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شه به سفر حج بره دختری پر از شیطنت و آتیش پاره که برای ادا کردن نذر مامان بزرگش مجبور می

، تن به ازدواج موقت و صوری میده اون هم با سید و چون ورود دخترای مجرد به عربستان ممنوعه

 .محمدیاسین حسینی هم کاروانی مذهبی و غیرتیش
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رقصاندوزد و برگ درختان  زرد را مییک بعد از ظهر خنک پاییزی است، نسیم مالیمی گه گاه می . 

کنمپراید عزیزم را در یک کوچه خلوت پارک می . 

اش را ام و حاال حاال ها باید توی باشگاه کار کنم تا پولم کفاف اقساط ماهیانههنوز قسط آخرش را نداده

 .بدهد

ای شبیه دختر بچه های اندازم.صورتم بدون آرایش در میان آن مقنعه سرمهآخرین نگاهم را به آینه می

 .دبیرستانی شده

زند، در پس این نقاب چه با وجود چهره بچگانه و معصومی که دارم نگاه تخس و پر شیطنتم فریاد می

ای نهفته استعجوبه . 

دارمآقا گام بر میسمت دفتر حاج فرستم و بهچتری هایم را داخل مقنعه می . 

 .دفترش طبقه سوم یک ساختمان قدیمی وسط خیابانی شلوغ و پر رفت و آمد است

 ...ساختمان فاقد آسانسور است و من باید حدود چهل بله را پشت سر بگذارم تا برسم

یم سرعت فرستم و به گام های دردسرسازش میای به روح مامان بزرگ و ارثیهزیر لب به فاتحه

بخشممی . 

گذاشت، آن خدا بیامرز اعمالش را روی کوله بار اش جا میهر مادربزرگی ارثیه ملک امالک برای نوه

 .ما گذاشت، آن هم چه عملی

شد تا حداقل به جای من شیرین قبول مسئولیت ام حریف بابا و مامان میکاش این زبان دو متری

کردمی . 

کشماز فشردن زنگ نفس عمیقی میایستم، قبل جلوی دفتر حاجی می . 

پاشدشود و خانم منشی خوش اخالقش لبخندی صمیمانه به رویم میلحظاتی بعد در باز می . 

است« عتیقه» رسدای که به ذهنم میبه محض ورودم و با دیدن دکوراسیون قدیمی دفتر اولین کلمه  . 

و بوتهبا طرح گل  دیوار های سفیدکاری شده و یک ستون گچکاری شده . 

یک میز آهنی و کامپیوتری خاکستری و قدیمی از آن مدل ها که مانیتورش مثل صندوق بزرگ و زمخت 

 .هست

یکاد که خوشنویسی شده و یک تابلوی بزرگ ون . 

آقا منتظر هستنکند: بفرمایید خانم شاملو حاجی اتاق اشاره میمنشی به در بسته . 
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خیال آنالیز اطراف ا دیدن فردی که روی صندلی مقابل نشسته، بیشوم، بزنم و وارد میای به در میتقه

شودشده و توجهم جلب او می . 

ای معمولی ولی نگاهی شبرنگ و عمیقیک مرد جوان، چهارشانه، با چهره . 

آیدکت و شلوار رسمی به تن دارد و بنظر کالفه می . 

اندازمحاج آقا مینشینم و نگاهی به جای خالی با گام هایی آرام رو به رویش می . 

شوم: حاج آقا نیستن؟از نبودش متعجب می  

دهد: رفته نمازمرد کوتاه و سرد جواب می . 

کنمکشم و خودم را روی مبل چرمی رها میزیر لب هوفی می . 

کنم دوباره صورت مرد مقابلم را آنالیز کنمفرصت می . 

اش کامال معمولی بقیه اعضای چهرهپوستی تیره، ته ریش کمی دارد، فک خوش تراش و مردانه، ولی 

ی عمیق و ترسناک به زمین خیره استاست، به جز نگاهش که شبیه دو سیاه چاله . 

کنداصال همین نگاه خاص توجه آدم را جلب می . 

زندگیرد پوزخندی میآورد و وقتی مچ نگاهم را میبا سنگینی نگاهم سرش را باال می . 

دهم و لبخندی ژکوند تحویلش،می برخالف تصورش به دید زدنم ادامه  

 ...واال مردک خود شیفته

شودچند دقیقه بعد حاجی وارد اتاق می . 

کنمایستم و سالم میمی به احترامش  . 

کند بنشینیمبا مهربانی همیشگی حال و احوال خانواده را پرسیده و اشاره می  . 

کند به توضیح علت قا کم کم شروع میآورد، حاج آبعد از اینکه آبدارچی برای ما سه نفر چای می

 :حضورم در آنجا

خب خانم شاملو، علت اینکه خواستم تشریف بیاری دفترم اینکه باید مسئله مهمی رو قبل سفرتون  -

 .مطرح کنم

 .البته پدرتون رو قبل از شما در جریان این ماجرا قرار دادم و رضایت ایشون رو گرفتم

مانم، رضایت پدرم را برای چه کاری است از تحلیل حرف هایش باز می از آنجایی که مغزم کمی دیر گیر

گرفته؟! پدرم که چند ماه پیش برای سفر رضایت داده بود، اصال خودش به زور مرا مجبور به قبول 

 .این سفر کرد

گوید: مطابق قانون عربستان، سفر حج برای خانم های مجرد و یا ام شده و میمتوجه سردرگمی 

یر چهل سال ممنوعهمطلقه ز . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

 .مگر اینکه محرمی همراهشون باشه، که در این صورت مانعی نداره

شد برای فرار کردن از دانستم وگرنه دستاویزی میشوم، این قانون را نمیبرای یک لحظه ذوق زده می

 .زیر بار مسئولیت

کشدام بیشتر از چند ثانیه طول نمیاما عمر خوشی : 

کنیم برایکاروانی ها رو انتخاب می مواقع یکی از هم ما اکثرا تو این جور -  ... 

شنوم: عقد موقت تا این مشکل حل ماند و صدایش را اسلوموشن مینگاهم به دهانش میخکوب می

 .بشه

پدر شما دوست صمیمی بنده هستن و من از حساستش روی شما با خبرم، از فرد مورد اعتمادم توی  

ئولیت به اینجا بیانکاروان خواستم برای قبول مس . 

چرخدآقا به سمت مرد مقابلم مینگاهم از حاج . 

آوردای باال میکشند و نگاهش را برای لحظهابرو های مرد صمیمانه هم دیگر را در آغوش می . 

کنم، گفته بود برای سفر حجم دهم و با دوباره توی مغزم حرف هایش را دوره میآب دهانم را قورت می

ی خودمان دیگر، آن هم با این مجسمه ابول الهول؟شوم، همان صیغه باید عقد موقت ! 

خورد، آن من این سفر حج اجباری را به ناچار قبول کرده بودم، اصال گروه خونی من این فضا ها نمی

 وقت بخواهم برای این سفر تن به یک صیغه اجباری هم بدهم؟
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شود ام بلندکنم االن است که دود از کلهحس می . 

گویم: ببخشید من باید با پدرم صحبت کنمرو به حاج آقا و می . 

گیرمکنم و یک گوشه خلوت یافته شماره پدر را میدهد، با عجله اتاق را ترک میسرش تکان می  . 

آورد بد موقع زنگ زدم و او که تمام دیشب را کشیک بوده، حاال در آلودش یادم میصدای خواب

 .استراحت است

شیدا تویی چی شده این موقع زنگ زدی؟الو  -  

زنم: وای بابا بابا از بی جایم برای پدر را کنار می آقا را به خاطر آورده و دلسوزیدوباره پیشنهاد حاج

 .دست شما و این نقشه هاتون
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کشم تا از سر خشم بی احترامی نکنم:  من اومدم دفتر مدیر دهم به ماشین نفس عمیقی میتکیه می

دونید برای رفتن به حج چه پیشنهادی بهم داده؟می کاروان،  

 .نفسش را با مکث بیرون داد: آره بابا جان از اول هم در جریان این قانون بودم 

دونستی و مجبورم کردید این سفر رو قبول کنم؟فشارم: میبا حرص دندان هایم را بهم می  

ه عالقه ای به سفر زیارتی ندارممن به خاطر شروط و شروط شما راضی به این کار شدم، وگرن . 

خنددکنم پدر از اینکه مرا این طور تحت فشار قرار داده، مسرور است و چشم هایش دارد میحس می : 

کنی، در ضمن یادت نره این حج ارثیه حاج خانم برای توئه، یادت نرفته که دخترم چرا لجبازی می -

 .مادربزرگت چقدر نگران نذرش بود

چشمش به دنیا بمونه؟ خوای پیرزنمی ! 

 

باغش  آورم، با آن روسری گلدار روی ایوان خانهچهره بامزه مامان بزرگ خدا بیامرز را به خاطر می

کردنشست و قلیان چاق میمی . 

کند به نصیحت: شیدا دلت میاد نذر آید، وجدانم شروع میبی اختیار آهی از میان لب هایم بیرون می

ی نوه هاش بیشتر دوست داشت؟اونم مامان بزرگی که تو رو از همهپیرزن رو ادا نکنی؟  ! 

 

ی تو هستم، پیچد: شیدا جان عزیزم من پدرتم از تو بیشتر نگران آیندهصدای پدر دوباره در گوشی می

ببینه ذارم دخترم برای بار دوم آزارمطمئن باش اون آدمی که معرفی کرده مطمئنه، من که نمی ... 

 

کنمدانم دارم زیاده روی میپاشد، میک روی زخم قلبم میهمین حرفش نم . 

آوردممن به خاطر مامان بزرگ این سفر را قبول کرده بودم، نباید وسط راه کم می . 

شوم به دفتر حاج آقا برگردمبعد از یک ربع کلکل من و پدر، باالخره راضی می . 

 

گوید: اگه ممکن رود و با جدیت میدر هم می ی مردی که برای محرمیت با من آمده است، با دیدنمچهره

شهسریع کارو تموم کنید، من داره دیرم می ... 

 

کنمآقا تحمل میرا توی سرش فرود بیارم ولی به احترام حاج امخواهد کوله پشتیدلم می . 

شه شروع کنیدگویم: اگه مینشینم و با اکراه میروی مبل چرمی می . 
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ای پسرم؟گوید: محمدیاسین آمادهاندازد و میمی نگاهی به مرد کنار دستم   

گوید: بلهبا صدایی بم و گیرا می . 

 .دخترم محمدیاسین تنها مرد مجرد کاروان هست و لطف کردن پیشنهاد من رو قبول کردن -

تواند باشد؟زنم، صیغه کردن یک دختر جوان چه لطفی میاختیار پوزخندی میبی ! 

کنندخوانند و هر گناهی را ثواب میبه قول خودشان یک آیه می . 

 .شک ندارم امثال همین آقا بار ها برای سرپوش گذاشتن روی کثافت کاری هایش این کار را انجام داده

 

#P3 

 

 

کندشود، که دستش را با خشم مشت میگویا چشم های تیز بینش متوجه تمسخر در نگاهم می . 

کندمیام مطمئن هستم هرچه فحش بلد بوده را حواله . 

گذارد: دخترم این برگه گوید و یک برگه به عنوان سند صیغه نامه جلویم میآقا زیر لب بسم هللا میحاج

 .رو مطالعه کن تا در صورت موافقت من صیغه رو جاری کنم

شود، به یک باره قرار بود صیغه همسفرم شوم، آن هم مردی که تنها یک ساعت هنوز هم باورم نمی

ذشتگاز دیدنش می . 

خوانم، مدت صیغه با توجه به برگه معتبر است و مهر و امضای دفترخانه دارد، متنش را با دقت می

اندماهه است و میزان مهریه را یک شاخه گل رز تعیین کرده ۱سفر  . 

اندازم و برای اولین بار در عمرم کمی احساس خجالت و نگاهی زیر چشمی به محمدیاسین حسینی می

نمکدستپاچگی می . 

دهم: قبلتخواند و من با صدایی آرام جواب میبعد از امضای برگ ها توسط ما، متنی به عربی می  

شی باهاش زند اوه چقدر زود پسر خاله میگوید، صدای از درونم نهیب میمحمدیاسین هم همین را می

 .بگو آقای حسینی

خواددلم میکنم: به تو ربطی نداره شوهرمه خفه شویی حواله صدای درونم می . 

گوید: ممنون دارد و رو به حاجی میاش را بر میهمان لحظه محمدیاسین از جا برخاسته کیف دستی

بینمشما رو می پس انشاهلل من آخر هفته . 

خیزم: خب منم رفع زحمت کنمشوم و بر میمنم سریع به خودم مسلط می . 
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کند وحاجی با هر دوی ما خداحافظی می  

شوممحمدیاسین از دفتر خارج میسپس پشت سر  . 

گوید: وسیله نقلیه دارید خانم کند و با لحنی سرد معمولی میام میجلوی در آپارتمان نیم نگاهی حواله

 !شاملو؟

گویم: بله رخشم کوچه پشتی پارکهزنم میدهم و در جوابش لبخندی عمیق میسرم را تکان می . 

ایستم تا مدل رود، برای ارضای حس کنجکاوی مینش میکند و به سمت ماشیخداحافظی زیر لبی می

 .ماشینش را ببینم

ای رنگش را ندارم، ولی با دیدن دویست و شش نقره BMW از آن تیپ و ظاهر انتظار کمتر از بنز یا

خوابدپف می . 

 .رخش خودم هیچ کم از ماشین او ندارد
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کنم و پاورچین پاورچین وارد ر را با کلید باز میچنان خواب باشد، دبه خیال آنکه ممکن است، پدر هم

شومخانه می . 

آید: منصور شیدا دیر نکرده؟المپ ها خاموش است و صدای پدر و مادر از آشپزخانه می  

ریزد: نه عصر بهم زنگ زد، عصبانی بودخیال چایی میپدر با همان ژست بی . 

ره آدم نادرستی باشه درباره بچه رو آزار بدهدوباره صدای نگران مامان به گوشم رسید: نکنه این پس . 

 .پدر از چایش نوشید و رو به مامان گفت: حاج خانم نفوس بد نزن، من به صالحین اعتماد دارم

تونیم دختر مجرد رو بفرستیم کشور غریبه یک وقت بالیی سرش میاددر ضمن ما که نمی . 

م شیفتاین شام ما رو گرم کن بخوریم، دو ساعت دیگه باید بر . 

 .خدا کنه جدی جدی مهر پسره به دل شیدا بشینه، بچم از این حال و روز در بیاد -

داد یک توطئه فامیلی در راه استاین حرف مامان اخطار می . 

اندشوم، ولی کور خواندهبه خیال خوششان من بعد از این سفر و عقد تحمیلی سر به راه آدم می . 

روم: اهل منزل من اومدمپزخانه میزنم و به سمت آشلبخندی عریض می . 

ریزد: خوش اومدی دخترم بشین برات چایی زند و یک استکان چای برایم میمامان لبخندی مهربان می

 .ریختم بخور
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شودبا شنیدن صدایم شیرین هم از اتاقش خارج می . 

مامان و بابا ی ما یک آپارتمان نقلی دو خوابه است، یک اتاق برای من و شیرین و یکی برایخانه . 

دهدمان را تشکیل مییک هال فسقلی و راهروی باریک کل آپارتمان نقلی . 

 .بابا نگهبان بیمارستان است و البته با حقوق نگهبانی داشتن همچین زندگی هم خودش نعمت اشت

شازده کردیم که بابا برای کمک به شروع زندگی ای ویالیی و حیاط دار زندگی میقبل تر ها در خانه

اش را به عمو فروختی پدرشسهم خانه -شهاب -پسرشان ... 

ای غیر مامان هم بازنشسته آموزش پرورش است، با وجود سن و سال باالیش هنوز هم در مدرسه

 .انتفاعی مشغول به کار است

 .به به شیرین خانم از غار تنهایی در اومدی -

گذاردبرای شیرین میفوری هم  گوید و یک فنجان قهوهمامان این را می . 

دانم االن سر درد بدی داردچشم هایش به خاطر کار مدام با کامپیوتر سرخ و باد کرده است و می . 

گن؟ تو امروز با هم سفرت عقد کردی؟شیدا مامان اینا راست می -  

با و نشینم: بله به لطف اصرار های باخورد میخیالی شامش را میبا حرص روی به روی پدر که با بی

شدممامان من باید قبل سفر به یکی محرم می . 

نشیند: وای جدی؟! پسره چه شکلیه جوانه یا پیره؟زند و کنارم میشیرین لبخندی عمیق می  

گوید: شیرین گیرد و با دلخوری میرود و مامان بازویش را نیشگون میای به شیرین میبابا چشم غره

شستهخانم حیا هم موب چیزیه بابات اینجا ن . 

خواستم بدونم شوهر خواهر کشد: وا خب میشیرین در حال ماساژ دادن بازوی گوشتیش ابرو در هم می

ام چجوریهآینده . 

گوید: کاروانی که مادربزرگت مامان هم که در فضولی دست کمی از شیرین ندارد کنارمان نشسته و می

برن، احتمال داره این مامان زیارت میخدا بیامرز برای سفر حج ثبت نام کرد، بیشتر از محله خود 

 پسره هم از همسایه های قدیم مون باشه، اسم و فامیلش چی بود؟

گویم: اسمش خیلی طوالنی بود، سید محمد یاسین حسینی منفرددهم و میبا اکراه چینی به صورتم می . 

ی دارد مادر ما همکند در ذهنم دنبال ردی از همسایه های قدیم گشتن. چه دل خوشمامان شروع می  ! 

گوید: خب پس همه چی حل شد، من دیگه برم پدر با همان بی تفاوتی که به شهاب هم ارث رسیده، می

 .بیمارستان

کنم تا از شیرینی های درون بشقاب بردارم که شیرین کند. دست دراز میاش میمامان تا پشت در بدرقه

شیاشه ها دوباره داری چاق میگوید: آی شیدا حواست به خودت بپشت دستم زده می . 
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اندازم: دیگ به دیگ میگه روت سیاه، اش که دوبرابر من چربی و دنبه دارد مینگاهی به هیکل گوشتی

 .خودت که شبیه بشکه شدی

سالمه و فکر ازدواج نیستم  ۱۸گوید: اوال من هنوز شیرین که در زبان درازی لنگه دوم خودم است می

 .که بخوام الغر کنم

ترشی تازه قراره همسفر این پسره بشی، ببین اگه هیکلت دوباره بهم سالت شده داری می ۲۶ی تو ول

ره هابریزه اینم مثل رامین می . 

کنم: مگه نگفتم اسم اون. عوضی رو جلوم نیاربا حرص از بردن نام آن عوضی چشم هایم را تنگ می . 

فت رفته یک عروس خوشگل الغر گرفته، حاال خود گگوید: ریحانه میای باال انداخته و میشیرین شانه

دانی اگه میخوای چشم رامین رو در بیاری و خبرش به گوش خانواده ریحانه اینام برسه برو تو کار 

 .این پسره

 تو از کجا میدونی این پسره خوشگله؟ -

زدی تو میگوید: اگه زشت بود، که تو دفتر و دستک حاجی رو کند و میشیرین نیشش را باز می

ومدی خونهسرشو و اینجوری خوش و خرم نمی . 

تیپ بودکنم: اوهوم خیلی خوشاش را مجسم میزنم و چهرهدستم را زیر چانه ام می . 

ش دویست و شیش بوددهم: ولی ابوطیارهدرخشد و من ادامه میچشم های شیرین می . 

که بهتره چیند: اشکال نداره از رخش تو و یابوی باباشیرین لب ور می . 

کنیمبا ورود مامان به آشپزخانه هر دو سکوت می . 
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اندازم، موهای بلندم چشم های مشکی شیطانی و لب و دهن زیبانگاهی به خودم در آینه می . 

 .اما امان از هیکلم با وجود رژیم و باشگاه هنوز هم ده کیلو اضافه وزن دارم

بهم زد و با کلماتش مرا تکه تکه کرد بیست کیلویی الغر  البته از آن روزی که رامین نامزدی مان را

کنمتر شدم، ولی به لطف ژنتیک خانواده مان هیچ وقت به آن اندام کشیده و الغر دست پیدا نمی . 

 شیرین، ریحانه نگفت دختره که عروسشون شده کیه؟ -

چی بود؟! آهان کند: گفت از دوستای خانوادگی شون، اسمش گاه سرش میشیرین دستش را تکیه

 .مستانه

سوزمبا شنیدن اسم مستانه، گویی کسی قلبم را چنگ زده باشد، می . 
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گفت، مستانه سانتی و شصت کیلو وزن، رامین همیشه به تمسخر می ۱۷۰ای با آن قد دخترک افاده

لک هاستشبیه لک . 

 .حاال تو خودتو ناراحت نکن، فقط برو تو کار این پسره محمدحسین -

میگوید: محمدیاسین با تاکید . 

یاسین خانگوید: خب حاال محمدبا ابروهای باال رفته و لحنی طعنه دار می . 

تونستی بری جای من، اصال حوصله این سفر رو ندارمشیرین کاش تو می - . 

دونم آدم تو فامیل قحطی بود مامان بزرگ منو نایب خودش کردنمی . 

ذارن یک سفر تا مشهد برم چه برسه تا شناسی که نمیم میمنکه دانشگاه داشتم، مامان و بابا رو ه -

 .عربستان

بینی نهایت ولی شیدا جونم بیخیال منفی بافی شو و از این سفر غیر منتظره و همسفر غیر قابل پیش

ی هیجانیگفتی کشته مردهلذت رو ببر خودت همیشه می . 

مه مامان به اتاق رشته افکارم پاره برد ولی با ورود سرآسیحرف های شیرین مرا به فکر فرو می

جا، یادتون باشه صحبت صیغه و این حرفها رو جلوی شود: دخترا شهاب و ریحانه دارن میان اینمی

 .شهاب نکنید ها

زند: آخه داداشمون خیلی غیرت دارهکشد و پوزخند میشیرین دستی به موهای بلندش می . 

دت نرهگوید: شیرین احترام یامامان هشدارگونه می . 

دانم این سفر من خاری در چشم شهاب و همسرش است برای همین ممکن بود حسادت شان را به می

ی این صیغه بروز دهندبهانه . 

زنیمنگران نباش مامان جون ما حرفی نمی - . 
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گویم: باید امشب این عجوبه ها رو تحمل کنیمدهد و من پیش گوشش میشیرین صورتش را چین می . 

رویمو شیرین هر دو شومیز سفید با شلوار مشکی ست پوشیده به پذیرایی میمن  . 

کند و ریحانه با آن رفتار مصنوعی دل زننده احوالپرسیشهاب مثل همیشه سرد و خشک سالم می . 

دهمسردی شهاب را به این تصنع در رفتار ریحانه ترجیح می . 
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ی ای سوختهبرادرش ندارد، ولی چشم های قهوهنشینیم، ریحانه شباهت زیادی به رامین دور میز می

 .لعنتیش درست شبیه اوست

افتم و احساس میکنم هوا برای نفس کشیدنم کم استبینم یاد آن شب کذایی میهر بار او را می . 

ای که بین مادر هاست، مامان هم دلخوشی از عروس و پسرش ندارد ولی مطابق قرار داد نانوشته

زندمی سنگ پسرش را به سینه . 

گوید: خب شیدا خانوم قراره حاج خانوم شهاب که در پی موقعیتی برای تخلیه کرم های درونش است می

 بشی آماده شدی براش ؟

گویم: من فقط به نیابت از مامان بزرگ میرم زنم و میلبخندی سرد که بیشتر شبیه پوزخند است می

 .اونجا، هرچند تجربه جالب و جدیدی برام

سال رو بدون  ۴۰گفت عربستان دختر و زن های بیوه زیر گوید: حاجی بابام میریحانه با خباثت می

 .محرم راه نمیده اونجا

 .شما هم که قراره تنها بری

دهم: مدیر کاروان مون خودش این مسائل پرد، ولی من با خونسردی جواب میرنگ و روی مامان می

 .قانونی رو سر و سامون میده

کنه؟گوید: یعنی از آسمون برات محرم پیدا میا خشم و سوءظن میشهاب ب  

باشم: تو دقیقا کنم، من مدتها است که یاد گرفتم آن شیدای تو سری خور و نجیب نچشم هایم را ریز می

استه جاش به سفر زیارتی برم دنبال چی هستی شهاب؟ اینکه مامان بزرگ قبل مرگش رسماً از من خو

رهانقدرا حسادت ندا . 

تونی خودت و زنت رو با پول ماشینی که تو دوران زنده بودن مامان بزرگ ازش گرفتی، تو هر تور می

 .و سفری که خواستی ثبت نام کنی

 .یادت نرفته که تو پیش پیش سهمت رو از مامان بزرگ گرفتی

آید و  دسته مبل را محکم فشار میدهدشهاب از آن حالت بی تفاوت بیرون می . 

خواهد حرفی بارم کند، که مامان رود و میریحانه خوش پوش و همیشه خندان هم در هم میاخم های 

ی منخود نکنید، اون هم تو خونهگوید: جر و بحث بیبینمان نشسته و با تشر می . 

 .پدرت خودش اجازه این سفرو به شیدا داده، تو کاسه داغ تر آش نشو

برم، هوس دود کردن سیگار برای کوچک خانه پناه میکنم و به تراس با دلخوری سالن را ترک می

زندرهایی از افکار مشوش به سرم می . 

 .از بعد طالقم رفتار شهاب با من خصمانه و آزار دهنده شد

 .جای اینکه طرف خواهرش را بگیرد، حق را به برادر زنش داد
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کرد شهاب را باید مشغول میگذارم، آخرین چیزی که فکرم ی لبم میزنم و سیگاری گوشهپوزخندی می

 .است

ای نداردآنقدر مشغله فکری دارم که درگیر شدن در گذشته و رفتار آدم های اطرافم فایده . 

کنم، چیزی زیادی جز اینکه مورد تایید حاج آقا صالحین باشد بی اختیار به آن همسفرم فکر می

دانم، این ندانستن خودش کمی دلهره آور استنمی . 

جویی بودم و هستم، قبل از اینکه به عنوان نایب مادربزرگ برای سفر حج انتخاب بشوم،  عاشق ماجرا

بندی و میتینگ های زیرزمینی پای ثابت تمام مهمانی های مختلط، مسابقات غیرقانونی بوکس و شرط

 .بودم

بردارم که ولی احترام به مامان بزرگ باعث شد مدتی دست از تفریحات ناسالم بردارم و در مسیری قدم 

 .با زندگی بیست پنج ساله حداقل این چندسال اخیرم زمین تا آسمان تفاوت دارد

کردمکنم، باید فکری به حال بوی دودش هم میته سیگار را روی نرده ها له می . 

روم، شهاب پای تلویزیون دراز کشیده و شیرین و ریحان در آشپزخانه، مشغول گپ و به پذیرایی می

 .گفت هستند

دانم بر خالف رفتار شیرین، خواهرم و ریحانه با هم صمیمی هستندیم  . 

ی دنیا از خانواده ریحانه نفرت داشتمدادم، هرچند به اندازه همهبه او حق می . 

 

گذارم، صورتم از سوزشش جمع شوم و چند آدامس نعنایی همزمان داخل دهانم میوارد اتاقم می

شودمی . 

کندوجهم را به سمتش جلب میصدای پیامک گوشی موبایلم ت . 

شومبا دیدن شماره ناشناس متعجب می . 

م رو سیو کنیدسالم خانوم شاملو بنده حسینی هستم، پیامک دادم شماره - . 

نویسم: بله ممنونخیلی کوتاه و سریع می  

گذارم، آشنایی این همسفر عریز عجیب برایم جالب شده استگوشی را کنار می . 

پسر های بچه مثبت و سوژه برای سرکار رفتن باشد، البته ممکن است از آن هفت کنم از آن حس می

اند، باید دید عاقبت این ماجرا چه میشودخط های ریاکاری باشد که در پوسته سادگی فرو رفته . 
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کشدمامان با چمدان جلوی در ایستاده، بابا هم ماشینش را دستمال می . 

شیرین قرآن ریحانه اسفند به دست دارد و . 

مالمام دست میکنم، مثل همیشه با احتیاط روی بینیکرم ضد آفتاب را با سرعت روی صورتم پخش می . 

اش گذشته همچنان وسواس خاصی رویش دارمبا اینکه یک سال از عمل جراحی . 

گوید: عجله کن حاج خانمریحانه نگاهی به ساعت انداخته و می . 

ه من صد سالمه میگی حاج خانومروم: مگای به او میچشم غره . 

 .خب داری میری حج ها -

کنم، با اینه یک هفته ام می اندازم، یک سوئیشرت قرمز رنگ هم به تن میام را روی شانهکوله پشتی 

 .تا مهر مانده ولی هوا کامال پاییزی است

گیرمرا در آغوش میکنم و شیرین شوم، با شهاب و ریحانه خداحافظی میچند بار از زیر قرآن رد می . 

بوسدام را میریزد و چند باری روی پیشانیشوم، مامان پشت سرم آب میسپس سوار پیکان بابا می . 

وفتدبابا استارت ماشین را زده و راه می . 

 .دخترم اونجا یک کشور غریبه، راه نیوفتی تو بازار و خیابون شیطنت کنی ها -

ان بزرگت آرامش بگیرهمثل خانوم ها رفتار کن بذار روح مام . 

 !سیگار و دود و دم هم اونجا ممنوعه چیزی با خودت بر نداری

کنمآورد، احساس شرمساری میاز اینکه بابا این مسئله را به رویم می . 

 .نه خیالت جمع بابا -

بینمبرای اولین بار است که نگرانی را درون چشمان همیشه خونسردش می . 

ویم، جمعیت زیادی از مردم آنجا هستندشجلوی در کاروان پیاده می . 

گردمبی اختیار با چشم دنبال محمدیاسین می . 

کنم: بابا با دیدنش در آن کت و شلوار مشکی جذب که کنار زنی ایستاده با عجله به مقابلم اشاره می

 .اونجاست

رویمشود و هر دو به سمتش میبابا هم پیاده می . 

دارد و هیکلی چهارشانهکنم قد بلندی حاال که دقت می . 

 .با دیدن ما زیر گوش زن جوان کنار دستش حرفی میزند
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آورد، صمیمانه با هم دست آید و با دیدن من دستش را جلو میزن لبخند زنان به استقبال ما می

ی محمدیاسین هستمدهیم: سالم خانم شاملو من برادر زادهمی  

آورد: سالم اندازد و دستش را جلو میسین نگاهی میکند سپس با جدیت به محمدیاپدر هم سالم می

  پسرم

فشارد: سالم جناب شاملوبا جدیت دست پدر را می  . 

گذارد من درست متوجه صحبت های پدر و آید و نمیدختری که برادرزاده محمدیاسین است به حرف می

نش، عمو گفت همسفر شدید جا ببیاو شوم: من زهرا هستم، همراه پدرم اومدیم اون هم االن میاد این

 .خیلی خوشحالم، نگاه نکن به اخم و تخم عمو ها انقدر خوش اخالقه و پایه مسافرت که نگو

ای مذهبی استزنم، دختر چادری که نشان میدهد از خانوادهلبخندی سرد در جوابش می . 

ر تر محمدیاسین پیوندد، مرد نسخه بیست سال پیچند دقیقه بعد زن و مردی میانسال به جمع ما می

اش، سرهنگ اولاست، با یونیفرم پلیس آمده و سخت نیست حدس زدن شغل و درجه . 

صدقه سری بازداشت شدنم به خاطر حضور در مهمانی و البته یک باری که گشت ارشاد را نتوانستم 

ی این مقام ها را به خاطر داشتمبپیچانم، همه . 

ی میکند، مادر زهرازن چادری کنار دستش هم خودش را زینب معرف . 

 .محمدیاسین بعد از فشردن دست پدر به سمت ما میآید

سپارمش بدست شما پسرمبوسد سپس رو به او میگوید: دیگه میام را میپدر لبخندی زده پیشانی . 

گوید: سید اتوبوس راه افتاد برو سوار شو جا نمونیبرادرش با جدیت می . 

آنجا یک ضرب به مدینه و بعد مکه برویم قرار بود با اتوبوس به فرودگاه و از . 

نشینمدر کم تر از چشم بهم زدنی سوار اتوبوس شده و کنار دست هم می  . 

رومکند و من به سراغ آینه میاو خیلی زود خودش را با گوشی موبایل مشغول می . 

فراموش کردم  گیرم، ریحانه انقدر غر زده بود کهبا پد مخصوص کمی از اضافه های کرم پودرم را می

 .پودر فیکس بزنم

شد برق لب کشیدم، رنگ صورتی بعد از آن روی لب های خشکم که اکثرا در پاییز پوسته پوسته می

 .کمرنگش جلوه زیبایی به لب هایم داد

 .بیخیال بقیه عملیات شده، خیر سرم حاجی خانم بودم

سوئیشرتم را تا باال کشیدم ای که به اصرار مامان پوشیده بودم را مرتب کردم، و زیپمقنعه . 
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او فقط یک ساک دارد و من با آن چمدانی که دو برابرم هیکلم است، پشت سرش مانند مورچه های 

کشمبابر خودم را می . 

شود نفس راحتی کشیده و دست رویم و وقتی خیالم بابت چمدان خالص میبه قسمت تحویل بار که می

مهای سرخ شده ام را بهم می مال . 

شوم صندلی من و او کنار هم دیگر استبعد از بازرسی متوجه می . 

گویم: میشه من لب پنجره بشینم؟با اصرار می  

گیرد، بدون اینکه جوابی بدهد می ایستد تا من اول بنشینمنگاهش از درخواستم رنگ تعجب می . 

آیدکند، هواپیما در حال بلند شدن است میصدای خلبان که اعالم می . 

جور فوبیا قدیمی نسبت به هواپیما داشتم و امیدوار بودم در این سالها حل شده باشد ولی همین که یک 

زنم و لب هایم را ام را چنگ میکنم هواپیما در حال اوج گرفتن است، با وحشت کمربند ایمنیحس می

دهم تا فریاد نکشمفشار می بهم . 

هایم چین افتادهمطمئنم صورتم از شدت ترس سرخ شده و کنار چشم  . 

گیرد نفس کشیدن برای من کنم به دلداری دادن خودم ولی هرچقدر هواپیما بیشتر ارتفاع میشروع می

شودسخت تر می . 

کنمام حس میناگهان گرمای دستی را روی مشت های بهم فشرده . 

شودبا تعجب نگاهم روی دست های مردانه ای که یک انگشتری عقیق در دست دارد خشک می . 

ای از شوم، انتظار دارم در آن ها نشانهآورم و در چشم های شبرنگش خیره مینگاه متعجبم را باال می

نیستچاله های عمیق هیچ چیز تمسخر یا پوزخند ببینم ولی ته نگاهش یا بهتر بگویم آن سیاه . 

امشوم که برای اولین بار پی به جادویش بردهمسحور دو گوی سحرآمیزی می . 

اندی بلندش و آن ابروهای کشیده که حاال هیچ اخمی ندارد، واقعا ترکیب زیبایی تشکیل دادهمژه ها . 

کنیگوید: نفس عمیق بکش، وقتیکه ارتفاع بگیره دیگه حس نمیبا صدایی بم و گیرا می . 

خواد ذهنت را مرور کشم،  هرچند نگاهش نفس گیر است گویی میدهم و نفس عمیق میسری تکان می

 .کند

کند و دوباره در پوسته سرد و دهد، دست هایم را رها میکم کم وحشتم جای خودش را به آرامش می

رودخشکش فرو می . 

گویم: ممنونمکوتاه و سریع می   
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بردو او بی هیچ عکس العملی دوباره سرش را در گوشی موبایلش فرو می . 

 

وفتدیک جسم سفت ولی پهن میشود و روی با حس سنگینی پلک هایم گردنم بی اختیار کج می . 

ام ندارمحوصله فکر کردن به اینکه سرم را کجا تکیه داده . 

 

گشایمکند، الی پلک هایم را میبا تکان های دستی و صدای زنی که به انگلیسی چیزی بلغور می . 

رم و آوبینم یک گردن است، که بوی خوب و شیرینی دارد، سپس نگاهم را باال میاولین چیزی که می

کندای مقابلم قد علم میچشم های کالفه . 

کنم، حس ی لبم را با آستین پاک میکشم، آب دهن جاری شده از گوشهبا وحشت خودم را عقب می

کندکنم صورتش را کمی جمع میمی . 

شنوم: ال اله الی هللاآید میصدایش را که از ته گلو در می . 

کندو تازه مغزم شروع به پردازش می  . 

کشدشوم هم حس خباثتم شعله میهای او بود، هم شرمنده میر من روی شانهس . 

گوید: نزدیک کشد و میکند، بی اختیار دستی روی ته ریشش مینگاهم در نگاهش طالقی پیدا می

 فرودگاه شدیم

کردم کنار پنجره بنشینمجرئت نگاه کردن از پنجره را ندارم، کاش اصرار نمی . 

کنم کمتر خورد ولی من با نفس های عمیق کنترل شده سعی میهواپیما باز هم تکان میموقع نشستن 

 .جلوی این بچه مذهبی آبرو ریزی کنم

خورم گذرند در طول ده دقیقه ای که بیدارم دو پاکت آبمیوه و کیک میوای که این دقایق چه سخت می

 .تا کمتر به آبروریزی های ساعت پیشم فکر کنم

دارمام را برای تجدید آرایش بر میاپیما خیالم از بابت زنده رسیدن راحت شده و حاال آینهبا نشستن هو . 
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بعد جدایی از رامین اعتماد به نفسم را کامآل از دست داده بودم و همیشه با آرایش غلیظ سعی داشتم 

 .نقابی از زیبایی روی صورتم نقاشی کنم

کندای محو روی صورتم خیالم را راحت میهیک الیه نازک کرم پودرو رژ لب و سای . 
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دارم و پشت سر محمدیاسین راه میوفتمام را برمیکیف دستی . 

دارد تا هم پایش بشومکنم عمدا آرام قدم بر میحس می . 

شود روی حرف های زهرا کردم نبوده، حداقل میاین مرد تا اینجای سفر اصال آن کسی که تصور می

خوش اخالق بودن عموی اخم آلودش حساب باز کرد برادر زاده اش درباره . 

 .شهر مدینه از آنچه در تصورم بوده زیبا تر و مدرن تر است

شویم، از شیشه های ماشین با دقت هتل ها با معماری های با همسفرانم سوار یک ون سفید رنگ می

کت و شلوار را مدرن، ماشین های آخرین مدل و مردمی که گاه دشداشه عربی به تن داشتن گاه 

بینممی . 

شویم تعداد سرباز ها و پلیس ها که در آنجا شرطه نام هرچه به هتل محل اقامت مان نزدیک تر می

شودداشتند بیشتر می . 

 

شویم، قرار بود یک هفته در هتل اقامت داشته باشیم و از آنجا به مکه برویموارد هتل می . 

ل از مرگ به دستم داده بود در گردن داشتمهنوز گردنبند فیروزه مامان بزرگ را که قب . 

ی طال هایم را به دست مامان سپرده بودم ولی این یکی را با خودم آوردم تا فراموش نکنم به همه

 .خاطر او اینجا هستم

ی من و محمدیاسین است، دو اتاق جداگانه ولی کنار رئیس کاروان که در جریان فرمالیته بودن صیغه

دهدمان قرار میهم در اختیار  . 

دهد کارت خارجی که در گوشی دارد، به خانواده اش اطالع میمحمد یاسین به محض رسیدن با سیم

 .سالم رسیده

م تماس بگیرمخواهد من هم با خانوادهخیلی دلم می . 

م تماس بگیرمببخشید منم میتونم با خانواده - . 

کارت ه خواستی بگو از مسئول هتل برات سیمدهد: بفرمایید اگگوشی موبایلش را مقابلم قرار می

المللی بخرمبین . 

افتم و کشد و من پشت سرش راه میآسانسور در طبقه سوم می ایستد، زحمت چمدانم را کارگر هتل می

گیرم به محمدیاسین نگاه میکنمهمین طور که شمار مامان را می . 

رود وقد بلند و چهارشانه است، موقر و آرام راه می ... 

کشد: الو سالم مامان جان شیدا هستمصدای الوی مامان خط روی افکارم می . 

 الو شیدا خودتی مادر سالم رسیدی؟ -
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بله االن شهر مدینه هستم، بعد قراره به مکه بریم، راستی این شماره هم سفرمه. خودمم فردا یک  -

خرمکارت جدید میسیم . 

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

 باشه خداحافظ فعال-

کند، متوجه حضور محمدیاسین پشت سرم جلوی در اتاق کارگر وسایلم را گذاشته و در را باز می

، گوشی را که پس زمینه یک گل نرگس روی آن است بهش باز می گردانمشوممی . 

 .ولی او تا پایان رفتن کارگر جوان به اتاقش همچنان کنارم می ایستد

گوید: لطفاً تنها از هتل خارج نشین، درضمن اگه خواستی زیارت یا خرید برید ک میبعد رفتن پسر

 .اطالع بدید من همراهی تون کنم

از اینکه در این سفر هم محدود باشم به شدت بیزارم ولی همچنان لبخندی برای تشکر زده و به اتاقم 

روممی . 

 

ی من و رامین ارتباط خوبی با هم داشتیمیاد سفر مشترکم با خانواده ریحانه می افتم، قبل جدای . 

همراه شهاب و ریحانه و رامین به کیش رفتیم و در همان سفر لعنتی بود که رامین با چرب زبانی 

 .هایش قاب دلم را دزدید

آیم، حاال وقت این افکار پوچ و زنم و از فکر به آن سفر کوفتی در میپوزخندی به حماقت خودم می

 .بیهوده نبود

کنم به رقصیدن و خواندن، بعد نشستن های شوم، با دیدن وان بزرگ ذوق زده شروع میحمام می وارد

 .طوالنی در ون و اتوبوس و هواپیما این بهترین آپشن هتل بود

 

کنمشوم با شنیدن صدای در الی پلک هایم را باز میزمان از دستم خارج می . 

اندن در آب چروک چروک شدهحمام نیمه تاریک است و بدن من به خاطر زیاد م . 

رومکنم و به پشت در اتاق میام را با سرعت به تن میحوله . 

کنم، با دیدن چهره محمدیاسین  که با ابرو های درهم و کالفه پشت در ایستاده، نفسم از الی در نگاه می

دهمرا بیرون می . 

گویم: سالم چیزی شده؟کنم و میدر را نیمه باز می ! 
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گوید: ساعت هشتهاندازد و مینگاهی به ساعتش می . 

پرد: اوه اوه یعنی پنج ساعته حموممابرو هایم باال می . 

بینمدهد، از همان الی در میسری تکان می . 

 .اگه میخوای برید زیارت من االن دارم میرم، درضمن شام هتل هم تا ساعت نه بیشتر نیست -

گویم: پس صبر کنید برم یک چیزی بپوشم بیامکشم و میدستی الی موهای خیسم می . 

پیچم و یک پانچوی بلند مشکی که بلندیش تا روی مچ پایم است با عجله موهای خیسم را الی گلسر می

پوشممی . 

پوشم وجود مانتو بلندم که کم از چادر ندارد خیالم را راحت برای شلوار هم یک ساپورت مشکی می

هم مانند ایران حجاب اجباری است، برای همین کمی پوشیده تر از همیشه کند، شنیده بودم عربستان می

کنملباس انتخاب می . 

ام را روی سرم می اندازم و حوصله دردسر ندارم آن هم در یک کشور غریبه، شال بلند هم رنگ مانتو

کنمالعاده آرایش میبا سرعتی فوق . 

بینممیحدود بیست دقیقه بعد جلوی در اتاقم محمدیاسین را  . 

دهداندازد و سری تکان مینگاهی به سر تا پایم می . 

آمد کمی با همسفرم هم صحبت هم این سفر تحمیلی به اندازه کافی برایم حوصله سر بر است، بدم نمی

 .بشوم

ریم زیارت یا شاماول می - . 

دهد: شامکوتاه و سرد جواب می  

شودتر من حرکت کرده و متوجهم نمیکنم و لبم را کج، او جلو با حرص دستم را مشت می . 

 

شویم، شام سلف شنیسل مرغ است، حوصله سفارش جدید ندارم یک قاچ وارد سالن غذاخوری هتل می

وفتمدارم و مثل جوجه اردک ها پشت سر محمدیاسین راه میشنیسل همراه مقدار زیادی ساالد بر می . 

سنگین بخورم، همیشه نگران بودم دوباره چاق آمد شام از بعد رژیم سخت دو سال پیشم، کم پیش می

 .بشوم، تصورش هم وحشتاک بود

نشینم، از تیپ و ظاهر مقابل محمد یاسین که پیراهن آستین بلند سفید و شلوار پارچه ای به تن دارد می

آید ولی خب من که جدی جدی همسرش نبودم تا درباره ظاهرش نظر بدهمزیادی موقرش خوشم نمی . 

گویم: آقای حسینی روزه سکوت گرفتید؟خورم و میاز ساالدم میچند قاشق   
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آورد: خیر چه طور؟متعجب سرش را باال می  

گیرد: اگه از دم فرودگاه تا االن یک کلمه هم حرف زنم و او نگاه میام را مک میبا نی آب معدنی

 نزدید، یا روزه سکوته یا حرف زدن بلد نیستید؟

ه نظر از آن بچه بسیجی هایی که موقع حرف زدن با یک دختر دستپاچه خورد، باز گستاخیم جا می

شوند نمی آیدمی . 

گویددر چشم های پر شیطنتم خیره شده، می : 

کنم، موضوع مورد بحثی نبوده تا با شما هم کالم بشممن بی دلیل صحبت نمی - . 

ش دادمکند، انگار درخواست ازدواج بهآخ پسره نسناس، همچین با غرور نگاه می . 

خب بذارید صادق باشم، تحمل این سفر کسل کننده تحمیلی برای من خیلی سخته، کنار اون یک  -

تونم این سفر رو نصفه رها ذاره، نمیهمسفر تحمیلی دارم که با سکوتش داره مته روی خشخاش می

ر بدید؟تونم از شما بخواهم رفتارتون رو تغییکنم چون نایب مادربزرگ مرحومم هستم، ولی می ! 

آورد، خب انتظار این حرف ها را نداشتهچشم های شبرنگش را به بزم نگاهم می . 

 پس این سفر تحمیلی بوده؟ -
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گوید: با ریزد و میدهم، در کمال تعجب، او از آب لیموترش روی میز روی ساالدم میسری تکان می

شه امتحان کنیدکمی آبلیمو خوشمزه تر می . 

آید، پس آدم خوش اخالقی استاختیار کش میلبخندم بی  . 

 .من بر خالف شما شوق زیادی برای این سفر داشتم _

از وقتی پدرم به رحمت خدا رفته وقت نکرده بودم به هیچ سفری برم و این توفیق برای من بسیار با 

 .ارزش هست

این توفیق اجباری لذت  گوید: امیدوارم شما هم ازدوزد و میسپس نگاه شبرنگش را به چشم هایم می

 .ببرید

کند به سوپ خوردنریزد و یا دعوتم میدر طول مدت غذا روی شنیسل مرغم سس می . 

گیریم به زیارت برویمبعد از نیم ساعت با تمام شدن شام، تصمیم می . 

شوندچندتا از هم کاروانی هایمان نیز همزمان با ما سوار ون می . 

نشینم محمدیاسین جلوتر کنار روحانی کاروان نشسته، خانم نگاهی به میکنار یکی از خانم های همسفر 

زند: ماه عسل اومدید با همسرتوناندازد و لبخندی عمیق میمن می . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

اش به محمد یاسین است، دوست ندارم ماجرا صیغه شدنم را جایی بازگو کنماشاره . 

گویم: بلهبا لبخندی مصنوعی می . 

رم منم همسر حاج آقا هستم اسمم اکرمهانشاهلل خوشبخت بشی دخت - . 

کنن اگه آرایش داشته باشید برخورد کنم ها ولی جلوی در زیارت بازرسی میببخشید مادر دخالت می

 .بدی باهاتون میشه

گزم حوصله دردسر ندارم پس بهتر است صورتم را پاک کنملبم را می . 

ین سفر جیغ بکشم، آخر گروه خونی من به خواهد سر بابا و مامان برای اصرارشان به اآخ دلم می

خوردزیارت نمی . 

شود و با دیدن حجم زیادی از زیارت با ایستادن ون جلو یک خیابان بزرگ که منتهی به مسجد نبی می

دوزمام چشم میکنم و با دقت به فضایی که تازه دیدهکننده ها همه ناراحتی ام را فراموش می . 

یدا خانم همراهم بیایدزند: شمحمدیاسین صدایم می . 

 

زنم، خواب از چشمانم پر کشیده است، شاید به خاطر تغییر جای خوابم باشدغلتی روی تختم نرمم می . 

امروز به نیابت از مامان بزرگ حرم پیامبر را زیارت کردم و چند آیه قرآن خواندم، احساس خوبی دارم 

 .از اینکه دینم به مامان بزرگ را داده ام

گذشتسخت گذشته، اگه حمایت های او نبود هرگز به این آسانی نمیروز های  . 

 

برم، پرند یکی از دوستانم پیام داده است: کلک از شیرین شنیدم حاج دست سمت گوشی موبایلم می

 .خانوم شدی

پرند هم مانند من دختری آزاد و امروزی است و پای ثابت اکثر پارتی ها و اکیپ های الکی خوش، که 

ن سفر عجیب خودم را غرقش کرده بودمقبل ای . 

شد نبودم، هیچ وقت از اینکه دیگر آن شیدای چاق و امل که با هر تلنگری احساساتش جریحه دار می

کنماحساس ناراحتی نمی . 

کنند الکی خوش و ناباب این شیدای قوی امروزم را دوست دارم، همین دختری که مامان بابا فکر می

 .شده

که تا دیروز سرش در درس و کتاب بود ولی حاال هفت خط ترین آدم روزگار شده همان دختر نجیبی .  

ای که به لطف عمل های زیبایی و ایروبیک بهم زده رود و تیپ و قیافهبه مهمانی های آنچنانی می

کندتوجه هر مردی را جلب می ... 
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ای یک کند، حاال هفتهم نمیشود و دست پایش را گدیگر با اشاره های یک پسر جوان سرخ و سفید نمی

کند و خیلی ها حسرت هم صحبت شدن با او را دارنددوست پسر عوض می . 

کوبید، من همان شیدای شاید باید ممنون رامین باشم، اگر آن شب نحس نقص هایم را در سرم نمی

ماندمشاگرد اول دانشگاه، همان دختر چاق و بی مصرف و البته پخمه می . 

که به جانم ریخت از من یک ققنوس ساخت، ققنوسی که گاهی سوزش قلبش را حس ولی همان آتشی 

کند، ولی از این چیزی که شده راضی استمی . 

کنم: هوی سلیطه نری جار بزنی شیدا رفته حج ها، مجبور شدم برمبرای پرند تایپ می . 

ها ادبیاتم هم دستخوش تغییرات شده بودحتی در این سال . 

ولی سوغاتی یادت نره، تا من زیپ دهنم بسته بمونهخیلی خب بابا،  - . 

دم، ولی سگ خور منتظر یکی از اون خوب خوبا باشاگه نبندی که خودم جرت می - . 

بندمفرستد، صفحه چت را میبرایم اینوجی بوسه می . 

آماده باشید  ۸کنم، نوشته است: خانم شاملو فردا ساعت بینم با عجله باز میپیام محمدیاسین را که می

ریمریم زیارت اگه مایل بودید بازارم میمی . 

که خیلی زود است ۸دهم، مردک بی فکر ساعت صورتم را چین می  . 

 .ساعت هشت زود نیست آقا سید -

زنم، آقا گیرد و بی پروا در سکوت اتاقم قهقهه میام میام خندهاز این آقا سیدی که ته پیامک نوشته

 .سید

دهد: بعد نماز نخوابیدمیو او جواب  . 
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کنمکشم و پاکت خرید هایم را یک گوشه پرت میای عمیق میخمیازه . 

کنم کف پایم در آن کفشهای پاشنه ده سانتی تاول زدهاحساس می . 

 .از صبح که همراه آن برج زهرمار به زیارت سپس به خرید سوغاتی رفته بودم

کردد که عین علم یزید با خشم و غضب رفتار میدانم از کدام دنده بلند شده بونمی . 

ام از چادر برای شیرین تا پیراهن برای برای مامان، بابا و شیرین یک عالمه وسیله و سوغاتی خریده

 .بابا
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ی زیادی نتوانستم بخرم، چرا که مرد فروشنده پارچه ها آنقدر با چشمان هیزش براندازم البته پارچه

اش جوش آورد و با لحنی تند از من خواست سریع مغازه را وجود بی تفاوتیبا  کرد که محمدیاسین

 .ترک کنیم

 .بعد هم اجازه نداد جایی بیاستم و با اخم گفت: دیر شده خانم به نهار نمی رسیم

 .خودش هم برای خانواده و اقوامش هیچ سوغاتی نخرید

خواهد برای ریحانه و مادرش هم کلی سفارش سوغاتی دیگر دارم که انداختم برای فردا، دلم می

بافند به حج رفته و سوغاتی های چشم در بیاری بخرم تا ببینند شیدایی که آن همه پشتش دری وری می

 .بسیار هم دختر سر براهی هست

حاال بماند که در واقع نصف غیبت هایشان حقیقت دارد ولی تا وقتی پسری الابالی همچون رامین دارند 

سر من حرف بزنندکنند پشت غلط می . 

 

کشم، تمام مدت زیارت یاد مامان بزرگ افتادم، یاد حضور پر رنگش در زندگیروی تخت دراز می . 

، ولی چند ماه پیش که از دنیا رفت ریختمشاید اگر آن شیدای احساساتی بودم برای مرگش اشک هم می

 .من مانند یک مجسمه یخی صامت و ساکت سر قبرش حاضر شدم

داند در قلبم چقدر دوستش داشتم، آن شب نحس همان شبی که رامین با غرور و نخوت قلبم یاما خدا م

ی در هم شکسته بود، برای همین است، که این را زیر پایش لگد مال کرد، او تنها پناه من وحشت زده

 .سفر را بدون جنجال قبول کردم

د دوستی احمقانه من و رامین و اتفاقات البته اول سعی داشتم شیرین را جای خودم بفرستم که نشد، بع

گفت: نمیخوام شدم میآورد و هروقت معترض میوحشتناک بعدش بابا فشار زیادی به دختر بیچاره می

خوام روحش بشکنه و برای پناه رو بیاره به سیگار و حشیش به مهمونی پس فردا مثل تو بشه، نمی

 .های کثیف و دوستهای خراب

ر برابر پدری که ظاهراً بی تفاوت و سرد بود ولی در باطن قلبش دریایی از غم هاشدم دو من الل می . 

روم، هتل زیبایی است و تا آخر هفته مهمان آن هستیمپشت پنجره می . 

دانم از غیرتش دلم غنج برود یا حرص بخورمافتم نمیوای یاد اخم و تخم های محمدیاسین که می . 

جماعت غنج برود، حاال چه محمدیاسین آقا و خوش تیپ باشد چه آن البته دلم غلط کرده برای مرد 

رامین الابالی که شبیه الت های چاله میدانی پیراهنش تا روی سینه باز بود و دست هایش دفتر نقاشی 

 .از تاتو و خالکوبی

ای فرهنگی چگونه دل به او دادمگاهی از خودم خجالت میکشم من با وجود تحصیالت و خانواده . 

اید تنها نقصم در آن دوران چاقی بیش از حد و بی دست پاییم بود، ولی به مراتب از او باال تر بودمش . 

 .آنقدر خودم را برای دیده شدن پیشش حقیر کردم که در آن شب نحس روحم زیر پاهایش له شد
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پا نیستم دانم نیمی از رفتار های امروزم غلط است، خوب است که دیگر تو سری خور و بی دست و می

برم، دانم ولی از زجر دادن خودم لذت میولی راهی که میروم عاقبت خوبی ندارد خودم خوب می

خواهم این شیدای احمق را که دل باخت و خودش را تباه کرد تنبیه کنممی . 

 .انگار که با خودم سر لج افتاده باشم

 

گیرم بخوابمکشم تصمیم میخمیازه دوم را که می . 

است، باز هم آن کابوس های آزار دهنده به مغزم هجوم آورده انداواسط شب  . 

 .باز هم صدای آهنگ منحوس آن شب، بوی عطر دانهیلی که تا آخر عمر ازش متنفر خواهم بود

 .باز هم پوزخند های تمسخرآمیز مهمان ها و خنده های کریح تر آن مرد

کندکشیدنم را سخت میشود و نفس کند، عرق از تیغه کمرم جاری میتنم لرز می . 

کشمنشینم، با دیدن اتاقم در وسط هتل نفسی عمیق میسر جایم می . 

کوبد و نفس های عمیقم تاثیری در حالم ندارندضربان قلبم در سرم می . 

دانستند من توانایی سفر به تنهایی را ندارم، نباید اجازه زنم، مامان بابا میملحفه در دستم را چنگ می

نها به این کشور غریب بیایمدادند تمی . 

 .آخ کاش سیگار لعنتی پناهگاه ترس ها و وحشت هایم اینجا بود

دهمخودم را در آغوش میکشم و تکان می . 

کوبدقلبم مانند قناری وحشت زده ای شده که برای آزادی خودش را به قفس می . 

 .ترس ترس خنده های کریح آن مرد، کاش صبح بشوم این شب شوم

دهمرسد، به پاهای نا توانم حرکت میصدای اذانی که از مسجد نزدیک هتل به گوشم می با شنیدن . 

زنمروم و چند مشت پر از آب به صورتم میبه سمت روشویی می . 

سوزدام دلم به حال خودم میبا دیدن چهره خودم در آینه و چشم های باد کرده . 

ق برایم خفقان آور استهنوز خورشید طلوع نکرده است ولی ماندن در آن اتا . 

توانستم کمی در خیابان اطراف هتل اندازم، میپوشم و شال مشکی روی سرم میسریع یک پانچو می

 .پرسه بزنم تا حال و هوایم عوض شود

خیابان کناری هتل شلوغ است و پر از مغازه های رنگارنگ از پارچه فروشی تا لوازم آرایشی و 

 .خانگی

آمد باز هم خرید کنممدان سوغاتی خریده بودم ولی بدم نمیهرچند روز گذشته یک چ . 
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خواهد مثل دیوانه ها در خیابان ها پرسه بزنم تا افکارم دست از سرم بکشنداصال دلم می . 

 .به درک که ساعت مناسبی نیست و محمد یاسین را برای بیرون رفتم خبر نمیکنم

تپش های قلبم کمی نرمال شده ولی همچنان حالت  دارمراهروی هتل خلوت است، آرام آرام گام بر می

 .عادی ندارم
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کنممنتظر ایستادن آسانسور هستم که سایه یک مرد با لباس بلند عربی را پشت سرم حس می . 

زندکند سپس برقی از شرارت میگردم چشم های هیزش سر تا پایم را رسد میوقتی به سمتش بر می . 

فسوری دارد،مرد پوستی سیاه و ریش پر  

گردانمبینم با انزجار نگاهم را بر میروی کارتی که به گردن آویخته پرچم امارات را می . 

داد حداقل یک هتل مختص مسافران ایرانی کاروان مان باید دقت بیشتری در انتخاب هتل به خرج می

کردانتخاب می . 

 

جرأت داده خودش را به من نزدیک  کند و مرد به خودشآسانسور لعنتی در یکی از طبقه ها گیر می

کند: ایرانی؟می  

شوممی کند، که تنها متوجه کلمه: جمیلهشوم زیر لب چیزی به عربی بلغور میمتوجه پرسشش می . 

دانم چند سال پیش در همین کشور دختران ایرانی زیادی را صیغه عرب ها کرده بودند، بعضی از می

شود که گویی گوشتی آماده انی چنان دست و پایشان شل میاین بی ناموس ها با دیدن یک زن ایر

اندخوردن دیده . 

بینم آفتاب در حال طلوع است و روم، از پنجره ها میبی خیال آمدن، آسانسور شده به سمت پله ها می

 .هوای آسمان به رنگ خون

بدون حضور خوبی بازار و پاساژ های اطراف این است که تعطیلی ندارد و من با خیال راحت و 

 .محمدیاسین و آن اخالق شمر مانندش خرید کنم

خواستم به اتاقم بر گردم، کمی پرسه زدن توانسته بودم کابوسم را به دست فراموشی بسپارم. ولی نمی

 ..در بازارچه شلوغ کنار هتل نه خطری داشت نه ضرر

 

شومروی پاگرد طبقه دوم هستم که متوجه حضور کسی پشت سرم می . 
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گوید: صیغهگردم، همان مرد عرب هیز است، با پرویی میبرمی  ! 

شوماز شدت خشم یک لحظه خشک می . 

گوید: فتاة جمیلة ومثیرةآید و باز میشود جلو میمتوجه تعجبم می   

آورد، نزدیک صورتماند، دستش را باال میگویی عضالت بدنم از شدت تعجب با ترس خشک شده . 

 

کشمکنم و فریاد بلندی میرسد با وحشت دهانم را باز میمی برای یک لحظه خون به مغزم . 

گوید: عاهرةدهد و زیر لب میدست های قدرتمندش را روی دهانم فشار می  

لرزد، مردک احمق مرا بین دیوار قفل میکند، این هتل لعنتی از وحشت بدنم مثل گنجشک باران زده می

اشد؟هیچ دوربینی نداشت تا شاهد تجاوز این مرد ب !. 

 

خوردکنم به دست وپا زدن، حالم از وجود منحوس و عطر عربی که زده بهم میشروع می ... 

آورد و من ضعف و خورد، سرش را جلو مینگاهش همچون گرگی درنده روی صورتم چرخ می

 .دستپاچگی خودم متنفرم

 

مردک نجس سعی دارد با با زانو هایش بدنم را قفل کرده و بازو هایم در بین پنجه هایش قفل شده، 

 .دستش سرم را ثابت نگه دارد

شودکنم و اشک از گوشه چشمم سرازیر میزیر لب خدا را صدا می . 

دادمخورد بی شک آن لحظه جان میاگر دستش به من می . 

 

کشد و من با زانو روی همان لحظه دستی قوی و مردانه چون معجزه آن مردک گرگ صفت را عقب می

شومزمین هوار می . 

لرزد و حتی جرئت بلند کردن سرم را ندارمتنم می . 

خورداشک هایم روی صورت وحشت زده ام می غلتد و چانه ام از بغض تکان می . 

صدای فریاد های مرد و فحش های کسی که ناجی من است، نگهبان ها و خدمه هتل را به طبقه دوم 

کشاندمی . 

اسیر دست چند نگهبان است آورم، مرد متجاوزبه سخنی سرم را باال می . 

شودلرزم، یک لحظه نگاه خیسم در دو جفت چشم شبرنگ قفل میهمان طور که از وحشت و خشم می . 
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خوردشود ناجی من محمدیاسین باشد، او هم از دیدنم جا میباورم نمی . 

کشد و به سمتم خم میشودولی با دیدن وضعیتم ابرو در هم می . 

کنی؟کند: تو اینجا چه غلطی میگیرد و بلندم میمیبازویم را با خشم   

 .برایم نه لحن خشمگینش مهم است، نه فشار دستش روی بازویم که در حال خورد شدن است

فقط آن لحظه حضورش مهم است و بس، مثل زمان هایی که بچه بودم و از ترس کابوس هایم به 

کنم: محمد من ترسیدم من منجمع می بردم خودم را در آغوش محمدیاسینآغوش پدرم پناه می ... 

کنمگیرد، خودم را بیشتر در آغوشش حل میبغض اجازه حرف زدنم را می . 
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ایمروی مبلی در البی هتل نشسته . 

کردنگهبانان عذر آن مرد را خواسته بودند و مدیر کاروان با زبان عربی با مسئول هتل جر و بحث می . 

توانم تحمل کنم، کنارم ایستاده است ولی از آن لحظه که از آغوشش جدا شدم نگاه پر از خشمش را نمی

 .تا به حاال که برای توضیح به مدیر هتل به اینجا آمده ایم حرفی به میان نیاورده

گویمشوم و با شرمندگی میخودم پیش قدم می : 

ام پیش بیادخواستم اون وقت روز برم بیرون که مزاحمت برآقای حسینی من متأسفم نمی - . 

 .ولی یک کابوس مسخره دیدم و همون باعث ترسم شد

خواستم با پرسه زدن تو بازار و پاساژ کمی آرامش بگیرممی . 

بندد: بهتون کشند و پوزخندی تلخ روی لبش نقش میابرو هاییش صمیمانه هم دیگر را در آغوش می

 .گفته بودم هرجایی خواستید برید با من هماهنگ کنید

شما با حماقت تمام اومدید تو هتلی به این شلوغی پرسه زدیداما  . 

ی سوغاتی هایی که مد نظرتون بود رو بخرید بلند دونم به خاطر اینکه اجازه ندادم همهکنید نمیفکر می

 شدید یکاره رفتید سمت بازارچه؟

ون پیله کنه مثل اگه همین مردک تو هتل جلوی شما رو نمی گرفت ممکن بود یک نفر توی بازارچه بهت

 .همون پارچه فروش چشم دریده

بفهمید خانوم اینجا یک کشور غریبه است و ما برای زیارت اومدیم، شما برای نیابت از مادربزرگ 

 .مرحوم تون اومدید نه تفریح و گشت و گزار
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شود، خم میشود روی سرم و با دندان های کند که انگشت هایش کبود میدستش را چنان مشت می

گوید: خانم شاملو شیدا خانوم شما مطابق اون صیغه نامه زن من هستید، محرم من هستید ت شده میچف

 .ناموس من خاک برسر هستید

یک عمر اجازه ندادم خواهرم و برادرزاده هام دچار مشکل بشن نذاشت نگاه چپ به محارمم بیوفته، 

خوای با این رفتار ها منو بی ناموس کنید؟حاال شما می ! 

فشارد: این دست رو من فقط حق دارم لمس تم را که از شدت بغض می لرزد میان پنجه هایش میدس

 کنم، 

گیرد: این صورت و من فقط باید لمس کنم من خانوم خودتون قبول ام را با دست دیگرش محکم میچانه

 ندارید بیروناش خونده شده شما محرم من شدید بدون اجازه من حق کردید، توی اون دفتر خونه صیغه

 ً  .برید خرید برید زیارت برید بفهمید لطفا

زنم این روی محمدیاسین برایم وحشتناک استلبخندی از سر ترس می . 

گویم: شما حق داریدبا صدایی وحشت زده می . 

 .به پدرتون و حاج آقا صالحین قول دادم مراقبتون باشم من پیش اونا سرشکسته نکنید_

کرد؟شوم، این مرد زیادی آدم حسابی بود یا تظاهر میرق میدر نگاهش برای لحظه ای غ  

کنم، در آن لحظه تنها شرمنده و پشیمانمبا اینکه توبیخم کرده است ولی احساس ناراحتی نمی . 

خواهد دقت اند و از من میمدیر هتل توضیح میدهد که مرد را به خاطر مزاحمت از هتل اخراج کرده

داند که از گوید مراقب همسرتون باشید خدا میحظه که به محمدیاسین میبیشتری به خرج بدهم و آن ل

شومخجالت چقدر شرمنده و سرافکنده می . 

دزدمکند و من با چشم هایی غمگین و پشیمان از او نگاه میمحمدیاسین با خشم نگاهی نثارم می . 

اند بعد رفتن نگهبان ها و شدهاکرم خانوم و روحانی کاروان که در حین برگشت از زیارت متوجه ماجرا 

آیندمدیر کاروان به نزد ما می . 

ریزد و روحانی چیزی در گوش محمدیاسین اکرم خانم از آبخوری کنار سالن برایم یک لیوان آب می

شوم آرام تر شدهکند که متوجه میزمزمه می . 

م خانم خوشم نیامد ولی بابت گیرم و میخورم با اینکه دفعه اول از فضولی اکربا تشکر لیوان آب را می

 .این لطفش ممنون میشوم

شود دهد و وقتی خیالش بابت آرام بودن ما راحت میکمی دست ها و شانه های لرزانم را ماساژ می

روندهمراه همسرش به اتاق خودشان می . 
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کنمرود و من با نگاهم حرکاتش را دنبال میبه طرف  پذیرش هتل می . 

گوید:  همراه من بیا خانم گیرد و به سمتم برمیگردد، بدون آنکه نگاهم کند میکلید میاز هتلدار یک 

 شاملو

شویمپشت سر او و یکی از خدمه هتل سوار  آسانسور می . 

 این کلید برای چیه آقای حسینی؟ -

 .قراره چهار روز آینده رو توی اتاق دو نفره ساکن بشیم -

و او در یک اتاق؟ چشم هایم از تعجب درست می شود، من !  

زند: من به پدرتون حاج خواهم اعتراضی بکنم که صدای جدی و محکم اش مهر سکوت در لبانم میمی

هیچ توجیهی نداره بهتره به جای بحث با من آقا صالحی قول دادم مراقب تو باشم رفتار امروزتون 

ی دختر ندیدم، نه شماساله ۱۸تصمیم عاقالنه بگیرید نه من نوجون  . 

 .بهترین کار اینه که این مدت رو به هم نزدیک باشیم تا من بتونم مراقب تون باشم 

گوید: حق نداری قبول نکنی مسئله سپس برای به کرسی نشاندن حرفش خم میشود روی سرم و می

اون صیغه هم نباشه شما به خاطر نجات جونتون بهم مدیون هستید پس سکوت کن و بذار بهترین کار 

 .رو بکنم

رویم با کمک خدمه به اتاق دو نفره ای که شبیه یک سوئیت کوچک است به سمت اتاق های مان می

رودمی . 

گذاردوسایل من را به داخل اتاق خواب و وسایل خودش را درون هال می . 

گرددکلید اتاق را تحویل گرفته و به سمتم برمی . 

 .آماده بشید دوباره بریم زیارت مسجد نبی و زیارت بقی -

 .ما حدود چهار روز دیگه اینجا هستیم و تا حاال فقط یک زیارت رفتیم

من سالهاست نتونستم هیچ سفر زیارتی برم این روزا و لحظه ها برام خیلی خیلی با ارزشه خانم شاملو 

 .نمیخوام یک عمر حسرتش رو بخورم

شودزبانم پیش او و نگاه پر از تحکمش کوتاه می . 

ترسمکنم و از نگاه سیاهش میسکوت می عجیب است که در برابرش . 

ای ضعیف و من آن شیدای ساکت و تو سری خور گذشته نبودم ولی در برابر این مرد مثل دختربچه

شومشکننده ظاهر می . 
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آورد و حس دینی که نسبت بهش داشتم نیز البته اینکه اگر او نبود آن مرد عرب چه بالیی سرم می

 .مزید بر علت است

 

پوشم و روم و بعد از انجام یک دوش کوتاه با سرعت حوله ام را میحرفی به داخل اتاق میبی هیچ 

آیمبیرون می . 

با وجود اینکه محمدیاسین در طول این سه روز اعتمادم را جلب کرده است ولی عقل و احتیاط حکم 

کند زیاد جلوی چشمش با ظاهری ناموجه پدیدار نشوممی . 

گویدکنم تا بشنوم چه میآید گوش تیز میز داخل هال میصدای تلفنی حرف زدنش ا  . 

 .چشم داداش محمدحسین حواسم هست، داداش دیگه اصرار نکنم حتما حواست به یاسمین باشه -

 .گوش محمدیاسر رو هم بپیچونید تو مدتی که نیستم حاج خانم و یاسمین رو آزار نده

د یک وقت این پسره تو نبود من سرخود کاری داداش حتما حتما حساب حجره ها رو هم بررسی کنی

 .نکنه

 .گوشی بدید به حاج خانم

 .بیشتر سرم را به در چسباندم و شنیدم که گفت: الو سالم حاج خانم انشاهلل مادر جون

گیرم حاال خوبه پسرم و شما آنقدر نگران مجرد بودن من هستیدنگران نباشید مادر زنم می .  

انشاهلل سال دیگه با هم میایمحتماً براتون دعا میکنم،  . 

دهم، خب معلوم است مادرش بدتر مادر من فکر زن گرفتن برای پسرش را داردصورتم را چین می . 

آخ چقدر دلتنگ مادرم هستم، هرچند تا به حال با وجود این مجسمه ابوالهول سفر بدی نداشتم ولی 

 .شدیدا دلتنگ خانه و دوستان و تفریح و زندگی گذشته خودمم

رویم وه احتمال یک هفته هم آنجا هستیمچهار روز دیگر از اینجا به مکه می . 

روز این مرد زیادی متعصب را که از اینجا نگران خواهرش است تحمل کنم ۱۰خب باید حدود  . 

 ...هرچند بابت کمک امروزش تا آخر عمر ممنون و مدیونش هستم
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شوممی بعد از یک دوش کوتاه آماده لباس پوشیدن . 
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پیچمپوشم و شال مشکی رنگم را به صورت لبنانی دور سرم مییک مانتوی بلند عربی می . 

کنم در موقع بازرسی راحت باشمبه زدن یک ضد آفتاب و چرب لب اکتفا می . 

شوم محمدیاسین که پیراهنی مشکی به تن دارد و با اخم های جذاب در حال بستن ساعت وارد سالن می

اندازداست متوجه آمدنم شده و نگاهی تحسین برانگیز به سر تاپایم میمچی به دستش  . 

 .بریم فکر کنم دیر شد -

رویمدهم و با هم به سمت سالن غذاخوری هتل میسری تکان می . 

دقیقه است فکر کنم دیر  ۹:۲۰افتد: آقای حسینی نگاه ساعت با دیدن سالن خالی نگاهم به ساعت می

 .رسیدیم

گوید: چه قانونمند شدن، بریم تا به ون کاروان خودمون برسیم. توی اندازد میساعتش مینگاهی به 

گیرم بخوریمراه یک چیزی می . 

رومدهم و پشت سرش به طرف درب خروجی هتل میسری تکان می . 

 .با اینکه پاییز است ولی آفتاب عربستان بدجور تند و بی رحم است

ضد آفتابم را تمام کرده بودم هنوز سه روز از آمدنم نگذشته نصف . 

زنید؟ آفتاب اینجا گویم: آخ شما ضد آفتاب نمیبا دیدن گونه های سرخ محمدیاسین با نگرانی می

کنهصورتو داغون می . 

نشیند: خیر زیبایی صورت برای یک آقا اونقدر ها مهم نیستداخل ون و این بار کنارم می . 

تیپی روز اول تو دفتر حاج : آره مهم نیست و تو انقدر خوشگویمکنم و در دل میپشت چشمی نازک می

آقا صالحین همچین ته ریش هاش رو آنکات کرده بود و عطر و ادکلن روی خودش خالی کرده بود که 

 .انگار عروسی دعوته

دهد که لوازم آرایشی و کتاب دعا همراه مان نباشد و یک سری ایست و تذکر میروحانی کاروان می

گویدباره زیارت بقی میاعمال در . 

شب گذشته تنها فرصت شد به زیارت یک قسمت از مسجد نبی برویم ولی امروز قرار بود بخش های 

 .بیشتری را زیارت کنیم

رود شوند، شوهرش جلو تر راه میاکرم خانم و همسرش روحانی کاروان همراه من و محمدیاسین می

کندزمان پیامبر سخرانی می و درباره تاریخ هر قسمت مسجد و داستان های . 

داد ولی من توجهی به حرف هایش ندارمآقا گوش میمحمدیاسین با دقت به حرف های حاج . 

گوید: حاج آقا این هم کاروانی های گلمون تازه عروس داماد هستن، ما اکرم خانم رو به همسرش می

هم کنار هم از بقیه قسمت های بریم نماز زیارت و اعمال دینی رو به جا بیاریم این عروس دوماد 

 .مسجد دیدن کنن
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عسل رو اومدی  آقا ابرویی باال انداخت و لبخندی دوستانه به محمدیاسین زد: به به پسرم حتما ماهحاج

 سفر حج؟

 .چه انتخاب خوبی کردی انشاهلل صد سال کنار هم بگذرونید

رونددرب های مسجد می زند با همسرش به سمت یکی ازی محمدیاسین میدستی روی شانه  . 

گوید: شما گفتید ما تازه عروس داماد می نگاهم روی گنبد سبز رنگ حرم ثابت است که محمدیاسین

 !هستیم؟

گردم: انتظار نداشتید بگم برای زیارت صیغه کردیم؟به سمتش بر می  

ی هم چون همهگوید: پس حاال حواستون به رفتارتون باشه کند و با جدیت میخودش را نزدیکم می

کنن همسر من هستیدکاروانی ها فکر می . 

شوم انگار قصد فراموش کردن اتفاقات صبح را ندارد: به جای این حرف ها لطفا زیارتتون رو کالفه می

 .انجام بدید، گفته بودید سالها حسرت همچین سفری رو داشتید

 

 

۱/۱۴  
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هستیمشب است و همراه یک ون در حال برگشت به هتل  . 

دهمام و گردنبند مامان بزرگ را در میان انگشت هایم فشار میسکوت کرده . 

رفت با خودم در این دو سال آنقدر خودم را غرق در خوشی و لذت دنیا کرده بودم که گاهی یادم می

 .خلوت کنم و به روح و روانم توجه

حدی التیام بخشیده بودام را تا اشک های امروزم کمی سبکم کرده بود و روح لطمه خورده ... 

کندمحمدیاسین متوجه سکوت غیر عادی من شده و عمیق نگاهم می . 

 .چشم هایش هنوز از گریه سرخ و ملتهب است و ابرو هایش را در هم پیچیده

کنم سکوت بینمان را بشکنم هر دو به این سکوت احتیاج داریمسعی نمی . 

یم شام هم گذشتهرسیم نزدیک یک شب است و از تابه هتل که می . 

 .امروز نه صبحانه خوردم نه شام، برای نهار هم تنها یک کیک و آبمیوه خورده بودم
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روم شوم و مستقیم میخیال خوردن چیزی میکمی ضعف دارم ولی آنقدر خسته و خواب آلودم که بی

کشمروی تخت و دراز می . 

کنمورم و یک گوشه پرت میآحتی حوصله در آوردن لباسم را ندارم، فقط شالم را در می . 

کنم چرا که حتی نای تکان دادن با روشن شدن اسپلیت و خنکی متبوع دعا به جان محمدیاسین می

 .انگشت هایم را ندارم

کنمشوم و با چشم های خمار خواب نگاهش میخورم، نیم خیز میبا دیدنش در چهارچوب در جا می . 

خورید؟یآورد: چیزی نمپاکت در دستش را باال می  

آید، دسته موی مزاحمی که روی صورتم ریخته را پس دهانم به اندازه یک غار برای خمیازه کش می

ذاره تا وزش معده نمیام، اگه االن چیزی بخورم سگویم: خیلی خستهزنم و با صدایی کش دار میمی

 .صبح بخوابم

گردددهد و بدون اصرار بیشتر به داخل هال برمیسری تکان می . 

گذرد چقدر نگاهش به من با وجود دیدن سر باز و موهایم کشم، لحظه ای از ذهنم میدوباره دراز می

 .عادی و راحت بود

آقا صالحین باشم که از بین در کل در این مدت هرگز نگاهش برایم آزار دهنده نبوده، باید ممنون حاج

ای حس بد و ا رفتارش نه نگاهش ذرههمسفرانم محمدیاسین را برای عقد موقت انتخاب کرده؛ او نه ب

 .منفی به من نداده و این بزرگترین حس اوست

خوابد، کنم، محمدیاسین بیچاره هم حتماً امشب روی آن راحتی میدوباره خودم را روی تخت رها می

گرفتشود وگرنه تا پایان سفر استخوان درد میاش تبدیل به تخت میباز خوب است راحتی  . 
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کنمبا شنیدن صدای بلند نماز خواندنش الی پلکم را باز می  . 

زنمام میکشم و دستی به موهای بهم ریختهنفسی کالفه می . 

گوید: امروز یکم استراحت کنیم و برای احیای شب به زیارت کند سمتم و میبعد از اتمام نماز رو می

 .بریم

مفقط امروز و فردا رو فرصت داریم زیارت کنی . 
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گویم: پس کی بریم خرید و بازار؟گذارم میدستم را زیر چانه می  

گوید: وقت برای این کارا کشد و میای میزند، نفس کالفهی زبان نفهم سر و کله میگویی با یک بچه

 .زیاده، این زیارت مسجد نبی و بقیه قبور متبرکه است که دیگه فرصتش قسمت مون نمیشه

بخونید تا آفتاب نزدهبفرمایید نمازتون رو  . 

 .زیر لب نچی گفتم و رفتم سمت روشویی

 .بعد از نماز هم با هم به غذاخوری رفتیم تا صبحونه بخوریم

 .قرار شد بعد صبحانه کمی استراحت کنیم تا بتوانیم شب را تا صبح در زیارت بگذرانیم

 !اسم خواهرتون یاسمین بود؟ -

کند: بلهیگیرد و نگاهم منگاهش را از موبایل می . 

گفتید اسمش یاسمین اسم گویم: از پشت گوشی شنیدم داشتید میزنم و با هیجان میلبخندی می

 .برادرتون هم محمدحسین

 .منم یک برادر و خواهر دارم که خواهرم شیرین از من کوچکتره

گوید: سالمت باشددهد و میبی تفاوت سری تکان می . 

ام را سر برده استک بداخالق و خشک، حوصلهفرستم، مردنفسم را کالفه بیرون می . 

ام را پاک کنم، با وجود ضد آفتاب پوستم از بین کشم تا رخوتی که دچارش شدهدستی به صورتم می

 .رفته و خشک و زبر شده

ی دستانم هم پوسته پوسته شده و چندتایی از ناخن هایم شکسته، به محض برگشت به ایران گوشه 

رفتممی باید سراغ آرایشگرم . 

تنها خوبی این سفر ادای دینم به مامان بزرگ و سبک شدن افکارم بود، وگرنه گروه خونی من به این 

خوردسفر های معنوی نمی . 

قبل از آنکه با رامین هم آشنا شوم زیاد دختر مذهبی نبودم، ساکت و نجیب بودم و سرم در درس و 

 .کتاب بود

ی کاری تضمین شده زیاد مورد توجه پسر های دوست و فامیل با وجود رتبه خوب دانشگاهی و آینده

 .نبودم

آمدند صدقه سری رتبه دانشگاهی ام بودهمان چند خواستگاری هم که به سراغم می . 

ی شنیدم که به توصیه مادرشان برای داشتن یک زن دکتر پا به خانهبارها از قول خواستگار هایم می

اندمان گذاشته . 
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مامان و بابا بخواهم پای هر خواستگاری را به خانه ببرند تا من در آرامش درسم را  همین باعث شد از

 .بخوانم

ساله که رامین و پیشنهاد مزخرفش آغاز رابطه کوتاه مدت ما شد ۲۳سال آخر بودم و  . 

گذشت که با آن وضعیت روحی خراب و افتضاح من از هم ی مان میفقط یک سال از نامزدی مسخره

و من حتی نتوانستم دوره دوساله طرحم را بگذرانم و مدرکم را بگیرمجدا شدیم  . 

 .مامان خیلی اصرار کرد ولی من نه توانستم و نه خواستم که مدرکم را بگیرم

خواست پسر ها به خاطر خانم دکتر بودنم مرا بخواهند، کم کم تبدیل شدم به دختری که دیگر دلم نمی

کرداش جلب میزیباییتوجه هر پسری را فقط با رفتار و  . 

تغییر سختی بود ولی غیر ممکن نه، در طول این تغییرات از خود واقعی و حتی خدا هم فاصله گرفتم و 

 .کامال غرق شدم در رویایی پوچ و توخالی اما زیبا

 .صدای محمدیاسین چرت افکارم را پاره کرد

 .با همان لحن جدی و دستوری گفت: بریم برای نهار و بعد زیارت

 .نفسم را با کالفگی بیرون دادم و برای تعویض لباس به اتاق رفتم

۳/۱۴  

 

#p19 

 

 

 شما نگفتید چه رشته ای خوندید؟ -

دهد: حقوق خوندمکند و کوتاه پاسخ میسرش را از صحنه موبایل بلند می . 

ریزم: خب یعنی آقای وکیل هستید؟نوشابه را درون لیوانم می  

گوید: خیر آزمون وکالت رو ندادم فقط مدرک کارشناسی دارمنوشم و او میجرعه جرعه می . 

کنم: اوه شما هم مثل من فقط مدرک قاب کردیدلیوان دوم را پر می . 

دونید نوشابه دشمن دندون و گوید: خانوم دکتر دندون پزشک نمیاندازد و مینگاهی جدی به دستم می

 معده هست؟

اینو همراه غذا بخوریدگذارد: سپس ظرف ساالد فصل را مقابلم می . 

ریزمگذارم و سس روی ساالدم میلیوان که در دستم خشک شده است را کنار می . 
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 .دوست دارم بیشتر از او بدانم و با هم صحبت کنیم ولی گویا روزه سکوت گرفته

 چرا آزمون حقوق ندادید؟ -

شود: به همون علت که شما دنبال طرح تون نرفتیدنگاهش سرد و جدی می . 

زنم: من از نامزدم جدا شدم، بهتر بگم اون منو ترک این حرفش یعنی فضولی موقوف، پوزخندی می

 .کرد، شرایط روحی خوبی نداشتم برای همین ادامه ندادم

وفتد: دوازده سال پیش پدرم که مرد من بودم و یک خواهر مینگاهش درون چشم های غمگینم به دام 

ی که قبلش ناکوک بودساله و مادر ۱۴ساله و برادر  ۶ . 

مجبور شدم بمونم سر حجره های پدرم و برای خانواده کار کنم. وقت سر خاروندن نداشتم تا همین چند 

 .ماه پیش که با التماس حاج خانوم مادرم راضی شدم بعد سالها به خودم استراحت بدم

دانشگاه را زده بودم و او کنم، من به خاطر شکست قید درس و نگاهی تحسین برانگیزم را نثارش می

 .به خاطر مسئولیت پذیری

ای توی خانواده داریدپس شما به عنوان برادر بزرگ تر احترام ویژه - . 

سال اختالف سنی داریم، از دید اون من براش پدرم ۱۷گوید: یاسمین و زند و میلبخندی کم جان می . 

دونم که دوستم دارهیاسر کمی سرکش و بد قلقه ولی می . 

 .منم خواهر کوچکترم رو خیلی دوست دارم اما رابطه خوبی با شهاب برادرم ندارم -

زنم و از یادآوری حرف های آن روز شهاب قلبم به درد میآیدلبخندی تلخ می . 

 .من سعی کردم برادر خوبی برای یاسمین باشم، امیدوارم اون از یادآوری من لبخند تلخ نزنه -

شود، کاش یک حامی با غیرت در زندگیم داشتمدستش خشک مینگاهم روی انگشتر عقیق در  . 

 .بابا بود ولی همیشه خشک و بی تفاوت و شهاب هم در صف دشمنانم ایستاده

خورمکشم و باقی مانده ساالدم را هم میآهی می  . 

 .زودتر غذا رو تموم کنید تا باز بریم حرم امروز آخرین فرصت زیارته -

رکت کنیمفردا باید به سمت مکه ح . 

شمزنم: یعنی جدی حاجی میلبخندی عمیق می . 

داردزنم و او نگاهش طوالنی روی صورتم نگه میزند. لبخند میپلک می . 

دهم و اندک سوغاتی که برای مامان و شیرین خریده بودم را در وسایلم را درون یک چمدان جا می

 .چمدان دیگر

کردیمظهر از اینجا به سمت مکه حرکت می ۱۲ساعت  . 
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بودیم و شب تا نزدیک طلوع آفتاب در یکی از کنار قبور  تمام دیروز را درون گرمای عربستان راه رفته

 .بقیع احیا گرفته بودیم

 .اینجا حمل و خاندان دعا ممنوع بود برای همین روحانی کاروان از حفظ تنها دعای کمیل را خواند

ته بودم از شدت خستگی به خواب رفتم ولی محمدیاسین البته از ابتدای دعا منکه کنار محمدیاسین نشس

 .بیدار ماند و دعا خواند

نزدیکی طلوع آفتاب به زور بیدار شدم و وادارم کرد نماز بخوانم، زورگویی هایش کالفه کننده بود ولی 

عمالش را هم انجام من حوصله کل کل نداشتم، خودم قبول کرده بودم به سفر زیارتی بیایم پس باید ا

دادممی . 

شوم همان شیدای دانستم تا یک هفته بعد سفر در جو فضای معنوی اینجا هستم و دوباره میهرچند می

 .پایه ثابت شیطنت و مهمانی

 .خانم شاملو آماده باشید دیگه وقت رفتنه، نهار بخوریم میریم -

یکم استراحت کنم گویم: میشه کشم و در حالی که چشم هایم از خستگی خمار است میای میخمیازه

رهچشم هام هنوز سیاهی می . 

 .نه بفرمایید دیر میشه -

رودافتیم در بین راه باز هم چشم هایم سیاهی میبعد بستن چمدان ها به سمت سالن غذاخوری راه می . 

زنم تا نقش زمین نشومبازویش را بی اختیار چنگ می . 

بی چقدر گفتم آب زیاد بخوریدگوید: این اثرات کم آنگاهی کالفه به من انداخته می  

۴/۱۴  

 

#p20 

 

 

دارم تا روی زمین نیوفتمتوان اینکه جوابش را بدهم ندارم، آرام آرام قدم بر می . 

رود قبل اینکه شود و سر گیج میچند پله مانده به سالن غذاخوری زانوهایم ناتوان از تحمل وزنم می

آورملحظه باال میگیرد، سرم را برای یک بیوفتم پهلو هایم را می . 

شود و بعد دوباره تصویر محونگاهم در سیاهی چشم هایش غرق می . 

 

گشایم هنوز بیست دقیقه دیگر تا پایان سرم باقی ماندهالی پلکم را می . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

دهم، این چه مصیبتی است گرفتارش شدیمنفسم را با کالفگی بیرون می . 

کنم: من من متاسفم باعث شدم از کاروان جا ه میبا شرمندگی به محمدیاسین که کنار تختم نشسته نگا

 .بمونید

شودام کمتر میگیرم، انگار از فشار دادنش زیر دندان شرمندگیلبم را دوباره گاز می . 

گوید: اشکال نداره بعد سرم با کاروان دیگه ای هماهنگ کردن زند و میلبخندی محو ولی واقعی می

 .میریم

گذارد: دست از سر اون لب هات بردار خون ز برداشته و روی لبم میسپس دستمال کاغذی از روی می

 .افتاد

خواهد سرمم را که به انتها رسیده باز کنم، محمدیاسین از پرستار میخون لبم را با دست آزادم پاک می

 .کند

زیاد زیر گوید: کم آبی زیادی دارید، آید و میپرسنل درمانگاه ایرانی هستند، دکتر جوانی باالی سرم می

خوریآفتاب نمیری و آب و آبمیوه هم زیاد می . 

گوید: شما هم هوای خانومت رو داشته باش زیاد پیاده روی نکنهکند و میسپس رو به محمدیاسین می . 

گزمشوم و باز لب میاز گفتن لفظ خانومت خجالت زده می . 

کند: داده سپس رو به من میمحمدیاسین ولی با همان صورت جدی و پر جذبه به حرفهای دکتر گوش 

ریم سمت مکهشب می ۸اول بریم رستوران بعد بیهوش شدنت هیچی نخوردی، بعد با کاروان ساعت  . 

 

خشک و جدی آنقدر با مالطفت با من رفتار کند باورش سخت است که محمدیاسین . 

 .تمام مدت بازویم را چسبید و اجازه نداد بدون کمکش قدمی بردارم

غذاخوری که در نزدیکی هتل بود رفتیم با هم به یک . 

ی ظرف غذا را تمام اول از همه سوپ و آب میوه سفارش داد و با اینکه اشتها نداشتم وادارم کرد، همه

 .کنم

 .خودش هم مقداری حلیم و چای خورد

 .بعد از اینکه غذا تمام شد سوار یک ون شدیم و به هتل محل اقامت مان رفتیم

 

امآورم دیروز و امروز را به مامان زنگ نزدهموبایلم تازه به خاطر می با به صدا در آمدن . 

شنوم: الو شیدا نمیگی از نگرانی من سکته میکنم نه دیروز بهم صدای دلخور مامان را آن ور خط می

 .زنگ زدی نه امروز صبح
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بودیمنفسم را با کالفگی بیرون میدهم: الهی قربونت برم ببخشید خب همش در حال حرکت  . 

کنمسنگینی نگاه محمدیاسین را حس می . 

 شیدا تو رو خدا منو از خودت بی خبر نذار باشه؟ -

ی دیگه این موقع ور دل خودتمباشه مامان جون هفته - . 

از اون پسره همسفرت چه خبر اذیت نکرده مراقبت هست، بلند نشی تنهایی بری این طرف اون  -

 .طرف ها

کنن یک وقتدزدن صیغه میرای جوون رو تو عربستان میگفت دختمامان ریحانه می ... 

پرم میان حرفش: نگران نباش عزیزم، مامان ریحانه از روی حسادت خواسته توی دل شما رو خالی می

 .کنه

 .آقای حسینی هم خیلی همسفر خوبی مراقبم هست

شوممیدهد و متوجه نگاه خیره محمدیاسین مامان نفسش را با خیال راحت بیرون می . 

رسیم به میقات بعد هم مکه جدی جدی شیدا حاج مامان ما تو اتوبوس هستیم یک ساعت دیگه می -

 .خانوم شدا

خندد: الهی فدات بشم، اگه برگردی و شیطون مامان هم که خوب از شیطنت های من خبر دارد بلند می

 .گولت نزنه

و برت اونجا محکم سنگ بکوب تو سرش که برگشتی دوباره نیاد دور . 

ش کوبن تو سر شیطون، شیطون اصلی مامان ریحانه و خانوادهمامان اون حج واجبه با سنگ می -

ی ماهستن که میان خونه . 

ی خدا رو دیدی یاد منو شیرین و شهاب هم باشغیبت نکن مادر، برو به سفرت برس خونه - . 

کن و ببخشش، برای خودتم یک  مخصوصا داداشت که تازگی ها بدجور تو دردسر افتاده حسابی دعاش

 .شوهر درست حسابی از خدا طلب کن که بلکه آدمت کنه

 شهاب طوری شده مامان؟ -

 .نه من دیگه برم پیش بچه ها -
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ی من بی شب آخر حضورم در مکه است، تب سختی کرده ام محمدیاسین هم تب دارد اما به اندازه

کندقراری نمی . 

دهد شورم، تا تبم کاهش پیدا کند اما نفس های داغم نشان میصورتم را با آب می برای بار هزارم 

 .هنوز دمای تنم باالست

دهد و کم کم صدای چلیک کنم تا مبدا بیوفتم، لرز خفیفی شانه هایم را تکان میدستم را بند دیوار می

شودچلیک دندان هایم بلند می . 

دهمکنم و دستم را روی شقیقه ام فشار میی وسط حال رها میخودم را روی کاناپه . 

کندشود، او را که در چهارچوب در ایستاده با نگرانی نگاهم میدر اتاقم باز می . 

 خانوم شاملو حالتون خوب نیست؟ -

کنم و در حالی که سعی دارم صدای برخورد دندان هایم را متوقف کنم دستم را دور تنم حلقه می

گویم: ممنون خوبممی  . 

گویم: لطفاً اون جا قرص استامینوفن کنم و با صدایی لرزان میی سالن اشاره میسپس به کیفم گوشه

 .رو برام بیارید

 میخوای ببرمتون دکتر؟ -

گویم: من خودم دکترمزنم و میلبخندی کم جان می . 

گوید: اره دکتر نصف و نیمهدر حین دادن قرص به دستم می . 

دهم، حالم امشب اصال خوش نیست: دکتر نصفه هستم ولی ستم قورت میقرص را با آب معدنی کنار د

دم کسی تحقیرم کنهدیگه مثل قبل اجازه نمی . 

گذارد: انگار حالتون خوب نیستام میآید و دستش را روی پیشانیجلو می . 

و دونی هیچی، یک آدم خشک و عنق بودی که تگم، شما درباره من چی میکنید هزیون میفکر می -

 .این مدت تحملت کردم

گوید: فردا صبح از دستم خالص میشیدهد و مینفسش را با کالفگی بیرون می . 

زنم: ولی دلم برات تنگ میشه حاج آقابی هیچ پیش زمینه ذهنی بازویش را چنگ می . 

ن رود: بنظرم یکم آب میوه بخورید براتوزنم، به سمت یخچال کوچک کنار اتاق میبعد بلند قهقهه می

 .خوبه

کنهگویم: هنوز هم جای تحقیر هاش درد میبا صدایی لرزان می . 
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تونه زخمش رو درمان کنهانگار هیچ مرهمی نمی . 

زنم: بهم گفت مثل یک ناپاله گوه بی گیرد، با هق هق ادامه حرفم را مینی آب پرتقال را جلوی دهانم می

 .ارزش هستم

زدنمی جلوی دوستاش بود اون ها هم قهقهه . 

کردچرخید و تحقیرم میام را باال کشیدم و ادامه دادم: لباسمو پاره پاره کرد، دورم میآب بینی . 

گفت ایراد از خودت بوده اون حلقه رو پس اشک هایم جاری شد: هیچ کسی منو درک نکرد، شهاب می

 .فرستاده

 .بابا هم فقط سکوت کرد هیچ کسی نبود منو بغل کنه دلداری بده

دیوانه ها بازوی محمدیاسین را چنگ زدم: میشه منو بغل کنی؟مثل   

 .دستش را میان موهایش کشید و زیر لب گفت: ال هللا اال هللا

 .تو که نامحرم نیستی گناه باشه -

های فراخش قرار میدهمگیرم و سرم را روی شانهاش میدستم را دور یقه . 

لبه کرده استاصال حالم دست خودم نیست و احساساتم بر عقلم غ . 

 

۶/۱۴  
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شوم: شیدا خانم آروم باشید میخوای زنگ بزنم با مادرتون صحبت متوجه گرمای دستش روی کمرم می

 کنید؟

خواهد که اشک هایم را شود، چقدر دلم یک آغوش واقعی میصدای هق هقم در آغوشش خفه می

 .درونش بریزم و غرق در امنیت و آرامشش بشوم

کند که در میان تار پور موهایم به حرکت در بیاید و نوازشش کنددستانی را طلب میچقدر دلم  . 

شودکند و دمای بدنم معتدل میکم کم قرص کار خودش را می . 

کند روی تخت دراز بکشممحمدیاسین بدون آنکه این رفتار احساسی مرا به رخم بکشد کمک می . 

  .بخوابید فردا پنج صبح باید بریم فرودگاه -
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 .آن لباس تنگ و چسبان مشکی به تنم زار میزند نگاهم به نگاه پر از تمسخر شادی نشست

 .رامین بنظرم این لباس اصال قشنگ نیست -

رامین پوزخندی زد و دستش را پشت کمرم حلقه کرد، سپس زیر گوشم لب زد: اون چیزی که قشنگ 

 .نیست اندام توعه خانوم دکتر

ت از الی لباس زده بیرون وگرنه سلیقه شادی حرف ندارهعین تاپاله شدی همه بدن . 

 .از خودم خجالت کشیدم، شادی باز پوزخند زد، صدای رامین را شنیده بود

کردصدای آهنگ و بوی عطر های قاطی شده با دود حالم را دگرگون می . 

مامین دستش را دراز کرد: رامین زنتو بهم قرص میدی تا یک رقص دو نفره داشته باشی . 

از نگاه هیزش مشمئز شدم، رامین با لبخند گفت: ای بابا این حرف ها چیه ولی فکر نکنم خانوم دکتر 

 .رقصیدن بلد باشه

ندازمامین مستانه خندید: ای بابا خودم راهش می . 

 .باز هم صدای خنده مهمان ها و آهنگ ضرب داری که در حال پخش بود روی اعصابم خط انداخت

ام را لمس کرد احساس کردم جان از تنم رفتهبازوی برهنهدست امین که  . 

لرزدشوم، گلویم خشک است و تنم میبا حالت تهوع و وحشتی عمیق از خواب بیدار می  

کند، کنار تختم خوابش برده بودنفس های بلند و کش دارم نوجه محمدیاسین را جلب می . 

 بهتر شدید شیدا خانم؟ -

زنم: تشنمهلب می . 

گیرد: دیگه داره اذان میشه بعد هم باید بریم فرودگاهک بطری آب مقابلم میسریع ی . 

 .خواب بد دیدم، خیلی بد -

گیرد: چندتا نفس عمیق بکشید من میرم وضو بگیرمدست های گرمش روی شانه های لرزانم قرار می . 

زنم: تو رو خدا از اینجا نریدشود وحشت زده مچ دستش را چنگ میتا بلند می . 

نشیندبدون اینکه خم به ابرو بیاورد کنارم می . 

 شیدا خانوم میخواید تعریف کنید چی خواب دیدید؟ -

ترسمگویم: نه میاندازد و با حالتی مظلومانه میسرم را باال می . 

 . خیلی خب -
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ه آغوشش کنم و با عجله خودم را بدیدن پدرم برایم آنقدر شیرین است که تلخی بیماری را فراموش می

اندازممی . 

 .بابا چقدر پیر شدی من نبودم -

 !بابا با تعجب ابرو باال می اندازد: اوه اوه صدا رو چی کار کردی تو دختر؟

گفت صدایم شبیه به موج خش دار رادیو شده استراست می ! 

دهمشوم و با خجالت سالمی آهسته هم به او میمتوجه حضور برادر محمدیاسین می . 

دهدکند و زیارت قبولی میمودبانه با محمدیاسین سالم و احوالپرسی پرسی میپدر هم  . 

شومبا برداشتن چمدان ها متوجه زمان جدایی مان می . 

کند و مثل برق گرفته ها عقب شوم چمدانم را بردارم دستم با دستش برخورد میهمین که خم می

روممی . 

 .ببخشید حواسم نبود -

کندای بهم طالقی پیدا می نگاه بینمان برای لحظه . 

شودبا شنیدن صدای بابا اتصال نگاهمان قطع می . 

گوید: خب خانوم شاملو امیدوارم همسفر خوبی بوده باشم براتون و محمدیاسین با لحنی دوستانه می

 .راضی باشید از ما

آقاگویم: خدا راضی باشه حاجزنم و میلبخندی در جوابش می  

رومدارم و دنبال بابا به سمت ماشین میرا بر میسپس چشمکی زده و ساکم  . 

پرم: وای بابا جون انقدر دلم براش تنگ شدهبا دیدن رخشم ذوق زده داخل ماشین می . 

گوید: خب بابا جان حاال دیگه این ماشین رو بیشتر ما تحویل میگیرینشیند و میبابا داخل ماشین می . 

گویم: آقا جون آتیش کن که ن و با لحنی داشت مشتی میکنم روی کاپوت ماشین با ضرب زدشروع می

 .بریم خونه حسابی دلم برای ننم لک زده

گوید: تو آدم نشدیبابا با لبخندی محو می . 

و آدم کنهگویم: نوچ خود خدا هم نتونست منکنم و مینیشم را شل می . 

ای که متعلق به ، در واقع خانهرودی مامان بزرگ میزند ولی به سمت خانهبابا ماشین رو استارت می

 .پدر بزرگ بوده و حاال میراث عمو محمود است
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کردیم و سهم سه دنگ آن متعلق به خودمان بود، ولی بابا به ها پیش در آن زندگی میویالیی که سال

 .خاطر کمک به شهاب آن را به عمو فروخت و بعد ازدواج شهاب و ریحانه از آن جا رفتیم

ی این خانه منزل مامان بزرگ بود که راهی جدا به کل خانه داشتیکی از اتاق ها . 

ی مامان بزرگریم خونهبابا چرا داریم می - . 

بابا جون عموت برات گوسفند قربانی و مراسم چاووش خوانی گرفته میگه تو جای مامانمون رفتی  -

 .حج حاال وظیفه داره خودش برات مراسم بگیره

گویم: ولی من خسته بودممیدهم و مینفسم را آه مانند بیرون  . 

 .راستی بابا جان این آقای حسینی هم همسایه مادر بزرگ اینا هستن ها -

بست ته خیابون دیدمبردارش رو توی خونه باغ بن . 

با رسیدن جلوی خانه مامان بزرگ و دیدن جمعیت جلوی در نالیدم: بابا مگه المپیک بودم حلقه گل 

 گرفتید؟

ادریاکاری ها خوشم نمیاز این  . 

 .دخترم ریاکاری چیه این ها رسم و رسوماته -

ای رفتم و از ماشین پیاده شدمچشم غره . 

اش غمگین استکنم چهرهکشد، احساس میمامان اول همه مرا در آغوش می . 

آیندسپس شیرین و ریحان می . 

زنمبینم و از ندیدش پوزخند میشیرین هم کمی آب رفته، شهاب را نمی . 

 .عمو محمود و پسرش مسعود دخترش مریم و داماد هایشان

کنندام از من استقبال میهای عتیقهزن عمو و چندتایی از خاله . 
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زند و زن عمو با همان اسفند در دست مرا به درون خانه راهنمایی عمو جلوی پایم گوسفند زمین می

کندمی . 

ا حفظ کرده وسط حیاط بزرگشان یک حوض آبی با ماهی گلی خانه باغ عمو هنوز معماری سنتی خود ر

ای که از بابا بزرگ به ارث برده بود، پر از های که عمو با سلیقهوجود دارد و دور تا دور حیاط باغچه

  .گل های زینتی و درختچه بود
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 .یک ایوان بزرگ و سه اتاق پذیرایی همراه یک آشپزخانه هم وجود داشت

پسر عمویم، یکی از اتاق ها در اختیار او قرار گرفته بود، اتاق وسطی هم محل بعد ازدواج مسعود 

 .زندگی عمو و زن عمو بود و اتاق آخری که بزرگتر بود حکم پذیرایی خانه را داشت

ی حیاط را باز سازی کردند، تا آقاجان که از دنیا رفت، به اصرار خود مامان بزرگ اتاق گوشه

گی کندمادربزرگ جدا از عمو زند . 

 .یک سوییت کوچک بود با آشپزخانه و سرویس بهداشتی و اتاقی کنارش

افتمبرد با تعجب دنبالش راه میمامان که چمدان هایم را به سمت سوییت می . 

بری اتاق مامان بزرگ؟مامان اینجا چه خبره چرا وسایل منو می -  

کندبدون اینکه جوابم را بدهد در اتاق را باز می . 

شود، نگاهم دور اتاق کوچک دوازده فرش فیروزه ای خودمان وسط اتاق چشم هایم درشت میبا دیدن 

خوردمتری چرخ می . 

ی اتاق چیده شده بودهای فیروزه ای رنگمان هم گوشهراحتی . 

 .ولی از بوفه و میز نهارخوری خبری نبود، البته که در آن یک وجب جا این وسایل گنجایش نداشتند

؟خوای جوابمو بدی چرا وسایل ما وسط اتاق مامان بزرگهنمیمامان  - ! 

دهد: سقف آپارتمان بابا که پشت سرم ایستاده است و به آستانه در تکیه داده به جای مامان جواب می

شه اینجا ساکن شدیمای میخودمون ریزش کرده یک هفته . 

ی عمو؟گویم: اینجا خونهبا تعجب می  

ی گوید: یک دونگ این خونه سهم مادر خدا بیامرز منه، پس خونهو می کشدبابا ابرو دهم می

 .خودمونه

گوید: منصور وقت این حرفا نیست، دختر لباس هاتو عوض کن بیرون زند و میمامان لبخندی تلخ می

 .پر مهمون بخاطر تو اومدن

 !یعنی چی سقف ریخته؟ وسایل دیگه مون کجاست؟ -

اینای شهاب رفتیم خونهخب می . 

رویم، جای تخت مامان بزرگ کامپوتر کشد و با هم به اتاق کوچک کنار هال میمامان دستم را می

 .شیرین را گذاشته بودند و یک دراور که احتماال لباس هایم درونش بود

 .برو یک دوش بگیر لباس هاتو عوض کن بیا بریم مهمون بیرون منتظره -

فتماخواهم حرفی بزنم که به سرفه میمی . 

آوردمامان با عجله به آشپزخانه رفته و یک بسته قزص سرماخوردگی در می . 
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با اینکه نقل مکان کردن یک بارگی خانواده به اینجا عجیب است ولی فعآل خسته تر از آن هستم که در 

 .این باره بحث کنم

آیمگیرم و بیرون میحمام کوچک و با دستشویی مشترک است، یک دوش سرسری می . 

کند گوسفند قربانی شده را ای رفت و آمد مهمان ها و عمو که احتماال دارد به قصاب امر و نهی میصد

رسدچگونه تکه تکه کند از بیرون به گوش می . 

که با موهای خیس و حوله به تن وسط اتاق کوچکی که حاال پر از خورد از اینمامان با دیدنم حرص می

اموسایل هم شده نشسته  

ضعیت سرماخوردگی که داری اینجا لخت و عور نشستی چرا؟با این و - ! 

 !خونه خیلی خسارت دیده؟ -

کند: برو موهاتو خشک کنمامان به وضوح از بحث فرار می . 

گذارد: اینا رو هم بپوشسپس یک دست لباس مقابلم می . 

ا طیف رنگ اندازم یک پیراهن بلند سرمه ای با دور دوزی طالیی و شالی بنگاهی به لباس ها می

 نزدیک: مگه عزا داریه؟

 .خیر سرت از زیارت اومدی دخترم -

گذارم از داخل کمد بهم ریخته یک پیراهن حریر آبی آسمانی و شال هم رنگش بر لباس ها رو کنار می

این یک مسئله شخصی،  دارم:. قربونت برم قرار شد تو نحوه لباس پوشیدن من دخالت نکنید،می

به خودش مربوطهاعتقادات هرکسی هم  . 

 .آدم های اون بیرون حق ندارن منو به خاطر پوششم قضاوت کنن

 .در ضمن این لباس کامال مناسبه فقط رنگش روشنه

کندپاشد و دیگر بحثی نمیلبخندی به رویم می . 

کشمموهایم را با کمک شیرین سشوار می  . 

 .بوی خورشی که زن عمو بار گذاشته کل حیاط را گرفته

دخترش و سمیرا عروسش کمک دست ایستاده بودندمریم  . 

گویم: برو به زن عمو کمک کنروم و میای به شیرین میچشم غره . 

 

روم، مریم و من در گذشته صمیمت خاصی داشتیم، همین طور عروس عمو سپس به سمتشان می

مسعود در گذشته سمیرا اما بدگویی های ریحانه و شایعه های بی اساسش که مدعی شده بود، من و 

 .بهم عالقه داشتیم باعث شد رابطه صمیمانه ما بهم بخورد
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ایستم، از بچگی او را همچون مادرم دوست داشتم و دارم و بیشتر ناراحتی ام بابت کنار زن عمو می

 .رفتن از ویال دوری از خانواده عمو بود

 .سالم زن عمو قربونت برم چقدر زحمت کشیدی -

زند: وای حاج خانوم شیدا جلوی در شلوغ بود نتونستم بیند با ذوق اسمم را صدا میا میمریم که مر

 .ببینمت

کشد:  چقدر عوض شدی ابروهات پر شده شبیه اون روزا سپس با آن شکم قلمبه مرا در آغوش می

جا بودیشدی که این . 

پاشدزن عمو هم با محبت لبخندی به رویم می . 

روداهی دلخور زیارت قبولی گفته و از کنارمان میولی سمیرا همچنان با نگ . 

 !وا مریم عروس تون چشه؟ -

گوید: ولش کن اون رو سیم پیچیش  قاطی داره، البد حسودی مریم نیم نگاهی به سمتش انداخته می

 .کرده تو جای مامان بزرگ رفتی حج و حاال بابام برات مراسم گرفته

ت؟ی ما عجوبه اسپس اینم مثل ریحانه -  

 اگه بدونی چه لوس بازی هایی در آورده، 

دونم چرا االن ساکته و یک گوشه کز کردهفقط نمی . 

گوید: خب با اون وضعیت شهامریم با ناراحتی می ... 

زند: دخترا غیبت نکنید، مخصوصا شما حاج خانومای به پهلوی مریم میزن عمو سقلمه . 

گذارم: فندق خاله چه طوره؟میشوم، دستم را روی شکمش پیگیر ادامه بحث نمی  

شودخندد، همان لحظه مسعود با یک جعبه میوه وارد حیاط میمریم می . 

شد ندیده بودمشبرد، بعد از دعوای سمیرا و من دو سالی میبا دیدنش برای یک لحظه ماتم می . 

ام از به خاطر جداییی فامیل  آورد و من از آمدن به خانهبیشتر اوقات بابا مامان بزرگ را به خانه می

زدمرامین سر باز می ... 
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ی گذشته حاال هیکلی مردانه و چهارشانه پیدا کرده بود و موهایی که مسعود الغر مردنی و رنگ پریده

چسباند به کف سرش را رو به باال داده بودبه قول شیرین با آب قند می . 

 به سمیرا خانم که این ماست چکیده کت اسپرت و شلوار لی تنش هم از عجایب خلقت بود، باریک هللا

 .را آدم کرده بود

پرسد: ریحان کجاست مامان؟دهد، سپس از زن عمو میبا دیدنم خیلی متین و مردانه سالم می  

کند به اتاقش: قهر کرد رفت تو اتاق دوبارهزن عمو اشاره می . 

رومکند که من هم از ترسش چند قدمی عقب میمسعود چنان اخمی می . 

نالد: داداش تو رو خدا تو پذیرایی پر مهمونهگیرد میمریم با التماس آستین پیراهن مسعود را می ... 

 

 .مسعود سبد میوه ها را گوشه حیاط گذاشته با خشم به سمت پذیرایی می رود

شودو ذهن من دوباره پر از معما های مختلف می . 

عالمت سوال زندگی من استاینکه چرا شهاب در بین مهمان ها نیست بزرگترین  . 
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رودمسعود با عصبانیت به داخل اتاق مشترکش با سمیرا می . 

منم با همراهی مریم وارد پذیرایی بزرگ ویال شدم و با تک تک مهمان ها سالم و احوالپرسی کرده یک 

نشینمگوشه می . 

دونی چرا شهاب ما نیومده؟مریم تو می -  

کند نکند اتفاقی برای برادرم افتاده؟مین نگرانم میشود، همریم کمی دستپاچه می  

 .احتماال درگیر کار هاشه ریحانه که هست -

 .ریحانه هم یک گوشه بغ کرده انگار کشتی هاش شکسته -

 سخت نگیر عزیزم تعریف کن مکه چه خبر آب زمزم آوردی برامون؟ -

 قبرستان بقیع رفتی آب و هوا چه طور بود؟

یدی بود امیدوارم تو هم بریخوب بود تجربه جد - . 

دادنبود شهاب برایم یک عالمت سوال بزرگ بود نگران شده بودم و هیچ کس جوابم را درست نمی . 
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کندشیرین با سینی حلوا از مهمان ها پذیرایی می . 

گویم: وا خواهر مگه من مردم حلوا میدیبا تعجب نگاهی به شیرین می اندازم و می . 

خندداش را بگیرد و بلند میخنده تواند جلویمریم نمی . 

گوید: نذری منه شیدا جونکشد و میریحانه که یک گوشه نشسته آهی می . 

رسیدم با این نذری دادنش انگار من مردم که اگر حالش درست و حسابی بود، حتماً به خدمتش می

دهدنذری حلوا می . 

 .دستت درد نکنه ریحانه جون -

شومنگرانی کالفه می کند و من ازریحانه بغض می . 

گویم: میگی اینجا چه خبره یا دارم و با خشم میرسد مچ دستش را نگه میشیرین که جلوی من می

 .خودم دیوانه بازی در بیارم و بفهمم

اندازندشیرین و مریم نگاهی معنی دار بهم می . 

 شیرین بگو دیگه ریحانه چرا نذری داده؟ اینجا چه خبره؟ -

گیرد: آروم باش شیدا میگم تو جمع نمیشه گفتمیمریم دستم را  . 

آیمکند و من با حرص برایش چشم ابرو میشیرین با آزاد شدن دستش فرار می . 

کردندکرد و مامان و بابا یک گوش در حیاط پچ پچ میگذرد، شیرین پذیرایی میمهمانی به کندی می . 

شدیدی داشتم و چند باری نزدیک بود از  جوشید حالت تهوعاز نگرانی دلم همچون سیر و سرکه می

آمدحال بروم اوضاع عجیب بنظرم افتضاح می . 

 

 

اندآخر شب است و مهمان های دور باالخره رفته . 

با دیدن ریحانه که در اتاق ما به خواب رفته و مامانی که با چشم های خیس یک گوشه نشسته اشک 

شودریزد دیگر طاقتم تاب میمی . 

 

شستن ظرف ها با آب حوض استشیرین مشغول  . 

کشمت خودم فقط گیرم: شیرین به خدا قسم دوباره فرار کنی میروم و دستش را میباالی سر شیرین می

 وایسا و بگو چه اتفاقی برای شهاب افتاده؟

 ریحانه چرا وسط اون اتاق خوابیده مگه خونه نداره؟
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پیچدنی صدای بدی در حیاط میزنم با افتادن سیبا خشم دستم را زیر سینی ظرف ها می . 

کنندبابا و عمو محمود از روی ایوان با تعجب نگاهم می . 

نالم: یکی تون محض رضای خدا حرف بزنه شهاب کجاست؟بی طاقت از وضعیت پیش آمده می  

 

۱۱/۱۴  
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گوید: شهاب االن زندانه خیالت راحت شد؟کند و با لحنی سرد و جدی  میبابا مداخله می !! 

 .من به همه گفتم بهت نگن تا چند روز که از سفر برگشتی خستگی در بکنی

 ...اما انقدر سرک کشیدی که متوجه شدی

کنمبرای یک لحظه به گوش های خودم اعتماد نمی . 

نگاهم بین مریم که یک گوشه نشسته و سمیرا و مسعود که از ایوان شاهد مکالمه ما هستند چرخ 

خوردمی . 

م؟ چرا زندانه چه بالیی سرش اومده؟دروغ گفتید به -  

اندازدکشد و با درماندگی سرش را پایین میبابا دستی میان موهایش می . 

آید: شهاب و برادر زنش دهد. این بار خود شیرین به حرف میعمو هم سری به نشانه تاسف تکان می

فروخته هم غیر  باهم شریک شدن سر یک زمین، طرف شون کالهبردار بوده اون زمینی که بهشون

 .قابل خرید و فروش

 .شهاب برای شراکت تو این زمین کل سرمایه شو باخته به اضافه دو سه میلیارد بدهی که رو گردنشه

 بهت زده برگشتم عقب: بردار زنش؟ با برادر ریحانه یعنی رامین شریک شده؟

ک شده است و حاال با ای مستانه، برادرم با دشمن خواهرش شریزنم سپس قهقههپوزخندی عصبی می

 .همین بی فکری تا گردن در باتالق فرو رفته

 با کسی شریک شده که زمانی به بدترین شکل ممکن خواهرش را چزاند و به قهقرا پرت کرد؟

بردشد و زن عقدیش را به هر قبرستانی میبا رامینی که ناموس سرش نمی ! 

 با این مرد شریک شده؟

ریزدگذارد و اشک میتانه در میمامان با خجالت سرش را در آس . 
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جا رفتیم حاال باز به خاطر او کنند، روزی به خاطر او از اینزن عمو و مریم با ترحم نگاهم می

گردیمبرمی . 

شوم، به خاطر ریحانه عروسیش با مریم را یاد بی حرمتی های شهاب که به آن ها میفتم شرمنده می

اینجا رفتبهم زد و با بی حرمتی به عمو از  . 

بعد ریحانه آنقدر سوسه آمد تا روابط پدر و عمو تیره و تار شد و بابا نصف سهمش را به عمو 

 .فروخت

 با چه رویی دوباره به این خانه برگشته بودیم؟

 خونه واقعاً خراب شده یا به خاطر شهاب فروختن؟ -

بود و ریحانه هم تو این شرایط  گیرد: شیدا جون آروم باش ببین شهاب کنج زندانشیرین بازویم را می

  ...باردار

گویم: لعنت بهتون لعنت دو هفته نبودم چه گهی زدید به زندگی مون مگه فقط شهاب با فریاد می

 پسرشونه، پس تو چی من بدبخت چی؟

لرزد و دندان هایم بهم چفت شده استنشینم، بدنم. میای از حیاط میبا خشم گوشه . 

ام هم تجربه کردهاین حمالت عصبی را قبال . 

آیدرود، با دیدن ریحانه پشت پنجره خونم به جوش میپرده اتاق کنار می . 

خواهم به سمتش بروم و به خاطر بدبختی هایی که او و برادرش مسببش هستند هر چه خشم دارم می

 . بر سرش خالی کنم

زند: آروم باش شیدا چنگ می خواند و دستم راکنم مامان فکرم را میبه سمت در خانه که پا تند می

 .جون

 .چیو آروم باشم مامان این سلیطه هفت خط از اول  پا گذاشتن به زندگِی ما فقط بدبختی آورده -

دادی شهاب االن کنج زندان زدی و انقدر اُرد نمیشکنم ریحانه، اگه تو حرص نمیقدم نحست رو می

 .نبود

شترشود و خشم من بیصدای هق هق ریحانه بلند می . 

گوید: آروم باش شیدا ریحانه حامله است گناه گیرد و میکنند، بابا بازویم را میبابا و عمو مداخله می

 .داره

گویم: گناه رو برادر من داشت، من داشتم نه این بد قدمزنم و با خشم میمحکم توی صورتم می . 

گویددهد و ال اله اال هللا میعمو تسبیح در دستش را چرخی می . 

 .تو امروز از حج اومدی عمو جون، ثواب سفرت رو خراب نکن -
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شودگیرد، لرزش تنم بیشتر میبابا و عمو دستانم را می . 

 .بعد آن شب شوم این حمالت عصبی گریبان گیرم شده بود

دریای رود و چشم هایم دو جفت دانم فشارم در چنین شرایطی باال میکنم، میدندان هایم را بهم چفت می

شودخون می . 

شود و لرزش هایم آشکاربا فکر به مصیبتی که سرمان آمده بیشتر و بیشتر خشمگین می . 

آیدبندم، نفسم به سختی باال و پایین میچشم هایم را می . 

بردی عمو میبابا من را به سمت خانه . 

آیندمریم و مامان با نگرانی پشت سرم می . 

گیرد: الهی بمیرم مادر چی شدیبغض دستم را مینشینم، مامان با یک گوشه می . 

آید: مریم اون دستگاه فشار رو بیار ببینم دختر عمو چی شدهصدای امیرعباس شوهر مریم می . 

آید امیرعباس رشته فوریت های پزشکی زن عمو جلو تر از او دستگاه فشارسنج را آورد، یادم می

 .خوانده و کارمند آمبوالنس است

گوید: چیزی نیست فشار یکم باالست ولی عصبیهرم را گرفته و میبا سرعت فشا . 

 .لطفاً دورش رو خلوت کنید یکم آرامبخش بزنه آروم میشه

گوید: داری تو وسایلت آرامبخش؟مریم با صدایی بغض آلود می  

دهدامیرعباس سری تکان می . 

رص آلپرازوالم دارم بیارید خوام، تو کیفم یک قگویم: آرامبخش نمیآورم و میدستم را باال می

خورممی . 

 

 

گوید: عزیزم همینجا بخواب امشب رو مریمم کند و با مهربانی میزن عمو رخت خوابم را پهن می

 .امشب شوهرش شیفته قراره پیش ما بمونه
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زنم و قبول میکنم، راستش توان رویایی با پدر و مادرم را ندارم از دستشان حسابی لبخندی کم جان می

ی هستمکفر . 

توانم با او زیر یک سقف زندگی کنمعلت دیگر نرفتنم هم وجود ریحانه است چه طور می . 

ای که االن محل زندگی مسعود هم خانه عمو بزرگ است، یک هال بزرگ و دو اتاق خواب دارد خانه

 .هست به همین اندازه و دو سه برابر سوئیتی است که خانواده ام در آن ساکن هستند

 سهم خودش را به عمو فروخت تا با نصف پول آن سر و سامانی به زندگی شهاب بدهد هم پدر قبال

 .راهش را از برادرش جدا کند

 .حاال کارش به جایی رسیده بود که باید در یک سوئیت کوچک سرایداری در خانه برادرش زندگی کند

ی حکم همان مورچه و کله پاچه رسید، ولالبته نصف آن سوئیت هم ارثیه مامان بزرگ بود که به ما می

 .را داشت

کندمریم با شکم برجسته به سختی در در فاصله یک متری من تشکش را پهن می . 

شد از هم دیگر جدا کرد هر شب و روز داند من در شب عادت لگد زدن دارم، زمانی منو مریم را نمیمی

 .کنار هم بودیم

خاطر من وارد این رشته شد و آن قدر خواند تا از من  ای به رشته تجربی نداشت و بهمریم حتی عالقه

 .عقب نماند

 .سالگی که جواب کنکور آمد آنقدر ذوق زده شدیم که از شدت خوشحالی اشک ریختیم ۱۸

پزشکی و او پرستاری یک دانشگاه قبول شده بودیم بلکه بخاطر اینکه نه فقط به خاطر اینکه من دندان

 .باز هم همراه هم بودیم

گفتی کمکت کنممی - . 

زند، در دلم اعتراف میکنم شهاب الیق این دختر نبودلبخندی آرامبخش می . 

 .اشکال نداره دیگه کم کم باید به خودم فشار بیارم تا این هفته تموم بشه -

ی دیگه زایمان داری؟دو هفته -  

 .آره دکترم این طور گفته -
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البته هیکل مسعود درست شبیه عمو شده ولی چهره مریم و مسعود هر دو شبیه زن عمو هستند، 

 .مادرش را دارد
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ای تیره و بینی صاف و قلمیصورت هایی مناسب و بیضی موهایی خرمایی و روشن چشم های قهوه . 

خوردم، هر چند بینی خودم هم زیاد بد نبود و فقط شبیه همیشه حسرت بینی عروسکی مریم را می

 .چکمه کفش بیرون زده بود

ایم را تسلیم تیغ جراحی کردمر حال عاقبت بینی چکمهبه ه . 

 

 

 مریم امیرعباس خیلی خوشحاله؟ -

گوید: اره کل اتاق بچه رو اسباب بازی کرده هر روز دست کشد و با ذوق میمریم روی پهلو دراز می

 .پر میاد خونه

طوری مهربون و  شی همیشه اینکنم: چه خوب تو مامان میزنم و با محبت نگاهش میلبخندی می

 .دلسوز بودی

 آره خب. تو از سفرت بگو، ببینم اونجا کسی رو تور نکردی؟ -

زنم، یعنی ممکن بود دوباره ببینمش؟با یادآوری محمدیاسین لبخندی عمیق می  

گذاشت درست پاساژ گردی کنممن اون جا یک آقا باال سر داشتم حتی نمی - . 

 

گوید: چی چی زود باش تعریف کن کشد و میبه طرفم می شود، سریع خودش راچشم هایش درشت می

 منظورت چی بوده؟

 .قبل رفتن به سفر به خاطر قوانین عربستان، با یکی از هم کاروانی هام صیغه شدم -

 .آخه سفر حج بدون محرم نمیشه

کنمکنم دارم ماجرای عشق و عاشقی برایش تعریف میکند که حس میآنچنان ذوق زده نگاهم می  . 

 .خب صیغه کردیم و اونجا به خاطر اینکه مراقبم باشه هم اتاق شدیم -

 ببینم پسره چه طور بود؟ تونستی مخش رو بزنی؟ -

 .پسره خوب بود ولی من دلی برای مخ زدن نداشتم -

نشیند: خاک عالم تو سرت با یک پسر هم اتاق شدی و مخش رو نزدی؟مشت محکمش روی بازویم می  

لش چی بود؟راستی اسم و فامی  

 .محمدیاسین حسینی منفرد -
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های گوید: سید حسینی ها؟ حجرهنشیند، سپس با چشم هایی بهت زده میمریم سیخ سر جایش می

 !پارچه دارن؟

شناسی شون؟اره به گمونم می -  

  !همین پشت ویالی ما یک ویال دارن، تو محل کیه که نشناسه این ها رو؟-

بزرگ خانواده پلیسه تازه فرزند شهیدن اون های دیگه هم همه سر شناس خانواده معتبری هستن، پسر 

 .هستن

شناسه سید روی معروف تو بازار دارن. بابا خوب میچندتا فروشگاه پارچه ! 

 .تو با سید رفتی؟ وای من فقط یک بار محرم پارسال تو تکیه دیدمش خیلی جدی و بداخالقه

داخالق نبود فقط یکم جدی بود، تازه فرزند شهید نبود گفت فکر کنم اشتباهی گرفتی، محمدیاسین ب -

 .پدرم ده سال پیش مرده

 .نه بابا درست گرفتم، پدرشون جانباز جبهه بود حاجی سید معروف تو محله و بین بازاری ها -

شیمیایی جنگ بود، ده سال پیش به خاطر سرطان ریه از دنیا رفت و همین باعث شد شهید حساب 

 .بشه

پسر هاش هم پلیسه، یکی دیگم باز یک پستی داره فراموش کردم جدا از اون فروشگاه های یکی از 

کننپارچه رو هم دارن اداره می . 

گویم: اوپس پس شاه ماهی توی تورم بوده و از دست دادمبه شوخی می  . 

گوید: یه همچین چیزیگیرد میمریم که حرفم را جدی می . 

 !ببینم مهلت عقدتون تموم شده؟

 .نه تا ده روز دیگه هم هست -

درخشد: وای جونم پس هنوز محرمی بهش؟چشم های مثل گربه ها می ! 

ببین اون ها یک خیابون باال تر ما ویال دارن خونه شون مثل ما سنتی نیست من برای جلسه های قرآن 

 . رفتم یکی دو بار

 .فردا یک بهونه پیدا کنیم بریم دور برش شاید هنوز فرصت باشه

کند: چیزی شده؟خندم، مریم گیج نگاهم میصدایی بلند می با  

جا برم عزیزمنه فقط من فردا احتماال از این - . 
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صبح است و مطمئنا تا به االن مامان و بابا متوجه  ۸ام ساعت ی پرند ایستادهبا یک چمدان جلوی خانه

اندرفتنم شده . 

آنان ندارم به جای اینکه سیلی نثار شهاب بی غیرت کنند  شوند من دیگر حرفی بابه درک که نگران می

ای برایش خانه فروختند و کمک جمع کردندکه چرا با رامین شریک شده . 

دانیم چه اتفاقاتی در بین مان رخ داد که من حتی حاضر به البته حق دارند چه کسی جز من و او می

ستاد و جوری وانمود کرد که گویی من او را دیدن دوباره رامین نشدم و او حلقه ازدواجش را پس فر

 نمیخواهم؟

کنم به افکار مشوشم پایان بدهمکشم و سعی میآهی عمیق می . 

دهد: حاج خانم شیدا شاملو؟شود پرند با دیدنم بهت زده به در تکیه میدر خانه باز می  

نالم: گمشو اون طرف پرندبا بی حوصلگی می . 

کردم آب زند: وایییی خدا لعنت کنه دختر کجایی تو فکر میگوشم زنگ میاش در صدای فریاد خوشحالی

 .توبه ریختی رو سرت و این طرفا پیدات نمیشه

بوسد: لعنتی چه شبیه بچه مثبت ها شدیکشد و پشت هم صورتم را میسپس محکم در آغوشم می . 

شیزنم: برو اون طرف آنفوالنزا گرفتم مریض میبه سختی پسش می . 

