود وگرنه ش یآب یق هیسل

 .بود یسرم ها

 ستد: پس بگو. گفتمیاین همیاسر با پوزخند و دست به سیمحمد

 .ک بچه بودهی یقهیه سله مهد کودک شدیشب

 .تو ید: چرا انقدر تلخیگویکشد و با خشم ممیابرو در هم فرو 

 آسوده یالیشود و با خینکه او را حرص داده خرسند میاسر از ای

 .گذاردیرا روشن م یر کتریرود و زیبه آشپزخانه م
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 .ندینشیمبل م یشود و رویوارد خانه م

 ا قهوه؟ی یرخویم یزند: چایش میاسر از آشپزخانه صدای

 .سبز یچا -

 هت سالمید : تازه کلیگویدهد و با تمسخر میش را باال میابرو

 ک وقت برات ضرر نداشته باشه؟یشده بچه 

 د: برات مهمه؟یگویپر است م یگرید ین که دلش از جایریش

 خب تو یدازد: نچ ولانیسرش را باال م یاطر با حالت تخسی

 .دا هم زن داداش منیش ییدایخواهر ش

 .ذاره یر میحال بد او رو منم تاث

 ون را روشنیرد و تلوزیگینش را از او مین نگاه خشمگیریش

 .کندیم

 .گذاردمیسبز و قهوه پا به داخل هال  یچا ینیاسر با سی

 ؟یشد با پدرت دعوا کرد یچ -

 . هید : از بس که آدم نفهمیگوین با حرص میریش

 من بدشون یپدرت درست حرف بزن بچه زشته جل و یدرباره -
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 .یرو بگ

 کنم از بعد به هوشیتم میاسر دائم اذیخسته شدم از دستش  -

 .بخورم یچ قرص و دم نوشیاومدنم به مامانم سپردن اجازه ندن ه

 فکر یبه سرت زده افتاد یگفت چون مجرد موندیامشب بهم م

 به تجرد داره؟ یربط یو چاق  یآخه بگو مگه الغر یالغر

 امیونه رو تحمل کنم، گفتم چند روز بتونم اون خیگه نمیمن د

 . ؟یینجایدونستم تو اینجا نمیا

 جفتک یفقط مثل خر دار یخوشبخت یلین تو خیریش -

 .یندازیم

 شود: منیاسر درشت می ین از لحن و گستاخیریچشمان ش

 ؟یخرم؟ تو با من بود

 گه خانوادهیقا با تو بودم دیدهد: دقیت سر تکان میاسر با جدی

 شتر دوست دارنیدا هم بیدوستت دارن تو رو از شم یلیخ یدار

 یمارستان ولیتو کما پدرت بخاطرت اومد ب یاون شب که رفت

 ن خر جفتک بنداریدا نرفت بازداشتگاه اون وقت تو عیبخاطر ش
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 .خود دعوا راه بندازیب یزایو سر چ

 ستد: تو خجالتیامیکند و ین دستانش را مشت میریش

 ؟یابو برداشتمیدید؟ دو بار به روت خنیکشینم

 .ل ازت بزرگترمازده سای -مودب باش من ده -

 اشونپارتنر یتشون مثل تو حاملگآره همه که مشکال -

 .ستین

 .زر زر نکن یدونیکه نم یزیچ یدرباره -

 گف تیدا میش پسر بی شخصیتی یگم تویه مگه دروغ میچ -

رونت کرده از خونه چون چشمات بد یت بخاطر دخترش بییزندا

 . رخهمیچ

 اریاخت یکشد و ب یبلند م یاد یستد و فریایاسر با خشم می

 گه جوابتو بدمیا جور دی یشیبرد: خفه میدستش را باال م

 .نجایرون از ایاحمق گمشو ب یدختر ه

 وبخاتونه برام حرمت د اره وگرنه بلد بودم تو رو خ ینجا خون هیا

 .الل کنم
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 شود تندیم لرزد، خودش هم متوجهین از بغض میریش یچانه

 . رفته است

 شود، پدرش آن شب اعصابشیم یش از چشمانش جاریاشک ها

 دداده بو یش او را از خونه فراریخته بود و با حرف ها یرا بهم ر

 .خته بودیاسر ریو او تمام خشمش را بر سر 

 ....اسر من... منیرود: آقا میچند قدم جلو 

 از خانه خارج دهد ومیبرو بابا تکان  یاسر دستش را به معنای

 .بنددیشود و در را با شدت میم

 ند وینشمین یزم یرود و با رفتن او روین تا پشت در میریش

 . کندیه میگر

 .شودمیل بلند یموبا یصدا

 بغض آلود یدهد و با صدامیمادر جواب  یدن شمارهیبا د

 .دا مانده استیش ید که خانهیگویم

 کند، منصور آنیرا قطع م یمه آسوده گوشین یالیمادرش با خ

 نا روا از یان خشم حرفید در میترسین بود و میشب خشمگ
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 .ن را حساس کندیریدهنش در برود و ش

 دنیاندازد و با دیبه اتاق م یمنصور برآشفته و نگران نگاه

 !بود؟ یپرسد: کدوم گوریهمسرش م

 .دایش یرفته خون ه -

 کند و به تراسمیده د و با اخم اتاق را ترک یتکان م یسر

 .زندمیآتش  یگاریرود و سیم

 یپشت تلفن منصور با اعصاب  یاز بعد تماس محمود و حرف ها

 .ن پرخاش کرد و او را از خانه راندیریخته به شیبهم ر

 کند. با یساعت را نظاره م یند و با نگرانینش یک گوشه می

 .رود یاز جا برخاسته و به سراغش م ییرایبرگشت منصور به پذ

 بهت گفته که از سر شب تا حاال مثل مرغ یچمنصور محمود  -

 !؟یسر کنده شد

 شهاب و مسعود افتاده شراکت شون بهم خورده؟ یبرا یاتفاق

 .ندینش یکاناپه م یدهد و رو یسرش را تکان م

 .داشتند یف سنن  سال اختالیریشهاب و ش
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 داشتند و ییا آمد آنها سن و سال باالین به دنیریش یوقت

 .د از دخترشان مراقبت کننیطور که با نتوانسته بودند آن

 ر لب سورهیاندازد و زیم یبه دلش بدجور بد آمده است صدق ها

 .خواندیم

 فرو یکیمه گذشته است و خانه باغ درندشت در تاریشب از ن

 .رفته

 وزش یوار اتاق افتاده است و صداید یاط رویه درختان حیسا

 .اندازدمین یریباد ترس را به دل ش

 یکشد و به خودش بابت آمدن به خان هیصورتش م یرو پتو را تا

 .فرستدیدا لعنت میش

 دهدیخورد و قسمش میروح خاتون م یبرا یر لب فاتحهایز

 .چشمش ظاهر نشود یجلو

 ک یغ یج یبه خودش است که صد ا ییر لب در حال ناسزا گویز

 .کندیگربه و برخوردش به پنجره وحشتش را دو چندان م

 .کردمید با بابا لج میجا کردم نبایم بخدا غلط کرد یا -
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 .داردیبزرگ بر م یک چاقو یرود و  یاز ترس به آشپزخانه م

 طالق م یکیدن تاریاندازد و با دیاط میبه ح یدزدک ینگاه 

 . بنددیچشمانش را م

 .ا بهم رحم کنیم. خدایبسم اهلل الرحمن الر ح -

 از ترس رود چشمانش رایم ییرایلرزان به سمت پذ یبا قدم ها

 . بنددیم

 .زنشو نداشتم یعمو هرچند حوصل ه یرفتم خونهیکاش م -

 .کهینجا چقدر تاریخدا ا یوا

 ین ها یخانه را روشن کند که با سر به س یخواهد المپ هایم

 .کندیسخت و سفت برخورد م

 یرو  یکشد و همان لحظه دستان مردان هامیاد یار فریاخت یب

 .س منم دختریند: هینشمیدهانش 

 .لرزدمیکند، هنوز بدنش از ترس یچشمش را باز م یال

 در هم و اخم آلود مقابلش ییابروها یخندان ول یاسر با نگاهی

 .ستاده استیا
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 ؟یچرا برگشت -

 .دیگوین را با ترس و لرزش میا

 دمد: جا گذاشته بو یگویش را باال آورده و مید ها یاسر دسته کلی

 .پشت در آپارتمانم موندم

 .دمیترس -

 .ستادهاندیهم ا یکم رو در رو یبا فاصلها

 هت کنمیسر شبت تنب یدم، حقت بود بخاطر اون حرفایفهم -

 . و حساب شده تر بترسونمت

 :د یگو میمظلومانه  یرا کنار گذاشته و با لحن ین لجبازیریش

 هت استفادهیخواهرم عل ید از حرفا ید نبایغلط کردم. ببخش

 .کردمیم

 .یدیخوبه که فهم -

 .کنممیخواهش  ید بگیبا -

 .ستمیمن اهل تعارف کردن ن -

 ؟یریشه برام آژانس بگمی -
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 دهمید، لطفا بمان قول میوجودش بگوهمه یخواهد با یاسر می

 تلخ و یین تنهایسوء نداشته باشم بمان بگذار ا یتیقصد و ن

 .شبم بگذرد یطاقت فرسا

 یبرا یمحمدیاسیندرد و دل نه  یهست برا ینیاسمیبمان که نه 

 . رش نوازگرم شودیکه دستان پ یبرادرانه نه خاتون یهمراه

 .ردیرود تا اشتراک بگیبندد، به سمت تلفن خانه میاما لب فرو م

 یع برایافتد و سریراهن بازش مین هم تازه نگاهش به پیریش

 .کندیدن لباس مناسب به اتاق پا تند میپوش

 .بوده کیمه تاریخانه ن یکند که فضایباز خدا را شکر م

 نگرد،یاش میگوش یغم زده دوباره به صفح ه یاسر با دلی

 .گذاشته بود مالقاتام داده بود و قرار یناشناس پ

 آورد آنها را درمیاد یدا نکردن مانتو و شالش به ین با پیریش

 .در آورده و جا گذاشت ه ییرایپذ

 .ش نشسته است یدرست کنار لباس هااسر یرود، یبه آنجا م

 .رودیکشد و به سمت مبل ممیلق تاپش را باال  یقهبا خجالت ل
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 ن چشمانش را بسته و سرش را بهیاسر بعد از درخواست ماشی

 ه دادهیمبل تک

 شالش بلند شود که در ید از رویشود تا به او بگوین خم میریش

 .شودمید باز یبا کل ییرایپذ

 شود و نگاهش در نگاه متعجبیاسر باز میهمان لحظه چشمان 

 .لد قفیس

 .ندیبیدر م ین را جلویاسیدا و محمدیگردد و شمیبه عقب بر 

 یجد ین با نگاهیاسیمحمد یدهد ولمیم سال یدا عادیش

 . کشدیش خط و نشان میبرا

 .اندازدیسرش م یع عقب رفته و شالش را روین سریریش

 پانچو یعادت مانتو یو تنها از رو یر ارادیاسر هم به صورت غی

 .اندازدیمن یریدوش ش یاش را رو

 !د بچه هایینجاید: ا چه خوب ایگویدا با لبخند جلو رفته و میش

 .ستادهیو ناراحت ا یهمان طور جد ین ولیاسیمحمد

 .اندازدین مییشود و سرش را پامیاسر از نگاهش شرمنده ی
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 ین موقع شب اومدیرود: چه طور این میریدا به طرف شیش

 نجا؟یا

 اسریدونستم آقا ینمشود: ین حاکم مین متوجه جو سنگیریش

 .نجاستیا

 تشیدهد، جذبه و جدیرون مین بین نفسش را سنگیاسیمحمد

 ر گذاشتهیهمه تاث یده رویمخصوصا حاال که ابرو در هم کش

 .است

 جون من برم براتون یستد: آبجیاین میریدا شیبا نشستن ش

 .دیراه هست یزم حتمًا خستهیبر ییچا

 ماه عسل خوش گذشت؟ یراست

 د؟ین موقع شب برگشتید: چرا اپرسیاسر می

 ن نه اهل متلک بود نه طعنه وگرنه در ته دلش بودیاسیمحمد

 !م؟یشد شبتون رو خراب کرد ید: چیبگو

 زند: چرا شما دو تا نا محرم رویصاف و پوس کنده حرفش را م

 خونمیخاتون که توش نماز م یخودم خون ه یخون ه ید تویبا
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 نم؟ید با هم تنها ببیبا

 !گناه دارن محمدیاسینشود: یزده م دا بهتیش

 .دید ببخشیاندازد: درسته سین مییاسر سرش را پای

 .رمیم بگیخته بودم نتونستم درست تصمیامشب انقدر بهم ر

 از یلیخ یاندازد: چشم رومیبه او  یجد ین ن گاه یاسیمحمد

 تو یخوب بدون حق ندار یکردن هات انداختم ول یجوون

 .یدلت خواست بکن یئلم هرکارکه براش حرمت قا یخون ها

 د حاج خانمید. شمام که شدید گفتم اشتباه برداشت کردیس -

 .د جناب بازپرسیکنید قضاوت نا به جا میدار

 اسر حرفیستد: یامیهم  محمدیاسینزد، یخمیش بر یاز جا

 .گوشت کن یزهیامشبم رو آو یها

 رو یخوایوجودت هست و م یکه ت و یزیگم اون چ یبرادرانه م

 .ریاد و از گذشته ها فاصله بگیه دست بب

 گه همینده ت دیتو گذشته بوده تموم شده بچسب به آ یهرچ

 .نباش یدونیکه م یدور و بر اون یومدیبا خودت کنار ن یتا وقت
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 که پدر و ییگردد عقب: هر وقت تونستم از گناه اونایاسر بر می

 . کنمینده فکر میمادرم رو ازم گرفتن بگذرم چشم اون وقت به آ

 .کندمین آنجا را ترک یسنگ ییبا قدم ها

 شود و رو بهین مینکه تند رفته خشمگیاز ا ین کمیاسیمحمد

 .رم بخوابممید : من سر درد دارم یگویدا میش

 خواهد دنبالش برودیکند و ممیدا نگران نگاهش یش

 یبخاطر رانندگ یا خوبم فقط کمیکند: نین اشاره میاسیمحمد

 .ن برسیریسر درد دارم به ش

 د ویآمی ییرایبه پذ یچا ینین با سیری، شمحمدیاسینبا رفتن 

 کند : رفت؟یند بغض میبیدا را آنجا میفقط ش یوقت

 افتاده بود؟ یآره اتفاق  -

 .کردم یک ک ار بدیدا من یش -

 شده؟ یچ -

 وهو از زبونم در رفت گفتم تیجر و بحثم شد، اسر یمن با آقا  -

 .یخوندهات نظر داشتو به خواهر بی چشم رویی 
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 من ین تصور اشتباهه حاج خانم بوده ولیا یدونم تو گفته بودیم

 .عش کنمیضا یجوری مت عقلم کم شد و خواستیتو عصبان

 

 

 .کنم یبد شد وقت نکردم ازش عذر خواه یلیخ

 منم ی؟ حاال اون دربارهیبود کرد ین چه کارین آخه ایریش -

 . نهیگه عروسمون خبر چیکنه و میبد فکر م

 زنم و ازشی. به خدا فردا زنگ م ید آبجیشکند: ببخشیبغضش م

 .کنمیم یعذرخواه

 یین چایدهد: حاال غصه نخور امیش را ماساژ یقه هایدا شقیش

 کنه. فردا حتمایدرد م یار بخورم سرم بدجو ریخ نکرده بیرو تا 

 ن پسر به گردنمون حق دارهیکن ا  یام بده معذرت خواهیبهش پ

 د بار کمکمون کردهتا حاال چن

 .گذارد: چقدر پررنگهیرا مقابلش م ینیس

 .ن کمرنگیاسیآقا  یخوردیشه پر رنگ میتو هم -
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 ست تپشین برام خوب نیدارد: حاال کافئمیاستکان کمرنگ را بر 

 .رمیگیقلب م

 اندازد: آهان خبین که فکرش مشغول است، ابرو باال میریش

 .خومین من رو بخور منم جاش دو تا فنجویاسیمال 

 .بهت نگفتم امشب با بابا جر و بحثم شد یراست

 ؟ینه سر چ -

 گه خراب بود به منید یر داد، اعصابش از جایبهم گ یخودیب -

 .تموم شد یلیک سیر داد و بحث رو کش داد تا آخرش با یگ

 ن کارا؟یوا بابا و ا -

 ر سهیدونم چرا از سر شب تو لک بود بعدم به من گیاهوم نم -

 .دچ دایپ

 کرده؟ ید باز شهاب خرابکار یشا -

 ک شده،یکه داشت رو با مسعود شر یهاینه بابا شهاب ته سرما  -

 نبزن یکه قرار بود با هم شراکت یدر واقع بابا و عمو اون مغازها

 خوا نمیختن یله ریوس یک سرمیرو دادن شهاب و مسعود اونا
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 .فروشگاه بزنن

 . ن بار شکست نخورنیچه خوب خدا کنه ا -

 .ندینشیز میپشت م

 

 

 گفت ازیداد و میام میاش پیناشناس مدتها بود به گوش یمرد

 نهفت ه است ییاش خبر دارد و در گذشته ها راز هایه پدر یارث

 .ان بگذاردید او را در جر یکه با

 به زمان یدار دارد که توجهیآن د یجان برایآن قدر استرس و ه

 .آمدنش نکرده بود

 که مدتها ید و منتظر آمدن فرد ناشناسدهمیاسپرسو سفارش 

 .ندینش یدارش را داشت میبود انتظار د

 ن یراهن آستیک پیستد، یکامیمقابلش  یاه پوشیمرد قد بلند س

 .هم رنگش یده با شلوار پارچ هایپوش یکوتاه مشک

 . ونسیکند : میبا بهت زمزمه 
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 و آن چروک میجوگند یش پر، موهایبا وجود آن ته ر یحت

 او را یتوانست به خوبیاش هم میز کنار چشمان مشکیر یها

 .بشناسد

 او جست و جو یشتر از آنکه شباهتش به خودش را در چهرهیب

 .شودیش میکند متوجه نگاه آشنا

 

 

 و یمشک ینافذ با دو گو ید بود، همان نگاه پر جذب هیه سیشب

 .قیعم

 ه یشب ین و اندکیریه مادرشان شیگفت او شبیشه میخاتون هم

 انیچگاه اسم او را به میه یاش شده است ول یمحمدعل ییاد

 .اورده بودین

 یش بود، درست مثل مردهاین انسان زندگیاو فراموش شده تر

 کردند و حاالیکه بعد از به خاک سپردنش همه او را فراموش م

 .ستاده استیآن مرده زنده شده و مقابلش ا
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 .پسرم یکردم منو بشناسیفکر نم -

 . خودش است یه صدایشب یادیو زا یلعنت یصدا

 :دیگویچفت شده م یکند و با دندان هایدستانش را مشت م

 د کنارم یکه با یسال روز و شب  یشناسمت اندازهیخوب م

 .یو نبود یبودیم

 

 

 یان پسر حاج کاظم برادر زادهیونس محمودیشناسمت یخوب م

 .حاج صادق خالفنا 

 چ وقت فرام وشیرو ه یمن و مادرم زد یکه به زندگ یگند

 ...کنمینم

 .ینیمن و بب یو بخوا یبرگرد یکردم جرئت کنیفکر نم

 یک پسر بچهمیباهات رو داد مالقاتن بار که درخواست یاول -

 یاز حضورت نداشتم و کس یتا قبل از اون اطل ع یساله بود 

 ....یبهم نگفته بود زندها
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 . دنمید یتو رو آورد برا ید ممدلیس ییدا

 و اون ین بار که منو با لباس زندانیزند: اولیم تلخ یپوزخند

 ..یدیازم ترس یدیبت دیکل و هیه

 .اورده بردیتو رو با خودش ن یکه ممدل یه کردیانقدر گر

 برد: حق داشتمیش را باال م یصدا یستد و کمیایبا خشم م

 .ده بودم یبترسم چون قاتل مادرم رو د

 .بودم یمن مادرت رو نکشتم، خودمم قربان -

 

 

 ه؟یسال متوار  یکدوم قربان -

 . مهیز رو درست بشنو نه نصفه نین و همه چیبش -

 .ونس خانیست ین من و تو نیب یحرف -

 شود: بخاطریر دست پدرش میخواهد برود که دستانش اسیم

 .ن صبر کن و بشنویاسیمحمد

 .کندیرفتنش را سست م ین پایاسیدن اسم محمدیشن
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 .ز رو بگویبگو همه چد:  یگویم یند و با کلفگینشیم

 پدرت یحرف ها یرم تا آخر پایخوام ازت قول بگیقبل گفتن م -

 . یو بلند نش یبمون

 :دیگومیادبانه  یب یبا لحن

 بگو -

 ا رفت، پدرم تو روستا چندیبچه بودم پدرم از د ن یلیخ یوقت-

 .ک حجره تو بازارچهیداشت و  ین و اراضیهکتار زم

 

 

 م، مادرمون هم سریرپرست شدس یبعد مرگش من و مونس ب 

 .سال نشده شوهر کرد و ما رو گذاشت به امان خدا و رفت

 نبود از اموال من دو تا یمونس  سالش بود من  سالم، کس

 ...انیکنه جز عموم حاج صادق محمود یم نگهداریتیطفل 

 ک یکوچ یتو تجارت نداشت همون حجره یعمو که سر رشت ها

 نیپر کرد و زم ینیخانواده حس یها ما رو با طاقه پارچه یموروث
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 .رو به امون خدا رها یپدر یها

 م ینمون تقسیاورد ب یما در م یاز حجره یماه به ماه هم هرچ

 .کردیم

 . مینکه  سال گذشت و من و مونس بزرگ شدیتا ا

 شد و نصف اون حجره رو عمو ینیحس یمونس عروس خانواده

 .ه کردیفروخت و براش جهز

 .شد سهم االرث من اما بهم ندادشیهم مپول  یگهینصف د

 د اون همه پول رویترسیبودم و عمو م یطونیمن پسر شر و ش

 .بسپاره دستم

 

 

 ن شرط گذاشته بود هر وقت آدم شد و زن گرفتم بهمیهم یبرا

 .بخشهیسهماالرثم رو م

 نبودم سر و گوشم یارم پسرم. من پسر اهلیسرت رو درد نم

 شرط عمو رو شنفتم یوقت یم ولطنت بودید و دنبال شیجنبیم
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 .افتادم دنبال ازدواج و زن

 ن رو حامله بودیاسیمونسم که اون وقتا محمد یانقدر به آبج

 .نیریش یاد خواستگاریتا قبول کرد برام بیاصرار کردم که نها

 سالمن عیریعاشق ش یاولش بخاطر شرط عمو بود اما کم کم طور

 .تهوفیشدم که اجازه ندادم خم به ابروش ب

 یزندگ یه م و اون حجره شد پشت قبالین عقد کردیریمن و ش

 .مون

 فیف و صد حیچقدر اون روزا خوشحال بودم و خوشبخت اما ح

 .به اسم احسان فتاح اعتماد کردم یکه به کفتار صفت

 م بودیکه سهم االرث پدر یین هایزم یک شدم تا تویباهاش شر

 .میساخت و ساز کن

 

 

 اون یم به ساخت و ساز تویشروع کرد من بهش اعتماد کردم و

 ...ن هایزم
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 .میاما جواب اعتمادم شد آشوب و عذاب تو زندگ

 پدرش جلب یدن اسم حاج فتاح به صحبت هایاسر با شنیتوجه 

 مانگنکه تا سالها یافتد و ایخاتون م ین هایاد ناله نفر یشو د. یم

 .ا رفته استیکرد پدرش هم با مادرش از دن  یم

 !ستاده؟ین ماجرا ایا یح کجاحاج فتا -

 .کندیکشد و با خشم دندانش را مشت ممی یآه

 هیمن سهم زنش زک یموروث ین هایکرد زمیال میفتاح خ -

 یچ ملک و املکید حاج صادق از خودش هیفهم یاست. وقت

 .دیسه چیمنه برام دس یهین ها ارثینداره و اون زم

 فتاح یها ن ها هم متوجه حسادتیزم یهرچند قبل اون ماجرا

 ین شده بودم ولیریخودم و ش یو خوشبخت یو زنش به زندگ

 

 

 نارو ینجوریکم ایریکردم، از دوست و شیفکرش رو هم نم

 . بخورم
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 جنگ برام پاپوش درست کرد که من تو یشلو غ یتو اون روزا

 .با منافق ها نقش دارم یاحتکار و هم دست

 یدونست بیه مک یته افتاده بود دنبالم و من با کمک ممدلیکم

 .گناهم تونستم فرار کنم

 نکه بهم خبریبودم تا ا یمتوا ر یلب مرز یکوها یک مدت توی

 .مار شدهیمان کرده و سخت بین زایرید شیرس

 ضش کردهیکه روش بود سخت مر یو روان ینبود من و فشار روح

 .بود

 . گرفتممیدنش رو ید یبدجور دلتنگش بودم، بهونه

 نبود تا دستم بهش بند یه بود و کست هم جبهییاون وقتا دا

 .دن زنمید یباشه و ازش کمک بخوام برا

 ین رو برا یرین خان پدر بزرگت خواستم شیاسیناچاراً از محمد

 .یشهر لب مرز  یاره تویدنم بید
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 اصرار من و خودش بود باعث شد یکرد ولیاولش قبول نم

 .ن خان قبول کنهیاسیمحمد

 آمدنش رو به یماجرا یا سادگمن ب یباین مهربان و زیریش

 ه رسوند و اون ها هم بهیه و مرضیزک یعنیطه یگوش اون دو افر

 .فتاح رسوندن یگوش حاج

 .میگذاشت مالقاتک رودخونه قرار یلب  یکوهستان یروستا یتو

 ده شدهیزرد و رنگ و رو پر یماریو ب یردهین بخاطر ش یریش

 .بود

 .از اون داشتمبدتر  یحال یمن بخاطر فرار و در به در

 ن یرین بود اون روز من شیریدار من و شین دیاون روز نحس آخر

 ک لحظه رهاشیخواست یرو در آغوش گرفته بودم و دلم نم

 . کنم

 همون روز و لحظه قصد کرده بودم تو و مادرت رو هم با خودم

 .ببرم
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 از راه یمرز یکنم، مامورا یمم رو عملینکه تصمیاما قبل از ا

 . دنیرس

 که از حضورش خبر یاسر بهت زده و با حب و بغض به پدری

 .نگردیه بود میشه در سایهم یدارد ول

 ...دن ویشود : مامو ها از راه رسیعضلتش منقبض از خشم م

 خواست از من دفاع کنه و اجازه نده منو با خودشونین میریش -

 . ببرن

 .ک رودخونه بودیاون کوهستان  یم و انتهایکوهستان بود یتو

 هم. قصد داشتم خودم رو بندازم تو رودخونیر شدیبا مامور ها درگ

 .ک مامور تفنگش رو بهم نشونه گرفتیو 

 ن دست اون رو گرفت تا نذاره منو با گلوله بزنن که ماموریریش

 ک صخره برخورد کرد و بخاطر یهلش داد عقب و اون با شدت به 

 کرده که بهش برخورد یشدن سنگ یسست بودن سنگ ها و خال

 .دره یبود پرت شد تو
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 رود یمن انداختن خودم تو یر اراد یاون لحظه تنها واکنش غ

 .ر من اومده بودیبود چرا که حکم ت

 اسر چنانی یشود، رگ و پیحاکم بر فضا م یسکوت خفقان آور

 .هر لحظه امکان دارد سکته بکند ییباد کرده که گو

 یفیرده بود و بدن ضعا آویمار بود، تازه تو رو به دنیمادرت ب -

 .کرد منم از دره پرت شدم و مردمیفکر م یداشت از طرف

 امرزت گفت برام که مادرت نتونست دوامیخدا ب یین ها رو دایا

 که وزن موقع ییمادر تو یب یا رفت و تو موندیاره و از دنیب

 .د به زنده موندنت نداشتیام یتولدت انقدر کم بود که کس

 غضش شود و غرور احمقانه را کنار گذاشتهتواند مانع بیاسر نمی

 .دهدیش را میشدن اشک ها یجار یاجازه

 .کشدیگر خشم در وجودش شعله میبار د

 کارگاه فرش یغصب ین هایدهد: فتاح تو اون زممیپدرش ادامه 
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 سهم یفرش راه انداخت و حجره یو بعده ها کارخون ه یباف

 یمرض یردونم چجوید به شوهرش و پسرا و نمیمونس هم رس

 .با دوز و کلک اون حجره رو مال خودش کرد

 

 

 ه سر عذاب وجدان مرگیدم، که مرضیمن بعدا از خاتون شن

 تو رو به عهده یسرپرست ین و جا باز کردن تو دل حاجیریش

 .کنهیالش اشتباهاتش رو جبران میره و به خیگیم

 ؟یر شدیشد دستگ یچ -

 یانه زندگیمخفن یکُرد نش یلب مرز یروستا یمن شش سال تو

 .کردمیم

 اونجا عاشق شدم و ازدواج کردم، البته سخت گذشت تا با مرگ

 .ام و بتونم عاشق بشمین کنار بیریش

 و رفت دنبال عشق یال پسر بدبختت شدیخ ین بیهم یبرا -

 خودت؟ یو زندگ
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 اومدم دنبالت یدم تو سالمیفهم ینه پسر من  سال بعد وقت -

 یت و خاتون بود ییدا یان دلبست ه، تو چنیاما تو منو نخواست

 .به بودمیک غریکه من برات 

 م رو به اثبات برسونم ویگناه یدو سال زندان رفتم تا ب یمن حت

 .یایبا من ب ینشد نخواست یتو رو با خودم ببرم ول

 

 

 ورفتار سرد ت یدنت ولیومدم به دیران مید به ایبعده ها هم هر ع

 .هات منو دلسرد کرد یریو گوشه گ

 مثل تو محروم یمونم که خودم رو از داشتن نعمتیهر چند پش

 .کردم

 زان شدهیه که از پدرش گریدم درد پسرم چیفهمید میمن با

 .مثل کبک سرم رو کردم تو برف و ازت دور تر شدم یول

 و اون یموروث ین های؟ زمیچرا دنبال کار فتاح رو نگرفت -

 .کارخونه
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 .ستیر ممکن نیغ ین ها سخته ولیبرگردوندن اون زم -

 ن ها رو سند دار کرده بودیخدا رو شکر پدرم قبل مرگش اون زم

 .و سند ها دست منه

 ن ها متعلق به مونس و بچه هاشهیمطابق قانون نصف اون زم

 .گرش من و بچههامینصف د

 !کرد؟یصحبت م ید، بچه از چه کسیآیاسر با تعجب باال میسر 

 .نا دخترمید: ژیگویزند و ممیتلخ  یونس لبخندی

 

 

 . دهدیماسر یخارج کرده نشان  یگوش یعکسش را از تو

 که ییدر تمام سالها یعن یکند، میاسر با حب و بغض نگاهش ی

 !ک خانواده داشته؟یکرده پدرش می یزندگ ییاو در تنها

 !کار؟ینجا چیا یپس درست حدس زدم، حاال اومد -

 جان اسریرد: یگمیپسرش را در دست  یخ زدهیونس دستان ی

 خوام اونینا نمیژ یبرا یزم، من حقیاومدم جبران کنم عز
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 یه  یبه ارث یازیشه و نیل موفق میک خانم وکیخودش داره 

 .پدرش نداره

 تونستم تحمل کنم پسرم تو شهر خودش و از حقینم یول

 .خودش محروم باشه

 خوام اجازهمیبهت گذشته ن یدم چیر نظرت دارم و شنیه زیمدت

 .اون نامرد زخم بخوره بدم پسرم هم از

 !د؟یکنمی یاالن کجا زندگ -

 .میشه برگشتمی یسال  یم ولیفرانسه بود یک مدت طوالنی -

 

 

 است نه نفرت گذشته یدهد، حسش به پدرش خنثیسر تکان م

 که یزیک پسر به پدر را اما چ ی یرا دارد و نه عشق و علقه

 .ز است، انتقامیک چیکشد تنها یدرون وجودش شعله م

 یشود پر از راه که گاهیپر از نقشه م یک هزارتویرش مانند س

 .سر انجام است یب
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 زش رایشکست عزیشد، کمرش را ممیک ید به فتاح نزدیبا

 .کردین ها را مشخص میف آن زمیگرفت و بعد تکلیم

 خودم یشام دعوتت کنم به خونه یه امروز برایادیز یخواست ه -

 .و همسرم کژال؟

 دلتنگ یلیخ یلیدهد: خیزده ادامه مذوق  یسپس با چشمان

 .ن هستمیاسیمحمد

 خود؟ یشده برا یرمردینم حتما پیمحمدحس

 .الم بودس  -ا اومد من حدودا  یاون وقت که به دن

 داً ازدواجید هم جد یستم، س یو شام ن ینیمن اهل شب نش -

 .بزنم یتونم از جانبش حرفیکرده نم

 

 

 : دیگومیتلخ  یا لبخندده باشد بیرا نشناسر یپاسخ رد  ییگو

 نکهیم با ایا ق بودیبا هم ع یلیخ یگفتم ممدلیت مییمن به دا -

 .قم رو داشتیازم بزرگتر بود، حکم برادر و رف
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 .دمیدنش اما ترسیام دیخواستم بیم یلیامرزه خاتون رو خیخدا ب

 رزن نگاه کنم ویپ یدم تو چشم هایکشیمن خجالت م یدونیم

 که یخودم رو دارم در حال یزندگ بگم ازدواج کردم و زن و

 .دهیر خروارها خاک خوابیدخترش ز

 یمرز  یر مامور هاین نبود حتماً منم اسیریش یاگه فداکار

 تونستم ثابت کنمیشدم و نمیکشته م یا با گلولهایشدم و یم

 .گناهم یب

 دنش را داردیکه حسرت د یاد مادریشود، با یاسر تر میچشمان 

 .مانده یذهنش باق  یاو در پستو محو از یریو تنها تصو

 .نمیمونس رو بب یخواد بچه هایدلم م یلیخ -

 مونس یآبج یادگار هاین تنها ین و محمدحسیاسیمحمد

 ...نمیریادگار شیمرحومم شدن، تو هم تنها 

 

 

 .شهید صحبت کنم راستش من هنوز باورم نمید با سیبا -
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 !م؟یبا هم قدم بزن یخوایم -

 .ونس خانمیتنها باشخوام یاالن فقط م -

 امکیدهد: آدرس خونم رو برات پیکشد و سر تکان میم یآه

 .دارشم یار مشتاق دیدنم بین رو حتماً به د یاسیکنم محمدیم

 یکند. لحظهیستد و با مکث پدرش را ترک میامیصدا  یاسر بی

 سالهاش محکم  ییز بخاطر تنهایخروج از کافه در دلش او را ن

 .کندیم

 رونیب یریبحونه نمدا بدون صیش -

 .کندیچ به دستم داده و مقنع هام را مرتب میک ساندو ی

 هکه قراره توش دور ین اجتما عیس اون درمانگاه تامیمن با رئ -

 .د کردم مراقبت باشنیدارم تاک ییآشنا یبگذرون

 یریخطرناک نم یه کارایو بق یولوژیو راد یعکس بردار یبرا

 تایو نها یکنیت میزیو ماریو ب  ینیشیک گوشه میها فقط 

 .یکشیدندون م

 . دمیاط کارا رو انجام میزم گفتم که با احتیباشه نگران نباش عز -
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 .تو دل خطر یریم یشه نگران نبود؟ داریمگه م -

 جان من فقط قراره دندون بکشم و کمک دست محمدیاسین -

 چین کارا هیرم، ایاد بگیاستم و ازش کار یک دندون پزشک بی

 .نداره یکدوم خطر

 .کنهین رفت و آمد آدم رو نگران میهم -

 رونیبوسم و با آرامش بیزبرش را م یبعد خوردن لقمه گونه

 .رومیم

 .ار خرسندمیکنم بس یخونه باغ زندگ یستم توینکه مجبور نیاز ا

 ن خاطرات رایادآورد بهترمیین خانه باغ را دوست داشتم برا یا

 .به ارمغان آورده بود

 کار ین اجتماعیمارستان تامیمدت  ماه در ب یقرار بود برا

 ن بودیاسیان محمدیمارستان از آشنایس بییکنم، خوشبختانه ر

 .راحت تر میام کیط کاریالم را بابت شرایو خ
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 از یدن صف شلو غیشوم با دمیمارستان که یط بیوارد مح

 شومیا لهجه بودند متوجه می یماران که اکثرا با لباس محلیب

 د دستین حاال بایشده ام و از هم یلوغ و پر کارط شیوارد مح

 .به کار شوم

 است اجازه یکه در دوره کارآموز یک داندان پزشکیبه عنوان 

 انجام دهم و فعل کارم محدود یم عمل جراحینداشتم مستق

 .یماران تحت نظر پزشک اصلینه از بیشد به معا یم

 همو مشاوره  یسیو مقاله نو یسیکلس زبان انگل یک سری

 .کردمید درنش شرکت میشد که بایبرگزار م

 کنمیدر را باز م یال یبا  بعد از ظهر است، با خستگیساعت تقر

 ک گوشه هلیکنم و یم میاز پا یحوصلگ یم را با بیو کفش ها

 .دهمیم

 .خوش شله زرد و گلب همه جا را گرفته یشوم بویوارد خانه م

 یحساب سر انگشت کیدهم. با یم را از شدت تعجب باال میابروها

 ن باشد چرا که او همیاسیتواند کار محمد یشوم نممیمتوجه 
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 .ن ساعت ها به خانه برسدید همیبا

 

 

 .رودیزعفران و گلبش مالش م یدلم از حس بو

 دن اجاق بزرگ لب گاز لبخندیشوم و با دیوارد آشپزخانه م

 رون را به تنیب یف هستند و لباس هایزنم. دستانم هنوز کثیم

 .مدار

 ک کاسه شعله زردیخوردن  یتوانم در برابر وسوس هیاما نم

 .مقاومت کنم

 کنمین و گلب و زعفرانش فکر میریف برنج شیبه طعم لط یوقت

 .پردیهوش از سرم م

 ز و ظروف شسته شده تعجبم دو چندانینک تمیدن سیبا د

 !نجا چه خبر بود؟یشود: ایم

 یشپزخانه ختن شله به آین ریدارم و در حمیک کاسه بر ی

 ه بازار شامیمشترک مان شب یک هفته زندگین یکه در ا یزیتم
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 .نگرمیشده بود م

 

 

 شود و قامت بلند نجمهیاط خلوت باز میهمان لحظه در ح

 .کشدمیمقابلم قد 

 .ده بودمشیشد ندیم یشوم، سه ماهیدنش ذوق زده میبا د

 زم؟یعز ینجمه جون خوب سالم -

 م؟دختر یخانم خوشگلم خوب سالم -

 !؟ین مدت کجا بودینجمه جون ا -

 .ک قاشق از شعله خوردمین حرف ین گفتن ایدر ح

 ن خونه روید ایکردم سین مدت برگشته بودم روستا فکر میا -

 کمک کردن به شما یشب زنگ زدن و گفتن برایپر یبفروشه ول

 .یاج داریبه کمک من احت یرمینجا گفتن شما سر کار یام ایب

 .خاتون شعله پختم تا پخشش کنمت یمنم امروز به ن

 ید و صدا زدن هایآیبر هم خوردن در م یهمان لحظه صدا
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 .یاسیمحمد

 ؟ ییدا کجا یش -

 . م تو آشپزخونهیینجایما ا -

 

 

 سالمزند: یم یدن ما لبخندیگذارد و با دیپا به آشپزخانه م

 .نجمه خانم یدا جان. اومدیش

 داخانمید شیس مسالست: ین را نگریاسیمحمد ینجمه با مهربان

 .یرفته سر قابلمه نذر یاومده اول کار

 اندازد و به سمتمیخوش رنگ در دستم م یبه من کاسه ینگاه

 .کندمیپا تند 

 .دا نخور شعله زرد رویش -

 .اندازدمیمتعجب به او  ینجمه نگاه

 یلیپرسم: چرا خیستم میمن هم که ابتدا متوجه ماجرا ن

 !خوشمزه است که؟
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 . ستیشما خوب ن ید: برایگویرد و میگمیص کاسه را با حر

 همان لحظه نگاهم به چشمان خندان نجمه خانم و نگاه پر

 ضینم: خب من برم لباسام رو تعویچیافتد و لب ورممیش یمعنا

 .کنم

 .یافتید: مراقب باش از پله ها نیگومین یاسیموقع رفتن محمد

 

 

 !د خانم بارداره؟یشنوم: سیآرام نجمه را م یصدا

 ش عاقبتیت هاین حساسیمانم جوابش را بشنوم همیظر نممنت

 .کندیدستمان را رو م

 محرم محمدیاسینست، من و ین یهرچند بنظر من اتفاق بد

 ین مدت به جاین اس ت که در ایماجرا ا یم و تنها بدیبود

 نیم. همید منتظر آمدن فرزندمان باشیگر با یک دیشناخت 

 .کوچک یمهمان ناخوانده

 اسر ویکه  ییخش شدن تک تک کاسه شعله زرد هاتا عصر و پ
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 .رومینم ییرایکردند به پذیه ها پخش میان همسایستاره م

 دارد و آن هااسر ید و یبا س یت خاصیمیستاره دختر خاتون ص م

 .زندیرا عمو صدا م

 یاعضاهمه یعصر همان روز هم بعد پخش شدن شعله زرد ها 

 .شوندین دور هم جمع میاسیمحمد یخانواده

 ن باعث شده استیاسیت محمدیخانواده و محبوب یبافت سنت

 ش ازیمشترکمان به ب یک هفته زندگیها در طول  ین دورهمیا

 .حد نرمال برسد

 

 

 به برادرشان یژهایو  یاسر که وابستگین و یاسمیمخصوصا توسط 

 .دارند

 هم ین تفاوت فرهنگید به اید در کنار تفاوت عقایکنم با یفکر م

 .عادت کنم

 حانه بهیک بار با دعوت ری ین سر جمع ماه یریمثل من و ش
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 من و یین رفت و آمد بعد جدایم که ایرفتمیشهاب  یخانه

 .ده بودین به حداقل رسیرام

 م ویبردیخچال او نمیحانه هرگز دست به یر ینکه در خانهیا ای

 .میگذاشتیبدون اجازه پا به اتاقش نم

 ن و دخترانیاسمیکند، یز فرق مینجا همه چیدر ا یول

 با من دارند خودشان در یمان هامین خان روابط صیمحمدحس

 زنند ویخچال و ظرف ها میپزند، دست به یآشپزخانه نهار م

 نیا یاز دختر ها یک یمنم مثل  ییکنند که گویرفتار م یجو ر

 .خانواده هستم نه عروس عمو و برادرشان

 

 

 ه قصد محبتاست ک ین رفتار ها چون از جانب کسانیتحمل ا

 ست و کم کمیاد سخت نیز یدارند نه دخالت و فضول یو دوست

 .شودیم یم عادیبرا

 : دیگوید که خطاب به زهره میآین راهرو مییزهرا از پا یصدا
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 اد. بنظرت بگم بهش؟یعمو گفت شب زنگ بزنم سپهرم ب 