باال خره آنقدر این دو هفته دلتنگت بودم، زنگ زدم شیرین تون گفت تو برگردی هم سمت من  بیا -

شهپیدات نمی . 

دونست تو کفتر جلد خودمیگوید: نمیزند و میچشمکی می . 

گویم: جای وراجی بیا کمک کن بیارمش باالآورم و میچمدانم را داخل خانه می . 

گوید: نه بابا این چیه؟میاندازد و نگاهی متعجب به چمدان می  

دمدسته تبره بیا کمک کن بهت میگم. نترس نیومدم مفت بمونم پول اجازه این ماهت رو می - . 

اش به سختی افتادهدانم به خاطر باال رفتن اجاره خانهکند، میچمدان را بلند می . 

 بابا خانوم دکتر دست و دلباز شدی! چی شده از خونه در رفتی؟ -

کنمنبود که در برم پرند، بیا کمک کن اعصابم داغونه بعداً برات تعریف می ایخونه - . 

 

شوم، دخترک اصفهانی که ظاهراً برای دانشگاه به تهران آمد ولی باطن وارد سوییت نقلی پرند می

 .کارش فرار از خانه پدری و سختگیری هایش بود
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کرد و دانشجوی نصف و نیمه ایشی کار میدر دورهمی های دوستانه با هم آشنا شدیم، در یک سالن آر

 .معماری بود

 .خب خوشگل خانم کدوم اتاق ها رو میخوای طبقه باال یا پایین -

 کم زر بزن همخونه قبلیت کجا جاش بود؟ -

  .واال اینجا کال یک هال داره یه آشپزخونه در نتیجه این تخته خالی کناری در اختیار شما قرار میگیره -

تمیزم دارم االن میارم برات وسایلت رو بذاریک جا لباسی  . 

 .نگفتی چی شده اومدی کلبه فقیرانه ما، ماه پیش که هرچی بهت گفتم بیا اینجا گفتی مامانم بابام

کردم مامان و بابام زنم: از بس که خر بودم پرند، فکر مینشینم و پوزخندی به حماقتم میروی تخت می

فهمیدم کجای کارمطرف منم امروز بعد دو هفته  . 

 او مسئله داداشت و برادر زنش؟ -

گفت برادر زنشدانست من از شنیدن اسمش هم نفرت دارم برای همین میپرند خوب می ! 

 .یک جورایی همینه، ولش کن حرفش رو نزنیم -
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مچرخانکند و من نگاه غمگینم را به پنجره سوییتش که سمت خیابان باز است میپرند سکوت می . 

ی تو همین پنجره رو نداشت آدم خفه میشداین کلبه - . 

گویدزند و میخیالی میپرند به تبل بی : 

ده تو این پنت هاوس من سیگار دود کنیجون می . 

لبخندی مصنوعی روی لب دارم، تلخ است و دردناک ولی پرند همین را به حساب دل خوشی من 

دهدگذاشته به لودگی ادامه می . 

دختری با قد متوسط هم قد و قواره خودم، موهای بلوند و صورتی الغر استپرند  . 

دانم شمار کند و خوب میجوانا و حیشیش مصرف میغیر از سیگار گاهی شیطنت به خرج داده ماری

 .دوست پسر های رنگ و وارنگش از دستش در رفته

دهدبه او مییک غم عمیق ته توی چشم های سیاهش النه کرده که معصومیت خاصی   . 

رود و مشغول صحبت با فرد پشت ای میشود دل از پنجره کنده به گوشهصدای موبایلش که بلند می

شودتلفن می . 
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 .نگاهی به گوشی موبایلم و بی شمار زنگ های اعضای خانواده می اندازم

 .فقط جواب پیامک مریم را میدهم که باردار است و نگرانی برایش سم

ی از دوستانم هستم و نیاز به استراحت دارمی یکاینکه خانه . 

کشمسپس موبایل را خاموش کرده روی تخت نه چندان نرم دراز می . 

 .این استرس های چند روزه حالم را خراب تر کرده

رومشود و بیخیال دور و برم برای لحظه ای به خواب میپلکم کم کم گرم می . 

کنمرند را نگران میگویم و پهرچند تمام مدت در خواب هزیان می . 

کنماما بعد چند روز استرس اولین خواب آرامم را تجربه می . 
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نالم: چی شده مریم  زنم و میآید، عصبی چنگی به موهایم میصدای هق هق گریه مریم از پشت خط می

 اتفاقی برای خودت و بچه افتاده؟

 .نه شیدا تو کجا گذاشتی رفتی؟ نگرانت شدم -

مامانم دلشون گرفت، بیا خونه حداقل پیش ما باشبابا و  . 

 .اینجا اوضاع خیلی خوب نیست همه نگران شهاب هستن حاال هم تو

زند گفتم: کسی اونجا به فکر من نیست مریمام را فریاد میبا لحنی که  دلخوری . 

دهمزنم و نفسم را کالفه بیرون میپوزخندی می . 

شدند که تمام حواسشان پی شهاب خان بود و نجات اومیام نگران مثال باید االن خانواده . 

ریم دنبال کارای شهاب آب پاکی را روی دستم ریختصبحی شیرین با گفتن می . 

ی این ها یعنی خیانت نا بخشودنی خانواده به منکار های شهاب یعنی کارهای رامین و همه . 

ی پرند نه خطر دارد کنم مدتی ماندن در خانهکنم توجیهش دهم و سعی میجواب مریم را با مالطفت می

 .و نه اشکالی

قول میدهم جواب تلفن های او را حداقل بدهم و بعد در میان بغض و ناراحتی مریم گوشی را قطع 

کنممی . 
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گوید: دختر عموت زند با تمام شدن تلفنم میای و شلوارک در هال چرخ میپرند با یک تاپ آستین حلقه

 بود؟

گفت زشت شده اینجوری رفتیکرد که بیام اونجا میی گریه میآره طفل - . 

زمینی فقط هیکل دهد: چه با احساسه، اون شیرین تون که مثل گونی سیبپرند تای ابرویش را باال می

 .گنده کرده

کوبید اینوگویم: منم اون موقع ها مثل شیرین چاق بودم، رامین تو سرم میبی حواس می . 

زندیخته بلوندش را با کالفه کنار میپرند موهای بهم ر . 

اش خندیده تو رو مسخره کردهببخشید منظورم این نبود، رامینم به گور پدر نداشته - . 

اد ولی پاشو برو پیش این دکترای دونم این حرفها سوسول بازیه و به تریپ شخصیت مون نمیببین می

نند که اسم این رامین رو از یادت ببرهروانشناس و روانپزشک بگو هیپنوتیزمی چیزی روت اجرا ک . 

بینی یا تو روز بهش فکر تو ظاهراً اون و فراموش کردی ولی باطنش اینکه هر شب کابوسش رو می

کنیمی . 

ش چرند و پرندهروم: اینا همهبی حوصله به سمت آشپزخانه می  . 

خفت گیری و تجاوز حالش حاال تو اسم ما رو مسخره کن ولی یکی از دخترای اکیپ سر یک ماجرای  -

 . نا فرم شده بود رفت پیش همین روانشناس و خودش رو درمان کرد

کنم: تجاوززیر لب زمزمه می ... 

 

ی سارا مجدای واسه مهمونی خونهشب پایه - . 

ی سارا اغلب کوچک و خودمانی بود، مثال چندتا از دختر پسر های پایه که خالف مهمانی های خونه

است سنگینشان سیگار . 

آید آب و هوای تازه کنم و یک جایی خشمم را تخلیهبدم نمی . 

پرسم: مثل همیشه مهمونی کوچک و خودمونی یا پارتی گرفته؟می  

کنم خودمونی باشه، آخه داره شیرینی نامزدیش با عماد رو میدهدونم فکر مینمی - . 

- تخیله کنمم رو جا انرژیام سر رفته، دلم میخواد یکخوبه بدجوری حوصله . 

گردی باشگاه؟پس برای شب بریم، من میرم سالن تو کی برمی -  

 .با زری صحبت کردم، تا آخر این ماه رو بهم مرخصی داده. برای شروع ترم جدید میرم -
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کنمدارم و مزه مزه مییک گیالس آب پرتقال بر می . 

 .مهمانی بر خالف انتظار من شلوغ و پر سر وصدا است

مجد بعید است همچین بریز و بپاشی از سارا . 

گفت: نامزدش اعماد این مراسم را ترتیب دادهالبته پرند می . 

 .پرند و دوست پسرش که اسمش را حتی به خاطر ندارم وسط مجلس مشغول رقص و پایکوبی هستند

ی حوصلهخورند، ولی من حال آن طرف هم چندتا از بچه های اکیپ دوستی مان جمع هستند و پیک می

 .شان را ندارم

 .شاید اولین باری است که از آمدنم به این جای شلوغ و پر سر و صدا پشیمانم

خواهد که مدتهاست گم کردهدلم آرامشی را می . 

امیک پیراهن مشکی با آستین تور به تن دارم ولی مثل همیشه آرایش کاملی روی صورتم نشانده . 

کندجی آهنگ جدیدی پلی میرود دیصدای دست و جیغ مهمان ها که باال می . 

 .یک آهنگ تند و ضرب همراه رقص نور

آیند، یکی از بچه پولدار های گروه بود که وقتش را همیشه در مهمانی و وحید و سارا به سمتم می

گذراندسفر های دست جمعی می . 

شد برای شروع رابطهیک جورایی شبیه خودم بود، برای همین زیاد پا پیج من می . 

دهیم و سالم احوالپرسی میکنیمآید با هم دست میسارا که جلو می . 

شود، دستش را به عادت همیشگی درون جیب هایش فرو برده و نگاهی بعد رفتن او نوبت وحید می

 .مهربان دارد

 .چه طوری شیدا شنیدم سفر زیارتی بودی -

 .مثل همیشه عادی و معمولی جوابش را میدهم: ممنون وحید

طوری مثل همیشه تو پارتی ها میشه پیدات کردتو چه  ! 

 .اینو بگو که مثل همیشه تنهام -

بندم، این پسر زیادی سمج استچشم هایم را با خشم می . 

 .وحید منکه بهت گفتم آمادگی ورود به رابطه جدید رو ندارم.حداقل فعال ندارم -
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اندازم قد متوسط و هیکلی مناسب ش میآورد، نگاهی گذرا به تیپ و قیافهدستش را تسلیم وار باال می

تیپ تر داشت، صورتش هم کامال معمولی بود ولی همیشه با پوشیدن لباس های مارک خودش را خوش

داداز چیزی که بود نشان می . 

کنماوکی شیدا درک می - . 

گوید: اعماد این برنامه رو ترتیب دادهاندازد و مینگاهی به عماد می . 

پارتی بچه ها برن تو اتاق و هر دختر و پسری با رل خودش بخوابهآخر شب قراره تو  . 

شود، در مهمانی های سارا هیچ وقت از این خبرا نبودچشم هایم درشت می ! 

گرفتآورم: سارا هیچ وقت اینجور مراسمی نمیفکرم را به زبان می . 

به پرند بگو با هم بریم دور  ریزی اعماده. اگه دلت نمیخواد تا آخر شب بمونیآره گفتم که برنامه -

 .دور

ای برای آخر شبم ندارمگوید: منم تنهام برنامهزند و مینیش خندی می . 

کردم ساده نیستشوم از اینکه زودتر فهمیدم این مهمانی آنقدر ها که گمان میخوشحال می . 

شرکت در پارتی های ای به شرکت در کثیف کاری های این چنینی ندارم، همیشه اوج خالفم اصال عالقه

ام استکوچک و سیگار کشیدن بوده، س.س پارتی جز خط قرمز های همیشگی زندگی . 

خواهم مهمانی را ترک کنمدهم میروم و به او اطالع میبه سمت پرند می . 

گوید: اه برو خودت شود و با صدایی خمار و کشدار میپرند آنقدر مست است که متوجه حرف هایم نمی

ا ساسان راحتم فعالتنها من ب . 

بوسدساسان دوست پسرش بالفاصله بعد این حرف پرند لب هایش را می . 

رومشود، به سمت وحید میصورتم از انزجار جمع می . 

کندش را باز میزند و در سانتافهمنتظرم ایستاده لبخندی جذاب می . 

 .هرچند حوصله خودش را ندارم ولی عاشق ماشین مدل باالیش هستم

شویم: کجا بریم؟ماشین می سوار  

گفت با هم زندگی میکنیدپرند می - . 

 .چند روزی میشه، حوصله آلونک پرند رو ندارم -

برمت بام خوبه؟می -  

رویمدهم و با هم به سمت بام میسری تکان می . 
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شومبا صدای زنگ آیفون از خواب بیدار می . 

ظهر است ۱۲اندازم، ساعت نزدیک هی به موبایلم میچرخد، نگانگاه خمارم دور تا دور سوییت می . 

شب بام تهران بودیم ۲پرند هنوز برنگشته و من و وحید تا نزدیک  . 

 .شام خوردیم و مثل دوستان عادی از هر دری حرف زدیم

باز صدای زنگ خانه میآید و من آنقدر گیج و خسته هستم که بدون اینکه روی تاپ مشکی آستین 

رومیا شالی بیاندازم به جلوی در خانه می توری دارم لباس . 

شودبا دیدن مامور خانم پلیسی و سرباز کناریش برق از چشم هایم بلند می . 

گیرم: س...سالمبی اختیار لکنت زبان می . 

 .پلیس زن با صدای سرد و خشک میگوید: منزل پرند هاشمی

افتاده؟دهم: بله من همخونه پرند هستم اتفاقی براش سری تکان می  

 .خیر ما باید خونه رو بگردیم در ضمن  همراه ما باید بیاید اداره -

گویم: چیزی شده سرکار پرند رو دیشب گرفتید؟گزم و بهت زده میلبم را می  

گذرداین اولین فکری است که از ذهنم می . 

 .بفرمایید خانم عجله داریم -

 خونه رو برای چی بگردید حکم دادگاه هم دارید؟ -

ران چندتا شیشه مشروب زیر کابینت هستم و دردسری که ممکن است برای من و پرند درست شودنگ . 

دهد و میفهمم ماجرا جدی تر این حرف هاستپلیس زن در را هل می  . 

ای رنگی که به دستم میآید را روم و با سرعت شال و مانتوی سرمهبه سمت چمدان لباس هایم می

پوشممی . 

کندشوم دستانم عرق میه را می گردند، نگران تر میچند سرباز همه خان . 

گیرم که درد دسترس نیستدارم و شماره پرند را میگوشی موبایلم را بر می . 

اش را بگردندشد نه اینکه بیایند خانهپس حتما گرفته بودنش، ولی نهایتاً باید با یک تعهد آزاد می . 

است؟زنم این چه مصیبتی عصبی موهایم را چنگ می ! 

شومناچار همراه مأموران آگاهی راهی اداره پلیس می . 
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ریزدبرد، با دیدن فضای آنجا حال و هوایم بهم میمأمور زن مرا به اداره آگاهی می . 

گیرمشوم حس بدی میقبال یکی دو بار پایم به اینجور مکان ها باز شده ولی باز هم وقتی وارد می . 

اش صالحی استرند، مرد چاق و کلچی که پشت میز نشسته و نام خانوادگیبمرا به دفتر سرگرد می  . 

 .سرگرد برای پرونده پرند هاشمی _

گوید: خونه رو تفتیش کردید؟آورد و با صدایی زمخت و جدی میسرگرد سرش را باال می  

ی مشروب چیزی نبودبله قربان جز چندتا شیشه - . 

ه پرند هاشمی بودهاین دختر خانوم هم شیدا شاملو هم خون . 

 .خیلی خب بفرمایید تا من ازش چندتا سوال کنم -

کشم و با گاز گرفتن استرسم را تخلیه ای رنگم را جلو میکند، شال سرمهبی اختیار دستانم عرق می

کنممی . 

رودزن احترام نظامی گذاشته می . 

مانم و یک سرگرد بداخالق و بد قیاقهمن می . 

هاشمی همخونه بودید؟چند وقت با خانم  -  

آید: قربان بازپرس پرونده اومدهشود و یک سرباز داخل میخواهم جوابش را بدهم که در باز میمی  . 

شود: هدایتشون کنید داخلسرگرد بلند می . 

رومی ناخنم ور میاز شدت اظطراب سرم پایین است و با پوست گوشه . 

م؟چرا گفت همخونه بودیم؟! مگه قراره دیگه نباشی  

رفتم نیست؟ اونجا همیشه شلوغ و ور رفت و آمد بود چرا این اداره آگاهی شبیه اداره هایی که قبال می

 .اینجا خیلی شیک و آرومه انگار اومدم یک شرکت لوکس

 .آنقدر ترسیده بودم که از همان اول به تابلوی اداره دقت نکردم

های گفت عماد برنامهیادم افتاد وحید دیشب میآخر یک پارتی معمولی که این دنگ و فنگ ها را ندارد، 

 .برای آخر شب ترتیب داده

 !نکند این عاقبت آن برنامه هاست؟
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ی پرند با شنیدن صدای محکم و آشنای مردی که خطاب به سرگرد صالحی گفت: ایشون همخونه

 .هاشمی هست

ایستدکنم، زمان برای یک لحظه میسرم را بلند می . 

چشم سیاه میشود، سیاهچاله هایی که بعید است فراموششان کنمنگاهم قفل دو جفت  . 

شودگلویم از شدت استرس و شک بعد از آن خشک می . 

خواهد؟جا چه میشوم، او ایندر فضایی مبهم اسیر می ! 

گرداندسرگرد صالحی با صدایش مرا به زمان حال برمی . 

اط بوده، البته به غیر ساسان زند و همکار جناب حسینی ایشون تنها کسی که با پرند هاشمی در ارتب -

 .ها آرایشگاه این دختر همخونه پرند بوده

کشاند تا کمتر شود، شایدم ذهنم را به آن سمت میدوباره ذهنم متوجه به فعل های ماضی سرگرد می

 .زیر نگاه های ذوب کننده محمدیاسین حسینی یا بازپرس پرونده باشم

گویم: چرا بوده؟! هستم پرند کجاست؟آید، مین میبا صدایی که از ته چاه بیرو  

دونید کجا اومدید؟سرگرد میگوید: خانم شما نمی  

اندازم: نهنگاهم به جای سرگرد به محمدیاسین است، سرم را باال می . 

ی جنایی خانم شاملو، پرند هاشمی دیشب به قتل رسیدهاینجا دایره - . 
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اعتماد ندارمزنم به گوش هایم پلک می . 

اش بدتری کریحی دارد، حرف هایش از چهرهچرخد، چهرهنگاهم به سمت سرگرد می . 

گید به سرتون زده؟ من و پرند دیشب با هم بودیمچی می _ . 

تونید جواب سواالت ما رو بدید؟گوید: میکند و میمحمدیاسین دخالت می  

جناب صالحی باید در جریان این پرونده باشمخوام ازشون بشنوم کند سمت سرگرد: خودم میرو می . 

رومنشیند و من تقریباً روی صندلی وا میگوید کنار محمدیاسین میسرگرد صالحی چشمی زیر لب می . 

 دیشب با خانوم پرند هاشمی تو پارتی بودید؟ -
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ش اعتراف گذرد مردی که مقابل من است هنوز محرم من حساب میشود و حاال من باید مقابلاز ذهنم می

س پارتی می رسید، حضور داشتمکنم که در مهمانی مختلط که انتهایش به یک س . 

شد؟گفتم خون پرند پایمال مینمی !. 

گنجد تو مرده باشیوای پرند هنوز در باور نمی . 

زنم: بله ولی تا آخر نموندمبا دستانی عرق کرده و لرزان مانتوی لباسم را چنگ می . 

شود بیشتر باور کنم یک بازپرس جنایی استاسین باعث میاخم های درهم محمدی  . 

 ...من... من -

کشم در مقابلش این حرف کنم، با اینکه آن صیغه فرمالیته بوده ولی باز هم خجالت میکلمات را گم می

 .ها را بزنم

 چرا تا آخر تو مراسم نموندی؟ -

 .به نفعتونه راست بگید خانم شاملو

گفتمد به خاطر یک شرم مسخره دروغ میکشم نباینفسی عمیق می . 

دوستم وحید گفت آخر مراسم قراره برنامه های ناجوری اجرا کنند و چون محیط مناسب نبود من و  -

 .وحید از اونجا رفتیم

  :ابرو هایش از شدت اخم شبیه یک خط سیاه پر رنگ شده است

 وحید کیه؟ -

پرسیده کنم این سوال را خارج از حالت یک بازپرسحس می . 

دونه من اهل مهمونی های پر دردسر نیستم بهم اخطار داد که اونجا قرارهوحید دوستمه، اون می -  ... 

کنم: سس پارتی بشه منو اون ساعت ده از مراسم رفتیمبا خجالت زمزمه می . 

 .به پرند هم گفتم بیاد ولی مست بود، با دوست پسرش ساسان موند

زیاد دوستان صمیمی نبودیم، کال من دوست صمیمی نداشتم و تنها دوست  کشد،یاد پرند به دلم خنج می

 .نصف و نیمه ام همین پرند بود

 .آخ آخ چقدر از فعل های ماضی متنفرم

پرسم: محمدیاسین جدا پرند مرده؟کنم و بدون در نظر گرفتن موقعیت او میبی اختیار بغض می  

تونه بره ولی پسره که دیشب باهاش بوده تایید کنه، می گوید: همیندهد، رو به سرگرد میجوابم را نمی

 .تا اطالع ثانوی حق خروج از شهر رو ندارید

گفت باید بروم روانشناسشوم، پرند دیروز میشود، من هم بلند میبلند می . 
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 .بعد برای عوض شدن حال و هوای من یک ترانه محلی خواند

اداره استحاال او مرده و احتماال در سردخانه همین  . 

 .صبحانه نخورده بودم و حاال خبر وحشتناک کشته شدن پرند بیچاره

شودزنم، ولی فقط مزه دهانم تلخ میپیچد بدون اینکه چیزی خورده باشم عق میدلم بهم می . 

رومرود و از هوش میناگهان چشم هایم سیاهی می . 
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بینمآگاهی میکنم خود را درون بیمارستان الی پلکم را که باز می . 

شوماندازم و با دیدن محمدیاسین متعجب مینگاهی به اطراف می . 

 شما اینجایی؟ -

دانم چرا ناراحت است؟کند، نمیبا دیدنم اخم پر رنگ می ! 

ای ندارد انگار لب هایم هم مثل زمین بیابان در از دهانم خشک است لب هایم را بهم می زنم ولی فایده

 .ترک شده

قطره آب بهم بدیدمیشه یک  - . 

دهدکند و به دستم میاز یخچال کنار تخت یک آبمیوه باز می . 

کنمآنقدر تشنه و گرسنه هستم که بی حرف شروع به نوشیدنش می . 

ی دوستت ساکن هستی؟چند وقته خونه -  

دهم: سه چهار روزهبه خیال اینکه سوالش برای پرونده قتل پرند است جواب می . 

ی سرم می ایستد، کت و شلوار مشکی به تن دارد و یک آرم از قوه قضائیه روی دست به سینه باال

 .کتش، درست شبیه بازپرس ها شده

کردید؟های پدرتون رو اداره نمیشما مگه حجره -  

کنمبا لحنی جدی و سرد: اینجا من فقط سوال می . 

ی پدرت رو ترک کردی؟برای چی خونه  

خوام زنگ بزنم به وحید ربانی، گردانم: میسمت مخالف برمی کنم، رویم را بهپوزخندی نثارش می

 همون که دیشب باهاش بام تهران بودم، اون شهادت بده من تو مهمونی نبودم تمومه؟
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خورممنتظرم پاسخش هستم که دستش روی بازویم می نشیند، مثل برق گرفته ها تکان محکمی می . 

دونی مدت اون محرمیت تموم نشده؟می -  

بینمشکنم، انگار اولین باری است که میگردم و با تعجب نگاهش میبرمی . 

با دندان های چفت شده روی هم: هنوز همسر من محسوب میشی ولی دیشب تو بام تهران با یک پسر 

 .بودی، قبلش توی مهمونی س.س پارتی سر در آوردی، مهمونی که لجنزارش هنوز تموم نشده

 مثالً تازه از حج برگشتی

کنم تو شرایط عقد موقت اجازه از همسر شرط اوال عقاید هرکسی به خودش مربوطه دوما فکر نمی  -

 .باشه

غرد: نیومده ولی اگه غلطی کرده باشی گناهت مثل یک زن شوهر شود روی تخت و با خشم میخم می

 .داره حاال چه صوری باشه چه واقعی

دیده بودم اینچنین خشمگین شود مگر آن روز که از صدای بلندش تکانی در جا میخورم، در این مدت ن

 .در هتل مرد عرب قصد دست درازی به من را داشت

پرسدرود و با لحنی آرام تر میشود که عقب میمتوجه ترس در نگاهم می :  

شناسی؟سارا مجد رو می ! 

ارا هم مرده؟! لرزم یعنی سآید، بی اختیار میام که اسم سارا میهنوز حرف های اولش را هضم نکرده

آورمفکرم را به زبان می . 

 .نه هنوز ولی از همون دیشب مفقود شده -

  .من با سارا صمیمی نبودم -

درباره وحید و پرند چرا میتونی« کند مکث می» در مورد سارا شاید نتونی کمک کنی ولی   - ! 

گویمآورم و با درماندگی میزند با دستم فشاری بهشان میشقیقه هایم نبض می :  

 !وحید کجای این کالفه سردرگمه؟ -

 .چرا دیشب با تو مهمونی رو ترک کرد -

اتفاق عجیبی نیست، خیلی وقتها پیش میاد مهمونی رو نصفه ول میکنیم، اونجا جشن عروسی که  -

 .نیست بخوایم برای شام بمونیم، پارتی گاهی فضا که ناجور میشه خیلی ها میرن

گوید: انگار این جور مهمونی ها دهد و میی تأسف تکان میبه نشانهشود سری پوزخندش عمیق می

 !برات خیلی عادیه

  .زنگ بزن پدرت بیاد 

 بعد شماره و هر چیزی که از وحید ربانی داری رو بده و برو
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کندزند و با خشم اتاق را ترک میاین حرف را می . 

 

ویم دختری که با قهر از خانه بیرون زده حاال ام جرأت ندارم زنگ بزنم و بگهنوز با پدرم تماس نگرفته

 .سر از دایره جنایی در آورده

توانست مرا از اینجا ببردزدم به قول خودش او حاال همسرم بود و میباید با محمدیاسین حرف می . 

گیردروم، سربازی جلوی راهم را میبا این فکر به سمت دفتر سرگرد می . 

نمباید با بازپرس حسینی صحبت ک - . 

ی خاله که نیست، فعال بازپرس و جناب سرگرد جلسه دارننمیشه خانوم خونه - . 

بینمگیرم که در باز شده و قامت چهارشانه محمدیاسین را میبا دلخوری از در فاصله می . 

گوید: پس دوباره سر میزنم حتما پیگیر ربانی باشیدخطاب به جناب سرگرد می . 

گوید: به سرهنگ سالم برسون جناب حسینیمیجناب سرگرد با او دست داده  . 

کنم: آقای حسینیبه سمتشان پا تند می . 

گوید: ستوان ایشون زنگ نزده پدرش؟سرگرد با جدیت خطاب به مامور زن می  

م هست نیازی به اجازه با حرص جواب میدهم: نیازی نیست من زنگ بزنم، من مطلقه هستم شناسنامه

 .پدرم ندارم

شودشبیه آتش فشان در حال فوران سرخ میمحمدیاسین  . 

دمگوید: ایشون همراه من میاد. خودم به پدرش هم اطالع میخطاب به سرگرد می . 

زند و سری به نشانه تایید تکان میدهدسرگرد حرفی نمی . 

فتماز خدا خواسته پشت سر محمدیاسین راه می . 

 .این بار سوار یک پژو پارس مشکی با پالک دولتی است

شومبدون اینکه منتظر تعارفش باشم سوار می . 

 .ممنون از اونجا نجاتم دادید -

گوید: اونجا از مهمونی که دیشب رفتی امن ترهزند و با خشم میپوزخندی می . 

دونستم اونجا چه خبره وقتی هم فهمیدم با وحید گم، من نمیبا اینکه نباید بهتون توضیح بدم ولی می -

ستوران و چندتا گفت و گوی دوستانه ارتباطی بین من و وحید ربانی نیسترفتم بام، غیر یک ر . 

برمت خونه تون تا وقتی پرونده قتل دوستت حل نشده ی پدرت رو ترک کردی؟ مینگفتی چرا خونه -

 .هم جاهای پر خطر نرو



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   
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خوامکنم من نمینه نه خواهش می -  

 .برگردم خونه خودمون

مونمکنم. شب رو همون جا میرم باشگاهی که توش کار میاکه. میی پرند خطرناگه خونه .  

کردم خانوم دکتر باشیکنی؟! فکر میتو باشگاه کار می - . 

کردم شما تاجری نه بازپرسگفتم دنبال طرحم نرفتم و مدرک ندارم در ضمن منم فکر می - . 

بودههای پدرم ارث بهم رسیده شغلی که خودم دنبالش رفتم این حجره - . 

 .من دروغی بهت نگفتم، آزمون وکالت ندادم ولی پنج سالی میشه کارمند دادگستری هستم

 .از وقتی خواهر برادر کوچکترم از آب و گل در اومدن

دانم مقصدش کجاست احتمال دارد از روی آدرسی که در اداره داده ام مرا کنیم، نمیهر دو سکوت می

بردبه خانه پدرم یا همان عمو می . 

 محمود شاملو عموی شماست؟- 

شکند: بله چه طور؟با این حرفش سکوت بینمان را می ! 

 .عموت تو بازار اسم و رسم داره، پدر بزرگت هم همینطور، با آبروی اونا بازی نکن -

خورد: جناب آقای محمد یاسین حسینی لطفاً تو کار من دخالت شوم خون خونم را میمی دست به سینه

شم و میرم باشگاه تمام لطفاً نگه دارهمینجا پیاده مینکن، من  . 

کند: چرا انقدر گارد داری دختر؟با حرص دنده را جا به جا می ! 

در ضمن فعال محرم منی پس حق دارم دخالت کنم، تا تو رو دست عموت یا پدرت ندم کوتاه نمیام، پای 

 !قتل و آدم ربایی وسطه میفهمی خانم دکتر؟

کنم بی فایده است، اصال به او نمی آمد آنقدر سمج و یک دنده باشدمیهرچقدر اصرار  . 

کنمحرصم را با جویدن لب و کند پوست ناخنم خالی می . 

ته دلم کمی از تنها ماندن می ترسد، هم مرگ عجیب پرند و غم از دست دادنش و از طرفی مفقود شدن 

 .سارا مجد

شوده افکارم پاره میبا قرار گرفتن دست محمد یاسین روی دستم رشت . 

 .نکن آنقدر این پوست انگشتت رو -

کنم: به تو چه ناخن خودمهام گرفته است، مثل بچه ها پوست گوشه دستم را محکم میلجبازی . 
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کنممیدانم دلم از زمین و زمان پر است سر او خالی می . 

 .سری به نشانه تاسف تکان داد: جنازه دوستت هنوز تو سردخونه است

حاضر نشده تحویلش بگیرهپدرش  . 

کنم: اون هم مثل من بی کس و کارهبا یاد پرند بیچاره بغض می . 

گوید: ال اله اال هللاشود، با ناراحتی مینگاهش کالفه می . 

 .چی شده از خونه زدید بیرون اتفاقی افتاده؟ پدرتون رو تو فرودگاه دیدم بنظر خیلی دوستتون داشت

غرم: اره خیلی دوستتم دارن رفتن پشت شهاب و رامین رو گرفتنیزنم و زیر لب مپوزخندی می . 

کنن؟اندازد: پرند رو چی کار میبغض به دلم چنگ می   

 .بعد نتیجه کالبد شکافی دفن میشه -

کنهاگه پدرش نیاد دنبالش خود دادگاه اقدام به دفنش می . 

لوی او گریه کنم با پشت دست شود ولی چون دوست ندارم دوباره جبی اختیار اشک هایم جاری می

کنمپاکش می . 

گفت برم پیش روانشناسگویم: دیروز بهم میبا لبخندی تلخ و صدایی دو رگه می . 

 !به حرفش گوش کن، درست گفته -

سایم: من دیوانه نیستمبا خشم دندان هایم را بهم می . 

 .خانم تحصیل کرده، روانشناس ربطی به دیوانه ها نداره -

نیاز داریم با یکی درد و دل کنیمماها گاهی  . 

آقا ولی من برای درد دل کردن با یک سری روانشناس که فقط خوبه انقدر روشن ضمیر هستید حاج -

کنمشعار میدن پول خرج نمی . 

 .خب پس خسیس هم هستید حاج خانم -

چرخانمروم و نگاهم را سمت شیشه میای به او میچشم غره  

توانم ند روزه ذهنم را حسابی بهم ریخته است و تمرکز درستی ندارم نمیاز آنجایی که فشار این چ

 .درست تصمیم بگیرم که کجا بروم

گویم: ممکن وحید در جریان قتل پرند باشه؟کند را میبی اختیار فکری که از ذهنم گذر می  

 !چه طور مگه؟ -

آشنا شدممن برخالف فکر شما زیاد اهل پارتی نیستم، توی باشگاه با پرند  - . 
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 .اون منو با دوستاش آشنا کرد

 .زیاد صمیمی نبودم با هیچ کدوم فقط باهاشون وقت می گذروندم

 .وحید عماد رو آورد تو گروه عماد نامزد سارا و ساسان رو هم عماد

این دو تا تقریبا خالف سنگین ترین پسرای اکیپ بودن و تو مهمونی ها گاهی نقش ساقی رو هم بازی 

کردنمی . 

حید اون شب با نگرانی گفت آخر شب قراره مهمونی به جاهایی ناجور کشیده بشه و منو کشید از و

 .وسط معرکه بیرون

 .پس یا خبر داشته اتفاقات شومی در راهه یا دست داشته

دوزم، تای ابرویش را باال انداخت و با تحسین سری تکان داد: به چهره متفکر محمدیاسین چشم می

همم چجوری خانم دکتر شدیفآفرین حاال می ! 

کنید ؟مسخره می -  

است و خیابان ها خلوت ۳دارد، نزدیک ساعت یک گوشه ماشین را نگه می . 

دونم ولی من خیلی گرسنه گوید: شما رو نمیاندازم و قبل اینکه سوالی بپرسم مینگاهی به اطراف می

ربانی و عماد و ساسان و اینکه چرا شما هستم، بهتره بریم یک نهار بخوریم و بعد مفصال درباره وحید 

گذرونید صحبت میکنیمتا آخر شب ها تو پارتی وقت می . 
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شویم، بیشتر شبیه یک غذاخوری کوچک استوارد رستوران می . 

نشینیمبعد از سفارش به گارسون پشت یکی از میز ها می . 

کردم ترسناک باشد و لی حاال میاندازم، اولین بار که دیده بودمش حس نگاهی به محمدیاسین می

کنم قابل اعتماد است، با اینکه درباره کارش به من حقیقت را نگفته بوداحساس می . 

شنوم، ارتباطت با وحید ربانی چقدر جدیه؟خب می - ! 

زدیمنفسم را با کالفگی بیرون میدهم، کاش بیشتر درباره خودمان حرف می . 

مثل پرندوحید یک دوست اجتماعیه مثل سارا  - . 

کنه؟اون هم همین فکر رو می ! 

کنم، چه چیز رابطه ما برایش سوال برانگیز است؟مکث می ! 

ای داخلش ای باز کرده هرچند قبری که باال سرش نشسته مردهکنم اون روی من حساب ویژهفکر می -

 .نیست و من مدتهاست دیگه قید احساسات و عشق رو زدم
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گویم: من دو سال پیش شود، قبل از اینکه سوال کند چرا میمینگاهش روی من عمیق و طوالنی 

ای به وارد شدن به یک رابطه احساسی اون هم با وحید کسی که تجربه تلخی داشتم، برای همین عالقه

 .جنسش با اون عوضی یکیه رو ندارم

ی نبودم خونه ای کهمی پرسید چرا از خونه زدم بیرون؟! جوابش اینکه پدر و مادرم تو مدت دو هفته

 .خودشون رو فروختن تا خرج بدهی های برادرم رو بدن

بدون اینکه با من صحبت کنن، برادرم با نامزد سابقم شریک بوده و حسابی خرابکاری کرده و پول اون 

 .افتضاح رو پدر من از حق من و خواهرم داده

ای دوام بیارم؟چه طور میتونم تو همچین خانواده  

نشیند تازه متوجه قرمزی خون کنار ناخنم میشوممی دستش که روی دستم . 

بینمکنم، او هم متاثر شده ولی خوب است که در نگاهش ترحمی نمیبغضم را به سختی کنترل می . 

 .میرم دستم رو بشورم -

گردم روی میز پر از سفارش های مختلف استوقتی برمی . 

هستم. صحبت باشه بعد نهارگوید: من خیلی گرسنه زند و میبا دیدنم لبخندی می . 

گویم: موافقمخورم و میقاشق پری از برنجم را می . 

اندازد، با نوشابه غذایم را قورت میدهم: حاجی فکر کنم یادته من چقدر با تعجب به دهان پرم نگاهی می

 .شکمو هستم، پس جای دید زدن بخور تا من از سهمت نخوردم

شودبلعد و با اشتها مشغول میذایش را میاو هم به تبعیت از من قاشق پری از غ . 

دانم ولی با وجود اتفاقات بدی که گذشته اشتهای غذا خوشمزه است یا زیادی گرسنه هستم را نمی

 .زیادی دارم

 .بعد نهار دوباره سوار ماشین شدیم

کارم مرا هرچقدر دلیل و آیه و برهان آوردم آخر محمدیاسین به بهانه خطرناک بودن خانه پرند و محل 

کندبرد و جلوی در خانه پارک میی عمو میبه اجبار به خانه . 

ی پرند بردارم؟وسایلم رو میتونم از خونه -  

 .اگه رفتی تنها نرو حتما با پدرت یا عموت برو -

کنم تا پیاده بشوم که مسعود را با سمیرا پشت در با لباس بیرونی میبینمدر ماشین را باز می . 

کند و مسعود با اخم هایی درهمنیشخندی براندازم میسمیرا با  . 

رومگیرم و او با سرعت از کوچه میاز ماشین فاصله می . 

گوید: کی بود این آقا که باهاش اومدی؟خواهم وارد خانه بشوم که مسعود با توپی پر میمی  
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؟شود، او به خودش جرأت داده بود از من سوال و جواب کنددود از سرم بلند می ! 

گویم: باید به شما توضیح بدم؟گردم سمتش و میبرمی ! 

آیدزند و چشم و ابرو میسمیرا نیشخندی می . 

 .دخترک حسود نمونه دوم ریحانه است، غیر قابل تحمل و پررو

 !بله تا وقتی تو منزل ما سکونت دارید -

 .ابرو هایم باال میپرد، همین مانده بود مسعود شیربرنج برای من آدم شود

ی شما یکیهی مامان بزرگم سکونت دارم که متاسفانه درش با در خونهمن خونه - . 

تونم گوید: سهم شما از این خونه رو با یک چک میشود و با لحنی توهین آمیز میمسعود برآشفته می

 .بخرم

کندخوب خوب همین حرفش برای باال زدن رگ دیوانگی من کفایت می . 

گویم: اوه نچایی پسر عمو، زنم و با لحنی متفاوت از همیشه میلو میروم، دست به پهبه سمتش می

شما زحمت بکش سهمی که خودت و زنت توش لنگر کردید رو بخر جیره خور عمو بودن که قمپز 

 .نداره

شود و لبخند شوم سمیرا عمیق تراخم هایش گره کوری می . 

فرماید من نباید دخالت کنمال اله اال هللا درست می - . 

دست سمیرا را گرفت و از کنارم رد شد سپس با خشم مچ . 

افتم، البته این کجا و آن کجا؟یک لحظه یاد محمدیاسین می ! 

حدسش مشکل نیست که از بعد جدایی من و رامین، زن عمو زمزمه های پیش گوش پسرش خوانده 

 .باشد

ه بودندگذشت و آن ها صاحب فرزندی نشدهفت سال از ازدواج سمیرا و مسعود می . 

ی مسعود بودنزدیک ترین گزینه در ذهن عمو و زن عمو برای حل این مشکل دختر عموی مطلقه   . 

فهمیدمهرچند هیچ وقت حرفی نزده بودند ولی از نگاه های زن عمو و مریم می . 
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شوم، خبری از ریحانه نیستی خودمان میوارد خانه . 
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ند و مامان مشغول حرف زدن با تلفن استکشیرین پشت کامپیوتر نشسته و کار می . 

کند و به سمتم میآید: الهی فدات بشم شیدا اومدی مادر ؟شود گوشی را قطع میبا دیدنم ذوق زده می ! 

کشد: شیدا تو حرفهای ما رو نشنیدی و رفتیسپس محکم در آغوشم می . 

عوضی شریک شده خبر نداشتیم به خدا قسم ما خبر نداشتیم این پسره نمک به حروم رفته با رامین 

 .مادر

 .وقتی با خبر شدیم که یک مشت قلچماق اومدن در خونه و تو شیرین رو تهدید کردن

ی بدهی حیثیت ما رو نبرنبابا مجبور شد خونه رو بفروشه تا اون عوضی ها به بهونه . 

ره؟کجا رفتی مادر تو نگفتی دلم هزار راه می ! 

ی یکی از دوستامگیرم: یک نفس بکش مامان خانم رفته بودم خونهسوزد دستش را میدلم برایش می . 

اش را بیشتر کنمخواهم با گفتن ماجرای پرند نگرانینمی . 

داند تخس تر و بی کله تر از آن هستم که بعد چهار روز قهر به خانه کند، میشیرین مشکوک نگاهم می

 .برگردم

ه آشپزخانه رفته و مثل همیشه شربت بهار نارنج مامان که از آمدن من ذوق زده است با سرعت ب

کنددرست می . 

 .از لحاظ چهره شبیه من است چشم های سیاه بینی استخوانی با یک قوز کمی برآمده و هیکلی چاق

 .بیشتر خانواده مادری چاق بودند، مثل من و شیرین ولی شهاب و بابا تقریباً هیکل های خوبی داشتند

د نشده؟شهاب کجاست هنوز آزا - ! 

دهد: نه آخر این هفته دادگاه داره باالخره چک بی محل کشیده باید تاوان شیرین جای مامان جواب می

 .بده

ی مامانش گفته اینجا حس خفگی دارمریحانه هم رفته خونه . 

گویم: به درک که رفتهزیر لب می . 

زندانه هاگوید: راستی رامینم کنار شهاب تو چشم های شیرین می درخشد و می . 

اش رو پس فرستادهبعد اون مستانه خانومش حلقه . 

دهمزنم و سر تکان میپوزخندی می . 

آیدمامان با یک لیوان بهارنارنج به هال می . 

گویم: شیرین اتفاق بدی افتاده. نمیخوام مامان بفهمه بیا حیاطبعد خوردن شربت زیر گوش شیرین می . 

د و رنگش می پرد: برای کی چی شده؟شوشیرین نگاهش مملو از نگرانی می ! 
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 .با لحنی غمگین میگویم: برای پرند دوستم توی مهمونی دیشب کشته شده

کند: اتفاقی افتاده دختر ها؟صدای هین گفتن شیرین توجه مامان را جلب می ! 

رویم: نه مامان جان شما یک شام توپ بپز تا ما گیرم و به سمت حیاط میمچ دست شیرین را می

یمبیا ... 
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ایم همه چیز را برای شیرین تعریف کرده و حاال هر دو غرق در سکوت هستیمکنار حوض نشسته . 

 .شیدا نکنه دنبال تو هم بیان -

گویم: چی بگم آخه اصأل نمیدونم کیا با اینکه از این موضوع مطمئن نیستم شانه باال انداخته و می

 !هستن هدفشون چیه؟

مواد و دختر باشن یا خطرناک تر یک اکیپ مافیایی فروش دخترشاید یک گروه ساقی   . 

کند نگاهی به اطراف انداخته و با ندیدن زن عمو و مریم یک نخ سیگار از کیفم در دلم هوس سیگار می

آورم: زن عمو کجاست؟می ! 

خواد پیشش باشهی مریم اینا پا به ماهه میرفته خونه - . 

شدهیک جورایی هم با سمیرا دعواش  . 

 !سمیرا رو جلوی در دیدم سر چی؟ -

برو دنبال دخترعموت زشته اینجوری تنها قهر » ی نهار به مسعود گفتزن عمو دیروز سر سفره -

  «کرده گذاشته رفته

گه اونم که شیر برنج هیچ حرفی نزدآخه یک کاره رفته به مسعود می . 

مون شدسمیرا هم قهر کرد از پای سفره رفت، فسنجون زن عمو کوفت . 

 .رفت تو اتاق و با مسعود جر و بحث کرد، بعد هم مسعود زنش رو کتک زد

 .اوف شیدا باورم نمیشه مسعود با این اخالق آرومش همچین کاری بکنه

کنم: مردی که زنشو بزنه پفیوز پک محکمی به سیگارم میزنم و دودش را توی صورت شیرین فوت می

 .عالمه

زندمن در خلوت ادبیاتم به جاده خاکی میدانست خندد میشیرین ریز می . 

چسبونن به این جونورخنده نداره حقیقت رو گفتم. بدم میاد منو می - . 

گوید: منم بدم میادگذارد و میم میشیرین سرش را روی شانه . 
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 .تو فقط یک سال عقد اون عوضی بودی چرا باید زن دوم مسعود شیربرنج بشی

میشهزن عمو هم یک وقتا پر رو   

زنم: سخت نگیر شیرین اون همیشه دوست داشت من عروسش با دستم دود های اطرافمان را کنار می

 .بشم

 .حتی سر عقدم با اون عوضی کلی بغض کرد

گوید: بیچاره پرند جدا کشته شدهشیرین آهی کشیده و می . 

آورد ولی خب آدم گریه کردن نیستمیاد پرند دلم را به درد می . 

زنگ میزنم محمدیاسین ببینم کجا دفنش میکنناهوم فردا  - . 

ی پرند بیارموسایلمم باید از خونه . 

 امسال هم میخوای بری باشگاه؟ -

شمآره یک مدت فاصله بگیرم چاق می - . 

ترسیبینی از چاقی میخندد: من شدم آینه عربت تو میشیرین می . 

 .تو این منو ببین عبرت بگیر -

اومدم باشگاههوم منم شاید امسال  -  . 

زنم، دستم خواب رفته است: تو هر سال میگی میام باز مثل خمیر یک م کنار میسرش را ازوی شانه

 .گوشه نشستی تا ور بیای

 !شیدا محمدیاسین نگرانت شده بود؟ -

از از اونجا برد رفتیم رستوران غذا خوردیم و کلی حرف زدیم آره تازه منو با خودش - ... 

گویم: الکی دلتو صابون نزنکشم و میاش را میشود، گونهمینیش شیرین باز  . 

 .محمدیاسین و من شبیه دو تا خط موازی هستیم هیچ وقت بهم نمی رسیم

گوید: مگر آنکه یکی از شما ها شکسته شودشیرین با لحنی شبیه مجری های رادیو می  . 

زنم باید یکی از ما شکسته شودلبخندی تلخ می ! 

 

شوندوارد خانه می آید، بابا و عموصدای در می . 

کند، ظرفیت افتم و غم عجیبی روی دلم سنگینی میبا دیدن بابا یاد شهاب و شراکتش با رامین می

شودامروزم پر است و این غم  سر ریز کرده با قطره اشکی از گوشه چشمم نمایان می . 
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رومار حیاط میکنم و با عجله داخل اتاقک کوچک کنسریع با پشت در پاکش می ... 

 

شنوم که خطاب به شیرین گفت: شیدا بود؟؛صدای بابا را می  

دهد: آره بابا برگشتهو شیرین جواب می  
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خورمبا نمایان شدن شماره وحید ربانی روی موبایلم مثل جن زده ها در جایم تکانی می . 

کنندمامان و بابا مشکوک نگاهم می . 

زیر نظر دارد، با دیدنم واکنشم زمزمه وار جوری که فقط خودمان بشنویم شیرین هم که زیر چشمی مرا 

گوید: چیزی شده؟می ! 

گذارماندازم و گوشی موبایلم را خاموش کرده یک گوشه میسرم را باال می . 

 .بابا روی کاناپه وسط هال لم داده و دستش را زیر سرش گذاشته و به سقف کوتاه سوییت خیره است

بود و در مدت چند سال به خاطر خرابکاری های پسرش مال و اموالش را از دست  هر کسی جای او

زد، ولی بابا آسوده خیال لم داده و به برنامه داده بود حتما تا االن دو سه تا سکته ریز و درشت را می

کردهای جدیدش با عمو فکر می . 

 .ساره دو تا چایی بیار -

اش بی نظیر استخیالیبیخندم، با این حرف بابا بی اختیار می . 

 !بابا شهاب چقدر دیگه بدهی داره؟ -

خواهد بگوید آی دختر اسم آن پسر کند، انگار ته نگاهش مینگاهی بی حوصله و زیر چشمی نثارم می

 .جوهر لق را جلوی من نیار و رشته افکارم را پاره نکن

ل کردن قست بنده کننمیلیون از باقی بدهی هاش مونده که طلبکار ها قبو ۱۵۰حدود  - . 

چسبه به کار و میدهاونم دندش نرم و چشمش کور خودش آزاد که شد می . 

 .با عموت صحبت کردم قراره تو فروشگاهش یک کار برای این پسر پیدا کنه

گذارد:  نگو منصور بچم گناه مامان با ناراحتی به بابا نگاهی غمگین انداخته، سینی چای را مقابلش می

د با سی سال سن بره پادویی عمو محمودش رو بکنه. الهی به زمین گرم بخوری رامین که هم داره، بای

 .دخترمو بدبخت کردی هم پسرمو
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گوید: تراود میزند سپس با خشمی که از نگاهش میاش میاندازد و هرتی به چاییبابا یک قند باال می

ی فتنه رو بهم زد و رفت این دخترهتقصیر خودشه یادت نیست هشت سال پیش نامزدیش با مریم رو 

ی ما؟ی بی ناموس رو باز کرد به خونهگرفت؟ بعد هم پای اون پسره ! 

شود از قضاوت نا به جایم پشیمان شوم، حتما سر طالق من و گند شهاب این حرف بابا باعث می

 .حسابی شرمنده و ناراحت است، ولی او هم مانند من آدم بروز دادن احساساتش نیست

شویم، من هم با اینکه از دیروز بابت مرگ پرند ناراحت هستم ولی ن و بابا گاهی خیلی بهم شبیه میم

دهمغمم را بروز نمی . 

ی پرند و وسایلم را جمع کردم و با گفتن اینکه پرند به شهرستان دیشب با عمو محمود و بابا رفتم خانه

 .برگشته ماجرای قتلش را مخفی نگه داشتم

میآید صدای در زدن ... 
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سفره را وسط حیاط پهن کردیم تا یاد گذشته ها زنده شود سر سفره شام بودیم، به اصرار عمو . 

 .با وجود اتفاقات ناگواری که رخ داده است این دورهمی را دوست دارم

 .عمو و زن عمو احترام زیادی برایم قائل هستند و این حس دو طرفه است

از رامین نه سرکوفت زدند نه آزارم دادند خانواده عمو هستندتنها کسانی که بعد جدایی  . 

 .یک سفره رنگین با زرشک پلو و مرغ و سوپ ماهیچه واقعاً اشتها برانگیز است

ها به سویم معطوف همه مشغول غذاخوردن هستیم که با به صدا در آمدن زنگ گوشی موبایلم نگاه

شودمی . 

پردو با دیدن اسم وحید رنگ از رخم می اندازمنیم نگاهی به صفحه موبایل می . 

آمد با هم در ارتباطات باشیمکم پیش می . 

دو روز از مرگ پرند و مفقود شدن سارا گذشته و من ناخودآگاه احساس بدی نسبت به وحید داشتم، با 

 .اینکه او مرا از آن منجالب نجات داده بود

زنممصنوعی میکنم و برای حفظ ظاهر لبخندی گوشی را قطع می . 

پرسد: چی شده؟کند و میشیرین با نگاهی پر از شک و تردید  براندازم می  ! 

کنم جوشد سعی میاندازم با این دلم پر از آشوب و غوغا است و مانند سیر و سرکه میشانه باال می

کنیمبت میچهره بی تفاوتی به خودم بگیرم، نباید کسی را نگران کنم : هیچی وحید بود. بعد شام صح . 
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رود نه باال، میلم شوم ولی گویی قلوه سنگی در گلویم گیر کرده نه پایین میدوباره مشغول غذا می 

 .کامال پریده و ذهنم حسابی درگیر تماس وحید هست

 .حتما بین بچه ها پخش شده که پرند کشته شده، شاید برای پرسیدن چند و چون ماجرا زنگ زده

اند این چند روز آخر را با پرند گذراندماو تنها کسی است که مید . 

پرسم: چیزی گفتید؟آورم و میشود سرم را بی حوصله باال میبا صدای مامان رشته افکارم پاره می  

کندمامان از سکوت و درگیری ذهنم نگران شده و شبیه کسی که یک دیوانه دیده مرا برانداز می . 

کنی؟چرا با غذا بازی می - ! 

گویم: میل ندارمزنم و میشتر شبیه تلخند هست میلبخندی که بی . 

گوید: ای وای چرا دخترم تو که مرغ دوست داشتی؟زن عمو می ! 

کند که گویی از اینکه مرغ دستپخت او را نمیخورم دچار گناه کبیره شدمجوری نگاهم می . 

ی عالیهگویم: مرسی زن عمو خیلبرای حفظ ظاهر یک قاشق میخورم و با لحنی مهربان می . 

کشد روی اعصابمصدای پوزخند سمیرا دوباره خط می . 

رودشود و میبا رفتاری دور از ادب از پای سفره بلند می . 

گوید: بشین مسعودخواهد دنبالش برود که عمو میکند و میمسعود با خشم دستش را مشت می  . 

نشیندمسعود به سختی نگاه پر خشم به من انداخته و می . 

دماغ سر و کله زدن با سمیرا را داشتم تا حسابی از خجالتش در بیایم کاش دل و . 

کنی آید که فکر میدخترک سبک سر و خوش خیال، آخه شوهر شیر برنج تو به چه کار من می

 .میخواهم او را بدزدم این تحفه تمام و کمال مال خودت
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امش کردهآخر شب است و من موبایلم را از ترس تماس های وحید خامو . 

آید، بعد شنیدن ماجرای مرگ پرند بیشتر نگرانم شده استشیرین بعد از شستن ظرف ها به سراغم می . 

خوای بگی چی شده؟اندازد: خب نمینشیند و نیم نگاهی به من میکنارم می ! 

زنم: وحید همون پسری که تو مهمونی دیدمش بهم دهم و پوزخندی میگوشی موبایلم را نشانش می

 .زنگ زده
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 !وای یعنی ممکن وحید هم تو ماجرای مهمونی نقشی داشته باشه؟ -

ی دوستام مشکوک شدم، دستم را دور خودم پیچیدم و سرم را عقب بردم: بعید نیست، من نسبت به همه

خواد ببینمشوناصال دلم نمی . 

پیدا کنندلم برای غربت پرند میسوزه خیلی دلم میخواد اون کسی که باعث مرگش شده رو  . 

گوید: اهوم منم دلم براش سوخت، با اینکه صمیمی نبودیم ولی دختری کشد و میشیرین هم آهی می

 .نبود که لیاقتش اینجوری مردن باشه

 !بنظرت به محمدیاسین خبر بدم؟ -

 .اره بهترین کاره، ممکنه تو ماجرای پرند کمکی بکنه -

است که به او خبر بدهم کنم، بهترین کار اینگوشی موبایلم را روشن می . 

 .با دیدن پیامک وحید دوباره دلهره به سراغم میآید

 .برایم نوشته: میخوام هرچه زودتر ببینمت شیدا

دهم، هیچ وقت احساس خاصی نسبت به او نداشتم و ندارمنفسی عصبی بیرون می . 

این ساعت از شب را شب است، طبیعتاً کسی نباید در  ۱۱گیرم، ساعت سریع شماره محمدیاسین را می

 .بخوابد

 

دهم: بلهبا چند بوق باالخره با صدایی خواب آلود جواب می  

پرد، چه وقت خواب است؟ابرو هایم باال می ! 

 !ببخشید بد موقع مزاحم شدم -

گوید: شیدا تویی؟با صدایی متعجب که هنوز خسته و گرفته است می  

آید: بله خودم ده لبخندم ناخواسته روی لبم کش میاز اینکه به خاطر خواب آلودگی مرا شیدا خطاب کر

 .هستم آقای حسینی

گویم: اتفاقی افتاده این موقع شب زنگ نفسش را سنگین بیرون میدهد و بعد از چند ساعت مکث می

 .زدید

 .دیر وقت نیست آخه، ساعت یازده شبه تازه -

ر وقتهکنم خیلی هم دیبله برای شما نیست برای من که دو جا کار می - . 

 .واقعاً متأسفم، خب راستش اتفاقی افتاده من یکم گیج شدم و نمیدونم چیکار کنم -

 .وحید ربانی از سر شب دائم داره بهم زنگ میزنه و میخواد منو ببینه
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 ...نمیدونم چیکار کنم برم دیدنش یا

اونجا، تو تا فردا  با صدایی خشمگین غرید: نه نرید اصال کار خطرناکی نکن، خوب شد گفتی فردا  میام

 .از خونه خارج نشو

 !با ترس پرسیدم: وحید ارتباطی به این ماجرا داره؟

خوام تو درگیر این ماجرا بشی فهمیدی؟ همون مکثی کرد و با صدایی بم و گرفته گفت: داره و من نمی

 .دو تا دختر که قربانی شدن کافیه
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از خواب برخاستم صبح با یادآوری قرارم با محمدیاسین با عجله . 

 .شیرین و بابا هنوز خواب هستند و مادر در آشپزخانه مشغول آماده کردن صبحانه

کنمام را میپوشم و یک پیراهن مردانه به تن میشلوار لی و کفش کتانی . 

 .شالم را روی سرم انداخته و پاورچین پاورچین از خانه خارج میشوم

ته، عجیب است با وجود اعتبار و ثروت سوار یک سر کوچه داخل یک ماشین دویست و شش نشس

شودماشین معمولی می . 

پرسم: این ماشین زند، با تعجب میام میشوم بوی خوش عطر تلخی در بینیسوار ماشین که می

 !خودتونه؟

دهد: سالم خانوم شاملوسرش را تکان می . 

 .آخ ببخشید سالم آقای حسینی -

گوید: ماشین محمدیاسر برادر کوچکتر منه. خب وحید دیگه می زند و همزماناستارت ماشین را می

 !زنگ نزد؟

 .راستش صبح باز پیامک داد که نگرانم شده -

کند سمتم: زنگ بهش بزن و بذار روی آیفونایستد و رو مینزدیک یک پارک زیر سایه می . 

 

ترسم زنگ بزنمگویم: میگزم و با دلهره میلبم را می . 

تونه بهت آسیب بزنه، منم کند: از پشت گوشی نمیرنگش خیره خیره نگاهم میبا آن چشم های شب

 . پیشت هستم
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دهد: هوم کیه؟گیرم بعد چند بوق با صدایی خواب آلو جواب میبا ترس و لرز شماره وحید را می ! 

 

 .سالم وحید شیدا هستم، دیشب شرایط روحی خوبی نداشتم که جوابت رو بدهم -

 

گیرد و با لحنی خشمگین میگوید: باالخره جواب دادی شیدا؟ از دست تو چیکار میصدایش تازه اوج 

 کنم من؟ مگه پیامک ندادم نگرانتم خوبه حالت؟

 

اندازم: آره خوبم خب نگاهی به محمدیاسین که با اخم های درهم فرو رفته به رو به رو خیره است می

 چیکارم داشتی؟

کنه تو مهمونی رو به پلیس لو دادی عماد نامزد سارا فکر میشیدا خیلی مراقب خودت باش عزیزم،  -

گردهبرای همین خیلی عصبانی، دنبالت می . 

شود: چی میگی وحید، دنبال من چرا؟چشم هایم از شدت تعجب درشت می ! 

شن، گویا پرند اون شب که ما از مهمونی زدیم بیرون، پرند و ساسان توی اتاق با هم درگیر می -

بوده و روی پا بند نبودهخیلی مست  . 

کنه، عماد هم میاد وسط که ببینه چه خبره، همون موقع پرند در ظاهر به تو پرند ساسان رو تهدید می

فیلمش بوده چون تو پیش خودم  زنگ میزنه ویا پیامک میده میگه پلیس رو خبر کنی ولی فکر کنم

 .بودی موبایلت زنگ نخورد

کنه به تهدید عماد و ساسان بعد خبر ندارم دن به تو شروع میخالصه کنم پرند بعد ادعای زنگ ز

خوره به پایه میز و از دنیا میرهکدومشون پرند رو هل میدن و اون سرش می . 

 .سارا هم که شاهد ماجرا بوده از ترسش گم و گور شده

و بعدم  همون شب قبل اینکه ساسان و عماد وقت کنن جنازه پرند رو پنهان کنن پلیس از راه میرسه

 .بقیه ماجرا

کنه تو پلیس رو خبر من به عماد گفتم تو پیش من بودی و پرند بهت زنگی نزده ولی بازم اون فکر می

 .کردی
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 !حاال من باید چیکار کنم وحید؟ -

 .هیچی عزیزم فعال غیر از من به کسی اعتماد نکن -

کنم از خونه هم خارج نشو تا من بتونم عماد و ساسان رو راضی . 

 !وحید علت تهدید های پرند چی بوده؟ -

کند: چی بگم شیدا من از کارهای عماد و ساسان بی سکوت آن طرف خط احساس بدم را تقویت می

 .خبرم

 .عزیزم میخوای بعد از ظهر هم دیگه رو ببینیم، دلم میخواد پیش خودم باشی تا ازت محافظت کنم عشقم

گیردساس تنفر شدیدی وجودم را میکند، احاز اینکه اینگونه خطابم می . 

 .وحید تا قبل از این ماجرا زیاد ابراز عالقه کرده بود ولی حاال گستاخ تر شده بود

زند و قطع قبل از آنکه پاسخی به او بدهم محمد یاسین گوشی موبایلم را از میان دستانم چنگ می

کندمی . 

شومش خیره میبا بهت به چهره برافروخته . 

گوید: مردک بی ناموسکشد و با خشم زیر لب میصورتش میدستی به  . 

اندازم: استغفرهللا حاجی از شما بعیدهابروهایم را باال می . 

گوید: من شوخی ندارم باهاتنگاهش به رو به رو است، خیلی جدی می . 

 با این پسره سر و سری داری؟

مشنه نه اصال همچین نیست، من فقط تو چندتا مهمانی دیده بود - . 

 .نمیدانم چرا نمیخواهم محمدیاسین درباره من فکر بدی بکند

دیگه هرچقدر زنگ زد جواب نده، من باید اول مطمئن بشم که این پسره هم توی ماجرای کشته شدن  -

کنمدوستت نقش داشته یا نه و بعد که مطمئن شدم دستگیرش می . 

 .امیدوارم قاتل اصلی پرند پیدا بشه -

بندم، پرند واقعاً برای مردن جوان بودهایم را می کشم و چشمآهی می . 

ی عموتون، لطفاً مثل امروز اگه اتفاقی افتاد تهدید یا پیغامی از دوستانتون رسونم تون خونهمی -

 .دریافت کردید بهم خبر بدید

رودی عمو میدهم و محمدیاسین به سمت خانهسری تکان می . 

کوبند با وحشت چشم دو مرد قوی هیکل که با لگد به در خانه میرسیم، با دیدن جلوی در خانه که می

کنمهایم را درشت می . 
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ی عموی شماست؟گوید: این خونهایستد و با تعجب میمحمدیاسین عقب تر می ! 

دهم، گویا زبانم بند آمده و توان پاسخ دادن به او را ندارمبا لحنی وحشت زده سرم را تکان می . 

شوممرد تازه متوجه ماجرا میبا شنیدن فریاد دو  . 

به اون شهاب پدر سگ بگید اگه تا فردا شب پول اسی خان رو تسویه نکنه، یک بالیی سر  -

کنمخواهراش میاریم که اون سرش ناپیدا، بگو خواهرش رو انگشت نمای شهر می . 

دازد، شهاب که در اننشیند، زبانم بند میآید و نفرت در قلبم چنگ میبی اختیار لرز بدی در جانم می

خواستند؟ها اینجا چه میزندان بود این ! 

دهد اما آن قدر گیج و افتد، گوشی را برداشته و آدرس اینجا را به کسی مینگاهم به محمدیاسین می

توانم تشخیص بدهم به چه کسی؟منگ هستم که نمی ! 

 از تهدید های این ها دیگر به کجا پناه ببرم؟

شراکتی که با رامین کردی آنقدر نحس بود که دامن من و شیرین را هم گرفتهشهاب خدا لعنتت کند،   . 

 .آبروی عموی بیچاره هم حتماً در محل رفته

با تعجب و نگرانی  ام شبیه میت ها شده که محمدیاسیندانم قیافهاشک هایم بی اختیار جاری شدند، می

زنداسمم را صدا می . 

باز هم یک حمله پنیک دیگر به سراغم آمدهگیرد، میفهمم تپش قلبم که اوج می . 

نالم: تو رو خدا منو از اینجا ببرزنم و میدست محمدیاسین را چنگ می . 

 .زنگ زدم چندتا سرباز میان اینا رو جمع کنن -
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کشند: به شهاب بگید آمار همه کس و کارش رو داریمدوباره مرد ها عربده می . 

هم اون خواهر کوچولوی قرتیش رو اون خواهرش که زن رامین بوده . 

دارم، دومی هم سهم آق اسی میشهاون مطلقه رو خودم بر می . 

 .به نفع خودشونه جای دور زدن ما بیان و طلبشون رو بدن

 

شوندشود، شهاب و مردی که پشتش به ماست از خانه ما خارج میهمین لحظه در خانه باز می . 

زنمست به صحنه مقابلم زل میمثل کسی که شاهد یک سلایر هیجانی ا . 
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کنم مسعود پسر عمویم همراه شهاب آمده تا جلوی آبرو ریزی را بگیرد اما با در نظر اول گمان می

رد ی روحم وابرگشت مرد سیاه پوش به عقب و دیدن نیم رخش لرزی صد برابر بیشتر به پیکره

شودمی . 

 

کنار شهاب ایستاده و دارد با آن دو الت شرخر جر رامین است، با پیراهن مشکی مردانه و ته ریش،  

کندو بحث می . 

 

ی ما رفت و آمد داشت؟شود، دستانم می لرزد، رامین به خانهعرق سرد بر تیغه کمرم جاری می ! 

شود رامین برادر زن شهاب و شوهر سابق من است؟این کسی که از در خانه خارج می ! 

زند؟اش را با تیر میی ما آفتابی شود سایهبر خانهکرد اگر دور و کسی که پدرم ادعا می ! 

 

شود در ماشین را باز کنم و پشت سر هم عق بزنمحجم تلخ آب به گلویم باعث می . 

گیردآیند دعوا و جر و بحث باال میکم کم پدر و مسعود و شوهر مریم به جلوی در می . 

زدن هستم نیستکسی حواسش به من که این سمت از خیابان در حال پر پر  . 

 

کند و برای اولین بار او را نزدیک تر از هرکسی به کسی جز او، که دستش را دور پهلویم حلقه می

بینمخودم می . 

 !شیدا خانوم حالتون خوبه؟! چرا این مامورا نمیان؟ -

 

نو از کنم: مکند، با درماندگی نگاهش میگوید، سپس دستش را زیر بازویم حلقه میاین را کالفه می

 .اینجا ببر

 

دزدد، سریع تنش را که مماس تنم شده عقب لرزد و نگاه میکنم مردمک چشم هایش میحس می

برمتونگوید: چشم چشم بشینید میکشد و میمی . 

 

آیندشم، ماشین پلیس با چند مامور به سمت خانه ما میهمین که سوار ماشین می . 
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شود و اینکه چرا زودتر از موعد دادگاه رایم سوال میی آخر سیاه پوش شدن شهاب و رامین بلحظه

 .آزاد شده بودند
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گیردشود به خواب رفته است میای مینگاهش را از دختر کنار دستش که حاال ده دقیقه . 

دهدکند و روی صورتش معصومش جوالن میاما باز هم افسار نگاهش سرکشی می . 

زند و میان صورتی سفید و بی روح اما پر از به سیاهی شب میای که گاهی ای سوختهچشم های قهوه

 .جذابیت

ی رینگ دورش افتادهبینی عمل کرده و لب های گوشتی که یک حلقه . 

و ال به الی تار های بلند و مشکی رنگش تره های  موهای بلندش هم از زیر سال بیرون زده است

ای وجود داشتنقره . 

الیت شدهگفت؟! موهای خواهرش چه می . 

 !از کی آنقدر محو این دخترک چموش شده بود که حاال نقطه به نقطه صورتش را از بر بود؟

ای از جلوی چشمانش کرد از آن خانه دور شوند، لحظهچرا آن نگاه معصومانه لعنتی که التماس می

 !کنار نمی رفت؟

 این چه حس لعنتی بود که گریبان گیرش شده؟

خواهد برای یک بار هم که شده همراه او به س و خواهش از او میسالهاست مادرش با التما

 .خواستگاری بیاید و یا محض رضای خدا یک نیم نگاه به عکسهای دختران منتخب مادرش بیاندازد

اندیشید شاید اصال احساسی ندارد که ولی یک بار هم اسیر نگاه هیچ دختری نشده بود، گاهی با خود می

اش بهم ریخته استی معادالت ذهنیبریزد ولی حاال همه آن را به پای معشوقی . 

دخترک آنقدر پریشان و درمانده بود که تمام یک ساعت گذشته را اشک ریخت و او بی هدف راند و 

 .راند تا کم کم شیدا به خواب رفت

انست داش را با ریزش اشک تخلیه کند، فقط نمیازش هیچ سوالی نپرسید و اجازه داد فشار های روحی

ای یخ تیز بودند و در قلبش فرو ریزد مثل بلور های شیشهچرا قطرات اشکی که از چشم دختر می

رفتند؟می ! 
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شود، با این گوید و نگاهش محمدیاسین نگران تر از قبل میشیدا در میان خواب و بیداری هزیان می

کرد؟دخترک شکننده باید چه کار می ! 

گوید: گیرد و با شنیدن صدای سرگرد با سرعت میقتل پرند را میی با عجله شماره سرگرد پرونده

جناب محمدیان لطفاً از طریق مخابرات پیگیری کنید ببینید شب قتل پرند هاشمی تماسی با دوستش شیدا 

 .شاملو داشته و وحید ربانی رو هم احضار کنید برای بازجویی

داشت، یک اگر مدتی شیدا را نزدیک خود نگه میرود، بد نبود بعد از اطالع به سرگرد به فکر فرو می

شد آن را هم در صورت نیاز تمدید کردروز بیشتر تا پایان محرومیت بینشان نمانده است ولی می . 

گیردزند و شماره خاتون را میبا فکر به خانه خاتون لبخندی عمیق می . 
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که ماشین محمدیاسین درونش پارک است،  کشد و نگاه متعجبش را به باغ بزرگیای میشیدا خمیازه

چرخاندمی . 

اند یک حیاط بزرگ شبیه باغ که آن سرش پیدا نیست، درختان بلند و لخت و عور دورش را احاطه کرده

اش روشن استو یک حوض بزرگ آب که فواره . 

 .چمن ها و گل های همیشه بهار اجازه نداده بودند پاییز خودش را به رخ باغ بکشد

شود، هنوزم گیج و متحیر استشین پیاده میاز ما . 

کرد یک ساعت درون ماشین محمدیاسین اشک ریخت و اشک ریخت و کم کم خوابش برد، گمان نمی

 .محمدیاسین او را به آنجا بیاورد

 

 

نوشدمحمدیاسین روی تخت نشسته و قلپی از چایش را  می . 

روداش میصدقه نوهکشد و در دل قربان خاتون دستی به موهای حناییش می . 

اش از محمدحسین و محمدیاسر جدا بوده و هست، هم برای خاتون هم حساب این پسر عزیز دردانه

 .مادر پسر ها

 

گوید: خاتون دیگه تاکید نکنم جون شما و این دختری که همراهم آوردممحمدیاسین باز هم تاکید وار می  
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پاکهیک مقدار ممکن اولش بد اخالقی بکنه ولی دلش  . 

شود: محمدیاسین خندد و رد خنده روی صورت تپل پر از چین و چروکش محو میخاتون مرموز می

کنم خبری باشهکنی شک میآنقدر سفارش این دختر رو می ! 

 

گویدشوند، سرش را پایین انداخته زیر لب زکر میمردک چشم هایش از خاتون فراری می . 

ی خجالت نداره مرد گنده سی و خورده ای سالن شدهحاجی شدی پسرم انشاهلل داماد هم بش - . 

 .محمدحسین سن تو بود زهرا و زهره رو داشت

چرخد، گویا تحت کند و میبه اطرافش نگاه می آورد، شیدا بهت زدهبا شنیدن پای شیدا سرش را باال می

 !تاثیر باغ و حیاط با صفای آن قرار گرفته

ودش را دارداین باغ حتی در وسط پاییز هم صفای خ . 

 !خانوم شاملو اتفاقی افتاده؟ -

ایستد: شما منو آوردید اینجا آقای کند و مقابلش میشیدا با دیدن محمدیاسین به سمتش پا تند می

دونم این چیزایی که دیدم حقیقته یا توهم؟حسینی؟! من تو ماشین خیلی گیج بودم، حتی نمی ! 

 

اه محمدیاسین را باور کند یا سر و وضع دختر تازه وارد کند، برق نگخاتون با دیدن شیدا تعجب می

 !را؟

 

موهای بلند دخترک که از زیر شالش بیرون ریخته و تیپ و لباس آزادش تناقضی آشکار با غیرت و 

 .تعصبات گاهی بیش از حد محمدیاسین دارد

گفت و بین و او. دختر سر و سری نیستاش راست میگویا نوه  
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افتددن صورت سفید و با نمک پیرزن مو حنایی به یاد مادر بزرگ خودش میشیدا با دی . 

پاشد: سالم حاج با همان لحنی که ناخواسته همیشه پر از ناز و ادا بوده لبخندی به صورت پیرزن می

 !خانوم شما باید مامان آقای حسینی باشید؟
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ندازینچقدر منو یاد مامان بزرگم می  . 

 

گوید: ببخشید من مزاحم شدم ها، گیرد و مینشیند، دست خاتون را میشان میسپس بدون تعارف کنار

 .آخه سر یک ماجرای کاری مجبور شدم مزاحم آقای حسینی بشم

کشد: فدای سرت دخترم مزاحم خاتون لبخندی مادرانه در جواب شیدا میزند و دستی روی سرش می

خوب کرد محمد یاسین آوردت اینجا چیه؟! مراحمی مهمون این باغ حبیب خدا و بنده خداست . 

 .منم مادربزرگ محمد یاسین هستم، مادرش هزار ماشاهللا قبراق تر و جوان تره منه

ریزددر همین حین محمدیاسین یک استکان از چای هل مادربزرگش برای شیدا می . 

خورد مادر آقای حسینی باشیدگوید: نگید ماشاهللا به شما میشیدا می . 

 

گذارد و نبات درون دیدن محمدیاسین که با توجه خاصی استکان چای را مقابل دختر جوان میخاتون با 

شودکند باز هم مشکوک میزند و زیر زیرکی نگاهش میاستکان را برای دختر هم می . 

آمد به کسی توجه نشان دهدمحمدیاسین بر خالف برادر بزرگترش مغرور و جدی بود، کم پیش می . 

گیرد، چهره معمولی ولی با نمکی دارد، کمی تو پر است ولی چاق نه، ک را زیر نظر میبار دیگر دختر

 .قد بلندی هم دارد که در برابر محمدیاسین متوسط حساب میشود

ای به او دادهای دارد جذابیت ویژهموهای بلند و لختش که بلندی خیره کننده . 

 

ی کرد دخترک به دل نوهحاال که گمان می اهل قضاوت کردن آدم ها از روی ظاهر و حجاب نبود و

کردمغرور سخت پسندش نشسته، احساس مسرت خرسندی می . 

 

بیند، با خود محمدیاسین شرایط را برای پرسیدن درباره آن جنجال جلوی در خانه مناسب نمی

اندیشد، ممکن است شیدا جلوی خاتون خجالت بکشدمی . 

ا بمونید، تا تحقیقات پرونده پرند هاشمی حل بشهاگه براتون مقدور هست، مدتی رو اینج - . 

 .ممکن وحید یا دوستانش بخوان براتون مشکل ساز بشن

گوید: فعال که بیگانه کمتر آشنا به من ظلم کردهکشد و میشیدا آهی از اعماق قلبش می . 

نوشد و احساس عجیبی در قلبش جوانه میزندبه دستش داده را می چای هلی که محمدیاسین . 
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گیرد برای پذیرایی از مهمان ناخوانده ولی عزیزش به آشپزخانه رفته و دیزی های خاتون تصمیم می

اش را روی اجاق بگذاردمعروف سنگی . 

 .با رفتن خاتون، محمدیاسین جلو تر میآید تا با دخترک صحبت کند

اندازدنیم نگاهی به شیدا که با لذت در حال نظاره کردن باغ است، می . 

چرخاند: ممنون بابت کمک شیدا سنگینی نگاه محمدیاسین را حس کرده سرش را به سمتش می

 .امروزتون

محمدیاسین در جلد جدی و بی تفاوتش فرو میرود: یک بار تشکر کردید خانوم شاملو. من برای شنیدن 

 .تشکر شما اینجا ننشستم

دید؟شما منو به خاطر تهدید های عماد و ساسان به اینجا آور -   

گوید: من تو رو به خاطر درخواست خودت به اینجا آوردمسری تکان داده و می . 

خواید اونجا باشیدگفتید نمی . 

شود، گویی دست روزگار حتی بعد از سفر حج هم کشد و به صورت محمدیاسین خیره میشیدا آهی می

 .قصد ندارد راه آنان را جدا کند

ی عمو بدهکارمی در خونهمن یک توضیح بابت اون اتفاق جلو - . 

گوید: بدهکار نیستید، میتونید توضیحی ندیدمحمدیاسین به میان حرفش دویده و می ! 

 !میشه اینجوری از افعال جمع استفاده نکنید؟ -

نشان طوالنی و غیر قابل برد، ارتباط چشمی بیش به بزم چشم های شبرنگ محمد یاسین مینگاه خیره

شودکنترل می . 

کند: چشمهای آشوب گرمحمدیاسین زیر لب زمزمه می . 

گیرد، نفس عمیقی کشیده و دستش را و سپس نگاهش را به سختی از دو گوی سحرآمیز دختر می

کند، دل بستنش به این دختر سراسر اشتباه استمشت می . 

 

مد این دختر جنس آن دو یکی نیست و معیار هایشان زمین تا آسمان تفاوت دارد، اگر مادرش هم بفه

ای ارزش مطلقه است هرگز راضی به ازدواج نخواهد شد، هرچند این موضوع برای محمد یاسین ذره

کردندارد ولی همان دالیل اول برای اشتباه بودن این دلدادگی کفایت می . 

ی عموم ساکن شدیمام به خاطر بدهکار شدن برادرم توی خونهمن و خانواده - . 
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ر های شهاب بودنکااون آدم ها هم طلب . 

که همسر سابق « ها برایش سخت استکند انگار گفتن این حرفمکث می» شهاب با برادر همسرش

ی خودمون ببینممنه شریک شده بود و من انتظار نداشتم امروز اون ها رو با هم جلوی در خونه . 

نامزد سابقت، هرچند محمدیاسین میل عجیبی دارد بپرسد، آیا از دیدن آن طلبکار ها متاثر شدی یا 

داندجوابش را کم و بیش می . 

جا بمونی، من قرار بازداشت وحید و هرکسی که توی اون مهمونی در هر صورت بهتره مدتی رو این -

مئن بشیم قاتل کیه و بوده رو صادر کردم ولی جانب احتیاط اینکه به شما نزدیک نباشن، تا وقتی مط

 !سارا کجاست

 

د، برای خودش هم بهتر است کمی از آن خانه و آدم هایش دور باشددهشیدا سری تکان می . 
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* 

گیردخیال آن لباس سیاه تن شهاب و رامین بشوم دلم آرام و قرار نمیخواهم بیهرچه می . 

زنددلم زیادی احمق است که حتی با وجود نامردی شهاب شورش را می . 

شان نسیبم شده بود بریده بودم از خانواده ای که این مدت نامردی . 

 .از شهاب، مامان و بابا و حتی عمو و فرزندانش

ام پرسه بزند و سرنوشت فعال این شانس را از خواستم دور بر زندگیرامین سایه شومی بود که نمی

 .من گرفته بود

 ایستد: من دیگه باید برم کار دارم، شب بهتونپوشد و مقابلم میمحمدیاسین کت مشکی رنگش را می

زنمسر می . 

اینجا به هیچ وجه احساس غربت نکنید، مادر بزرگم خاتون خیلی تنهاست گه گاه که نوه ها میان 

 .سراغش از خوشحالی چند وقتی سرحال میشه

کنه هم خاتون رو خوشحالحضورتون اینجا هم خیال منو راحت می . 

رودابهت فرو میکشد و در قالب آن مرد جدی و پر زند ابرو در هم میحرفش را که می . 

شود باور میکنم یک بازپرس جنایی است نه حاج محمدیاسین آرام و مهربانوقتی اینگونه جدی می . 

 .گویی این مرد دو چهره دارد، هرچند با من همیشه مهربان و دلسوز بوده
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کنمسینی چای را با استکان های خالی پر می  . 

کنه. بهش بگید شام احتماال بیام اینجاجمع میگوید: نجمه خدمتکار خاتون میاد قبل رفتن می . 

برمشوناندازم: نه بابا زیاد نیست که میای باال میشانه . 

روددهد و پشت به من کرده میسری تکان می . 

کنم، این باغ زیادی بزرگ سوت و کور شده است انگار هیچ ساکنی نداردبا رفتنش احساس می . 

بینم و پذیرایی بزرگی که درونش نه راهروی باریک مقابلم میروم، یک به سمت ساختمان سنگی می

 .خبری از مبل است نه میز نهارخوری

 شبیه خانه مادربزرگ هاست مخصوصا با وجود

 .چند پشتی و تشکچه سنتی و سماور زغالی و رادیو قدیمی

باشد: ببخشید  زنم نجمهآید، حدس مییک زن میانسال که پیراهن گلدار به تن دارد به استقبالم می 

 خاتون کجاست؟

گیرد: ای وای خانم چرا شما زحمت کشیدی؟سینی چای را می  

زنم: زحمتی نبود نجمه خانوم، آقا محمدیاسین هم رفتن، گفتن شاید برای شام بیاندستم را بهم می . 

سایل خونه. شما بشینید تا من وکند: خاتون تو اتاقشون داره نماز میبه اتاق پشت سرش اشاره می 

 .پذیرایی رو آماده کنم

نشینم: ممنون نجمه خانوم پذیرایی الزم نیستروی یکی از تشکچه ها می . 

نشیندخاتون با قدم های آهسته از اتاقش خارج شده روی تشکچه می . 

درخشد: نجمه برو چای و قلیون آماده کنلبخندی روی لبش دارد و نگاهش می . 

ون من به رسم قدیم عادت دارم برای مهمون قلیون بیارمگوید: دختر جسپس رو به من کرده می . 

 .آقام خدا بیامرز این رسمش بود، امروزی ها میگن ضرر داره ولی دیگه این مرض عادت ما شده
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دوزم، هوای این باغ بی اندازه لذت بخش و پاک استای آسمان مینگاهم را به ماه نقره . 

ای از خودم و اینکه بی اطالع زدم، آنقدر نگرانم بود که لحظهیک ساعت پیش بود که به مادرم زنگ 

 .رفته بودم خجالت زده شدم ولی با یادآوری حضور رامین به خودم حق دادم
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آنطور که فهمیده بودم متاسفانه مادر رامین و ریحانه که. مدتی بود با بیماری سرطان دست و پنجه نرم 

کرد، از دنیا رفته بودمی . 

اضی پرونده رامین و شهاب اجازه داده بود یک هفته را به قید ضمانت آزاد باشندبرای همین ق . 

 .عمو برای شهاب و پدر رامین برای پسرش سند گرو گذاشته بود

گفت قبل از دعوای جلوی در خانه ریحانه به خاطر فشار عصبی از هوش میرود و رامین آن مامان می

ی ما آوردند تا آمدن خواهرش هم همراه شهاب او را به خانه برد، بعد از به هوشرا به بیمارستان می

 .از محیط عزاداری دور بماند

ام برای راه دادن رامین حق بعد از شنیدن این اتفاقات ته دلم برای ریحانه سوخت و اندکی به خانواده

 .دادم

 .باالخره مادرشان از دنیا رفته بود و عزا دار بودند

پدر و مادربزرگ زنده بودند ما و بچه های عمو محمود در چنین باقی زندگی یادم میآید گذشته ها که 

کردیممی . 

چقدر آن روز ها همه فارغ از هر غم و ناراحتی بودیم، خاتون محمدیاسین هم مرا به یاد مامان بزرگ 

اندازدخودم می . 

زندگیم را کشید بیرونپیرزن مهربانی بود و در این چند ساعت حضورم در خانه باغ حسابی زیر و بم  . 

ام و در یک باشگاه ورزشی مربی ایروبیک هستم، هم تعجب کرد هم ته وقتی فهمید پزشکی خوانده

 .چشمانش درخشان شد

بعد هم که متوجه شد محمود شاملو عموی من است در چشمانش چلچراغ روشن، حدسش سخت نبود، 

دخترش، رویا پردازی ها کرده ی به قول خودش فراری ازاینکه در ذهنش برای من و نوه . 

توانم قسم بخورم تا پای سفره عقد و بچه دار شدنمان هم پیش رفتهحتی می . 

کند و اش حمل میاما اگر این مادربزرگ مهربان بداند شیدا شاملو یک نام ننگین را در شناسنامه

همچنان مرا عروس مناسب  کند؟! آیاام میبرادرش به جرم کالهبرداری در زندان است چه فکری درباره

داند؟پسرش می  

زنم، حتی اگر بر فرض محال محمدیاسین از من خواستگاری کند، دیگر چیزی پوزخندی به افکارم می

 .به اسم احساس درونم وجود ندارد تا تقدیم او کنم

شود روی نام هرچه مرد است خط کشیدموقتی در آن شب شوم، قلبم پاره پاره می . 

ی افکارم را گسست. با دیدن محمدیاسین که در آن کت و شلوار مشکی و با ابهت رشتهصدای در خانه 

داشت، گوی نگاهم بی اخطار به سمت گام های استوار و با صالبتش کشیده شدمردانه گام بر می . 

 .با اینکه خستگی از صورتش هویدا بود ولی چشم هایش مثل نافذ بود و قدم هایش محکم
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د با دیدن من تای ابرویش را باال داد و با جدیت گفت: چرا اینجا ایستادید؟جلوی ایوان که رسی ! 
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ام را باال انداختم و گفتم: همین طوری بی دلیلشانه . 

 !در ضمن خسته نباشید

گیردلبخندی کم جان روی لبش شکل می . 

 .به اتفاق هم وارد ساختمان شدیم

سبزی ریحان و ترشی پهن کرده استی پر رنگ و لعاب از دیزی و خاتون یک سفره . 

گوید: به به چه کرده خاتونمحمدیاسین با نگاهی تحسین برانگیز می . 

شوم از اینکه مهمان ناخوانده این جمع هستمکمی خجالت زده می . 

کشدکند سر سفره و برایم غذا میخاتون با مهربانی دعوتم می  . 

وای خاتون این کاسه رو بخورم که پنج کیلو میاد روی گویم: ای با دیدن کاسه پر از دنبه و گوشت می

 .وزنم

گوید: اشکال نداره دخترم، نهارم کم خوردی تو که چاق نیستی نگرانیخاتون می . 

گردم وزن گویم: ولی ژن چاقی دارم، تا یکم تنبلی کنم بر میدر حال تکه تکه کردن نان هستم که می

 .قبلم

خورد آرام زیر گوشم زمزمه کرد: و با لذت از لقمه آبگوشتش می محمدیاسین که در نزدیکی من نشسته

 .زن باید یکم تپل باشه نه پوست استخوون

آقا و این شوخی هاپرد، حاجاز شیطنت کالمش ابرویم باال می ! 

گردم و با تعجب نگاهش میکنم دور از چشم خاتون ابرویی باال انداخته سپس دوباره مشغول برمی

شودغذایش می . 

کند که من ناچار تا انتهای غذایم گذارد و آنقدر اصرار و تعارف میخاتون برایم سیر ترشی و سبزی می

خورمرا می . 

 

رود و تمام مدت محمدیاسین بعد از آن مزاح سر سفره دوباره در پوسته جدی و خشک خودش فرو می

دزددبا اخم هایی در هم نگاهش را از من می . 
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شود یک جوری نگاهش نگاهم گریزان است یعنی هر وقت با من چشم در چشم میام که از متوجه شده

 .را فراری میدهد

لرزدگیرد و دلش میشاید او هم مانند من از چشم هایم حس خاصی می . 

ام ولی او یک مرد است و دلیلی ندارد احساساتش را مخفی کند، هرچند من به این حس غلبه کرده

حساسات از ما زن ها جسور تر هستندمردان به مراتب در بروز ا . 

 .اما سریع روی افکارم خط بطالنی پر رنگ کشیدم

محمدیاسین یک مرد همه چیز تمام است، او یک شغل دولتی دهان پر کن و پشتوانه مالی دارد، از لحاظ 

گفت بسیار معتبر و با ابرو هستندخانوادگی هم همانطور که مریم دختر عمویم می . 

شد مردی چون او عاشقم شود ولی حاال من یک دختر شیدای چند سال پیش بودم باورم میشاید اگر من 

 .شکست خورده با جسمی دخترانه و روحی زنانه، بریده از همه چیز حتی خانواده و آبرویم بودم

 .باورش مشکل است مردی چون او با آن تعصبات دینی دل به دختری با پیشانی سیاه همچون من بدهد

که شهاب به زندگی مان زد، حاال ما یک خانواده فقیر هم بودیم که سر بار عمو شده با گندی . 

ام کنم، محمدیاسین زیر چشمی به من که به یکباره در پوسته خودم فرو رفتهکشم و سکوت میآهی می

 .نگاه می اندازد: خانوم شاملو امروز وحید رو بازداشت کردیم

آید: به چه جرمی؟ی استحوانش هایم در میآورم که صداسرم را جوری باال می !   

شود و لبش کمی آید که دوباره گره کور اخم هایش تنگ تر میگویا این جواب به مذاقش خوش نمی

 .متمایل به چپ
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 !ناراحت شدید از بازداشت دوستتون؟ -

 .سرم را به چپ و راست تکان میدهم: من دوستی با وحید ندارم

آنقدر راحت با پسری که دوستی باهاش ندارید تا اون موقع شب توی بام بمونی؟ پس چی باعث شده - ! 

کشاند؟آید این مرد داشت مرا به چالش میاز نگاه پر از پوزخندش خوشم نمی ! 

 .من عقاید خاص خودم رو دارم آقای حسینی -

ی شما زندگی نکردممثل خواهر و احتماال برادر زاده . 

کنمگیرم و با هرکسی که مایل باشم رفت و آمد میخودم تصمیم میمن برای پوشش و عقایدم  . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

شود، خط قرمز این مرد ناموسش بوداش مکدر میچهره . 

من برای خواهر و برادر زاده هام هیچ وقت تعیین تکلیف نکردم، بلکه اون ها خودشون ترجیح دادن  -

 .راه درست رو انتخاب کنن

پوشم و پرم وسط حرفش: اون وقت اینکه من لباس آزاد میو می اجازه نمیدهم صحبتش به پایان برسد

 !مهمونی میرم یعنی راه خراب؟

گوید: نچ ال اله اال هللا من کی شما رو قضاوت کردم خانوم شاملو؟کالفه زیر لب می ! 

ای داره و یک بار از جانب مردی فقط دارم میگم چی باعث میشه دختری که آنقدر احساسات شکننده

خورده، خودش رو راحت تو موقعیت های خطرناک قرار بدهضربه  . 

شناختم کرد نامزد شماست و کلی قصه بافی کرد که اگه من شما رو نمیامروز وحید ربانی ادعا می

شدباورم می . 

کنهاز طرفی قبل قتل پرند دوستتون اون  تماس پرند رو قطع می . 

بازداشتگاه ما هست تا تکلیف سارا و ساسان  در واقع به جای شما گوشی رو جواب میده، فعال تو

 .مشخص بشه

ایمی خاتون نشستهاندازم، توی پذیرایی کوچک خانهنگاهی ممتد و طوالنی به او می . 

 !شما گفتید من شکننده هستم؟ -

زدیددید و تو خواب حرف میدهد: شما کابوس میزند و سرش را تکان میلبخندی محو می . 

وی در خونه با دیدن شوهر سابق تون هم شکم رو به یقین تبدیل کردبرخوردتون دیروز جل . 

کنمکشم و سکوت میآهی می . 

شدام میگفت هرکسی با نزدیک شدن به من زود متوجه آشفتگی روحیراست می . 

 .رامین مرا بیمار کرده بود و هنوز هم تلخی زهر خاطرات زیر زبانم بود

شود: دخترم جای تو رو انداختم توی اتاق مهمان آرام وارد اتاق می زند و آرامخاتون در پذیرایی را می

خوابهمحمدیاسین هم اتاق خودش می . 

 .از ذهنم گذشت همین امشب محرمیت ما به پایان رسیده

دهد: ممنون خاتون امشب مزاحم تون شدم، ایشاهلل فردا دیگه میرم خونه خودمسری تکان می . 

برگردم درست نبود بیشتر از این سربار آدم های غریبه شوم به راستی تصمیم داشتم به خانه . 

دانستم کمی آرام تر شده بودمی مان را میمخصوصا حاال که دلیل آمدن رامین به خانه . 
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گوید: شما هیچ کجا نمیری، اگه الزم باشه با پدرت هم صحبت محمدیاسین با صدایی محکم و جدی می

 .میکنم

شه شما مهمون ما هستیتا وقتی سارا مجد پیدا ن . 

شودشوم، خاتون هم متعجب میسر جا میخکوب می . 

کنه من کجا بمونم؟گویم: اون وقت چرا کی تعیین میگردم و میبه سمتش بر می ! 

مقابلم می ایستاد، هیکل چهارشانه و درشتش به ابهت و مردانگیش می افزاید: من به عنوان بازپرس 

کنمپرونده پرند تعیین می . 

تونم یک قرار بازداشت برات صادر کنم و فردا بفرستم انفرادی تونم اینجا نگهت دارم ولی میبته نمیال

 !تا یکی دو هفته هم نگهت دارم چه طوره؟

گوید: محمد یاسین دختر بیچاره رو چی کار داری؟خاتون با اعتراض می !  

 .مهمون منو میخوای بفرستی بازداشتگاه؟ مگه من مرده باشم

گوید: این دختر بیچاره منو بیچاره تر کرده، پا شده از برد و میرا عصبی بین موهایش فرو میدستش 

 .حج نیومده رفته مهمونی مختلط حداقل احترام اون محرمت کوفتی هیچی احترام حج رو نگه می داشتی

محرمیت را نشیند، کاش ماجرای ام میشوم و عرق سرد بر پیشانیجلوی مادربزرگش خجالت زده می

گفتنمی . 

ی من مهمون منه جاش روی چشممههر چی محمدیاسین این دختر و وقتی آوردی خونه - . 

زهره و زهرا که سال تا سال دیدنم نمیان، یاسمین هم که بهونه درس و دانشگاه و نامزدش رو وسط 

کنی؟کشه، این وسط این دختر اومده چند روزی همدم من بشه تو داری تهدیدش میمی ! 

گوید: بیا مادر جون بیا خجالت نکش هرچقدر خواستی پیش من بمونگیرد و میخاتون دستم را می . 

تونم دل مادرمو بشکنم، فردا ممنون خاتون جون، ولی من با قهر از خونه مون اومدم اینجا نمی -

. البته اگه آقای حسینی بذاره باز هم بهتون سر میزنمرم خونه خودمونمی . 

گیرد: انقدر برای من برم برم نکن، همینجا میمونی با خشم به سمتم میآید و بازویم را می محمدیاسین

کنمهمین که گفتم وگرنه برات قرار بازداشت صادر می . 

شود انداخته و در چشم های وحشی اش خیره میشوم: محرمیت نگاهی به بازویم در دستش فشرده می

 .مون تموم شده آقای حسینی

خورد و دستش را با اکراه عقب شوم، کنار چشم هایش چین میفرو رفتن صورتش میمتوجه در هم 

کشدمی . 

کشد: محمدیاسین تا بیشتر حرمت مهمون منو نشکستی خاتون زیر لب استغفار کرده و مرا عقب می

 .میبرمش، تو هم جای حرص خوردم با خودت و احساست خلوت کن مادر
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چشم هات خوندم دیگه اسیرت کرده کنی رو من توچیزی که ازش فرار می . 

نالد: خاتون؟محمدیاسین می !. 

شوم چه چیز او را اسیر کرده؟متوجه منظورشان نمی ! 
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ی خاتون میگذردای از حضورم در خانهیک هفته . 

اش را مامان چند باری تماس گرفته و اصرار کرده برگردم ولی من رو در رو شدنم با ریحانه و خانواده

اال به خاطر عزاداری احتماال زیاد به خانه رفت و آمد دارند را بهانه کرده و از بازگشت به خانه که ح

 .سر زدم

شد که واضح بگویم، مادر من دخترت یک هفته بعد از بازگشت از سفر پا به مهمانی گذاشته که نمی

 .نتیجه آن مرگ و مفقود شدن دو تن از دوستانش است

کردیم، خاتون هم مثل مامان بزرگ خدا بیامرزم، فصل باقال و ی پاک میکمک خاتون و نجمه سبز

کرد به پاک کردن سبزی هاداد و شروع میشد چند گونی سفارش میسبزی های بخصوص که می . 

پرسد: امسال عروس و دخترا نمیان؟بود تا خشک کند، نجمه از خاتون می حاال هم شوید گرفته ! 

یاسین بودمنظورش از عروس مادر محمد . 

 …نه مادر گفتم امسال شیدا هست ک -
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کنمروی تخت دراز میکشم و پیامک هایم را دوره می . 

شیرین نوشته است: شیدا کی میای خونه دلم برات تنگ شده، ریحانه و شهاب رفتن آبجی دیگه 

 .خواستی بیا

شیدا درسته من توی زندگی تو دخالتی ندارم، ولی نمیشه یک هفته خونه رو ول  مامان نوشته است:

 .کردی رفتی به امون خدا

دونی چقدر پشتت حرف میزنن زود بیا خونهی عموت هستیم، نمیمخصوصا االن که خونه . 
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برگرد به و در آخر پیامی از پارمیدا مدیر باشگاهی که درونش مشغول بودم: شیدا جان لطفاً زودتر 

باشگاه، ترم جدید قراره شروع بشه یک تایم کالس زومبا و یک رقص عربی خالی هستیم، بچه ها 

 .مشتاق هستن تو مربیشون باشی بهم پیامک بده برای هماهنگی

توانستم بیشتر با پول تو جیبی اندکی که برایم باقی مانده بود گشتم، نمیدیگر کم کم باید به زندگی برمی

 .سر کنم

رایش مینویسم: باشه پارمیدا جون، من تا شنبه این هفته آماده میشم برای حضور تو باشگاهب . 

گیرم قبل خواب دوش بگیرمکشم و تصمیم میای میخمیازه . 

خواستم به خانه بروم ام و اگر فردا با این سر و وضع میدر این یک هفته فقط یک بار دوش گرفته

جا هم به نوعی بازداشتگاه بودرا در بازداشتگاه بودم. هرچند اینکرد این مدت حتما مادرم فکر می . 

دارم، عصر امروز خودش آن را به من داده بودیک دست لباسی که از خاتون گرفته بودم را برمی . 

ام که خواسته در لفافه بگوید یکم به خودت برسالبد آنقدر چرک شده . 

داداش زهرا خریده و حاال به من میگفت برای نوهیک پیراهن نخی صورتی بود با گل های طالیی می . 

رومپاورچین پاورچین به سمت حمام کوچک انتهای سالن می . 

توانستم با لباس دیگرم تنم را خشک کنم سپس لباس های کثیف ترم را بشویم تا صبح خشک شودمی . 

 قدر جدی بود که محمدیاسینشود، یعنی واقعاً تهدید هایش آنذهنم مشغول تماس تلفنی آن روز وحید می

 !نگرانم شود؟

ی خودم بمانم چرا در این مدت اصرار داشت حتما اینجا بمانم؟توانستم مدتی را در خانهخب می ! 

دهم تا از افکار پریشان آزاد شودسرم را تکان می . 

سپارمروم و خود را به دوش آب گرم میبه سمت حمام می . 
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گوید: ببین مادر خوبیت نداره اندازد و میام میروی لباس های شسته شدهی سفید خاتون یک پارچه

ی زن رو مرد مخصوصا نامحرم ببینهلباس پهن شده . 

اندازم، این قدیمی ها هم روی چه چیز هایی که حساس نبودند: چرا آخه یک لباس مگه ای باال میشانه

 !چیه؟

هی مردایی هستن که با دیدن همین یک تیکه پارچه بچم محمدیاسین که چشم و دل پاکه ولی مادر گا -

شنهم هوایی می . 
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ی بندگان خدا که خبر ندارهآدم از دل همه . 

 .ولی خاتون چون چهارتا مرد چشم شون هیزه که نباید آدم خودش رو غذاب بده و بپوشونه -

به نفع خود زنه گوید: پوشوندن لباس که عذاب نیست مادر، ولی حیا کردنخاتون سری تکان داده می . 

حرف های زنانی از قسم خاتون را قبول نداشتم، هرچند تا حدی حیا و خودداری را برای جنس زن 

بردپسندیدم؛ چرا که ارزش و شخصیتش را باال میمی . 

توانستم درک کنم چرا یک زن تن و بدن خود را بپوشاند تا مردی تحریک نشودولی نمی . 

کردعرف معنا پیدا می در حالی که نوع پوشش تنها در . 

کرد ولی همان مثال یک لباس پر رنگ و زرق و برق شاید در کشوری مثل عربستان جلب توجه می

 .لباس یک کشور مثل هند کامال عادی بود

ساختپس این عادت ها بود که ذهنیت افراد را می . 

زندی صبحانه را چیده صدایم مینجمه سفره . 

ی خودم دور بمانم، حاال که رامین هم توانم از خانهدیگر بیشتر از این نمیگفتم باید به محمدیاسین می

 .نبود غیبتم از دیدگاه پدر و مادر هیچ دلیلی نداشت

ایم ولی او هنوز نیامدهصدای زنگ موبایلش میآید، ما سر سفره نشسته . 

به تماسش « رسونم حتماً خودم را زود می»با گفتن:  دانم پشت خط چه کسی است که محمدیاسیننمی

دهدخاتمه می . 

آید، یک کت و شلوار مشکی با شال سبز روی گردنش بود که آرم قوه قضائیه را به سمت من می

 .داشت

هیکلش در آن پیراهن ابهت خاصی دارد، موهای مشکی رنگش را ساده باال داده و چشم های مشکی 

درخشدرنگش می . 

لطفا حاضر بشید تا بریم ادارهخانوم شاملو گویا سارا مجد پیدا شده  - . 

آورم، نکند سارا هم مرده است؟ماجرای مرگ پرند را به خاطر می  

 !سالمه؟ -

شود: زنده است نگران نباشیدنگاهش در چشم هایم عمیق و طوالنی می . 
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خوردبا ورود به اداره پلیس باز هم دلم بهم پیچ و تاب می . 
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گوید: هیچ نگران نباش خانم شاملو زند زیر گوشم میموج می محمدیاسین با لحنی که حمایت درونش

 .تو فقط برای شهادت اینجایی

گویم: محیط اینجا رو دوست ندارماندازم و میاش مینگاهی به شبرنگ های تیره . 

دهد: فقط یک ساعت تحمل کنزند و سرش را تکان میپلک می . 

نجا میریم و تو دیگه هیچ وقت پات به همچین جایی من باید گزارش سرگرد رو بخونم. بعد با هم از ای

 .باز نمیشه

کنم بغصم را با قورت دادن آب دهانم نگه دارمسعی می . 

شودسرهنگ حسینی برادر محمدیاسین از داخل اتاق سرگرد خارج می . 

گذارندچند سرباز کنار در به او احترام نظامی می . 

یردگمحمدیاسین با دیدن برادرش نگاه از من می . 

گردد: سارا مجد رو آوردید؟به سمت او بر می ! 

  .آره بیا گزارش اعترافاتش رو نوشتم -

شود، این مرد چه بی مقدمه و یک باره وارد زندگیم شده استبا رفتنش ذهنم درگیر می . 

اتاق ام که سارا را با دستبند همراه پلیس زن جوانی به سمت ی اتاق زل زدههنوز منتظر او به در بسته

برندمی . 

سارایی که تکیده و الغر شده و شباهتی به دختر سرخوشی که هر ماه بساط مهمانی را در ویالی 

انداخت نبودپدریش راه می . 

شود و اجبار او را به خواهد حرفی بزند که مأمور مانع میشود، میبا نگاهی پریشان به من خیره می

دهدداخل اتاق هل می . 

روم، با دیدن عماد و ساسان دستبند به دست که توسط چند سر باز به انتهای سالن میچند قدم عقب تر 

ی آن ها در قتل پرند دست داشتند؟شود، یعنی همهشوند تعجبم دو چندان میبرده می ! 

داردام که صدایی آشنا مرا از غرق شدن در افکارم باز میهنوز جواب سوالم را نگرفته . 

بینم؛ با ظاهری آراسته و پوزخندی روی لب که تکیه به دیوار نم، وحید را میکبه پشت سرم نگاه می

 .داده است

روم، شاید او از ماجرا با خبر باشدبه سمتش می . 

 !سالم وحید تو هم اینجایی؟ -

شود: تو رو هم کشوندن اینجا؟زند و پوزخندش تبدیل به لبخند میبا دیدنم چشم هایش برق می ! 

آوردن، تو چی چرا اینجایی من و تو که تو مهمونی نبودیممن و اول همه  - . 
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گوید: خیلی سعی داشتن منو قاطی این پرونده کنن، زند و با لحنی پر از نفرت میوحید پوزخندی می

 .مخصوصا از وقتی فهمیده بودن من پسر ناصر ربانی هستم، ولی کور خوندن

ه اذیت نکردن عزیزم؟اندازد: تو رو کسپس نگاه نوازشگری روی صورتم می . 

دهمی نه تکان میکالفه سری به نشانه . 

 سارا رو چرا دستبند زدن؟ -

اندازد: به جرم قتل پرندای باال میبا خونسردی شانه . 

کنم تا نیفتم، من خودم را درگیر چه خورم، دستان لرزانم را حایل دیوار میبا وحشت تکانی شدید می

ام؟کسانی کرده ! 

ریزدشود و از آبسرد کن کنارش برایم یک لیوان آب میی حالم میمتوجه پریشان . 

 .دیگر توان ایستادن روی پاهایم را ندارم

گیرمنشینم و  و سرم را میان دستم میروی صندلی های کنار دیوار می  . 

 .قتل پرند توسط سارا اصال قابل هضم نبود

دهگیرد: بیا بخور رنگت پریوحید لیوان آب را به سمتم می . 
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زند، او از کی آنقدر به من نزدیک شده که نگرانم آورم، نگرانی در چشم هایش موج میسرم را باال می

 !باشد؟

ام دیگر به هیچ پسری اجازه نزدیکی به حریمم را نداده بودممن که بعد از جدایی . 

 .همین شخصیت مغرور مرا به دختری دست نیافتنی مبدل کرده بود

بیشتر پسر ها در آرزوی دوستی و ارتباط با او بودنددختری که  . 

گیرد: بخور خوشگل بیند به خودش جرئت داده لیوان آب را مقابل لبم میوحید خیرگی نگاهم را که می

 .خانم، حق داری ترسیدی، منم خیلی شکه شدم وقتی فهمیدم سارا همچین کاری کرده

نوشمگیرم و میرا از دستش می شوند، لیوانای آب میلب های خشکم طالب جرعه . 

 .من زیاد با سارا و پرند صمیمی نبود، ولی باورم نمیشه عاقبت اون ها به همچین جایی برسه -

 !سارا دختر سرخوش و مغروری بود، چی باعث شده دست به قتل بزنه؟

دست میدهدای بهم گیرد، از لمس دستانش احساس مشمئز کنندهنشیند و دستم را میوحید کنارم می . 
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کندخواهم دستم را عقب بکشم که نگاهم با نگاه پر از خشم محمدیاسین طالقی پیدا میمی . 

 .با تیر نگاهش جوری وحید را نشانه گرفته که گویی او دست به ناموسش دراز کرده

شوند که ترس را به دل اش گره کوری میکنار چشم های خوش رنگش چین افتاده و ابروهای کشیده

ی می اندازدهرکس . 

کندکشم، او هم اصراری برای گرفتن دوباره دستم نمیسریع دستم را پس می . 

خیزیم و منتظر چشم به سرگرد و سرهنگ حسینی که پشت سر محمدیاسین از دفتر هر دو از جا بر می

دوزیمشوند میخارج می . 

ناب سرگرد؟پرسد: باالخره میتونم برم جوحید با خونسردی و تفاخر جلو رفته و می ! 

شوم، گویا دل خوشی از وحید ربانی نداشتندمتوجه منقبض شدن آرواره های او می . 

دهد: این بار رو به لطف پدرت قسر در رفتی آقای ربانیجای او محمدیاسین پاسخ می . 

ی قتل پرند هاشمی و فروش مواد متاسفانه ما هیچ شاهدی نداریم تا ثابت کنه شما ارتباطی با پرونده

خدر تو مهمونی های شبانه داشتید،ظاهراً حساب شما پاکه پاکهم . 

جا؟کند سمت من: خانوم شاملو هم دیگه کاری نداره اینزند و رو میلبخندی می ! 

گوید: فقط چندتا امضا باید بزنید که اون شب همراه آقای کند سمت من و میاین بار سرگرد رو می

 .ربانی بودید

مونم کارت تموم شد برسونمتگوید: شیدا منتظر مییوحید با لحنی صمیمانه م . 

گویم: الزم نیست آقای ربانی خودم بر واقعاً از این صمیمیت بی علتش کالفه و خشمگینم، با سردی می

گردممی . 
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شودوحید با دلخوری از اداره خارج می . 

کنمروم و زیر چند برگه را امضا میبه دفتر سرگرد می . 

داد من و وحید در بام تهران بودیم نه مهمانی از سرگرد ای آن برگه ها که شهادت میبعد از امض

 !پرسیدم: جناب سرگرد ببخشید ولی تکلیف سارا چی میشه اون واقعاً دوستم رو کشته؟

زندموقع پرسیدن این سوال بی اختیار اشک در چشمم نیش می . 

دهم خانم شاملود: خودم برای شما توضیح میگویایستد و میبه جای سرگرد، محمدیاسین کنارم می . 
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گوید: من دیگه میرم دادگستری، شما پرونده رو ایمیل کنید برامرو به سرگرد می . 

دهند: چشم سید بمونید یک چایی مهمون ما ایستد و با هم دست میسرگرد به احترام محمدیاسین می

 .باشید

 .نه ممنون اینجا شلوغه منم امروز جلسه دارم -

شومدهد متعلق به دادگستری است میبه اتفاق هم سوار پژو پارس مشکی که پالک قرمزش نشان می . 

 !میشه بگید چه اتفاقی افتاده؟ -

سارا امروز صبح زود خودش رو به آگاهی معرفی کرده و مدعی شده، پرند رو به خاطر یک دعوا  -

 .هل داده و کشته

گرفته و عماد نامزدش ساقی پخش کننده مواد توی مهمونی میدهد: سارا هر ماه مهمونی ادامه می

 .های سارا بوده

 .از طرفی ساسان هم هم دستشون بوده و خودش مصرف کننده

 .پرند مصرف کننده و همکارشون بوده

 .یک مدتی بوده مصرف پرند باال رفته بوده و با تهدید سارا و عماد سعی داشته ازشون اخاذی کنه

ارا و پرند درگیر میشن و اون پرند رو هل میدهسر همین ماجرا س . 

شود، من یک بار به صورت تفریحی همراه پرند حشیش کشیده بودم ولی هرگز گمان لب هایم خشک می

کردم او یک ساقی مواد مخدر باشدنمی . 

امی یک پرتگاه بزرگ بودم و حاال نجات پیدا کردهکنم لبهشود، احساس میلب هایم خشک می . 

پرسم یعنی طاقت شنیدن بیشتر برد، دیگر بیشتر سوال نمیی مان مییاسین مرا به سمت خانهمحمد

امحقیقت را نشنیده . 

کند: ببخشید این مدت مزاحم شما شدمجلوی خانه پارک می . 

گرفت، لطفاً دیگه شدم جای شما امنه خیالم راحت نمیدهد میگوید: من تا مطمئن نمیسری تکان می

وی همچین مخمصه هایی نندازیدخودتون رو ت . 
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کنمشود، زیر لب خداحافظی آرامی مینگاهی عمیق بینمان رد و بدل می . 

شود، هرچند به خاتون قول داده بودم باز هم به او با ورود به خانه ته دلم برای محمدیاسین تنگ می

 .سر بزنم
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بینمحیاط میگذارم، شیرین و مامان را در همین که پا به درون خانه می . 

 .مامان مشغول شستن میوه ها با آب حوض است

 .شیرین با دیدنم ذوق زده به سمتم میآید: باالخره اومدی فراری

فشارمپاشم و دستش را میلبخندی به رویش می . 

 .خوبی تپلی خودم -

شوم: خبریه مامان این همه میوه؟خندد، با دیدن تعداد میوه های زیاد متعجب میریز می ! 

کند و سر سنگین جواب میدهد: مریم دیشب فارغ شد ساعت سه شبپشت چشمش را نازک می . 

صبح زنگت زدم گوشی رو برنداشتی، امشب خانواده شوهر مریم و بقیه فامیل عموت میان بچه رو 

 .ببینند

هیچ، اندازم گویا کسی خانه نبود: اون وقت زن عمو که بیمارستانه ی مسعود مینگاهی به در خانه

 سمیرا لنگ و فلج نیامده کمک؟

ی ننشاندازد: خانم قهر کرده رفته خونهی مسعود ها میشیرین نگاهی با حرص به در خانه . 

کند ولی این کار احمقانه و خارج از ادبش اش به مریم حسادت میدانستم سمیرا به خاطر نازاییمی

 .خونم را به جوش آورد

همه کار ها رو بریزه رو دوش شما به خاطر حسادت خودشوا آخه این چه کاریه؟! باید  - . 

گوید: عزیزم گیرد و میمامان که ناراحتی لحظات قبلش را به دست فراموشی سپرده است، دستم را می

  .تو خودت رو ناراحت نکن برو لباست رو تعویض کن بعد بیا کمک ما

کنیم، چی کار داریم عروسش چه کمک می ما برای مریم و زن عموت که بنده خدا به گردنمون حق داره

 .رفتاری داره

کنم روم، لباسم را با یک پیراهن پسرانه و ساپورت مشکی تعویض میبه سمت سوییت کوچک مان می

رومای کرده به کمک مامان میو موهای بلندم را گوجه . 

 .به قول مامان کمک ما به خاطر مهربانی های مریم است و تمام

ی پدر زن شهاب زندگی کنن، گوید: ریحانه و شهاب فعال رفتن خونهمیوه ها مامان میدر حین چیدن 

 .پدر تنها شده خوبه دخترش دورش باشه

ی باباش، تقاضای گفت عروسشون قهر کرده رفته خونهگوید: رضوانه میشیرین با حرصی مشهود می

 .طالقم داده

 .حقشون باشه خالیق هرچه الیق

کردمته دلم از اینکه رامین بدبخت شده احساس خرسندی می دروغ است اگر بگویم . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

گرفتگوید: ریحانه نخاله این هفته همش سراغ تو رو میمامان می . 

دونم مستانه رفته، دوباره هوایی شدنمی . 

دارمگویم: غلط کردن، من چیزی که دور ریختم رو بر نمیبا لحنی محکم و کوبنده می . 

گوید: کارت درسته آبجیفرستد و میایم در هوا میای برشیرین با ذوق بوسه . 

گوید: تا شب مریم آید و میمسعود نزدیک عصر تنها و بدون حضور همسرش با چند جعبه شیرینی می

 .و مادرم میان مهمون ها هم یک ساعت بعد

ه به دنیا هم تاز ذاشتید یک روز دیگه، االن مریم خسته است بچهگوید: کاش میمامان با ناراحتی می

 اومده چه وقته مهمونی؟

شناسی گوید: چی بگم زن عمو خانواده مادرم رو که میی تأسف تکان داده میمسعود سری به نشانه

 .رسم و رسومات عجیبی دارن

 .همون ها سمیرای بیچاره رو فراری دادن

نتو خانواده مادرت شوم: مسعود زی بینشان کنجکاو تر می، با شنیدن مکالمهاممن که در هال نشسته

 بیرون کردن؟

گوید: آره خاله اکرمم تو بیمارستان به سمیرا توپید که چشم هات مسعود متاسف سر تکان داده می

 .شوره و قدمت سنگینه نیا مالقات مریم

دهم که قهر کردهشوم و حق را به سمیرا میام شرمنده میاز قضاوت عجوالنه . 

کردی مسعوداز زنت حمایت میعجب آدم های خرافاتی، تو باید  - . 

کشد با با غم میگوید: تا کی حمایت کنم؟! جلوی چند نفر بیاستم؟آهی پر حسرت می  
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اش باید کنم زنش را دوست دارد و به خاطر فشار زن عمو و خانوادهسوزد، گمان میدلم برایش می

 .همیشه مقابل سمیرا بیاستد

ریزدایم میهال نشستهمامان یک سینی چای برای ما که در  . 

گوید: دستتون درد نکنه زن عمو فامیل مامان هم فقط مسعود با شرمندگی نگاهی به مامان انداخته و می

شنرسه غیب میبلدن خرابکاری به بار بیارن، وقتی نوبت کمک می . 

چیندشیرین با ظرافت شیرینی ها را درون بشقاب می . 

کنددم می دهد و چاییسپس میوه ها را شکل می . 
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گوید: دخترا برید لباس مناسب بپوشید اینجا شود مامان با اخطار رو به ما مینزدیک ساعت هفت که می

 .شلوغ میشه

کنهآقا مسعود شمام برو لباس مجلسی بپوش دوباره دهن فامیل باز نشه بگن مسعود داره حسادت می . 

گیدشود: چشم زن عمو درست میمسعود مطیعانه بلند می . 

ی زن عمو را ندارم، بسیار متعصب و سنتی هستند ولی زشت است در مجلس غایب ی خانوادهحوصله

 .باشم

بافم و به قول موهایم را می کنم وپیراهن چهارخانه آزادم را با یک شومیز مجلسی دخترانه تعویض می

دازمانمامان برای آبروی عمو هم که شده یک شال صورتی هم رنگ شومیز روی سرم می . 

روممثل همیشه آرایش مالیمی که مناسب مهمانی های خانوادگی بود انجام دادم و به سمت پذیرایی می . 

انداکرم خواهر زن عمو و فرزندانش همراه خانواده شوهر مریم دور تا دور نشسته  . 

ا بر خانواده زن عمو از آن دست آدم های متعصب و مذهبی هستند که همیشه سعی دارند عقایدشان ر

 .جمع تحمیل کنند، خشک مقدس و بدون کوچکترین انعطاف

یادم میآید نه در عروسی مسعود نه مریم اجازه ندادند آهنگ و ترانه شاد و رقص و پایکوبی برپا شود 

خوانی بیاورند که عمو اجازه نداد و و حتی اصرار داشتن یک خانم روضه خوان را هم برای مولودی 

خالی برگزار شدمجلس این دو نفر خشک و  . 

شان بودم شد ندیده بودم شان و منتظر شنیدن انواع طعنه ها و تمسخر از جانبچند سالی می . 

شودمریم با رنگ و رویی پریده و یک قنداق آبی در دستش وارد هال می . 

رود، یک گوشه دور از دید جمع می ایستمصدای سالم و صلوات همه باال می . 

گیردفراری است که کنارم در آشپزخانه مأوا می شیرین هم گویی مانند من . 

زیر گوشم زمزمه وار گفت: خدا رو شکر کن عروس عمو اینا نشدی وگرنه این قوم و خویش پر توقع 

تونه تحمل کنه؟و پر جمعیت رو کی می ! 

زنم، شیرین همیشه در حال ارزیابی و آینده نگری برای من بودلبخندی محو می . 

رودتاق های خانه برای استراحت میمریم در یکی از ا . 

کنندزن عمو و مامان هم در بین جمعیت پذیرایی می . 

 .با چشم و ابرو آمدن های مامان باالخره برای سالم و احوالپرسی به پذیرایی میروم

ی پنهان شومشد تا آخر مجلس گوشهشوم ولی نمیزیر تیغ نگاهشان معذب می . 

کند نشسته استه چشم ابرو سبز دارد و با تفاخر به همه نگاه میکنار اکرم خانم زن خوش پوشی ک . 
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زن پیراهن مشکی گیپور سنگ دوزی شده بر تن دارد و گردنبند سنگین طالیش بیشتر از همه چیز در 

 .چشم است

 !نگاهش آشنا است هرچند به خاطر نمی آورم کجا دیدمش

کنمسالم و احوالپرسی مینشینم و با چند نفر دور و بری خودم کنار زن عمو می . 

پرسم: اون خانم کیه کنار اکرم خانم نشسته؟عمو میتوانم کنجکاوی خودم را پنهان کنم و از زننمی ! 

گوید: زینب خانم هست قراره دخترش عروس زن عمو نگاهی سرسری به اکرم خواهرش انداخته و می

 .اکرم بشه

رهنگ حسینی شانس من بدبخت هم شد سمیرای دهد: شانس سپهر شد دختر سسپس زیر لب ادامه می

 .پر افاده بی ثمر

زند، زینب همسر سرهنگ حسینی برادر محمدیاسین استپرد و مغزم سریع جرقه میابرو هایم باال می . 

 .برای همین اول مجلس که وارد شدم مرا با دقت از نظر گذراند

ی برای بدرقه آمده بود و با چادرش نیمهزینب آن روز که میخواستم به حج بروم همراه دخترش زهرا 

 .صورتش را پوشانده بود؛ برای همین حاال سخت شناختمش

شومبی اختیار و بدون اینکه علتش را بدانم دچار اضطراب می . 

نکند زینب از ماجرای صیغه ما برای اکرم بگوید؟! یا اکرم ماجرای طالق مرا دوال پهنا کند و به زینب 

 !تحویل دهد؟
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شوم، مگر من برای هوا و هوس صیغه کرده بودم که حاال نگران باشم؟از افکار خودم کالفه می ! 

نباید به خاطر نامزدی بهم خورده و پیشامد های غیر کنترل زندگی ام ناراحت و شرمنده باشم ولی 

 .متاسفانه آنقدر اعتماد به نفسم خورد شده است که بی دلیل دچار شک و اظطراب هستم

 

کنندعت هشت شب است که باالخره مهمان ها قصد رفتن میسا . 

 .مریم در اتاق مشغول استراحت است، ترجیح میدهم مزاحمش نشوم

کرد و کنیم، اکرم خانم زیر گوش زن عمو تا لحظه آخر پچ پچ میهمراه مامان مهمان ها را مشایعت می

آمداش زهرا را میپز عروس آینده . 
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ی محمدیاسین پز دادن هم داشت، جدا از اعتبار خانوادگی در این مدت نوادهبه راستی که وصلت با خا

 .متوجه اخالق و منش این خانواده هم شده بودم

 .هرچند معلوم نبود زینب خانم هم ماننده خاتون و محمدیاسین مهربان و صمیمی باشد

کنیم و زن عمو در یبعد رفتن مهمان ها تا آخر شب من و مامان و شیرین بریز بپاش ها را جمع م

 .آشپزخانه مشغول شستن ظرف ها میشود

قصد کردم فردا برای دیدن مریم به اتاق بروم دوست نداشتم در این ساعت هایی که خسته است 

 .مزاحمش شوم

 

ی آرام را سپری کرده بودم و مطابق قولم به پارمیدا هر دو روز در هفته برای کالس های یک هفته

رفتمباشگاه می رقص باله و عربی به . 

کردم؛ همین باعث میشود روحیه خوبی کالس باله اختصاصی بود ولی عربی را با پانزده شاگرد اجرا می

 .از کالس بگیرم

 .خوشبختانه شهاب در دادگاه تبرئه شده و فقط مکلف به پرداخت بدهی طلبکار هایش بود

مش و حسابی از او دلگیر بودماین مدت به خاطر اینکه در منزل پدرزنش ساکن بود ندیده بود . 

کشید یک بار دیگر ببینمشانولی وقتی مامان از فرزند تو راهی ریحانه حرف میزد دلم پر می . 

زنم رخشم روشن نمیشودهر چه استارت می . 

کشم: بخشک شانسبی حوصله پنجه در موهایم می . 

کند؟خورم، او اینجا چه میکنم، از دیدنش جا میای به شیشه سرم را بلند میبا برخورد ضربه ! 

کنمنکند تعقیبم کرده؟ آخر رابطه ما آنقدر صمیمی نیست که بدانم کجا کار می . 
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زند و اشاره میکند قفل در را بزنمام و او لبخندی میاش چشم دوختهمات و متحیر به چهره . 

شودآدم هایش فرار کنم نمیخواهم از آن شب شوم و دهم، انگار هرچه مینفسم را کالفه بیرون می . 

کنی؟گویم: سالم تو اینجا چی کار میکنم و میدر را باز می ! 

اندازد در حین نشستن میگوید: خودمم نمیدونمابرو هایش را باال می . 

کشمشوم و شیشه ماشین را پایین میگیرد، از بوی تند عطرش کالفه میکنارم که جا می . 
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سر درد گرفتماین عطر تند چیه زدی وحید  - . 

گوید: به خاطر تو عوضش میکنم بانوزند و میلبخندی محو می  

چرخانم، این مرد چقدر کنه استبا حرص چشم هایم را در حدقه می . 

 !خب به چه مناسب برای دیدار من اومدی؟ -

کشدخورد و دست و پا میگویی نشستن در پراید برایش مشکل است، کمی تکان می . 

گوید: به مناسبت دلم که برای تو تنگ شده بوداش گذاشته و میسینه سپس دستش را روی ... 

گویم: وحید تو رو خدا ادا اصول نیا نه من دختر کنم و با لحنی سرد میپشت چشمم را نازک می

ساله ۱۶دبیرستانی هستم نه تو پسر  . 

 !صاف و پوست کنده بگو چی شده؟

: هیچی بخدا مسخره بازی نیست واقعا دلم تنگ شده بود گویدآورد و میدستش را تسلیم وار باال می

 .برات

 .یعنی صادقانه بخوام بگم، اومدم بهت پیشنهاد دوستی بدم

 من تا حاال تو این مدت دوست پسر داشتم؟ -

ای نیستیدونم اهل هیچ برنامهاندازد: نه میسرش را باال می . 

 خب اگه میدونی چرا همچین پیشنهادی میدی؟ -

هل پسر بازی هستم، نه دوست دارممن نه ا . 

 .درسته یک شیطنت هایی دارم ولی خودت خوب میدونی از جنس شما مردا بیزارم

ی همین گوید: به خدا شیفتهزنند و میانگار نه انگار که حرف هایم را شنیده باشد، چشم هایش برق می

 .غرورت شدم

هستم. منم عین تو فقط برای وقت گذراندن شیدا یک وقتی فکر نکنی من هم قماش عماد و ساسان 

 .میومدن مهمونی و تو جمع

ای و بچه مایه گویم: باشه وحید میدونم از بچه ها شنیدم پدرت آدم کله گندهپرم و میمیان حرفش می

 .داری ولی باور کن اینا برام اهمیت نداره

 .من اصال میل و کششی به دوستی ارتباط با پسر ها ندارم

خیال من بشیانه بهت میگم بیدارم دوست . 

کند: شیدا من نیومدن شود و دندانش جفت، اما همچنان لبخندش را حفظ میچشم هایش کمی قرمز می

 .اینجا نه بشنوم
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 .خیلی وقته تو نخت هستم، قتل پرند و این دردسرا که پیش اومد تلنگر خوردم پا جلو بذارم

 .الکی منو رد نکن شیدا من کم آدمی نیستم

ام شنیدی ولی این تعریف ها کمتر از اون چیزیه که از زبون بچه ها یک چیزی درباره من و خانواده تو

 .هستم

ندازم زیر پات که ده تای این لگن بیرزهمن میتونم سر تا پات رو طال بگیرم دختر، یک ماشین می . 

 .لطفا فقط روی پیشنهاد من فکر کن عزیزم

چشمان به خون نشسته و ظاهر آرام ادامه داد: من عادت به شنیدن سرش را کمی باال آورد و با همان 

 .جواب رد ندارم
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 .بس کن وحید تو یک پیشنهاد دادی منم رد کردم-

 .بهتره رابطه دوستانه مون خراب نشه

کندزند، دقایقی طوالنی نگاهم میحرفی نمی : 

 نمیخوای استارت بزنی؟ _

خوای پیاده بشی؟نمی - ! 

دهد: نه جام راحتهرا به صندلی میاش تکیه . 

شمخیال پیشنهادم نمیدر ضمن تا امروز نهار رو با من تو رستوران نخوری من بی . 

گویم: روشن نمیشه. اگه روشن شد یک نهار و میامکنم و میبه ماشین اشاره می . 

شومافتد از اینکه ماشینم را تمسخر گرفته خشمگین میبه خنده می . 

زنم اما گویی تالشی بی ثمر استتمامی ندارد، دوباره استارت می گرفتاری هایم . 

خواهد بگوید ببین ماشینت واقعاً لگن بودهاندازد، گویی میوحید نگاهی پر حرف من می . 

 .بیا با ماشین من بریم -

 صحیح اون وقت رخش رو چیکار کنم؟ وسط خیابون رهاش کنم؟ -

است بیان برش دارن تعمیر شده فردا جلوی در خونهایول اسمش رخشه؟ زنگ میزنم بچه ها  - . 

برمش تعمیرگاهنه مرسی نیازی نیست، خودم می - . 
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کشد، چشم هایش ساده است و ابرو هایش پر پشت ولی یک دهم جذابیت او را برایم ابرو در هم می

 .ندارد

شومام خشمگین مییک لحظه از اینکه وحید و او را با هم مقایسه کرده . 

توانستم خودم را بزنمکنم، کاش میرا مشت می دستم  

کنم؟چرا بعد گذشت یک هفته هنوز به او فکر می ! 

گذارم که کنم و پا در باتالقی میبرای تنبیه خودم است یا فراموش کردن او که پیشنهاد وحید را قبول می

بینیغیر قابل پیش . 

به ما خیلی خوب بریم برای نهار، فقط مثل اون شب فالفل ندی - . 

کند. همان لحظه از قبول افتد، روی گل بخندی مسخره یک ضرب نیشش را باز میباز به خنده می

شوم ولی گویی راه برگشتی ندارمپیشنهادش پشیمان می . 
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کشددهد و دستانش را مطابق عادت روی صورتش میسالم نمازش را می . 