 .هد مامان ناراحت بشیدونم واال شایاندازد: نممیزهره شانه باال 

 .میکم با هم آشنا بشید یمن و سپهر با یکه چ باالخره -

 .استرس زا است یم کمیدن سپهر برایروم، دین مییاز پله ها پا 

 عمو بودم، البته آن روز یکه من ساکن خانه یدر دوران نوجوان

 شد من و سپهر که درستیپدر بزرگ حساب م یها خانه

 طنت ویم، شیکردیاد میطنت زیم با هم شیهمسن هم بود

 نداشت اما یمن مورد ید خانوادهیکه از د یانها دیق یب یدوست

 .دانمین خانواده را نمیا ید اعضایاز د

 

 

 رسد دختر ها خودشان غذا را پخته و سفره رایوقت شام م

 .دهاندیچ

 ر و قارچ هم پختهیمن سوپ ش یمرغ و فسنجان و البته برا

 .بودند
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 آلفردو و ه کنم مثل پنهیخواست شام را خودم تهیدلم م یلیخ

 یو شلو غ یخستگ یرنگا رنگ ول یه کنار ژله هایچ اولویساندو

 ...دهدیآشپزخانه اجازه نم

 رسد و متعاقبیبه گوشم م یمردانه ا یو احوالپرس سالم یصدا

 مسعود است که مرا از یطنت سپهر پسر خالهیآن چشمان پر ش

 نید: به به ببیگویبلند م ییند و با صدایبیم ییرایآن طرف پذ

 . دا خلهیش یل. چه طوریطون فامینجاست دختر شیا یک

 .شودیسکوت در جمع حاکم م

 ن ما چرخشیدلخور زهرا ب یو کم محمدیاسین ینگاه جد

 .کندیم

 

 

 ن جماعتی، حاال من چه طور به تک تک ایامان از تفاوت فرهنگ

 یمیصم یکردم من و سپهر تنها دو دوست اجتما عیم یحال

 م؟یهست
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 .تو یدهم: ممنون خوبمیجوابش را  یع مصنو یبا لبخند

 یشه خوب نباشید: مگه میگوید و میآمیطنت جلو یسپهر با ش

 از اون رتبه دو یز خوش شانسیشه تو همه چیبل گرفته هم

 یر تا ازدواج با حاجیکنکورت بگ یرقم

 میدا با هم کنکور دادیکند : من و شمیاسر یسپس با خنده رو به 

 یکنیشون شدن  فکرش رو نمیمن رتب هام شد  هزار ا 

 .ن دختر کتک زدیچقدر من سر ا یحاج

 داید : اوه پس همه عمرت با شیگومیخندد و یاسر هم بلند می

 یخانم شده فلن تو شد خجالت بکش دختر یاس شدیق

 .فلن

 .میاق بودیبا هم ع یلیدا خیخندد : اره من و شیسپهر هم م

 

 

 هر تازه نگاهش به اوزند، سپیمتعجب به ما زل م یزهرا با نگاه 

 امد : احوال زهرا خانم یگویر لب میآرام و ز ییافتتد و با صدایم
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 چه طوره ؟

 .د: خوبم آقا سپهر یگویسرخ و خجالت زده م یزهرا با صورت

 .ستندیتن هم ن ین دو وصلهیشوم ایدر همان نگاه اول متوجه م

 یهست و سپهر پسر یو دختر صاف و سادها یخجالت یادیزهرا ز

 .فت خطه

 سرش یتار مو ها یاندازه ینکه نامرد و بد ذات باشد ولینه ا

 داشته و کل دانشگاه آزاد با پسر متمول حاجبا دخترا رابطه 

 .طهماسب سَر و س ر داشتند

 پسر شر و شورش یده برایجه رسین نتیحاال چرا اکرم خانم به ا

 .داندیهمچون زهرا انتخاب کند خدا م یهمسر

 یند شانه به شانهیبین خان را دور میدحسسپهر که چشم محم

 .ردیگیستد و دستش را میایزهرا م

 

 

 یر چشمیمن ز یشود ولیاسر پرت صحبت با ستاره میحواس 
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 .نگاهم به رنگ و وارنگ شدن زهراست

 کند،یشانه ام را لمس م ین رویاسیهمان لحظه دست محمد

 دهامیجذب پوش یک سرم هایک تونی

 . ختهیرون ریم از پشت شالم بیو موها

 .یایشه همراهم بیدا جان میش -

 .اندازدمیسپهر لبخند زنان ابرو باال 

 یر نگاه پر معنایروم تا از زمی محمدیاسینبا سرعت به همراه 

 .آنجا دور بمانم یاز آدم ها یبعض

 نیدا جان این گفت: شیاسیم . محمدیوارد اتاق مشترکمان شد

 ه ؟یچه سر و وضع

 زانو و یکه رو یو دامن کوتاه مشک یها ک سرمیبه تون ینگاه 

 ماندازمیم امتداد داشت  یر زانو هایکه تا ز یراه راه یجوراب ها

 ...دمیک پوشیه مگه؟ خوبه که جوراب و تونیچ -

 یزشته جلو  یدیپوش یجوراب راه راه یآخه مگه تو بچها -

 .نایبرادرم ا
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 ماندیف عقان تازه شروع اختالیگزم تا پرخاش نکنم، ایلب م

 .است

 داره مگه جوراب هام یکنم . چه اشکالین طور فکر نمیمن ا -

 .خوشگلن که یلیخ

 اتاق به یقد ینهیدر آ ید و من نگاه یگویم ین نچیاسیمحمد

 .اندازمیخودم م

 .نمیبیم نمیرادر در لباس هایا

 ؟یناراحت یبخاطر چ -

 . زندیر چانه میند و دستانش را زینشیتخت م یرو

 ست که تو جمع تو رویک ن یهر انقدر بهت نزداون پسره سپ -

 .خل صدا بزنه

 .گزم، پس حدسم درست استیلب م

 یم بر ا یک سقفیر یاالن که من و تو ز یدونین میاسیمحمد -

 ره؟ین حرف ها دیگفتن ا

 من ازش حرف یم، وقتیداشت یا تفاوت فرهنگیک دنیمن و تو 
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 کمیمنظور قاًیدق یه ولیشخص یاعتقادات هر کس یزدم تو گفت

 . بود ین روزیهمچ

 م و شوهرش فرهادمیم، مریبا هم دوست بود یلیمن و سپهر خ

 .پ مون اومدنیه اکیبعدا 

 باهاش یتیممین از اول صیهم یمسعود گوشت تلخ بود بر ا

 .مینداشت

 و رستوران یح و کافه گردیسفره شمال و تفر یما دوتا کل یول

 م. خانواده هامونیشتگذایشه سر به سر هم میم همیبا ه م رفت

 .گرفتنیبهمون نم یرادید و نگرش ایهم با وجود اون عقا

 رون منکریب یک شبه به خاطر طرز فکر آدم هایشه ینم

 .ندارم ییمون بشم و تظاهر کنم ب اهاش آشنایدوست

 کشد، سپس دوباره نگاهمیق و کشدار میعم ین نفسیاسیمحمد

 ره دختی. شبیبا نمک یلیبلند و راه راه خ ین جورابایکند: با ایم

 . یش میبچه ها 
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خته و ذهنت یکه اعصابت رو بهم ر ی: اوننمینشیخندم و کنارش میم

 ر کردهیرو درگ

 .نمتیبب ینجوریخواد ایت نداره، دلم نمیانقدر برام اهم

ت یت و حساسیانقدر حس مالک یچ کسیه یحاال رو دا من تایش -

 .تو دارم یرو نداشتم که

 تفاوت یحسادت و عشقم بهت نه پا یار پات رو بذین حساسیا

 .ده و فرهنگیعق

 یگهایا هر پسر دیاسر یت با سپهر، یقصد و ن یدونم تو ب یمن م

 به همونم حسادت یول یکنیرو باز م یلتون سر شوخیتو فام

 .کنمیم

 تفاوت یت تو بیمیتونم ن سبت به صمین م ید ا حمقانه باشه ولیشا

 بچه هاتدختر  قیافه یپ و یت  با نمک و ین خنده هایباشم. ا

 ؟یفهمید مال من باشه سهم من باشه م یفقط با

 .دهمیسر تکان م

 نیاسیکنار محمد یخستگ ین به بهانهییپا ی بعد رفتن به طبقه
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 هیشود و هم به بقیالش راحت تر مین طور خینم اینشیم

 .دیو راحت باش یمیمن با هم صم یفهمانم در خانه میمهمانان 

 چ وجه پا بهیامده است و نجمه هم به هیآن شب ن نب خانمیز

 شوم تا بعدیگذارد، ابتدا متوجه علتش نمینم ییرایدرون پذ

 ن پنهانیفهمم علت امین خان و دخترانش یرفتن محمدحس

 .شدن نجمه خانم چه بوده

 .ساله است و دخترش ستاره  سال دارد  ینجمه خانم زن

 ن، کناریق و غمگیعم یقد بلند و خوش اندام است با چشمان

 ریاست که نشان از تاث ییها ین خوردگیچشمانش پر از چ

 .روزگار بر جسم و صورتش دارد

 ک زنی یچشمانش به اندازه یاست ول یش بلند و مشکیموها

 .نیفروغ و غمگ یساله ب 

 کردین پچ پچ میاسیاسر آخر شب چه در گوش محمد میدانینم

 .ش را دگرگون ساختدا در فکر فرو برد و حالیکه او را شد

 .روندیخودشان م یموقع خواب نجمه و دخترش ستاره به خانها
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 ت تازه ساز بود کهییک سوین خانه باغ خاتون یپشت هم

 .ارشان گذاشته بودین در اختیاسیمحمد

 ت گریبرادرانه و حما ین با ستاره نجمه به نو عیاسیرفتار محمد

 به چشم خدمتکار بهن خانواده یا یچ کدام از اعضایبود و ابدا ه

 .کرندیآن ها نگاه نم

 شه قبل خواب دوش گرفتهیکشم به عادت همیتخت دراز م یرو

 .ده بودمیچیک حوله پی یم را الیبودم و موها

 .ت از من دوش گرفته بودین هم به تبعیاسیمحمد

 کشد.یکنارم دراز م

 .محمدیاسین -

 ..دا خانمینگاهش به سقف است: جانم ش

 تو فکر؟ یرفت گفتیم یچاسر ی -

 اسر بعد چند سالیزم، پدر یگذشته هامون بود عز یدرباره -

 .نهیخواد منو ببیران و میبرگشته ا

 .کردم پدرش فوت شدهیفکر م -
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 .م مونس یمنه، برادر مادر واقع یتن یینه پدرش زنده است و دا -

 مرحومت یته هم شوهر عم ه ییش پس هم داینید بب یحتما با -

 .بوده

 .داینگرانم ش یلیان راستش خیهشون گفتم آخر هفته بآره ب -

 چرخم: چرایبه سمتش م

 .زمیعز

 یرو برام از گذشته بگه که چهره ییقت ها یونس حقی ییترسم دامی-

 ش چشمم خراب بشهیدوستشون داشتم پ یلیخ یکه زمان ییآدم ها 

. 

 یق یگرفتن و ذات حق یینکه بفهمم اطرافم رو چه آدم هایاز ا

 .نم واهمه دارمیم ها رو ببآد یبعض

 ست که سرشو بکنهی؟ آدم کبک ن یتا ک یزم ولیفهمم عزیم -

 از داره به رفت و آمد و گرم گرفتن باینه آدمه نیتو برف تا نب

 .آدم دو رو یک سریر خواهش باشن نه یکه خ یانیاطراف

 ه یاز طرف خالهت زک یبیعج ییاون روز تو شمال من حرف ها
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 م تا تو رو ازیک نقشه بکشید یشوهرش گفت بانکه به یدم، ایشن

 ن باعث شد دورم رویگه همید  یزایچ  یلیمن جدا کنن و خ

 . نمیخوب بب

 .دشمن یرخواهته کیکه خ ید بدون یتو هم با

 یدر کنار خودت داشته باش یریم بگیبا چشم باز تصم یتا بتون

 .شون یا مثل دندون لق بکنیشون 

مادر  یر ترم، پایدرگ یلیول کن من خقب یدا ولیه شیمنطق حرفت -

 .شوهر خواهرم وسطه یوخاله و حت

 ن حرف ها رو از محلید : ولش کن ایگویمکث م یبعد از لحظات

 .دت بگویکار جد

 !جم هوات رو داشت؟ یآقا یبود یراض

 .کم شلوغ بود از همه شهرا اومده بودنیبد نبود -

 هان و دندانن دیسنگ یها یشهرا ابزار و امکانات جراح یبعض

 .ان تهران تا درمان بشنیمه مین با کمک بیهم یرو ندارن برا

 باشه؟ یجان و تنشیط پر هید محیپس با -
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 ک کوچک باشمینیکل یدادم تویح میاره ترج -

 .انشاهلل اونم به موقع خانم دکتر من -

 خا نم دکتر باشم؟ یکردیادته باور نمی -

 کردیش نمیفر حج آراتو س یب بود معموال ک سیآخه برام عج -

 .یحیتفاوت نبود، انگار اومده سفر تفر یانقدرم ب

 ب یعج ینجوریو ا ینکه خانم دکتر باشین گفتم ایهم یبرا

 .دهیبع یمثل سس رو با دندون باز کن یب رفتار کنیغر

 .م مشهدیخواد بعد تولد بچه بریدلم م یلیخ یراست

 نوب وج یایاون غروب در یش کرده وایک یمنم دلم هوا -

 .ش رو بگویساحل صخرها

 امام رضا نماز صبح ینقاره ها یدا جان صدایم مشهد شیبر -

 .جماعت تو حرم

 .ا جنوبیم درینه بر -

 میریمشهد م -

 . میریش میک -
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 ن سر سفر بعد تولدیاسیشب من محمد یمه هایآن شب تا ن

 .میبچه دعوا داشت

 یشهد راضداشت مرا به رفتن به سفر پر بار م ین سعیاسیمحمد

 شیخواست به کیک پا داشت و فقط دلم ممیمن مرغ یکند ول

 .بروم

 د بر علت شده بودندیهم مز یحاملگ یهورمون ها یک جورهای

 .ه کنمین جر و بحث کنم و خودم را تخلیاسیشتر با محمدیتا ب

************** 

 یونس خان را برا ی ین خانوادهیاسیآخر هفته است و محمد

 .ما دعوت کرده یبه خانه ییآشنا

 ن خان و خانوادهاش هم دعوتیاسر محمدحسیبه خاطر خواست 

 .ن و شوهرش نبودیاسمیاز  یخبر یهستند ول

 نمیبیگردم میبرم یشه تا عصر سر کار هستم و تا وقتیمثل هم

 .دهاندیزحمت ها را نجمه و دخترش کشهمه ی
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 امینکه نجمه و ستاره کمک حالم هستند کامل راضیاز ا

 ندارند یر قابل تحملینکه نه ستاره نه نجمه اخلق عیصا امخصو

 .ب و آرامندیار نجیبس

 ن در خانه واقعایاسیاز حضور هر شب خواهرو برادران محمد یول

 ک یه یخواست شب مین حال دلم نیبا ا یبه ستوه آمده ام ول

 یعروس خودخواه و نا مهربان رفتار کنم و دور همسرم را خال

 .کنم

 یان در خانوادهیک روز در می ین رفت و آمد هایا کردم یدرک م

 ن ازیاسینکه محمدیاست مخصوصا ا یعین طبیاسیمحمد یسنت

 خانوادهاش یمیک دفعه از جو صمینجا آمده بود و یبه ا ویال

 .فاصله گرفته بود

 یات خاصیآن هم با خلقاسر ین و یاسمین حال تحمل زهرا یبا ا

 .داشت ی از به صبر خاصیکه داشتند واقعا ن

 خواست اولیکه بهشان داشتم باز هم دلم نم یبا وجود علقها



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1391 
 

 محمدیاسین یمشترکم با حضور در جمع خانوادگ یزندگ

 .بگذرد

 

 

 از یمیپوشم و نیم یمشک یو شلوار دم پا  یک زرشکیک تونی

 .پوشانمیبراق هم رنگ لباسم م یتوربان یحوصله ال یم را بیموها

 کار نبودنیب یپخته بودند و من برا ینجمه و ستاره دو دست غذا

 نیاسید درست کرده بودم چرا که محمدیجد  یکیک ساالد مکزی

 کرده یونسش ساالها در فرانسه زندگی ییدا یگفته بود خانواد ه

 .بردن دیما لذت نم یمحل یو امکان داشت از غذا ها

 ن بار باید ایآین بار زود تر از همه میاول ین خان برایمحمدحس

 .نب خانم و دخترانش و البته داماد تحفهاش سپهریز حضور 

 ونسیقه بعد حضورش یشود و البته پنج دقیماسر یبعد نوبت 

 .دیآیخان م

 و نافذ و حدود  سال سن یمشک  یونس خان قد بلند چشمانی
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 .دهدیدارد که البته جوان تر نشان م

 ن بود. نوبت دختر ویاسین و محمدیه محمدحسیقا شبیدق

 .سدریهمسرش م

 

 

 که توجه ین دارد طوریبا و دلن شیز یدخترش چهر ها

 ه مادرشانین خان را به خود جلب کرده و او را شبیمحمدحس

 .خوانندیمونس م

 شود او همیونس خان کژال است که وارد میدر آخر همسر 

 ار خوش سر و زبانیدارد و بس یمهربان و دوست داشتن یچهر ها

 .است

 .نندینشمیروند و گرداگرد سالن می ییاریبا تعارف من همه به پذ 

 خود ییبا دا یادیا خاطرات مشترک زین خان که گویمحمدحس

 کرده تک تک ما را مالقاتک بار او را در فرانسه ی یدارد و حت

 . کندیم یمعرف
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 روم و به کمک زهرا و ستاره بشقابمیب ه آشپزخانه  ییرایپذ یبرا

 .نمیچیوه ها را میم

 ونس خان از همه دعوتیان یو بش اطراف خوش یبعد از لحظات

 انیرا با آن ها در م یمهم یکند ساکت باشند تا مسئلهیم

 .بگذارد

*** 

 

 

 دیگومیونس خان از گذشته ها یکه  ین در تمام مدتیاسیمحمد

 .سپاردمیش گوش یدر سکوت به حرف ها

 بودند یدرستکار یکه در نظرش انسان ها یباور وقاحت افراد

 .مشکل است

 حاج فتاح یشغلش از ذات واقع یته مدتها بود که به واسطهالب

 ک انسانین مرد به ظاهر خدا ترس یدانست ایبا خبر شده و م

 کار است که وجودش فقط باعث بدنام کردن اسم انسانیدو رو و ر
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 .مومن است

 ارو پنج سال تمام مادرش بوده و او  یکه س یاما انتظار ندارد زن

 مانند حاج فتاح ین راه همراه فردیدر ار داده و بزرگ کرده یش

 .شود

 دیاش دچار شک و ترد ییدا یهرچند در صحت تمام گفته ها

 شک یز از دو راهیش او را ن ید هایین و تایاست اما محمدحس

 ...کشدیرون میب

 

 

 د: راستش یآین سک وت جمع را شکسته و به حرف میمحمدحس

 ان اتفاقاتیدر جرران دورا دور یبه ا ییمن از بعد برگشتن دا

 .گذشته بودم

 یدونم چیهرچه نباشه من اون زمان  سال داشتم و خوب م

 .مرحومم گذشت یو عمه ییبه دا

 هم با خبر بودم اما به یاز حرص و طمع خاله و حاج یحت
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 که همسرم و خواهرم با هاشون داشت یشیقوم و خو یواسط ه

 . خواست با جنگ و جدل ماجرا حل بشهیدلم نم

 کی یزند: داداش پایم ید سکوت کند و پوزخندیتوانینماسر ی

 یساخته شده و سهم من و دخترا  ین غصبیکارخونه که تو زم

 ه ؟یچ یشیخودته وسطه قوم و خو

 که به شدت او را یکشد و با اخم ین ابرو در هم میمحمدحس

 د: من قصد نداشتم از سهم تو ویگوین کرده میاسیه محمدیشب

 حاج فتاح رو یقهیتونستم بدون مدرک یمن یدخترام بگذرم ول

 .رمیبگ

 

 

 کشند: مدرکمیسکوت چند ساعته را  ین روزهیاسیمحمد

 ونس خان؟ید یار داریهم در اخت یمحکمه پسند

 آورد: منیرون میک پرونده ب یدهد و یونس خان سر تکان می

 ن ها ومیمحضر تمام ز یمتوجه شدم عمو صادق قبل مرگش تو
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 ست جزین یکرده پس از اون جهت نگران یاسناد رو دسته بند

 . ساخت اون کارخونه یجعل سند توسط حاج فتاح و برادرش برا

 زد، صورتش برافروختهیخیش بر مین از جاینب خانم خشمگیز

 .دارد خودش را کنترل کند یسع یاست و به سخت

 یان اگه اشتباه نکنم شما بعد سیمحمود ید لطفا آقایبس کن -

 یعو حاال مد  یدار ییتاده پسر و خواهر زاده ها ادت افیسال تازه 

 شماست؟ یمن سهم االرث پدر یپدر و عمو یکارخونه یهست

 و فروشگاه یاون کارخون ه یزا ما سالهاست که صاحب هایچه چ 

 گ خورده و پول کمیرتون ته دیم. اگه کفگیبزرگ فرش هست

 دین سید مثل همید خب از خواهر زاده هاتون قرض کنیدار

 .رهیشون پولش از پارو باال مین خودمون ایاسیمدمح

 

 

 نب راید و جواب زیگویر لب ال الهه اال اهلل مین زیاسیمحمد

 . دهدینم
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 ییدا ید شما که حرف هاید: س یگویطلبکار م ینب با لحنیز

 د؟یتون رو باور نکرد

 ییحق و حقوق مردمه نه باور من اگه دا یزن داداش مسئله -

 فرش و فروشگاها یح باشه اون کارخون هیمدارکش و حرفاش صح

 .ماست ییراث مادر و دایحاج فتاح همه م یو حجره

 دیکرد یک ین دست به یگه داداش شما و محمدحس یخوبه د -

 .دیدین چون توش نفع دیک تازه وارد رو قبول کردی یحرف ها

 باال رفته یینب و با ابرو هایدا متعجب از لحن حق به جانب زیش

 شود و گردنش را ماساژین که از خشم سرخ میسایبه محمد

 .نگردمیدهد یم

 .بنددین هم چشمانش را میدمحمدحسیس

 .زندین را صدا میاسیاسم محمد یدا با ناراحتیش

 

 

 نیا یپا ید: از وقتیگومیاو انداخته و  یبه سو ینب نگاه یز
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 ادشید باز شد خدا هم از یس ین به زندگید  یدختره کافر و ب

 تو یاول به حق خودت برس اومد یکه دنبال حق ییرفت، شما

 که هنوز انحصار وراثت یدر حال یخاتون جا خوش کرد یخون ه

 .نشده

 .گسراندیه مین بر فضا سایسهمگ یناگهان سکوت

 نب خانم نگاهیبه ز ین با دلخوریاسیدختر ها با تعجب و محمد

 .کنندیم

 رامخشن اما آ یکند و با لحنین چشمانش را باز میمحمدحس

 .نب مراقب حرف زدنت باشید: زیگویم

 مید بریاید : دخترا بیگویکند و مینب خانم چادرش را مرتب میز

 .ستینجا نیما ا یجا

 :ش آمده در جمع را آرام کند یخواهد التهاب پیونس خان می

 . د حق خودش روشن بشهینب خانم لطفا صبر کنیز

 د یآس یپول اومده وسط پسرا یحق خودش مشخصه پا -

 ه؟یادشون رفته خدا کی یممدعل
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 نب ساکت شو خجالتیکشد: زیاد مین با خشم فریمحمدحس

 درسته با غلط اون ییدا یحرف ها یستیبکش هنوز مطمئن ن

 .یکشیهمه شاخ و شونه م یو برا یه بلند شدیوقت چ

 خجالت بکش عمو یپدرم خورد یکه سر سفره ید از نونیس -

 !ن حرفاست آخه؟یاهل ا

 ش ین جلویرون بگذارد که محمدحسیپا از خانه بخواهد یم

 گه تو روت نگاه همیرون دیب ین خونه بریستد: از در ایایم

 .کنمینم

 مظلومانه یکند و با لحنیخورد، بغض میسخت م ینب تکانیز

 جکاره اومده به حایونس تا حاال کجا بوده که ین آقا ید: ایگویم

 یهمت دزد خورن تیک بازار قسم میمن که به سرش  یعمو

 زنه؟یم

 دوزد و دختر ها باینب خانم چشم میدا بغ کرده به رفتن زیش
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 ک گوشه رفتن مادرشان را نظارهیان یس و گریخ یچشمان

 .چ کدام جرئت جلو آمدن ندارندیکنند و هیم

 

 

 اط رفته است ویدگرگون به ح ین خان با حالیمحمدحس

 .ن هم سکوت کردهیاسیمحمد

 نیش باردار است و تحمل ایدایشآورد میناگهان به خاطر 

 .ش دشواریت برایوضع

 رودمیدا یبه جمع بدهد به طرف ش ینکه پاسخیبدون ا

 : دیگویر گوشش میز 

 .یم باال تا استراحت کنیبهتره بر

 .زندمین یحرف یکند ولیدا بغض میش

 دا وینا دخترش به شین انداخته و ژییونس خان سرش را پای

 .نگردین میاسیمحمد

 د : عمو جون زن عمویگویش میل رفتن آن ها رو به عموزهرا قب
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 دونم چرا مامان از کوره در رفت ویبه خدا شرمنده هستم. نم

 شما داد؟ لویاون حرفا رو تح

 کند: دشمنت شرمنده عمو حتماین مهربان نگاهش میاسیمحمد

 .برهمیبه اشتباهش  یپ یمادرت به زود

 به طرف او رفتهسر ایزد. یریتنها اشک م یچ حرفیزهره بدون ه

 .ندینشیو کنارش م

 .زهره خانم اشکات رو پاک کن عمو جون -

 ید: مامان آبرویگویلرزان م ییند و با صدایچیزهره لب ور م

 خودش یه بخاطر خانوادهینطوریشه ایعمو برد هم یبابا رو جلو

 .کنهیبا بابا دعوا م

 شبرد دلیباال م ی هدا را گرفته و به طبقین دست شیاسیمحمد

 .شان باشد یخانوادگ یخواهد شاهد جر و بحث هاینم

 د : من ب اعثیگویمظلومانه م یدا ب ا لحنینند. شینشمیکنار هم 

 تو شدم؟ یشرمندگ

 یکشد: نه جونم چیبلندش م یدا و موهایسر ش یدستش رو
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 . یگیم

 ن مدت که با همیمن ا یتو رو بردم ول یاون گفت من آبرو -

 .گار نرفتمیو س یارتسراغ پ گه اصال یم دیبود

 آخه؟ یزنیه مین چه حرفیز دل ایدونم عزیم -

 

 

 د مزاحمیف و زنانه: ببخشیظر ید و صدایآیدر م یتق ه یصدا

 م؟یشه صحبت کنیم ینیحس یشم آقایم

 اد شدهیز یلیخ یلیها خ یارش تازگیدا خسته است ویش

 . بنددیچشمانش را م

 .شودیارج مکشد و از اتاق خیسرش م یرو ین دستیاسیمحمد

 مادرش یبه عکس ها یادیار زیشان شباهت بس یینا دختر دایژ

 .ده بود دارد ید یش در آلبوم خانوادگیمونس که مدتها پ

 .بور یکم یقد بلند و موها یمشک یچشم و ابرو

 دیید: بفرما یگویاندازد و مین مییشه سرش را پایبه عادت هم
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 .ییدختر دا

 م کوچک صداتون کنم؟اشکال نداره به اس ینیحس یآقا -

 .یید حرفتون رو دختر دا یبگ -

 جم کرده و چون اقامتگاه حایه حاج فتاح تنظیعل یتیپدرم شکا  -

 ر کاریگیم بود خواسته پینجا خواهیا یفتاح تهرانه و ما هم مدت

 .هاش باشم

 

 

 با ییچ آشنایراستش من درس حقوق رو در فرانسه خوندم و ه

 ا شما بازپرسیران ندارم گویدادگاه ا یپرونده ها تو یروال بررس

 د بله؟یهست

 قیتونم از طریم یهستم ول ییراستش من بازپرس جنا -

 من یراث مادرین پرونده هم میک سر امیدوستانتون کمک کن

 . نهیو محمدحس

 دا از طرف مادرم به شدت تحتیاز بعد ازدواجم با همسرم ش
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 از اموال اونا حق یمیکه حداقل ن یقرار گرفتم در حال یفشار مال

 .اجازه نداره منو از حقم محروم کنه یمنه و کس

 از یران اومدم ولیک سال به ا یپرسد : من فقط یم یرکینا با زیژ

 دهنظر خانوا یران ازدواج ها همه بر پایا یدم تویپاپا و دالکه شن

 است درسته ؟

 د؟یمادرتون رو دالکه خطاب کرد -

 نکه پدرم در روستاشون پنها ینبله مادر کورد هستن و تو دورا -

 . بودن ازدواج کردن

 

 

 ست سالیم فرانسه و تا بیپدر من  ساله بودم که رفت یبعد آزاد

 ...میاونجا ساکن بود

 . کندیصحبتشان را قطع م یکس یپا یصدا

 بلند و با عجله خودش را به آنها یاسر است، که با قدم های

 بود پدر زنش زنگ ن ناراحتین داداش ح سیاسیرساند: محمدیم
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 .از دهنش در اومد بارش کرد یزده بود بهش هرچ

 .پدر زنش یاونم رفت خونه

 مشترکش با خان داداش رو ین زن قصد داره زندگیاسغفراهلل ا -

 .ن ببرهیا از بیسر مال دن

 شیست سال پید: اگه بیگومیزند و یم یاسر پوزخند دردناکی

 کرد نه من وینم زد و نجمه رو رهایبخاطر حاج خانم جا نم

 یفتاح تو زندگ یفهیر و طایم نه انقدر ت یدادیستاره تاوان پس م

 .دواندنیشه میما ر

 صحبت ده سال ینگرد، پایماسر ین جا خورده به یاسیمحمد

 .ده است وسطیش را کشیپ

 

 

 ن حرف هاست؟یحاال وقت ا -

 ن عقدیاسمیرضا و ید علیوقتشه داداش گفتم اجازه ند یپس ک -

 د؟یش کردکنن گو
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 رضا خان. اونم دریداغ کرد امان از عل ینجورینب بود این زیا

 .باشه ین آدمیر دندون همچیکه گوشتتون ز یحال

 کشد، اوضاع بدجور در هم شدهیم یآه  ین با ناراحتیاسیمحمد

 به فتاح و خانواده یعمل اعلم دشمن یعنیت آنها یاس ت، شکا

 .ن دو طرفیق بیک شکاف عمیاش و 

 ن ویاسمیرضا شوهر یسر برادرشان و از آن طرف علنب همیز

 .بزرگ تر از همه خود حاج خانم مادرش

 یینشان جدایب یدرست است از حاج خانم دلخور است و مدت

 ن زن را فراموش کند،یا یتواند محبت هایاو نم یافتاده ول

 تواند؟یم

 .فشاردیپدال گاز م یش را رو ین با سرعت پا یمحمدحس

 

 

 دستانش یکند کسیخته و احساس میدت بهم راعصابش به ش

 .فشاردمیرا دور گردنش حلقه کرده و 
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 ست سال تما م او را در کنار خودش داشتیکه ب یهمسرش زن

 . حرام خورش فروخته است یاو را به پدر و عمو یرحم یحاال با ب 

 رزد و پد یاز جانب او سر م ین رفتار ها ینبود که چن ین باریاول

 .دادیه میبر او ترجش را یو عمو

 به یر قانونیغ یت هایش هم که فتاح را بخاطر فعالیچند سال پ

 ن طور کور کورانه جانبینب همیخواسته بودند ز یاداره آگاه

 .اقوامش را گرفته بود

 حاج فتاح و پدر همسرش و یدن خانوادهیو د ویالدن به یبا رس

 .ز را گفتهینب همه چیشود زینب و حاج خانم متوجه میز

 کند، کاشمی یبگیند، احساس غرینشمیرضا یکنار عل

 ...ا دخترانش آنجا بودندین یاسیمحمد

 کشد،یدش میک دست سفی یش هایبه ر یحاج فتاح دست

 .ده استیاکار تر از او در تمام  سال عمرش ندیر
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 .دهیبه گوش ما رس ییخب خب پسرم خبرا -

 گاهش را کجدهد و نیش را تکان میپاها یعصب یرضا با حالتیعل

 .کندیم

 سرد و خشک که ماحصل  سال ین با لحنیمحمدحس

 .دیدید: درست شنیگویاست م میانتظا یرویخدمتش در ن

 ا پا شده اومده به مایک آدم از اون سر دنیدرسته  یعنیه: یزک

 تهمت زده؟

 دیه خانم فراموش که نکردیشماست زک ین آدم پسر عمویا -

 ما و پسر یین آدم که دایش ایش حدود  سال پیسال پ یلیخ

 .دیکردیم یخونه باغ زندگ یشماست همه تو یعمو

 خورد، جوان تر که بود در حسرت عشقیسخت م یه تکانیزک

 شیونس  سال پیسوخت اما یاز او م یا گوشه چشمیونس ی

 .ن رفت و او به ناچار همسر فتاح شدیریش  یبه خواستگار

 یبه نشان ه یشود و سریر حالت می ین متوجه تغیمحمدحس

 .دهدمیتاسف تکان 
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 :ردیگیرخواه به خودش میخ یبا با آن زبان چرب و نرمش لحنیز

 ساله از یلیک آدم که خی یخان داداش شما چرا به خاطر حرفا

 ؟یکنیم یبا خانواده همسرت دشمن ین ما طرد شده داریب

 .دین باشیاسمید فکر خواهرتون یستیفکر ما ن

 .کرده استدش  یدخترک گستاخ عمل تهد

 خانه با آمدن یند، حال و هواینشیاط میک گوشه در حیاسر ی

 یین حال باز هم احساس تنهاین فرق کرده بود با ایاسیدا و یش

 .کردیم

 دیک عیکه از او تنها چند تبر یش و پدرینا خواهر ناتنیبا ژ

 .ده بودیرس

 خودش یشتر خانواد هین را بیاسین و محمدیمحمدحس

 .دانست تا آنانیم

 شیکه تک تک درختانش پر از خاطره برا یچشمانش در باغ
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 .کشدیگذشته ها پر م یچرخد و دلش برایاست م

 

 

 جبهه و یبه خاطر جراحت ها یمحمدعل ییش که دایده سال پ

 ییفات او و زن داه گرفت و درگذشت اختالیسرطان ر ییایمیش

 خود ید او نوجوان بود و مغرور و حاجخانم زنیاش به اوج رس

 د تا کنار خاتون یاینجا بیم گرفت به ایو مستبد آخر تصم یار

 .کند یزندگ

 تازه  ساله شده بود و ستاره تازه  سالش بود دختر نوجوان

 .زیپر شر و شور نجمه بود و مانند خواهرش عز

 ویالن خانه ساکن شد و تنها آخر هفته ها به یسال تمام در ا 

 هیحاج خانم و زک یارفت همان وقت ها هم از تکه و طعنه هیم

 .ب نبودینس یخواهرش ب

 یش چشمش بزرگ شد و رشد کرد و مانند نه الیکم کم ستاره پ

 .شه دواندیل شود در قلب او ریجوان تبد یکه به درخت
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 یگریخودش را به عشق از جنس د یآن عشق خواهرانه هم جا

 .داد

 

 

 اما امان از دست سرنوشت که قبل از محکم شدن ساقه ها و

 انینشان به پایز را ب  یزود همه چ یلیدرخت عشقشان خ یهتن 

 .رساند

 ؟یدخ یزند: چه طوریدنش از جا برخاسته و لبخند میبا د

 یداد گرفته بودند عا میاندازد، کم کیش را باال میستاره شانه ها

 .گر نلرزد یدن هم دیگر دلشان با دیبا هم رفتار کنند و د

 .میشام بخور یا یام صدات کنم بیمامان گفت ب -

 .محمدیاسینونس نشسته سر سفره و یگفت زشته فقط 

 ن رو خورد کرد حرص خوردنش بهینب اعصاب داداش حسیز -

 .ت کردیمن سرا

 و یشیم یبرابر اصل نجمه است همان چشم ها یستاره کپ
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 که چهرهاش ید. به اضافه دو دندان خرگوشیصورت گرد و سف

 .را با نمک تر کرده

 .تر بروام تو جلویم -

 .ز دنبالشیرود. اون نیستاره م

 

 

 خود و یکند بیار اخم میاخت ینا و همسر پدرش ب یدن ژیبا د

 یکه پدرش مقصر اصل یجهت از آنها گله داشت در حال یب

 .مشکلتش است

 .شودیخواب آلود سر سفره حاضر م یدا هم با چشمانیش

 از سپهرزهرا و زهره  یر حال و هواییتغ ین ناچاراً برایاسیمحمد

 زرون بروند و هنوید تا آخر شب با هم بیایخواسته بود به آنجا ب

 . ن نبودیاز محمدحس یخبر

 یکنند ولید میف و تمجیهمه سر سفره از دستپخت آشپز تعر

 .به خوردن غذا ندارد یل و کششیم دا اصالیش
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 زد و او را واداریریسوپ در کاسهاش م ین به زور کمیاسیمحمد

 . ردکند از آن بخویم

 .دختر یشیف میضع یریش میپ ینجوریدا خانم ایش -

 .ل ندارمیست مید: به خدا دست خودم نیگویدا آرام میش

 

 

 مو ترسیک لیش یشود و برایدا میل شینجمه متوجه عدم تما

 اید: بیگومیه متوجه نشوند یکه بق یآورد و آرام جوریتازه م

 .شهیمارت کم یکمم بچکون تو سوپت وینو بو بکش یدخترم ا

 گزدین لب میاسیکند و محمدیدا غرق در خجالت تشکر میش

 .تا نخندد

 بردن دختر ها مجبور ب ه ین برایمه گذشته محمدحس یشب از ن

 .شودیبرگشتن به خانه باغ م

 در هم و یین را گرفته و با اخم هایماش یجلو ینب هم صندلیز

 ...نگردیپر از خشم و حرص به همسرش م ینگاه 
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 .شودیزند و وارد ممیباغ را  زنگ در خانه

 .ستدیایدن نجمه درست سر راهش در راهرو میبا د

 بودند. نگاهش در چشمان او قفل یگر فراریک دیسالها بود از 

 حرف از یدهد و بیتکان م سالم یبه نشانه یشود سریم

 .شودیکنارش رد م

 

 

 .سوزدیهر چند تمام وجودش از حسرت م

 اسر و سپهر کناریرفته است و  ونس خانیشود، یم ییرایوارد پذ

 .دختر ها مشغول صحبت است

 .زندیخیدن پدرشان از جا بر میزهرا و زهره با د

 .زندمیغم در چشم تک تک شان موج 

 .بابا سالم -

 سالمر لب یدهد و زیتکان م یرمق سر ین بیمحمدحس

 .دیگویم
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 ! پرسد : مامان همراهتونه؟ یم یزهره با نگران

 .نباش آره دخترم نگران -

 .افتاد یشد چه اتفاق ید؟ چیبود ویالپرسد: داداش یاسر می

 هام رو یوفتاد فقط دور برین  یاتفاق یچید : هیگومیبا طعنه 

 . خوب شناختم

 ازدواج با یک مناسب برا یگکردم زن زندیکه فکر م ییبایز

 .خودش رو نشون داد ین خوب ذات واقعیاسیمحمد

 

 

 ود تا مادر و خواهرش بتازنرضا خان هم که سکوت کرده بیعل

 حق و حقوق یگذشته پا یث خاله زنکیاما صحبت از حرف و حد

 دن ویرده از ما دوشیمثل گاو ش یما وسطه بسه هرچ یخانواده

 .ب شون رو پر پول کردنیج

 ست سالیم دنبال کارا، بعد بیافتین میاسیاز فردا خودم و محمد

 ورم رو گرفتها دیفهمم چقدر احمق بودم و کیتازه م یزندگ
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 .بودن

 و دزد و قاتل رو یمختلف با قاچاقچ یت هایک عمر تو ماموری

 .دادمیخودم مار پرورش م یدر رو شدم اون وقت تو خونه

 .رود یم ید و به سمت در خروجیگوین ها را با خشم میا

 ن ین چنیاد نداشتند پدرشان ا ینگرند به یدختر ها متعجب بهم م

 .ان کند یدلش را ع یحرف ها ن باشد ویبرآشفته و خشمگ

 شه سرد و خاموش بود تا کارد به استخوانشین همیمحمدحس

 .کردینم یت یش گله و شکایت زندگید از وضعیرسینم

 .کند به آپارتمان خودش برگرددیاسر هم قصد می

 

 

 . ستاده استیوان ایا یند که رو یبین راه ستاره را میدر ب

 ن موقعیا یهوا یته ولبهشید: ارد یگومیرود و یبه طرفش م

 .شب باغ سرده

 نت رفت ؟یگردد: داداش حسیستاره به سمتش بر م
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 .دیگوین را با طعنه میا

 .آره دست دختر ها و زنش رو گرفت و رفت -

 .یردش کرد یول یدم خواستگار داشت یاز مادرت شن

 یها ینبود از همکلس یز مهمیاندازد: چمیستاره شانه باال 

 .داده بودم یرم بهش جواب منفدانشگاهم بود قبل ت

 .ستاره یکنیاشتباه م یدار -

 امانسر انجام ما نداره به م یب  یبه نامزد ین ربطیاسر این یبب -

 .خواد شوهر کنمیهم گفتم دلم نم

 :د کردنش الزم استیناام یشود اما برایرحم م یب یاسر کمی

 .ازدواج کنم یدر هر صورت من قراره به زود

 

 

 هد: مبارک باش یگویدردمند م یخونسرد اما با قلب ستاره در ظاهر

 ...عمو

 ن حال هریدهد . با امیآزارش  یفقط کم ین عمو گفتنش کمیا
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 ..نگرندمیدو در سکوت بهم 

 چک کردن یمادرش برا یه یاسر ستاره به توصیبعد از رفتن 

 .رودمیباال  ی دا به طبقهیحال ش

 دیجد یروندهک پی ین در اتاق کارش مشغول وارسیاسیمحمد

 .ده استیدا در اتاق خواب دراز کشیاست و ش

 "دایش

 ک روز افتادهین همه اتفاق در طول یباورش سخت است که ا

 .باشد

 ک خانوادهی یکنین نگاه میاسیمحمد یرون که به خانوادهیاز ب

 شه داریفات رامروز شاهد اختال یول ینیبیز تمام را میهمه چ

 .بودم پر از راز و رمز ین خانوادهیا

 

 

 گذارم و به یر سرم میکشم و دستم را ز یتخت دراز م یرو

 .شومیره میاتاق خ یسقف ساده
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 کنم ینه کاریخانه را پت یوار هایش قصد داشتم دیتا چند روز پ

 .د سفارش بدهمیو چند لوستر جد

 یده بودم و قصد داشتم برایبا هم در بازار دیز یچوب یک بوفه ی

 نب خانم زد تمام حسیکه ز یبا حرف هال بخرم اما یقسمت خال

 .دیو حالم پر

 نجا نه آن ساختمانیکنم نه ا ینجا زندگیخواهد ایگر دلم نمید

 .قولش را داده بود محمدیاسینکه  ویال یگوشه 

 ن خانه را بفروشدیو ا ویالکردم سهم خودش از  یش مید راضیبا

 .کند یداریک آپارتمان نوساز در مرکز شهر خریو 

 ...شدین ما و خانواده اش حفظ میهم ب یفاصلها ینطو ریا

 

 

 شنوم و از جا یرا م ییپا یدر افکارم غوط هور هستم که صدا

 .شوممیبلند 

 واریکنم و دستم را بند د یاحساس تهوع م یستادن کمیموقع ا
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 .فتمیکه ن

 جادیا ییرم چون در باز است حضورم صدایبه سمت راهرو م

 .کندینم

 ن در راهرویاسینجمه خانم کنار محمد دن ستاره دختریبا د 

 ن موقع شب چرا به ساختمان خودشان نرفته ؟یشوم ایمتعجب م

 شو میشنوم تنها متوجه میصحبتشان را از انجا درست نم یصدا

 حواست رو جمع کن تا ید: پس حسابیگوین میاسیکه محمد

 .متوجه نشه یکس

 واسمد حیالت راحت سید : خ یگویمانه میصم یستاره با لحن

 .هست

 قیعم ید که ستاره لبخند یگویدانم چه مین نمیاسیمحمد

 .د: آخ قربونش برمیگومیزند و یم

 

 

 .ن خودمون بمونه هایگه پس ب ید نکنم دیتاک -
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 .چشم -

 نگرم، تایخصمانه به ستاره و چشمان خندانش م یبا نگاه

 بود یسال آخر پرستا ر یآورم او دانشج ویکه به خاطر م ییآنجا

 خودش ین امسال هم طرحش تمام شده بود و به گفتهیو هم

 چیراز طرح خود را گذرانده بود پس هیک روستا در شیدر 

 .نبود محمدیاسینن او و یب یکار یرابط ه

 فتاده حتما بخاطر ماجراین یدهم که اتفاق می یبه خودم دلدار

 . کرددیامروز با هم صحبت م یها

 .کشمیمتخت دراز  یگردم و رومیبه اتاقم بر 

 شود. عطر تنش کهین وارد اتا ق میاسیچند لحظه بعد محمد

 . زندیم لذت بخش بوده حاال دلم را بر هم میشه برایهم

 .رمیگیاز او فاصله م یخواهد رو تخت دراز بکشد که کمیم

 .زمیشده عز یزیچ -

 . یدیعرق م یکم بوی -
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 ن امشب بعد رفتن مهمون هایکشد: نه همیرهنش را بو میپ

 .تم دوش گرفتمرف

 .یدیبو م محمدیاسینگم یدروغ که نم -

 رو نیب یزند و نفسش را مانند پوف کش داریم یر لب حرفیز

 .دهدیم

 .تت کنمید از فردا تقویارته. با یحتماً بخاطر و -

 .تونم حضورت رو تحمل کنمینم بده اصال یلیخ -

 ر سرمون تازه عروس دامادید: خیگویضمن برداشتن بالشتش م

 اطیکل رابطه مون شده مراقب باش، دور باش، احت یم ولیهست

 .کن

 . جون یم: دست گل خودته حاجیگویم یبا خواب آلودگ

 .ت انقدر خوب باشهیریدونستم هدف گینم

 .شون گل زدهیآماده بوده که حاج یحاج خانم حساب  -

 پرسم چرا با ستاره در راهروینم یدهم و حتیجوابش را نم
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 .یکردیصحبت م

 

 

 فرو یق و طوالنیشود و به خواب عمین میم که سنگیها پلک

 .رومیم

 قلب بچه یتپش ها یکشد.صدایشکمم م یرا رو یژله سنوگراف

 .شودیبخش م یدر اتاق سنوگراف یک سمفونیهمچون 

 .شودیم ین غرق شادیاسیصورت گلگون محمد

 زنانه ییط هاین محیگفت چنید و میا یکرد بیاولش قبول نم

 مخصوص حضور یان خاطر دادم اتاق سنوگرافنیاطم یاست وقت

 .اخم و تَخم قبول کرد یپدر ها هم هست با کل

 جانیقلب تاالپ تاالپ نوزاد چشمانش از ه یحاال با پخش صدا

 .خنددیقاً میزند و عمیبرق م

 کوچولوت ینیبیر میتو تصو یهمون طور که دا ر یخب خانم -

 . استیک لوبیاالن اندازه 
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 حداقل تا دو ماه یواست باشه در طول باردارح یهماتوم هم دار

 . ینداشته باشن ی، کار سنگیاده رویپ اصال فعال

 زش منم باین برگشتن به پشت میگذارد، در حیژل را کنار م

 .زمیخمین بر یاسیکمک محمد

 قرص یک سریسم برات و  ینویم یتیآمپول تقو یک سری -

 .دیک اسین و فولیتامیو یمولت

 ق غذا همونم جبرانیکن از طر یست. باز سعین نییاد پایآهنت ز

 .یده فعل قرص آهن نداریارت شدی؛چون ویکن

 پدر یدم آقایکند: تو جفت خون دین میاسیسپس رو به محمد

 .ن ممنوعهیاد تکون بخوره کار سنگیز یذار یپس حواستون نم

 محل ید برایک نامه بدیند: خانم دکتر ینشین کنار میاسیمحمد

 .کارش ببرم

 رد و سریگیارم اوج میدهد. باز حالت وینم دکتر سر تکان مخا

 . افتدیبه جانم م یدرد بد

 .سدینویارم م یکم شدن و یهم برا یدکتر قرص
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 .ب در قلبم دارمیعج یدهام حسیقلبش را شن یصدا یاز وقت

 ست، در اعماقیت نیاهم یم بیناخواسته برا ین حاملگیگه اید

 . کوچک دارم یاینسبت به آن لوب یک حس قومیقلب

 رون آمدن ازین هم مهم است. بعد بیاسیمحمد یدانم برایم

 یرانندگ یل خاصیمطب دکتر سکوت کرده تا حاال که با استا

 فرمان یک دستش را رویپنجره و  یک دستش را رویکند، یم

 گذاشته

 کنم بهیفتد، او را مجبور میهوس خوردن گوجه سبز به سرم م

 .بخرد ییلویک م چندیبازارچه برود و برا

 م را به دست ستاره یدن به خانه هم اوست که آمپول هایبا رس

 .ق کندیدهد تا برام تزریم

 

 

 روز را در یمارستان بود و باقیشتر ساعت روز را در بیستاره ب

 .خانه
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 مانند یمین صمیاسیبود و رابطهاش با محمد یدختر کم حرف

 .دو دوست

 د سفتین با آن عقایاسیچون محمد یب بود که آدمیم عجیبرا

 مثل ستاره یو سخت و خاص چطور ممکن است، با دختر

 مانه داشته باشد؟یدوستانه و صم یرابط ه

 آن دو را یدم، مخصوصا وقتیورزین رابطه حسادت میبه ا یگاه 

 .دم ید یک موضوع چند باریبر سر  یدر حال شوخ

 ور که سرد یا اتفاقات اخیم است یر هورمون ها یدانم تاثینم

 ام شده و دریکنم. او هم متوجه ناراحتیخشک با ستاره رفتار م

 .رودمیسکوت بعد انجام کارش از اتاقم 

 ن مدت کمتر اقوامش بهینم، در طول ایاسیتا عصر منتظر محمد

 .ما سر زده بودند

 

 

 .گران نبودیاز د یاسر هم خبریبه جز 
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 ر را از رو بسته باشندینب شمش ینکه حاج خانم و زیحدس ا

 . ستیدشوار ن

 شبیگردد، د یفراوان به خانه باز م ین با خستگیاسیعصر محمد

 توانممیدم که با سبحان در تماس است و یشن یبه طور اتفاق

 .ن تماس و ارتباط دوباره ربط بدهمیاش را به همیعلت خستگ

 کاناپه به خواب یرو یچ حرف یبدون ه یک دوش اجباریبعد از 

 .رودیم

 مبل به یس رویخ یان و موهایمه عریبدن ن نکه بایدن ایبا د

 .سوزدیش میخواب رفته است دلم برا

 ونس خان ازیت یکشم. شکایتنش م یدارم و رو یک پتو بر می

 خسته و کم حرف یادش از او مردیز یفشار کار یفتاح و از طرف

 . ساخته است

 خودمان دو نفر هم یبرا یر کمیدوار هستم بعد از اتفاقات اخیام

 .میبگذار یفرصت
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 ط هم سخت تریمن شرا یحاملگ یهر چند با باال رفتن ماهها

 ست خودمانیقرار ن ییاست گو یشود، بعد هم نوبت بچه داریم

 .مینفس بکش یدو نفر هم لحظها

 .دهد یمن نجمه جواب م ید به جا یآ یزنگ در م یصدا

 .کندمیش مرا متوجه خود سالمش و  یپا یقه بعد صدایچند دق

 ن کجاست؟یاسیمحمد سالم -

 د هنوز از سریدهد : آقا سیجواب م یسرد و جد ینجمه با صدا

 .کار بر نگشتن

 اون دختره هم خونه است؟ -

 .نمشید و ببیایجا ب یشد بعد دو ماه به ایباورم نم

 نیاسیت محمدیپس گرفتن شکا یست که برایحدسش سخت ن

 .آمده

 گریرد که د ن حس را دایا همینمش او هم گویخواهد ببیدلم نم

 .شودمیماندگار  ییرایاز من نگرفته و در همان پذ یسرا غ
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 پله ها یرسد، به باالیاز راه م محمدیاسینقه بعد یچند دق

 .شومیانشان میم یروم و از آن باال شاهد گفتگویم

 .یپرسیرت نمیاز مادر پ یپسرم احوال محمدیاسین -

 تادهسیفش را به دست ستاره که کنارش این کیاسیمحمد

 ام عمارت؟یدا بید که بدون شیدهد: انتظار نداشتیم

 تونم بدونیست. منم نمیدا جاش تو عمارت نید شیخودتو ن گفت

 .اون گرفتن یکه دورش رو بدخواه ها یهمسرم پا بذارم تو عمارت

 کردم اون دختر انقدر خوب پسرم رو افسون کنه، پسیفکر نم -

 .!؟ین چیاحت رام به والد

 .بهتون نکردم حاج خانم یاحترام یب -

 ستین یاحترام یمن اسمش ب یت از حاج فتاح و خانوادهیشکا -

 ش که پدرت فوت شد و برادرت جا گذاشت ویه؟ده سال پیچ

 یکمکت کرد سر پا بش یتو بازار دستت رو گرفت؟ ک یرفت ک
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 ؟یل به پارچه سرا کنیو مغازه رو تبد

 

 

 ک سریو در ضمن د بدون مزد نبوده یبود شک نکن یاگه کمک -

 .اسرهیونس خان و یت یاون شکا یاصل

 داره ین حرف شن ویشتر پدرش و محمدحسیاز تو باسر ی -

 .نییاد پا یطون بیش کن از خر شیراض

 ین که مالکان اصلیاسین و محمدین زن خاتون و محمدحسیا

 شان ییپارچه بود را از ملک و دارا یبزرگ و حجره ها یویالآن 

 و حاال در کمال وقاحت آمده بود تا اندک حقمحروم کرده بود 

 .ردیکه سهم فرزندان مونس بود را هم در چنگ بگ یماندها یباق

 د و او را به طور کامل قطع کنمیس یبه خودم قول دادم رابط ه

 .دار پسرش را داشته باشدیکه حسرت د یجو ر

 .ستین یق نام مادریال او اصال

 . دیگویذکر م ر لبیکنترل خشمش ز ین برایاسیمحمد
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 س تین یه به حرفاش اعتبارینه توزیونس آدم کین یاسیمحمد -

 .د بهشیسپردید عقلتون رو میشما نبا

 

 

 رضا حسادتین به علیاسمیگه بدتر بخاطر علقه به یاسرم که دی

 .کنه یخواد تلفیکرده و م

 باال یش را کمیگذارد و صدایرا کنار م ین خودداریاسیمحمد

 دید حاج خانم بذارید : بس کنیگومیحکم م یبرد و با لحنیم

 .خراب تر شدن درست بشه یرابطه ها جا

 ن ماجرا پشت پسر ها و دخترتونیا یدم تویبهتون هشدار م

 .د نه حاج فتاحیباش

 ونس دروغ باشه خودم شاهدی ییدا یاگر فرضاً ادعا ها یحت

 حاج فتاح بودم یرفتن ها یرابیز

 .انمد حاج خیبهتره عادالنه قضاوت کن

 ن کارا بخاطر اون دختر هاست؟ چون از خودمونیاهمه ی -
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 ؟یافتاد یطردش کردم تو فکر تلف 

 ؟یمادرت رو فراموش کرد یسر راه یآره؟ بخاطر اون دختره

 .توانم سکوت کنمیگر نمیشود، دمین کلمه در سرم منعکس یا

 

 

 یمن چ  یپرسم : دربارهیم و با تعجب میآین مییاز پله ها پا

 د؟یگفت

 ه؟ مگیینجایرد: تو چرا ایگیم را میر بازوین با نگران زیاسیمحمد

 .نگفتم استراحت کن

 .ردیگیکشدو نگاهش را میدنم ابرو در هم میمادرش با د

 د؟یاون حرف رو زد یچ یبرا -

 .دیحاضر به گفتن تهمت هم هست یشما به خاطر پول حت

 !د؟یترسید نمیزنیکه انقدر ازش دم م ییاز خدا

 س تیه؟ برو از عموت بپرس اون خوب خبر داره بگو بیتهمت چ -

 ددا کرد و آوریش تو رودبار تو رو از کجا پیست و پنج سال پیب -
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 گذاشت تو بغل زن داداشش؟

 !گفت؟یرود داشت چه میج میسرش گ

 دا کرد؟یچه طور موضوع به او ربط پ

 دانست؟ین راز را از کجا میا

 

 

 ل از آنکه فرصت کند بهن نگران و مستاصل است، قبیاسیمحمد

 .دارمیوار را نگه میرود و د میبدهد سرم گبج  یسواالتم پاسخ

 ن بار بلندینخست یخواهد ادامه بدهد که ناگهان و برایمادرش م

 دا حامله است فقط دلمیکشد: ساکت شو حاج خانم شمیاد یفر

 سر همه تون یاد اون عمارت رو رویسرشون ب ییخواهد بالیم

 .کنمیخرابب م

 .ردیگمیم را محکم یر بازویکند و زمیبه طرفم پا تند 

 گه! من مطمئنم حرفش دروغهیم ین چین بببیاسیمحمد -

 . خواد حال منو خراب کنهیم
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 چشمان حاج خانم نگران یا نه ولمینیبیدانم درست مینم

 .ستاده استیهمچنان مغرورانه ا یشود ولیم

 مرا محمدیاسینابد ییجه ام شدت میسر گ

 .بردمیاز اتاق ها  یکیبه سمت 

 .خواندمیبلند ستاره را  یو همزمان با صدا

 

 

 منیشود به بالیدهام نگران میپر  یدنم و با رنگ و رویستاره با د

 .ردیگمید و دستم را یآیم

 قیس نفس عمید : هیگویکند و میسپس در چشمانم نگاه م

 بکش نترس خب؟

 .کشد میر یشود و گردنم تیم بهم جفت میدندان ها 

 ؟ چشیخانم یز خوبیدا عزیپرسد : ش یم ین با نگرانیاسیمحمد

 مارستان؟یشده ببرمش ب

 ک بهش دستیپن یک حمل ه ید بهتره، فقط  ینه تکونش ند -
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 .داده

 ؟یبچه چ -

 .زنمیب راش م B نیتامیک ویالن ست ایسترس براش خوب نا -

 اش یفور یف کمک هایکند دراز بکشم و داخل ک یکمک م

 .داردیک برمک سرم کوچی

 کند و ضمن وصل سرم چند آمپولیآنژوکت را داخل رگم م

 .زندیهم داخلش م یتیتقو

 از آن حالت خفقان آور فاصله یق کمیعم یبا کمک نفس ها

 .شودمیرم و عضلتم کم کم شل یگیم

 د گفته بود حواسمید: سیگومیکند و با لبخند یستاره نگاهم م

 .بهت باشه منم از قبل مجهز بودم

 ق ین ب دوازده برات تزریتامیها و یم دکتر خودت وارد ترخان

 تونستم برات آرامبخشیکنه نمیکردم به آرامش اعصاب کمک م

 .بود یبزنم کوچولو تو سن حساس

 ذهنم قفل کرده ییچکد، گویچشمم م یاز گوش ه یقطره اشک



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1436 
 

 .است

 دا جان من حالید: شیگومیند و ینش میم یش پایستاره پ

 لطفا االن یکنم ولیش داستم درکت میال پامروزت رو چند س

 تو فقط به دخترمون یبچه اعصاب خورد یتمرکزت رو بذار رو

 .زنهیضربه م

 ف نظرت بچه اختالیجنس یبهت گفتم؟ من و مامان رو یراست

 .میدار

 

 

 ک دخترمیگیه من مید کاکل زریک سیگه بچه مون یمامان م

 .یخوشگل و چشم عسل

 ا جون ؟دیش یکنیحس م یتو خودت چ

 یکند و با فکر به حرف هایزود خواب به چشمانم رسوخ م یلیخ

 که در آن من و دخترم ییایروم رومی ینیریش یایستاره به رو

 م وین باغ بودیان درختان ایدن در مین در حال دویاسیمحمد
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 .ما را کوتاه کند یتوانست عمر خوشبخت ینم یکس

 ستاره؟شنوم: حالش چه طوره یش را از پشت در میصدا

 !کنه. حاج خانم رفتش؟یبهتره داره استراحت م -

 ام خودم شخصا مراقبیام، گفت میگفت دوباره م یفعل آره ول -

 .دا و بچه باشمیش

 .ستمین یکینالم: من محتاج مراقبت تو میدر دلم 

 .آورم، سرم حالم را بهتر کرده استیرون میآنژوکت را ب

 

 

 ف سر در گم مادرشک کلیه یده شده شبیچیافکارم در هم پ

 رودبار؟ یچه گفت؟ عمو محمود و زلزل ه

 یدارم و با سرعت شمارهیز برمیکنار م یعسل یلم را از رویموبا

 .رمیگیمادرم را م

 جرئت ندارم به یشود، حتیپخش م یمهربانش در گوش یصدا

 که از پشت یزن یافکارم بال و پر بدهم، مثل فکر کنم صدا
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 .تبه اسید با من غریآیم یگوش

 مادر؟ یزنیدا جان چرا حرف نمیالو ش -

 ین ولیریشه مهربان بود، با من کمتر از شمیاو چه طور بود؟ ه

 .باز هم مهربان بود

 میسوزاند. با نگرانیم دل میکرد و برایش را خرجم میمادرانه ها

 . ستیگریم میغم ها یشد و پاینگران م

 ید و برا ن شین اندوهگیمن از رام یید چقدر سر جدایآیادم می

 .ازدواج دومم خوشحال

 .الو مامان -

 

 

 د؟یبا شوهرت دار یشده؟ مشکل یزیدا چیجانم ش -

 یگفت؟ من، عمو محمود، زلزل هیم یمامان حاج خانم چ -

 .رودبار

 سر یشه به بچهیه که تهش خطم مین سه تا کلمه بهم چیربط ا
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 بودن من؟ یراه

 غ خفهیک جی هین هاش شبیان سینفس مادر بود که در م یصدا

 .شودمیبلند 

 ....دا من منیش -

 .کندیت میگرفتن جوابم کفا یاکشن براین ریهم

 م را جمعیکنم . زانو هایرا قطع م یسرد و لرزان گوش یبا دستان

 .گذارمیش میکنم و سر رویم

 توانم به آنچهیکلمه آچمز شده است، نه م یواقع یمغزم به معنا

 .دن دارمدهام فکر کنم نه توان فکر نکریشن

 ک تبیه یگرم شب یسردم، لحظها یدارم، لحظها یبیحس عج

 .یعصب

 

 

 .شود ستاره استیدرب اتاق باز م

 .دیآمیخواند و جلو یم وحشت زده اسمم را میدن رنگ و رویبا د
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 .شودین است که وارد اتاق میاسیهمزمان محمد

 دلم ییچ دکتر و دارویخواهد نه هینه دلم سرم و آمپول قرص م

 ک آغوش کهیه کنم و یخواهد تا بهش تکیک شانه میفقط 

 .م یدرونش بگر

 .خوانمیکنم و با بغض اسمش را میدستانم را باز م

به سمتم  محمدیاسینکند و یستاره متوجه حالم شده اتاق را ترک م

 .میاید

 ؟یدونستمیتو  -

 ؟یم : چرا بهم نگفتیگویم یاندازد، با دلخورین مییسرش را پا

 اومدیش میمشکل پ یموت گفت از لحاظ شر عقبل ازدواج ع -

 .اگه بهم نگفت

 .نگم یزیقسمم داد که بهت چ یول

 .شهیا هنوز باورم نمیده؟ خدایمادرت چه طور فهم -

 ک عمرینم و ازشون بپرسم چرا یخواهد مامان و بابا رو ببمیدلم 

 کردن؟ یز رو ازم مخفیهمه چ
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 یرودبار کجا یهبدونم عمو محمود منو از کجا آورده زلزل اصال

 .نداشتم که دنبالم بگردن یشیچ قوم خویم بوده چرا هیزندگ

 شه توش پر حرفیسرم داره منفجر م یوا یرم: وایگیسرم را م

 . و سواله

 : نترس دختر انقدرن نگاه پر محبتی بهم میاندازدیاسیمحمد

 ...زمیعز یرس یسواالتت م ینکن به جواب هم ه یخود خو ر

 .یخودت رو دار یذاب نده تو االن زندگفقط انقدر خودتو ع

 .یداشته باش ید انقدر استرس و نگرانینبا  یشیمادر م یدار

 دیزند و وعده و عینده میبا از آیز یآنقدر حرف ها کنم ولییبغض م

 .شودیش کمرنگ میدهد که کم کم اتفاقات روز برایم

 نکه مادر باشد دوریخورد، حدس امیلم زنگ یموبا یچندبار

 .دهمین جواب نمست مین

 کردم تا ذهنم به خود بقبوالند و باوریصبر م ید چند روزیبا

 با مالقاتر است، آن وقت یانکار ناپذ یقتیدهام حقیکند آنچه شن

 .خانوادهام بود یاعضا
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 .مین صحبت کنییا پایدا جان بیش -

 ن برو بهشون بگویاسیگذارم: محمدیگوشم م یدستم را رو

 . نمشونیخوام بب ینم

 یصال نگاه یستاده است، با استین من و آن ها این بیاسید محم

 دا زشته لج نکنید: شیگومیاندازد و ین پله ها مییبه پا

 .ن مدل برخوردین منتظرن زشته اییخانوادهت اون پا

 شانهمه یخورند، از یسر م یگریپس از د یکمییاشک ها

 .رمیدلگ

 ؟ یدا مگه تو بچهایش -

 اد ما خودمون دو تا آدم عاقلیا میبچهمون داره به دن ینیبیم

 ...ا حرفاشون رو بشنویم بیهست

 .خورمیوار سر میگذارم و کنار دمیم یگوش ها یدستم را رو

 .دارم ین چه حالیمن بب یتو خودت رو بذار جا محمدیاسین -

 شه فکر شهابیه بودم مامانم همیچشم باز کردم تو حاش یاز وقت

 لیده گرفتن که تبدیرو ناد ن انقدر منیریبود و پدرم مراقب ش
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 ق اشتباهاتم غرقو خودم رو تو باتال یک آدم منزویشدم به 

 .کردم

 یواقع یبه بشنوم بچ هیک غرید از زبون  یحاال بعد  سال با

 ستم ؟یشون ن

 دا جانیلرزان مادر: ش ید و پشتش صدایآمی یکس یپا یصدا

 .یحرف ما رو بشنو یخوایمادر نم

 ؟یبه اید و غریستین همخون ند با میچرا بهم نگفت -

 .باور کن یدیمامان جان اشتباه فهم -

 رم هم ممنونش کهیکنم هم از او دلگیبا حب و بغض نگاهش م

 .مرا بزرگ کرده یچ جبریه یب

 ؟یستیگفته تو همخون من ن ید : کیآیدن نگاهم به حرف میبا د

 مادر؟ یعذاب داد یچرا خودت رو الک

 ه؟یمنظورتون چ  -

 خواهد وارد اتاقیرد و از مادرم میگمین دست مرا یاسیمحمد

 .شوند
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 .شومیصحبتش م ینم و منتظر ادامهینشیم یصندل یرو

 ا راستش رو ازیگذشته گفته دروغه ب یدرباره یهرچ یهرک -

 . خودم بشنو

 د؟ یاوردیرودبار ن ید منو از زلزل هید بگیخوایم -

 .ستیماجرا نهمه ین یم اما ایآورد -

 ش هید: مادر جون اگه میگو میکند و یداخله من میاسیمحمد

 .دیف کنیما تعر یز رو برایهمه چ

 .بوده یخوام بدونم گذشته چیدهم: م یسر تکان م یبا ناراحت

 سال یم. هر دو سیا اصالتا اهل شمال بودیمن و خواهرم لع -

 خواهرم یم . من اون وقت ها شهاب رو داشتم ولیش معلم شدیپ

 .مجرد بود

 ا قرعه کهیرفت که شانسش بود یک روستا مید به یبا طرح یبرا

 .رودبار یحوال ییاسمش افتاد روستا

 عاشق کارش یلیدا.خیبود مثل خودت ش یا دختر احساساتیلع

 ...ذاشتیروستا وقت م یبچه ها یبود و با جون و دل برا
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 .دوسال طرحش تو روستا تموم شد اما حاضر نشد برگرده

 روستا و باهاش یاز احال یک یاشق خواهرم اونجا عاشق شد، ع

 .ازدواج کرد

 .ردکاصرار اونا ما رو نرم  یالبته خانواده ها اول مخالفت کردن ول

 .ا آوردنیا و محسن بچه هاشون رو به دنیچند سال بعد هم لع

 پرم: بچه هاشون؟میان حرفش یبه م

 ایشود: آره دختر و پسرش لعیا کنجکاو مین هم گویاسیمحمد

 .ک پسر داشتیک دختر و ی

 هم داشته؟ پس یا گهید یا خانم بچه هایلع یعنین: یاسیمحمد

 د؟یدا رو آوردیچرا شما فقط ش

 .ر آور کشته شدن یاون دو تا طفل معصوم هر دو ز -

 سودابه و سهرا ب یعنیا یاول لع یبچه ها

 .زندینم یحرف یشود ولین در هم میاسیمحمد یچهر ه

 ن؟یاسیمحمد یتو خبر داشت -

 ز رو بگم عموت منو قسمیدا نتونستم بهت همه چیتاسفم شم -
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 نکه اگهید گفت. بخاطر ایسر بسته موضوع رو قبل ع یلیداد و خ

 هبشد مثل االن، من شماها رو متهم نکنم  ن راز بر مالیبعده ها ا

 . مون بد ن شه یزندگ یو برا ییدروغگو

 .شد که خبر زلزله تو اخبر پخش یدهد: اون روزیمادر ادامه م

 .لیم منجیع خودمون رو رسوندیمن منصور و حاج محمود سر

 

 

 .ده ها هم بدتر بودیز از اخبار و شنیاونجا همه چ

 .دنیبود مانند د یدن کیگن شنیدرسته که م

 که خواهرم ییبایکلمه شهر خوش آب و هوا و ز یواقع یبه معنا

 .ران شده بودیک تل خاک و یه یکرد شبیم یداخلش زندگ

 تون داشتن و خونه شون خارج روستایاهرم پدرت، باغ زشوهر خو

 . خود شهر بود یتو

 سیا و بچه هاش از پاسگاه پلیخبر گرفتن از حال تو و لع یبرا

 .میصه هزار جا آمار گرفتامداد خال یروین یتا اداره آتش نشان
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 .ک خرابهیک تپه خاک بود یه یخواهرم خونه ش ب یم خون هیرفت

 دا شد، تو رویهرش سه روز بعد تجسس پخواهرم و شو یجنازه

 م هیک داربست نیر یاز اتاق ها ز یکی یهم محمود خودش تو

 .دا کردیران پیو

 رین تر تو زییامد پایکم میمحمود گفته بود اگه اون داربست 

 .یشدیآوار مدفون م

 

 

 دوستت داشت و یلیم شهر، محمود خیما تو رو با خودمون آورد

 منصور که خالفت رو قبول کنه بر تیخواست خودش مسئو لیم

 .د تو رو به عنوان دخترش قبول کنهیترسیم

 از مخارجت رو یمحمود بهش قول داد در صورت قبول تو، بخش

 .ن کنهیتام

 دختروم من و ی، شدیزود تو خودت رو تو دل ما جا کرد یلیخ

 .شهاب یمنصور و خواهر کوچول و
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 .یشدیا میه مادرت لعیشتر ش بیب یشدیبزرگتر م یهر چ

 ه خواهرمیاندازه شب یدا چون هم ب یدوستت داشتم ش یلیمن خ

 .ین دخترم بودیتو بعد ده سال مشکل اول یهم از طرف یبود

 . رفتمشیپذیراحت تر م ید انجور ید؟ شایچرا بهم نگفت -

 ما ینکه بچ هیا یبذار یدار یخواست اگه کمبود یدلمون نم -

 .یستین

 برات باشم و در حق دسته گل یوبهر چند من نتونستم مادر خ

 .ا جفا کردمیلع

 

 

 ده امیشود، هنوزم هضم آنچه شنینمان حاکم میسکوت ب

 .میستم راضیت نیهو یب یک بچ هینکه من واقعا یعاجزم. تنها ا

 شوم، او حق نداشت منیمتنفر م محمدیاسینگر از مادر یبار د

 .انقدر برساند ییرا با دروغگو

 ند وینشیم م یبه رو یزد و رویخیمبر یصندل یمادر از رو
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 .کندمیدستش را قاب صورتم 

 شیزم بگو مادرت رو به خاطر پنهان کاریدا جان عزیش -

 ؟یدیبخش

 یمادر و پدر یشوند؛ دلم برا یم یم پست هم جاریاشک ها

 .سوزدمیر آوار جان داده بودند یده بودمشان و ز یکه ند

 م رایو نوجوان یکدوران کودهمه یدهم. یبا افسوس سر تکان م

 .آورمیبه خاطر م

 .م از جمع خانواده رایها یریگوشه گ

 .و ساکت بودم را یک دختر منز ویشه ینکه همیا

 .به بودمین بوده که در جمع خانوادهام غریلش اید دلیشا

 

 

 ....دیشا

 هم دارن؟ یمادر و پدرم قبر -

 . چکدیهمزمان از چشم من و مادر م یاشک یقطره
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 . کندمید و اتاق را ترک یگومی یر لب نچین زیاسیمحمد

 شیتو قبرستان رشت پ یا و مرتضیزم لعید: آره عزیگومیمادر 

 .ک قبر آقاجان پدرمونیخانواده خودم خاکن. نزد

 .تو رو بردم رشت سر خاک یبچه بود یدو بار وقت یکی

 ؟یه خاله ها چ یپس بق یت منو شما قبول کردیچرا مسئول -

 نداره یاخلق درست و حساب یشناس یت که میاول یخاله -

 .ران نبودیدت هم اون وقتا ایخاله ناه

 .میبهم وابسته بود یلیخ یلیا خیمن و لع یاز طرف

 .یز بودیک جور جدا عزمیکند: تو برایدستم را نوازش م

 غم و غصههمه یگذاشتنت بغلم  یشتر گفتم، وقتیبهت که پ

 .دیهام پر کش

 .رومیش فرو مشوم و در آغوشیار خم میاخت یب

 نکه فکریروز تا االن صد بار مردم و زنده شدم بخاطر اید -

 .تمیهو یو ب  یسر راه یک بچهمیکردیم

 کشد: محمود بعد برگشتن از رودبار مامیسرم  یدستش را رو
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 ادتهیم . یکردمی یاونجا زندگ یرو برد خون ه باغ اون وقت ها همگ

 که؟

 اکرام خانم نگفت تونکه همسرش حساس نشه به زنش و یا یبرا

 دایپ یک داستان ساخت که تو رو اتفاقیبلکه  ییایدختر لع

 .میکرد

 کردن تو فرزندمین زن عموت و اکرم خانم فکر یهم یبرا

 ن حرف رو هم حتماً اکرم به گوش مادریهم ییما یخوانده

 .شوهرت رسونده

 نیریکم کم ش ینبود ول یاز بودنت راض یلیاولش منصور خ

 .یهات باعث شد تو دل ما جا باز کن یخوشمزگ هات و یزبون

 مخصوصا آقابزرگ و مامان بزرگ، مامان بزرگ قبل مرگش

 م تا از اون حال ویحجش رو به تو ببخش یه یت کرد سهمیوص

 

 

 گفت مامیشه نگرانت بود و یهم یا یرون بیب یکه داشت ییهوا
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 .مینکرد یامانت دار

 د سر خاک مادرم؟یشه منو ببریم -

 .شودمیشربت وارد اتاق  ینیک سین با یاسیمحمد

 یک شکلتیک قاچ کیر موز است با سس شکلت و یوان شیک لی

 ن ها را آماده کند؟یوقت کرده است ا یک

 س تیه نکن خوب نیزم گریا بخور عزیگذارد: بیرا مقابلم م ینیس

 .برات

 .کند: من شرمندهام بخاطر رفتار بد مادرمیسپس رو به مادر م

 .م پسرمیونیبهت مد یلید، من و منصور خیمنده سدشمنت شر -

 .ن ماجرا رو اشتباه رسونده به گوش مادرتیحتما اکرم خانم ا

 ا خواهریچرا عمو دروغ گفت به زنش و نگفت من دختر لع -

 شمام؟

 ک عمر عاشقیکشد: محمود می یاندازد و آهمین ییمادر سر پا

 .اشتن نداشتبه رسم گذشته ها جرئت پا جلو گذ یا بود، ولیلع
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 شد بعد اون هم ما که یل و همسر مرتضیا رفت منجینکه لعیتا ا

 تونیبار ز یدم فقط پدرت گاه یدیاد اون ها رو نمیم زیتهران بود

 .داد تا بفروشهیپدر بزرگت و بهش م یاورد مغازهیم

 تونم برم سر خاک مادر و پدرم؟یمن م محمدیاسین -

 رم همیبگ ید من مرخص یقبلش با یدهد: حتماً ولیسر تکان م

 . ت خودت بهتر بشهیوضع

 ه؟یتش مگه چیکند : وضع مینگاهم  یمادر با نگران

 ک بلندگو دستیروم، کم مانده ین چشم غره میاسیبه محمد

 تخم دو زرده یرد و همه جا جار بزند که من او قبل عقد رسمیبگ

 .میکرد

 .و حاال من در ماه دوم قرار دارم

 ضیدا مریپرسد: شیو با سوءضن مکند یشک م یمادر کم

 ؟یشد

 .دا باردارهیدهد: مادر جون شمیمن پاسخ  یاو جا
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 قیعم یمادر لبخند یدزدم ولیآن لحظه از شدت شرم نگاه م

 ..ردیگیزند و مرا محکم در آغوش میم

 ادهیک پی یحت یعنیباشه  طالق د استراحت میدکتر گفته با -

 .نوعها راه رفتن تو خونه براش ممیساده  یرو

 .قربونت برم مادر یبوسدم: الهمیمادر با محبت 

 .م شمال یتو رو خدا فردا بر محمدیاسین -

 .شه مادریت که نمین وضعید: با ایگویمامان م

 یند هیخبر از آ یبندم بیکشم و چشمانم را میتخت دراز م یرو

 .ش دارمیکه در پ یسخت

 .درسیگذرد که آن شب نحس فرا مین اتفاق میسه روز از ا

 ده ام همهیتخت دراز کش ینجمه سوپ پخته است و من ر و

 ن همه استراحت باز هم تناسبین است که با وجود ایم اینگران

 .زدیاندامم بهم بر

 .ن از سر کار باز نگشته استیاسیعصر است و هنوز محمد

 .تر شده است یش طوالنین روز ها ساعت کاریا
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 .زمیخکند از جا بر یهوس خوردن سوپ وادارم م

 ی از اتاق طبقه یط بارداریروم، بخاطر شرامیبه طرف آشپزخانه 

 .کنمین استفاده مییپا

 یز آشپزخانه نشسته و مشغول پاک کردن سبزینجمه پشت م

 .است

 پرسم: نجمه جون چهیروم، از نجمه خانم مین مییپا  ی هبه طبق

 !یراه انداخت یبو

 ومده؟یستاره ن

 رهبت نامش. امسال کنکور ارشد قراث ینه مادر رفته دنبال کارا -

 .بده

 .رمیول چه خوب منکه نتونستم مدرکم رو آخر بگیا -

 .بودم دخترم طالق منم سر ستاره استراحت م -

 سخت بود نه؟ یلیخ -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1456 
 

 : کشدیم یکند و آهیسکوت م

 

 

 ک روز که دردیشوهرم معتاد بود،  یدیحتما از خاتون شن -

 کتک بست اگه اون روزبهش فشار آورد منو به باد  یخمار

 .داشتم یه ها منو نجات نداده بودن االن اوضاع بدیهمسا

 م روطالق بعد تر هم  یشدم و کم طالق بعد از اون استراحت م

 .گرفتم

 نهنجا مثل به شما سر بزیاد ایدم قراره مادرشون بید شنیاز آقا س

 .ت ببرین زن رو از زندگیا یپا  یشنویدا خانم از من میش یول

 .هیمار خوش خط و خال و زبون بازه که فقط دنبال فتنه گرک ی

 داشتم عاشق شدم و ییالم بود و سر پر سوداس  -  یوقت

 .بستم یدل به آدم اشتباه

 ه خانم و بعد پدرمیبه گوش مرض  یدونم کدوم خدا نشناسینم

 .رسوند
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 یمن خام از همه جا ب یث و بد ذاته که براین زن انقدر خ بیا

 .دیکش خبر نقشه ها

 

 

 ر کرد تا منو عقد کنه بعدمیمعتادم رو ش یل پسر عموییاسما

 .اون یفرستاد تو زندگ ینب خانم رو با بهونهایز

 ه ؟ین چیشه بدونم حس االنتون به آقا محمدحسینجمه جون م-

 :شودمی یزند و مشغول خورد کردن سبزیم ینجمه تلخ خند

 زدن ازشیم مدادن و کتکیکه شوهر و پدرم آزارم م ییک روزای

 بهش یچ حسیبعد اون ه یکردم ولینش میشدم و نفریمتنفر م

 .یخنث ینداشتم. خنث

 به آن یمتنفر باش یاگر از کس یشدم، حتیمتوجه حرفش م

 .باالتر از تنفر است یدرجها یتفاوت  یب یول یدار یحس

 ن خان آن آدم نامرد ویشد محمدحسیدانم چرا باورم نمینم

 !کرد باشد؟یکه نجمه تصور م یخائن
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 .روم یبه پشت پنجره م محمدیاسینن یدن صدا چرخ ماشیبا شن

 نیکنم، ستاره از ماشیم اعتماد نمیک لحظه به چشم های یبرا

 ک راست به سمت واحد خودشانیشود و یاده مین پیاسیمحمد

 .رودیم

 

 

 یبه خودم دلدار یگرد ولمیهمه وجودم را در بر یحس بد

 .کنمیدهم که اشتباه میم

 خال خودم را مکدر یش پا افتادهیز پین چیدن همچید با دیانب

 .کردم یم

 یحوال ییافکار مشوش من جا یگردم ولیبه داخل اتاقم بر م

 .زندیاط پرسه میح

 ر کرده بود؟ین امروز انقدر دیاس یچرا کنار هم بودند؟ چرا محمد

 نشیک دختر نامحرم را سوار ماشیچ وقت ین که هیاسیمحمد

 د؟کریکرد، مینم
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 ارتباط با یبه او نامحرم بودم و او برا ینکا خودم زمانیمگر نه ا

 ما از حد و حدود ینش کرد و رابطهیمرا سوار ماش یمن چندبار

 !کرد یشروید پیعقا

 

 

 سالمنکه در ایرد؟ اگر به اینکند بخواهد با ستاره هم ارتباط بگ

 از یده داشته باشد چه؟ چه کاریز است عقیازدواج مجدد جا 

 د؟ یآیستم بر مد

 .زنم تا با او چشم در چشم نشومیخودم را به خواب م

 دانم چرامین یکشم ولینکه به او شک دارم خجالت میاز ا

 خته است؟یتم نسبت به او بهم ریذهن

 .ابم ییم ییم از دست افکارم رها یبا گرم شدن پلک ها

 داریب یق و طوالنیم مرا از خواب عمیموها یرو ینوازش دست

 .کندیم

 .شومیرو به رو م محمدیاسینکنم و با یچشمانم را باز م
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 .ر باشهیزم شبت بخیعز سالم -

 ساعت چنده؟ سالم -

 .ک ربع نهی -

 زم چهید: عز یگوین میاسینم، محمدینشیم میع سر جایسر

 .خبره مراقب بچه باش

 

 

 شه ها چقدریم میم : داره حسودیگویزنم و میم یلبخند

 .ومدهیز نه هنوین فسقلیحواست به ا

 تو یمتید قیک مروارید : صدف من یگومیبوسد و یسرم را م

 .دونهیقلبش داره که قدرش رو نم

 کشم خودمیخجالت م یستاره بپرسم ول یخواهم دربارهیم

 رنقدر احمقانه رفتاید ا یجا است و نبا یتم کامل بیدانم حساسیم

 ...کنم

 .ین شه برام لباس آماده ک یک جلسه مهم دعوتم میامشب  -
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 جلسه اونم تو شب؟ -

 د حتما داخلش شرکت کنم. کار من یدوستانه با میک دورهی -

 .که روز و شب نداره

 .افتدیدانم چرا ته دلم به شک میفرستم، نمیم را باال میابرو

 رود و من مشغول مرتب کردن لباسین به حمام میاسیمحمد 

 .شومیاو م یها

 

 

 راهنیک پیدارم. یمش کت بر نیبهشت ماه است برایچون ارد

 ست بند دارش را کنار یو کفش ها یبا شلوار مشک یسرم ها

 .گذارمیم

 آمدمیش یشوم، کم پیش میبعد از حمام مشغول اتو کردن موها

 ش آنقدر کوتاه بود که یش را اتو کند، اکثر وقت ها موهایموها

 .به مرتب کردن ندارد یازین

 زند ویم یشگیش از همان عطر هم یدن لباس هایبعد پوش
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 ...کندیراهنش هم نمین کوتاه پیبه آس ت یدرکمال تعجب اعتراض

 ش هینگرم: نمیبه رفتارش م ینم و با دلخورینشیتخت م یرو

 ام؟یمنم ب

 یرم برا یرم گردش میدا جان من که نمیآورد: شیسرش را باال م

 خواد بچه سالمیخانم دکتر گفتن اگه دلت م ید یکار در ضمن ند

 و راه رفتن قدغن؟ یاده رویباشه پ

 ؟یدیچرا حاال انقدر به خودت رس -

 نکن مامان یند: حسودینشمیزند و کنار یق میعم یلبخند

 . کوچولو

 

 