آوردباال مینشیند سرش را هایش میدست برادر که روی شانه . 

دهد، لبخندی که حکم یک لیوان است با این حال جواب نگاه برادرش را با لبخندی عمیق می خسته

 .شربت بهار در عصر گرم تابستان را دارد

ای در قلبش پر ای از پدر است جایگاه ویژهاز وقتی پدر رفته است، این برادر بزرگتر که گویی سایه

 .کرده

 .قبول باشه سید -

گوید: انشاهلل که قبولهحین پوشیدن کت و شلوار می در . 

 .انگشتر عقیقش را که یادگار پدر است و جفت فیروزه آن را محمدحسین دارد به دست میکند

کند نه ساعت باز شدن حجره هاست نه ساعت اداری محمدحسین نگاهی به عقربه های ساعت می

پرسد: خیره سید کجا شال و کاله کردیمی . 

سرهنگ کار من و تو که ساعت نمی شناسه، از اداره زنگ زدن گفتن برم محل جرم جناب - . 

خواهند به محل کشد و خدا به خیر کندی میگوید، وقتی از یک بازپرس ویژه قتل میمحمدحسین آهی می

 .حادثه برود، یعنی خبر های خوبی در راه نیست
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گوید: شنیدم برای زهرا خواستگار میمحمدیاسین حین برداشتن شال سبز رنگش رو به محمدحسین 

 .اومده

کشد: چی بگم واال من هنوز بازنشسته کند و دستی به ته ریش سفیدش میای تلخ میبرادرش خنده

 .نشدم ولی زینب قصد کرده پیرم کنه

 .انشاهلل که خیر باشه داداش دیگه سن ازدواج زهرا هم رسیده، دخترت بیست سالش شده مرد -

دیاسین، کاش پسره مثل نامزد یاسمین خودی بودترسم محممی - . 

اش محمود شاملو نمیدونم، اصال همین دو تا هیچی جز اینکه پدرش حاج عباس طهماسب و شوهر خاله

 .واسطه پسر شدن

گیرد که این یک هفته را با خودش لرزد، خدا را شاهد میبا شنیدن نام محمود شاملو بند دلش می

فکرش به کج راهه نرود، ولی مگر میشود اسم محمود شاملو را بشنود و یاد شیدا مبارزه کرده است تا 

 .برایش زنده نشود

ی پسره است؟محمود شاملو شوهر خاله - ! 

 .آره همون کسی که تو بازار فروشگاه داره، خودش واسطه پسره شد و گفت شناسه -

شودش درگیر این خانواده میاندازد، دیرش شده باید برود، اما کنج ذهننگاهی به ساعتش می . 

زنم داداش من جوان ترم شاید بتونم بیشتر باهاش ارتباط بر قرار کنم و برگشتم با پسره حرف می -

 .مزه دهنش رو بفهمم
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کند، در یک باغ خارج شهر در حوالی جاده تهران قم حادثه رخ دادهماشینش را یک گوشه پارک می . 

احمدی و سرگرد فالح هستندمسئول پرونده هم سروان  . 

اندازدزمین گل آلود است و کف کفش هایش روی زمین جا می . 

رودبه سمت محلی که جنازه در آن مشاهده شده می . 

دهد و با راهنمایی آن ها باالی سر جنازه می ایستدکارتش را نشان سرباز می . 

 .یک دختر جوان است که از پشت روی زمین افتاده

کی قانونی در حال بررسی جنازه دخترک استدکتر مسئول پزش . 

گیردسرگرد فالح با او دست داده و ماسکی به سمتش می . 
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 .بوی جنازه و تعفن باتالق واقعاً غیر قابل تحمل است

زند و با دقت به تماشا می ایستدماسک را می . 

شودبا برگشت جنازه به سمت کمرم و نمایان شدن صورتش بند دلش پاره می . 

رودکشد و چشم هایش سیاهی میچند لحظه سوت ممتدی در گوشش نفیر میبرای  . 

کند، تا مبدا بیافتددستش را بند تنه درخت کنارش می . 

آیدشود جانش باال میدخترک شباهت کمی به او دارد و تا متوجه تفاوت های دخترک با شیدا می . 

دهدمجاز را تشخیص نمی کشد که گاهی حقیقت وآنقدر دخترک دزدکی به افکارش سرک می . 

 

 !هویت جنازه رو شناسایی کردید؟ -

دهد: هیچ مدرکی برای احراز هویت وجود نداره، و تنها چیزی که ما رو خیلی مشکوک فالح جواب می

 .کرده ارتباط کمرنگ جنازه با ناصر ربانی هست

رتباطی دارن؟شود: چجور ابا شنیدن نام ربانی آن هم از زبان فالح توجهم بیشتر جلب می ! 

کرد که آرم شرکت ربانی رو داره و هر سال به کارمند دختره از یک خودکار توی جیبش استفاده می -

 .هاش هدیه میده

دونم سید شایدم بی ربط باشه ولی شنیده بودم شما تنها کسی هستی که هنوز درگیر پرونده ربانیهنمی . 

 !چند وقت از فوتش میگذره؟ -

دهد: چیزی حدود شش یا هفت ماهقانونی جواب میمامور پزشکی  . 

 .ولی جنازه سالم تر از این حرف هاست -

گوید: این زمین نمک داره یک جورایی شبیه کشد و میمامور دستی به گل و الی روی زمین می

 .مومیایی عمل کرده

بانی آنقدر پاک است تواند ردی به دستشان دهد، پرونده ناصر ردهد، این جنازه مینفسش را بیرون می

توانند مدرکی علیه او پیدا کنندکه سالهاست نمی . 

 

 .گزارشت رو برام بفرست فالح، انشاهللا بتونیم این مار خوش خط و خال رو گیر بندازیم -

 .چشم سید به امید خدا این بار تو چنگ ماست -

برای پسر ربانی یک چندتا گوید: اگه میتونید رود، رو سروان احمدی کرده میبه سمت ماشینش می

 .مامور بذارید تا تعقیبش کنن، بنظرم خط پسرش از پدر جدا نیست
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دهداحمدی سری به نشانه بله تکان می . 

ی خودشان می راندشود و بی اختیار به سمت مقصدی جز خانهسوار ماشین می . 
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ا هم صحبت کندبه سمت حجره میراند، یادش آمد قول داده با آن پسر خواستگار زهر . 

ساله بودند، به خاطر تعصبات شدید محمدحسین و جدیتش  ۱۸ساله و خواهرش یاسمین  ۲۰زهرا 

 .زهرا بیشتر از پدرش با او صمیمی بود

شدخواست دست به دامان محمدیاسین میکرد یا کمکی میگاهی که خطایی می . 

ی بخت شودته راهی خانهدلش نمی خواست دختر برادرش که حکم دخترش را دارد با چشم بس . 

ی خودشان بود و از تخم چشم بیشتر او را قبول داشتند ولی این پسر ناشناس نامزد یاسمین پسر خاله

 .بود

 .پسر ارشد حاج طهماسب، کسی که نسبت دوری با شیدا شاملو دارد

ر این کشد بیرون، ولی دخالتش دهرچند محمدحسین یک سرهنگ کارکشته بود و مو را از ماست می

 .کار خالی از لطف نبود

 

شود، نور گیر و طاق بازار یادگار روز های گذشته و قدمت این گذر استوارد بازار قدیمی می . 

های پدرش وجود داشتند مثل گذشته اند ولی جایی که حجرهبعضی جاهای بازار دستخوش تغییرات شده

 .بافت و معماری سنتی خود را حفظ کرده است

طبقه پارچه فروشی متعلق به پدرشان سیدعلی حسینی مفرد بود و یک حجره کوچک  یک فروشگاه سه

ی مرحومش شیرینتر موازی آن ارثیه عمه . 

رضا کند و فروشگاه های پدرش را خودش به اتفاق علیی عمه شیرین را محمدیاسر اداره میحجره

آمدبه کمکش می کردند و گه گاه محمدیاسر برای حساب و کتابنامزد شیرین اداره می . 

آیدای ناخواسته به سراغش میزند، ولی همان لحظه خمیازهعلیرضا با دیدن سید لبخندی می . 

ای پسر؟گذارد: خستهی علیرضا میدستی روی شانه  

اره سید دیشب تا آخر وقت انبار بودم، بعدم یاسمین خانوم زنگ زدن تلفنی حرف زدیم، سید یاسمین  -

م بزرگ خواستید عروسی رو جلو بندازه راسته؟گفت شما ار خانومی  



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

زنیم، در گوید: شب بیا خونه مفصال حرف میپشت میز نشسته در حین روشن کرد سیستم کامپیوتر می

 .واقع من نخواستم خاتون پیشنهاد داد بعد محرم و صفر امسال عروسی شما رو راه بندازه

میگه زشته یاسمین با یک سال نامزدی هنوز برای زهرا دختر محمدحسین خواستگار اومده، خاتون 

ی پدرش باشه و زهرا جلوتر عروسی بگیرهخونه . 

ی حرف هاش به زند: ای قربون خاتون برم من، که همهچشم های علیرضا برقی از شادمانی می

 .جاست

با زند، اگر علیرضا و یاسمین آنقدر عاشق هم نبودند هرگز محمدیاسین بی اختیار لبخندی محو می

کردازدواج خواهرش در سن پایین موافقت نمی . 

 .دل شکستن از دو جوان در ذاتش نبود 

گردونمگوید: برو استراحت کن امروز خودم هستم فروشگاه رو میزند و میلبخندی می . 

گر پرواز کندخواهد خودش را با کار مشغول کند، تا کمتر ذهنش به سوی آن چشمان مشکی فتنهمی . 
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رضا قبل رفتن میگوید: سید نمیشه قبل محرم مثالً عید غدیر امسال عروسی رو بگیریم؟علی  

کند: ال اله الی هللا پر رو نشو دیگه بچه، برو به کارت برس عید غدیر یک اخم مصنوعی نثارش می

سور و  ی دیگه است، نکنه انتظار داری مادر من مثل حضرت سلیمان با کمک اجنه جهیزیه وهفته

جور کنه؟سات  ! 

اندازد: همین که راضی شدن امسال عروسی باشه جای شکرش زند و سرش را باال میلبخندی آرام می

 .باقیه

 

کندپوشد و موهایش را مرتب میعلیرضا با اشتیاق کت مشکی رنگش را می . 

تواند به محبوب دلش برسد و این را مدیون سید و خاتون استکمتر از دو ماه دیگر می . 

اش جذب و تنگ است، ای پوشیده و شلوار لی مشکیبیند، یک کت چرم قهوهمحمدیاسر را می سر راه

رودهیچ وقت آبش با این برادر زن ناتنی توی یک جوب نمی . 

گوید: سید کجا و این جوجه مزلف کجا؟پیش خود می ! 

اون موهای تف غرد: شیر برنج شفته شده با کند، در دلش مییاسر هم با دیدن علیرضا رو ترش می

زنهمالیش حالم رو بهم می . 
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دونم این پسره چی داره که یاسمین دل بهش خوش کردهنمی . 

شونددهند و بدون اینکه احوالپرسی کنند رد میاز سر اجبار سالمی زیر لب بهم می . 

دبندمحمدیاسین با دیدن اخم های یاسر بعد از مواجه شدن با علیرضا لبخندی محو روی لبش نقش می . 

 .برادر کوچکش چشم دیدن داماد را ندارد

 !چه قبراق بود این جوجه مذهبی؟ -

گوید: محمدیاسر احترام داماد مون رو نگه دار دو صباح دیگه کشد و با جدیت میابرو در هم می

ی همین جوجه به قول توره خونهخواهرت می . 

شود، از پارسال که پسرک به خود جرئت داد و به خواستگاری خواهر محمدیاسر بیشتر برآشفته می

اش آمد اختالفش با علیرضا شروع شدساله ۱۷ . 

 .دوست نداشت یاسمین به سرنوشت مادرش دچار شود

ن سالگی شوهر دادند و همین ضعیفی و کم سن بود ۱۵از خاتون شنیده بود مادرش شیرین را هم در 

 .مادرش باعث مرگ زود هنگامش شد

توانست حریف یک طایفه شودولی خب نمی . 

گوید: سید یاسمین خیلی بچه بود، به خدا گناه دارهبا لحنی دردمند می . 

شودو تنها محمدیاسین است که متوجه عمق ناراحتی و دلسوزی این پسرک ظاهراً سی ساله می . 

علیرضا از یاسمین داد هوار راه انداخت، در فامیل پیچیده بود پارسال که محمدیاسر سر خواستگاری 

 .محمدیاسر به دختر دایی که حکم خواهرش را دارد، دلبسته

 .چی کار کنم محمدیاسر حریف دل یاسمین که نمیشم -

خواهد فروشنده ها زیر دستشان متوجه مسائل خانوادگی آورد، دلش نمیصدایش را کمی پایین می

 .شوند

گوید: سید جان اون دختر کم سنه دلش کف دستشه، از اون هفت خط تر حرصی مشهود میسپس با 

 .هاشم گول ما پسرا رو میخورن

 .این طفل معصوم که آفتاب مهتاب ندیده است

گوید: فعال که خاتون پیشنهاد داده زند و میسید به نگرانی محمدیاسر تنها لبخندی دلگرم کننده می

ی رو بر پا کننهمین امسال عقد و عروس . 

گوید: از دست خاتون رفته تو تیم دشمنحساب ها می محمدیاسر حین باز کردن پوشه . 
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* 

خیزمصبح با صدای نوازشگر مریم از خواب برمی . 

عمو شیدا جون بیدارید؟گوید: آهای اهل منزل زنابتدا گیج و منگ خواب هستم، که دوباره مریم می ! 

دهم، شیرین درست کنارم روی شکم خوابیده و خبری از مامان بابا نیست، کش و قوسی به تنم می

 .احتماال سر کار هستند

 .لباس شیرین باال رفته و شکم چاقش مشخص شده است

زنم: اوی خرس قطبی بیدار شو مریم اومدهمحکم روی شکمش می . 

کشدکند و با پتو را روی سرش میزیر لب فحشی نثارم می . 

روماش میی بیست روزهکنم و به استقبال مریم و جوجهجور می خودم را جمع و  . 

بعد زایمان کمی الغر شده ولی همچنان زیباست مخصوصا در آن پیراهن آبی که مناسب شیر دادن 

 .است

 .به به دختر عموی خوشگلم سر زدی به کلبه فقیر فقرا -

شو حاضر و آماده که برات خبر دست  گوید: کمتر خوشمزگی کن دختر، بلندخندد و میبا مهربانی می

 .اول دارم

گویم: خب خبرت چیه؟کشم و در حین شستن دست و صورتم میخمیازه ای می ! 

 .شیدا فردا عید غدیره بگو خب -

گویم: خبحوصله میبی . 

گیرن، نذری میدن تو محله، ما چون حاال خانواده حسینی هر سال عید غدیر یک مهمونی بزرگ می -

کردیم، ولی امسال شانست گفته و زینب خانم ون آشنا نبودیم زیاد تو مراسم هاشون شرکت نمیزیاد باش

 .عروسشون ما رو به صورت ویژه دعوت گرفته برای مراسم بریم

شودکوبد که باعث به گریه افتادن پسرکش مسیحا میبا ذوق دستش را بهم می . 

 !عالی میشه شیدا مگه نه؟ -

ی اینا یعنی چی؟و ترسوندی، خب همهوای مریم چته؟ بچه ر - ! 

بابا مگه نگفتی این پسره که تو حج باهات محرم بوده پسر خانواده حسینیه؟ عید غدیر هم ما دعوت  -

 .شدیم مراسم همین خانواده، فرصت خوبی دوباره پسره رو ببینی

مادربزرگش ساکن بودمی دانست، حدود یک هفته من با همین پسره به قول او در خانهمریم نمی . 
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اش مواجه شوم، ولی اینکه به مهمانی شان بروم آن هم آمد باز هم با او و خانوادهبا این حال بدم نمی

ی مریم زیادی سبک بودبه تفیلی اکرم خاله . 

اون خود شماها رو به تفیلی خاله اکرم و پسرش دعوت کرده اون وقت من یکاره پاشم بیام اونجا  -

؟بگم چند منه ! 

خندد، این دختر زیادی روشن اندیش است: بابا مهمونی شخصی نیست که از این مریم بیخیال می

 .ملودی هاست که صد نفر توی خونه هستن

 .مامانم پارسال هم بدون اینکه دعوت بشه رفت، حاال امسال دعوت هم شدیم

 .بیا شاید از سید یا از مادرش یک آبی گرم شد

م، واقعاً زیادی خوش خیال بودزنپوزخندی به افکارش می . 

اندازم، پرسینگ جدیدی روی زبانم زده بودم، پارمیدا آنقدر اصرار کرد که نگاهی به آینه روی دیوار می

 .راضی شدم

ی پیش از آن الیت های نقره ای به بنفش تغییر داده بودمموهایم را هم هفته . 

م نیاز داشتندبه راستی خانواده حسینی مفرد یک عروس به مانند من ه . 
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کنی اون ها از عروس مدل من خوششون بیادآورم: مریم تو فکر میفکرم را به زبان می . 

 .دنیای من و اون پسر با هم فرق داره

 .فیلم دنیای وارونه رو دیدی؟ اون پسر تو آسمون من زمین عکس هم دیگه هستیم

گوید: اتفاقا منم اون فیلم رو ام گذاشته میشانهایستد، دستی روی شود و پشت سرم میمریم بلند می

دیدم ولی شیدا اگه یادت باشه تو اون دنیا یک نقطه اتصال وجود داشت، جایی که دو طرف آدم هاش با 

 .هم توی نقطه به تالقی می رسیدن و اون نقطه عشق بود

و به قول خودت  دونم مثل مادر من و خانواده ما مذهبی نیستیتو دختر بی نظیری هستی، می 

 .روشنفکری ولی اون با چیزی که االن شدی مغایرت داره

شیدایی که با رتبه عالی دندون پزشکی همه رو متحیر کرد شیدایی مهربون و منبع آرامش کجا، شیدای 

 !این روزها که خودش رو غرق کرده تو سیگار و آرایش های اغزاق آمیز کجا؟

دی نیستیاین کسی که نشون می برادر این نقاب مصنوعی رو شیدا، تو . 

ت نیازی به این نقاب نداریتو انقدر دختر با ارزشی هستی که برای ترمیم اعتماد به نفس از دست رفته  
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 .من از اینکه تو از خود واقعیت فاصله گرفتی دلگیرم 

نشهزنم تا دخالت حساب بینم تغییر کردی، داری به خودت ضربه میزنی، حرفی نمیخیلی وقته می . 

گم محمدیاسین رو رو در رو میشناسمتونم از این ماجرا ساده بگذرم، نمیولی االن نمی . 

 .من حتی جز محرم و تو تکیه ها هیچ وقت ندیدمش

 .ولی آوازه خوشنامی اون خیلی وقته تو محل پیچیده

 .دلم میخواد بهترین پسر دنیا شوهر عزیز ترین کس زندگیم بشه

سرخم نسیب دست های یک مرد با ارزش بشه دلم میخواد این بار سیب  

 .لطفاً لطفاً خودتو دست کم نگیر و به دلت فرصت بده

ی سوخته است پس فراموشش کنی مسخره و رامین رو، اون دیگه یک مهرهرها کن اون گذشته . 

توانستم شد و میحرف هایش همگی عین حقیقت هستند، ولی کاش آن شب تیره از ضمیر ذهنم پاک می

راحتی رامین را فراموش کنم به . 

پاشم، مریم مهربان ترین خواهر دنیا استلبخندی به رویش می . 

زنم: خوش به حالت جیگولو که مامانت مریمهای روی دست پسرکش میروم و بوسهجلو می . 

شناسی انقدر داری طرفداریش راستی مریم کلک نزن و بگو چجوری تو که میگی محمدیاسین رو نمی

نی؟کرو می ! 

گوید: آبجیت رو دست کم گرفتی گلم، این مدت که خاله با بهونه و بی بهونه زند و میلبخندی مرموز می

زیر زبون دختره آمار عمو جونش  کرد خونه شون تا مثال باهاش آشنا بشه، منم اززهرا رو دعوت می

 .رو کشیدم بیرون

سمون افتاده زمینبعد دیدم نه درست حس کردم پسره یک تیکه جواهره که از آ . 

گوید: از صدای حرف دهد میشود و همینطور که سرش را ماساژ میشیرین خواب آلود وارد هال می

 .زدن شماها خوابم پرید

گوید: ساعت دهه هااندازد و میمریم نگاهی روی ساعت می  . 

ها نتونستم بخوابماندازد: خب باشه، مهم اینکه یک امروز کالس نذاشتم، به لطف شماای باال میشانه . 

خوایم فردا خواهرت رو عروس کنیمبیا برو یک دست سر و روت بکش می - . 

اندازد و من با اینکه یک صدم هم به حرف های مریم باور ندارم، شیرین بهت زده نگاهی به من می

زنملبخندی در جوابش می  
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ورده بودم در طول این مدت اثری از او در خوشبختانه بعد نهار دو هفته پیش که با وحید و به اجبار خ

 .زندگیم نبود

 .علتش هم تنها رفتن او به یک سفر کاری به دستور پدرش بود

ی او به پرواز در بیایدبا خیال راحت به پرنده ذهنم اجازه دادم در آسمان ممنوعه . 

میخواستم به ذهنم بارها و بارها رفتارش را مرور کردم و پیش خودم سبک سنگین، اما هر بار که 

شدام کشیده میجسارت رسیدن به کلمه عشق را بدهم یک خط قرمز روی تصورات دخترانه . 

توانستم خورد شدن خودم را در آن شب شوم توسط رامین نادیده بگیرممن نمی . 

دم اش را هنوز نتوانسته بوتوانستم وانمود کنم قلب سالمی دارم در حالی که تکه های خورد شدهمن نمی

 .سر هم کنم

من در یک شب شوم در میان جمعیتی غریبه خود را باخته بودم، آری شاید جسمم دختر بود اما امان از 

 .روحم امان از قلبم و از ناپاکی آدم ها

کند تا هر سه برای مهمانی فردا یک دست لباس مناسب بخریممریم اصرار می . 

شویمرا کنار گذاشته راهی بازارچه میگوید که من و شیرین تنبلی گوید و میآنقدر می . 

آید که یعنی ببین پسره چه شود و چشم ابرو میعمدا چند باری از جلوی فروشگاه پارچه حسینی رد می

 .مال و مکنتی دارد

 .آخر جلوی یکی از لباس فروشی های بازارچه می ایستد

آوردی؟ بریم پاساژ الماس اونجا خیلی گوید: ایش مریم اینجا دیگه کجاست ما رو شیرین با اکراه می

 .لباس هاش شیکه

گیرن تو مریم چادرش را دور کمرش حلقه میکند: اون پاساژ ها اکثرا جنس شون رو از همینجا می

 .ویترین میذارن دو ال پهنا باهات حساب میکنن

 .اینجا خودش تولیدی لباسه حتی میتونی سفارش لباس بدی برات طراحی کنه

قاجون هم هست باهامون راه میادتازه دوست آ . 

اندازدای باال میکند و شانهشیرین سکوت می . 

ای دارد انواع مدل دهم، با اینکه ظاهر سادهبا ورود به مغازه و دیدن لباس هایش حق را به مریم می

بینمهای متنوع و جدید پیراهن و شومیز را تن مانکن هایش می . 
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آید: سالم مریم جون خوبی مانتوی خفاشی به تن دارد با دیدن ما جلو مییک خانم نسبتاً چاق قد بلند که 

 .عزیزم کوچولو خوبه

کندسپس با مریم دیده بوسی می . 

 .افسانه جون دو تا لباس مجلسی شیک برای دختر عمو هام میخوام -

زند: خب دخترا چه رنگی مد نظرتونه؟زن نگاهی به ما انداخته لبخند می ! 

ای میخوام با دامن مشکیدهد: من یک شومیز سرمهمن جواب میشیرین سریع تر  . 

دهماینجوری الغر تر نشون می . 

گویم: یک پیراهن بلند سبز یشمیمن هم می . 

رود: اینجا فضای ما محدوده برای همین تعدادی از مدل ها رو توی زن به سمت کاتالوگ لباس ها می

ی باال بیاریمطبقهکاتالوگ زدیم تا اگه پسند کردید براتون از  . 
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شود و با ذوق دنبال لباس مورد نظرش های تپلش چین چین میزند، گونهشیرین لبخندی با ذوق می

 .میگردد

بی حوصله بین رگال گشت میزنم که نگاهم به یک پیراهن آستین بلند یشمی با تور دوزی دانتل  

افتدمی . 

خواهم دست سمت لباس ببرم که صدای مرا در جا می آید هم پوشش مناسبی داردبنظرم هم زیبا می

کند: انتخاب بسیار زیبایی هست خانم شاملومیخکوب می . 

شومای خندان مواجه میگردم و با دو جفت چشم قهوهبه سمت صدا برمی . 

کنید؟اندازم انتظار دیدنش را ندارم: شما اینجا چی کار میابرویم را با تعجب باال می ! 

وگو با افسانه فروشنده مغازه است و شیرین کشم خدا رو شکر مریم گرم گفتم میسرکی پشت سر

حواسش به من نیستسرش را درون کاتالوگ ها فرو برده و  . 

ایستد: تو بازار دیدمت. اومده بودم چندتا توپ پارچه دهد و دست به سینه میلبخند کجی تحویلم می

اجه شدمبرای افسانه خانم بیارم که بازم باهات مو . 

 ...خوشحال شدم دوباره دیدمتون آقای -

اش حسینی باشد. در پاسخم گفت: منم حسینی هستم. ولی تو بگو محمدیاسردانستم نباید فامیلیمی . 

پرسم: سید هم منو دیدن؟با احتیاط می  
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ست ام باز خواگیرد و من همان لحظه خودم را بابت این سوال نسنجیدهلبخندی محو روی لبش شکل می

کنممی . 

رقصد حاال با این سوالم ممکن بود فکر های مختلفی پیش خودش بکنداین پسر نزده می . 

ره اداره و فقط بعد از ظهر ها برای سرکشی میاد حجرهسید صبح ها می - . 

پرسیدم فقط برای کنجکاوی - . 

پرسه، از خاصیت این ایامهبله مشخصه. اون هم این مدت خیلی سواالت عجیب می - . 

پرسد؟شود، نکند از من میچشم هایم درشت می ! 

 !کدوم ایام؟ -

گوید: همین ایام دلدادگی، گاهی حساب کتاب ها از دستش اندازد و با لحنی مرموز میای باال میشانه

پرسهره و یک باره سواالت عجیب میمیره یا مثال تو فکر فرو می . 

رو تحمل می کننگویم: شاید فشار کاری زیادی خیالی میبا بی . 

کنهگوید: شایدم فشار احساسی زیادی رو تحمل میو او با طعنه می . 

 .بین ما هیچ ارتباطی وجود نداره آقای حسینی -

شناسم شیدا خانم. اون غیر کار هیچی براش اهمیت نداشت و هیچ وقت ولی من سید رو خوب می -

فرق کردهکرد، اما االن دیگه خیلی کارش رو قاطی زندگی هم نمی . 

خانم هم بهش مشکوک شدهحتی حاج . 

دونم چه دردشهکنم میدهد: و من حس میسرش را نزدیکم آورده ادامه می . 
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ریزد، دوست ندارم آنچه در پس فکر اوست به زبانش بیان آب دهانم را قورت میدهم، دلم هری می

 .شود

زند: شیدا کجا رفتی؟مریم صدایم می  

رومدارم و به سمتش میرود، سریع پیراهن را بر میمیمحمدیاسر عقب  . 

 .خوشبختانه وجود رگال لباس ها مانع دیدن ما در پشت فروشگاه شده است

پرسد: چیزی انتخاب کردی؟با دیدنم می ! 
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گویم: این قشنگه برم پرو کنم؟دهم و میپیراهن را نشان می  

شوم به سمت اتاق پرومی کند و هدایتافسانه از انتخابم تعریف و تمجید می . 

ذهنم درگیر حرف های محمدیاسر است، گفته بود او هم مثل من ذهنش درگیر شده؟ گفت در  ایام 

 !دلدادگی؟

کرد و فشار کاری محمدیاسین را درگیر کرده است؟شاید اشتباه می ! 

اعتی کنم همین لحظه ممکن است مغزم از هجوم فکر و خیاالت مختلف مثل یک بمب ساحساس می

 .منفجر شود

کنمکشم و لباس را پرو میچند نفس عمیق می . 

انگیزدنشیند که در همان نگاه اول تحسین مریم و شیرین را بر میپیراهن آنقدر به تنم زیبا می . 

روم انجام دهم، ولی هم زیبایی پیراهن هم ذهن آمد، خریدم را از اولین فروشگاهی که میکم پیش می

و دماغ خرید را نداشته باشم مشغولم باعث شد دل . 

ای خرید و برای مهمانی تولد یکی از سرمه -ای با دامن قرمزشیرین هم یک شومیز تیره سرمه

 .دوستانش هم یک پیراهن مجلسی سفارش داد

خورد تا مبادا محمدیاسر را در آن نزدیکی ها ببینمموقع رفتن نگاهم دائم به اطراف چرخ می . 

خواستی از فروشگاه افسانه خرید کنی و گوید: شیرین جون حاال خوبه نمیین میمریم با طعنه به شیر

 .دو تا دوتا سفارش دادی

اندازد: بیشتر شبیه یک مزون و تولیدی بود تا فروشگاه. کار خیاطی لباس ها ای باال میشیرین شانه

العاده تمیز بود منم خوشم اومد چه اشکالی داره؟فوق  

گوید: هیچی واال چی بهتر اینکه خوشت اومده؟! بریم ن بازارچه را ترک کند، میمریم که قصد ندارد آ

 .یک سر به فروشگاه بابا اینا بزنیم؟ دکوراسیون مغازه رو بابا تغییر داده

کنم نکند این هم جزو نقشه های مریم برای کشاندن من کند و من لحظه ای شک میشیرین استقبال می

د؟! از مریم که کمر همت بسته بود مرا عروس او کند بعید نبودبه فروشگاه و دیدن او باش ! 
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رویم،با اصرار به مریم به سمت خانه می  

کند، گویی محمدیاسر را موقع حرف زدن با من دیدهمریم کمی با تردید نگاهم می . 

 .ولی به گمانم او را نشناخته است
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برمقم پناه میبا رسیدن به خانه، سر درد را بهانه کرده به اتا . 

گفت برادرش هم این روزها حال درستی ندارد؟ نکند اومحمدیاسر می ... 

ترساند، اینکه بین من و او یک احساس اشتباه شکل بگیرد و من نتوانم حریف حتی فکرش مرا می

 .کشش های حسیم بشوم و پا در مسیری بگذارم که آخرش از همین ابتدا مشخص است

 

کندافکارم را پاره می زنگ گوشی موبایل چرت . 

کشدبا دیدن شماره وحید روی صفحه خشم در وجودم زبانه می . 

 

ای به ارتباط ندارم و این اصراری هایش کم کم داشت چندین بار به زبان های مختلف گفته بودم عالقه

کردم میخسته . 

گاهی پر نفود و  ای از ذهنم درگیر بود، دو چشم مشکی عمیق گاهی سرد ومخصوصا حاال که گوشه

ام پاک شوندگرم، چشم هایی که قصد نداشتند از حافظه . 

 

کنمدهم و گوشی را خاموش میرد تماس می . 

کنم، که ما را در این آید، زیر لب فحشی نثار شهاب میصدای جر و بحث سمیرا و مسعود از حیاط می

 .آشوب انداخته است

خودش گذشت و این سوییت را به نام پدر زد باز خدا عمو را خیر بدهد که ماه پیش از ارث . 

زدمخواهد مرا ببیند ولی هر بار سر باز میشهاب هم در این دو هفته چند باری پیغام داده بود می . 

اند فرار کنمدلم میخواهد بخوابم و از این افکار در هم تنیده که مثل گره کور کالف ذهنم را پیچیده . 

 

نوشمکنم و با لیوانی آب میپاکت قرص آرامبخش خارج میاز داخل کشوی کنار اتاق یک  . 

آید، ولی خیلی گنگ و دورروی تخت دراز میکشم، باز هم صدای سمیرا می . 

نالم: اه گوید با بی حوصلگی میکشد و چیزی میگویی دارد دربار من حرف میزند، مسعود فریاد می

 . ساکت بشید

دهد مسعود احتماال باز قهر کرده و دعوا با رفتن او میی شان نشان صدای بر هم خوردن در خانه

 .خاتمه یافته
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رودکند و با گام هایی آهسته به سمت پذیرایی میاورکت بلندش را روی جا لباسی آویزان می . 

خواهد صدای قدم هایش آسایش مادر و خواهرش را بر هم بزندگذشته و نمی ۱۲ساعت از  . 

ی حاج خانم چیده شدهشود که به سلیقهد وارد پذیرایی بزرگی میگذراز پیچ راهرو که می . 

یک فرش ابریشم بافت فیروزه ای در مرکز سالن قرار دارد و مبل های سلطنتی با چوب راش دور تا 

 .دور آن چیده شده

 .پایه مبل ها طالیی و روکش آن فیروزه ای هست

قابلش قرار داردالکرسی روی دیوار میک تابلوی طال کوبی شده از آیت . 

ای که در قسمت غربی سالن قرار دارد و نفره ۱۸لوسر بزرگ و پرده های فیروزه ای سر تا سر، میز 

ی خانه فضا را شلوغ و اشرافی کرده استمجسمه های چوبی چهارگوشه . 

گرفت، ولی متاسفانه حاج خانم زن اگر سلیقه خودش بود چیدمان ساده تری برای خانه در نظر می

مالتی بود و محمدیاسین تقریبا با این اخالق مادرش کنار آمده بودتج . 

رود، اتاقش در طبقه دوم خانه قرار داردبه سمت پله ها می . 

ای در کنار آنیک اتاق دوازده متری ساده، میز کارش، تخت یک نفره و کتابخانه . 

دیوان از حافظ و موالناای که پر شده از کتاب های حقوقی و فقهی و البته چند کتابخانه . 

ی آن را چند گلدان از کاکتوس گذاشتهای هم کنار میز کارش قرار دارد که روی تاقچهپنجره . 

کندعمیقی از آن دریافت میهمین سالگی اتاقش را دوست دارد و آرامش  . 

ی زندگی خاص خودش را دارددانند محمدیاسین نحوهی خانواده میهمه . 

شش ارزان قیمت تا اتاق کوچکش در ویالی چند هرار متری که ارثیه پدرش و از ماشین دویست و 

 .متعلق به خودش بود

 .گویا این مرد آنقدر چشم و دل سیر است که حتی تمایلی برای نمایش دادن ثروت و قدرتش ندارد

است  کند، به واسطه تجارت پارچه که شغل خانوادگی شاناو در پوشش اما کمی سختگیرانه تر عمل می

ی مرغوب و خوش و حضور در محیط رسمی مثل دادگستری، همیشه کت و شلوار هایی با جنس پارچه

کنددوخت را انتخاب می . 

 .همین شیک پوشی و ساده زیستی از او مردی جذاب و محبوب در بین خانواده و آشنایان ساخته است 

کشداش میتهکند و دستی به موهای بهم ریخکیف چرمش را یک گوشه آویزان می . 

ی قتل در خارج شهر و ارتباط مقتول با شرکت ربانی به دستش امروز چند گزارش از افسر پرونده

 .رسیده، که با خواندن آن حسابی خسته و کالفه شده بود
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هیچ رد و نشانی که بتواند قتل آن دخترک را به شرکت ربانی نسبت دهد، وجود نداشت و این یعنی 

سردرگم شده بودنددرگیر یک کالف  . 

رودکشد و به فکر فرو میروی تخت دراز می . 

داد ربانی ای برعلیه ربانی تشکیل شده و بی ثمر مانده بود، این نشان میچند سال پیش هم پرونده

دهدمردی رند و زیرک است و به این آسانی ها دم به تله نمی . 

1/14 
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و خبر داده وحید ربانی بعد دو هفته از سفر بازگشته استافسری که مامور پرونده بود، امروز به ا . 

داند چرا ذهنش باید درگیر آن دخترک این خبر یعنی دلشوره های جدیدش برای او، خودش هم نمی

 .باشد

فهمد؟مگر چند بار هم دیگر را دیده بودند؟! چرا قلبش زبان آدمی زاد را نمی ! 

اش را دخترک غرق شود و حاج آقا گفتن های پر طعنهدلش میخواهد بار دیگر در چشم های شیطان 

 .بشنوند

دوست ندارد او را حاج آقا صدا کنند، بنظرش یک لقب پر از ریا و تملق بود و غیر از محمد یاسر و 

زددخترک کسی او را حاج آقا صدا نمی . 

شودبا شنیدن صدای در از فکر خارج می . 

تونم بیام تو؟داداش می -  

اش آورد، یاسمین عزیز دردانه و نور چشمیهرش لبخندی عمیق روی لب هایش میصدای ظریف خوا

 .بود

 .رابطه شان بیشتر به پدر و دختر می ماند تا خواهر و برادر

 .بیا تو عزیز دل -

یاسمین با آن لبخند انرژی بخش در حالی که یک سینی از شربت و شیرینی در دست دارد وارد اتاقش 

شودمی . 

داداش دیر کردی امشب خوابم نبرد تا بیایسالم آقا  - . 

نشیندسینی را روی میزش گذاشته و کنارش می . 
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کنی ها فسقلیخوب خودتو لوس می - . 

اندازد: لوس چیه داداش خب. دلم شورت رو میزدسرش را با خجالت پایین می . 

 

اند، ش را قاب گرفتهکند، موهای بلند بافته شده که دور صورت گردبه چهره دلنشین خواهرش نگاه می

ی خدابیامرز رفتهپوست گندمی شبیه به مادرش و چشم هایی سبز که به عمه . 

 .شباهت یاسمین به عمه شیرینش باعث عالقه خاص خاتون و محمدیاسر به او بود

رغم خواسته خودم آوردم خونه تا امروز سرم خیلی شلوغ بود، چندتا پرونده سنگین داشتم که علی -

ممطالعه کن . 

 .خسته نباشی داداش، علیرضا گفته بود نیومدی حجره حدس زدم سرتون شلوغ بوده -

گوید: چشمم روشن باشه هم شیره با نومزدت تلفن بازی کند و با لحنی الت گونه میاخم مصنوعی می

کنی دور چشم خان داداشتمی . 

اینچنین شوخ و بزله گو است و داند محمدیاسین تنها پیش او افتد و میاز لحن برادرش به خنده می

 .برای دیگران فردی معتبر و جدی است

خواهد هرچه زودتر حرفش را بزند هرچند یاسمین با انگشت هایش بازی میکند، دلش پر است و می

گیردمیداند برادرش خسته است، ولی اگر نگوید تا صبح غمباد می . 

ه هستید ولی بغصش تو گلوم گیر کرده اگه دونم خستداداش یک چیزی شده که باید بهتون بگم می -

 .نگم شب خوابم نمیبره

کندشود با چشم هایی ریز شده به یاسمین نگاه میمحمدیاسین نگران می . 

گوید: داداش بعد اینکه علیرضا ابتدا کمی زا انگشت هایش بازی میکند، سپس با صدایی بغض آلود می

 .گفت شما حجره نیومدید یکم نگرانتون شدم

ت به سینه منتظر ادامه حرف های خواهرش هست: خب بعدش؟دس  

 .زنگ زدم محمدیاسر، گفتم شاید با هم رفتید انبار یا سراغ کاری -

 ...ولی

گزد تا بغصش نچکد: محمدیاسرلبش را می  
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ی حاال خواست اون اتفاق بیفته ولداداش من محمدیاسر رو اندازه شما دوست دارم، دلم نمی -

 .ناخواسته تو مسیری قرار گرفتم که دست خودم نیست

 .محمد یاسر اونقدر سرد و تلخ جوابم رو داد که باورم نمیشد خودش باشه

 .بعد هم گفت دیگه بهش زنگ نزنم و مزاحمش نشم

چکد و محمدیاسین با دیدن اشک خواهرش احساس خفگی قطره اشکی از گوشه چشم یاسمین می

کندمی . 

گوید: یاسمین جان لطفاً مثل بچه ها گریه نکن، اتفاقی که بین آرام گرفته و با لحنی پدرانه می دستش را

 .شما پیش اومد اصال خوشایند نبود، به محمدیاسر حق بده فعال نخواد تو رو ببینه

فعال تو زندگی تو اولیت با علیرضا است و بس، لطفاً با احساساتت عرصه رو به محمدیاسر تنگ نکن 

ین محبت تو به اون ممکن بازم بازار شایعه رو تو فامیل داغ کنه و حتی زندگی تو و علیرضا رو به هم

 .چالش بکشه

نوشدگوید، لیوان شربت بهار نارنجش را مییاسمین با نگاهی مملو از بغض چشمی زیر لب می . 

است خواب از نگاهش  توانست مانند یاسمین از نگرانی هایش بگوید، از دخترکی که چند مدتیکاش می

 .ربوده

ی این ها یک ترسید، نکند همهآنقدر احساسش بی مقدمه وارد زندگی محمدیاسین شده که گاهی می

 .هوس زودگذر باشد

اما حیف که او برای خواهر و اطرافیانش نماد یک انسان کامل و همه چیز تمام است، انسانی که 

دتواند درگیر یک عشق ممنوعه و اشتباه شونمی . 

کندترسید آن همه اعتبار و آبرو با یک گوشه چشم از آن دخترک به هوا برود، زیر لب زمزمه میمی   

رههفتاد سال عبادت یک شب به باد می . 

پرسد: برای مراسم فردا آماده شدی؟ امسال حاج خانم برای تغییر حال و هوای یاسمین هم که شده می

ابت کنی هامراسم رو سپرده دست تو باید خودت رو ث . 

زند: آره داداش رفتم کلی دوندگی کردم تا یکی از چشم های سبز رنگ یاسمین برقی از شادمانی می

 .مولودی خون های خوب رو برای فردا دعوت کردم

 .شیرینی و شربت سفارش دادم کلی هم میز صندلی چیدم تو حیاط و ویال

 .یک پیراهن سبز هم گرفتم باید ببینی داداش

گوید: فرستد و میزند، یاسمین موهایش را پشت گوشش میذوق کودکانه خواهرش می لبخندی به

 داداش چیز خنده داری گفتم؟

دی بزرگ شدیگوید: نه داری نشون میدهد و میسری تکان می . 
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زنماندازم و لبخندی رضایت بخش میآخرین نگاهم را به آینه می . 

ام را با نمک موهایی که با هنر دست مریم فر شده است چهرهپیراهن سبز یشمی به تن نشسته است و

 .کرده

اندازمیک پانچ روی پیراهنم می پوشم و شال مشکی رنگی روی سرم می . 

کردندآیند، گویا امسال مهمانی شان را بزرگتر از هر سال برگزار میمامان و زن عمو هم همراه ما می . 

رساند، با وجود اینکه روز تعطیل است او به خواهر میشوهر مریم قبل رفتن به سر کارش ما را 

رفتشغلش باید سر کار می . 

 

اندای از حیاط میز و صندلی چیدهکنم، گوشهحیاط بزرگ و دلباز مقابلم را طی می . 

بینمکاری شده مقابلم مییک ساختمان دو طبقه سنگ . 

هکند: چه معماری با کالسی دارشیرین آرام زیر گوشم نجوا می . 

 .ستون های بلند و نمای سنگ کاری شده ساختمان واقعاً محشر بود

شودوارد خانه که شدم حواسم بیشتر پرت شلوغی خانه می . 

اند و یک ظرف میوه و شیرینی مقابلشان قرار حدود صد تا خانم با لباس های منظم روی صندلی نشسته

 .دارد

ه هاگوید: اینم یک مدل پارتی مذهبیشیرین با خنده می . 

کوبد: مسخره بازی در نیار ببینم میتونی یه خواستگار ای به پهلوی گوشتی شیرین میمریم سقلمه

 .درست حسابی پیدا کنی یا نه

 .خب مگه دروغ میگم مریم نگاه چقدر آرایش دارن و طال انداختن، انگار عروسیه -

وقت نامحرم پیدا شد بگو پارتیگوید: مختلط که نیست هر مریم در حین در آوردن مانتوی بلندش می . 

ایستدایم که پسر جوانی مقابل در میهنوز از کنار در زیاد فاصله نگرفته . 

گوید: بفرمایید اینم نامحرمشیرین با خنده می . 

گوید: ببخشید میشه یاسمین خانم رو صدا کنید سفارش هاشون پسر بدون آن که سرش را باال بیارد می

 .رو آوردن
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کند، مامان و زن عمو جلو تر ما روی یکی از صندلی ها نشسته انداشاره می مریم به من . 

رود، چون کسی جلوی در نیست تا پاسخ پسر را بدهد، ناچار به سمت آشپزخانه مریم هم با پسرش می

 .میرم

اندیشم یعنی این همه زن از کجا پیدا شدنخانه دو طبقه مملو از مهمان است، با خود می . 

گویم: ببخشید خانم یاسمین کجاست؟زنی که مشغول تعارف شربت است میبا دیدن   

ای که در بین جمعیت مشغول سالم و احوالپرسی است اشاره زن به دختر قد متوسط و ریزه میزه

کندمی . 

گیرمروم، با حس بوی عطر آشنایی از لباسش بی اختیار تپش قلب میبه نزدیکش می . 

گفت برایش مثل دختر استان که میاو خواهر محمدیاسین هست، هم . 

 یاسمین خانم؟ -

زنمآورد با دیدن چشم های سبز آشنایش بی اختیار لبخندی به رویش میسرش را که باال می . 

 خوش اومدی بله خودمم چیزی شده؟-

کنم: یک آقایی اونجا ایستاده با شما کار دارهبه در ورودی اشاره می . 

 گفت سفارش هاتون رسیده

رودبه سمت مرد می« رضاوای علی»با گفتن  یاسمین . 

کند: شیدا خانم تویی؟کنم که صدایی خطابم میمسیر رفتنش را دنبال می ! 

شود سرم را باال بیاورمصدای دختر جوان باعث می . 

همان دختر چادری روز بدرقه حج است، این بار هم با وجود جمع زنانه یک روسری لبنانی آبی دور 

تسرش پیچیده اس . 

 .کنار دستش هم دختری شبیه به خودش ایستاده

شناسی این خانوم رو؟گوید: زهرا میدختر می  

گیرد، حتی روز رفتن به حج هم صمیمی و زود جوش استدختر با صمیمیت دستم را می . 

 .معلومه شما همون هم کاروانی عمو نیستید -

کندو محبت خاتون طالقی پیدا میگزم تا حرفی بزنم که نگاهم با چشم های پر مهر لبم را می . 
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دهم ولی جرئت جلو رفتن را ندارم مخصوصا حاال که زهرا با تعجب جلوی من زیر لب سالمی می

 .ایستاده

پرسد: عمو شما رو دعوت کرده؟زهرا با تعجب می ! 

 .نه عزیزم من به دعوت دختر عموم مریم اینجا هستم -

کنمه میبه مریم که کنار شیرین نشسته اشار . 

ی سپهر ایناستشود: زهره نگاه کن اون دختر خالهبا دیدن مسیر اشاره ام ذوق زده می . 

گوید: وای آره پس شما فامیل سپهر هستید؟زهره دختر کوچک تر با ذوق می  

اند، سپهر پسر خاله مسعو و مریم است و زمانی که ما شود برای سپهر آنقدر ذوق زده شدهباورم نمی

دیدمباغ ساکن بودیم زیاد او را میدر خانه  . 

کنم شما نامزد پسر حاجی طهماسب شدید؟بله فکر می -  

دهد: بله عید قربان بله برون داشتیمزهرا با لبخند سری تکان می . 

گوید: این دختر خانم همسفر عمو محمد گیرد و رو به یاسمین میبا برگشت یاسمین زهرا دست مرا می

که ماجراش رو گفتمبه مکه بود ها همون  . 

اش گفته استدود، پس ماجرای صیغه را به خانوادهکنم خون به صورتم میاحساس می ! 

کنم مصنوعی است و کمی رنگ از رخش کند، هرچند احساس مییاسمین با خوشرویی سالم علیک می

  .پریده

دونن؟پرسد: حاج خانم اینا هم میسپس با نگاهی نگران از زهرا می   

گوید: به مامان بزرگ اینا چیزی نگیاش را باال انداخته به زهره میزهرا سر ... 

جا چه خبر است؟شوم، اینمتعجب می ! 

گوید: عزیزم میخوای بریم بیرون با هم صحبت کنیم؟ برای دیدن گیرد و مییاسمین دستم را می

 .محمدیاسین که نیومدید؟ آخه ماجرای شما رو به کسی نگفتیم

ی هم دیگه هستن، ممکن با دیدن شما سوء ی من و محمدیاسین شیرینی خوردهلهمیدونید دختر خا

 .برداشت بشه

 .مخصوصا حاج خانم ما که یکم حساس هستن

اند من برای دزدیدن قاپ عمویشان آمده ام که این طور به غرورم بر میخورد، نکند این ها فکر کرده

 .هول شدند

رویماش مخفی کند به سمت تراس میدرش یا دختر خالههمین طور که سعی دارد مرا از دید ما . 
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گویم: ببخشید من باید برم، برای دیدن ناگهان سر جا می ایستم، ابرو در هم کشیده با صدایی جدی می

 .کسی نیومدم، عیدتون رو هم تبریک میگم یاسمین سادات

کشمدستم را با حرص از دستش بیرون می . 

اند؟ام، درباره من چه فکری کردهع رفتارشان حسابی دلخور شدهکنند، از نویاسمین  تعجب می ! 

اینکه من یک دختر سوءاستفاده گر و موقعیت طلبم و حاال برای نشان دادن خودم به حاج خانم شان و 

جا آمده؟بهم ریختن زندگی محمدیاسین به این ! 

روماست می زنم و با سرعت به سمت جایی که مریم نشستهپوزخندی می . 

ی شیرینی دانم چه مرگم شده؟! از رفتار خواهر محمدیاسین دلخورم یا آن دخترخالهخودم هم نمی

اش؟خورده ! 

گوید: وای شیدا خواهرش رو دیدی؟مریم با دیدنم ذوق زده می ! 

گویم: آره خوب دیدم و تا ته ماجرا رو خوندم، من گروه خونیم به این آدم های از خود با لحنی تند می

خوره، از اول هم اشتباه اومدمنمیمتشکر  . 

 وای شیدا مگه چی شده؟ حرفی زدن؟ -

گویم: یک جوری رفتار کردن که از اومدن خودم پشیمون شدم. لرزید میام از بغض میدر حالی که چانه

 .اصال سبک بازی بود اومدنم

ط قرمز این آدم کنم، حتی رنگ مو های من خام را مستأصل میان موهای بنفش رنگم فرو میپنجه

 .هاست

این چه حرفیه شیدا؟! اینجا ملودی عید غدیرخمه همه میتونن شرکت کنن، یک مراسم مذهبی نه  -

 .مهمونی خانوادگی

گویم: بس کن شیدا اینجا یک مراسم سنتی مذهبی یا شوی فشن و لباس؟ همه هم زنم و میپوزخندی می

 .برای چشم و هم چشمی و پیدا کردن عروس اومدن

کنم ساکت باشم: زشته شیدا چی شده؟ خواهرش دقیقا چی گرداند و اشاره میریم با خجالت چشم میم

  بهت گفت؟

گویم: من میرم شما بعد مراسم بیایدزنم و میشالم را روی سرم می اندازم، کیفم را چنگ می . 

اندازد: چیزی شده آبجی؟شیرین با تعجب نگاهی بهم می  

جور مراسم های خاله خانباجی طور رو ندارمنه عزیزم حوصله این  - . 

شینم فعالگوید: اوکی ولی من برام تازه جالب شده میخیالی شانه باال انداخته میشیرین با بی . 

گوید: ناراحتت کردن عزیزم؟می مریم نگاهی متعجب به خونسردی شیرین انداخته، سپس با دلخوری  
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اندازم: نه فقط ف نیست لبخندی کم جان زده سرم را باال میدانم او مانند شیرین به اخالق من واقمی

وقتی یاسمین خانم منو شناخت یجور رنگ از رخساره شون پرید که وای نکنه نامزد محمدیاسین منو 

 .ببینه، که حس کردم من عروسی مخفی این خانواده هستم و با یک بچه اومدم برای آبرو ریزی کنم

دید من بهت زده و حیران بود، با چشم ابرو آمدن های شیرین ساکت مریم بیچاره که از عصبانیت ش

گیردشود و دیگر جلوی رفتنم را نمیمی . 

آمدمروم، احساس میکنم از ابتدا هم نباید میبا عجله به سمت در خروجی سالن می . 

زنانه کردم مراسم فقط شوم، فکر میگذارم با دیدن جمعیت یک لحظه میخکوب میپا به حیاط که می

داد مرد ها هم در این ملودی خوانی شریک هستندباشد ولی صندلی های پشت باغ نشان می . 

 .هر چند تعداد آقایان کم است، حدود سی  نفر مرد هستند

چرخانمحتی برای پیدا کردنش در جمعیت چشم نمی . 

محمدیاسین نامزد  ترسم با دیدنش پای رفتنم بلغزد صدای در وجودم بانگ زد: بدتر از همه اینکهمی

 !دارد
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ام دوم گویی از حقیقت آنچه دیدهبا قدم های تند به سمت در خروجی می روم یا بهتر بگویم می

خواهم فرار کنممی . 

شودسرم پایین است و چشم هایم دائم پر و خالی می . 

آورمبا برخورد سرم با جسمی محکم می ایستم، سرم را باال می . 

ام چقدر مسیرمان از دیدمش نه حاال که فهمیدهشود، نباید میفت چشم مشکی آشنا مینگاهم اسیر دو ج

 .هم جدا است

کندشود و تصویر او را در قاب نگاه ثبت میی وجودم چشم میهمه . 

 .ته ریشش پر رنگ تر شده و صورتش الغر

امگفت: ذهنش را درگیر کردهمحمد یاسر می .  

شوم، محمدیاسین که گویی مسخ شده همان طور بی حرکت ایستاده، میمتوجه نگاه سنگین اطرافیان 

روم: ببخشید آقای حسینیآیم و کنار میاما من زودتر به خودم می . 

آید: سید حاج آقا پیغام فرستادن آدرس رو پیدا صدای همان مرد جوان جلوی در از پشت سرم می

کنن میشه برید دنبالش؟نمی ! 
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رودید، دستی به ریشش کشیده استغفرهللا گویان کنار میآمحمدیاسین به خودش می . 

ام؟! کرد دیدن من و خیره شدن به چهرهحس میکنم از این استغفار کردنش بیزارم، از چه استعفار می 

کردمگر من شیطان بودم که از مواجه با من احساس گناه می . 

های نم رد بشم، ممکنه با برخورد به من پایهگویم: لطفاً برید کنار بتوزنم و میپوزخندی بی اختیار می

 .دین و ایمان تون به لرزه بیفته

اند کنند بهشت خدا را خریدهبا خشم از کنارش گذشتم، اصال این جماعت مذهبی همین هستند، گمان می

 .و هر کسی در مسیر آن ها نیست محکوم به دوزخ است

بودم تا حاال با این لباس های مجلسی در این کوچه  روم، کاش خودم با رخشم آمدهبه سمت پیاده رو می

 .ها گشت نزنم

کندام که صدای بوقی از پشت مرا در جا میخکوب میچند متری از خانه دور شده . 

-  ً  .خانم شاملو، شیدا خانم بیاستید لطفا

گردم، او دنبالم آمده بود اما چرا؟به سمت عقب برمی ! 

حسینی، اون مهمون تون راه رو گم کردهبرای چی دنبال من اومدید آقای  - . 

 !علیرضا رو فرستادم دنبالش، از دیدن شما جا خوردم خانم شاملو چرا چشم هاتون سرخه؟ -

دهم: مهم نیست حال روحی خوبی ندارماش افتاده و سرد جواب مییاد دختر خاله شیرین خورده . 

ه نورس در وجودم خشک شود قبل از آنکه شود، کاش نیاید کاش بگذارد همین جواناز ماشین پیاده می

 .ریشه بدواند و رسوایی به بار آورد

 .من باید باهاتو حرف بزنم خانم -

 .من حرفی با شما ندارم سید راستی عیدتون هم مبارک -

گوید: یعنی به این مراسم اعتقاد دارید؟دهد و میحاال درست مقابلم ایستاده، ابروهایش را باال می  

ذارم، شما امروز رو عید گویم: اعتقاد ندارم ولی احترام میاندازم و خونسرد می میای باالشانه

دونید پس عیدتون مبارکخودتون می . 

گوید: عید روزی که توش گناه نباشه ولی من امروز دلتون رو شکستمبا لحنی مظلومانه می . 

استزنم، کجای کاری سید دل من از چیز دیگری شکسته لبخندی کم جان می . 

ی توستای که شیرینی خوردهمثال خواهرت که مرا سوءاستفاده گر دید یا دختر خاله . 

 اصال من چه مرگم شده است که نامزد داشتن تو برایم مهم شده؟

گفتم ما دو خط موازی هستیم پس من چه دردم شده؟مگر تا همین دیشب نمی ! 
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 .شایدم از دست خودم عصبانی هستم

آید: میشه خواهش کنم برگردید به مراسم؟شود او به حرف میمیسکوتم که طوالنی   
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گردم آقای حسینی، اصال تمایلی به شرکت تو اینجور مهمونی ها ندارممن به مراسم برنمی - . 

کشد: پس همراه من بیاید تا با هم بریم برای گرفتن وسایلبندد و نفس عمیقی میپلک هایش را می . 

کنه، خیلی برام مهمه مراسم درست و اصولی پیش و یاسمین خواهرم برگزار میامسال این مراسم ر

 .بره

شود عالقه خاصش به خواهرش را دید، خواهری زند، میموقع گفتن اسم یاسمین چشم هایش برق می

کرد من یک مزاحم هستمکه فکر می . 

دلم « او نامزد دارد » د زنکشد که او را همراهی کنم ولی عقلم نهیب میقلبم در سینه فریاد می

خواهد به خاطر احساسات زودگذر خودم زندگی کسی را نابود کنمنمی . 

گویم: من دلیلی کنم و با صدایی که سعی دارد محکم باشد میبا وجود اینکه سخت است، به او پشت می

بینم آقای حسینیبرای همراهی شما نمی . 

داند چرا از من خواسته همراهم باشدو هم نمیکنم اشنوم، گمان میصدای نفس پر حرصش را می . 

های خلوت پیاده بریدتونم اجازه بدم توی این کوچههمراهی شما دلیلی نداره درسته ولی نمی - . 

آید: میشه انقدر لجبازی نکنی؟ زود باش سوار شوچند قدم جلو می  

اش ای از زور گوییاحمقانهکنم به طرز گردم، صورتش جدی و بدون انعطاف است، اعتراف میبر می

 .لذت میبرم

کردم وارث یک تاجر و صاحب شوم، روز اولی که دیده بودمش گمان نمیبی حرف سوار ماشینش می

 .آن ویالی بزرگ سوار یک دویست و شش شود

گویم: ساده زیستی اسالمی، شاید هم عوام فریبیزنم و در دلم میبی اختیار پوزخندی می . 

زنی؟کند: به چی پوزخند میرم را پاره میصدایش رشته افکا ! 

 .به شما و نحوه زندگی تون -

رود، اما اعتراضی نداشتمی عمو را نمیمتوجه شدم مسیر خانه . 

 .خودش اصرار دارد نامزدش را بیخیال شود و دنبال من راه بیفتد 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

مکردروز اول که دیدمت فکر کردم نهایتاً یک کارمند باشید اما، اشتباه می - . 

 .خب در واقع من یک کارمند هم هستم -

یک کارمند دادگستری نهایتا بتونه یک دویست و شش بخره مگر اینکه زیرآبی بره که من اهلش 

 .نیستم

اندازم: اون وقت ربطی به ساده زیستی اینجور شعار ها نداره؟ابرویم را باال می ! 

برم هم یک مدل پایین تر این ماشین رو داشتم من با کسی رو دربایستی ندارم، قبل از اینکه به اداره - . 

 .از جلب توجه کردن با مدل ماشین و لباس هم بیزارم

 .سعی میکنم با رفتارم خودم رو ثابت کنم

پوشید و به تیپ لباس تون میرسید؟برای همین کت با جنس پارچه اعال می -  

توجهم به لباسشلبخند محو روی لبش یعنی از تیزبینی من لذت برده شایدم از  . 

 به عنوان یک تاجر پارچه زشت نیست اگه به کیفیت لباس هام توجه نکنم؟ -

 .خب باید به مدل ماشین تون هم توجه کنید -

کندگویم، ولی پاسخ او مرا آچمز میگیرم بی قصد و غرض میخدا را گواه می : 

 شما این مدل رو دوست ندارید؟ میخوای عوضش کنم؟

پرسد؟ آن هم با این لحنکنم، چرا از من میمی دست و پایم را گم . 

شودکند و با لبخندی محو پیاده مییک گوشه پارک می . 

ی بزرگ شیرینی همراه پسر کارگری که چندتا بسته هم او کنم، با چند بستهمسیر رفتنش را دنبال می

آیددر دست گرفته به سمت ماشین می . 

ش آرامش خاصی داردکشم، بوی عطر تلخ ماشیننفس عمیقی می . 

گیریم عصبانی و نگران هستماز اینکه بدون برنامه دائم سر راه هم قرار می . 

 !این برخوردها حاال که میفهمم او نسبت به من بی میل نیست خطرناک است؟

ولی جدا از این حکم آن نامزدی که خواهرش از آن صحبت کرد چه؟! به محمدیاسین نمیخورد مرد 

اهل زیرآبی رفتنای باشد و دله . 

ام دارم با قصد و نیتی دیگری به من نزدیک نکند به خاطر اینکه من یک عقد بی سرانجام در شناسنامه

 !شده؟

خورد، نمیخواهم منفی نگری کنم ولی میترسم، از نارو خوردن و دوباره ته دلم از این فکر بهم می

 .شکستن هراس دارم
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گوید: شما باز عصبانی هستید کهدن ظاهر من نچی زیر لب میگردد با دیبه ماشین که بر می . 

 !میشه من و برسونید خونه یا خودم برم؟ -

گوید: خیر نمیشهبا جدیت و تحکم می . 

راندسپس استارت ماشین را زده به سمت ویالی خودشان می . 

 .آقای حسینی اگه کسی ما رو با هم ببینه زشته چه فکری ممکنه درباره ما بکنن -

سالمه و برای رفت و آمد خودم هیچ توضیحی به کسی بدهکار نیستم ۳۵ساله نیستم،  ۱۵ی من بچه - . 

شما هم دختر بچه نیستی، ازتون خواهش کردم امروز رو با من بمونید علت هم نخواهید به وقتش 

 .توضیح میدم

سالمه و از بعد جدایی یک دختر مستقل و آزادم و همینه  ۲۶نه درسته من هم دختر بچه نیستم، من  -

ترسونهکه منو می . 

 .شما حتماً از حرف های من متوجه شدید که یک بار ازدواج کردم اما گویا بد برداشت کردید

من فقط یک سال کمتر فقط با رامین نامی عقد بودم و این باعث نمیشه چون طالق گرفتم، تن به 

 .هرکاری بدم

خواد فکر کنی بازم ی شما شدم فقط به خاطر سفر زیارتی بوده و بس، دلم نمیبار صیغه اگه یک

 ...حاضرم صیغه بشم و با

شود سکوت کنم: شیدا خانم، ساکت بشیدزند و باعث میبا اعتراض اسمم را صدا می  . 

گردم و نگاهم به رگ باد کرده و چشم های سرخ رنگ در حال رانندگی استبرمی . 

آورد: نمیخوام االن چیزی بشونمی سکوت باال میهم حرفی بزنم که دستش به نشانهخوامی . 

 فقط بدونم چی باعث شده این فکر ها رو درباره من بکنید؟

اینکه من چون شما مطلقه هستید قصد دارم صیغه تون کنم و با سوءاستفاده نزدیک تون شدم، دقیقا 

 کی به مغزت رسیده؟

یا نگرش تو همیشه منفی؟رفتار های من بد بوده   

گویم: شما نامزد دارید ولی نسبت به من بی تفاوت نیستید، این یعنی منو برای با صدای دلخور می

 ...تفریح مسائل جنسی
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شوم: خفه شو شیدابا فریادش به معنای واقعی کلمه الل می ... 

لرزدام از بغض میکند، چانهماشین ترمز بدی می . 

موهایش فرو میبرددستش را خشمگین درون  . 

 .گند زدی به اعصاب من شیدا شاملو گند زدی -

کنم، یک ماهه تموم کارم شده فکر کردن به تو، یک وقت خودمو به خاطر تو و عشق بهت تنبیه می

 .یک وقت خدا رو شکر میکنم که تو رو دیدم

 .شدم مثل دیوونه ها قرار مدار های کاریم رو فراموش میکنم

برم انبار کی برم اداره، همه بهم مشکوک شدنره کی یادم می . 

یک مامور گذاشتم بیست و چهار ساعت اون وحید ربانی رو تعقیب کنه که بالیی سرت نیاره اون وقت 

شوم به هوس بازیمن بدبخت محکوم می . 

دهد: من احمق کی نامزد داشتم که خودم خبر ندارم؟کشد و با لحنی دلخور ادامه مینفسی می  

توانم پاسخش را بدهمده و پریشانم، نمیبهت ز . 

شوداو باالخره ابراز عالقه کرده است ولی من باورم نمی . 

پرده او تفاوت دانستم از رفتارش برداشت کرده بودم ولی بین دانستن من تا اعتراف صریح و بیمی

 .زیادی است

راندمیی ما کند و به طرف کوچهشود، سکوت میمتوجه تحیر و پریشانی من می . 

کنمام انگار کلمات را گم میاو نیز آرام شده اما من الل شده . 

دونم بی مقدمه بود، تو انقدر روی اعصابم راه رفتی که مجبور گوید: شیدا میبا صدایی نوازشگر می

 .شدم صدای قلبم رو فریاد بزنم

اینجوری پیش بره ولی  خواستمدارد: االن شرایط روحی خوبی نداری، نمیی عمو نگه میجلوی خانه

 .حاال که من به سیم آخر زدم و همه چیز رو گفتم به حرف هام فکر کن

امروز و فردا رو استراحت کن و خوب به حرف های من فکر کن، من دو روز دیگه میام دنبالت باید 

 .جدی و مفصل با هم صحبت کنیم
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رودتمان میکند و با گام هایی محکم به سمت ساخماشین را پارک می . 
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کرد، گویا باری از روی دوش دلش برداشته استاحساس سبک می . 

باالخره اعتراف کرد، در دل خود غرید:  دخترک آنقدر روی مغزم رفت که مجبور شدم بی مقدمه همه 

 .چیز رو بگم

 .احمق کوچولو فکر کرده من اهل هرز پریدنم که دنبالش راه افتادم

و نم زده نگاهش  ای سوختهامروز که دیدش وقتی با چشم های قهوهاعاراف برایش سخت بود، ولی 

کرد، عقلش را از دست دادمی . 

 .همه چیز بدون مقدمه و فکر اتفاق افتاده بود

دست رود، تا بدون ورود به قسمت زنانه بسته های شیرینی را بهبه سمت در پشتی آشپزخانه می

 .یاسمین برساند

گاه کل کشیدنشان فضای خانه را پر کردهزدن زنان و گه صدای مرد ملودی خوان و دست . 

شودنزدیک در ورودی آشپزخانه با شنیدن صدای صحبت های زهرا و یاسمین پای رفتنش سست می . 

 .آخه یاسمین چی بگم به تو؟ منکه گفتم دختره فامیل حاج طهماسب ایناست -

 !چرا دوباره اونجوری باهاش رفتار کردی؟

گوید: به خدا فکر کردم دختره یک کاره پاشده اومده مجلس ما تا به خاطر یی لرزان مییاسمین با صدا

 .اینکه سر سفر زیارتی صیغه آقا داداش بوده خودش رو بند به ما کنه یا آبرو ریزی راه بندازه

دونستم به خاطر یک ماجرای دیگه و آشنای سپهر اینا بودن اومده مجلسچه می . 

جا بودن دیگه حسابی دست و پام رو گم کردمزیبا هم اینتازه خاله زکیه و  . 

دونی چقدر منت زیبا رو کشیدم قهر و کنار بذاره و بیاد مجلس؟می ! 

گوید: اون از دماغ فیل افتاده چرا دیگه قهر کرده؟زهرا می ! 

د ی پیش یادته خاله زکیه دعوت مون کرگوید: چی بگم زهرا؟! هفتهیاسمین با صدایی دردمند می

خواست یک جوری ماجرا زیبا و محمدیاسین رو مطرح کنه ولی محمدیاسین اصال به اش؟! میخونه

 .روی خودش نیاورد و نیومد

 .از همون روز هم زیبا دلش شکست و قهر کرد

منم امروز دیدم دختره اومده اینجا خیلی ترسیدم رفتار بدی کردم، بعدم بهش گفتم محمدیاسین نامزد 

خودتو بهش نشون ندهداره لطفا  . 

دونی عمو چقدر بدش میاد تو گوید: چی کار کردی یاسمین؟! میزهرا با وحشت صدایی شبیه هین می

گفتی دختره رو دست به سر کنهرفتی به خود عمو میکارش دخالت کنن، نهایتا می . 

ی سپهره اومده بودهرچند اون بنده خدا به دعوت دختر عموش که دختر خاله . 
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گیرد، دستانش را محکم اش خشم تمام وجودش را میدن صدای مکالمه خواهر و برادر زادهبا شنی

دهدکند و نفسش را کالفه بیرون میمشت می . 

شودهایش می تازه متوجه علت ناراحتی شیدا و طعنه . 

گوید: زهرا جون تو رو خدا به کسی نگی ها چاره ای نداشتمیاسمین حق به جانب می . 

ن چقدر احترام اون دختره برات مهمه چون فامیل دوره سپهره، حاال خودت رو بذار جای خودت نگاه ک

گیرهش میمن زیبا خواهر شوهرمه اون وقت داداش محمدیاسین عمالً داره نادیده . 

 

#p90 

 

 

اند کند و با اخم هایی که درست شبیه گره کور شدهداند در آشپزخانه را باز میصبر را بیشتر جایز نمی

رودجلو می  . 

خواهد کام خواهرش را در روز عید تلخ کند،  هرچند پرد، دلش نمیرنگ از رخ یاسمین و زهرا می

 .خواهرش امروز دل عزیزش را شکسته است

دارد و جعبه های شیرینی را روی سکو گذاشته و بی هیچ حرفی نگاه سنگینش را از روی آن دو بر می

کند: داداش به خدای بعض آلود یاسمین سر جا میخکوبش میرود، که صدابه سمت در خروجی می . 

آورد، دخترک کم عقل کاری کرده بود که خونش به جوش بیایددستش را باال می . 

ای از او میدیدهرچند هیچ وقت در تربیت یاسمین کوتاهی نکرده بود ولی گاهی رفتار های کودکانه  

آورد که کسی از گرفت ولی خدا آن روز را نمیبه دل میشد، دیر کینه آدم صبوری بود، دیر عصبانی می

افتدچشمش بی . 

البته که یاسمین بچه تر و نپخته تر از آن است که به خاطر این رفتار نسجیده از چشم محمدیاسین بیفتد 

داند که به تنبیه نیاز داردولی می . 

کاری مشابه آن را تکرار کردهسر ماجرای محمدیاسر کوتاهی کرد و گوشش را نپیچاند، حاال دوباره  . 

زند، دخترک به خاطر اینکه او نامزد شود، ته دلش احساس عجیبی موج میاز آشپزخانه خارج می 

 .داشته اینچنین پریشان حال بود

گیرد، حتی فکر کردن به او هم برایش لذت بخش استلبخندی محو روی لبش شکل می . 

خوردبایلش زنگ میاحساسش زیاد دوامی ندارد چرا که گوشی مو . 
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کرد امروز درگیر اندازد، کارش تعطیلی ندارد ولی فکر نمیبا دیدن نام سرگرد فالح ابرویش را باال می

 .شود

جناب حسینی شرمنده امروز مزاحم شدم، اطالعات خوبی بدست آوردم درباره اون خانم مقتول و  -

 .ارتباطش با شرکت ربانی

این که در روز تعطیل مزاحمش شوند را داردخب خبر دست اولی است و ارزش  . 

تونید پشت گوشی بگید؟چه اطالعاتی جناب سرگرد می -  

 .بله خبر دارم امروز سرتون شلوغه، پشت گوشی میگم تا فردا اول وقت خودتون بیاید اداره -

 ستهشود و خرسند از اطالعات به دست آمده به سمت جایی که مردان فامیل نشاش تمام میمکالمه

رودبودند می . 

گیرنداقوام با دیدنش دیده بوسی کرده و از او عیدی می . 

گرداند نشیند و هر چه چشم میصندلی ها قسمت سر سبز حیاط  مقابل باغ قرار گرفته، کنار برادرش می

بیندمحمدیاسر را نمی . 

کند: پسرک سرتق آخر کار خودش رو کردزیر لب زمزمه می . 

گوید: داداش نتونستی یاسر رو راضی کنی بیاد؟میزیر گوش محمدحسین  ! 

 .چی بگم سید؟ این برادر ما تخس تر از اونکه به این راحتی ها کینه ها رو کنار بذاره -

گوید: ال اله اال هللا، درست نیست قهر و کدورت بین ماکشد و میکالفه دستی به ته ریشش می . 
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شودتر میشب با رفتن مهمان ها جمع خودمانی  . 

کنندحاج خانم کنار خواهرش نشسته و پچ پچ می . 

دهدیاسمین ولی دل و دماغ ندارد و جواب علیرضا را سرد و سرسری می . 

برادرش  بی جهت از دست او عصبانی است، در این چند ماه گذشته به خاطر خوش آمد نامزدش دل دو

 .را شکسته بود

کنندسین به او دهن کجی میجای خالی محمدیاسر و بی توجهی محمد یا . 
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زیبا چادر رنگی نازکی به سر کرده و دائم در طول عرض ویال راه رفته به خدمتکار هایی که مشغول 

کندکار هستند امر و نهی می . 

است خواهد نشان بدهد در آینده او خانم این خانهدانند با این رفتار میهمه می . 

گوید: دختر خاله زینب و دخترا سین نگاهی به زیبا انداخته و میاند، محمدحدو برادر کنار هم ایستاده

کشید؟، چرا شما دارید زحمت میکجا هستن  

گوید: زینب جون سر درد داشت رفت زیبا لبخندی ملیح زده با لحن صدای همیشه نازک و آرامش می

 .بخوابه، دخترا هم رفتن پیش مادرشون

سالی که از زندگی مشترکشان میگذرد همچنان  ۲۵گذشت شود، با وجود محمدحسین نگران زینب می

 .همسرش را مثل تازه عروسی دوست دارد

پیچد و با لحنی پر از شرم و رود، زیبا چادر سفیدش را دور خودش میی باال میبا عجله به سمت طبقه

گوید: پسر خاله انگار امروز خیلی خسته شدیدحیا خطاب به محمدیاسین می . 

ستراحت کنید، علیرضا هست باالی سر کار هابهتره برید ا . 

دهد: نه هر سال همین ماجرا بوده، من عادت دارممحمدیاسین سرد و جدی پاسخ می . 

کندخواهد سر صحبت را باز کند ولی لحن کوبنده او ساکتش میزیبا می . 

اندازدرود میاش مینیم نگاهی به زیبا که با صورت ناراحت به سمت مادر و خاله . 

دختر قد بلندی است و درست شبیه مادرش شده، جدی و مغرور است و مدتهاست محمدیاسین را 

ها برای دخترک نلرزیدهدوست دارد، ولی دل او هیچ وقت در این سال . 

گرفت و از خواهد با شیدا تماس میشود، دلش میرود و به باغ مقابلش خیره میبه سمت تراس می

شدحال و روزش با خبر می . 

داند او هم مانند خودش از این اعتراف یک باره لی قول داده است دو روز مزاحم دخترک نشود، میو

داد تا او هم تصمیمش را بگیردپریشان و سردرگم است، پس باید زمان می . 

بیندگردد، یاسمین را میبا شنیدن صدای پای کسی به عقب بازمی . 

 .سرش را در گریبان فرو برده و مغموم است

 .داداش محمدیاسین -

زنیمکند ساکت باشد: فعال وقتش نیست یاسمین بعداً با هم حرف میآورد و اشاره میدستش را باال می . 

دونم اشتباه کردم داداش به خدا فکر گوید: میلرزد، با لحنی مظلومانه میی یاسمین از بغض میچانه

دونستم دعوتی خانواده حاج طهماسب هستیکردم اون دختره اومده رابطه تو و زیبا رو بهم بزنه، نم . 

کشد، به سختی جلوی افسار دهد و دستی روی صورتش میمحمدیاسین نفسی از سر کالفگی بیرون می

ی یادگار پدرش فریاد نکشد و دل نشکاندکند تا بر سر خواهر یتیم ماندهخشمش را مهار می . 
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بینیچگانه میمشکل تو اینه یاسمین جان که همه چیز رو ب - . 

 .من یک بار به تو و مادر گفتم، رابطه ای بین من و زیبا نیست و نخواهد بود که کسی بخواد بهم بزنه

زندگی بچه بازی نیست یاسمین، اینکه چون تو دوست داری من و زیبا ازدواج کنیم فقط برای شروع 

 .یک زندگی مشترک کافی نیست

بینم و اشتباهات تو رو پای تربیت غلط خودم دختر خودم میلطفاً رفتارت رو اصالح کن، من تو رو 

 .میذارم

کاری نکن من سرشکسته بشم دختر، کدوم میزبانی مهمانش رو از خونه بیرون انداخته؟ کی بهت یاد  

 !دادم دل شکستن و دروغ گفتن؟

د بذارید پای ام ببخشیگوید: داداش شرمندهچکد و با بغص میقطره اشکی از چشم های سبز یاسمین می

 .بچگیم

کنی؟ میخوای خودم شخصاً از اون گیرد: داداش نگاهم نمیآید و دست برادرش را میچند قدم جلو می

 خانم معذرت خواهی کنم؟

اش را بیازارد دستش را دور بازویش حلقه کرد و او را در آغوش کشید: دلش نیامد بیشتر عزیز دردانه

مروز رو زهر خودت کنیگریه نکن یاسمین خانم قرار نیست ا . 

داند اشتباه کرده و حاال برادرش با بی توجهی تاوان خطایش زند، خوب میخواهرش لبخندی کم جا می

 .را گرفته است

زند دخترک با صدای خداحافظی بلند زیبا و رفتن او همراه پدر و برادرش محمدیاسین حدس می

ی او و خواهرش را شنیدهمکالمه . 

اش بر خالف دهد که نگران وصلت یاسمین و علیرضا باشد، خانواده خالهسر حق میته دلش به محمدیا

ای و دردسر سازی بودندداند، آدم های کینهظاهر مومنانه و حسن نیتی که همیشه نشان می . 

به جز علیرضا که به حسن اخالق و پاکیش ایمان دارد، از بقیه اعضای این خانواده دل خوشی ندارد، 

نکند همین پس زدن های زیبا زندگی خواهرش را تحت تاثیر قرار دهدنگران است  . 

 

دارد: سید محمدیاسر امروز نیومده بود؟رود که صدای حاج خانم سر جا نگهش میبه سمت اتاقش می  

گردد، زنی سرد و جدی است و کمتر احساساتش را برزو میدهد، درست شبیه به سمت مادرش بر می

داشتید بیاد؟خودش: نه انتظار   
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کشددزدد و آهی مینگاهش را از محمدیاسین می . 

اش شبیه پدرش شده، ابرو های کشیده و پوست تیره و فک استخوانی محکمش، تنها چهره مردانه

 .سیاهی عمیق چشم هایش است که شبیه مادرش طوبا شده

 !علیرضا رفت؟ -

صال نیومد، زیبا هم همین االن با چشم گوید: اون پسره که امادرش سری تکان داد و با دلخوری می

 .های گریون خداحافظی کرد و رفت، اصال من و زکیه نفهمیدیم چه دردش شده

 مادر تو که حرفی بهش نزدی؟

کند به مادر تا برود: نه نزدمپشت می . 

شنید دهد: اما خودشو در دلش ادامه می . 
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رژ لبم را تمدیدکنم و ام را با حوله پاک میعرق روی پیشانی . 

گیرن هاگوید: شاگردای جدید حسابی انرژیت رو میپارمیدا با خنده می . 

آورم: آخه یک کپه چربی تو پهلوش میخواد شکمش رو هم برقصونهصدایم را پایین می . 

شود: خب الغر میشهزند که نگین درخشان روی دندانش مشخص میای مستانه میقهقهه . 

شودانم نگین بکارم، دندان هایم سفید است و با نگین زیبا تر میدلم هوس میکند روی دند . 

اندازمبندم و کوله پشتیم را میبند چکمه هایم را می . 

مونی؟بریم با هم یا منتظر مامانت می - ! 

نه بریم مامان تا آخر شب باشگاهه، باید یک سری فیلم از ژیمناستیک کارای دختر بگیره و بفرسته  -

ابقاتبرای داور مس . 

رود، دختری قد بلند و الغر اندام است، با کمک مادرش این پارمیدا برای خداحافظی با مادرش می

کندباشگاه را اداره می . 

شوم پارمیدا ژن الغری دارد برای همین همیشه بعد باشگاه یک بر خالف من که هر چه بخورم چاق می

دهدهمبگر بزرگ سفارش می . 

د سفارش همبرگر از بوفه باشگاه با هم به سمت خانه برویمام تا بعمنتظرش ایستاده . 

نشینندرقصند و گاهی روی صورتم میپوشه های برف آرام آرام درون آسمان می . 
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 .اوایل دی ماه است و هوا رخت زمستانی به تن کرده است

 .هوای زمستانی را دوست ندارم، برایم یادآور خاطرات تلخی است

را با هیچ چیز نمیشد تعویض کرد، مخصوصا سرمای استخوان سوز و تلخ گرمای آرامبخش خورشید 

 .زمستان

پیچم، شال بلندی که انداخته ام فقط جنبه زیبایی پالتوی چرمی که به تن دارم را محکم تر. دور خودم می

آورم تا جلوی دهانم را بگیرددارد با این حال کمی آن را باال می . 

محمدیاسین است، دو روز از آن اعتراف بی مقدمه و عجیب گذشته و  ذهنم هنوز درگیر اعتراف عجیب

برم و نمی توانم باور کنم محمدیاسین حسینی مرد معتبر و ای عمیق به سر میمن گویا هنوز در خلسه

 .با آبروی محله، از آدمی همچون من تقاضای ازدواج کرده

بود تا درخواست ازدواج، ولی در قاموس  ای سادهالبته اعترافات آن روزش بیشتر شبیه ابراز عالقه

دهد، مخصوصا اینکه با جدیت هرگونه شکی را در انسان هایی چون او ازدواج و عشق یک معنا را می

دانستم هدفش از ابراز عشق سوءاستفاده جنسی نیستذهنم برطرف کرده بود و دیگر می . 

زرگ از در باشگاه خارج میشود و با دهان شود، با یک همبرگر ببا آمدن پارمیدا چرت افکارم پاره می

گوید: آماده ای بریم؟پول می ! 

 .آره دختر قندیل بستم -
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ای که پارمیدا سوار ماشین آورم، از لحظهکنم، صدای ظبط را پایین میی عمو پارک میجلوی در خانه

 .شده بود صدایش باال بود

گفته بود،  نم سمت و سوی مامور پلیسی که محمدیاسینکند، اول گماکنم کسی مرا تعقیب میاحساس می

شومرود ولی خیلی زود متوجه اشتباهم میمی . 

تعقیب کننده من صاحب یک ماشین شاسی بلند با شیشه های دودی بود، پس احتماالً از جانب مزاحم 

خورداین روز هایم آب می . 

رومماشین میخورند، با گام های محکم به سمت ابروهایم بهم پیوند می . 

کشد: به به خانم عصبانیشیشه را پایین می . 

دونی عصبانیم و باز اینجا پیدات شدهگویم: خوبه میکنم و با خشم میای میدندان قروچه . 

زند: سوار شو دخترای سر داد و قفل ماشین را میخنده مستانه . 
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بینم اینجایی ؟من نشی بازم می وحید مسخره بازی در نیار، باهات به توافق رسیدم دیگه مزاحم - ! 

 

افتهمنم بهت گفته بودم ازت خوشم اومده، یک مدت رو با من بگذرون اتفاقی نمی - ! 

خواهم بی توجه از کنار ماشینش رد بشوم که از ماشین پیاده فرستم، مینفسم را با کالفگی بیرون می

آید: شیدا صبر کن حرف دارم باهاتشده به سمتم می . 

دانم ممکن است همین االن همسایه های ه دور و برم می اندازم، وسط کوچه هستیم و مینگاهی ب

 .فضول برای سر در آوردن از علت حضور یک غریبه در کوچه سرک بکشند

افته، برو دنبال کارتجا آبرو دارم وحید، برادر و پسر عموم ببینن جلوی دری شر راه میمن این - . 

م، اینجا هستم تا تو راضی بشی همراهم بیایمن که ترسی از کسی ندار - . 

دلم میخواهد گلویش را با حرص فشار بدهم، پسرک سرتق از خود راضی، اصال از رفتارش راضی 

 .نیستم

گویم: فقط از این کوچه بریم شوم و میبا این حال برای جلوگیری از آبرو ریزی سوار ماشینش می

 !بیرون، ببینم حرفت چیه؟

بندد، سریع پشت فرمان نشسته و با دنده عقب از کوچه خارج وی لبش نقش میلبخندی عمیق ر

شودمی . 

افتدکشم و از حس عطر سرد و تند و تیزش چینی به ابرویم مینفس عمیقی می . 

فتم و حضورم در ماشین محمدیاسین، عطر مالیم و خنکش، گرمای حضورش و ایاد دو روز پیش می

نادیده بگیرم باز هم قلبم را به بازی گرفته بود حرف هایی که هر چه سعی کردم . 
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 .آدم ها دوست دارند دائم به خود دروغ بگویند و من این عادت دروغگویی را مدتها بود که داشتم

گفتم و آخرین و بزرگترینش این بود که من به از خودم فاصله گرفته بودم، دائم به خود دروغ می

ای ندارممحمدیاسین عالقه . 

اما فریاد های دلم با دیدن مزاحمی چون وحید بیشتر شده است، دیگر نمیتوانم به این خود فریب دادن 

 .ادامه دهم، من او را دوست داشتم و دارم

داند، شاید از همان نگاه اول درون محضر خانه، یا آن روزی که در مدینه جلوی آن مرد کسی چه می

شیدمزاحم سینه سپر کرد و بر سرم فریاد ک . 
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 !یا آن شبی که. آغوشش پناه ترس هایم شد، چند شب بود که دیگر کابوس نمی دیدم؟

ام تمام ابعاد ذهنم را قدرت جاذبه او به قدری زیاد است که حتی حاال که درون ماشین وحید نشسته

 .حضورش پر کرده

یم داخل صحبت گوید: میای برکند، زیر چراغ یک رستوران فست فود و میوحید یک گوشه پارک می

 کنیم یا غذا رو بگیرم بیارم اینجا؟

شود و کمی از گارد از اینکه پی به حساسیت من برده و در جایی شلوغ پارک کرده، خیالم راحت می

خورم فقط یک آب معدنی بسه برامگویم: من شب فست فود نمیشوم و میسختم خارج می . 

ترسی چاق بشی؟می - ! 

رودبه سمت فست فود میکنم و او خندان سکوت می . 

دانم باید جلوی توانستم همین لحظه از ماشینش پیاده شوم و پا به فرار بگذارم، ولی خوب میکاش می

 .این مزاحم سمج با جدیت رفتار کنم و و جلوی فکر و خیال باطل و بیهوده او را بگیرم

دهم لقه زده در دهانم را قورت میکند، دیواره بزاق حداگ پنیری بدجور اشتهایم را تحریک میبوی هات

گویم: من به چه زبونی باید حرف بزنم شما تو کتت بره؟و با لحنی جدی می ! 

گوید: با زبان مهر و محبتبا همان دهان پر می . 

ی بلندش به آسمان برودشود صدای شلیک خندهکنم که موجب میصورتم را با انزجار جمع می . 

کردم دختر خودمونی باشیای، فکر میهوای دختر تو چقدر پاستوریز - . 

غرم: با هرکسی خودمونی باشم با تو نره خر نیستمدر دلم می . 

 !میشه مسخره بازی رو تمومش کنی؟ -

کردم این آدم منطقی است و ارزش هم صحبتی را فرستم که گمان میسپس در دلم به خودم لعنتی می

 .دارد

ریمبذار این و خوردم با هم می - ... 

 .من با تو هیچ کجا نمیام، االنم اشتباه کردم همراهت شدم تو نه جنبه دوستی داری نه شخصیتش رو -

کار کردم؟! غیر از اینکه فرصت خواستم برای آشنایی؟تند نرو شیدا، مگه چی -  

خوام ازدواج کنمگویم: فرصتی دیگه باقی نمونده، من آخر این ماه میآورم و با خشم میجوش می . 
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کند به خندیدنشود، سپس شروع میبا چشم های بهت زده به من خیره می . 

های قدیمی برای دست به سر کردن آدمی مثل پیدا کردیشیوه - . 

خوام دست به سرت کنمدونی مزاحمی و میپوزخندی روی لبم نقش بست: ا پس می . 

یک خانواده آبرو دار ازدواج کنم ولی خوب گوش کن وحید ربانی من جدی هستم، آخر این ماه قراره با 

 .و دیگه دور و بر دوستی و مهمونی رو خط بکشم

 .دیگه هم نمیخوام تو رو دور و بر زندگیم ببینم

 .من و تو هیچ صنمی با هم نداشتیم و نخواهیم داشت

که گوید: یعنی باور کنم شیدای دست نیافتنی زند و با خشم میاین بار اوست که سرد و جدی پوزخند می

خواد ازدواج کنه، اون هم البد با یک خانواده سنتی؟از جنس مرکز فراری بود حاال می  

ای به ارتباط بیشتر با او ندارم و کنم، با این حال اصال عالقهام لعنت میخودم را بابت دروغی که گفته

 ...نداشتم و امیدوارم این دروغ شر او را کم کند

قای وحید ربانی. اینکه باور نمیکنی مشکل من نیستاره دقیقاً همینجوری فرض کن آ - . 

خوام دست ازت شم و این یعنی نمیدهد: اما شیدا من اصال توجیه نمیسری به نشانه تاسف تکان می

 .بکشم

افتی برام زیباست، پس فکر غرور و تکبرت رو دوست دارم، اینکه دله نیستی و دنبال پسرا راه نمی

ای دست ازت بکشم و فراموش کنهاینکه با همچین دروغ مسخر . 

کند: از االن منو به عنوان دوست گذارد و نوازش میام میسپس با گستاخی تمام دستش را روی گونه

 .پسرت بدون عزیزم

غرم: گمشو بهم دست نزن زنم و میشود، با خشم دستش را پس میپوستم از حس دستش مور مور می

 .عوضی

کند و ضربه نسبتاً محکمی با پشت دست روی لبم شدت خشمگین میهمین حرکت سریع من او را به 

کوبد: بتمرگ سر جات فکر کردی من باهات شوخی دارممی . 

شوم در مخمصه بدی افتادمخواهم در را باز کنم که قفل را میزند، با وحشت متوجه میمی . 

کردمنباید به صرف آشنایی دور اعتماد می . 

شود: آروم بگیر برم که مچ دستم اسیر پنجه هایش میاشینش میبا خشم دستم را سمت سوییچ م

 .لعنتی، کاری نکن دست روت بلند کنم

زنم: باز کن این آورند ولی به سختی بغضم را پس زده فریاد میاشک هایم به سد چشم هایم فشار می

 .در رو باز کن لعنتی نمیتونم یک لحظه هم تحملت کنم

زنماش ضربه میشود، برای رهاییم از ببین دستانش با سر به بینیفشارش روی مچ دستم بیشتر می . 
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رود: کثافت چه غلطی کردی نامردم اگه آدمت نکنمصدای فریادش باال می . 

کند، قفل ماشین را میزنم و با عجله به سمت خیابان اش رها میهمین که دستم را برای ماساژ  بینی

دوممی . 
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شومگذرد، از وحید ربانی با تمام وجود متنفر میکه متوجه نیستم اطرافم چه میآنقدر حالم خراب است  . 

 .از خود احمقم بیشتر، که خریت کرده با او همراه شدم

ترسم دنبالم بیاید و قصد تپد و جرئت نگاه کردن به پشتم را ندارم، میقلبم به شدت در قفسه سینه می

 .تالفی داشته باشد

کنملرزد و تماس را بر قرار میدستم روی شماره او می دانم با چه فکرینمی . 

بینم، تنها و بی کسشاید چون در این لحظات خود را درمانده تر از همیشه می . 

 .نه برادری دارم که همراهم باشد، نه پدری که نگران حالم شود

ندارد اخطار بدهد بودن با یابد، عقلم دیگر جرئت اش در گوشی، قلبم آرامش میبا پیچیدن صدای مردانه

 .او غلط است، جرم است و خطرناک، حاال او هم تسلیم شده

 !الو سالم شیدا خانم؟ -

گویم: محمدیاسینبا صدایی دو رگه و لرزان می . 

لرزه؟پرسد: الو شیدا خانم کجایی؟! چرا صداتون میشود، با نگرانی مشهودی میمتوجه حال خرابم می  

امدازم، درست وسط یک خیابان شلوغ یک طرفه، روی پل ایستادهاننگاهی به اطراف می . 

ترسمدونم کجام، فقط خیلی مینمی - . 

زنم زیر گریه، آخرین باری که اینطور گریسته بودم کی شکند و با صدایی بلند میبغضم در گلو می

 !بود؟

سفت آن باغ فرش های سخت و درست آن شب شوم است، همان شبی که من با استیصال روی سنگ

 .روی زانو نشسته و زجه زده بودم

 !الو الو شیدا مردم از نگرانی کجایی تو؟ -

دونمدونم نمینالم: نمیبه سختی می . 
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دی دختر، یک تابلوی کوفتی یا آید: شیدا داری منو سکته میصدای شیدا گفتن، کالفه و خشمگینش می

ای نیست بگی کجایی؟نشونه  

گویم: خیابان... هستمکنم، یا دیدن اسم تابلو با سرعت مینگاه میبا حالتی گیج به اطراف  . 

 .اومدم اومدم دختر، آروم باش فقط آروم -

 .لطفاً گوشی رو قطع نکن -

گویماین را با اوج درماندگی می . 

خوای تعریف کنی چی شده؟کنم، مینه قطع نمی - ! 

گویمبا هق هق می : 

صورتش پر خون شد من فقط ترسیده بودم من زدمش، من با سر زدم تو صورتش، - . 

زدنباید نباید بهم دست می . 

آید: کی جرئت کرده بهت دست صدای فشرده شدن دندان هایش و گرفتگی صدا، تا این طرف خط می

 !بزنه؟

گریم: وحید اون لعنتیبا صدایی بلند می . 

نم، شاید رفتار لحظات قبل وحید زنم و با صدایی بلند زجه میزدهم، موهایم را چنگ میسپس ادامه نمی

 .آنقدر هم بد نباشد ولی برایم یادآور خاطرات شوم گذشته است

کشد، با دیدنش تازه متوجه کاری خیابان نزدیک به خانه عمو است، آمدن محمدیاسین زیاد هم طول نمی

ای ام که پهگیرد، چه فکری کردشوم و احساس شرمساری و عصبانیت وجودم را در برمیام میکه کرده

 !او را به اینجا باز کردم؟
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ام و نگاهم به خیابان استسرم را روی پنجره تکیه داده . 

دهد به فکر ساعت ده شب است و احتماال مامان تا حاال نگران شده، ولی آرامش االنم اجازه نمی

 .برگشت باشم

لبخندی محو روی لبم نقش ببنددشود، تصاویر لحظات قبل و نگرانی شدید محمدیاسین باعث می . 

آنقدر نگران بود که حواسش پی پیشروی دستش روی تنم نرفت و بعد از اینکه خیالش راحت شد 

 .سالمم بازویم را گرفت و در آغوشم کشید

آقا خوانده بودمش به خودش آمد و عقب کشیدی من که حاجسپس با صدای بهت زده . 
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آقای ما امشب بدجور دلش سریدهدانستم حاج، ولی من میچند باری هم لعنت بر شیطان فرستاد . 

زند: نه که دل خودت سر جایش است؟و وجدانم نهیب می ! 

ایمدقایقی است در ماشین نشسته و سکوت کرده . 

 .صدای موسیقی مالیم سنتی از ظبط ماشین در حال پخش است

ر با تیپ و قیافه هایی مردن و چه قبل رامین چه بعد او همیشه دنبال پسر های امروزی و روشنفک

باکالس بودم، ولی امشب از دست یکی از همان پسر ها گریخته به آغوش مردی متعصب و مذهبی که 

داد، پناه برده بودمشد و آهنگ سنتی گوش میظاهری ساده داشت و پژو سوار می . 

 .البته به کار بردن واژه متعصب برای محمدیاسین کمی بی انصافی بود

 .محمدحسین مذهبی بود، ولی متعصب را شک داشتم

آمد، اینکه عقیده خودت و ارزش هایت را بر هر چیزی برتر و مقدم ببینیتعصب از روی کج فهمی می . 

تعصب کورکورانه همیشه با جهالت همراه بود و من شک داشتم که مرد موجه پیش روی این گونه 

 .باشد

ای بود، منی که زمین تا آسمان با او تفاوت فرهنگی و عقیدهاصال همین که دلبسته همچون منی شده 

داد او تعصبات بی جا نداردداشتم، نشان می . 

او در عین اینکه غیرتی، مذهبی و گاهی زورگو بود، هیچگاه باعث نشده بود حس کنم مردی متعصب و 

 .بی منطق است

یک آدم بیشتر صبر و تحمل به خرج  البته که عمر آشنایی ما تنها چند ماه بود و باید برای قضاوت

دادممی . 

کنمشوم و نگاهش میبا شنیدن صدایش از میان افکارم بیرون کشیده می . 

 .شیدا من امشب تا وقتی از خونه برسم اینجا مردم و زنده شدم -

تونم نگرانت نباشم و بهت اهمیت ندمبارها و بارها با خودم فکر کردم، دیدم نمی . 

چه جوری با این سرعت تو وجودم ریشه زده و عمق گرفته ولی حاال دیگه نمیشه و  دونم این حسنمی

اش بگیرمنمیتونم نادیده . 

کنی؟اندازد: بگو تو هم مثل من فکر مینگاهی منتظر به من می  

کنم، باید از نگرانی هایم به او دزدم و به خیابان نگاه مینگاهم را از چشم های مشکی عمیقش می

دونم چی بگم، آخه من و تو خیلی خیلی با هم تفاوت داریمن نمیگفتم: ممی . 

زدیدونستی بهم زنگ نمیدونی، که اگه نمیبا صدایی کالفه و کمی خشمگین میگوید: نگو نمی . 
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ای به قول خودت بدون فکر کردن بهم زنگ زدی یعنی اینکه به جای پدر، برادر، عموت یا هرکس دیگه

 .قلبت با من همراهه

شومکند، غرق حسی مبهم و ناشناخته میاینکه او دارد به جای من هم اعتراف به عاشقی میاز  . 

ام یا نه؟ها بود فراموشش کرده بودم و اصال شک دارم قبال حسش کردهحسی که مدت ! 
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 ی دو ساله ترس وزنم: شیدا یک بار هم که شده از پوستهلرزد ولی به خودم نهیب میدست و دلم می

 .وحشتت فاصله بگیر و به ندای قلبت گوش کن

چرخد، چقدر نگاه کردن به چشم هایش گذارم، با تعجب به سمتم میدستم را روی کت محمدیاسین می 

شدم در سیاهیش غرق در عین اینکه وسوسه می گیر است، در این مدت سه ماه همیشهسخت و نفس

داشتنگ مرا از نگاه کردن باز میبشوم ترسی مبهم و ناخواسته به آن دو گوی شبق ر . 

من سخته برام اعتراف کنم، مدتهاست پشت نقاب غرورم اجازه ندادم هیچ مردی نزدیکم بشه، ولی  -

کنم که بهتون عالقه دارمحاال دارم خودم اعتراف می . 

 زند: باورم نمیشه شیدا، احساس پسر های هفتده هجده ساله روآید چشم هایش برق میلبش کش می 

 .دارم

کشد: یعنی تو هم بهم حس داری؟! در نظرت به مرد بی منطق و دستش را چند باری روی صورتش می

 .زورگو نیستم

 

کند: نه نیستی، شما اصال حس بدی بهم منتقل نکردید، من حاال لبخندی او به لب من هم سرایت می

ی بسازهای حس نکردم تعصب جلوی منطق شما رو بگیره و ازتون آدم افراطلحظه . 

 

دهد، سپس با صدایی آرام بخش میگوید: خوشحالم که جوابم رو گرفتمگویی با نگاهش نوازشم می . 

خواد همین فردا درست با هم دیگه درباره تفاوت ها مون امشب اصال فرصت مناسبی نیست ولی دلم می

 .و عقایدی که داریم صحبت کنیم

که نزدیک این خیابونه چیه؟نظرتون درباره صحبت توی رستوران گلدیز همین  ! 

 

گوید: کجای حرفم خنده داره دزدم. با  کنجکاوی ابرویش را باال انداخته میخندم و نگاهم را میریز می

 !خانم؟
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آقا ) با طعنه( بعد بله گرفتن به مادرشون بگن برای کردم حاجگزم تا بیشتر نخندم: خب فکر نمیلب می

 .امر خیر بیان

گذاشتن ها به تیپ و شخصیت شما نمیخوره این قرار و مدار . 

 

ساله هستم شما هم یک  ۳۵دهد: اول کاری قضاوت نداشتیم حاج خانم، من یک مرد سری تکان می

کنم آدمی با سن و سال و تجربه های ما نیازی به واسطه کردن والدینش داشته ساله، فکر نمی ۲۶خانم 

 !باشه

نا بشیم و صحبت کنیم، بعد حتما خانواده ها رو در جریان در ضمن ما نیاز داریم مفصال با هم آش

ذاریممی . 

گیرم سنجم و بعد تصمیم میبینی شیدا ولی من اول با عقل و منطق میدونم تو چجوری منو میمن نمی

نداره بلکه نشأت گرفته از و هیچ وقت اجازه نمیدم سنت های اشتباهی که ربطی هم به دین و مذهب 

وی زندگیم تاثیر بذارهتعصبات قدیمی ر . 

 

 !حاال بگو نظرت درباره رستوران و قرار فردا چیه؟

آقا بگهگویم: هرچی حاجبا شیطنت می . 

آقا رو از زبون شما بندازمگوید: ای من این لفظ حاجدر حین روشن کردن ماشین می . 
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کرده هوای خنک زمستانی است، تضاد آفتاب داغ و سرمای زمین هوا را متبوع . 

گوید: وقتی آفتاب زمستان خیلی داغه یک سرمای سنگین در راه استمامان می . 

پذیر یک آفتاب زمستانی باشد، در پس گرمای وجودش ترسم از اینکه محمدیاسین هم مثل گرمای دلمی

 .یک سرمای شدید در راه باشد

رید یک سری وسایل به ظهر است، تصمیم دارم قبل از رفتن به رستوران برای خ ۱۱نزدیک ساعت 

 .پاساژ بروم
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 .موقع خروج از منزل با مسعود چشم در چشم شدم

 .نگاهش مثل همیشه سرد و خشک است، گویی ارث پدرش را از آدم طلب دارد

رود، دیشب که دیر به خانه برگشتم، متوجه پچ پچ هایش با دیدنم پوزخندی زده و به سمت اتاقش می

گرفتهم از همان بدگمانی احمقانه نشأت می زیر گوش عمو شدم، این پوزخند . 

اندازم، برود به درک من که نباید به خاطر سوءظن و فکر مریض دیگران ای باال میبی خیال شانه

 .زندگی را به خودم تباه کنم

کنم سنگینی نگاهی روی من استخواهم سوار ماشینم بشوم که حس میمی . 

روموده کشیده به سمت همان خیابان محل قرار میچرخانم و با ندیدن کسی نفسی آسسر می . 

کنمحقوق این ماهم را گرفته بودم و با خیال راحت خرید می . 

 .چند مدل روسری قواره دار که ترکیب رنگ های روشن سبز آبی و نارنجی زرد بود

خرمدو دست مانتوی جلو باز با طیف رنگ نزدیک به روسری ها هم می . 

روم تا خرید هایم را صندلی عقب ماشین بگذارمماشین میبا دو دست پر به سمت  . 

هایم رها هستندام افتاده است و موهای بلند و لختم روی شانهشالم روی شانه . 

کنم دستی شالم را به برای باز کردن ماشین مجبورم پاکت هایم را روی ماشین بگذارم که احساس می

ست پر شدید خانمآرامی روی سرم کشیده و پشت سرم ایستاده: د . 

شومبی اختیار از حس گرمای نفس هایش روی گردنم مور مور می . 

کنید؟گویم: شما اینجا چی کار میشوم و با صدایی لرزان میدر خودم جمع می ! 

  !یادت رفته قرار گذاشته بودیم؟ -

 .دختر خجالتی نبودم، مخصوصا بعد اتفاقاتی که در گذشته افتاده بود 

آورد، احساساتی مانند خجالت، هیجان و نار محمدیاسین احساس عجیبی بهم هجوم میولی هر لحظه ک

 .لذت

 .خب شما نیم ساعت زودتر اومدید -

 .اوال شما و دوم شخص جمع رو کنار بذار، دوم اینکه خودت هم زود اومدی -
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دارند. آبنمای زیبا وسط  شویم، تخت ها در غرقه های کنار هم قراری سنتی میخانهبا هم وارد سفره

خانه هم هوای آنجا را خنک و مطبوع کردهسفره . 

گیردقبل از آنکه شروع به صحبت کنیم گارسون منوی غذا را مقابل مان می . 

 .به عادت شیدای گذشته، منو را به محمدیاسین می دهم تا برایم انتخاب کند

خودم را به او بسپارم، اما حیف که در طول خواهد، به شانه های یک مرد تکیه کنم و گاهی دلم می

 .زندگیم مردانی که بشود به آن ها اعتماد کرد را ندیده بودم

گوید: یک پرس خورشت قیمه و فسنجاننگاهی به گارسون انداخته، می . 

رود، انتظار داشتم کباب یا دیزی سفارش دهد، اما گویی از انتخاب خاص او تای ابرویم باال می

در همه ابعاد شخصیتی با تصورات من تفاوت داردمحمدیاسین  . 

اش با آن فک محکم و ته ریش کمرنگ جذابیت دوزم، صورت کشیدهاش چشم میبار دیگر به چهره

 .خاصی دارد

 !بینی استخوانی که یک برآمدگی کوچک روی تیغه خود دارد و چشم هایی عجیب

یک گوی سحرآمیز مسخ کننده استمشکی چشم هایش در زیر کشیدگی ابروهای پر رنگش شبیه  . 

ی ابرویش ظاهرش را کمی خشن کردهپوست تیره و بریدگی گوشه . 

 .گویی در پس معصومیت چشم هایش یک خشونت دوست داشتنی وجود دارد

یک مدل تمام عیار مردانه باشد، نه او حتی با وجود این جذابیت ها در نهایت یک  نه که محمدیاسین

ای بی نظیر بودتشکیل داده بود، ولی در نظر من محمدیاسین اسطوره چهره معمولی ساده را . 

گوید: دید زدن نامحرم معصیت بانوبیند با شیطنت میخیرگی نگاهم را که می . 

 .یک نظر حالله حاج آقا -

گوید: خب اینجا هستیم که حرف بزنیم درباره زندگی مون عالیق و پاشد و میلبخندی به رویم می

 .عقایدمون

 

شودرسد، سکوت کوتاهی بینمان برقرار میهمان لحظه گارسون با سفارش های ما از راه می . 

رسم به آن شب شوم فوبیایی که کنم و آخر میزدیم فکر میتا رفتن گارسون به حرف هایی که باید می

 !شاید تا آخر عمر همراهم باشد

گفتم؟آیا باید درباره آن شب هم به محمدیاسین می ! 
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شیآیم: بفرمایید از خورشت فسنجان اینجا بخوری عاشقش میبا شنیدن صدایش به خودم می . 

 

 .با خجالت قاشقی از غدا میخورم، مزه ملس فسنجان را دوست دارم

چکانم تا ترش تر شودکمی از لیموی کنار بشقاب داخلش می . 

زند: ترس دوست داری؟محمدیاسین لبخندی به چهره ام می ! 

خورید؟البد شیرین می شما - ! 

پسندممن دنبال اعتدال هستم بانو ملس رو بیشتر می - . 

 !اعتدال و عدالت، برای یک قاضی عالیه -

کنهامیدوارم اینجور بوده باشه، توی شغل ما مسئولیت و بار بزرگی روی دوش انسان سنگینی می - . 

شم و خواب از چشم هام حروم میشهگاهی درگیر یک پرونده می . 

ومدممدتی هست به این مدل زندگی عادت کردم و اگر ایمان و توکلم به خدا نبود از پا در می . 

دهد کارش برایش اهمیت ویژه ای دارد: موقع گفتن این حرف ها کامال جدی است و این نشان می

 .درسته آقای حسینی شغل سختی دارید

 !خب شما چی میخوای درباره من بدونید؟

بشقاب غدا: سر سفره صحبت کردن درست نیست بفرمایید نهار رو بخوریم تا صحبت  کند بهاشاره می

 .کنم

 

شود، همین هم شروعی برای بحث بر سر خواهم قلیان سفارش بدهم که او مانع میبعد از غذا می

 .اختالف عقاید ما شد

 .خب من عادت دارم توی سفره خونه قلیون بکشم -

دم گوید: منم اجازه نمیمده با اخم های درهم و لحنی به وضوح جدی میاین بار از پوسته مهربانی در آ

 .دختری که حکم همدم و ناموس من رو داره توی جای عمومی لب به اینجور چیزا بزنه

دونی این پک زدن شما به قلیون چقدر برای یک غریبه جلب توجه کننده است؟می ! 

عقاید ما از همین جا شروع میشه، موت رو بپوشون گویم: دقیقاً اختالف زنم و میدست به سینه می

 ...مردم تحریک نشن، قلیون نکش جذاب نشی، مهمونی نرو بشین بمیر
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زند: نفس بکش بانوشوند و با صدایی کنترل شده قهقهه میاخم هایش به یک باره باز می . 

شوم، خنده اش را ندیده بودم نه؟ی بکرش میمحو خنده ! 

 

کند، بدترین عذاب این بود عاشق شوی آن اش بی قراری میآن چال کمرنگ گونه دل زبان نفهمم برای

ی خوبی هایش با تو یک دنیا تفاوت داردهم عاشق مردی اشتباهی، مردی که با همه . 
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 .من اگه آدم مذهبی هم نبودم دوست نداشتم خانوم همراهم همچین کاری بکنه -

کشیدن تو همچین مکانی کار سبک و جلفی باشهمن مرد معتبری هستم، بنظرم قلیون  . 

 !این از دیدگاه شما جلفه. چون من یک زنم -

ی به قلیون کشیدن شما نظر ندادممن با نگاه جنسیت زده درباره  - . 

دم خانماین کار رو خودم هم انجام نمی . 

 .شاید بهتر باشه اول کاری سنگ هامون رو باز کنیم

دن و برای جنس مونث بد که خودشون یک کار اشتباهی رو انجام میمن جز اون دست از مردایی 

دونن نیستممی . 

 .اگه رابطه بی پرده و قید و بند برای یک زن بده و گناهه برای مردم به همون اندازه اشتباهه

 .اگه خوردن مشروب یا قلیون کشیدن از دیدگاه من بده برای هر دو جنسیت بده

برتر از جنس زن بدونممن مردی نیستم که خودم رو  . 

متاسفانه خیلی از آدم های شبیه من این رفتار ها رو انجام دادن و باعث شده تو ذهن شما ما تبدیل 

سعی دارم تعقل قوی بشیم به آدم های خشک مقدس و متحجر و ضد زن، ولی من در کنار ایمان قوی 

 .هم داشته باشم

ش میشه آزادگیخرد نتیجهدین در کنار جهالت یعنی تعصب ولی کنار عقل و  . 

کرد، اما شعار زده، فاصله بود کنم تا حرف هایش به پایان برسد، بنظرم منطقی صحبت میسکوت می

 .بین حرف و عمل

 .خب شما شعار های زیبایی دادید، ولی عمال دین با آزادی منافات داره -
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و اصول هستید که با بعضی  شما هر چقدر هم دم از آزادگی بزنید، در نتیجه پیرو یک سری ارزش

 .آزادی ها منافات داره

 .مثل حجاب و با روابط آزاد دختر و پسر

من و شما پیرو دو تا اندیشه متفاوت هستیم، بعد یک مدت زندگی، حال و هوای عاشقی که از سرمون 

کنهبره، این تفاوت ها جلوه می . 

شید و من از سختگیری های شما میاون وقت شما از پوشش من، رفتار من آزادی های من عصبانی 

 .خسته

ش جنگ و دعوا و دلخوری و در نهایت تنفرها میشه نتیجهی اینهمه . 

ساله باهاش زندگی کردم پشت پا بزنم و بشم شبیه شما، مطمئن هستم  ۲۶ما نمیتونم به اصولی که 

خوایدشما هم این رو نمی . 

بود و فقط در دوران عقد بودیم، ولی جدایی به  من یک بار ازدواج ناموفقی داشتم، عمرش یک سال

قدری به روح و جسمم ضربه زد و اتفاقاتی که در طول اون یک سال بالیی سرم آورد که تا مدتها 

 .اثراتش قابل جبران نیست

شم که از روز اولی که شما رو دیدم و بهتون محرم شدم آقای حسینی، محمدیاسین، من منکر این نمی

نلرزید، اما زندگی بهم درس داده برای یک زندگی مشترک فقط عشق کافی نیستدلم برای شما  . 

 

داند که پس زدن عشق کسی همچون محمدیاسین تا چه اندازه سخت و نشدنی کشم، خدا میآهی می

 .است

 .گویی میخواهی جانی را از جسمی جدا کنی

ای زند، اما چه کنم که چارهجه میقلبم بی قرار برای عشقی که جوانه نزده قرار بود خشکانده شود ز

 .نبود

دونم سخته ولی حقیقت گوید: ما مناسب هم دیگه نیستیم، میبا صدایی محزون و لحنی غمگین می

 .کتمان نشدنیه

 .شما حتی از لحاظ شرعی از ازدواج با دختری مثل من منع شدید

اش بگیری؟خوای نادیدهمی  
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نوشته ازدواج با شما گناهه؟کجای شرع و دین  -  

 !توی دین من اومده ال اکراه فی الدین، اون وقت شما دارید میگید ازدواج من با شما گناهه ؟

ی خاکی عقاید و سلیقه وجود دارهی آدم های روی کرهببین شیدا خانم، به اندازه همه . 

ظاهر عقایدی مشابه شما  هیچ دو نفری نیستن که مثل هم فکر کنن همین نامزد سابق شما حتما در

 .داشت ولی در نهایت تفاهمی بینتون نبود و جدا شدید

کنم که با شما به تفاهم برسم، اختالف سلیقه هامون رو بفهمم و بهش ولی من نهایت سعی خودم رو می

 .احترام بذارم

قرمز  از طرفی یک سری خط قرمز ها و چهارچوب ها دارم که دوست دارم شما رعایت کنید، این خط

مونه نظر شماها از دیدگاه خودم کامال معقول هست، فقط می . 

دروغ نیست اگر بگویم دلم لرزید و خواست بیشتر به او فرصت دهم ولی عقلم نهیب زد، اولین شرط 

 .ازدواج هم عقیده بودن زن و شوهر است

اش گذاشتم به زندگی ام هم عقیده بود ولی وقتی پاگفت که رامین ظاهراً با من و خانوادهراست می

متوجه شدم او در وجودش چیزی به اسم غیرت و مردانگی، و البته شعور ندارد، این خصایص ربطی 

 .به عقیده فرد ندارد بلکه یک ویژگی ذاتی است که او از آن محروم بود

 

 کنم، این مرد با تمام خوبی هایش ارزش فرصت دادن که داردنگاهی عمیق به چشم های منتظرش می

 !نه؟

 !بی انصافی نیست اگر با او همچون وحید رفتار کنم؟

شویزند نکن پشیمان میخواهد بعد مدت ها ریسک کنم، اعتماد کنم ولی عقلم فریاد میدلم می . 

 ...من میترسم بهتون اعتماد کنم، یک بار اعتماد کردم نتیجه اون شد شکستی بزرگ و حاال -

گوید: شیدا لبخندی کمرنگ روی لب دارد، با صدایی لطیف می اندازم، محمدیاسینسرم را پایین می

 .خانم

شنودآخ که صدایش را به جای گوشم قلبم می . 

گویم: بلهبا صدایی آرام می . 

 !بهتون قول شرف بدم که مراقب احساساتت هستم چی؟ -

ب استآورم، این حجم از لطافت در وجود مردی مانند محمدیاسین عجیسرم را با سرعت باال می . 
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دانند؟مگر نه اینکه مردان هم عقیده و مسلک او زن را ناقص العقل و ضعیفه و دستیار شیطان می ! 

شان را به رخ بکشند و از کنند تا غیرت و مردانگیمگر نه اینکه زن هایشان را محروم و پنهان می

 !فساد این عامالن فسق و فجور جلوگیری کنند؟

این طور نبود؟! چرا این همه لطافت و محبت در وجودش نهفته؟! آیا پس چرا محمدیاسین در این مدت 

کند یا واقعیت او اینگونه است؟دارد نقش بازی می ! 

 

خوای به خاطر من پا روی عقایدت بذاری؟شما می -  ! 

 

 .فعال عقاید من با داشتن شما در تناقض نیست خانم -

مون رو جدی کنیم ا بود رابطهخوام مدتی رو بهم فرصت بدیم، بعد اگه شرایط محیمی . 

 

 براتون سخت نیست، همسرتون آدمی به شکل و قیافه من باشه؟ -

 !آزاد بپوشه، مهمونی بره، عقایدش هم مخالف با شما باشه ؟

 

 .نه تا وقتی به پیوند زناشویی و عشق بینمون احترام بذاره و رفتارش معقول باشه نه سختم نیست -

 

۱۰/۱۴  
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ازتون سوالی بپرسم شیدا خانم؟ میتونم - ! 

گویم: بله کشم و میشوم، دستی به شالم میام باشد. کمی مضطرب میدادم درباره گذشتهاحتمال می

 .بفرمایید

ای به خوبی دندانپزشکی رو رها کردید و توی باشگاه کار میکنید؟چرا رشته - ! 

شومنپرسیده دل گرم می از اینکه ابتدای صحبت مان مسئله دوشیزه بودن و نبودن را . 

یادم میآید سال گذشته مادرم با اصراری زیاد وادارم کرده بود که با پسر یکی از دوستانش قرار آشنایی 

 .بگذارم تا اگر به دلم نشست، خانواده پسر برای آشنایی به منزل ما بیایند
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ام پرسیده بود و همان در همان قرار اول پسرک درباره دختر بودن یا نبودنم و نامزدی بهم خورده

 .ابتدای راه نشان داده بود هدفش از ازدواج فقط پایین تنه است

ی تحمیلی بودگویم: چون یک رشتهدر پاسخش می . 

کردم در آینه به توانستم بگویم بعد آن شب شوم حتی جرئت نمیای نبود، ولی نمیمسلماً جواب صادقانه

 .خودم نگاه کنم

خودم متنفر شدم و  سعی کردم خودم را از بین ببرم اینکه بارها و بارها از . 

 .اینکه با سختی فراوان امتحاناتم را رد کردم و با نمره های لب مرزی ترم آخر را گذارندم

اینکه با راهنمایی روانشناسی که البته کمکی به حالم نکرده بود به ورزش رفتم و آرامش از دست 

توانستم همه چیز را به توانستم حداقل االن نمییافتم، نه نمی ام را میان رقصیدن و آزادی هایمرفته

 .محمدیاسین بگویم

پرسدای به بحث ندارم و سوالی نمیمتوجه میشود عالقه . 

گفت شما و دختر خاله تون با هم نامزد هستید، این پرسم: خواهرتون میاین بار نوبت من است که می

 !ماجرا درسته؟

من با زیبا ازدواج کنم ولی بعد سی و پنج سال سن خودم به اندازه کافی  مادرم خیلی دوست داره -

م دارمعقل و شعور برای انتخاب همسر آینده . 

بیشتر خانواده های سنتی و مذهبی تو سن و سال پایین ازدواج میکنند و چرا شما تا سی و پنج  -

 !سالگی ازدواج نکردید؟! این برام عجیبه

محمدحسین ماموریت بود، محمدیاسر هم نزدیک بیست سالش بود، من بودم و  پدرم که از دنیا رفت، -

کردنمادر و خواهری که برای مرگ عزیزشون بدجور بی قراری می . 

 .اغراق نیست اگه بگم برای خواهرم پدری کردم

رفتم حجره باقی اون رو پیش ساله نصف وقتم و می ۲۵ساله بود و من  ۸ -۷یاسمین موقع فوت پدرم 

سمین بودمیا . 

دونستم بهش کمک کنمخواهرم مدتها افسردگی داشت و من وظیفه می . 

پنج سال پیش بود که یاسر قبول کرد کمک من فروشگاه و حجره ها رو اداره کنه و من فرصت کردم 

 .تو به عالقه خودم یعنی کار تو رشته حقوق برسم

ام رو گرم راه برسه این قلب سرد و یخ زدهبعدم درگیر زندگی و کار شدم، همیشه منتظر بودم کسی از 

 . کنه ولی انقدر طول کشید که پاک ناامید شدم

تا اینکه شما رو دیدم، نمیگم تو نگاه اول ولی وقتی بعد مدتها دختری با به حریم قلبم گذاشت و اجازه 

 .داد برای کابوسش آرومش کنم دلم لرزید
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رود و روشن نمیشودموقع برگشت دوباره رخش توی بازی می . 

گردمبه ناچار با ماشین محمدیاسین برمی . 

ام و او هم حرفی نزدهجلوی خانه عمو نگه می دارد، تمام مدت سکوت کرده . 

 .باز هم به من مهلت داده تا فکر هایم را بکنم بعد تصمیم بگیریم

ی ندارم و باید به منزل اخواهد ولی چارهکنم، دلم خلوت میبا خداحافظی کوتاهی ماشین را ترک می

 .عمو بروم

دهمبا ورود به حیاط و دیدن شلوغی آن نفسم را کالفه بیرون می . 

زنندسمیرا و مریم و شیرین پای دیگ آش نذری ایستاده و دارن هم می . 

 .بابا و عمو هم روی ایوان در حال چایی خوردن هستند

دید؟پرسم: چه خبره آش نذری میبا تعجب می ! 

گوید: فردا محرمه دخترم، یادت رفته؟ه کنارم ایستاده میزن عمو ک  

خواستم بگویم اصال یادم نبوده که بخواهد برود به این اینجور مراسم ها اعتقادی ندارم، ولی به می

گذارمعقاید زن عمو و کسانی که معتقد هستند، احترام می . 

 .نذرتون قبول باشه زن عمو -

یک هم بزن زیر دیگ رو تا خدا حاجتت رو بدهگوید: برو زند و میلبخندی می . 

کنم به داخل سوییت خودمان پناه ببرمزند و من فرصت میخوشبختانه مامان زن عمو را صدا می . 

گذارم، اما با دیدن مامان در چهار خزم و هندزفری داخل گوشم میخسته و بی حوصله زیر پتویم می

پرسم: سالم مادر مهربان چیزی شده؟رج کرده میاش هندزفری را از گوشم خاچوب در و اشاره ! 

پرسد: از صبح تا حاال کجا بودی؟با لحنی کمی مشکوک می  

گویم: غیر اینکه خونه عوض شده اتفاق دیگه ای هم چرخانم و با طعنه میسرم را دور و بر اتاق می

 !افتاده؟

 من کی جواب پس دادم که بار دومم باشه؟

شیدم مادر، چه زود ناراحت میبرای نگرانی خودم پرسی - . 

 .خرید بودم، بعدم رستوران -
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اندازد بال: تنها دیگه یا کسی هم همراهت بود؟تای ابرویش را می  

ی مادر زن و پیداش کنم حواسش را پرت کنم: راستی از شهاب چه خبر، اتراق کرده خونهسعی می

 نیست؟

کنه بخاطر شیدا نمیام، هی چی بگم مادر، بهونه مینشیند: آخ آید کنارم میمامان با ناراحتی جلو می

 .بهش میگم شیدا با تو مشکل نداره گوش نمیده

زنم ببینم دردش چیه؟گویم: شب زنگش میزنم و میپوزخندی می  

بوسد، به عادت گذشته ها دستش را الی موهایم فرو زند و سرم را میمامان با خوشحالی لبخندی می

گوید: خدا که بهم شهاب رو داد خیلی خوشحال شدم، ولی ته دلم یک می برد و در حین نوازشمی

حسرتی بود اون هم داشتن دختر بود، ده سال طول کشید تا باالخره خدا تو رو بهم داد، انگار یک تیکه 

 .از بهشت رو تو بغلم گذاشتن

شود، مامان ادامه دادنوازش موهایم باعث رخوتم می  : 
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ر عزیزم خانم دکتر من دلبسته یک آدم اشتباهی شد و مسیر زندگی تو بد موقعیتی تا اینکه دخت -

 .قرارش داد

فهمم به تو چی گذشته، فکر نکنی اون روزا که خودتو تو اتاق حبس شیدا فکر نکنی مِن مادر نمی

بینمکردی رو نمیمی . 

ون از خدا بی خبر باعث ولی به روی خودم نمیارم، چون یک طرف ماجرا پسری که با تضمین الکی ا

 .غفلت من و پدرت شد

دونم داره برای تو و زندگیت غصه میخورهخیالی ولی من میدرسته منصور خودش رو زده به بی . 

پرسم کجا میری کجا میای بخاطر دل نگرانمه مادراگه می . 

 .دیگه طاقت ندارم ببینم خورد شدی و شکستی

دگی مجلل بود، نه اینکه زن عموت برای پسرش خواستگاریش دختر من خانم دکتر من االن باید توی زن

کنه اونم به نیت بچه، نه اینکه در و همسایه پشتت هزار جور حرف در بیارن و برای پیر پسرای فامیل 

اش بگیرنلقمه . 

کارم روی دستانشکنم و بوسه مینگاهی به صورت ناراحتش می . 

سربه هوا سخت ترمادر بودن سخت است، مادر دختری خود خواه و  . 
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سوزند، به خاطر دارم دو سال پیش که به گوید، پدرم و او از درون به خاطر زندگی ما میدرست می 

 .خاطر مصرف حشیش در یک مهمانی گرفته بودنم، پدرم برای رضایت به کالنتری آمد

دیدم« دخترت مواد مصرف کرده» به چشم خم شدن کمر پدرم را وقتی گفتند: . 

کردم و بعد از آن بزرگترین خالفم سیگار و مشروب بود، ین باری بود که حشیش مصرف میهرچند آخر

کمرنگی در عمق نگاهش بود ولی دیگر هرگز برق شادی را در نگاه پدر ندیدم و رد دلخوری . 

برای همین است که از دو سه سال پیش که من از رامین جدا شدم، سختگیری های بابا روی شیرین 

 .زیاد شده

هرگز مرا به خاطر رفت و آمد هایم در گذشته و حال بازخواست نمی کرده و نمی کند، ولی برای شیرین 

 .همه چیز متفاوت است

خواست مانعش شود، حتما چشمشان به خاطر من او حتی برای دانشگاه رفتن شیرین نگران بود و می 

کردندترسیده که این طور رفتار می . 

من که گند زدم به آبروی شان آن هم شهاب که از سر عروسی و بعد  دلم برایشان سوخت، این از

به بابا وارد کرده بود شراکتش با رامین ضرر های مالی سنگینی . 

 

خواهد با مادر درباره محمدیاسین درد دل کنم، با دوستانم که آنقدر صمیمی نبودم، یک لحظه دلم می

حرم اسرارم باشدشیرین هم که بچه تر از آن بود تا سنگ صبور و م . 

با یک آقایی سر قرار بودم« کنم مکث می» مامان من امروز  - . 

زند: پس باالخره حصار دورت رو باز کردی؟مامان نرم نرمک لبخند می  

 !حاال کی هست این پسره؟

ی ترشیده و املساله ۳۵گویم: یک پیر پسر با بدجنسی می   

 وای مادر دوباره خودتو بدبخت نکنی -

محمدیاسین حسینی رستوران بودم، همون که تو حج همسفرم شدبا  - . 

پرسد: راست میگی گویی به یک باره هزار چلچراغ در چشم های مادر روشن شده، با ذوق فراوان می

کرد ازش؟شیدا؟! همین پسره که حاج آقا صالحین تعریف می  

 .آره همون پسر -

 خوشبخت بشی مادر، فقط حواست رو جمع کن که گوید: انشاهللگیرد و با امیدواری میدستم را می 

 .مثل گذشته اشتباه نکنی
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دهمگذارم و کش و قوسی به کمرم میآخرین کاسه نذری را هم توی سینی می . 

رومشود و در آغوش گرمی فرو میدستی مردانه دور کمرم حلقه می . 

ا پیچیدن صدای بمش که رگه دار است اخم هایم کنم بابا باشد، هرچند از او بعید است، اما باول خیال می

رونددر هم فرو می . 

 .خجالت میکشم تو چشم هات نگاه کنم شیدا -

گویم: برای همین سه ماهه سراغی ازم نگرفتی؟زنم و با تلخی میپوزخندی می !  

شود: آره رو نداشتم بیام صاف صاف تو چشمت زل بزنم و بگم با شوهر سابقت صدایش غمگین می

 .کسی که برات دشمنه شریک شدم

دونستی چقدر ازش متنفرم و باهاش شریک شدی؟می -  

ام با آن ته ریش پر رنگ و شقیقه هایی که رو به و خورده ای ساله ۳۰گردم، برادر به سمتش برمی

رود شبیه پیر مردان شده استسفیدی می . 

: هر وقت خواستم به زندگیم سر و گویدبرد و با دردمندی میدستش را عصبی میان موهایش فرو می

 .سامون بدم خواسته های ریز و درشت ریحانه ردیف شد و اجازه نداد

 .از پول قر و فر خانم گرفته تا دور همی و سفر و مهمونی هاش

دیدم با این حقوق کم من خواستم بچه دار بشیم ولی میدخلم به خرجم نمی خورد شیدا، چند سال بود می

ریحانه نمیشه که نمیشه و توقعات باالی . 

کرد تو سرم که از اون طرف وضعیت مالی رامین روز به روز بهتر میشد و ریحانه همین رو چماق می

 .ببین داداشم چه وضع و زندگی داره

ای که داشتم شریک رامین شدمخریت کردم و با ته مونده سرمایه . 

ده و نتیجه اش رو خدا خیلی زود اون لحظه فراموش کردم این پسر در حق خواهرم چه ظلمی کر

امگذاشت تو کاسه . 

گویم: لطفاً بی عرضگی خودت رو گردن من ننداززنم و میپوزخندی می . 

زند و دستش را دور بازویم می اندازد: درست میگی آبجی کوچیکه من هم بی غیرتم هم لبخندی تلخ می

 .بی عرضه

 .اما دلم خیلی برات تنگه بی معرفت

کشدکشد و دستش را روی سرم میآغوش میسپس مرا در  . 
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آمد. که شهاب همیشه همین بود، قلبی مهربان و دلی نازک داشت، و دربرابر ریحانه به شدت کوتاه می

اش خط و خال حسابی افسار زندگیاش بود که اجازه می داد آن مار خوش البته بخاطر همین دل نازکی

 .را به دست بگیرد

 

بخاطر آن رفتار نا به جا و اشتباهی که در قبالم مرتکب شده بود پس زدم و حلقه را روزی که رامین را 

 .به مادرم دادم تا به دست مادرش برساند را فراموش نمیکنم

ریحانه برای تبرعه خود و برادرش در برابر خانواده ما شایعه کرده بود ایراد از من است و به خاطر 

زده سابقه خرابم برادرش نامزدی را بهم . 

قدر این را پشت گوش شهاب خواند که برادر همیشه مهربانم بر علیه من شد و حامی برادر زنشآن . 

اش خورد ته و شکسته تر از قبل یک روز هم با توپ پر شده از ریحانه آمد و مرا با نوازش بی رحمانه

 .کرد

م سرنوشتم چه میشد؟آن روز اگر بابا با حمایت کوبنده شهاب را سر جایش نمی نشاند نمی دان ! 

دانستم مرا دوست دارداما خب شهاب همین بود، با همه خوبی ها بدی هایش می . 
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پرسد: عزیزم تکلیف رضوانه مشخص ریحانه با شکم برجسته در حال خوردن آش است که مامان می

 نشده هنوز؟

وان تا سال صبر کنن، یعنی بابا خگوید: چی بگم واال به خاطر مامان میآورد و مینگاهش را باال می

ذاره عروسی سر بگیرهمشکلی نداره ها رامین نمی . 

زنم، او از کی روی کسی تعصب و غیرت داشته که حاال بار دومش پوزخندی در دلم به رامین می

 !باشد؟

آورمبا سوال شیرین به معنای واقعی جوش می . 

 !ریحانه جون مستانه آشتی نکرد؟ -

ش رو گرفت ی نمک به حروم مهریهگوید: نه دخترهدهد و با دلخوری میصورتش میریحانه چینی به 

 .و رفت دنبال زندگیش

شوم، به من و خواهرم چه ربطی دارد زنش از اینکه در جمع صحبت رامین باشد کالفه و عصبی می

 !رفته نرفته که می پرسد؟

رومشوم و به سمت حیاط میبی حوصله از جا بلند می . 
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رسیدمریختم و به زندگی خودم میکم کم خاطرات تلخ او را دور میباید  . 

انگیز محمدیاسین، را نمی توانستم نادیده بگیرمپیشنهاد وسوسه . 

 .هیچ گاه در زندگی احساسات به این میزان بر من غلبه نکرده بود که حاال اینطور درگیر شده بودم

اندازم میبا دیدن سمیرا پشت سرم، با تعجب ابرویم را باال . 

گوید: وقت داری حرف بزنیم؟بیند با اخم مینگاه مرا که روی خودش می ! 

نشینم، یک شومیز مردانه پوشیدم همراه ساپورت مشکی و موهایم آزادانه روی شانه کنار حوضچه می

 .ام پریشان است

ونش تنگ او بر خالف من یک چادر گلدار پوشیده و روسریش را جوری بسته که دایره صورتش در

 .افتاده

 .شاید به خاطر وجود شهاب اینچنین حجاب کرده وگرنه هیچ وقت این طور ندیده بودمش

گوید: به خاطر اینکه صحبت رامین توی مجلس بود کالفه شدی؟نشیند و میکنارم می ! 

گویم: رامین خیلی وقته برای من مردهاندازم و میای باال میخورم، شانهاز سوالش جا می . 

خوای به زندگی جدیدی فکر کنی؟گوید: یعنی میآهی عمیق از دل میبا  ! 

 .شاید، در هر صورت انقدر هول نیستم که چیزی که باال آوردم و دوباره بخورم -

گوید: تو زندگی جدیدت جایی برای کند، سپس با بغضی در گلو میصورتش را از مثال من جمع می

 !پیشنهاد مسعود و زن عمو هم هست؟

بینم، با کرم سعی اش میشوم، رد کمرنگی از کبودی را روی گونهشم های غمگینش خیره میبه چ

 .کرده است پنهانش کند

شوم، از زن و عمو و مسعود نه بلکه از او که ساده خودش را باختهخشمگین می . 

 زن عمو ازت خواسته بیای نظرم رو بپرسی یا خودت به این نتیجه رسیدی؟ -

کند، گویی بغض در گلویش ورم کرده و راه ا بغص نکند، کمی گره روسریش را شل میگزد تلبش را می

 .نفسش را گرفته باشد

کندباز هم رد بی رحمی پسرعموی هم خونم روی گردن دخترک به من دهن کجی می . 

هیچ کدوم گفتم حاال که دیگه احساس من برای کسی توی این خونه مهم نیست سنگین تر اینکه  -

ام ازت خواخودم بی ... 

جوشد، زنش را کتک زده بود تا با پای شود و خشم درونم میتواند ادامه بدهد. دستم مشت میگویا نمی

 !خودش بیاید و نظر من را بپرسد؟

کنم؟دانم چرا به جای او من احساس شرمساری مینمی ! 
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متنفرم کنم، از هرچی مردهگویم: حتی یک لحظه هم به پیشنهادش فکر نمیبا جدیت می . 

گویم: نباید بذاری اذیتت کنهکند، با دلخوری میصدای نفس راحت او مرا ناراحت می . 

کند: منو دوست داره ولی خب کشد، نگاهش را می دزدد و با انگشت هایش بازی میفهمم خجالت میمی

 .اونم بچه میخواد

زنه. این چه دوست داشتیه؟به گور باباش خندیده زنش رو می - ! 

گوید: وقتی یک نقصی داشته باشی، کم کم اعتماد به نفست ضعیف میشه کم کم زند و میدی تلخ میلبخن

کنی به حرف شنیدن و تو سری خوردنعادت می . 

 .منم االن با این مشکلی که دارم جلوی آدم و عالم سرم پایینه

گی به بچه است؟نکن سمیرا با خودت همچین نکن، اجازه نده تحقیرت کنند، مگه همه ارزش زند -  

گوید: کاش عاشق نبودم تا اینجوری خورد نشمکشد و میآهی می . 

کند، از اینکه افتد، مسعود از پشت در به سمیرا نگاه میمی شود، نگاهم به پنجرهاز کنارم که بلند می

شومهمخون چنین مردی باشم شرم زده می . 

همسرش مردی دلسوز و مهربان است باز گلی به جمال شهاب که جلوی هر کسی شیر باشد برای . 

گیرداز فکر به اینکه روزی زندگی من و محمدیاسین به این نقطه برسد، وحشت وجودم را فرا می . 

توانستم بیخیال پیشنهادش بشوم، کاش میشد افسار دلم را در دست بگیرم و اجازه سرکشی به کاش می

 .او ندهم
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پر کرده استصدای جر و بحثی کل حیاط خانه را  . 

زند، خونش به فشارد و حرف های رکیک میبا دیدن علیرضا که یقه محمدیاسر را در میان چنگش می

 .جوش آمد

گوید: اینجا چه خبره؟کند و با صدایی جدی و محکم میبه سمتشان پا تند می ! 

اومدی سید متوجه کند و با خجالت به برادر بزرگتر می نگرد: کی محمدیاسر یقه علیرضا را رها می

 نشدیم؟

خواستی همینجوری صداتون رو بندازید پشت سر و آبرو ریزی کنیدالبد اگه من نیومده بودم می - . 

کشدشود، چرا که او بلند تر از یاسر فریاد میعلیرضا کمی از خجالت سرخ می . 
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ابش با علیرضا اندازد، از او انتظار سبک سری را ندارد، حسمحمدیاسین نگاهی جدی به یاسر می

 .جداست

 !یاسر یادت رفته این خونه حرمت داره و تا حاال توش دعوایی نشده؟ -

 

فرماید سیدشود: درست میگوید تا دیوار بشنود، یاسر سر به زیر میبه در می . 

 

گوید: سید به خدا قصد بی احترامی نداشتم ولی کشد و میعلیرضا با خجالت دستش را پشت سرش می

ینم کسی به حرم و حریم من نظر دارهبوقتی می ... 

شناسی غرد: ِد الل شو نمک به حروم، اگه منو نمیآورد و با دندان های چفت شده مییاسر جوش می

شناسی تو قاموس دختر سید محمد علی بی حیایی نیستیاسمین رو که می . 

چرا زنم در آغوش اشک خواهد فریاد بزند پس شود،  وگرنه میعلیرضا از ترس محمدیاسین الل می

ریخت، اگر این نامش بی حیایی نیست پس چیست؟می ! 

لرزد، اگر یاسمین به محمدیاسین افتد دستش میناگهان یاد سیلی که در صورت یاسمین نشانده می

گفت چه کرده حسابش با کرام الکاتبین بودمی . 

گمشرمنده سید یهو خونم به جوش اومد نفهمیدم چی می - . 

 

پرسد: یاسمین کجاست؟ی جدی میبا لحن  ! 

 

کوبد: این وحشی به زور بردش تو اتاقزند و تخت سینه علیرضا مییاسر پوزخندی عمیق می . 

ی شما رفت گوید: تا وقتی این حاجی قالبی تو خونهپاشد و میسپس نگاه زهر دارش را به علیرضا می

ذارم اینجاو آمد داره من پامو نمی . 

ه کردم اومدم، عزت زیاداین دفعه هم اشتبا . 

شودگوید و با خشم از در خارج میاین را می . 

دانست دست روی خواهرش بلند کرده چه غوغایی علیرضا میماند نگاه پر حرف سید، وای که اگر می

شدمی . 

ترسید، حتی محمدحسین با آن ابهت و نشان اش نه از پدرش نه مادر از هیچ عهدی نمیدر زندگی

ش به اندازه محمدیاسین بزرگ نبودسرهنگی برای . 
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اش است و چقدر آرزو داشت یک روز زیبایش را به دست دانست حریم و خط قرمز این مرد خانوادهمی

 .همچین مردی بسپارد

 .تا بده بستان خانوادگی دو طرفه باشد، امیدوار بود یاسمین آبرویش را بخرد

گوید: همراهم بیامحمدیاسین با لحنی سرد می . 

دست و دلی لرزان به سمت ساختمان می روند با . 

نشیندبیند، نگاهی به اطراف انداخته و کنار محمدیاسین مییاسمین را نمی . 

 

 !یاسمین کجایی؟ -

رودکند و با عجله به طرف هال مییاسمین با شنیدن صدای برادرش دل شیر پیدا می . 

به هال و دیدن رنگ پریده و پریشانی خواهد حسابی علیرضا را گوشمالی دهد، ولی با رسیدن می

نشیندعلیرضا قفل بر دهانش می . 

 

اندازد: خوبی دختر؟اش بود میمحمدیاسین نگاهی نگران به خواهری که بی اغراق جگر گوشه ! 

 .یاسمین با ناز و خرمان به سمت برادر میرود و عمال علیرضا را نادیده میگیرد

دونی شما برام حکم پدر رو داری؟گوید: داداش مییگذارد و مسرش را روی سینه برادرش می  

شود: بعد شما و داداش محمدحسین، هم گوید و اشک هایش جاری میاش این را میساله ۱۸خواهر 

رسه، اون برادرمونه مگه نه؟نوبت یاسر می ! 

اندازد: یکی اینو به بعضی ها حالی کنهسپس نگاهی شاکی به علیرضا پریشان و ترسیده می . 
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آید چقولی شوهرش را به برادرش کنددلش نمی . 

کرد این بهترین کار استبا بی توجهی حساب علیرضا را می رسید و گمان می . 

کند، به خودش اجازه محمدیاسین متوجه جو متشنج بین خواهرش و علیرضا می شود ولی سکوت می

دهددخالت در زندگی خواهرش را نمی . 

 

رود تا با هم صحبت کنندد، با دیدن شماره محمدحسین سریع به سمت اتاقش میخورموبایلش زنگ می . 
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 !سالم داداش چی شده؟ -

زنگ زدم فردا بیای اداره باالخره تونستم پرونده ربانی رو راه بندازم، سرگرد فالح پرونده هم  -

 .مسئول پرونده کردم

 .خوبه خودت در جریان فعالیت هاشون باشی

اً خودم رو می رسونمباشه داداش حتم - . 

شد که از او بی خبر بود و دخترک بی انصاف افتد، دو روزی میبعد از قطع تماس به یاد شیدا می 

 .برای تماس با او پیش قدم نشده بود

کشیداز جهتی غرورش را دوست داشت، اینکه باید نازش را می . 

دهد: هوم بلهبعد از چند بوق صدای خواب آلود جواب می  

بندد: سالم خانم بی معرفتی محو روی لبش نقش میلبخند . 

نشین محمدیاسین و آن صمیمیت نهفته در پس کالمش قلب شیدا را به تپش صدای گرم و لحن دل

اندازدمی . 

گوید: سالم آقاشود، با صدایی لرزان میکمی دستپاچه و گیج می ... 

محمدیاسین خوبی؟آورد باید به اسم کوچک صدایش بزند: سالم به خاطر می ! 

گوید: معلومه که خوبم صدای شما رود از این محمدیاسین گفتن شیدا و با مهربانی میدلش غنج می 

 !رو بشنوم و خوب نباشم؟

 

غرد: لعنتی انقدر دلبری نکن، حاج آقا و قاضی مملکت رو چه به این همه مهر و شیدا در دل می

 .عطوفت

الف تیپ و پوشش آزادش خجالتی و منزوی است، مخصوصا در شود، شیدا بر خمحمدیاسین متوجه می

 .ارتباط با او

گوید: چی شد بانو خشکت زده پشت برای باز کردن یخ شیدا کمی شیطنت چاشنی کالمش کرده می

 !گوشی؟

 .نکنه تو هم دلت تنگ شده و االن بغض کردی از دوری من

ردم تا شما صحبت کنیدگوید: نخیرم فقط سکوت کشیدا فریب شیطنتش را خورده می . 

دونم چی بگم؟من زیاد توی شروع کردن یک رابطه تجربه ندارم، در واقع نمی ! 

 .بهت نمیاد دختر خجالتی باشی -

 .خب نیستم ولی برای برقراری یک ارتباط دو طرفه زیادی ناشی هستم -
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شهدلم میخواد با من راحت باشی شیدا، اینجوری کم کم یخ بینمون باز می -  

 

کشه تا من و شما بهم عادت کنیم، زنم، در واقع طول میهنوز باورم نمیشه که دارم با شما حرف می -

 .رفتارمون حالت عادی بگیره

 .همون طور که حدس زدید من برخالف ظاهرم تو ارتباط با جنس مذکر زیادی خجالتی و دستپاچه هستم

 شاید علتش نداشتن اعتماد به نفس باشه
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رود به نظرش آمادگی الزم برای رویایی با یک عشق و بعد از تماس محمدیاسین به فکر فرو می شیدا

تواند رد کندرابطه پر تنش را ندارد، ولی محمد یاسین را نمی . 

کند: محمدیاسین از او خواسته بود روی تختش دراز کشیده و چند باری مکالمه آخرشان را مرور می 

ند، همان شیطنت ها و جسارت های سفرشان به مکه را داشته باشدبا او مثل گذشته رفتار ک . 

برایش سخت بود بعد مدتها از آن پوسته و حصاری که دور خود کشیده بود خارج شود، ولی زندگی 

 .ارزشش را داشت

رفت و اینکه او درست نقطه دروغ نبود اگر بگوید، دلش برای مردانگی های محمدیاسین غنج می

امین بی غیرت و نامرد بودعکس و مقابل ر . 

رامین با حرفهای ظاهراً روشنفکرانه فریبش داده بود و درست موقعی که بهش نیاز داشت ثابت کرده 

 .بود ارزش اعتماد را ندارد

گویدگذرد ولی هر دو ایمان داشتند قلب هایشان دروغ نمیهرچند مدت طوالنی از آشنایی آن دو نمی . 

 

 

شنوداش با شیدا را میرود که صدای مکالمهو درد دل به اتاق برادرش مییاسمین برای آوردن چای  . 

شود، برادرش هرگز با هیچ جنس مونثی اینگونه با لطافت و با تعجب به در بسته اتاقش خیره می

گفت: خبر هایی در راه استمحبت صحبت نکرده بود و حاال حس ششمش می . 
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خواست برادرش و زیبا با هم ازدواج کنند، این خواسته ش میامیدوار بود اشتباه کرده باشد، خیلی دل

دانست در راه است و البته از کدورتی که ممکن بود بین حاج خانم هم بود، نگران بود از جنگی که می

اش و علیرضا شکل بگیردخانواده . 

 

باور  خورد، با همان نگاه سرد به مردی که به احساس وبا دیدن علیرضا پشت سرش کمی جا می

نگردهایش توهین کرده بود، می . 

 .عصبانیت علیرضا به خاطر در آغوش گرفتن یاسر تنها نشان بی اعتمادی او به یاسمین بود

دار توانست او را درک کند و با خشونت قلبش را جریحهاینکه بعد مدتها نامزدی علیرضا هنوز هم نمی

 .کرده بود، رنجیده خاطر بود

د سه برادر یاسمین برایش چقدر عزیز هستندتوانست درک کناو نمی . 

 

با وجود اینکه مادرش یاسر را به دنیا نیاورده بود، از زمانی که چشم گشوده این پسرک تخس را باالی 

کردسرش دیده بود و برادر خطابش می . 

ای وجود داشتهکرد، بین او و یاسر ارتباط عاشقانهآن وقت علیرضا با بی اعتمادی گمان می . 
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 .پارمیدا آدرس دندانپزشکی که کار نگین دندانش را انجام داده بود برایم فرستاد

 .تصمیم گرفتم بعد از بردن رخشم به تعمیرگاه سری هم به آنجا بزنم

 

 .یک ساختمان بزرگ چند طبقه با سنگ کاری شیک و ساختی مدرن مقابلم است

ارمی، چند باری اسمش را زمزمه میکنماندازم، دکتر غزل سنگاهی به اسم آشنای دکتر می . 

 .احتماال یکی از همکالسی های سابقم باشد

دهدشوم، گرمای دلنشینی صورتم را نوازش میوارد مطب می . 

 .یک سالن بزرگ با چند اتاق در کنار هم دیگر

نشینمدهم و یک گوشه میپارمیدا برایم از قبل وقت گرفته بود، اسمم را به منشی می . 

کردام هوایش را میزنگ زده بود دائم ذهن بی جنبه ب که محمدیاسیناز دیش . 
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زدم، هنورم برای ارتباط با او کمی نگران بودم ولی بد نبود اگر بعد از کار دندانم سری به او می

کردمهیجانی که این روزها داشتم را با هیچ آرامشی عوض نمی . 

 

بیند ماسکش را پایین ماسک زده است، وقتی مرا میکشم، دکتر روی یونیت دندانپزشکی دراز می

کندآورده و موشکافانه نگاهم می . 

زنمی آشنای دکتر غزل سارمی لبخندی عمیق میبا دیدن چهره  . 

شناسد، آن دخترک چاق عینکی کجا این دختر لوند با لب های ژل خورده. و پرسینگ ابتدا مرا نمی 

 !شده و بینی عروسکی کجا؟

گوید: شیدا خودتی دختر؟اندازد و با تعجب میام میگاهی به نمرهبا تعجب ن ! 

گویم: چقدر خوشگل شدی غزل خانمدهم و میسرم را تکان می . 

 .غزل هم کالسی من بود، بخاطر جزوه های همیشه مرتب و درس خواندم  با من صمیمی بود

 !وای دختر داری چرت میگی من خوشگل کردم یا تو؟ -

ین همه الغر کردی؟! اون عینک و دماغ گوشتی چی شد؟خدایا چجوری ا ! 

 .دماغم رو عمل کردم، عینکم الزیک کردم و برداشتم -

خیلی خوشگل شدی دختر، راستی این مدت کجا بودی درست ترم آخر انصراف دادی و رفتی که  -

 !رفتی؟

کشم، مرور آن روز ها واقعاً برایم مشکل بودآهی می . 

گویم: به به خانوم دکتر عروسی کردی؟افتد، برای عوض کردن بحث میمینگاهم به حلقه دستش   

 

گویدبه سرعت سوالش را فراموش کرده با گونه های گل انداخته می : 

آره با استاد شفق ازدواج کرد. این مطب هم مال شوهرمه من کارای زیبایی رو انجام میدم و اون 

 .جراحی های سنگین تر رو

 

گوید عینک دندانپزشکی را روی صورتش گذاشته و اش با استاد میتاب از آشنایی همینطور که با آب و

کنددهانم را بررسی می . 

 .!راستی دلت میخواد برات بالنچینگ کنم؟ -

 !دندونم خیلی جرم داره؟ -
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ی زیبا نه به اون صورت عزیزم ولی بد نیست سالی یک یار بالنچینگ کنی، یک لبخند سفید جلوه -

گین روی دندونت میدهتری به ن . 

ام را بییند ذوقم را بیشتر شوم، بالچینگ کنم، فکر اینکه کسی هست تا زیبایی های چهرهوسوسه می

کندمی . 

 

شومکند که از آمدن سراغش پشیمان میدر حین کار غزل آنقدر سوال و جوابم می . 

شغلم چیست و هزار و یک سوال خواهم درسم را ادامه بدهم، ام یا نه، کی میاز اینکه ازدواج کرده

 .دیگر

شومکشده است، از مطب خارج میبعد از تمام شدن کارم که حدود دو ساعت طول  . 

خورد با دیدن شماره محمدیاسین لبخندی عمیق روی لبم نقش همان لحظه گوشی موبایلم زنگ می

بنددمی . 

ابان کمی هوا را سردتر کرده استدهم، نم نم باران در خیبا دستان یخ زده سریع گوشی را جواب می . 

پرسد: سالم شیدا بانو کجایی؟محمدیاسین می ! 

گویم: خیابون جمهوری کنار پل هواییاندازم و مینگاهی به تابلوی باالی سرم می . 

کنی؟اونجا چی کار می - ! 

 !دندون پزشکی بودم، کاری داشتی؟ -

سرما نخوری؟خب من میام دنبالت، دندان درد داشتی؟ تو این هوا  -  

زنم و چیزی از اینکه برای رود، لبخندی نرم و پر شیطنت روی لبم میهایش غنج میدلم برای نگرانی

گویمیک کاشت زیبایی آمده ام دندان پزشکی نمی . 

خواهد برای دقایقی هم شده خودم را برای کسی لوس کنم، چه اشکالی دارد کمی دخترانگی برای دلم می

کنم؟ام خرج دل پژمرده ! 
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نشینمبا نگه داشتن ماشین جلوی پایم لبخندی به روی محمدیاسین زده و با سالم می . 

دهدبوی خوش عطرش مشامم را قلقلک می .. 
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اش میشومفرستم، متوجه نگاه خیرهبه عادت همیشگی شالم را پشت گوشم می . 

 .حتما پرسینگ های گوشم توجهش را جلب کرده

نگین زمردی رنگ پرس کرده بودم، البته چسبی بود و موقت ولی از دور جوری روی گوش چپم چند 

داد گویی گوشم را سوراخ سوراخ کرده باشمنشان می . 

گویدگیرد و زیر لب ال اله  اال هللا مینگاهش را می . 

 .یک وقت فکر نکنی گوشم سوراخ سوراخ ها اینا همه پرسی، برای قشنگی زدم -

همچنان نگاهش به رو به رو است زند ولبخندی محو می . 

ایم را با یک حلقه پرسینگ زیبا تر کرده بودم یک نگین هم نگاهی به داخل آینه می اندازم، لب قلوه

ام هستروی چانه . 

چرا انقدر آهن و پیچ به خودت » گفتگوشه ابرویم حلقه نازک وجود دارد، گاهی بابا به شوخی می

 « متصل کردی

بودنم را دوست داشتم ولی من این متفاوت . 

گردمبا شنیدن صدا محمدیاسین به طرفش برمی . 

 دندون درد داشتی؟! کشیدی یا پر کردی؟ -

 .نه فقط برای بالنچ و کاشت نگین اومدم - 

 .زیر چشمی نگاهی گذرا به من اندازد

گویم: خوشگل شدم ؟زنم و میلبخندی عمیق می ! 

دادی قبل این کار؟اید به منم اطالع میگوید: خب شما نبکند، ولی مینگاهم نمی ! 

اندازم: اون وقت چرا؟ یعنی هنوز هیچی نشده باید از شما اجازه هم بگیرمکنم و ابرو باال میتعجب می . 

دهد: نه نه منظورم اجازه نیست شیدا خانم، باالخره من و شما یک قول و قراری سرش را تکان می

تنهایی یک فرقی بکنیمگذاشتیم، باید با دوران مجردی و  . 

خوای تو ظاهرت بدی بپرسیمثال شما درباره تیپ و ظاهر من نظر بدید، از منم درباره تغییراتی که می . 

تون رو بنده دیدم و قبول کردم ولی از بعد شروع رابطه باید اینکه بینی شما عمل شده یا تیپ ظاهر فعلی

 .درباره انتخاب های هم دیگه نظر بپرسیم

دودیت نیست شیدا خانم، این یک مدل از دوست داشتن و عشقهاین مح . 

 .اینکه ظاهر هم دیگه برامون مهم باشه و از اون بیشتر نظرات هم دیگه رو بدونیم
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شود و لب هایم آویزان، حرف هایش منطقی است، مثال اگر محمدیاسین هم بدون ام پکر میقیافه

شدم کرد من حتما دلگیر میاتی توی موهایش ایجاد میزد یا تغییرپرسیدن نظر من ریش هایش را می

 !که چرا از من نظری نخواسته؟

 .البته خیلی خوشگل شدید، برخالف این آویز های فلزی نگین خیلی ظریف تره و بهتون میاد -

گی خوشگل شدم؟پرسم: جدی میبا لحنی دلگیر و صدایی پر از ناز می ! 

کنی؟گویم: پس چرا نگاهم نمیو من می دهدسرش را به نشانه تایید تکان می  

کند: چون شما نامحرم هستی و تا همین جا من کلی از قوانینم این بار لبخندی زد و یک گوشه پارک می

 .رو برای ارتباط داشتن با شما زیر پا گذاشتم

نگاه خوام با نگاه خیره بیشتر به وادی گناه بیفتم، نوازش و داره کم کم چوب خطم پر میشه، نمی

تون انشاهلل برای فرصت مناسب تری محفوظه خانمکردن . 

 !من شنیده بودم بی قصد و غرض نگاه کردن مشکلی نداره -

گیرد: قصد و غرض سوء ندارم ولی ای از شالم را میزند و دستش را نزدیکم آورده گوشهپلک می

خوام ساعت ها شم و میغافل میلرزه، جوری که از خدا و خلق کنم ته دلم بدجور میوقتی نگاهتون می

 .تماشاتون کنم
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کردگیرد، چقدر این مرد با تمام جدیت و زمختی با لطافت صحبت میهایم گر میگونه . 

بردم و او کت مشکی رنگش را دور تنم کاش این مرز های بینمان نبود تا خودم را در آغوشش فرو می

کردپر میمی پیچید و عطر دل انگیزش مشامم را  . 

شودشوم و نگاهم متوجه رستورانی که مقابلش ایستاده میبا شنیدن صدایش از خلسه افکارم رها می . 

ی سنتیه؟جا هم سفره خونهاین - ! 

کشد: نه خانم، اینجا یک رستورانه که متعلق به دوستمه، به غیر از سرو غذا بخش تمرز دستی را می

 .عصرونه و موسیقی هم داره

شبه برای شام زوده ولی میشه یک میان وعده خورد و یکم گپ زد؟ ۶االنه  ! 

 .البته که میشه -
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آیم مقابل او در یک رستوران شیک و رسمی که احتماال از آن دست رستوران هاییش به خودم که می

امکه نیاز به رزو میز و پرداخت مبلغی گزاف برای سرویس دهی دارد نشسته . 

مرد ساده زیستی مانند محمدیاسین بعید استاین بریز و بپاش ها از  . 

پردگارسون منوی غدا را مقابلم گرفته، با دیدن قیمت ها ابرویم باال می . 

 

آورم: از شما بعیده این بریز و بپاش ها حاج آقاآنچه در ذهن دارم را به زبان می . 

 

خانم گوید: پس هنوز فرصت زیاده تا منو بشناسید حاجزند و میلبخندی محو می . 

 

گویم: خب بگید تا بشناسمبعد از سفارش غذا دست زیر چانه زده می . 

 

ی خودنمایی گوید: من اهل بریز بپاش الکی نیستم، چون عقدهتکیه به صندلی داده با ژستی مردانه می

 .ندارم

کنم، مثل امروزاما تو مواقعی که الزمه بریز و بپاش هم می . 

اش بخوام قرار بذارم؟مگه من چندتا خانم دارم که باه  

ام خرج نکنم پس این همه کار کردن و تالشم رو برای کی نگه دارم؟اگه برای همسر آینده  

میرم بعد میگم ای دل غافل حاجی مردی و لذت از زندگی نبردیپس فردا سرم رو میذارم زمین و می . 

 .زیر لب میگویم: دو از جون

کند و ادامه میدهدبا مهر نگاهم می : 

دین و مذهب ما اومده نباید بنده مال دنیا بود و همین که انسان پولش رو جمع کنه و حریصانه تو  

بخواد سکه رو سکه بذاره و از زندگی که خدا بهش داده لذت نبره میشه گفت بندگی برای مال دنیا 

 .کرده

 !خب بانوی زیبایی قانع شدید؟

میرید باالی منبر و سخنرانی میکنیدمگه میشه با استدالل های شما قانع نشد، جدی جدی  - . 

 .حاال مونده سخنرانی های منو ببینید، بیاید تکیه امسال به خاطر شما خودم میرم سر منبر -
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اندازم: وا مگه شما آخوندی؟با تعجب ابرو باال می  

پوشمبله آخوندم فقط به خاطر شما لباس شخصی می - . 

کنید دیگه؟داری شوخی می - ! 
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گویم: واقعاً که آقا محمدیاسین این چه فهمم مرا دست انداخته، با حرص میدیدن نیش بازش میبا 

 !شوخیه؟

 

آورد: باشه بانو شوخی کردم به خدادستش را تسلیم وار باال می . 

 .ولی امسال ما تو محله بانی مجالس روضه هستیم، خوشحال میشم بیاید

 

ولی میامبا اینکه اهل اینجور مراسم ها نیستم  - . 

تونم ازت سوالی بپرسم؟آورم: میای افتاده آن را به زبان میسپس به یاد مسئله ! 

 

گوید: البته برای همین اینجا هستیمآید میدر حالی که گارسون با سفارش ها به سراغ ما می . 

 .خب میدونید برای من همه چیز داره ناباورانه پیش میره -

دی و خشکی بودید، به یکباره به من که دنیایی تفاوت با شما دارم شما روزای اول آشنایی ما آدم ج

 .ابراز عالقه کردید و حاال من کم کم دارم با این مسئله کنار میام

خوام دقیقا دلیل این عشق و عالقه نا متعارف رو بدونماول همه اینکه من می . 

نا موفق داشتم و برام عجیبه چرا دوم اینکه شما حتما از صحبت های من متوجه شدید که قبال یک عقد 

 .هیچ سوالی درباره اون گذشته نمیکنید

و در آخر میخوام درباره خودتون بدونم، اینکه توی این سی و پنج سال کسی تو زندگی شما حضور 

 !داشته یا نه؟

 

 !معلومه خیلی سوال تو ذهنت ایجاد کردم شیدا بانو -
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کنم ق و کامل توضیح بدم، ولی هرچقدر سعی میدونم دوست داری جواب سوال اولت رو دقیمی

تونم برای بیان احساساتم کلمات رو جفت و جور کنم راحت بیانش کنمنمی . 

 .ساده و کوتاه بگم اینکه، عشقم بهت کامال بی دلیل، ناگهانی و بی برنامه بود

رنج مثل تو باشم، همون طور که قبل بهت گفتم، به خودم اومدم و دیدم از اینکه پناه دختری حساس و 

بودمخواست دائما مراقبت میاحساس خوبی داشتم، دلم می . 

 .مخصوصا وقتی دیدم چندباری مرد خطرناکی مثل وحید ربانی بهتون نزدیک شده

 .کم کم همین تفاوت هات برام جذاب شد، تو شبیه هیچ کدوم از دختر های دور و اطرافم نبودی

سید بعد یک عمر چشم و دل پاکی » گفتمنش کردم، با خودم میدروغ چرا اون اول خیلی خودم رو سرز

طول کشید تا مرز بین عشق و هوس رو « از راه به در شدی و فریب عشوه های یک دختر و خوردی 

 .تشخیص بدم

کردم شدم اون عابد بنی اسرائیلی برصیصا که بعد هفتاد سال عبادت یک شبه اسیر شیطان شد فکر می

به باد داد و دین و شرافتش رو . 

از خودم ترسیده بودم، از اینکه فریب وسوسه شیطان رو خوردم، تا همین چند روز پیش هم همین 

 .حس رو داشتم تا اینکه تو رو توی مراسم عید دیدمت
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 .چشم های اشکی و اون حالت عجیبت منو دگرگون کرد و حقیقت رو مثل پتک توی سرم کوبید

خواست هیچ مدلی از دستت بدمبودم و دلم نمیمن واقعا بهت دلبسته شده  . 

گویم:  باشه دیگه ادامه ندیدخون در گونه هایم دویده و با خجالت می . 

دهد: درباره سوال دومت، برام مهمه بدونم چرا نامزدی یا خندد سپس ادامه میمحمدیاسین بی پروا می

کنم بی ربط به اون اتفاق نیست، اما بینی که حس میازدواج سابقت بهم خورد و چرا کابوس هایی می

این برام اولیت نیست، حس کردم تو االن تو شرایطی نیستی که بتونی به راحتی مسائل شخصیت رو به 

 .من بگی

دهم: ممنونم که انقدر منطقی با این موضوع کنار اومدیزنم و سرم را تکان میلبخندی می . 

شد اولین سوالی که مخاطب میپرسید این ی من میوردهتو این سالها هر بار که صحبت نامزدی بهم خ

 ...بود که آیا من دختر هستم یا

خورم: حس بدی اینکه دائم دیگران بهت یادآوری کنن، ارزش تو به یک قسمت از ادامه حرفم را می

 .جسمت وابسته است
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کیفیت داری اینکه تو با معیار عقل و هوش یا اخالقت نمی سنجیدن و فقط جسمته که میگی چقدر . 

 .من با خودم عهد بسته بودم دور هر خواستگاری رو خط بکشم ولی شما دست و پای دلم رو بستید

دزددگیرد و نگاهش را سریع از من میچشم های محمدیاسین می . 

کنندچند پسر جوان درست میز کناری ما را اشغال می . 

پسر ها که نگاهشان روی من چرخ اش است با دیدن محمد یاسین که مشغول خوردن کیک سفارشی

کشدکشد و آرام جوری که دستش با سرم برخورد نکند شالم را جلو میخورد ابرو در هم میمی . 

 .لطفاً گوشتون رو بیرون نندازید -

کنه من چرا خودم رو خواهد لجبازی کنم: چرا اون داره هیزی میبرم ولی دلم میاز توجهش لذت می

 !بپوشونم؟

دهد، گویا تحمل این وضعیت برایش سخت استفه بیرون مینفسش را کال . 

گوید: پس لطفاً جاتون رو با من عوض کنیددر آخر بلند شده می . 

شومسوزد و بی حرف جا به جا میاین بار دلم برایش می . 

افتد و زیر ای نگاهش روی محمدیاسین که تا پیش از این پشت به او نشسته میپسر هیز برای لحظه

دهدگوید سریع نگاهش را به دوستانش مییزی شبیه: ماموره! میلب چ . 

نگردمحمدیاسین سریع اخمش را پس زده و دوباره با آن نگاه مهربان به من می . 

گوید: برسونمت خونه؟بعد خوردن سفارش ها می ! 
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 .چند روزی آرام سپری شد تا اینکه باز هم سر و کله وحید دور و برم پیدا شد

ای از میخواست ماجرای تعقیب و گریز هایش را به محمدیاسین بگویم ولی به صورت احمقانهدلم 

ترسیدمواکنش او می . 

دانستم وحید تا چه اندازه آدم خطرناکی است و اصال چرا باید به من گیر سه پیچ داده باشدنمی . 

  

شدم، هوا سرد بود و چند دست پالتو پوشیده بودمبرای کالس آماده می  . 

توانستم با خیال راحت به باشگاه برومخوشبختانه مشکل موتور ماشینم را حل کرده و حاال می . 
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گیره منو چراغ نفتیشوم، زیر لب غر میزنم: همه رو برق میدر بین راه متوجه تعقیب ماشینی می . 

بارهمییک عمر هیچ مرد درست حسابی نیومد تو زندگیم حاال از در و دیوار داره پیشنهاد برام  . 

البته که وحید یک آدم خوشگذران خودخواه است و من هرگز او را در ردیف گزینه هایم انتخاب 

کنمنمی . 

شودمسعود هم که زن دارد و خود به خود خواستگاری رد می . 

اش ماند محمدیاسین که در بین آدم های دور و برم از همه عاقل تر است و جذابیت های مردانهمی

د کسی را با او مقایسه کنمدهاجازه نمی . 

کنماش را از فحش هایم بهرمند میکنم، با دیدن وحید زیر لب خانوادهجلوی در باشگاه می . 

اندازم، مردک کم عقل توی این سرما تیشرت پوشیده استنگاهی به پیراهن تک درون تنش می . 

روت خانوادگی و نبود این بوته دانم اگر پول و ثاش پیشی گرفته است، نمیمثل همیشه تیپش از قیافه

توانست هلو بدهد یا نهچغندر می ! 

 

دارم زند، قفل فرمان از پیش آماده شده را برمیدارد و اسمم را صدا میهمین که چند قدم به سمتم برمی

گویم: جرأت داری جلو بیا تا با این مغزت رو سوراخ کنمو با خشم می . 

زنداز خباثت می پوزخندی به لب نشانده و نگاهش برقی . 

 .عاشق همین وحشی بازی هاتم شیدا، تو این مدت بدجور دلتنگت بودم -

کردم فرستم که آن اویل گمان میگیرم، به خودم لعنت میاز اینکه با او هم کالم شوم، حالت تهوع می

 .مرد جنتلمن و محترمی است

 .او لیاقت پادویی مرا هم ندارد چه برسد دوستی و هم صحبتی

زنم پلیس گویم: بار آخرت باشه میای دور برم ها، دفعه بدی زنگ میا همان گارد بسته تهدید وار میب 

 .شوخی هم ندارم باهات

خوام ناراحتت کنم ولی خودت بحث رو گوید: شیدا نمیبه ماشین مدل باالیش تکیه داده و با تفاخر می

ت بیا یک مدت  با من باشاینجا کشوندی، تو که دختر نیستی نگران باشی برای آبرو . 

نشانم: همین االن گورت رو گم کن کنم و سیلی محکمی در صورتش میبا خشم به سمتش پا تند می

کوبم تو صورتتوحید ربانی، برو به درک تا دیگه نبینمت وگرنه قفل فرمون رو جای دستم می . 

گوید: رون انداخته با تهدید میدهد، سپس آب دهانش را جلوی پایم بیام را دستش ماساژ میجای سیلی

 . این باشه طلبت شیدا خانم، متتطر من باش
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دروغ است اگر بگویم از تهدیدش نترسیدم و در انتهای دلم رختشویی راه نیفتاد، ولی با همان نگاه 

برای نوامیس گویم: تهدیدت رو نگه دار برای وقتی که پلیس میاد به جرم مزاحمت جدی و خشمگین می

دم اگه تا ده دقیقه دیگه گورت رو گم نکنی زنگ بزنن بیان ببرنتکنه. چون قول میبازداشتت می . 

گذاردساید و قدمی جلو میکشد، آرواره هایش را بهم میخشم درون نگاهش شعله می . 

قدش از من بلند تر است ولی نه به بلندی و چهارشانگی محمدیاسین، نه آنطور که برای دیدنش باید 

بلند کنی سر . 

کنهبه به شیدا خانم شاملو برای من دم درآورده تهدید می - . 

 !خوشم اومد جسارت داری، اما انگار نمیدونی من کیم؟

 .من وحید ربانی هستم، عادت به نه شنیدن ندارم اون هم از یک زن

 

وحید ربانیدونم سر چی به من گیر سه پیچ دادی آقای پاشم: ببین من نمیپوزخندی به رویش می . 

ولی من در شرف ازدواج هستم، اگه اندازه یک ارزن شعور داشته باشی خودت سنگین و رنگین 

 .میذاری میری

 

آوردزند و فشار دستش بازویم را به درد میبازویم را چنگ می . 

شنوم: شیدا اتفاقی افتاده؟صدای نگران پارمیدا را از پشت می  

با قبل آنکه جواب پارمیدا را بدهم او   

گوید: این دروغ ها دیگه خیلی تکراری شده بعد از ظهر امروز کافه کالسیک همون جا با خشونت می

ای رفتیم منتظرت هستم شیداها دستهکه یک بار با بچه . 

 .دوباره اون شیدای پر از شیطنت و لوندی شو تا دنیا رو به پات بریزم

شد؟روم، این مرد حرف حساب متوجه نمیبا خشم عقب می ! 

 :با التماس و خشم نالیدم

 .دست از سرم بردار لعنتی. برام مهم نیست تو کی هستی برو به جهنم -

گویمکنم به پارمیدا و میسپس رو می :  

کنماگه با من راه نیای زندگی رو برات جهنم می - . 
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زنم ن زنگ میگوید: هوی مردک چی کار به شیدا داری همین االآید و با لحنی خشن میپارمیدا جلو می

 .پلیس بیاد پدرتو در بیاره

اش را پرت آورد تا شماره پلیس را بگیرد که وحید با خشونت گوشیسپس گوشی موبایلش را باال می

شودکند و صدای برخورد گوشی با زمین و فریاد بلند پارمیدا یکی میمی . 

ا بازوی او ضربه میزندپارمیدا با خشونت به سمت وحید پا تند کرده و با مشت های سبکش ب . 

شی وگرنه گردد: همین االن سوار ماشینم میوحید هم با خشونت پارمیدا را هل داده به سمت من بر می

 .منتظر عواقب نادیده گرفتن من باش

شی؟غرد: تو به چه جرئتی مزاحم ناموس مردم میصدای جدی با تن آشنا از پشت می ! 
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کند؟کنم، او اینجا چه میدیدن محمدیاسر تعجب می به سمت منبع صدا می چرخم، با ! 

آورنددر کمتر از نیم ثانیه فکر و خیاالت مختلف به ذهنم هجوم می . 

بینم، سرو صداهای پارمیدا و فریاد های آن دو جمعیت را به بالفاصله او و وحید را دست به یقه می

کشاندسمت ما می . 

شومآمده بین آن ها جلوگیری کنم موفق نمی کنم از تنش به وجودهر چقدر هم سعی می . 

عاقبت چند تن از مردا همکار باشگاه آن دو را جدا ساخته و وحید را که عامل اصلی این شر است و از 

شود کنن از آن جا دوکشند و راضی میمحمدیاسر همه فن حریف حسابی کتک خورده، به کناری می  

: 

سعی دارد با تملق و چاپلوسی نظر محمدیاسر را معطوف خود با رفتن وحید پارمیدا مطابق همیشه 

نماید و از او تشکر کند و محمدیاسر با جدیت خاص خودش جواب خوش بش ها و رفتارهای سبک 

کندسرانه پارمیدا را داده و او را از سر خودش باز می . 

 

ن او محمدیاسر به صورت گردد، با رفتبعد از مدتی تعارف تکه پاره کردن پارمیدا به باشگاه بر می

آیداش را بیرون داده و به قالب همان آدم بزله گو و شوخ و شنگ در میمحسوس نفس آسوده . 

 !!!او شیدا این عجوبه کی بود بر خالف تو خیلی نچسبه دختر -

 

کنی؟! سید فرستاده بودت؟کار میتو اینجا چی -  
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 خودم اومدم چون باهات حرف دارم، دوم این گوید: اوالسریع ابروهایش را در هم کشیده با خشم می

شه؟جوجه فوکولی کی بود مزاحمت می  

 .حرفتون رو بهم بگید، این ماجرای مزاحمت هم کامال شخصی هست -

دقیقه طول  ۵شود: بیا بریم تو ماشین صحبت من سر جمع گویی از جواب سر باالی من ناخشنود می

کشهمی . 

ه ولی به برادر من مربوطهاون مزاحم شخصی شما هم به من ن . 

گویم: خب خب حق با توست ولی از این ماجرا لطفاً حرفی دستم را تسلیم وار باال آورده با کالفگی می

 ...به محمدیاسین نزن تا خودم درست براش توضیح بدم

گوید: او پس ارتباط بینمون نزدیکه! درست حدس با همان صورت عبوس خنده ای بلند سر داده می

 .زدم

شوم، محمدیاسین گفته بود، دلش از اینکه اینگونه یک دستی خورده بودم خشمگین و عصبی می

خواهد کسی از اعضای خانواده متوجه ارتباط بینمان شودنمی . 

اش تحمیل کنمخواست گمان کند من سعی دارم خودم را به خانوادهدلم نمی . 

او آن قدر تحت نفوذ خانواده خودش است که هرچند برایم جای سوال دارد، مگر مردی به سن و سال 

 !نتواند مستقال اعالم کند با دختری در ارتباط هست؟

 .رفتی تو فکر زن داداش -

شنومگویم: گفتی حرف داری آقای حسینی میکشم و میابرو در هم می . 

محمدیاسین  دم، در رابطه با خانوادهگوید: بیا سوار شو برات توضیح میکند و میای تصنعی میسرفه

 .و خواهرش یاسمین هست

اندازم هنوز مدتی تا شروع کالس زمان داشتم، بی حرف به دنبال محمدیاسر به نیم نگاهی به ساعتم می

روم، بر خالف محمدیاسین برای خودش بریز و بپاش کرده و ماشینش یکسمت ماشینش می  bmw 

 .مشکی رنگ است

پرسد: اجازه دارم بپرسم تو چقدر محمد یاسین یا ای میشوم او بدون هیچ گونه مقدمهسوار که می

شی و قصد جدی خوام بدونم برات جدی یا فقط داری باهاش آشنا میهمون سید ما رو دوست داری؟ می

 نداری؟
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گوید: بابا قصد خواهم چه بگویم که سریع دستش را تسلیم وار باال آورده و میخواند میاز نگاهم می

م، فقط نگران سید هستمفضولی ندار . 

تو شاید هنوز خوب محمدیاسین رو شناختی ولی برای منی که از وقتی چشم باز کردم باالی سرم بوده، 

 .حکم پدر و برادر رو داره

خواد یک سری آدم مفت کنه دلم نمیده ساله از زندگی خودش گذشته برای من و یاسمین داره تالش می

 .خور عوضی ازش سوءاستفاده کنن

 !منظورت از مفت خور کیه؟ -

گوید: حاج فتاح و زکیه خانم خاله و شوهر خاله ساید و با خشم میمحمدیاسر دندانش را بهم می

 .محمدیاسین سالهاست آرزو دارن دخترشون زیبا همسر محمدیاسین بشه

داره؟شوم با کنجکاوی نگاهش میکنم : خب این حرفا چه ارتباطی با سوالت متوجه منظورش نمی   

ی ما اتفاقات زیادی کند: ببین تو گذشته خانوادهگوید و سپس با کالفگی نگاهم میزیر لب چیزی می

کنهافتاده که گفتنش کمکی به بحث االن ما نمی . 

خوام سید با زیبا ازدواج کنه، دلیلش رو نخواه ولی اگه این ازدواج صورت ولی هر چی هست من نمی

از برادر عزیز تره تباه میشه بگیره آینده مردی که برام . 

دونم وقتی با وجود این همه تفاوت سید بهت دل تو دختر خوبی هستی، درسته زیاد ندیدمت ولی می 

کنم تحت هر شرایطی هر اتفاقی که افتاد پشت حاجی ما رو خالی نکنبسته یعنی خوبی خواهش می . 

این عهد بمون اگه بهش قول دادی و باهاش قرار داری تحت هر شرایطی پای . 

 .حتی اگه عالم و آدم خواستن جلوی شما رو بگیرن تو کوتاه نیا

آمداش می شوم بنظر این پسرک شیطان و تخس از درون آدمی پخته و جدی میمتوجه نگرانی . 

کردم نگران برادرش باشدعالقه شدیدا به محمد یاسین برایم قابل احترام بود، درک می . 

عمرش را پای نگهداری از برادر و خواهرش گذاشته بودبرادری که ده سال از  . 

 

تونم درک کنم چه اندازه نگران محمدیاسین هستی، ولی قول و قرار بین ما هنوز انقدرا جدی می -

 .نیست

اون حتی نخواسته خانواده ها چیزی از ماجرا بدونن تا من و اون مطمئن بشیم از لحاظ اعتقادات و 

تونم قول بدم هیچ عامل خارجی منو وادار به پایان این نار بیایم یا نه! ولی میتونیم با هم کاخالق می

 .ارتباط نکنم
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گوید: سرش را به معنلی فهمیدن تکان داده و بعد از چند لحظه سکوت ابرو در هم کشید و با جدیت می

 او پسره که مزاحمت شد، ماجراش جدیه؟ یعنی ممکنه بهت آسیبی برسونه؟

 

کنم یاسر واقعاً مثل یک برادر دلسوز است، حسی که باید از شهاب برادرم ی حس میابرای لحظه

کردم و هرگز نشد و یا او نخواست که بشوددریافت می . 

 ممنون آقای حسینی -

گوید: من یاسرمزند و میپوزخندی می  
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بیند نفسی از گوشی می آید، شماره مادرش را که رویبا پایان جلسه گوشی محمدیاسین به صدا در می

زندکشد و با اکراه دکمه اتصال را میسر کالفگی می . 

کردنداین روزها اعضای خانواده برایش غریبه شده بودند و هر کدام ساز خود را کوک می . 

کند که در مهمانی بعد از ظهر حاضر باشد و او به ناچار و از سر احترام مادر برای بار هزارم تأکید می

کندقبول می . 

 

تواند به او زنگ بندد، پایان ساعت اداری است و مییادآوری شیدا لبخندی عمیق روی لبش نقش می

 .بزند

 

کرد مراقب ده سال از عمرش را برای خانواده گذاشته بود، البته که وظیفه شرعی و اخالقی حکم می

 .مادرش باشد و هوای دل خواهرش را داشته باشد

ی شیدا او را شیفته کرده بودکرد، زیبایی و جاذبهفرق می اما حاال همه چیز برایش . 

 

 :ارثیه مامان بزرگ

گوید: سالم حاج خانم شیدا شاملوشنود با لحنی جدی و مردانه میصدای شیدا را که می . 

گوید: علیکم و سالم حاج آقای خوشتیپشیدا با صدایی که بی اختیار لوند و دلبرانه شده می   
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خواهد مانند پسران نوجوان رود هرچند به زبان نمی آورد، دلش نمیقه شیدا میدر دلش قربان صد

 .عاشق پیشه جو زده به نظر بیاید

 چی شده زنگ زدی و یاد ما کردی؟ -

شد؟ مثال من و شما یک قراری داشتیم حاج خانم یادت رفته؟گوید: یعنی باید چیزی میمی با دلخوری ! 

قا، مگه چندتا دختر پیدا میشه دوست پسرشون حاج آقایی به بزرگی شما ای بابا اختیار دارید حاج آ -

 .باشه

شود: شیدا من عاشق تو ی شان به دوستی تعبیر شده دلخور میمحمدیاسین از اینکه رابطه عاشقانه

 .شدم نه دوست پسرت

اون وقت فرقش چیه؟ البد اون عشق اون یکی هوس؟ خب خیلی از دوست پسر دوست دخترا  -

کشهشون به عشق میکار . 

کشه ولی من از برد: گفتی کارشون به عشق میکند از کلکل و کلنجار رفتن با شیدا لذا میحس می 

 .اول با حسم کنار اومدم و بعد پا جلو گذاشتم
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دونم من و تو قصد مون فقط آشنایی و نه بیشتر ولی تو ولی در هر صورت تو بهم نامحرمی، می -

هم تو پا روی عقاید سفت و سختت گذاشتی همین مورد . 

حرف شیدا عین حقیقت است، با هر نیت و قصدی او به شیدا نامحرم بود و عشق او را وادار کرده بود 

 .روی خطوط قرمز عقایدش پا بگذارد

 .خب چه طوره بهم محرم بشیم؟ قبال هم محرم بودیم مانعی وجود نداره -

گوید: خب بیا محرم د سر به سر گذاشتن با او را دارد با شیطنت میکند محمدیاسین قصشیدا که حس می

 .بشیم همین جا بخون ببینم، تو که درس حقوق خوندی باید متنش رو حفظ باشی

کنی؟گوید: جدا اگه بخونم تو قبول میبا لحنی جدی می   

افته کارمون راه می خندد: آخه این چه کاریه؟! با چهارتا لغت عربی من و توشیدا بلند و مستانه می

 یعنی گناهمون ثواب میشه؟

دهد: زجوتو زجوتوبا لحنی عربی و به تمسخر ادامه می  

گوید: شیدا خانوم اوال صیغه محمدیاسین با صدایی که اثری از شوخی و شیطنت درونش نیست می

  .محرمیت یک راهه برای اینکه دو نفر بهم بدون دنگ و فنگ و سختی متعهد بشن
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ش برای خودش معنی دارهکلمه دوما هر . 

 

گوید: اینکه مردی برای هوا و هوس بره پشت سر هم زن شیدا میان حرف محمدیاسین می پرد و می

مذهبی ها برای سرپوش گذاشتن صیغه کنه اصال فرقی با فساد نداره این صیغه یک گول زنکه که شما 

 .روی فسادتون درست کردید

شود ولی دیگر مذهبی ها به محمدیاسین و زدن تهمت به او پشیمان میهمان لحظه از گفتن کلمه شما 

 .چاره ای نیست

دهد: این حرف شما درسته شیدا خانم، اون محمدیاسین که بر خالف شیدا آرام تر است توضیح می

شه، کارشون کنه یا خانمی که صیغه مرد های حتی متاهل میمردی که برای هوسش زن صیغه می

نداره و به خیال خودشون کاله شرعی دوختن و خدا رو گول زدنفرقی با فساد  . 

ولی وجود صیغه محرمیت برای مواقعی که یک حاج خانم مثل شما و یکی مثل من بخوان بهم محرم 

 .بشن تا بیشتر آشنا بشن و نگران خط قرمز ها نباشن راهکار مناسبی هست

 

ای به ذهنش را رها بگیرد برای لحظه فکر اینکه شیدا را بدون عذاب وجدان و گناه در آغوش

کندنمی ... 

کنی؟گوید: بخونم قبول میبا تردید می ! 

گوید: من اعتقادی به صیغه ندارم وقتی بگم به کسی متعهد هستم یعنی هستم حاال تو شیدا بی قیدانه می

 .هرجور راحتی باش

خطبه ای معتبر تر است زند، این پاسخ شیدا برایش از هر آیه ومحمدیاسین لبخندی عمیق می . 

تواند نادیده بگیرد، تا همین جا هم از محمدیاسینی که سرش را برای دیدن با این حال عقایدش را نمی

گرفت زیادی بودنامحرم باال نمی . 

فردا با هم بریم بیرون، یک جایی رو باید نشونت بدم و بعد اگر به توافق رسیدیم فکری به حال او  -

کنممحرمیت هم می . 

گوید: از االن گفته باشم ها من برای مهریه با گل رز و بوسه و کند و میشیدا کمی شیطنت خرج می

شمحلقه راضی نمی . 

خندد: من یک مهریه درست حسابی میخوام، خسیس بازی در نیاریسپس به حرف خودش می . 

 .چشم حاج خانم شما جون بخواه -
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مارت بزرگ درست شبیه ویالی خودشان با همان تجمالت و ظاهر شود، یک عاش میی خالهوارد خانه

 .پر زرق و برق

اش پایین تر آنان بود ولی بسیار بیشتر از آنچه هستند وانمود به وضعیت مالی حاج فتاح شوهر خاله

 .ثروتمند بودن، می کرد

 .به محض ورود به سالن زیبا به استقبالش می آید

و آرایش محوی انجام داده با دلبری سعی دارد خودش را به او چادری حریر و نازک به سر دارد 

 .نزدیک کند

 .خوش اومدی سید بذارید کمکتون کنم-

کند و او بدون اینکه سرش را باال بیاورد با لحنی سرد دستش را برای کت و کیف محمد یاسین دراز می

گوید: نه ممنونمو جدی می . 

است بوی عطر خورشت های خاله در خانه پیچیده . 

 .دست پخت خاله و بعد از آن زیبا بسیار خوش طعم و عطر است

تواند به این خوبی آشپزی کند ؟ البته بیشتر به او می آید روی گذرد یعنی شیدا هم میاز ذهنش می

 .اعصابش راه برود و با او کل کل کند

 .اصال همین تفاوت ها و شیطنت های او نظرش را جلب کرده است

های خرمان و پر کرشمه پشت سرش راه  می افتدزیبا با قدم  . 

دهدزند و سالم میبا دیدن علیرضا و یاسمین لبخندی می . 

 .خواهرش مثل همیشه یک مقنعه لبنانی به سر دارد و مانتویی با رنگ روشن پوشیده

 .علیرضا هم کت و شلوار همرنگ با شال یشمی یاسمین پوشیده

اندازدخرسندی اول از همه نگاهی به او سپس زیبا میبه احترامش می ایستند مادرش با  . 

ی اعضای خانواده را همیشه تحت سلطه دارد همه به جز مادرش زنی مقتدر و پر نفوذ است، همه

 .محمد یاسین را

درخشد و به وضوح مشخص است چه فکر ها در اش هم آنقدر ذوق زده است چشم هایش میخاله زکیه

 .سر نپرورانده

فرستد، از اینکه انتخاب همسر را کسی دیگر برایش انجام دهند نا راضی ا کالفگی بیرون مینفسش را ب

 .است
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داند قرار هم نیست این اتفاق بیفتدو می . 

ی ریختن چای به ها تب دار و نگاهی پر از امید ابتدا او را نگاه کرده، سپس به بهانهزیبا با گونه

رودآشپزخانه می . 

شودیند و با علیرضا مشغول حرف زدن مینشکنار یاسمین می  

تا پیش از نامزدی آن دو، یاسر  هم در مهمانی های خانوادگی شان حضور داشت اما بعد از دعوای 

سختی که بین مادرش و یاسر شد او برای همیشه دور خانواده مادری شان را خط کشید و به جز 

دکری خاتون و محمدحسین در هیچ مهمانی شرکت نمیخانه . 

 

رسنداش هم بعد از چند دقیقه از راه میو خانوادهمحمدحسین  . 

کندکم کم رنگ و بوی صحبت های درون مهمانی تغییر پیدا می . 

شود، خود را برای شنیدن خواستگاری مادرش از زیبا هم آماده مسئله ازدواج نکردن او که مطرح می

 .میکند

ا که ایمانت انقدر محکم و قویه درست نیست این  همه گوید: آخه پسرم شمخاله زکیه با کج خلقی می

 .سال مجرد بمونی

ی فرار از بحث خوام این موضوع رو بگم شما مراقبت از یاسمین و مادرت رو بهونهمن هر بار می

 .کردی

 .ولی پسرم نماز آدم متاهل هفتاد برابر آدم مجرد ثواب و حسنه داره
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به من و زکیه خانم که تو سن کم ازدواج کردیم، نه به جوان های االنه گوید: نهحاج فتاح با خنده می . 

گوید: آره جوان های االن از ازدواج فراری هستن، ولی آقا سید من حاج خانم ادامه حرفش را گرفته می

فرق داره این سالها به خاطر من و یاسمین نخواسته وارد زندگی مشترک بشه وگرنه پسرم همیشه 

ا و پیغمبر بودهپیرو حرف خد . 

دهد:  صد البته محمدیاسین جان اعتبار خانواده و طایفه ماستحاج فتاح تسبیح عقیقش را چرخی می . 

 .از بعد اون سفر حج هم عزت و احترامش تو بازار چند برابر شده

 .حیفه که بزرگترین سنت دین رو تا به حال به جا نیاورده

زمونه سخته هم مرد قانون باشی هم ایمانت رو حفظ کنیسپس با تملق ادامه داد: تو این دوره  . 
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گوید: محمدیاسین که تمام مدت در برابر چرب زبانی های حاج فتاح سکوت کرده بود با لحنی جدی می

درست اجرا بشه عین عدالته اما مشکل اینکه اتفاقا مرد قانون بودن یعنی مرد خدا بودن، قانون اگه 

شرعی و رشوه قانون رو دور بزنندبعضی ها سعی دارن با کاله  . 

ی کالمش به حاج فتاح است که چند ماه پیش به بهانه آزاد کردن چند بار توقیفی در گمرک به او طعنه

 .پیشنهاد رشوه داده بود

حاج فتاح که متوجه منظورش شد، از ترس آبرو ریزی بیشتر یا پریدن حرفی از دهان محمدیاسین 

کندسکوت می . 

کند منحرف شدن بحث ازدواج به مسائل کاری دلخور است، با لحنی لوند و دلبرانه سعی میزیبا که  از 

تونید برای من توی دادگستری کاری نظر محمدیاسین را به خود جلب کند: راستی آقا یاسین شما می

 .پیدا کنید؟ امسال دیگه فوق لیسانسم رو هم گرفتم و باید برم دنبال کار

لیسانس مشاوره تربیتی چه گوید: تو دادگاه به فوقپرد میمیان حرفش میعلیرضا خنده کنان به 

 !نیازه؟

 .تو بشین آشپزیت رو درست کن پس فردا مثل نهار ظهر برنج شفته کته جلوی شوهرت نذاری

گوید: اتفاقا تو بخش دادگاه کودکان و دادگاه خانواده نیاز به مشاوره بدون هیچ قصدی می محمدیاسین

کنم با مسئول اون قسمت اگه آمادگی داشتی بیای سر کارست، صحبت میتربیتی ه . 

داند، ارتباطی که از دید خانواده ها زیبا این حرف محمد یاسین را چراغ سبزی برای شروع ارتباط می

 .پذیرفته شده هم بود

لحنی محکم و گیرد، محمدیاسین کالفه از بحث پیش آمده با خاله زکیه باز هم صحبت ازدواج را پیش می

کنم، بعد از اون خودم ی بخت ازدواج نمیگوید: من تا بعد ازدواج یاسمین و رفتنش خونهجدی می

 .تصمیمم برای ازدواج رو بهتون اطالع میدم

کنند، اما نگاه سنگینشان تا پایان مهمانی روی حاج خانم و خاله زکیه با شنیدن این حرف سکوت می

مدیاسین با این حرفش اشتباه بزرگی را مرتکب شده باشدماند، گویی محمحمدیاسین می . 

 .مهمانی بیشتر برای هماهنگی تکیه عزاداری برگزار شده بود 

کردندمحمد حسین، علیرضا و حاج فتاح دور هم نشسته و برنامه ریزی های مختلف را دوره می . 
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دت را حتی یک تماس هم با شیدا نگرفته از آخرین دیدارشان گذشته و محمدیاسین تمام این م یک هفته

 .است
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خواهد وانمود کند این رفتار محمدیاسین برایش اهمیتی نداردای مییه طرز احمقانه . 

کار و مشغله را با او ترجیح داده کمی توپ  کرد که محمدیاسینولی وقتی در خلوت به این فکر می

زدشد و اشک به چشمش نیشتر میدرون گلویش متورم می . 

دلش میخواست بر سر خودش فریاد بزند، که چرا آنقدر زود دلبسته شده و افسار دلش را به مردی 

 .همچون محمدیاسین سپرده

 .مردی که ابراز عالقه هایش خشک است اما لحنش نرم

کندرود ولی همان شیدا گفتنش قند در دلش آب میقربان صدقه نمی . 

مس نکرده ولی با نگاهش بار ها نوازشش دادهمردی که در تمام این مدت حتی دستش را ل . 

 .محمدحسین مرد عجیبی بود، حداقل برای شیدا

 .هیچ کدام از مرد های اطرافش را همانند او ندیده بود

 .و همین تفاوت ها او را برای شیدا بخصوص کرده و اینگونه او را وابسته یا دلبسته کرده بود

 

خانواده خورده و حاال یک گوشه نشسته استبی حوصله نهار را کنار اعضای  . 

ی شان بود و مادرش علت کالفگی شیدا را به حضور شهاب ربط داده و از آن روز شهاب مهمان خانه

 .اینکه دختر و پسرش این گونه از هم دیگر دلخوری هستند به شدت ناراحت بود

ن سونوگرافی جنسیت رفتی؟گوید: ریحاشیرین در حالی که لپ تاپش را روی پا گذاشته است می ! 

دهدریحانه که شش ماهه باردار است با ذوق عکس سونوگرافی را نشان شیرین می . 

 !شیدا توجهش به آن ها جلب شده می پرسد: خب جنسیت بچه چیه؟

خورد، مدتها بود شیدا او را مخاطب قرار نداده و با او قهر استریحانه کمی جا می . 

 .جنسیتش پسره -

گوید: الهی قربونش بره عمهزند شیرین با ذوق میشیدا برق میچشم های  . 

آید مدتی است خواهرانش مخصوصا شیدا از او دلخوری دارند شهاب از ذوق خواهر هایش به وجد می

آید نسبت به او ابراز عالقه کنندو کم پیش می . 

 .خودش هم متوجه اشتباهش شده و شرمنده آن دوست

هرش و از آن طرف بر باد دادن اموال پدری که حق آن دو هم بوده جرم نا شراکت با شوهر سابق خوا

 .بخشودنی بود
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با لبخند نگاهی به ریحانه می اندازد، ریحانه هم دستش را روی شکمش گذاشته کنار گوش دختر ها 

شیدگوید: بچه گاهی لگد میزنه دستتون رو بذارید روی شکمم متوجه میمی . 

شودکم قلمبه ریحانه گذاشته و منتظر لگد میشیرین با ذوق دست روی ش . 

 .از آن طرف شیدا هم تمام غمش را فراموش کرده و منتظر حرکت فرزند شهاب است

گوید: خدا خورد و با ذوق میبا حس لگد کوچک زیر پوست ریحانه شیرین مثل برق گرفته ها تکانی می

 .جون ببین چی حس کردم شیدا عین نبض ولی محکم تر

شودخواهد خودش هم شکم ریحانه را لمس کند که صدای موبایلش بلند مییشیدا م . 

بردبا دیدن اسم محمدیاسین روی صفحه موبایل با عجله جمع را ترک کرده و به حیاط پناه می . 
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پیچد: سالم شیدا  بانوصدای خسته و گرمش در گوشی تلفن می . 

 

ید یا در جواب شیدا بانوی او جانم بگویددانست از ناراحتی و دلخوریش بگوشیدا نمی . 

گوید: سالمبا صدایی سرد می . 

 

دهد، حق دارد دلخور باشد اش را ماساژ میشود، چشم های خستهمحمدیاسین متوجه دلخوری شیدا می

شود او را به حال خود رها کرده و تماسی با او نداشته استای مییک هفته . 

 

گت هستم؟شیدا خانم میدونی خیلی دلتن - ! 

گوید: از احوال پرسی هات معلومهزند و میشیدا پوزخندی می . 

کشد، میتواند حدس بزند که االن چشم های مشکی کشیده شیدا تا دلش برای ناز کردن های شیدا پر می

 .چه حد دلخور است

 

مواجش فرو کشید، سرش را درون موهای بلند و خواست شیدا اینجا بود تا او را در آغوش میدلش می

برد و از عطر موهایش می بلعیدمی .  

توانست یک خواب آرام را تجربه کندآنگاه بعد یک هفته بی خوابی می . 
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گوید: یک هفته دانست چه بر دل محمدیاسین می آورد میشیدا با صدایی بغض دار که خودش هم نمی

 .است نه بهم زنگ زدی نه جواب زنگ هام رو دادی

  

گویدبندد و از فکر در آغوش کشیدن شیدا استغفرهللا میچشم هایش را می : 

 .اینجوری دلخور نباش خانوم به خدا درگیر بودم

ای نداشتماز آخرین باری که هم دیگه رو دیدیم تا االن انگار برای من صد سال گذشته ولی چاره . 

ای که به گردنم هستمسئولیت چندین و چند ساله . 

که سر محرم و نامحرم با هم بحث کردیم تو دلخور شدی برای همین بهم  ایمن فکر کردم اون دفعه -

 .زنگ نزدی

 .محمدیاسین منم توی زندگی تو حق دارم، نباید اینطور منو نادیده بگیری

 

غر زدن های این دختر هم شیرینه» کندنشیند و پیش خود اعتراف میلبخندی روی لبش می  » 

کردمزی میریحق داری بانو، من باید برنامه - . 

 خب حاال چی انقدر مشغولت کرده بود که همه چیز رو فراموش کردی؟ -

 

 .شنبه اول ماهه ما هم مثل هر سال تکیه عزا داریم -

خواد امسال تو مراسم ما شرکت کنیدلم می . 

زند، دوست داشت محمدیاسین را در قالب یک مرد هیئتی هم ببیندشیدا لبخندی می . 

فرستادیاشتی دلیل نمیشه اصال بهم زنگ نزنی حتی یک پیغام کوتاه میخب هزارم مشغله د -  

ام کاش تو بودی تا کنارت خستگی هام رو از یاد ببرمحق با شماست گفتم که، شیدا خیلی خسته - . 

 .شیدا هم در دل نالید: آخ که منم همین حس رو دارم

دل سپرده بودندهر دو زودتر از آنکه منطق برایشان تصمیم بگیرد گوش به حرف  . 

 .اصال اگر به منطق بود که شیدا هرگز نمی پذیرفت همسر محمدیاسین شود

ی زمین و آسمان بود با اومردی که تفاوتش فاصله . 

گوید: پشت خطی شیدا؟شود محمدیاسین میسکوت که طوالنی می  

شنومگوید: میکشد و میشیدا از پر و بال دادن به افکارش دست می . 
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دلم میخواد جدی تر خیلی جدی تر از االن به رابطه بینمون فکر کنی آخر محرم - . 

 شاید نیاز باشه خانواده ها رو هم در جریان بگذاریم

شود،  چه خوب که او برای محمدیاسین جدی بودلبخندی نم نم روی لبانش شکفته می ! 
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وی پیراهنش پوشیدهیک پیراهن بلند مشکی به تن دارد و مانتوی جلو باز یقه آبشاری ر . 

 .موهایش را آزادانه روی شانه رها کرده و شال مشکی روی سرش انداخته است

 .الک و سایه چشم مشکی و رژ لبی بادمجانی روی لبش زده

 .مادر و زن عمویش هم با چادر جلوی در ایستادند

 . هر دو از اینکه شیدا قرار است همراهشان به مراسم بیاید متعجب هستند

رونداشین عمو محمودش به ویالی محمدیاسین میبا م . 

 .ویال حاال شبیه به یک حسینیه شده است

 .دور تا دور آن را داربست زدند و پارچه های بلند عزا داری به دیوار آن نصب است

اش در آن پیراهن مشکی ابهت و مردانگی محمد یاسین باالی سر دیگ ها ایستاده، هیکل چهارشانه

کرده استبیشتری پیدا  . 

 .ته ریشش هم کمی بلند تر از همیشه شده و ابروهایش را از شدت خستگی بهم پیوست داده

بیند، که در دور ترین نقطه حیاط ایستاده در و تمام ریزد وقتی او را میقلب شیدا در سینه فرو می

 .حواسش را به کار ها سپرده

ید: حتی خستگی هات هم جذابهگواش را خشن و جدی کرده، شیدا با خود میاخم چهره  . 

شودو خودش از اینکه تا به این حد شیفته او شده متعجب می . 

کندی دیگری از حیاط زیبا در کنار مادرش نشسته و با تفاخر به دیگر دختران مجلس نگاه میگوشه . 

این حس اش او را عروس گلم صدا زد و چشم اکثر مهمان ها به سمت او خیره شد ای که خالهاز لحظه

 .دو برابر شد

رسیددید، حسرت و آرزویی که به زودی به آن میاو حاال خود را عروس خانواده حسینی می . 

کندی بعضی از زنان مجلس روی شیدا سنگینی میبا ورود شیدا به زنانه نگاه خیره . 
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ر او زند و به عمد به صدر مجلس رفته و بدون آنکه زیبا را بشناسد کناپوزخندی روی لب می

نشیندمی . 

 .مادر و زن عمویش هم در کنارش جا میگردند

زند: مادر کاش چادر سر کرده بودیمادرش زیر گوشش پچ می . 

گوید: اوال فقط من اینجا مانتویی نیستم، دوم از ریا کاری خوشم نمیادشیدا می . 

امام حسینزند: معلوم نیست یک عده اومدن عروسی یا عزاداری زیبا زیر گوش مادرش پچ می . 

رسدصدایش با وجود آهسته بودن به گوش شیدا می . 

اندازدکند میکشد و نگاهی خیره به دخترک چادری که غرور از چشمانش تراوش میابرو در هم می . 

 .چشم های سبزش در صورت گرد و تپلش جلوه زیبایی دارد

 .لب های کوچک و باریک و ابرو های پر و دخترانه

روند پچ پچ خانم هاینبر میروحانی که باالی م  

برد و مشغول چت کردن با دوستش زیبا با شروع صحبت روحانی سرش را درون گوشی فرو می

 .میشود

اعظم دوستش که یک دختر مذهبی درست شبیه خود زیباست و در جریان عالقه زیبا به محمدیاسین 

 .است

د، نگاه شیدا اتفاقی روی متن پیام گویدر طول چت زیبا از آرزویش برای نحوه برگزاری عروسی می

 .می افتد

گوید: بعضیا معلوم نیست اومدن عزاداری امام حسین یا چت زند و زیر گوش زیبا میپوزخندی می

 .کردن با گوشی

 .سپس در برابر نگاه بهت زده زیبا پوزخندی زده و ابرو باال می اندازد

کندزیبا با حرص چادرش را درون دستش مچاله می . 

شناخته حاال وحشت آن را همان لحظه یاسمین با عجله به سمت آن ها می آید او که از قبل شیدا را می

 .دارد زیبا نیز متوجه حضور او در زندگی برادرش بشود

تواند بی خیال بنشیند و نگاه کندهرچند قسم خورده بود در این مورد دخالتی نکند ولی باز نمی  ... 
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گیرد و با جواب ندادن او زیر لب ه شده است، برای بار هزارم شماره محمدیاسر را میمحمدیاسین کالف

شودی گفته و به صفحه گوشی موبایلش خیره میبا حرص ال الهه الی هللا . 

پرسد: چی شده سید چرا کشتی هات غرق محمدحسین به سراغش رفته و متعجب از رفتار برادرش می

 !شدن؟

ده، بهش میگم با ما قهری با امام حسین که قهر نیستی پاشو بیا هام رو نمیمحمدیاسر جواب تلفن  -

 .ویال، باز هم قبول نمیکنه از خر شیطون پا بشه

چی بگم داداش؟ حاج خانم اشتباه کرد تو روی این پسر ایستاد، مخصوصا اینکه یتیمه عمه شیرین  -

 .خدا بیامرزه

گیرداز برادر بزرگتر می کشد و درمانده نگاهمحمدیاسین آه عمیقی می . 

 

کردرفت و با او صحبت جدی میباز هم باید به آپارتمان شخصی محمدیاسر می . 

 .عدم حضورش در مراسم سخت بود، مخصوصا برای محمدیاسین که همیشه او را در کنار خود داشت

شوندبا آمدن مداح محمدیاسین و محمدحسین به اتفاق یک دیگر وارد مراسم می . 

ها خاموش است و پرده ای میان قسمت زنانه و مردانه را پوشش قرار گرفتهالمپ  . 

کنند سینه زدنآورند و شروع میبا شروع روضه خوانی جوان تر ها هم لباس خودشان را در می . 

 .شیدا از گوشه پرده به دنبال محمدیاسین میگردد

زندبا دیدن او کنار برادرش چشم هایش برق می . 

ایستاده بود و آرام سینه می زدیک گوشه  . 

شود، یعنی چه چیز این مرد را این طور کالفه کرده است؟از نگاه ناراحتش دلگیر می ! 

 

گوید: مامان نگاه زند و رو به مادرش میکشد و با دیدن محمدیاسین لبخندی عمیق میزیبا گردن می

یدهمحمدیاسین همون پیراهن مشکی که براش قبل محرم خریدم رو پوش . 

تونم محمد رو مثل موم تو دهد: من که بهتون گفتم کم کم میسپس با غرور ابرو باال انداخته و ادامه می

 .دستم بگیرم

ریزد با شنیدن حرف های زیباشوند و قبلش درون سینه فرو میگوش های شیدا تیز می . 

یاسمین و محمدیاسین که گوید: زکیه خانم سری در جواب دخترش تکان داده و با صدایی آرام تر می

بیان تو خانواده ما دیگه اوضاع بر وفق مراده دخترم، اون وقت هرچقدر دلمون خواست میتونیم از 

علی خان که ارث رسیده به این برادر ها استفاده کنیمثروت بی پایان محمد . 
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میخوای کسی  کند: هیس ساکت مامانشود اشاره میزیبا به یاسمین که با سینی چای نزدیک آنها می

 !بشنوه حرف هامون رو؟

ای صورت گرد همان زند این دخترک چشم گربهشود و حدس میشیدا خیلی زود متوجه اصل ماجرا می

ی محمدیاسین باشدی شیرینی خوردهدختر خاله . 

تونید جلوی خودتون رو گوید: انقدر حرصتون زیاده نمیپوزخندی در دل حواله آن ها کرده و می

 ...بگیرید
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مادر و زن عمویش جلو تر رفته بودند، این موقع سال خیابان ها شلوغ بود و اکثرا تا دیر وقت در 

دادندخیابان ها نذری می . 

 .شیدا دلش نمی آمد بدون دیدن محمدیاسین آنجا را ترک کند

  

 تقریباً تعدادی از جوانان هیئت هم مانده بودند تا کار ها را انجام دهند

 .محمدیاسین یک گوشه ایستاده و از نبود محمدیاسر کالفه و عصبی است

گوید: پسرک تخس زبون نفهمکوبد و زیر لب مینوک کفشش را به سنگریزه های زمین می . 

گوید: کی تخس و زبون نفهمه؟شنود که میصدای شیدا را پشت سرش می ! 

ای دلبرانه به پا مشکی در حالی که چهره گردد، با دیدنش در آن لباس سر تابا سرعت به طرفش برمی

ریزدخود گرفته، قلبش در سینه فرو می . 

کندنگاه چند جوان کم سن و سال را روی شیدا حس می . 

گوید: بفرمایید تو ماشین با هم صحبت کنیمبا جدیت می . 

رک است ای از حیاط پشت درختان بلند سرو پاسپس با عجله شیدا را به سمت ماشینش که پشت گوشه

بردمی . 

کندکند این حرکت را به نوعی پنهان کاری او از خانواده اش برداشت مینگاهش می شیدا با ناراحتی . 

 .ولی محمد یاسین تنها در این فکر است که نگاه کنجکاو و البته معنا دار جوانان روی او نباشد

عجله داری نگرانی دختر خاله جانت تو گوید: انقدر شوند شیدا با لحنی دلخور میوقتی سوار ماشین می

 رو ببینه یا خواهرت ؟
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دهد: با این تیپ و قیافه شما کند و سری تکان میمحمدیاسین ابتدا با تعجب سپس تأسف نگاهش می

 .نگران نگاه هیز جوان های جلوی در بودم

 !این چه مدل لباس پوشیدنه؟! تو که همه موهات رو ریختی بیرون

اندازد، زیر لب کوتاه شیدا که مچ پای سفیدش را سخاوتمندانه نمایان کرده می نگاهش روی ساپورت

بردگوید و دستش را درون موهایش فرو مینچی می . 

زند چه برسد به او که تماماً عاشق این زن است با دیدن مچ پایش افکار هوس آلود به سرش می

 !جوانان غریبه و هوس باز

کم آورده و نمی تواند مانند اوایل بی خیال تیپ و قیافه شیدا شودکند در این یک مورد احساس می . 

 .مخصوصا اینکه وقتی خودش هم برای شیدا نا محرم است

 

شودخواهد از پوشش خودش دفاع کند که متوجه نگاه کالفه و خشمگین محمدیاسین میشیدا می . 

فه و خشمگین ندیده استبه غیر از آن روزی که مرد عرب مزاحمش شده بود او را اینچنین کال . 

 

 .محمد یاسین من و تو با هم توافق کردیم که هر کدوم نحوه زندگی و عقاید خودمون رو داشته باشیم -

 

و بازوی شیدا را از روی لباسش چنگ زده و او را به سمت خودش آورد محمدیاسین تاب نمی

ندارد و شیدا بی قیدانه هر چه سهم  کشاند، خشمگین است از اینکه او را تمام و کمال برای خودشمی

 .اوست برای دیدن و عشق ورزیدن را به نمایش غریبه ها گذاشته

برد و سرش را با خشونت نزدیک صورت محمدیاسین دستش را درون موج موهای شیدا فرو می

 .خودش آورده و با ولع از عطر موهایش می بلعد

چون ماهی که از آب بیرون افتاده باز و بسته شیدا بهت زده از حرکت محمدیاسین لب هایش را هم

کندمی . 

 

ترسونیگوید: محمدیاسین داری منو میسپس با صدایی وحشت زده و لرزان می . 

کشدمحمد یاسین به یک باره فشار دستش را از روی سر شیدا برداشته و خودش را عقب می . 

کشد، بلکه عطر هوس انگیز موهای میچند باری با خشم روی فرمان ماشین کوبیده و نفس عمیق 

اش برودشیدا از زیر بینی . 

 .استغفرهللا ربی و اتوب علیه، تو شیطانی شیدا به خدا خود شیطانی -
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 .همه ارج و قرب امشبم رو دود کردی لعنتی

شیدا دلخور از رفتار محمدیاسین که هوس خودش را به پای شیطان بودن شیدا گذاشته است، دستگیره 

شودکشد که باز هم او مانع میین را میدر ماش . 

خوردزند، نگاهش روی ناخن های مشکی رنگ و مرتب شیدا چرخ میاین بار دست شیدا را چنگ می . 

شود برای بوسیدن دستان سفید و ظریف شیدا و از کند، وسوسه میزمان دو حس او را اسیر میهم

ز جا بکند تا چشم کسی به آن نیافتهخواهد با حرص تک تک آن ناخن ها را اطرفی دلش می . 

 همین حس را هم در برابر موهایش دارد،
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گر را از دید نا محرمان پنهان کنددلش میخواهد آن تار های فتنه . 

کرد تا آن همه لوندی در میانشان النه نکرده باشدی آن ها را کوتاه میاصال کاش همه . 

بینی از آدمی همچون محمدیاسین شود، این رفتار غیرقابل پیشمیشیدا متعجب به محمدیاسین خیره 

 !بعید است

دانست تیپ و قیافه شیدا و نوع پوشش و آرایشش چیست؟مگر او از قبل تر ها نمی ! 

 با کی اومدی؟ -

 عموم -

 .چرا تنهایی االن پس -

متعصب و بی رحم شده خواسته تنها قدم بزند و به خانه برگردد، محمدیاسین امشب ترسید بگوید می

ترساندبود و این شیدا را می . 

خواستم با اسنپ برگردم، عمو عجله داشت زودتر ترس راه یافته به دلش صدایش را می لرزاند: می

 .بره

کشد، این مرد امشب پی بهانه بود برای انفجارش: با اسنپ این وقت از شب؟! با حرص ابرو در هم می

رست کردی؟اون هم با این سر وضعی که د  

دزددشیدا با نگاهی ترسیده سر تکان میدهد و سریع چشم می . 

محمدیاسین با حرص به موهای بلند و لخت شیدا که پشت کمرش چون آبشار پریشان افتاده نگاه  .

کندمی . 

کندپیچاند و زیر شال شیدا مخفی شان میبرد و دور هم میبی اختیار دستش را بین آن ها فرو می . 
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اش شیدا را ترساندهبینی نشدهشود تند رفته و با حرکات پیشکند، متوجه میش را جمع میشیدا خود . 

کند، تنها ماندن بیشترشان عاقبت خوبی ندارد باید هرچه زودتر او را به خانه نفسش را کالفه فوت می

 .می رساند

 .باش تو ماشین تا بیام -

سپارد و با عجله به ،  کارها را به علیرضا میرودشود و به سمت خانه میسپس با عجله پیاده می

گرددسمت ماشین برمی . 

ی جواب پس دادن به زیبا و مادرش را ندارد وقتش نرسیده است حقیقت را به آنها بگوید، حوصله

خواهد تا پایان ماه محرم صبر کندمی . 

ای همه چیز را از فاصلهزند، غافل از اینکه دو چشم گریان به سمت ماشین رفته با عجله استارت می

 .نزدیک شاهد است

کنددر طول راه شیدا سکوت می . 

گاهی این هراس را دارد که چگونه باید قسمتی از گذشته نحسش را برای محمدیاسین با تعصبات 

 .خاصی که دارد بگوید

را  تواند به توصیه روانشناسش هرگز آن ماجراهرچند اثری از آن شب شوم در جسم او نمانده و می

اش روزی همه چیز را لو خواهد دادجایی بازگو نکند، ولی مطمئن بود روح رنجیده . 

دانست واکنش محمدیاسین در مقصر آن ماجرا نبود ولی خودش را همیشه کثیف و نجس میدید، نمی 

 !مواجهه با او چه خواهد بود؟! آیا همچنان او را خواهد خواست؟

می ایستد، تمایل زیادی دارد دست شیدا را بگیرد و ببوسد، ولی  رسند محمدیاسینجلوی در خانه که می

شودبا سرعت شیطان را لعنت کرده و از شیدا جدا می . 

گوید: ای باال انداخته در دل میشیدا متعجب از رفتار های غیر طبیعی و کالفه کننده محمدیاسین شانه

دهخب به درک همینجوری اسکل بمون خدا هم شفا نمی . 

داند دو چشم کنجکاو در فاصله کمی از او ایستاده و شاهد پیاده شدن او از ماشین محمدیاسین میشیدا ن

 .هستند
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شودکند پا به درون خانه بگذارد با دیدن شهاب و مسعود کمی دستپاچه میهمین که قصد می . 

 .اخم های شهاب در هم فرو رفته و جدی ترین حالت صورتش را دارد

عمویش هم با یک پوزخند اعصاب خورد کن دوش به دوش شهاب ایستاده استمسعود پسر  . 
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قبلتر ها که دختر بی دست و پایی بود ضرب دست برادرش شهاب را چشیده بود ولی حاال اوضاع فرق 

کردمی . 

گذارد شهاب برایش شاخ و شانه بکشداو دیگر آن شیدای گذشته نبود و نمی . 

گوید: اون نره خری که از ماشینش پیاده شدی کی بود؟و میشهاب با جدیت مقابلش ایستاده   

خواد باشه ربطش به تو چیه؟گوید: هر کسی میآورد با بی تفاوتی میکم نمی ! 

اندازد: ربطش آبروی ماست دختر عموساید و مسعود خودش را جلو میشهاب دندان بهم می . 

خواد شیدا رو ببینهگفت میمی کشید وربطش اون مردکی که دو ساعت پیش اینجا نعره می . 

زده؟با شنیدن این حرف برق از نگاه محقش می پرد، کدام مردکی اینجا نعره می  

خورد، وحید ربانی استای که در ذهنش چراغ میتنها گزینه . 

ی شان آمده باشدبعید نیست تا دم در خانه . 

شینش پیاده شدی؟پرسد: کی بود اینکه از ماشود و میشهاب متوجه گیجی شیدا می  

 .اون پسرک سر شبی یک سانتافه شاسی بلند داشت این دویست و شش داره

ی شان پیش آمدهشود حدسش درست بوده و وحید تا آبرو ریزی جلوی در خانهخیلی سریع متوجه می . 

با وجود کاری که وحید کرده بود صالح دید با شهاب مسامحه کند، پدرش سر کار  است، از عمویش 

بری نیستهم خ . 

زند درون چشم های شهاب، حیف وقت چزاندن نبود وگرنه حرف ها در آستین داشت برای این زل می

 .برادر تازه از خواب غفلت بیدار شده

خواد بعد محرم بیاد با بابا حرف بزنهبا محمدیاسین حسینی بودم، خواستگارمه، می - ... 

داشتنش است یا اینکه طرف مقابل محمدیاسین است؟داند از خواستگار خورد، شیدا نمیمسعود جا می ! 

گیرد: با پسر سید محمدعلی؟ همون که اول راسته پارچه فروش ها یک جوابش را خیلی زود می

 فروشگاه دو طبقه داره؟

شناسی؟کند: میشهاب رو به مسعود می ! 

گوید: دختر عمو ضربه به سرت خورده؟مسعود با ناباوری می  

شودکشد و شیدا تازه متوجه کبودی پای چشم برادرش میمیشهاب ابرو در هم  . 

تند رفته بود نه؟! شهاب اگر یک بار او را زده بود، یک بار هم در ماجرای طالقش پشت رامین را 

 .گرفته بود در عوض هزار بار پشتیبانی شیدا را کرده بود
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چربید و دلش شیدا را چرکین سال برادرانه هایش  ۳۰ولی خب تلخی آن دو بار نابرادری کردنش به 

 .کرد

تو سفر حج با هم همکاروانی بودیم، بعد اون ماجرا تا االن ارتباط داریم، بعد محرم اگه همه چیز  -

 .درست باشه میاد خواستگاری

زند که شیدا میفهمد پیامش این است که دلم آرام گرفتهنگاه شهاب برقی می ! 

پرسد: این وحید ربانی کیه که انقدر راحت خواهر منو تهدید میبا این حال با همان اخم های درهم 

کنهمی . 

گوید: یک مزاحم بی پدر و مادرشیدا می . 

سپارم بچه ها دمش را بچینندگوید: میمسعود با جدیت بدون آنکه به شیدا نگاه کند می . 

رودسپس دستی روی شانه شهاب گذاشته و از کنارشان می . 

 حرف بزنیم؟ -

گمدهد: امشب نه فردا توی موقعیت بهتر همه چیز رو برات میاب میشیدا جو . 

گیرد و چون آمادگی ندارد کمی تلو تلو میخوردخواهد از کنار شهاب بگذرد که مچ دستش را میمی . 

ای پوشیده و مثل همیشه خوش تیپ رسد، یک پیراهن چهارخانه سرمهسرش را سینه برادرش می

 .است

شود، کال شهاب بعد از آزادی از دوزد که متوجه برق اشک در نگاهش میمیمنتظر به شهاب چشم 

 .بازداشگاه آدم دیگری شده بود

اون روزی که جواب سونوگرافی ریحانه گفت بچه پسره صد هزار بار خدا رو شکر کردم شیدا، نه  -

 .اینکه فکر این باشم که پسر ارزشش از دختر بیشتره یا جنسیت قوی تره نه

فقط خوشحال شدم که آدم بی لیاقتی مثل من که یک بار با برادر بودنش به « کشید و ادامه دادآهی  »

 .زندگی خواهرش گند زده، قرار نیست پدر یک دختر معصوم بشه

 .قرار نیست خدا انتقام چشم بستنش روی بغضی مسائل رو از دخترش بگیره

ن منتظرم بیفته وسط زندگیمشیدا خیلی میترسم از چوب خدایی که میگن صدا نداره و م . 

ریختم و نشستم و اشک مینالد: حاال به یادت افتاده برادر من؟ آن روز ها که کنج اتاق میدر دلش می

دادی برای رامین جانت یاد چوب خدا نبودی؟تو سینه چاک می  

 !بد نبود اگر روی زخمت نمک بپاشم؟

 !اصال چه طور حاال یاد آن روزها افتادی؟
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ها نشیند، رامین حتماً لب باز کرده بود، امکان اینکه شهاب حاال بعد مدتبر تیغه کمرش میعرق سرد 

 !به بی گناهیش در طالق از رامین پی برده باشد همین بود

 .دوست ندارد کسی از آن شب شوم با خبر شود، دوست ندارد غرورش در برابر دیگران شکسته شود
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ندارد، از طرفی شهاب هم روی نگاه کردن به چشمان خواهرش را  جرأت پرسیدن سوال ازشهاب را

 .نداشت

داند برادرش بعد از شنیدن اعترافات رامین به چه حال و روزی افتادهنمی  . 

امشب آمده بود تا از خود شیدا حقیقت را بپرسد ولی وقتی با مزاحمی به نام وحید برخورد کرد و درگیر 

 .شد دیگر سوالی از او نپرسید

 این پسره وحید مشکلی که ایجاد نکرده؟ -

 .نگاهش غمگین است گویا هر دو عزادار یک حادثه بودند

 .نه سر یک مهمونی با من آشنا شد، حاال گیر سه پیچ کرده که با من دوست بشه -

گوید: غلط کرده، پدرش رو در میارمشهاب با دندان های چفت شده می . 

 . خودم از پسش بر میام، مثل همیشه -

گیردگوید و راه خانه را پیش میاین را می . 

دهد به دیوارشهاب یک گوشه با کمری شکسته تکیه می . 

خورد، وقتی امروز صبح سر میز صبحانه صحبت از رفتن هنوزم صدای رامین در سرش پیچ می

و « بدانمشیدا خواهرت ارزشش بیشتر از آن بود که قدر » مستانه نامزد رامین شد و رامین گفته بود 

 .بحث میان رامین و شهاب باال گرفت

خواست بداند چه شده شهابی که در تمام مدت جدایی خواهرش از رامین جانب رامین را گرفته بود، می

خواست بدانم این شیدای با ارزش به چه جرمی که رامین ارزش شیدا را باال تر از مستانه دانسته و می

ک شدتهمت خرابی خورد و توسط شوهرش تر . 

ای گویا همان جمله رامین برای شهابی که سالها مانند کبک سرش را در برف فرو برده بود حکم جرقه

 .بر خرمن کاه را داشت

شد و حقیقت را از زیر زبانش بیرون کند، کاش صبح آنقدر پا پیچ رامین نمیاما حاال آرزو می

کشیدنمی . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

ان و بی لیاقتی باشد که بعد از شرکت در یک گذاشت در ذهنش شیدا همان دختر خوش گذرکاش می

گذاردمهمانی همراه شوهرش دلش برای دوست شوهرش رفته و بنای ناسازگاری می . 

 !کاش نمی شنید به خواهرش چه گذشته؟! کاش از آن شب شوم نمی پرسید

شدکاش یک شبه پیش خودش منفورترین آدم دنیا نمی . 

فته، به خواهرش تهمت زده بود و حاال حس میکرد از خود شهابی که با اطمینان پشت رامین را گر

 .لجنش بیشتر از هر کسی متنفر است

 

دهد، سمیرا با چشمان خیس یک گوشه نشسته و بافتنی مسعود با بدخلقی روی صندلی خانه لم می

بافدمی . 

روی خواست از شر این زندگی سرد و یخ زده خالص شود ولی سایه رقیبی قدر خیلی زود دلش می

کشداش خط میآرزو های تازه جوانه زده . 

 .اسمش کافی است تا بدانم در برابر او شانسی ندارد، تازه با وجدانش کنار آمده و دل به او بسته بود

اش خواستگاری چون محمدیاسین حسینی دارد، مردی معتبر و با اما امشب شنید که دختر مورد عالقه

 .اصل و نسب

آدمی چون او دست روی دختری مانند شیدا که هم مطلقه است هم دختری هرچند برایش عجیب است 

گذاشتقید بند است دل ببندد ولی آنچه دیده بود و حرف شیدا بعد آن جای شکی باقی نمیآزاد و بی . 

گوید: چیه یارت زده سمیرا که تمام مدت با سکوت ناظر چهره پژمرده مسعود است با نیشخندی تلخ می

نقدر پکری؟تو برجکت که ا  

گوید: چیه هوس مشت و لگد کردی که زبون در آوردی؟دستش را مشت کرده با تلخی می ! 

 .نگاه خون بارش دل سمیرا را می لرزاند، گویا مسعود مقابلش مثل همیشه نیست

نشیندای میکشد و در گوشهکند این بار با ترس عقب میبر خالف همیشه که یکی به دو می . 

شد؟داد، گناهش چه بود که مادر نمیسوزد، نباید آنقدر آزارش میمیرا میدل مسعود برای س ! 
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کنه سمیرا با من بحث نکن امشبگوید: سرم درد میبا لحن مالیم تری می . 

 .سمیرا مغموم و بی توجه به مسعود نگاهش را می دزدد
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آقا تهماسب  صحبت کند، ممکن گذرد، سری به راسته پارچه فروشان برود و با حاج از ذهن مسعود می

 .بود شیدا دروغ گفته باشد و بخواهد آبرو ریزی جدیدی به بار بیاورد

 

برد و سر روی بالشت نگذاشته به خواب خسته است، بعد رساندن شیدا مستقیم به اتاقش پناه می  

رودعمیقی فرو می . 

شودشب است که بیدار می کرد با خستگی که دارد تا صبح یک ضرب بخوابد ولی اواسطگمان می . 

 

کندهای افتاده خواهرش نگاه میشیرین با تعجب به شانه . 

 !چیزی شده شیدا کشتی هات غرق شده؟ -

 !من نبودم اینجا چه خبر بوده؟ -

گوید: هیس مامان نفهمه شهاب رفت قائله رو ختم دادشیرین با صدایی آرام می . 

 .نگفته بودی این پسره عاشق سینه چاکته

گوید: بس کن شیرین عاشق کجا بود طرف روانیهحوصله می بی  . 

 .فقط یک بار باهاش رفتم سر قراره حاال فاز عاشق های چندین و چند ساله رو برداشته

گیره ما رو چراغ نفتیخندد: همه رو برق میشیرین ریز می . 

 چرا به حاجی تون نمیگی پدرشو در بیاره؟

دشه، امروز رفتم تکیه عزا داریشونحاجی مون فعال درگیر کارهای خو - . 

نداد به این و اواگه بدونی چه ابهتی داشت و دستور می . 

گوید: رفتی اونجا جای کسب معنویت حسابی هیز بازی در آوردیشیرین می . 

 .عشق با هوس فرق داره شیرینی جون، من با عشق نگاهش میکردم نه هوس که هیز بازی بشه -

گوید: پس حسابی حاجی روی شما تاثیر گذاشتهکند و با تمسخر میمیشیرین لپش را باد  . 

گفتی گروه خونیم نمیخوره به این بحث هاگی، قبال میاز عشق و معنویت می . 

خوره، ولی عشق رو باید حس کنی ام به این خرافات و مسخره بازی ها نمیهنوزم میگم گروه خونی -

 .تا بهش ایمان پیدا کنی

 

اال عشق و حالش با شماست، محدودیت با ما، فکر نکنم بتونم عشق رو حس کنمچی بگم و - . 
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ی عاطفه جزوه بگیرمامروز بعد شلوغ کاری این پسره جلوی در خونه، شهاب اجازه نداد برم خونه . 

 .بعدم سر یک تیکه رنگ موی جلوی سرم کلی داد و قال راه انداخت

ولی از پنجره دیدم بغلت کرده بود گفتم تو رو ببینه حتماً کتک رو ازش خوردی . 

گیرد: حسودی نکن تپل خانماش را نیشگون میخندد و نوک بینیمی . 

کنن من از دسته آدمی زاد جدا شدم که کاری به کارم ندارن، ولی تو براشون هنوزم با اینا فکر می

 .ارزشی

 .همین که به جرم مطلقه بودن، از آب و نون محروم نشدم خیلیه

کنی اگه آید: الل شو شیدا، انقدر منو بابا بی غیرتیم تو فکر میزخمی شهاب از پشت سرشان میصدای 

دیم واسه خاطر مطلقه بودنته؟بهت گیر نمی ! 

شودی خود پشیمان میهمان لحظه شیدا از گفته . 
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ی ا برو خونهگوید: تو هم بیخودی مظلوم نمایی نکن، فردشهاب نگاهی جدی به شیرین انداخته و می

 .دوستت فقط حواستون باشه این پسره اومد سر راهتون زنگ بزنید به من یا مسعود

گوید: چه کسی هم مسعودزند و میشیرین نیشخندی می ! 

کنهآبجی شیدا خودش حلش می . 

گوید: البد میخواد به خواستگار جدیدش بگهدهد به چهارچوب در و میشهاب تکیه می . 

گوید: شیدا ماجرای محمدیاسین رو گفتی؟یدا انداخته و میشیرین متعجب به ش !! 

گوید: اینجا فقط من شهاب خواست حرفی بزند که مادرشان از هال به اتاق آمده و یا لحنی دلخور می

جا چه خبر بوده؟غریبه هستم انگاری؟ ماجرای این پسره چیه این  

جا بود؟اری اینشیدا با نگرانی پرسید: بابا هم وقتی وحید اومد شلوغ ک ! 

گوید: نه شماها که تکیه بودید، بابام سر کار بودشهاب سری تکان داده می . 

 .فقط من و مسعود خونه بودیم، حتی سمیرا هم نبود

خواستم بهتون بگم زودترگوید: میکشد، سپس رو به مادرش میشیدا نفسی راحت می . 

دونهشیرین هم میگوید: ولی نگفتی، ای نثارش کرده میمادرش چشم غره . 

دونم چرا برای بچه هام غریبه شدمنمی . 
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گذارد و کشد، شهاب دستش را دور بازوی مادرش حلقه کرده سرش را روی سر مادرش میآهی می

سر خود برای خودش کنم بوسد: الهی قربونت برم، خودم این شیدا خانوم رو آدم میاش را میپیشانی

 .تصمیم نگیره

نکرده به شما بگه القلی بی حیا دختره . 

زند، حق دارد دلخور باشد، مدتها گوید،  شیدا لبخندی ملیح به مادرش میجمله آخر را با کمی طنز می

 .بود دیگر آن صمیمیت گذشته را نداشتند

 

کشدی رامین، ابرو در هم میبا به صدا در آمدن گوشی موبایل شهاب و دیدن شماره . 

شودشیدا کنجکاو می دهد، نگاهگوشی را جواب نمی .  

خواهد صدای رامین را بشنود مخصوصا بعد اعتراف صبحش و خواستگاری بعد از آندلش نمی . 

فهمید، این پسرک حتی لیاقت پادویی خواهرش را ندارد، کاش هرگز با او شریک کاش زودتر می

شدنمی . 

 

مزاحمت وحید را بگوید،  شود، با محمدیاسین تماس بگیرد و ماجرایموقع خواب بارها وسوسه می

دهدشود، فکر اینکه در این ایام باری روی دوش او باشد آزارش میولی در آخر پشیمان می . 

اش را افتد، دفعه پیش هم او بود که به داداش رسیده بود، فقط کاش شمارهناگهان به یاد محمدیاسر می

 .داشت تا با او تماس بگیرد

توانست شماره یاسر را بگیرد، یا از او کمک بخواهدطور می رفت، اینباید فردا به بازار می . 

توانست به تنهایی مقابل آدمی چون وحید بیاستدنمی . 
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پرسد: با آقای حسینی کار داشتمکند و از سرباز جلوی در میچادرش را روی سرش مرتب می . 

دارید؟گوید: با جناب بازپرس کار سرباز نگاهی متعجب به او انداخته و می ! 

گوید: بلهدهد و میسرش را تکان می . 

پرسد: وقت قبلی داشتین؟سرباز می ! 

خواست فریاد بزند، من همسر آینده جناب بازپرس هستم، دهد، دلش میزیبا کالفه سرش را تکان می

داند این کارش مساوی است با انداختن خودش از چشم محمدیاسینولی می . 
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ون در جریاننبگین زیبا فتاح هستم، خودش - . 

گوید: بازپرس حسینی فعال تو جلسه هستن، گفتن شما گیرد و بعد از دقایقی میسرباز سریع تماس می

 .تو دفتر شون بشینید تا بیان

روددهد و به سمت اتاقش میزیبا سری تکان می . 

زندبا دیدن اتاق بزرگ محمدیاسین و میز  بزرگی که از جنس چوب گردو است چشم هایش برق می . 

ای از اتاق را اشغال کرده و ای دارد، یک کتاب خانه چوبی با کتاب های قانون گوشهدفتر بزرگ و ساده

ای که مقابل میز قرار دارد تا مراجع ها روی صندلی بنشینندیک دست مبل چرم قهوه . 

با گیاه یخچال کوچک کنار اتاق و جا لباسی و کمد در دو طرف میز وجود دارد و یک گلدانه بزرگ  

 .سوزنی

رودخواهد روی مبل بنشیند که، با دیدن قاب عکس روی میز به سمتش میمی . 

 

گوید: به زودی عکس اش بود، با دیدن عکس لبخندی زده و میعکسی دسته جمعی از خانواده خاله

گیرهمنم روی این میز قرار می  

. 

زندق میبا باز شدن در و دیدن قامت چهارشانه محمدیاسین چشم هایش بر . 

رسید، فعال افتد، به زودی نوبت رو به رو شدن با او هم میپوش شب گذشته میبه یاد آن دخترک خوش

کوبیدباید میخ خودش را کنار محمدیاسین محکم می . 

گوید: سالم پسر خالهکند و با لحنی پر از عشوه و لوندی میچادرش را مرتب می . 

گوید: سالم زیبا خانم. عجیبه از این طرفها؟میمحمدیاسین با صدایی جدی و پر تحکم  ! 

گوید: من حرف چند شب پیش شما درباره کار رو جدی گرفتم و اومدم تا منو به زیبا با لحنی دلخور می

 .همکارتون معرفی کنید

 !نگید که تعارف کرده بودید و شغلی برای من تو اطراف تون ندارید؟

: لعنت به دهانی که بی محل باز شود، بفرما دخترک تعارف زندمحمدیاسین در دل به خودش نهیب می

 ...مرا روی هوا قاپید و به دادگاه اومد

کردیدنه اختیار دارید، فقط کاش قبلش هماهنگ می - . 

 .بفرمایید بشینید

خواهد برایشان چای بیاوردنشیند و او از آبدارچی میزیبا روی مبل مقابل میزش می . 

گویدهای روی میز می در حین ورق زدن پرونده : 
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 .باید با مسئول زندان صحبت کنم براتون -

پرسد: زندان؟! خورد، انتظار داشت در دادگاه جایی برایش دست و پا شود با تعجب میزیبا کمی جا می

 !اونجا برای چی؟

گشتخانم عظیمی مسئول زندان نوجوانانه، چند وقت پیش دنبال یک مشاور برای اونجا می - . 

بهزیستی این منطقه هم دنبال مشاور برای مدد جو هاش بود، باید تماس بگیرم ببینم شرایط کدوم مدیر 

 .بهتره

 آمادگی کار تو همچین محیط هایی رو که دارید؟

کند، همان لحظه آبدارچی با چای به دفتر میآیداش را تر میزیبا لب های خشک شده . 

 !چه جور محیط هایی؟ -
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نی مثل زندان یا سر و کله زدن با دختر های بزهکار و بزه دیده؟محیط های خش - ! 

گوید: آقا محمدیاسین منو دست کم گرفتین هازند و با لوندی میلبخندی می . 

کند: اینطور نیست، امیدوارم خودتون رو ثابت کنیداش میمحمدیاسین نیم نگاهی سرد حواله . 

زیبا برای هر دو جا پذیرش میشودکند، با مدیریت بهزیستی و زندان هماهنگ می . 

 .فوق لیسانس روانشناسی بالینی با معدل عالی دارد و معرفی همچون محمدیاسین

شی با خانم عظیمی صحبت کردم روزای فرد باید برید زندان البته شما زیاد تو محیط زندان وارد نمی -

شکل دارنتو همون قسمت اداری هستی برای مشاوره دادن به زندانی هایی که م . 

رید بهزیستی برای مشاوره دختر های بد سرپرست بی سرپرست و فراری از خونهروزای زوج هم می . 

 .ممکنه اولش سخت باشه ولی خیلی برای آینده شغلی شما خوب و تاثیر گذاره

 

 

زیبا هزاران فکر و رویا در سرش پرورش داد، فکر اینکه محمدیاسین نگران آینده اوست و برخالف 

بردار و پدرش افکار پوسیده و سنتی ندارد و خودش برایش شغلی دست و پا کرده است آتش عشقش 

 .را تند تر میکرد
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خواست بیشتر از اینها به زیبا نزدیک شود و یا دخترک را محمدیاسین ولی پریشان است، دلش نمی

 .امیدوار کند

یم داشت بعد ماه صفر اگر همه به محض تمام شدن دهه محرم به خواستگاری شیدا می رفت و تصم

 .چیز درست پیش برود جشن عقد و عروسی شان را برگزار کند

 

 .سعی کرد تمام مدت با سردی کالمش اجازه رویا پردازی را از زیبا بگیرد

گذاشت سردی فعلی او را ولی زیبا آنقدر تحت تاثیر کمک محمدیاسین قرار گرفته بود که ذهنش نمی

 .ببیند

 

جای رفتن به خانه به گیرد بهزیبا محمدیاسین که حس بدی از این دیدار دارد تصمیم میبعد رفتن  

 .آپارتمان برادرش محمدیاسر برود

عدم حضورش در مراسم عزاداری دیشب و لج و لجبازی هایش به مذاق محمدیاسین خوش نمی آمد و 

کردباید هرچه زودتر این بازی را تمام می  . 

خواست هرچه زودتر او را ببیندرادر کوچکتر احساساتی هم شده بود و میاز طرفی دلتنگ این ب  
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  شیدا

 

ی احوالپرسی زنگ زدم و شماره او را گرفتمشماره محمدیاسر را از خاتون گرفته بودم، به بهانه . 

  اما حاال دو دل هستم که با او تماس بگیرم یا نه؟

دگی ها کم بیاورد و عقب نشینی کنددانستم وحید آدمی نیست که به این سامی . 

 

ترسیدم مسئله مهمانی و کشته شدن پرند و خواستم مسعود و یا شهاب را قاطی ماجراهایم کنم، مینمی

 .اتفاقات شوم آن شب پیش کشیده شود

کند از طرفی محمدیاسین هم مشغولیت های ذهنی زیادی دارد که مرا از گفتن حقیقت به او پشیمان می

راه این بود که از محمد یاسر کمک بخواهمبهترین  . 
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شنوم: الو بفرماییدبعد از چند بوق اشغال باالخره صدای خواب آلودش را می . 

 

 .سالم آقای حسینی شیدا هستم -

توانم حدس بزنم تعجب کرده استمی . 

 !به به شیدا خانم چه عجب انتظار تماس شما رو نداشتم -

گرفتم راستش برای کاری باهات  تماس - . 

 !چه کاری شیدا خانم؟ -

خواستم آقا یاسر، درباره همون مزاحم اون روز که باهاش درگیر شدیدازت کمک می - . 

گوید: باز هم مزاحم شده؟ به سید گفتی؟شود و میصدایش از حالت شوخ و شنگ در آمد و جدی می  

قاطی ماجرا کنمتونم برادر و پدرمم راستش روم نشد بگم آقا یاسر، از طرفی نمی - . 

خوام اول محمدیاسین شدیدا درگیر کارای هیت شده و مشکالت کارش و دادگاه رو هم داره و من نمی

 .راه اینجوری مزاحمش بشم

شناسیشما رو مثل بردار خودم دیدم و اینکه خب فکر کنم شما زبون امثال وحید رو خوب می . 

کنید دست از سرم بردارهاون روز جلوی روش در اومدی شاید اگه تهدید  . 

 

شومشود، جوری که از تماس خودم پشیمان میآن طرف خط سکوت طوالنی برقرار می . 

شنوم: خوب کردی زنگ زدی شیداسپس صدای جدیش را بعد از چند لحظه می . 

 .ناموس سید مثل ناموس خودمه، حواسم بهت هست

؟ اصأل از کجا آشنا شدید؟فقط بهم بگو ببینم این وحید آدرسش چیه کار و بارش چیه  

 

کنمکشیدم ماجرای مهمانی را برایش تعریف میبا وجود تمام خجالتی که از محمدیاسر می . 

دهد: پس اینجوری که مشخصه پسره از اون سمج های روانیهنفسش را با ناراحتی بیرون می . 

های خالفکاری باشن، اگه کنی احتماال آدم من ته توی کار پدرش رو در میارم، اینجوری که تعریف می

کنمکنم دور بر شما پیداش بشه از اون استفاده میکنم و تهدیدش میبتونم یک آتویی ازش جور می  
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گویم: دستت درد نکنه آقا یاسر خیلی ممنونم ببخشید من دارم بهت زنم و میبا خوش حالی لبخندی می

دمزحمت می . 

 

ی منه که محمدیاسینم، وقتی اون درگیر کارای هیئته وظیفهاشکال نداره شیدا خانم، تو فکر کن منم  -

 .کمکت کنم

خواهم تلفن را قطع کنم که میگوید: راستی امروز میری باشگاه؟می   

 اره چه طور مگه؟ -

کنم این آقا وحید امروز هم مزاحمت بشهمن میام جلوی در باشگاه منتظرت احساس می - . 

ش چیه؟بعد نیست ببینمش تا بفهمم حرف حساب ! 
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ی وحید پیدا شدهمانطور که محمد یاسر حدس زده بود موقع رفتن به باشگاه باز هم سر و کله . 

گیرم برای رفتن به باشگاه آماده شومساعت سه عصر است و تصمیم می . 

کنم و خودم را ی اهالی خانه خوابی هستند پاورچین پاورچین خانه را طی میزنم، همهتیپ اسپورت می

رسانمبه رخش می . 

 

بینم که برای باز کردن فروشگاه آماده رفتن استزمان با خروجم مسعود را هم میهم . 

 

گذارندزند و با نگاهی معنی دار سر تا پایم را از نظر میبا دیدنم پوزخندی می . 

 

ای بهم زدهگوید: دختر مورد عالقه حاجی حسینی چه تیپ و قیافهحتما در دلش می ! 

ام ، یک کاله نقاب دار رویش را پوشانده، و دم اسبی موهایم از پشت کاله را دم اسبی بسته موهایم 

 .بیرون آمده است

ای روی چهره دارم، آرایشی که با عرق ریختن و ورزش کردن پاک نمیشودآرایش ساده . 

بایی داردام رها بود جلوه زیمانتو و شلوار جذب مشکی رنگم با آن شال بلند سفیدی که روی شانه . 
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دهم از دیدن سر و ظاهرم تعجب کنند و با نگاه هایشان طعنه بزنندبه مسعود حق می . 

ادعای دیشبم درباره محمدیاسین که فردی معتبر و شناخته شده در بازار و محل بود، زیادی بزرگ و 

رسیددور از باور به نظر می . 

 

شومبلند میدر بین راه متوجه تعقیب شدنم توسط یک سانتافه شاسی  . 

بی کار و االف، انگار کار و زندگی نداره غرم: پسرهزیر لب می . 

 

گیرمدهم و همزمان شماره یاسر را میبه ماشین سرعت می . 

گوید: سالم شیدا طوری شده؟بعد چند بوق برداشته می ! 

 .وحید داره تعقیبم میکنه -

  !حدس میزدم بیاد کجایی االن؟ -

اندازم: نزدیک باشگاه مون هستم، یکم نگرانمابان مینگاهی به تابلوی در خی . 

آید: نترس اومدمصدای جرینگ دسته کلید از آن طرف خط می . 

 

کنم ولی صبر میکنم تا محمدیاسر شود و جلوی در باشگاه پارک میته دلم با شنیدن این حرف گرم می

 .برسد
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آفتابی اش را با ژست مخصوص خودش روی شود و عینک وحید از ماشین مدل باالیش پیاده می

 .صورتش گذاشته به سمتم می آید

کنم: باز که پیدات شد بچه پر رودست به سینه ایستاده و نگاهش می . 

گوید: تا تو رو نکشونم تو تختم دست بردار نیستمزند و میپوزخندی می . 

 .خیلی برام افت داره یک زن مطلقه منو پس بزنه

تو درد دل کردم متاسفم، چه طور نفهمیدم چه آشغالی هستی؟برای خودم که با  - ! 
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کشد را کنار زده کند، گویا این وحید یاغی وحشی که این روزها در وجودش شعله میای درنگ میلحظه

 .باشد

خواد زبونت رو کوتاه کنممن اون موقع واقعاً عاشقت بودم، ولی االن فقط دلم می - . 

شوم: آخه چرا؟! تو که کمکم کردی اون شب رو توی اون مهمونی شوم  سعی میکنم از در دوستی وارد

 نمونم سر یک بهم زدن رابطه شکل نگرفته اینجوری کینه شتری کردی؟

 .من نه نامزدت بودم نه دوست دخترت! فقط و فقط یک شب باهات هم صحبت شدم

شبیه اونی، حتی همین مدل  گوید: تو خیلیآید و میدهد، جلو تر نمینفسش را با کالفگی بیرون می

کنه هم به اون شباهت دارهحرف زدنت که آدم رو خر می . 

خورمولی من دیگه از یک سوراخ دو بار نیش نمی . 

دانم؟! ولی معلوم است این تغییر حالت هایش عادی نیست، شکم برای زند را نمیاز چه کسی حرف می

شودروانی بودن این مرد یقین می . 

ک لحظه دوست است و یک لحظه دشمن؟دانم چرا ینمی ! 

همان لحظه که در افکارم غوطه ور هستم، او خودش را به چند سانتی من رسانده دستش را دور 

کند: خوب خانم خانوما اون پسره نامزدت و عاشق سینه چاکت کو؟بازویم حلقه می ! 

تجاوز در سرم چرخ شوم و خاطرات چندش انگیز آن از برخورد دستش را بازویم مور مور می

خوردمی . 

کندزنم رنگم پریده و پوستم  به گچ دیوار دهن کجی میحدس می . 

آورندزند و بلور های یخی به سد چشم هایم فشار میقلبم از لمس کمرم توسط دستانش یخ می . 

کنداش که درست شبیه برادر بزرگترش است قلبم را گرم میصدای مردانه . 

زند: دوباره که دور و بر ناموس من پیدات شد او با خشم یقه وحید را چنگ می آورم وسرم را باال می

 .مردک

اندازدی لباسش چنگ شده میوحید با وحشت نگاهی به بازو های ورزیده محمدیاسر که دور یقه . 

 مگه اون دفعه نگفتم این طرفها پیدات نشه؟ -

 .جناب وحید ربانی پسر ناصر خان

خوای سر به نیستش کنی؟به نامزد سابقته که میفکر کردی شیدا هم سودا  

دانم یاسر این اطالعات را از کجا آورده بود؟! آن هم در فاصله کم نصف روزنمی . 

کند به فحاشی کردن به یاسرپرد با لحنی وحشت زده شروع میرنگ وحید می . 

زندآورد و بیشتر و بیشتر اطالعات زندگی او را فریاد میاما یاسر کم نمی . 
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 .عاقبت وحید با سرخوردگی سوار ماشینش شده فرار میکند

پرسم: این همه کنم، هنوز هم حالم خراب است و منقلب هستم، با این حال میبا تعجب به یاسر نگاه می

 اطالعات رو از کجا آوردی؟

گوید: خب کافیه یک مخ کامپیوتر بخواد که بشهگذارد و میدست روی سرش می ... 

کنمام را در گلو حس میپاشم و همزمان با آن محتویات معدهرویش میلبخندی به  . 

کنم به باال آوردنشوم کنار آسفالت و شروع میخم می . 

گیرد: حالت خوبه شیدا؟محمدیاسر نگران بابت حالم بازویم را می ! 

تدانم باز هم یکی از آن حمالت عصبی اسخواهم جواب بدهم ولی فکم قفل کرده است، میمی ... 
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کند اتفاق بدی افتادهکند، البد خیال مییاسر با نگرانی نگاهم می ! 

 .این حمالت عصبی دردناک با وجود غیر قابل تحمل بودنشان، هیچ خطری ندارند

کنند که همان لحظه ای که مانند شیطان به سرم هجوم می آورند، حالم را به حدی دگرگون میاما لحظه

کنمآرزوی مرگ می . 

گذارمکنم و سرم را روی بازویم میدستم را بند ماشین می . 

کنندکاش االن در خانه خودمان بودم، در چنین شرایطی شربت های بهارنارنج مادرم معجزه می . 

پرسد: شیدا خانم ببرمت بیمارستان؟محمدیاسر می ! 

کنم، چقدر صدایش و نگرانی چشمانش شبیه محمدیاسین استعمیق نگاهش می ! 

ی پانیک بیشتر نیستشم، یک حملهنالم: نه برم استراحت کنم خوب میسختی می به . 

 !من کجا ببرمت استراحت کنی آخه؟ -

گیرد: بشینید تو ماشین تا بریمگوید و بازویم را میاین را گویا با خودش می . 

 .نای اینکه بپرسم کجا برویم  را ندارم

گذرد: کاش به محمدیاسین هم بگویم همچین از ذهنم میدهم و روی صندلی گرم و نرم ماشینش لم می

  .ماشینی بخرد
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دهد: بخور تا آروم بشیبندم و او قبل از راندن یک آبمیوه به دستم میچشمانم را می . 

گذرد اعتماد کاملی به او دارم بندم، با وجود اینکه زمان زیادی از آشنایی با محمدیاسر نمیچشم می

واستم شر وحید را کم کند بخاطر همین اعتماد بودهاصال همینکه از او خ . 

ی خاتون اندازم، اتاق خانهبینم، نگاهی به اطراف میبا باز شدن پلکم خودم را توی اتاق آشنایی می

 .است

آیندخاتون و جمیله با یک سینی به اتاق می . 

، قسمت شده دوباره گوید: اوقات بخیر دخترمدهد و در همین حین میخاتون یک پارچ به دستم می

جااومدی این . 

 !آقا محمد یاسر کجاست؟ -

کنمگذارد: بفرما خانم جان، میل کن خودم صداش مینجمه ظرف سوپ را روی عسلی کنار تختم می . 

 .خاتون کنارش میماند، شربت گالب بهارنارنج خوش عطرش را یک ضرب نوشیدم

شده دخترم، نوه های من. که احیانا خبط و  پاشد: این مدت چیخاتون لبخندی پر مهر به رویم می

 !خطایی نکردن دلت رو بشکنن؟

گویم: محمدیاسین که اصأل در جریان ماجرای امروز نیست، آقا یاسر هم فقط کمک زنم و میلبخندی می

 .کردن

گوید: الحمدهللپیرزن دستی به دامنش کشیده و می   

گوید: زنگ بزنم آقا سید برای نهار بیاد اینجارود میشود و در حالی که به طرف هال میبلند می . 
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آموز خطا کار مقابل او که با نگاه پرسش گر و البته پر از سرزنشش من و محمدیاسر همچون دو دانش

ایمکند ایستادهنگاهمان می . 

 .نه من قصد توضیح آنچه پیش آمده را دارم نه محمدیاسر رویش را

خاتون از او بخواهم به محمدیاسین حرفی نزند ولی همین پنهان کاری ممکن خواستم قبل از تماس می 

 .بود برداشت به مراتب غلطی از ما در ذهن او بکارد

 

 .خاتون تماسش را گرفته بود و حاال محمدیاسین با اخم های درهم پی ارتباط ما دو نفر با هم بود
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خواستم کمکم کنهگویم: من از آقا یاسر شکنم و میباآلخره سکوت را می . 

ای؟دهد و سرد و جدی میپرسد: در چه رابطهمحمدحسین تای ابرویش را باال می ! 

شود کردم وقتی جدی میتوانستم اعتراف کنم، این رویش را ندیده بودم و اصال فکرش را نمیخب می

 .چه قدر ترسناک است

شومد زیادی بی دست و پا میکنم، با وجود تمام غرورم در برابر این مردست و پایم را گم می . 

دهد: در رابطه با مزاحمی که اتفاقی من دیدمش، رفته بودم تا با شیدا خانم صحبت کنم یاسر ادامه می

 .که اون مردک رو دیدم و حقش رو کف دستش گذاشتم

 یاسر تقریباً از یک سری اتفاقات فاکتور گرفته بود تا کمتر محمدیاسین را به خاطر نادیده گرفتنش

 .برنجانیم

 !وحید بود؟ -

کنم: اره خودش بود، دیشبم آبروم رو جلوی گاه پیدا کردند بغض میاین بار شبیه کسانی که یک تکیه

 .برادرم و پسر عموم برد

 .شانس آوردم بابام خونه نبود

کند که گویی گره کوری میان دو ابرویش افتادهمحمدیاسین چنان اخم می . 

: پس به خودش جرأت داده باز هم مزاحمت ایجاد کنه؟گویددستش را مشت کرده می  

 .چرا به من نگفتی شیدا؟! قرار نشد از هم چیزی رو مخفی کنیم

پرد: داداش من برم شما راحت باشیدای مصنوعی کرده و میان حرف برادرش میمحمدیاسر سرفه . 

 

علت غیبتت از هیئت چی بوده؟ ره آقا یاسر! برو بشین تو هال تا بیام ببینمفکر نکن تو رو یادم می -  

دهد: چشم آقا سید من بیرون منتظرمنفسش را با کالفگی بیرون می  . 

گوید: شما یجوری خامش کن آتیش خشمش بخوابه، دامن ما رو نگیرهسپس رو به من کرده می . 

کنمسپس چشمکی زمینه حرفش می . 

گوید: یاسر شیطنت نکن برو تو هالمیهای من از خجالت گل انداخته و  محمد یاسین با اعتراض گونه . 

گذارد: چشم قربانمحمدیاسر احترام نظامی می . 

شود، با وجود اینکه آخرین برخورد مان آن گونه بود کمی با رفتن محمدیاسر فضای بین ما دو نفره می

گیرم یا بهتر بگویم به هیجان می آیماسترس می . 

و شب با رفتارش احساسات مرا به بازی بگیردترسم نکند محمدیاسین امشب مانند همان دمی . 
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شوم، گویا از شوم، متوجه لبخند عمیق روی لبش میوقتی دو گام جلو تر میآید و من در خودم جمع می

بردبازی دادن من لذت می   

 .من هنوز توجیه نشدم چرا درباره مزاحمت ها به من حرفی نزدی -

کردم اونقدر مزاحمت هاش جدی بشهطرفی فکر نمیآخه شما درگیر کارای هیئت بودید، از  - . 
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 .هر چقدر درگیر باشم وظیفه شرعی و عرفی منه که مراقب ناموسم باشم. مراقب همسر آینده ام باشم -

رودکند، دلم غنج میاز اینکه مرا همسر آینده خطاب می . 

برمام، لذت هم میاز ابهت و خشمش در عین اینکه ترسیده . 

دهددان های چفت شده ادامه میبا دن :  

گی تا جلوی در اون عوضی با وجود اینکه تو بهش گفتی خواستگار داری باز دست بر نداشته، تازه می

 .خونه تون هم اومده

 !احساس نمی کنی با آدم خطرناکی رو به رو هستی؟

هستن و زیر نظر گفتی حتما، مخصوصا اینکه اون آدم و پدرش تحت پیگرد قانونیباید به خودم می . 

گرفتمشدهم، نباید اینطور نادیده میحق را به او می :  

کردم همه چیز ساده حل میشه ولی انگار اون آدم روانی تر این حرف هاست، تازه متاسفم فکر می -

کشیدگم و باز شاخ و شونه میفکر کرده بود آقا یاسر همون خواستگاری که می . 

گویم: ناراحت نشدی که به برادرت گفتم؟! آخه اون اتفاقی از یاسر میسپس برای توجیه کمک خواستنم 

 .دیده بود وحید مزاحم من شده خودش خواست کمک کنه

اندازد: یاسر نور چشمی منه، هر وقت نتونستی از من کمک بخوای برو نگاهی عمیق به چشمانم می

 .سمت یاسر

حل کنه، االن تیکه بزرگت گوشت بود اگه غیر اون از کسی دیگه خواسته بودی مسئله رو برات . 

ام منو نادیده بگیره و مشکلش رو سال سن خیلی باید بی غیرت باشم که دختر مورد عالقه ۳۵من با  

 .بهم نگه

گویم: ببخشید آقا سیدسر به زیر می . 

شنومصدای بیرون دادن نفسش را می . 
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خواستم شرمنده بشی فقط جان من نمیکند: شیدا آید نزدیک من و سرش را رویم خم میکمی جلو می

 ...خواستم

شود و خاتون واردهنوز صحبتش به پایان نرسیده که در اتاق باز می . 

شودروم، ولی محمدیاسین سر جای خودش خشک میآیم و چند گامی عقب میمن سریع به خودم می  
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 .نگاهی مشکوک به ما دو نفر می اندازد

است و سرش را پایین انداخته، تا بعد رفتن مادر بزرگش آن جمله پر صورت سید سرخ و کالفه  

 .احساس نصفه کاره را تکمیل کند

امدارم دروغ چرا از نگاهش پر از شرم شدهمن هم به سختی لبخند پر شیطنتم را نگه می . 

 .دقایقی پیش ابهتش مرا ترسانده بود و حاال نگاه نافذش قلبم را به بازی گرفته است

نم هرچقدر هم جسور و با دل و جرأت باشم مقابل مردی همچون او ضعیف و شکننده هستمدامی . 

آید: شما دو نفر مشکوک هستیدخاتون به حرف می . 

شنومجا به جایی مهره های گردنش را میآورد که صدای سید جوری سرش را باال می . 

 !ما چرا خاتون؟ -

ت، اصال چرا تو این اتاق خلوت کردیدگید ارتباط تون کاری نیسجوری که میاین - . 

 .سید من تو رو با نون حالل بزرگ کردم رابطه با نامحرم یادت ندادم

خوای تو بغلت بگیریهمین االن دیدم انقدر به شیدا نزدیک شدی که گویا می . 

 . درسته شیدا مثل دخترم برام عزیزه ولی به تو نامحرمه

متون شیطانه پسرمهمین که زیر این سقف ایستادید نفر سو . 

زنیمگویم: حاج خانوم من و سید فقط با هم حرف میبا اعتراض می ! 

 ال اله اال هللا خاتون من رو اینجور شناختی؟ -

شی یا همین امشب از خونه برو بیرونشه پسرم، یا با شیدا محرم میمن این حرفها سرم نمی -  

 !با تعجب لب زدم: محرم بشیم؟

گوید: نگران نباشمن انداخته و مینگاهی زیر چشمی به    . 

 !سپس رو به خاتون میگوید: خاتون من رو قبول نداری دیگه؟
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 .انقدر ایمانم ضعیف نیست که تو این سن خبط و گناه کنم

گوید: ای مادر به ایمان تو نشیند و میخاتون که گویا دیگر توان ایستادن ندارد روی تخت کنارم می

کرد باالتر نیستی هم خوب میشناسم، از او عابدی که هفتاد سال عبادت میشک ندارم، ولی شیطون رو 

 .که مادر

 .به قول شاعر هفتاد سال عبادت یک شب به باد میره

من به تو و دخترم تهمتی نزدم، ولی صالح دیدم این دوستی، رابطه، آشنایی، همکاری هر چیزی که 

 .اسمش رو میذارید با محرمیت بشه

گوید: دخترم خواستگاری، نومزدی چیزی نداری؟سمت من و میکند سپس رو می  

دهمسرم را به نشانه نه تکان می . 