 .رودیبوسد و از آنجا میم را میشانیپ

 .محمدیاسین -

 .جانم -

 .خوام برم سر خاک مادر و پدرمیم شمال میریم یک  -
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 .میریبذار سه ماه اول که پر خطره بگذره چشم م -

 داید برم شیگه باید: من دیگویاندازد و م میبه ساعتش  ینگاه 

 .جان

 ؟یگردیزود بر م -

 نجایاد ا ین بگم بیریبه ش یخوای؟ میریگیاره چرا انقدر بهونه م -

 ؟ینجا تنها نباشیان این بیمحمدحس یا دخترایشت یپ

 ست؟یست مگه نجمه نین یازینه ن -

 شده؟ یزیچ ینگران یلیتو خ یچرا هست ول -

 .یستین یره وقت یگی؟ فقط دلم میچ یبرا ینه نه نگران -

 ار خانممیانشاهلل مشکلت که حل بشه کل دربست در اخ ت -

 .هستم

 

 

 .نیاسیمحمد یرفتی؟ کاش نمیچه مشکلت -

 یجلسه تذکر بدم مجرد یبرا یدم دفعه بعد یر قول میبهونه نگ -
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 .امینم

 .رودیبوسد و ممیم را دوباره یشانیپ

 میر حال و هواییتغ یکنم. برایبودن م یبا رفتنش احساس ته

 .کنم یآشپز یروم تا کمیبه آشپزخانه م

 شوم ستارهیکنم و در کمال تعجب متوجه ممینجمه را هم خبر 

 .ستیشان ن یهم امشب در خانه

 .دل و دماغ خوردنش را ندارم یپزم ولیک را میک

 .جهت به آشوب افتاده است یدلم ب 

 پرسم: ستاره کجا رفته؟یاز نجمه م

 .مارستان باشهیفت شب بید: فکر کنم شیگویاو م

 .برمیگذرم و به اتاقم پناه میاز کنارش م یگر یحرف د یب

 .شومیره میخ یستم و به نم نم باران بهاریایپشت پنجره م

 .ستین ینیشبیقابل پ یبودم، لحظها یبهار یعاشق هوا
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 خواس تمید از مادر یافتم، بامیم یاد مادر و پدر واقعیناگهان به 

 .ا و محسن به من نشان بده دیاز لع یعکس

 داشت؟ یمن چه حس یبود؟ موقع باردار یچه شکل یعنی

 ده از دست یکه ند یپدر و مادر یرد، برایگیار میاخت یدلم ب 

 .داده بودمشان

 مان یکردم در خانه میشه حس یکاش حاال کنارم بودند، هم

 . ستیدانستم چینم یزند ولیلنگ م یزیک چی

 : کنمیر لب زمزمه میدهم و زیشکمم قرار م یدستم را رو

 تو سنگ تموم یتمام حسرت هام برا یمامان به جا یفسقل

 .ذارمیم

 ابم مادرینوانستم بیاز خواهر و برادرمم م یکاش رد و نشان

 .گفت بعد زلزله مفقود شده بودندیم

 نگشتهن هنوز بریاسیمحمد یک  شب است ولیساعت نزد

 .است

 . دهدیزند و گواه بد میدانم چرا انقدر دلم شور مینم
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 .شودمیلم بلند یموبا یگوش یصدا

 یدست و دلم م یناشناس یدن شمارهیروم با دیبه سمتش م

 .!است؟ یچه کس یعنیلرزد، 

 .دارمیرا بر م یگوش

 .بله سالم -

 . اشیشود، خودش بود خود لعنتیپخش م یآشنا در گوش یصدا

 خواهدیاز جانم چه م یعن یافتد، یاز شدت خشم به لرزه مبدنم 

 .من یبایز یبانو سالم -

 ؟یعوض یچرا به من زد -

 .دا خوشگلهیشه به فکرت بودم شیچون مثل هم -

 یو پرونده یکه کرد یخالفبرو به فکر خودت باش با اون همه  -

 . یکه دار یقطور

 رون؟یب دمتیکش یادته اون روز از وسط باتلق اون مهمونی
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 ر نکنهیکنم تا مثل قبل تو گل گین لطف رو بهت میحاالم دارم ا

 .یپرون یخر جفتک م یخب تو یول

 

 

 که منو یهست ی؟ تو همونیخوایاز جونم م یچ یخفه شو روان -

 .یزندان و برام پاپوش درست کرد یانداخت

 .کنمیفکر نکن فراموش م

 . م خوبهخوب مخت رو شستشو داده اوه یپس اون بچه مذهب -

 اریاسم شوهرم رو به دهن نجست ن -

 ه کهین کیدا خاتن خوب فکر کن ببیادب نشو ش ینچ نچ ب  -

 .ف و نجسهیکث

 .!ن نه؟یت کیواقع یننه بابا یدیحتما تا حاال فهم

 ؟یشناسیسودابه و سهراب رو حتما م

 لعنت بهت ک یزنیحرف م یچ یدرباره یدار -

 .ید ربانیوح
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 .زنم خوشگلهیاون حرف م یرم دربارهسودابه دا یدرباره -

 ه ؟یمنظورت چ -

 اونم مثل تو یکه خواهر تو بود و نامزد من ول یسودابه دختر -

 ک جاسوس دو جانبه بود که هم عاشقیانداخت. یاد میجفتک ز

 

 

 ریزود گ یلیخ یکرد ولیم یس مخبریپل یمن شده بود هم برا

 نده به دست آوردکله گ یها یمدارک از باال دست  یک سریافتاد 

 .که به ضررش بود

 .نجات جون خودش مدارک رو به برادرش سهراب داد یبرا

 ه و کجاست؟یسهراب ک یت واقع یدونه هوینم یاما کس

 یدرو غ یحج و بعدم عشق و عاشق ین با اون برنامهیاسیمحمد

 .دا کنهیکت شد تا سهراب رو پینزد

 .بدم شوهرت رو بهت نشون یا تلگرام تا ذات واقع یب

 ن هام خارجیکنم نفسم به زور از سیلرزد، حس میم میدست ها
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 .شودیم

 .است یوانه و بد ذاتید او آدم دیگوید دروغ میحتما وح

 دانلود یکی یک ی یشوم، عکس هایتلگرام م یوارد صفح ه

 .شوندیم

 .بودن یمهمون ین با ستاره تویاسیک عکس محمدی

 .ن بودیاسیمحمد ک عکس ستاره بود که در نزدیکیی

 

 

 .کنمیرا باز نم یبعد یعکس ها

 .ن نشومیکنم تا پخش زمیز میدستم را بند م یبه سخت

 که برادرم ین بخاطر سهراب نامیاسیمحمد یعنیشود، میباورم ن

 ک شده؟یاست به من نزد

 و نقشه بوده است؟ یز بازیهمه چ یعنی

 .گر قصد باال آمدن ندارمیکنم نفسم دیاحساس م

 تخت کنار پنجره خودم یار رویاخت یافتد و بیسرم به دوران م
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 .کنمیرا رها م

**** 

 .ده استیتخت دراز کش یدا رویشد. شیوارد اتاق خواب م

 دا دستانشیش یدهیدن رنگ پریرود با دیسرش م یباال

 . دهدیع او را تکان میلرزد، سریم

 .دار شویدا لطفا بیزم شیدا جان عزیش -

 دایافتد دوباره به شیل در دستش میموبا ینگاهش به گوش

 .نگردیم

 رد.ییم دا را به طرف درب خروجیبا سرعت ش

 .نجمه و ستاره در واحد خودشان هستند

 .رودیمه به سمتش میزند. ستاره سراسیاد صدا میستاره را با فر

 شده؟ یخدا چ یزند: امیدر صورتش  یآرام یلیدا سیدن شیبا د

 ؟یپرسمیاز من  یتو پرستار -

 .کنم زود در رو برام باز کنیم ن رو روشنیماش

 کاف ازیک تین با یاسیکند و محمد یع در را باز میستاره سر
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 .شودیاط خارج میح

 دن در باز خانه و ستارهیدود و با دمیاط ینجمه با وحشت به ح

 شده ستاره؟ یشود: چیکه صورتش غرق اشک است نگران م

 م یاش براسر باهیدا خانم بد شده زنگ بزن آقا یمامان حال ش -

 .مارستانیب

 رهیاست خ  یدا جارین به قطرات سرم که در خون شیاسیمحمد

 .شودیم

 .کند و حالش دگرگون استیسرش درد م

 ن حال بدیا یج هیخته و نت یدا را بهم ریز حال شیداند چه چینم

 .فرزند شان شده مرگ

 .ن از دست رفتینچنیطفلکشان هنوز دو ماهه هم نشده بود که ا

 یرو دا را کورتاژ کنند و تا آماده شدن اتاق عمل او بریشقرار بود 

 .شمردیانتظار نشسته و قطرات سرمش را م یصندل

 نید او را در چنیفرستد نبایش لعنت میفکر یبه خودش بابت ب 

 .گذاشتیتنها م یطیشرا
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 .خوردمیل زنگ یموبا

 .الو بله -

 یدا بهم خورده چیاسرم ستاره زنگ زد و گفت حال شیداداش -

 !شده داداش االن خوبه؟

 ک دارهیک عمل کوچیست، یشماها ن  یبه لشکر کش یازیآره ن -

 .م خونهیایم

 د با ستاره یشش شایان پیدا بین و مادر شیریدرضن زنگ بزن ش

 . و نجمه راحت نباشه

 . یچشم حاج -

 دنیلرزد با دمیدا یش ید و همان لحظه گوشیگومیر لب یز ینچ

 امیپ یاسر چین یاسیدهد: الو آقا می ن جوابش رایریش یشماره

 دا مگه حامله بوده اصل؟یداده ش

 مگه مادر نگفتن بهت؟ -

 .دمیشناسر ینه من از آقا  -

 پور دست گرفته همه رو خبر کنه. فردا لطفاین پسر شیآره ا -
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 .ک عمل ساده دارهیدا حالش خوبه فقط یما ش ید خونهیایب

 دا را خاموش کندیش یوشخواهد گیدا به اتاق عمل میبا رفتن ش

 . افتدیناشناس شک بر دلش م یامک از شمارهایدن پیکه با د

 . درویع به تلگرام میام سریپ یدن محتوایکند و با دیام را باز میپ

 ادش در کلین کردن عکس ها کم مانده است فرییبا باال و پا 

 .اندازدین بیمارستان طنیب

 کرد یفکر یکند که بخته بود. خدا لعنتش یباالخره زهرش را ر

 .دا نرفتینگران و پر حرف ش ینگاه ها یو زودتر حواسش پ

 دزدد و پشتمیشه سر خوشش نگاه میه یداید چرا شینفهم

 . کندیب میپنجره او را تعق

 .رحم یب ین مار افعیش زدن ایج هاش شد نیاز او غافل شد نت

 :کندیرد و نفسش را فوت میگیان دستانش میصورتش را در م

 . لعنتم کنه خدا لعنتم کنه احمقم احمق خدا

 د.دکتر گفته بود همسرشیآیدا به درد میت شیمظلوم یدلش برا

 دا در آن لحظاتید شیفهمید بوده و حاال میر تنش شدیتحت تاث
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 .داشت ه یچه حال

 تواند از پشت در اتاق عمل تکانیآنقدر حالش خراب است که نم

 . بخورد

 .دید ید او را میرد بایگیسبحان را م یبا سرعت شماره

 سکوت یا روزهیزند، گوینم یدا به هوش آمده است اما حرفیش

 .گرفته است

 .گرددین بعد از اطلع ماجرا به سبحان به نزدش باز میاسیمحمد

 .نگاه کردن به چشمانش را ندارد یرو یحت

 یجهیدن عکس ها و نتیشود و بعد از دیدکتر وارد اتاق م

 ید: آ قا یگوین کرده و میاسیمددا رو به محیش یسنوگراف

 خانومتون دو هفته مشکل دارن و بعد از اون ینیحس

 .دیندار یباردار یک سال اجازهیتا مدت هفت ماه تا 

 .دیتونه بریسرمش تموم شد م

 یشود و دستش را ال به المیستد خم یامیدا یسر ش یباال

 .چرخاندیرنگش م یمشک یموها
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 دا جونیش -

 دا خانمیش

 چ وقت به منیشنود: خانمم مگه نگفتم هیجانبش نم از یجواب

 یکره ین آدم رویتو صادق تر ی؟ مگه نگفتم برایشک نکن

 .نمیزم

 .دا خانمیش

 .شودیک تر مینزد

 .غ نکنیر، نگاهت رو از من دریدا تو خودتو ازم نگیدلم خونه ش -

 ؟یسکوت گرفت یچرا روز ه

 ؟یداشتباه برداشت کر یلعنت یاون عکس ه ا یدرباره

 .دا پر از پوزخند و تمسخر شدهیکند نگاه شیحس م

 .ح بدم جانمیبذار برات توض -

 ...کیستاره 

 حال یتونیشه؟ میح تو برام بچه میشکند: توضیسکوتش را م

 خرابم رو درست کنه؟
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 .ح دهدیتوض یط بهترید بهتر باشد در شرا یکند شایسکوت م

 .شود ین قهر طوالنیدهد ایاما اجازه نم

 که انتخاب یش بود. دختریس قابل ستایک تند یش یرادا بیش

 ریدلپذ ییخ زده اش را گرمای یکه زندگ یخودش بود و تنها کس

 .ردیگذاشت دشمنش او را از چنگش بگیده بود نمیبخش

 ک شک و سوءضن مسخره آن همهیداد بخاطر یاجازه نم

 دلش یثمر باشد او پا یدا بیبه دست آوردن ش  یتلشش برا

 .باختیها نم ین راحتیا یه بود و بقمار کرد

 ن او گرمیسنگ یشود و پلک هامیدا کم کم تمام یسرم ش

 .شودیم

 یقیداند چه ساعت از روز و شب است که به خواب عمینم

 .رودیم

 دنین با دیریکند، شیخانه باغ پارک م ین را جلویاسر ماشی

 افتاده؟ یاسر اتفاقیشود: آقا یصورت در همش نگران م

 تیبه شکا یدگیگردد: پس فردا روز رسیطرفش برماسر به ی
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 .پدرم از حاج فتاحه

 االن؟ یخب چرا ناراحت -

 .نیریرم شیخوام از حاج فتاح انتقام بگمی -

 .د کهیکنیت مید شکا یانتقام چرا؟ دار -

 .ا رفت و پدرم آواره شدیبه خاطر کار اون مادرم از دن -

 ؟یریانتقام بگ یخوایکه م یاالن ناراحت -

 که دوستش دارم رو از دست یرم، کسیآره چون اگه انتقام بگ -

 ...دمیم

 پرسد: هدفتمی یدهد و با نگرانین آب دهانش را قورت میریش

 اسر؟یه آقا یچ

 نگرد، ارزشش را دارد؟ انتقام ارزش از دست دادن ین میریبه ش

 ن را دارد ؟یریش

 م وخوام باهات صادقلنه حرف بزنین حرف ها مین قبل ایریش -

 .ازت بکنم یدرخواست

 .شنوممی -
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 یگم بچه، فقط لطفا نپر وسط حرفم حتیحرف آخرم رو اول م -

 .یاگه مخالف بود

 

 

 .دهدمین با تعجب سر تکان یریش

 د: خاطرت رویگویم ین هیش زمیچ مقدمه و پیاسر بدون هی

 شد، ینداشتم ول یبراش برنامها ست اصالیوقت ن یلیخوام خیم

 که؟ یفهممیش اومد یپ

 آن یده و ژاکت زرشکیژول میک یاسر آن وقت شب با موهای .

 .که قبل داشت نبود ییه خواستگار هایجذب شب یشلوار ل

 .خوردیک دختر نامزد بودم. اما بهم میمن قبل با  -

 اسر؟یآقا  یشود: با کین متعجب میریش

 ستاره دختر نجمه -

 د؟یخب... خب چرا باهاش ازدواج نکرد -

 آن روز ها دلش به یاداور یشود، با یره میه رو خاسر به رو بی
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 . دیآیدرد م

 یکیش هامون بهم نخور، من و ستاره از لحاظ ژنتیچون آزما -

 .میبش ینده صاحب بچهایم در آیتونستینم اصال

 د؟یپس بخاطر بچه از عشقتون گذشت -

 

 

 .بردیش فرو میان موهایاسر دستش را در می

 .و منتظر جواب استکند ین دلخورانه نگاهش میریش

 گاه بچه تویه؟ خب معلومه جا یبچه باز یزندگ یکنیتو فکر م -

 .ن نبودیمهمه، البته فقط ا یزندگ

 ش با ازدواج ما مخالفتینجمه خانم هم بعد اومدن جواب آزما

 .کرد

 . زهیک دختر دار که خاطرش براش عزیا فقط یگفت از دار دنیم

 د؟یدار یش تون مثبت شد مگه نسبتیچرا آزما -

 ش مون بهم نخوره؟یم آزمایداشته باش  ید نسبت یمگه حتما با -
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 :دیگومیساده لوحانه 

 کردمیفکر م ینجوریآخه من ا -

 ما یبرا ینسبت وسط باشه ول یست که پاینطور نیشه ایهم -

 .بود

 د؟یز رو بگیشه همه چید میزن میحرف  یچرا قسط -

 

 

 که یک علقهامیشتساله بود دوست دا  یستاره رو از وقت -

 .آروم آروم اومد و ت وجودم رخنه کرد

 جبر زمانه ما رو وادار به یسخت بود ازش دل بکنم ول یلیخ

 .کرد ییجدا

 نمون احترامه کهیست، فقط بیاز اون علقه ن یگه خبریحاال د

 .نطوریکنه و منم همیازدواج م یه اون به زودیجار

 که دوستش دارم یاونم با دختر

 دیخواد مثل سیگذشته ام بمونم، دلم م یست پایگه قرار نید
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 .داشته باشم یمنم خونه زندگ

 .ارنیدرم ب ییکه دوستشون داشته باشم و از تنها یزن و بچها

 ک دختریر فقط ین چند سال اخیاطرافم ا ین آدم هایتو ب

 .ییکرد و اونم تو یبه حاا یتخس و زبون دراز دلم رو حال

 یه بذرامت تحت فشار ولیدخواهگم االن جواب بده چون خوینم

 .شنهادم فکر کنیپ یلطفا رو

 

 

 مادرت رو ازش یکه زندگ یاز کس یریانتقام بگ یخوایم یگفت -

 م ازدواجیانتقامت ممکنه باعث بشه منو تو نتون یگرفته، گفت

 ه ؟یه انتقامت چیاسر قضیآقا  یم. با خودت چند چندیکن

 ن جواب منو بدهگم فقط لطف کن و االیاون رو به وقتش م -

 .نیهم

 دور یآدم هاهمه ینو بدون جنس دوست داشتنت با  یدرضمن ا

 که بچه ؟ یو برم فرق داشته و داره ملتفت
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 باورش کنم؟ یچجور -

 .شما جواب مثبت رو بده اثبات کردنش با من -

 .کندید باز میشود و در خانه باغ را با کلیاده مین پیاز ماش

 د اینجا چه خبره؟ بخاطر شیند: ایبیماط یستاره و نجمه را در ح

 د؟یزیریاشک م ینجوریا

 یکند، از سکوت طوالنیخانه باغ پارک م ین جلویاسیمحمد

 .دا خسته شده اس تیش

 داد چه شده؟یح مید به او توضیبا

 

 

 .رودمیشود و به سمت در خانه یاده مین پیاز ماش

 .افتدیدا هم سلنه سلنه دنبالش راه میش

 .دهدیتکان م یو ستاره و نجمه س راسر یو ن یریدن شیبا د

 اشکش را پاک یدزدد و نجمه با روسرمیستاره شرم زده نگاه 

 .کندیم
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 .دانستدیخودشان را مقصر م یهر دو به نحو

 نییاد و فشار پایزاز دست دادن خون  ید ولیآیدر م یدا تا جلویش

 باعث

 .شودیج هاش میسر گ

 رد و او را بهیگیرا م شیر بازویک پرستار زیستاره به عادت 

 .کندیم ین همراهییپا ی هطبق یاز اتاق ها یکیسمت 

 ندارد ید به دستش رسانده خبریکه وح ییاو هنوز از عکس ها 

 .د استیدا نبود سین حال بد ش یداند علت امیو تنها 

 دا کردن رگ در آن دستیدا مشغول پیبعد از گرفتن فشار ش

 .شودیبدون فشار م

 

 

 که دارد یکند و تنها حسیبه ستاره نگاه م ینددا با دردمیش

 .حسرت است

 ا بعدین به او از قبل ازدواج شان بوده یاسیداند علقه محمدینم
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 .هوس یانشان باشد برایمعقد موقت ک میدیشا

 ستاره -

 .دا خانمیآورد: جونم شیسرش را باال م

 ؟یرو دوست دار محمدیاسینتو  -

 باشه؟ د رو دوست نداشتهیه که آقا سیک -

 با من ازدواج کنه یبندد: چرا اجازه دادمیچشمانش را با مکث 

 !؟یاگر انقدر دوستش داشت

 کند نکند برداشته بد کرده است؟ یستاره شک زده نگاهش م

 پرسد: خانم منمیزند و با تعجب یم یسرسر یع لبخندیسر

 .د دخالت کنمیس یغلط بکنم تو زندگ

 ک خانم مهربونیم به یدگن آدم زنیعشق مرد تر ید جلویچرا با

 رم؟یمثل شما رو بگ

 

 

 د رو مجبور کردم با منینکه آقا سیدونم بخاطر ایدا جان میش
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 باور یول یش شما نمونه ناراحتیاد و پیب یکوفت یبه اون مهمان

 ....دیکن

 . کندیشود، ستاره سکوت مین وارد اتاق میاسیمحمد

 .زندا حرف بیا با شیرون بعدا بیستاره جان برو ب -

 یکند و با اجازهایز میتخت آو یباال یلهیم یستاره سرم را رو

 .شودیگفته و خارج م

 .ردیگمیزده و نگاهش را  یدا پوزخندیش

 .ندینشیدا م یش یرود و کنار صندلیو او جلو م

 و دور یزکارینکه من بعد  سال پرهی؟ ایتو سرته خانم یچ -

 ام تو خونه که زن حامله ید و آزاد درست وقتیقیاز روابط ب

 هوا و هوسم؟ یچشم انتظارمه رفتم پ

 ؟یگفت تو چرا باور کرد یزیک چی یروان یحاال اون عوض

 .ح بدمیاگه حرفت اون عکس هاست بذار توض

 د حرفیست سیغرد: حرف من اون عکس ها نمیدا با خشم یش

 دم ستاره اون روزیمن دروغ توعه حاال عکس ها نباشه خودم د
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 .نت بودیتو ماش

 شرمت نشد؟ یته چرا حاجیکه محرم و نامحرم حال ییتو

 کشد: من و ستاره بهم محرمیاد مین برآشفته فریاسیمحمد

 .میهست

 نالد: محمد میپ در چانه یک یمتعجب و بغض یدا با چشمانیش

 ؟یکار کردین تو چیاسی

 .ن کارو کردهینکردم، برادرم ا یمن کار -

 جمه است اونن و نیمحمدحس یدا جان ستاره دختره واقعیش

 .منه و محرم به من یبرادر زاد ه

 یدن مخالفت بزرگتر ها پا روین و نجمه بعد دیمحمدحس -

 .عقد کردن یخودشون نذاشتن و پنهان یخواست ه

 یکس یت داده بود ولیدونست و با پو ل رضایالبته پدر نجمه م

 .گه خبر نداشتید
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 ده منمبه تن کر ین  ساله بود و تازه لباس ستوانیمحمدحس

 .گمیش رو میست و سه سال پیاون وقت ها  سالم بود ب

 .چ کس خبر نداشتیاز ازدواج شون خبر نداشتم ه یمنم حت

 نمنکه نجمه ناخواسته باردار شد و اومد ماجرا رو به حاج خایتا ا

 کرد به حاج خانم یپدرم بلکه سادگ یگفت نه به خاتون نه حت

 ازدواج ین پنهانیمدحسدن نجمه و محیفهم یگفت و اون ها وقت

 .دنیکردن اون نقشه رو کش

 دم و از همون روز خوبیش فهمین ها رو خودم چند وقت پیا

 که سر برادرم رفته سر ین کلهیحواسم رو جمع کردم تا هم

 .من نره

 شیکار یآبرو یرو یلیشغلش خ ین به واسط هیمحمدحس

 .حساس بود

 ز بهیه همه چنکیها بود و احتمال ا ینیپسر بزرگ حس یاز طرف

 . اون برسه وجود داشت

 یاز پدرم داشت و منتظر بود بخاطر ب  یحاج خانم که دل پر
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 ادگار اون بودیکه پسر مونس و  ینیپدرم به محمدحس یمهر

 

 

 ن بیچاره مجبور بشه زین بید تا محمدحسیضربه بزنه نقشه چ

 .رو عقد کنه

 م شدنکه به پدرش داد، بعد تمو ینجمه رو هم با پول هنگفت

 ن یمهلت عقدش به اجبار به پسر عمو داد تا دست محمدحس

 .ازش کوتاه بشه

 با و آنین باغ زینگرد، در پس ایم محمدیاسیندا با بهت به یش

 و اعتبارشان، ینیباشکوه در پس اسم و رسم خاندان حس یویال

 ن خانواده بهیا یاز آدم ها یکه بعض  یین و تقوایپشت نقاب د

 گذشت؟یم یچه جهنمصورت زده بودند 

 .نمیچ کدومتون رو ببیخوا م هین نمیاسیرون محمدیبرو ب -

 .دیاکار و دو رو هستیک مشت آدم ریشماها 

 یگریدا او را به گناه د یخورد، انتظار ندارد شمین جا یاسیمحمد
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 . بزند

 ر او چه بود که برادرش در مخمصه افتاده و مجبور شده بودیتقص

 دست از نجمه بکشد؟

 

 

 ش و قبل از بهمین پنج سال پیچاره هم تا همین بیمدحسمح

 ینکه ستاره دخترش باشد بیاسر از ایخوردن ازدواج ستاره و 

 .خبر بود

 د او را بایباز هم نبا یندارد ول یخوب یدا حال روحیدانست شیم

 .راندین لحن گزنده میا

 بوسد و اتاق را ترکیدا را م یش یشانیزند و پیلبخند تلخ م

 .کندیم

 که او یان به مهمانیدکتر رسو ل یق دربارهیتحق  یشب براید

 .دعوتشان کرده بود پا گذاشت

 دش ین تا آسمان با او و عقایکه زم یان، پسریدکتر کورش رسول
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 دهیزنج کش یدختر یبود و برازنده یتفاوت داشت اما پسر خوب

 . چون ستاره

 د؟یعمو بهش گفت -

 .دهدمین سر تکان یاسیمحمد

 .د عمویودتر گفته بودکاش ز -

 

 

 بهش زنگ بزنه و اطلعات غلط یکرد اون عوضیفکرش رو نم -

 .بده

 اطیرون در حیکه ب ینیریاسر و شیکشد و به یم یستاره آه

 .نگرد یمشغول صحبت هستند م

 یین تنهایکند کاش او هم خوشبخت شود و از امیدر دلش آرزو 

 .ابدی ییرها

 به ید فکریندارد. با دا راین سکوت شین طاقت ایاسیمحمد

 .کردیحالش م
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 .گذارد یدا میک ساعت دوباره پا به اتاق ش یبعد 

 .کندین بار را سکوت میکه با او کرده ا یمان از تندیدا پشیش

 ف شدیح یلید : خیگویرد و میگ ین دستش را میاسیمحمد

 عشقم به تو بود به خاطر ید داشتم و ثمرهیکه بهش ام یبچ ها

 .شدپر پر  یاون عوض

 .نیاسیگذرم محمدیازش نم -

 

 

 ن بار تایدا، به سبحان سپردم ردش رو بزنه ایگذرم شیمنم نم -

 .رمیتهش م

 کش هیدو هفته طول م یدا ولیازه شیما ن یهر دو یک سفر بر ای

 .یتا تو دوباره مثل قبل بش

 دمیقول م ین مدت رو به خودت استراحت بدیخواد ایدلم م

 .که بهت قول دادم رو ببرمت ین مدت اون سفریبعد گذر ا

 .ندیچیک ظرف ها را میک  یاندازد و یشام را م ینجمه سفر ه
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 همه سر سفره در سکوت مشغول خوردن غذا هستند که تلفن

 .دیآمیخانه به صدا در 

 .دمید: من جواب م یگویاسر می

 .شوندیچشم در چشم هم م ین لحظهایریستاره و ش

 کند حضورشمید. فکر دزد ین با خجالت نگاهش را میریش

 .ستاره را آزرده خاطر کرده باشد

 ن چندیاست، هنوز آنچه در ا یدا هم با سوپش مشغول بازیش

 .ده باور نداردیروز را شن

 

 

 یپر اتفاق، روز یک تراژدیشده  محمدیاسینش با یهر روز زندگ

 گر ازید یخورد و روزیبودن م یاز جانب مادرش تهمت سر راه

 .شودیده خبر دار مخانوا یفرزند مخف

 ن را ویاسیمحمد یخانواده یحضور صد در صد ینیشبیپ

 .راتشان را نکرده بودیتاث
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 . گرددیبه سر سفره بر م یکند و با ناراحتمیاسر تلفن را قطع ی

 افتاده؟ یپرسد : اتفاق یستاره م

 ن ینب خانم و آقا محمدحسیگفت زید: زهرا بود، میگویاسر می

 . کم ناخوش احوالهین ین محمدحس با هم دعوا کردن و اال

 اسرینگاهش را از  کالفهدا  یشود، شمین نگران یاسیمحمد

 .ندارد ین خانواده تمامیرد مشکلت ایگیم

 رمیش خانومت بمون من م یشما نگران نباش داداش پ -

 .مارستانیب

 شیراضاسر ی یماند اما اصرار هایم ین دو راهین بیاسیمحمد

 .نددا بمایکند که کنار شیم

 

 

 یشوند اما غرور نجمه باعث بینجمه و ستاره هم نگران م

 .شودیاش میتفاوت

 ام؟یشه من همراها بید: م یگویم ین حال ستاره با نگرانیبا ا
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 .اندازدیم محمدیاسینن و به یریبه ش یاسر نگاهی

 اید: بیگویسپس با مکث م

 خاموش افکارش را ین چشمانش را بسته و دکمهیمحمدحس

 .زندیم

 سخت را یاست که شب گذشته طوفان ییایه ساحل آرام دریشب

 .بجا گذاشته باشد

 .رودمیاسر به طرفش یدن یزهرا با د

 نم، بابات کجاست؟یعمو بب سالم -

 د یخر یسر شب دوباره با مامان دعواش شد و مامانم به بهونه -

 .آقاجون یبا زهره رفتن خونه

 دم بابا باید و دنا دعوت بودم که اومیآقا سپهر ا یمن و خونه

 .کنهیگار دود میحال خراب تو تراس نشسته داره س

 

 

 د، از بعد فوت آقاجون لبیکشیگار نمیعمو بابا ده سال بود س
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 .حالش بد بود یلیامشب خ یگار نزده بود ولیبه س

 .استیرود و از دور شاهد قضایستاره جلو نم

 . ه استیبا بهم شبیستاره و زهرا تقر یچشمان مشک

 ده شده و زهرا مانندیه مادرش قد بلند و کشیستاره شب هرچند

 . توپر است یدارد و کم ینب قد متوسطیز

 تیاسر مشغول صحبت درباره وضعیوستن سپهر به آنها یبا پ

 .شودمیش آمده ین و اتفاق پیمحمدحس

 رود و با بغضین مینه به سمت اتاق محمدحسنه سالستاره سال

 . کندمیتخت افتاده نگاه  یکه حاال رو یبتبه مرد با صال

 .نگردیدهد و در سکوت او را میه میبه چهارچوب در تک 

 .آورد یشده و سرش را باال م ینگاه  ینیاو هم متوجه سنگ

 شودیمتاثر م یس از اشکش به قدریدن ستاره و چشمان خیبا د

 .سوزدیقلبش م یحوال ییجاکه دوباره 

 .دانستین دختر میون ایهمه عمر، خودش را مد

 .نگاه کردن به چشمانش را ندارد یرو
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 یا جلو و من و درست وسط بدبختیدختر؟ ب یستادیچرا اونجا ا -

 .نیهام بب

 .شهیم ممیغرور شکسته مادرت تر ینجوریا

 .ردیگیش میخراب افسرده راه اتاق خوابشان را پ یدا با حالیش

 .دهد که دلخور باشین به او حق میاسیمحمد

 دایش -

 .کند: بلهمیت سرش نگاه ستد و به پشیایم

 .د که نتونستم به قولم عمل کنمیببخش -

 اول یاز لحظ ه یآروم برات درست کنم ول یک زندگیقرار بود 

 .دمیفقط دارم آزارت م

 نکه متوجه شدم مادر و پدرم ید: ایگومیزند و یتلخ م یلبخند

 . ر تو نبودیهستن و چرا کشته شدن که تقص یک

 یراینکه هر روز پذ یبود. ا یسر راهنکه مادرم بهت گفت یا -

 بهت زنگ زد و حالت رو ینکه اون عوضیبود. ا یمن یخانواده

 .خراب کرد بود
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 .دیآیک قدم جلو میگفت یکه م یبا هر جملها

 :نگاه پشیمانش را به او میدوزدرسدیبلش که مامق

 . ر منهیده هم تقصینکه االن رنگ و روت پریا

 .خوردیرنگش سر م یشکچشمان م یاز گوش ه یقطره اشک

 دا جانیش -

 خودش را به او نزدیک میکند

 .کندیه میو بلند بلند گر

 خواهد بهیشنود و م یدا را میش یهیگر ین از اتاق صدایریش

 رود تاین عقب میاسیمحمدنزدیکی دنش در ید که با د یا یهال ب

 .خلوتشان را بهم نزند

 .دنینشیک گوشه میک روز پر حادثه یاسر خسته از ی

 چرخد و ستاره با حسرت بهیزهرا پروانه وار دور پدرش م

 .نگردین میزهرا به محمدحس یها یدگیرس

 دم جوابت به اون پسرهید شنیزند: ستاره از سیش میاسر صدای

 . کوروش مثبته
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 .ردیگمیمقابلش  یستاره نگاه از صحن ه

 ه گفته بود در گوششین که با گریمحمدحس یهنوز حرف ها

 .شودیپژواک م

 . دونسته مادرم حامله استیگفت نممی -

 .ریم بگینده تصمیآ یستاره به گذشته فکر نکن. برا -

 لیفام یگ هید ین و دخترایاسمیزهرا و  یباز یهمه عمرم وقت  -

 .اسرمیدم فقط حسرت خورد یدیرو م

 کردم فرارم ازیدلم تلنبار شد. فکر م یک عمر حسرت روی

 .نکرد یعمارت کمکم کنه ول

 خوام انتقام حسرت هامون رو ازیم پر حسرتم ستاره و ممن -

 .رمیش بگیباعث و بان

 به من و تو رو از یه و حاج فتاح هر کدوم به نو عیه و زکیمرض

 .داشتن خانواده محروم کردن حاال وقتشه تفاص پس بدن

 دین وسط که بایه ا یرضا چیبا و علیر زیاسر من نگرانم تقصی -

 بشن؟ یقربان
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 فکر اونجا رو هم ید : نترس دخیگو یزند و م یم ینداسر پوزخی

 .کردم

 افتن فقط مطمئن شویر نمیاگه خودشون ذاتشون بد نباشه گ

 ا نه؟ی یکمکم کن یخوایکه م

 دختر یتوانست حاال به جامینگرد، او هم یستاره به زهرا م

 بزرگتر کنار پدرش باشد اگر حاج فتاح با نقشه پدرش را مجبور

 ش آن معتادیه مادرش را به ریکرد و اگه مرضیمنب نیبه عقد ز

 .بستینم

 

 

 خوب داشته باشد و بخاطر خانوادهاش یک خانوادهیتوانست یم

 از کوروش خجالت نکشد همه و همه اگر فقط آن اتفاق شوم

 .کردیپدرش را از آنها جدا نم

 .سوزهین میاسمی یاسر فقط دلم برامیمن مطمئن -

 بهش گفتم ید آدم بشه وقت یاون تخس و زبون نفهمم با -
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 .ن بودیخوره واسه همیماست به دردش نم یرضایعل

 :شودیکشان میزهرا نزد

 حالش چه طوره؟ -

 .غصه خورد یلیچاره بابام خ یب ید: خوبه ول یگویزهرا با بغض م

 اندازدمین که نگاهش به اوست یبه محمدحس یم نگاهیستاره ن

 تون رو به یتسالمد شود: جناب سرهنگ انشاهلل زویکش میو نزد

 .کنمیگه رفع زحمت مید من دیاریدست ب

 به نزدیک شدن به یادیل ز یشود، میز میخ ین نمیمحمدحس

 .دخترک با آن نگاه تخس دارد

 ن وقت شب؟یتنها ا -

 .برمتید: خودم میگومیکش شده و یاسر نزدی

 .د من مراقب بابا هستمید: شما هم بریگویزهرا رو به سپهر م

 د: من تا صبحیگویدت به اصرار کردن ندارد کوتاه مسپهر که عا

 .رمیبگو نم یداشت ینم کاریتو ماش

 .رودیاسر میدن اعتراض زهرا پشت سر ستاره و یسپس بدون شن
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**** 

 .کشمیلبم م یستم و رژ را رویاینه میپشت آ

 با حال و یخواهد کمیحاال دلم م یک هفته دل مردگیبعد از 

 .میایدل خودم راه ب یهوا

 به یبافم و دامن کوتاه یس میبلندم را مثل گذشته دو گ یموها

 بلند رنگا رنگ را به پا کرده و در یکنم و آن جوراب هامیپا 

 گذارم و به طرف باغیگوشم م یرنگم را رو یآخر هدفن صورت

 .رومیم

 ان چمن هایدوم و در میکنم، با سرعت میم ییاحساس رها

 .کنمیحرکت م

 ن نبود و من بایدمحمدحسیو ساسر ی از یچ خبرین هفته هیا

 .کردمیروزم را شب م یمجاز یاستراحت و گشت و گذار در فضا

 .کنمیم یک را همراهیبلند موز یدوم و با صدایاط میدور ح

 بودن یساختگ ید دربارهیوح  یذهنم به سمت حرف ها

 .شومین میرسد خشمگین که میاسیام با محمدییآشنا
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 ! ست؟یت چیقیحق یاست که ندان یحس بد

 که با یرنگ یآنقدر در افکارم غرقم که متوجه دو چشم قوها

 .نگرد نشومیتعجب به من م

 یشوم چه کس مینگرم متوجه  یش میق که در صورت آشنایدق

 است ؟

 .نیاس  یسبحان دوست و همکار محمد

 و خواندن اسمم تازه متوجه محمدیاسینن یدن نگاه خشمگیبا د

 .شومیسر و ظاهرم م

 م مشخصیکشم تا پاهایدامن کوتاهم م ی ا لبهدستم ر

 .برممیخجوالنه زده و به اتاقم پناه  ینشود سپس لبخند

 

 

 کینکه یشوم، حدس این میاسیاز آنجا هم متوجه خشم محمد

 .ستیم سخت نیجنجال بزرگ بعد رفتن سبحان داشته باش

 ریک شال حریپوشم و یک شلوار دم پا ممیدامن کوتاه یجا
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 .دازمانیسرم م یرو

 یاط بروم که در راهرو متوجه صحبت هایخواهم به حیدوباره م

 .شومین و سبحان میاسیمحمد

 . میدا نکرد ید رو پیوح-

 ه مخصوصا االن کهید آدم خطرناکین: سبحان، وحیاسیمحمد

 .کرده یعلنا دشمن

 دا گفته؟یا به شیچ یدونیم -

 یچرت و پرت درباره یک سرین: نه کامل فقط یاسیمحمد

 .ن من و برادر زادهام گفتهیباط بارت

 .نمیبیستادن و گوش دادن را درست نمیشتر ایب

 .شوممی ییرایبلند باال وارد پذ میسالبا 

 .است یپ و ظاهرم نارضین همچنان اخم کرده و از تیاسیمحمد

 

 

 .نمینشیپاشم و کنارشان میش میبه رو یلبخند
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 دایش د: حالتون بهترهیگویمتقابل زده و م یسبحان لبخند

 د دچار شکیوح یتلخ و گزنده یده بودم بخاطر حرفایخانم؟ شن

 .د یشد یعصب

 .ممنون خوبم -

 من و یچرخه و زندگید آزادانه میوح یخواستم بدونم تا ک یم

 ...کنهمید  ین رو تهدیاسیمحمد

 مدارک دارم که تو قاچاق یک سریشه. ما یر میدستگ یبه زود -

 ن ادعا بهیش داشته با اثبات امواد و فروش قرص روان گردان نق

 .در انتظارش داره یشه و مجازات سختیر میدستگ یزود

 .دوارمیام -

 تهآشنا دارد از آن دس یاندازم چهر هایدوباره به سبحان م ینگاه 

 سالهاست آن ها را یکنمیدنشان حس یاست بعد د ییآدم ها 

 .یشناسیم
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 شانیل کاردرباره مسائ یروم تا آن دو به راحتیاط میبه ح

 .صحبت کنند

 از صحبت ید، بخش یگویبانه به من میغر یدانم چرا حسینم

 مربوط به زنده بودن خ واهر و ید حداقل آن قسمت هایوح یها

 .قت داردیبرادرم حق

 درکش را ندارد یب است که ذهنم توانیز آنقدر عجیهمه چ

 یتین موقعیاهام هم هرگز خودم را در چن ین رویدر دور تر یحت.