گوید: الحمدهلل مشکلی نیست برای محرمیتزند و میلبخندی می . 

گوید: خاتون پس اجازه خندد و میمحمدیاسر که پشت در اتاق در چهارچوب ایستاده است مستانه می

ی خاتون تا شیدا زنگ بزنه پدرش بگه بعد باشگاه یک سر اومدم خونه پدر چی؟ نکنه انتظار داری

ی محمدیاسین بشمصیغه . 

 !بابا خاتون شل بگیر، اروپا که نیست

اندازد: تو الزم نکرده من پیرزن رو مسخره کنی، خود خاتون با اخم نگاهی قهر آلود به محمدیاسر می

زنم بابای شیدا که انون اجازه نده خودم زنگ میسید قاضیه بلده حکم قانونیش چی میشه! اگه هم ق

 .باهاش حرف بزنم
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گوید: الزم نیست خاتونمحمدیاسین نفسش را با کالفگی بیرون داده و می . 

دهد: ما یک بار برای سفر کند محمدیاسین قصد مخالفت دارد ولی او بالفاصله ادامه میخاتون گمان می

اجازه دوباره نیستحج بهم محرم شدیم، نیاز به  . 

شوندچشم هایم از تعجب درشت می ! 

 .ولی این ممکن نیست -

گوید: چرا شیدا خانم؟محمدیاسین به سمت من برگشته می ! 
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 .من و شما قرار بود فقط با هم یک آشنایی ساده داشته باشیم -

 .ولی صیغه و محرمیت و تعهد تو قرار مون نبود

ده ام هول هولیبعد هم اینجوری بدون اطالع خانوا . 

 

کنداندازد، گاهی فکر میکنم نگاهش دست دارد و نوازشم مینگاهی عمیق به من می . 

 .قرار نیست هول هولی باشه -

  

 !به سمت خاتون برمیگردد: امشب حاضری بریم خواستگاری؟

 

گوید: حاجی محرمه هامحمدیاسر می ! 

 

مر خیرهاوال من حاجی نیستم، دوما قرار نیست جشن بگیریم ا -  

 

کنهخانم بفهمه خون به پا میاندازد: حاجمحمدیاسر پورخند زنان شانه باال می . 

تر محمدیاسین هستم، پسرم اراده کنه باهاش هرجا کنه من بزرگجا میکشد: بیخاتون ابرو در هم می

 .بگه میرم خواستگاری

 

نباید یک نظری از من بپرسید؟گویم: ببخشید منم اینجا حضور دارم کنم و میای مصنوعی میسرفه ! 

 

پاشد: جانم دخترم بگوخاتون لبخندی مادرانه به رویم می . 

قرار من و آقا محمدیاسین این بود، یک مدت کوتاه فقط و فقط آشنا بشیم، در حد رفت و آمد به  -

هتونیم با هم کنار بیایم یا نبیرون از خونه، صحبت های معمولی و عادی زندگی تا ببینیم می . 

 .من و ایشون از دو تا دنیای متفاوت هستیم ممکنه بهم دیگه نخوریم و ادامه ندیم

روداخم های محمدیاسین به شدت در هم می »  »  

ادامه میدهم: حاال اگه پای خواستگاری و صیغه وسط بیاد و تهش بی سرانجام باشه من برای بار دوم 

سختهجلوی خانواده سرشکسته میشم و این برای من خیلی  . 
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 .نمیتونم توی این شرایط خواستگاری شما رو قبول کنم

 .مخصوصا اینکه مادر و خواهرتون نیستن

 

گوید: خب مادر همین رفت و آمد رو با کشد و میکند، سپس آهی میخاتون لحظه ای سکوت می

 .محرمیت انجام بدید

نظر روی نامحرم بندازی من لقمه حالل دادم دست محمدیاسین، پدرش هم همینطور، راضی نیستم یک . 

 

اندازدمحمدیاسین سرش را پایین انداخته. نگاهی طوالنی روی گل های قالی می . 

 

گوید: پس با اجازه من و یاسر بریممی کند که محمدیاسینسکوت تلخی بینمان جریان پیدا می . 
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ه خاتون اجازه نداد و من را خواستم خودم هم به خانه برگردم کبا رفتن او احساس تنهایی کردم، می

 .برای شام نگه داشت

ام با نگران بودم، برای آینده خودم، برای تهدید های آدمی چون وحید و ارتباط تازه جوانه زده

 .محمدیاسین

بعد از شام به پیشنهاد خاتون برای قلیان کشیدن جواب رد ندادم و به اتفاق هم در تراس با صفای  

قلیان راه انداختیم ی شان بساط چای وخانه . 

 

گوید: شیدا جان امروز که گفتی برای انتخاب نوشد میخاتون همینطور که از استکان چایش می

خوش ولی کار خوبی کردی زود بهش روی ام بدجور شکست خوای دیدم دل نوهمحمدیاسین وقت می

 .نشون ندادی

اش گفته بودم، داشتم، قبل تر هم درباره گویم: شما امروز شنیدید من قبال نامزدزنم و میلبخندی می

 .برام عجیبه مخالف من برای ازدواج با محمدیاسین نیستید

 

مادر جان اندازد: چی بگمکشد و نگاهی به حیاط با صفایش میخاتون آهی از اعماق قلبش می . 
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ندارم این دونم دیگه دلش رو من یک بار خودم رو تو خراب کردن سرنوشت یکی از نوه هام مقصر می

 .کار رو تکرار کنم

کند؟شوم بدانم از کدام نوه صحبت میکنجکاو می ! 

پسر محمد علی مرد کاری بود و اهل بازار، از اون هایی که برای زندگی چرتکه میندازن و حساب  

 .کتاب سرشونه

ساله بود دختر همسایه مون مونس براش عقد کردم ۱۸وقتی  . 

ال بعد تر هم محمدحسین به دنیا اومدپسرم بعد عقد عاشق زنش شد یک س . 

ی جنگ، چند سالی تو اش رو رها کرد و رفت جبههساله ۵محمد علی با شروع جنگ زن جوان و پسر 

 .جبهه بود تا شیمیایی شد و برگشت تهران

مونس بچه دومش رو باردار بود و محمدعلی بزرگتر شده بود که یک تصادف شوم باعث شد مونس  

محمدعلی پسرم با وجود بیماری و مشکالت بعد جبهه با یک بچه تنها بشه از دنیا بره و . 

اش مادری داشته باشه مرضیه رو براش عقد کردمباز هم خودم دست به کار شدم و برای اینکه بچه  . 

 .بر خالف مونس که زود تو دل محمدعلی جا باز کرد مرضیه سالها طول کشید دل از شوهرش ببره

عموی مونس بود ولی این زن کجا و اون کجاالبته مرضی دختر  ! 

ساله بود که دخترم شیرین مرد و محمدیاسر هم اومد پیش مرضی و محمدعلی ولی  ۵محمدیاسین 

 .مرضی هیچ وقت در حق محمدیاسر مادری نکرد

گذشت خدا یاسمین رو هم بهشون داد و از همون روز محمدعلی بعد چندسال که ازدواج این دو تا می

رضی و زندگی شون شدعاشق م . 

علی روی دلش موند و هیچ وقت ته دلش با خالصه کنم مادر، غیبت نباشه مرضی حسرت عشق محمد

 .ماها صاف نشد

بیست سال پیش که محمدحسین گفت عاشق نجمه همین زنی که گاهی میاد پیشم شده مرضی زمین رو 

اج محمد علی و تاجر پارچه یک رسوند آسمون و آسمون من رو زمین که اجازه نمیدم پسر ارشد ح

 .دختر دهاتی که خدمتکار مادر بزرگشه رو بگیره

کردم نجمه دختر درستی نیست و برای محمدحسین دام پهن کردهمنم اون موقع فکر می . 

خالصه که ندونسته همراه مرضی شدم و انقدر تو گوش پسرم خوندیم تا پسرش رو مجبور کرد دست 

 .از عشقش دست بکشه
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اون زمان فهمیدم مرضیه چه جور آدمی هست، که نجمه با دل خون اومد پیشم و گفت، مرضیه رفته 

 .روستا و یک سری تهمت بهش زده

پدر نجمه هم باور کرده اول دخترش رو کتک مفصلی زده بود و بعد به زور عقد پسر عموی معتادش  

 .کرده بود

 .نجمه زندگی سختی رو گذروند، محمدحسین بدتر

 .پسرم بعد عقد اجباری با زینب خودش رو توی کوه و کمر و عملیات و مرز گم کرد

کردم، مرضیه سنگ محمدحسین رو به سینه زد تا با دختری خانواده دار ازدواج کنه اون زمان خیال می

 و وارث پدرش باشه و

خوادولی کم کم متوجه شدم این زن همه چیز رو برای پسر خودش محمدیاسین می . 

شهر ومدممحمدحسین بعد ازدواج با زینب برای مأموریت رفت مرز و خیلی دیر به دیر می . 

هرچند االن مطمئن هستم عاشق زنش زینب شده و دل گرم زندگیشه ولی خب مراحل سختی رو 

 ...گذروند

ی من و عروسم بهم خورد و دیگه تا فوت محمدعلی رغبتی به دیدنش نداشتماز او روز رابطه . 

ذارههم گاهی پسرا و دخترا میان اما خود مرضیه خیلی کم پاش رو اینجا می االن . 

کنه به نقشه کشیدن و دونم برای ازدواج تو و محمدیاسین هم مرضیه ساکت نمیشه و شروع میمن می

 .آزار رسوندن

رمخوخواهد زیبا با محمدیاسین ازدواج کنه ولی دیگه مثل گذشته فریبش رو نمیمی دونم دلش می . 

. اجازه نمیدم پسرم تو تو و محمدیاسین اگه به توافق رسیدید برای ازدواج بدونید حمایت منو دارید

 .حسرت عشق بمونه

شوم، یک بار او را دیده بودم او و همسرش زینب خانم رااز شنیدن سرگذشت محمدحسین متاثر می . 

کردمیزینب خانم همیشه حجاب داشت و نصف صورتش را میان چادر مخفی  . 

 .اما چشم های سبز و پوست سفید و هیکل چاقش را خوب به خاطر دارم

کنم، زنی با اندام متوسط است، نه زیاد چاق نه الغراو را با نجمه مقایسه می . 

 .قد بلندی دارد با چشم های غمگین و به رنگ شب

پرسیدصورتش زیباست و محمدیاسر یک بار احوال دخترش را از او می . 

خانم و آقا محمدحسین دیگه هم رو فراموش کردن؟نجمه  - ! 
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شوهر نجمه از اعتیاد مرد، خبرش که بهم رسید انقدر عذاب وجدان داشتم که آوردمش پیش خودم تا  -

 .بهش رسیدگی کنم

کنه، یک دخترم داره به اسم ستارههرچند اون دختر شد عصای دستم و بهم رسیدگی می . 

از، محمدیاسر خیلی کمک کرد تا بتونه تو شیراز خوابگاه و کار پیدا االن دانشجوی پرستاریه تو شیر

 .کنه

ساله هستن ۱۸ساله و  ۲۰محمدحسین هم دو تا دختر داره، زهرا و زهره که دیگه ماشاهللا  . 

 .از عشق بینشون حسرت و خاطره موند و تمام
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کنه؟بزرگش گفت حمایتتون می گوید: جدی مادرگیرد و میشیرین گازی از ساندویچ در دستش می ! 

خوردکند و با ولع ادامه ساندویچ را میی لبش را پاک میسس گوشه . 

 !نترکی دختر -

گوید: خب گرسنمهخندد و میریز می . 

گویم: شیرین بیا بریم یکم آب بازی کنیمکنم و مینگاهی به فواره های کنار چمن پارک می . 

ماجرای صیغه و مادربزرگ محمدیاسین رو بگوسرده وسط زمستون بابا، بشین  - .  

شان رد روم، شبیه یک تونل آبی شده است، با سرعت از میانبی توجه به او به سمت فواره ها می 

شوممی . 

ریزدچرخد و آب روی صورتم میی آخر سر یکی از فواره ها میلحظه . 

زنممیزند من هم از اعماق وجود قهقهه شیرین لبخندی عمیق می . 

نگاهش توجهم را جلب  شوم. سنگینیای پشت درختان میروم که متوجه سایهبه سمت شیرین می

کندمی . 

ام به شوم، حتما توهم زدهبینم بیخیال میچند باری به آنجا نگاه می اندازم، وقتی اثری از آن طرف نمی

رومسمت شیرین می  

 .خودتو خیس کردی شیدا یخ میزنی ها -

با آفتاب ظهر فعال قویهنه با - . 
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گوید: وای دیرم شدهمی ۱۲اندازد با دیدن عدد نگاهی به ساعتش می . 

- خوای بری دانشگاه برسونمت؟می ! 

 .با خنده میگوید: نه بابا تو تا این رخش رو راه بندازی کالس دومی منم تموم شده رفتم فعال

روددهد و با عجله به سمت خیابان میدستی تکان می . 

کنددهد اولین تاکسی سوارش میکه تکان می دست . 

گردم و باز با جای خالیش مواجه کنم، به سمت نگاه بر مینگاهی را حس می همان لحظه باز سنگینی

شوممی . 

کشم، حتماً فکر و خیاالت به سرم زده استنفسی از سر کالفگی می  . 

ام که یک ماشین با سرعت از کنارم رد دهگیرم به خانه برگردم، هنوز در ماشین را باز نکرتصمیم می

شودمی . 

شود، ماشین وحید است!گویا این بشر آدمی نگاهم روی سانتافه شاسی بلند مشکی رنگ خشک می

 .نیست که با تشر راضی به عقب نشینی شود

 

 .باید با محمدیاسین صحبت میکردم، دست به سر کردن این آدم کار خود اوست

گیرماش را میارهبا این فکر به سرعت شم . 

 

گویم: محمدیاسین باید ببینمتدارد، با عجله میبعد از چند بوق بر می . 

 

گوید: من اداره هستم، بیا اونجا وقت نهار گویا هنوز از ماجرای دیشب دلخور است که با سردی می

 ببینمت

 

شومشود و برای کمک گرفتن مردد میاز سرمای صدایش دلم سرد می . 

زنم و به سمت محل کارش وری بحث دیروز مان و ناراحتی اش احساسات منفی را کنار میاما با یادآ

روممی  
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شوم، آدرس آنجا را داده استوارد رستورانی که مقابل دادگاه بود می . 

کنمبا دیدنش پشت یکی از میز ها به سمتش پا تند می . 

را باال داده و چند تار موی جلوی سرش به هیبتش در آن کت و شلوار مشکی در حالی که موهایش 

زند، جذاب و خواستنی استسفیدی می . 

کند: سالم خوبی؟آورد ولی مستقیم نگاهم نمیروم، نگاهش را باال میبه طرفش می !. 

گوید: سالم، ممنوندهد و کوتاه میسرش را تکان می . 

پرسد: اتفاقی افتاده؟نشینم و او میمقابلش می  

-  ً اتفاقی بیفته من و شما هم دیگه رو ببینیم؟ باید حتما ! 

 .لبخند محوش در میان آن اخم های درهم عجیب جذاب است

 .نه خوب کردی اومدی! ولی پشت تلفن جوری با عجله گفتی باید ببینمت که کمی دست پاچه شدم -

 .خب راستش یک اتفاقی افتاده، یعنی اتفاق که نه یک ماجرای طول و دراز -

قدم زدن همراه خواهرم رفتیم پارک امروز برای . 

کنهاونجا وحید رو دیدم، فکر کنم تعقیبم می . 

افتد: باز مزاحم شده پس؟کشد و گره کوری میان ابرویش میابرو هایش را در هم می ! 

نگاهش رو نمیشه گفت مزاحم، چون فقط ماشینش رو اونجا دیدم و البته سنگینی - . 

ری هستن، همینطور خطرناکوحید و پدرش آدم های خالفکا - ! 

تونم با چهارتا تهدید ساده از تو دورش کنمنمی . 

 .اول باید ببینم چرا انقدر دنبالت افتاده، دوم اینکه یک بهونه پیدا کنم تا قرار بازداشت براش صادر بشه

ه محمدیاسین من خیلی میترسم، آخه اون دفعه هم که اومده بود جلوی در باشگاه و شلوغ کاری را -

زدانداخته بود حرف های عجیبی می . 

 !بنظرم وحید تعادل روانی نداره، نمیدونم بین این همه آدم چرا گیر داده به من؟

 

دهمماند، محمد یاسین جوجه و من کوبیده سفارش میکاره باقی میبا آمدن گارسون حرفم نصفه  . 

 !دیشب ناراحت شدید؟ -

 !سرش را باال میاورد: بابت چی؟
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قبول نکردم محرم بشیم اینکه - . 

کردم برات اهمیت داشته باشه گوید: نه فقط برام جای سوال داشت، فکر نمیسری تکان میدهد و می

 !محرم باشیم یا نه

دونی نه صیغه و عقدیعنی اون روز پشت تلفن اینجوری گفتی که محرمیت رو به دل می . 

خواست به پدرم اطالع بده دیگه رابطه ما میرفت و خب راستش جوری که خاتون داشت پیش می -

رسیدیم من دوباره جلوی خانواده شد، اون وقت اگه خدایی نکرده من و شما به نتیجه نمیجدی می

شدمسرشکسته می  

گوید: حق داری من باید خودم رو تو کند، سپس سری تکان داده میعمیق و طوالنی نگاهم می 

کنمموقعیت تو قرار بدم بعد قضاوت  . 
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گوید: یعنی االن تو منو با رامین یکی کردی؟کند و میمحمدیاسین نگاهی عاقل اندر سفیه می ! 

گویم: احتیاط شرط عقلهلب میگزم و می . 

آورد:  برای عاشقی باید بی عقل بودشود و سرش را نزدیکم میخم می . 

ی شیطنت نیز داردنگاهی عمیق به صورتش می اندازم، چشم هایش با وجود حیا نوع . 

تونیمگویم: بعد دهه محرم مینگاهش می درخشد با تردید می ... 

آورد: بعد دهه محرم با خانواده میام خواستگاریدستش را به نشانه سکوت باال می . 

 .تو مرام و معرفت من نیست، تو رابطه غیر مشروع با دختری باشم که دوستش دارم

سم: چرا عاشقم شدی؟! گناه نبود تو روش و شیوه شما ها عاشقی؟بی اختیار و از اعماق قلبم می پر ! 

هللا سیستانی استفتا شده که حکم عاشق شدن چیه؟از آیت  -  

امر غیراختیاری، حکم ندارد»جواب داده: .» 

بینی دلت رفتهشیدا باور کن کامآل غیر اختیاری، یک لحظه به. خودت میای و می  . 

آدم دیگه ای بودم من اعتراف میکنم قبل دیدن تو . 

 .خودم رو عنوان سید بودن و حاجی بودنم رو، اعتبار خانوادگیم رو خیلی جدی گرفته بودم

کردم چون از یک خانواده شهیدم خیلی پیش خدا اعتبارو آبرو دارمفکر می . 
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 .چون ساداتم یعنی خونم رنگین تره همه آدم هاست

 . چون تحصیالت دینی دارم یعنی من مرد خدام

ون روزی که توی مکه دلم برای تو لرزید صدایی از درونم شروع کرد به سرزنش کردنما . 

که سید محمدیاسین معتبر آبرو دار، عاشق شدی؟ عاشق یک دختر که حجابش، دنیاش، خط فکریش بر 

 !خالف توعه؟

شب از کردم شدم اون عابدی که هفتاد سال عبادتش یک دروغ چرا شروع کردم به توبه کردن، فکر می

 .بین رفت

ی این حس و حال ها مال یک شب بوداما همه . 

 :اون شبی که قرآن رو باز کردم و این آیه برام اومد

لَْهٌو َولَِعبٌ  ْنیا إالا   َوَما َهِذِه الَحیاةُ الدُّ

لعنی همه چیز این دنیا بازیچه است، از عنوانش گرفته تا آبرو و اعتبارش همه چیزش و من احمقانه 

بازیچه ها رو جدی گرفته بودماین  . 

 .چقدر خوبه که باهام صادقی حاج آقا -

 .حاال نوبت توعه که اعتراف کنی حاج خانم -

 !تو هنوز عاشقم نشدی؟
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دانستم باید از آن شب و اتفاقاتی که برایم افتاده به یاسین بگویم یا نه؟نمی ! 

اینکه او دیگر مرا نخواهدترسیدم از اینکه دربرابر نگاهش حقیر شوم، از می . 

دادم سرنوشتم خودش پیش برودکردم و اجازه میباید صبر می . 

زنم و میگویمدهم، لبخندی خجول میآب دهانم را قورت می :  

 .اولش منم باور نمی کردم که دلم رو بهت بسپارم -

کردم حس می یک بار به خاطر نامزدی نا موفقی که داشتم چشمم از عشق و عاشقی ترسیده بود و

تونم عاشق بشم اما رفته رفته دیدم همه چیز فرق کردهدیگه هرگز نمی . 

کردم تو آدم عجیبی هستی محمدیاسین، خودمم نفهمیدم چجوری ولی خیلی زود تر آنچه فکرش رو می

 .عاشق شدم و تازه فهمیدم اسم حسی که تو گذشته داشتم عشق نبوده
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ر بوده و من انرژی دارم با هم بریم یک جا رو ببینیمدلم میخواد امروز که کارم سبک ت - . 

 

پرسم: کجا رو؟شوم و میکنجکاو می ! 

 

دمصبر کن یک ساعت دیگه اداره تعطیل میشه اون وقت با هم بریم اونجا رو نشونت می - . 

. 

 .کنجکاو شدم حتماً اونجایی که میگی رو ببینم -

 

ی اونجا بگم دخترمحرم رازی و باید بهت درباره خب راستش اونجایی که میگم یک رازه ولی تو - . 

 

گویم: محرم راز؟زنم و میلبخند غمگینی می   

 .آره مگه عجیبیه؟ من و تو نباید راز مگو داشته باشیم دختر -

 

 

دزدم تا از چشمانم نخواهند که من از او راز های زیادی مخفی دارمنگاهم را می . 

رفتم و از راز اش فرو میگرفتم و در آغوش مردانهدستانش را می کاش پای عقایدش وسط نبود تا حاال

گفتمهای مگویم می . 

 

ماندکشم که از دید او مخفی میآهی می . 

 .تا کار تو توی اداره تکمیل بشه من میرم فروشگاه جلوی دادگاه چندتا خرید کوچک دارم -

 

بری؟از خرید کردن لذت می - ! 

 

زند: شیداشوم قبل رفتن صدایم میو از جا بلند میخندم دهم و میسر تکان می  
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کشدش: زیبایی هات فقط مال گردم و او دستش را روی شالم گذاشته کمی به جلو میبه سمتش برمی

 !من باشه؟

کشم: اندازم و قسمت آزاد شال را رویش میموهای بلندم را که از زیر شال بیرون ریخته روی شانه می

 .فقط مال تو

 

زندخندد و برق میهایش نه ولی نگاهش میلب  . 

 

شد کمی با دلش را بیایم؟قرار نبود من شبیه او شوم یا او شبیه من ولی می ! 

 

گناه نبود اگر دلم از اینکه زیبای مرا تنها برای خودش خواسته، لرزید و کیلو کیلو قند درونش آب 

 !شد؟

 

خواستا میمن هم دلم گاهی از این غیرت خرج کردن های مردم ر ! 

خواست مثل یک زن سنتی برای مردم ناموس باشم و مردم انحصار طلبی کند برای من و دلم گاهی می

 !زیبایی هایم
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دقیقه راه داره، امروز که کاری نداری؟ ۴۰یک روستا نزدیک تهرانه، حدود  - ! 

تونیم برسیم؟گویم: تا شب که میکنم و مینگاهی به ساعتم می ! 

گردی برمی ۱بمونیم  ۱۲رسیدیم اونجا شب تا  ۳دهد: انشاهلل ساعت سری به نشانه تایید تکان می

 !مشکلی که نیست؟

 

داد، امیدوار بودم آن شب هوس سر زدن تازگی ها شهاب روی رفت و آمد هایم حساسیت به خرج می

 .به مادر را نکند
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دا شد، جوری که حساسیتش را تحریک نکند ی شهاب پیدهم تا اگر سر و کلهبه شیرین پیامک می 

 .نبود مرا توجیه کند

 

 .بریم این باز دومیه که همسفر میشیم -

 

 .انشاهلل از این به بعد بیشتر هم میشه -

 

کار میکنید اگه امشب یک برگردیم؟راستی هیئت رو چی - ! 

 

 .گوش یاسر رو پیچوندم فعال باال سر کار ها هست -

 

گویم: ایول پس امروز قراره سوپرایز بشمو میزنم لبخند عمیقی می . 

 

روم باز هم خوابم افتیم، مثل همیشه که در طول سفر به خواب میزند و ما راه میاستارت ماشین را می

گذارمی نرم محمدیاسین این بار سرم را روی شیشه سرد و سخت پنجره میبرد، به جای شانهمی . 

توانستم سرم را روی پایش بگذارمشدم حداقل حاال میکاش با محمدیاسین دوباره محرم می . 

 

ی وعده خوابم، حدود یک ساعت بعد است که به روستایی که محمدیاسینکشم و روی پنجره میآهی می

رسمآن را داده است می . 

 .بیدار شو همسفر -

ببین کل راه رو خواب گوید: همسفر ما رو کنم، محمدیاسین با تمسخر میالی پلکم را به سختی باز می

 .بودی که

کنم، یک روستای کوچک با ده یا بیست خانوار که در میان دامنه های یک با تعجب به اطراف نگاه می

 .کوه وجود دارد

هوای روستا سرد است، برای همین محمد یاسین یک پتوی مسافرتی از صندلی عقب برداشته و  روی 

اندازدمن می . 
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ا مقابل یک خانه، چند بچه  از داخل خانه بیرون ریخته با ذوق دور ماشین به محض ایستادن ماشین م

گیرندمحمدیاسین را می . 

کندشود و پیشانی تک تک بچه ها را می بوسد و با آن آنها سالم و احوالپرسی میاز ماشین پیاده می . 

جلب شده و وقتی  کنند با دیدنم کنار او توجهشان به منرا مهندس صدا می بچه ها که محمدیاسین

آیندگوید من خانم دکتر هستم همه با ذوق به طرفم میمحمدیاسین می ... 

  

گوید: خانم دکتر شما زن آقای مهندسییکی از دختر کوچولو ها می . 

 

دهد: الهام جون درست حدس زدی خانم دکتر قراره به زودی زن من محمدیاسین به جای من جواب می

 .بشه

 

گوید: خوش به حالت خانم دکتر، من اندازه یک دنیا آقا مهندس رو دوست دارمدختر بچه دیگری می . 

آورد: نگاه برام چی خریدهای در دستش را باال میسپس عروسک پارچه !. 

 

شوم بر خالف تصورم یک کنم، وقتی وارد خانه میاز رفتار صمیمانه محمدیاسین و بچه ها تعجب می

بینمکوچک زیبا پر از درختان میوه کنارش میخانه تمیز تازه ساز با یک باغچه  . 

شویمبه تعارف یک پیرزن و پسر جوان کنارش وارد خانه می . 

آورد و پسر جوان یک ظرف میوهپیرزن برای ما دم نوش و چای می . 

گوید: آش شعله گذاشتم برات سیدپیرزن با تعارف می  

ریمبی شب میگوید: زحمت نکش بیمحمدیاسین می . 

ی ما برنگوید: ای وای ننه! مگه بذارم سید و نومزدش شام نخورده از خونهمی ا دلخوریبی ببی . 

خوام برای پسرم سید گوید: آقا جواد برو از مشتی یک خروس بگیر میسپس رو به پسر جوان می

 .زمین بزنم
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خوام شیدا رو ببرم دره پری هابی میالزم به زحمت نیست بی - . 
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گوید: سرد این موقع سال پسرم، ولی رفتی قول بده ربانی نگاهی به من انداخته و میبی با مهبی

 .برگردی اینجا و یک آش بخوری

بی برایمان چای و دمنوش گرم آوردخندد، بیمحمدیاسین می . 

ی شان بوده که بعد مرگ پسر و عروسش به بی در گذشته خدمتکار خانهمحمدیاسین تعریف کرد بی

گیردنوه خردسالش را به عهده می ۴برگشته و مسئولیت مراقبت از روستای شان  . 

از طرفی جواد هم پسر کوچکش بود که با کمک محمدیاسین یک شغل مناسب در تهران پیدا کرده بود و 

 .خرجی برادر زاده هایش را می داد

 

گفته دره که می بی یک پالتوی پشمی بزرگ گرفتم، همراه محمدیاسین به سمت آنبعد از اینکه از بی

رویممی . 

 .در میان صخره ها و درختان خشکیده زمستانی یک چشمه بزرگ آب وجود دارد

 .اینجا چشمه زیاد داره ولی  چشمه پری ها واقعاً تکه-

 

کنم، یک چشمه کوچک و زالل در میان صخره های با دیدن نمای چشمه حرف محمدیاسین را تایید می

 .سنگی و سخت وجود داشت

چشمه یخ بود و اطراف آن را بلورهای یخ احاطه کرده بودآب  . 

گوید: اینجا هم تابستونش قشنگه هم زمستونمحمدیاسین می . 

 

 .واقعاً زیباست، خب حاال علت راز بودن اینجا رو تعریف کن آقا سید -

 

سال پیش ۳۰گرده به نشیند: این ماجرا بر میزند و روی یک صخره میلبخند محوی می . 

اومدیم این روستاساله بودم با خانواده گاهی می ۵موقع یک بچه اون  . 

 

جا باشه، حتی یک باغ شد بابا اکثرا اینآب و هوای خوب و مهمون نوازی مردم این روستا باعث می

 .بزرگ هم ما همین جا داریم تا برای تفریح و عوض و کردن آب و هوا به آنجا برویم

 

گفت با همسر اولش این چشمه رو با پدرم اینجا پیدا کردیم، بابا میمحمدیاسین ادامه داد: یک سال 

ذاشتنی زیادی بهم داشتن اینجا قرار میمونس که  عشقش هم بوده و عالقه . 
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ازم قول گرفت این چشمه رو نشون مادرم و یاسمین و بقیه ندم، گفت یک روز اگه عاشق شدی بیارش 

 .اینجا تا با هم این چشمه رو ببینید

ای من اینجا مکان مقدسیه، که تا حاال نشون کسی ندادمبر . 

 .اما امروز این رازم رو برای تو گفتم

گویدنگاه عمیقی به صورتم انداخته و می : 

 آن دوست که من دارم وآن یار که من دانم

 شیرین دهنی دارد دور از لب و دندانم

 

هایم از شرم رنگ می گیرد و نگاه می دزدمگونه . 

 

#p154 

مانیمی روستاییش میبی برای خوردن آش در خانهاصرار بیبه  . 

کند که یک بار سیل خانه فرسوده اش را خراب کرده و محمدیاسین و محمد حسین بی تعریف میبی

 .برایش این آپارتمان تازه ساز را بازسازی کرده بودند

 

ی مردانگی نیز شیدا و شیفته گفت که منکرد و از خوبی هایش میآنقدر محمدیاسین را زیر لب دعا می

 .بی حد و حصرش شدم

 

ی منتهی به شهر به خاطر بارش برف مسدود بعد خوردن آش بود که جواد پسر بی بی خبر آورد جاده

ایمشده و شانس آوردیم که یک ساعت پیش را حرکت نکرده . 

 .چرا که یک ماشین در بهمن کوهستانی گیر افتاده بود

 

ی محمدیاسر را گرفته و نبودش را برای او توضیح دادشمارهمحمدیاسین با سرعت  . 

ی یکی از دوستانم ماندگار من هم به شیرین زنگ زدم و از او خواستم به دروغ بگوید امشب را خانه

امشده . 

 

بی یک دست لحاف و تشک تازه برای ما در اتاق مهمان انداختهشب است، بی ۱۲ساعت  . 
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و روی آن را نداشتیم به او بگوییم محرمیتی بینمان نیستنه من نه محمد یاسین جرأت  . 

 

گوید: شیدا اگه بگم من و تو نا محرم محمدیاسین دستش را کالفه میان موهایش چنگ میزند و می

بی و جواد میرههستیم آبرو و حیثیتم جلوی بی . 

 .خب چه اشکالی داره بگو نامزدیم -

و خانواده ما با محرمیت همراههنمیشه شیدا جان همین نامزدی ساده هم ت - . 

 

 

گوید: تو برو تو جا بخواب منم همین گوشه نیم نگاهی به لحاف خوش رنگ وسط هال انداخته و می

خوابم انشاهلل مشکلی پیش نمیادمی . 

 

زنی ها از من گفتن بودتا صبح یخ می - . 

 

کشدبی توجه به حرفم یک بالشت برداشته و روی زمین دراز می . 

زیر پتوی کلفت و گرم خزیدم و چشمم را بستممن هم  . 

 

شنومهنوز یک ساعت از گرم شدن پلک هایم نگذشته است که صدای خش خش کنار رفتن پتو را می . 

شومکنم و با دیدن محمدیاسین شکه میالی چشمانم را پنهانی باز می . 
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اتوب الیهگوید: استغفرهللا ربی و افتد زیر لب مینگاهش به من که می . 

 !سردت شد؟ -

خزددهد و دور ترین قسمت تشک بزرگ را انتخاب کرده الی پتو میسرش را تکان می . 

 .مجبور شدم -
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افتمدهد، از رفتارش به خنده میدیگر ادامه نمی . 

 .جوری در کنار دیوار جمع شده و خوابیده است که گویی من برایش قصد و غرضی دارم

کنم سید؟ ترسی بهت دست درازیمی - ! 

 .ال اله اال هللا. بخواب دختر جون شیطان نشو -

 .سید نگو که به این آسانی ها میخوای گول شیطان را بخوری -

 .بذار بخوابیم امشب فردا بتونم رانندگی کنم -

 !این چه شانسی ما آوردیم، باید امشب بهمن بیاد؟ 

 .بد نشد یک امشب رو دوباره با هم گذروندیم -

کنی دیگه؟! من اینجا دارم از شدتشوخی می - ... 

گویم: از شدت چی سید؟کند، با شیطنت میسکوت می ! 

گوید: اگه قصد اذیت کردن داری باید بگم تسلیمم، لطفاً بی دهد و مینفسش را با کالفگی بیرون می

 .خیال شو

شومخیال بحث میسوزد و بیدلم برایش می . 

خوردگره مینگاه عمیق مان برای یک لحظه در هم  . 

گویددزدم و زیر پتو میروم و او   زیر لب چیزی میسریع نگاه می . 

فرستد و بیداری او خواب را از چشم منم می ربایدتا صبح او دائم زیر لب صلوات می . 

کندبی پشت در اتاق می آید و صدای مان مینزدیک اذان صبح است که بی . 

خیزدخوابی است از جا بر میبیمحمدیاسین با چشم های سرخی که ناشی از  . 

بی آمد و صدایش زددم اذان تازه پلکش گرم شده بود که بی . 

بینم بعد وضو سرش را درون حوضچه سرد آب رود، از گوشه پنجره میبرای خواندن نماز به حیاط می

زندبرد و چند باری آب به صورتش میفرو می . 

رودبعد خواندن نمازش سر سجاده به خواب می . 

اندازم و خودم زیر تشک گذارم و پتویم را روی دوشش میاز سر دلسوزی شیطنت را کنار می

خوابممی . 
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دهد تا شود و همین بهانه را به بی بی میصبح با کمر درد من و سرماخوردگی محمدیاسین شروع می

 .برای ما از طب سنتی کمک بگیرد و انواع دمنوش ها را به خورد ما دهد

نمیشود منکر صبحانه خوشمزه اش شد، شیر محلی و تخم مرغ بومی، نان تازه و مربای خانگی البته 

رود و آورد، جوری که تا ظهر اثر سرماخوردگی از او میبعد صبحانه هم برای محمدیاسین آش داغ می

شودهر دو با دید گرمای آفتاب ظهر خیال مان برای رفتن آماده می . 
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روند تا سینه بزنندی عزاداری به بازار قدیمی شهر میمحمدیاسین همراه دسته شب عاشورا است، . 

 .هر سه برادر لباس مشکی پوشیده و شال سبز روی شانه دارند

زیبا و یاسمین و دختران محمدحسین یعنی زهرا و زهره هم پشت سر مردان برای تماشای سینه زنی 

روندمی . 

هرش است، در طول راه با نگاه هایش دل یک پسر جوان را که زهره که کمی شیطان تر از زهرا خوا

زند را ربوده استپشت سر هیئت زنجیر می . 

گرددزهرا ولی آرام است و گه گاه در میان جمعیت دنبال سپهر می . 

بیندباالخره سپهر را در کنار پسر عمویش مسعود در ایستگاه صلواتی در حال پخش چای می . 

زندبا دیدن دو دختر مقابل آنها سر جا خشکش می خواهد جلو برود کهمی . 

یکی از دختر ها به او پشت کرده است ولی دختر دومی که هیکل چاق و تپلی دارد مقابل سپهر و 

گویدمسعود ایستاده و در حین خوردن چای گهگاه با خنده چیزی به آن دو می . 

وا او دختر مانتویی کیه جلوی سپهر و  گوید:گیرد و با دیدن سپهر میزهره رد نگاه خواهرش را می

 !پسر عموش؟

دونم نگاه انگار اومده مهمونی نه عزا داریگوید: نمیزهرا می . 

 .میگم زهرا برو به بهونه چای گرفتن خودتو نشون بده بهش -

خواهد به سمت ایستگاه صلواتی برود که سر و کله محمد یاسر پیدا دهد و میزهرا سری تکان می

 .میشود

گوید: کجا به سالمتی؟و به دخترها میر ! 

ریم چای بگیریمدهد: میزهرا پاسخ می . 
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رمگوید: بی خود! اونجا پره مرده خودم میکشد و با اخم میمحمدیاسر ابرو در هم می . 

 .زهره: عمو جون اونجا که دو تا دخترم هستن، تازه چای پخش کنش سپهره

کند: ا اون که شیداستهر و مسعود تعجب میمحمدیاسر با دیدن شیدا و شیرین کنار سپ . 

کنندزهرا و زهره پشت سر محمدیاسر حرکت می . 

کنندشیدا و شیرین استکان های کثیف را با عجله به ظرفشویی منتقل می . 

شورندمریم و سمیرا هم آنجا هستند و با عجله استکان ها را می . 

زن داداشت نیومده اینجا؟گوید: سمیرا که حاال روابطش با شیدا بهتر شده می ! 

ی اینجور مراسم ها رو هم ندارنگوید: اون حامله است حوصلهجای شیدا شیرین می . 

گوید: ا محمدیاسر اینجا چی کار کند، شیدا با ذوق میصدای سالم محمدیاسر توجه آنها را جلب می

کنی؟می ! 

که خودش هم مانند خواهرش روابط شوند، همه به غیر از شیرین همه از صمیمیت بین آنها متعجب می

ای با پسر ها داردآزاد و پذیرفته شده . 

کردمگوید: این خواهرم شیرین که تعریفش رو میسپس دست شیرین را گرفته رو به محمدیاسر می . 
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کند شیرین که از همان نگاه اول جذب چهره و هیکل مردانه محمدیاسر شده نیشش را تا بناگوش باز می

گوید: پس شما برادر آقا سید هستی؟ راستی خودش اومده؟میو   

خورد شود، دختر تپل و با نمکی است به درد سر کار گذاشتن میمحمدیاسر متوجه نخ دادن شیرین می

گوید: بله خ زدن از او با جدیت میاگر قرار نبود خواهر زن آینده سید شود، برای همین بی خیال م

زنهسینه میاومده تو بازار داره  . 

خوره اهل نذر و دعا باشیگوید: نظر داشتید؟ بهت نمیسپس رو به شیدا می . 

گوید: واال نیستم، این ایستگاه صلواتی عمومهشیدا کالفه از کاری که به او تحمیل شده، می . 

شوند و به رسم ادب سالم و خودش نذر کرده ما رو فرستاده جلو، مسعود و سپهر متوجه آنها می

کنندالپرسی میاحو .  

گوید: دیدی دختره چه با محمدیاسر صمیمی حرف زد؟زهرا با تعجب زیر گوش زهره می  



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

زهرا با سوءظن نگاهی دوباره به شیدا می اندازد: غلط نکنم بین این دختره و عمو خبریه، آخه عمو 

باشه یاسر هم از همه کارای عمو محمدیاسین خبر داره بعید نیست در جریان رابطه اونها . 

خانم یا زیبا بگیم؟بنظرت به حاج - ! 

 .نه به حاج خانم میگیم، چون ممکنه رابطه زیبا و عمو خراب بشه -

 !زهرا عمو ناراحت نشه، اون دفعه یادته چقدر با یاسمین بد برخورد کرد -

دزنشود، با دیدن رابطه خوب بین سپهر و آن دو دختر حسادت در قلبش نیش میزهرا دو به شک می . 

خانم حریف عموی غد و یک دنده اش داند فقط حاجخواهد شیدا همسر عمویش باشد و میدلش نمی

 .میشود

 

سپارم اسمی از من و تو نبرهخانم مینگران نباش یجوری به حاج - . 

 

سالشه بچه که نیست ۳۵ولی زهرا کاش ما دخالت نکنیم، عمو خودش  - . 

 

رود: تو دخالت نکن خودم همه چیز رو ای به زهره میغرهنفسش را با کالفگی بیرون داده و چشم 

کنمدرست می . 

 

گوید: بی جهت نیست عمو هوا خواه زیاد زند و میبا دیدن محمدیاسین در دسته عزاداری لبخندی می

شه دخترایی مثل همین شیدا یی اینا باعث مداره، هیکل و تیپ مردانه، اعتبار و آبروی خانوادگی همه

ون تیز کننبراش دند . 

خانم نباید اجازه بده، اون خودش عروس مناسب پسرش رو انتخاب می کنهاما حاج  
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بیند، آستین لباسش را باال داده و رگ های برجسته بازو هایش سخاوتمندانه در میان جمعیت او را می

 .در معرض دید اوست

صلواتی آنان قرار بود نذری غذا بدهندیک طرف دیگی را گرفته و درست در چند متری ایستگاه  . 
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رسم چندین و چند ساله این محل این است که هر سال روز آخر محرم را در مسجد بازار قدیمی محله 

شدند و همه هیئت های کوچک تشکیل یک دسته بزرگ داده زیر گذر بازارچه عزاداری جمع می

کردندمی . 

کردندمی سپس نماز ظهر را در مسجد خوانده و نذری پخش . 

محمدیاسین هر چند ثانیه با تشر و فریاد جوانان دیگر را راهنمایی کرده و همچون یک رئیس امر و 

کندنهی می . 

 « رسول سر آن دیگ را بگیر »

 «یاسر برو بلندگو ها را چک کن »

 «مصطفی چای رو بده قسمت خانم ها پخش کنند »

دستوراتش آن ها را راهنمایی کندی جوانان منتظر هستند تا او با گویا همه . 

کند: مثل یک شود با چشم و ابرو اشاره میشیرین که متوجه خط نگاه شیدا به سمت محمدیاسین می

کنهفرمانده امر و نهی می . 

کند: ریاست بهش میاد نه؟شیدا نیشش را تا بناگوش باز می ! 

دهدزند و سر تکان میشیرین چشمکی می . 

گوید: درباره حاجی حسینی حرف میزنید شود، با تعجب میحبت آنها میسمیرا متوجه موضوع ص

 !دخترا؟

گوید: خواستگار شیدامونه ها ایشاهلل بعد محرم میخواد بیاد با بابا اینا حرف بزنهشیرین با ذوق می . 

گوید: کجا آشنا شدین شیدا؟سمیرا که از داشتن خواستگار معتبر همچون محمدیاسین متعجب است می ! 

رود اما او را میان شود، دوباره نگاه شیدا به سمت محمدیاسین مییرین مشغول صحبت با سمیرا میش

بیندجمعیت نمی . 

 

دیشب به عشق دیدار با او پیشنهاد عمو محمودش را برای کمک در پخش کردن چای قبول کرده بود و 

 .حاال تنها قسمتش از دیدن محمدیاسین در فاصله دور بود

 

شنود: برای بچه های هیئت ما ن استکان های تمیز در میان سینی است که صدایی آشنا میدر حال چید

ریزی خسته شدنچند تا چای می . 

زند، گویا خیلی زود حاجت گردد، با دیدن محمدیاسین بی اختیار لبخندی عمیق میبه سمت صدا بر می

 .روا شده است
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گوید: احوال حاج خانم ما چه ا صدایی آهسته میریزد، محمدیاسین بتند تند چای در استکان ها می

 !طوره؟

گوید: با دیدن حاج آقا خوبه خوبهسینی چای تقریبا پر شده است، شیدا می . 

محمدیاسین لبخندی محو میزند که تناقضی آشکار با ابرو های پر اخمش دارد، سپس سینی سنگین را 

رودکند و به طرف مسجد میبلند می . 

گفتی! عجیبه که حاج آقا حسینی گوید: پس راست میشنود که میر پشت سرش میصدای مسعود را د

 .با این سن و سال دین و ایمانش رو بذار کنار و با دلش تصمیم بگیره

گوید: نه عجیبه نه سخت، تازه چه بسا عشق زمینی شیدا خشمگین از گستاخی مسعود با نیشخندی می

 .آدم رو به عشق خدا هم نزدیک کنه

اونچه عجیب و سخته اینکه که مردی که همسرش رو دوست داره انقدر غیرت و عرضه نداره از زنش 

 .دفاع کنه

 .چیزی که باعث شرمندگی عشق بین من و محمدیاسین نیست، رفتار تو با همسرته

د، گیرکند و از او فاصله میکند، زیر لب زمزمه ای میی کالم شیدا خشم مسعود را برانگیخته میطعنه

 .هرچند تلنگری عمیق به اعماق وجودش خورده، تلنگری دردناک اما به جا
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 .باالخره آخرین شب مراسم عزاداری را هم سپری کرد

رودخسته از یک روز طوالنی برای تخلیه انرژی از دست رفته زیر دوش می . 

توانست یک د و او باالخره میآمدند تا داربست ها را از حیاط ویال جمع کننفردا صبح چندین کارگر می

 .دل سیر استراحت کند

 

شد برای عقد موقت پا در طول این مدت شیدا را بسیار کم دیده است، شیدا به هیچ وجه راضی نمی

پیش بگذارد و بعد از اتفاق آن شب در روستا، محمدیاسین پشت دستش را داغ کرده بود تا دیگر با 

نامحرم به سفر نروددختری هر چند محبوب دلش اما  . 

 .به قول خاتون هرچقدر هم اعتقادات سفت و محکم باشد، دست شیطان قوی تر است

از طرفی ته قلب خودش هم راضی نبود بدون رضایت خانواده شیدا و فقط از سر هوس و دوری از گناه 

 .او را صیغه کند
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ولی ته نگاهش نوعی معصومیت شیدا در نظر اول برایش دختری گناهکار و بی قید و بند آمده بود 

نهفته بود که از همان ابتدا محمدیاسین را اسیر خود کرد و تیر خالص را آن آغوش اجباری در مدینه 

 .به پیکره قلبش زد

 

گوید: آخه چی زند و میبا فکر به نگاه معصومانه شیدا که تناقضی آشکار با رفتارش داشت لبخندی می

بدیل کرده؟تو رو از یک فرشته به شیطان ت ! 

 .البته شیطانی که هنوز هم معصوم است

  

کندگویا نگاهش نیروی مغناطیسی دارد و محمد یاسین را جذب خود می . 

 

رود که صدای در توجهش را جلب پوشد، به سمت تختش میاش را میبندد و حولهشیر آب را می

کندمی . 

ر کندخواهد مدتی صببا سرعت لباس پوشیده و از فرد پشت در می . 

 

شود، با دیدنش خستگی از تنش پر کشیده و لبخندی عمیق روی لب بعد از دقایقی یاسمین وارد اتاق می

بنددهایش نقش می . 

 !چه عجب یاسمین خانم -

گوید: شما به ما کم لطفی خان داداشیاسمین با مهربانی می . 

مدیاسین یا سید، باز تو و یاسر صد دفعه گفتم از این القاب خان و حاجی و آقا بدم میاد بگید مح -

 .درست بشو نیستید
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کند با احتیاط بیان کندخانم به او گوشزد کرده را سعی میخندد و سپس آنچه حاجیاسمین ریز می . 

 .داداش یک چیزی بگم قول بدید نه نیارید -

تو رو انداختن جلو؟پرسد: چه فسقلی باز چه نقشه ای برای من کشیدن و محمدیاسین متفکرانه می ! 
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کندخانم همیشه همین کار را میگوید ولی هر دو میدانند حاجاین را به شوخی می . 

تو مسجد دیده، خاله حسابی دلش پر بود از ما سیدمامان امروز صبح خاله زکیه رو - . 

گفت تو این مدته بارها و بارها زیبا خواستگار هاش رو رد کرده چون منتظر شماستمی . 

گوید: من یک بار برای همیشه این زند و با نگاهی جدی و محکم میدیاسین دست به سینه میمحم

کنمزنم و دیگه هم تکرار نمیحرف رو به تو و حاج خانم می . 

 .امکان نداره به هیچ وجه با زیبا ازدواج کنم

مومهمن از اول نوجوانی تا به حال یک بار هم نظری به زیبا نداشتم، پس بحث همین جا ت .  

 ...یاسمین با ناراحتی نالید: اما داداش زی

آورد و سری تکان میدهد: همین االن گفتم اما و اگر نداریمدستش را به نشانه سکوت باال می . 

وقتی با این سن کم به خودت اجازه دادی و با علیرضا قرار مدار ازدواج گذاشتی، من اومدم دخالت 

 !کنم؟

گذاشتم و کمک. کردم نامزدی زود پیش برهجز اینکه به تصمیمت احترام   

 .حق با شماست داداش -

خواهد محرم اسرارش یاسمین باشداندازد و محمدیاسین دلش میسرش را پایین می . 

گوید: اسمش شیدا ستبا لحنی پر از احساس می . 

کنهخانم تا بفهمه مخالفت میدونم حاجمی . 

ظاهرش، فکرش ذهنش همه چیز اما من تصمیمم رو گرفتم، با ما تفاوت داره . 

خواسته شیطان باشه ولی هلش دادن سمت آتیشولی دلش پاکه، نگاهش معصومه نمی . 

خوام کمکم کنه منو از سرمای تنهایی نجات بدهخوام کمکش کنم، دستش رو بگیرم، میمی . 

 .برای ازدواج باهاش برنامه ها ریختم و نقشه ها کشیدم

و باختماعترافش سخته اما بدجور دلم . 

شود، سید برایش یک خانم میزیبا و حاج نشاند، بی خیال دلخورییاسمین لبخندی عمیق روی لب می

 .دنیا ارزش داشت

 .داداش رفتی خواستگاری مدیونی منو نبری ها -

گوید: اصال شاید فقط با تو رفتمپاشد و میمحمدیاسین لبخندی عمیق به روی خواهرش می . 

داند مادرش مخالفت خواهد کردکشد، میمییاسمین آه عمیقی  . 
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ترسید محمدیاسین هم به سرنوشت ماجرای مخالفت مادرش با ازدواج محمدحسین را شنیده بود و می

 .برادرش دچار شود

ده سال به مرز رفت و از خانه و همسرش قهر کرد، تا باالخره با خودش کنار آمد و عشق زینب را 

 .پذیرفت
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با ورودش به سر کار خبر داغی به دستش رسید صبح روز اول . 

ی ماموران پلیس و مرزی یک کامیون قاچاق را دستگیر کرده بودند که راننده مدعی شده بود اجیر شده

 .ناصر ربانی رئیس محترم شرکت واردات و صادرات کاال هست

شتالبته اثبات ادعای مرد راننده سخت بود مخصوصا با وکیل زرنگی که ربانی دا . 

محمدحسین خودش مسئولیت پرونده را به عهده گرفته بود و صبح شنبه گزارش پرونده را به دست 

 .محمدیاسین رساند

 

دونی که نمیشه با ادعای اندازد و میگوید: محمدحسین مینگاهی به آخرین برگ اعترافات راننده می

 .این طرف من قرار بازداشت صادر کنم

گوید: ربانی کله گنده است وگرنه کشوندنش به دادگاه کار سختی و میکند محمدحسین اخم عمیقی می

 .نبود، مخصوصا اینکه ما اعترافات این طرف رو داشتیم

 .از چندتا باال دستی دیگه که اسم برده شروع کن -

گزارش که مینویسی دقیق و با جزئیات بنویس و سعی کن این رابطه بین راننده و باال دستی ها رو 

یل باند برای پرونده قاچاق جلوه بدییجور تشک . 

 .طوری ننویسی وکیل ربانی راحت بتونه با چهارتا حیله و ایراد قانونی از دست ما فرار کنه

 !پرونده رو سپردم دست فتحی خودت خبر داری چقدر تو کارش جدیه -

یم تو دم و گوید: پسر ربانی رو هم تعقیب کنید، بتونیم یک نفوذی بفرستدهد و میسری تکان می

دهدستگاهش خوبه و جواب می . 

ین کار رو کردیم، ولی چون چیز به درد بخوری توی گوید: قبالً ازند و میمحمدحسین لبخندی می

 .گزارش تعقیبش نبوده به دادستانی فرستاده نشده

کشد تا رخوت و خستگی را کنار بزند سپس با صدایی کالفه محمدیاسین دستش را روی صورتش می

گوید: هر چیزی راجع بهش بود به خود شخصاً گزارش بدید، من به پسرش مشکوکم، مطمئنا تو می

 .نقشهای پدره دخالت داره
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گوید: قتل اون دختره که کارمند سابق شرکت ربانی بود، محمدحسین بعد از برداشتن پرونده ها می

دههم معنی میی این ها کنار اعتراف این راننده، اختالف عجیب حساب های شرکت همه . 

 .درسته فقط اگه ممکنه پرونده قتل اون دختره رو بیار من بخونم -

کنمباشه برات ایمیل می - . 
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شودبا دیدن عکس های آن دخترک که ماه گذشته به قتل رسیده بود، کامش تلخ می . 

گیرددهد و با نگرانی شماره او را مینفسش را با کالفگی بیرون می . 

کند و آن شیدا استدخترک و لب خندانش تنها تصویر یک نفر را در مقابلش زنده میچشم های  . 

شود منکر شباهت دخترک مقتول به شیدایش انکار نشدنی استنمی . 

اندازد: الو بلهبعد از چند بوق صدای خواب آلود شیدا در گوشی طنین می . 

ظهر  ۱۱کند: شیدا خانم ساعت می در دلش او را با چشم های پف کرده و موهای بهم ریخته تصور

 هنوز خوابی؟

گوید: راستش دیشب تا دیر وقت کشد و میاش میشود، دستی به موهای بهم ریختهخمیازه شیدا بلند می

 .بیدار بودم

رود: اون وقت چرا؟اخم هایش نم نمک در هم فرو می ! 

و جور کردن دیر شد عموم مهمون داشت، بعد رفتنشون با دخترا نشستیم ظرف شستن و جمع - . 

عمو از او خواستگاری کرده و او آب پاکی را روی دستشان ریخته شیدا دلش نیامد بگوید دیشب زن

 .بود

پدرش مثل همیشه حرفی نزده بود ولی مادرش کمی دلخور شده بود که چرا برای پسر زن دارشان به 

طالق در شناسنامه آنقدر سنگین خواستگاری دختر او آمده بودند، تجربه یک شکست و داشتن مهر 

 .نبود که از او انتظار داشتند به هر شرایطی تن بدهد و وارد زندگی یک زن دیگر شود

آدرس یک مرکز ناباروری را داده و  شیدا در کمال ادب جواب عمو و زن عمویش را داد و به مسعود

راش بکنی رو ببری برای دوا پیشنهاد میدم خرجی که قصد داشتی برای عروسی و تجدید ف» گفته بود

و درمان، دیگه علم انقدر پیشرفت کرده که بیشتر ناباروری ها درمام داره، راهکار زن دوم گرفتن و 

ی رضاخانهاین چیزا برای دوره » 
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ی پسر ربانی پیدا نشده؟پرسد: شیدا دوباره که سر و کلهمحمدیاسین با نگرانی می ! 

ود: نه چه طور اتفاقی افتاده؟ششیدا متوجه نگرانی محمدیاسین می ! 

گوید: نه فقط نگرانت بودم دختردهد و مینفسش را با کالفگی بیرون می . 

خانم صحبت میکنم تا آخر این هفته هم به من سر اون حرفم که به خاتون زدم هستم، انشاهلل با حاج

زنمپدرت زنگ می . 

ا محمدیاسین هم زیبا بود هم رویایینشاند، تصور زندگی مشترک بشیدا لبخندی عمیق روی لب می . 

شود، نگران شیدا بود و باید هر چه تاپ خیره میمحمدیاسین تماس تلفنی را پایان میدهد و باز به لپ

کردزودتر تکلیف این پرونده را مشخص می . 

 

رود تا دوش آب بگیرد. باید بعد از کمی دهد، به سمت حمام میاش را ماساژ میپلک های خسته

اش کرده بودکرد، این بالتکلیفی خستهخانم صحبت میراحت با حاجاست . 
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پیچدساعت دو شب است که صدای تلفن در خانه می . 

گوید: یعنی کیه این وقت شب؟خیزد، با تعجب میمامان وحشت زده از رخت خواب برمی  

نالد: ای تو روح آدم بی شعور وقت نشناسشیرین خمار خواب می . 

گوید: نکنه اتفاق بدی افتادهنگرانی می مادر با . 

دهم: سالم بفرماییدبی حوصله از بحث آنان به سرعت تلفن را جواب می . 

زند، گویی قلبم تپیدن را فراموش کرده استزنم به معنای واقعی کلمه خون در رگ هایم یخ مییخ می . 

ام حبس شده در میان قفسه سینهدهم و به سختی نفسم را که تلفن را در میان پنجه های فشار می

دهمبیرون می . 

شیرینی؟ منم رامین مجبور شدم زنگ بزنم الو - . 

نالم: من شیدامبا صدایی دو رگه می . 

شودسکوت در آن طرف خط برقرار می . 

زند: شیدا آرام باش تو دیگر آن دخترک بی دست و پای گذشته نیستیعقلم نهیب می . 

گویم: چرا زنگ زدی چیزی شده؟با صدایی سرد و لحن جدی می ! 
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آید: شیدا خانم ریحانه امشب حالش بد شد بردمش بیمارستاناو نیز به خودش می . 

ی خالم زن دیگه نیست امشب پیش ریحانه باشهرضوانه رفته شمال خونه . 

 !شهاب کجاست؟ -

 .رفته بندر بار بیاره، فقط من و بابام پیش ریحانه بودیم -

میآید: شیدا چی شده کیه پشت خط؟مادر پشت تلفن  ! 

گویم: من خودمو میرسونم بیمارستان االنبا سرعت در جواب او می . 

گویم: ریحانه دردش گرفتهسپس گوشی را قطع کرده رو به مادرم می . 

زند: خدا مرگم بده وقتش نبودمامان سیلی نسبتا محکمی به صورتش می . 

نه شون رفته شمال، شهابم رفته بندربپوش بریم بیمارستان پیشش باشیم، رضوا - . 

رویمپوشد، به سمت بیمارستانی که آدرسش را داده است میمادر با سرعت لباس می ... 

 

شود، با سرعت به طرف بخش زنان مادر آنقدر دلهره و نگرانی دارد که متوجه حضور رامین نمی

خواهد او را به اتاق ریحانه ببردرود و از پرستار میمی . 

ن با ظاهری نا مرتب کنار سالن ایستاده استرامی . 

دهد خواب بودهیک تیشرت مشکی و گرمکن پوشیده وموهای نامرتبش نشان می . 

توانم تعجب و بهت را در نگاهش آید، میاش را از روی دیوار برداشته و به طرفم میبا دیدن من تکیه

 .ببینم، به راستی من شیدای دو سال پیش نبودم
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شوم جلوی دهانش را گرفته و قصد ندارد غرورش را پایمال هش پر از تعجب است ولی متوجه مینگا

 .کند و از من سوالی درباره آن روز ها بپرسد

کشم تا مبدا آن حمالت عصبی گاه و بی گاه به من غلبه کرد و در برابر او خوردم کند، نفس عمیقی می

ادمدمن نباید ضعف و نفرتم از او را نشان می . 

ایش خسته و خمار است، قدش بلند است ولی اندامش ورزیده تر شده و آید، چشم های قهوهجلو می

اندازددیگر مرا به یاد مصطفی در داستان کباب غاز نمی . 
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فراموش نکرده ام رامین یک سالح دارد و آن زبان چرب نرمش است، همان زبانی که دخترک درس 

جذوب خودش کرده بودخوان و سر به زیر خانواده را م . 

متأسفم بی خوابتون کردم باالخره شما به عنوان مادر شوهر ریحانه و مادربزرگ بچه حق داشتید در  -

 .جریان باشید

 .نگاهش به من است و روی سخنش با مادرم

گیرد شب را کنار ریحانه مادر بعد از چند بار رفت و آمد و گفتگو با دکتر و پرستار باالخره تصمیم می

 .بماند

ای در بیمارستان بستری باشد تا دارو هایی که مناسب رشد دکتر گفته بود صالح دیده ریحانه چند هفته

 .جنین است را برایش به کار ببرند و به محض زایمان بچه او را به دستگاه انتقال دهند

ه کنمدهد تا تهیمامان برای شب ماندن پیش ریحانه لیست بلند باالیی از اقالم به من می . 

پرسد: این لیست چیه بدید منگیرم، رامین که پشت سرم ایستاده میلیست را می . 

گویم: الزم نیست خودم اینجا هستم، بهتره برگرید خونهبا صدایی جدی و محکم می . 

اندازد، گویا منتظر دیدن واکنش مامان گویی تازه متوجه حضور رامین شده با دلهره نگاهی به من می

 !من است

گوید: زشته این موقع شب اندازد و میامین که حاال ژست مردان غیرتی را گرفته بادی به غبغب میر

 .برید این طرف اون طرف خودم هستم

بندد بشومتوانم مانع پوزخندی عمیقی که روی لبم نقش مینمی . 

نکنید ژست  من به جای شهاب اینجام، رسیدگی به ریحانه و بچه هم وظیفه ماست شما لطفاً دخالت -

 .مردای غیرتمند رو هم نگیرید

حاال نگاه متعجب او جای خود را به نگاهی خشمگین که به سختی سعی در حفظ پرستیژ خود دارد، 

دهدمی . 

مامان بی حوصله از بحث ما پلک میزند: بحث نکن شیدا جان این موقع شب واقعا خطر داره تنها بری 

 .بیرون

کند ولی در عمل یک گرگ بی صفت استمردیست که ادعای غیرت میتوانم بگویم، خطر واقعی نمی . 

 .مامان فروشگاه بیمارستان نصف این خرید ها رو داره بقیه رو هم میرم خونه میارم -

ریمافتد: بیا با هم میکند و با کشیدن لیست از دستم جلو تر راه میرامین مداخله می . 

کش ندهمخواهد بحث را مامان با التماس نگاهش می . 

افتم و به سمت داروخانه میرویمبا اجبار و اکراه پشت سرش راه می . 
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روم شود جلو میکند نوبت خرید های مامان از فروشگاه بیمارستان که میدارو ها را خودش حساب می

گذارم او دست به جیب ببردو نمی . 

 .الزم نیست خرید های مامان رو شما حساب کنی -

کند: شیدا بهتره لجبازی نکنی یک امشب رو حداقلسمم را خطاب میبا لحن آشنایی ا . 
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بندد و صدایش را در گلو خفه بیند که دهانش را میگردم نمیدانم در نگاهم چه میبه سمتش برمی

کندمی . 

 .من شیدا بودم دختری که شیدایی اش برایش تاوان سنگینی داشت

دم و به توهم عاشقی زندگیم را دستخوش سختی کردم و حاال یک بار اسیر چرب زبانی های این مرد ش

 .پر بودم

توانستم بی خیال این مرد رو به رویم شوم و بگویم گناهش را بخشیده پر از نفرت، پر از خشم و نمی

 .ام

پردازمکند و من با عجله لیست مادرم را تهیه میکنم و خودم پولش را میدر طول مدت سکوت می . 

گردیم، مامور جلوی چند سوال از رامین پرسیده و سپس اجازه ورود سمت بیمارستان برمیدوباره به 

دهدبه ما می . 

خورد، با دیدن شماره محمدیاسین آن هم ساعت در محوطه بیمارستان هستم که گوشی موبایلم زنگ می

محمدیاسین دهم: جانم شوم و بدون توجه به حضور رامین با سرعت جواب میبامداد  نگران می ۵

 !اتفاقی افتاده؟

شود، دلم از شنیدن خستگی آن صدا مچاله صدای خسته و خش دارش در گوشی تلفن پخش می

شود: سالم شیدا خوبی؟می  

 من خوبم تو چی چرا اینجوری بهم ریختی؟ -

 .شیدا امشب حال خاتون بد شده بود، تا دم مرگ رفت، منم باهاش مردم زنده شدم -

: ای وای خاتون چرا؟با نگرانی نالیدم ! 

کند، همزمان حس ترس، تشویش و دو دلی به وجودم با شنیدن ادامه حرفش قلبم یک لحظه ایست می

شودسرریز می . 

خانم دعواش گرفت و آخر شب کردم که خاتون از راه رسید، با حاجخانم بحث میبه خاطر تو با حاج -

 .اینجوری شد
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 االن کدوم بیمارستان هستید؟ -

گوید: شیدا خانم دیر شداآید که همچون پارازیت میرامین از پشت سرم می صدای . 

پرسد: شیدا تو االن کجایی؟! صدای این مرد چیه که محمدیاسین به جای اینکه جواب من را بدهد، می

 میاد؟

رامین کنم، از اینکه از ای از بزاق تجمع یافته در دهانم را قورت میدهم و گره شالم را باز میدیواره

 .حرفی بزنم تشویش دارم

گویم: من االن بیمارستانمبا لحنی دستپاچه می . 

 !کجا چرا؟! اتفاقی برات افتاده؟ -

دهم: نه نه فقط زن داداشم برای زایمان اومدهبا سرعت جواب می . 

های خرید را به دستش کند، برای آنکه دوباره صدایش را نشنوم کیسهرامین با سوءظن نگاهم می

کنم برودهم و اشاره میدمی . 
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بی تو خونه ویزیت شدگوید: بیمحمدیاسین که خیالش کمی آرام گرفته است می . 

 .امشب زنگ زدم بهت که فقط یک لحظه صدات رو بشنوم شیدا

 .من یک لحظه از دیدن خال خاتون، از تصور نبودش لرز کردم شیدا

 ...امشب شرایط تو هم انگار سخته، من مزاحم

پرم: من خوبم یاسینیان حرفش میم . 

 .محمدش رو نشکن خانم -

کنم: محمدیاسینبا صدایی آرام نجوا می . 

دهد: جانم شیدا بگواو در دم جواب می . 

خانم گفتی که میخوای بیای خواستگاری؟به حاج -  

از زمان حالاش رها میشود، این مرد گویا یک کوه غم دارد، غم هایی فرا تر آه غمگینی از میان سینه . 

 .مثل همیشه مخالفت کرد شیدا، مثل همیشه قسم و آیه و نفرین بست به جونم -

کنه و حقش رو نمی بخشهکه شیرش رو حالل نمی . 
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 .خاتون هم اتفاقی شنید، اومد و ازم دفاع کرد که اینجوری فشارش رفت باال

نشینداز تصور اینکه آن زن محمدیاسین را از من بگیرد، لرز بر وجودم می . 

شومگفت، مرضیه نام دارد متنفر میندیده از او که خاتون می . 

مرد تقصیر بی فکری من بوددهد: خاتون اگه میمحمدیاسین ادامه می . 

 !این چه حرفیه محمدیاسین، البد می خواهی منم این وسط مقصر بدونی؟ -

 .هیچ کدوم ما تو اتفاق پیش اومده تقصیر نداشتیم

آدم مستقل تصمیمت رو گرفتی و گفتیتو به عنوان یک  . 

 !مگه اینکه از عاشق شدن به قول خودت منصرف شده باشی؟

شنوم: منظورم این نبود شیدا، من نباید شبی که خاتون مهمون ویال بود حرف صدای فوتش را می

زدممی . 

 !عجله کردم فقط همین

یدا خانومدر ضمن من برای عشق ثبت نام نکردم که انصراف بدم، دچار شدم ش . 

 .اشکال که ندارد برای لحظاتی زمان و مکان را فراموش کنم؟! فقط سر تا پا گوش بشوم و بشنوم

زنی، مثالً قرار بود من دلداریت بدمچقدر قشنگ حرف می - . 

داداشت چه طوره؟حال زن - ! 

 

بختانه رامین نیست و همه جا خلوت استشینم، خوشیک گوشه درون راهروی خلوت می . 

 .جای نگرانی نداره، تحت نظر پزشکه، من موندم اگه خرید داشتن کمک کنم -

 این موقع شب تنهایی؟ -
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 .پرستار آن شب را اجازه نداد بیشتر در بخش بمانیم

رفت برای همین با عجله رامین تمام مدت با نگاه های سنگین آزار دهنده روی اعصابم رژه می

ک کردمبیمارستان را به مقصد خانه تر . 
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 .ریحانه سه روز بعد به شرط رعایت استراحت مطلق از بیمارستان مرخص شد

ی آنها رفت و همین باعث رفت و آمد بیشتر خانواده ما و آنها برای پرستاری از او مادرم به خانه

 ...شد

 

شود فردای تماس محمدیاسین به دیدنش برومنگرانی بابت بیماری خاتون باعث می . 

 

به خانه باغ بزرگ خاتون و دیدن چند کفش جلوی در از آمدن خودم پشیمان میشومبا ورودم  . 

 .ممکن است نوه هایش آنجا باشند و با دیدن من آتش اختالف بینشان شعله ور شود

آید: به به زن داداش آینده بپر بیا بینم که با ظاهری شاداب و خندان جلو میمحمدیاسر را جلوی در می

 .خجالت نکش

جاست؟! این کفش ها مال کیه؟پرسم: کی اینگرانی میبا ن ! 

ی فوالدزره نیست، دختر نجمه خانم و دوستاش اومدن دیدن اندازد: نترس بابا اینا مال ننهابرو باال می

 .خاتون

 حال خاتون خوبه؟ شما چرا کبکت خروس خون شده؟ -

تا دختر خوشگل کند: سهپذیرایی نگاه میگیرد و با چشم به ی لبش را با حالت بامزه ای گاز میگوشه

 !مشگل اومدن مالقات ننه جون انصافه من کبکم نخونه؟

زنهاین کبک ما االن عوض خوندن رو پایی می . 

خندمتوانم جلوی خنده ام را بگیرم و بلند میاین پسر نوبر است، نمی . 

 .خب دیگه دست دست نکن بیا بریم باال -

کند دن محمدیاسین که با اخم و جدیت یک گوشه نشسته و با موبایلش بازی میبا هم باال میرویم، با دی

 .لبخندی عمیق میزنم

کنندشوند و سالم میدختر ها با دیدنم از جا بلند می . 

گوید: معرفی میکنم زن داداشم شیداو می محمدیاسر با شیطنت نگاهی بیند من و سید رد و بدل کرده . 

افتدآید و نگاهش مستقیم به من می میسر محمدیاسین با سرعت باال . 

درخشدبا دیدنم نگاهش از آن حالت سرد و مات بیرون آمده و می . 

توانم برق حسادت را در چهره دو تا از دختر ها ببینممی . 
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اما دخترک تپل و زیبایی که چشم های سبزش شبیه نجمه است با لبخندی عمیق روی لب جلو آمده و با 

دهدمن دست می . 

 .سالم من ستاره دختر نجمه هستم -
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 .خاتون با دیدنم لبخندی عمیق زده و اشاره میکند کنارش بنشینم

کندستاره دختر نجمه با دقت مرا بررسی می . 

گوید: بهم نگفتی میایمحمدیاسین سرش را نزدیک من آورده زیر گوشم می ! 

اندازم: کار بدی بود؟نیم نگاهی به او می ! 

زند: نه خوب کردیکند و پلک میمهربانش نوازشم میبا نگاه  . 

دختر ها که با آمدن من جمع را خانوادگی تر دیدند بعد از خداحافظی جمع را ترک میکنند، تنها ستاره 

شودماند و مشغول تمیز کردن خانه میدختر نجمه خانم می . 

کندمحمدیاسر هم پشت سرش راه افتاده و با او دائم شوخی می . 

 

گوید: خب دخترم فکر هاتون رو کردید؟اندازد و میتون نگاهی به ما میخا ! 

ی چی؟پرسم: دربارهبا تعجب می ! 

 .درباره محرمیت دخترم، دیشب محمدیاسین گفت قصدش جدیه -

مونه اجازه پدرت، اونم مطمئنم راضیه یک بار رضایت داده پس این دفعه تو هم که قبول کردی، می

کنهمخالفتی نمی . 

دهد: یک محرمیت چند کنم، خاتون ادامه میاندازم و با انگشت های دستم بازی میسرم را پایین می

ای بخونید، تا از هم مطمئن بشید بعد هم عقد و عروسیهفته . 

اندازم، جدی و عبوس منتظر جواب من استنگاهی به محمدیاسین می . 

دهم: من مخالفتی ندارمبا تردید جواب می . 

به او میگوید: مبارک باشه پسرمخاتون رو   

 .آخر همین هفته میایم -

خانم هم میاد؟حاج - ! 
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گوید: میاد، مجبور میشه بیادخاتون با اطمینان می . 

دونم ماجرای شما و عروس تون چیه؟ گوید: من نمیمحمدیاسر با یک سینی چای به پذیرایی آمده و می

برهخانم فقط از شما حساب میحاج . 

دهدزند و سر تکان میدی تلخ میخاتون لبخن . 

دهدبنظرم رفتارش عجیب است، اما ذهن مشغولم اجازه تحلیل نمی . 

کردیمآخر این هفته من و محمدیاسین رسماً نامزد می . 

 .این تجربه هم ترسناک است هم هیجان انگیز
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ز مانده به خواستگاری محمدیاسین بینم، آن روز در راه باشگاه به خانه، دو روباالخره حاج خانم را می

بینمشاست که می . 

 یک بنز قدیمی سوار شده و راننده دارد، بنظر متعلق به سید محمدعلی شوهرش باشد

کند، او را نمیشناسم، ولی وقتی از من خواهد سوار ماشین شوم و کمی ابتدا که جلوی راهم ترمز می

شودمتوجه شباهت زیادش به یاسمین میکند الی آن چادر مشکی طرح دارش را باز می . 

 .بر خالف محمدیاسین و آرامش وجودش این زن برایم سر اسر اظطراب و نگرانی است

شوم، این زن واقعاً مادر سید بود؟نشینم، از نخوت در نگاهش متنفر میکنارش می ! 

که مرا از کابوس کرد؟! همان مردی که مسیحایی بود همان مردی که با نگاه افسونگرش نوازشم می

  !هایم بیرون کشیده و نور به زندگیم تابانده بود؟

 !شک دارم، یک اشکالی این وسط است

 .حاج خانم از راننده میخواد یک گوشه پارک کند و ما را تنها بگذارد

ل دهد غیر قابشود، انتظار این لحن را از او ندارم ولی این زن نشان میبا رفتن راننده صدای او بلند می

بینی استپیش ! 

ای و دانشجوی انصرافی دندان پزشکیساله ۲۶اسمت شیدا شاملوعه.  - . 

کنیکنی و صبح و شبت رو توی مهمونی سپری میحاال توی باشگاه کار می . 
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فهمم این زن گستاخ برخالف خاتون الیق احترام نیستمی . 

اول خودتون رو معرفی کنید  کنم: خب که چی؟شوم و با پوزخند عمیق نگاهش میدست به سینه می

 .هرچند حدس میزنم کی باشید

 .من مادر محمد یاسین هستم -

گویم: پس مرضیه خانم شما هستید، مادر محمد یاسین و یاسمینام مانند خودش میدرست حدس زده . 

 .سپس با بدجنسی ادامه میدهم: مادر ناتنی محمد حسین خان

نه من بیشتر از آنکه خشمگین باشد، لذت برده، شبیه شوم که از طعدرخشد، متوجه مینگاهش می

شود حریفش قدر و درخور مبارزه استمبارزی که متوجه می . 

زنیمریم و حرف میباهم به یک محیط بهتری می - . 

شود، که این زن از خانواده اصیل و معتبر است و لحن محکم و پر غرورش به من این را یادآور می

ی شان پر نفوذ و تأثیر گذاردهاحتماال حرفش در خانوا . 
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بعد از ظهر است و رستوران جز چای سرویس  ۵رویم، ساعت به یک رستوران همان حوالی می

 .دیگری ندارد

است، رفتارش زمین تا آسمان با محمدیاسین حتی خاتون حاج خانم با نخوت و غرورش کالفه ام کرده 

 .مادر شوهرش تفاوت دارد

گفت تفاوت داریچیزی که زیبا می خیلی با اون - . 

درخشد، او ما را با هم دیده بود؟چشم هایم از شنیدن نام زیبا می ! 

 .امیدوارم منو از قبل قضاوت نکرده باشی -

اش کامال مشخص استکند، حاال چهرهی چادرش را کمی رها میگوشه . 

نداره قضاوت نکردم یعنی اینکه تو چجوری آدمی هستی اصال برام اهمیت - . 

 .تنها چیزی که مهمه اینکه تو زیبا نیستی

 .دختری که سالهاست نافش به اسم محمدیاسین بریده

کنترل خشم در برابر آدم از خود متشکری چون او ممکن نبود، با این حال خاطر محمدیاسین برایم 

بندمآنقدر عزیز است که دهانم را به سختی می . 
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دونیم اون احترام و اعتبار عروس خانواده رو دارهخودمون میام زیبا رو عروس من و خانواده - . 

ممکنه پسر من یک مدت اسیر هوا و هوس شده و به تو دل بسته باشه ولی این رو بدون که زود گذره 

 .پس از االن پات رو از زندگی ما بکش بیرون تا برای بار دوم شکست نخوری

 

از خو متشکر استشود، این زن زیادی فکم از شدت خشم قفل می . 

آوردشود ولی به روی خود نمیی من او نیر عصبانی و خشمگین میبا دیدن نگاه خیره . 

 .خانم حسینی نوبت منه که حرف هام رو بزنم -

گفتی سید از روی هوا و هوس اومده سمت من؟ باشه چه نگرانی داری بذار همین هوا و هوس باشه 

کنه منمکسی که ضرر می . 

تی اگه محمدیاسین از روی هوس هم منو بخواد باهاش باشممن حاضرم ح . 

 .مهم قلب منه که برای اونه، مهم نیت منه که توش خبری از هوا و هوس نیست

غرد: دختر جون منو ساده فرض نکن عشق کجا بود؟! تو بوی پول به این بار بدون پرده و با خشم می

 .مشامت خورده

میته وگرنه کی حاضره اینجوری عروس بشه؟ی ما برات بی اهبرای همین خواسته ! 

داند چه چیز را نشانه برودشود، او درست میحس میکنم قلبم از درد مچاله می : 

حق نداری صرفاً چون مادرم محمد یاسین هستی منو تحقیر کنی، حاال اینجوری میخوای باشه تمام  -

کنم تا ثابت کنم اونی که تو فکر رو می ی تالشمتالشت رو بکن تا جلوی ازدواج ما رو بگیری، منم همه

کنی نیستممی . 

رومزنم و به سمت در خروجی میام را چنگ میبا عجله کوله پشتی . 

فرستمشوند، به خودم بابت ضعفم لعنت میاشک هایم بی اختیار جاری می . 

ز داخل کوله نشینم و ارسم یک گوشه روی چمن ها میهمین که به یکی از پارک های حوالی محله می

کشمام یک سیگار بیرون میپشتی . 

کنم، قول داده بودم لب به سیگار نزنم ولی دلم بدجور پر استنگاهی به نخ سیگار در دستم می . 

زنمکنم و پک عمیقی بهش میسیگار را با فندک درون کیفم روشن می . 

تلخی روزگارم را کمرنگ کند خواهد تلخی و تندی اوکنم، دلم میام حبس میدود تلخش را درون سینه . 
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کردم حاج خانم ها سیگار نمیکشنشنوم: فکر میصدایش را پشت گوشم می  

افتدگردم و سیگار از بین انگشتانم زمین میبا دیدنش بهت زده به عقب برمی . 

کنی؟اینجا چی کار می - ! 

نم اشک را از پای چشمم پاک کندخواهد برد گویا میانگشتش را آرام به سمت چشم های نمناکم می .  

گوید: ال اله کند و میشود، انگشتانش را مشت میمتر مانده به صورتم متوقف میاما دستش چند میلی

 .اال هللا

 .قلبم از فکر به لمس دستانش به تپش می افتد

کندکند در عوض با نگاهش این کار را میاو اما من را از نوازش با دستانش منع می . 

ی ویال زنگ زد و گفت حاج خانم اومده دیدنتگوید: هاشمی رانندهکنم، او میدم اشکم را پاک میخو . 

 !ناراحتت کرده؟

توانم جوابش را بدهم، تنها بغض کردم و لبم را گزیدم تا نگریمنمی . 

گویدزند و با لحنی جدی میشود موهایش را چنگ میخشمگین می :  

- احترامش واجبه برام ولی به خداوندی خدا بخواد مانع من و تو بشه قید احترام خانم مادرمه شیدا حاج

کنم حتی بدون رضایت اونمادر فرزندی رو میزنم و با تو ازدواج می  

 

چون محمدیاسین بخاطر عشق بخواهد قید اعتقاداتش را بزند،  باورش برایم سخت است، که مردی . 

ها بخاطر من پا روی خط قرمز هایش گذاشته، این کنم، و او بارای دیگر بهش نگاه میاین بار با دیده

 مرد برای من زیادی خوب بود نه؟

 .مجبون بود برایم ولی حیف که من لیلی شدن بلد نبودم

دیدم، من حتی راز هایم را از او مخفی کرده بودمخودم را دربرابر عشق او ناالیق می . 

ن بوددر حالی که لیاقت محمدیاسین بیشتر از ای . 

خوام رابطه تو و مادرت رو خراب کنممن نمی - . 

کنم نظرش رو نسبت بهم مثبت کن و همراه خودش به خواستگاری من بیاخواهش می . 

فشارم، وقتش بود آن خاطراتی که مسیرم را به سیگار پایم را روی سوخته های سیگار زیر پایم می 

 .منتهی کرده بودند را هم بسوزانم
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کشمگار نمیمن دیگه سی - . 

کنم عاشق این برق نشسته در نگاهش هستمچشمانش برقی از شادی میزند و من حس می . 

شم به گویم: من عروس الیق حاج خانم و زن درخور تو میشوم و با شیطنت مینزدیک صورتش می

 .شرطی که مادرت راضی بشه بیاد خواستگاری

ذاریی شیدا، شرط های سخت میکنم کمی کالفه است: بی انصافزند، حس میپلک می . 

 .این تغییرات برای منم سخته - 

دیده و قید و گوید: شیدا خوب شو، خودت شو همون شیدایی که پاک بوده، کابوس نمیمحمدیاسین می

 .بند داشته

گم خودت باش همون شیدای صاف و صادق نمیگم مثل من باش، تغییر عقیده و شخصیت بده فقط می

 توی چشم هات
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 .از پشت پنجره به حیاط با صفای ویال خیره است

بهمن ماه است و زمستان سبزی باغ را ربوده، با این حال هنوز هم درختان بلند سرو که حاال سفید 

اند زیبایی خودشان را دارندپوش شده . 

جمع  نشیند، همان درختی که تابستان و بهار وقتی بچه هانگاه به تاب کنار درخت بلوط شان می

شدندشدند و نوبت به نوبت سوارش میمی . 

 .این ویال را دوست داشت برایش نماد خاطرات شیرین گذشته بود

 .از بازی با هم ساالنش تا دورهمی های خانوادگی، همان وقت های که پدرش زنده بود

نار دستش گذاشت، یاسمین را روی یک پا و یاسر را کنشست و چای زغالی میبابا علی روی ایوان می

 .می نشاند تا یتیم خواهرش احساس تنهایی نکند

آمد، برایشان انار دون میکرد و هندوانه آن روزها خاتون هم از ویال قهر نکرده بود و زیاد به آنجا می

آورد روی ایوان تا دور هم بخورندچهارقاچ و می . 

مسئولیت یاسمین و یاسر به گردنش اش که مرد همه چیز رنگ باخت، زندگیش شد کار و کار، بابا علی

 .افتاد
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از ان طرف محمدحسین هم به مأموریت های بلند میرفت و وظیفه کمک و رسیدگی به زهرا و زهره هم 

 .به گردن او بود

خواست به خودش و زندگی فرصتی در طول این سالها هرگز طعم عشق را نچشیده بود و حاال می

 .دوباره بدهد

شودرفتند و دنبال غذا بودند بار دیگر بلند میی برف راه میصدای کالغ هایی که رو . 

افتد، قول داده بود حاج خانم را راضی کند به خواستگاری از شیدا، یاد مکالمه دیشبش با خاتون می

ای دیگر نداشت مشکل بود ولی چاره ی آنها برودباور اینکه مادرش به این سادگی ها زیر بار خواسته

کردباید اعتماد می . 

 

خانم غرق در نفرت و خشم است اما در برابر نشیند. چشم های حاجخاتون با اقتدار صدر مجلس می

 .خاتون زبانش کوتاه است

کند، چه چیز مادرش را در برابر خاتون همیشه تسلیم کرده؟محمدیاسین تعجب می ! 

ودش را به او تحمیل مادرش چه نقطه ضعفی دارد؟ که خاتون هربار با یادآوری آن خواسته های خ

کندمی . 

گوید: محمدیاسین خاتون منو مجاب کرد همراه تو به خانم با لحنی کالفه و خشمگین میحاج

 .خواستگاری بیام ولی این رو بدون راضی نیستم پسرم

زنهاش عاقبت خوبی برای تو رقم نمیی تیرهاون دختره با طرز پوشش غلط و گذشته . 
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دهد: بسه زند، این زن در برابر مرضیه روی دیگر خودش را نشان میزمین میخاتون عصایش را 

 .مرضیه من و تو حق نداریم از روی پوشش دیگران رو قضاوت کنیم

 .من یک بار چوب این قضاوت نا به جا و اعتماد بی جا رو خوردم دومی نداره

وسط نبود حتماً علت این حرف شود، اگر پای احترام محمدیاسین متوجه گرفتگی صورت حاج خانم می

خواست بیشتر از این مادرش را تحت فشار قرار دهدشد ولی نمیرا جویا می . 

 

خانم علیرضا که در جریان بحث نیست و تازه وارد جمع شده با تعجب نگاهی به خاتون و حاج

اندازد: اینجا چه خبره قراره به کی اعتماد کنید؟می ! 

کندمادرش حواله مییاسمین با نگرانی نگاهی به  . 
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گوید: هیچی پسرم قراره باالخره آقا سید رو داماد کنیمزند و میخاتون لبخندی مهربان می . 

شود، یک چیز این وسط درست نبودرگ گردن علیرضا متورم می . 

   !چرا مادرش و زیبا به او حرفی نزده بودند؟

 !ولی مامانم حرفی به من نزده -

آورد: عروس خانم ا بدهد که خاتون دستش را به نشانه سکوت باال میخواهد جوابش ریاسمین می

 .غریبه است علیرضا خان

 !رنگ علیرضا به آنی میپرد و نگاهی متحیر به محمدیاسین می اندازد: اینا چی میگن سید؟

گوید: مودب باش پسر جان، اینا یعنی خاتون و مادر من که احترامشون محمدیاسین جدی و خشک می

 .واجبه

پاشد، جوری خشمگین شده که کند و نگاهی زهر دار به روی یاسمین میعلیرضا دستش را مشت می

اندگویی برای خواهرش هوو آورده . 

خواهد نشان بدهد کند و با این کار مییاسمین از همه جا مانده خوش را بیشتر به سید نزدیک می

 .حمایت برادرش را دارد

شود، هیچ کس حق ندارد به عزیز دردانه حاج محمدعلی نگاه چپ می نگاه محمدیاسین به علیرضا تلخ

 .بیاندازد

شود همه از او حساب ببرند به مصاف چشمان کشد و با همان نگاه سردی که باعث میابرو در هم می

رودپر توقع علیرضا می . 

مدیون او بود ولی بازد، نباید دربرابر سید گستاخی کند، اندازه موهای سرش علیرضا سریع رنگ می

اینکه امروز برخالف تمام قرار مدار های خانوادگی صحبت از ازدواج با کس دیگری در میان بود، به 

 .هیچ وجه در کت او نمی رفت

کند: اون احترامی که ازش دم میزنی رو شود و با تلخی رو به محمدیاسین میخانم از جا بلند میحاج

 !چرا خودت رعایت نکردی پسر؟

یاسین توقع این حرف را از مادرش ندارد، با همان اعتماد به نفس همیشگی هم پای مادرش محمد

ای نیومده اجازه بده گوید: چون نه تو شرع نه قرآن نه هیچ کتاب مقدس دیگهایستد و محکم میمی

 .دیگران یک ازدواج اجباری رو بهت تحمیل کنن

خورد: اما تو قرآن اومده مرد پاک و ه چشم میزند، در حرکاتش تفاخر و غرور بمادرش پورخند می

ی نور حفظی که انشاهلل پسرم؟مومن زن پاک و مومن اختیار کنه، سوره ! 

زد گردنش را خورد داد و تهمت ناپاکی به شیدایش میخانم به خودش جرأت میاگر هرکسی جز حاج

کرد، ولی حیف که مادرش مقابلش بودمی . 
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ریخت د؟ از آن دخترک رنج کشیده ای که کابوس هایش را در آغوش او میدانستنآنان از شیدا چی می

کردو آرامش طلب می . 

خانم از روی ظاهر قضاوت نکن، بترس از تهمت و غیب مسلمانحاج - . 

دونی شاید اون دختر به نظر شما ناپاک از امثال آدم های متظاهر و دو رویی که دور برمون تو چه می

ر باشههستند، صد برابر بهت . 

ساید: این آدم دو رود و خشمگین دندان بهم میتواند ساکت بماند و بهت و گیجی جلو میعلیرضا نمی

گید زیبای ماست؟رو و ریاکاری که می ! 
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گیرد: عزیزم منظور داداش سید خواهر تو نبودیاسمین بازوی علیرضا را می  

کنیمن تو برو باال من و علیرضا با هم صحبت میاندازد: یاسمیسید نگاهی معنادار به یاسمین می . 

دانست علیرضا از جزییات قرار مدار بزرگتر ها خبر در مسلک او بازی با غیرت یک جوان نبود، می

کندندارد و حاال احساس تحقیر و خشم می . 

 .همراهم بیا پسر -

نسبت های فامیلی از بچگی  کند، سید را دوست دارد جدا از تمامعلیرضا بی دلیل احساس شرمندگی می

 .مرید اخالق و منش سید بود

 

زند: روی تراس می ایستند، علیرضا سرش را پایین انداخته و با پایش روی سنگریزه ها ضربه می

 ...سید من

آورد: نیازی به توضیح نیستدستش را به نشانه سکوت باال می . 

راه افتاد هرگز به چشم دیگه ای به زیبا  من در طول این چندسالی که صحبت من و خواهرت توی فامیل

 .خانم نگاه نکردم

هرگز حرف و قرار مدار های مادرت و حاج خانم رو جدی نگرفتم، هرگز حرکتی نکردم که دیگران 

 .برداشت بدی ازش داشته باشن

یک حرف خاله زنکی بوده بین مادرهامون، مثل همون قرار مداری که بین عموت و بابات برای 

وددخترش ب . 
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آورد: سید زیبا شما رو دوست دارهباالخره سرش را باال می . 

 .گفتنش برای برادری که کوه غیرت بود سخت است

گور پدر حرف مادرم و مادرت، من فقط نگران دل خواهرم هستن، نگران خواستگار های رنگ و  -

کردوارنگی که بخاطر شما رد می . 

قط برادر زیبا هستمزد، من فنگران نگاهی که با دیدنت برق می . 

تواند کاری برای احساسات زیبا بکند، هرچند دل خوشی از حاج فتاح شود، از اینکه نمیمتاسف می

ق یکطرفه است، کند، قوم و خویش بودند: صحبت عشندارد ولی حساب زیبا و علیرضا فرق می

دونی سرانجام نداره؟می  

تونم جز اون به کس دیگه ای ماجرا، من متأسفم ولی نمیبه عنوان برادرش کمک کن کنار بیاد با این 

 .فکر کنم

نشیند: پای یاسمین رو به این ماجرا نکش، اش میزند، دست سید روی شانهعلیرضا لبخندی تلخ می

 .منم عین خودت برادرم و نگران

ا گذارد،خبر دارد روزگار سختی در پیش است: یاسمین روی چشمم جدستش را روی دست سید می

کنم، از اینکه خطایی کنم و از دستش بدم میترسم سیدداره، دیگه اشتباهات گذشته رو تکرار نمی . 

 .پس مردونه از زنت حمایت کن پسر خاله -
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 شیدا

جا اظطراب، انتظار، نگرانی حس و حالم در این ساعات که قرار بود، خانواده محمدیاسین به این 

 .بیایند، همین است

جوندخورند و مغزم را میهای بی رحمی درون مغزم وول میبیه موریانهافکارم ش . 

گاهی هم خاطرات نحس آن روزهایی که با رامین نامزد بودم، ترس و اضطرابی را به قلبم پمپاژ 

کردمی . 

کردترسی عجیب و ناشناخته که مرا از تصمیم منصرف می . 

ه خوف داشتم تاوانش اخراج از بهشت باشدای بود کی ممنوعهعشق من و محمدیاسین همان میوه . 

 .هرچند حال این روزهایم بهشت نبود، اما از جهنم آینده هم واهمه داشتم
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ام و یک گوشه کنار اتاق چنبره زده منتظرمموبایلم را خاموش کرده . 

به  کندکشد که همه چیز را برهم بزن و گاهی نجوای دلم التماس میگاهی حسی موزی درونم فریاد می

 .محمدیاسین و عشق او اعتماد کن

ی خودم ی ترس هایم منبعی جز خودم ندارد، در واقع من از روح ضربه دیده و آزردههر چند همه

 .وحشت دارم

 

آید و این یعنی قرار بود دوباره با آن زن مغرور اش میی اعضای خانوادهمحمدیاسین گفته بود، با همه

در رو شومکه تفاخر از نگاهش می ریخت رو  . 

رود تا برای آخرین بار با دودش خودم را تسکین بدهم ولی همان لحظه دستم سمت پاکت سیگارم می

شودصدای زنگ در مانعم می . 

پوشم، برای سر کردن شال و یا روسری مردد هستم، دلم یک شومیز قرمز با شلوار کتان مشکی می

دی به حجاب نداشتم و اگه تظاهر به آنچه نیستم خواهد تظاهر به چیزی که نیستم بکنم، من اعتقانمی

تونستم با خودم کنار بیامکردم نمیمی . 

اندازم و بدون هیچ آرایشی به استقبال مهمان ها میرومیک شال تور روی سرم می . 

 

#p177 

 

 .هرچه پدرم بی تفاوت است، عمو برایم سنگ تمام گذاشته

اش تا خرید انواع وسایل پذیراییهاز در اختیار گذاشتن سالن بزرگ و دلباز خان . 

ی مادر همسرش استمسعود امشب خانه . 

کندولی مریم خواهرانه مرا همراهی می  ... 

کند چای را در استکان های کمر باریک بریزمکمک می . 

 .استکان های قدیمی که متعلق به مامان بزرگ خدابیامرز است

اعث آشنایی من و سید شدهمان مادربزرگی که با وصیتش برای رفتن به حج ب . 

یا حرفی برایم از اصول پذیرایی شوهر داری میگوید زن عمو هم بی هیچ دلخوری . 

 .خوشبختانه در آشپزخانه از پذیرایی جدا است و من الزم نیست دائم از جلوی چشم آنان رد شوم

لرزد و همان شیدای بی دست پا و گیج گذشته میشومدستانم از شدت دلهره می . 
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 .همانی که شب خواستگاری رامین چای را روی پای داماد ریخت

برد و روی نگاه کردن به جمعیت را همان شیدای خجالتی که همیشه سرش را در گریبانش فرو می

 .نداشت

دارد، خاتون با لبخندی عمیق و مهربانی یک استکان برای چای را در اتاق چرخاندم، مادرش بر نمی

ارددخودش و یاسمین بر می . 

رسد، نگاهش روی گل فرش است، چشمانش را از من دریغ کردهنوبت به او می . 

اندازدی شیطان به چشم هایش که سعی در فرار دارد پنجه مینگاهم مانند یک گربه . 

شود و شود و لبخندی دلگرم کننده از آن هایی که سالی یک بار نسبیت میاین بار نیم نگاهی نسیبم می

یل را داردی سهحکم ستاره . 

داردزنم: بفرمایید و او از حالت بهت و گیجی در آمده و یک استکان بر میلب می . 
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آید که یعنی متوجه حواس پرتی ما شدهخندد و چشم ابرو میخاتون می . 

نشینم، پدرم گویی در این دنیا نیست؛ چرا که از شدت خستگی نای بیداری نداردکنار مادرم می . 

شدم، عمو همیشه ثروتمند تر خوش مشرب تر و آگاه که بودم از مقایسه عمو و پدر دلگیر مینوجوان 

 .تر از پدرم بود

 .پدر همیشه دو شیفت کار میکرد و وقتی خانه بود نای بیداری نداشت

گذارد کند و نمیاما حاال خوشحالم که عمو مانند یک حامی و پشتیبان در مراسم خواستگاریم شرکت می

تفاوتی های پدرم را حس کنمبی حسرت . 

گوید: خب سید اگه بزرگتر ها راضی دهد و میعمو تسبیح شاه مقصودش را درون دستش تاب می

 .هستن بریم سر اصل مطلب

زند اما نگاه گرم خاتون بلور های تیز یخی که قلبم را بینم و قلبم یخ میخانم را میمشت شدن دست حاج

کندمی آزارد، آب می . 

شناسی حاجی شاملوتون به جای محمدیاسین میگوید: پسر ما رو که خوب میخا . 

گذشته ها خانواده ما و شما نون و نمک زیاد با هم خوردیم سیدم که تو کل بازار و محل معتبر و 

 .شناسه
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گوید: درسته خاتون، خدا بیامرزه محمدعلی و مونس رو اون زمان دهد و میحاج عمو سری تکان می

اج کردن من پای قباله ازدواج شون رو امضا زدمکه ازدو . 

 .گذشته خانواده ها زیاد با هم صمیمی بودن، اما خوب سی سال از اون زمان فاصله گرفتیم

دانستم عمو و سید محمدعلی با هم مراورده و دوستی نشیند، هیچ نمیتعجب در نگاه هر دوی ما می

 !داشته باشند

دام اشاره نکرده بودنددر واقع نه پدر نه مادرم هیچ ک . 

کند: بفرمایید مرضیه جونزند و ظرف میوه را تعارف حاج خانم میزن عمو لبخندی می . 

گوید: صحبت گذشته رو بذارید به وقتشه، حاال خوبه که جوان ها با هم صحبت سپس رو به عمو می

 .کنند و صحبت های اصلی گفته بشه

هم مانند من آدم خجالتی استکنند، مادرم پدر و مادرم آرام تایید می . 

گوید: جوان ها صحبت زیاد داشتن نوبت ما بزرگتر هاستخاتون می ... 

گوید: خب سید جان از وضعیتت بگو، از عقد و عروسیعمو نگاهی حواله محمدیاسین انداخته می . 

وزی دونید الحمدهلل خدا رگوید: وضعیت مالی منو که میمحمدیاسین با صدای خونسرد و جدی می

 .رسون خوبیه

ی برگزاری مراسم هم همه چیز به خواسته شیدا خانم باشهدرباره نحوه . 
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نگرمروی تراس می ایستم و به صندلی که حاال چند ساعتی است خالی شده می . 

پیچد، برایم از ویالی بزرگ شان گفته بود و از صحبت های چند ساعت پیش محمدیاسین در گوشم می

مهربانش که عاشقشان بودخانواده  . 

 .از مهربانی های خواهرش یاسمین و شوخی های برادرش یاسر

گرددگفته بود اگر من به عمارت بیایم، یاسر هم از خر شیطان پیاده شده به جمع خانواده برمی . 

گفت مادرش زن مهربانی است ولی غرور چشمش را کور کردهمی  . 

و خانواده اش شدم آنقدر گفت و گفت که ندیده عاشق عمارت . 

 .که از همین حاال هم خودم را جزیئ از آن خانواده حس کردم
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ی باغ ساختمانی اختصاصی دارد و همان جا زندگی میکند و اگر گفت برادرش محمدحسین یک گوشهمی

 .ما هم ازدواج کنیم همان جا خواهیم بود

ه و قول داده اگر سید ازدواج کند، بر گفت یک واحد آن ویال هم مختص یاسر بوده که از آن قهر کردمی

 .خواهد گشت

ام گفتم، از محبت های عمو و زن عمو، از خستگی های پدرم و غیرت شهاب منم برایش از خانواده

 .ولی هرچه کردم نشد، نتوانستم از آن شب شوم بگویم

کشید و م شعله میآمد و انزجار در وجودرسیدم زبان بند میاصأل به روز هایی که با رامین بودم می

کردسوزش قلبم یخ چشمانم را آب می . 

ام گریه کنم پس آن خاطرات شوم و نحس را به پستوی ذهنم خواست در زیبا ترین شب زندگیدلم نمی

 .فرستادم و قفلی محکم رویش کوبیدم تا مبدا در مغزم رسوخ کند و زندگی را به کامم زهر

ی مردانه اش به چشمم آمدسین و بازوهای ورزیدهامشب بیشتر از همیشه سینه فراخ محمدیا . 

لحظه ای که آرزو کردم هر چه زودتر محرم قلبش شوم و سرم را روی آن عضالت محکم و مردانه 

 .بگذارم و فارق از ترس ها و نگرانی هایم برای یک بار عشق  را تجربه کنم

صالح نیست بیشتر نامحرم بمانیم» گفتمحمدیاسین می  »  

من به حرفش ایمان آوردم. سخت بود، بهتر بگویم غیرممکن بود؛ چشم پوشیدن از آغوش و حاال 

 .امنش و غرق نشدن در دریای مواج چشمانش

 

روی تراس که صحبت هایمان به پایان رسید و با لب خندان به پذیرایی بازگشتیم عمو با اجازه پدرم 

مبینمان عقد محرمیت جاری کرد و بعد مدتها بهم محرم شدی . 

 

کرد و تا عمو خطبه محرمیت را افتم، تمام شب مرا از نگاهش محروم مییاد نگاه های محمدیاسین می

ام کندشد حتی نیم نگاهی حوالهنخوانده بود حاضر نمی . 

به محض اینکه عقد جاری شد برای اولین بار نگاهی پر محبت که نظیرش را در هیچکدام از روز های 

ریافت کردمرابطه مان ندیده بودم د . 

 .نگاهی که گرمایش یک سور به خورشید میزد، عمیق ژرف و ذوب کننده

جوری که تمام بلور های قندیل بسته در غار تنهایی قلبم را آب کرد و با همان نگاه نوازشم داد و امید 

 .به روز های آینده

محمدیاسین است و من ی فیروزه جا داد و گفت یادگار مادر بعد از خطبه خاتون در دستم یک حلقه

 .متعجب شدم از زنی که چشم دیدنم را نداشت ولی یادگارش را به خاتون داده بود تا در دستم کند
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بعد از تبریک جمع به اتفاق محمدیاسین باز هم به تراس رفتیم، آنجا بود که برایم از عشق سرود و از 

 .آینده گفت

ای که وقت رفتن رویش گذارم، هنوز هم جای بوسهام میآیم، دستم را روی پیشانیبه زمان حال می

 .مهر زده بود میسوزد

ام را سوزاند کارخانه قند پیش دلم لنگ انداخت، از ی عمیقش روی پوست پیشانیآن لحظه ای که بوسه

 .بسکه آن بوسه شیرین بود
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از آنچه در عملیات  زد، از سختی هاشد شناخت، آرام بود و عمیق حرف نمیمحمدحسین را سخت می

گفت چه روزگاری را گذراندههای سخت و سنگینش گذرانده بود، تنها نگاهش بود که می . 

ای که روی دوشش نشانده وقتی وارد شغلش شد، ایمان و اعتقاداتش را وسط گذاشت و برای هر ستاره

 .بودند یک تکه از وجودش را بخشیده بود

شب که یک تلفن دستور داد از پرونده ربانی دست بکشند چه هیچ کس جز محمدیاسین نمی دانست، آن 

 .اتفاقی برای برادرش افتاد

 .سخت بود تمام باور و اعتقاداتت در پیش چشمت فرو بریزد

کرد کوهی از غم کمر همیشه استوار برادرش را دو تا کرداحساس می . 

ی در سیستم آنقدر ریشه دوانده کرد فساد همچون سلول سرطاناز نفود ربانی خبر داشت، اما باور نمی

 .باشد که عمال از ادامه و پیگیری پرونده ربانی بازدارنده شوند

گوید: پسر پاشو هر دو غمگین و خشمگین بودند، محمدحسین برای دلداری محمدیاسین هم که شده می

 .زانوی غم بغل نگیر، خیر سرت فردا باید بری آزمایشگاه

کرد یک گردان به جسم و تنش حمله کردند و او را آماج حمالت میکند، احساس دستانش را مشت می

 .قرار دادند

 .تنش خسته بود و شیرینی وصالش را تلخی این اتفاق به کامش زهر کرده بود

شود نام آن شکلی که به لبش داده را لبخند نامیدآید، نمیلب هایش کش می . 

گلوم گیر کردهکنم قلوه سنگ توی باورم نمیشه محمدحسین، حس می - . 

گوید قلوه سنگ ولی خودش میداند کوهی در گلویش گیر کردهمی . 
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 .نگران نباش، هستن کسایی که نمیذارن یک مفسدی مثل ربانی قسر در بره -

هایش ضعیف شده بود یا دستان برادرش سنگینگذارد شانهدست روی شانه های محمدیاسین می . 

ند هر لحظه آماده ریزش هستندزانو هایی که دیگر تحمل وزنش را ندار . 

جوری ببیندت نگران نباش خودم پرونده ربانی رو پیگیری برو پسر، شیدا ناراحت میشه فردا این -

کنممی . 

زنهاون لعنتی به زودی به چوبه دار بوسه می . 

دهدوزد و خنکای دلچسبی به قلبش هدیه مییاد شیدا شبیه نسیم خنکی به جهنم وجودش می . 

رود، کاش همین امشب شیدا را در کنارش داشت، تا غم هایش را در آغوش او اتاقش میبه سمت 

 .بریزد

 

 بیا کارت دارم

 سالم علیکممم

 جانم بانوی جوان؟

😳 

 جوان کجا بود

 پیر شدم سارا

 سالم چطوری

 سارا تو میری دانشگا ایت هللا بروجردی

 سارا اگ کسی بخاد با معدل بره اونجا چجوریه

 میشه؟

 االن ک نمیشه رفت ها

 پ چرا جواب نمیدی

😠 

  فکر کنم رشته

 زبان بشه

 البته من دقیق اطالعی ندارم
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 چرا میشه

 ورودی های امسال حصورین

 زباااااننننن

😒 

 ینی چی

 مثال اگ بخا بری کی باید بری ثبت نام و چی کنی

  باید بری تو سایت سازمان سنجش

  ببینی ثبت نام سوابق تحصیلی  کیه

میتونی بری پیام نور ثبت نام کنییا   

 واال خواهر چندان اطالعاتی دراین مورد ندارم

 کنکور ندادی امسال

 ن

 خواهر گفتن تو بلدی از شما بپرسیم

😁 

 اوااا

 کی گفته

 شمسی

 جون

😁 

😂 

  نه بابا

  انقد مشغولیت دارم

 اصال خیلی چیزا یادم رفتن

😒 

 مشغولیت
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 �🤣� اره سرکارم بابا

وخیاطی وخودمم که فکرم تا بخوایی مشغوله این روزادرگیر درس   

 منم خیاطی دوس داشتم

 راستی

 نیلوفر هم سالم رسوند

 گفت از سارا خبر ندارم با اینک نزدیکمونه

 مرض خو بگو چیکار کنم

 چطوره

 بپرس برام بعد بهم بگو

 �� من از خاله خودمم چندان باخبر نیستم با اینکه خالمه

 

تنگ شده ولی اره دلم براشون   

  یادش بخیر

 

 همتو رفتین قاطی مرغا سر من بی کاله مونده

  قول نمی دم

 ولی باشه

😂😂😂 

 نخند

😶 

 ببخشید جوابتو ندادم

 داشتم با یکی از بچه ها حرف میزدم دیگ شارژ هم نداشتم بهت بگم

  سوابق تحصیلی

 

 علوم قرآن داره وزبان شناسی که هر دوتاش شبانه است
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باید بدی فکر کنم۷۰۰/۸۰۰خدودا ترمی   

 دقیق اطالع ندارم از هزینه هاش

 ممنون

 تا جایی ک میدونم خود عراقیا رذهو بستن اجازه ورود ندادن

 راهو

  قربونت بشم من

 که انقد بفکر روحانیی

 من که چیز نگفتم

 من کار با اون ندارم

 فقط نوشتم این مثل آل امیه داره حکومت میکنه

 یعنی میشه اینجوری گفت

 یعنی در حد ال امیه ست

 خب عزیزم برام سوال پیش اومده بیا بگو تا ما هم بدونیم

🙂 

 /چه سوالی

 ؟

 خو میگم دراین حده

 میشه اینجوری بگیم

 اره عزیزم

  چون روندی که در پیش گرفته همونه

  بصورت محافظه کارانه

حکومت داریش به جامعه دارای کارای خودش رو پیش میبره واین بین هم داره با این نوع رفتار و

  اسالمی لطمه میزنه

  در واقع میشه گفت

  اون موقع امیه وخاندانش بخاطر منافع خودشون
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  به مردم دروغ میگفتن ووعده الکی میدان

  واینم داره همون کار رو میکنه

  با دورغ ونیرنگ روی کار اومد

  یه عده از قشر خاص جامعه رو با نیرگ وعده الکی خرید

 

 ....و

 خیلی چیزای دیگه که اگر بخوای میتونی با ال امیه مساویش کنی

😕 

 �� ممنون

 ��مهم مهم��

 

⭕️ ای دارک وب هست،میتونه "کل احتماالً شنیدید که فردی به نام ]]مومو[[ که یه هکر فوِق فوِق حرفه

 ️⭕."گوشی شمارو هک کنه

 

که توی پیامش میگهحاال جریان اینه که این هکر اول به "واتساپ" شما پیام میده  : 

آیا میخواهی با من بازی کنی؟(،اول منتظر میمونه تا شما پیامش رو سین کنی،سین کردن شما برای )

 …اون به این معن

 ساراجان تولد توعه

 اره عزیز

 کی

 مبارک باشه

😍😍 

ابان۱۶  

 ممنونم

 سالمت باشی
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😒 

 حاال تا شونزده ام

بخریدچهار روز زودتر فراخوان دادم برید کادو   

😐 

💋♥️ 
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اش نشانده بود و حاال دلش باز یاد تن لرزان شیدا می افتد، در میان آغوشش خزیده و بوسه بر پیشانی

 .هم هوای آن بوسه را دارد

شودخواهد پلک هایش را به خوابی عمیق دعوت کند که صدای زنگ پیامک موبایلش مانع میمی . 

 

برای فردا به یک مالقات مخفیانه دعوت کرده یک متن از فردی ناشناس است، او را . 

دهد که چه کسی است و ناشناس تنها با گفتن به وقتش، شود، به فرد پشت خط پیامک میمشکوک می

دهدبه مکالمه شان پایان می . 

رودبا ذهنی درگیر کم کم به خواب می . 

 

کردهشیدا همان دختری است که همیشه تصور می . 

زندگی خود هیچ سختی نداشتهشاد و بشاش گویی در  . 

شوندخندد درست مانند یک کودک چشم هایش نیز هم رنگ لب هایش میوقتی می . 

کشدبه محض ورود به ماشین و دیدن صورت کالفه محمدیاسین لبخند از روی لب هایش پر می . 

ی روز ها عادی است، اما در صورتش تفاوتی آشکار با همیشه وجود داردظاهرش مثل همه . 

 

شودنگاهش سرد و تهی شده است و صورتش گرفته، شیدا متعجب و نگران می . 

کند و حدس و گمان ها شبیه علف های هرز درون معزش ریشه افکار مختلف در سرش ردیف می

دوانندمی . 

کندگذارد و ته ریشش را نوازش میی محمدیاسین میدستش را روی چانه . 
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نیست ها، یک چیزی ذهنت رو پریشون کرده درسته؟این صورت و نگاه همیشگی سید ما  - ! 

اند در خود کند جریان برق از نقطه اتصال انگشت شیدا به مغزش وصل کردهمحمدیاسین حس می

لرزدمی . 

داند نباید روز اول رسمی شدن نامزدی شان را انگشت هایش که مسحور کننده صورتش را نوازش می

که شب گذشته رخ داده بود، رسش را کشیده بوداینطور تلخ کام باشد ولی اتفاقاتی  . 

دونم نباید مسائل کاری رو بیارم تو خونه ولی این یکی یک مشکل کاری برام پیش اومده و می -

 .بدجور ذهنم رو مشغول کرده

تونیم درباره اش صحبت کنیم؟نمی - ! 

ط قرمز هایش استخواهد آرامش کند، ولی صحبت درباره مسائل محرمانه کاری جز خداند میمی . 

 نه صحبت درباره این چیزا فقط وقت تلف کردنه، بهتره بریم به کارای مهم مون برسیم -
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 شیدا

 

گیرد: بفرمایید بانوکند و مقابلم مییک رانی آناناس باز می . 

خندممی  

 .خون اهدا نکردم که یک آزمایش ساده بوده -

نشیندکنارم می  

بودیهرچی باالخره ناشتا  - . 

رودشود دلم غنج میاز اینکه نگرانم می . 

 .صبح گرفته بودی -

گذارد و با انگشت شست پوست دستش را نوازش گردد و دستش را روی دستم میبه سمتم برمی

دهدمی : 

 .کنار تو آروم شدم -

 

کشند، چقدر ساده، چقدر زیبا گفته بودپروانه ها درون قلبم پر می . 
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وبی دارممنم کنار تو احساس خ - . 

افتیمبعد از نوشیدن آبمیوه به طرف خیابان راه می . 

 .ماشینش را در یکی از پارکینگ های زیر مجتمع پارک کرده است

ی خاتون من بعدازظهر یک قرار مالقات دارمگوید: بهتره ناهار رو بریم خونهقبل از نشستن به من می . 

محمدیاسین روز اول محرمیت مان کمی هیجان زده تر از رفتار هایش برایم عجیب است، انتظار داشتم 

 .مرد مقابلم باشد

برد که سوالم را میپرسم: انتظار داشتم نشیند دستش را برای زدن استارت جلو میپشت فرمان که می

 .امروز تو هم مثل من هیجان داشته باشی

 !ولی نا امید شدم، گویا مشکل بزرگی برات پیش آمده؟

کندشود و پنجه هایش را جمع میاه متوقف میدستش در میان ر . 

کشد: یک مشکل بزرگ کاریای مینفس کالفه . 

ش صحبت کنیم؟خواد دربارهو دلت نمی -  

دهند، نگرانم مشکالت شوم، در سرم افکار مختلف و بی سر و ته جوالن میمنتظر به او خیره می

 .کاریش زندگی مان را متاثر کند

 

کندسمت من دراز میدستش را این بار به  . 

آوردگیرد و سرم را باال میام را در میان پنجه هایش میچانه . 

دهد، لحنش جدی و محکم است وقتی ریزد، با انگشتش چانه ام را نوازش میدلم شبیه ساعت شنی می

ی این مسائل صحبت کنم، فقط بدون به زودی رفع میشهگوید: نمیتونم دربارهمی ... 

گویم: میدونم من فقط نگران خودتمشناسم وقتی میرا نمیخودم هم صدایم  . 

زند، شن های ساعت به انتها رسیدهلبخندی محو می . 

آوردسرش را نزدیک می  

نشیند و ساعت شنی سر و بندم، لبش روی لبم میدهد، چشمم را میلب هایش را مماس با لبم قرار می

شودته می . 

نکای نسیم صبحگاهیبوسد، درست شبیه خآرام و لطیف می  . 
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کنندبرد، گونه های من هنوز هم ملتهب هستند و لب هایم کمی گز گز میسرش را که عقب می . 

شود، سید محمدیاسین حسینی مرد جدی و معتبر بازار که یک قاضی سر شناس هم چه کسی باورش می

 !هست اینچنین با لطافت و نرمش زنی را ببوسد؟

کند، حریف کوبش بی امان قلبم نمیشومبلوری را لمس می گویی عروسکی . 

دهمی خاتون را می پذیرم و با یک پیامک به مادر خبر میپیشنهادش برای رفتن به خانه . 

کنم آنطور که شیرین و شهاب را دوست دارند به من شدند، گاهی حس میهرچند هیچ وقت نگرانم نمی

 .محبت ندارند

ی مادر است و شیرین برای کوچک ترین رفت و آمدی خارج هم عزیز دردانه شهاب هر گندی بزند باز

دهد تا نگران نشوندمنزل به پدر اطالع می . 

 .اما به یاد ندارم هیچگاه نگران من شده باشند یا برایم سنگ صبور مشکالت باشند

رایم اهمیتی شدم ولی مدتها است که دیگر بگذشته ها از این تبعیض میان مان دلخور و عصبی می

 .ندارد

آیدخاتون این بار با روی گشاده به استقبال مان می . 

گفت زمانی عاشق محمدحسین بودهکشد، خاتون میکند و نجمه با دیدنم کل میاسفند دود می . 

آورم چقدر دلتنگش هستمانتظار دیدن یاسر را ندارم ولی با دیدنش به خاطر می . 

کند: باالخره زن داداشم شدی هادستش را به طرفم دراز میزند و با دیدنم لبخندی گشاد می . 

ی ما رو خام خودت کردی؟راستش رو بگو چجوری این حاجی عصا قورت داده ! 

 . محمدیاسین با اخطار اسمش را صدا میزند: یاسر زشته

ه جز کنم: این ها دیگزنم و  دستم را دور بازوی محمدیاسین حلقه میفشارم، چشمکی میدستش را می

 .مسائل خصوصیه

دهد: به منم یاد بده تا با روشت مخ گذارد و حالت با نمکی به چشمانش میدستش را پشت سرش می

 .بزنم

پیچاند: قرار نشد دست از شیطنت برداری تا خودم برات زن بگیرممحمدیاسین گوش یاسر را می . 

حرفی نیست، اصال از امروز به شیوه ات برای منم خوب باشه اندازد: اگه سلیقهنیم نگاهی به من می

 .حضرت یوسف زندگی میکنم
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رود: پسر عروسم رو معطل نکن، بزار بیان توای به یاسر میخاتون چشم غره . 

رود: بفرمایید خوش اومدینای باال انداخته و از جلوی در کنار مییاسر شانه . 

کند: این پسر آدم بشو نیستمحمدیاسین آرام زمزمه می  
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 .خاتون دست شیدا را گرفت و او را باالی مجلس نشاند

 .یاسر همچنان در حال مزه پرانی بود

بود با دیدن یاسمین در آشپزخانه جا خورد، مشغول پخت نهار سنگینی . 

کنی خواهر؟؟چیکار می : -  

 اومدم

دونی که سر خونه داری چقدر حساسه؟به خاتون کمک کنم می   

گیردپاشد و از او فاصله مییلبخندی به رویش م . 

نشیند، مدتهاست دیگر حضورش در هیچ مهمانی مهم نبوده و حاال که به شیدا یک گوشه معذب می

 .عنوان نامزد به خانه خاتون آمده است، حس و حال عجیبی دارد

 .یاسر نگاهش دائما پی علیرضا است، از اینکه به آنجا آمده حس خوبی ندارد

مدا به آنجا آمده تا او  را ببیند و رفتار این مدتش را از دلش ذر بیاورد، ولی حضور داند یاسمین عمی

 .علیرضا کنارش برایش خوشایند نیست

نشیند، دلش میخواهد با عروس برادرش آشنا شودیاسمین بعد پذیرایی کنار شیدا می . 

سید با صالبت یک گوشه خواهد مورد توجه او باشد ولی شیدا تمام مدت نگاهش به سید است، دلش می

کندنشسته و نگاهش را از او دریغ می . 

زند وجود اعضای خانواده او را معذب کرده استحدس می . 

کندیاسمین بعد پرسیدن چند سوال عادی از شیدا سکوت می .  

شودمتوجه ناراحتی شیدا می . 
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جمع های خانوادگی  آورد: زن داداش از دست سید دلخور نباش عادتشه توسرش را نزدیک گوشش می

 .جدی و رسمی رفتار کنه

شد جمع کالتازه داداش محمدحسین هنوز نیومده وگرنه مردونه زنونه می . 

آورد، چگونه یاسمین ذهنش را خوانده است؟شیدا نگاه متعجبش را باال می ! 

زندیاسمین لبخندی می . 

گوید: حتما داداش حسینهآید، یاسر میهمان لحظه صدای زنگ در می . 

 شود که شیدا به خودش بابتبا ورود محمدحسین و همسر و دخترانش جمع به قدری جدی و خشک می

فرستدحضور در چنین مهمانی لعنت می . 

نشینند و با نگاه های متعجب و پر از سوال به شیدا مخصوصا وقتی زینب و دخترانش کنارش می

نگرندمی . 

 

نشینندرده است زنان یک سو و مردان یک سمت میبینی کسر سفره هم همانطور که یاسمین پیش ... 

شودشیدا از اینکه فرصت کند ساعتی با سید تنها باشد را به کل نا امید می . 

 .اگر نهار را در یک رستوران خورده بودند حاال حداقل اوضاع بهتری داشتند
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اش تا روی پلک می چکندکنند و از کنار شقیقهاش شره میدانه های عرق روی پیشانی . 

نگردای که مقابلش قرار گرفته میدهد و بار دیگر به پروندهآب دهانش را به سختی فرو می . 

کند ولی با شنیدن صدای مرد مقابلش در بین راه متوقف دستش را برای ورق زدن برگه ها دراز می

شودمی . 

راه عقب گرد ندارهقبل خوندن اطالعات اون تو خوب فکرت رو بکن سید، این  - . 

کند استخوان ماهی در گلویش گیر کرده که نفس کشیدن را شوند، احساس میانگشتانش مشت می

 .اینچنین برایش دشوار ساخته

 ...من به خودم مطمئن نیستم، چه طور شما -
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گذارد حرفش را تمام کندنمی . 

صادقانه وسط راه جا میزننانسان جایز الخطاست سید، خیلی ها هستن بعد بیست سی سال خدمت  - . 

بینی نیستت قوی باشه دیگه قابل پیشاینکه ایمانت چقدر محکم باشه و روحیه . 

بنددتصویر شیدا پیش چشمش نقش می . 

 .استخوان ماهی که نیست گویی نهنگ قورت داده

کشدکند و دستی به گردنش مییقه دیپلماتش را باز می . 

چند برج در دبی استاولین برگه را ورق میزند، تصویر  . 

گوید: این آقا به واسطه پارتی که داشته یک وام کلون میلیارد دالری گرفته تا به اسم دور زدن مرد می

 .تحریم ها تو قالب یک شرکت خارجی تجارت نفتی کنه

ماه نه خبری از وام بوده نه سود تجارت نفت ۶ولی بعد  . 

 .ورق بعدی تصویر یک پروژه عمرانی است

با اون وام تسویه نشده رفته توی  این پروژه سرمایه گذاری کردهبعد  - . 

شود، تصویری از شرکت ربانی بیند تازه متوجه علت ورودش به ماجرا میتصویر بعدی را که می

 .است

 .حاال همین آقا میخواد به عنوان شرکت اصلی شرکت ربانی رو هلدینگ شرکت های خودش کنه -

قوی تر شدن و کلفت تر شدن گردن ربانیآید: این یعنی به حرف می . 

 .ما نباید اجازه بدیم -

زند، نمیتواند تلخ نباشد و این مرد را از زهر کالمش نسوزاند: برای همین بی اختیار پوزخندی می

 برادرم رو از پرونده کنار زدید؟

 .توضیحات ما رو گوش ندادی جناب -

نشینداین را گفته و دست به سینه می . 

کند، صورت خشن و جدی، چشم های پر نفوذ و بی رحم، از همان لحظه اول متوجه زش میبر اندا

استاستایل خاص این مرد شده  . 

 توضیحاتم هنوزم کامل نشده -

گوید: ادامه بدهمحمدیاسین می  

 .برادرت به خاطر موقعیتی که داره تحت نظره، بهتر دیدیم توجه ها از اون کنار بره -

تری هستی برای پیگیری این پروندهتو گزینه مناسب  . 
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 .فقط یک چیز

شود: درباره نامزدت شیدا شاملوبه سمت جلو متمایل می . 

شود تمام مویرگ های تنش واکنش نشان دهند و حواس پنجگانه اش فعال شود: اسم شیدا باعث می

 شیدا چه ربطی به ماجرا داره؟
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ای ترین قسمت آنجا نشستنددر گوشه کند،نگاهی به فضای خلوت رستوران می . 

سکوت بر فضا حکم فرما است و تنها گه گاه صدای سایش قاشق روی ظروف غذا در سالن پخش 

شودمی . 

آورد: تو کار ما احتیاط شرط عقلهشود و سرش را نزدیک صورت محمدیاسین میمردخم می . 

قرار گرفته باید تحت نظر باشه و از ریزی جلوی راهت نامزدت تا زمانی که مشخص نشه بدون برنامه

  .کار های تو بی خبر

شوماز قضاوتش عصبانی می : 

 .من به شیدا مثل چشمم اعتماد دارم -

گوید: تو شغل ما آدم نباید به خودش هم اعتماد داشته باشهمرد که حاال به صندلی تکیه داده بود می . 

د تا کنار من کار کنه؟برای همین برادرم رو کنار زدید؟ قابل اعتماد نبو -  

 .برادرت بخاطر این از پرونده کنار گذاشته شد چون زیادی تو چشم بود -

تونیم با مار خوش خط و خالی مثل ربانی و باال سری هاش رو بازی کنیمما نمی . 

گیرهتلفن همراهی را به سمتم روی میز سر داد: ارتباط ما فقط از طریق این موبایل شکل می . 

 

کرد؟کند، باید آن را قبول میمردد به موبایل نگاه می محمدیاسین ! 

گوید: این راه پر از خطره ممکنه تهدید بشی. برات پاپوش درست کنن و هزار و یک اتفاق مرد می

 .دیگه

 .پس با آگاهی انتخاب کن

بنددکند، تصویری از لبخند شیدا مقابلش نقش میدستش را به طرف موبایل دراز می . 
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زند که ترس را کنار بگذارد، شود ولی وجدانش نهیب میرود و در میان راه مردد میو میدلش برای ا

کردباید انتخاب می . 

کنددهد و به چشمان پر نفوذ مرد مقابلش نگاه میبا برداشتن گوشی نفس حبس شده اش را بیرون می . 

یکی از اعضای سازمان گوید: من سبحان حیدری هستم، وکیل دادگاه ودهد و میمرد سری تکان می . 

کندمحمدیاسین دستش را به سمتش دراز می . 

 .سبحان دست محمدیاسین را محکم می فشارد

 از آشنایی با شما خوشبختم -

کند، آدرس یک دفتر وکالت استسبحان کارتی به سمتش دراز می . 

گوید: من یک وکیلم و عضوی از سازمانسبحان می . 

گیرهتو دفتر من شکل میمالقات های ما از این به بعد  . 

کسی نباید از مالقات های ما آگاه بشه و اگر من رو جایی غیر از محیط دو نفره خودمون مالقات کردید 

 .لطفاً اظهار آشنایی نکنید

 .محمدیاسین مردد است و کمی جا خورده

بعضی از  گذرد، در طول این مدت شاهد، لغزش فساد و خطایتنها پنج سال از کارش توی دادگاه می

 .همکارانش بوده است

شود در خودشاش خالصه میتمام نگرانی . 

ترسد یک جای این هزار توی بی انتها کم بیاورد و فریب بخوردمی . 

گیردبرای همین با شک کارت سبحان حیدری را می . 
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 .شیدا

 

زنممیکنم و با پا لگدی به بالشتم رخت خوابم را با خشم روی زمین پرت می . 
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گوید: این چشه؟کند،سپس رو به مامان میشیرین با تعجب نگاهم می  ! 

طوری مثل شمر دونم از وقتی رفته با محمدیاسین بیرون و برگشته ایناندازد: نمیمامان شانه باال می

 .شده

کشمخزم و آن را تا روی سرم باال میبی توجه به بحث شان زیر پتو می . 

خوردنشیند، هیکلش تپل تر از قبل شده است و اندامش مثل ژله تکان مییشیرین با ذوق کنارم م . 

 !خب بگو ببینم نامزد بازی خوش گذشت؟ -

دهم: جای فضولی تو کار من برو فکری برای هیکلت بکنبا لحنی تند و تیز جواب می . 

مخندد: من با همین شکم و چربی کلی طرفدار دارگذارد و ریز میدستی روی شکمش می . 

شن دهم: البد نوادگان ناصرالدین شاه قاجار عاشق تو میام را چین میلب ورچیدم و با چندش بینی

 .چون دقیقا شبیه سوگلی های در باری

رود: این دختره عقل نداره انگار هاپو گازش گرفته وحشی کند و به حال میشیرین برو بابایی نثارم می

 .شده

نیا دور برم تا گازت نگیرم آره من آمپول هاری مو نزدم پس - . 

کنمکند، بغض میمامان با نگاهظ سرزنشم می . 

 .انگار یک تیغ ماهی وسط گلوم گیر کرده باشه

کندشود و مثل همیشه بدون پرسیدن سوال اتاق را ترک میمامان متوجه بغضم می . 

داند دوست ندارم از غصه هایم بگویممی  . 

روندی شهاب میشود، همراه شیرین به خانهکه می ۹مادر مثل همیشه ساعت  . 

از وقتی دکتر به ریحانه استراحت مطلق داده مادرم شب ها و خواهرش روز ها را مسئول مراقبت از او 

 .هستند

کنم بخوابم، هرچند بغض در گلویم اجازه نمیدهدبا رفتنشان خیالم راحت شده و سعی می . 

نامزدی ما رمانتیک تر از آن برگزار شودانتظار داشتم روز اول محرمیت و  . 

 .سوای رفتار سرد محمدیاسین، تنها گذاشتن من در میان خانواده اش برایم غیر قابل تحمل بود

وقتی هم یاسر مامور رساندن من به خانه شد، از شدت خشم و ناراحتی نتوانستم تحمل کنم و در ماشین 

 .زدم زیر گریه

م رفت و او مرا دختری احمق و احساساتی تصور کردبماند که آبرویم جلوی یاسر ه . 

کنمبا به صدا در آمدن زنگ خانه، مجالی برای پر و بال دادن به افکارم پیدا نمی . 
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بابا مثل همیشه سرکار است و کسی در خانه حضور ندارد، به خیال آنکه ممکن است شهاب یا مریم 

زنمباشند آیفن را بدون نگاه کردن می . 

ی عمو و ما به خواست مسعود یک حصار ایرانیتی کشیده بودیم تا به قول بین حیاط خانهمدتی بود 

خواست به این طرف بیاید عمو مسائل محرم و نامحرمی رعایت شود، برای همین مریم هر وقت می

 .مجبور بود زنگ بزند
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شنوممیخواهم دوباره زیر پتو بروم که صدای قدم های محکمی را می . 

دارند مگر اینکهمریم و شهاب هیچکدام آنقدر محکم گام بر نمی ... 

شودشود، با دیدنش در چهارچوب در چشمانم از تعجب درشت میهمان لحظه در پذیرایی باز می . 

اش ریخته بودکت و شلوار رسمی پوشیده و موهایش آشفته روی پیشانی . 

ریزدوضع پریشانش قلبم در سینه فرو می هایم با دیدن سر و با وجود تمام دلخوری . 

 !چه اتفاقی برات افتاده محمدیاسین؟ -

گذاردکند و سرش را روی شانه ام میبدون هیچ حرفی دستش را دورم حلقه می . 

شومکشد، کمی در آغوشش معذب میبا اینکه دلم برایش پر می . 

دودشوند و خون به صورتم مینا خودآگاه منقبض میعضالتم  . 

خوای بریم داخل حرف بزنیم؟محمدیاسین می - ! 

 .حلقه دستش را تنگ تر میکند: نه همین جا بمون فقط چند لحظه

افتمکنم، یاد رفتارش ظهرش میبی اختیار بغض می : 

 امروز منو تنها گذاشتی -

ها باشه برای بعد. فقط بذار چند لحظه آروم بشم هیس دلخوری - . 

گذارم و عطر تلخش را می بلعمی پهن و مردانه اش مینهبرای دقایقی سرم را روی سی . 

 !کسی خونه تون نیست نه؟ -

ی برادرمپرسی؟ نیستن رفتن خونهحاال که بغلم کردی می - . 
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کشدبرد و نفس عمیقی میسرش را درون گودی گردنم فرو می . 

ی برادرت هستن؟تا کی خونه - ! 

 .تا فردا صبح، زن برادرم استراحت مطلقه -

 .بابام هم تا صبح نگهبانی بیمارستان کشیکه

نشیندی بی مقدمه ای زیر گلویم میاین بار بوسه . 

شوندی مویرگ های تنم حساس میکنم، همهاش پنهان میبا خجالت سرم را درون سینه . 

خندم در حالی که قلبم از شدت هیجان بر طبل بی قراری از سید بعید است این شیطنت ها، ریز می

وبدکمی . 

 .شیدا قایم نشو سرت رو بیار باال چشم هات رو ببینم -

 .سرم را بیشتر فرو می برم: نه خجالت میکشم

تونم امشب اینجا بمونم؟شیدا می - ! 

کشم: چی سید؟ ما فقط بهم محرم شدیم نه عقدی در کار بوده نه عروسیبهت زده سرم را عقب می . 

افتم: امروز هم که سنگ تموم گذاشتیدمیی خاتون سپس یاد خلق تنگش در خانه  . 

شود: کنم تا بگریزم و عقب بروم ولی سد راهم میشود از فرصت استفاده میحلقه آغوشش کمی باز می

شهی راه ها امشب به من ختم میصبر کن همه . 

اندازمسرم را پایین می  

د: امروز از چی ناراحت شدی؟دهکند و آرام سرم را باال میام دراز میدستش را به سمت چانه  ! 

ی خاتون بهم محل نگذاشتی؟ چرا ظهر تنهام گذاشتی رفتی، من بعد مدتها بخاطر کارای چرا تو خونه  -

 .تو گریه. کردم

گذارد: ببخشید من بی تجربه و زیادی ساده انگارمام میای زیر چانهبوسه . 
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بودی؟ذهنت درگیر چی بود که انقدر آشفته  - ! 
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گذارد: بریم داخل؟زند و دستش را پشت کمرم میلبخندی می ! 

 .آره بهتره بریم تو، ممکن بچه های عمو متوجه حضورت بشن -

ی ما کشم، ویالی بزرگ آنان کجا و خانهشود برای یک لحظه خجالت میی کوچکمان که میوارد خانه

 !کجا؟

 .!نگفتی چرا انقدر بد حال بودی؟ -

کنمویم و به سمت آشپزخانه میروم و زیر کتری را روشن میگاین را می . 

 .مهم االنه که با وجود تو خوبم -

اندازددهد و  نگاهی به اطراف خانه میمحمدیاسین به اپن تکیه می . 

متری خورده و اتاقکی که شبیه هرچه بود اال اتاق کوچک و پر  ۱۲به هال کوچکی که تنها یک فرش 

 .از وسیله

کامال داخل اتاق مشخص بود یک گوشه کامپیوتر شیرین بود و یک گوشه قفسه کتاب های  از الی در

مامان چند وقت پیش هم یک تخت دو نفره قسمتی از اتاق گذاشته بودیم تا راحت تر شب کنار هم جا 

 .بشویم

کندخورد روی قاب عکس چهار نفره مان زوم میگیرد و دور پذیرایی چرخ مینگاهش را از اتاق می  . 

 !این مال چند سال پیشه؟ -

کنم متعلق به دوران است که هنوز دانشجو بودمنگاهش می . 

دانم چرا بابا این عکس را در معرض دید قرار داده است؟نمی ! 

 .عکسی که در آن من چاق بودم با همان دماغ زیادی تابلو و دندان های ارتودنسی شده

اشاره میکند: این تویی شیدا؟برد و انگشتش را به سمت من در عکس می  

دهم: اوهوم خیلی داغونم؟موهای بلندم را دور انگشتم پیچ می ! 

 .نه چشمات چقدر شیطون بوده، االن کمتر شده بنظرم -

افتدهمان لحظه از آینه دیواری نگاهم به ظاهر خودم می  . 

میکی موس به تن موهایم به خاطر بافتن مواج و آشفته است و یک تیشرت و شلوار ست با عکس 

 .دارم

توانم خنده را در نگاهش ببینمگردد، حاال میکشم، به طرفم بر میخجالت زده دستی به موهایم می . 

خندیدنگاهی که دقایقی پیش کالفه، خسته و سردرگم بود، حاال می . 
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 چرا تو ماشین گریه کردی؟ -

به او نزدیک تر میشوم: یاسر گفته؟زنم و موهایی که جلوی دیدم را گرفته کنار می ! 

کردتقریبا برادر کوچک ترم به خاطر تو داشت بازخواستم می - . 

ی من؟دهم: پس اومده تو جبهتای ابرویم را باال می  

 .من تو کنار همیم نه مقابل هم -

 !پس چرا نمیگی ظهر کجا بودی؟ -

گوید: اینجوری موهات رو ه پرسم میکند، به جای جواب دادن بدستش را به سمت موهایم دراز می

ت شیطون و وحشی میشه مثل نوجوانی هاتکنی چهرهپریشون می . 

رود، یعنی اخالقش این خواهد جوابم را بدهد از بحث طفره میشوم محمدیاسین وقتی نمیمتوجه می

 .بود

 .محمدیاسین -

ادق باش خب؟ریزد: تو زندگی با من صگذارد، دلم هری میدستش را پشت گردنم می ! 

 .اگه چیزی رو دوست نداری طفره نرو فقط جواب بده

شود: چرا تو ماشین گریه کردی؟جدی می ! 

کردم روز اول محرمیت مون رومانتیک تر باشهت رها کردی و رفتی، تازه فکر میمن وسط خانواده - . 

روستا، دیگه نامحرم  ی همون پیرزن تورفتیم خونهیک نهار دو نفره یا رفتن به خارج شهر مثال می

 .نبودیم که نگران باشی

گیردشود، بدنش مماس بدن من قرار مینزدیکم می . 

 .من هیچ وقت بهت دروغ نگفتم و نمیگم شیدا -

دانستم گفتنش شوم از اینکه درباره آن اتفاق پنهان کاری کرده بودم، ولی خوب میکمی خجالت زده می

 .کار من نیست

دیدیشب کابوس می مکه که بودیم تو هر - . 

تونی درباره اش با من صحبت کنیپرسم اما اگه خودت احساس کردی میمن هیچ وقت ازت نمی . 
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 .این بار نوبت من است طفره بروم: کتری جوش اومد

گریزم: برم چای بریزم با شیرینی بخوریمتقریبا از آغوشش می . 

نی بخاطر پنهان کاری من دلخور شده یا شوم، یعریزم و متوجه گرفتگی او میدو استکان چای می 

 مسئله غیبت ظهرش است؟

 .خواهرت یاسمن و برادرت محمدحسین خیلی با من صمیمانه رفتار کردن -

 .اعتراف میکنم انتظارش رو نداشتم

گیرم: این چایی از دستت خوردن دارهنشیند، سینی چای را مقابلش میروی مبل های مان می . 

افتد: محمدیاسین اگه تو گذشتهتن حقیقت به تردید مییک لحظه ذهنم برای گف ... 

کنم، چطور درباره آن اتفاقی که حتی جرات نکرده بودم در ذهنم مرورش کنم صحبت سریع سکوت می

کردم ان هم با محمدیاسین؟می ! 
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 ظهر چرا رفتی؟ -

گوید: ال اله اال هللاکند و مینگاهی عمیق بهم نثار می . 

تو خیلی کلیدی، شیدا جان بسه دیگهدختر  . 

خواستم ناراحتت کنمببخش نمی - . 

سپارم به یاسردارد: قصد دارم دیگه فروشگاه نرم، کار ها رو کم کم میاستکان چایش را بر می .  

شوم: به خاطر من؟ذوق زده می ! 

رسدام میهکند تا به چانی لبم را نوازش میگذارد، آرام گوشهانگشت شستش را روی لبم می . 

ریزدافتد، قلبم در سینه فرو مینگاهم به دام چشم هایش می . 

کنی شیداچقدر قشنگ ذوق می -  

کندی او را تحریک میگیرم، همین احساسات برانگیختهلبم را از شدت شرم گاز می . 

گذاردآورد و لبش را روی لبم میسرش را به سمتم می . 
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کنمهمان بوسه به ابرها پرواز میریزد و با دنیا زیر پایم فرو می . 

گوید قطعاً آغوش اوستگویا روی زمین نیستم، بهشتی که می . 

اند، نویسندگان زیادی برایش رمان ها عشق احساس عجیبی است، شاعران زیاد دربارهاش سروده

 نوشتند و نقاشان سعی کردند تصویرش را مجسم کنند ولی همه از نشان دادن و توصیف کردنش عاجز

شود هنوز هم برایش نا شناخته استماندند، جوری که این حس با وجود اینکه با انسان زاده می . 

 .باید آن را تجربه کنی و طعم لحظاتش زیر دندانت باشد تا بتوانی کمی آن را بفهمی

زندگی ام شبیه یک کابوس بی رحم بود، اما معجزه او من را درست از وسط جهنم کابوس هایم کشید و 

دل بهشت رویا انداخت در . 

 

ساعت دوازده شب است، برای اولین بار است که به عنوان نامزد من و محمدیاسین قرار بود شب را 

 .به صبح برسانم

 .کمی استرس دارم و مانند دختران چهارده ساله هیجان زده ام

و برده استدارم و به پذیرایی میروم، سرش را درون گوشی فریکی از رخت خواب های نو را برمی . 

اش نگرانم کرد، هرچند در شغل او اینکه یک روز کاری سخت را بگذرانی اتفاق سر شب ظاهر آشفته

 .نادری نبود

 !با دیدنم سریع به کمکم میآید: پدرت چه ساعتی میاد؟

 نبینه من اینجام ناراحت بشه؟

 .بابا ساعت ده میاد، مامان احتماال تا ظهر نیاد -

ازه عمو پیش اون، نگران نباشبابا صبح ها میره مغ . 

کنه؟دو شیفته کار می -  

 ...آره عصر ها هم کال خوابه، به خاطر گند شهاب و رامین عوضی خونه مون رو از دست دادیم -

برم و متوجه توجهش به اسم او میشوماولین بار است مقابل او اسم رامین را می . 

گیرد: شیدا جانیمت مینشیند و مچ دستم را با مالنیمه پهن می روی تشک . 
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خواست خاطرات تلخی رو دوره کنی که کابوس من هرگز ازت درباره اون سوال نپرسیدم. دلم نمی -

 .شب هات شده فقط

 .گویا برای گفتن حرفش نگران است. کمی تردید دارد

ی تو و علت بهم خوردن نامزدیتخوام بدونم درباره گذشتهامشب می - . 

گیرد و شود و با نگرانی بازویم را میشود متوجه حال خرابم میخورد، حالم زیر رو میبهم پیچ می دلم

آورد: چیزی شده شیدا حالت بد شده؟ نگرانت کردم عزیزم؟سرش را نزدیک سرم می  

دهم یک بار های فراخش تکیه میگرمای دستانش را دوست دارم و نگرانی هایش را، سرم را به شانه

که شده باید آن خاطرات را که شبیه یک زخم چرکی گوشه ای از وجودم جمع شده بود ریشه کن هم 

کردممی . 

شودروند و رشته های بلندشان دور انگشت هایش پیچیده میدستش الی موهای مواجم فرو می . 

از  بیست و دو سالم بود، برادر زن شهاب بود ولی چند سالی به خاطر تحصیل و زندگی تو اروپا -

 .خانواده جدا بود

ی اولی که دیدمش و باهاش هم کالم شدم تو مسافرت کیش بوددفعه . 

 .من یک دختر سر به زیر بی دست و پا بودم و اون یک پسر چرب زبون هفت خط

توی اون مسافرت چند روزه چندین بار دور چشم شهاب بهم نزدیک شد و با رفتارش نظرم رو جلب 

 .کرد

 

ی پزشکی خواستگارهای زیادی داشتم ولی هیچ پسری سعی نکرده بود بهم هبعد قبولی توی رشت

 .نزدیک بشه غیر اون

 .خیلی زود فریب چرب زبونی هاش رو خوردم و بهش دل بستم

ی زمینه و از آسمون افتاده پایینکردم تنها مردی که روی کرهفکر می .. 

وستاش بودرامین پسر رفیق بازی بود، دختر و پسر همه مدل تو اکیپ د . 

کردم با تغییر چهره و رفتار خودم رو هم سطح رفیق های از بعد رابطه دوستی ما من دائم سعی می

 .رامین کنم

 .توی همین رفت و آمد های ما بود که شهاب متوجه رابطه ما شد و قیامت به پا کرد

 .برای اولین بار پدر و برادرم منو مواخذه کردن و آبروم جلوشون رفت



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

ماجرا مدتی رفت و آمد مون قطع شد ولی شهاب به حرمت فامیلی با رامین داشت اجازه داد  بعد اون

 .بیاد خواستگاری من

 .بیست و سه ساله بودم بعد یک سال دوستی با رامین باالخره باهاش نامزد شدم
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نگرم، بنظر کمی ناراحت و دلخور بوده استبه چشم های محمدیاسین می . 

رفت تا اینکه رفتار رامین کم کم تغییر کردچیز خوب پیش می اوایل همه - . 

شدمهمونی رفتن هاش بیشتر شد، دائم تلفن های مشکوک بهش می . 

کرد و شروع کرد دور و برش مقایسه می رفتارش هم با من عوض شده بود، من رو دائما با دخترای

 .بخاطر هیکل و رفتارم تحقیر کردن

وفتم رفتم سراغ رژیم های سنگین الغری ولی نه تنها جواب نگرفتم بلکه هم بخاطر اینکه از چشمش نی

گشت هم افسرده تر میشدموزنم دوباره بر می . 

ی این رفتار ها بهونه گیری، رامین آدم رابطه بلند مدت نبود و من دلش رو زده بودم متوجه بودم همه

 .ولی نمیتونستم باور کنم فریب خوردم

م این بود که میخواست کسی که رابطه رو بهم میزنه من باشم نه اونعلت این رفتار ها ه . 

 .شاید بخاطر مهریه ام یا رو دربایستی با شهاب

 .تا اینکه یک شب آخرین ضربه به پیکر رابطه نصف و نیمه و خرابمون وارد شد

 

دوره همی ی رامین ما رو دعوت کرده بود ویالش مثل همیشه یک مهمونی اون شب شهراد رفیق پایه

 .بود و دوست های بی قید و بند رامین دور هم جمع شده بودن

 .بعد یک هفته قهر و دعوا رامین به بهونه آشتی کنکون من رو با خودش برد به مهمونی شهراد

کردم همه مثل خودم دلشون پاکه اما خیلی زود دونستم برام چه خوابی دیده، ساده بودم و فکر مینمی

 .ذاتش برام رو شد
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خواستم به این زودی ها با از یادآوری آن شب و شوم و اتفاقاتی که برایم رخ داد به گریه افتادم، نمی

من را با خاطرات تلخ زندگیم خاطرات تلخ آن شب مواجه بشوم ولی چاره ای نبود، سوال محمدیاسین 

 .رو در رو کرد

 

 

گوید: شیدا جان اگه سختته نگو ه میمحمدیاسین با نگرانی انگشتان یخ زده ام را میان پنجه گرفت

 .عزیزم

چسبانم، این آغوش برایم دنیای امنیت استسرم را به سینه اش می . 

 !گفتنش برای من سخت نیست، اما شنیدنش برای تو چی؟ -
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دونم تو گذشته تو هر چیزی بوده تو توش تقصیری نداری و من به من آمادگی شو دارم شیدا، می -

دم قصاوتت کنمودم اجازه نمیخ . 

دانستم غیرت مردانه توانستم به این حرف محمدیاسین اعتماد کنم، ولی میبندم کاش میچشمانم می

دهد ساده از کنار این ماجرا بگذردمردی چون او اجازه نمی . 

 .کاش زودتر جرأت بیان حقیقت را داشتم

گویمنهم و میپلک هایم را روی هم می :  

 

پسر شروری بود بارها از رامین خواسته بودم دست از سر دوستی باهاش برداره ولی اون  شهراد -

 .گوشش بدهکار نبود

شد از عرق و مشروب تا مواد مخدرتو مهمونی هاش همه چیز پیدا می . 

کردم رامین آدم حسابی ولی متوجه شدم اونم یکی مثل شهرادفکر می . 
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مهمون ها مسابقه و شرط بندی برپا بودی وقت های دیگه بین اون شب مثل همه . 

 

دادهای مختلف بهش خط میرامین دائم از سر شب تو نخ دوست دختر شهردا رفته بود و به بهانه . 

 

 .دختره الغر اندامی که بینی عملی داشت و موهای مش شده

 .زیبا بود و جذاب، تو حرفاش متوجه شدم که مربی باشگاه بدنسازی

ه نامزدم به من شده بود شروع کرد به استهزا و تمسخرمدختره که متوجه توج . 

کرد و رفتار رامین هم جری ترش کرده بودبا نگاهش تحقیرم می . 

 

انقدر اعصابم از دست رامین خورد بود که یک گوشه دور از همه تو مهمونی نشستم و به حال خودم 

 .اشک ریختم

 

مست کرد و با اون دختره رقصید رامین هم از نبود من خوب استفاده کرد و تا تونست . 

ای از اون باغ با غرور شکست خورده و روحی که به خاطر نادیده گرفتن رامین زخمی شده بود گوشه

ی شهراد پیدا شدنحس نشسته بودم که سر و کله . 

 

شودی چشمانم سرازیر میبا این حرف بغضی شبیه کاکتوس راه گلویم را بسته و از از گوشه . 

 

شومقبض شدن دست محمدیاسین میمتوجه من . 

 .نکند مرا به جرم ناکرده محکوم کند؟! شاید تنها گناه من در برابر او فقط ترسم باشد

ریزم درون چشم های خیسم و صدایش گذرم و التماس میاش میدستم را روی مشت های بهم فشرده

زنممی . 

 

گیردآورد، صورتم را قاب میسرش را پایین می . 

از اشک هایی است که صورتم را غسل دادند صورتم خیس  

نالم: من هیچ تقصیری نداشتم محمد یاسین فقط ترسیده بودمبا لحنی مظلومانه می . 
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 .با التماس خدا رو صدا زدم ولی کسی نبود تا منو از زیر چنگ بی رحمانه اون مرد بیرون بکشه

 .تجاوز تحقیر من حتی جرأت ندارم اون شب رو مرور کنم

اسین منمحمدی ... 

گوید: هیس بسهمحمدیاسین با صدایی بم و محکم می . 

اند، یعنی از من خشمگین شده؟ یعنی از کنم رویم آبجوش ریختهزند، همزمان احساس میقلبم یخ می

ام؟چشمش افتاده ! 

کشدخواستم حرفی بزنم که گرمای لب هایش آتش به جانم می . 
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خواهد این لحظات تمام شوندمیشود، دلم نمیهمان لحظه ته قلبم خالی  . 

دهمشکنند و تکان کوچکی به لب هایم میمقاومتم می . 

آوردخوابد و فشار کوچکی به آن میدستش روی پهلویم می . 

آوردمای طوالنی میشود که نفس کم میآنقدر بوسه . 

کندکشد و با عالقه نگاهم میسرش را عقب می . 

است! همه چیزاین مرد برایم همه چیز  ! 

 

همیشه نگران بودم بعد آن ماجرا نتوانم به هیچ مردی اعتماد کنم ولی از همان روز اولی که در آغوش 

ساس منفی دریافت نکردم و آغوشش برایم محمدیاسین فرو رفتم تا به امروز لحظه ای از وجودش اح

 .منبع امنیت و آرامش بود و هست

 

ریزدمان میاشک هایم از گوشه چشمم روی لب های . 

کند: بسه دیگه گریه نکن شیدابا انگشت شست اشکم را پاک می . 

خواد با گفتن بیشتر حقیقت پیش من شرمنده بشی و حس بدی بگیریدلم نمی . 
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 .این اتفاق هرچند تلخ، هرچند دردناک گذشته

 .مهم االنه، حاال که من و تو پیش هم هستیم همین االن مهمه

دیدم که مورد تجاوز قرار گرفتنبودم سر کار، خانوم های زیادی رو میروزای اولی که رفته  . 

کردن از قانون روح های آسیب دیده، نگاه های خیس اشک و پر نفرت، خیلی ها هم حتی جرأت نمی

 .برای ظلمی که بهشون شده کمک بخوان

ی یا بهشون به دیده کردندیدم خانواده ها چجوری اون ها رو مظلومانه از خودشون طرد میبارها می

کردنیک مجرم نگاه می  

روش و آزارشون پاشن گفتم چرا به جای التیام گذاشتن روی روح زخمی شون نمک میبا خودم می

دنمی . 

دونم تو اتفاقی که برات افتاده تو بی گناه شیدا من آدم سطحی نگری نیستم، تعصبات الکی هم ندارم می

 .ترین آدمی

ادامه اون خاطرات تلخ رو بشنوم، همین جا هم اشتباه کردم پرسیدم، بذار رو خواد امشب دلم نمی

 .حساب غیرت و عشق بهت

اش شیرین تر است یا حمایتش؟دانم بوسهکنم، نمیسرم را پایین انداخته ام و با انگشتانم بازی می ! 

و با کمک یکی از تو حق داشتی بدونی محمدیاسین، درسته تو اون اتفاق دوشیزگی من آسیبی ندید  -

 .دوستان مشترک من و رامین نجات پیدا کردم ولی روحم دست خورد و آلوده شد

های من بدونی، من و ببخش که زودتر بهت نگفتم بذار روی ی منی و حق داری از گذشتهتو مرد آینده

 .حساب شرم و خجالت

نداره من هرچی بهت گفتم عین ای بین من و تو وجود کنم، دیگه ناگفتهاما االن احساس سبکی می

 حقیقته
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تواند برای آرام محمد یاسین او را به آغوش می کشد احساس می کند این تنها کاری است که می

 . کردنش انجام بدهد

 

صدای تپش های قلب شیدا را روی قفسه سینه اش حس می کند، وحشت زده است به او حق می دهد 

ای پریشان شوداز مرور چنین خاطره   

. 

به خودش لعنت می فرستد که چرا اولین شب محرمیت شان را که قرار بود زیبایی سپری شود با سوال 

 .درباره گذشته شیدا خراب کرد

 

وقتی لب های لرزان شیدا را که از شدت بغض تکان می خوردند میبیند، طاقتش را از دست می دهد و 

نشاندمهر بوسه روی لبش می  . 

بردشود بعد از اینکه منبع آرامش اوست لذت میآرام شدن ضربان قلب شیدا می متوجه . 

 

سرش را که عقب میکشد با دیگر اشک های غلطان شیدا قلبش درون سینه مچاله می شود دستش را 

برد و اشک شیدا را مانند شی مقدس ازجلو می   

 .زیر چشمش پاک میکند و روی لبش می گذارد و می بوسد 

گوید: گریه نکنای که گواه حال خرابش است میمردانه با بغض . 

 

کند باالخره حقیقت را گفته بوددزدد، حس سبک بالی میزند و نگاه میشیدا تلخ خندی می ! 

 

کند یک بغض سنگین راه گلویش را بستهاما محمدیاسین حس می . 

کشندکشد و هر دو روی تشک دراز میشیدا را در آغوش می . 

کندکند و خودش را روی ملخفه خنک تشک رها میرا خاموش میشیدا المپ  . 

 دستش را باز میکند و نگاهش را به سقف می دوزد

 !شیدا جان فردا بریم خرید قبل عقد؟ -

 !مامانت حرفی درباره ازدواج ما نزد؟ -
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شیدا  خواهد هرگز باکشد، مادرش شمشیر را از رو بسته بود و گفته بود دلش نمیمحمدیاسین آه می

 .رفت و آمدی داشته باشد ولی محمدیاسین این را نباید به او بگوید، برای امشب شان کافی است

ی ما دیدنشریم خونهیک روزم می - . 

دهد: باالخره باید با هم یک جا زندگی کنیدو در دلش ادامه می . 

ردبگذارد و سرش را درون موهایش فرو میمحمدیاسین بازویش را زیر سر شیدا می . 

خواهد او را تحت فشار قرار داند چگونه شب را صبح کند اما نمیسخت است خودداری مقابل او و نمی

 .دهد حداقل نه آن شب
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شودکند و هر چه اطالعات درباره او است یک گوشه سیو میپرونده های قضایی را باال و پایین می . 

کند حتی نزدیک ترین افراد زندگی اش از این کار می دور از چشم همه مدتی است روی پرونده او 

 .موضوع آگاه نیستند

 

 .آن شب هم خاله زکیه مهمان عمارت شان است

بعد از سیو کردن چند پرونده که با کمک سبحان به آن ها دسترسی پیدا کرده است برای حضور در 

رودجمع خانوادگی از پله ها پایین می . 

 

از موعد به فضای ویال حاکم شده استحال و هوای بهاره زودتر  . 

 .عید امسال برایش حکم شروع رسمی زندگی مشترک را دارد

شودرسد، متوجه گفت و گوی عجیب میان خاله و مادرش میبه انتهای پله ها که می . 

شی اون دخترک خدا نشناس عروست خاله زکیه با خشم میگوید: باور نمیکنم مرضی داری راضی می

ن کدوم پسرت محمدیاسینبشه، اونم ز . 

کردم ولی حاجی چطور راضی شد؟ی الدنگ محمدیاسر بود باور میحاال اگه اون پسره ! 

زند: آخ حیف از حاجی حتماً چیز خورش کردنسپس پشت دستش می . 

شودکند و منتظر جواب مادرش میچین عمیقی بین ابرویش جا خوش می . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

کنه، مطمئنا از لج منه وگرنه خاتون کجا این حمایت میچی کار کنم زکیه؟ خاتون از این دختره  -

ی بی حیا کجا؟دختره ! 

خوای بگم حاج فتاحخواهر می -  ... 

ی زیبا پشت سر محمدیاسین پیدا میشودهمان لحظه سر و کله . 

کنددخترک با صدایی بلند سالم و احوالپرسی می . 

آورد مدتی وقتش باید سر از کار مادرش در میکند، به محمدیاسین با خشم چشمانش را باز و بسته می

دیدبود رفتار پر رمز و رازی از او می . 

 

 

کند، تنها کسی که بعد شنیدن خبر ازدواج او واکنش زیبا با خوشرویی از او و شیدا احوالپرسی می

 .مثبت نشان داد همین زیبا است

حداقل برایش خوشایند است که  هرچند مطمئن است این واکنش مصنوعی و دور از واقعیت است اما

 .اشک زاری های او را تحمل نکرده

 

کند، گویا پیشرفت اش به مسئول زندان تشکر میزیبا با نگاهی قدرشناسانه از محمدیاسین بابت معرفی

ده استخوبی در کارش داشته و در مدت کم به عنوان روان درمانگر و مشاور در زندان استخدام ش . 

 

پیونددشوند، علیرضا و یاسمین هم به آنان میهال می با اتفاق هم وارد . 

کندجای خالی محمدیاسر به او دهن کجی می . 

گرددافتد گفته بود اگر سید زن بگیرد به ویال بر مییاد قول پسرک می . 
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رود، مدت ها بود با هم سر سنگین بودندبعد رفتن مهمان ها به اتاق مادرش می . 

زند از داخل یدن او تعجب میکند، در حالی که کرم مرطوب کننده ای را روی دستانش میمادرش با د

اندازدآینه نگاهی به او می . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

تونیم با هم صحبت کنیم؟نشیند: میروی صندلی می  

شنوم پسرممی - . 

ی شیداستدرباره - . 

شودزنند و صدایش دو رگه میموقع گفتن اسمش چشمانش برقی مشهود می . 

گردد، دوباره آه ماند با لبخندی تلخ به سمت پسرش بر میاالت از نگاه تیز بین مرضیه دور نمیاین ح

کشد، نگاه عاشق محمدیاسین برایش آشنا بودمی . 

خواستم برای مهمانی عید دهد: میمحمدیاسین با دیدن رد کمرنگی از لبخند روی لب مادرش ادامه می

 .دعوتش کنید

بوده ولی نمیشه با قهر به زندگی ادامه داددرسته اون انتخاب شما ن . 

شید بهتره روابط حسنه باشه مادر جانباالخره اون به اینجا میاد و با هم رو در رو می . 

در ضمن اینکه پیامبر فرمودند کسی که بیشتر از سه روز با فرد دیگری خودش قهر باشد مسلمان 

 .نیست

ستم پسرمگوید: من با کسی قهر نیمرضیه سرد و جدی می . 

 .فقط من و اون دختر حرف مشترکی با هم نداریم

تونه باشه؟اون از دنیای دیگه ای. خیلی برام عجیب بود، چه طور انتخاب سید ما دختری مثل اون می ! 

اما خب هرچقدر هم اون دختر قاب دل شما رو دزدیده باشه از دید من مناسب برای عروسی خاندان 

 .حسینی نیست

ی مادرش مقابله کند، او با این طرز ساله ۶۰تواند با عقاید دهد، نمیمحمدیاسین سرش را تکان می 

 . فکر پرورش یافته است

 .این دیدگاه شماست حاج خانم، ولی حداقل برای احترام به من با دلم راه بیاید -

کندمرضیه با قلبی فشرده خاطرات دورش را مرور می . 

کردگذشته است ولی زخمش هنوز هم درد میسال  ۴۵از آن روز ها  . 

شودمحمدیاسین متوجه گرفتگی صورت مادرش می . 

گیرد: حاج خانم از من خطایی سر زده؟با دلجویی دستش را می ! 

دهد: نه پسرم چیزی نیستبا بغضی فرو خورده سر تکان می . 

گوید: برای آخر هفته دعوتش کنسپس با لحن تسلیمی می . 

بوسدزند و پیشانی مادرش را میوشحالی لبخندی عمیق میمحمدیاسین با خ . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

شودسپس برای راحتی مادرش از اتاق خارج می . 

ساله ای که  ۴۰سوزد، درست مثل زخم ای که روی پیشانی مرضیه گذاشته هنوز هم میجای بوسه

 .روی قلبش است

هم عشق نهفته در چشمان بیند اما با تفاوتی بزرگ، آن علی همسرش میمحمدیاسین را شبیه محمد

 .اوست

 .کاش محمد علی هم به اندازه پسرش عاشقش بود، کاش
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کشدکند و دستی به موهایش میماشینش را یک گوشه پارک می . 

کشد و بی تفاوت از کنارش رد ای میبیند، نفس کالفهرود علیرضا را میاز پله های پاساژ که باال می

شودمی . 

شودید کارای فروشگاه را به هر دوی آنها واگذار کرده است بیشتر با او رو در رو میاز وقتی س . 

 

دهد: الو بله؟صدای موبایلش مجالی به افکارش نمیدهد، با اکراه جواب می   

 .صدای حنا است دختری که مدتی است مهمان تخت خوابش شده

گوید: الو آقا یاسر کجایی؟با صدایی لوند و ناز دار می  

گوید: محمدیاسربا جذبه می  

ده: خب حاال محمد یاسردخترک با ناز و ادا پاسخ می . 

 .کارت رو بگو حنا من فروشگاهم وقت ندارم -

فردا باغ مهناز یک دور همی گرفتن به مناسبت تولدش. مهناز تاکید کرده شما هم حضور داشته  -

 .باشی

نیست به خودش استراحت بدهد مخصوصا اینکه کند بدک در حین بارکردن در فروشگاه است، فکر می

 .این مدت دائم در حال کار بوده
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باغ دوستت رو بده شاید  کند: آدرسبرای اینکه حنا پی به اشتیاقش نبرد، صدایش را سرد و جدی می

 .اومدم

آورد، دخترک سبک سر فکر کرده با چندتا مهمانی و صدای پر شور و شعف حنا پورخند روی لبش می

تواند قاب او را بدزددو آمد میرفت  . 

کند، هیچ دوست ندارد آمارش به دست سید برسدبا دیدن علیرضا سریع گوشی را قطع می . 

 

 .علیرضا هم مشغول تلفنی حرف زدن با یاسمین است

گیرد، هنوز هم معتقد است او یاسمین کوچک شان را از این فکر خشم وجود محمدیاسر را فرا می

 .فراری داده

تهمت های زکیه خانم و سکوت اعضای خانواده خودش را از این ماجرا کنار کشید وگرنه هنوز هم  بعد

 .نگران یاسمین است

شود، کت کتان مشکی و شلوار لی تنگی پوشیده است و قسمت علیرضا با دیدن محمدیاسر خشمگین می

ی او را جذاب آمده و چهرهجلوی موهایش را با کش بسته است چند تار مو ها از ال به الی کش بیرون 

 .تر کرده بود

کرد جذابیت و شوخ طبعی محمدیاسر نقطه قوت اوست و فکر اینکه این رفتار ها به دل یاسمین حس می

کنداش میهم خوش بیاید دیوانه . 

گوید: پسرک مزلفزیر لب زمزمه وار می . 

طوری حاج آقاگوید: چه آورد و با لحنی پر از حرص میمحمدیاسر دستش را جلو می . 

کند: با آب قند چسبوندی؟سپس اشاره به موهای صاف علیرضا می  
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ساید، پتانسیل اینکه گردن محمدیاسر را خورد کند دارد: عجیبه سید بهت ادب یاد علیرضا دندان بهم می

 نداده؟
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ی همون خونه م بزرگ شدهگوید: اگه به تربیت سید شک داری یاسمین هاندازد و میای باال میشانه

 .است

غرد: اسم زن منو روی دهنت نیارگیرد و با خشم میبه یک باره مچ دست محمدیاسر را می . 

دهد، پشتش محکم با کره کره های کند و هل محکمی به علیرضا میمحمدیاسر مچ دستش را آزاد می

کندفلزی برخورد می . 

ا استآورد یک سر بلند تر از علیرضسرش را جلو می . 

ی گوشت کنغرد: زن تو قبل اینکه فریب تو رو بخوره خواهر من بوده اینو آویزهزیر گوشش می . 

 .علیرضا منتظرم ازت آتو گیر بیارم اون وقت خدا بهت رحم کنه پسر حاجی فتاح

داند که چقدر از حاجی فتاح و همسرش کینه به دل داردخدا می . 

رود، در حین باز کردن دخل به آن روزی فکر میکند پیشخوان میگیرد و به سمت نگاه پر نفرتش را می

شنید را شنیده بودکه با گوش ایستادنش آنچه نباید می . 

 .همان روزی که خاتون و نجمه حرف های مگو بسیاری را بدون خبر از حضور او گفته بودند

 

شان بود بچه که بودند حیاط خانه باغ خاتون محل مناسبی برای بازی های کودکانه  . 

یک درخت شاه توت بلند در حیاط وجود داشت، که هر تابستان توت های سرخ و هوس انگیزش آنها  

 .را وسوسه می کرد برای چیدنش از درخت باال بروند

کرد از درخت باال برود و برایش توت یاسین عاشق آن درخت توت بود و همیشه یاسر را  وادار می

ود، که شاخه هایش به اندازه ساختمان دو طبقه خانه خاتون باال آمده بودبچیند. درختان آنقدر بلند ب . 

 .آن روز هم مثل همیشه اصرار یاسمین ا از درخت توت باال رفت 

 دستش رو دراز کرد تا یک شاخه نزدیک خودش بیاورد که نگاهش به پنجره اتاق خاتون افتاد
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کردبا حسرت به قاب عکسی نگاه میخاتون کنار یک صندوقچه قدیمی نشسته بود و  . 

 !کنجکاو شد که ببیند چه چیز خاتون را اینچنین منقلب کرده است؟

 .از روی درخت به نزدیک پنجره رفت و با کمک نرده ها از پنجره آویزان شد

 .قاب عکس مادرش و دایی محمدعلی بود
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رای شیرینش نوحه ریخت روی تصویر مادرش را نوازش کرد و بخاتون همینطور که اشک می

 .میخواند

 !در اتاق قدیمی باز شد و نجمه وارد اتاق، با دیدن خاتون گفت: شما که باز اومدید به اتاق شیرین خانم

 .خاتون اشک هایش را پاک کرد و آهی از ته دلش کشید: چی بگم نجمه دلم شبیه یک کوه غمه

دیدممرد و داغ شیرینم رو نمیکاش می . 

اینجوری خودتون رو آزار بدید خاتون درست نیست - . 

 .شما چرا زنده ها رو فراموش کردید، یادگار شیرین خانم زنده است

 .از طرفی پسرتون محمدعلی خان، آقا محمدحسین و محمدیاسین اینا همه امیدشون شمایی خاتون

ون نبود آهی کشید و با پره روسری زیر چشم های نم دارش را پاک کرد: خدا لعنت کنه فتاح رو اگه ا

خوابیدندخترم و دامادم زیر خروارها خاک نمی . 

 .حیف خاطر محمدعلی و یاسمین برام عزیزه وگرنه انتقام خون دخترم رو می گرفتم

 .نجمه زیر بازوی خاتون را گرفت و به طرف درب خروج برد

 .خاتون قبل رفتن در اتاق را قفل زد

رد شد و پا به اتاقی گذاشت که چندین سال ممنوعه  بی توجه به صدا زدن های یاسمین از الی نرده ها

 .بود

رسید حدس اینکه اتاق با دیدن فضای اتاق و عطر یاسی که از ال به الی رخت خواب ها به مشامش می

 .متعلق به مادرش شیرین بوده سخت نبود

 .آهی کشید و به دنبال ردی از مادرش تک تک گوشه کنار اتاق را رصد کرد

کس کودکی مادرش قلبش در سینه فرو ریختبا دیدن قاب ع . 

 .مادرش شباهت زیادی به یاسمین داشت

 .همان موهای بور، چشمان سیاه نافد و چانه کوچکی که یک چال ریز رویش بود

اشکی از گوشه چشمش چکید، صدای خاتون در سرش پخش شد: اگر فتاح نبود دخترش زیر خروارها 

 .خاک نمی خفت

جهت کسی را دانست خاتون بی خود و بیدانست، اما خوب میفتاح چه بود را نمیربط مرگ مادرش به 

کندنفرین نمی . 

مرضیه بود و نزدیک تر از آن پدر دوست صمیمی اش علیرضا فتاح شوهر خواهر زندایی  

علی بارها خواسته بود مرضیه را مادر صدا کند و همین طور خود مرضیه برایش با اینکه دایی محمد

اش بودگذاشت اما همچنان سدی میان احساسش با زنداییز محبت نمیکم ا . 
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گفت، مرگ مادرش به فتاح ربط داردحاال هم خاتون می . 

آوردچشمانش را با غضب بست، باید ته توی ماجرا را در می . 

کرد چقدر از علیرضا و دوستی بینشان متنفر است، انگار در این سالها به والدینش خیانت حس می

دهکر . 

گذاشت قاتل والدینش بدون محاکمه و آزادانه روی زمین با خودش عهد بست انتقام آن ها را بگیرد، نمی

 .بچرخد
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زندکند و تک بوقی میمقابل پای حنا پارک می . 

با دیدنش لبخند عمیقی می زند و سوار می شود. بوی عطر زنانه تند و تیز هوش کل فضای ماشین   

می کندرا پر  . 

تیپ شدی عزیزمزند: چقدر خوشگردد و لبخندی بزرگ میبه سمت او برمی . 

زند و بدون توجه به زبان ریختن های حنا به سمت باغی که مهمانی در آن برپا بود لبخندی کج می

راندمی . 

 

از همه  گردد: انگارکند، حنا رژ لب سرخش را تمدید کرده به سمتش برمیمقابل یک خانه باغ پارک می

 .دیر تر رسیدیم

گوید: خبری نبوده تا عجله کنماش میاندازد و در حین بستن ساعت مچیای باال میشانه . 

کنداش را پر میشود بوی الکل و عطر بینیروند، همین که وارد ساختمان میبه سمت مهمانی می . 

کرد شلوغ تر استمهمانی از چیزی که تصور می . 

مهمانی های شلوغ را ندارد ولی با دیدن اکیپ دوستانش ناچار میماندبا اینکه حوصله  . 

حنا خیلی زود مانتو و شلوارش را با پیراهن شب بلندی که تنش کرده و اندام الغرش را سخاوتمندانه 

کندنشان میدهد جا عوض می . 

روندکند و با هم به سمت جمعیت میحنا دستش را دور بازوی او حلقه می . 
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اینکه حنا را صیغه کرده است کوچک ترین غیرتی روی او نداردبا وجود  . 

 .در حالی که رفتارش نسبت به یاسمین متفاوت است

زند با اینکه کنار دوستانش پشت میز بار می ایستد، بر خالف بقیه دوستانش لب به مشروب نمی

داعتقاداتش با سید تفاوت دارد ولی به احترام او قول داده لب به مشروب نزن  

 

با عوض شدن آهنگ حنا که چند گیالسی خورده و سر خوش است همراه مهناز دوستش به طرف سالن 

شوندروند و مشغول رقص میمی . 

شود، حنا به او نزدیک شده و با نیش باز میپرسد: چند دقیقه بعد آهنگ عاشقانه و آرامی پخش می

 میای با هم برقصیم یاسر؟

دونی که از رقص خوشم نمیادگوید: میدی و سرد میکشد و جابرو هایش را در هم می . 

گوید: نمیشه امشب رو دو تایی برقصیم؟ فقط امشبشود با خواهش میلب های حنا آویزان می . 

دهد، عمر دوستی او و حنا به آخر رسیده است بد نبود امشب را با او نفس را با کالفگی بیرون می

 .برقصد

گیردآورد و حنا ذوق زده بازوی او را میمیبا نگاهی مغرور دستش را جلو  . 

رقصد در واقع او فقط ایستاده و حناست که دورش چرخ روند و هماهنگ با آهنگ میوسط سالن می

کندزند و دلبری میمی . 

 

ای آشنا زوم میشودالی جمعیت نگهان نگاهش روی دختری با چهرهاز البه . 

 

ای رنگش را در میان مشتش گوشه ایستاده و پیراهن سرمه دختری با هیکل چاق و موهای بلند که یک

فشاردمی  

 

#p203 

 

 .با دیدن دخترک به خاطر آورد او را همراه شیدا دیده است

 

گیرد به دعوت او برای تولد خواهرش مهناز به این مهمانی بزرگ شیرین با حرص شماره مهسا را می

ندیده و شلوغ آمده است، ولی خود مهسا را یک دقیقه هم . 
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گوید: منو دعوت کرده همچین مهمونی و خودشان غیبت زدهزیر لب با حرص می . 

کندگوشی مهسا خاموش است و همین موضوع خشم شیرین را دوچندان می . 

 .از اینکه در جمع کسی را نمی شناسد معذب و کالفه است 

و متمول هستند، اعتماد به از طرفی با دیدن دوستان جوان و خوش تیپ مهناز که بیشترشان ثروتمند  

 .نفس خود را حسابی از دست داده و کمی سردرگم و مضطرب است

 

شنود به خیال آنکه قصد مزاحمت دارد با خشم به طرفش بر صدای مرد جوانی را از پشت سر می 

شودگردد ولی نگاهش در دو جفت چشم سبز زمردی اسیر میمی . 

خوردآید و روی چهره مرد چرخ میپایین می دهد، نگاهش نم نمآب دهانش را قورت می . 

 .برادر سید بود؟ همان پسر جوان و شوخی که دو سه بار او را همراه شیدا دیده بود

دهد. نکند همراه محمدیاسین آمده باشد؟آب دهانش را قورت می ! 

خورددهد، گروه خونی او به این مهمانی ها نمیسریع توی ذهنش به خودش فحش می . 

 

آورد تا هم قد دخترک بشوداسر با شیطنت جلو میرود، سرش را کمی پایین میمحمدی . 

گذرد، دخترک شبیه نان همبرگر تپل و گرد استاز ذهنش می . 

 ..برای تفریح و از سر باز کردن حنا کنارش می ایستد: انتظار نداشتم اینجا ببینمت

منم انتظار نداشتم پسر حاجی رو اینجا گوید: شیرین با جسارت تای ابرویش را باال می دهد و می می

 .ببینم

زند: چرا پسر حاجی ها دل ندارن یا شاید محمدیاسر که از کلکل با شیرین لذت میبرد پوزخندی می

 !دوستی ندارن تا برای تولد دعوتشون کنه؟

 .دل که دارن منتها تو تولد دوستاشون مشروب سرو نمیشه -

شودتان حنا دور بازویش حلقه میخواهد جواب دخترک را بدهد که دسمی . 

 

 .عزیزم کجایی تو بیا مهناز میخواد کیک تولد رو ببره -

زندکند و پوزخند میشیرین نگاه معنا داری به دستان گره خورده آنها می  . 

رودسپس از آن دو فاصله گرفته و به طرف مهسا می . 
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 .ذهنش درگیر رفتارش گستاخانه دخترک میشود

شود تا به سمت جمعیت برونداز بازوی او آویزان می حنا . 

رودکند، دخترک به طرف حیاط باغ میبه پشت سرش نگاه می . 

رودزند، حنا را میان جمعیت گذاشته به طرف باغ میداند چرا ته دلش شور مینمی . 

 

و هیزش را شیرین از رفتار مهسا کالفه شده است مخصوصا وقتی یاشار دوست پسر سوءاستفاده گر 

بیندکنارش می . 

رود تا بعد دادن کادو ها با آژانس از آنجا برودبه سمت باغ می . 

 .اهل این مهمانی ها نیست و حساسیت های خانواده اش کمی او را منزوی تر شیدا کرده است

شدشاید اگر یک پاتنر در این مهمانی داشت آنقدر کالفه و معذب نمی . 

سیت ها روی او آنقدر باال بود که برای همین مهمانی هم به سختی اجازه ولی از بعد جدایی شیدا حسا

 .حضور گرفت

آمدشد به ستوه میگاهی از اینکه با او مانند کودکان رفتار می . 

داد هنوز مهمانی در جریان استصدای سوت و پایکوبی مهمان ها نشان می . 

انه برگردد مخصوصا اینکه هر چه دیر تر گیرد به جای منتظر ایستادن هر چه سریعتر به ختصمیم می

شودشود امنیت مهمانی کم می . 

شنودای را میدارد تا با آژانس تماس بگیرد که صدای مردانهگوشی موبایلش را بر می . 

 .خوشگله نبینم تنهایی -

گردد، یاشار است دوست پسر لوده و بد ذات مهسابه عقب برمی . 

شود: به شما ربطی ندارهبا اخم های در هم دست به سینه می . 

کند نگاهش پر از سوزن است و پوست تنش را کند، احساس مییاشار با نگاهی هیز براندازش می

سوزاندمی . 

گذارد: برو مزاحم نشو یاشارگامی عقب می . 

موند، از بوی تند الکل هم مشخص است که بدجور مست کرده استاین ترس از نگاهش دور نمی . 
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ی من نیستی ولی من عاشق تنوعم بد نیست یک حم بشم چی؟ میدونی تو توی سلیقهمثال اگه مزا -

 .بارم یک دختر تپل رو امتحان کنم

غرد: گمشو یاشارریزد با خشم میقلب شیرین در سینه فرو می . 

شودآورد که با آژانس تماس بگیرد که مچ دستش اسیر یاشار میموبایلش را باال می . 

خوشگل خانم تا یک بوس ازت نگیرممن جایی نمیرم  - . 

کندآورد و تن شیرین را محصور میجلو می . 

فشاردهر دو دستش را اسیر کرده و تنش را به او می . 

شودکند تا او را به عقب هل بدهد ولی حریفشان نمیشیرین با انزجار تقال می . 

اش را چین بدهد و سرش را به شود شیرین بینیآورد، بوی تند الکل باعث مییاشار سرش را جلو می

 .چپ و راست تکان دهد

 .تقال نکن کوچولو توی چنگ خودمی -

کند و با فریاد کند، آب دهانش را به سمت یاشار پرت میآورد، شیرین قالب تهی میسرش را که جلو می

رسدخواهد،  اما صدایش به کسی نمیکمک می . 
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می افتدکند، نفسش به شماره احساس وحشت می . 

کشدبیند دستی یاشار را به عقب میهمین که همه چیز را تمام شده می . 

 

غرد: داری چه غلطی می کنی مردکیقه پیراهن یاشار را چنگ می زند و می . 

دهدمشت محکمی روی صورتش می کوبد و به عقب هلش می . 

 

می برد شیرین با وحشت به آن دو نگاه می کند گویی در یک کابوس پریشان به سر . 

کندیاشار گیج و سر در گم به یاسر نگاه می . 

گوید: به خدا خودش اومد سمت منشیرین تازه متوجه حضور او شده و با لحنی مظلومانه می . 

کندسپس همچون کودکان خردسال بلند گریه می . 
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ریع گوید: سزند و میرود بازویش را چنگ مییاسر کالفه از جو پیش آمده و به سمت شیرین می

 .بپوش بریم تا این هشیار نشده

شودیاشار تلو تلو میخورد می ایستد تا جواب مشتی که خورده را بدهد که دوباره پخش زمین می . 

کشدشود، او را به اجبار سمت ماشینش میبازوی شیرین توسط یاسر کشیده می . 

کندشیرین آنقدر ترسیده و نگران است که مقاومت نمی . 

آیدلی چرم ماشین یاسر و استشمام عطر تلخ و تندش تازه به خودش میبا نشستن روی صند . 

گوید: وسایلم مونده تو سالن، لباسمم هسترو به یاسر می . 

پرسد: کجاست؟یاسر در حین گذاشتن یک نخ سیگار کنار لبش می ! 

 .روی صندلی سمت چپ کیفم صورتی و مانتوم توسی صورتی -

کندالن پا تند میزند و به سمت سیاسر پوزخندی می .. 

گذاردیاشار را یک گوشه میبند که کنار مهسا ایستاده و یخ روی صورتش می . 

رودبا سرعت وسایل شیرین را برداشته به سمت درب خروج می . 

کند: هوی مردک وایسایاشار که حاال سر حال تر شده با دیدن او با صدایی بلند خطابش می . 

زد پای چشمم گوید: همین بودسپس به مهسا می . 

گوید: اگه میتونی حریف خواهد مشتش را تالفی کند که یاسر پیش گوشش میگیرد و مییقه یاسر را می

 .استاد جوجیتسو بشی امتحان کن

 !در ضمن فکر کنم مهسا خانم ندونه پشت باغ داشتی چه گوهی میخوردی؟

کندیقه اش را با آرامش از میان پنجه های مردک رها می . 

کند نفسی از سر گردد، با دیدن شیرین که سرش را روی داشبرد گذاشته و گریه میین بر میبه ماش

کشدکالفگی می .... 
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ریزد و هر چند دقیقه می در طول راه سکوت برقرار است، شیرین با ظاهری آشفته پشت سر هم اشک

شوداش در ماشین پخش مییک بار صدای باال کشیدن بینی . 
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شود و نیم نگاهی به شیرین که با چشم های ی آنها بود میسر خیابانی که منتهی به کوچه محمدیاسر

خوای ببرمت خونه؟خیس و آرایش پخش شده بی شباهت به اشباح نیست، می اندازد: می  

فهمن یک دهد: نه اینجوری آبروم میره مامان و بابا میشیرین با صدایی دو رگه و بغض دار پاسخ می

فتادهاتفاقی ا ! 

کند، شیرین از حس بوی دودش به سرفه می افتدیاسر دوباره سیگاری روشن می . 

فرستدی نیمه باز بیرون مییاسر کالفه سیگار را از الی پنجره . 

کشیداگر این دخترک خواهر نامزد سید نبود زحمت همراهی اش را نمی . 

دهدحنا رد تماس میی شود، یاسر با دیدن شمارهصدای موبایل هر دویشان بلند می . 

 . اما شیرین با دیدن شماره شیدا سریع تماس را برقرار میکند: سالم شیدا

زند زیر گریهسپس می . 

گوید: خواهرت رو نصف عمر کردی دختریاسر گوشی را از دستش می قاپد و می . 

 .الو سالم شیدا -

کندسالم میشود شیدا متعجب و نگران صدای آشنای محمدیاسر که در گوشی پخش می . 

 اونجا چه خبره؟ گوشی شیرین چرا دست شماست؟ -

 .توضیحش مفصله اگه ممکنه بیا پارک سر خیابون -

پوشد: باشه باشه آمدمشیدا با عجله یک پانج روی پیراهنش می . 

 .شیرین به سمت محمدیاسر برمیگردد: ممنون

دهدد، با اکراه سری تکان میروصدای تو دماغی و فین فین کردن هایش روی اعصابش پاتیناژ می . 

آیدپنج دقیقه بعد شیدا با ظاهری آشفته و نگران به سمت پارک می . 

چرخاند، کسی را نمی بیندهر طرف چشم می . 

گیردنشیند و شماره شیرین را مینا امید روی نیمکت می . 

روداما با دیدن ماشین محمدیاسر سریع به طرفشان می . 

 

موهای ژولیده و چشمان سرخ شباهتی به دختر سر زنده چند ساعت پیش که  شیرین با ظاهری آشفته و

رفت، نیستبه تولد دوستش می . 

اندازددود و خودش را در آغوشش میبا دیدن شیدا به طرفش می . 
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 دستانش را دور پهلوی خواهرش حلقه می کند: عزیزم چی شده؟

خواستم اینطور بشهمن نمیگوید: خیلی ترسیدم خیلی شیرین با هق هق می . 

شود، بنظرش حق دارد بداند چه بر شیرین گذشته استمتوجه سردرگمی شیدا می یاسر . 

 .شیدا خانم من اتفاقی شیرین رو دیدم، توی مهمونی بودیم -

اندازد: شیرین چه مهمونی بوده که آقا یاسر رو دیدی؟ مگه شیدا نگاهی هاج و واج به شیرین می

ی دوستت؟همی کوچیکه خونهنگفتی یک دور  

گفت به خاطر شکست او در زندگی دزدد، چه طور به خواهرش میشیرین با خجالت نگاهش را می

 !همیشه از طرف پدر و مادرشان تحت فشار بوده است؟

 .مجبور شدم دروغ بگم -

یستشود، حدس اینکه در مهمانی اتفاق ناگواری افتاده دور ندست شیدا از دور پهلویش شل می . 

 .اما شیدا روحیه شنیدنش را ندارد

نشیند، این حال شیرین کمی برایش آشنا مردمک چشمانش می لرزند و عرق سرد بر تیغه کمرش می

 .است

 !شیرین چی شده چه اتفاقی برات افتاده؟ -

تواند از شدت گریه صحبت کندشیرین نمی . 

خوردبه شیدا بدهد که موبایلش زنگ میخواهد جوابی محمدیاسر کالفه چنگی بین موهایش میزند، می . 

 .این بار سید پشت خط است

نشینندگیرد و روی نیمکتی میشیدا با درماندگی بازوی شیرین را می . 

کند زانوهایش توان نگه داشتن جسمش را نداردحس می . 

 .پاهایش شبیه یک نی تو خالی شده که هر لحظه ممکن است بشکند

م درگیر یک اتفاق تلخ مانند خودش شده باشدترسد از اینکه خواهرش همی . 

 !شیرین حرف بزن بگو چی شده؟ -
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 شیدا

 

گذردچند ساعتی است که از رفتن محمدیاسر می  

 .شیرین قسمتی از ماجرای پیش آمده را برایم تعریف کرده است

دردسر همراه است دلم برای خواهرم به درد میآید، درست است حضور در چنین مهمانی هایی گاهی با 

 .ولی او آنقدر خوش خیال و بی ترجبه است که به آسانی بازی خورده است

کنمگذارد و من موهایش را نوازش میسرش را روی پایم می . 

خوشبختانه شیرین با کمک محمدیاسر توانسته بود از چنگ آن مردک بگریزد ولی من آن شب شوم 

تمهرچه زجه زدم و فریاد کشیدم دادرسی نداش . 

داد آسیب ببینمکاش به جای رامین بی غیرت مردی همانند محمدیاسین همراهم بود و اجازه نمی . 

با وجود اینکه عمل شنیع آن مرد آسیبی به دخترانگی هایم نزد ولی هیچ چیز از عمق آن فاجعه دردناک 

کندکم نمی . 

اهم بود کمی آن طرف تر مست کردم که مردی که مثال همسر و همرمن در حالی آن عذاب را تحمل می

کردو الیعقل با زنی غریبه عشق بازی می ! 

 .از آن پس روحم آسیبی شدید تر جسمم دید و هرگز به حالت اولیه خود برنگشت

کردم آن خاطرات تلخ از دفتر. ذهنم روزی که قبول کردم با محمدیاسین ازدواج کنم هرگز گمان نمی 

که نکند آن اتفاق تاثیر مخربی روی روانم بگذارد و من را از  پاک شود و همیشه بیم آن را داشتم

 .تجربه یک رابطه زناشویی عاشقانه محروم کند

اما از دقیقه اولی که در کنار محمدیاسین بودم هرگز حتی لحظه ای وحشت گذشته در من تأثیری نکرد 

ی آغوشش سراسر آرامش بود و بسو همه ! 

 

کنمپایم را از زیر سرش بلند میرود. شیرین با بغض به خواب می . 

رفتمروم، فردا باید همراه مادرم به خرید وسایل عقد میخودم هم به رخت خوابم می . 

لباس عقد و سفره را قرار است با کمک یاسمین و زهرا و زهره انجام دهم ولی مابقی خرید ها مثل آینه 

 ..چراغ، کادو برای محمدیاسین و
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، برای شب هم مهمان خانه مادرش هستمهمه باید فردا آماده شود . 

کمی از مواجه با آن آدم ها دلهره دارم، اما این دلهره ها و ترس هایم با حضور کنار محمدیاسین قابل 

شودتحمل می . 

 

آیدام میخزم، صدای پیامک گوشیزیر پتو می . 

شومکشیدم با دیدن اسم یاسر متعجب میبرخالف تصور که انتظار محمدیاسین را می . 

 :پیامکش تعجبم را دو چندان کرد

 «!حال شیرین خانم خوبه؟ »

 .با اینکه یک پیامک کوتاه و عادی است، اما برای من معنا های بسیار دارد

 !!یاسر نگران شیرین است؟

زیاد خوب نبود کمی باهم حرف زدیم تا خوابش برد» نویسم در پاسخ می » 

 .دیگر پیامکی بینمان رد و بدل نشد

کنم بخوابمکشم و سعی میشود، خمیازه ای میگرم می پلکم . 
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خورد که وسطش یک وارد ویالی با صفایشان که میشوی اول از همه نگاهت به حوض آب بزرگی می

 .فواره به شکل کوزه قرار گرفته است

چه شکوفه شد حدس زد در بهار شود و یک درخت گیالس که میبعد نوبت درختان توت و سیب می

 .های زیبایی بدهد

 ده

 .محمدیاسین، برادرش محمدحسین و خواهرش هر سه حضور دارند

 .و آن طور که حدس زده ام محمدیاسر به دلیل اختالف با اعضای خانواده غایب است

دهدکند، ولی در واقع با نگاهش نفرت نهفته در قلبش را بروز میمادرش ظاهراً از من استقبال می . 
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روغ گو های خوبی نیستند، همیشه صدای قلب را از میانشان میتوان حس کردچشم ها د . 

 .با استقبال دختر های خانواده به پذیرایی میروم

 .از بعد خرید عقد رابطه مان صمیمی تر شده بود

 .برخالف تصورم زهرا و زهره دخترانی زود جوش و مهربان بودند

 .مخصوصا زهره که دل پاک و ساده ای داشت

آوردتکار خانه برای پذیرایی از ظرفی میوه و چای میخدم . 

 .محمدیاسین نزدیکم نشسته است

شوم در خانه و در میان خانواده رفتاری سنجیده تر و سنگین تر داردمتوجه می . 

 .مثالً دوست ندارد دستش را در میان جمع بگیرم و یا با هم در گوشی صحبت کنیم

که به دیدن محبت پدر و مادرم عادت داشتم کمی سخت استهرچند درک این رفتار ها برای من  . 

شود گفت بی رحم است محبت خاص و بی پدر با وجود اینکه نسبت به من گاهی بی تفاوت و حتی می

کنددریغش را نثار مادرم می . 

 .شاید علت بی تفاوتی پدر را ریشه در رفتار خودم باید تلقی کنم

شومشته و خانواده ام خارج میبا تعارف زینب خانم از فکر به گذ . 

خواهد میوه ها را محمدیاسین برایم پوست بگیردکند میوه بردارم و من دلم میتعارف می . 

گیرم خودم اقدام کنمبینم تصمیم میچون رفتار جدی و سردش را می . 

اندازم، مشغول حرف زدن با برادرش استگیرم و به او زیر چشمی نگاهی میسیب را پوست می . 

گیرمسیب را قطعه قطعه کرده و به طرف محمدیاسین می . 

خوردشوم، چشمان مادرش هم کمی چین میمتوجه تعجب در نگاه زینب خانم می . 

خندد و من نمی فهمم این محبت کوچک چه جای تعجب دارد؟زهرا و زهره زیر زیرکی می ! 

خوردکند و با آرامش از ظرف میوه میمحمدیاسین دستم را رد نمی . 

شودکم کم رفتار بقیه هم عادی می . 

ی خاتون بودیم، پیرزن با وجود کهن سالی رفتاری دوستانه تر با من داردکاش در خانه . 

کندمحمدیاسر هم همیشه آنجاست و همین خودش برایم سنگینی جو میهمانی را کمتر می . 

گویم: کنار گوش محمدیاسین میچینند، شود دختر ها به کمک خدمتکار میز را میموقع ناهار که می

رید کمک؟شما مردا نمی  
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شود و زیر گوشم زمزمه وار میگوید: حاج خانم دوست نداره میگه تا زن هست مرد محمدیاسین خم می

 .نباید بره آشپزخونه

دهم، گویا با خانواده ای مرد ساالر طرفمتای ابرویم را باال می . 

نی؟کتو چی محمدیاسین مثل مادرت فکر می - ! 

گوید: من اجازه نمیدم خستگی زندگی فقط روی دوش تو باشهاندازد و مینیم نگاهی به اطراف می . 
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کند من هم همراهش برومخیزد و دعوت میبا شنیدن صدای خدمتکار از جا برمی . 

 

خانواده آنها این دوست دارم مانند هر زن و مرد دیگری با هم در یک بشقاب غذا بخوریم اما سر سفره 

 .جور رفتار ها دور از ادب است

 

اندازم، موهای بلند و مشکی دارد که اثر چند تار سفید در میانشان قابل به مادر شوهرم نیم نگاهی می

 .مشاهده است

 .کت و دامن مجلسی به تن کرده و یک روسری روی سرش انداخته

است نه آرایشی دارد نه از لباس های رنگی استفاده کرده . 

 .مشخص است چنین زنی عشق و عالقه بین دو زوج را بی حیایی می پندارد

 !از دیدگاه او پوشیدن لباس تیره و رفتار سرد و جدی یعنی حیا

 .زینب خانم هم درست مانند مادر شوهرش شده

زندپیراهن سبز یشمی تیره و روسری که لبنانی بسته بود نه آرایشی دارد نه حتی لبخند می . 

توانم در میان این جمع کامآل متضاد با خودم دوام بیاورم یا نه؟دانم من مینمی ! 
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بر خالف آنها من شاد ترین مانتوام را که یک پانچ چند رنگ سبز آبی و طالیی رنگ است پوشیده ام و 

 .شالی با تناژ رنگ مانتوام به تن دارم

بیرون ریختهآرایش محوی دارم و موهای لخت نسکافه ای رنگ از زیر شال  . 

کنم چون محمدیاسین دوست نداردتنها تفاوتم با گذشته این است که دیگر آرایش سنگین و غلیط نمی   

 «به قول خودش روی چهره ام نقاب بزنم »

 .همین طور دیگر خبری از پرسینگ های بینی و لبم نیست

رین زن دنیا بیایمتغییرات جزئی پوششم تنها برای این است که دوست دارم در چشم او زیبا ت . 

 

انددهم گویی قلوه سنگ در گلویم ریختهدر طول نهار اشتهایم از دست می . 

شود و من شاید دلیل این حالتم رفتار سرد محمدیاسین باشد، او در کنار خانواده اش مرد دیگری می 

 .از این تناقضات رفتاری بیزارم

خوام گاهی آنچنان میترسم و وحشت زده میشوم که میاز اینکه این همه تفاوت بین دیدگاه من و اوست 

 .همه چیز را بهم بزنم و فرار کنم

شودور هستم که دستی مقابلم دراز میدر افکارم غوطه . 

 .بشقابی برنج با ماهی که استخوانش از آن جدا شده مقابلم قرار میگیرد 

: فکر کنم ماهی دوست داشتیگویدزند و آرام میآورم، محمدیاسین لبخندی میسرم را باال می . 

سوزدگیرد و میشود اصال آتش میشود، یا بهتر بگویم داغ میقلبم گرم می . 

 

کنم به خورم و سعی میماند، با وجود سنگینی نگاهش نهارم را با لذت میاین از نگاه مادرش دور نمی

 .رفتار اطرافیان توجهی نشان ندهم

ین است اما عشق میانمان دروغ نبود و نیستدرست است تفاوت مان از آسمان تا زم . 

نشینند، برایم حجاب گرفتن زهرا و زهره عجیب است مخصوصا اینکه در بعد نهار همه دور هم می

ی خاتون از این خبر ها نیست و این دست از رفتار ها تنها در عمارت جریان داردخانه . 

 

ار عروسی رو چه روزی گذاشتید؟محمدحسین رو به محمدیاسین میگوید: داداش انشاهلل قر ! 

دهد: برای عید امسال قراره عقد کنیم و برای تابستان شایدم دیر تر عروسیمحمد یاسین پاسخ می . 
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 .حاج خانم رو میکند سمتم: شیدا فردا همراهم بیاد تا برای خرید عقد به بازار بریم

 .بهتره پارچه لباسش از فروشگاه خودمون باشه

شود، می خواستم لباسم را از مزون یکی از دوستانم تهیه کنم ولی حرفش دهانم بسته میبا این 

توانم حاال که مادر محمدیاسین از در دوستی وارد شده با او لجبازی کنمنمی . 

 .هرجور شما صالح میدونی -

رفت آنقدر اندازد که معنی آن این است که یعنی از تو انتظار نمیمحمدیاسین نگاهی متعجب بهم می

 .حرف گوش کن باشی

زنم و مشغول خوردن چای لب دوز میشومچشمکی در جوابش می . 

  

نگرمایستم و به منظره دلباز حیاطشان میی ویالیی شان میدر تراس خانه . 

اندی زیبایی به این ویالی بزرگ و با صفا دادهدرختان جلوه . 

ی که هزاران حرف و قصه را در خودش جای داده کند این باغ بزرگ و زیبا روح دارد روحآدم حس می

 .است

 

گردم، محمدیاسین استشنوم، به عقب برمیصدای پایی را می . 

 .با یک لیوان شربت که رنگ سبزش به تراس آمده است

کند: با صفا است؟ایستد و به حیاط نگاه میپشتم می ! 

امگیرم موهیتوی نعنایی شربت مورد عالقهلیوان را از دستش می . 

 .خیلی انگار این حیاط روح داره و زنده است -

کنم، تلخی نعنا تضاد جالی در کنار ترشی لیمو و شیرینی زند، شربتم را مزه مزه میلبخندی تلخ می

 .عسل دارد

 .درست مثل خودش و محمد یاسین متضاد هم خوش طعم
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 .وقتی بابا محمدعلی زنده بود این باغ دیدن داشت -

از باغ قهر نکرده بود و اینجا بود خاتون اون موقع . 

 .محمدیاسر و دخترا هم همینطور

گیردکشد و نگاهش را از باغ میآهی می . 

 

ام، این باغ در دلش اسرار فراوان داردهمانطور که حدس زده . 

 

چسباند گرمای تنش در تضاد کند و کمی خودش را به من میمحمدیاسین دستش را دور بازویم حلقه می

آوردای هوا حسی خوشایند را در وجودم به وجود میبا سرم . 

کنمشود، خودم را بیشتر در آغوشش مچاله میپوست تنم با برخود نوک انگشتانش مور مور می . 

خواد پارچه از فروشگاه ما بخری میتونم باهاش صحبت کنمدرباره پیشنهاد مادرم، اگه دلت نمی - . 

اش استد قدی من و او سرم روی سینهآورم، با توجه به تضاسرم را باال می . 
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صحبت بشیم. حتی اگه تهش به دلخوری برسهالزم نیست بدم نمیاد کمی با هم هم - . 

اش را گاز بگیرم و کند، میل عجیبی دارم تا چانهام را نوازش میشود، آرام گونهسرش به سمتم خم می

 .روی این تراس دلباز کمی عشق بازی کنیم

دونم چرا نگرانمگوید: نمیمحمدیاسین زیرلب می . 

 لبخندی به رویش پاشیدم: چرا از چه بابت؟

گوید: نظرت درباره زندگی تو این ویال کنار مادرم دهد در عوض بحث را عوض کرده میجوابم را نمی

 !و خواهرم چیه؟

شودخورم و ته دلم خالی میدروغ چرا کمی جا می . 
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خرین چیزی بود که بخواهمزندگی در این ویال آ . 

گیرمدهم، کمی از او فاصله میآب گلویم را قورت می . 

خواد دلت رو بشکنم ولی زندگی اینجا اصال برای من مقدور نیستمحمدیاسین من دلم نمی - . 

 .من نمیتونم اول زندگی بیام جایی که شلوغه و کنار خانواده تو زندگی کنم واقعا برام سخته

نشیندوی صندلی پشت سرمان میکشد و رآهی می . 

نشینیمای با دو صندلی کنارش وجود داشت که روی همان میتراس بزرگی است، یک میز سفید شیشه . 

 .یک گلدان با برگ های بلندم روی میز است

 .کمی جلو تر ردیف گلدان های شمدانی و رازقی قرار دارند

 .دل کندن از این باغ برام سخته -

چه طوره تو هم باغ اون قسمت که قرار بود یک  گوید: شیدادهد و میحرفش می سپس کمی هیجان به

ذاریم. نظرت چیه؟کلبه کنم و تبدیل کنیم به یک واحد برای  زندگی، حتی در جداگانه می ! 

ی خودمون و اینجا خواهم جوابش را بدهم که با ذوق ادامه میدهد: حتی یک پرچین هم بین خونهمی

ذارم خوبه؟می ! 

اش داشت، اینکه تا این سن ازدواج حرف در دهانم می ماسد، محمدیاسین وابستگی زیادی به خانواده

 .نکرده بود، هم گواه این ماجراست

دهد و بسیار خود دار. استاو مرد جدی و خشکی است عشقش را در جمع بروز نمی . 

 .خانواده اش را زیاد دوست دارد و در عین حال به کارش متعهد است

مین ویژگی ها او را مبدل به مردی قوی و با ابهت کرده استه . 

لرزاندوزد، سرمایش تنم را مینسیم مالیمی می . 

 .همام لحظه پالتوی چرمی محمد یاسین و عطر مالیم خاصی که استفاده میکند را حس میکنم
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گردم: ممنونبه عقب برمی . 

کندام را نوازش میپاشد و آرام نوک بینی لبخندی به رویم می . 
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شوماز اینکه مورد توجه او باشم، غرق لذت می . 

خیلی زود نقطه ضعف هایم را شناخته است، مثال همین عالقه به نوازش صورتم یا عذای مورد عالقه 

 .ام

 .من برای او شبیه یک کتاب باز هستم و او برای من یک معمای حل نشده

بینی استغیر قابل پیش گاهی رفتار هایش را نمیتوانم درک کنم، . 

 .مثل همین حمایت های زیر پوستیش سر سفره یا حمایت های بی دریغش

 .!دلت میخواد اتاقم رو ببینی؟ -

گذارد، گویا موهیتو جادوی خود را کردهلیوان خالی موهیتو را گوشه میز می . 

 .اره چرا که نه برام جالبه -

 

خورد که انتهایش یک در قدیمی قرار گرفته روی درازی میرویم، نگاهم به راهبا هم به طبقه باال می

 .است

پرسم: اون در چیه؟با تعجب می ! 

دهد: اتاق همسر اول بابا محمدعلیبدون آنکه نگاهی بیندازید پاسخ می . 

 

شوم، با دیدن یک کاناپه شکالتی و تخت خواب بزرگ دو نفره به این فکر میکنم که وارد اتاقش می

رفتارهایش و حتی چیدمان اتاقش مشهود است سادگی در تک تک . 

ای از دیوار جا خوش کرده استیک کتابخانه چوبی با چند کتاب حقوقی هم گوشه  . 

زدم اتاقت این طور ساده باشهحدس می - . 

 .دست به سینه به تماشای من ایستاده

کنی؟گردم: به چی داری نگاه میبه طرفش بر می ! 

دارد: به تو توی قاب اتاقماش را از دیوار بر میتکیه . 

توان خوشبخت ترین زن دنیا بودکنم در کنارش میدارد، احساس میبه طرفم گام بر می . 

 

ایستد، قدش یک سر و گردن بلند تر از من استدرست مقابلم می . 

 .موهایش را به طرف باال شانه کرده و پیشانی بلندی دارد
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نه باریک و زشت بلکه مناسب استلب هایش نه زیادی درشت و بی قواره است  . 

 .زیبا ترین قسمت صورتش فک اوست، یک چانه پهن و مردانه با استخوان بزرگ

بینم. مثل همیشه هم مشکی پوشیده استگویی تازه دارم او را می . 

دانم چرا اکثر اوقات از پیراهن مشکی استفاده میکندنمی . 
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کنی؟ی پرسد: به چی داری اینجوری نگاه میشود و ممتوجه خیرگی نگاهم می  

گذارم: به صورتتاش میدستم را روی چاله گونه . 

بوسدگذارد و آرام میگیرد و روی لبش میدستم را می . 

خواهد در آغوشش حل شومشود، دلم میی وجودم مور مور میهمه . 

 .بشین شیطنت نکن دختر -

دارم خجالت زدگی، ذوق زدگی و لذت  هر سه حس را . 

خوردنشینم، نگاهم در میان کتاب های کتابخانه اش چرخ مییک گوشه روی تختش می . 

 .با دیدن چند جلد کتاب رمان خارجی و کتاب های شعر تعجب میکنم

 !آنچه در ذهنم است را میپرسم: بهت نمیاد رمان و شعر بخونی

نشیند: چه چیز مطالعه کردنم تعجب برانگیز شده؟کنارم می  

کردم فقط کتاب حقوقی و فقهی بیینممی فکر -  . 

گذارد: خب اینطور نیست صرفا یک موضوع رو مطالعه کردن آدم رو خسته و دستش را پشت کمرم می

کنهتک بعدی می . 

آیدخب بعضی از این کتاب ها با عقاید تو جور در نمی - . 

ریاضیات نیست محاسبه بشهتو از کجا به عقاید من واقفی؟ قبال هم بهت گفتم عقاید انسان ها  - . 

 .هر کسی نگرش خودش رو به زندگی داره

 .عقاید آدم ها شبیه یک طیف از مجموعه تفکراته
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 !اگه این عقاید زندگی یک عده دیگر رو که دنبال اون عقیده نیستن تغییر بده چی؟ -

 

 .مثال حجاب اجباری، من که بهش اعتقاد ندارم باید به اجبار ازش پیروی کنم

کنی؟هم به عنوان یک مرد قانون حتما از این بند قانون هم حمایت میتو   

 

آورد: اگه زند و سرش را کمی جلو تر میمحمد یاسین با حرکتی آرام شالم را از روی موهایم کنار می

کنی؟بگم باهاش مخالفم تعجب می ! 

شودگردم، نگاهم در چشمان مشکی با نفوذش گم و گور میبه طرفش بر می . 

کنممای دستانش را پشت موهایم حس میگر . 

کند، اما همان نوازش ساده هم برایم تحریک برانگیز استنوازش می  . 

 .انتظار نداری باورم بشه؟ تو مذهبی هستی این یعنی تفکر بسته و چشم بستن روی آزادی بیان -

ستم تو چرا قبولم نشیند: اگه انقدر ترسناک هی داغش روی گوشم میآورد بوسهسرش را جلو تر می

 کردی؟

 .حاال نفس هایم منقطع شده است: چون مثل بقیه نبودی

زند: خودت االن منو محکوم کردی به تفکر بسته و متحجر بودنای دیگر میباز بوسه . 

اینگفتم تو متحجری گفتم پیرو تفکر متحجرانه - . 

! حرفات تناقض دارهپس چطور پیرو یک تفکر متحجر و بسته هستم ولی خودم فکرم آزاده؟ - . 

کند، هم افکارم راشوم از اینکه هم احساساتم را درگیر میکالفه می . 

 .این رفتار توعه که تضاد داره نه حرفای من -
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چرخم: این تویی که منو مدتهاست به چالش کشیدیکامال به طرفش می . 

رهیرت خرج کردن های تو غنج میمن همیشه از مردای متعصب متنفر بودم ولی دلم برای غ . 

ولی حس میکنم « گذارمدستم را روی صورتش می» شداز این تیپ و قیافه و ریش و پشم چندشم می

ی دنیاستاین صورت برام جذاب ترین چهره . 

این تویی که من رو پاک گیج کردی محمدیاسین، من کامال تسلیم تو شدم درسته سر عقایدم هستم و تو 

منی ولی حتی از این تضادمون هم دارم لذت میبرم کامآل متضاد . 

خنددلب هایش نه ولی چشمانش می . 

خوابد، صدای کوبش های قلبمان را حس آورد، دستش روی گودی کمرم میسرش را نزدیک می

کنممی . 

گوید: چون روی آدم ها برچسب میزنی، من چون مذهبی هستم با اجبار عقایدم و تحملشون به او می

موافق نیستمکسی  . 

 .من به عنوان یک انسان قدرت تفکر و اختیار دارم

 .مثل همین که بین آدم های اطرافم تو رو انتخاب کردم و این تویی که به چشمم اومدی

ی من زیاد موافق این ازدواج نیستن کنیم، خانوادهدونم زندگی مون کنار هم سخته، مثل هم فکر نمیمی

 .و خیلی سختی سر راه داریم

ریزم که این تلخی ها به کامت شیرین باشهاما مطمئنم انقدر عشق به پات می . 

بوسدگذارد، آرام من را میلبش را روی لبم می . 

تصویر ابتدای آشنایی مان در دفتر حاج آقا صالحین تا تک تک اتفاقات آن سفر و دیدارهای بعدش 

شودمقابل چشمم مثل یک فیلم رد می . 

وشت در رساندن من و محمدیاسین بهم دخیل نبودههیچ چیز جز دست سرن . 

 .ما دو خط موازی بودیم که سرنوشت راهمان را به سمت هم دیگر کج کرد

آمدشب خودش مرا به خانه رساند، در طول راه سکوت کرده و بنظر نگران می . 

بیندموقع خداحافظی بود که شهاب جلوی در ما را با هم می . 

زندباشد اما ماشینی که پشت سرش پارک شده حرف دیگری میکنم تنها ابتدا گمان می . 

 

#p216 

 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

 

زندشهاب کمی نگران است و چندباری زنگ در را می . 

اندروم، با دیدن رامین در ماشینش حس می کنم روی سرم آبجوش ریختهبه طرفش می  

کند؟او اینجا چه می ! 

نشیندب او میشوم و برای لحظه نگاهم در چشمان متعجسر جا میخکوب می . 

 

چکدزند و عرق از سر و رویش میچشم های شهاب دو دو می . 

 .مشخص است نگران است و مضطرب که حتی یقه باز پیراهنش را نبسته

 .شهاب اصوالً روی تیپ و ظاهرش حساس بود

کنم وجود او را نادیده بگیرمروم سعی میجلو می . 

کنی؟شهاب چی شده اینجا چی کار می - ! 

گوید: ریحانه اتاق عملهدهد و مینش را قورت میآب دها . 

 .خواهرش امشب رفته پیشش ولی گفتم مامان هم باشه، ممکنه بعد زایمان بچه همراه بخواد

فرستم، عادت داشتم موقع استرس با شالم کلنجار برومام پشت گوش میبه صورت ناخودآگاه روسری . 

کنه بیاد فقط جوش و غصه میخورهدرد میمن میتونم به جای مامان بیام, اون قلبش  - . 

کندشهاب از خدا خواسته با سرعت قبول می . 

شود، پاک حضورش را فراموش کردمهمان لحظه محمدیاسین از ماشین پیاده می . 

دهد، نگاهش به رامینی است که روی صندلی راننده نشسته و یک آید و با شهاب دست میجلو می

پرسده، ولی از شهاب میدستش را از شیشه بیرون داد :  

 . اتفاقی افتاده؟

و سفید، مشخص است بعد ورشکستگی توانسته امآید، یک بیصدای آهنگ مالیمی از ماشین رامین می

 .دوباره سر پا شود

 !شهاب میگوید: همسرم فارق شده سید

تش را دور کرد، این بار دسمحمدیاسین برخالف همیشه که از محبت نشان دادن در جمع اجتناب می

گوید: ار دست شیدا کمی ساخته هست؟کند و میپهلویم حلقه می ! 

شومی محمدیاسین میمتوجه نگاه متعجب رامین روی دستان گره خورده . 
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 !یعنی این حرکتش نوعی نشان دادن مالکیت بوده؟

 .چه زود رامین را شناخته! هرچند نگاه های طوالنی و عمیقش روی من شک برانگیز است

تونم برم بیمارستان؟چرخم: من میرف محمدیاسین میبه ط  

 .البته عزیزم سوار شو بریم، آدرس هم بگیر -

گیرد، سرش را پایین انداخته و نگاهش خجالت زده است: شیدا اگه شهاب ظاهری شرمنده به خود می

تونم از شیرین بخوامسخته برات می . 

است خودم میام نه این چه حرفیه شیرین بچه - . 

گیرمشوم، همزمان با شیرین تماس میسوار ماشین محمدیاسین می  . 

دادماز بعد آن اتفاق در پارک تو دار و سر سنگین شده بود هرچند کمی به او حق می . 

دانستم از کجا خواستم به محمدیاسین درباره رامین توضیح بدهم اما نمیدر حین رانندگی مدام می

 .شروع کنم
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شود وقتی به مواجه سید رسم رامین هم از ماشین پیاده شده. ته دلم خالی میرستان که میجلو در بیما

کنمبا رامین فکر می . 

َکنمافتم وبا دندان پوست کنار صدف ناخنم را میاز شدت اظطراب به جان ناخن های بیچاره ام می . 

شودگذارد، نگاهم به سمتش کشیده میدستش را روی دستانم می . 

زاق در دهانم را حس میکنم، زیاد از حد نگران هستمتجمع ب ! 

کشم، این رفتارم ممکن است بیشتر محمدیاسین را دلخور کندنفس عمیقی می . 

کنمشوم، کف دستم عرق کرده آن را با فشردن مانتو در میان دستم پاک میاز ماشین پیاده می . 

نگاه کمی متعجب و بهت زده اش روی من  کند، سپس در حالی کهرامین نیم نگاهی نثار محمدیاسین می

کند: سالم رضوی هستم، رامین رضویاست دستش را به سمت او دراز می . 

ام بشوم، حسی شبیه به شنیدن اسم یک غذای چینی چندش انگیزنمیتوانم مانع چین خوردن بینی . 

حفظ خونسردی،  دهد و بای او را جواب میمحمدیاسین با همان دیسپلین خاص خودش دست دراز شده

کند: محمدیاسین هستم شوهر شیداخودش را معرفی می  
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کند، همین رامین همیشه مردی مبادی اداب است، زبان چرب و نرمی دارد و جنتلمن وار رفتار می

دهدویژگی ها طرف مقابلش را فریب می . 

شودمحمدیاسین در برابر رفتار مودبانه او خلع سالح می . 

ران است، که توجهی به حضور رامین نداردشهاب برادرم آنقدر نگ . 

 .یفه پیراهنش نامرتب و موهایش آشفته شده

گویم: نگران نباش داداشروم در حین مرتب کردن یقه اش میجلو می  .  

 .من حواسم هست بهش

نگرد: خیلی مدیونتم شیداکند و در مردک چشمانم خیره میسرش را خم می   

کرد اش سوار میساله بودم مرا روی دوچرخه ۶-۷ه وقتی دخترکی کنم او شهابی است کفراموش نمی

خریدبرد و برایم نوشمک میو به دکان اوس جواد می . 

داد کسی چپ نگاهم کرد و اجازه نمیهمان برادری که در نوجوانی پشت سرم مرا تا مدرسه همراهی می

 .کند

که در دستگاه گذاشته بودنش گرمی ۱,۵۰۰حاال شهاب من پدر شده بود، آنهم پدر یک نوزاد  . 

 .رضوانه خواهر ریحانه با صورتی سرخ و ناراحت به پیشواز ما آمد و این را گفت

 .اجازه ندادند شهاب همراه ما در بخش بماند

 .او را به اجبار همراه رامین به خانه فرستادند

با او تماس بگیرم محمدیاسین هم ناچار به رفتن شد، قبل رفتن از من خواست اگر مشکلی پیش آمد . 
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شوم، بخش نوزادان بیمارستان استوارد یک سالن نیمه روشن می . 

روم، رضوانه هم همراه من استبه سراغ سر پرستار می . 
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کردیم و رضوانه، دختری که زمانی رفیق گرمابه گلستانم بود، هر دو در یک دبیرستان تحصیل می

بودیمشریک شادی و غم یک دیگر  . 

 .ریحانه که همسر شهاب شد من و او خوشحال ترین آدم های این ماجرا بودیم

 .من و رضوانه به اندازه موهای سرمان خاطرات مشترک داشتیم

 .ولی امان از دست سرنوشت

 .نسبت به دو سال پیش چاق تر شده است، موهایش را کوتاه کرده و رنگ بلوندی رویش نشانده است

ظاهر من که شبیه دختران است او تیپی زنانه داردبرخالف تیپ و  . 

ای است، شاید همین شباهت ها مرا از او دور کردچشمانش درست شبه رامین برادرش قهوه . 

یک روز به خودم آمدم دیدم حسی که به او دارم تنها نفرت است و مدتهاست دیگر نه من سراغی از او 

کندگیرم نه او از من یادی میمی ! 

شود من مراقب از نوزاد ریحانه را به عهده بت با سر پرستار بداخالق بیمارستان قرار میبعد صح

 .بگیرم

گوید: ریحانه بعد فشار ناشی از زایمان دچار پره اکالمپسی شده و فعال در بخش اینجور که دختر می

 .مراقب های ویژه بستری است

ایستمتا تکمیل پرونده کنارش می . 

سین در دستانم است ماشینش را به من داده و خودش با محمدیاسر رفته استسوییچ ماشین محمدیا . 

گوید: از ریحانه شنیدم شوهر کردیاندازد و سرد و جدی مینیم نگاهی به من می . 

شوم، صورتش شبیه کسانی است که به سختی احساسات خودشان را کنترل به طرفش متمایل می

کنندمی . 

اش روی استیشن ضرب گرفته زند و با انگشتان کشیدهبرد و مک میمی دائم لبش را داخل دهانش فرو

 ..است

 .مانتوی بلند و زنانه ای که پوشیده به قد بلند اش بد قواره است

گفت سفارش پوشیدن چنین لباسی را کردهحدس میزنم نامزد ثروتمندی که شیرین از آن سخن می . 

زندزار می با اینکه خوش دوخت است و گران قیمت به تن او . 

اومدی گیپور و تور دانتل بدت مییادمه قدیما از مانتو های زنونه - . 

کشد، دستانش شبیه زنان ثروتمند مسن تا آرنج پر از النگو استآهی می . 

گفت شوهرت یک حاجی آقای بازاریه اره؟گوید: شیرین هم میبه جای جواب سوالم می  
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رتکه است؟مثل حاج آقا گلستانی ما اهل بازار و چ  

شودلرزد و چشمانش پر آب میموقع گفتن این حرف کمی لبش می  
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حاج آقا گلستانی پدر شوهرش بود، یک بار از زبان ریحانه شنیدم خون رضوانه را توی شیشه کرده و 

 .با دخالت هایش در زندگی او و نامزدش مانع ازدواج آنها شده

چکیداز دستش نمییک پیرمرد خسیس ریاکار که آب  . 

 

زنم: هنوز هم اشکت دم مشکته؟لبخندی محو می  

کندکشد و با پشت دستش پای چشمان را که خیس شده، پاک میآهی می . 

پاشد: اره هنوزم نازک نارنجی ام، مثل اون موقع ها که زنگ میزدم خونه سپس لبخندی به روی می

شدی منو ببینیتون و تو حاضر نمی . 

شد مثل عدس و تو به جرم خواهر رامین بودن مجازاتم ها که از شدت گریه چشمام میمثل اون وقت 

کردیمی . 

گوید: من رفتم بخش زنان تو برای بچه تشکیل پرونده بدهزند و میام میدستی روی شونه . 

 .فعال خداحافظ رقیق قدیمی

بشوم و مسیر رفتنش را دنبال کنم نمیتوانم مانع تعقیب چشمانم رود و هرچه میگوید و میاین را می

کنممی . 

ام در آن شرایط تنها دنبال مقصری برای خوب میدانستم، اشتباه کرده ام اما غرور جریحه دار شده

گشتمجازات می . 

خوب به خاطر دارم که رضوانه چقدر بعد آن اتفاقات با من تماس گرفت و التماس کرد مرا ببیند تا 

او بدهم، ولی هرچه کردم نشد رضوانه خواهر رامین بود و همین برای حداقل توضیحی برای رفتارم به 

کردمجازاتش کفایت می . 
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ایستمای منتظر آمدن پزشک پشت استیشن میچند دقیقه . 

اما آن موقع شب بخش خلوت است و جز چند مامور خدمات چی سبز پوش کسی را در آن قسمت 

بینمنمی . 

کندن را برایم مشکل میشود و ایستادخون در پاهایم جمع می . 

نشینمروی یکی از صندلی های پالستیکی کنار راهرو می . 

گیردصدای تیک تیک ساعت و فن تصفیه کننده هوا سکوت سرد سالن را می . 

دهمگردنم را ناچار به دیوار تکیه می  . 

کنم صد کیلو وزن رویش استپلک هایم آنقدر سنگین شده و حس می . 

خورمبا خواب و بیداری، شکست می عاقبت در بین مبارزه . 

با شنیدن صدای یک نفر الی پلکم را باز میکنم، نگاهم در صورت گرد زنی که بیدارم کرده چرخ 

خوردمی . 

کنماش تا لب درشتش را با دقت تماشا میاز ابرو های تاتو شده . 

 .سرخی رنگ تاتوی ابرویش توی ذوق میزند

امحد به صورتش نگاه کرده شوم بیش ازبا دیدن اخمش متوجه می . 

گیرم و کش و قوسی به تنم میدهمسریع نگاهم را می . 

گویم: چی شده خانم؟کشم و رو به زن میبا دهانی خشک شده خمیازه ای عمیق می ! 

دهد: میخوام زیر پات رو تمیز یکی از همان ماموران خدمات است، تی خیس توی دستش را تکان می

 .کنم

زدصدات می دکتر هم همین االن . 

رومکشم و سراغ دکتر میایستم دستی روی موهای بهم ریخته ام میبا سرعت می . 

بینم، یک مرد قد بلند با موهای جوگندمی و صورتی که با ماسک پوشاندهاو را می . 

گوید: مشکل نوزاد تون تنها وزن پایینشه، ریه هام دکتر با شنیدن نام شاملو پرونده را میخواند و می

هنوز تکمیل نشده و نیاز به چکاپ کامل داره. فعال باید از شیر مادرش به پرستار بدید تا با سرنگ  هم

 .به بچه بده چون توان مک زدن هم نداره

رودبعد توضیح درباره وضعیت بچه می . 

کشم، حوصله محیط بیمارستان را ندارمنفسی از سر کالفگی می . 

نوزاد بی نوا حرفی بزنمآید پشت سر آن کنم دلم نمیهرچه می . 
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برند و من با پیامکی وضعیت پسرک را برای محمدیاسین شرح میدهممی NICU پسر شهاب را به . 
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- کردمپرونده ربانی پر پیچ و خم تر از آن است که گمون می  

هایش را  کاود تا تاثیر حرفشد، تک تک اجزای صورتش را میگوید و به صورتش خیره میاین را می

 .روی او ببیند

کندای دارد، نگاهش با نفوذ است و ته ریس کمرنگی روی صورتش خودنمایی میصورت کشیده . 

اش میآیداش کمی قوز دارد ولی به چهره مردانهبینی . 

 .برخالف او که پوستش کمی تیره است سبحان پوست روشنی دارد

پرسد: دنبال آورد و با کنجکاوی میرا باال میشود، سبحان سرش سنگینی نگاهش که روی او زیاد می

گردی؟چیزی تو صورتم می ! 

کند، وجود آن دو ای که سفارش داده حلقه میدهد، دستش را دور ماگ قهوهنفسش را عمیق بیرون می

ی خلوت کمی نافرم استنفر توی این کافه . 

 .نمیشه برای اینجور قرار مدار ها بیای منزل یا جای دیگه -

کندزند و کمی شکر به فنجانش اضافه میشود، تلخی قهوه دلش را میبه سینه میدست  . 

نه خطر داره، ریسک باالیی داره ما با آدم های معمولی طرف نیستیم ممکنه به خاطر منافع شون آدم  -

 .بکشن

شودکشد و به صورت محمدیاسین خیره میگوید و خودش را عقب میاین را می  . 

ای از ترس و تردیدگردد، نشانهدیاسین دنبال یک چیز میاو در صورت محم . 

کند، وقتی تصمیم گرفت با بی عدالتی اما محمدیاسین با چشمانی مطمئن به صورت سبحان نگاه می

 .مبارزه کند، پی همه چیز را به خودش زد

واقعیت مشخص با یک خانم به بهونه خرید پارچه بیا حجره یا به عنوان سفارش کار تو که هویت  -

 .نیست
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 .باید هماهنگ کنم، اینجوری نمیشه -

 

کندنوشد، دور دهانش را هم با یک دستمال کاغذی پاک میاش را میقهوه . 

شود: چه طوره بنظرت دستمال را کنار گذاشته به سبحان که مشغول ورق زدن پرونده هاست خیره می

اینده مردم ازش شکایت کنم؟تونم به عنوان دادستان عمومی و نمبا همین جرایم می  

 

دهد: با این جرایم میشه یک آدم معمولی را اندازد و سرش را تکان میسبحان پرونده را روی میز می

دونی ته این کیفر خواست میشه قرار وثیقه و آزادیگیر انداخت ولی خودت که بهتر می . 

 

آسانی نیست داند به جریان انداختن پرونده کارمحمدیاسین خودش هم بهتر می . 

گوید: پس برام مدارک بیشتری جور کنکشد و میآهی می . 

کنم که نتونه به راحتی قسر در برهوقتی بازداشت بشه جوری براش وثیقه صادر می  

- خوامخوبه منم همین رو می  

بعدازظهر است ۲کند به ساعت نگاه می  . 

تواند باالخره یک دل سیر همسرش را میشود و او امروز برادرزاده شیدا از بیمارستان مرخص می

 ...ببیند
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شود، حوصله رانندگی را نداردسوار ماشین محمدیاسر می . 

کنداش را روی صندلی رها میبه محض نشستن در ماشین عضالت منقبض شده . 

ای مشامش را آزردبوی عطر تند زنانه . 

گوید: باز زدی جاده خاکی یاسر؟ تو بهم قول نداده و میبندد کشد پایین، چشمانش را میآفتابگیر را می

 !بودی؟

دهد که روی پیشانی اش کشد و ابرو هایش را جوری باال مییاسر دست آزادش را پشت گردنش می

افتدچین های ریز می . 
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 .!حاجی شرمنده ولی خب منم یک مردم غریزه دارم -

رابطه حالله حاللهسپس با صدایی آرام و شرمنده ادامه میدهد: درضمن   

تواند مانع منقبض شدن ابروهایش شودنمی . 

دانست چه چیز او را سرکش و یاغی کردهیاسر در گذشته جوان چشم و دل پاکی بود، نمی . 

گیری یاسر؟! تو که مشکالت من رو نداریچرا زن نمی - ! 

شود و طفره رفتن های محمدیاسرباز همان بحث تکراری شروع می . 

آوردپیچد، ناگهان ماجرای آن شب و دیدارش با شیرین را به خاطر میخیابان میداخل یک  . 

کندبرای اینکه ماجرای ازدواج کردنش را از سر سید بیاندازد، بحث را عوض می . 

 سید از خواهر خانومت خبر نداری؟ -

دارد و دلی برمیاش را از روی صناین سوال کافی است تا توجه محمد یاسین را به خود جلب کند، تکیه

شناسیگردد: چه طور مگه؟ تو شیرین خانم رو از کجا میبه سمت یاسر می . 

 .محمد یاسر می گوید: او را عاشورای امسال دیدم

 .چند وقت پیش هم اورا در یک جشن تولد دیده بودم

کندشود، اما کنجکاوی بیشتری نمیمحمدیاسین هنوز هم متوجه رابطه میان آنها نمی . 

است و نیاز به استراحت داردخسته  . 

 .قصد دارد بعد از دیدن شیدا به خانه برگردد و استراحت کند

بیند دیگر سوالی نمی پرسدمحمدیاسر وقتی سکوت سید را می . 

ی تنگ پارک شده کند، تعداد زیادی ماشین در آن کوچهی شیدا پارک میماشینش را جلوی در خانه

ت از آدمشان پر اسیاست و جلوی در خانه . 

جا خبریه چقدر ماشین کند: سید اینقبل از آنکه پیاده شوند محمدیاسر از برادر بزرگترش سوال می 

 !پارک شده

کندبه گوسفندی که جلوی در خانه است اشاره می محمدیاسین . 

اندبه خاطر مرخص شدن فرزند شهاب یک مهمونی ترتیب داده - . 
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فرستدآمدن لعنت می دیدن شلوغی آن به خودش بابتبا ورود به خانه و  . 

 .از شلوغی و جمعیت بیزار است و حوصله این گونه مراسم ها را ندارد

اندی شهاب مولودی گرفتهبرای پسر بچه .. 

شیرین بی حوصله کنار حوضچه آب نشسته است و با چوب باریک کنار دستش تکه برگی را به این 

هددطرف و آن طرف حرکت می . 

 .بعد آن مهمانی کسل و افسرده شده است و رابطه اش مهسا را به کل قطع کرده

خورد و روی دخترک چاقی که کنار حوض بزرگ وسط حیاط نگاه یاسر در میان جمعیت چرخ می

شودنشسته میخکوب می . 

 .برخالف هیکل چاق و نافرمش، چهره ای زیبا دارد

چشمان درشتی دارد و بینی کوچکی که کمی نوکش عقابی صورت گرد و با نمک با لپ های آویزان، 

 .است

 .قد بلند و هیکل چاقش در تضادی جالب با صورت کودکانه اوست

اندازد و وقتی او را مشغول صحبت با عموی شیدا دارد، نیم نگاهی به سید میبه سمتش گام برمی

بیند با خیال راحت جلو میرودمی . 

ایستد: سالممقابل دخترک می . 

افتد، سپس نگاهش را به ای زیبایی دارد، میچرمی که رنگ قهوه نگاه شیرین روی جفت کفش مردانه

کشدباال می . 

شلوار کتان مشکی یک پیراهن سفید با یقه ای باز تا روی سینه و کتی کتانی که حسابی به عضالت 

 .وزیده صاحبش میآید

ان سبز و نافذ کمی مدل نگاه کردن سید را افتد، چشمکم کم نگاهش به چشمان خندان محمدیاسر می

کند اما شیطنت این نگاه کجا و آرامش و حیای آن نگاه کجا؟برایش تداعی می ! 

کند: سالمآب دهانش را قورت میدهد و چوب دستی را روی حوض رها می . 

 

نکند از مهمانی دیشب حرفی به میان آورد؟»شودایستد و کمی دستپاچه میمی » 

نگردسرگرمی جدیدی یافته با تفریح به دست پاچگی شیرین میمحمدیاسر که   
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کند: برای چی اومدید آقا یاسر؟شیرین پیراهن گلدار میان پنجه هایش مچاله می  

ایستد: متاسفانه من و شما فامیل شدیمدهد و دستش به سینه میتای ابرویش را باال می . 

وندر نتیجه اتفاق عجیبی نیست من و سید بیایم منزل ت . 
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دهد: حرفتون درستهبرد و سرش را تکان میلبش را فرو می .  

اششود و متوجه دستپاچگینگاهش به سمت دستان گره خورده ی او کشیده می  . 

شده و با پوزخندی پر استهزا زیر گوش شیرین میگویدلبش به یک طرف کج  : 

رم؟وجود داره و من بی خب چیزی برای ترسیدن و نگرانی ! 

دهدهای گلگون مشخص شده سرش را به باال و پایین تکان میشیرین با خجالتی که تاثیرش در گونه . 

رسدگوید که به سختی به گوش محمدیاسر میو زیر لب نه ریزی می . 

گیرد و کمی با فاصله خواهد حرفی بزند که با دیدن شهاب در آستانه در سر و ته حرفش را درز میمی

د می ایستدنسبت به محم . 

سال اختالف سنی با برادرش رابطه  ۱۵بر خالف رابطه دوستانه شیدا و شهاب، شیرین به واسه 

 .متفاوتی با او دارد

دیدهای میشهاب را همیشه مانند پدرشان در جایگاه ویژه . 

 هرچند بعد از طالق شیدا و ورشکستگی شهاب کمی این جایگاه متزلزل شده و حاال شیرین هم آنقدری

کردبرد که در گذشته این کار را میاز شهاب حساب نمی . 

خواهد در برابر دیده خانواده با پسر مجردی مثل محمدیاسر حشر و نشر داشته با این حال دلش نمی

 .باشد

 

 .شیدا از پشت پنجره دائم شیرین و برخوردش با محمدیاسر را زیر نظر دارد
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ت و سنخیتی با شیرین سر به زیر که مانند شیدای نگران است، محمدیاسر مردی پر شر و شور اس

 .گذشته هایش است ندارد

شیرین هرچقدر در خانه دختری پر انرژی و شاداب است در بیرون از خانه دختری ساکت و سر به زیر 

 .است

ترسد محمدیاسر از اخالق خواهرش سوءاستفاده کند و گذشته خودش و رامین تکرار شودمی . 

دهد برادرش آسیبی را متوجه خواهرش کندمحمدیاسین اجازه نمی دانستهرچند می . 

زندی خاموش افکارش را میبا باز شدن صدای در دکمه . 

گرددمادرش است به سمتش برمی . 

گوید: چرا اینجایی؟ شوهرت اون بیرون اندازد و میمادرش با تعجب جفت ابرو هایش را باال می

 .تنهاست برو پیشش

کشدرود و دستی به سر و رویش میآینه میشیدا به طرف  . 

کنداندازد و آرایش محوی میشال نارک حریری روی سرش می . 

اش را وحشی و زیبا جلوه میدهدموهای بلندش از اطراف شال بیرون ریخته و چهره . 

کندپیراهنی که برای مراسم برادر زاده اش از پیش خریده را هم به تن می . 

رنگ سبز یشمی است که رنگ پرش به پوست سفیدش روح میدهدیک پیراهن مجلسی به  . 

رودرود و به سمت محمدیاسین که در کنار عمویش ایستاده، میبیرون می . 

 

وگو با عمو محمود است و درباره بازار با هم صحبت میکنندمحمدیاسین گرم گفت . 

 

شیدا را مانند مریم دوست دارد نگرد،محمود با دیدن شیدا لبخندی عمیق زده و با مهربانی به او می . 

کندای حیرت میکند و لب به تحسین باز میمحمدیاسین با دیدن شیدا لحظه . 

بینند عضله بین ابرو اما با فکر به اینکه همین االن سایر مردان در حیاط هم زیبایی شیدایش را می

کندهایش را منقبض می . 

نداده اما شیدا برایش با همه فرق دارد هیچ وقت مرد متعصبی نبوده و غیرت الکی به خرج . 
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گذارددهد و مشتی خاک برایت میگذر زمان قاتل بی رحمی است عمر خوشی هایت را به باد می . 

ی شیرینی است، تمام کدورت های میان من و ریحانه را پاک کرده و با شیرین کاری پسر شهاب بچه

 ...هایش دلم را برده است

کنمکم است برای بچه یک شیشه شیر خشک درست می شیر ریحانه . 

ی موهای رنگ خورده ریحانه روی تخت خواب دراز کشیده است و پیراهن شیردهی به تن دارد، ریشه

 .اش هم درآمده است

جا بودن؟پرسد: شیدا پریروز سید و برادرش اینبا کنجکاوی می   

اومدن؟گردم: چه طور نباید میبه طرفش برمی  

کنیم کنم، رابطه من و ریحانه شبیه دو قطب همراه آهن ربا است هرچه سعی میءظن نگاهش میبا سو

گذاردبهم نزدیک شویم نیروی مغناطیسی بینمان نمی . 

گفت رامین گوسفند رو آورده گفتم یعنی هم دیگه رو دیدن یانه؟آخه شهاب می - ! 

ونددهم: نه برادرت گوسفند رو آورد و نمسرد و جدی پاسخ می . 

کند: آهاندهد و نگاهی معنادار نثارم میتای ابرو هایش را باال می . 

شوم، حوصله چشم و ابرو آمدن های او را ندارمکشم و مشغول تکان دادن شیشه میای میپوف کالفه . 

ی تولد شهسام پسر شهاب است و ریحانه دیگر راه افتاده رفتم، دومین هفتهعصر باید به باشگاه می

 .است

جا گذراندها این حال این مدت را اینب .  

ی پرده را باال میدهم و با دیدن رضوانه و شیرین صدای زنگ در سکوت بینمان را میشکند، گوشه

دهدنفسم را کالفه بیرون می . 

ی مان به لطف وجود این موجود کوچک شلوغ و برهم شده است و این برایم غیر قابل تحمل خانه

 .است

کنمکند، به صمیمیت بینشان حسادت میسرخوشی خاطره ای را برای شیرین تعریف میرضوانه با    . 

دهم وای ولی ذهنم کشد با دیدن شماره ناشناس رد تماس میصدای گوشی موبایلم روی افکارم خط می

شودحسابی مشغول می ! 

 یعنی چه کسی پشت خط است؟؛
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کندرسد مانند آوار همه چیز را برسرم خراب میکه به دستم می دهم، اما پیامکیجواب ناشناس را نمی . 

شودتا به حال شده است وسط سرما آتش بگیری حال من آن لحظه این گونه می . 

 

 .یک پیامک ساده است اما پشتش هزار حرف دارد

 .آدرس یک مکان مکانی که من آن را خوب می شناسم

شومهنوز هم آن مکان شوم در ذهنم مجسم می با وجود سعی فراوان در فراموش کردن آن شب . 

کنمقل زدن مایع مذاب را درون گلویم حس می . 

کنم تا نیافتم، او چه اطالعاتی درباره آن شب دارد؟دستم را بند دیوار می ! 

کند؟داند که با داشته هایش تهدیدم میچه می ! 

 من آن شب در بام چیز از گذشته برایش نگفته بودم

سر میخورم، اصطکاک کمرم با بدنه سیمانی آن سوزش ریزی دارد که حواسم را به زمان کنار دیوار 

آوردحال می . 

شودصدای خنده و شوخی رضوانه و ریحانه با خواهرم شیرین در سرم منعکس می . 

گیرم و عالقه زیادی دارم تا هرچه فریاد در گلویم مانده را بر سرشان آوار کنم با این حال خفه خون می

گریمثل تمام این دو سال در خودم میم . 

 

گفتم؟گذرد تا باالنس بین مغز و احساسم برقرار شود، باید به محمدیاسین میچند دقیقه می  

هم نگران پنهان حقیقت  خواهد با مرور آن اتفاق غرورش را جریحه دار کنم ولی از طرفیدلم نمی

 .هستم

گیردجدال سختی میان قلب و عقلم شکل می .  

گریختم و درون کند، باید از آنجا میدای رضوانه و ریحانه و گریه ریز شهسام اعصابم را متشنج میص

شدمخودم گم می . 

خواستم فراموش کنم تا چه حد وحشت زده و شکننده هستممی . 
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کنمخیزم و دستم را حایل دیوار میبه سختی از جا برمی . 

ی ی با صفای خانهشوم و به باغچهمتری مان دور می ۵۰ی با قدم های لرزان از حیاط کوچک خانه

برمعمو پناه می . 

 .خوشبختانه خبری از مسعود و همسرش نیست

کنج یک درخت تنومند سرو که سایه هایش از مرز خاکی باغچه گذشته و تا سنگفرش های حیاط 

نشینمآمده،می . 

ی تهدید برایم فرستاده که وحید به نشانهی زمختش تکیه میدهم و چند بار دیگر پیامکی کمرم را به تنه

کنمرا مرور می . 
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شدم این اطالعات را از کجا آورده و منظورش از گفتم ولی قبل از آن مطمئن میباید به محمدیاسین می

 !تهدید من چیست؟

 

شدهافکارم آنقدر نا به سامان است که حس میکنم ذهنم هزارتوی از اتفاقات بی سر انجام  . 

ی این تهدید وحید، ورود به خانواده محمدیاسین، باز شدن پای رامین به زندگی و خانواده ما، همه

کرد، چه کنند اعصابم را متشنج کنند کفایت میاتفاقات  پتانسیل اینکه ساعت ها ذهن و روحم را درگیر 

 .رسد به همزمان شدن شان

 

* 

 

ی زیبایی به صورتم دادههم جلوهبلندی شالم تا زانو هایم میرسد، رنگ زردش  . 

 .مانتوی بلند جلو بازم مشکی رنگ است و یقه آبشاری دارد

دارم و روی شانه کیف همرنگ شالم را که یک عروسک پشمالوی کوچک از زیپش آویزان است برمی

اندازممی . 
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گردنبند کشم، محمدیاسین چند روز پیش آن را همراه یک دستی به عروسک کوچک آویز از کیفم می

جغد فلزی در خیابان از پیرمردی دستفروش برایم خریده و گفته بود: همراهت باشه هر جا بری با این 

کنمنشونه پیدات می . 

چقدر به این حرف مضحک او خندیدم ولی از آن روز همیشه این عروسک را به کیفم آویز کرده و 

کنمگردنبند بانمک را با خودم همراه می . 

 

ت همراه مادرش به بازار برویم تا برای لباس عقدم پارچه بخرم، بعد از آن به عمارت امروز قرار اس

ام، این بار پدر و مادرم هم هستنددعوت شده . 

امبه لطف وجود محمدیاسین به اینجور مهمانی های خانوادگی عادت پیدا کرده . 

ولی حاال کم کم دارم از این  اوایل گذراندن روزم کنار مادر و خانواده محمدیاسین سخت و دشوار بود

 .جمع ها لذت میبرم

اندازمکنم و گاهی موضوع بحث را خودم وسط میخودم را قاطی صحبت هایشان می . 

چند باری هم در این یک ماه و چند روزه گذشته همراه زهرا و زهره به خرید و رستوران گردی رفته 

 .بودیم

ه بودیم ولی مثل گشت گذارهای گذشته برایم جالب و هرچند به توصیه آقا محمدحسین سر ساعت ده خان

 .مفرح بود

 

کندی حاج خانم مقابل پایم تمرمز میکاظم راننده . 

کند سوار شومحاج خانم در حالی که رویش را محکم گرفته اشاره می . 

گیردشود و ضربان قلبم اوج میناخودآگاه کف دستانم خیس عرق می . 
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شوماست که با مادر محمدیاسین تنها میاولین باری  . 

شودی وجودم غرق در اظطراب و دلهره میبی اختیار همه . 
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دهدی تلخی میدهد. ته گلویم خشک شده و دهانم مزهدانم چرا اما ته دلم گواه بد مینمی  

شودانگشتانم دور دستگیره در حلقه می . 

دهد پا پس کشیدنم توهین بزرگی به لم هشدار میشوم برای همراهی این زن ولی عقای مردد میلحظه

 .او و محمدیاسین است

کنمآب دهانم را قورت میدهم و در را باز می . 

کند، هنوز بهار نیامده بود ولی کولر با نشستن در ماشین سرمای چرم صندلی در وجودم رسوخ می

 .ماشین روشن است و فضای ماشین خنک و مطبوع

 

ی کیپ تا کیپ صورتش تاب داده که اثری از صورتش جز دو چشم مشخص حاج خانم چادرش را جور

 .نیست

کند و در نگاهش چیزی جز خشم و بی مهری نبینمی نگاهم میاز گوشه . 

برمگذارم پی به انتخاب اشتباهم میتیپ و قیافه و طرز فکر خودم را که کنار او می . 

ی تن هم نیستیدوصلهگوید: تو و محمدیاسین شنوم که میصدای عقلم را می . 

فهمد که هیچ هرگاه هم عقلم به او اما امان از کوبش های دیوانه وار قلبم اصال زبان عقلم را نمی

کند تا خفه خون بگیرددهد سیلی نثارش میهشدار می . 

 

 

نشینمشوم و میای از صندلی جمع میتا رسیدن به مقصد در گوشه . 

داند تا کردم تا اعتماد به نفس پایینم به چشک نیاید اما خدا میمیمن دختر زیبایی بودم و جوری رفتار 

ی شکستنچه حد اعتماد به نفسم ضعیف و شکننده بود، درست مانند یک بلور کریستالی آماده . 

 

ی قلبم را شکست، تبر شد و ریشه اعتمادم را زد و چاقو شد و و آن روز این زن سنگ شد و شیشه

 .رگ حیات امیدم را برید
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ریم پرسم: کجا داریم میگیرم و با تعجب میرود نگاه از پنجره میبا دیدن مسیر نا آشنایی که ماشین می

 !حاج خانم؟

گذاردحاج خانم دست های گرمش را روی دستان سردم می . 

بینماندازد، در نگاهش حسرت، غم و اندوه را میسپس نگاهی طوالنی به چشم هایم می . 

ریم پیش یکی از دوستان گوید: داریم میآورد، با لحنی سرد و جدی میظاهرش چیزی به رو نمی اما

 .من خانم دکتر فراهانی اسمشه

کند، چه دلیلی دارد با هم به مطب دکتر برویم؟حس بدی به وجودم سایت می ! 

ریم دکتر؟برای چی داریم می - ! 

ره و بررسی یک سری چیز دم دستیگوید: برای مشاونگاهش به رو به رو است که می . 

 .تا االن هم دیر شده قصد داشتم فردای روز محرمیت ببرمت ولی دیر شد

خواهم سوال دیگری بپرسم که با ایستادن جلوی یک ساختمان بلند، شوم، میمتوجه منظورش نمی

افتمخانم راه میگیرم و با سردرگمی دنبال حاجحرفم را درز می . 

گویدخراب است، این را دربان بداخالقی که کنار در ایستاده میآسانسور مجتمع  . 

ی اول استگوید: مطب خانم دکتر طبقهرویم حاج خانم میپله میناچار از راه . 

دهمام که متوجه حرفش نشده سر تکان میو من آنقدر در هزارتوی افکارم غرق شده . 

رق کرده است و هر از چندگاهی کف دستم را با دانم، دست و پایم عاظطراب دارم و دلیلش را هم نمی

کنممانتوی مشکی رنگم پاک می . 

شودروم، حس خفقانی که گریبانم را گرفته بیشتر و بیشتر میای که باال میبا هر پله . 

کنم کوه کنده امرسم حس میبه آخرین پله که می . 

شوم و نفس نفس م، کمی خم میگذاربی توجه به حاج خانم که همراهم است دستم را روی شکمم می

زنممی . 

کند و برخالف نگاه همیشه نا مهربانی که از او نسیبم شده این بار کمی دلسوزی چاشینی صدایش می

گوید: طوری شده شیدا؟می ! 

 .اولین بار است من را با اسم صدا زده و اندکی دلسوزی خرجم کرده

دهمایستم و سرم را به طرفین تکان میراست می . 
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گویم: خوبمزنم و میبخندی کم جان میل . 

و همان لحظه نگاهم به تابلوی سر در مطب گره میخورد و لبخندی که روی لبم جوانه زده خشک 

شودمی . 

 «نگار فراهانی متخصص زنان و زایمان »

 .در آن واحد هجوم سیلی از افکار به مرز های ذهنم سد افکارم را می شکند

دار نبودم و بیماری هم نداشتمزنان و زایمان؟! منکه بار . 

 !برای چه به اینجا آمده ایم؟
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دانم چرا انگار حال او هم خوب نیستگردد، نمیبه طرفم برمی . 

کندی چادرش را باز و بسته میکند و چند باری لبهزبانش را تر می . 

انجام بدیم گوید: ما رسم داریم قبل عروسی این کار روسپس آب دهانش را قورت داده می . 

کنمبرای یاسمین هم خودم رفتم گرفتم، مادرت بی مسئولیتی کرده که خوب من هستم جبران می ... 

شودی بی نوایم در هم مچاله میکنم و معدهای تلخ را در گلویم حس میجوشش ماده . 

شوندگذارم، حاال دیوار های آن هزارتو هم دارند بهم نزدیک تر میام میدستم را روی معده . 

 .متنفرم از این ظاهر مظلومانه ای که این زن به خودش گرفته است

زنم: برای چه کاری رسم دارید؟به سختی لب می  

توانم باور کنم که در قرن بیست و یکم که انگار تا با گوش های خودم نشنوم و با مغزم حالجی نمی

شنود کسانی که ارزش یک انسان را صحبت از برابری حقوق زن و مرد و دوری از تحجر است پیدا می

بینندبه جسمش و دخترانگیش می . 

گوید: برای چکاپ دوشیزگیبا مکث می  

کندسپس دستم را میگیرد و با مهربانی ساختگی نگاه پر ترحمش را نثارم می . 

 .میل عجیبی دارم به فریاد کشیدن و گریختن از آن مطب که در و دیوار هایش مانند گور تنگ است

زند شیدا صبر کنخواهم چند قدمی عقب بروم که حاج خانم با هشدار اسمم را صدا میمی . 

شدماندم غرورم لگد مال میزدم و اگر میاگر می رفتم به افکار مسموم او دامن می . 
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شوم به گوشی موبایلم چنگ میزنممستأصل می . 

ندازه االن تنهایی بهم دهن کجی خیلی نامردی سید هیچ وقت ا» فرستم کهیک پیامک برای سید می

 «نکرده بود

شود و خانم دکتر شیک پوش و جوانی وارد اتاق زنم، همزمان در مطب باز میی ارسال را که میدکمه

شودانتظار می . 

دهد و هیکل ظریف  و دخترانه اش در قامت لباس پزشکی قدش به لطف کفش پاشنه دار بلند نشان می

 .زیبا است
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دهدکشد که دکتر ما را به اتاقش راه مینشینم، خیلی طول نمیصندلی انتظار می روی . 

کندیک اتاق نیمه روشن با نورپردازی زرد که حالم را بدتر از قبل می . 

زندام میی صندلی در بینیبوی الکل و پالستیک های تازه . 

استدکتر قد بلندی ندارد، یک روپوش سفید به تن کرده . 

دهداش را دوست ندارم حس بدی به من میهشتیابروهای  . 

آید: بفرماید خانم حسینیکند و به طرفم میدستکش التکسش را دست می . 

شومحاج خانم حرفی زیر گوشش میزند که متوجه نمی . 

شودکند و در بین موهایم گم میام شره میی پیشانیقطره عرقی از گوشه . 

دهددهانم مزه زهر مار می . 

کنم تحقیر شده ام و غرورم خورد شدهمیحس  . 

زندآید و اشاره میکند به تخت معاینه خون در بدنم یخ میدکتر که با لبخند جلو می . 

 .خدا شاهد است تا به حال در کل عمرم فقط یک بار این حس را داشتم

فتاده بوداین حس تلخ و زننده را، این حقارت بی پایان را و آن روزی بود که در آن باغ دور ا . 

شدزمانی که تنم دستمالی هوس یک کفتار صفت می  . 
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 .حاال هم همان حس را دارم، این بار نه به تنم بلکه به شعور و حریم خصوصی ام تجاوز شده

خواهم از آن مهلکه بگریزم ولی پاهایم توان دویدن ندارد و از طرفی نه پای گریز دارم نه دل ماندن، می

م را پای گناهکار بودنم بگذارند و با ذهن های مریضشان من را آماج تهمت های ترسم گریزنگرانم! می

 .ریز و درشت کنند

از طرفی نمیتوانم بمانم ذره ذره خورد شدن غرورم را ببینم، اگه در خانواده آن ها این امر عادی بود 

در مان از زمانی که ماشد و اکه مطمئنم نبود و نیست، در خانواده ما این کار توهین بزرگی محسوب می

 !و پدر و حتی عمو محمودم بدانند این زن با من چه کرده؟

لرزندبرم، دستانم میکشم دستم را سمت دکمه شلوار جینم میروی تخت دراز می . 

بینم، حتما در ذهن بیمارش لرزشم را پای ترس از رسوایی گذاشتهدر نگاهش تمسخر و استهزا را می . 

گیرد که مرا از این جماعت کشت و در من حسی قوی تر شکل میمن و او را میای میان دکتر پرده

 .متنفر تر میکند

شومایستد، با اخم های در هم به او که لبخندی مصنوعی دارد خیره میدکتر باالی سرم می . 

 .چشم هایش میشی رنگ است و آرایش کمرنگی روی صورتش نشانده

م به چشمانش گره خورده و با نفرت به او که شاید به گناه ترین تمام مدت هرچند کوتاه معاینه چشمان

نگرمآدم این ماجراست می . 

شوماز آن روز از تمام چشم های میشی متنفر می . 

زندرود و در حین یادداشت متنی حاج خانم را صدا میبعد از معاینه به سمت میزش می . 

کنندخفقانم را تشدید میتحمل فضای آن مطب برایم دشوار است، دیوار هایش حس  . 

کنمبدون در نظر گرفتن جواب آن معاینه مزخرف به سمت در خروجی پا تند می . 

ی کفش هایم با پله ها در راهروی آن کلینک پخش شوم، صدای بلند برخورد پاشنهاز در رد می

شودمی . 

دهمشنوم و بها نمیزند را میصدای حاج خانم که صدایم می . 

کنمدوم و دستم را جلوی ماشین ها و تاکسی دراز میت خیابان اصلی میبا عجله به سم . 
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کشم، دم باز، دم بازدم، دمنفسم عمیقی می ... 

کند، یک پیرمرد با سر تاس و سیبیل جو گندمی است. به سمت عقب مرد تاکسی دار با تعجب نگاهم می

گرددبر می . 

 !حالتون خوبه خانم؟! کجا برم؟ -

ام انباشته شده و تلی از بزاق کنم، بوی تند الکل و پالستیک در شامهلب هایم را به سختی جمع می

 .درون دهانم جمع است

دهمی خاتون را میآب دهانم را قورت میدهم و با لب های لرزانم آدرس خانه . 

گذارمبندم و سرم را روی شیشه خنک ماشین میچشمانم را می  . 

 

خبر بوده؟کنند، یعنی محمدیاسین از قصد مادرش بیماج حمالت خود میافکار منفی مرا آ ! 

نکند خودش خواسته تا مرا به آنجا ببرند، هرچه نباشد او هم مردی مذهبی است با تعصبات خاص 

 !خودش

بردتوانستم با آن حال و روز پا به خانه بگذارم، مادرم حتماً پی به حالم مینمی . 

توانم احساس آرامش کنم آنجاست، آن پیرزن که عجیب مرا به یاد مادر می کنمتنها جایی که حس می

اندازدبزرگم می . 

ای که گیرم و با تنی خسته درست مثل دوندهبا رسیدن جلوی در خانه باغ خاتون افکارم را درز می

ومرنزدیک خط پایان دیگر رمقی در تنش نیست یا کمری خمیده و شانه های افتاده به طرف در می . 

 

شوندبیند که دستانش برای به آغوش کشیدنم باز میدانم در نگاهم چه میکند، نمینجمه در را باز می  . 

 !یعنی او هم مانند من زجر کشیده است؟!  تهمت شنیده و تحقیر شده است؟

 

شوداش که روی زمین کشیده میاش میگذارم، صدای خاتون میآید و لخ لخ دمپاییسرم را روی شانه . 

 

نالم: خاتونشود با بغض میگیرم، با دیدن خاتون کاسه چشمانم خیس میاز آغوش نجمه فاصله می . 

گوید: چی شده کند و میپرد، با نگرانی به سمتم پا تند میپیرزن با دیدن حال و روز من رنگش می

 دخترم؟! اتفاقی برات افتاده؟ برای سید اتفاقی افتاده؟
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ز نگرانی در بیایددهم تا اسرم را تکان می . 

گویم: خاتون فقط بریم تو خونه برام از سماورت چای زغالی بذار و موهام رو با لحنی حزن آلود می

ای که خونه تون بودم بباف بذار یکم آروم بشممثل اون دفعه . 

این یکم آروم بگیره«زنم.ام میروی سینه»بذار درد   
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تا خودم به حرف بیایمخاتون نگران است، اما فرصت داده  . 

دهمکنم روی تشکچه نشسته و به پشتی تکیه میسرم را در میان دستانم پنهان می . 

ریزدنشیند برایم یک استکان چای میخاتون جلو تر میآید، کنار سماور زغالی اش می . 

 .نجمه هم به آشپزخانه رفته تا وسایل پذیرایی را محیا کند

کند به چایی: دخترم چایی رو بخور و بگو چی شده؟گیرد و اشاره میمیخاتون یک زانوی خود را بغل   

فرستمداد پایین میبغض انبار شده در گلویم را با قلپی از چای هل دارش که عطر زغال هم می . 

 .امروز -

کنم، از مرور آنچه گذشته شرم دارمسکوت می . 

هم مانند مادر بزرگم همیشه روسری به دهد، او اش را تو میکشد و لبه های روسریخاتون آهی می

ی الهی بیم داردسر داد و شاید همیشه از آتش وعده داده شده . 

کرد باشد؟اصال شاید خودش هم پیرو همین رسم و رسومات عجیبی که حاج خانم صحبتش را می ! 

به سینه داند شاید دوشیزگی من برای اینان حکم بهشت و جهنم را دارد که آنقدر سنگش را خدا می

زنندمی ! 

کند، ارزش یک زن به دخترانگی اوست و تن و بدن یک دختر شاید او هم مانند عروسش گمان می

 .همیشه باید چون عروسکی نو و تازه در اختیار مردش قرار گیرد تا لذت کافی را به او بدهد

کنندنمی شنود، دل نمی بازند و اشتباهکنند، عاشق نمیانگار زن ها آدم نیست، خطا نمی . 

ی انسانیت خارج شان بخورد و برای همیشه از جرگهکه اگر اشتباه کنند باید مهر بی عفتی به پیشانی

 .میشوند
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کند زن ابزاری است برای لذت مردان و وای به زمانی که بخواهد برای یک بار شاید خاتون هم فکر می

 .حتی به اشتباه عاشقی کند که حکم مرگ خودش را امضاء کرده

گیرمی افکارم را درز میبا شنیدن صدایش رشته . 

 !شیدا جان تو برام مثل شیرین دخترمی تو رو خدا بگو ببینم چی شده؟ -

دود و صدایم میلرزد موقع زدن حرف هایم: منو برد چکاپ برای اینکه ی نیمه باز مینگاهم به پنجره

بی پسرش از دید اون پاکه یا دست ببینه دخترم یا نه؟! برای اینکه بهش ثابت بشه عروس انتخا

 خورده؟

کنم و صورتم رو کیپ تا کیپ نمی کنه چون من مثل خودش چادر سیاه سر نمیدونی فکر میآخه می

 .پوشونم هرزه هستم

غرد: ال اله اال هللا دختر جون زبون به دهن بگیر پرد و با لحنی خشمگین میخاتون به میان حرفم می

 !این چه حرفیه؟

رقصند، را از پنجره ای که به باغ سبز باز شده است و درختان بلندی که در اثر وزش باد مینگاهم 

دوزمگیرم و به چشمان غمگین خاتون میمی . 

کنم در پس نگاهش هزاران حرف خوابیده؟چرا خیال می ! 

ریزدانگار چشم هایش هزاران حرف ناگفته دارد که اگر بازگو شوند جماعتی را بهم می . 
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کنم چین و چروکهای صورتش در همین دقایق بیشتر شده ولی چرا ؟! تنها به خاطر توهین حس می

 !عروسش به من اینگونه بهم ریخته یا پای چیز دیگری هم در میان است؟

خیزدبعد از سکوتی نسبتاً طوالنی، خاتون با صدایی گرفته و رگ دار از جا برمی . 

تواند راست کندبینم که کمرش نمیگیرد و میزانویش می موقع برخاستن دستش را به . 

گوید: تو به سید گیرد و میرود دستش را به نرده ها میی باال میسالنه سالنه به طرف پله های طبقه

 .!چیزی گفتی؟

اندازم و حین بازی با ای از بزاق انباشته درون دهانم را قورت میدهم، نگاهم را زمین میدیواره

گویم: نه دقیقاً فقط بعد معاینه انقدر احساس بدی داشتم که سریع اومدم پیش شماانم میانگشت !. 
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 .با صدایی تقلیل رفته میگوید: چیزی به سید نگو فعال تا خودم با مرضیه حرف بزنم

کنمخودم خرابش کردم خودمم درستش می . 

 ...ولی من دیگه نمیخوام عروس او -

گوید: بسته هیچی نگو شیدا، تو دخترمی مثل شیرینمی، دیگه با جدیت میگذارد حرفم کامل شود و نمی

نبینم اینجوری آسمون ریسمون ببافی و قرار و مدارت با سیدم رو بهم بزنی؟ اون محرمیت بین شما دو 

 .تا حرمت داره پس حرف جدایی نزن

رودگیرد و از پله ها باال میدهانم را درز می  . 

آیدشیرینی به استقبالم می نجمه با یک سینی شربت و . 