 .ده بودمیند

 م یبه رو یزین چیاسیتصورم محمد خالفبعد رفتن سبحان بر 

 . رودیبه اتاقش م کالفگیو  یحوصل یآورد و با همان بینم

 یدن ذهنم سمت او خودم را با فضایپر نکش یبرا یمن برا

 .کنمیسرگرم م یمجاز

 ونس خان از حاج فتاح از راهیت یشکا یروز دادگاه پرونده

 .رسدیم

 کین دعوا به دادگاه خوانده شده اند و من به عنوان یطرفهمه ی
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 دادگاه نشسته و شاهد یها یک گوشه از صندلیطرف  یفرد ب 

 

 

 در باطن یبه ظاهر معتبر و آبرومند ول یجنگ و جدل خانواده ا

 .پر از مشکل هستم

 ک ضربه بریخانواده هر کدام تبر دست گرفته و  یاعضا ییگو

 ...کوبند یدرخت خانواده م یکرهیپ

 یم با اب و تاب از اعتبار خانوادهیافتم که مریم یاد آن روزی

 به ظاهر ین خانواد هیند ایگفت. حاال کجا بود تا ببیم ینیحس

 نه و مشکلتیز تمام از درون پر بود از کیکامل و همه چ

 .یخانوادگ

 کلن یش از دادگاه با رشوها یکرده بود پ یحاج فتاح بارها سع 

 .ا بخردپرونده ر یقاض

 .مانع شده بود یبا نفوذش در دادگستر محمدیاسیناما 

 محمدیاسینازدواج و وصلت با  یدم چرا آن ها در پیفهممیحاال 
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 ن وسط نبود، بلکه اعمالیاسیمحمد یهیارث یبودند. تنها پا

 .نفوذش در دادگاه هم بود

 

 

 ونس رایراث یکه م یه خانم هم به عنوان کسانیه و مرض یزک

 زه او صاحب شده و به حاج فتاح داده بودند به دادگاهبدون اجا

 .احضار شده بودند

 ، حرفیو تذکرات قاض یخانوادگ یبود، کشمکش ها یبیروز عج

 یشد و چهرهیانشان رد و بدل میکه از سر خشم م ییها

 .نیاسید محمدین و نا امیخشمگ

 رسد با ذوقیشب از راه م یروز آنقدر تلخ و کش دار بود که وقت

 یبرم تا لحظهایک ماگ قهوه با خودم میتراس خانه رفته و  به

 ..آرامش با خودم خلوت کنم یهم که شده برا

 نم کهیبیاط کنار حوض مین را در حیاسیوان محمدیا یاز باال

 .ره اس تیبه حوض خ یزانو در بغل گرفته و با ناراحت
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 ا ریباغ بس یبهشت ماه است شب هواینکه اواخر اردیبا وجود ا

 .شودید مسر

 اطیدارم و پا به ح ینازک بر م یک پتویکنم و یتراس را ترک م

 .گذارمیم

 که صبح شاهد یشانه ها ینم و سرم را رو ینش یکنارش م

 .گذارمیاش بودم، میافتادگ

 اعتبارش یخانواده، برا یکردم با تمام وجود برا یک عمر سع ی -

 .زحمت بکشم

 نجا نرسه بهیم تا به ادم و تحمل کرد یرو د یهر رفتار زنندها

 کیرحمانه  یاسته و فحش و خشم بیهم ب ینکه خانواده جل ویا

 .تکه از گوشت خانواده رو با خودش بکنه و ببره

 یرحم ین بینب خانم، از مادرم حاج خانم انتظار ایرضا و زیاز عل

 .دایرو نداشتم ش

 به او نزدیک میشوم و سعی میکنم با حرفهایم ارامش کنم.

 م شمال؟ید: فردابریگویند مبا لبخ 
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 شه؟مین جنگ و جدل؟ بد نیوسط ا -

ن به یخوام از ایستن، میچ کدومشون برام مهم نیه گه ید: دیگومی

 یبعد برا 

 .کنم یخودمون دو تا زندگ

 . میبر -

 .زنمیم یلبخند

 م سر خاک پدر ویم. قرار است به رودبار برویافتیصبح زود راه م

 .مادرم

 بر یکند و هر از چند گاهیم یرانندگ ن در سکوتیاسیمحمد

 . کندیگردد طرفم و نگاهم م یم

 . ومدیها. کاش مادرت هم م ی؟ نگران نباشیدا خوبیش -

 .خواستم به زحمت بندازمشونینم -

 . دیآیخواب به چشمانم نم یطوالن یسفر هاهمه ی خالفبر

 دنیدارم و با دینم دائما بیدن مزار والدیدن به مقصد و دیتا رس

 ید به وقتش دربارهیکنم بایمناظر اطراف خودم را سرگرم م
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 .دمیپرسیسودابه و سهراب هم م

 دهام؟ینم را شنیوالد یدانست من ماجراید از کجا میوح اصال

 مرا به دست آورده بود و با آنان تماس گرفته یچه طور شمار ه

 بود؟

 یم و خواهر و برادرم کیک یواقع یدونست من بچهید میوح -

 !هستن

 ؟یچرا زودتر نگفت -

 شناسم، کارمندیشود: من سودابه رو میش پر رنگ م یاخم ها

 .د بودیوح

 .به تو داشت یادیو شباهت ز

 ؟یگیچرا االن م -

 ...خانم یکه تو پنهان کرد  یبه همون علت -

 .دوزمیرون میرم و به بیگینگاهم را از او م

 سودابه مرده؟ -

 .بله قاتل هم االن زندانه -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1511 
 

 .بوده ییک ارتباط های یدرین سودابه و سبحان ح یب در ضمن

 :چرخانمیبه سرعت گردنم را به طرفش م

 نامزد بودن؟ یعنی -

 دا کردن قاتلیحل پرونده و پ یسبحان برا یدونم ولینم -

 .کردیش متال یلیسودابه خ

 چین از مواجه شدن با گذشته ها کاش هیاسیترسم محمدیم -

 یب یشه همون آدم هایادرم همدم. کاش پدر و میفهمیوقت نم

 یکه از سر فداکار یمحبت تو ذهنم بودن نه خاله و شوهر خالها

 .منو نگه داشتن

 شه تو ذهنتیهم یدیفهمیقت رو نمیرد: اگه حقیگیدستم را م

 .یدنبال چرا بود

 یکمرنگ مادرت چرا یمحبت ها یپدرت چرا یتفاوت یب یچرا

 ساخت یک دختر منزویگران از تو یکه بخاطر رفتار د یگذشتها

 یبپرس یسوال یتونستینم یحت یهزار تا چرا تو ذهنت بود ول

 .یدیقت رو فهمیخوشحال باش که حق
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 یتونیره و میگیدن مزار خانوادهت قلبت آروم میبا د یبه زود

 .ینده باشیو به فکر آ یگذشته رو کنارشون چال کن

 اگرنبود  ییدایخورد. قطع شینگاهم به چشمان مهربانش گره م

 .ن مرد هم نبودیا

 در طول گذر از تمام مشکلتم پشتم گرم به حضور پر رنگ و

 یها یسختهمه یغ او بود که توانستم با یدر یب یت هایحما

 .م یایمان کنار ب یزندگ

 رکه مادرم داده است تپش قلبم باال و باال ت یدن به آدرسیبا رس

 .رودیم

 ک یم را از نزدمادر و پدر یتوانستم مقبرهیشود میباورم نم

 .نمیبب

 .دمیپرسید سر فرصت از سبحان هم نسبتش با سودابه را میبا

 

 

 که ابتدا پدر و سپس مادرم در آنجا دفن یپرسان پرسان قبرستان
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 .میابیمیشده بود را 

 .خوش آب و هوا و مشرف به اما زاده بود یک تپهیقبرستان در 

 .دمیحسن رسا و میتک تک اسم ها را مرور کردم تا به نام لع

 .دارم یبیزنم حس عج یقبرشان زانو م یرو

 .قیعم یک بغض تلخ و حسرتی

 نکه راحت باشم بعدخواندن فاتحه به داخلیا ین برایاسیمحمد

 .رودمیامام زاده 

 یاگر زنده بود چه حس یعنیگذارم، یقبر مادرم م یسرم را رو

 نسبت به من داشت؟

 .داشتمی ه فرزندانش دوستیبق یحتما مرا هم اندازه

 د قبرش را در یحاال با یست و شش سال دوریچه تلخ که بعد ب

 .گرفتمیآغوش م

 یچکد و خاک نشسته رویسنگ سرد قبرش م یاشک داغم رو

 .دیشویمزارشان را م
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 ریشان زیم و برایشومیقبرشان را  یم رویآب درون ک یبا بطر

 .خوانمیلب دعا م

 .رفتیش میپ یگریم جور دیحتما اگر زنده بودند زندگ

 . میگویزنم و از خاطرات خوبم میر حرف میک دل سیشان یبرا

 د با رفتنش دل آسمان رایگذرد که خورشیدانم چقدر مینم

 .شودیم ییکند و رنگ آسمان کهربا یخون م

 ه داده و کتابین سرش را به سنگ مرمر امام زاده تکیاسیمحمد

 .کندیبه دست گرفته و آرام با خودش زمزمه م ییدعا

 .شومیمقبره متعجب م یجلو یک جفت کفش مشکیدن یبا د

 نشده بودم؟ یچطور متوجه حضور کس

 پرسمینم یکنم، سوالیدنش تعجب نمیآورم با دمیسرم را باال 

 یول یدانم از کیزم انتظارش را داشتم نمیخیاز جا بر نم یو حت

 .داشتم

 ییآیدونستم ممی -
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 دمیکه د ین روزن حرف را هم دارم. درست از همایانتظار ا

 .من متفاوت است ینگاهش رو

 ازم یم. همه کسم بود ولیگه رو داشتیمن و اون فقط هم د -

 .گرفتنش حاال انگار دعا هام اجابت شده که خدا دوباره بهم دادش

 یم تو امام زاده. درسته تو تعجب نکرد ین سرده بلند شو بریزم

 .شوهرت انتظار نداره یول

 یسرد تپه و اشک ها یروم، هوایمستم و پشت سر او یایم

 .شوندیدهاند باعث سوزش پوستم میصورتم خشک یکه رو یدا غ

 ؟یدونستیم یاز ک -

 .ب ماستیوقته تحت تعق یلیخ  ید ربانیگردد: وحیبه طرفم بر م

 .تلفنش هم شنوده

 به یکه دوستت پرند مرد و تو رو آوردن بازداشتگاه پ یاز روز

 نکهیاون روز ساده ازش گذشتم تا ا یشباهتت به سودابه بردم ول
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 دا شد و به دستمیکه سودابه پنهان کرده بود با جسدش پ یپاکت

 .دمیز رو فهمید و اونجا بود که همه چیرس

 

 

 به صورتم یمطبو ع یم گرمایرسیدر امام زاده که م یجلو

 نیاسیو عطر گرم محمد یعطر گل محمد یکند، بویبرخورد م

 .خته شده استیدر هم آم

 زد و با تعجبیخیدن او پشت سرم از جا بر مین با دیاسیحمدم

 .کندینمان رد و بدل میو بهت نگاهش را ب

 که ینشان کس یچرا زودتر فکرش را نکرده بود که سبحان در پ

 رود؟یه سوداب هاش باشد میشب

 !؟یینجاید: تو ایگوید و با تعجب میآیجلو م

 د با همیبا ن داداشید: بشیگویرد و میگیسبحان دستش را م

 .میحرف بزن

 .مینینشین میکوچک کف زم یقال یهمه رو
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 د اینجا؟ تو بخاطر سودابه به من و شیا یفهمم چرا اومدینم -

 ؟یک شدینزد

 پرسم : سودابه نامزدت بود آره؟ین بار من میا

 

 

 سرمان آمده یامام زاده باال یخواهد جوابم را بدهد که متولیم

 .د یجا رو ببندم لطفا برنیا ید در ها ید: بایگویو م

 .مین حرف بزنیم تو ماشیستد: بریاین میاسیمحمد

 د: نهیگومیستاده یکم پشتپ ا یکه با فاصلها یسبحان در حال

 .هاست یکین نزدیمن و سودابه هم یم خونه خون هیبر

 ک همان امام زاده در دامنه کوه ویاست. نزد ینقل یک خانهی

 .ک مزرعهیکنار 

 .فهممیبودم و حاال علتش را م ییروستا یشه عاشق زندگیهم

 ییبهش دارم، گو یینجا متولد نشده باشم اما حس آشناید ایشا

 خودمم یدر خانه
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 آن ها یرا گرفتهاند رو یدو تا دور هال نقل ییتشکچه ها

 ..مینینشیم

 پرسد: لطفا زودتر بگو بهمون بگو، هرچندین از او میاسیمحمد

 .یگفتمید زودتر هم یبا

 

 

 محو یاندازد و لبخندیمه باز هال مین یبه پنجره ینگاه سبحان

 :نشاندیلب م یرو

 دمیچشم باز کردم و فرق چپ و راست دستم رو فهم یاز وقت -

 .با سودابه بودم یستیک بهزی یتو

 ادمی ین حرفا با خاطر نداشتم و حتیاز زلزله و ا یادیز زیچ

 .امد مادرم قبل مرگ حامله بودینم

 دایمون ما رو پ یم پدر بزرگ پدریساله بود  ینکه وقتیتا ا

 .کرد

 .ن کلبه رو داشتیبود که هم ییر مرد روستایک پی
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 م عمو تو روستا و عمه تو شهره و مشغولیک عمو و عمه هم داری

 .خودشونن یزندگ

 ن مون دادهیوالد یدرباره یخته اطلعاتیاون ها بهمون جسته گر

 .کامل نبود یبودند ول

 دهم با دردیشتر. آب دهانم را قورت میدلم بلرزد و میدستانم 

 .رودمین ییاز راه گلو پا

 

 

 .س ت او سهراب است برادر سودابه و منیحدس سخت ن

 رند. باورش ممکنیگ یش میم باز راه خودشان را در پیاشک ها

 گر؟ ید میچرا با نا یست ولین

 چرا اسمت با سودابه فرق داره؟ -

 .پرسدمین یاسیمحمد 

 یک اسم واقع یل و یک اسم به عنوان وکیکنه یاب مجیشغلم ا -

 .داشته باشم یبه عنوان مامور مخف
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 دا هست و خواهرته ؟یش یدیفهم یاز ک -

 یما وارد دم و دستگاه ربان یک مدت به عنوان نفوذیسودابه 

 .شد

 ین بود. همون جا اطلعات ین اشتباهم در واقع همیبزرگتر

 اره. خودشمیدا به دست میمادر و خاله مون و بعد ش یدرباره

 دا و سن خواهرینکه سن شیاد مطمئن نبود و تنها به استناد ایز

 .دا خواهر ما باشهیزد شیه حدس میکیمون 

 

 

 ها دخلش رو یاد و همون عوضیدا بیدن شیاما فرصت نکرد به د

 .در آوردن

 .یگفتید زودتر میکند : بایم را لرزان میبغض صدا

 دو نم اون چجورسین نبودم. نمد مطمئیتا قبل تماس وح -

 .دمیکرد از زبونش شن یتلفنش رو شنود م یوقت یده ولیفهم

 شوم، او هم تهیق میه به منش دقیاندازه شب یب یبه چشم ها
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 .نگاهش پر است از حسرت پر از غم

 کردم، حداقل اون موقع راحت تر داغ یداتون میکاش زودتر پ -

 .کردمیسودابه رو تحمل م

 یازم گرفتش، برا یاون لعنت یز دلم، ولید و عزتنها کسم بو

 .رمیشده تاوانش رو بگ ین قسم خوردم هر جوریهم

 دن که خوشبختانهیکشیتو رو هم وسط م یداشتن پا یاونا حت

 .ن اجازه ندادیاسیمحمد

 

 

 کشد تایصورتش م یدستش را رو ین چندباریاسیمحمد

 یحتشه. یخدا باورم نم یچشمانش را دور کند: وا یخستگ

 .ا باشمیرو ید تو یکنم شاینجام حس مین االن که ایهم

 منم یزند: آره برامیدردناک  یا همان سهراب لبخندیسبحان 

 . میینجایافتاده و ما ا ین اتفاقیهمچ یباورش مشکله ول

 م ویحج یشدن اشک و سبک شدن آن تود ه یبعد از جار
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 ت خواسیشه دلم میم: همیآ میم به حرف یدردناک درون گلو

 .کرد یتم میبود و حما یکی

 .نبودن یچ کدوم حامیه یشهاب بود پدرم بود ول

 .شتریکردن، شهاب ب یجدا شدم هر دو پشتم رو خال یوقت

 ه اشکا لیقض یک جامیکردیشه حس میهم

 ق تینکه حقیست. تا ایانقدر با خواهرش سرد ن یچ برادریداره، ه

 .دمیرو شن

 .مدیتازه جواب تموم پرسش هام رو فهم

 داید: مطمئن باش شیگویم یمحکم و جد یسبحان با لحن

 ها رو تموم حسرت یکنم . تموم نبودن ها و کم و کسریجبران م

 . کنمیها رو جبران م

 .شوممیره یشبق رنگش خ یدر چشم ها

 یمانده یادگار و باقیگذارم، او تنها یمچ دستش م یدستم را رو

 .بود که هرگز نداشتمشان یخانوادها

 سته بودم، او پدریده بودم و با آن ها نزیکه هر گز ند یهاخانواد
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 .بود، مادر بود خواهر هم بود

 یشه خواب هامیخورد، سرنوشت ه ینگاهمان در هم گره م

 راه ینیشبیر قابل پیغ یها ید و بازیدمیمان یبرا یبیعج

 .انداختیم

 زند و بدونیپاشم و او هم متقابل لبخند میش میبه رو یلبخند

 خودش را به من نزدیک میکند. یللچ تعیه

 گفتند: خون، خون رامیها  یمیشوم قدمیمعذب  یابتدا کم

 .کنمین را حس میک ایکشد و حاال من از نزدیم

 .شودیم یمان جار یقطرات اشک از چشم هر دو

 .نگردیمحو به ما م ین با لبخندیاسیمحمد

 ید و دشمنیوح ید ها یاز تهد یگر ترسیکنم حاال دیحس م

 به مانند کوه پشتم یحاج فتاح ندارم چرا که مرد یخانواده یها

 .ستادهیا

**** 

 دن آمدن ما به روستایام بعد از شنین برادر پدر واقعیعمو حس



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1524 
 

 ایسبحان  ینقل یهمراه همسر و تنها پسر کوچکش به خانه

 .همان سهراب آمدند

 بود، او هم در زلزله همسر و فرزندانش یمرد مسن و جا افتادها

 ش با ازدواج دوباره صاحب خانوادهیاز دست داده و ده سال پرا 

 .شده بود

 که مادرم یبود و اسم یرودسر یدریپدرم ح یاصل ینام خانوادگ

 خب دست یم بگذارد سارا ولیم داشته ر ویتصم یدر دوران باردار

 .دا شاملویده بود، شیتازه بخش یتیسرنوشت به من هو

 

 

 یمه ینصف و ن یر و محبت هاپد یها یتفاوت یدرست است از ب

 شانیست و شش سال فرزند خانوادهی، من ب یمادر دلخور بودم ول

 به عوض کردن یدانستم پس علقهایبودم و خودم را از آن ها م

 در قبال محبت ینا سپاس ین کار نوعیتم نداشتم چرا که ایهو

 .نم بودیوالد
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 ل وانسایتوپر بود و همسر م یمسنم که قد کوتاه و کم یعمو

 یک نهار محلیمهربانش ما را در روز دوم حضور در روستا ما را به 

 .دعوت کردند

 خودشان یکه مختص مردم روستا یترک یزن عمو با آن لهجه

 .گفتیعمو م یاش با مادرم و خانوادهییآشنا یبود درباره

 م و غرق صحبتیکمک در تدارک نهار به آشپزخانه رفته ب ود یبرا

 .میبود

 و آش باقل یزیهمراه کوفته تبر یک خورش محلینهار  یبرا

 . میده بودیتدارک د

 دایش یپرسد: راستیال و کاهو مین خورد کردن خیزن عمو ح

 ؟یجان چند ساله با شوهرت ازدواج کرد

 

 

 .سال نشده زن عمو حدود  ماهه -

 د. چشمت روشن دخترم هم یمبارکه پس تازه عروس و داماد -
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 .حانشوهرت آقاست هم برادرت سب

 قبلش سال به یومد روستا، ولیگه ن یبعد فوت سودابه سبحان د

 .اومدنیسال با سودابه م

 دم دختر دلم روشن شد، گفتم سودابه خانم زنده شده و یتو رو د

 . برگشته

 .داشون کرده بودم کاشیکشم: کاش زودتر پیم یآه حسرت بار

 ک دشت درین به یاسیعصر همان روز به اتفاق سبحان و محمد

 .میرو یمان م ییروستا یخانه  یحوال

 .با بودیار چابک و زیک اسب جوان و تازه دارد که بسیعمو 

 کرده ین سوار کاریتمر یست اسب سواریک پیشتر ها در یپ

 .خواهم سوار اسب بشومیبودم به اصرار م

 . کندین را آماده میعمو با لبخند ز

 .شودیم ک ا سب دارد و خودش هم سوارشیسبحان هم در آنجا 
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 ند و به منینشیک سو ممیدانم چرا با اخین نمیاسیمحمد

 .شودیره میخ

 با آن یده بودم سواریپوش یبا شلوار ل یبلند مشک یک مانتوی

 .مشکل است یلباس ها کم

 . یبلد باش یکردم سواریستد: فکر نمیایسبحان کنارم م

 .ینیبیحاال م -

 .سرم اندازم او هم پشتمیبا سرعت اسب رو به حرکت 

 ان تاریافتد و باد در میدر اثر حرکت تند اسب شال از سرم م

 .خوردیچ و تاب میم پیبلند مو یها

 .اندازدیم گل میزند و گونه هایخ میهوا  یصورتم از خنک

 .نمیبیز میدن به مقصد جلو ترم سبحان را نیبا رس

 .یخوبه بدک نبود -

 .اس نکنیق ین منطق هایا یمنو با خودت که بچه -
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 .ن اسب بودیا یم تهران من صبح و شبم روینکه بریتا قبل ا -

 .م اونجایرفتمیچ وقت نیکاش ه

 یگهایش آمد دید پیبرادر شا ینیشبیر قابل پیسرنوشت غ -

 .گرفتیسودابه رو از ما م

 ن حرفیاسیه محمدید: تو شب یگومیکشد و یحسرت بار م یآه

 ت آشنا شدمشتر باهای. حاال که بیستیمثل اون ن یول یزنیم

 .مطمئن تر هم شدم

 نم.از عمو سراغش رایبین را نمیاسیم محمدیرسیم یوقت

 . ن نشسته استید درون ماشیگومیرم که یگیم

 کشم و به سمتیسرم م یکه به تن دارم را رو یشرتییکله سو

 .روممین تپه ییپا

 ک همانیک کافه نزدیا همان سبحان خودمان هم در یسهراب 

 یشوم و سرمیاست، از کنار کافه رد  یاتپه مشغول سفارش چ

 .دهممیش تکات یبرا
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 قیعم ین لبخندیاسیدن محمدیرسم با دین تپه که مییبه پا 

 تو یخودم چرا اومد یبر مرد اخمو سالمم: یگومیزنم و یم

 .نیماش

 نجا رو با سواحل اروپاید: ایگومیدهد و یشالم را به دستم م

 .ریاشتباه نگ

 م : نترسیگویکشم و با حرص میسرم م یشال را با اکراه رو

 ردما یدن یم. همه جایرانیاد تو ایادم میجانم با وجود شما هر بار 

 .میچ بشید بقچه پ ینجا ما بایپوشن فقط امیو زن مثل هم لباس 

 چیشما رو بقچه پ یزم. در ضمن من کیاست عزیاسمش ح -

 کردم خبر ندارم؟

 ع تیطب یبایز یها دن جنبهید یم شما جایح اومد یک تفری -

 .وفتهیک وقت شال من نی ینیتو بند ا

 د: حقیگویم یکنترل شدها یشود و با صدامین یخشمگ یکم

 دوستت یلیک احمق متعصب هستم فقط خیزم من یعز یدار
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 .کنمیاز دست دادنت احساس خطر م یدارم و دائم برا

 گرفته یکشد و با صدایقه سرش را عقب میبعد از چند دق

 .نین تو ماشیشد: بیگویم

 .رمیگیزند و نگاهم را ازش میاشک در چشمانم حلقه م

 خورم و به دورمیم یسر جا یبرخورد محکم در تکان یبا صدا

 .نگرمین میشدنش از ماش

 منظورش از احساس خطر چه بود؟

 ین گرفتگیکردنم ا یچرا انقدر از صبح گرفته بود و با سوار

 شتر و به خشم بدل شد؟یب

 شوم و سرم را به داشبوردیصورتم را م یمعدن آب یک بطریبا 

 .دهمیه مین تکیماش

 با محمدیاسینشود و مین باز یقه در ماشیست دقیبعد حدودا ب

 .ندینشیت کنارم میسکویو چند ب یک استکان چای

 .آسمان قرمز ید در حال غروب است و کران هیخور ش

 از رد:یگیت را مقابل لبم مییسکویدهد و بیرا به دستم م یچا
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 .ساعت هفته ینخورد یچیظهر تا االن ه

 .گرسنهام کرده بود ین رفتن از تپه حسابییو باال پا یسوار کار

 .زندین را میخوردم و او استارت ماشیحرف م یب

 م تموم شدهیم تهران. مرخصیگردمیبعد شام بر  -

 .باشه -

**** 

 ایم ازش آتو یتونمیرضا یب کردن علیبا تعق یمطمئناسر ی -

 م؟یدا کنیپ یزیچ یمدرک

 رضا اگه همون مارموز گذشته باشه هنوزم اهلین علیآره ا -

 .رفتن هست یرابیز

 

 

 ست خودت پسرید: نیگویکند و میستاره پشت چشم نازک م

 چاره؟ ین بیبه ا یر دادیحاال گ یغمبریپ

 داره بهت غالب یش جعلیحنا آزما یخوبه من کمکت کردم بفهم
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 دروغگوت رو عقداون دختره  یرکرت خیکنه وگرنه از سر غیم

 .یکردیم

 د: باشه خانومیگویدهد و با حرص ممین یاسر صورتش را چی

 .مارپل بزرگ منت نذار

 تعهد نداشتم و مجرد و آزاد بودم یدر ضمن من اون موقع به کس

 .به کفش داره یگیک رین پسر یا یول

 ل رویخورد که حرف زدنش پشت موبا ین شکم زمانیا یجرق ه

 .دمیک آدم مشکوک شنیبا 

 :دهدیرون میب کالفگینفسش را با 

 ییقت داشته باشه چه بالیحق یگیکه م یین هایاگه ا یدونیم

 اد؟یخواهرت م یسر زندگ

 

 

 ن چشم ویاسمیانت بشه. یک بچه بهش خینکه با یبهتر از ا -

 دن لباسیپوش یعنی یکنه ته خوشبختیگوش بسته است فکر م
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 فتاح چه یزده خبر نداره تخم و ترکهن شاید و ازدواج با ایسف

 .هیهفت خط

 .ن گناه دارهیاسمیاسر به خدا ی یتو از کجا مطمئن -

 پسر اون یکوبد: برایفرمان م یدستش را رو یچند بار یعصب

 اون پدرت رو ازت جدا یادت رفته با نقش هیکفتار دل نسوزون 

 کردن مادر منو به کشتن دادن؟

 دهد و نگاهش را به پنجرهیمرون یستاره نفسش را محکم ب

 بشیاسر بدو تعقید: یگویرضا با سرعت میدن علیدوزد. با د یم

 . ن اونجاستیبب

 .دهدین مییش را پاینک آفتابیاسر عی

 یرا که ب یرضا را از دم مغازه تا خانه و از آنجا تا مسجدیهر دو عل

 .کنندیب میرفت تعقینماز م

 

 

 رضا واقعا بچه مثبتهین علیااسر ید : یگویم یستاره با کلفگ
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 .کننده است کالفهش یم زندگیلیخ

 ن پسریخوام اید: منکه از خدا م یگویزند و میم یاسر پوزخندی

 .نیست صبر کن و ببین یسر به راه باشه ول

 ب یاز تعق کالفهاسر یز ادامه دارد، یب و گریک شب تعقیتا نزد

 .ودشمید  یگر دارد نا ام ید یچ نشانیافتن هیچند روزه و ن

 دنیخواهد برگردد و ستاره را به خانه برساند با دمین که یهم

 مانهیرضا و رفتار صمیکوچکش کنار عل یانسال و بچهیک زن می

 .شودیخکوب میاو با آن دو سر جا م

 ینم تخم دو زردهید. ایب رس یبفرما ستاره خانم شاهد از غ -

 .رضا خانیعل

 .بهش تهمت نزن یم الکیصبر کن مطمئن بش -

 ن داره با زنهیه بفرما خودت با چشم خودت ببیتهمت چ -

 .کنهیخوش و بش م یچجور

 .تازه سابقه دارم هست آقا
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 .ردیگیلش را در آورده و چند عکس از آن ها میموبا یگوش

 با اون مار هفتیز یم پیریده شد میچین پسره که پیا یلهیتیف -

 .این زودمیشه اونم به هیخطم دستش رو م

 کنمیدونم چرا حس مینم ینم ولیبا بدبیبه زمن نسبت  -

 .گناهه یرضا بیعل

 .ستیش نیگناهیل بر بیهامون بوده دل یچون دوست بچگ -

 با منوید: هر وقت زیگوینشاند و میلب م یستاره لبخند تلخ رو

 به یگیکرد خدا کنه ر یت م ین پسر ازم حمایداد همیآزار م

 .کفشش نباشه

 .رضاستیو علن دلش گریاسمینکه یمخصوصا ا

 :دهدیرون میستاره نفسش را با آه ب یها یاز دلسوز کالفهاسر ی

 .میدا کنین زنه رو پیا یخب فعل بذار آدرس خونه  یلیخ

 .رضا بچه به بغل وارد ساختمانیشود و علمیاده ین پیزن از ماش

 .شک دارم یزیک چیمن به اسر ی -
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 ؟یبه چ -

 

 

 . ستمیهنوز مطمئن ن رضا بود البتهیه علیشب یلین بچه خیا -

 .ارمیماجرا رو در م ین امشب ته تویبذار هم -

 اسرید: یگویکشد و میم یازهایم ساعت ستاره خمیبا گذشت ن

 ال خودم فردایخیکن امشب رو ب یا و خوبیبه خدا هلک خوابم ب

 .کنمیق مین خانومه تحقیا یام دربارهیم

 .نجا بخوابهیرضا قراره ایکه معلومه آقا عل ینجوریا

 .میرمیومد یک ربع صبر کن نی -

 ؟یهست ین جدیریش یتو دربارهاسر ی -

 د: خوشگل و یگوین طور که نگاهش به رو به روست میاسر همی

 .شهیکم تپله که اونم درست میبامزه است نه؟ فقط 

 .کم رفتارش بچگانه استیآره فقط  -

 .نکن یبه زن من حسود -
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 فقط خواستم بهت کردم؟ یحسود یمن ک یشود: اویمعترض م

 د این هم مثل خواهرش شیریش  یهشدار بدم انتظار نداشته باش

 .عاقل باشه

 د بعد ازدواج منیش ها شایآزما یستاره جدا از مسئله یدونیم -

 .میشدمیهم ن یبرا یو تو زن و شوهر خوب

 سیم رئیخوایم. هر دو میکه حرفیمن و تو هر دو تخس و 

 کی ین طوریم ایبشون یکرس م و حرفمون رو بهیخانواده باش

 ست اونین طور نین ایریش یم. ولیخوردیبه مشکل م یروز

 ک دختر بایبچگانهاش ازش  یه و رفتارا یدختره به قول تو آروم

 نداره هرچند زبونش تند ین هاینمک و مهربون ساده تو قلبش ک

 مراقبت کنم یکیشه دوست دارم از یکه هم یمن یزه برایو ت

 . ستنه این گزیبهتر

 دکترتون چه خبر با هم به کجا یگردد سمت ستاره: از آقایبر م
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 .دیدیرس

 

 

 اسر از پدرت بگو با خواهریال یخیچاند: بیپ یستاره بحث را م

 ؟ی؟ باهاش جور شدیدار داشتیت دیفرنگ

 د؟یچون من رو به زدینپ -

 ایدهد: از جنس من نبود. دنیرون میب کالفهستاره نفسش را 

 .مون فرق داشت

 شتر تضادیدا که بید و شیبابا از س یکند : ایم یر لب نچیاسر زی

 .کننیم ید نگاه چه عاشقانه دارن زندگینداشت

 یبود ول یمسئله همون قسمت عاشقانه است کوروش پسر خوب -

 ....خب

 د: نتونست منو عاشق کنهیگومیکند و با خجالت یمکث م

 .مدل دوست داشتنش با من فرق داشت یدونیم

 ادیم ی؟ نکنه هر کسیسه نکردیه تو که اون رو با من مقاستار -
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 .یو با من اندازهاش کن یریک خط کش دست بگیت یتو زندگ

 

 

 ست من توین طورا نیپسر ا یشود: ه یستاره با حرص معترض م

 .میهست یرو فراموش کردم. من و تو مثل دو تا خط مواز

 .منو هم نداشت یار هایکوروش حداقل مع یول

 ا اون؟ی یت کردتو کا -

 رضا اومدیرد: زود باش علیگیش را میار بازویاخت یستاره ب

 .رونیب

 .زندین را میکند و استارت ماشیم یر لب زمزمهایاسر زی

 ه یز تکیر شکمش را به میشود. نگهبان پ می یوارد اتاقک نگهبان

 .فوتبال است یداده و مشغول تماشا

 .سالمکشد : یش میدستش به موها 

 .شیک فرماید: علیگومی یاکنگهبان ش

 .ن صحبت هایقات و ایر اومدم تحقیامر خ یبرا -
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 ه جوون ؟ینم چیآورد: خب بگو بمیتازه نگاهش را باال 

 ؟ یشناسمین خانوم واحد  رو یا -

 .ق؟ اونکه شوهر دارهیتحق یسمانه خانوم اومد یبرا -

 

 

 شوهرش همون پسر جوونه است؟ -

 یکه دار  یاومد یقیتحق کند: چهینگهبان مردد نگاهش م

 .یکنیشوهر سمانه خانم پرس و جو م یدرباره

 اون پسر جوون که شوهر سمانه خانم هست، اومده ین حاجیبب -

 کار یا مجرده چیخوام بدونم متاهل یخواهر بنده م یخواستگار

 . حسنه

 ست پسریرضا خانه؟ اونکه شوهر سمانه خانم نیمنظورت عل -

 .هیآقا و خوب یلیا پسر خنجیاد ا یم یشوهرشه گاه

 آن زن یعنیاندازد پسر شوهر؟! میش را باال یاسر ابرو های

 ظ همسریش غلیو آرا ییطل یو موها یپ ا مروزیانسال با آن تیم
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 حاج فتاح است؟

 نیحاج فتاح که معتمد محل و آبرو دار زن دوم دارد آن هم با ا

 .وجنات

 

 

 خانم از خودشوننم سمانه  ید: بفرما ایگوینگهبان ناگهان م

 .دیبپرس

 از یسال یدن زن که کم کم سیگردد با د یاسر به عقب بر می

 تواندیا سه سال میدو  یحاج فتاح جوان تر است و حدود س

 .زندیمرموزانه م یداشته باشد لبخند

 طلبکار به او یاسر انداخته و با حالتیانه به یوحش یزن نگاه

 د؟یداشت یکار د شما با منییبفرما سالمشود: یک مینزد

 .د: با شما نه با شوهرتون حاج فتاحیگومیاسر با حفظ ظاهر ی

 خواد جمعیک آبم روش حاال هم میشوهرتون پول ما رو خورده 

 .کنه بره خارج
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 بره خارج یشود: چیز میسمانه از خم ر یانهیوحش یچشم ها

 ؟یچ یبرا یبا ک 

 م منم ازدونم حاج خانید: واال نمیگویباال انداخته و م یشانها

 نیران بره ایه طلبکارا شنفتم قراره جمع کنه با زن و بچه از ایبق

 .ب کردم و افتادم دنبالشیشد که شوهرت رو تعق

 

 

 ؟ین باره نگفته بود. شما مطمئنیدر ا یزیاما شوهر من چ -

 .دمیستم فقط شنیمطمئن ن ینه آبج -

 ؟ یه شمام از شوهرت طلب داریچ

 خورد و با پرخاشگرانه جوابین میزن چ یطانیش یابرو ها

 یش زن اولشینم نه کنه از قوم و خوی؟ ببیر چه طلبیدهد: نخیم

 ؟ یزیبهم بر یت منو از حاجیذهن یاومد

 م ویب کردیرو تعق یه ما فقط حاجیزن اول چ ینه آبج -

 .نجایم به ایدیرس
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 ارم فکر کرده منمید: پدرش رو در میگومیر لب با خودش یزن ز

 .ر برفیش سرمو رو کردم زه خانمیمثل زک

 رم کهیم یحاج یپرد: من هر روز پیان حرفش میع میاسر سری

 یبهم که اگه خبر  یشمارهت رو بد یخوایک وقت فرار نکنه می

 .شد بهتون اطلع بدم، شمام مثل خواهر ما

 به پسر کوچک سه یکند، سپس نگاهیسمانه مردد نگاهش م

 .ادداشت کنید: یگویسالهاش انداخته و م

 

 

**** 

 کجاست؟ یبرف -

 .لونهش یاط گذاشتم تویتو ح -

 سگ ین برفیاسیکوبد: محمدین میش را به زمیبا حرص پا

 .ش تو لونهیست که گذاشتیه سگ گله نیفانتز

 هکشه یخونم نمینجا نماز میزم من ا یال اله اال اهلل خانمم عز -
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 .اد تو خونهیسگ نجس ب

 د نجس؟یوبگ ید به برفیآیکنم، چطور دلش میبغض م

 حمومش کردم کجاش یاون سنگ انگل نداره قبلشم کل -

 نجسه ؟

 .ن سگ رو بهت داد صلواتیتو روح اون همکارت که ا یا -

 رون رفتن از خانهین بیزند و در حیکتش را با حرص چنگ م

 .زندیسگ م یهم به النه یلگد

 یمظلوم مشک یدن چشم هایروم و با دیم یبا عجله سراغ برف

 .رود یعف مرنگش دلم ض

 

 

 ن است که همکارم بهیک ساله از نژاد پامرانیک سگ ی یبرف

 .ل مهاجرت او را به من سپردهیدل

 رن انواع اقوام ادا ها را دیاسیمحمد یک هفته حضور برفین یدر ا

 ...ف است نجس است ویآورده که سگ کث
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 خب حرف یف ولیکوچکم نه نجس بود نه کث یکه برف  یدر حال

 .بود یکمیاو ه

 از راهرو یتنها در محوطه باغ و قسمت یم برفیقرار گذاشته بود

 .رفت و آمد کند ییرایقبل از هال و پذ

 .بود یدر ورود یکوچکش هم جلو یالنه

 .پردیکند به پارس کردن به آغوشم میدنم شروع میبا د

 .بود ینییتز ین سگ فسقلیا همین موجود دنیبا نمک تر

 رود دست تکانمیسر کارش  ستاره که دارد به یاز دور برا

 دهمیم

 .یبرف ینگران آمدن زمستان بودم و سرد بودن جا

 .رومیرم و به سمت باغ میگیاو را در آغوش م

 

 

 خودم یگذرد خانواده یامشب بعد از چند روز که از بازگشتم م

 .دعوت کرده بودم ییآشنا یو سهراب را برا
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 حضور داشته خواهد در جمع مایاسر هم زنگ زده و گفته بود می

 نیریش یدا شدهیتازه پ یباشد چرا که نگران بود پسر خال ه

 .باشد یدیب جدیش رقیبرا

 ن را بهیریسنگ ش یاد بود از طرفیش با ستاره ز یرفت و آمد ها

 ن شکسته شودین بیزد، نگران بودم قلب خواهرم در اینه میس

 ک دنده و تخسی یبود ول یاسر پسر خوب و مهربانیهر چند 

 یادش با ستاره ممکن بود علقهیز ین رفت آمد هایو ا بود

 .شود ین قربانیرین وسط شیانشان را شعله ور کند و ایم

 از یدور یمارستان برایاز ب یین هم بعد رها ید محمدحسیس

 د شده بود تا کمتریت جدیک ماموری یخانه و خانواده دوباره راه

 .شود یخانوادگ یر کشمکش هایدرگ

 ک خانه خراب هیگذرم نگاهم به یباغ که من درختان یدر ب

 .خوردیاط میح یگوش ه
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 دنیروم با د یشود به طرفش که م یتوجهم به آن سمت جلب م

 .ترسمیم یاش کم یشکسته و خراب یپنجره ها

 وادارم که پا به درون یکند و کنجکاومیترسم را کم  یوجود برف

 .آن اتاقک خرابه بگذارم

 یک صندوقچهیدن یخورد، با دینگاهم در طول اتاق چرخ م

 .رومیله جلوتر میزنگار بسته و چند تکه خورده وس یآهن

 .کنمیگذارم و در صندوقچه را باز میک گوشه میرا  یبرف

 ش به همراه یک پنجاه سال پ یل آنتیبا وسا یمیقد یچند پارچه

 .ک کتابچهی

 ن استید درون صندوقچه باشد هم یکه با ییز هایچهمه ی

 کیم به یزم که پایخواهم از جا برخ یدارم و به میبر م کتابچه را

 کنم و محکمیبر خورد م یزیکند و از پشت به چیر میله گیم

 .خورمین میزم

 .رودیم یاهیکنم چشمانم از درد سیاحساس م
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 ریکه با برخوردم افتاده بود گ یر آن چوب قطوریم هم ز یمچ پا

 .کندیم

 ست جوابم راین یم کسزنیهر چقدر نجمه و ستاره را صدا م

 .بدهد

 م کناریپا یدارد الوار را از رو یکند و سعیمدام پارس م یبرف

 .تواندینم یبزند ول

 اشک از چشمانم یچ کمکیش آمده و نبود هیاز اتفاق پ کالفه

 .رومیه کردن به خواب میم ساعت گریشود و بعد از نیم یجار

*** 

 یماس آخرکرده و ت یرا سپر یشود روز سختیوارد خانه م

 بازگشت یک طرف اصرارش برا یش ید و کردن ها یمادرش و تهد

 .گر یک طرف دمیه ویالبه 

 شه به استقبالشیکند، همیدا درون خانه تعجب میدن شیبا ند

 .آمدیم
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 کاناپه دراز یکند و رویرها م یصندل یدسته یکتش را رو

 .کشدیم

 دا تایگذرد که شب مهمان دارند و حتما شمیناگهان از ذهنش 

 ی چرا خبر یکرد ولمیرا آماده  یل مهمانید غذا و وسا یبه االن با

 !ست؟یاز او ن

 وق یتحمل صدا کشد، اصالمیدا ابرو در هم یدن سگ شیبا د 

 .وقش را ندارد

 شلوارش را گاز یچد و پاچهیپ یش میشه به پایهم خالفبر

 .ردیگیم

 سگ یرارق یبا اصرار و ب یخواهد سگ را دور کند وقتیابتدا م

 .افتدمیشتر نگران شده و به دنبالش راه یشود بیمواجه م

 دن بهیرود و با رسمیخانه خرابه  یکیپشت سر سگش تا نزد

 .کندیبه سمت خرابه پا تند م یبرف یآنجا و اوج گرفتن واق ها
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 ینیش البته سنگیپا یک الوار قطور روین ا فتاده و یزم یدا رویش

 وا رین آن چوب و دیش تنها ب یست و مچ پا یش نیپا یچوب رو

 . ه خواب رفته استیر افتاده و از شدت درد و گریگ

 ک اهرم چوبیرود و با کمک ین با عجله به طرفش میاسیمحمد

 .را کنارمیزند

 کند ویپلکش را باز م یحال ال یب  یدا با حس لمس دستیش

 ....امشب ید: مهمونیگویم

 آروم باش دخترس یغرد: هیتش مین نگران از وضع یاسیمحمد

 .نباش یفکر مهمون

 ن کهیبرد و همیتخت مشترکشان م یدا را تا رویش

دا باال یاد شیفربه او کمک کند ک رو تخت دراز بکشد خواهد یم

 .رودیم

 .کنهیدرد م یلیپام خ یآ -

 .خدا حتماً شکسته یا -

 و تورمش یدن کبودیرود و با دیدا میکبود ش یبه سمت مچ پا
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 .شودینگران م