گذارددستی های چینی دور گل دار را مقابلم مینشیند و پیشکنارم می . 

نشستیم و او رفتیم و دورش میاش میشبیه پیشدستی های مامان بزرگم بود همان موقع ها که به خانه

ورد تا درونش آخواند، پیشدستی های عزیز گلدارش را هم میهای چله میهای شببرایمان قصه

 .هندوانه بخوریم

توانستم سرم را روی پایش بگذارم و از قصه ها و غصه هایم کاش مادربزرگ اینجا بود و حاال می

 .برایش بگویم

شودبا شنیدن صدای نجمه رشته افکارم گسسته می : 

گیرد می ای از بیرون شادی و از درون غصه دار. سپس دستم راشیدا خانم تو هم شبیه دختر من ستاره

خنده مهمونی میره ای از غم و غصه است. اما خیلی میی منم دلش گنجینهدهد: ستارهو ادامه می

خواد غمم رو دگرون بفهمنگه دلم نمیپوشه میلباسای شیک می . 

کنیت پره چجوری آرومش میگویم: وقتی دل ستارهلحنم دلگیر است وقتی می . 

کند به پایش: سرت رو بذار اینجااره میپاشد به رویم و اشنجمه لبخندی می . 

گذارمبی خجالت دراز میکشم و سرم را روی زانویش می . 

خواندکند به نوازش موهایم و بافتنشان و یک آواز محلی غمگین میاو شروع می . 

 .حق داشت محمدحسین خان اگر سالهای هرچند دور عاشق این زن شده بود

رنم، چشمان مشکی ابروهای کشیده و خط شکسته ای میان آنگذابار دیگر صورتش را از نظر می . 

ی این ها یک دنیا مهربانی در صورتی بیضی و پوستی گندمی، قد متوسطی دارد و اندام الغر جدای همه

 .قلبش جا داده

کنم، هیچ کم و کسری از او که عروس بزرگ خاندان حسینی هاست وقتی او را با زینب خانم مقایسه می

، به راستی این زن چقدر مظلومانه به زندگی در کنار ولی دور از عشقش محکوم شدهبینمنمی . 
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دهد، روز سختی را پشت سر گذاشته استکش و قوسی به تنش می  . 

دهدبندد و سرش را به صندلی تکیه میپلک هایش را می . 

بود حاال برایش مثل یک زره صد تنی کند آن کت و شلوار نوک مدادی که صبح به تن کرده حس می

 .سنگین است

نشیندخورد، پشتش را از صندلی جدا کرده و کمی رسمی تر میای که به در میبا تقه . 

دهدگذارد و یک بسته مقابلش قرار میشود، سرباز احترام نظامی میدر باز می . 

 .این بسته رو پستچی فرستاده -

سرباز الغر اندام از آنجا خارج شوددهد بعد از گرفتن بسته اجازه می . 

اندازد، جلد و مهر و موم شده استنگاهی گذرا روی بسته می . 

 .با خواندن اسم فرستنده، وکیل پایه یک سبحان حیدری متوجه اهمیت آن بسته میشود

کندبا چاقوی ناخن گیر داخل جیبش دور تا دور بسته را پاره می . 

نامه به اضافه یک گوشی تلفن همراه روی آن قرار داردچند سند از ملک و امالک و یک  . 

اندازدقبل از آنکه بسته را باز کند نگاهی به گوشی خودش می . 

کندبا دیدن پیامک شیدا بی توجه به بسته و گوشی پیامک را باز می . 

آیدمتن پیامک چون پتکی توی سرش فرود می . 

گیرد و صدای زنی که با سرعت شماره شیدا را می کوبدنگرانی چون امواجی بی رحم بر ساحل دلش می

کند، مشترک مورد نظر در دسترس نیست گویی نفسش را میبرنداعالم می . 

کوبدگوشی را با خشم روی میز چوبی که روکش چرم دارد می . 
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زند و با سرعت از جا دهد، درش را قفل میمحتویات ارسالی از سبحان را داخل کشوی میزش جا می

یزدخبرمی . 

دید اتفاق ناگواری رخ مادرش و شیدا برای خرید از حجره با هم از خانه خارج شده بودند و بعید نمی

 .داده باشد

 .از همان اول صبحی دلش گواه بد میداد

کند، امیدوار است اتفاقی نیفتاده باشدی شیدا را طی میبا سرعت فاصله دادگاه تا خانه . 

 

آیدپایین هم می صدای فریاد های خاتون تا طبقه . 

گیردزند و سرش را در میان دستانش میشیدا پشیمان از درگیر کردن خاتون یک گوشه چمباتمه می . 

ترسد برای پیرزن اتفاقی بیفتدمی . 

 

داند علت ناراحتی خاتون از کوبد، خوب میرود و دائم روی دستش مینجمه هم پای پله ها راه می

 !چیست
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کشدگذارد و نفسی عمیق میکند، دستم را روی قلبش میقطع می تلفن را . 

کند قلب پیرش ناتوان از تپیدن شدهرود و احساس میاش از خشم باال و پایین میی سینهقفسه . 

کنداش سنگینی میها بیشتر و بیشتر شده روی سینهحجم اسرار مگویی که در این سال . 

نشاند وها مرضیه را سر جای خودش میاین اگر پای یاسمین وسط نبود زودتر از  

داندهرچند خودش را بابت اینکه روح مرضیه اینچنین سیاه و پر از خشم نفرت شده مقصر می . 

مرضیه رفتند ولی بعد یک هفته  هنور هم بابت آن روز شرمنده است، آن روزی که به خواستگاری 

 .مونس را به عقد محمدعلی درآوردند
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ند چه طور یک شبه محمدعلی که عاشق و دلباخته مرضیه بود از او متنفر شد و از داخودش هم نمی

 .خاتون خواست به جای مرضیه دختر عمویش مونس را عقد کنند

 .آن روز غم و حسرت را در نگاه مرضیه دیدو به روی خودش نیاورد

به پدرش پیغام دادند  اش با مرضیه را پس فرستاد وی نامزدیی محمدعلی بود که حلقههرچند خواسته

خواهیمدخترت را نمی . 

توانست پیگیر این درخواست پسرش بشود و اگر سوءتفاهمی بینشان است را حل و فصل کند ولی می

تفاوت از کنار دخترک گذشتبی . 

 .گذشت و بعد یکی دو هفته مونس دختر عموی مرضیه را عقد محمدعلی کرد

رهایش نکرد، مخصوصا وقتی که از زبان شیرین دخترش ای احساس عذاب وجدان بعد از آن لحظه

شنید، پدر مرضیه حاج محمدتقی به پاکی دخترش شک کرده و او را به دست ماما سپرده تا گواه 

 .دوشیزگی اش را بدهند

کاش میدانست چه بین محمدعلی و مرضیه گذشت که کارشان به جدایی کشید و این کینه ها در زندگی 

دبختی به بار آوردشان شکل گرفت و ب . 

 

شودبی پی به اتفاقاتی که در گذشته رخ داده بود میشیدا تقریبا از صحبت های بی . 

شنود که مرضیه خانم به خاطر بهم خوردن قرار ازدواجش با محمدعلی تاوان اما نه کامال، تنها می

 .سنگینی پرداخت کرده است

رودی باال سراغ خاتون میه طبقهیابد بنجمه بعداز آنکه صحبت های خاتون پایان می . 

روی یکی از تشکچه ها نشسته و سرگرم چک کردن تماس هایش هست، حدود ده دوازده تا تماس بی 

 پاسخ از سید دارد و بعد بقیه اعضای خانواده

کند: کجایی شیدا سید خیلی نگرانت شدهپیامک شیرین خواهرش را باز می  . 

بگوید کجاستبهتر دید دست از لجبازی بکشد و   . 

شنوددارد، صدای خسته و نگران محمدیاسین را میکند، بعد چند بوق برمیتماس را برقرار می . 

 !سالم شیدا خوبی دختر؟ کجایی نگرانم کردی! اون پیامک چی بود فرستادی؟ -

آیدی باال میخواهد دهان باز کند و جوابش را بدهد که صدای جیغ بلند نجمه از طبقهمی . 
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نشیند، مغزش فرمان هیچ کاری را نمیدهد و پشت در آی سی یو روی ردیف صندلی های آبی رنگ می

بود و شیدا دائم فریاد میزد: تقصیر منه کند که در آغوش شیدا بی هوش افتاده تنها به خاتونی فکر می

 .به خاطر من اینجوری شد

ی خاتون هستندحاال به بیمارستان آمدند و منتظر جواب دکتر برا . 

کشد، تا رخوت نشسته بر جز جز آن را دور کنددستانش را چندباری روی صورتش می . 

 .همان کت و شلوار نوک مدادی با آرم دادگستری را به تن دارد

گشت حتی وقت نکرده بود کت و شلوارش را تعویض کنداز صبح که دنبال شیدا می . 

رفتوادث از بین میحالوت روز های نامزدی اش داشت در تلخی ح . 

شودنگاهش به سمت شیدا کشیده می . 

های مجاور به او نشسته و سرش را در میان دستانش ی راهروی بیمارستان روی صندلییک گوشه

 .گرفته است

 .همان پیراهن مردانه گشاد و شلوار لی کوتاه جذب را پوشیده است

نداختموقع آمدن آمبوالنس تنها یک شال مشکی بلند روی سرش ا . 

گرفت ولی نگاه سرد و غمگین اگه هر زمان دیگری بود به شیدا بابت لباس پوشیدنش خورده می

داد به او نزدیک شوددخترک اجازه نمی . 

کننددر و دیوار بیمارستان به او دهان کجی می . 

 .از رنگ سفیدشان و آن نوار های رنگی راهنمایی که رویش نقش بسته بود، متنفر است

سوزد، اندازد، دلش برای استیصال در رفتارش میی چشم نیم نگاهی به محمدیاسین میگوشهشیدا از 

 .ولی جرأت نمیکند نزدیکش شود

کرد کارشان به اینجا ی خاتون پناه برد گمان نمیاز نگاه پرسشگرش فراری است،ظهر که به خانه

 .بکشد

من رو ببخش خاتون چند باری بی حال در آغوشش نالیده بود: شیرین دخترم . 

زنددانست پیرزن از چه چیز حرف میو او نمی . 

ای از افکار است که کشش  و تحمل تحلیل آنچه گذشته را نداردذهنش بازار مکاره . 

کند مادر بزرگش را دوباره از آید و احساس میدوباره آن حالت های افسردگی و غم به سراغش می

 .دست داده است
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خواهد علت آن پیامک و گیرد، دلش میکند و مچ نگاه شیدا را میشیدا می محمدیاسین نیم نگاهی نثار

دهدی خاتون را بداند اما شرایط روحی شیدا این اجازه را نمیبعد رفتنش به خانه . 

شودکالفه می  ICU از نشستن طوالنی پشت  . 

داردایستاده گام برمیای دور تر او خیزم و سالنه سالنه به سمت شیدا که در نقطهاز جا برمی . 

کندهرچند دقیقه صدای پیچ کردن یک پزشک و بعد رفت و آمد پرستار ها توجهش را جلب می . 

شیدا سرش را پایین انداخته و عمیقاً غرق تفکر است، با دیدن دو جفت کفش مشکی چرم ساده نگاهش 

آوردرا باال می . 

جزء به جزء صورت محمدیاسین را واکاوی  بر خالف چند لحظه قبل نگاهش را نمی دزدد و با دقت

بینندکند، گویی اولین و آخرین باری است که هم دیگر را میمی . 

کنداش ببشتر جلوه میاش کمی در این مدت الغر شده است و فلک پهن استخوانیصورت مردانه . 

ریش روی مخصوصاً بعد اینکه محمدیاسین ریش هایش را کوتاه کرده و حاال رد کمرنگی از ته 

 .صورتش باقی مانده
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دهدشود، با دیدن شماره یاسمین نفسش را کالفه بیرون میصدای زنگ موبایلش بلند می . 

 

بستری است  lCU درباره اتفاقی که برای خاتون افتاده به کسی چیزی نگفته بود و حاال که خاتون در

بدهد داند چه جوابی به خانوادهنمی . 

دهد داخل جیبشزند و گوشی را سر مییرد تماس م . 

 

گوید: حاج خانم شد میکشد و با صدایی که به سختی شنیده میشیدا لب های خشکش را به هم می

 !بود؟

شود و شود بی توجه به سوال پرسیده کمی خم میمحمدیاسین متوجه صدای گرفته و بغض دارش می

دهد: چقدر دستات سرده دخترمی اش جادستان شیدا را در میان پنجه های مردانه . 
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کند، شیدا را در آغوش بگیرد و تک تک سوال هایش را از او بپرسد: چرا نیروی عجیبی وادارش می

ی خاتون بودی؟خونه  

شودخورد، با دیدن شماره یاسر این دفعه مجبور به جواب دادن میدوباره گوشی موبایلش زنگ می . 

اندازد: سید کجایی؟! یاسمین و بقیه نگرانت بودنمی صدای نگران یاسر درون گوشی طنین . 

 

رودمحمدیاسین به سمت صندلی های انتهای راهرو می  

 

اینشیند و در همان هین نگاهش را به درب شیشهروی صندلی می  ICU دهدمی . 

 .یاسر خاتون سکته کرده -

شودسکوت بر فضا حاکم می . 

پرسد: کدوم بیمارستانی؟رگه و نگران میچند لحظه بعد است که یاسر با صدایی دو   

 

کنم بغضی سنگین گلویش را محکم فشار داده استدهد، احساس میآدرس بیمارستان را که می . 

 

 !خاتون همه چیزش بود همه چیز

کنددهد و پر شدن حدقه چشمانش را حس میسرش را به دیوار پشت سرش تکیه می . 

 

ریزدسینه فرو میقلب شیدا با دیدن چشمان سرخ سید در  . 

نشیندشود و کنار سید میاز جایش بلند می . 

 ...دستش را روی بازویش می گذارد و با لحنی دلجویانه می گوید: سید حالت خوبه؟! من امروز

برد: االن محمدیاسین کالفه و دلخور از اتفاقات پیش آمده با صدایی سرد و جدی حرف شیدا را می

حرف بزنیم تونم شیدا لطفاً بعداً نمی . 

افتدشود و میدست شیدا از روی بازویش شل می . 

کند هزار خنجر همزمان در سینه اش فرو رفتهحس می . 

کندسرش را پایین می اندازد و سکوت می . 
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ی حرف هایش را درز خواهد از تهدید وحید بگوید و بی احترامی مادرش ولی سر و ته همهمی

گیردمی . 
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شود او را همراه خود به بیمارستان ببردکند که محمدیاسر ناچار میقدر اصرار مییاسمین آن . 

شودمحمدیاسین با دیدن خواهر و برادرش بیشتر از قبل متوجه عمیق حادثه می . 

گذاردبرد و سرش را روی سینه او مییاسمین با چشمانی اشکی به آغوش برادرش پناه می . 

کندشود و با تعجب سالم میمیمحمدیاسر هم متوجه حضور شیدا  . 

دهدشود جواب محمدیاسر را میکند و با صدایی که به زور شنیده میشیدا شدیدا احساس غریبی می . 

شودکند و او هم متوجه شیدا مییاسمین بعد خروج از آغوش برادرش چادرش را مرتب می . 

ته نداردشیدایی که با رنگ پریده و صورت بی آرایش شباهتی به شیدای گذش . 

 .یاد کار مادرش می افتد و قلبش از خجالت به درد آید، حتی روی نگاه کردن به چشمان او را ندارد

 

نشینندبعد از آگاهی از وضعیت خاتون هر سه نفر روی صندلی می . 

کردشیدا هم یک گوشه می ایستد، اگر پای خاتون وسط نبود حتماً جمع آن ها را ترک می . 

 

دهد و از آنها آید و وضعیتش را گزارش میاز چکاپ خاتون به سراغشان می رزیدنت بخش بعد

خواهد فقط یک نفر همراه خاتون بمانندمی . 

 

مونمگوید: من پیش خاتون مییاسمین رو به برادرش می . 

گوید: محمدیاسر روی صندلی خوابش برده است و سرش را به دیوار تکیه داده.  محمدیاسین می

ن و محمدیاسر که مناسب همراهی نیستیم شمام تجربه نداریشه آبجی منمی . 

 .من االن زنگ زدم نجمه با آژانس قراره بیاد همراه خاتون باشه بهتره باهم آشنا ترن
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 .حضور ما هم اینجا اضافی، بهتره برگردید خونه

کندیاسمین کمی مردد است و این پا و آن پا می . 

کندچه حد با نجمه احساس راحتی میداند خاتون تا هم خوب می اما خودش . 

 

دهد تا بیدار شودرود و چند باری کتفش را تکان میمحمدیاسین باالی سر یاسر می . 

کند، دلش میخواهد برای دلداری او حرفی بزند اما سکوت یاسمین هم به شیدا و حرکاتش نگاه می

کندمی . 

تر از آن که بخواهد برای رفع کدورت پا تمام مدت محمدیاسین به شیدا بی توجه است، شیدا مغرور 

 .پیش بگذارد

آورد و نگاهش را از هر چند در دلش برای نیم نگاهی از محمدیاسین پر پر میزند اما به روی خود نمی

کنداو دریغ می . 

گوید: تو یاسمین رو برسون من هم شیدا رومحمدیاسین رو به برادرش می . 

کشد: من با داداش محمدیاسین کار دارم اگه و چادرش را جلو می اندازدیاسمین کیفش را روی شانه می

 .میشه منم بیام

گوید: منم با آقا یاسر میرم که مسیر دو تا شکند و میشیدا با لحنی جدی و سرد باالخره سکوتش را می

 .نشه

 خواهد اعتراض بکند که شیدا بی توجه به او سریع از ساختمان بیمارستان خارجمحمدیاسین می

گیردشود و از آن ها فاصله میمی . 

دارد: داداش صبر کن باید حرف میمحمدیاسین قصد دارد جلویش را بگیرد که یاسمین بازوی او را نگه

 .بزنیم، بهتره شیدا هم امشب تنها باشه

گوید: من و زن داداش رفتیم بایدهد و با خونسردی میمحمدیاسر سوچ ماشینش را در هوا تکان می . 
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نشیند، رفتار یاسمین برایش عجیب است! چرا آنقدر اصرار دارد با او صحبت کند؟داخل ماشین می ! 

گذارد و برای جلوگیری از چروک شدن چادرش، نشیند، کیفش را مقابل پایش مییاسمین هم کنارش می

گذاردآورد روی کیفش میآن را در می . 
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گذاردکند و آن را به حساب حال بد  خاتون میمیمحمدیاسین به چهره ناراحت یاسمین دقت  . 

ای رنگی را به مدل لبنانی بسته و موهایش را همه روسری پنهان کرده استیاسمین روسری سرمه . 

کند که شالش را آزادانه روی موهای پریشانش رها کرده بودمحمدیاسین او را با شیدایی مقایسه می . 

داداو اهمیتی نمی افتاد وگه گاه شالش روی گردنش می . 

 !این دو انسان چقدر با هم تفاوت دارند

توان تصور کند پوشش شیدا روزی مانند تفاوتشان مثل فاصله زمین تا آسمان است  او هرگز نمی

 !یاسمین هر چند ته دلش  این آرزو را دارد

  

بازی با انگشتانش زند، یاسمین مشغول بندد و استارت میزند، کمربندش را میافکارم را پس می

شود و سکوت حاکم بر فضای ماشین استمی . 

دارد، نور های رنگی جلوی مغازه به داخل فضای تاریک ماشین نزدیک یک آبمیوه فروشی نگه می

تابدمی . 

ام بشنومگویم: خب آمادهگردم و میبه سمت یاسمین بر می . 

لی ازم دلگیر میشه، ولی پای زندگی تو در گوید: اگه مامان بفهمه حرفی بهت زدم خیگزد و میلبش می

 .میونه داداش

 !حرف هایش نگران کننده است

 .داداش امروز مامان یک کار خیلی بدی کرده، یعنی کاری که شما ازش نفرت داری رو انجام داده -

رود، پاک فراموشش کرده بودذهنش سمت خرید امروز مادرش و شیدا می !  

ست منو ببره دکتر زنان برای گواهی سالمت شما اجازه ندادید؟خوایادتونه خاله زکیه می - ! 

شود، سرخ تر از رنگ های چراغهای منعکس در ماشینبا گفتن این حرف رنگ صورتش سرخ می  . 

داند شرم داردگویی از ادامه آنچه می ! 
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 !حرف هات رو نمیفهمم یاسمین منظورت چیه؟ -

ن بدهدخواهد جایاسمین گویی می : 

 مامان امروز شیدا رو برده چکاپ

زند: چی ؟یک بار جوری فریاد می ! 

کنندکه چند عابر پیاده بیرون از ماشین نگاهشان می . 

 

بنددیاسمین از وحشت فریاد سید برادرش که اولین بار است به گوشش رسیده حرف در دهانش یخ می . 

 

دهد و با صدایی باالتر از حد معمول می غرد: میمحمدیاسین برای اولین بار در عمرش اختیار از کف 

 !چی؟! یاسمین درست حرف بزن مامان چی کار کرده؟

 

طلبیدآورد که دستان شیدا را گرفته بود و زیر لب حاللیت میآن لحظه خاتون را به خاطر می . 

 

شود، شبیه بازار مکارههمه چیز در ذهنش آشفته می . 

شوددهد و مغزش آچمز میا از دست میاصال برای یک لحظه عقل و هوشش ر . 

ناموس او همسرش زنی که محرمش بوده امروز به دست مادرش به بدترین شکل ممکن تحقیر شده 

 .بود

مگر خودش مردانگی نداشته یا آنقدر کودن بوده که نمیتوانسته دوشیزگی همسرش را تشخیص دهد که 

 !مادرش از دکتری غریبه کمک خواسته؟

 

گوید: داداش به خدا من چند بار گذارد و میاحتیاط دستش را روی بازوی محمدیاسین مییاسمین با 

گفت این دختره عقل و هوش شما رو بردهبهش گفتم نکن ولی مامان می . 

گفت حتی اگه دختر نباشه شما انقدر عاشقش شدی که نمیتونی تشخیص بدیمی . 

گفتمی ... 

آورددستش را به نشانه سکوت باال می ... 

 

کشد مسموم شودخواهد بیشتر از این ذهنش درباره زنی که نام مادرش را یدک میدلش نمی . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

 .بسه یاسمین -

کردمفهمیدم خبرت میبغض یاسمین به یک باره منفجر میشود: داداش به خدا اگه زودتر می . 

ی خاتون هم دعواش با مامان بودعلت سکته . 

لرزونهتوی قبر می گفت با این کاراش داره روح مونس رومی . 

 

 .محمدیاسین کالفه و عصبی چندباری دستش را درون موهایش فرو میبرد

خواهد زمین دهان باز کند و او را ببلعدافتد مییاد نگاه غمگین شیدا که می  . 

 !آخ شیدا، تو با نگاهت چه بر دل سید آوردی؟

 

باغ، برای بهم ریختن او یک تلنگر شیدا دختر حساسی بود، طالق شکست عشقی و آن اتفاق شوم در 

 .الزم بود که امروز به لطف مادرش و او زده شد

 

ی شیدا داند با چه هوش و حواسی یاسمین را به خانه میرساند و بی توجه به ساعت به سمت خانهنمی

 .می راند

دیدباید او را می ! 
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 شیدا

 

رومقم میدارم و به سمت اتاسالنه سالنه قدم برمی . 

هایم سوار شده استکنم یک کوه سنگی روی شانهاحساس می . 

 .پدر درون پذیرایی خوابیده و اتاق خالی است
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ی ریحانه به صبح رسانده باشند دشوار نیستحدس اینکه مادر و شیرین شب را در خانه . 

ی را روی دستهحوصلگی شالم کنم و با بیام را یک گوشه کنار وسایل شیرین رها میکوله پشتی

اندازمصندلی می . 

 .بدون روشن کردن چراغ روی رخت خواب پهن شده دراز میکشم

کنممیل شدیدی برای دود کردن سیگار دارم ولی روی این میلم سرکوب می . 

خواهد پشت نقاب پنهان شوم و از مشکالتم فرار کنمدیگر دلم نمی . 

 

کندمیفرار تنها آدم را ضعیف تر ترسو تر و شکننده  . 

دانم باید از محمدیاسین دلخور باشم یانه؟نمی !  

 !او که تقصیری در کج فهمی دیگران ندارد

 

خبری محمد یاسینلنگد و آن بیکند یک جای کار میاما قلبش با وجود دلداری دادن باز هم درد می  

نگاه مغرورش بود که  برد اما نبرد باز همدلم میخواست حرف نگاهم را میخواند و پی به غم درونم می

 .نسیبم شد

 

گذارمکشم و مچ دستم را روی پیشانی میآهی می . 

کنم هیچ وقت نتوانستم احساساتم را بیان کنم همیشه هر چه بود را در سینه ریختم و حاال احساس می

ام از غم سنگینی میکندسینه . 

 

جانبش دریافت کنمماند شاید پیام یا تماسی از نگاهم روی صفحه گوشی موبایل می . 

 .هرچند حق میدهم برای خاتون بیچاره غمگین باشم

 

آیدشود که صدای زنگ در میکم کم پلک هایم سنگین می . 

خواهد فعال با کسی رو به رو شومکنم بخوابم، دلم نمیبندم و سعی میبی توجه به زنگ چشمانم را می . 

 

پردیبا حس نوازش صورتم خواب تازه به چشمانم سر زده م . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

کنم و با دیدن محمدیاسین باالی سرم درست کنار تختی که رویش خوابم برده الی پلکم را آهسته باز می

 .از تعجب چشمانم درست میشود

کنی تو اتاق من؟گویم: محمد یاسین اینجا چی کار میبا صدایی که از تعجب کمی زنگ دار شده می ! 
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باالی تختم ندارم انتظار دیدن محمدیاسین را . 

غرد: هیچی تا خواستم حرفی بزنم دستش را روی دهانم گذاشته و سرش را زیر گوشم می برد و می

امنگو شیدا حسابی از دستت کفری  

چسبد: شما کفری شدی؟ چرا انگار یک چیزی هم ام میابرو هایم از شدت تعجب به طاق پیشانی

 .بدهکارم

کند: چون دوباره منو نادیده گرفتی و رفتی مرا به سینه اش نزدیک میگیرد وبازویم را محکم چنگ می

 .برای مشکالت مون به یکی دیگه پناه بردی

 !قبال بهت اخطار داده بودم این کار رو نکنی عزیزم

زندشوم موقع حرف زدن حرص و خشم در لحنش موج میمتوجه می . 

گفتم سید؟وقتی مشکلم خود شمایی دردم رو به کی می - ! 

گوید: عجب! آخه دختر برد و با لحنی جدی میآید، لبش را توی دهانش فرو میاز این حرفم به خشم می

خواد همچین کاری باهات بکنه؟دونستم مادرم میسبک سر من چه می ! 

ت هم ت که مثل من نگران نبودن اون خواهر بیچارهره؟! خانوادهگی از صبح دلم هزار راه مینمی

داری یهو غیب بشی گفت عادتمی . 

ندازممن این عادت ها رو از سرت می . 

برد: زن سید محمدیاسین رو چه به غیب شدن و بی خبر گذاشتن و رفتن؟صدایش را کمی باال می   

ترسماز بلندی صدایش کمی می   

را در اندازم و از فکر اینکه پدر آن بیرون خوابیده شرم و خجالت وجودم ی اتاق مینگاهی  به در بسته

 .بر میگیرد
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خواند: شیدا کجا رو نگاه گذارد و اسمم را میام میمحمدیاسین بعد گفتن حرفش دستش را زیر چانه

کنی ببینمت؟می ! 

شه ببینه گویم: پاشو برو محمدیاسین االن  بابام بیدار میکشم و با لحنی ملتمسانه میبازویش را می

شهاینجایی خیلی بد می . 

آبرو و اعتبار خودت باش. مثال پدرم بهت اعتماد کرد اجازه داد بهم محرم بشی فکر من نیستی فکر .  

اش گذارد و مرا به سینهزند و دست دیگرش را در چاله کمرم میدستم را با خشونت پس می

چسباند: نمیرم شیدا خیلی برام سنگین بود یک روز تموم از ناموس و همسرم بی خبر باشممی . 

گفت: این دختره عادت ی غیرتیه امروز که اومدم در خونه و گفتم نیستی نباید میاون پدرت اگه خیل

 .داره غیبش بزنه

 .خیلی درده محرمت نامزدت یک پیام بهت بده و بگه بی غیرتی بعدم بذاره بره

 بفهم منو شیدا اگه قضیه به مادرم ختم نمیشد حاال حاال نمی بخشیدمت

م میآید شوم: اون کسی که بهم توهین شده منم اون کسی که طلب توانم مانع پوزخندی که روی لبنمی

 .کاره منم نه تو

دهد و حس عجیبی زیر پوست آورد، نفس های داغش صورتم را قلقلک میلبش را نزدیک لبم می

جنبدمی . 

خورد نگاه مشکی و نافذ او مخمور است درست مانند مستی که خمار می شراب نگاهمان در هم گره می

 .شده

نالم: محمد یاسین منبا صدایی لرزان می ... 
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گیریمبا صدایی در زدن پدر با وحشت از هم فاصله می . 

 درست شبیه دختر پسر نوجوانی که پنهانی مچ شان را گرفته باشند

کشم: تو رو خدا برو بابام ببینه المپ اتاق همچنان خاموش است با وحشت بازوی محمدیاسین را می

روم میرهآب . 
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زند: مگه خالف شرع کردیم شیدا جان نترس عزیزممحمدیاسین آرام پچ می . 

ی عمو این هاستبرو تو رو خدا بابام روی این مسائل حساسه مخصوصا اینجا که خونه - . 

کوبد: شیدا چرا در رو قفل کردی؟بابا باز به پر می  

ص بشهباز کن این در رو امشب باید تکلیف بچه بازی های تو مشخ . 

ی مادربزرگ شوهرت بعدم به کسی خبر ندادی؟مگه تو سرخودی که بلند شدی رفتی خونه  

 .هر چه التماس بود در نگاهم ریختم: محمدیاسین جان من برو

نشیند، تصور دیدن محمدیاسین در اتاقم آن هم مقابل کنند و همزمان عرق به تنم میدستانم یخ می

است چشمان پدر برایم غیر قابل تصور . 

 

رفتی تو مهمونی و ولنگ و باز رفتار میکردی؟باز صدای پدر میآید: دیگه گذشته اون زمون که می  

تو حاال عروس یک خانواده معتبر شدی! نمیشه مثل گذشته بری پی دود و دم و رفیق بازی محمدیاسین 

 .مثل من نیست که از این کارهات با چهارتا توپ و تشر بگذره

ن لحظه آب بشوم و در زمین فرو بروم این چه حرف هایی است که پدر این موقع شب خواهد همادلم می

زند؟می ! 

 

نالم: بابا من امشب سر درد بدی دارم لطفاً بعداً درباره این مسائل صحبت کنیمبا صدایی لرزان می . 

 

رودی بابا اخم های محمدیاسین بیشتر و بیشتر فرو میبا هر جمله . 

 

شود: نه نمیرم میخوای در رو باز نکنی نکن ولی من حرف هامو میزنمنمیبابا اما بیخیال  . 

اون روزی که اولین بار بخاطر تو اومدم پاسگاه و شنفتم دخترم وسط یک مهمونی مختلط دستگیر شده 

کنه ثمره بی تفاوتی منهخیلی شکستم ولی به روی خودم نیاوردم گفتم هر کاری این دختره می . 

و بند شده و مشروب میخوره و دور چشم من لب به سیگار میزنه تقصیر منه احمقه که  گفتم اگه بی قید

 .نتونستم به موقع مراقبش باشم

خورهتو رو به حال خودت رها کردم تا ببینم کی سرت به سنگ می . 

اما االن اوضاع فرق کرده شیدا خانم، شما از اون شبی که محرم این پسره شدی دیگه فقط دختر من 

ی که بگم باشه اشکال ندارهنیست  . 
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ت رو توی خودم بریزم و دم نزنمکه کارای احمقانه . 

که صبح تا شب آخر عمری برم. سر کار تا گند کاری اون برادرت شهاب رو پاک کنم و چشم روی 

 .کارای تو ببندم

کن  حاال تو زن یک مردی که از وجناتش معلومه از من برادرت هم متعصب تره پس حواست خوب جمع

 .شیدا
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گیرد و زیر همین حرفش برای تحریک بیشتر محمدیاسین کافی است، محمدیاسین دستم را محکم می

 .گوشم پچ میزند: آخ شیدا از دست تو که آبرو برام نگذاشتی

کندگیرد بلکه خانه را ترک میبابا بعد گفتن این حرف ها نه تنها از در اتاقم فاصله می . 

 

دانستم انقدر حرف در دلش تلنبار شده استنمی . 

گذرد از دست کار های من به ستوه آمده استدانستم پدری که بی تفاوت از کنارم مینمی . 

 

آید، هرچند این بار مقصر ماجرا من نبودمدلم برایش به درد می . 

 

ر روسیاهیم قابل شستن زنم، اشک هایم صورتم را غسل میدهند ولی انگابا صدایی بلند زیر گریه می

 .نیست

 

نشیند: شیدا جان عزیز دلم کند، سپس با دستپاچگی مقابلم میمحمدیاسین ابتدا حاج و واج نگاهم می

 !چی شده؟

 .من میخواستم امشب فقط باهم صحبت کنیم

 !از من ناراحتی یا حرفای پدرت؟
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کند با کالفگی نفسش را فوت می خورد، محمدیاسینآورم، نگاهمان که در هم گره میسرم را باال می

بردبیرون و دستش را چندباری داخل موهای لختش فرو می . 

  ال اله اال هللا این گریه شما تمومی نداره؟ -

کند، قبل ترها در سفر حج که بودیم اینچنین در آغوشش گریسته بودم و دستش را دور بازویم حلقه می

 .حاال بار دوم است

 

کردم نجسم که دیگران باهام اینجوری رفتار امروز خیلی ترسیدم احساس می با هق هق میگویم: من

 .میکنند

 .دلم میخواست تو اون مطب دکتر هرچی بدبختی تو زندگیم بود رو باال بیارم

 .اما نتونستم راه گلوم رو بسته بودن

 

یس آروم باش دهد: هچسباند و نوازشش میشود، سرم را به سینه اش میمحمدیاسین بی قرار تر می

شدمت نمیمردم و شرمندهشیدا، کاش من می . 

کنه؟تو چرا یک زنگ بهم نزدی بگی مادرم داره همچین غلطی می ! 

برد: وای وای انقدر از فرارت ناراحت شدم که اصال اون دوباره دستش را درون موهایش فرو می

 .موضوع به حاشیه رفت

 

کنم با این کارش دقیقا بدجور اعصابم رو بهم ریخته، حس میدر حین نوازش سرم میگوید: کار مادرم 

 .مردونگی منو نشونه رفته

 .من اصال یک ذره هم از تصمیمش خبر نداشتم قسم میخورم شیدا

ی کوته فکرم میخواست برای یاسمین دکتر زنان بره با جدیت جلوش ایستادمحتی سال پیش که خاله . 

به زن هستم، اون وقت بیام زن خودم رو دستی دستی بفرستم  من مخالف سر سخت این بی احترامی ها

 تو همچین مخمصه ای؟

 !خراب بشه در اون طویله ای که این کار رو توش انجام دادن
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شودکم پلک هایم سنگین میآنقدر در آغوش او اشک ریختم که کم . 

فهمهپدرم عاقبت میگویم: محمدیاسین امشب اینجا نمون ها آلودگی میبا خواب . 

ام را شود تا پیشانیکشد و خم شد میکمک میکند روی تختم دراز بکشم، سپس پتوی نازک روی تنم می

 .ببوسد

بردکشد و سرش را عقب مینفس عمیقی می . 

 .یک اور کت بلند پوشیده و موهایش کمی بهم ریخته است

نگران نباش دخترک عموت در رو برام باز کرد. حاال هم از در پشتی میرم - . 

گویم: فردا بیا دنبالم بریم دیدن خاتونبا خواب آلودگی می . 

  .نمی شنوم چی میگوید تنها نوازش دستش روی موهایم را حس میکنم و بعد خوابم میبرد

 

شود: چه عجب عروس خانم شوم، پارمیدا پشت میزش نشسته با دیدنم از جا بلند میوارد باشگاه می

 !کم پیدا شدی

گذارم و در حین تعویض کفش هایم با کتانی ام را یک گوشه میدر طول مسیر دویده بودم، کوله پشتی

ی خستمورزشی میگویم: کل راه رو دویدم خسته . 

 این ساعتم ورزش کنم برم دوش بگیرم حمام اینجا برقراره؟

 .آره خیالت راحت -

روم، پرستو شاگردم در حین چت کردن استبه طرف تاتمی می . 

زنمصدایش می . 

از بعد نامزدی با محمدیاسین برای ازاد بودن وقتم اکثر کالس هایم را کنسل کردم به جز دو سه تا  

 .کالس خصوصی رقص باله

گوید: شیدا پس راسته اندازد و میدر حین گرم کردن هستیم، پرستو نگاهی به حلقه در دستم می

 عروسی کردی؟

دهم: بلهکوتاه جواب می . 

هد سوال دوم را بپرسد: شوهرت چی کارست؟خوامی  

اندازد: خب بابا شوهر ندیدهچپ چپ نگاهش میکنم که ابرویش را باال می . 
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خنددسپس به حرف خودش می . 

زند: بعداز ظهر هم اینجایی؟پارمیدا از آن طرف صدایم می ! 

گویم: نه باید برم مالقات یکی از اقوامم که بیمارستانهدر جوابش می . 

رود: خیلی خب دخترکند و به سمت رختکن میپارمیدا چیزی یادداشت می . 
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شومدر راه برگشت از باشگاه هستم که متوجه تعقیب ماشینی می . 

افتم اتفاقات این مدت باعث شده بود آن ماجرا را به کل فراموش کنمباز یاد آن پیامک وحید می . 

ام ربوده شوم خودم را به داخل یک ت توسط تعقیب کنندهروم و با حس آنکه ممکن اسچند قدم می

اندازمسوپر مارکت که آن حوالی هست می . 

شود، مرد فروشنده با تعجب نگاهم میکندقفسه سینه ام باال و پایین می . 

رومبرای اینکه طبیعی جلوه کنم به داخل فروشگاه رفته و در بین قفسه ها راه می . 

کنم قطع نباشدگیرم و دعا دعا میا میهمزمان شماره محمدیاسین ر . 

 .با برداشتن گوشی توسط محمدیاسین نفس راحتی میکشم

گویم: محمدیاسین خواهش میکنم قطع نکن یک کار مهمی دارمبا عجله می . 

 صدای متعجبش در گوشی طنین انداز میشود: قطع چیه عزیزم؟! چه اتفاقی افتاده؟

کنهگوید: محمدیاسین یکی داره منو تعقیب میشود میبا صدایی که تناژش باال و پایین می . 

 .فکر کنم از آدم های وحید باشه چند شب پیش تهدیدم کرده بود

 !محمدیاسین با فریاد توی گوشی می گوید: االن میگی شیدا االن؟

 کجایی دختر؟

گویم: توی سوپر مارکت نزدیکی پل حافظدر پاسخش می  . 

رو میرسونم همون جا که هستی بمون خودم - . 

 چرا زودتر نگفتی حاال بالیی سرت بیارن چی؟

گویم: باور کن وقت نشد بگم من خیلی میترسم بزاق انباشته در گلویم را قورت میدهم و با وحشت می

 .االن
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اش میآید: ای خدا نترس عزیزم االن میرسونم خودم رو قطع نکن تو فقطصدای پوف کالفه . 

گوید: سرفراز ماشین منو آماده کن سریع کند صدای فریادش آمد که میسپس بدون آنکه گوشی را قطع 

 .خودت هم همراهم ییا

گوید: بله قربانو صدای پا کوبیدن یک مرد که می . 

بینمکند، یک خانم در فروشگاه میواکنش تند او مرا وحشت زده تر می  

کنمخودم را بی اختیار به او نزدیک می . 

سریع برسد کنم محمدیاسینخدا خدا می . 

کنندپشت حرکت میگویا عقربه های ساعت هم با من سر لجبازی دارند که شبیه الک . 

شود و تازه به عمق ماجرا و خطری که در کمینم است گذرد وحشتم بیشتر و بیشتر میهرچه بیشتر می

 .پی میبرم

عمق وحشتم افزوده کنم و به ی حوادث اتفاقات وحشتاک را پشت هم مرور میذهنم شبیه روزنامه

شودمی . 

رومبا شنیدن صدای ماشین با سرعت جلوی فروشگاه می . 

شود با عجله خودم را به او بینم نفس حبس شده از ترسم آزاد میهمین که قامت محمدیاسین را می

رومرسانم و در آغوشش فرو میمی . 

وحشت زده بوده شود، انگار او هم مانند منی فراخش باال و پایین میسرم روی سینه . 
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شوم، نمیتوانم مانع ریزش اشک هایم شومسوار ماشین می . 

راندکند و با خشم میمحمدیاسین  سکوت می . 

 .سربازی که همرامان بود هم صندلی عقب نشسته است

راندی شان میمحمد یاسین به سمت اداره . 
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ی پنجره گذاشتهبهکند و دست آزادش را روی لبا یک دستش رانندگی می . 

 

گویم: من میخواستم برم مالقات خاتوندارد با صدایی آرام میجلوی ساختمان دادگستری که نگه می ... 

ریمبا هم می - . 

رودسرباز همراهش احترام نظامی میگذارد و می . 

شویمبا هم وارد حیاط بزرگ دادگستری می . 

 .بیشتر شبیه یک کاخ باشکوه سلطنتی است تا دادگاه

پیشتر برای جدایی از رامین به دادگاه خانواده رجوع کرده بودم ولی ساختمان اداری آنجا قابل مقایسه 

 .با کاخ پیش رویم نبود

که  کنیم و جلوی یک ساختمان با شکوه چند طبقهحیاط بزرگی که بی شباهت به بوستان نبود را رد می

رسیمیمشخص است معماری قدیمی اما بازسازی شده ای دارد م . 

 

کنی محمدیاسینچه جای خفنی کار می - . 

عجله کن بریم باید تهدید وحید  گیرد: خودمم جدیدا منتقل شدم اینجازند و دستم را میلبخندی محو می

 .رو گزارش بدیم توی روند پرونده درج کنن

 

اندازم: مگه یک تعدید ساده گزارش داده داره؟با تعجب تای ابرویم را باال می ! 

گوید: بله تهدید کردن هم جرمه خودش و مجازات دارهبدون اینکه نگاهش را به سمتم برگرداند می . 

 

شودشویم کمی ته دلم خالی میی سوم اتاق بازپرسی میبا هم وارد طبقه . 

 .اصوال بازپرس ها آدم های خشن، جدی و دقیقی هستند حداقل در کارشان

 

تواند او را تحت فشار هم قرار دهد، بنظرم این نکنند بازپرس میاگر متهمی در روند پرونده همکاری 

 .شغل کامال خشک بدون انعطاف و بی رحمانه است

 

 .اما محمدیاسین حداقل در مواجهه با من آدم خشکی نبوده است

شویم، یک میز بزرگ چوبی وسط یک اتاق کامال سادهوارد دفترش می . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

از کتاب های حقوقیتنها کتابخانه وسط اتاقش هم پر است  . 
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ی کمی ایستادهگردم، پشت سرم در فاصلهبه عقب برمی . 

گویم: چه خورد، شالم را مطابق عادت پشت گوشم فرستاده و میام مینفس هایش به پشت گردن برهنه

 !دفتر کار قشنگی داری

ش این خانوم ها چه قشنگی داره دونم گوگذارد: نمیگذارد و او را روی گوشم میدستش را پر شالم می

ندازید بیرونکه مثال می . 

کند: گوش خانوم های دیگه رو نمیدونم دستم را روی دستش میگذارم، گرمای دستش تشویشم را کم می

 .تو هم نباید کاری باهاش داشته باشی ولی من برای راحتی میذارم بیرون

کنهو ناراحت میآرام گوشه صورتم را نوازش میدهد: اما راحتی تو من  ! 

شوم، من دالیل خودم را برای آزادی حجاب داشتمبه چشمانش خیره می . 

 .محمدیاسین مردم یک سری گرسنه جنسی نیستن که بخوان دایم هم دیگه رو دید بزنیم -

 .نگاه کن تو کشور های اروپایی کسی به تاپ و شلوارک زن غرببه حساسیت نداره

کشد، حسی که از انگشتانش ساطع میشود آرامش را به ازش وار میام نونوک انگشتش را روی گونه

شمکند: ما تو ایرانیم نه اروپا من به اطرافم نگاه میکنم و حساس میوجودم تزریق می . 

 ....اشت -

داردگیرم و محمدیاسین گامی به عقب بر میای که به در خورد حرفم را درز میبا صدای تقه . 

شوددختر چادری وارد اتاق میشود و یک در باز می . 

رودی آشنای دختر اخم هایم در هم فرو میبا دیدن چهره . 

آورم آن دختر را کجا دیده امکنم به خاطر نمیهرچه فکر می . 

انگیزدکالفگی نگاه محمدیاسین بعد دیدن دختر هم َشکم را بیشتر بر می . 

یام های تهدید آمیز وحید رو نشونم بده تا گوید: پدهد و میمحمدیاسین سالمی زیر لب به دختر می

 .گزارش بدهم
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گیرمکند، از نگاهش حس بدی مینگاه کنجکاو دختر سر تا پایم را لمس می . 

گوید: سالم شما باید آورد و میسپس با لبخندی که متضاد با نگاه پر خشمش است دستش را جلو می

 !شیدا خانوم باشید؟

کنمکنم، حس بدی از همان لمس دریافت مییبا نوک انگشتانم دستش را لمس م . 

بردخورد، دستش را با حالتی عصبی در موهایش فرو مینگاهم دوباره به محمدیاسین می . 

ی من زیبا هستم دختر خالهکند: سالم شیدا خانم دختر با صدایی رسا توجهم را به خودش جلب می

 .محمدیاسین

شود هزار تیر رسد و در سرم تحلیل میصدایش به گوشم میو همان ثانیه درست همان لحظه ای که 

رود، زیبا در دفتر محمدیاسین؟زهرآلود در قلبم فرو می ! 
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فشارمی شال بلندم را در میان پنجه هایم میدهم و پرهبزاق دهانم را قورت می . 

گذاردن میگویم و او یک پرونده روی میز محمدیاسیزیر لب چیزی شبیه سالم می . 

مزاحم شدم برای نشون دادن این پرونده - . 

تونستی به یک سرباز بدی تا جا بیاید میگوید: الزم نبود تا اینمحمدیاسین نگاهش به من است و می

 .بیاره

نشیندزند و بدون اینکه خم به ابرو بیاورد روی یکی از صندلی ها مینیش خندی می . 

کشماندازم و برایش خط و نشان میمینگاهی معنا دار به محمدیاسین  . 

گذارد: درباره یکی از زندانی هاست که متهم شماستزیبا پرونده توی دستش را روی میز می . 

کنمگوید: بذارید روی میز بعدا مطالعه میمحمدیاسین با لحنی سرد و جدی می . 

گوید: روی برگه اتفاقات امروز رو بنویسسپس رو به من می . 

کنم، عطر دستانش روی آن خودکار نشسته حتما خودکار طالیی که به دستم را داده را بو می بی اختیار

 .خودکار مخصوصش بود



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

چرخاند: بد موقع مزاحم شدم؟زیبا سرش را سمت من می ! 

نشیند: اینجا محیط کاره شیدا هم برای همین اومده بودمحمدیاسین پشت میز کارش می . 

را نمیدانم پای خشم از حضور زیبا بگذارم یا اتفاق چند لحظه پیشدستم کمی لرزش دارد، علتش  . 

دانم محمدیاسین یک توضیح به من بدهکار استفقط می . 

شود: کند و از روی صندلی بلند میبیند چادرش را مرتب میزیبا وقتی سردی رفتار محمدیاسین را می

 .پس وقتی مطالعه کردید دوباره سر میزنم فعال خداحافظ

کند و خودش را روی رفتن زیبا و بسته شدن در محمدیاسین  پرونده را با ناراحتی به کناری پرت میبا 

کشد: شیدامیز جلو می . 

گیرم: نوشتم چی شدهبرگه را به طرفش می ! 

کشد: باید بهت توضیح بدمگیرد ولی بدون آنکه آن را رها کند من را به سمت خودش میبرگه را می . 

دارهتوضیحی وجود ن - . 

 .ال اله اال هللا لجبازی نکن -

شنومخب می - . 

کند به مبل: بشین تا بگماشاره می . 

گوید: من فقط زیبا رو معرفی کردم به یکی از همکار هام نگاهی سرسری به روی برگه انداخته و: می

 .برای کار تو زندان

 .دست به سینه و متوقع نگاهش میکنم

 !خب همین؟ -

بشنوی؟ ماجرا مال خیلی وقته پیشهانتظار داری چی  - . 

گفتیباید بهم می - . 

آورد: تسلیمم خانم انقدر مهم نبود که بگمدستش را تسلیم وار باال می . 

اندازد: نیم ساعت دیگه پایان ساعت اداری و دلم میخواد با هم بریم مالقات سپس نگاهی به ساعت می

 .خاتون
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دیاسین کولر ماشینش را به سمتم می چرخاندشویم. محمسوار ماشین می . 

خوردباد خنک از الی شال نیمه به گردن لختم می . 

بندمدهم و چشمانم را میسرم را به صندلی تکیه می . 

آید: شیدا خانم هنوز که تو لکیصدای بستن کمربندش می . 

نگرممی ی خطا کار شدهکنم و به چشمانش که حاال شبیه یک پسر بچهسرم را بلند می . 

ی پنهان کاریت ازم نمیتونم بی درباره ماجرای مادرت سکوت کردم چون تو مقصر نبودی ولی درباره -

 .تفاوت بگذرم

کردم انقدر شوند: خب جدا فکر نمیکشند و لب هایش آویزان میابرو هایش هم دیگر را در آغوش می

 .مهم باشه

حرفش واقعا سنگین و حرص در بیار است: ای گیرم این کنم و جلوی دهانم میدستم را مشت می

ت قصد داشتن برات لقمه بگیرن و از قضا خیلی هم خاطر خواهته اومده همحمدیاسین دختری که خانواد

کردم مهم باشه؟گی فکر نمیشده همکارت حاال می  

کند: حق داری شمای درون چشمانش معصومانه تر نگاهم میپسر بچه . 

لوم شدی؟حاال چرا انقدر مظ -  

دهدگیرد، گرمای ساطع شده از دستش حس خوبی به وجودم میدستم را می . 

ای استدانستم قهر و دعوا کار بیهودهراستش وجود زیبا آن حوالی کمی برایم سخت بود ولی می . 

 .بریم اول خونه من یک دوش بگیرم بعد بریم بیمارستان -

شدن لب های من بود، خدا گویی با من سر لجبازی داشت یشان این بار نوبت آویزان با شنیدن اسم خانه

دادند که من به همراه محمدیاسین با مادرش مواجه شومکه امروز همه چیز در به دست هم می . 

 .محمدیاسین من فعال آمادگی دیدن مادرت رو ندارم -

دگزای که زبان را میای خام و رست نشدهشود، مانند قهوهنگاه محمدیاسین تلخ می . 

انتظار دارم ترکش های خشمش دامن من را بگیرد ولی برخالف تصورم آهی غمگین از سینه اش 

اندازدبیرون میپرد و نگاهش را به سمت پنجره می . 

ی خاتون ساکنممن چند روزه خونه - . 

چسبددروغ نبود اگر بگویم از تعجب ابروهایم را به فرق سرم می . 
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 !چرا؟ -

کند، که یعنی پرسیدن دارد؟ثارم مینگاهی سنگین و معنادار ن ! 

دونی من آدمی نیستم که از اشتباه دیگران بی تفاوت بگذرمخودت خوب می - . 
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دانستم برای سید محمد یاسین که شاید در ظاهر یک جا به جایی مکان ساده بود، ولی من خوب می

ای دارد رفتن و ر کدام از درختانش خاطرهرود و با هگفت، جانش برای آجر به آجر آن عمارت میمی

 .دل کندن از عمارت یعنی چه

ها پیش پدرش آن را بازسازی کرده و برای از عمارتی که پدر بزرگش آن را بنا گذاشته بود و سال

 .هرکدام از فرزندانش درختی کاشته بود

و حاال درختی تنومند  گفت، اصال اگر هر صبح درختش را که زمانی نهالی کوچک بودهمحمدیاسین می

شودنبیند روزش آغاز نمی . 

 .او خودش هم مانند درختان باغ عمارتشان ریشه در خاک آن خانه داشت و دل کندن برایش مشکل بود

را وادار به کندن کرده عجیب است حال چه میان او و مادرش گذشته که محمدیاسین ! 

شود،نگاهم به صورتش طوالنی می  

گود افتاده استزیر چشمانش کمی  . 

گذرد، حاال که خاتون اسیر تخت بیمارستان شده و نجمه همراه و پرستارش و میان از ذهنم می

محمدیاسین با مادرش شکراب چه کسی صبح به صبح جلوی این پسرک همیشه عزیز کرده صبحانه 

گذارد؟می ! 

پزد؟اش نهار خانگی میچه کسی برای ظهر اداره  

دوزمزند نگاهم را کنده و به جاده مییاستارت ماشین را که م   

کند و دست دیگرش را روی دنده گذاشتهمانند همیشه با یک دستش رانندگی می . 

کنی؟کار میمحمدیاسین برای نهار و شام چی - ! 
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کند: این آشپزخونه هست، صبحانه هم دستش را به سمت یک برگه روی داشبورد ماشین دراز می

کنمخودم درست می . 

د باید اعتراف کنم این آقای محترم که کنارت نشسته تو عمرش از نیمرو بیشتر پیشروی نکردههرچن . 

ی خودت در نیوفتیحاال به خاطر من با معده - ! 

 .شیدا فقط به خاطر تو نیست -

بخاطر اینکه غرورت خورد شده، صد بار خودم رو لعنت کردم که چرا حواسم به دل زنم نبوده و هنوز 

نامزدی مون نگذشته پاش کشیده شده به اینجور جایی چند روز از . 

 .ولی این وسط فقط غرور تو نیست 

من اون روز از کار مادرم مرده و زنده شدم، من خودم انقدر مردونگی و شعور دارم بفهمم با چه زنی 

کنمدارم ازدواج می ! 

 !که زنم دختره یا نه؟

ن سرک بکشهی زندگی ممادرم حق نداشت تو خصوصی ترین مسئله . 

گرفتمشدم و جلوی اون کار رو میکاش اون روز زودتر متوجه می . 

شومگذارم، متوجه باال رفتن ابرو هایش میدستم را روی دستش می . 

چرخد: چه عجب بانو یک باربرای ابراز محبت پیش قدم شدیدسرش به سمتم می !  

د: حاال انقدر لوس بازی در بیار پشیمون شودهم و کنج لبم بی اختیار کج مینفسم را محکم بیرون می

 .بشم

دهددست آزادش را به نشانه بستن زیپ روی دهانش حرکت می . 

خنددخندم و در جوابم او نیز با چشمانش میاز این حرکتش ریز می . 

شدیم و شاید روزی چند بار دیگر خنده هایش همانند گذشته ها نایاب نبودند و او هرگاه با هم مواجه می

کردآن لبخند های ناب خرجم می از . 

کشیدیپیشتر ها لبخندش همچون حالل اول هر ماه بود برای دیدنش باید روز ها انتظار می . 
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رویم، با باز شدن در اتاق محمدیاسین خیلی سریع دستانم را در پنجه های قوی و با هم به طبقه باال می

دهداش پناه میمردانه . 

شومعلت اینکه چرا دستانم را گرفته نمیابتدا متوجه  . 

شوداما با دیدن مادرش و لرزش خفیف شانه هایم دلم گرم حمایت های او می . 

 

کشدرود و تقریبا مرا هم همراه خودش میمحمدیاسین جلو می . 

گیرمایستم، به خاطر حال او وجود مرضیه را نادیده میمقابل خاتون می . 

آورد، حتی با آن نگاه زهر دار شمشیر را هم از رو بسته استبرو نمیاو هم از دیدن من خم به ا . 

 .محمدیاسین سالمی سرد به مادرش میدهد

امزند که یعنی متوجه ناراحتی تان شدهخاتون پلک می . 

 

گیریگوید: حاجی سایه تون سنگین شده از مادرت خبری نمیمرضیه رو به پسرش می . 

 

نبود که مقابل من به مادرش توهین کندشناختم مردی محمدیاسین را می . 

کندداند که در جمع سر صحبت را باز میاو هم این را می . 

 

نشیند: اهالی ویال انقدر من رو ناالیق کند و کنار تخت خاتون میمحمدیاسین زیر لب استغفار می

برنمی دونن که بدون مشورت با من و با کار های سرخود آبرو و اعتبار من رو زیر سوالمی . 

 .بهتر دیدم از ویال جدا بشم تا حرمت ها بیشتر شکسته نشه 

 

چرخاندی بیمارستان میکشد و سرش را به سمت پنجرهخاتون آهی می . 

 .من نزدیک نود سال سنمه. دیگه عمرم رو کردم آردم رو الک کردم و الکم رو آویختم -

اخواسته دست به همچین کاری زدمتو این مدت زندگی نخواستم دل کسی رو بشکنم ولی گویا ن . 

 .متوجه حرف هایش نمی شوم

دهد: مرضیه من مادر شوهر اندازد و ادامه میکشد، به مرضیه خانم نگاهی معنادار میباز هم آهی می

 .بدی برات نبودم هرچند تو و خواهرت در حقمون ظلم کردید
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شرطی که خودت دست سید رو تو دست ندازم به ی کینه ها و کدورت ها رو دور میمن آخر عمری همه

 .شیدا بذاری
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گوید: خاتون انشاهلل گیرد و با لحنی مهربان میکند دست مادربزرگش را میای مصنوعی میسید سرفه

 .سایه تون روی سر ما مستدام باشه

کنهنگران کینه و کدورت ها هم نباشید گذر زمان همه چیز رو حل می . 

طرفم چرخاند: مگه نه شیدا؟سرش را به  ! 

ی ورود آنقدر غرق در حضور مرضیه خانم شدم که حال و احوال خاتون را به آیم، لحظهبه خودم می

 .دست فراموشی سپردم

ایستمروم و باالی سرش میبه طرف تختش می . 

 .با آن پیراهن صورتی و روسری گلدار سفید شبیه مامان بزرگ خدابیامرزم شده است

شی میای برامون آش گیرم: خاتون جون انشاهلل زود سر پا میبرش را در میان پنجه میدستان ز

پزیمی  

ها و پلک زند، پای چشمانش کمی باد کرده و آثار گذر عمر بر روی گونهخاتون لبخندی کم جان می

 .هایم خط و خطوط انداخته

ای به دل ساله از کسی کینهگوید: من خیلی مرضیه با صدایی سرد و بی احساس رو به خاتون می

ی کینه و کدورت ها از بین رو در آغوش گرفتم و بهش شیر دادم همه ندارم، از روزی که محمدیاسین

 .رفت

خوامسالمه خیلی وقته از زندگی چیزی جز خوشبختی بچه هام نمی ۶۵منم  . 

نگرانی برای پسرم شده خالف اگه کاری کردم فقط برای خود سید بوده ولی انگار احترام به سنت ها و 

 .شرع و قانون

کند: از اینکه هنوز سر موضع گوید، سپس با لحنی کمی خشن اضافه میسید زیر لب نچ محکمی می

 .اشتباه موندید بیشتر ناراحتم

 .شما با اون کارتون نه تنها به شیدا بی احترامی کردید بلکه مردونگی من رو هم زیر سوال بردید
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ی دلسوزی مادرانه زندگی مو خراب  بین من و زنم شخصی بود حق نداشتید به بهونهاین مسئله کامال

 .کنید

داد آماده جر و بحث کردن است و حال خراب با دیدن رنگ سرخ صورت مرضیه خانم که نشان می

شه یک وقتیخوانم: سید آروم باش حال خاتون بد میخاتون با اخطار اسمش را می . 

نگرد سپس سرش را روی دستان خاتون می گذاردمی با شرمنده به خاتون  . 

 

با به صدا درآمدن در و ورود یاسمین و شوهرش و محمدیاسر جو متشنج آنجا جای خودش را به 

دهدفضایی شلوغ و پر هیاهو می . 

شویمآیند دور خاتون جمع میکمی بعد محمدحسین خان و همسرش می . 

کندسال پیش تعریف مییاسر خاطرات خنده داری از ماجرای نذری  . 

شود با دیدن جمعیت در اتاق با ناراحتی همان لحظه پرستاری جوان با قد و قامت ریز وارد اتاق می

مراقبت های ویژه اومده بخش دوباره حالش چه خبره؟! بیمار تازه از  جازند: وای ایندست به سینه می

 .بد میشه، لطفاً انقدر دور تختش رو شلوغ نکنید

کند تا هوای اتاق تازه شودرود، پرده را کنار زده و آن را باز میپنجره می به سمت . 

گیردکسی هشدار پرستار را جدی نمی . 

آورد سپس گوشی موبایلش را داخلش تنظیم کرده رو به همه زهرا از داخل کیفش منوپادش را در می

گوید: همه بریم توی قاب عکس بگیرممی . 

ایستیمهمه به ترتیب توی عکس می . 

آیدشود و صدای چلیک عکس میزند، بی اختیار اشک در چشمانم حلقه میخاتون لبخندی بی نظیر می . 
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 «خاتون مرد»

کنداین را محمدیاسین برای شیدا نوشته و ارسال می  . 

ی سورهدارد و با صدایی آرام نشیند، قرآن جیبی او را برمیسپس کنار جسم بی جان مادربزرگش می

خواندالرحمن را می . 
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ای احساس درد کند، در خواب، شب قبلش هم با همان صدای چقدر راحت جان داده بود، بدون آنکه ذره

 .نیمه جان برای سیدش شعری قدیمی خوانده بود

 

ی قدیمی زمان شاه خوانده بودبرایش از حافظ خواندو سعدی، چند بیتی هم از حمیرا خواننده . 

هایی روزها که جوان بود و سر پر سودایی داشت دور از چشم حاج صادق پدرش گاهی ترانهخاتون آن 

دادکردند را گوش میکه رادیو پخش می . 

 

 .بعد از خاطراتش با سید محمد یاسین پدر بزرگش گفت، همان که اسم محمدیاسین را از او گرفته بودند

بر بالینش حاضر شد دیگر  که محمدیاسین سپس قرص های قلبش را خورد و آرام دراز کشید و صبح

 .بیدار نشد که نشد

 

 

شودکشد که خانه باغ کوچک و دنج خاتون شلوغ میخیلی طول نمی . 

آینداول از همه محمدحسین و همسرش و دختران می . 

 .بعد مرضیه و خواهرش و دامادشان حاج فتاح

کنندآخر از همه محمدیاسر را خبر می . 

 

 .محمدیاسر

شود خاتونش را از دست داده باشدنمیباورش  . 

ای که خبر را شنید به گوش های خودش بی اعتماد شدلحظه . 

 .با عجله سوار ماشین شد و به خانه باغ آمد تا خودش از نزدیک همه چیز را ببیند

 

شودپا که به درون خانه باغ می گذارد، قلبش سنگین می . 

 .گویی یک کوه غم روی دلش گذاشته باشند

بیند یک کابوس باشدرود، دوست دارد هر چه میگام هایی لرزان جلو می با . 

شدمانند همان کابوس هایی که بعد بد مستی های شبانه نسیبش می . 
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 .همان مستی هایی که در روز های نوجوانی و جوانی جا گذاشته بود

 

ریزدفرو میرود، با دیدن لباس مشکی محمدحسین و محمدیاسین، قلبش در سینه جلو تر می . 

کندآن لحظه است که با تمام وجود یتیمی و بی کسی اش را حس می . 

 

اش را رها کرده کند به همین راحتی طفل دیوانهنگاهش در جمع میگردد، دنبال خاتون است! باور نمی

 .باشد

اش حاال تنها هم شده بودخواند، طفل دیوانههمیشه او را به این نام می . 

 

کندند، بدون لرزش بدون اشک بدون شیون تنها بغض میکمردانه بغض می . 

 

شودخورد، روی یک نفر زوم میدوباره مردمک نگاهش ناباورانه چرخ می . 

 

کند هزاران مار کبری همزمان قلبش را گزیدندحس می . 

گیردکشد و جلوی چشمانش را میخون در رگ هایش زبانه می . 

کنه؟گوید: این مردک اینجا چه غلطی میده میکند و با دندان چفت شدستش را مشت می ! 
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دارد، از مرگ خاتون هنوز یک روز نگذشته که سایه با گام هایی بلند به سمت حاج فتاح قدم بر می

ی پاک و امن خاتون وارد شده استمنحوس او در خانه . 

بودن و بزرگ فامیل بودن به  ها حضورش را همه جا تحمل کرده بود، به اسم حاج فتاحدر این سال

 .خودش اجازه هر کاری را می داد

خواهد گناهانش را در میان این خواهد خشمش را همچون طوفانی سهمگین بر سرش آوار کند، میمی

شودجمع فریاد بکشد و او را رسوا کند. ولی در میان راه بازویش توسط کسی اسیر می . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

بیندمیآورد محمدحسین را سرش را که باال می . 

 .مردی که بعد از سید برایش عزیزترین ها بود

 .مردی که به معنای واقعی برایش پدری خرج کرده بود

 !کجا راه کج کردی محمدیاسر؟ -

گوید: حاجی. با صدایی خشک، به خشکی یک کویر برهوت که سالهاست روی باران به خود ندیده می

ی پاک خاتون؟بینی پا گذاشته تو خونهمگه نمی !  

 !یادت رفته خاتون تحمل شنیدن اسمش رو نداره؟

کند: محمدحسین خونسرد درست مانند یک صخره امواج پر تالطم محمدیاسر را در میانه راه متوقف می

ن نواز بود؟! که اگه دشمنش در این حرمت نگه دار داداش یادت نرفته که همون خاتون چقدر مهمو

گفت بهش؟خونه رو میزد نه نمی  

زندریزد، روی زانو می ایستد و بلند نعره میسر درخود فرو میمحمدیا . 

 !چه زود خاتون تنها دارایی اش فعال ماضی به خود گرفته بود

کردحقیقت نبود خاتون به او دهن کجی می . 

 .محمدیاسین آنقدر آشفته حال است که متوجه آمدن برادر و خواهرانش نیست

ندخواهمچنان باالی تخت خاتون قرآن می . 

شد به سردخانه برده بودندخود خاتون را ساعتی می . 

کند، مانند روزی که پدرش رفته بود هر چه غم دارد در خودش نگه قراری میریزد نه بینه اشک می

داردمی . 

رسداش به خانه باغ میشیدا زودتر از خانواده . 

داند محمدیاسین امروز بیشتر از همیشه به او احتیاج داردمی . 

کندشنود بی اختیار بغض میشود، بوی عطر هل چای خاتون را که نمید خانه که میوار . 

اندی اقوام دور و نزدیک درون پذیرایی نسبتا بزرگ جمع شدههمه . 

کندیاسمین بدحال در آغوش علیرضا است و زیبا میان جمعیت چای و خرما پخش می . 

رودزهرا با دیدن شیدا به استقبال می . 

شودمان بدو ورود احساس غریبگی با جمع دارد ولی با دیدن زهرا کمی آرام میشیدا از ه . 

 سالم محمدیاسین کجاست؟ -

کند: نشسته تو اتاق خاتونزهرا به راهرو اشاره می ! 
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داند در این شرایط بهترین کار چیست؟شیدا نمی ! 

آغوش کشیدنش پیش گوشش آید و در حین به رسد، به طرفش میدر این لحظات یاسمین به داداش می

کند: داداش رو امروز تنها نذاریآرام زمزمه می ! 
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دهداش را نوازش میشود عطر خوش یاس بینیوارد اتاق که می . 

« گوید، این زن ستون یک خانه بود کاش از پیش این را قلبش می« خاتون برای مردن حیف بود،

 !فرزندانش نمی رفت

 

دارد، با صدایی آهسته به آهستگی وزش یک نسیم صبحگاهی پیش گوش بر می چند قدمی به جلو

گوید: باورم نمیشه خاتون رفته باشهمحمدیاسین می ! 

کندگردد، با دیدنش احساس آرامش میبه طرف شیدا بر می . 

اند، پای چشم های نگرد، موهای لختی که پریشان شدهشیدا با دقت اجزای صورت محمدیاسین را می

د افتاده و مردمک چشمانش به قایقی شبیه است که در دریایی از خون شنوار باشدگو . 

ی لباسش هم نامرتب استبرخالف همیشه یقه . 

شوددلش برای آشفتگی محمدیاسنش پر پر می . 

کندی محمد یاسین دراز میرود، دستش را به سمت یقهجلو تر می . 

گذاردتش را روی صورتش میکند و دسی تاخورده آن را صاف و مرتب میلبه . 

ی محمدیاسین را نوازش دهد، با شست گونهته ریش های زبرش پوست کف دستش را کمی قلقلک می

دهدمی . 

 .خاتون خیلی دوستت داشت -

گذشت، اومدم دیدنشیک روز که از محرمیت مون می . 

محمدیاسین با بقیه برام  برام چای هل و حاجی بادومی آورد، کنارم نشست و گفت: تو بین پسرام خاطر

 .فرق داره
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ندازه هم شوهرت خدا بیامرزمهم منو یاد محمدعلی می . 

سالشه هنوز هم عزیز دل خاتونه ۳۵با اینکه  . 

 .مبادا حواست به پسرم نباشه شیدا

 .آه من پیرزن پشتته اگه خم به ابروی سید بیاری

ه نه مثل محودیاسر یاغیگری بلدهرمحمدیاسین پسرم مظلومه، نه مثل محمدحسین دنبال حقش می . 

 .مراقبش باش شیدا نذار احساس تنهایی کنه مادر

نشیندی چشمش نم اشک میشود گوشهحرف هایش که تمام می . 

کشدکند سپس او را در آغوش میقبل آنکه اشکش فروریزد، محمدیاسین نم اشکش را پاک می . 

گذارداش میسرش را روی سینهکند و دستانش را دور کمر باریک شیدا حلقه می . 

کند کمی برای کند و او فرصت میبرد، نوازشش میشیدا دستانش را در میان موهای پر پشتش فرو می

 .سبکی دلش اشک بریزد

کند و باالخره محمدیاسین بعد یک شب بیداری حرکت آرام دستانش در میان خرمن موهای سید جادو می

رودان آغوشش به خوابی سبک فرو میبا چشمانی متورم از گریه در می . 
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کشداندازد و روی مبل راحتی دراز میکتش را یک گوشه می . 

کندفضای سرد و تاریک هال به او دهان کجی می . 

بی حوصله چشمانش را که از نگاه کردن بیش از حد به لپ تاپ شبیه یک کویر باران ندیده خشک شده 

بنددمی . 

سونامی جریان دارد، ذهنش مانند امواج خروشان و بی رحم دریا به این سو و آن سو در سرش اما 

خورندتکان می . 

کند، گویی با رفتن خاتون یک تنه همه کسش را از دست داده حاال از همیشه بیشتر احساس تنهایی می

 .است
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اثری از او در  کرد فراموشش کند بازتوانست مسبب این تنهایی ها را ببخشد، هرچه سعی مینمی

 .زندگیش بود

کشدصدای سوت کتری خط روی افکارش می . 

شودشود تا برای خودش یک قهوه فوری آمده کند که صدای پیغام گیر گوشی بلند میبلند می . 

 .سالم داداش یاسر شیدام، از محمدیاسین شنیدم چند روزه با معده تون قهر کردی

کنی که؟ر آپارتمانت در روی ما باز میامشب برات دلمه پختم، با شیرین میارم د ! 

 

 

داند از آمدنشان کالفه باشد یا نه؟! دوست ندارد حاال حاال ها آرامش و تنهایی اش دستخوش نمی

کندتغییرات شود و از طرفی سکوت سرد این خانه بیتاب ترش می . 

گذاردشود و برای مهمان هایش چای دم میبیخیال قهوه می . 

کندگیرد و آمدن شیدا را به او یادآوری میدیاسین را میی محمسپس شماره . 

گوید: پس باالخره کار خودش رو کرد؟لرزید میمحمدیاسین با صدایی که از خنده کمی می ! 

گویدمتعجب می : 

 !چی کار؟ -

 .اینکه بیاد اینجا -

 !شما هم بیا سید -

 حتما میام -

تمام این یک هفته در سکوت تاریک خانه سپری کند دستش را بهم میزند گویا قرار نبود امشب را مثل . 

تواند دروغ بگوید از آمدن شیدا راضی بود، حداقل در این دنیای خاکی کسانی بودند به خودش که نمی

 .که هوایش را داشته باشند

 

اندکند، یک هال کوچک و پذیرایی که با یک پله از هم جدا شدهالمپ های پذیرایی را روشن می . 

اش کفایت میکنداش تنها یک اتاق دارد و یک آشپزخانه زیادی کوچک، اما برای زندگی مجردیخانه . 

بر خالف اکثر پسر های مجرد، همیشه مرتب و منظم است و البته سر زدن های هفتگی نجمه برای 

اش بی  تاثیر نیستتمیر کردن خانه . 

کندود و در را باز میشبا به صدا در آمد آیفن از آشپزخانه کوچکش خارج می .  
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اندکند، شیدا و شیرین با یک قابله روحی در دستشان مقابل واحدش ایستادهدر را باز می .  

ی دور و بری هایش متفاوت لبخندی دندان نما روی لب هایشان نشسته است، این دختر واقعا با همه

 !است

 !سالم صاحب خونه مزاحم نباشیم؟ -

آورد: من و به زور آوردن آقا یاسراز پشت شیدا بیرون می شیرین سرش . 

گوید: بفرمایید مراحم هستیدزند و مییاسر لبخندی به شیطنت شان می . 

گوید: دیدی بهت گفتم ناراحت نمیشه کدوم پسری از دهد و رو به شیدا میشیرین ابرو هایش را باال می

  حضور دو تا دختر محترم مثل ما دلخور میشه؟

خواهد کلفتی بار شیرین کند که با دیدن لبخند روی لب هاش و لپ گردد و میمسیر نصفه رفته را برمی

 .های تپلی که بخاطر سردی هوا گل انداخته بودند نظر عوض میشود

خواهد او را برنجاند، هرچند آن اوایل قصد سر به سر شیرین دختر دوست داشتنی است، دلش نمی

 .گذاشتن او را داشت

 .بفرمایید بشینید گفتم محمدیاسین هم بیاد -

 .برق نگاه شیدا نشان از رضایت اوست

ترسیدم ازش بخوام بیادراستش من می - . 

 این بار نوبت یاسر است که تعجب کند: از چی؟! شما و سید که این حرفها رو ندارید؟

کرد از ز برام درد دل میگوید: امرودر حین در آوردن پانچ مشکی رنگش و گذاشتن آن روی کاناپه می

ی زیادش ترسیدم خسته باشه و بخاطر من نتونه نه بیارهدلتنگی هاش برای خاتون گفت و مشغله . 

 

کند تا سکوت خانه بشکند: خب خیالتون جمع باشه من و سید از این محمدیاسر تلویزیون را روشن می

گفتتعارف ها ندارم اگه خسته بود به من می . 

 

آوردل آسوده شال و مانتوی پشمی که به تن دارد را در میشیرین با خیا . 
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کشدیک پیراهن مردانه گشاد پوشیده و ساپورتی که چاقی پاهایش را به رخ می . 

گیردنشیند ولی خیلی زود نگاه میای روی اندامش مینگاه محمدیاسر برای لحظه . 

 

نگه دارددهد همان شال نصف و نیمه را روی سرش شیدا ولی ترجیح می . 

ی محمدیاسین است و قرار است حاال حاال ها با یاسر چشم در چشم باشد، دلش باالخره عروس خانواده

اش گمان بد کنندخواهد دربارهنمی . 
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شودبا آمدن محمدیاسین اولین جمع دوستانه بینشان تشکیل می . 

 

غیرت و تعصبات بی جا نداردشیدا از اینکه محمدیاسین با وجود عقاید مذهبی هرگز  . 

 

 .وقتی که گفت تصمیم دارد برای محمدیاسر شام ببرد انتظار داشت مردش کمی حسادت به خرج بدهد

 .ولی در عوض از محبت او نسبت به اقوامش احساس رضایت کرد و از او تشکر بابت به فکر بودنش

شودشیدا وارد آشپزخانه کوچک آپارتمان می . 

 

کوچک بسیار مرتب و منظم چیده شده استبا وجود اندازه  . 

 .دلمه ها را درون بشقاب چید

 

گذاردی کمک دو برادر را تنها میشیرین به بهانه . 

گوید: وای شیدا این محمدیاسر چقدر بچه مثبته با ورود به آشپزخانه و دیدن شیدا با صدایی آرام می

ش یک لک گرد و خاک پیدا نمیشهآخه، کل خونه . 

یسه کن با اتاق من که بازار شام استحاال مقا . 
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ی کند تا از آبچکان ظریف دیگر بردارد که از گوشهزند، سپس دست دراز میشیدا لبخندی محوی می

بیندچشم مچ نگاه طوالنی شیرین را به محمدیاسر می . 

 

گاه خورد: هیکلش رو نهای چاقش موقع حرف زدن تکان میشیرین به طرف خواهش برمیگردد، گونه

 .آبجی چقدر توپه انگار خدا سالها رو خلقت این بشر وقت گذاشته

 .سپس کنار شیدا می رود: البته آقا سید هم خوبه ها ولی این محمدیاسر یک چیز دیگه است

کند: تو رو نیاوردم هیز بازی زند، سپس در نوشابه را هم باز میای به پهلویش میشیدا با آرنج ضربه

 .در بیاری دختر

خندد: خلقت خدا رو نگاه یکی مثل محمدیاسر خوش هیکل یکیم مثل من چربی ین نخودی میشیر

 .متحرک

 

 

ی اینا که خلقت خدا نیست یکیم مثل من با ورزش خودش اندامش رو میگوید: همه شیدا با دلخوری

 .ساخته

 .تو هم جای هیز بازی روی این کار کن بلکه آبش کنی

 .با دست روی شکمش ضربه میزند
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شن، انقدر خوردند: بعضیا نباید رژیم بگیرن، حیف میبا شنیدن صدای محمدیاسر هر دو تکانی می

 .خوبن که باید ازشون زیاد داشته باشی

خورندزند، آنچنان که گونه های چاق و تپلش تکان میشیرین لبخندی دندان نما می . 
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کنم آقا یاسرمیسپس با ذوق میگوید: وای منم همین فکر رو  . 

 !سپس برای باز کردن سر صحبت میگوید: خب شما محمدیاسر راحت تری خطاب بشی یا آقا یاسر؟

ی دهد، گویی این دختر شیطان و خوش زبان شباهتی به شیرین وحشت زدهیاسر ابرو هایش را باال می

 .آن شب ندارد

 .من یا یاسر راحت ترم، شما هرجور دوست داری بگو -

ون توجه به آن دو ظرف غذا را به پذیرایی میبردشیدا بد . 

شود: این ش جلب شیدا میای توجهشود.با برخورد ظرف به میز شیشهمحمدیاسین متوجه آمدنش نمی

 .دو تا کجا رفتن؟! اومدن و کمکت کنن مثال ها

چیند: گرم صحبت شدنظرف ها را می . 

گوید: محمدیاسر خیلی تنهاست کند میگاه میکشد و در حالی که به آشپزخانه نمحمدیاسین آهی می

 .خیلی

کند؟شود که چرا محمدیاسر در عمارت پیش بقیه زندگی نمیشیدا کنجکاو می ! 

 

البته حدس هایی درباره این موضوع زده بود، نگاه های خصمانه علیرضا داماد خانواده از پیش چشم 

 .کسی دور نمانده بود

عمارت قهر کرده؟محمدیاسین داداش یاسر چرا از  - ! 

اندازد: محمدیاسر از نوجوانی رفتارش با اعضای خانواده محمدیاسین نیم نگاهی به آشپزخانه می

 .مخصوصا حاج خانم عوض شد

دونم چی باعث شد ولی رابطه اش با خانواده و مخصوصا خاله زکیه و بچه هاش تغییر کردنمی . 

بعد تبدیل به دشمن شماره یک هم شدنعلیرضا بهترین دوستش بود ولی از همون موقع به  . 

 ...این دشمنی با خواستگاری علیرضا از یاسمین بدتر شد
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 .ظاهراً بخاطر سن و سال یاسمین راضی نبود زن علیرضا بشه ولی در باطن مسئله دیگه ای بود
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اینکه برادرم از چی داره من با اینکه حکم برادر و بزرگتر محمدیاسر رو دارم نتونستم هیچ وقت علت 

بره رو بفهممرنج می . 

کند، هرچند قبل مرگ خاتون پاسخ خیلی از سواالتش را گرفته بود ولی باز کشد و سکوت میآهی می

 ..هم مجهوالت زیادی در ذهنش بود

 .علت غم نهفته در نگاه مرضیه، تفاوت سنی زیادش با یاسمین و البته حسرت های پدرش قبل مرگ

وجود اینکه تصمیم دارد فاصله خودش را با شیرین حفظ کند، تا مبادا ناخواسته به او آسیبی  یاسر با

شودبرساند و موجب ناراحتی و کدورت بین سید و شیدا شود، باز هم حریف زبان دخترک نمی . 

با  شود در آشپزخانه ایستاده و دارد درباره خودشای میبیند چند دقیقهطوری که به خودش آمده و می

کندشیرین صحبت می . 

کردندهیچ وقت از دختران چاق خوشش نمی آمده و توجهم را به هیچ وجه جلب نمی . 

شود اولین باری است که شیرین اصال برایش مانند دختران دیگر جاذبه جنسی ندارد و تنها متوجه می

کندآرامش و حس مثبت است، که از او دریافت می . 

ی دارد شیرین را به چشم یک رفیق ببیندپیش خودش اندیشید چه اشکال . 

تواند شیرین را به عنوان یک دوست قبول کنداو که برای تامین نیاز های غریزی خود حنا را دارد می . 

کند، ممکن است دخترک از رفتار های محبت آمیزی که اما نگاه درخشان شیرین نظرش را عوض می

 .دارد برداشت اشتباهی بکند

رفتی تو فکر؟چی شد یاسر  - ! 

گوید: هیچ! من برم پیش سیدنگرد و کمی جدی تر و سرد تر قبل میبه شیرین می . 

خوابدبا رفتن یاسر پوف شیرین مانند کیک می . 

گوید: وای این پسره اصال تعادل روانی ندارهدر دل می ! 

زنهیک بار نخ میده و میاد جلو یک بارم اینجوری پسم می . 
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زند: کند و زیر گوشش پچ مینشینند و محمدیاسین خودش را به شیدا نزدیک میسر سفره می دور هم

 !این دستپخت خودته خانوم؟
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دهد: بله دستپخت من نابه هر وقتی شیدا سرش را با لوندش زیر گوش محمدیاسین برده و پاسخ می

 .دست به آشپزی نمی برم

شودو رو میاز برخورد گرمی نفس هایش با گردنش دلش زیر  . 

 .این روز ها کنترل احساساتش از دستش در رفته است

گوید: بفرمایید داداش سیدگذارد و به محمدیاسین میشیرین ظرفی مقابلشان می . 

داند میانه خوبی با دلمه نداردنگرد، خوب میدهد و به برادرش میمحمد یاسر ابروهایش را باال می . 

گویند: راستش من میانه زند و رو به دختر ها با نگاه منتظر میمحمدیاسین چشمکی به محمدیاسر می

خورمخاطر شیدا خانم میخوبی با دلمه ندارم یک مقدار به . 

خندند و منتظر می ماننددختر ها ریز می . 

ی خاص ترشی کند، برای اولین بار است مزهدارند، کمی غذا را مزه مزه میمحمدیاسین یک لقمه بر می

کندرا کنار هم تجربه میو شیرینی  . 

گوید: خب حاج آقا نظرتشیدا با لبخند می  

گذارد: باید به حاج خانم بگم یک تجدید نظری درباره غذهای لقمه دوم را با ولع درون دهانش می

 .شیرین بکنه

محمدیاسر هم به صرافت می افتد تا لقمه ای از دلمه بردارد، ولع سید در خوردن او را نیز به هوس 

داختهان . 

زند: آقا سید شماره دو شما نمیخورد؟شیرین با ذوق کودکانه ای کنار گوشش پچ می ! 

نگرد، زاللی خاص چشمانش و صورت با نمکش جذابیت خاصی به او محمدیاسر به چشمان شیرین می

دهدمی . 

گیرد: بهتره شروع کنیمی مصنوعی شیدا از شیرین نگاه میبا سرفه . 

کنمگوید: وگرنه من بهتون رحم نمیف ظرف غذایش را خالی کرده است که میمحمدیاسین تقریباً نص . 

 .سید داری کم کم شبیه این بازاری های چاق و شکم گنده میشید -

گوید: من عاشق مرد شکم دارم، اصال مرده و گذارد و میشیدا دستش را روی شکم محمدیاسین می

 .شکمش

شوهر ندیدهکند: وای دختر شیرین صورتش را جمع می . 

شودی شان بلند میصدای خنده . 

 

کننددهند، شیدا و شیرین هم سفره را جمع میهر دو برادر بعد غذا روی کاناپه لم می . 
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زند: این دو تا چرا اصال تعارف نزدن که ظرف ها رو بشورن؟شیرین با تعجب پیش گوش شیدا پچ می  

اندازد: چی بگم شیرین جون؟ میشیدا در حین پوشیدن دستکش های پالستیکی شانه باال  

 .این مادرشون خیلی مرد ساالره، یادشون نداده مردم باید توی کار خونه کمک کنه

اندازد، این تفاوت فرهنگی بین شیدا و محمدیاسین او را هم نگران کردهشیرین ابرو هایش را باال می . 

ا برو کمک شیدا بکن اولین ظرف گوید: داداش شمرود و رو به محمدیاسین میبه طرف پذیرایی می

 .مشترک تون رو بشورید

شوندیاسر و شیدا هر دو از صراحت شیرین متعجب می . 

شود: به روی چشم خواهر زن جاناما محمدیاسین لبخندی در جوابش میزند و از روی کاناپه بلند می . 

نزدهکشد بگوید تا به حال دست به سیاه و سفید رود، خجالت میبه طرف شیدا می . 

 .مادرشان بارها تاکید کرده بود جای مرد در آشپزخانه نیست و انجام کارهای خانه برای مرد افت دارد

هرچند خودش پی به اشتباه بودن این حرف برده بود ولی فرهنگ مرد ساالری در رفتارش نهادینه شده 

 .بود

ایستد: خب من چی کار کنم؟کنار شیدا می ! 

خوادگوید: چهارتا بشقاب و یک قابلمه کوچک کمک نمیبشقاب ها میشیدا در حین کف مال کردن  . 

 .بنظرم شیرین شما رو فرستاده که مثال با هم تنها بشیم

شود: پس من برات چای بریزم تا بیکار محمدیاسین  چند استکان برداشته و مشغول ریختن چای می

 .نمونم

 .درباره اتفاقات چند روز پیش -

پرد: نکنه باز مزاحمت برات ایجاد کرده؟رفش میبا نگرانی به میان ح ! 

اند و نگرد، ابرو های کشیده و بلندش هم دیگر را در آغوش کشیدهبه چشمان خشمگین مردش می

انددندان هایش چفت هم شده . 

 .نه نگران نباشید، نه خبری از تهدیده نه تعقیب -

دیگر مردش را زیر نظر بگیرد کند یک بارشود، فرصت میمتوجه باز شدن عضالت صورتش می . 

پوشد و موهایش را که ساده کوتاه ای و شلوار پارچه ای به تن دارد، همیشه کت میپیراهن ساده سرمه

زندکرده رو به باال شانه می  

 

1/15 
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نشیند، محمدیاسین کند و روی صندلی پشت اپن میشیدا بعد از آبکشی ظرف ها دستانش را پاک می

خواستی ایستد: نگفتی خانم چی درباره اتفاقات اخیر میریزد و کنارش میدشان چای میبرای خو

 !بگی؟

 !درباره تهدید های وحید -

شودصورت محمدیاسین از شنیدن اسم وحید در هم جمع می . 

 !ابرو هایش بهم نزدیک شده و فکش را صفت میکند: بازم کاری کرده؟

خوام بدونم سر چی داره منو تو رو تهدید دهد: نه ولی میمیشود. سر تکان شیدا متوجه خشم او می

کنه؟می  

آورد، دلش هوای عطر چای شود، استکان چایش را نزدیک بینی میصورت محمدیاسین کمی باز می

 .های خاتون را دارد

کندشیدا منتظر نگاهش می . 

کامال سری و محرمانه است ی اون اتفاقات نباید توضیحی بهت بدم، چونگوید: دربارهمحمدیاسین می . 

گوید: نگو که به من اعتماد نداری؟گذارد و میدستانش را روی بازوی محمدیاسین می شیدا ! 

گوید: حرفشم دهد ولی با لحنی جدی میگیرد و نوازش میشود، دست شیدا را میمحمدیاسین سخت می

 . نزن دختر

ا از خودش دور کند: محمدیاسین من حق دارم خواهد خشم رکشد، میشیدا دستی روی پیشانی اش می

شم؟به عنوان یه آدم بدونم چرا دارم تهدید می ! 

خواناون عوضی ها کین از من چی می ! 

 

گوید، میان گفتن و نگفتن مردد استمحمدیاسین زیر لب نچی می . 

هدفشون منمگوید: نمیتونم حرفی بزنم، فقط بدون دنبال تو نیستن عزیزم با این حال سر بسته می . 

کشد و بی حرف از آشپزخانه خارج دهد، استکان چایش را آب میشیدا نفسش را با کالفگی بیرون می

شودمی . 

تواند نسبت به بی اعتمادی محمدیاسین بی تفاوت باشدنمی . 

 .در هر صورت مکالمه اخیرشان برایش گران تمام شده بود
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بردذیرایی میریزد و به پمحمدیاسین دو استکان چای دیگر می . 

 .سر شیرین و یاسر هر دو در گوشی موبایل است

یاسر مشغول چت کردن با حنا برای آوردنش به خانه و شیرین مشغول صحبت درباره یاسر با دوستش 

 !صبا

 .شیدا بعد خوردن چای به شیرین میگوید: لباس بپوش بریم دیر وقته

شیدا جان تازه سر شبهگوید: کجا یاسر گوشی موبایل را کنار گذاشته و می . 

شیدا در حین سر کردن شال، نگاهی دلخور به محمدیاسین می اندازد: نه دیگه دیر وقته شیرین هم 

 .همراهم اومده مامان و بابا ناراحت میشن دیر بریم

کند: خب حق دارید، خیلی ممنون که اومدی شیدایاسر بیشتر اصرار نمی  . 

ه شدهمحمدیاسین در اثر رفتار شیدا کالف . 

گوید: میرسونم دیر وقتهدارد و رو به شیدا میسوییچ ماشینش را برمی . 

نگرد: حرف نباشه گیرد و در چشمانش میمچ دستش را می شیدا میخواهد امتناع کند که محمدیاسین

 !همراهم بیا ضعیفه

کنند و می خندندشیرین و یاسر همزمان بهم نگاه می . 

شوندمحمدیاسین و شیرین سوار دویست و شش محمدیاسین میشیدا تسلیم شده همراه  . 

خودش پراید شیدا را برایش ببرد شود فردا محمدیاسینقرار می . 

انددر طول راه هر سه سکوت کرده . 

خواهد پیاده شود که بازویش اسیر پنجه های نیرومند شود، شیدا هم میجلوی در خانه شیرین پیاده می

ین حرف دارم باهاتشود: بشمحمدیاسین می . 

دهدبدون بردن اسمی از سبحان سر بسته توضیحی به شیدا می . 

کنی گوید: شیدا هر اتفاقی چه کوچک چه بزرگ افتا منو خبر میسپس دست شیدا را محکم فشرده و می

 !فهمیدی؟

ده ی زبر محمدیاسین از ماشین پیاشیدا سری به نشانه تایید تکان میدهد، سپس بعد بوسیدن گونه

شودمی . 

کند و به سرعت به خانه باز شود، مشتش را جمع میاش دلخور میمحمدیاسین از احساسات بی جنبه

گردندمی . 

ی که در نبود خاتون عجیب سوت و کور شده بودخانه . 

۲/۱۵  
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گذاردبعد از یک ماه باالخره پا به عمارت می . 

کشید، ولی از آدم هایش دلگیر بودنبود اگر بگوید دلش برای این عمارت پر میدروغ  . 

گذارد و عطر درختان شکوفه زده را استشمام پایش را که روی برگ های خشکیده درون حیاط می

گیردکند جانی دوباره میمی . 

کند خودش هم مانند این درختان در این عمارت ریشه داردحس می . 

زندهسته بدون هیچ عجله ای در حیاط دلباز خانه ویال چرخ میبا گام هایی آ . 

گوید: مشتی باغبانی که ماهانه برای رسیدگی به باغچه می آمد با دیدنش دست روی چشم گذاشته و می

 .سالم علیک سید

 با مهربانی جوابش را میدهد: علیک سالم مشتی نهال تازه آوردی؟

ت درخت کاری، خدا بیامرزه مادر بزرگتون رو خونه اون هم مشتی پاسخ میدهد: نوروز نزدیکه و وق

 .باید میرفتم که نشد

گوید: مشتی قرار ماهانه اونجا سر جاشه، هر وقت خواستی بری بگو بهت کلید بدم محمدیاسین می

 .مبادا باغ خاتون بعد نبودش خراب بشه

رودگیرد، به سمت خانه میدلش از یادآوری نبود خاتون می . 

و دختر محمدحسین وسط پذیرایی مشغول تماشای تلویزیون هستند یاسمین . 

پرندبا باز شدن صدای در هر دو ذوق زده از حضور محمدیاسین از جا می . 

آید: داداش یاسمین یک پیراهن بلند مشکی با گل های طالیی به تن دارد، با ذوق به استقبال برادرش می

 !سید برگشتی خونه؟
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رود: وای عمو جون چقدر خوبه برگشتی. دلمون برات ه آغوش عمویش میزهره هم با خوشحالی ب

 .یک ذره شده بود

زهره دختر احساساتی و مهربانی بود و نسبت به زهرا شیطنت بیشتری داشت، از طرفی زهرا درست 

کردشبیه زن برادرش زینب جدی و خانمانه تر رفتا می . 

 !حاج خانم کجاست دخترا؟ -

ی مادر تو اتاق خودشونن عموکند: ملکهی باال اشاره میزند و به طبقهمی زهره با خنده چشمکی . 

اومد بیرونکند: از وقتی تو رفتی کمتر مییاسمین حرف زهره را تکمیل می . 

داردبوسد و به طرف پله ها قدم بر میمحمدیاسین پیشانی زهره را می . 

شبی که شما نبودی یک چشمش اشک بود یک  گوید: داداش مامان هرقبل اینکه باال برود یاسمین می

 .چشمش خون،  تو رو خدا بابت اون اتفاق دعواش نکنید

دهد: نگران نباش خواهر من، کی بهم بی محمدیاسین برآشفته از حرف یاسمین ابرو بهم پیوند می

 .احترامی یاد داده که بخوام انجامش بدم؟ اونم بی احترامی به والدین

دین و مذهب حالیمه میدونم نباید به مادرم کمتر از اف بگم اون وقت بیام به خاطر خونم، من قرآن می

اش کنم؟اشتباهش مواخذه  

گوید: ببخشید داداش سید من یکم نگرانم فقطیاسمین سر به زیر می . 

گوید: نترس آبجی قراره فقط با هم یکم پاشد و میمحمدیاسین لبخندی اطمینان بخش به رویش می

شته حرف بزنیمدرباره گذ . 

داردخانم قدم بر میشود، بی توجه به او به سمت اتاق حاجیاسمین متوجه حرفم نمی . 

مادرش چیست؟داند علت بعضی از رفتار های حاال دیگر می ! 

زندبا رسیدن به اتاق چند تقه به در می . 

 

۳/۱۵  
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ی احساساتش غلبه میکندشود، باز دلتنگی بر همهمیخانم که وارد اتاق حاج . 

توانست همان بازپرس جدی و با ابهت داداگاه باشد همانی کاش در مواجهه با اعضای خانواده هم می

داد نه با احساسشکه با عقلش حکم می . 

ی در برابر مادر خطا کارش نرم و لطیف بوداما چه میتوان کرد که دل بی جنبه . 

 

کشدگذارد نفس عمیقی میون اتاق مادرش میپا که در . 

 .عطر گالب همیشه در این اتاق جاری بود

 

فرستد، یاسین را مرضیه با دیدن چهره الغر و زرد محمدیاسین برای هزارمین بار به خودش لعنت می

ی فرزندانش دوست داشت حتی یاسمینسوای همه ! 

کردائل کاری فشار زیادی را تحمل میمحمدیاسین در اثر داغ خاتون و دوری از خانه و مس . 

 .الغر و زرد شده بود و پای چشمانش گود افتاده بود

اندیشد، این صورت پسر تازه داماد من نیستمرضیه با خود می . 

رود: پسرم چقدر الغر شدیکشد و چند قدمی جلو میآهی می ! 

کشدکند و او را در آغوش میسپس دستش را دور کمرش حلقه می . 

نگرد، به زیبایی که دست خوش گذر زمان شده ی مرضیه مییاسین به چهره زیبا ولی سالخورده محمد

 .بود

چشم های کشیده مشکی، ابرو های زیبایی که مدتی بود با تاتو جاهای خالیش را پر کرده بودند و 

 .صورت استخوانی با گونه های گرد

بش و چشمان غمگینمادرش زنگ زیبایی بود با همان چین و چروکهای کنار ل . 

 ...حاج خانم خاتون قبل مرگش -

پرد: قبل مرگش چی؟کند، رنگ از رخ حاج خانم میمکث می ! 

کند: ال اله اال هللامحمدیاسین زیر لب زمزمه می . 

 !نترس مادر اون چیزی که یک عمره ازش واهمه داری من خبر دارم چیه

نشینددهد و روی صندلی چوب متحرکش میافتد، آب دهانش را قورت میدست مرضیه به لرزش می . 
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شود: من پسر مونس و پدرم محمدیاسین مقابل پای مادرش روی زانو نشسته و در چشمانش خیره می

 !درسته؟

چکد، عادت ندارد مقابل کسی گریه کند ولی پسرش این روزها قطره اشک سمجی روی صورتش می

 .زیاد اشکش را در آورده بود

م از زبون خاتون در رفتوقتی نوجوان بود - . 

 .اما هیچوقت برام مهم نبود که پسر شما نیستم، هیچ وقت هم به روتون نیاوردم

لرزد، کاش محمدیاسین ادامه ندهد، کاش آن خاطرات تلخ گذشته زنده نشودی مرضیه میچانه . 

 !چرا هیچ وقت چیزی نپرسیدی؟ -

 

دخترش شیرینوقتی نوجوان بودم بی اجازه خاتون رفتم اتاق  - . 

 .قاطی عکس های قدیمی عکس مونس رو دیدم کنار عکس محمدحسین با شکم باد کرده

 .شباهت من و مونس غیر قابل انکار بود

از خاتون سوال کردم، اولش طفره رفت ولی در آخر گفت که منم مثل یاسر چند ماه بعد تولدم مادرم رو 

 .از دست میدم و شما بهم شیر میدید
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شود، گویا در و دیوار های اتاقش قصد دارند او را ببلعندمرضیه بر آشفته می . 

سال  ۳۵خوای از منی که گوید: برای چی االن گفتی؟! نکنه بخاطر اون دختره میرو به محمدیاسین می

 !تر و خشکت کردم بگذری؟

گوید: اینجوری منو برد و با ناراحتی میدهانش فرو می شوند، لبش را به داخلاخم هایش گره کور می

 شناختی؟
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کند، کند و طول و عرض اتاق را طی میشود، پشتش را به مرضیه میاز روی زانو هایش بلند می

 .دلشوره و نگرانی از رفتار هایش مشخص است

 .علت گفتن این حرف وصیت دم آخر خاتون بود -

شود، به حرف هایی که برای شنیدنشان پا به ای مادرش خیره میسرش را باال میگرید و به چشم ه

 .عمارت گذاشته است

 ...خاتون ازم خواست حاللش کنید و -

داند چگونه در برابر محمدیاسین که رساند، نمیکند همین مکث نگرانی مرضیه را به اوج میمکث می

بگویدحاال درست شبیه پدرش محمدعلی شده بود بیاستد و از گذشته ها  . 

گفت علت اینکه شما انقدر روی دوشیزگی شیدا و یاسمین حساسیت داشتید، غفلت اونه گفت ازت  -

 .بخوام حاللش کنی

گذارد، اتفاقات آن روز ها از مقابل چشمانش کشد و. دستش را روی صورتش میمرضیه آهی عمیق می

گذردمی . 

مواخذه نکند، لحنی جدی به خود میگیرد، لحظه ای محمدیاسین با وجود اینکه قول داده بود مادرش را 

 .فراموش میکند یک پسر است در برابر مادرش

شود که به دنبال حقیقت استبازپرس جدی و بی رحمی می . 

خوام علت پشت این حرف های خاتون رو بدونم مادرمن می - . 

 !چی باعث شده خاتون اینجوری صحبت کنه؟

ب بازپرس؟کنی جناداری منو بازجویی می -  

گوید: رود و با لحنی به مراتب مالیم تر میآید، کمی عقب تر میعضالت صورتش از انقباض در می

کرده؟میتونم بپرسم چی تو گذشته شما و خاتون وجود داشته که خاتون بخاطرش احساس دین می ! 

 .یکجا بشین تا برات بگم -

نشینددرش قرار دارد میمحمدیاسین روی مبلی که کنار پنجره و مقابل صندلی ما . 

کند به توضیح اتفاقات گذشتهبندد و شروع میمرضیه چشمانش را می . 

های پدربزرگت بودپدرم حاج صادق محمودیان، کارگر حجره . 

شناختنش و آبرو و حیثیت براش خیلی اهمیت داشتبا وجود اینکه یک کارگر ساده بود تو بازار می . 

کردی بودو زود حرف مردم رو باور میپدرم مرد تند و تیز و دهن بین . 

ماجرا از وقتی شروع شد که محمدیاسین خان پدربزرگت به سفر حج رفت و وقتی برگشت پدرم و 

ی اهل بازار برای ولیمه دعوت کرد عمارتشهمه . 
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ساله بودم و درست شبیه شیدا همسر تو سر پر سودایی داشتم ۱۶یک دختر  . 

اون روزا که دخترا سرشون گرم هنر خونه داری بود من دور چشم پدرم به کالس زبان های خارجه 

رفتممی . 

دادمدیدم پای رادیو آهنگ حمیرا و مهستی گوش میوقتی چشم بابا رو دور می . 

بافتمرفتن به سینما و تئاتر و مهمانی های آنچنانی رو می پای دار قالی به جای بافتن فرش رویای . 

ی پدربزرگت بوددفعه اولی که محمدعلی پدرت رو دیدم دلم توی همون مهمونی ولیمه  . 

ای یک جوان رشید و زیبا، تحصیل کرده و دنیا دیده، برخالف پدرم که همیشه پیراهن شلوار پارچه

ای اون روزگار کت و شلوار و کراواتش به راه بودپوشید، محمد علی مثل اکثر جوان همی . 

زندلبخندی نرم و ملیح از یادآوری آن خاطرات می . 

ای دوباره زدم تا محمدعلی رو به بهونهتو همون دیدار اول دلم براش لرزید. به هر آب و آتیش می -

 .ببینم

پارچه فروشی باباتاز بردن نهار خونگی برای آقام تو بازار تا خرید های الکی از   . 

 .اما اون مغرور تر از اون بود که بهم توجه نشون بده

علی تحصیالت کرد. مخصوصا اینکه از حاجی بابا شنفته بودم محمدهمین غرورش بیشتر مجذوبم می

 .دانشگاهی داره و زبان خارجه بلده

 .انقدر از محمدعلی بی محلی دیدم که سودای عشقش از سرم افتاد

ک روز توی راه خونه به بازار چندتا جوان الت و بی سرپا که مست و الیعقل بودن جلوی تا اینکه ی

 .راهم رو گرفتن

خواستم بهم تعرض کنند، که به صورت اتفاقی صدای داد و فریاد های من به گوش محمدعلی که می

 .اون حوالی بود رسید
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 .سریع خودش رو بهم رسوند و ازم دفاع کرد 

اکستر عشقم دوباره شعله ور شد، این بار هم با شدت بیشتریاون روز آتش زیر خ . 

 .مثل دیوانه ها شده بودم دائم گریه میکردم و دنبال بهونه ای برای دیدنش بودم

ی کوچکت شیرین به دستش برسونهحتی چند باری نامه نوشتم و دادم عمه . 

 .اما دریغ از کوچک ترین جوابی

ی پدرم رو زد و با یک حلقه اومد سراغ دختر ون در خونهچند ماهی بعد یک روز زمستونی خات

ی محمودیانبزرگه . 

ی ما غوغایی به پا شد، پسر ارشد خانواده حسینی منفرد اومده بود خواستگاری دختر حاج تو خونه

 .صادق

 .خیلی خوشحال بودم ولی جرأت نداشتم به روی خودم بیارم

آمد، اول خاتون و خواهرش اومدن بعد حاجی  بزرگتر ها شروع کردن به صحبت کردن و رفت و

 .محمدیاسین و بقیه اعضای خانواده

آورد ایران برای اون روزا محمدعلی برای آوردن پارچه رفته بود فرنگ، حاجی از آلمان پارچه می

 .فروش محمدعلی هم رفته بود پی کارهای واردات پارچه

ر نتیجه نبود محمدعلی انقدری مهم نبودرسم نبود قبل عقد دختر و پسر هم دیگه رو ببینن، د . 

ی قرار مدار ها که گذاشته شد، محمدعلی پیغام داد کارش تو آلمان دچار مشکل شده و از خاتون همه

 .خواسته بود، نیابتی دختر حاج صادق رو عقد کنه

راهم کنهپدرمم موافقت کرد چرا که نگران بودن این دیر اومدن محمدعلی زمینه یاوه گویی فامیل رو ف . 

 .یک مهمونی کوچک برگزار شد و حاجی و خاتون به نیابت پسرشون منو عقد کردن

 .سال پیش رسم بر آزمایش خون و دنگ و فنگ االن نبود ۵۰ 

 .عقدمون رو هم خود حاجی خوند تا بعد اومدن محمدعلی خودش رسمی کنه
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ای طول کشیدکار محمدعلی اون طرف چند هفتهروز ها از پی هم گذشت  . 

 .چند باری درخواست داده بود تا باالخره برگشت به ایران

ی وجودم رو ذوق عجیبی گرفتوقتی خبر برگشتش به ایران همه . 

خاتون از حاج بابا اجازه گرفت تا باالخره بعد سه هفته که عقد نیابتی محمدعلی بودم به عمارت بیام 

نمشوهرم رو ببی . 

 .یکی از اتاق ها رو هم برامون آماده کرد، قرار فقط بر یک دیدار کوتاه بود 

 .تا بعد عقدمون رسمی بشه و بعد هم در صورت تکمیل شدن جهاز من عروسی بر پا

 .بی سر و صدا به عمارت اومدم، به اتاقی که خاتون برامون اماده کرده بودم رفتم

ده بودیک اتاق بزرگ دورش چندتا تشکچه و مخ . 

 .روی یکی از تشکچه ها به انتظار همسرم نشسته بودم

ام رو نشون آقا داماد بدمبه رسم قدیم چادر سر کردم و روبندم زدم تا بعد گرفتن رو نما چهره . 

شد تا اینکه باالخره انتظار به پایان رسید و بعد یک ساعت ام بیشتر میگذشت دلشورههر لحظه که می

ی بشاش وارد اتاق شدامحمدعلی با چهره . 

 

 .اون روز کت و شلوار مشکی به تن داشت و موهاش رو آب شونه کرده بود

 .با ورودش به اتاق هیجان زده شدم و مقابل پاش ایستادم

ریختلرزید و قلبم فرو میبا هر گامی که به سمتم میومد دلم بیشتر و بیشتر می . 

 

طالیی در آورد دستش مقابلم ایستاد، از داخل کتش یک گردنبند . 

 !با صدایی آروم زمزمه کرد: اجازه میدی برات ببندمش؟

ی میتونم قسم بخورم بند دلم پاره شد، با دست های لرزون گردنبند رو گرفتم و اون با آرامش گوشه

 .روبنده رو گرفت و باال زد

 !سپس زیر لب گفت: باالخره مال خودم شدی

ی من جا خورد، چند قدمی به عقب برداشت و گفت: دیدن چهرهمحمدعلی وقتی سرش رو باال آورد با 

 !تو چرا اینجایی؟
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ی کنار رفته جلوش سپس نگاهی دوباره به سر تا پای من که توی اون چادر گلدار و سفید با روبنده

 .ایستاده بودم، انداخت و در آخر دستش رو عصبی فرو برد توی موهاش

باشیی حاج صادق تو باید دختر کوچیکه -  

ی حاج صادق هستمسر تکون دادم و گفتم: نه من دختر بزرگه  . 

 ...پس چرا -

 .اون روز حرفش رو خورد و اجازه نداد من از چیزی که توی دلشه خبردار بشم

 .اما بعده ها فهمیدم چه اتفاقی برام افتاده

خواد براش دختر حاج صادق محمودیان رو بگیرهپدرت روزی که از خاتون می . 

کنهده اما خاتون به اشتباه منو انتخاب میرس مونس رو میآد   . 

شه و عقد کامال شه بی توجهیش میبعدم رفتن محمدعلی به آلمان و گیر کردن کارای گمرکی باعث می

 .اشتباه ما صورت میگیره
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پرسد: سرت رو در آوردم پسرم؟اندازد، از محمدیاسین مینگاهی به ساعت می  

گوید: نهمحمدیاسین بهت زده از شنیده هایش با صدایی آرام و غمگین زمزمه وار می   

توانست اثر آن شکست را در سال می ۵۰نگرد. بعد از گذشت کمتر از و سپس در چشم های مادرش می

 .چشمانش ببیند
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یدم بابا محمدعلی با شما تندی کنه پس چی باعث گوید: حاج خانم من ندگیرد و میبا تأثر دستش را می

 !جدایی شما و ازدواج بابا با مادرم شد؟

کشد، دستانی که گذر زمان آن را الغر و استخوانی و مرضیه دستان لرزانش را بر سر محمدیاسین می

 .زبر کرده است

خانم را داردحسرت آنکه روزی محمدیاسین او را مادر صدا بزند نه حاج . 

وجود آنکه هیچ وقت به رویش نیاورده بود مادرش نیست ولی همیشه به توصیه پدرش او را با 

خانم صدا میزدحاج ! 

 

دالی این پیرزن رو داری؟ی ماجرا نیست ببینم هنوز حوصله شنیدن درد و این همه  - ! 

کرده  بوسد،  مادرش بود و زحمتش را یک عمر کشیده و تر و خشکشمحمدیاسین دست مادرش را می

 .بود

کنه میخوام بشنومشاگه این خاطرات اذیتت نمی - . 

 

اندازد، با مرور آن اتفاقات بیشتر از هر زمان مرضیه نگاهی به پنجره و درختان تازه شکوفه زده می

کرداحساس دلتنگی می . 

 .محمدعلی اون روز چیزی به روم نیاورد ولی رفتار سرد و بی محبتی هاش مشکوکم کرده بود :

علی هر روز سرد ترشدم و محمداز همه جا بی خبر هر روز عاشق تر می من  . 

دیدن و علی هر بار توی مهمونی ها و دورهمی های خانوادگی هم دیگه رو میاز طرفی مونس و محمد

کردهمین آتش داغ محمد علی رو شعله ور تر می . 

ینکه یک روز با شوهرم بریم به همون طور که بهت گفتم، من دختر سرکش و آزادی بودم و رویای ا

 .مهمونی های آنچنانی و تئاتر و سینما رو داشتم

 .خیلیم دلم میخواست زبان خارجه یاد بگیرم

تو دوران نامزدی آزادی نسبی بدست آورده بودم و از این فرصت برای رسیدن به تک تک آرزو هام  

 .استفاده می کردم

ه بود تا به هرچی رویا تو سر دارم برسممحمدعلی بر خالف پدرم پر و بالم رو نبست . 

کردم از روی عالقه است، اما بعداً متوجه شدم از سر بی تفاوتی بوده که کار به کارم البته اول خیال می

 .نداشته

بساط عروسی  ۱۳۵۲یک ماه مونده به عید بود، خانواده ها قرار گذاشته بودن اول عید نوروز سال 

 .مون رو برپا کنن
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شوم و کامال مستقلی پدری رها میحال بودم که از زندان خونهخیلی خوش . 

خواستم بعد ازدواج و وقت خودم رو صرف درس و تفریح کنممی . 

 .اما رویا و خیاالتم چند هفته مونده به عروسی نقش بر آب شد

ل ی خالم اقدسم، دخترش محبوبه که درست مثیک روز عصر بود، برای بافتن قالی رفته بودم خونه

 .خودم دختر شیطون و سرکشی بود، بهم پیشنهاد داد همراهش به مهمونی تولد دوستش برم

ی دوران پهلوی بوددوست محبوبه دختر یک تیمسار عالی رتبه . 

ی مقامات دولتی و افراد ثروتمند حضور داشتنتوی جشن تولدش هم همه . 

منو همراه خودش به اونجا ببره دونست من عاشق اینجور مهمونی هام که نقشه کشید تامحبوب می . 
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ده تنهایی پا به همچین مهمونی بذارممیدونستم اگه به محمد علی بگم اجازه نمی . 

ی دختر تیمسار و رفت و آمد با اعیان و اشراف رو داشتماز طرفی وسوسه دیدن خونه . 

ساله شده بودم، پر بودم از  ۱۵مگه من چند سالم بود، که تشخیص بدم رفتنم درسته یا غلط؟! تازه 

رسیدشور و هیجان و عقلم درست نمی . 

روز مهمونی که فرا رسید با وجود تمام دلشوره هایی که داشتم به خودم مسلط شدم و دو به شکی رو 

 .کنار گذاشتم

وبه، پدرم رو فریب دادم و همراه محبوبه پا به عمارت بزرگ تیمسار ی محبم شد رفتن به خونهبهونه  

 .گذاشتم

 .من و محبوب کت و دامن مجلسی تنمون بود

ی پیرمون نداشت راحت حجابش رو کنار گذاشتمحبوبه که یتیم بود و ترسی از خاله . 

رم ندارن باز هم جرات دونستم، آدم های این مهمونی ارتباطی با حاج صادق پداما من با وجود اینکه می

 .نکردم روسریم رو در بیارم و یک روسری آبی روی سرم بود
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شناختمخیلی خوشحال بودم قراره با آدم های اشرافی و اعیونی دیدار کنم، انقدر که سر از پا نمی . 

ی تیمسار مسخ بزرگی باغش و معماری بی نظیر ساختمونش شدم، همین که پا گذاشتیم به خونه

مسار درست شبیه کاخ شاه بودی تیخونه . 

 .وقتی پا گذاشتم داخل مهمونی دیگه کامال عقل و هوشم پرید غرق تجمالت اونجا شدم

خوردنرقصیدن و مشروب میاشراف زاده وسط سالن عمارت بزرگ تیمار علیشاه می دخترای . 

کردیممن و محبوب هم یک گوشه ایستاده بودیم با تعجب نگاهشون می . 

شدهم آزادانه از گرامافون بزرگی تو کل سالن پخش می صدای حمیرا . 

 .کم کم حسرت و حسادت هم به احساساتم اضافه شده بود

خوردم و بی مادرم کلی کتک میاینکه من بخاطر زمزمه کردن یک آهنگ از حمیرا یا گوگوش از بی

رقصید و آهنگ می ده ولی دختر تیمسار آزادانه برای خودششدم که به پدرم گزارش میتهدید می

خوندمی . 

شدم ولی دختر تیمسار راحت وسط جمعیت اینکه من بخاطر بیرون بودن تاری از موهام کلی مواخذه می

کردخورد و با مردهای جوان بگو و بخند مینامحرم چرخ می . 

داد از مهمونی لذت ببرماینا همه حسرت شده بود و اجازه نمی . 

ی عوض کردن حال و هوام رفتم توی باغ تا بدون خجالتت برای بغض بعدی گلوم رو چنگ زد، برا

 .زندگی دردناک خودم اشک بریزم

کردم صدای خش خشی زدم و برای خودم آهنگی رو زمزمه میهمینجوری که الی درخت ها پرسه می

 .رو از الی بوته ها شنیدم

شت گفتم: کی اونجاست؟انقدر باغ تاریک و بزرگ بود که از شنیدن همون صدا خوف کردم و با وح ! 

 .یک مرد جوان سیبل چخماقی که از حرکاتش داد میزد مسته سر راهم سبز شد

دونستم از کجا همچین آدمی سرم خراب شده بودنمی  . 

 .با دیدنش خیلی ترسیدم، مخصوصا وقتی صدای کش دارش رو شنفتم ترسم بیشتر شد

شدمدویدم بیشتر توش گم میزرگ بود که هرچی میی توان فرار کردم، اما باغ تیمسار انقدر ببا همه . 

 .عاقبت انتهای باغ نزدیک یک درخت تنومند اسیرش شدم

 .دست های نجس اون مرد که تنم رو لمس کرد، روحم از تنم پر کشید

خواستم، اما ته اون باغ بزرگ صدای فریادم به کسی کردم و کمک میزدم و تقال میبا وحشت جیغ می

مخصوصا با وجود سر و صدای مهمونینمی رسید  . 

 !انقدر ترسیدم و با تقال کردم که کم کم از شدت ضعف و وحشت از هوش رفتم و دیگه نفهمیدم چی شد؟
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بودم، یک اتاق خصوصی وقتی به هوش اومدم توی بیمارستان . 

خوابش برده بودمحبوبه با چشم های خیس کنار تختم  . 

بعدها ازش شنفتم به خاطر اینکه این اتفاق تو باغ خود تیمسار رخ داده اون خودش رو مسئول دیده تا 

 .بهم کمک کنه

 

وقتی پدرم رو خبر کردن جای اینکه ازم حال و احوالی بپرسه همین که وارد اتاقم شد با چشم های به 

ام کنهشنید به سمتم حمله کرد تا خفهخون نشسته نگاهم کرد و بعد که نصف ماجرا رو  . 

شد؟دونم اگه دکتر و تیمسار اونجا نبودن عاقبتم چی مینمی ! 

دکترا میگفتن اون فرد مست انقدر توان نداشته که کامال بهم دست درازی گنه و بعد دیدن بیهوشی من 

 .خودش از اونجا فرار کرده

ارم کرد یک بار دیگه هم برم سراغ قابله تا مطمئن رفت، به زور واداما پدرم این حرف ها تو کتش نمی

 .بشه دخترم

دونم توسط کی و چجوری ماجرای من تو محل پیچید و دهن به دهن گشت تا رسید به گوش خاتون نمی

 .و سیدمحمدعلی

ی عقدمون رو پس فرستادمحمدعلی اونقدر ازم بیزار بود که بدون هیچ توضیحی حلقه . 

ی بابام عین همون روزی که برای خواستگاری اومده بودخونهحلقه رو هم خاتون آورد  . 

سالش بود نشست نه وقتی ناکام طالقم دادن  ۱۵ای که فقط نه کسی پای درد و دل دختر وحشت زده

 .سراغی از حالم پرسیدن. انگاری واسه همه مرده بودم
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مهقدغن شد از دوست تا فامیل همه و ه از بعد طالقم رفت و آمدم با همه . 

 .توی اتاق خودم حبس شده بودم و اجازه کوچک ترین اعتراضی نداشتم

کردم محمدعلی عاشقمه و تنها بخاطر اینکه بی اجازه اون پا به مهمونی غریبه خیلی احمقانه فکر می

 .گذاشتم ازم دلخوره

 

خواهرم رو  کرد و حکمتنها رفیق اون روزای تنهاییم مونس بود، دختر یتیم عموم که با ما زندگی می

 .داشت

ی زیادی به مونس داشت، اون برخالف من مطیع بود و سر به زیر، برای همین نسبت حاج بابام عالقه

 .به من آزاد تر بود

خواستم برام پیغام ببره پیش محمدعلی، ساده اون روز ها که دستم به جایی بند نبود از مونس می

گردهدوباره بهم برمی کردم خشم محمدعلی که فروکش کنهلوحانه فکر می . 

علی از مونس به معنای واقعی شکستم و خورد شدماما با شنیدن خبر خواستگاری محمد . 

کردم بهم بزرگترین خیانت ها شده و همه فریبم دادنفکر می . 

کردم مونس عشقم رو ازم دزدیده و در حقم نامردی کردهفکر می . 

 !در حالی که از اول عشقی وجود نداشته
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خانم مرتکب شده توانست باور کند پدرش در گذشته چه بی رحمی در حق حاجمحمدیاسین هنوز هم نمی

 .است

حاج خانم را دوست داشت، حتی وقتی یک نوجوان بود از زبان خاتون شنید مادرش مونس همسر اول 

داده و بزرگش کرده استپدرش بوده و حاج خانم تنها به او شیر  . 

داد شیدا را آن طور برنجانداما باز هم به او حق نمی . 

شودی محمدیاسین میمرضیه متوجه گرفتگی چهره . 
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بذار به حساب  دونم ازم بخاطر کاری که در حق شیدا کردم دلخوریگوید: میگیرد و میدستانش را می

ای بودنمحسادت یا عقده . 

گوشم از بدی های شیدا گفت و بهم القا کرد که شیدا مار خوش خط و خالیه که راستش زکیه انقدر دم 

 .پسرم رو فریب داده که چشمم رو روی همه چیز بستم و کار خودم رو کردم

ایستد، انگار با یادآوری اینکه در نبودش شود و میمحمدیاسین با یادآوری آن اتفاق برآشفته می

ت به او پناه آورده را رنجانده، باز هم خشمش را شعله ور مادرش همسرش را کسی که برای امنی

سازدمی . 

گوید: بیشتر از همه این ناراحتم کرد که آمیز خطاب به مادرش می با صدایی بم و گرفته و نگاهی طعنه

سال سن نمیتونم از پس خودم بر  ۳۵شما فکر کردید، من محمدیاسین بازپرس و قاضی این مملکت با 

و ناپاکی زنم رو تشخیص بدمبیام و پاکی  . 

دونستم قبال یک باز ازدواج کرده و ممکنه دوشیزه هرچند از همون روزی که دل به شیدا بستم می

 .نباشه

 .ولی انقدر برام تو اولویت نبود که شما باعث شدید به چشم بیاد

بینه اما شما خواست و نمیخواهد کسی غیر خودم حتی یک پزشک تن و بدن زنم رو بهیچ وقت دلم نمی

 .من رو کامال پیشش بی اعتبار کردید

 

کند: با دیدن نگاه غمگین و بغض آلود مادرش نفسش را با کالفگی بیرون داده و لحنش را نرم تر می

ی ما در شدن رابطهی این اتفاقات حرف بزنیم، عین هم زدن مردابه تنها باعث کنباید دیگه درباره

 .میشه

تی فهمیدم شما مادر واقعیم نیستی احترامت پیشم بیشتر شددونی حاج خانم از وقمی . 

چون شما به جبر غریزه و حس ذاتی نبوده که منو بزرگ کردی، شما بخاطر خودم خودم رو دوست 

ی خونیداشتی، بخاطر حس انسانیت نه رابطه . 

کنمحاال هم که گذشته رو شنیدم بیشتر از قبل درکتون می . 

ماجرا رو بگید؟! اینکه چجوری دوباره پا به زندگی پدرم گذاشتید؟ اصال من اگه خسته نیستند ادامه 

 شیر کدوم بچه رو خوردم؟

آیدقلب مرضیه از یادآوری فرزند کوچکش به درد می . 

افتد، قبل از آنکه پدرش او را با خود ببردسوزد و یاد آخرین نگاه فرزندش میهاش میدوباره سینه . 

مانه فرزند در گوشش هست و اشک هایی که برای رفتنش ریختهنوز صدای شیون های مظلو . 

توانست آن قسمت از خاطراتش را با یک پاک کن از دفتر ذهنش پاککاش می  
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 .کند، جوری که ردش هیچگاه باقی نماند
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دید کامال تردم ی حاجی میبا خانواده بعد اون ماجرا ها پدرم که منو مقصر بهم خوردن ازدواجم - 

 .کرده بود و توی روم نگاه نمیکرد

رفتنم به مهمونی و اون اتفاقم نقل محافل شده بود و اسمم به عنوان یک دختر سرکش و بی آبرو تو 

 .محل پخش شده بود

 .دیگه نه خبری از خواستگار برام بود نه کسی اجازه میداد دخترش با من رفت و آمد کنه

رای پدرمم فرقی با یک مرده نداشتمب . 

تا اینکه به پیشنهاد محبوبه تنها دوست و یار اون زمانم با « دهد کشد و ادامه میآهی سوزناک می »

 .هم به کالس زبان خارجه رفتیم

سال بزرگتر از من  ۱۵سالش بود حدود  ۳۵ ۳۰استاد کالسم یک مرد میانسال به اسم دکتر فرخی بود 

کردنداشت که تو انگلستان زندگی میای و زن بچه . 

کم کم تو رفت و آمد های من و محبوب به کالسش متوجه زندگی من و شرایطم شد و بهم پیشنهاد  

 .ازدواج داد

 .پدرم که ظاهراً از من قطع امید کرده بود خیلی زود راضی شد

ناراحتی من بود مخصوصا اینکه مونس و امیرعلی اون وقت محمدحسین رو داشتن متوجه حسرت و 

 .به خیال خودش برای سر و سامان گرفتن من خیلی زود قبول کرد تا من زن جالل زند بشم

 .برام ازدواج با جالل حکم رهایی از قفس رو داشت. انگار از جهنم رهایی پیدا کنم 

گذشتچند سال از زندگی من و جالل می . 

ای باشه ه بود ازدواج ما بدون هیچ بچهجالل دور از چشم زنش من و عقد کرده بود و شرط گذاشت

 ...اما
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 .حرفش رو قطع کرد و به سرقه افتاد

 .محمدیاسین با نگرانی به سمتش رفت و پشتش زد

خواهد از جریانات زندگی اش با جالل جلوی پسرش آید، دلش نمینفس مرضیه به سختی باال می

گویدکند و میصحبتی به میان آورد کالمش را خالصه می :  

خواد و باید برم گفت دلش بچه نمیپنهانی حامله شدم وقتی جالل فهمید زمین و آسمون و یکی کرد می

سیما به دنیا اومدشدم با هزاران هزار مکافات پریبندازمش، اما من راضی نمی . 

هنوز چند ماه از تولد سیما نگذشته بود، جالل بدون اینکه از قبل بهم اطالع بده یک شب دست سیمای 

ی منو گرفت و با خودش بردماهه ۵ . 

اون موقع بود که فهمیدم ازدواجم با جالل فقط برای پر کردن جای خالی همسر اولش بوده و برای 

 .همین با تولد بچه هم مشکل داشته

 .حال و روزم خیلی بد بود شبیه دیوانه ها شده بودم

ای نداشتمخواست سیمام رو ولی چارهدلم دخترم رو می . 

ی عجیبوزا بود که سر و کله خانواده حسینی و خاتون دوباره پیدا شد اون هم با یک خواستهاون ر . 

مونس مادرت بعد به دنیا آوردن تو دچار بیماری سختی شد، بخاطر همین نمیتونست بهت شیر بده و 

گشتنازت نگهداری کنه پدر و پدر بزرگت هم دنبال دایه برای تو می . 

دایی من به خاتون رسید و باعث شد اسمم به عنوان دایه بیاد وسطتو همون زمان ها خبر ج . 

اش برای کنه تا منو به عنوان دایه تو بیاره خونهشده ولی بعد قبول میاولش محمدعلی خان راضی نمی

رای نگهداری از تو فقط عقد موقت بار دومم عقدم کنه اما این بار پای عقد دائم وسط نبود، بلکه من ب

 .پدرت شدم

گوید: یعنی با وجود مادرم شما پا به زندگی پدرم محمدیاسین نتوانست ساکت بماند و با تعجب می

 !گذاشتی؟

گوید: خب من اون موقع ها بعد شکست تو زند و در جواب محمد یاسین میمرضیه لبخندی سرد می

 .زندگی و جدایی از جالل و فرزند شبیه یک مرده متحرک بودم

از مونسی که مریض بود هم به مراتب بدتر بودطوری که حال روحیم  . 

حتی پدرت شک داشت تو رو دستم بسپاره و مادرت هم آنقدر درگیر خودش بود که فکر حضور من تو 

 .خونه نبود

همون روز اولی که بهت شیر داد و تو رو توی آغوشم گرفتم تمام کینه و کدورت هایی که از پدرت و 

 .خاتون داشتم رو. دور ریختم

کرد من مادرت نباشمی زندگی من شدی تو. انقدر بهت عالقه داشتم که کمتر کسی شک. میمهه . 
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 .هنوز برات شناسنامه نگرفته بودن که مونس مادرت از دنیا رفت و کمر پدرت از داغ عشقش شکست

حال بد پدرت ازش یک مرد منزوی و بداخالق ساخت، حتی یک مدت از تو بدش میومد چون فکر   

د تو باعث شدی حال مادرت بدتر بشهکرمی . 

کرداین شد که برای گرفتن شناسنامه برای تو اقدامی نمی . 

تا اینکه پدربزرگت حاجی محمدیاسین دست به کار شد و به اسم من و محمدعلی برای تو شناسنامه 

 .گرفت
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خانم گذشته، محمدیاسین درون اتاق کارش نشسته و به خاطرات حاجساعتی از آنچه شنیده است 

اندیشدمی . 

داندهنوز پاسخ خیلی از سخنانش را نگرفته است با این حال علت حرفهای دم آخر خاتون را می ... 

کشدبا دیدن پیامک شیدا خواب از چشمانش پر می . 

 .آخرین مالقاتشان مربوط به دو روز پیش در دادگاه بود

او خواسته بود هر موقع از خانه خارج شد با خبرش کند و تنها از منزل خارج نشود از . 

خواست نقطه ضعفش از این دانست، با آدم های بی رحمی سر و کار دارد و دلش نمینگران بود می

 .بابت ضربه بخورد

هی پیدا کنندنقطه ضعف او شیدا بود و نباید اجازه میداد آن ها از میزان عالقه اش به شیدا آگا . 

 

داد، با وجود اینکه سبحان حیدری خیالش را راحت کرده و اطمینان داده بود تیم دلش گواه بد می

توانست با خیالی حفاظتی او در طول پرونده دورا دور حواسشان به او و اطرافیانش است باز هم نمی

 .آسوده به پرونده قتل منشی ربانی و البته اختالس هایش رسیدگی کند
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ی تلخ و دردناک مادرش را شنیده اش پیچیده بود، حاال که گذشتهی آیندهگذشته ماری شده و دور پیکره

 .بود علت مخالفت ها و بدرفتاری های مادرش با شیدا را می یافت

کردای که برای شوهر دادن یاسمین داشت را درک میحتی عجله . 

ید میترسدبه قول قدیمی ها مار گزیده از ریسمان سیاه و سف . 