 .ردیگیرا ماسر ی یزند و بعد شمارهیسرعت به ستاره زنگ مبا 

 ش با سرعت بهیو التماس عمو یپر نگران یدن صدایستاره با شن

 .گرددیخانه باغ بر م

 پرسد: پاشمی یکند. سهراب با نگرانیدا را وصل میسرم ش

 شکسته خانم پرستار؟

 .هینه فقط کوفتگ -

 .خواد؟یستاره خانم دکتر و چکاپ نم یسهراب: مطمئن

 .نشکسته نه کردم اصالید گفتم که من معا یستاره: نگران نباش

 .د یبر یک عکس برداری یخوایباز م

 .خطرناک بود یلیعمو جون کار شما خ یول

 بدن ین رویک جسم سنگی ید وقتیداشتمید اون الوار رو بر ینبا

 د تریشد یممکنه خون مردگ یبردار یافته اگه بخوایم یکس

 ک بارهیباشه و با برداشتن اون الوار به  یکنیر مکه فک یزیاو چ

 ...ان خون بشهیوارد جر
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 ده بودم کهین: ستاره جان اون لحظات من انقدر ترسیاسیمحمد

 .زا فکر کنمین چیفرصت نکردم به ا یحت

 .شود سکوت کنندیزنگ در باعث م یصدا

 .رود: خاله و بچههاش هستنیفن میسهراب به طرف آ

 .شد یزینالد: آبرو ریم یحال یدا با همان بیزند شیزنگ در را م

 اسر رفتهید: یگویم یدلدار یرد و برایگیستاره دستش را م

 .میگذاشت ییرایپذ یلهیره من و مامان هم وسیرستوران غذا بگ

 خواهرش خوش و بش یدا کردهید پیجد یسهراب با خانواده

 .رندیگیکند و آن ها با ذوق او را در آغوش میم

 نکه نتوانسته او را زودتریزد و از ایرمیز اشک یرک میل خانیل

 .کندیم یا سودابه را نجات بدهد احساس شرمندگیند و یبب

 :دیگویر گوشش مین رفته و آرام زیاسیستاره به سراغ محمد

 .د باهاتون حرف بزنمیعمو با

 دختر؟ یچ  یگردد: دربارهمیبه طرفش بر 

 .اسر و کار هاشی یدرباره -
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 .میم اونجا صحبت کنیاتاق: بر کند بهیاشاره م

 .د منتظرم ییبفرما -

 !بگم؟ یشده... چه طور یزیک چیراستش  -

 

 

 اسرید: یآیکند و سپس به حرف میم ین هاش را پر و خالیس

 ب و دنبالیتعق یتا پا یره حتیخواد از حاج فتاح انتقام بگیم

 ک کاریم داره ینا به کنار تصمیا یم ولیرضا هم رفتیکردن عل

 .ر بکنهبدت

 پرسد: چه کار؟یکشد و میابرو در هم م

 کنه تا مثل یک بشه و با احساساتش بازیبا نزدیخواد به زیم -

 .رهیانتقامش رو بگ

 ن پسریزد: ایخید و با خشم از جا بر میگویم یر لب ذکریز

 .ندازهیداره خودش رو به دردسر م یدست یدست

 .شمیاد پ یبهش بگو ب
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 کند: عمو جون از من ناراحتیم ش را مظلومیستاره چشم ها 

 .نشه

 .برو صداش کن یزم شما به صلحش حرف زدینه عز -

 

 

 راندگذیزش رفتار ستاره را از نظر میسهراب ب ا آن قد بلند و نگاه ت

 ن دختر قد بلند و جذاب مقابلش جلبیتوجهش از بد ورود به ا

 .شده بود

 به زند ویخجوالنه م ینگاهش لبخند یرگیستاره معذب از خ

 .را حاضر کند ییرایل تا پذیرود وسایآشپزخانه م

 دن او که با چشمان سرخیرود . با دین میاسیاسر به اتاق محمدی

 ر لبیستاده بسم اهلل زیده در انتظارش ایدر هم کش ییو ابرو

 د؟یافتاده س ید: اتفاق یگویم

 .انتقام یگفت درباره قصد شما برامی ییزایک چیستاره  -

 که در دلش به یکند و با چشم غرهایمشت ماسر دستش را ی
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 .دهیفضول اومده راپورت منو م ید: دخترهیگویرود میستاره م

 .ن نکنیمن به ستاره توه یجلو -

 .دیچشم س -

 کن بذار قانون کار یحرف نباشه ها. نگفتم پسر خوب صبور -

 خودش رو بکنه ؟

 

 

 م؟ینجا مترسکین ایمگه من و محمدحس

 ن ها مال پدریرم تا ثابت کنم اون زمیگیت کردم پیمن شکا

 .امرز ما بودهیبزرگ خداب

 نی؟ آستیس بازیز و پلیب و گریتعق یپ یاون وقت شما افتاد

 پسر ؟ یسرخود شد

 اون ینکه ثابت کنیا یت تلشت رو بکنیشما نها  یحاج -

 ؟یه بعدش چیکارخونه غصب

 ک آبمیخرن و بعد ین ما رو میان و زمیم یبا اون همه دارا
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 ن و غصهیریش یجواب دل شکسته خاتون و جوونمرگ یروش. ک

 ده؟یپدربزرگ مون رو م یها

 ده؟یپدرم رو م یو آوارگ یردسال در به   -جواب   یک

 شه؟یمن پر م ییتنها

 ؟ یستاره چ ییتنها

 ادمونه که حاج فتاح چه طوریندونه من و شما خوب  یهرکس

 کرد و گفت یزید به آبرو ریچاره رو تهدین بیداداش محمدحس

 

 

 پدرت بره و مردم یکنم آب رومی یکار ینب رو عقد نکنیاگه ز

 .ها ینیتوف بندازن تو اسم حس

 ونبا رو هم با همین روباه مکار قصد کرده بود زیادت نرفته که ای

 ش شما؟یترفند ببنده به ر

 کنم؟ یاداور یادت رفته من همه رو یاگه 

 .نه حق الناس ید جون ولیس یدنیحق اهلل بخش
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 طا نیبه ش یش و ذکر اهلل اهلل دست بدیک کپه رینکه پشت یا

 .نه

 از همون یتو زندگ یا یو ب یطان سنگ بزنیحج به ش ینکه بریا

 .نداره یبخشش یطان بدتر باش یش

 دم؟یفهم یچند وقته چ یب هاین تعقیتو ا یدونیم

 کید داره یک همسر جدیه  یر خاله زکیحاج فتاح پر مدعا غ

 .پ و ظاهر نا متعارفیسال جوون تر خودش با ت یس ستیدختر ب

 

 

 و مسیولیتی یکه به من تهمت ب یه خانمیخواد زکیدلم م یلیخ

 یواقع اد بگه بی مسیولیتین رو زد حاال بیاسم ی ینظر داشتن رو

 ه؟یک

 .ستد: بس کن پسر تخته گاز نرویاین میاسیمحمد

 :اردگذیاسر می یشانه یرود، دستش را رویچند قدم جلو م

 قاچاق یک پروندهین ها یزم یر پروندهیحاج فتاح غ یدرباره
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 یاز دوستام پنهان یکیر نظر یدادگاه بازه که ز ینخ و پارچه تو

 .شهیم یداره بررس

 . میدمیقانون  لویتح یهم خودش رو هم برادرش رو به زود

 ختنیک بار با نداشتن من و بهم ریبا یرضا، زیبا و علیدرباره ز

 ن وسطینداره که ا یرضا هم گناهیاوان داده و علنقشه هاش ت

 .نیه که صبر کن و ببیمونه بقیبشه م یقربان

 گن داره تو سریچوب خدا که م یعنید؟ یس یگمی یجد -

 خوره؟یفتاح م

 

 

 بوده ییبوسد: اگه تنهایبرادرش را م یخندد و شانهید میس

 انقدرد یما نبا  یک هیمن بوده وگرنه داداش کوچ یتوجه یبخاطر ب

 .دیکشیدرد م

 اندازد ویم ینگاه یکند و به اطرافیپلکش را باز م یدا الیش

 .دهدمیبه تنش  یکش و قوس
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 امان یش و درد ب یپا یخواست در جمع حاضر باشد ولمیدلش 

 .دهد یآن اجازه نم

 ؟یرونیستاره جون ب -

 کند و بهیدا از اتاق جمع را ترک میش یدن صدایستاره با شن

 .رودیسراغش م

 .کشهیر می؟ پام تیاریک مسکن برام بیشه یستاره جون م -

 پاته؟ ینه کنم؟ کجایمعا یخوایم -

 دم شکستهیدرد گرفت ترس یلیقوزکش خواستم بلند بشم خ -

 .باشه

 

 

 رود: بلندیدا میشود و نگران به سمت شیسبحان وارد اتاق م

 .م از پاتیریم عکس بگیشو بپوش بر

 .کنم نگران نشویهش مست سبحان جان خواین یازین -

 ؟ینگران نشو. پات کبود کبود شده اگه شکسته باشه چ یچ -
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 .ریک عکس بگیه یستاره: آره زن عمو جون برو اشکالش چ

 ه؟ید: زن عمو کیگویباال رفته م یابرو یسبحان با تا

 ن پسر با آن نگاهش کهیا یرود کاش جلو یستاره لب گزه م

 .زدیف را نمن حریز و برنده است ایه عقاب تیشب

 ؟یدا جان درد داریشده ش یشود: چین وارد اتاق میاسیمحمد

 انگار پام یلیدهد: آره خید تکان مییتا یبه نشانه یدا سریش

 . شکسته

 شده؟ یچ یشوند: آبجمیاسر و مادرش هم وارد ین و یریش

 شه دورش روید مید: ببخشیگویستد و رو به همه میایستاره م

 د؟یرینگ

 

 

 میرید: ما م یگویدارد با طعنه م یز ستاره دلخورا یاسر که کمی

 .نه کنهیدا رو معاین خانم بتونه شیریرون خودش یب

 .کندیسپس اتاق را ترک م
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 .شودیسکوت در جمع حاکم م

 دهین خوانده بود رنجیریاسر که او را خودشیستاره از حرف 

 .کندیشود و بغض میم

 زشیب ه ر یدیشد لیگران ن فهمند میاندازد تا دین مییسرش را پا

 .اسر را داردی یاشک ها و البته کند تار تار موها

 .مارستان ممکنه خطرناک باشهید بیرو ببر یآقا سبحان آبج -

 د ایرند و به اصرار شیگیش را م یر بازوین زیاسیسبحان و محمد

 .کنندیبه رفتن م یرا راض

 .اسر را بپرسدیرود تا حال میاط ین به حیریدا شیبا رفتن ش

 .نزد که یحرف بد یچرا از ستاره خانم ناراحت شد -

 .گردد: چون تحمل نگاهش رو ندارممیبه طرفش بر 

 ؟یبهش حس دار یعنی -

 

 

 لرزش چان هاش را یکنم جلومی ید و سع یگوین را با بغض میا
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 .ردیبگ

 . نداشته باشه یخواد اونم به من حسینه بچ ه جون. فقط دلم م -

 پارک بدوم یخوا م برم هر روز تویم شود: از فردایک تر مینزد

 ؟یایب یتونیم

 سوار بشم یک تاکسید  یم بایس ت ینا نیعمو ا یگه خونهیما د -

 ....و

 .م یاینگرد: میاسر میطنت یبه چشمان پر ش

 .ز فهمیچ یآخ قربون بچه -

 دایک زنگ بزنم به شید: یگوین خجالت زده و دستپاچه میریش

 .نم پاش چه طور شدیبب

 ده بود و طبقیضرب د یا آتل بستند. نشکسته بو د ولش ریپا

 . ماندیرا در آتل م ید چند صباحیه دکتر بایتوص

 رود ویدنش را دارد جلو میکه قصد پرس یسبحان مردد از سوال

 د؟یپرسد: حالت خوبه سین میاسیاز محمد
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 .رهین پا سر کارم میدام. با ایکم نگران شیآره  -

 ا گفت زن عمو؟دیچرا ستاره خانم به ش -

 ؟یستاره خانم کنجکاو یچرا درباره -

 پاسخ ینه و جدیل دست به سیسبحان خونسرد با همان استا

 :دهدیم

 .چون توجهم رو جلب کردن -

 .ن برادرمهیستاره دختر محمدحس -

 دییتا یاندازد و سرش را به نشانهیش را باال میسبحان ابروها

 .دهد یتکان م

 کنه؟ینم یچرا با خانوادهاش زندگ -

 کنه با مادرش نجمه و برادرمیم یبا خانوادهش زندگ -

 .سرانجام موند یداشتن که ب یمشترک ین قبل زندگیمحمدحس

 کند، خب کم کمین حرف سکوت مین بعد گفتن ایاسیمحمد

 برد و آن رک بودنیم یدا پیسبحان ش یدارد به شباهت رفتار
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 .هر دوست یرو راست

 ید. سبحان به ساعتش نگاهشونیدا میهر دو وارد اتاق ش

 مراقب خودت باش .د برم یگه با ید: من د یگویاندازد و میم

 .زمیعز

خودت باشه سبحان من  کند : مراقبمینگاهش  یبا مهربان دایش

 گ هی. دیدار ینگرانتم شغل سخت یلیخ

 .هام دو تا شده ینگران

 .دات کردم حاال حاال کنارتم خواهر ینترس من تازه پ -

 را به اندازه او دوست یدا کسیند شین تحمل ندارد ببیاسیمحمد

 .دارد

 دیگه با ید: حاال د یگویدا میشبعد رفتن سبحان روبه 

 ؟یم کنیمحبتت رو تقس

 دوست دارم شما یگه ایزم. من اون رو جور دیم عزیچرا تقس -

 .گهیرو جور د

 .هیافتنیخاص و دست ن یلیقلب و ذهنم خ یگاه تو تویجا
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 .ردیگیقلبش آرام م

 م هیرد سراسیدا را بگیخواهد فشار شمیکه  یبا آمدن پرستار

 .رودمیکند و عقب یخودش را جمع م

 نهییپا یلید: فشارت خیگویم یبعد گرفتن فشار پرستار با نگران

 .یسرم زد ینکه گفتیبا ا

 .یگه سرم بزنیک بار د یبهتره 

 که قبل اومدن یکس یبرا -

 علت چیه مینیبب یکمه بهتره چکاب بش یلیسرم زده خ

. 

د ر گوش خانم پرستار علت افت فشارش را میگویید و میگویییدا زیش

 که عمری طبیعی است.

 . کندیدهد و آنژوکت را وصل میتکان م یپرستار سر

 .خانه خلوت شده و همه رفتهاند

 .کندیمبل رها م یدسته یکتش را هم در آورده و رو

 اون خرابه یتو یرفت نم صبحیبب دا خانم؟ اصالیحالت بهتره ش -
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 کار؟یچ

 یدارد: برایک دفترچه برمیکنار دستش  یعسل یدا ار رویش

 ...دا کردم نگاه ین رو اونجا پیدم و ایسرک کش یکنجکاو

 .کندمیحرفش را قطع  یواق برف یصدا

 . بچم گرسنشه یوا -

 یگیم یک جوریکشد: میش را در هم ین ابروهایاسیمحمد

 رم غذاش رو بهشین خودم مین بشیبشش . یدیبچم انگار واقعا زا

 .دهمیم

 رابطهتون هنوز خوب نشده؟ -

 ساتاق خوابم و هال و لبا یاد توید بهتر شده البته اگه نیشا -

 د بتونم تحملشیخونم رو نجس کنه شایکه باهاش نماز م یها

 .گه یخانمم د یون برفیشما رو مد یمتکنم. باالخره سال

 نجس؟ یباز گفت -

 خانم شما استثن ا یخب چون برف یگه ولینجسه دنماز  یبرا -

 ؟ یخوریمنو نم یشیم یگم خوبه؟ راضیگه نمیهست د
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 زنم تو سرت ها من کجا بداخلقم؟ینو می.دارد: امیکوسن را بر 

 .دهین کارت نشان از درون خشنت میخندد: همیز میر

 ه یسگ را ته  یرود تا غذایدوباره واق واقش به هال م یبا صدا

 .کند میآن دفترچه را باز  یدا الیکند. ش

 زند که ازیخواند چند ورق میاز آن را م یبا تعجب چند خط

 . افتدمیرون یدفتر چند برگه ب یال

 .ک سند باشدیکند. به نظر یم یدارد و با دقت واررسیآن را بر م

 ین بود آدرس هم حوالیکند. سند زمیشروع به خواندن سند م

 .است ینین سادات حسیریتهران است و نام مالک آن ش

 تیدارد سند حجرههاست آن هم به مالکمیرا بر  یبعد یبرگه

 .مونس

 .زندیرا صدا م محمدیاسینبا تعجب 

 

 

 دایرساند: جانم شیزود خودش را به اتاق م یلین خیاسیمحمد
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 .خانم

 .ن حجره هاستیدا کردم. سند زمیپ ینگاه چ محمدیاسین -

 رد مهر محضریگیند ها را مرود و سین با عجله جلو میاسیمحمد

 .خورده

 بید: الحمداهلل شاهد از غیگویشاد و متعجب م یبا چشمان

 .دیرس

 نا مهمه ؟ین ایاسیپرسد: محمدیدا میش

 عمه ین هایپدرم و زم یحجره ها یکنم سند اصلیفکر م -

 .ن باشه. که به اسم مادر من و عمه خوردهیریش

 .دوارم بتونه تو دادگاه کمکتون کنهیام -

 .د امضا بشه و بعد با عنوان مدرک استفادهیید قبلش تایبا -

 ...زمیبوسد: قربونت برم عزیرد و میگیدا را میدستان ش

*** 
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 . نجایادت من آمده باشد ایع یه خانم برایشود مرضیباورم نم

 ه خانم هم از دریاز سند ها نزده بود و مرض ید هنوز حرفیس

 لیشام به و  یما را برا خواستیوارد شده و ظاهراً م یدوست

 .دعوت کند

 ر را از رو بستهیم او شمشین سه ماهه که ازدواج کرده بودیدر ا

 یدم رفتاریدمیحاال  یقصد ارتباط با مرا نداشت ول و اصال

 .ش گرفته بودیمتفاوت پ

 نیبه ا یست من کمیطمع ن یگرگ ب  سالمد  یگویاز آنجا که م

 شیم که چرا ناگهان مهربا نمادر مهربان شک داشتم و نگران بود

 !عود کرده است؟

 گذشته از محبت کردن در جمع مادر و خالفن بر یاسیمحمد

 .ندارد یش ترسیخواهرش و ابراز مهربان

 :دیگویدن در آخر میچ یکبر یصغر یه خانم بعد کلیمرض

 .رخ داده ین ما متاسفانه اتفاقات بدیپسرم ب

 این قضایونس و ایت یکاازدواج و بعد هم ش یف نظرمون بر ااختال
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 .ره کردهیارتباط مون رو ت

 . یهست یادگار محمدعلی. مین تو پسریاسیادت نره محمدیاما 

 من تو خونه تو یتنها دلخوش یل ازدواجم با محمدعلیاون اوا

 .یبود

 دونست و قبولم نداستن فقطیها نم ینیمنو عروس حس یکس

 غم و غصه یدیورز یو بهم مهر م یتو پسرم کنارم بود یوقت

 .خواد تو رو هم از دستت بدمید دلم نمیکشیهام پر م

 یلیمادرش گفت: اره داداش خ ین هم بعد از صحبت هایاسمی

 .دلتنگت شدم

 رد و بدل شد سپس با پلک زدن محمدیاسینن من و یب ینگاه

 ام دور همین هفته حتماً مید : آخر ایگوید مییمن به نشانه تا 

 .میباش

 

 

 برادرش را ین گونهیاس یزند و یق میعم ینده خانم لبخیمرض
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 .بوسدیم

 ن مدتیا یشود: اتفاقات سختیه خانم متوجه من مینگاه مرض

 گه یچند ماه د یداشته باش تا بتون یبرات افتاده استراحت کاف

 .یباز باردار بش

 د باز بارداریگویک جور میم، یگویراه بهش میبد و ب یدر دل کل

 .د مثل پسرش هستمین تولیانگار من ماش یبشو

 .کنمیزنم و تشکر میم یمصنو ع یلبخند

 ها یایرد: حتما بیگیمهربان دستم را م ین هم با نگاهیاسمی

 . اریسگ با نمکت رو هم ب

 مرموزانه یمن با لبخند یکند ولمینثارش  یمادرش چشم غرها

 .ارمشیم: حتما میگویم

 

 

 نیشود: ایطنت من مین متوجه شیاسیمحمد

 .ش گرفتهیشوخ دختر با شما
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 .اردشیهمون قصد کرده ب یش سر لجم برایدونه من با برفیم

 .کندیه خانم پشت چشم نازک میخندد و مرضین میاسمی

*** 

 به یشود و کش قوسیدار میساعت از خواب ب یصبح با صدا

 . دهدیتنش م

 میده ساعت هفت و نیش خشک یده و گلویش بهم چسبیچشم ها

 .است

 ن وقت صبح ساعت کوکیا ید : ک یگو یخاراند و میسرش را م

 .کردم

 اد یرجه بزند و بخوابد که تازه به یتخت ش یخواهد دوباره رویم

 .قرار داشتهاسر یآورد که با یم

 .رودمی ییپرد و به سمت روشوین مییتخت پا یبا عجله از رو

 

 

 یخودش شب و تو جاها bf با یزند : هرکسیر لب غر میز
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 خواد منو بکشونه پارک ورزشمین پسره یذاره ا یک قرار میرمانت

 .میکن

 اندازد و ازیکل چاقش میدانه به هیناام یداخل حمام نگاه 

 .گذردیجده میذهنش افکار مثبت ه

 .پیش شوهرم باشم یکل چجورین هیمثل من با ا -

 د : خاک تو سرم فکریگویکوبد و میسر خودش م یتو یدست

 کنم.

 عد از شستن صورتشخندد و بیخودش م یبه افکار کودکانه

 .دیآیرون میب

 شال یپوشد به جایو شلوار گرمکن م یراحت مشک یک مانتوی

 شب آماده کرده را بریکه از د یکند و کولهایهم کله سر م

 .داردیم

 پدر و مادرش در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه هستند که

 .شوندین ساکت میریدن شیبا د
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 : دیگویپدرش با طعنه م

 ؟یری؟ کجا میدارین موقع روز بیچه عجب ا -

 .با دوستم عاطف ه یاده رویرم پمی -

 سهراب رو دعوت یاست: ظهر یختن چاین ریمادرش در ح

 .ینجا زود برگردیکردم ا

 .یگیه؟ هاا آقا سبحان خودمون رو میسهراب ک -

 کاش زودتر ید: بگو سهراب تا عادت کنیگومید یمادرش با تاک

 .گرفتم میال و پر سودابه رو هم ر بیدم زندهن کاش زیفهمیم

 ن شدهیهش سنگیدا خانم که سا ید: شیگومیمصنور با طعنه 

 م باهامون قطعیستیش نیدونستم بفهمه پدر و مادر واقعیم

 .کنهیارتباط م

 بتیبچم چه قدر مص یدیه ؟ دین چه حرف یل: وا آقا منصور ایل

 رادین دخترن یا ید خونهیش سیسرش اومد هر روزم قوم و خو

 .ا سر کاریه یحال مهمون دار
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 .گه رفتم ین: مامان من دیریش

 

 

 ه ؟ینم دوستت چجور آدمیخوا م ببیمصنور: صبر کن برسونمت م

 کند: بابا مگه من بچم آخه؟ین با خشم دستش را مشت میریش

 .یکنیرفتار م ینجوریزشته شما ا

 بابا منصور بچه رو راحت ید: ایگویل به دفاع از دخترش میل

 .شبذار

 .ها یر نکنیا برو مادر فقط دیب

 ر نکند با عجلهیینکه نظر پدرش تغیا یگفته و برا یر لبیچشم ز

 .رودیرون میب

 اسر در پارکیم خودش را به  یت سرعت سا عت هشت و نیبا نها

 .رساندیم

 ؟ینجا کجاست قرار گذاشتیزند: آخه امینطور هم با خود غر یهم

 .ه تو رو خدایپارک چ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1576 
 

 است یکه سرش درون گوش یمکت در حالین یروسر ایدن یبا د 

 زند و از پشتیثانه میخب یو متوجه آمدن او نشده لبخند 

 شودیک میمکت به او نزدین

 

 

 .زندیاسر میمحکم پشت گردن  یبا دست ضربه ا

 .ستدیایش میخ سر جایاسر سی

 :اسری یشود با اخم هامین مصادف یریبلند ش یخنده یصدا

 چار هتیگردن شوهر ب یدختر زد یشقانهان چه مدل قرار عایا

 .یرو نصف کرد

 .زنه تو گردن نازک منیم یقو ین دستایبا ا

 .دهدمیپشت گردنش را ماساژ 

 ز حاجیکند: خب حاال مثل کنیع جمع مین لبخندش را سریریش

 .بود یک شوخیباقر غر نزن 

 شکنه؟یرو م سر قرار گردن طرف مقابل یآخه کدوم دختر -



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1577 
 

 رستوران و کافه تو پارک قرار یاکه ج یهمون -

 .ذارهیم

 رود: بده فکر تناسباندامتم؟یجلو م

 م؟یقراره ورزش کن یجد یعنی -

 ندارم باهات یشوخ -

 :ردیگین را میریدهد و دست شیبش سر میل را داخل جیموبا

 م سراغیریم بعدا میدو یرم اول دور پارک میگیم میشروع کن تا

 .یل ورزشیاون وسا

 .بسته خسته شدم تو رو خدا -

 .ممنوع عجله کن یرد: تنبلیگین را میریش یبازو

 :ندینش یم یمکتین یجان رو یافتد و ب ین به نفس نفس میریش

 اولمه انقدر دارم ورزش یتونم بابا دفعهیگه نم یاسر من دی یوا

 .کنمیم

 یند: از فردا برنامهینشیمکت مین یک روینزد یاسر در فاصله ای

 که گفتم یمت رو همونجور یو رژ یکنیت رو درست مییغذا
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 . یکن میت یرعا

 .رمیمیتونم بخدا مید : من نمیگوین با بغض میریش

 .سالم نمرده یبا ورزش و غذا یکس -

 .شودیاسر بلند میل یموبا یگرند که صدایک دیدر حال کلکل با 

 

 

 ن زنگ زده جوابیاسمینکه  یال ایبه خ ویال یدن شمارهیبا د

 . دییادهد: بله بفرمیم

 اسریالو  -

 آن یش جایدهد اخم ها یص میه خانم را که تشخ یمرض یصدا

 .ردیگیصورتش داشته را م یکه رو یلبخند

 .یید زندا ییبفرما -

 .میگرفت یخانوادگ یک مهمونین هفته یآخر ا -

 شه کدورتمیه یخوام برایپدرت م یهمه رو دعوت کردم حت

 .ن خانواده رو حل کنمیب
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 .ایدا تو هم بید و شیهمراه س

 که به مادرش ییانت هاین زن کنار تمام خید، ایداند چه بگوینم

 شیبرا یمهربان ییاوقات زندا یها گاه یکرده بود و تمام تلخ

 د چه جوابش رایکرد حاال با یم یم مادریتیاسر ی یشد و برایم

 داد؟یم

 

 

 که توش تهمت یینذارم جا ویالمن قسم خورده بودم پا تو  -

 !بگم؟ یدونم چیاالن نمخوردم و 

 م. اعمالیکدورت ها رو کنار بگذارهمه یگفتم پسرم قصد دارم  -

 .ماست یحاج فتاح و برادرش جدا از خانواده

 نمون باشه پس حتما آخر هفته بهیب یگه دشمنیست دیقرار ن

 .ا. منتظرمیعمارت ب

 بود چرا انقدر یپرسد: کین با تعجب میریبا قطع شدن مکالمه ش

 کرد؟ تیعصبان
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 .کنون یآشت یدعوت شدم برا-

 ده؟یما د یبرا یست چه خوابیزند: معلوم نیم یپوزخند

 ده؟یخواب د یک  -

 .گمیرو م ییه خانم زندایمرض -

 .بهت بدم یک نهار مشتیخوام بعد ورزش یبلند شد برم م

 .آوردین تازه قرار نهار مادرش و مهمانشان را به خاطر میریش

 

 

 م. پسر خالهامیام نهار مهمون داریب تونم ینه من نم یوا -

 .دیاد همون آقا سبحان خودمون دوست سیسهراب م

 نم جلوشیاد؟ ببیکند : به چه مناسبت ممیت اخم یاسر با جدی

 .یکنمیها مثل خانم ها رفتار  یاریدر ن یخوشمزه باز

 م برسونمت خودمم برم حجره هزارتا کار مونده که انجامیا بریب

 .بدم

 دم برم؟خو یخوایم -
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 بدو عجله یتنها برگرد یرتم بذارم سر ظهریغ ینه بابا مگه ب  -

 .کن

 .شودمیاده یدر خانه پ یشوند. جلومین یبا هم سوار ماش

 . شودیاز او جدا م یاسر هم بعد زدن تک بوقی

 برادرش یبه چهره یند. با نگرانیبمیدر پاگرد پله ها شهاب را 

 اسر بوده؟ین ید ه سوار ماشید یعنیشود، یره میخ

 .رسدمیاست که به ذهنش  ین سوالیاول

 

 

 یخنث یت و لحنیکند و شهاب با جدیم سالمبا لکنت زبان 

 .دهدیجواب م

 .بردیشود و به اتاقش پناه میع وارد خانه میسر

 یا پدرش دوش گرفتن را بهانه میبا شهاب  ییارویفرار از رو یبرا

 .کند

 .ظهر مادرش هستندحانه و خواهرش مهمان یسهراب و شهاب و ر
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 شهاب و همسرش غرق صحبت هستندکه زنگ خانه به صدا در

 .شوندید هم وارد جمع شان میدا و سید و شیآیم

 سرش را یشود چند باریدا باعث میش یحانه روینگاه ر ینیسنگ

 یمصنو ع یدا لبخندیحانه در جواب شیاورد و هر دفعه ریباال ب

 .زندیم

 اسریخواهد از رابطهاش با یم ند، دلشینشیدا مین کنار شیریش

 .دیبگو

 .دا را ناراحت کندیترسد شمیاما 

 .کنهینگاه م ینجوریحانه ایزند: چرا ریدا پچ میکنار گوش ش

 

 

 !هینگاهش که عاد یچجور -

 .داره یکنه انگار پدر کشتگیبا حرص نگاه م -

 .دونم واالینم -

 المسرود: میکشان یرد و نزد یگیحانه شهسام را در آغوش میر
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 .دیریگیدخترا چند وقته سراغ ما رو نم

 ومدهیما ن یخونه یتو مهمون یحانه جان شما اون سریر سالم -

 .مینکرد یوگرنه ما کم محل یرفت

 دایش یند: راستینشیخندد و سپس کنارشان میم یمصنو ع

 کینباشه  یگرفت هرچ یسراغت رو م یلیخواهرم رضوانه خ

 سراغش رو ما االن اصالد ایهم بود یجون جون یزمان دوستا

 .یریگینم

 بهت گفتم؟ از پدر شوهرش جدا شد و شوهرش با برادرم یراست

 .راه انداخت ه یکار و کاسب

 د: خدا رو شکر داداش شهابم حسابشیگوین با تمسخر میریش

 .ن شما جدا کردهیرو از رام

 

 

 یبشه اون شوهر رضوانه خانمم بفهمه برادرت آدم کاسب یک

 .ستین
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 ن جون چرا نفوسیریگرداند: وا شیبا حالت قهر رو برمحانه یر

 . م گرفتهیلیشون خیدر ضمن کار و کاسب یزنمیبد 

 .د : مبارک باشهیگویتلخ م یدا با پوزخندیش

 دهد : در عوضیکند و ادامه مینازک م یحانه پشت چشمیر

 .ک شد فقط در جا زدیشهاب با مسعود شر

 . جون حانهیدر جا زدن بهتره زندان رفته ر -

 بندد ویر را از رو بسته دهان مین شمشیریند شیبمیحانه که یر

 .گرددمیخود باز  یقبل یبه جا

 ن و شوهر خواهرش با آن مرد ثروتمندمیبرادرش را یاز وقت

 و نظر شهاب یرا یقیم داشت به هر طریک شده بودند تصمیشر

 چ رقمهیشهاب ه یک شدن با آن دو بزند ولیشر  یرا هم برا

 .شدینم یراض

 

 

 بعد از آمدن سهراب صحبت ها حول محور گذشته ها چرخ
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 .خوردیم

 ن همیریند شینشیم ییرایمبل وسط پذ یدا رویسهراب کنار ش

 .با شهسام است یک مشغول بازینزد یدر فاصلها

 رد: احوال خواهر ما چه طوره؟یگیدا را میدست ش

 .شمیدلتنگت م یزن یکم بهم سر م یلیخوبم سهراب تو خ -

 شیک سر خرم که اومدم آسا یخوام شوهرت حس کنه ینم -

 .تون رو بهم بزنم

 :دیآین از پشت سرشان میاسیمحمد یگزد و صدایدا لب میش

 اسر ویمنم مثل  یکنم. تو براینم ین فکریمن همچ

 .ین براد ر یمحمدحس

 .ستاده استیدر چهارچوب در اتاق ا

 .ک پخته استیبچه ها ک یل خانم برایل

 رود که حسادت شهابیسهراب م یجمع قربان صدقهآنقدر در 

 .یدهد: مامان جون پسرت رو زود فروختیرا قلقلک م
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 سال یاندازد: بعد سیباال م ییخندد و سهراب ابرومیمادرش 

 .دا کردمیکنم مادرم رو دوباره پمیمن حس 

 .مادر و برادر و خواهرم رو

 .رودیدا در آغوش برادرش فرو میکند و شمیل بغض یل

 ن همیاسیدا و محمدیستاده است و شیدر ا یسهراب جلو

 .کنارش

 .ن باشه هایاسیسهراب تو رو خدا حواست به محمد -

 ؟یسپاریگه منو به برادرت م یدستت درد نکنه خانم حاال د -

 .دیرد: هر دو مراقب هم باشیگین را میاسیدا دست محمدیش

 نگران زمیپاشد: باشه عزیدا م یش یبه رو ین لبخندیاسیمحمد

 .میگردیت دو شبه است زود بر میک مامورینباش 

 یمشک ین بشوند، سانتافهیخواهند سوار ماشیهمان لحظه که م

 .کندیخانه ترمز م یجلو یرنگ

 شان متعجب یدر خانه ین آن هم جلویدن رامیدا با دیش
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 .حانه استیشود حتماً کار ریم

 

 

 مرموزانه در یحانه با لبخند یکشد . ریار ابرو در هم میاخت یب

 .دیآمین ییکه شهسام را در آغوش دارد از پله ها پا یحال

 .ردیگیشود و شهسام را از آغوشش ممیاده ین پیرام

 .ر نظر داردین را زیرام ینیز بیسهراب با دقت و ت

 گه برم شهابم سر یزم من دیدا: خب عزیکند به و شیحانه رو میر

 نیت بگو با رامشب رفته فروشگاه اگه زنگ زد سراغم رو گرف

 .رفتم

 .شودین میزند و سوار ماشید و سهرابم میبه س یلبخند

 بود؟ ین پسره کیا -

 ش؟یشناسید: میگوین متعجب از سوال سهراب میاسیمحمد

 .آوردین مییبدهد تنها سرش را باال و پا یآنکه جواب یسهراب ب

 .دا جانیشه خداحافظ شیر مید دین سیبش -
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**** 

 ر خودم لبخندینه به تصویکشم و در آیلبم م یرژ لب قرمز را رو

 .زنمیم

 به سر یک شال بلند طرح ترکمنیبافتهام و  یم را به سادگیموها

 .دارم

 شیکه برا ید یده و عطر جدین هم کت و شلوار پوشیاسیمحمد

 .راهنش زدهیپ یدهام را رویخر

 یحاج  یزد یپیلباسش را مرتب کنم: چه ت یقهیروم تا یجلو م

 .مون

 .ره استیخصورتم زند و تنها ینم یحرفچ یه

 .گزممیدن نگاه براقش لب یپاشم و با دیش میبه رو یلبخند

 نداره؟ یم اشکالیاالن ساعته هفته. اگه هشت برس -

 کنم به طرفیخم م یرم سرش را کمیگمیکتش را  یق هی

 داشته باشه؟ یخودم: مثل چه اشکال

 !؟یر کردیاقوامت متوجه بشن چرا د ید نگرانیشا



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1589 
 

 ر کردم؟یزند: چرا دمیپچ 

 دل کندن از حاج خانم یحاج ید با خودشون بگن برایشا -

 سخت بوده ها؟

 ن رژ لبیزده و با ا یپیگن حاج خانم چه تیانصافا نم یب  -

 سرخش دل شوهرش رو برده؟

*********** 

 .مهیزشت شد نگاه ساعت نه و ن محمدیاسین -

 یره ما مهمونیمن وقت یاسرم هممیاشکال نداره زنگ زد -

 .کشهین ساعت میا یهامون گاه

 نب خانم و خالهت روینگرانم قرار بعد چند وقت با ز یلیمن خ -

 .میبه رو بش

 شد ما دخالت یک جر و بحثینداره فوقش  یتوکل به خدا نگران -

 .میکنینم

 :دهدیرا به دستم م ینیریکند و شیک گوشه پارک مین را یماش

 .رو ینیریارم تو شیمن گل و م
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 خوب بود ینیری؟ شیم خواستگاریریم میمگه دار محمدیاسین -

 .گهید

 .کنون یزم باشه به حساب آشتیگلم خوبه عز -

 ن خان همیاسر و محمدحسیم همان لحظه یشومیوارد عمارت 

 .رسدیم

 نیاسر به ایدهد و یما را م سالمجواب  ینب خانم به سردیز

 .زندیرفتارش پوزخند م

 دهدمیسر تکان  یکرده و با شرمندگ یسالمن ید محمدحسیس

 .رودیو پشت سر همسرش م

 .ندیآیزهرا و زهره هم با سپهر م

 . یو لودگ یکند به شوخیدنم شروع میسپهر مطابق معمول با د

 ع دست سپهر را گرفتهیند سریبید را میس یاسر هم که دلخوری

 .کندیو از ما دور م
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 نکه خزانیست جز ار نکرده ایین مدت نبود ما تغیعمارت در ا

 ش را سرد تر کردهیو هوا یرنگ درختانش را زرد و نارنج یزییپا

 .بود

 اط استیح ین که گوش هیاس ید محمدیس ینگاهم به کلبه

 میهم داشت یزنم . چه آرزو ها برایتلخ م یخورد و لبخندیم

 .مانع شد یفات خانوادگاختال یول

 سرش همه و دختر و پیم خاله زکیزدمیهمانطور که حدس 

 .حضور داشتند

 اسر مثل گرگ زخم خورده به حاج فتاح نگاهیونس پدر ی ییدا

 از او ندارد و هر لحظه منتظر یکرد و مشخص بود دل خوشیم

 .با اوست یریدرگ

 . زندیشخند میفاتحانه با آن ها ن یحاج فتاح هم با پوزخند

 م تا اول شام راینینشیسر سفره م یر وقت است همگیچون د

 .میبخور

 یفقط دادگاهه؟ من انقدر اعتبار و آبرو دارم که قاض یفکر کرد -
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 .بده یمن را یکنم به خواست هیم یرو هم راض

 

 

 ز یت همه چیدر نها ید ولیاول شما بود یجلس ه یدرسته برنده

 .به نفع ما خواهد بود

 رو آبرو رو یا رو خوردی؟ تو حیهست ییآدم با آبرو یمطمئن -

 .یکرد یق

 ک روزیکرد یکه هر روز رنگ عوض م یهست یستو همون ک

 شیو من و ش ین رو کشتیریک روز دشمن تو ش یدلسوز بود 

 .یسال آواره کرد

 نب خانمیبا ز ین رو مجبور کرد یمحمدحس  یدیتو نقشه ک ش

 کرد باهاش خلوت کرده و عذاب وجدانیازدواج کنه چون فکر م

 فکر یزار دادو آ یخواهرم رو چزوند یک عمر بچه هایداشت تو 

 . مونمیبن منم ساکت میمونس نج ینکن اگه پسرا

 دییزند: در بازه بفرما میبلند گو  یکند و رومیل را بلند یموبا
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 .داخل

 هیه کنار مرضیبا و زکینگرند. زیهمه متعجب و بهت زده بهم م

 .میشان من و دختر ها هستینشست هاند در جهت رو به رو

 

 

 یکند و رو به کسیرا باز منا در ساختمان یهمان لحظه ژ

 .د یید: بفرمایگویم

 .شودیبلند و الغر اندام وارد خانه م یمو بلوند با قد یزن

 دیوار سفیدن زن به مانند گچ دیرنگ پوسو حاج فتاح با د

 .شودیم

 .نم شوهرتون حاج فتاحید: ایگویونس خان رو به زن می

 د و منزنیخمیشان بر یمه از جایبا برآشفته و سراسیه و زیزک

 .زنمیمتعجب و بهت زده پشت سر هم پلک م

 نجا چه خبر است؟یا

 ش یان موهایکنم و او دستش را مین نگاه میاسیبه محمد یسوال
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 .د یگویم یر لب ذکریبرد و زیفرو م

 ینه توز یرود، با وجود کیلرزان جلو م ییه با گام هایخاله زک

 نیدر ا یچ زنین مجازات را مستحق او و هیکه داشته ا ییها

 .نمیبینم یخاک یکره

 

 

 باشد که عاشقانه یاگر از جانب کس یانت بدتر درد بود حتیخ

 .یدوستش ندار

 گن؟می ینا چیفتاح ا یکار کردیتو چ -

 د: بهتونه زنیگومید و با خشم یآیحاج فتاح سر به خودش م

 از ما داره؟ ین هایادت رفته چه کیونسه ین یا

 چاره ویب یاه اول رو عمودهد: اشتبیتکان م یونس خان سری

 یخوش خط خال و دورو رو وارد زندگ ساده لوحم کرد که تو مادر

 .ما کرد

 ونمد : حاال من بهتیگومید و به حاج فتاح  یآیزن ب ا پرخاش جلو م
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 اونم البد توهمه؟ ی؟ سام چیحاج

 یمون رو ین حاجی. ایکبک بود یه خانم بسه هرچین زکیبب

 خواست منو دور بزنه کهیکرده. م دیمرد تو عالم رو سف یهرچ

 .چه کارست یدنت بهت بگم حاجیام دیدم بیمن بهتر د

 . هینجا مهمونیودونستم ا یاندازد: البته نمیبه دور و برش م ینگاه 

 

 

 گهید: تو دیگویلرزان م یین و صدایبه شدت خشمگ یبا با لحنیز

 نجایارو؟ برو خانم ایپول به مشامت خورده  ی؟ بویهست یک

 .ستیاز پول ن یرخب

 .ی، دختر حاج یبا باشید ز یمن سمانه هستم تو هم با -

 رضا به مادرتینم آقا علیید: ب یگویرضا و میکند سمت علیرو م

 .ستمیبهش بگو من بهتون ن یشناس یمنو م ینگفت

 شوم، دور ما چه خبر است؟ین بار واقعا بهت زده میا

 گهیرضا تو دیلنالد: عیگذارد و میقلبش م یه دستش را رویزک
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 ؟یپدرت شد یچرا پسرم؟ همکار کثافت کار

 رد و خطابیگیشود و مچ دستم را ممین برآشفته یاسیمحمد

 د : من منتظرم حقم رو قانون بهم بده فعل همیگویبه جمع م

 نیکنم دوست ندارم همسرم شاهد چنمین جمع رو ترک یا

 .شش رفت یآبروم پ یباشه. بسه هرچ یاتفاقات

 ن خانم رو لطفایبه ما نداره پس ا یشمام ربط یوادگاتفاقات خان

 .دیکن یراه

 

 

 نیه ناگهان پخش زمیم که خاله زکیم از در خارج بشویخواهیم

 .شودیم

 . د: مامان جونیآمیبا یغ بلند زیج یصدا

 رم. با عجلهیگمیه خانم را یروم و نبض زکیبه سمتشان م

 فهید اورژانس نبغض ضعیم: زنگ بزنیگویم

 شوم حاجیشان را گم کردهاند متوجه میدست و پا ینو عهمه به 
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 ا طیدارد از تراس به ح یکل تپلش سعیفتاح با آن شکم چاق و ه

 .فرار کند

 .ه هستندیگرش سمانه و بق یستاده و جهت دیاسر مقابل در ای

 فرار به یبندد و اجازهین راه حاج فتاح را میاسر و محمدحسی

 . دهندیاو نم

 .برندیمارستان مین به بیمادرشان را با ماش رضا همیبا و علیز

 نجایزم بهتره ما از ا ید: عزیگومیرد و یگمین دستم را یاسیمحمد

 .به ما نداره یچ ارتباطیه یرین جنگ و درگیم ایبر

 

 

 د: حاج خانم هر وقت دعوتمیگو میقبل رفتن رو به مادرش 

 دمتخونه باغ ق یتو یام هر زمان هم اومد یبا جون و دل م یکن

 گه منو ید یول یتا مادرمینها یک ن یرو چشم تو هر چقدر بهم بد

 .ن جماعت رو به رو نکنیبا ا

 دانمین است نمین خشمگیاسیم محمدیشوین میسوار ماش
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 چرا ؟

 ؟یشده چرا انقدر داغون یچ محمدیاسین -

 ن آدم ها دو و خدعه کار هستن؟ چرا بایدا چرا انقدر ایش -

 برن؟یآدم مومن رو م یهرچ یهاشون آبرو یکثافت کار

 کنم: آروم ب اشمیرم و در چشمانش نگاه یگیدستش را م

 مثل تو و یدرست کار ینکه آدم هاین جان مهم ایاسیمحمد

 .ستنیاکار ن یر یمذهب ید همه آدم هاید تا ثابت کنیبرادرت هست

 کیک یم و نزدین مدت چند ماهه که ازدواج کردیتمام ا یتو تو

 ، هرگزیمنو عوض کن ینکرد یم هرگز سعیکه آشنا شد یسال

 نیو ا یعمل کرد یهست یگفتیکه م یزیبه چ یآزارم نداد

 .مهمه یلیخ

 

 

 فتم ریخواد با اقوام حاج خانم ارتباط داشته باشیگه دلم نم ید -

 شه. کم کم مشکلت اونیخودمم محدود م یو آمد با خانواده
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 .ذارهمیر یما هم تاث یزندگ یها داره رو

 ن را روشنیزند و با استارت ماشیت میف را با جدن حریا

 م؟یک جا حال و هوا عوض کنمییکند: بریم

 ییآن وقت شب با هم به روستا یشود بدون هماهنگیباورم نم

 .م یرومیم یکه قبل ازدواج رفته بود

 .ندارد یو مانع یگر نگرانیم و او د ین بار را با هم محرم بودیا

 یش برایبایز یخانه یباال ی هقرزن مهربان طبیهمان پ یب یب

 .رودیچ سوال میاندازد و بدون ه یمان پتو و تشک م

 پتو یگذارد رویک گوشه میآورد و ین کتش را در میاسیمحمد

 .گذارممیش یبازو یکشد و منم سرم را رویدراز م

 گران چرا که مهمید  یم . بدون دقدقهیرویحرف به خواب م یب

 گرانیم و مشکلت دیو نفر هستخودمان د یزندگ ن افراد دریتر

 .ما ورود کند ید به زندگینبا
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 ت یتقو یخوش آب و هوا برا یک روستایشروع صبح جمعه در 

 .است یعال یانرژ یابیه و بازیروح

 یمحل یو نان سنت یمحل یر تازهیمان ش یو نوهاش برا یبیب

 .آورندیم

 یلست ویشتر نین روستا تا شهر دو ساعت بیا ینکه فاصلهیبا ا

 از بهشت یه تک هایدنج که شب ین منطقهیدر ا یان زندگیجر

 .است متفاوت است

 ادهیدن چشم پید ین برایاسیبعد خوردن صبحانه همراه محمد

 ه استیکه خارج روستا در کوهپا یتا چشم ها یبیب یاز خانه

 .میرویم

 شناسند از آقا معلمین را میاسیبا همه محمدیدر روستا تقر

 ند و ازیبمیستاده ما را ید در تراس خانهاش اروستا که صبح زو

 روستا یتنها مدرسه یس بهداشتیر سرویکمک به تعم یاو برا

 وهیپر م یل هایکه با زنب ییر تا چند زن روستایکند، بگیتشکر م

 د دست تکان دادن و از اویآقا س یسرشان برا یرو ییو سبد ها 
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 .ندکرده بود تشکر کرد محمدیاسینکه  ییکمک ها یبرا

 

 

 نیاسیدر طول مدت کوتاه اقامتم در روستا متوجه شدم محمد

 شمانیا ایکه نه اهل تظاهر بود و نه ر یم ناشناخته است، مردیبرا

 .دیرسیرش به همه میبود و خ یقلب

 که بعداً ییروستا یک تنه برا ی یکرد نه بد دهنیم ینه بد خلق

 خرج یگخانوادهاش مردان یدم زادگاه خاتون است و برا یفهم

 .کردیم

 .مینینشیم و کنارش میشویک چشمه مینزد

 گذارم ویک گوشه میداده را  یبیکه ب  یل خوراکیزنب

 .گذاردیک رو انداز هم مین یاسیمحمد

 .میگذرونمیبا ه ییامروز رو قراره دو تا -

 بچه ین تازه عروس داماد هایع یعنیزنم: ین مینمک یلبخند

 ک دو نفره؟یک نیک پیمثبت 
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 م؟یستیما تازه عروس داماد بچه مثبت نمگه  -

 ایتا قبل به دن م اصالیم: هستیگو یبوسم و میگونهاش را م

 .م یاومدن بچهمون ما عروس داماد

 

 

 یان در آوردن شهسام پسرش جشن بزرگحانه به مناسبت دندیر

 .ب داده و ما را هم دعوت کرده بودیترت

 ین لباسدا کردیپ ین برایریجشن آخر هفته بود و من و ش

 .میمناسب تمام پاساژ ها و بازار ها را گشته بود

 به حضور من در آن ین علقهاین به خاطر وجود رامیاسیمحمد

 .کندیدانم تحمل کرده و سکوت مین حال میندارد با ا یمهمان

 ن همیریخرم شیم یصورت یبا تور ها  یراهن بلند توسیک پی

 . کندیرا انتخاب م یشه رنگ سورم هایمثل هم

 قرص ینکنه داز ین چند وقته الغر تر شدین تو چقدر ایریش -

 ؟ یخوریم
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 ید: وا نه آبجیگویشود و با خجالت م ید مین سرخ و سفیریش

 کیگه پشت دستم رو داغ کردم سمت قرص نرم. فقط یمن د

 .دا کردمیهمراه پ

 ه کلک خانم؟یم: خبریگویزنم و میم یچشمک

 را یو جوان یش شاداب برد در نگاهیخندد و سرش را باال میم

 عشقوالنه و یده ماه عسل هایش شما و سینم: خبرا که پیبیم

 .رفتن به روستا

 .گهیکوبد: بحث رو عوض نکن بگو د  میش یبه پهلو

 شن ماه با پدریم قراره آخر ایاسر با هم صحبت کردیمن و آقا  -

 .من یاد خواستگاریب

 اسری یعنی؟  یگیم: واقعا راست میگومیگردم به طرفش و یبر م

 و تو؟

 :اندازمیکشم و خودم را در اغوشش ممیبلند  یغ خوشحالیج

 .خواد عروس بشهین میما رو بب یفسقل یآبج یوا

 : دیگوین پاک کردن صورتش میبوسم و او در حیصورتش را م
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 .یم کردیاه بسه تف تف

 .میرفتن شو یم تا آماده یرویبا هم به خانه باغ م

 

 

 اتاق کارش مشغول گفتگو هستند ا ز ن دریاسیسهراب و محمد

 اصل یمتوج ه یشنوم ولید را میان حرفشان تنها اسم وحیم

 .شو میحرفشان نم

 مان را به تنین با عجله لباس هایریشود من و شیعصر که م

 .میکنیم

 شهاب اما احتمال یخانه یباال ی مجلس زنانه است و در طبقه

 شیخواهد با آراینمن دلم یهم ینم هست براین را ببینکه رامیا

 .جاد کنمیا یثیظ حرف و حد یتند و غل

 ن همیریشوند من و شین مین و سهراب سوار ماش یاسیمحمد

 .مینینشمیعقب  یصندل

 یکند و من به حرف هایاسر چت مین در طول راه با یریش
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 .دهمین گوش میاسیمحمد

 ن و شوهریدر رام یم جلویرسیشهاب که م یدر خانه یجلو

 .نمیبیرضوانه را م

 ز شدهیر یکشد و سهراب با چشمانین ابرو در هم میاسیمحمد

 .نگردیبه ان دو نفر م

 

 

 !ه؟یستاده کین ایاون مرد بور که کنار رام -

 دهد: اون آقا حامد شوهر رضوانهین جواب سهراب را میریش

 .شه باجناق داداش شهابیم

 .دیگویز نمیچ چیگر هیدهد و دیتکان م یسهراب سر

 هشوم و بدون در نظر گرفتن آن دو نفر راه پلمیاده  ین پیاز پاش

 .روممیهارا باال 

 .نمینشیکنار مامان و زن عمو م

 با پسرش است و یم مشغول بازیرا هم هستند. مریم و سمیمر
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 . ن انداخته استییرا با غم سرش را پا یسم

 وقته یلیرا خیسم یم: خوبیگویبرم و میکش میسرم را نزد

 چه طوره؟ دمت حال مسعودیند

 میدهد : خوبینشانده و جواب م یلب م یمحو رو یلبخند

 .نطوریدا کرده و منم هم یپ ید یجد یها یمسعود سر گرم

 ه؟یمنظورت چ -

 سوزد، امایش میکند. دلم برایدهد و سکوت میتکان م یسر

 یست همه آدم ها خوشبختیست قرار نیاز دستم ساخته ن یکار

 .س کنندک اندازه لمیک زمان و یرا در 

 ک دریدور و نزد ینده ایرا هم در آیسم ید خوشبختیشا

 .انتظارش باشد

 دهاند و تنهاین کت و دامن پوشیحانه و خواهرش و اکثر مدعویر

 .میراهن به تن داریم که پین هستیریمن و ش

 رسد که درباره میحانه به گوشم یپچ پچ از اقوام ر یگه گاه صدا

 ین روده دراز یاسیاجم با محمدن و ازدویام از رام ییمن و جدا
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 .کنندیم

 با شده است مادرشیار زیبس یشهسام با آن کت و شلوار فسقل

 کشم و با همیشود و من او را در آغوش م یم ییرایمشغول پذ

 .میرو یبه تراس م

 .شنوم یرا م ییپا یستاده ام که صدایدر تراس ا

 .نمیبین را پشت سر خودم میگردم رامیبه عقب که برم

 

 

 !نجا؟یا یاومد یچ یبرا _

 شهیدهد: میه مید و به چهارچوب در تکیآیحرف جلو م یب

 !دا؟یم شیحرف بزن

 مین من و شما وجود نداره که بخوایب ینم ارتباطیبیل نمیدل -

 .میاون صحبت کن یدرباره

 د ازم خواست یدم با تهدیمحل کارش د یمن شوهرت رو تو -

 .نمتیام ببیدت بخواستم قبل عقیکت نشم، وگرنه مینزد
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 . ر و برویدت کرده حاال راحت رو بگیخوب کرده تهد  -

 ح قانع کنندهیک توضمیبه یحت یمون رو بهم زد یتو نامزد -

 ریتقص یدیق من آزار دیباغ بخاطر نا رف یچرا چون ت و ینداد

 !ن وسط؟یبود ا یمن چ

 .که تازه عاشقت شده بودم یمن

 یتیم اهمیبرا وده اصالعاشقم ب ین زمانین که رامیدن ایشن

 .ندارد

 

 

 ییرایزنم و وارد پذ یکند با حرص او را کنار میه میشهسام گر

 .شوم یم

 سپارم و به میبوسم و به دست مادرش  یم یطفلک را چند بار

 .خواهم مراسم را ترک کنمیم میگو یمامان م

 .دهد تنها باشم یچم کند اجازه میبدون آنکه سوال پ

 یخواهم با سرعت از آن راهپله یروم و م یبه طرف راهپله ها م
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 دهد یمرا با ضرب هل م یکنم دست میبگذرم که حس  یطوالن

 ...خورم مین یو با شدت به زم

**** 

 :کشد میاد یزند و فر ین م یکاپوت ماش یسهراب با شدت رو

 .ن زود زودیاسیبرگرد خونه شهاب محمد

 شده سهراب؟ یاهلل اکبر چ -

 د باجناق شهابه همون حسابداریره که گفتن پسیبرگرد پسر ا -

 م احتمال داره از جاش با خبریده همون که گفتیو کارمند وح

 .باشه

 

 

 ن دور برگردان بهیشود و سر اول ین وحشت زده میاسیمحمد

 .راند یشهاب م یسمت خانه 

 یشود و به سمت ساختمان م یاده مین پیسهراب با عجله از ماش

 داین خانم شیریند: شیبین را میریش یدر ورود یدود جلو
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 کجاست؟

 بیغ یرون ولیدا خواست برگرده خونه اومد بی؟ شیینجایشما ا -

 .انگار زودتر رفته یخواستم باهاش برگردم ول یشده منم م

 کند و با سرعت به یزمزمه م یز یر لب با حرص چیسهراب ز

 یدن اثرینگرد و با ند میرود. اطراف را با دقت  یاط میطرف ح

 .گردد مین بر یدا با عجله به ماشیز شا

 ید: هرچیگو یم یستاده با نگرانین این که کنار ماشیاسیمحمد

 .ش زنگ زدم جواب ندادیبه گوش

 . ستیازش ن یرد یاط که برگرده ولیاومده تو ح -

 کجاست؟ یعنیا رحم کن یخدا یا علی -

 .ستیدا نیاز ش یاثر یکند ولین کوچه را رسد مییباال و پا

 

 

 د: آقا سهراب کل خونه رویگومید و یآیرون مین با عجله بیریش

 .اورده جا موندهیفشم نیرون تازه کیگشتم نبود اومده ب
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 .زند یو وحشت موج م یدر نگاه هر سه نگران

 خواهد یع با چند همکار تماس گرفته و ازشان میسهراب سر

 سوابق حامد شوهر یرو به آنجا بفرستند و از طرفیع چند نیسر

 . کنند یریگیضوانه را هم پر

 ین زنگ زده و از او کمک مین هم به محمدحسیاسیمحمد

 .خواهد

 گذرد کم کم همه متوجه گم یم یو با سخت یق به کندیدقا

 .شوند یدا میشدن ش

 .شوند یل و پدرش نگرانش میل

 که تا عصر کنارش بوده ییداین هم هنوز باور ندارد ش یاسیمحمد

 .ب شده استیحاال غ

 کند. در همان چند ساعت میگران را هم متاثر یخرابش د حال

 .ر بار فشار خم شده استیسخت گذشته که کمرش ز یبه قدر
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 تر از اوست و بدون دستپاچه شدن با کمک یاما سهراب منطق

 د را جستجویبه وح یمنته ین تمام رد و نشانه ها یمحمدحس

 .کنند یم

 یشود جدیبور مرسد سهراب مجیدا که میروز دوم گم شدن ش

 .کند یریگیتر پ

 دیوح یپدر یکنند و خانهمین و حامد را موقتا باز داشت یرام

 یخانوادگ ین هاینطور تمام انبار و زمیکنند همیم یرا بازرس

 .کنند یدا نمیدا پیاثراز ش یر ول یربان

 محمدیاسین یکه برا یگذرد سه شب میدا یسه شب از نبود ش

 .استقرن ها گذشته  یبه اندازه 

 یزند ، افکار یمختلف به سرش م یال هایبار ها و بارها فکر و خ

 وانه کنندهیو د  یمنف

 دا نکردهید پیاز وح یسهراب همه راه ها را رفته و هنوز نشانها

 .است
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 تگزارش و سند ارائه کرد و توانس یه ربانیدر دادگاه عل یاز وقت

 دیا در نگاه وحنه ریاو را محکوم به اعدام کند، برق انتقام و ک

 .نجا بکشدیکرد کار به ایگمان م ید ولید

 کوبد: لعنت به منمیوار یکند و محکم به دیدستش را مشت م

 .ز گذشتمیکه ساده از کنار همه چ

 ن وحشت زده به اتاقشیاسیاد محمدیفر یدن صدایستاره با شن

 رم برات عمویبم ی؟ الهیاد زدیشده عمو چرا فر ید: چیآیم

 .ومدهی؟ سه شبه خواب به چشمت نیدیرنگت رو د

 شدیز داشت کم کم حل مین الد : همه چین با درد میاسیمحمد

 .ش اومدیب پین مصیکه ا

 ا مگهیکند: خداید زمزمه میان بگو یبا خودش هز ییسپس گو

 مرتکب شدم که دارم یو اطاعت از تو چه گناه یر بندگیمن غ

 .دهم یتاوان م

 نیکند: ستاره ایستاره م خسته و دردمند رو به یبا چشمان
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 .ارهیسرش ب ییترسم بالیدا رو کشته میخواهر ش یعوض

 

 

 یش جاریشکند و اشک ها مین بار بغض مردانه اش یاول یبرا

 .شودیم

 رد: عمو جان بایگمیرود و دستش را یستاره متاثر جلو م

 شه. با آقا سهراب فکراتون یدا نمیدا خانم پیشما ش یخودخور

 ینجور ید تو رو خدا ایدا کنیپ یک راهکاریم و ه ید رویزیرو بر

 .دینکن

 رودخونه جسد سودابه رو ید: تویگوین مجنون وار میاسیمحمد

 ترسمیم آب آورده بودش دختره رو خفه کرده بودن. میدا کردیپ

 .ن کار رو بکنندیمنم هم یدایبا ش

 شود. سهراب است کهمیبزند در اتاق باز  یقبل آنکه ستاره حرف

 .گذاردیمحکم پا به اتاق م یخسته ول یپر اخم و نگاه یتبا صور

 . کنمید من باهاش صحبت میرون باشیستاره خانم شما ب -
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 به یسهراب قائل است با تکان سر یبرا یستاره احترام خاص

 . کندید اتاق را ترک مییتا  یمعنا

 د : پاشو مرد خودتو جمعیگو می محمدیاسینسهراب با تشر به 

 ؟یدا کنیزنت رو پ یخوایم ینجوریکن ا

 

 

 .کنم دوباره سودابه رو ازم گرفتنمی؟ حس یچ یمن باش یجا

 .میکن یداش میباش انشاءاهلل امروز پ یا و قویبه خودت ب

 .شودیش میش ریلرزد و کمرش ریم محمدیاسیندست و دل 

 دا همچون سودابه قلبش از تپشیاز فکر نبود و مرگ ش

 .ستدیایم

 .رمیمیم یسهراب من دارم از نگران یداش نکنم چیاگه پ -

 . ید انقدر شکننده باشینبا  یس مرد مثل تو مرد قانونیه -

 : زندیاد میت فریکند و با خشم و عصبانیش را مشت میپنجه ها

 .دیشدم نبا ید ازش غافل مینبا
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 دیس سیکشد : هیرود و او را برادرانه در آغوش میسهراب جلو م

 .شهیآروم باش توکل کن درست م

 تاب نشسته و غرق در افکارش شده است یاط رویستاره در ح

 .آقا سهراب سالمزد: یخیدن سهراب از جا برمیکه با د

 

 

 یستاره خانم به سخت سالمند: ینشیتاب م یسهراب کنارش رو

 ک چرت بزنه سه شب و چهار روزه خو ابمیکرد ید رو راضیس

 .ومدهیبه چشمش ن

 یته از زبونش دربارهوفیب یدا اتفاقیش یترسم برا یم -

 .دهام متاسفم بخاطرشیخواهرتون شن

 ش بود تا از اویداینگرد کاش ش میسهراب در سکوت به ستاره 

 ین دخترک با چشمان معصوم خواستگار یش از ایبخواهد برا

 .کند

 دیامکان داره وح یزنم آقا سهراب ولین حرف رو مید ایببخش -
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 سودابه رو کشته بکشه؟که  یهمون مکان یبخواد خواهرتون رو تو

 در ذهنش یناگهان جرقه ا یلرزد ول ین حرف میپشتش از ا

 .شودیروشن م

 زیر نگاه تیک جا بود که از زید تنها یامکان دارد ستاره راست بگو

 به رودخانه یبود که منته یجنگل یویالنش جا مانده بود و آن یب

 .شودیم

 

 

 زند بر یمن را صدا یاسیزد محمدیخ یبا سرعت از جا بر م

 . ده استیتصورش نخواب خالف

 یها هم سر یربان یمتروکه  یویالم یع آماده شو برید سریس -

 .میبزن

 گه کجاست؟یاونجا د -

 .که سودابه رو کشتن ییهمون جا -

 پوشد و پشت سر سهراب راه مین به سرعت کتش را یاسیمحمد
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 .افتد یم

**** 

 ه روز است کهسوزد. سیکند و تمام تنم در تب میسرم درد م

 . رمیوانه اسید یرحم مرد یدر چنگال ب

 که یخوش یپسر الک ید ربان یکردم وحیچ وقت فکرش را نمیه

 نیک همچمیکردمی مالقاتشبانه او را  یها یدر طول پارت

 .باشد ییوانه خوید

 

 

 تب یان شعله هایدر م یانبار یخ زدهین سرد و یزم یرو

 کنم و لبیا حس مم ریگونه ها  یاشک رو یسیسوزم. خیم

 .هق هقم به گوش آنها نرسد یگزم تا صدایم

 من با خبر ید چگونه از احواالت زندگیحاال متوجه شدهام وح

 ه و اساسش من را به آن حال یپا یب یشده و آن شب با دروغ ها

 .انداخته بود
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 نکه دستانیشود. هر لحظه از ترس و وحشت ایباز م یدر انبار

 .افتادممیو به من عارض شود به رعشه فش تنم را لمس کند یکث

 که یستد: انقدر غذا نخوردیایسرم م یشود و باالیوارد انبار م

 .دایش یر یمیم یدار

 .د بذار برمیوح یخوامیاز جونم  یچ -

 :دیگومیزند و با خشم یگرسنه چرخ م یدورم به مانند گرگ

 .بود که تونست به قلب من نفوذ کنه یسودابه تنها دختر

 داشتم. پدرم مادرم رو از من جدا یسخت یمن بچگ یدونیم

 یخونهاش با پرستار بد اخلقم زندگ یکرده بودو محکوم بودم تو

 .کنم

 

 

 دوار شدم همهیمن گذاشت ام یم سگیسودابه پا به زندگ یوقت

 ... یم ولیم درست کنیتونیز رو میچ

 رنگش سنگ یکند و با نوک کفش مشکیم یسکوت ترسناک
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 یوقت  یکند: من عاشقش بودم حتین را له میکف زم یزه هایر

 .سهیدم پلیفهم

 نیهم یم : برایگوینشانم و با طعنه میلب م یتلخ رو یشخندین

 ؟یاون رو کشت

 .کشد : من اون رو نکشتم پدرم کشتیاد میبا حرص و خشم فر

 .ن بودیهم یاز ربان یجاسوس یسزا

 بلق یکت شدم. سودیاولش بخاطر سودابه و شباهتش بهت نزد

 دا کردنت برام سختیک خواهر داره پس پیمرگش گفته بود 

 .نبود

 ز یتو برام عز یارم چون بعد سودیکت شدم تا به دستت بینزد

 .... یول یبود

 

 

 ازدواج ینکه با اون بازپرس عوضید: تا قبل ایگویشود و میخم م

 .یو بهش دل بد یکن
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 ودتود خیفهاش رو انجام داد بذار من برم وحیاون فقط وظ -

 .فرو نبر خالفب شتر تو منجالیب

 دا تو همیش یدارد: تو هم از قماش همونیر بر میبه سمتم خ 

 ه از اونجا هم اروپایبرمت ترکیفردا با خودم م یدیتاوان م

 . ذارمین رو به دلت میاسیدن محمدیحسرت د

 .درویزند و با خشم از آنجا ممیم یب ه پهلو ید و لگدیگوین را میا

 یمان یس یوار هایرود. انبار سرد با دمی یکیرو به تارکم کم هوا 

 .دهندیشتر شکنجه میتن تب دارم را ب  یو کف پوش خاک

 ن بو دریسوزاند. مدتهاست امیام را ینین بیبد نفت و بنز یبو

 .چدیپ یمشامم م

 ن ملعونید؟ چرا مرا از چنگ ایآین نمیاسیدانم چرا محمدینم

 دهد؟ینجات نم

 هوش شوم که دریخواهم بیشود و میگرم مم یکم کم پلک ها 

 .شودیباز م یانبار
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نوشیدنی که نوشیده بد  یافتد و بومیسرم  یترسناکش رو ی هیسا

 در تمامبود 

 .شودیاتاقک پخش م

 ؟نیرو زم یدین سرما دراز کشیا ینم خوشگله چرا تویبب -

 ن عقب و عقب تریزم یتکان خوردن ندارم خودم را رو ینا

 .کشمیم

 دلم یرد: سودیگید و درست مقابلم قرار میآمیو جلو تر  جلو تر

 نامرد؟ یبرات تنگ شده. چرا ترکم کرد

 ت؟ش اون برادریپ یچرا رفت

 ا کمکم کنی. خدایروان یگمی یخزم: چیعقب عقب م

 .ا نجاتم بدهین کجاست؟ سهراب کجان خدایاسیمحمد

 زمیکشاند: عزیافتد و خودش را به طرفم میش میزانو ها یرو

 .ز من نترس من دوستت دارما

 .یگمشو عقب عوض -

 کشم ومیغ یم جیحال یبا تمام ب دستش که به سمت میاید
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 لرزد ویار میاخت یوقفه و ب یکه تشنج کرده بدنم ب یمانند کس

 .خوردیتکان م

 .دا آروم باشیدا شیش -

 یکه رو یدیشنوم و تنها لرز چانه و فشار شدیش را نمیصدا

 .کنمیسرم است را حس م

 کردم، به خدا قسمین جا تمام میخورد همیاگر دستش به من م

 .مردمیکه م

 نیاسیا به من رحم کن محمد یا به من رحم کن. خدایخدا

 ایدهد: خدایاو جوابت را م یسه بار خدارا صدا بزن یگفت وقتیم

 .ا نجاتم بدهیا خدایخدا

یک دنزباز  یبرادوباره شوم او یجان که م یگذرد بمی یق به کندیدقا

 .کندمیاقدام شدن به من 

 !رودمیدم که جانم یچشم خود دبه من 

 با برخورد محکم لوال به در باز یهمان لحظه در انبار یول

 است که حس یزین چیک گلوله آخریشل یشود و صدایم
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 .کنمیم

 ان شاخ و برگیکه در م یباد یهو هو یدر خانه باغ بودم. صدا

 .رقصد به گوشم خوردیدرختان م

 داد و دو دختریش را تاب م یاط برگ هاید وسط حیبدرخت 

 ید بود پایه سیشان شبیکه چشمان مشک یمو مشک یبچ ها

 .خواندیخوردند و شعر میدرخت چرخ م

 .دیخورمید تو سرده سرما یایلدا بیشان زدم: مهدا یصدا

 .م داخلیاد بعد برگردیم بابا بیدهند: من منتظریجواب م

 ورلدا به دنبال گربه دین و مهدا و ییپرد پایوار میک گربه سر دی

 .دوندیاط را میتا دور ح

 خواهم دنبالشان بروم که تمام آنچه مقابل چشمم است محویم

 ژ نیکنم اما ناگهان اکسمی یحس خفگ یلحظها یشود و برایم

 .گرددمیم بر یبه سلول ها

 . میگشایکشم و چشمانم را ممیق یک دم عمی

 د مقابلمیسف یوار هایحال متوجه د نینم با ایبیهمه جا را تار م
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 مارستان؟یا بمیشوم. در خانهایم

 زمیدا جان عزیزند: شیدن چشمان بازم با ذوق صدا میستاره با د

 ؟یخوب

 مارستانم؟یمن در ب یعنیبه تن دارد.  ید پرستاریراهن سفیپ

 دیا وحیافتاده بود؟ آ یزند در اطراف. چه اتفاقینگاهم دور م

 صود شومش برسد؟توانسته بود به مق

 تعارضد به من یشود. نکند وحین مییدر سرم هزاران فکر باال و پا

 کرده و من متوجه نشده باشم؟

 ترسم . با ورودیه خودمم میگر از سایکنم، دیاحساس وحشت م

 از ترسم کاسته مین و سهراب و مادرم داخل اتاق کیاسیمحمد

 .شودیم

 :رساند یسرم م ین خودش را باالیاسیمحمد 

 ؟یکنیاحساس درد نم یزم؟ سالمیعز یخوب

 ریبندد و زیکند و چشمش را میدست ها و صورتم را نگاه م

 .دیگویم یزیلب چ
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 :میگومید یآمیاز ته چاه در  ییکه گو ییبا صدا

 شد.؟ یچ یاون اون عوض -

 .بکنه یر شد نتونست کارید : دستگیگویسهراب با خشم م

 در ینگران همچنان حس ترس و یکشم ولیم ینفس راحت

 .وجودم است

 دم فکر کردمیترس یلیم: من خن زل میزنیاسیمحمد به چشمان

 . رمیمیم

 .شود یم جاریدهم اشک هایه و اجازه میر گریزنم زمیبلند 

 ز تموم شدیدونم همه چیزم میدونم عزیم -

 .نگران نباش

 .ین اتفاق رو فراموش کنید ایبا  یشجاع بود یلیتو خ

 .کندیز میم آرامبخش تجویکه دکتر برا کنمیقرار م یآن قدر ب

 ن المپ ها را روشنیاسیم . محمدیگردمیشب به خانه باغ بر 

 .کندیم

 شهیم محمدیاسینف در اندامم: یک لرز خفیدارم و  یبیحال غر
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 نجا؟یان اینجمه و ستاره ب یبگ

 .زم مراقبتمیدا؟ من هستم عزیش یترسمی -

 اد چند شبیهراب ببگو س یشیفشون نمیک تنه حرینه نه تو  -

 .ن اسلحه دارهیاد آقا محمدحسیا بگو برادرت بی؟ یگیش ما میپ

 ز دل آخه چرا انقدریند: عزینشید و مقابلم م یآیبه طرفم م

ببرمت  یخوامی.؟ منم اسلحه دارم منم حواسم هست بهتیقرا ریب

 مشاور؟

 شهاب ین من خون هیاسیبرم: محمدیکنم و سر باال میبغض م

 .برادرم آدم داشت یاونجا تو خونه یبودم اون حت

 .ردیگیسهراب را م ید و شمارهیگویر لب میز ینچ

 نجا خوبه ؟یاد امشب ایگم برادرت بمی -

 .دهم : آره خوبه خوبهمیسر تکان 

 و من و ییرایده است. سهراب در پذیوقت خواب فرا رس

 .میخوابمین در اتاق یاسیمحمد

 خودم را با ترس یجور دهم المپ ها را خاموش کند ویاجازه نم
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 .شودیفه مکنم که کالیجمع م 

 لرزه خواب تو سر من کننیدلم م یکنیم ینجوریدا جان ایش -

 .که نتونستم مراقب زنم باشم

 دردسر یک جا بمییا از شغلت استعفا بده برین بیاسیمحمد -

 .میکن یزندگ

 نیگه اجازه ندم ا یدهم دیبوسد: بخواب عشقم قول میسرم را م

 .ات رخ بدهاتفاق

 .یره سمت افکار منفیترسم همش ذهنم ممی -

 حواست رو پرت کنم؟ یخوایم-

 .زه یرونه گوش هاش هم تیسهراب ب -

 .ادهیز ییرایاتاق خواب تا پذ یده. فاصلهیخواب ییرایتو پذ -

 .ندارم یم: نه نه آمادگیگویبا وحشت م

 ک یبرات  یخو ایباش گلم بخواب م-

 .یبخونم آروم بش یزیچ

 : آرهشتر نزدیکش میکنمیودم را بخ
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 هنوز ترس آن چند روز یگذرد ولیچند شب و روز از آن اتفاق م

 .اسارت با من است

 .ن المپ ها را خاموش کندیاسیدهم، محمدیشب ها اجازه نم

 ا نجمهین یریخواهد به اداره برود قبلش از شمی یصبح وقت

 .ند تا تنها نباشمیایما ب یخواهم به خانهیم

 روم و به خودم جرئ تینک میاو به کل یا هم با همراهعصر ه

 .دهمیرا نم یچ مکانیتنها ماندن در ه

 ید و آن لبخند شومش جل و یشه چشمان وح یکنم همیحس م

 .چشمم باشد

 ر آنیباز اس یکند و حتیم نمیرها یوحشت و ترس لحظها

 .شدهام یحملت عصب

 و یافسردگب ترس، توانم خودم را از منجالیدانم چگونه مینم

 .نجات بدهم یسردرگم
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 ترسناک یک روزمرگیس ت و در یه گذشته نیگر شبیم دیزندگ

 . رمیاس

 از همکارانم هستم یکی یلم دنبال شمارهیموبا یست گوشیدر ل

 گفتیعمو که م یویال یهیمان همان همسایدن اسم پیکه با د

 توانم ازمیزنم خودش است میق یعم یروانشناس است لبخند

 .رمیبگ او کمک

 .م در حال پخش استیک آهنگ ملیرم، یگیبا شماره تماس م

 . دییالو بفرما -

 ؟یخالد یآقا سالم -

 د شما؟ ییبفرما -

 مشاوره از تون وقت یخواستم برایدا شاملو هستم میمن ش -

 .رمیبگ

 د؟یزنگ نزد یاسمتون آشناست. چرا به منش -

 بهم شمارهدر واقع من با شما تو شمال آشنا شدم خودتون  -

 .دیداد
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 : کندیمکث م یکم

 یهماهنگ یرو برا یمنش یبله بله به جا آوردم پس شماره -

 ...دیادداشت کنی

 مانیدن پیآورم و با دیدهد. سرم را باال ممیورود  یاجازه یمنش

 زش نشسته است لبخندیکه پشت م یدر کت و شلوار در حال

 .زنمیم

 کاناپه مقابلم یروشود و ینم و او هم بلند مینشیمقابلش م

 .ندینشیم

 .د خانم شا ملویر کردییتغ یلیخ -

 .ن مدت برام رخ دادهیکه ا ید بخاطر اتفاقات  یشا -

 .دهد : مشتاقم که بشنومیش را باال میابرو

 دا شدنید و پیوح یم از دشمنیگوین مدت میش از اتفاقات ایبرا

 یخانوادگ یها یریسهراب، از دست رفتن بچ هام و درگ
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 .نیاسیدمحم

 

 

 مرا مشاوره ین خوبیبه ا یمان با وجود جوانیشود پیباورم نم

 .دهد

 .طره بندازهیت سیزندگ یبا ترس هات مبارزه کن، اجازه نده رو -

 .مشترکت جدا کن یشوهرت رو از زندگ یخانوادگ یزندگ -

 .کندیه میم توصیگر هم براید  ین روان درمانیو چندتا تمر

 مشاوره به مطبش بروم و در صورت یراگر هم بیقرار شد ماه د 

 .رمیمشکل با او تماس بگ

 من رو به همسرت سالمدا خانم یکند: شیعت میمرا تا دم در مشا 

 .ایشون بیرو با ا یبعد یبرسون و اگر ممکن بود جلس ه

 . دیکمکم کرد یلیخ یخالد یزنم: ممنون آقایم یلبخند

 ه خاموش شدهلم کیموبا یدر راه برگشت هستم. نگاهم به گوش

 .ض داردیاز به تعویف شده و نیها ضع یش تازگیافتد. باطریم
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 شه  دریدهم تا زودتر به خانه برسم. همیم ین گازیبه ماش

 قه به خانهیامروز بخاطر مشاوره ساعت . دق یخانه بودم ول

 .رسممیباغ 

 نکه نگاهم به چشمان نگرانمیشوم هیاندازم و وارد ممید یکل

 .شومیخورد متعجب میب من و سهرایاسیمحمد

 کید ید: نبا یآین بار با خشم به طرفم میاول ین برایاسیمحمد

 دا؟یش یخبر بد

 ؟یم : چیگویبا بهت م

 ؟یک خبر بدید یزند: گفتم شما نبا یاد میفر

 .امک دادمیروم: بهت پیکنم و عقب عقب ممیار بغض یاخت یب

 دهیسبه دستمون نر یامکیما پ ید: ول یگویم تر میسهراب مل

 . بود

ن را در نزدیکی خودم یاسیمحمدزم که حضور یخواهم اشک بریم

 یک قطره اشکم حق نداریشنوم: یبمش را م یو صداحس میکنم 

 .ها یزیبر
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 .من من -

 ...زم یباشه باشه عز -

 ش روانشناس مرد؟یپ یرفتید میحاال حتما با  -

 ه شمایدگاه ین چه دیچرخانم: امیفهام را در حدقه نگاه کال

 مرداهمه ی یکنیا فکر می یبه من اعتماد ندار یعنی؟ یدار

 منحرف هستن؟

 ینیک سیاندازد. ستاره با میکشد و شانه باال یعمق م ینفس

 ستدیایش م ید سهراب با سرعت مقابل پایآیم ییرایبه پذ یچا

 .ردیگیرا از دستش م ینیو س

 .دیکشیچرا شما زحمت م -

 اندازد: داداشتیباال م نگرد و ابروین به سهراب میاسیمحمد

 . رحمه یو ب یچقدر مهربون شده انگار نه انگار همون مامور جد

 د بهیزنم: شما مردا خوب بلد میخندم و کنار گوشش پچ یز میر

 .دیوقتش مهربون بش

 با تو نامهربون بودم که یآورد: من کیو قند م یم چایسهراب برا
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 ؟ین رو گفتیاالن ا

 .یدار یزیت یچه گوشا -

 شود: با نجمه خانم صحبتیخم م یزند و کمیم یمکچش

 ؟یکرد

 ؟یچ یکند: دربارهمین مشکوک نگاهمان یاسیمحمد

 .از ستاره خانم ید: خواستگاریگویش باز میسهراب با ن

 .رمیتو صفه گفته از بابا براش وقت بگاسر یفعل  -

 ا اون؟ی ینامرد تو خواهر من -

 .گمیخب باشه به نجمه جون م یلیخ -

 ؟ین چید : پس محمدحس یآیان حرفم مین به میاسیمحمد

 ردهگردن ستاره ندارد، چرا که او را رها ک یم او حقیرو ندارم بگو

 گاه پدرشین حق دارد جاید محمدحسید بگویخود ستاره با  یول

 .ا نهیرا داشته باشد 

 کنم و او هم نظر من رایعصر همان روز با نجمه خانم صحبت م

 داند و حقیبه مینسبت به دخترش غرن را یدارد و محمدحس
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 شود آخر شب باین قرار ممیه یدهد برایدخالت را به او نم

 .ن و سهراب موضوع مطرح شودیاسیحضور محمد

**** 

 اسر همین و یاسیک طرف و سهراب و محمدیستاره و نجمه 

 گر نشستهاندیطرف د

 راهنم را بایاسر نشست هام و پین و یاسین محمدیمن ب

 .ست کردهامن یاسیمحمد

 ینامرد یلید: خیگویر گوشم میکشد و زیش میاسر سرش را پی

 .یقرار بود اول من رو سر و سامون بد

 .جان نوبت به سنه سهراب و ستاره بزرگ ترناسر ی -

 م سر اصلیشه برید: اگه میگویکند و میصاف م ییسهراب گلو

 .مطلب

 .نسوزه شش تنده هاید: چقدرم داماد آتیگویر گوشم میاسر باز زی

 د: خبیگویبم و بلند خطاب به نجمه م یین با صدایاسیمحمد

 ه ؟یشنهاد آقا سهراب چیپ ینجمه خانم نظرتون درباره
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 .دخترم بگه یاندازد: هرچیمردد به ستاره م ینجمه نگاه

 یاندازد: راستش چین مییمعذب مشود و سرش را پا یستاره کم

 بگم من؟

 .حرف دلت رو بزنعمو جان خجالت رو کنار بذار و  -

 .د یدادیکاش به بابا هم خبر م -

 نسبت یچ حقید: اون مرد هیگوینجمه برآشفته از حرف ستاره م

 .بهت نداره ستاره

 د اگه پنج سال ید اون پدر منه؟ شایمامان فراموش کرد یول -

 ید برام مهم نبود ولیگرفتید نمیجد یش برام شناسنامهیپ

 ...االن

 .دیجد یازم، شناسنامهاندیمتعجب ابرو باال م

 یمن شناسنامه یش بابا براید : پنج سال پیگویستاره رو به ما م

 بمونه یخاتون و مامان خواست موضوع مخف ید گرفت ولیجد
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 نب خانم خبریز یخونه باغ دو هم به اسم ما زدن ولن ینصف ا

 .نداره

 

 

 ر میمادر و پدرم ازشون دلگ یها یدرسته من بخاطر پنهانکار

 .تونم انکارشون کنمینم یول

 ستد: حرف ستارهیایبزند که سهراب م یخواهد حرفینجمه م

 صبحت کنم بعد مزاحم ینیحس ید اول با آقایخانم درسته من با

 .بشم

 .شومین میاسیلب محمد یت رویمتوجه لبخند رضا

 .کند و جمع را ترکیاز همه م یسهراب تشکر

 م در اتاقاط نشست ه است. مرد ها هیتاب وسط ح یستاره رو

 .کارشان غرق گفتگو هستند

 .رومیاط میاندازم و به حمیدوشم  یک شنل روی

 زند: به اقا سهراب جواب ندادم،یق میعم یدنم لبخندیستاره با د
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 د؟یناراحت شد

 .شت تو مجلس باشهیدلت بخواد پدرتم پ یزم حق داشتینه عز -

 دونستم تو رسماً دختر آقایرم: نمیگیم یکنارش جا

 .ینیمحمدحس

 

 

 اسر بهم خورد برامیاردواج من و  یش وقتیپنج سال پ -

 .کرد ینب و دخترا مخیاز ز یشناسنامه گرفت ول

 گذشته ینش دربارهیک شبه بفهمه والدمیسخته آد یلیخ -

 .قت رو نگفتنیبهش حق

 حاجدفتاح رفته و تو یگفت آبرویدهد: عمو میتکان م یسر

 یسر گرفته شد ولامیانتقا ییک جورایدادگاه محکوم شده. 

 .کنمینم یدونم چرا احساس شادینم

 به یآرومت کنه ول ید بتونه کمیرم: انتقام شایگیدستش را م

 .ارهیست که آرامش رو برات بین ین معنیا
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 روز مشاور تونست بهت کمک کنه؟ید -

 .برم محمدیاسینبا  یبعد ید جلسه یخوب بود شا یلیآره خ -

 .از به صحبت و مشاوره دارمی؟ نیریمنم وقت بگ یشه برایم -

 .م: حتمایگویرم و میگیدر آغوشش م

 اسر وجود داردیاز حس به  یدانستم ته دلش هنوز رد و نشانیم

 .دادید به خودش فرصت م یاو با یول

 .میشومیمحکم در زدن وحشت زده از جا بلند  یبا صدا

 ن وقت شب؟ یتونه باشه امی یک  یعنیستاره  -

 نیاد اونم ایقرار نبوده ب یم کسیو خبر کندونم بهتره عمو رینم

 .وقت

 شوند و بهیاط میاسر با عجله از خانه وارد حین و یاسیمحمد

 .روندیسمت در م

 که پشت در است مات و مبهوت یدن کسیبا باز شدن در و د

 .میکنمیگر نگاه یبهم د

 . س اشکیاشفته و چشمان خ یتین است آنهم با وضعیاسمی
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 اسرینگرد و یت به خواهرش میو جدن با سکوت یاسیمحمد

 شده؟ یچ یاس یپرسد: یزودتر م

 اندازد و بلند بلند اشکین خودش را به آغوش برادرش میاسمی

 .زدیریم

 ش یبرد و چشم هامیش فرو  ین موها یب یاسر دستش را عصبی

 .کندیرا باز و بسته م

 

 

 .بگو به من یشده آبج یزم بگو چیآروم آروم باش عز -

 ....... خانوادهش منو منورضا یعل -

 نک هیسوزد از امیش ینکه دلم براید . با وجود ایگریباز بلند بلند م

 و کالفهن شدهام یاسیمحمد یدوباره غرق در مشکلت خانوادگ

 .شومیم یعصب

 . دیآیستاره و برادرش به داخل خانه م ین با همراهیاسمی

 .ندینشیآورد و کنارش ممیوه یش آب میستاره برا
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 انداز میش رخت خواب میبه اتاق مهمان رفته و برا من هم

 .باالخره  شب است و احتمال دارد شب را بماند

 کین شده یه خانم سکته کرده و خونه نشیاز اون روز که زک -

 .کنهین میضرب داره آقا فتاح رو لعن و نفر

 رضا هم شدن پرستار خاله خانم که حالش برگرده سریبا و علیز

 .جاش

 از دهنش در یرضا دعواش شد و هرچیه با علیزکشب خاله ید

 .اومد نثار من و شما کرد

 

 

 ار پدرش شده هم من شدم تف باالسر ویرضا دستیگفت علیم

 . ننگشون

 گه همهیامروز هم که اومدن عمو فتاح رو بخاطر رشوه بردن د

 .ز بدتر شدیچ

 ک پول کرد و هری یمادر و خواهرش من رو سکه یرضا جلویعل
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 .ختن سرم و دعوام کردنیونستن رسه تا ت

 ...دیتتون صرفه نظر کنیارم تا از شکاید به شما فشار بیگفتن با

 افتدیه میدوباره به گر

 یرا رو  یلیس ینگاهم به صورت سرخش که مشخص بود جا

 .ز واضح استیخورد. همه چیخودش دارد م

 رم آرومیس عزیکنم: ه یرم و سرش را نوازش میگیدستش را م

 شده؟ یجا همه مراقبت هستن فقط بگو چنیباش ا

 د منو بدبختیریتتون رو پس نگیدم کرد اگه شکا یرضا تهدیعل -

 .کنهیرو برام جهنم م یرم گفت زندگیق بگذاره طالیکنه نمیم

 نگاهم یه دشمن خونیده بودم، شب ین روش رو ندیمن تا حاال ا

 .کردنیم

 .ده بودمیترس یلیداداش من خ

 بهم نداد ناچار شدم یغام دادم جوابیپ مامانم هر چقدر بهش

 .نجایاومدم ا

 د : غلط کردهیسامیکند و دندان بهم میاسر دستانش را مشت ی
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 ارمیمردک پدرش رو در م

 قیعم یدهد و آه یتلخ سر تکان م ین در سکوتیاسیمحمد

 .ن حاالینجا همیاد ا یرضا بیکشد: زنگ بزن علیم

 شد: نه داداش توکیوحشت زده خودش را به طرف من م یاسی

 . رضایرو خدا زن داداش اجازه نده منو بده عل

 صبر یمثل مامان بگ یخو ایمن به شما پناه آوردم شما که نم

 .کن بسوز و بساز

 برد که هریباال م یش را جور ین بار صدایاول ین برایاسیمحمد

 .میخوریچهار نفرمان در جا تکان م

 

 

 دستش به یبا چه جرئت نمیاد ببیکه بیگفتم زنگ بزن او مرت -

 .بزرگ خورده ید محمدعلیادگار سیبه  ینیتک دختر حس

 نکه بخاطرین مقابلم قدرت ا ین مرد خشمگیدانستم ایم

 .خواهرش آدم بکشد هم دارد
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 یخشمگ یادین برادر زیا  یز دردان هین عز یاسمینبود  یزیکم چ

 ن

 .است یرتیغ

 ادین فریخشمگ یرد و با لحنیگمیاو را  یاسر به سرعت شمارهی

 ینم جرئت دار یا خونه باغ ببیزند: تن لشت رو جمع کن و بیم

 . یو گنده گنده حرف بزن یوفتیدر ب یاس یبا ما سه تا برادر 

 رو یاسیدا و ستاره ید: شیگومیت ین با همان جدیاسیمحمد

 .دیایرون نیهم شد ب ید اتاق مهمان هر چیببر

 ن و صورتیگاه خشمگن را که با آن نیاسیمحمد ینگران بازو

 زمین آروم باش عزیاسیرم: محمدیگیم نا آشناست میبرا یجد

 . د، شر بشه یاریسرش ن ییک وقت بالی

 طین شراید : با ایگوین و میاسم یکند سمت ین رو میاسیمحمد

 ؟ یرضا علقه داریش اومده هنوز به علیپ
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 ن بایاسیدهد. محمدینم یکند و جوابین سکوت میاسمی

 .دهدمیبرد و سر تکان یش فرو میتش را درون موهادس یدلخور

 شیالک یگه دوستش ندارم. شک هاش فشار هاینه داداش د -

 .من و خسته کرده

 .ت و صداق تیخواد؟ آرامش امنیم یک زن مگه از شوهرش چی

 .رضا هر سه رو از من گرفتهیعل

 .دن شما محروم کردین اواخر از دیا یح حتیمنو از درس از تفر

 ین هایامروز با توه یدم ولیر دستش هرز رفت و بخشچند با

 .خانوادش و سکوتش خودش رو از چشمم انداخت

 .دید بکنیدونیصلح م یهرکار

 .ستاده استیاسر این و یاسیافتاده مقابل محمد یرضا با سریعل

 شده دعواشون شده؟ یچ یپرسد: آبجمی ین با نگرانیاسمی

 .شرمسارهن و  ییرضا سرش افتاده پاینه فعل عل -

 .ش مشخص است: نکنه داداش باورش کنهیاز چشم ها  ینگران

 



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1647 
 

 

 که صحبت یرضا دلخور شد یک شبه انقدر از علین تو یاسمی -

 ؟یکنمیرو  طالق 

 اومد یست. از وقتیک شب و دو شب نینه زن داداش صحبت  -

 یب یم کم کم متوجه شک ها یمن بعد هم عقد کرد یخواستگار

 . شدمیم هاش ینیلش و بدبیدل

 دائم به یاسر بود ولیمن با  یشاهد رابطه خوهران ه یاون از بچگ

 خواد تو رو ازمیبد چشمه، م زد کهیاسر تهمت می

 ....ره ویبگ

 .ستا دیاسر ای یانقدر گفت و گفت که مامان باورش شد و تو رو

 ک وقتیک وقت ها خوب بود یرابطه شون اسر یدرسته مامان و 

 اسر رو دوست داشت و بهشیه ته دلش شیمامان هم یها بد ول

 .کردمیخودش نگاه  یمثل بچه

 .کردن که رابطه مون بهم خورد ییه و پسر انقدر بدگویخاله زک

 یمامان نرفتم دانشگاه ول یریپلم گرفتم بخاطر سختگید یوقت
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 ر اون قول همیرضا زیل بدم علین بود ادامه تحصیشرط عقدم ا

 .زد

 

 

 خواهرش رو بهم یسرکوفت زندگازدواج شما هم دائما بعد 

 .زدیم

 شکراب یدونم من رو دوست داره، به قول خودش عاشقمه ولیم

 بهم خوردن ازدواج یما و خاله، از طرف یشدن روابط خانوادگ

 وار فاصلهیک دیه ینمون شب یفات ب با و داداش باعث شد اختالیز

 .بندازه

 سر گران دندونیه دیکردم صبر کنم و به توص یسع یلیمن خ

 شد؟ یجه چینت یگر بذارم ولیج

 بزنه و طرف اون یلیمادر و خواهرش بهم س ینکه امشب جلویا

 .رهیها رو بگ

 .دهمیش تکان م ید به حرف ها ییتا یبه نشانه یسر
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 یخودتون اشتباه بزرگ یگران با زنوگیکردن مشکلت د یقاط  -

 . بود

 .دهدید تکان مییتا  یبه نشانه یکند و سریبغض م

 

 

 ین دختر خوبیاسمیشانهام هست که به خواب رفته،  یرو سرش

 دیبند. شا یساده و نج یادیاسر زین و یاست مثل محمدحس

 ن طور مهربان و صبوریهست که ا ید محمدعلیت سیبخاطر ترب

 .هستند

 دهدیرضا گوش میعل ین با صبر و حوصله به حرف هایاسیمحمد

 یخوددار  ینم چقدر برایبیشوم و میهر چند متوجه خشمش م

 .کندیتلش م

 خواهد به جمع شانیم یاس یاو از  یح هایدن توجیبعد از شن

 .دیایب

 یا یرضا گویعل یم، ظاهر آشفت هیشومی ییرایهر دو با هم وارد پذ
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 .حال خرابش است

 .نمشیخوام ببیداداش منکه گفتم نم -

 دست رو خواه ر ین عوضید ا یکشد: سمیاسر هم ابرو در هم ی

 ....ه اجازه بده منما بلند کرد

 طالق کند: یرا قطع ماسر یت حرف ین با اقتدار و جدیاسیمحمد

 .ستین یو شوخ یما بچه باز یگرفتن اون هم تو خانواده

 

 

 دن صحبتیجه نرسینن رو در رو صحبت کنن اگه به نتید بشیبا

 .شهیم طالق 

 ک خوردهمید اتاقیا یرضا صحبت کرد بیبا عل یاس ینکه یبعد ا

 .میا هم دارب یحساب

 .میرومیباال  ی هرد و با هم به طبقیگیدست مرا م

 چرا اون همه خشمت ازش فرو نشست؟ محمدیاسین -

 میتونم براش تصمیه نمین کم سن و احساساتیاسمیچون  -
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 .یمن رو خراب کرد یگه بگه تو زندگیرم دو روز دیبگ

 .تونمم به امون خدا رهاش کنمینم

 .کردممید به خشمم غلبه یبا

 زن وبچه، یکرده مال حروم آورده سر سفره خالفحاج فتاح 

 .هوا و هوس یرشوه داده، رفته پ

 درخدا اجازه ندارم گناه پسر رو به اسم پ یاما من به عنوان بنده

 .سمیبنو

 

 

 گهیک بار دید نظر کنه یرضا قبول کنه تو رفتارش تجدیاگه عل

 .شانس داشتن همسرش رو داره

 ؟ین دو خانواده چیش اومده بیپ یت هان کدورید پس ایاما س -

 یخودشون رو از دشمن  ین امشب پایاگه عاشق هم باشن هم -

 .د بگنیکشن اگه نه خودشون بایها پس م

 رضا بهیم سا عت علیبعد ن یگذرد ولینشان چه میدانم بینم



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1652 
 

 . دیآیباال م ی هطبق

 نییکند و او تمام مدت سرش پا مید در راهرو با او صحبت یس

 .زندیدر دفاع از خودش نم یو حرفاست 

 رد ویگمیرضا را دست دست یعل یقهین یاسیدر آخر محمد

 :غردیم

 رمیخواهرم رو ازت بگ یاش ک ها یخواد تلفمیدلم  یلیخ -

 یوگرنه ب ید رفتارت رو درست کنیدم پسر! ب ایولط فرصت م

 .رمیگیخواهرم رو ازت م طالق برو برگشت 

**** 

 

 

 نیریبه ش ینه نگاهیکنم و از داخل آید میرژ لب قرمزم رو تجد

 .اندازمیم

 ؟یچه طور شدم آبج -

 بلند مواج یپف دار موها ییراهن طالیگردم، پمیبه طرفش بر
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 .کلش تو پر استیهنوز ه یالغر تر شده است ول یکم

 .ر دادهییتغ یلیاو را خ یح است ولیشش ملیآرا

 جان یآبجقربونت برم  یم الهیگویروم و میبا ذوق به طرفش م

 .یچقدر ماه شد

 ششیدهد مراقب آرایشگر اخطار میکشم. آرایدر آغوشش م

 .باشم

 شیشنهاد من موهایشود به پ ین هم از اتاق رنگ خارج میاسمی

 .کرده است یرا مش فانتز

 .د خواهرایچقدر خوشگل شد -

 خواهر شوهر مون یم: به پایگویرم و میگین رو میریدست ش

 .میرسیکه نم

 

 

 .شومیلمبردار و شروع کارش ما هر دو ساکت میفبا آمون 

 نیاسمیزند و من و میشگاه یوسط سالن آرا ین چرخیریش
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 .میرویهمراهش به سمت پله ها م

 بدون پف ست هم ییراهن کرم طلین هر دو پیاسم یمن و 

 .میدهایپوش

 مرتب یبا کروات و موها یاسر در کت و شلوار دامادیدن یبا د

 .زندیماشک در چشمانم حلقه 

 ن رایریخاطرات خاتون و ش یاز وقت  یخاتون و مادرش خال یجا

 .کردمیقاً درک میخواندم حسشان را عمیم

 اسر او را دور خودشیرود و میاسر یسمت ن با ذوق به یریش

 .چرخاندیم

 افتد، انتظار دارم باین میاسیاسر به محمد ینگاهم از پشت سر 

 .م استیاشادن من بدون شال اخم کند اما محو تمید

 قیعم یش کوتاه شده لبخند یدن او با کروات و ریمنم با د

 .زنمیم
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 سرم یرو یریباالخره حاضر شده است کروات بزند. شال حر

 .روممیاندازم و به طرفش یم

 .زمیعز یچقدر خوشگل شد -

 :کنممیکتش را صاف  یق هی

 .ن طوریتو هم هم -

 ن هنوز هم بایماسیروند. ین گل زده مین با ماشیریاسر و شی

 شود با او برینم یکند راضیرضا قهر است و هرچه اصرار میعل

 ش مادرشیپ ویالا یش ما بود  یا خانه باغ پین مدت یگردد در ا

 .شدیو حاضر به برگشتن نم

 ک آپارتمانیرضا ب ا دانشگاه رفتنش موافقت کرد و یعل یوقت یحت

 .ش گرفتیجدا برا

 .ها او را ببخشد ین راحتیشد به اینم یباز هم راض

 ستاره هم هنوز جواب سهراب را نداده و او را سردرگم رها کرده

 .بود
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 در یم، شهاب و پسر عمو مسعود را جلویرسیبه تاالر که م

 .نمیبیم

 ت باالیدن جمعیکل کش یاسر صداین و یریاده شدن شیبا پ

 ..رودیم

 علتشاسر موافقت کردند، ی یزود با خواستگار یلیبابا و مامان خ

 .د بودیهم اعتمادشان به س

 تاالر ین دست در دست هم به سمت در ورودیریاسر شی

 .روندیم

 .میو زهرا و زهره هم همراهش هست یاس یمن و 

 با کهیه خانم و زیزک یحاضر شده البته منها یادیت زیجمع

 .نداشتند یید جایس یمدتها بود در جمع خانوادگ

 د بابت تکیبا  ید و به زودد ضمانت آزاد بویحاج فتاح هم به ق

 .دادیش تقاص پس میتک کار ها

 .نب در مراسم حاضر بودندیه خانم و زیمرض یول
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 نین حال در اینب شکراب بود با این و زیمحمدحس یرابط ه

 .افتادمیسخت اتفاق  طالق و  ییخانواده جدا

 کین از یریستند و شیایهمه وسط سالن مقابل عروس و داماد م

 .دهدمیک نقل یمهمان سبد به هر 

 پخش یمیند آهنگ ملینش میگاه یعروس و داماد در جا یوقت

 .شودیم

 ن اصراریریرا با هم گرفته بودند و هرچه به ش یعقد و عروس

 .د بپوشدیکردم حاضر نشد لباس سف

 شش متناسب با لباسیبود و آرا یین دار د طالیلباسش کامل شا

 .یقهوها یمس

 بندم و دعایکنند. چشمانم را میبا آمدن عاقد همه سکوت م

 . کنم خواهرم خوشبخت شودیم

 نیریبه شاسر ینا خواهر یخواند و ژیعقد را م یعاقد سه با خطبه
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 . دهدیم یر لفظیک دستبند زی

 میکه برا یهر دو نفر یدن چهر هین و دیریش یدن بلهیبا شن

 .زنمیق و از ته دل میعم ین هستند لبخندیز تریعز

دا چه یخودمون افتادم ش ادی: بخند نزدیکم میشودن با لیاسیمحمد

 .ک سال شدیزود 

 .روز بودین دیآره انگار هم -

 ک کادومیخواد بهیزند: عروس خانم من نممیر گوشم پچ یز

 بده؟

 دم دو تا دختر دویزنم: من خواب دیکنم و لبخند مینگاهش م

 .لدا بودیم اسمشون مهدا و یقلو دار

 شنیم میار یم دو تا پسر دو قلو مخواب خانم ها چپه مطمئن -

 .یرعلیو ام یمهد

 .اد مرد پسر دوست داشته باشه یانقدر بدم م یوا -

 .که دختر دوست دارن جذاب ترن یمردا

 گفتم پسر دوست دارم؟ گفتم خواب شما خانم ها چپ یمن ک -
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 .شهیم

 : زندیر گوشم پچ میخندد و زیند بلند بلند میبیاخمم را که م

 .ستمیقانع ن یکیخوام به یچه ممن چهارتا ب

 .اشتها خوش یاد آقایش بیکیم : بذار یگویم 

 .رومین میصحبت درباره سهراب ستاره سراغ محمدحس  یبرا

 زن یداشت ید: کاریگویزند و میمهربان م یدنم لبخندیبا د 

 داداش؟

 .ستاره صحبت کنم یخواستم باهاتون دربارهمی -

 تمیاط هدایمت خلوت حک قسیزند و به طرف یتلخ م یلبخند

 .کندیم

 ن ید محمدحسیشتر مهمان ها در ساختمان هستند و من سیب

 ستاره یم تا دربارهینینشیمک ت میک نی یان درختان رویدر م

 .م: اتفاقا آقا سهرابم باهام صحبت کرده بودیصحبت کن

 م؟یداشته باش یک جلسه رسممییتون می یخب بنظرتون ک -
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 یلید: من در قبال ستاره خیگویشود و ممین یلحنش غمگ

 .کردم یکوتاه

 یزینجمه باردار شد از ترس ح اج فتاح و خانواده به من چ یوقت

 .نگفت

 شد من باهاش ارتباط داشتم شروع کرد ینب خانم مدعیبعد ز

 .د باهاش ازدواج کنمید که با یتهد

 یتا سه سال رابط ها یپدرم عقدش کردم ول یبخاطر آب رو

 .نمون نبودیب

 نب صاف شدیا اومدن کم کم دلم با زیزهرا و زهره به دن یقتو

 .از وجود ستاره نداشتم یاون موقع خبر

 .دارم و ازم پنهان کردن یدونست من دخترمینب داشت، یز یول

 ش خاتون و همهینجمه مرد و نجمه اومد پ ینکه شوهر صو ریتا ا

 .ز رو بهش گفتیچ

 ستادم وینجمه نا یکردم که پا یدم چه اشتباهیاون موقع فهم
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 ..دمینجنگ

 

 

 معتادش بوده و به من یکردم نجمه عاشق پسر عمومیمن فکر 

 .پشت کرده

 دنیه خانم نقشه کشینب و مادرش و مرضیدونستم زیچه م

 .من و اون تا جدامون کنن یبرا

 م به دخترا علقه مندیر شد. کم کم به زندگیدم که دیفهم یوقت

 حال ستاره یایجو یانشده پنه یشه حتیخب هم یشدم ول

 .بودم

 راز رفتم و مهمون خون هاش شدمیت به شیمامور یبارها به بهونه

 یک مرد بیفهمن من یقت رو میکه حق یدرسته تو نگاه کسان

 .ت تلشم رو کردمیستاره نها یبرا یاقتم ولیل

 یسهم االرثم از خونه باغ رو به نامش زدم تا کمبود مال یحت

 .نداشته باشه
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 گران رو قضاوتیا دیوقت به خودم اجازه ندادم شما چ یمن ه -

 .رمید بگیبا یمیشما نبودم تا بدونم چه تصم یکنم. هرگز جا

 ستاره یعشق رو تو نگاه برادرم بخونم ول تونممیستاره هم مردده 

 .کنهیداره به خودش ظلم م

 

 

 شتر زهرا و زهره حق به گردنشیکه ب یستاره دخترمه دختر -

 . کنمیاش صحبت مدارم. حتما باه

 . دیآیم یکس یخش خش برگ ها و پا یصدا

 ن ینب خانم است با نگاه سرخ و خشمگیم، زیگردیبه عقب بر م

 .در هم فرو رفته یو ابرو ها

 ده است؟یما را شن یحرف ها یعنی

 .نمتیبب ینب خانم فرصت نشد تو عروسیز سالم -

 رکا ید: تو چیگوین میکند و رو به محمدحسیم یسرد سالم

 یبه اسم دخترک دهات یمنو زد ی؟ سهم االرث بچه هایکرد
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 که خودش رو با دروغ چسبونده به تو؟

 . دارد یشود، عجب صبرین سرخ میمحمدحس

 ؟یکار کرد ید : گفتم چیگوینب خانم با پرخاش میز

 اهلل بس کن یدهد عقب: ال اله الین با خشم هلش میمحمدحس

 ن رفتاراتیبا ا یخوایم یرو بس تموم کن تا ک یزن حسود

 .ینمون رو خراب کنیب یرابط ه

 

 

 دختره بی اصل و نسببه اون  یمنو داد یتو حق بچه ها -

 .پراندیزند مرا از جا میکه به گوشش م یلیس یصدا

 لرزان به طرف پژواش ییت و قدم ها ینب خانم با خشم و عصبانیز

 .رودمیاز باغ پارک شده  یکه در گوشها

 .ندینشیک گوشه م یرد و یگین قلبش را میمحمدحس

 .رمیگیش را میروم و شانه ها یبه طرفش م

 .ق بکشینفس عم یداداش خوب -
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 رمیگین را میاسیمحمد یع شمارهیسر

 خراب برادرش یدن رنگ و رویدود و با دمیبا عجله به طرفم 

 شده داداش ید: چیگویم

*** 

 نب خانم با سرعت و خشمیآن شب که ز یباورش مشکل بود ول

 یل هایادش با گاردریرا ترک کرد به خاطر سرعت ز یوسعر

 ایو کمال از دن یهوشیکنار جاده تصادف کرد و بعد از سه روز ب

 .رفته بود

 

 

 ن حالیریم شیمجلس ختم تمام شده و به خانه آمدها یاز وقت

 .ندارد یخوش

 نید ا یاش بایش روز بعد نامزدیدهم درست شیبه او حق م

 افتاد میاتفاق 

 ز نشسته و غرق گفت و گو هستندیپست م محمدیاسینو اسر ی
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 .ده استین در اتاق ما خوابیریو ش

 ازیفکر کنم االن بهت ن ین سر بزنیریبه ش  یخوایاسر نمی -

 .داره

 افتاده؟ یست اتفاق یدم رو مود نیمن د -

 کنهمیش تصادف یش جاریبشه؟ شب عروس یچ یخواستمی -

 م مدام تو مراسم پچ پچ بودره حاال هیا میبعد سه روزم از دن

 .عروس شومه بد قدم

 : کشدینفس م کالفهکشد و میصورش  یاسر دستش را روی

 .رم بهش سر بزنم فعلیم

 

 

 د این و افسردهاش را به طرف ش ینگاه غمگ محمدیاسینبا رفتنش 

 .اد خونهیکردم ب ین رو به زور راضیکند: محمدحسیروان م

 دونهیخودش رو مقصر م

 .میبهشون بزن یک سرمییره برامشب بهت -
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 کند: ممنونیگذارد و آرام نوازش میم میبازو یدستش را رو

 .یشه همراهم بودیهم یکه هست

 .گذارمین هاش میس یپاشم و سرم را رویش میبه رو یلبخند

 ر حال و هوا ازییتغ ین به بهانهیریاسر و شیبعد خوردن نهار 

 .روندیش مان میپ

 شد که از تهران رفتهیم یدو روزد یت جدیمامور یسهراب برا

 .هم از خودش نگذاشته بود یبود و خبر

 ش از من و اوین فرار هایداد و ایبه سهراب نم یستاره هم جواب

 ن زمانیسهراب حداقل در ا یش به خواستگا ریلیم ینشان از ب

 .دادیم

 

 

 یکردم و ولیک مشغول مینیاز ظهر ها خودم را با کار در کلبعد 

 .آمدمیگاه به سراغم  یگراندل شوره و ن

 از یبود و من توانسته بودم کم یمان واقعا عالیپ یمشاوره ها
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 .م را کنار بزنمیترس ها

 ن را دریم. ماشیشوین میبا و دلباز محمدحسیز یوارد خانه

 .میکنیر ساختمان است پارک مینگ که زیپارک

 نب خانم دوست نداشت مرا مهمانیامده بودم، زینجا نیاد به ایز

 .خانهاش کند

 شه حسادتمیبا چرا هیز یدانم با وجود ثروت پدرش و خانهینم

 ن خشم و حسادت او را به کام مرگیکرد و همینجمه را م

 .کشاند

 یه هایز گریر یب و حلوا و صدام عطر گالیشویوارد خانه که م

 .آوردیزهره قلبم را به درد م

 .زدیریاشک ممبل نشست هاند و زهرا آرام آرام  یزهرا و سپهر رو

 اه مقابلم است، کاش آن شب موضوعیبا نوار س یقاب عکس

 کردم تا صحبتمان به ستاره بکشد ویرا مطرح نم یخواستگار

 .اد شودینب زیخشم ز

 .اندازدید و خودش را در آغوشم میآمیدنم به طرفم یزهره با د
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 .رم دل گرفتهیمیزن عمو دارم م -

 رم ویگیستش را مکند، دیم یش اشک مرا هم جاریه هایگر

 .مینینشیمبل م یرو

 .رودین مین هم به طرف اتاق محمدحسیاسیمحمد

 د،یآیراهرو به گوش م یقرآن خواندنش از اتاق انتها یصدا

 .آرام و سوزناک ییخواند با صدایالرحمن م

 بابا انقدر یدعوا داشتن ول یلیها خ ین آخریمامان و بابا ا -

 .رو ندارهقلبش مهربونه که طا قت مرگ مادر 

 

 

 کیمامان بهش باز دوست نداشت شر یها یبدهمه یبا وجود 

 .ش برهیزندگ

 یبدخلق یکند: مثل من که دلم برایش را پاک میزهره اشک ها

 .هاش تنگ شده

 یز تو یه کن نریزم گریعز یم : حق داریگویکنم و مینوازشش م



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1669 
 

 .ز سختهیخودت از دست دادن عز

 هم پشت او زند و زهرایزهره بلند بلند هق م

 .خورندیم یپزم، زهرا و زهره به زور چند قاشقیشان سوپ میبرا

 وان شربتیک لیش ین برایهم یدارد برا یگرنیزهره سردرد م

 .کنمیدرست م

 بندم و وادارشیم یبعد خوردن شربت چشمانش را با روسر

 .را بخوابد یساعت  یکیکنم در تاریم

 رو نید با خود بکنیم یقرار یسپهر هم زهرا را که به شدت ب

 ..بردیم

 

 

 ک کاسهیبرادرش  یاخبار نشسته است. برا ین پایاسیمحمد

 .روممیزم و به طرف اتاقش یریسوپ م

 .ن دخترمید: بشیگومیمهربان زده و  یدنم لبخندیبا د

 هیاش حاال بلند تر شده و نگاهش از گر یجوگندم یش هایته ر
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 . سرخ است

 .د براتون آوردمیدم شام نخورد ید -

 غذا بهم خورد متوجه یاالن که بو یل نداشتم ولیممنون م -

 .شدم چقدر گرسنه هستم

 .نمینشیکنارش م

 م؟یبا هم حرف بزن یخوامی -

 وقته درد و دلم رو به یلید : خیگویزند و مین میغمگ یلبخند

 .خودم ینهیختمش تو سینگفتم و ر یکس

 یلیخدونم از گذشته و من ین تا برات حرف بزنم، چون میبش

 .تمیمسئول یک آدم ب یو تو ذهنت من  یدیشن

 .کنمیاندازم: من شما رو قضاوت نمین مییسرم را پا

 کیشه نماد یهم ین براید محمدحسیکشد، سیق میعم یآه

 ن ویغمگ ین رویدن ایو محکم است و د یمرد سرد و جد

 . ب و تلخ ستیشکننده بعد آن ابهت عج

 ک برادریرفت من موندم و  ایده ساله که بودم مادرم از دن -
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 .ر خورهیش

 ه ینکه خاتون دست مرضیکردم تا امی ییاحساس ترس و تنها

 .دتونهین مادر جد یخانم رو گرفت و آورد خونه و گفت ا

 کردمیدادم و حس میخوش بهش نشون نم یرو یلیاولش خ

 .رون کن ه یاومده محبت مادرم رو از دل ما ب

 یه تا صبح ر و یرد و مرضن تب کیاسیک شب محمدینکه یتا ا

 .نش نشستیبال

 . دیک مادر جدیک قهرمان یه خانم برام شد یاون روز مر ض یفردا

 دمیفهمیبودم م یبزرگتر یپدرم دوستش نداشت منکه بچه

 کماسر ین و بعده ها یاسیمن محم د یبرا یزیاون چ یول

 .گذاشتینم

 سراما پ یبرا یشد و فکر منفعت خودش ولیبد م یدرسته گاه

 .ذاشتیکم نم یاز مادر یزیچ

 .خاتون بود یدم خدمتکار خون هیساله که بودم نجمه رو د 

 . با و مهربون که از همون اول مهرش به دلم نشستیک دختر زی
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 چند وقت با خودم کلنجار رفتم تا مطمئن شدم حسم بهش

 .خوام باهاش ازدواج کنمیعشقه نه هوس و م

 شه برامیظار داشتم مثل همموضوع رو به حاج خانم گفتم انت

 .یاد خواستگاریمادرانه خرج کنه و ب

 .ن و برآشفته شد که تعجب کردمیآنچنان خشمگ یول

 ک پایمرغش  یکنم ول یکردم حاج خانم رو راض یسع یلیخ

 یکه نسبت بهش داشتم، نتونستم رو  یداشت و با وجود احترام

 .ارمیحرفش نه ب

 

 

 نجمه خواستگار ینکه برایال شدم تا ایخ یب یموضوع رو مدت

 .دا شدیپ

 که به یک پولین با یهم یخواست از دستش بدم، برایدلم نم

 .ت نامه دادیپدرش دادم خواستگار رو رد کرد و بهم رضا

 المیک عقد موقت تا خیم، یو دور از چشم همه عقد کرد یپنهان
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 . دهمیراحت بشه از دستش نم

 مسلح انتخاب شدم یروهاین یسالم بود که تو ازمون انتخاب 

 .رفتم یبه دانشگاه افسر

 م با نجمه ادامه داشت که صحبت ازدواجیپنهان یهمچنان رابط ه

 .حاج فتاح مطرح شد یمن و برادر زاده

 یحاج خانم به حرفم توجه یسفت و سخت مخالفت کردم ول

 ت من نشونینب رو بدون در نظر گرفتن رضاینشون نداد و ز

 .کرد

 ب دادنیکه برام ترت یت هایفرمال یستگارمجبور شدم تو خوا

 .شرکت کنم

 .اردواج رو رد کردم یاما بعد مراسم به طور جد

 .ان داشتین من و حاج خانم جرین کشمکش ها بیا

 نیهم یخوابگاه اونجا بمونم برا یمجبور بودم به دانشگاه و تو

 .ش نجمه باشمیتونستم پیاد نمیز

 دم نجمهیاومد تهران و دترم آخر دانشگاه رو هم که گذروندم 
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 .ستین

 .خاتون یخبر نداشت جت یپرس و جو کردم کس یهرچ

 شدم که خبر ازدواجش باید میدا کردنش نا امیگه داشتم از پید

 .دیپسر عموش بهم رس

 .داش کنم که اون اتفاق افتادیخواستم برم روستاشون پ یم

 ک کردینب به خاطر علقه به من انقدر خودش رو بهم نزدیز -

 میخودش رو تو زندگ ویالگاهش به  یگاه و ب یو با رفت و آمد ها

 .بند کرد

 دادن یبودن به بهونه یک روز که پدرم و حاج خانم مهمانی

 .ما و هر چه ازش خواستم بره نرفت یاومد خونه ینذر

 از یخبر یمن با وجود ب یگفت عاشقمه ولیکرد و میه میگر

 .نب نداشتمیبه ز یاحساس ینجمه هنوز بهش متعهد بودم از طرف

 نبیدن زیبا د ویاله خانم برگشتن یهمون شب حاج خانم و زک

 که چرا با دختر ویالخلوت شروع کردن به داد و وا یو من تو

 .یخلوت کرد یآبرو دار حاج
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 ن که ما دو تا هم صحبت شدهینب همیز ید پدر و عمویتو عقا

 .ییآبرو یته ب یعنی میبود

 ت فشار گذاشتن که قبول کردم باالخرهانقدر بابا و من رو تح

 .عقدش کنم

 شهیکنم و اون خسته ممی یمحل یب یبا خودم گفتم چند ماه

 من رو تحمل کرد و بهم یها یمحل یره اما، دو سال تموم ب یو م

 ...نکهیچ وقت خسته نشد تا ایمحبت کرد ه

 خبر بچه دار شدن نجمه از پسر عموش من رو کامل از بدست

 .د کردیمآوردنش نا ا

 ش بابا و حاج خانمیبرد پیت منو مینب هر بار شکایز یاز طرف

 م .با اومدن زهرایزندگ یم محبت شدم و دل بست هیباالخره تسل

 ...ز عوض شدیو زهره هم همه چ

 :میگویر لب میز

 .امرزدشونیخدا ب

 چرخهیتو دهنم نم لرزد و نگاهش سرخ است: اصالیچانهاش م
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 یزندگ یها یرنیو ش یتلخهمه ید امرز. با وجویبگم خداب

 ر من شد اونیمن بود.تقص یست و چندسالهیک بیباالخره شر

 ...ش کردمیشب عصبان

 چین هیاسید، به قول محمدید خودتون رو مقصر بدون یشما نبا  -

 افته. اگهیحکمت خدا از درخت نم یا بین دنیا یتو یبرگ

 داشامد دامیش یگه پیل د یک دلیت اون شب نبود یعصبان

 . نیمحمدحس

 :زندمیکم جان  یلبخند

 .ده مثل تو دارهیک همراه فهمی محمدیاسینخدا رو شکر که 

 .رو داشت ین زندگیاقت ایچون به حرف قلبش گوش داد ل

 .دیرم تا استراحت کنیگه میممنون از لطفتون. من د -

 یقرار یشود، دختر ها کمتر بیم یتلخ سپر یک هفت هی

 .ک شدهاندیشتر بهم نزدیا بکنند و سپهر و زهریم

 .بردین او را به شمال میریش یض حال و هوایتعو یاسر هم برای

 ن رایاسیگردم. محمدیبه خانه بر م یک روز کاریخسته از 
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 .نمیبینم

 .ستیازش ن یزنم خبریش میهر چه صدا

 کنم، تمام گردن و دستیک دوش آب گرم میخودم را مهمان 

 .کندیدرد م کینیاد کلیم به خاطر کار زیها

 تخت یدن او رویم، با دیآیرون میپوشم و از حمام بیحوله را م

 استقبالم؟ یومدیزنم: چه عجب امروز نیق میعم یلبخند

 رضا مجبوریاسر و علیحجره بودم. تو نبود  یکم سرگرم کارای -

 .شه چکشون کنمید همیبه بذارم و بایغر یشدم دو تا فروشنده

 میدن داشتیوز چندتا مورد کشنم: امرینشیتخت م یکنارش رو

 افتهمیگردن و کتفم داره از کار 

***********. 

 محمدیاسینگذارم و ین م یم را پشت ماشیساک لباس ها

 آب و قرآن به ینیک سیدارد.ستاره با یچمدان بزرگ تر را بر م

 ت آمدهید .سهراب تازه از مامور یآیهمراه مادرش پشت سرمان م

 ماههاش هنوز در تنشک یت یمامور یاست و خستگ



@Romanbook_ir                                                                                                          ارثیه مادر بزرگ 

 

 

 

1678 
 

 :د یگویسپارد و مید را به دست سهراب میکل محمدیاسینمانده.

 .پس تا برگشت ما همه جور حواست به خونه باشه پسر

 :ستمیامینوک پا  یدنش رویبوس یزنم و به بهانهیم یلبخند

 ینم چیبب یمخ ستاره خانم رو بزن یدو هفته فرصت دار یداداش

 !یکارها

 :دیگویمو  نزدیکم می ایستد

 .یعمه شد ینیبیم یگردیبر م

 ین حرف ها حساسه کارین رو ایاسیس زشته پسر محمدیه -

 .رونیپ پا بندازدت بینکن با ت

 :زندیز ممیطنت آیش یلبخند

 .خانم یبود آبج یشوخ

 ن سفریم. بعد ان سفر مکه اولیقرار است با هم به مشهد برو

 ن در شمالیریاسر و شیک هفته هم به یما است.بعد  یارتیز

 نینب خانم گذشته اس ت. در طول ایک ماه از فوت زیم. یوندیپ یم

 ه خانم قصد کردهیرخ داده است.مثل مرض یمدت اتفاقات مختلف
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 م دارند با فروش حجرهیش را بفروشد و پسرا هم تصمیویالسهم 

 سفرش ینهیل هزیخواد با پول فروش و یها سهم او را بخرند.م

 .ر کندس را جویبه انگل

 داد دخترکیافت کرده بود که نشان میدر یلیمیش ا یسه هفته پ

 دا شده و قصد داردیو شش سال پ یماهه اش حاال بعد س 

 .ندیمادرش را بب

 دن خواهرش برود ویم گرفته با مادرش به دین هم تصمیاسمی

 رضا را ندارد.ستاره همچنانیبا عل یفعل قصد بازگشت به زندگ

 به او نداده یست گردو گذاشته و جوابدست سهراب را در پو

 م و آنیگرفته بود یم بزرگمین هم تصیاسیاست.و من محمد

 .فاصله گرفتن از مشکلت خانواده بود

 یبه خود  یشتر مشکلت خانوادگیو مادرش ب یاسیالبته با رفتن 

 خواست بهیدلش م یلین خید محمدحسیشد.سیخود حل م

 نشا نیست سال بیب به ضخامت یوارید یک شود ولینجمه نزد

 .فاصله انداخته بود
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 دن اوین تا نجنگینجمه و از دست دادن محمدحس یاز سادگ

 لیوار به پل تبدین دیک روز ا ید یدختر مورد علقهاش.شا یبرا

 .شدیها نم یسادگها و  ین زودیبه ا یشود ول

 :ندینشینش مین پشت فرمان ماشیاسیمحمد

 .دا جانیباال ش یاینم

 :کندیم باز مین را برایشسهراب در ما

 .خانم خدا به همراهت یبرو آبج

 ن ستاره آبیکند، با نشستن درون ماشیم یستاره هم خداحافظ

 .زدیریرا پشت سرمان م

 .رهیم که انشاهلل خیم بریبسم اهلل الرحمن الر ح -

 .نم هایتونم پشت فرمون بشیاگه خوابت گرفت منم م -

 .دم دست تومین رو یر شدم ماشیچشم هر وقت از جونم س -

 : میگویمعترض م

 .ت گل کردیمرد ساالر  یباز خو محمدیاسین -

 خست هام یز برام که حسابیبر ییک چامیمن غلط بکنم خان -
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 .یکرد

 .زمیریم ییش چایبرا

*************** 

 چادر را به دستم یکند و جلویم میسرم تنظ یرا رو یچادر رنگ

 یتو بازرس یش که نداریآرا یرید بگیبا ینجورین ایدهد: ببیم

 وم را کم رنگ میکند اریشدن.خودش یبهت اجازه ورود نم

 :زندیلبخند م

 .یگه قشنگ حاج خانم حاج خانم شدینه د

 . ر شدیم حاج آقا دیبر -

 حرم پا یکند به درب ورودیدستش را در دستانم حلقه م

 بچه بودم یلیخ یم وقتیآین بار است مشهد میم .اولیگذاریم

 .بار آمدمک ی

 در حقت کرده یبد یهمه دعا کن و هرکس یدا امروز برایش -

 .رو ببخش

 : دهدیادامه م
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 حاج خانم دعا کن تا بتونه دخترش رو سالم و سر یمثل برا

 .نهیحال بب

 :پرسممی یبا نگران

 !ضه؟یمر یلیدخترش خ

 وند و عملیپ یدختره گفته بود برا یدونم ولیقا نمیمن دق -

 .مادرش دارهاز به ین یجراح

 :میگومیکشم و می یآه

 مارش چهیدن دختر بیحاج خانم سخت بوده. چه د یحتما برا

 .شون شدهمالقاتباعث  یمارین بینکه ایدرک ا

 خواندیدعا م محمدیاسینم. یرومین حرم ییپا ی با هم به طبقه

 ش مردانه صورت جذاب و اخمیراو هستم.ته  یو من محو تماشا

 .تر کرده است یا جدکه چهرهاش ر یدرهم یها

 یشب قبل سفر تست بارداریگذارم، دمیشکمم  یدستم را رو

 دانستم خبر دار شود باردارممیجوابش را نگفته بودم. یدادم ول

 فرزند ینرم زدم و اول برا یدهد.لبخندین سفر را نمیا ی زهاجا
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 .نکه هرچه هست سالم باشدیدرون شکمم دعا کردم.ا

 تلخ یانیان ها خوش است و اگر پایاپ ی هک جا خوانده بودم همی

 .دهید هنوز به آخر نرسیبود بدان

 .زان خوش باشدیعز همه ی یان زندگ یدوارم پایام

 انیپا

 

 !و درود به شما عزیزانسپاس 

دانلود بهترین رمان های ایرانی و خارجی در گوگل با سرچ برای 

 :کردن

 رماندانلود 

 یا

 رمان جدیددانلود 
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