مادرش هم مار گزیده بود، عقاید کهنه گذشته و دختری که حاضر نشده بود تن به اجبار دهد و تاوان 

ها نابودی زندگی او و مرتبه دوم تلخی زندگی آنان بودی اینهمه . 

آورد آن ها با خانم داشت هرگز به خاطر نمیبا وجود احترام و محبتی که پدرش همیشه نسبت به حاج

صمیمیت دیگر زوج ها را داشته باشندهم  . 

 

خانم یاسمین را باردار شدساله بود که حاج ۱۵تولد یاسمین را هم خوب به خاطر داشت  . 

اوایل بخاطر این اتفاق دائم جنگ اعصاب در خانه به پا بود و پدرش ناراضی از وجود یاسمین یا به 

ی پای تابوتش بودقول خودش زنگوله . 

گفت یاسمین تنها حق او از این زندگی استبود که می خانماز طرفی حاج . 

فهمد منظورش چه بوده؟! او عمری فرزندان مونس و بعد عمه شیرین را ترک و خشک کرده حاال می

 .بود و حاال به عنوان زن غیر رسمی پدرش حق داشت از او یک فرزند طلب کند

خانم شده بودیاسمین که با آمدنش نور چشمی پدر و حاج . 

 .روابطشان بعد تولد یاسمین تغییر کرد و عمارت غرق در شادی و سرور شد

ی دختری حاجی محمدیاسیناولین نوه . 

ساله بود که پدرشان به خاطر جراحت ناشی از جنگ و تحمل ریه هایی که بیست سال بود  ۸یاسمین 

کشیدند سرطان گرفته و از دنیا رفتنصفه و نیمه نفس می . 

اتفاق یک میراث سنگین از پدر تاجرش باقی ماند و دو بچه قد و نیم قدپشت بند آن   . 

توانست پشت میز تجارت بنشیدخواست و نمیمحمدحسین هم که مرد کوه و مرز بود و نمی . 

ساله نگهداری کرد ۱۵ساله و یاسر  ۸او بود که آستین همت باال زد و از سهم االرث یاسمین  . 

تواند با خیال راحت از سرنوشت خواهر و برادرش برای زندگی که میو حاال در نقطه ای ایستاده 

 .خودش رویا ببافد و تصمیم گیری کند

شد به یک نفر و آن هم شیدا بودرویایی که ختم می ! 
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 "شیدا

 

 

شومبا چشمانی خمار و خواب آلود سر سفره حاضر می . 

ابق هر جمعه یک سفره بلند پهن کرده تا همه دور هم جمع شویمزن عمو مط . 

 .اکرم خواهر زن عمو هم امروز مهمان ماست

گذرد و در تمام این مدت او حتی یک بار روی خوشی به چندین سالی از آشنایی ما و اکرم خانم می 

 .من نشان نداده بود

کرداما امروز گویا همه چیز فرق می . 

کار خودش را کرده بود و خیلی زود من در جمع خاله خانباجی های محله به نامزدی سید و من 

ای محبوب سرشناس تبدیل شده بودمچهره . 

عمو اسم مرا برد چقدر تعجب کردالبته بماند که ابتدا گمان برد شیرین همسر سید شده و وقتی زن ! 

برازنده دامادی محمدحسین خانسپهر پسرش نیز آن روز مهمان ما بود، انصافا پسر الیقی بود و  . 

 

ی افسردگی در نشینم، پدرم کمی این روز ها شاد تر و سرحال تر شده و از آن پوستهسر سفره می

 .آمده

ی جدید است یا داماد دار شدن؟ شاید هم به خاطر راه اندازی کار و بارش با عمو؟تاثیر وجود نوه  

داد که ار شدن و داماد دار شدنش را به اکرم خانم میشناسند، جوری پز نوه دمادرم هم سر از پا نمی

 .زن بیچاره کم مانده بود از دست تعریف های مادر سکته بزند
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کنیم، مریم و ریحانه مشغول گپ و گفت درباره فرزندانشان هستندسفره را جمع می . 

 .مسعود و سپهر هم یک جا نشسته و صحبت میکنند

چای و قلیان راه انداخته بودندبزرگتر ها به ایوان رفته و بساط  . 

کنم، سمیراستبا نشستن کسی کنارم سرم را از روی گوشی موبایلم بلند می . 

زنم: احوال عروس عمو؟کنم و لبخندی مینگاهش می ! 

دهد: خوبم شیدابا صدایی آهسته جواب می . 

آوردنگاهش یک کوه غم دارد و دلم را به درد می . 

 

وره؟رابطه ات با مسعود چه ط - ! 

کند: کاش منم جرأت تو رو داشتم شیدابغض می . 

 .اشتباه نکن سمیرا اگر مسعود و زندگیت ارزشش رو داره براش بجنگ طالق آخرین راه چاره است -

 .به من نگاه نکن که  میخندم و در ظاهر خوشبختم

شدم من تا قبل امدن محمد یاسین و پیدا کردن دوباره خودم، بخاطر طالق از رامین خورد . 

شدماعتماد بنفسم انقدر پایین بود که با دیدن خودم توی آینه از خودم متنفر می  . 

گشتم تا اون اتفاقات رو فراموش کنمتوی مهمانی های جور وا جور می . 

ارزید ولی تو ممکنه ناجی خودت رو پیدا خوش شانسی بود که سید رو پیدا کردم و به سختی بعدش می

 .نکنی

ی ما مثل یک طعمه برای گرگ های بیرونهجامعه یک زن مطلقه تو . 

سعی کن برای زندگیت بجنگی اگه شوهرت رو دوست داری بخاطر حرفای چهارتا خاله خانباجی از 

 .زندگی پا پس نکش، روز و شب رو به خودت زهر نکن

 

کندسمیرا سرش را پایین انداخته و به سختی بغضش را  کنترل می . 

گرانی او را زیر نظر داردمسعود زیر چشمی و با ن . 

خورم مسعود هم مثل تو دوستت داره. فقط انقدر بینتون کدورت گویم: قسم میگیرم و میدستش را می

 .پیش اومده که جرأت ابراز عالقه نداره

کنم به هردو تون فرصت جبران بدهخواهش می . 
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کنمال به صدا در آمدن موبایلم صحبتم را قطع می . 

رومبرای جواب دادن موبایل به حیاط می محمد یاسین است، . 

 .بیا جلوی در بیرونم -
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رومزنم و به اسقبال میکند، با دیدنش لبخندی عمیق میجلوی در خانه پارک می ... 

 .حال هوای بهاری است و فصل نو به فضای درختان کوچه لباسی از شکوفه پوشانده

کشد: باز بی حجاب اومدی شیدا؟دهد و ابرو درهم میداخل ماشینش نشسته با دیدنم پنجره را پایین می ! 

آورم: خوبه؟اندازم و شال حریری که روی گردنم سریده را باال میموهای مشکی ام را پشت گوش می ! 

 !نفسش را کالفه بیرون میدهد: خوب که نیست ولی شیدایی دیگه چیکار کنم؟

گویم: اوه انتظار نداری من مثل حاج خانم تون رو بگیرم و پوشیه بزنم که؟گیرم و میجا می کنارش !  

  قرار مون رو یادت رفته سید؟

خوام تلخ باشم شیداآورد: امروز رو نمیگرداند و دستش را تسلیم وار جلو میرو می . 

 ببینم جلوی سپهر و پسر عموت که شال داشتی؟

دهم: داشتمرون مینفسم را با کالفگی بی . 

کند، گویا بی طاقت استدستش را به سمتم دراز می . 

کند: خوبه عزیزم خوبهگوشم را لمس می . 

 !خانواده ما و عمو این ها دور هم جمع شدن میای باال؟ -

شود: میام ولی قبلش یکم با خانم خودم خلوت کنم و دلتنگی هام رو رفع؟نگاهش میخ لب هایم می ! 

شیکشی خوشگل تر میکند: خجالت میه صورتم و او با تفریح نگاهم میدود بخون می . 

کنم، به موهایش که کمی کوتاه تر از همیشه شده و  مرطوب بنظر یک بار دیگر با دقت نگاهش می

رسد، ته ریشی که تنها اثر کمرنگی روی صورتش باقی گذاشتهمی . 
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اش استآن فک خوش تراش و مردانهصورت نه زیاد بزرگ است نه کوچک و جذاب ترین قسمت  . 

ساله ۳۵پوستش مثل همیشه آفتاب سوخته است و کت و شلوار تنش برازنده یک مرد  . 

کنمبرم و موهای کوتاه و مرتبش را لمس میدستم را جلو می . 

دهد تازه دوش گرفتهنم موهایش نشان می . 

ی انگیز را آفریده، وسوسهشگفتعطر تلخش که با بوی تنش در هم آمیخته است و یک هارمونی 

کندگذاشتن سرم روی سینه فراخش را چندین برابر می . 

 !چرا انقدر موهات رو کوتاه کردی؟- 

خواستم تا قبل چهل خاتون برم آرایشگاه دادم دست یاسر پشت گوید: نمیزند و میلبخندی لطیف می

 .گردنم رو تمیز کنه حواسش نبود زد پشت موهام رو خراب کرد

 .منم مجبور شدم با ماشین اصالح کمی مرتبش کنم

اش کمی خشن تر خورد روی صورت زبرش، با آن موهای کوتاه چهرهدستم از روی موهایش سر می

ر تشکر کنم خیلی نشیند: باید از یاسشده است و عجیب این خشونت متضاد با نگاه مهربانش به دلم می

 .بهت میاد

در میان پنجه های بزرگ و مردانه اش تضاد زیبایی دارد گیرد دستان کوچکمدستم را می  . 

کنندبند های مرواریدی رنگارنگ در دستانم زیادی خودنمایی میهایم و آن دستالک قرمز ناخن  . 

گوید: دلم میخواهد ساعت ها توی آغوشم بگیرمت شیدا چجوری تا آورد و میفشار کمی به دستانم می

 !عروسی طاقت بیارم؟

. کلی برنامه برای چهارشنبه سوری و عیدمون داشتم ولی ز دیگه عیده و امروز دوشنبهچهار رو

 .امسال عزادار شدیم

 .همین که امسال تنها نیستم و تو رو دارم برام کافیه -

ای داشتیم ولی عروسی رو نمیذارم اینجوری دلم میخواد عروسی مون جبران کنم، نامزدی ساده -

ه ها دارمبرگزار بشه. براش برنام . 

پاشم: برای برنامه ریزی وقت زیاده باید اول فکر رسیدن مون به تفاهم و لبخندی به رویش می

 .هماهنگی باشیم

 !تو هنوز با نگرانی هات کنار نیومدی؟! یعنی نسبت به من و زندگی باهام تردید داری؟ - 

محدود کنی جلوی آزادی هام  سرم را پایین می اندازم: خب راستش من هنوز میترسم از اینکه تو منو

 !رو بگیری

شومی خودم پشیمان میشود، کمی از گفتهاخمش جدی و عمیق می . 
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 .چند بار گفتم آزادی که بی خطر باشه، در شأن تو باشه هیچ مشکلی نداره - 

اما اگه منظورت از آزادی رفتن به مهمونی های مختلطی که توش مواد مخدر و قتل و جنایت رخ میده 

عزیزم اجازه نمیدم گذرت بهشون بیوفتهنه  .  

۱/۱۶  
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دهم بحث را کش ندهم و کام مان را تلخ نکنمترجیح می . 

خواد جاهای که امثال وحید و سارا رفت و آمد میکنن برممن خودم دیگه دلم نمی - . 

خور شدم متاسفمای که با همچین آدم هایی هم دم بابت اون دوره . 

 .اما نمیتونم کال خودم رو بخاطر تو عوض کنم

تونی من و توی قفس عقاید و باورهای خودت زندانی کنیتو هم نمی . 

 .من قناری نیستم که تو قفس بمونم من مثل پرستو آزادم

ویی گوید: پس پرستاندازد و میماند، دستش را دور گردنم میبرق چشمان زاللش از دیدم پنهان نمی

 !آره؟

 .آره یک پرستو مهاجر -

کند و با صدایی بم میگوید: اون وقت مهاجرت به کجا؟شود، اخم میاین دفعه جدی جدی عصبی می ! 

 .از نگرانی اش میخندم، چه حسی خوبی است بود و نبودت برای کسی مهم باشد

 داری به ریش من میخندی بانو؟ -

ایران پولش رو نداشتم ولی از طریق رشته پزشکی و یک زمانی قصد داشتم مهاجرت کنم از  -

خواستم برمبورسیه و این حرفا می . 

یک روز رفتم با مامان بزرگم درد و دل کردم که گفت: اگه تو از اینجا بری میشی یک نهال که از خاک 

 .خودش کنده و بدون ریشه هاش رفته غربت
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رختی بدون ریشه هاش دوام نمیارهممکنه یک مدت سبز بمونی و بهت خوش بگذره ولی هیچ د .  

 !مادر بزرگت خوب حرفی زده شیدا خوب -

ی من مریض شد بعدم دم مرگش بهم وصیت کرد آره خدابیامرز خیلی منو دوست داشت، از غصه -

 .حتماً جاش برم مکه

 .میدونست به این چیزا اعتقاد ندارم ولی اون حتی تا دم مرگ هم فکرم بود

با وصیتش شما رو سر راهم قرار دادخدا رحمتش کنه،  - . 

ی سفیدی اما وقتی تو اومدی کم کم منو از زندگیم قبل تو شبیه یک صفحه سیاه بود بدون هیچ نقطه

 .تاریکی بیرون کشیدی

 !شاید با خودت بگی محمدیاسین که همه چیز داشت چرا میگی تاریکی؟

و عصر حجرهرفتم اداره اما من قبل تو فقط یک ربات بودم که صبح می . 

ی وجودم رو گرفته بوددیدم یک نوع نخوت و غرور همهخودم رو باال تر از همه می . 

 .عشق تو من رو یک مرحله باال تر برد

 .دوست داشتن تو و شکستن اون غرور کاذب شبیه شکستن بتی بود که حضرت ابراهیم انجام داد

اف دادن نیستی خدا طوحاجی شدن فقط به رفتن به عربستان و دور خونه . 

 .بلکه شکستن بت های درونت و سنگ زدن به شیطان نفسه که منو حاجی کرد

 .تو خیلی چیزها بهم فهموندی شیدا؛ اینکه دنیا فقط از یک نوع نگاه نیست

« شه الک قرمز زد و پاک بودفهمیدم می« کند دستم را نوازش می . 

ی بودای متفاوت از من داشت و باز هم آدم خوبشه عقیدهمی . 

کند روی صورتمسرش را خم می » »  

شه دلبری کرد و فرشته بودمی - ! 

کارد: به عشق من شک نکن شیدای لبم میای آرام گوشهبوسه . 

 .من پای عقب کشیدن از این رابطه رو ندارم

 .اومدم که رو به جلو برم، فکر رد کردنم رو هم از سرت بیرون کن

، اما تو چه بخوای چه نخوای ناموس من شدی یعنی جزئی از دونم بدت میاد ناموس خطاب بشیمی

 .خانواده ام

ام از دور بشن نیستممرد اینکه اجازه بدم خانواده . 
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 .این مدت خیلی غفلت کردم قبول، خیلی بی فکری کردم قبول

بودم میچه در زمینه اون دکتر و چکاپ کوفتی چه تهدید های اون وحید بی پدر و مادر باید هر دو جا 

اش رو نداریو نبودم حق داری بابتش دلخور باشی اما حق رفتن حتی گفتن درباره . 
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گویم: کی دلش میاد آقا سید زنم و برای تغییر فضای جدی میکند، لبخندی میحرف هایش دلم را گرم می

 !رو ول کنه بره آخه؟

ی کله پوک هوس رفتن کردهکشد: شیداام پایین میشده به خنده شالم را تا روی بینی با لب های باز . 

 .من کی صحبت از رفتن کردم؟! فقط گفتم مرغ معاجرم خودت حرف گذاشتی دهنم -

 .تو همون مرغ های خونگی تخم گذاری الکی قد قد نکن -

خندم، این روی محمدیاسین را کمتر دیده بودممستانه می . 

زند: بریم داخل زیادی تنها موندنمون عواقب دارهخندی محو میلب . 

و دستم را میگیردشود از ماشین پیاده می . 

ایستندبا ورود مان به خانه همه می . 

توانم حسادت را نیز از تک تک رفتار ها و صحبت ماند، البته میبرق نگاه اکرم خانم از دیدم پنهان نمی

 .هایش حس کنم

نشینم و به محمد یاسین باالی مجلس کنار زن ها منم کنار باقی اعضای خانواده می بعد از نشستن

دهمهزاران سوال اکرم خانم جواب می . 

 

ی خودمان بمانمقرار است عید امسال را در خانه . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

 .خانواده محمدیاسین عزا دار بودند و خبری از عید در میانشان نبود

های اطراف خانه دنبال و همراه شیرین در پاساژ ها و مغازه از چند روز قبل باشگاه را تعطیل کرده

 .مانتوی مناسب برای عید بودیم

کردندگاهی ریحانه و مریم و سمیرا هم در این بازار گردی همراهی مان می . 

گوید: آبجی شیدا خسته شدم به موال بریم کشد و با نفس نفس میشیرین بطری آب معدنی را سر می

نیمیک جا استراحت ک . 

کنم: انقدر غر نزن دختر جون بریم یک سر فروشگاه سید چند مدل با دستمال عرق صورتم را پاک می

 .پارچه ببینیم، بعد برمیگردیم خونه

گوید: باشه بریم ولی آخرین مغازه باشه ها! زانو های دهد و میقورت می شیرین نفسش را با کالفگی

 .من درحال شکستنه

کیلو بار رو انداختی روش، چند بار گفتم رژیم بگیربه خاطر اینکه صد  - . 

 ..باشه باشه تسلیم تو غر نرن -

 .به طرف فروشگاه پارچه فروشی پارچه سرای حسینی منفرد رفتیم

خورد که با چشمانی خیس مقابل محمد ایستاده همین که وارد شدیم نگاهم به دختری الغر اندام گره می

 .است

کارم؟ حنا برای چی اومدی محل - ! 

کندگوید و دستانش را در موهای مشکی رنگش فرو میمحمدیاسر این را با خشم و حرص می . 

گوید: مجبور شدم محمدیاسر وگرنه من اهل آبرو ریزی نیستمحنا هق هق کنان می . 

 !بیا برو ممکنه اون علیرضای راپورت چی ببینه چه خبره اینجا -

میکنیمبرو تو آپارتمان مون اونجا صحبت  . 

افتد و خواهد او را از در مغازه بیرون کند که نگاهش به ما دو نفر میگیرد و میبازوی حنا را می

شوددستانش در هوا خشک می . 

زند: شیدا اینجایی؟ناباورانه لب می ! 

 گوید: اره ماییم انتظار ما دو تازند و میدانم چرا شیرین آنقدر بهم میریزد با خشم پوزخندی مینمی

 !مزاحم رو نداشتی؟
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شودبا این حرف شیرین سر جایش میخکوب می . 

دخترک  الغر  کنارش با همان چشمان خیس و ریمل ارزان قیمتی که زیرش چشمانش را سیاه کرده 

کند و به ما دو نفر می رسدبود، مسیر نگاهش را دنبال می . 

اسر؟گوید: اینا کین یزیر لب می  

کند: خفه شوو او آرام زمزمه می   

شومبه جای محمدیاسر من دلهره میگیریم،  دستان شیرین را میگیریم و متوجه سردی دستان او می . 

خواهد از هوش برودگویی می . 

کنم: شیرین چی شده؟زیر لب با ناباوری زمزمه می   

 !با صدایی دو رگه و غمگین می نالد: هیچی نگو شیدا هیچی

 .محمدیاسر دست دخترک آویزان را پس میزند و با لبخندی کامال مصنوعی می گوید: سالم خانوم ها

زند: سالم زهر مار پسرک متظاهرشیرین زیر گوشم پچ می . 

گوید: شیدا آورد و به دروغ میسپس دستش را درون کیفش فرو میبرند و گوشی موبایلش را در می

منتظر ماست جای پارکم نداره زود گفته بیاید گه جلوی در بازار داداش شهاب می . 

شود،  گویی هر دو از دیدن هم دیگر بسیار ناخرسند هستندنگاهم بین یاسر و شیرین جا به جا می . 

 

با شیرین همراهی میکنم ولی نمی توانم بدون اینکه متلکی بندازم از کنار این ماجرا رد شوم: ببخشید 

شدماقا یاسر انگار بد موقع مزاحم  . 

 

با رفتن شیرین نگاهی به یاسر که دستش را با خشم درون موهایش فرو میبرد میاندازم و پشتش راه 

افتممی . 

 

 :بازوی شیرین را میگیرم و او را متوقف میکنم

 !شیرین وایسا ببینم بگو چی شده؟-
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زند و میگویدپوزخندی می :  

- محرم بودن گمونم دیگهچشم سید روشن با این برادرش دیدی دوست دخترش رو؟!  . 

 !وا مگه محمدیاسر اولین پسریه که دوست دختر داشته؟ -

 .تو نمیدونی این مردا چجورین؟! از بدو تولد تا دم قبر اون عضو شون همیشه فعاله

 

 !سید چی شیدا اون دوست دختر نداره؟ -

 

 !خب نه اصال نداشته گمونم -

 !یعنی مرو نسیت یا عضو خاص نداره؟ -

 

- چی شیرین درست حرف بزنیعنی  . 

 !اصال تو چرا انقدر حساس شدی؟

ای داشتن محمدیاسر رو عادی قلمداد کنیمن حساس نشدم، فقط لطفا تو هم سعی نکن زن صیغه - . 

گوید و با عجله به سمت در خروجی بازار میروداین را با خشم می . 

ایستم و به فکر فرو میرومبا رفتنش دست به سینه می . 

زی بین محمدیاسر و شیرین بوده، که خواهرم اینچنین آشفته شده؟نکند چی ! 

افتم، دوست ندارم روابط  آن دو روی روابط من و سید تاثیری بگذارداز این فکر به دل شوره می . 

 به سمت خیابان اصلی میروم و برای اولین تاکسی دست بلند میکنم
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با سیستم پشت در اتاق بسته گذراند شیرین تمام روز را به بهانه کار . 

 .عاقبت هم بیرون نیامد. بابا آن روز را زودتر به خانه آمد و حسابی کیفش کوک بود

کندایم که صدای پیامک گوشی بابا توجهمان را جلب میدور سفره نشسته . 

آید که یعنی چه کسی آن موقع شب تماس گرفته است؟مامان چشم ابرو می !  

را به نشانه  اینکه نمی دانم باال می اندازمام منم شانه . 

 .برق چشمان بابا بعد دیدن پیامک از چشم مان دور نمی ماند و شک و سوءظن مان را بیشتر کند

تمام می شود واز پای سفره بر میخیزد بابا غذا را آنقدر با ذوق غذا می خورد  که سر ده دقیقه . 

 

نبود؟ شیدا رفتار بابات امروز  زیادی عجیب -  

 !چی بگم مامان انگاری خیلی شاد و شنگول میزد -

 نکنه سر پیری هوایی شده باشه؟ -

سالشه ها ۵۵بی فکر و بی قصد میگویم: بابام پیر نیست فقط   

گوید: من چی میگم تو چی میگی؟مامان با حرص می ! 

ر مون هم  همین گذارد و می ایستد: حتما یک خبرایی شده. خانم مدیسپس دستش را روی زانویش می

 .سن و سال رو داشتن که شوهرش خیانت کرد

ساله رو عقد کرده بود ۲۰ساله رفته بود دختر  ۶۰یک مرد  . 

شن بابای ما چی داره بنده خدا مامان اونجور مردا بیشتر پولشون از پارو باال می ره شوگر ددی می -

 !هشتش گرو نهشه؟

مسن پر و بال می دهیم بابا در را  باز میکند و وارد خانه همین طور که داریم به ماجرای خیانت مردان 

شودمی . 

 

زدمهمین اآلن داشتم با سید حرف می - . 

 مادر میپرسد: شوهر شیدا؟

 .آره خدا انشاءهللا  خیرش بده -

چند وقتیه من و شهاب دنبال اون یارویی که پولش رو باال کشیده بود از این دادگا به اون دادگاه بودیم، 

کارمون راه نمی افتاد ولی . 
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تا اینکه سید رو تو دادگستری دیدیم، خیلی کمک مون کرد حاال تونستیم حکم جلب اون یارو و 

ی اموالش رو بگیریممصادره . 

 .امشب دعوت کن سید رو بیاد اینجا خدا از آقایی کمش نکنه

ی قتله تو مسائل مالی دخالتی ندارهولی محمدیاسین  بازپرس ویژه - . 

گیردی شهاب را میبی توجه به حرفم با خوشحالی شماره بابا . 

کنم چرا محمدیاسین چرا زودتر به من حرفی نزده است؟تعجب می ! 

 

 

ی دیدن دوستش قبل آمدن محمدیاسین از خانه میرومشیرین با چشمانی سرخ و به بهانه . 

مردنی کنارش  احساس شکت حدس آنکه خواهرم دلبسته محمد یاسر شده و با دیدن آن دخترک الغر 

 .کرده

گرفتم، آیا محمد یاسر هم به شیرین ی و تفاوت فرهنگی شان را نادیده میساله ۱۱ولی تفاوت سنی 

 !عالقه مند بود؟

دلم نمی خواست رابطه آن دو روی ما تاثیر بگذارد و از طزفی نمی توانم نسبت به شیرین هم بی تفاوت 

ردمباشم، حتما باید با او صحبت میک . 

 

 

رسیدم سرانجام این عشق  یک طرفه به ضربه ای شیرین دختر به شدت شکننده و احساساتی بود می

انجامدبزرگ برای خواهرم بی . 

 

آیدنزدیک ساعت هشت شب است که سید می .  

کنمبا دیدن محمد یاسر همراهش خیلی تعجب می ! 

هایشان پر رنگ تر شدههر دو سیاه خاتون را به تن دارند و ته ریشی که روی صورت  . 

 

ی مان آنقدر کوچک شده که جایی برای نشستن  همه کنار هم نیست خجالت زده لحظه ای از اینکه خانه

 !میشوم،  ویالی سید کجا و سوییت پنجاه متری ما کجا؟
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اندازد و با کالفگی چشمانش را ماساژ گردد، سپس سرش را پایین میمحمدیاسر با چشم دنبال کسی می

دهدمی  

 !حدس آنکه دنبال شیرین  است، سخت نیست، ولی چرا؟

 مگر شیرین و ناراحتی او برای یاسر اهمیت دارد؟

 

دزدمخورد،  او لبخند میزند و من نگاه مینگاهم با محمدیاسین گره می . 
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دهید: سر شب چرا ناراحت بودی؟محمدیاسین پیام می  

ی شهاب؟بودی به بابا کمک کردی تو پرونده چرا نگفته -  

شیدونستم ناراحت مینمی - ! 

خواد چیزی از هم پنهون داشته باشیمدلم نمی - . 

 یک سر اون پرونده برادر زن شهاب بود، حتما اون هم همراه بابا و شهاب بوده، آره؟

 .بود ولی ماباهم برخورد خاصی نداشتیم شیدا -

آدم رو ببینیمن دوست ندارم تو اون  - .  

 .این حرفیه که من باید بزنم -

 .پس فردا عیده میخوام کنار هم باشیم

ی من عزا دارن، اما من بعد تحویل سال میام پیشت عزیزمخانواده - . 

زنی ازت بعیدهابرو هایم را باال میفرستم و برایش تایپ میکنم: عه چه عجب آقا از این حرفا می . 
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- . بذار پای یک عمر زندگی خشک و جدی که محبت انقدر خسیس هستمببخشید که تو خرج کردن 

 .داشتم

دونستم زندگی با مردی مثل تو با محبت های مخصوص خودت چه شکلیه! همین کمک تو از اول می -

 .به بابا و شهاب خودش کلی محبت و ابراز عالقه پشتش خوابیده

فرستندمحمد یاسین در جواب پیامم برایم قلب می .  

ام شب به خیر عزیزشیدا جان من دیگه میرم بخوابم خیلی خسته - . 

* 

های گذشته دیگر از جمع فراری نبودم و با خیالی آسوده عید خیلی زود از راه رسید. برخالف سال

کردمدرجمع اقوام رفت و آمد می  

وجود او به نه اینکه وجود محمد یاسین به عنوان یک مرد باعث اعتماد به نفسم شده باشد ها بلکه 

 .عنوان یک انسان، یک دوست و همراه بود که مرا از کابوس تنهایی و ترس بیرون کشید

 

پرسیدند این بود، که شدند اولین سوالی که میاکثر اقوام و دوستان قدیم وقتی متوجه نامزدی من می

 طرف چه عیب و ایرادی داشته؟

شد مردی با کماالت گشتند؛ چرا که باورشان نمیی او می ای تاریک در گذشتهدنبال سابقه و لکه

 .محمدیاسین طالب ازدواج با دختری مطلقه باشد

ترین دشمن ما انسان ها تفکرات غلط خودمان بود، اینکه در ذهنمان انسان ها را دسته بندی بزرگ 

سری اساس یک مان هم اکثرا بر کردیم بعد برای هر دسته ارزش و امتیازی قائل بودیم، طبقه بندیمی

شدسنت و فرهنگ غلط و گاه جاهالنه دست بندی می . 

 ...مثل زن مطلقه، زن بیوه، آدم بی دین و با دین، مسن و جوان و

شدند و انسان محکوم میشد، در این طبقه این دسته بندی های از پیش تعین شده گاهی تبدیل به تابو می

اشدبندی هایی که خودش برای خودش تعیین کرده اسیر ب . 

ی وهم و خیاالت خودمان بوداسارت و زندانی که ساخته . 

ی اطرافیانم انتظار داشتند چون مهر طالق شناسنامه ام را لکه دار کرده پس حتماً باید با اینکه همه

 .مردی مانند خودم ازدواج کنم واقعاً دردناک بود

 .مخصوصاً اینکه بیشتر این تفکر در ذهن زنان شکل می گرفت

ی عمو پیشنهاد شمال رفتنی که عمو مطرح کرد و از محمدیاسین چند شب مهمان داری در خانه بعد از

 .هم خواست همراهیش کند، خستگی را از تنمان بیرون کرد
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قرار بر این شد که روز پنج عید همراه خانواده عمو و خانواده محمدیاسین به ویالی رامسر عمو 

 .برویم

ین و مادرش کمی واهمه داشتماز همراهی با خانواده محمدیاس . 
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 .من و محمدیاسین با یک ماشین می آمدیم

آیدمثل همیشه با دویست و شش به دنبالم می .. 

 .خانواده عمو و شوهرش یک روز زودتر به آنجا رفته بودند

شوم، سر محمدیاسین درون گوشی استوارد ماشین می . 

ای صورتش را مرتب کرده است و یک پیراهن مشکی با وصله روی آرنج قهوهبه خاطر عید کمی 

 .پوشیده

اش همپیراهنش بر خالف همیشه کمی جذب است و شلوار کتان مشکی . 

گیرم و زیرش مینویسم: یک سید خوشتیپسرش را که باال می آورد با دوربین یک عکس از او می ! 

گذارمام میتازه نصب کردهی اینستاگرامی که سپس عکس را روی صفحه . 

کشم: کنم ولی با پیچیدن صدای محمد اصفهانی چهره در هم میبا حرکت ماشین ضبط را روشن می

 محمد یاسین چرا آهنگ بابا ها رو گوش میدی؟

 ...افتخاری و اصفهانی

گذارمسپس فلش خودم را که پر از آهنگ های شاد است درون ضبط می . 

شودکه آرش به تازگی خوانده بود پخش میصدای آهنگ شاد و بلندی  . 
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کنم به همخوانی با آهنگ و گه گاه با آهنگ قر میدهمشروع می . 

دهد: زشته شیدا، شالت افتاد  زبون در نیار چشم لوچ کند و هر دقیقه تذکر میمحمدیاسین هم اخم می

 ...نکن

 .ال اله اال هللا نکن خانوم 

د که سر نشینان جوان و جلفی دارد با دیدن ما دو نفر کنار هم وسط راه هستیم، یک ماشین شاسی بلن

کنند به بوق زدن و تمسخرشروع می . 

گوید: حاجی چه دافی بلند کردیآورد و مییکی از پسر ها سرش را از شیشه بیرون می . 

ی خودتهدهم: داف اون مادر همه کارهبا خشم و بدون فکر جواب می ! 

روندگذارند و میگاز میمحکم پایشان را روی پدال    

کنم: او پسره مست بود جدیش نگیرکند که با دیدنش وحشت میمحمدیاسین چنان اخمی می . 

 !تو که هوشیاری جواب اون مردک نامحرم رو دادی؟ -

کنمشوم، دست به سینه سکوت میتازه متوجه علت ناراحتی او می . 

گذاشتمن آدمی میاکشن بدی بود، نباید دهان به دهان همچیواقعاً ری . 

گیرد، حتما با خودش فکر میکند چه آدم بی تربیتی نصیبم شدهدلم از اخم ها و ناراحتی محمدیاسین می . 

کنمسکوت همچنان بر قرار است، کم کم از بی محلی های محمدیاسین بغض می . 

خوری پوست کنم؟پرسم: سیب میبرای عوض شدن جو می ! 

دهدجوابم را نمی . 

شودگ تر میبغضم پر رن . 

گذارم تا جوشش اشک هایم باعث سرازیر شدنش روی صورتم نشودسرم را روی صندلی می . 

چکدگیرد و میی چشمم راه خودش را میاما اشک سمجی بی اجازه از گوشه . 

گیردانگشت گرمی روی صورتم اشک را می . 

 !شیدا گریه نکن -

 .با پشت دست اشک هایم را پاک میکنم: چشم

گذارد: دوست نداشتم باهاش حرف بزنیگیرد و روی فرمان میمی دستم را . 

جور آدم های مریض بذاریدوست ندارم دهن به دهن این . 

گویم: عصبانی شدمبا صدایی دو رگه می  
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 منم ولی جلوی خودم رو گرفتم -

 .ببخشید -

 !نگفتم که از من معذرت خواهی کنی -

 پس چیکار کنم اخم نکنی بهم؟ -

پوست کن عزیزممیوه  - . 

 

 .با رسیدن به ویالی عمو با کمک محمدیاسین چمدان و وسایل مان را بر می دارم

ساعتی پیش خبری نیست دیگر از دلخوری . 

آید: سالم بچه ها بابات هنوز نرسیده؟عمو به استقبال مان می  

 .نه فکر  کنم تو ترافیک جاده گیر کردن -

 .ما از چندتا میانبر و فرعی اومدیم

رومدهد و من به داخل  ویال میعمو با محمدیاسین دست می . 

کردم دلم برای خودمان می سوختوقتی به اوضاع زندگی عمو فکر می . 

عمو و بابا به صورت مساوی ارثیه برده بودند، بابا هرچه داشت را خرج ما بچه ها کرد و عمو ارثش 

 .را به  کار تجارت زد و موفق شد

اش همه دور هم توی پذیرای عمو می نشینیمبا و شهاب و خانوادهبا رسیدن مامان و با . 

 .زن عمو برای همه شربت خنک می آورد

گوید: خب دوستان اتاق ما به مسعود که کنار همسرش سمیرا ایستاده و دست زنش را گرفته است، می

 !چه صورته؟

آمد روابطشان بهتر شدهبنظر می . 

زنونه مردانه کنیم چون تعداد اتاق ها محدوه گوید: بهترهشیرین با لحنی شوخ می . 
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چرا که در هر  شهاب و مسعود ناراضی به نظر می رسند. ولی من و محمدیاسین بی تفاوت هستیم

بمانیم توانستیم در اتاق اختصاصیصورت ما نمی . 

 

ي خودشان بیایند و ما ی محمدیاسین دو روز دیگر به بابلسر و ویالی اختصاصقرار بر این شد خانواده

 .از رامسر به بابلسر برویم

 

به حیاط کوچیک ویال آمدیم تا با هم بازی کنیم بعد از ظهر است و همه بعد یک استراحت کوتاه . 

 

راهی کنند و تنهام من و شهاب و کنند ما را در بازی هممسعود و سمیرا و مریم و شوهرش قبول نمی

یک والیبال کوچک چهارنفره انجام دهیم گیریمریحانه و شیرین تصمیم می .  

 

سپارد، یک شومیز چهارخانه به تن دارد و موهایش آزادانه روی شانه ریحانه شهسام را به مادرم می

 .هایش ریخته

 

ایممن و شیرین هم دو تیشرت ست مشکی با گرمکن پوشیده . 

 .محمدیاسین هنوزم در اتاق خواب است

د و من شیرین یک تیمشونشهاب و ریحانه یک تیم می . 

مسعود و سمیرا برای قدم زدن به ساحل میروند ولی عمو و مریم و همسرش فرهاد برای تشویق دور 

شوندما جمع می .  

کند و مریم و شوهرش طرفداری شهاب راطرفداری من را می عمو مثل همیشه . 

آنکه دم هوا خیلي شدید است پرم که عرق از سر و رویم چکه میکند، مخصوصأقدر باال و پایین میآن . 

چسبد، اوضاع لباس هایم نیز بدتر استی موهایم به صورتم میهمه . 

چرخانم تا ببینمش که شوم سرم را به سمتش میعطر تلخ محمدیاسین در نزدیكی خودم می متوجه

رودکند و برای یک لحظه چشمانم سیاهی میضربه شهاب به صورتم برخورد مي . 

دوندطرفم می سین و شهاب بههمزمان محمدیا . 

 

پرسد: چی شدی تو گذارد و با نگرانی میام میام را محکم گرفتهشهاب دستش را روی من که بینی

  !شیدا؟
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گوید: شیدا جان خوبی؟محمدیاسین هم کمی عصبانی به نظر میرسد و می ! 

شوندمی ام بیشتر نگراندستم را که بر می دارم همه با دیدن بینی . 

گویندرود، هر کدام چیزی بیخ گوشم میچشمانم سیاهی می .  

آید: دورش رو خلوت کنید. بذارید فرهاد ببیندشصدای عمو هم می . 

 .سپس رو به محمدیاسین میگوید: فرهاد دامادم فوریت های پزشکی خونده

ن؟گذارند: درد میکنه شیدا جاام میآید سپس دستش را روی استخوان بینیفرهاد جلو می  

- کشهیکم تیر می   

اندازد: نشکسته فقط کوفته شده سریع کمپرس یخ بذار و شستشو بدهنگاهی درباره به صورتم می . 

 .شیرین با عجله برای آوردن کمپرس یخ میرود

گیرد: بیا بریم بشوریمشمحمدیاسین هم دستانم را می . 

گیرد که خون روی تیشرتم نریزیدسرم را باال می . 

ره داخل گلوتگوید: سرت رو باال نگیر خون میمی فرهاد باتاکید . 

اندعمو آنجا نشسته. مامان و زنرومبرای شستن صورتم به آشپزخانه می . 

زند و می گوید: خدا مرگم بده شیدامامان با دیدنم سیلی آرامی به صورتش می ! 

کنی؟ای بازي میزند: تو مگه بچهعمو هم غر میزن ! 

گوید: سرت رو بگیر تو سینک صورتت رو بشورمحن تلخ و جدی میمحمدیاسین با همان ل . 

غرد: جلو شوهر دختر عموت و مسعود هم سر بازی زند زیر گوشم میصورتم می همینطوری که آب به

ام افتادم دنبالشزمینیهم تیشرت پوشیده، انگار من سیب . 

شوندنمی گوید جوری که خاله و مامان متوجهمی ها را آرامی اینهمه . 

8/16 
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 .سر سفره نهار هم از چشم غره های محمدیاسین بی نصیب نیستم

کشیدمی گه گاه هم با آن نگاه با نفوذ برایم خط و نشان . 
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ام چقدر خشمگین است، ولی خب خودش دانستم از اینکه در برابر مسعود و فرهاد بی حجاب نشستهمي

 .مرا تمام و کمال قبول کرده بود

 

کردند، انجام دهمشود بیشتر رفتار هایی که او را عصبانی مییک جور لجبازی باعث می . 

خواهم بابت انتخاب محمدیاسین مطمئن شوم  و صبر تحمل ام و یا با او؟! میدانم با خودم لج کردهنمی

 .اورا بسنجم

کندابراز می اش را تنها با نگاهشکند و ناراحتیمحمد یاسین هم تمام مدت را صبوری می . 

کنندبعد نهار شهاب و مسعود با هم تخته نرد بازی می . 

 .شهاب احترام خاصی برای محمدیاسین قایل است

گذارم پای کمک هایش در کار پرونده کالهبرداری از او و رامیندلیلش را می . 

دائم برای او رسد، فرهاد که خلق و خویش به شهاب نزدیک تر است نوبت بعدی به فرهاد و شهاب می

خواندُکری می   

خنددنشیند و به کل کل آن دو میمحمد یاسین هم کنار مسعود می . 

رسد که با فرهاد بازی کنمبا باخت شهاب نوبت من می . 

اندازمنیم نگاهی به محمدیاسین که روی مبل نشسته می . 

اومد اندازم: آقا فرهاد رغیبتزنم و ابرو باال میاش میلبخندی به صورت جدی . 

آیدکنم قصد رفتن دارد ولی باالی سر من و فرهاد میشود، فکر میمحمدیاسین از جا بلند می . 

 

تونم جای شما با شیدا بازی کنم؟آقا فرهاد می - ! 

ایستد: اختیار داری سیدفرهاد می . 

نشیندبا عقب رفتن فرهاد سیدمحمدیاسین جای او می . 

آقا و حاج خانم تخته نرد باز ندیده بودیمگوید: به به حاج شهاب با خنده می . 

زندمحمدیاسین لبخندی محو می . 

گویم: شرط سر چی ببندیم؟با شیطنت می ! 

گوید: شرط حرامه حاج خانمکشد و میمحمدیاسین دستی به ریشش می . 

 .نشد دیگه حاجی تخته نرد بدون شرط نمیشه -
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کند و عجیب به جذابیت فکر کردن این کار را می دهد، همیشه موقعمحمدیاسین تای ابرویش را باال می

کنم اگه شما بردی یک انگشتر عقیق دارم برام خیلی عزیزه میدمش شود: نذر میاش اضافه میچهره

 !بهت خوبه؟

 .واال غنیمته -

کنم با جر زدن باری را ببرم محمدیاسین با زرنگی کنیم به بازی، هرچقدر من تالش میشروع می

 .متوجه میشود

 

کنم او نامزد من است، نه دشمنمشویم فراموش میآنقدر غرق در بازی و کلکل می . 

ی همهشود سوژه خندهبرد و همین میآخر سر در کمال تعجب محمدیاسین بازی را می . 

 

رویم،  بقیه هم به بازارچهعصر همان روز است با یک دیگر به دریا می . 

عجیبي دارد وزد آرامشایم میصدای امواج و باد خنکی که در میان موه . 

کمی  آرام تر شده و اخمش را گشوده و با لبخند به من که  محمدیاسین هم بعد دور شدن از خانواده

کنددوم نگاه میمانند دختر بچه ها در میان ساحل می . 

 

 .ساحل خلوت است و تنها یک خانواده کوچک با فرزندانشان در حال بازی کنار ساحل هستند

کنمنشینم و برایشان ماسه جمع میبچه ها می کنار . 

کنندشوند و مرا خاله خطاب میبچه ها هم خیلی زود با من صمیمی می . 

شوممتوجه سنگینی نگاهی می  

آورم و با دیدن مرد جوانی نزدیک ما تعجب میکنمسرم را باال می . 

عموی بچه هام گوید: سالم بانو مننگاهم را حس کرده و با لبخند می مرد سنگینی . 

گویم: سالم ببخشید بی اجازه با بچه هاتون بازی کردمزنم و میلبخندی در جوابش می . 

کند، یکی از بچه ها کنار گوشم پچ میزند: خاله نمیای بازی؟مرد با نگاهی کنجکاو براندازم می ! 

اندازد: میمرد جوان که چشمان عسلی جذابش توجه برانگیز ترین قسمت صورتش است ابرو باال 

 .بفرمایید به بازی برسید

گیرد و چون دخترکان کوچک کند و دستم را میمحمدیاسین که کمی عقب تر ایستاده دیگر تحمل نمي

بردحوالی می مرا به زور از میان شن های ساحل به سمت رستورانی در آن  
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 مگه من بچم محمدیاسین؟ -

ستوران دوخته است. خوب میداند تا چه اندازه از محمد یاسین بی توجه به من نگاهش را به منوی ر

 .بی توجهی بیزارم برای همین است که این راه را پیش گرفته

زنم هامحمدیاسین دارم با شما حرف می -  

خورم تو چی؟گذارد: من ماهی کباب میمنو را زمین می ! 

گویم: من اینجا مترسکم؟زیر لب نچی می ! 

 .ازت نظر پرسیدم عزیزم -

کردم وسط بازی منو کشوندی بیرونتم تو ساحل خونه شنی درست میداش -  
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 .تحمل نگاه هیز اون مردک رو نداشتم -

 !وا آقا به اون محترمی هیز چیه محمدیاسین این طوری بی منطق نبودی تو -

 .سر تو بی منطق ترم میشم -

 !چی میخوری؟

کند: میرزا قاسمیی رستوران خودنمایی میکه از پنجرهچرخانم به سمت ساحلی نگاهم را می . 

دهدمحمدیاسین سفارش می . 

شومکنم متوجه آمدن آن خانواده به داخل رستوران میکم کم اخم هایم را باز می  . 

ی همبازی منیک زن و شوهر جوان همراه آن مرد چشم عسلی و دو دختر بچه . 

نشینندنزدیک ترین میز به ما می . 

کنم، یعنی واقعا هیز بود یا محمدیاسین زیادی غیرتی شده؟نگاه آن مرد برداشت خاصی نمیاز  ! 

 !این دومین سفر ما با هم است، در سفر اول که ندیدم از این اخالق ها داشته باشد

ماندزند که از نگاهم دور نمیمرد جوان چیزی در گوش بچه ها پچ می . 
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گوید: وای خاله جون اینجایی؟کودکانه می بچه ها به طرف من می آیند و با ذوق ! 

کنند: سالم عمو شما داداش خاله هستید؟سپس نگاهی به محمدیاسین می ! 

 .شک ندارم این سوال را عمویشان در گوششان پچ زده

آید و دختر بزرگتر سرتقانه سعی دارد پاسخ سوالش از محمدیاسین را دختر کوچک تر به سمت من می

 .بشنود

گوید: نه عمو جان من شوهر خاله تون هستمکشد و مین دست نوازشی روی سرش میمحمدیاسی . 

برد که آن پسرک هم بشنودصدایش را کمی باال تر از حد معمول می . 

اندازد، از همان نگاه هایی که آن جوانان بی تربیت به ما مرد چشم عسلی نگاهی متعجب به من می

اجی عجب دافی بلند کردهکردند که در پسش این جمله بود: حمی ! 

چرخاندسپس سرش را به طرف دیگر می . 

ی ناجور کنار هم بودیمکشم، من و محمدیاسین دقیقا شبیه دو وصلهبی اختیار شالم را کمی جلو می . 

 !تیپ حاجی مانند او کجا و تیپ به قول شیرین خفن طوری من کجا؟

 

زنیمبعد از غذا به اتفاق هم دیگر در ساحل قدم می . 

 .دستان هم را گرفته ایم و گوش به سمفونی دریا می سپاریم

ام رد دهد و نسیم خنکی از الی گردنم و موهای روی شانهشن های روان کف پایم را قلقلک می

شودمی . 

 !محمدیاسین تو بچه دوست داری؟ -

 !محمدیاسین میگوید: اگه مامانشون تو باشی اره

 .جدی گفتم

ساله ۱۵ساله بودم یک بار  ۱۹یک بار  محمدحسین که بابا شدن من . 

اومد کسی که تمام این مدت مراقب زهرا و زهره و رفت مرز و میسر هر دو بارش محمدحسین می

 .یاسمین بود من بودم

رفتن توی کوچه بازی اون وقت من مجبور بودم مثل بادیگارد مراقبشون گاهی وقتا با محمدیاسر می

 .باشم

گرفتن باز این من بودم که میبردمشون بیرون و ی محمدحسین رو میبهونهوقتی هم زهرا و زهره 

 .گردش تا روحیه شون باز بشه



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

 . یجورایی از همون نوجوانی بابایی کردن رو یاد گرفتم

 !خب حاال بگو تو دختر دوست داری یا پسر؟ -

 .هر دو نعمت خدا هستن عزیز جان -

 .نه دیگه بگو -

ولی بدم نمیاد خدا دوتاش کنهمن یک شیدا دارم بسمه،  - . 

خندممستانه می . 

 !شیدا نمیخوای بری دنبال درست؟ -

کنند پس چرا یادمه گفتی شاگرد اول کالس بودی، مطمئنا اگه درخواست کنی برگردی دانشگاه قبول می

کنی؟تعلل می  

دونم دندان پزشکی اون چیزیه که دوست دارم یا نه؟راستش نمی -  

کند: آخه مگه قبال انتخابش نکردی کلی هم بخاطرش درس خوندیسفیهی نثارم مینگاه عاقل اندر  ! 

 .درسته ولی ته دلم یک دلهره ای دارم -

گوید: اصال دلهره نداشته باشگیرد و میدستم را می . 

خوام کارت رو پیگیری کننمن تو مدیریت دانشگاه آشنا دارم، ازشون می . 

 .البته اگه خودت راضی باشی

کند: من راضیم محمدیاسین به شرطی که تو ی دلهره هایم کم میو دستان گرمش، از همه حضورش

 .همیشه همراهم باشی

آورد: هستم شیدا هستمفشار کوچکی به دستم می . 
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رویمبعد از گردش در ساحل با اصرار من به بازارچه می . 

بازی استمحمدیاسین در خرید آدم دست و دل  . 

شنومگذارم برای خریدش نه نمیشوم، دست روی هر چیزی میاین را همان ساعت اول متوجه می  . 

 .بازارچه شلوغ است و او جوری کنارم ایستاده تا مانع برخورد دیگران با من بشود

گردیمبعد از یک ساعت پیاده روی به ویال برمی . 

 

کشیمهمه خسته از ساحل برگشته یک گوشه دراز می . 

رودمحمدیاسین هم برای گرفتن دوش به یکی از اتاق ها می . 

 

 

دهمگوشی موبایل محمدیاسین زنگ میخورد، چون به حمام رفته خودم جواب می . 

 .یاسمین است، با خوشرویی سالم و احوال پرسی میکند

 !سالم شیدا جون خوبی عزیزم داداش خوبه؟ اونجاست؟ -

محمد یاسین رفته دوش بگیرهممنون یاسمین جان خوبیم  - . 

 

 .شیدا مد رسیدیم بابلسر به داداش بگو برای فردا بیاید پیش ما -

 .چشم عزیزم حتما میگم به سید -

ی درون آید، با حوله در حال پاک کردن شن و ماسههمزمان با قطع گوشی محمدیاسین هم از حمام می

 !گوشش میشود: تلفن من بود؟

دادم گفتم حمامی. رسیدن بابلسر از ما هم خواستن با هم بیایمآره یاسمین بود جواب  - . 

 

 !پس چرا محمدیاسر قبل حمام رفتنم زنگ زد و گفت تهران تو حجره مونده؟ -

 

گیردیاسر را میگوشی موبایلش را برداشته و با سرعت شماره محمد . 

 !الو تو هنوز تهرانی؟ -
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ی محترمش هم هستنت النصر و خانوادهشنوم: چون بخاز آن طرف خط صدای ضعیفش را می . 

 !چی حاجی فتاح هم اومده؟! کی دعوتشون کرده؟ -

اش بهتون نزدیک تردونم داداش باالخره هر چی نباشه علیرضا داماد شماست و خانوادهنمی - . 

 .فقط بپا فتنه خانم اعصاب زن داداش رو روز عیدی خط خطی نکنه

کدورت اصال درست نیست، بگو مشکلت با خانواده خاله چیه؟ با هم ال اله اال هللا پسر جون قهر و  -

کنیمحل و فصلش می . 

رفتی نماز جمعه چی شد یهو هم تو یک زمانی رفیق فابریک علیرضا بودی و هر جمعه با حاج فتاح می

 !از دین خدا برگشتی هم شدی دشمن حاجی؟

از وقتی فهمیدم خیلی از اینایی که حاجی  داداش خدا رو که قربونش برم خیلی هوام رو داره منتها -

بندیم قالبی هستن. از دین بیزار شدمحاجی به ریششون می . 

نویسن؟ برو تو عصبانیت حرف نزنکفر نگو بچه، از کی تاحاال گناه بنده رو به پای خدا می - . 

دباشه سید، فقط هوای زن داداش رو جلوی هنده جگر خوار و دخترش داشته باش. زت زیا -  

 .بی اختیار  از لحن یاسر به خنده افتادم، خاله زکیه را هند جگر خوار نامیده بود

 

گوید : شنیدی چی گفت؟کند و میگوشی را قطع می ! 

دهم: آره توپش حسابی پر بودی تایید تکان میسرم را به نشانه . 

نشیند: اخالقش شبیه توعه شیداروی تخت کنارم می . 

پاشملبخندی به رویش می . 

 .از تو ساک برام لباس آماده کن بانو -

گذارمای میبرایش یک دست پیراهن مشکی و کت و شلوار سرمه . 

گیردشد رنگ روشن تری بپوشد دلم از این همه سیاهی میکاش می . 

شوداش گونه هایم تب دار میی برهنهگردم و با دیدن باالتنهبر می . 

 

عضالنی نه الغر مردنی بلکه نرمال و معمولی ای دارد، نه مانند محمدیاسربدن ورزیده . 

ماندبرق نگاهش بعد دیدن گونه های تب دارم، از نظرم دور نمی . 
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کشه؟خانمم داره خجالت می - ! 

کند؟ریزد، او دارد با من چه میقلبم در سینه فرو می  

گذارماش میعضالنیی شاند دستم را روی سینهمرا روی پایش می . 

کندگرمای تنش کف دستم را مور مور می . 

گویم: محمدیاسین لطفابا صدایی دو رگه و لرزان می . 

 !لطفا چی عزیزم؟ -

 !محمد یاسین -

بوسد: جانم جانمشود و زیر گوشم را میخم می . 

 !چقدر بی حیا شدی حاج آقا -

 .مومن باید برای همسرش بی حیا باشه حاج خانم -

 !اون وقت اگه صدای بی حیایی مون به بیرون درز پیدا کنه چی؟ -

زند: این دیگه پای خودتهزیر گوشم پچ می . 

 .همزمان با این حرفم زیر گلویم را میبوسد

گزم که مبادا صدایم باال برود و به گوش اهالی ویال برسدلب می . 

گوید: چقدر این نگاه خمارت رو د و میزنبعد از آن که حسابی از خجالتم در آمد لبخندی از سر لذت می

 .دوست دارم شیدا

 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

شوداش میدانم چرا به یکباره اخم مهمان چهرهاندازد، ولی نمینگاه طوالنی و عمیقی به چشمانم می . 

گیرددهد و نگاهش را از من میاش را چین میپیشانی . 

پرسم: چیزی شده محمدیاسین؟شوم و مینگران می ! 

رود: نه عزیزم فقط کمی عصبی شدم میشه برام قرص بیاریخیزد و به پشت پنجره میاز کنارم برمی . 

ً می ایستم: حتما   

کندای او مرا در جا میخکوب میروم که سوال یک دفعهبه سمت درب خروج می . 

کردیوقتی با اون بودی هم براش مثل االن دلبری می - . 

شود؛ چرا ذهنش به بیراهه رفته است؟میسوالش مانند پتک محکمی بر فرق سرم کوبیده   

پرسد؟ام با رامین میام که از من درباره گذشتهیعنی در نظرش آنقدر بی ارزش شده ! 

ام در او بودم و او در پی یک کاکتوس راه گلویم را سد کرده، من پی رشد احساسات تازه جوانه زده 

 .کند و کاو در میان علف های هرزه گذشته

 

شود و به هوا می روده از آغوشش دریافت کرده بودم دود میتمام خوشی ک . 

شودکشد و تپش های قلبم ناکوک میکنم جایی حوالی قلبم تیر میبا عجله اتاق را ترک می . 

شوندشیرین و مریم در آشپزخانه نشسته بودند با دیدن من متعجب می  . 

 !مریم میپرسد: اتفاقی افتاده شیدا؟

کنی ؟آید: گریه مینزدم میشیرین با نگرانی به  ! 

 

 !به خودم میآیم کی اشک هایم جاری شدند؟

کنم: من خوبم دخترابا پشت دست اشک هایم را پاک می . 

 .میرم هوا خوری یکم باد به سرم بخوره

برمزنم و به دریا پناه میمصنوعی میخندم و با عجله از در ویال بیرون می . 

 !چرا حاال باید یاد او بیوفتد؟

محمد یاسین چنین انتظاری ندارم گویی باورم از او مانند بتی فرو ریخته باشد از . 

 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

رسم. روی شن های روان ساحل زانو میزنم و یک دل سیر روم که به ساحل میروم و میآنقدر می

گریممی . 

 

کردی تلخم را برایم یادآوری میاو نباید گذشته . 

کشیدنباید با بی رحمی او را به رخم می . 

ی من بود و به رویم نیاورده بود و امروز آن زخم شبیه شود تمام مدت به فکر زندگی گذشتهباورم نمی

 .دمل چرکی سر باز کرده بود
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شبیه کسی که از خواب بیدار شده باشد با بهت به مسیر رفتن شیدا خیره میشود  ّ . 

می بردپنجه هایش را چندین و چند مرتبه درون موهایش فرو  . 

 !این چه حرفی بود که از زبانش جاری شد؟

 

 !مگر با خود عهد نبسته بود هرگز دلی را نشکند؟ چه طور توانست دل عزیز ترینش را بشکند؟

 

لرزید، ذهنش بی اختیار به ای که شیدا در آغوشش میتوانست به خود دروغ بگوید، آن لحظهاما نمی

ی شیدا رفتدنبال گذشته . 

 

دادگاه وقتی آن مردک با وقاحت تمام در چشمانش خیره شد و پوزخند زنان گفت: شیدا یک آن روز در 

کنم هیچ وقت واسه تو بتونه انقدر عاشقی کنهزمانی بی اندازه عاشقم بود و فکر نمی . 

 

 .درست از همان روز افکارش نسبت به شیدا مسموم گشت

شیدای از همه جا بی خبر ریخت و امروز نتیجه آن افکار مسموم را چون زهرابی به جان . 
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شودپیماید. نگاهش به در خشک میطول و عرض اتاق را می . 

شودآید نه خبری از شیدا مینه کسی سراغش می . 

 .آنقدر از خودش شرمنده است که روی رفتن پی شیدا را ندارد

رودی پایین میشود. برای خوردن شام به طبقهنزدیک ساعت ده می . 

پرسد: خانوم ها شیدا رو ندیدین؟خالی شیدا نگران از مریم و شیرین میبا دیدن جای   

شودمریم در حین درست کردن ساالد است و پسرکش در آغوش شیرین باال و پایین می . 

 مریم: شیدا که پیش ما نیست،  ساعت هفت رفت بیرون

 .به گوشی منم پیام داد نگران نباشم

 

کنده او دهن کجی میب ۱۰اندازد، عدد به ساعت نگاهی می . 

گوید: ساعت چند بهتون پیام داد؟اش خطاب به مریم میبا حرص از خونسردی خانواده ! 

شیمبود. این غیب شدن ها عادت شیداست هیچ کدوم نگران نمی ۷:۳۰مریم: ساعت  

رودپوشد و به سمت دریا میمحمد یاسین با عجله کتش را می . 

 

ک دست از سرش بکشد؟ی دردنایعنی قرار نبود آن گذشته ! 

رسدپرسد و باز هم به نتیجه نمیاین سوال را بارها از خود می . 

 .استخوان های تنش از نشستن مداوم بر روی شن های نمناک درد گرفته است و امان از قلبش

هرچه بگوید کم گفته، قلبش با حرف محمدیاسین خون شد و غرورش مثل یک دستمال در میان دستان 

داو مچاله ش . 

 

گذرد شیدا کم کم به ابعاد فاجعه بار حرف محمدیاسین پی میبردحاال که ساعتی از آن اتفاق می . 

 

ی شیدا کنار نیامده بود، بعید نیست با عقاید و رفتار او هم کنار نیایداو با گذشته . 
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پنهان  ای از مشت و خروار بود. او متعصب بود و نمی توانست تعصبش  راهمین رفتار کوچکش نمونه

 .کند

خواهد پای گذشته ها را در میان بکشدافتد هم مانند االن هر بار میحتما تا یه اتفاقی بی . 

 

 .یا با هر تفاوت نظری شیدا را وادار به تغییر خود کند

روددهدو به طرف اسکله میقبل تماشای غروب خورشید پیامکی به مریم می . 

کندطرف دختر ها پا تند می با دیدن آن دختر بچه ها کنارعمویشان به . 

شوددهند و شیدا هم با عالقه مشغول بازی با آنها میدختر هابا ذوق عروسک جدیدشان را نشانش می . 

 

شوند، بعد هم برای قایق سواری به پیشنهاد عموی بچه ها سوار قایق آنقدر که متوجه گذشت زمان نمی

شونداو می . 

 

رومکند با ندیدن نشانی از شیدا به طرف اسکله میو پایین میمحمدیاسین چند باری ساحل را باال  . 

 

زدند: دریا مواجه اون قایق موتوری هم رفته سمت قسمت های چند قایق ران با نگرانی با هم حرف می

 .ممنوعه

کنند: یک زنه جوانهیکی از قایق ران ها با دوربینش نگاه می . 

 .سوت بزن برگردد -

 .فکر نکنم بشنوه -

گوید: یا خدا قایقه از دیدم رفته. بعید نیست تو این امواج غرق شده باشهبه یک باره می سپس . 

 

لرزد: نکنه شیدا باشد؟زانوان محمدیاسین می ! 
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شه دوربین تون رو بدید؟رود: میران میبا وحشت به سمت دو قایق  

دهدو دوربین را به دستش میمرد دوربین به دست با دیدن استیصال در رفتار ا . 

نگردبا عجله به قایقی که بر روی امواج شناور دریا در حال باال و پایین شدن است می . 

تواند تشخیص بدهد که شیدا است یا نهدرست نمی . 

زند: شیدا شیدابا صدایی بلند فریاد می . 

رسدصدایش به جایی نمی . 

 

سرش از شدت وحشت گیج میرودشود. همه چیز برایش شبیه یک کابوس می . 

گوید: اینجا غریق نجات نداره مگه؟رو به دو مرد می ! 

دهد: چرا داده برار صبر کنی شمالی پاسخ مییکی از مرد ها با لهجه . 

شود. حتی مطمئن نیست زن درون قایق شیدایش باشدتا آمدن غریق نجات صد بار مرده و زنده می . 

 

خودش رانده بودششیدایی که با بی رحمی از  . 

کشد که قایق غریق نجات آن قایق موتوری و سر نشینانش گذرد نیم ساعتی طول میدقایق به کندی می

دهندرا از دل طوفان نجات می . 

 

شودبا دیدن چهره دختری که سوار قایق شده است، از پیدا کردن شیدا نا امید می . 

 

کندا نمیرود ولی اثری از شیدا پیدبه طرف دیگر ساحل می . 

گیرد و وقتی متوجه میشود شیدا هنوز هم به ویال برنگشته دیگر تحملش ی ویال را میبا نگرانی شماره

دهدرا از دست می . 

 

دهند، نکند شیدا غرق شده و کسی نفهمیده؟افکار ترسناکی در سرش مانور می ! 

 !نکند کسی او را دزدیده باشد؟
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کندحکوم میصدبار خودش را بابت آن حرف مزخرف م . 

 

کندنگرانی و انتظار احساس بدی در وجودش تزریق  می . 

داند به کجا پناه ببردآنقدر آشفته و پریشان است که نمی . 

 

 

 .شیدا آنقدر به رفتار های پیمان خندیده که دیگر نای تکان خوردن ندارد

آنها مجبور شدند برای پر قرار بود با هم قایق سواری کنند ولی قایق پیمان بنزین تمام کرده بود و 

 .کردنش به شهر برگردند

 .بعد هم که دریا طوفانی شد و پشیمان شدند

 .پیمان برخالف تصور محمدیاسین اصال آدم هیز و بد چشمی نبود

ی آلمان بود و پدری پزشک داشت، خیلی خیلی هم بذله گو و خوش سخن بودبزرگ شده . 

د با هم به یک کافه حوالی ویال بروندجوری که مخ شیدا را زد و او را راضی کر . 

 .آنجا از هر دری حرف زدند از محمدیاسین گرفته تا دوست دختر آلمانی پیمان

آنقدر که متوجه گذر زمان نشدند. دو دختر کوچک که آال و آنا نام داشتند بعد خوردن کیک و بستنی 

 .باالخره خوابیده بودند

گذاردین شاسی بلندش میشیدا به کمک پیمان دختر ها را عقب ماش . 

اش هم مانند هیکلش کامال معمولی استپیمان قد بلند و هیکلی معمولی دارد، چهره . 

 .تنها دو چشم عسلی او را به مردی جذاب بدل کرده

 .شیدا سوار شو برسونمت -

ای که کافه سرش بودنه ممنون پیمان ویالی ما همین کوچه - . 

 .باشه پس مزاحمت نمیشم -

دهد) پیمان خالدی کارشناس ارشد روانشناسی بالینی(رفتن کارتش را به شیدا میموقع   

 .وقتی دیدم چشم هات از گریه سرخه توجهم نسبت بهت جلب شد و خواستم کمکت کنم -

خاراند: اما نتونستیم زیاد حرف بزنیمپشت سرش را می . 

 .اگه کمکی خواستی در خدمتم بانو
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کندد و تشکر میپاششیدا لبخندی به صورتش می . 

رودسپس به طرف ویال می . 
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شوند، محمدیاسین با چشمانی سرخ و افکاری پریشانهمزمان وارد ویال می . 

 .شیدا با لبانی خندان و حالی به مراتب بهتر

ی بشه ولی باید پیمان به او گفته بود) رفتار محمدیاسین طبیعی بوده شیدا هر مردی ممکنه دچار بدبین

بتونه با این بد بینی ها کنار بیاد و ردشون کنه. اگر بخواد هر سری با فکر به گذشته خودش و تو رو 

گیره(آزار بده زندگی تون شکل نمی  

ریزدبا دیدن محمدیاسین قلبش در سینه فرو می . 

دزددگیرد و نگاه میای رنگش را چنگ میپیراهن سرمه . 

دهد، در همین چند دقیقه به قدری دلتنگ شیدا شده که حالش را از دست نمیمحمدیاسین دیگر فرصت 

 .دست خودش نیست

 

کشدکند و او را به آغوش میدستانش را دور تن شیدا حلقه می .  

شود، گویا شنود تازه متوجه دلخوری و ناراحتی هایش میوقتی صدای قلب بی قرار محمدیاسین را می

ودهی پیش شکه بتا چند دقیقه . 

 

گوید: زند و با تمام وجود میکنند، پیراهن او را چنگ میاشک هایش ناخوداگاه شروع به ریزش می

 خیلی نامردی محمد یاسین

دونم شیدا بد کردممی - . 

ی االنم کسی رو دوست نداشتممن هیچ وقت اندازه - . 
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زیر سوال بردیی منو ی عالقههیچ کسی مثل تو بهم نزدیک نشده بود، ولی تو امروز همه . 

ی لجبازی هام باهات بازم دوستت دارم، حق نداری شک کشد: با وجود همهاش را با فن فن باال میبینی

 .کنی

شومدر چشمان زاللش که حاال رنگ پشیمانی گرفته خیره می . 

نشاندشود و اورا روی تابی در وسط حیاط میدستانش دور تن شیدا تنیده می . 

ه درخشان تر است، انگار نه انگار ساعاتی پیش هوا بارانی و دریا طوفانی بودامشب مهتاب از همیش . 

زندگذارد و او زیر گوشش پچ میهایش میسرش را روی شانه :  

 تو را به جای همۀ کسانی که نمی شناخته ام ... دوست می دارم

 تو را به جای همۀ روزگارانی که نمی زیسته ام ... دوست می دارم

عطر نان گرم و برفی که آب می شود وبرای خاطر   

 ... برای نخستین گناه

 تو را به خاطر دوست داشتن ... دوست می دارم

 تو را به جای تمام کسانی که دوست نمی دارم ... دوست می دارم

گویدبا عمق وجود می : 

 .چه شعر زیبایی بود -

دونی چقدر به خاطر امشب شرمنده هستم؟می - ! 

، ولی تو هم امشب چه روز قبل با اون پوششت جلوی دونم بد کردمزدم میرو مینباید اون حرف ها 

 .دیگران و نادیده گرفتن من کم حرصم ندادی بانو

کند: خب حاجی اگر با دیگرانش بود میلی چرا  جام مرا انداز و شیطنت چاشنی حرفش میابرو باال می

 .بشکست لیلی

 .امشب هر دو شاعر شدیم -

شه خواهش کنم موقع لباس پوشیدن فکر دل من حسود رو کند: شیدا میا نوازش میپشت دستانش ر

 هم بکنی؟

 یعنی خودم رو به خاطر تو نادیده بگیرم؟ -

 .نه عزیزم راحت باش، به قول خودت پرستوی آزاد باش ولی فکر دل منم بکن بی معرفت -

 می دونی خیلی حسودی؟ -

مدوناش نشاند: میای روی پیشانیبوسه . 
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کنمدم ها سعی میقول نمی - . 

 .تازه هنوز عذر خواهیت رو قبول نکردم

 اول تو بگو ببینم کجا بودی؟ -

کنی؟راستش رو بگم قضاوت عجوالنه نمی - ! 

 !مثال خیر سرم قاضیم قضاوت عجوالنه چرا؟ -

 .با یک روانشناس به صورت اتفاقی آشنا شدم -

 .خب روانشناسم آقا بود، اسمش پیمان بود

ی سر خیابون کمی گپ زدیمبا هم رفتیم کافه . 

شوممنتظر ریاکشن محمدیاسین می . 

ی منم بهش گفتی؟چرخاند: دربارهسرش را به سمتم می  
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 "شیدا

 

دهمسر تکان می . 

 تنها بودید؟ -

 .نه دو تا برادر زاده اش همراهمون بودن -

و صدای حرف زدنشان از جا یدن سایه عمو و بابا از خواست سوال بعدی را بپرسد که با دمی

 .برخاستیم

 .بیا بریم تو ساختمون فعال فرصت برای صحبت زیاده -

کنم باید سنگ هامون رو وا بکنیممنم همین فکر رو می - . 

 .منظورش از سنگ صحبت های بعد از ظهر محمد یاسین است

او و رامین کشیده شده؟باید بدانم چرا و چگونه ذهن محمدیاسین به رابطه  ! 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

کشد: سالم چه عجب شیدا خانومکند و ابرو در هم میعمو محمود با دیدن شیدا اخم پر رنگ می ! 

کندپدرش هم در سکوت نگاهش می . 

 .سالم عمو جون -

 دخترم نباید یک خبر به این شوهر بی نوا بدی؟ -

 پنجاه بار زنگ زد به ویال

می اندازمام سر پایین شرمنده از بی فکری . 

ی عمو محمود نگران من شوم، چرا بابا هیچ وقت اندازهکند خیره میبه پدر که بی تفاوت نگاهمان می

 !نبود؟

 !یعنی به خاطر اینکه زمانی با رامین دوست بودم؟

بینم هیچ وقت آنقدر که شهاب و شیرین را کنم میاش را دنبال میاما وقتی در ذهنم رفتار های گذشته

دارد با من جور نبودهدوست  . 

قبل تر از رامین من دختر ساده و گوشه گیری بودم، نه شیرین زبانی شیرین را داشتم نه مانند شهاب 

 .پسر ارشد بودم

 .فرزند وسطی و محکوم به نادیده گرفته شدن

 آیم: شرمنده عمو جون یکم سر درد داشتم رفتم لب ساحل حال وهای عمو به خودم میبا شنیدن سرفه

 .هوا عوض کنم

کند: هللا اکبر ساحل که کشد و تسبیح عقیقش را در میان پنجه مچاله میعمو دستی به ته ریشش می

 خیلی بزرگه نگفتی تنهایی بری ساحل بالیی سرت بیاد؟

اندازم: بله درستهسر به زیر می . 

کندمحمدیاسین به عمو و بابا سالم می . 

کشد: سالم از ماست هد و عمو دستی به بازوی محمدیاسین میدبابا با لبخند و روی گشاده جواب می

 .حاجی سید

گوید: منصور بهتره بریم بیرون حرفامون رو بزنیم بذار جوون ها با هم راحت سپس رو به پدرش می

 .باشن

 بریم محمود جان -

 

کنم سمت محمدیاسین: میشه بدونم اول شب اون حرف ها چی بود زدی بهم؟با رفتنشان رو می ! 

دی بانو؟هزار بار بگم عذرخواهی میکنم بحث رو ادامه نمی -  
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خواهد خودم را کمی برای محمدیاسین عزیز تر کنمروم دلم میای میچشم غره . 

 .اصال انتقام دل شکستن سر شبش را بگیرم: نه با عذرخواهی چیزی درست نمیشه

شم با عقایدم کنار بیای؟ی من کنار نیومدی اون وقت انتظار داشته باتو هنوز با گذشته ! 

 .عقاید تو اگه مته رو خشخاش اعصاب من نذاره قابل احترامه -

 .و اگه بذاره -

رسیم، باالخره این وسط یکی مون باید کوتاه بیادزنیم به توافق میدرباره اش حرف می - . 

 .با لج و لجبازی هیچ زندگی درست نمیشه عزیزم

درست میشه؟با یادآوری گذشته تلخ دیگران چی  - ! 

شن، باور اینکه این کار رو انجام دادن یک کارایی از یک کسایی انقدر بعیده که وقتی بهش مرتکب می

 .مشکله

زنی، به خودت سیلی میزنی تا باورت بشه این اتفاق افتادهدائم خودت رو گول می . 

مون ذهنم بره  ی مهم احساسی زندگیرسونه که تو لحظهحق داری شیدا، اوج بی فکری منو می -

 .سمت بیراهه

 .محمدیاسین من یک لحظه ازت خیلی ترسیدم -

 .حس کردم پشتم خالی شده

 .نگاه نکن جای گریه زاری رفتن لب ساحل و خوشگذرونم

گیرهام میدونی من مغزم یکم ایراد داره هروقت دلم خیلی بشکنه جای گریه خندهمی . 

 .جای حرص خوردن و ناراحتی هم میرم پی تفریح

ریزم ولی از درون داغون میشمیجورایی غمم رو توی دلم می . 

گوید: پس باید کند و زیر گوشم میمحمدیاسین برای تغییر حال و هوایم دستش را دور بازویم حلقه می

 دخترمون رو یک دکتر مغزم ببریم. شایدم روانپزشکی؟

 .دیوونه خودتی ها -

رای دیوونه هاست؟خانم دکتر از شما بعیده مگه روانپزشکی ب - ! 

 .اون روانشناسی که برای همه هست روانپزشک دقیقاً برای دیوونه هاست -

گزد: زشته نگو یکی ممکنه برای استرس و اظطراب بره دکتر دیوونه است یعنی؟لبش را می ! 

رفتم قبال هامن می - . 
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رفتم پیش ، میب بودکشم: او وقتا که روحیه ام بابت اون اتفاق خراکنم و آهی عمیق میسکوت می

 دکتر
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 چی کار کنم خاطرات اون روزا رو فراموش کنی؟ -

کنم، این مرد حتی اگر به من بدی هم بکند باز خاطرش بدجور برایم عزیز تو چشم های زاللش نگاه می

 .است

نمی دیگه با هم بهم یادآوری نکن محمدیاسین، من اون آدمی که ذهنت رو مسموم کرده هیچ ص -

 .نداریم

 .ذهن من و نکشون سمت اون روزایی که دلم میخواد با پاک کن از صفحه خاطراتم پاکشون کنم

ی احساسات بکری که هیچ وقت بهش دست پیدا نکرده بودم رو با تو پیدا کنم باشه؟بذار همه  

گوید: به قول محمدیاسر نوکرتم تا آخر عمرگیرد و میدستم را می . 

** 

رسد و من و محمدیاسین با هم به ویالی آنها در بابلسر روز اقامتم در ویالی عمو به پایان میسه 

 .میرویم

 

 .جو ویالی آنها کامال با عمو متفاوت است، از تجمالت به کار رفته بگیر تا آب و هوایش

به جنگل ویالی محمدیاسین که در واقع متعلق به مادرش است از یک طرف به دریا و از طرف دیگری 

 .مشرف است

 .ساختمان دو طبقه با تراسی دلباز رو به دریا 

ی باال دارد که برای زوج شدن عالی استحدودا چهار اتاق طبقه . 

ی خاله زکیه و البته زیبا دخترش من و محمدیاسین با هم در یک خواهد مقابل خانوادهعجیب دلم می

 .اتاق اقامت کنیم
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کنندطبقه باال را برای ما حاضر میرسیم اتاق وقتی به آنجا می . 

کنندیاسین و زهرا و زهره گرم و صمیمانه از من استقبال می . 

کنندحس جالبی است وقتی دو دختر جوان و هم سن و سال خودم مرا زندایی خطاب می . 

 

ای اینجا مهمونیمگذارد: یک هفتهمحمدیاسین چمدان ها را داخل کمد می . 

گویم: وای اینجا چقدر شرجی تره ویالی ام میو در حین تکان دادن روسریایستم جلوی اسپلیت می

 .عمو ایناست، از دم هوا خفه شدم

اندازد: شیدا جان سرما میخوری هامحمدیاسین شالم را روی گردنم می . 

دهم: من عادت دارم به این نا پرهیزی هابی قیدانه شانه باال می . 

حضور محمدحسین خان و علیرضا آگاهی داشتم، یک مانتوی  از قبل چون به حساسیت محمدیاسین و

مشکی یقه آبشاری همراه شال همرنگش پوشیده بودم و زیر پیراهنم هم یک تاپ آستین دار سفید ست 

 .کیفم دستم بود

ای که شال لبنانی به سر داشتند و یاسمینی که با وجود با وجود این باز هم تیپ ظاهرم با زهرا و زهره

همسرش یک روسری روی سر داشت متفاوت بودبرادر و  . 

ی محمدیاسین دیگر بیش از حد افراطی بودند، مثال مریم دختر عمویم در جمع پدرش و بنظرم خانواده

کردآمد تا حدی حجاب میهمسرش کامال بی حجاب بود و تنها زمانی که داداش شهابم به آنجا می . 

ی داغ تر آش شدن بودکرد دیگر کاسهپوشید و حجاب میاینکه یاسمین مقابل محارم خود هم تیره می . 

ی خشک و سفت و سخت محمدیاسین هوایم را داشت و با دلم راه از فکر اینکه با وجود این خانواده

رفتآمد، دلم غنج میمی . 

 .حتما خاطرم برایش خیلی عزیز است که تحمل می کند

پوشمهمراه شلوار دم پای هم رنگش می برای حضور در جمعشان یک تونیک آستین دار سرمه ای . 

دهمای دور بافت موهایم پیچ میبافم و یک روسری حریر سرمهموهایم را می . 

ی چشم غره های محمدیاسن را ندارمکنم حوصلهآرایش هم نمی . 

ای به تن دارد، باز از آن مشکی بهتر استمحمدیاسین هم پیراهن سرمه . 

اینکه مرگش برایم دردناک بود ولی با مشکی پوشیدن بیش از حد موافق خدابیامرزد خاتون را با وجود 

 .نیستم
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رویم، اما با ورود به پذیرایی دستانم را رها گیرد و با هم از پله ها پایین میمحمدیاسین دستم را می

ی خشک خود بر می گرددکند و به پوستهمی  
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اندپذیرایی روی مبل نشستهشویم، همه دور وارد جمع می . 

نشیند و اینگونه به من می فهماند باید در جمع خانم ها محمدیاسین کنار حاجی فتاح و علیرضا می

 .بنشینم

نشینند؟ایم که زنانه مردانه میدانم این چه رسم مزخفی است که دارند؟! مگر مسجد آمدهنمی  

افتد از حضور آن یک لحظه نگاهم که به جمع میگیرم، من کنار یاسمین خوش خنده و مهربان جا می

کشمهمه غریبه دورم خجالت می . 

آید، یعنی پیراهنم مناسب و خوبه؟ نکنه آرایش ندارم زشت بنظر باز افکار مالیخولیایی سراغم می

نشستلرزد، کاش محمدیاسین کنار من میبرسم؟ کمی دستم می . 

نشیند و ست همان لحظه دستان گرم یاسمین روی دستم میکنم، درپیراهنم را در میان دستانم مشت می

 .زیر گوشم میگوید: خجالت نکشی زن داداش

افتم که در هواپیما ترسیده بودم و محمدیاسین دستم را گرفت، این دختر هم مانند یاد آن روزی می

 .برادرش منبع آرامش بود

اندازم، بهزیر چشمی به همه نیم نگاهی می  

ی مهربان داردشکی است، که رفتارش تضاد زیادی با یاسمین خوش خندهعلیرضای جدی و خ . 

 .ولی بنظر پسر خوبی میآید هرچند برادر زیبا باشد

کنم،از لحاظ چهره یک سر کوتاه تر از محمدیاسر قد بلند و چهارشانه استاش را آنالیز میچهره  

د باال و چهارشانه بودالبته نه اینکه پسر کوتاهی باشد، محمد یاسر زیاد از حد بلن . 

ی خاتون زیبا و خوش هیکل بودند، محمدیاسین هم از لحاظ قد و قواره کم از برادر کال ژن خانواده

اش نداشت، ولی اندامش نرمال تر و کمی ریز تر از محمدیاسر چهارشانه بودخوانده . 

بنظرم یاسمین واقعا علیرضا از لحاظ چهره شبیه خواهرش است، چشم سبز پوست سفید و کمی تو پر 

 .از او باال تر است
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حدس اینکه این دخترک مهربان تحت تاثیر فضای خانواده و ارتباط محدود با مرد های غریبه این پسر 

ی جدی و خشک را که ده سالی از او بزرگتر بود انتخاب کرده مشکل نیستخاله . 

افتدنگاهم به زیبا که کنار زینب خانم نشسته، می  

بلند مشکی پوشیده و شالش را مثل عرب ها دور سرش پیچ دادهیک پیراهن  . 

 .با وجود اینکه عزا دار نیست این رنگ را حتما برای باور های مذهبیش پوشیده است

کنار زینب خانم و در صدر مجلس هم جایگاه مرضیه مادر محمدیاسین است، او را به غیر از همان 

امدیدهباری که با هم به مطب رفته بودیم دیگر ن  

گویم: سالم مادر کند، اما من با صدایی بلند و رسا خطاب به او میعمال از نگاه کردن به من امتناع می

  جون

دزدددهد، سپس نگاهش را از من میآورد و با لحنی سرد جوابم را میسرش را باال می . 

گیردمی شوم انگار تافته جدا بافته است که اینچنین خودش رااز رفتارش ناراحت می  

 

ولی خواهرش برعکس مرضیه خانم چهارچشمی مرا می پایید، مثل جغد و یا همان هنده جگر خواری 

 .که محمد یاسر به او نسبت داد

بر خالف او زیبا و دختران محمدحسین خان بسیار مهربان و خوش اخالق و با رویی گشاده سالم و 

کننداحوالپرسی می . 

ایستندبل پایش میبا ورود محمدحسین خان همه مقا . 

گوید: سالم عروس خانم ما چه طوره؟نشیند و رو به من میمحمدحسین خان کنار زینب خانم می  

دهم: ممنون داداش، خوشحالم دوباره دیدمتونبا خجالت پاسخ می . 

نشستی غریبی نکنهگوید: داداش کنار خانومت میمحمدحسین خان خطاب به برادرش می . 

محمدیاسین از جا برخیزد  حاج فتاح با صدایی بلند شروع به حال و احوال با محمدحسین قبل از آنکه  

کندخان می . 

دهد، برای روح خاتون همه دور هم حدیث کساء بخوانندسپس پیشنهاد می . 

نشیندمحمدیاسین هم با توجه به جو پیش آمده سر جایش می . 

؟! قبال این دعا را در دورهمی های زن عمو شنیده  ، مهمانی عید و حدیث کساءآیدکمی برایم عجیب می

کردخواند و بی خوابم میبودم خواهرش اکرم آن را با صوت غلیظ عربی هر صبح پنجشنبه می . 

کنمتصور خوبی از آن حدیث ندارم فقط به احترام خاتون سکوت می . 
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دهد: بخون سید مدیاسین میانتظار دارم خود حاج فتاح دعا را بخواند اما کتاب دعایش را به دست مح

 . جان شیرینی حضور نامزدت

گوید: به به سید جان خیلی وقته صدات رو نشنیدیمخاله زکیه هم با ذوق می . 
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کنم تا دعا تمام شودبی حوصله سرم را داخل موبایل می . 

ْهرااءِ  گوید: َعنْ کند و بسم هللا میمحمدیاسین گلوی صاف می ِ َصلای  فاِطَمةَ الزا َعلَیَها الساالُم بِْنِت َرُسوِل َّللاا

 ُ َعلَیهِ  َّللاا  

کی که در حین بم بودن بغض دار است، سرم را از روی صفحه با شنیدن لحن خاص و صدای سوزنا

آورمگوشی باال می . 

اندخواند و همه سکوت کردهمحمدیاسین بدون کتاب دعا را از حفظ می . 

شود، بدون کوچک ترین لرزشی در آورد و در چشمان متعجب من خیره مییای نگاهش را باال ملحظه

دهدصدایش ادامه می . 

ریزددانم این چه حسی هست که از لحن صدایش و آن لحن عربی خاص در وجودم مینمی . 

گویدکند و ح را از عمق گلویم میصاد را درست سر لبش تلفظ می . 

ریزدآورد، قلبم در سینه فرو میمیباز هم آن نگاه زالل را به بزم نگاهم  . 

ان برایم عاشقانه بخواند و در چشمانم خیره بشود ولی حاال از همین پیشترها آرزو داشتم، مرد آینده

شدنگاه های عمیق و طوالنی دلم زیر و رو می . 

تمام  فهمم کی دعاشوم که نمیآنقدر به محمدیاسین و لب هایش و حرکاتش هنگام دعا خواندن خیره می

 .شد و کی صدای صلوات همه بلند

 

* 

کنند و من دختر های محمدحسین خان و یاسمین دور هم برای نهار مرد ها جوجه کباب درست می

ایمنشسته . 

ی اسم و فامیل هستید؟گوید: دخترا پایهشود و میزیبا وارد جمع مان می  

کنندهمه با لبخند استقبال می . 
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خیزم: اسم فامیل رو که میشه تو آپارتمان های خودمونم بازی جا بر می با حرصی مشهود در رفتارم از

ای وسطی بازی کنیمکنیم بهتر نیست بریم تو حیاط با اون توپ فوتبال حرفه . 

گوید: تو حیاط؟! جلوی حاجی فتاح و آقا علیرضا زشتهزهرا با تعجب می . 

 .نه بابا میریم پشت درخت ها معلوم نیست -

بپریم که اندام مون مشخص بشه یک کمر این طرف اون طرف دادن که محرم نا محرم  تازه مگه قراره

 .نداره

کنندبر خالف تصورم زهره و یاسمین هم حمایتم می . 

گویم: بابا انقدر سخت نگیر همون سپهر خاله اکرم زهرا همچنان مردد است، دستش را میگیرم و می

ی کردید کم میاری جلوش هاسوزونه عیدا پس فردا عروساینا کلی آتیش می . 

گوید: سپهر هم شیطونه؟ شما زیاد با هم رفت و آمد داشتید؟زهرا با حالتی خجالت زده می  

. اوف تا دلت بخواد اون وقت ها که بچه بودم من و سپهر و مریم دختر عموم خیلی با هم جور بودیم -

 .نگاه به جدیت االنش نکنا برید تو زندگی میفهمی چه جونوریه

گیرد: من آقا سپهر رو فقط روز کشد و به زور جلوی باز شدن نیشش را میزهرا باز خجالت می

 .نامزدی و خواستگاری دیدمش

 .امسالم عید رفتن قشم، هرچقدر مامان اکرم اصرار کرد بابا اجازه نداد منم برم

گویم: جانم؟با ابرو های باال رفته می ! 

ات رو نمیدونی؟یات همسر آیندهاین که خیلی بده یعنی اخالق و خصوص  

 بابات اجازه نمیده؟

 .آره خیلی بابا مشکلی با رفت و آمد عادی نداره ولی مامان اصال اجازه نداده ما با هم تنها باشیم -

کنم، خدا آخر عاقبت زهرا و سپهر شیطان را به خیر کندبا خشم نفسم را فوت می . 

دوست دختر داشتن سپهر در گذشته را بروز ندهم گیرم که ماجرایبه سختی جلوی زبانم را می . 

حتی اینکه در نوجوانی هم من و سپهر شیطنت هایی کرده بودیم که درست در نظر خودم مجاز است 

 .ولی در این خانواده حکم فساد فی سبیل هللا را دارد

گه مشکلی داری گوید: عزیزم من روانشناسی خوندم اقبل رفتن به حیاط زیبا با تمسخر زیر گوشم می

 .لطفا بهم بگو بهت کمک کنم

گویم: منم دندون پزشکی گوید یا نیت خیر اما منم سریع میدانم از سر حسادت و غرض ورزی مینمی

 . خوندم عزیزم

گوید: تو دکتری؟با تعجب می  



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

رماندازم، برای رو کم کردن او هم شده باید طرحم را تمام کنم و مدرکم را بگیای باال میشانه . 
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ایستیمشویم، پشت چند بوته طوری که دیگران به زمین ما اشراف نداشته باشند میوارد حیاط می . 

 .من و یاسمین یک دسته و زهرا و زهره یک گروه

کندزهرا توپ را بلند می . 

گذردیک ساعت به سرعت برق و باد می   

گردیمبا خستگی به سالن پذیرایی بر می . 

پایین پریده بودم که تنم خیس عرق شده استآنقدر باال و  . 

 .خاله زکیه و زیبا مشغول چیدن سفره هستند

کنندبا دیدن من رو ترش می . 

گوید: عروس نمیخوای به ما کمک بدی؟زکیه رو به یاسمین می   

رود تا بعد شستن دستانش به آنها کمک کندیاسمین با سرعت به روشویی می . 

اندبرادرش دور میز نشستهحاج فتاح و محمد یاسین و  . 

کندگوید و محمد یاسین با لحنی سرد و جدی او را در گفتگو همراهی میحاج فتاح از اوضاع بازار می . 

کمی از رفتار سرد محمدیاسین دلگیرم، هر چند در خلوت مرا از گرمای محبتش بی بهره نمی گذارد  

شود زمهریر، سرد، خشک و جدیولی در جمع می ! 

تواند کمی دور و بر نتظار محبت های فرا طبیعی و هندی بازی در جمع را ندارم، ولی حداقل میاز او ا

 !من بچرخد که احساس غریبی نکنم؟

 

یابم و حاال بماند که من با زبان دو متری و اخالق بخصوص خودم، خیلی زود جای خود را در جمع می

و هم کمی هوای دلم را داشته باشدگیرم. ولی رسم مردانگی بود اهمه چیز را در دست می . 

روماند میبه اتاق مشترکی که در اختیارمان قرار داده . 

موقع آمدن به ویال عمو محمدیاسین را به گوشه ای کشاند از او خواست هوایم را داشته باشد و تا 

 .موعد عروسی دست از پا خطا نکند
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ریزد و مرا از توصیه های به پای من می پدر مثل همیشه بی تفاوت بود ولی مادر کمی مهر و محبت

گذاردمادرانه بی بهره نمی . 

بخشدکنم، فشار قوی آب خستگی و کوفتگی تنم را التیام میدوش حمام را باز می . 

دهم، بعد از یک دوش سر سریبه افکار منفی درون ذهنم پر و بال نمی . 

لرزاندا میوزد و تنم رروم، سوز باد از پنجره میبا عجله بیرون می . 

شودشوم که در باز میی روی تخت خم میبه سمت حوله . 

 .صدای مردانه محمد یاسین و ذکری که تیکه کالم اوست: ال اله اال هللا

گیرم و به سمت او که نگاهش روی زمین است و رنگ پوستش سرخ و سری حوله را دور تنم می

اندازمملتهب می . 

گویم: تب دارید سید؟آورد و با لوندی میشیدای پر شیطنت درونم سر بر می  

گیرد: اگه جای من اندازد و دوباره نگاه میام هنوز کمی باز است، محمدیاسین نیم نگاهی میلبه حوله

 .نامحرم بود چی شیدا خانم؟ تب ندارم فقط عصبانیم

تم گیرم و سرش را نزدیک صورای رنگش را در دست میی پیراهن سرمهروم لبهنزدیکش می

آورم: دروغ نمیگی که؟می  

کنه نه؟در ضمن نامحرم در اتاق ما رو باز نمی  

خورد: شیطون نشو کند، نفس داغش به صورتم میافتد سر خم مینگاه فراریش در دام چشمانم می

 !شیدا نذار گناه کنم

 .گناه؟! مگه نه اینکه با اون عقد بهم محرم شدیم -

ازدواج مون شد وگرنه رسما عالوه بر شرعا ازدواج کرده بودیمحاال مرگ خاتون باعث عقب افتادن  . 

 .مسئله محرم و نامحرمی نیست بلکه قول من به عموته -

ساله  ۲۶قول بی جا باطله سید، نه عموم نه پدرم هیچ کدوم مالک تن من نیستن، من یک دختر بالغ  -

دونم کی و چی به صالحم هستهستم و خودم بهتر می . 

و حس خودمم نه کسی دیگه من مالک جسم . 

دهدهایم نوازش میزند و دستش را آرام روی گونهمحمدیاسین لبخندی محو می . 

شیدونستی وقتی جوش میاری خیلی جذاب و خواستنی میمی - . 

گویم: سیدبا تعجب می ! 

 .این لحن لطیف و پر شیطنت از محمدیاسین که آن طرف سرد و جدی بود بعید است
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گردیم مفصال درباره اینکه تو مال کی هستی صحبت میکنیمریم نهار شیدا برمیلباس بپوش ب - . 

گذارد: فقط باالغیرتاً یک چیزی بپوش به حاج خانوم ها بخورهدستش به ریشش می . 

کنن که من و شما جدا تو مکه آشنا شدیم یا آنتالیادیگران دارن شک می . 

م میری؟یاسین! تو مگه آنتالیا هغرم: محمدبا حرص می  

ای با دور دوزی طالیی پیدا زند، خودش برایم یک پیراهن بلند سرمهخندد و به خشم من چشمک میمی

کندمی . 

کشمگیرم و روی تخت دراز میکمی از نم موهایم را می . 

 .پاشو این لباس رو بپوش تا سرما نخوردی! یاال دیگه االنم وقت نهاره -

- خوامنهارم نمی حوصله ندارم، دلم میخواد بخوابم، . 

ی ما احترام سفره واجبه ناراحت میشن دیگراننزن این حرف رو تو خانواده -  

 این دیگران خاله زکیه و زیبا هستن؟ -

گذارد: نه محمدحسین و خانومشام مینشیند و لباس را روی پای برهنهمحمدیاسین روی تخت می . 

ی دو د، پاهای باریک و خوش تراشم که ثمرهسپس دستش را آرام روی مچ پا و ساق پایم حرکت میده

 .سال مداوم ورزش و رقصیدن است

شود: بپوش خانمنفس هایش تند و کش دار می . 

ایستم، عادت خوابیدن در حوله را سالهاست که دارم و حاال باید ازش دل بکنمبا اکراه می . 

ر بی پروا و پر از حرص و ولع ی حوله کنار میرود و نگاه او به روی تنم این بابا ایستادنم گوشه

شودمی . 

کندبوسد و نوازش میگویی با نگاهش تنم را می . 

 این لباس زیپ داره؟ -

شود: یکم دیر بریم برای نهار دهد میخواهم به جلوی آینه بروم که مچ دستانم اسیرش میجوابم را نمی

 .اشکالی نداره

افتممیکشد و من روی او همزمان مرا به سمت خودش می  
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کنی دستم شکستکار مینالم: سید چیهای تب دار میبا گونه . 

آورد: شیدادهد در عوض سرش را نزدیک صورتم میگویی مسخ شده باشد، جوابم را نمی . 

ریزدگوید که ته دلم فرو میجوری با حس می . 

کاردمیای کنج لبم آورد و بوسهگیرد، سرش را جلو میصورتم را قاب می . 

خوامتگیرد: خیلی میخوابد و تنم را در بر میدستش در چال کمرم می . 

گوید: وای ببخشیدآید و متعاقباً صدای ظریف زیبا که میخواهم جوابش را بدهم که صدای در میمی . 

دانمشوم سید را نمیگیریم، منکه غرق در خجالت میسریع از هم فاصله می . 

خواستم صداتون کنم برای نهار ببخشید: میگویدبا صدایی لرزان می  

 .با سرعت اتاق را ترک میککند

 .قسم میخورم به عمد این کار را کرده بود، مخصوصا اینکه از حساسیت های سید با خبر است

کندکشد و اتاق را ترک میمحمدیاسین پوف بلندی می  

پوشممنم با سرعت و البته عصبانی خورد شده لباس هایم را می . 

شود، نه تنها جوجه کباب بلکه چند مدل خورشت هوس بر انگیز با کمک دختر ها میز ناهار چیده می

 .دیگر هم سر سفره هست

کشددهد برایم یک بشقاب برنج میبا شروع غذا محمدیاسین به خودش زحمت می . 

 .و انتخاب خورشت را به عهده خودم می گذارد

 خورم که صدا ریز زیبا می آید: پسر خاله فسنجون ترش روخواهم قاشقی از فسنجان هوس انگیز بمی

 .مخصوص شما پختم

کند: شیدا جون پسر خاله عاشق خورشت فسنجونه اونم ترش ترشسپس رو به من می . 

کشمقاشقی که در غذا فرو برده ام را از خورشت بیرون می . 

کرده دخترک چشم سبز مثل یک گربه خبیث برای زندگی من چنگ و دندان تیز . 

گوید: دوست نداری شیدا؟محمدیاسین زیر گوشم زمزمه وار می ! 

 .نه من فسنجون رو شیرین میخورم -

آورم: تو هم حق نداری دستت بره سمت خورشتسرم را کمی نزدیک به محمدیاسین می  . 

داشته شد من قابلیت اینکه آنقدر خشمگین شوم را کند، گویا باورش نمیمحمدیاسین متعجب نگاهم می

 .باشم
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گوید: دخترک حسود منزند و زیر گوشم میسپس لبخندی محو می . 

شوم منم با احساسات و حسود میکنم مثل تمام خانمهای دنیا پای رقیب که وسط باشد احساس خطر می

 .تازه جوانه زده ام اجازه نمیدهم امثال زیبای از خود متشکر به زندگیم گند بزنند

خوردم به این خاطر بود که رامین ارزش جنگیدن نداشت، ولی محمدیاسین فرق اگر زمانی شکست 

 .دارد

 

گوید: من گردو زیاد بخورم گرمی دارد و رو به زیبا میمحمدیاسین یک تکه از جوجه کباب را بر می

 .میکنم

 گویم: به درگ گربه خانوم عاقبتتوانم جمع شدن اشک در چشمان سبزش را ببینم، زیر لب میمی

 .عشق یک طرفه همینه

خورمسپس با ذوق و اشتها از جوجه کباب می . 

 .در جمع کردن سفره به بقیه کمک میکنم

کنمشوم و با چشم رفتنش را تعقیب میمتوجه گرفتگی حال زیبا می . 

گوید: تقصیر خودشهشنوم که میصدای یاسمین زیر گوشم را می . 

ده نباید پر رویی کنهدونه داداش متاهل شگردم: میبه طرفش بر می . 

من قبال دلم میخواست زیبا زن داداشم بشه ولی وقتی عالقه سید رو دیدم دیگه چیزی نگفتم ولی امان 

 ..از دست این زیبا خانم از بس خاله لوسش کرده طاقت نه شنیدن رو نداره

و محمد یاسین پاشم.حاج فتاح فشارم و لبخندی به صورتش میدلگرم از حمایت یاسمین دستانش را می

اندو برادرش دور میز نشسته . 

کندگوید و محمد یاسین با لحنی سرد و جدی او را در گفتگو همراهی میحاج فتاح از اوضاع بازار می . 

کمی از رفتار سرد محمدیاسین دلگیرم، هر چند در خلوت مرا از گرمای محبتش بی بهره نمی گذارد  

و جدی شود زمهریر، سرد، خشکولی در جمع می ! 

تواند کمی دور و بر از او انتظار محبت های فرا طبیعی و هندی بازی در جمع را ندارم، ولی حداقل می

 !من بچرخد که احساس غریبی نکنم؟

 

یابم و حاال بماند که من با زبان دو متری و اخالق بخصوص خودم، خیلی زود جای خود را در جمع می

م مردانگی بود او هم کمی هوای دلم را داشته باشدگیرم. ولی رسهمه چیز را در دست می . 
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روماند میبه اتاق مشترکی که در اختیارمان قرار داده . 

موقع آمدن به ویال عمو محمدیاسین را به گوشه ای کشاند از او خواست هوایم را داشته باشد و تا 

 .موعد عروسی دست از پا خطا نکند

ریزد و مرا از توصیه های کمی مهر و محبت به پای من می پدر مثل همیشه بی تفاوت بود ولی مادر

گذاردمادرانه بی بهره نمی . 

بخشدکنم، فشار قوی آب خستگی و کوفتگی تنم را التیام میدوش حمام را باز می . 

دهم، بعد از یک دوش سر سریبه افکار منفی درون ذهنم پر و بال نمی . 

لرزاندوزد و تنم را میمی روم، سوز باد از پنجرهبا عجله بیرون می . 

شودشوم که در باز میی روی تخت خم میبه سمت حوله . 

 .صدای مردانه محمد یاسین و ذکری که تیکه کالم اوست: ال اله اال هللا

گیرم و به سمت او که نگاهش روی زمین است و رنگ پوستش سرخ و سری حوله را دور تنم می

اندازمملتهب می . 

گویم: تب دارید سید؟آورد و با لوندی میدرونم سر بر میشیدای پر شیطنت   

گیرد: اگه جای من اندازد و دوباره نگاه میام هنوز کمی باز است، محمدیاسین نیم نگاهی میلبه حوله

 .نامحرم بود چی شیدا خانم؟ تب ندارم فقط عصبانیم

سرش را نزدیک صورتم گیرم و ای رنگش را در دست میی پیراهن سرمهروم لبهنزدیکش می

آورم: دروغ نمیگی که؟می  

کنه نه؟در ضمن نامحرم در اتاق ما رو باز نمی  

خورد: شیطون نشو کند، نفس داغش به صورتم میافتد سر خم مینگاه فراریش در دام چشمانم می

 !شیدا نذار گناه کنم

 .گناه؟! مگه نه اینکه با اون عقد بهم محرم شدیم -

اعث عقب افتادن ازدواج مون شد وگرنه رسما عالوه بر شرعا ازدواج کرده بودیمحاال مرگ خاتون ب . 

 .مسئله محرم و نامحرمی نیست بلکه قول من به عموته -

ساله  ۲۶قول بی جا باطله سید، نه عموم نه پدرم هیچ کدوم مالک تن من نیستن، من یک دختر بالغ  -

ستدونم کی و چی به صالحم ههستم و خودم بهتر می . 

 .من مالک جسم و حس خودمم نه کسی دیگه

دهدهایم نوازش میزند و دستش را آرام روی گونهمحمدیاسین لبخندی محو می . 

شیدونستی وقتی جوش میاری خیلی جذاب و خواستنی میمی - . 
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گویم: سیدبا تعجب می ! 

 .این لحن لطیف و پر شیطنت از محمدیاسین که آن طرف سرد و جدی بود بعید است

گردیم مفصال درباره اینکه تو مال کی هستی صحبت میکنیملباس بپوش بریم نهار شیدا برمی - . 

گذارد: فقط باالغیرتاً یک چیزی بپوش به حاج خانوم ها بخورهدستش به ریشش می . 

کنن که من و شما جدا تو مکه آشنا شدیم یا آنتالیادیگران دارن شک می . 

و مگه آنتالیا هم میری؟یاسین! تغرم: محمدبا حرص می  

ای با دور دوزی طالیی پیدا زند، خودش برایم یک پیراهن بلند سرمهخندد و به خشم من چشمک میمی

کندمی . 

کشمگیرم و روی تخت دراز میکمی از نم موهایم را می . 

 .پاشو این لباس رو بپوش تا سرما نخوردی! یاال دیگه االنم وقت نهاره -

- خواممیخواد بخوابم، نهارم نمی حوصله ندارم، دلم . 

ی ما احترام سفره واجبه ناراحت میشن دیگراننزن این حرف رو تو خانواده -  

 این دیگران خاله زکیه و زیبا هستن؟ -

گذارد: نه محمدحسین و خانومشام مینشیند و لباس را روی پای برهنهمحمدیاسین روی تخت می . 

ی دو پایم حرکت میدهد، پاهای باریک و خوش تراشم که ثمره سپس دستش را آرام روی مچ پا و ساق

 .سال مداوم ورزش و رقصیدن است

شود: بپوش خانمنفس هایش تند و کش دار می . 

ایستم، عادت خوابیدن در حوله را سالهاست که دارم و حاال باید ازش دل بکنمبا اکراه می . 

روی تنم این بار بی پروا و پر از حرص و ولع  ی حوله کنار میرود و نگاه او بهبا ایستادنم گوشه

شودمی . 

کندبوسد و نوازش میگویی با نگاهش تنم را می . 

 این لباس زیپ داره؟ -

شود: یکم دیر بریم برای نهار دهد میخواهم به جلوی آینه بروم که مچ دستانم اسیرش میجوابم را نمی

 .اشکالی نداره

افتممن روی او میکشد و همزمان مرا به سمت خودش می  
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کنی دستم شکستکار مینالم: سید چیهای تب دار میبا گونه . 

آورد: شیدادهد در عوض سرش را نزدیک صورتم میگویی مسخ شده باشد، جوابم را نمی . 

ریزدگوید که ته دلم فرو میجوری با حس می . 

کاردج لبم میای کنآورد و بوسهگیرد، سرش را جلو میصورتم را قاب می . 

خوامتگیرد: خیلی میخوابد و تنم را در بر میدستش در چال کمرم می . 

گوید: وای ببخشیدآید و متعاقباً صدای ظریف زیبا که میخواهم جوابش را بدهم که صدای در میمی . 

دانمشوم سید را نمیگیریم، منکه غرق در خجالت میسریع از هم فاصله می . 

خواستم صداتون کنم برای نهار ببخشیدگوید: مییبا صدایی لرزان م  

 .با سرعت اتاق را ترک میککند

 .قسم میخورم به عمد این کار را کرده بود، مخصوصا اینکه از حساسیت های سید با خبر است

کندکشد و اتاق را ترک میمحمدیاسین پوف بلندی می  

پوشممنم با سرعت و البته عصبانی خورد شده لباس هایم را می . 

شود، نه تنها جوجه کباب بلکه چند مدل خورشت هوس بر انگیز با کمک دختر ها میز ناهار چیده می

 .دیگر هم سر سفره هست

کشددهد برایم یک بشقاب برنج میبا شروع غذا محمدیاسین به خودش زحمت می . 

 .و انتخاب خورشت را به عهده خودم می گذارد

 نگیز بخورم که صدا ریز زیبا می آید: پسر خاله فسنجون ترش روخواهم قاشقی از فسنجان هوس امی

 .مخصوص شما پختم

کند: شیدا جون پسر خاله عاشق خورشت فسنجونه اونم ترش ترشسپس رو به من می . 

کشمقاشقی که در غذا فرو برده ام را از خورشت بیرون می . 

دندان تیز کردهدخترک چشم سبز مثل یک گربه خبیث برای زندگی من چنگ و  . 

گوید: دوست نداری شیدا؟محمدیاسین زیر گوشم زمزمه وار می ! 

 .نه من فسنجون رو شیرین میخورم -

آورم: تو هم حق نداری دستت بره سمت خورشتسرم را کمی نزدیک به محمدیاسین می  . 
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شوم را داشته  شد من قابلیت اینکه آنقدر خشمگینکند، گویا باورش نمیمحمدیاسین متعجب نگاهم می

 .باشم

 

گوید: دخترک حسود منزند و زیر گوشم میسپس لبخندی محو می . 

شوم منم با احساسات و حسود میکنم مثل تمام خانمهای دنیا پای رقیب که وسط باشد احساس خطر می

 .تازه جوانه زده ام اجازه نمیدهم امثال زیبای از خود متشکر به زندگیم گند بزنند

شکست خوردم به این خاطر بود که رامین ارزش جنگیدن نداشت، ولی محمدیاسین فرق اگر زمانی 

 .دارد

 

گوید: من گردو زیاد بخورم گرمی دارد و رو به زیبا میمحمدیاسین یک تکه از جوجه کباب را بر می

 .میکنم

عاقبت گویم: به درگ گربه خانوم توانم جمع شدن اشک در چشمان سبزش را ببینم، زیر لب میمی

 .عشق یک طرفه همینه

خورمسپس با ذوق و اشتها از جوجه کباب می . 

 .در جمع کردن سفره به بقیه کمک میکنم

کنمشوم و با چشم رفتنش را تعقیب میمتوجه گرفتگی حال زیبا می . 

گوید: تقصیر خودشهشنوم که میصدای یاسمین زیر گوشم را می . 

اهل شده نباید پر رویی کنهدونه داداش متگردم: میبه طرفش بر می . 

من قبال دلم میخواست زیبا زن داداشم بشه ولی وقتی عالقه سید رو دیدم دیگه چیزی نگفتم ولی امان 

 ..از دست این زیبا خانم از بس خاله لوسش کرده طاقت نه شنیدن رو نداره

پاشمفشارم و لبخندی به صورتش میدلگرم از حمایت یاسمین دستانش را می . 
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رویمعصر همان روز به دریا می . 
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 .محمدیاسین همراهم میشود تا با هم کمی قدم بزنیم

محمدیاسین ما بخوایم ازدواج کنیم و بیایم عمارت زندگی کنیم باید دم به ساعت با خاله زکیه و بچه  -

 هاش برخورد داشته باشیم؟

ی بی اهمیتی نباش شیدانگرانی همچین مسئله - . 

یاسین، نگران اون دختری که مالک هاش به تو شبیه و خیلی بهت نزدیکهنگرانم  - . 

کنهشیدا، زیبا همیشه بوده هیچ وقت هم منو درگیر خودش نمی - . 

کنم هرچند ته دلم پر از دلشوره استسکوت می . 

گویدو او برای شکستن سکوت می : 

ببینم آرزوت برای شروع زندگی مون خب خانمم تو که تصمیم گرفتی ما رو به غالمی بپذیری بگو  -

 چیه چه رویا هایی داری؟

خوادی فسقلی وسط اون دار و درخت های تو ویال میخب من دلم یک خونه - . 

بعد دلم میخواد شوهرم یک موتور داشته باشه شب به شب دو تایی بریم سر خیابون آزادگان یک 

 .فالفلی هست اونجا ساندویچ بزنیم

خواد کنار باغم یک باغچه داشته باشمان دلم میکمی فکر میکنم: آه . 

خواد مهشید و مهدا با دو پسر هامین و بیامین، خالصه خیلی بچهدلم دو تا دخترم می . 

گیردافتد ولی جلوی قهقهه زدنش را میمحمدیاسین از لحن من به خنده می .  

ترسی؟چرا از بروز احساساتت می -  

کندزند و مرا به خودش نزدیک میناگهان دستش دور کمرم حلقه می . 

 !پس اون همه بروز احساسات تو اتاق چی بود؟ :

 .منظورم جلوی جمعه، مثال یک دست گرفتن ساده یا کنار من نشستن و همین بی پروا خندیدنت -

 .چون سالها توی محیط خشک و جدی اداره یاد گرفتم احساساتم رو توی کارم دخیل نکنم -

به اطرافیان یک جور نشان دادن نقطه ضعفهنشون دادن احساسات  . 

دونی؟اوم! پس احساسات رو نقطه ضعف می -  

 .یک همچین چیزی -

گذرد: راستی محمدیاسین شما تو اداره تون برای اعتراف گرفتن از مجرم ها شکنجه ناگهان از ذهنم می

 شون هم میکنید؟

است دهم: خیلی بی رحمانهکند و من ادامه میسکوت می . 
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ی آخر دونی بی رحمانه چیه؟ اینکه یک حیوون عوضی زن و بچه هاش رو بکشه و تا لحظهمی -

 .برای گفتن جا و مکان جسد با پلیس همکاری نکنه

اینکه با پخش مواد مخدر جوون های مردم رو به خطر بندازی و اون ها رو به کام مرگ یا هزار جور 

 .خالف دیگه بکشونی

دگاه یا آگاهی مردم عادی نیستن بلکه مجرم و قاتل هستنشیدا طرف مقابل ما تو دا . 

کنیمای که توش زندگی میالبته که تو کار قانون خشونت و جدیت هم هست، برای آرامش همین جامعه . 

چرخن؟ یا همون مواد فروش کنن و میرن خارج آزاد آزاد میپس چرا اونایی که دزدی های کلون می -

گیرهاصلی ولی پلیس اون رو نمی یاز کی میخره یک سر کرده  

ی عملیات های پلیسی هستی؟از کجا میدونی؟ مگه تو توی همه -  

البته منکر نمیشم بعضی جاها بی مسئولیتی وجود داره و فساد مثل سرطان تو خیلی از ارگان های 

ند به کنقانونی رسوخ کرده و بعضیا با دادن رشوه های کلون از زیر بار گناهشون شونه خالی می

بینم که تو این پنج سال هرگز بی رسه، ولی من دارم خودم رو میعبارتی قانون زورش به اون ها نمی

 .عدالتی نکردم

گه دنیا بی ارزش تر از اونه که با بی عدالتی و گرفتن یک جو از یک حدیث از امام علی هست که می

ای خدا رو نافرمانی کنمدهان مورچه . 

قوق دانشگاه تهران رو قبول شدم پدرم کشیدم کنار و این حدیث رو بهم گفتی حاون روزی که رشته . 

زدخدا بیامرزه خاتون رو همیشه این حرف رو بهم می . 

گفت: پسرم توی راه سختی قرار گرفتی مراقب باش هرگز حقی رو نا حق نکنی که خدا اندازه یک می

گیرهدانه خردل هم ازت جواب پس می . 

شوم و به محمدیاسینی که سالهاست کار در شرایط سخت دادگستری را تحمل می کنم، قانعسکوت می

 .کرده حق میدهم

ی جناییآن هم بخش مهمی مانند دایره . 

 یعنی هیچ وقت برای آشنا پارتی بازی نکردی؟ -

شه و نمیاد کوله بار گناهان منو به دوش نه هرگز پس فردای قیامت اون آشنا صد پشت غریبه می -

 .بگیره

 من چی؟ اگه من کارم به قانون پیچ بخوره چی؟ -

 .اگه طرف حق باشی کمکت میکنم وگرنه باید جواب پس بدی -

گویم: محمدیاسین خیلی نامردی، یکم مالطفت داشته باشبا اعتراض می . 

گیرد: من دروغگوی خوبی نیستم جانم هرچی تو قلبم بود رو گفتممن را تقریبا در آغوشش می . 
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ی این چشم ها شده بودم: همین خوبهشوم، از روز اول شیفتهزالل و جذابش خیره میدر چشمان   

 .همین صداقت و یک رنگی که داری

چسبهمونیم، دیدن غروب و خورن یک آش با چایی تو ساحل میتا غروب اینجا می - . 

تم حاجیکه همه جوره پایهمن - . 
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رویمی دختر ها با هم به بازارچه میاسمین همهرسد به پیشنهاد یشب که فرا می . 

گردندمردها خسته هستند و زودتر به ویال بر می . 

خرندبینند بی برو برگرد میروند و هر چه میزیبا با مادرش جلو تر ما راه می . 

گیرندزهرا و زهره هم با مادرشان پچ پچ  میکنند و کمی از ما فاصله می . 

ماند و با هم به هر اش کنند عاقبت با من میبارها زیبا از او میخواهد همراهییاسمین با وجود اینکه 

کشیمفروشگاه سرک می . 

 یاسمین تو دلت نمیخواد دانشگاه بری؟ -

پرسمدر حین دیدن پارچه های سنتی بودیم که این سوال را می : 

دارم درس بخونم ولی آقا گوید: راستش من خیلی دوست کشد و با صورتی غم زده در جوابم میآه می

 .علیرضا راضی نیست

کنه و دختر و پسر مختلط هستن و جای مناسبی برای گه تو دانشگاه همه جور آدمی رفت و آمد میمی

 .من نیست

حدسش سخت نیست که شخصیت علیرضا را بشناسی، اگر محمدیاسین و محمدحسین خان را 

علیرضا خشک و بی منطق بودند ی مرد های مذهبی مانندشناختم در نظرم همهنمی . 

ره؟زهرا چی اون دانشگاه می -  

گم خیلی خیلی بسته و سختگیره نسبت آره حسابداری خونده، هر چند زن داداش زینب خانم رو می -

دونهی تحصیل رو خیلی مهم میبه دخترا ولی داداش حسینم مسئله . 
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دونی منم از سختگیری بیش از حد خانواده خسته شدممی . 

مون درست سر جاش نیست ولی خب چه میشه کرد؟خودم میفهمم یک چیز خونه و خانواده  

ساله هستم ۶۳ساله از یک مادر  ۱۸من یک دختر   

 .داداش هام حکم پدرم رو دارن و چون پدری ندارم هزار تا آقا باالسر داشتم

 .شاید دلیل قبول خواستگاری خاله زکیه هم خالصی از این وضعیت بود

فکر نکنی از داداش هام بد میگم ها، جونم بهشون بنده واالالبته  . 

 .ولی مسئله اینکه وقتی پدر نداری و سه تا داداش غیرتی هر کدوم برات یک حکمی میدن

اون روزا سر یک اردو رفتن بیچاره بودم، محمدحسین اجازه میداد داداش یاسین راضی نمیشد اون دو 

ه سخت بود دیگهتا راضی میشدن یاسر نه میآورد خالص . 

 .ولی میدونی شیدا حس میکنم خیلی نادونی کردم

 مراقبت های داداش هام کجا و رفتار های علیرضا کجا؟

شوم: نگو که اذیتت میکنه؟نگرانش می  

 .با بغض ادامه میدهد: میدونم خیلی دوستم داره ولی نشون دادن عالقه رو بلد نیست

گه عالقه و محبت زن و شوهر برای تو رخت خوابه و که می خاله زکیه بدتر مامانم از این مدل هاست

 .این حرف ها

 .یه جوری اون اوایل برخورد کرده که نه من نه علی جرئت ابراز عالقه بهم رو نداریم

ی حرف خاله است، حس میکنم از زیر سایه حکومت مامان فرار کردم گیر خاله که علیرضا هم بنده

 .بدتره افتادم

ش و لباسمم از طرف خاله تحت فشارمحتی تو پوش . 

دهد چقدر سختی کشیده استگیرم، این دختر خوش خنده بر خالف آنچه نشان میدستش را می . 

 خب عزیزم چرا این حرفا رو به کسی نگفتی؟ -

 آخه به کی بگم؟ -

دشمن بشه؟ای یا داداش یاسین که با علیرضا گیره و میگه تو بچهبه مامان که جانبت خواهرش رو می  

اش شد کتک کاری با علیرضا و خاله چو انداخت یاسر به من یک بار به داداش یاسر گفتم که نتیجه

 .نظر داره که سر من دعوا کرده با علی

کاش به محمدحسین خان بگی! اون نه آتیشش مثل یاسر تنده نه مثل محمدیاسین بیش از حد روت 

 .غیرت نداری و عاقل و جا افتاده است
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فکرش هستم که بگم فقط نگرانم زینب برسونه به گوش خاله زکیه اخه حاجی فتاح عموی زینبه،  تو -

ریزهاون وقت اوضاع خانواده بد بهم می . 

شوم که دلم میخواهد تک تک شان را یک لحظه از خانواده حاجی فتاح چنان خشمگین و متنفر می

 .نابود کنم
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صحبت کنم؟ خوای من با محمدیاسینمی -  

 .فعال نه کم کم یک راه حلی پیدا میکنم براش -

 

گردیمبعد از خرید چند بسته کلوچه و ترشی و چند مدل دامن و کیف بافت به ویال برمی . 

 

اندچراغ های عمارت خاموش هستند و مرد ها خوابیده . 

ی پایین است، اتاق زینب خانم هم همین طوراتاق یاسمین و علیرضا طبقه . 

مانم برای رفتن به اتاق مشترکم با محمدیاسینروند و من میبه اتاق هایشان می همه . 

خوابیم و کنیم ولی اولین بار است که روی یک تخت در یک اتاق میاولین شبی نیست که باهم صبح می

زندکمی ته دلم از این اولین ها شور می . 

 

ه خانم به ما جلب نشود، پارچین پاورچین به برای اینکه صدایی ایجاد نکنم یا توجه کسی مخصوصا گرب

رومسمت اتاق می . 

 

 .چراغ های طبقه باال کامال خاموش است و محض رضای خدا یک شب خواب هم روشن نگذاشتند

 

شوم میخواهم از گیرم، در اتاق اول نیمه باز است متوجه قامت حاج فتاح میاز نور موبایلم کمک می

کندن توجهم را جلب میپشت در اتاق بروم که صدایشا . 
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کنمکمی جلو میروم و در دلم از خدا بابت فالگوش ایستادن طلب بخشش می . 

 .زکیه محمدیاسین کامال فریب این دخترک کافر رو خورده و امیدی به برگشتش نیست -

گوید: شما جوش نخور حاجی جان. مگه زکیه مرده باشه بذارم این خاله زکیه با لحنی ناراحت می

ک هرزه کاری پیش ببرهدختر . 

ی ما به محمدیاسینه محاله اجازه بدم از دستمون برهبقای ما و خانواده . 

 با وحشت چند قدمی عقب میروم، این ها دیگر چه موجوداتی هستند؟

حواست باشه زکی پارچه فروشی من اون باغ ویالیی که توشیم و ماشین آخرین سیستم زیر پای آقا  -

راز بر مال بشه میپره ات همه اگه اونزاده . 

 .ولی وقتی سید داماد ما بشه، اون جوجه هم عددی برام نیست

 .چشم حاجی جان حواسم هست خودم این دختره رو دست به سر میکنم -

 

اندازمبا گام های لرزان عقب عقب میروم و خودم را در دومین اتاق آن راهروی شوم می . 

رفتن به اتاق خودمان را هم ندارم اتاق کامال تاریک است، دیگر دل و دماغ . 

دانماتاق سوم متعلق به  من و محمدیاسین بود و این اتاق را نمی . 

 .شارژ موبایلم خالی کرده و حتی نمیتوانم درست اطراف را ببینم

اندازمگذارم و خودم را روی تخت دو نفره میکیف و شالم را یک گوشه می . 

قبل از آنکه بتوانم فرصت تحلیل آنها را داشته باشم صدای  ذهنم طوماری از افکار مشوش است ولی

کندآخ آخ گفتنی توجهم را جلب می . 

دهمنشیند در آن تاریکی به سختی تشخیصش میصدای محمدیاسین است که سیخ می . 

کنی روی تخت شیدا؟حواست کجاست؟ قصد کردی من رو از مردی بندازی؟ چرا خودت رو پرت می  -  

کار میکنی محمدیاسین مگه قرار نبود اتاق دوم باشی؟ تو اینجا چی -  

آید: این اتاقه بزرگتره مامان گفت بیایم اینجا بهت نگفتن مگه؟صدای فنر تخت می  

 .نه بابا این فامیل تو محل بهم نمیدن -

ام و از آرامی قدم ها حدس میزنم کشم حس میکنم صدای قدم هایی را در نزدیکی اتاق شنیدهدراز می

علق به یک زن باشدمت . 

 یعنی زیبا بوده؟ قصد داشته به اتاق محمدیاسین بیاید؟

زنم، از اثرات شنیدن مهمالت خاله زکیه و حاجی قالبی باشدپوزخندی به افکارم می . 
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 .مردک با آن شکم گنده و قد کوتاه چه طمعی هم دارد

شود و یاسین دور پهلویم تنیده میمیخواهم در افکارم بیشتر به آن ها بد و بیراه بگویم که دست محمد

کشدمرا به سمت خودش می . 

 خب حاج خانم بازار گردی خوش گذشت؟ -

 .با تاثر از آغوشش کمی دیر جواب میدهم: اهوم

 اینجا چقدر تاریکه؟

ی چراغ ها رو خاموش میکنیمحاج خانم میگرن داره شب همه - . 

 .خب ترسناک میشه که -

ب بیاتو آغوش آقاتون کمتر  بترسی عروسکآورد: خفشاری به پهلویم می . 

شوم، من مقابل این مرد آفتاب مهتاب ندیده ترین دختر دنیا هستمخندم و خجالت زده میهمزمان می . 

کنهآغوش شما که معجزه می - . 

گذاردسرش را روی موهایم می . 
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 .شیدا خیلی خوشحالم تو کنارمی -

گویم: منم ولی میترسم عمر این خوش بختی کوتاه باشهاست که مینگاهم به سقف تاریک  . 

 .گفتم نترس گفتم وقتی کنارمی مراقبتم شیدا -

 .قول دادی ها سید مرِد و قولش -

ی پهنش بگذارمکند روی تنش خیمه بزنم و سرم را روی سینهوادارم می . 

درستی ببینمچشمانم با تاریکی عادت کرده و حاال میتوانم چشمان او را به  . 

 .شیدا من خیلی میخوامت -

جنگم مطمئن باشبخاطر تو شده با کل دنیا هم می . 
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کندگذارد و مرا به سمت لب هایش هدایت میام میسپس دستش را زیر چانه . 

 ....محمدیاسین من امشب آمادگی -

کشد: هیس هیچی نگو فقط یک بوسه استانگشتش را روی لبم می . 

چشمو طعم شیرین لب هایش را میبندم چشمانم را می . 

متری در بیارم  ۱۰۰یک قسمت از ویال رو در نظر گرفتم میخوام ازش یک واحد  - . 

 .یک حال نقلی با دو تا اتاق و آشپزخونه

 .به بنا گفتم مطبخ جدا هم بسازه نباشه

 .خوش ندارم وقتی ضعیفه مشغول آشپزی میشه کسی اون رو ببینه

یم: این تویی محمدیاسین؟گوبا چشمانی متعجب می  

 بهم نمیاد التی؟ -

 نه اصال باورم نمیشه به من گفتی ضعیفه؟ -

 .سر جدت شوخی کردم. بخاطر همین حرف متهمم نکنی به اینکه شما مذهبی ها فالنید و بهمانید -

 محمدیاسین! من اینجوریه اخالقم؟ -

گذاردمیخندد و من میفهمم دارد سر به سرم می . 

دیواری و کابینت خودت باید باشی نظر بدی برای کاغذ - . 

 

ی نقلی وسط دار درخت های ویال در حالی که روی مبل به انتظار همسرم نشسته ام از تصور یک خانه

روددلم غنج می . 

 محمدیاسین حاج فتاحی چیکاره است؟ -

 .شغل اصلیش تجارت فرشه ولی با برادرش تو بازار شریکه پارچه فروشی و ایناست -

 برادرش پدر زن محمدحسین خان میشه؟ -

 .آره و البته یک برادر دیگه که از دنیا رفته -

 .سری تکان میدهم

 .ازشون خوشم نمیاد -

 .فکرش رو نکن ماه عزیزم -

کنیشیدا اسمت خیلی بهت میاد، راستی راستی آدم رو شیدا می . 
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واب میرومهمان طور که روی تنش هستم کم کم پلک هایم سنگین میشود و به خ . 

 

گذرد، بعد از آن اتفاق خاصی میان من و محمد یاسین رخ نداد و زیبا هم موقتا یک هفته از آن سفر می

 .دست و پایش را از گلیمش دراز تر نکرد

گیرم به باشگاه سری بزنمبعد یک هفته از تمام شدن تعطیالت تصمیم می . 

ام یک روز هم به آموزش دانشگاه سر بزنمقصد کرده . 

 .خوشبختانه من دندانپزشکی را در دانشگاه آزاد گذرانده بودم و بازگشت به تحصیلم راحت تر بود

 

ام داخل باشگاه مشغول کار کردن با تردمیل میشوم، به خاطر ناپرهیزی های عید دو کیلویی اضافه کرده

 .که باید آب شود

استفاده کنم ولی من سر باز میزنم دهد پارمیدا یک سری قرص الغری جدید آورده است که پیشنهاد می

 .چرا که اِلغری با قرص کامال قابل برگشت است

کیلو اضافه وزن دارد ۲۰خورد، حدود نگاهم به پرستو شاگرد چاقم گره می . 

گویم: به به پرستو خانم میبینم تو ایام عید حسابی از خجال خودت در پاشم و میلبخندی به رویش می

 .آمدی

، نزدیک چهار کیلو اضافه کردمجون وای گفتی شیدا - . 

 خسته نباشی واقعا، ببینم مکمل هایی که بهت دادم رو خوردی برنامه غذایی چی؟ -

 .مکمل خوردم ولی برنامه غذایی رو نه -

 .عزیزم اون مکمل ها فقط چربی سوزی جزئی دارن و گیاهی هستن شما باید رژیمم رعایت کنی -

ی پارمیدا رو بخرم خوبه؟راستی شیدا جون این قرص ها -  

شودمیخواهم به او هشدار بدهم قرص ها را همراه مکمل های من نخورد که صدای موبایلم بلند می . 

 با دیدن اسم شیرین نگران میشوم، چرا این موقع روز زنگ زده؟

 .با پخش شدن صدای محمدیاسر حالم به مراتب بدتر میشود

 

۱۱/۱۵  
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 .شیرین یک هفته قبل

 

 

ی بچه های کالس در سرش چرخ میخورد و در آخر بغض میشود و درون گلویش صدای قهقهه

 .انباشته

 مهسا لپ هایش را باد میکند و میگوید: شیرین جون حواست هست کم کم داری منفجر میشی؟

خنددیاشار نامزد عوضیش هم که آن شب قصد سوء استفاده از او را داشت، حاال با صدایی بلند می . 

شان حضور دارند وگرنه قلم یبا دوستش نگفته بود این زوج زیادی نچسب هم در دورهمی دوستانهص

آمدشکست و نمیپایش می . 

 

ام در اومدگوید: خب بچه ها دیگه شورش رو در آوردید. بغض بچهصبا با تشر می . 

زند: برو باال شیرین که بی جنبه نیستمهسا چشمکی می . 

ی میزند و در حالی که با چشمان دریده در حالی که چیزی نمانده بود شیرین را یاشار با خباثت لبخند

ش رو هم باال ... ببخشید توپله باید جنبهگوید: خب وقتی یکی خیکقورت بدهد ادامه حرف مهسا می

 .ببره

دهدمیبیند؟ پس چرا با او ادامه گذرد واقعا مهسا کور است و هیزی نامزدش را نمیاز ذهن شیرین می . 

کند و با سرعت از روی صندلی بلند میشودبا خشم دستانش را روی میز مشت می . 

شود: صندلی کم مونده ی یاشار میصدای بدی که ناشی از سایش صندلی با زمین است موجب خنده

تفرو بره تو ک.ون  

ان های چفت شده رود و با دندی یاشار باال میفشار خون شیرین از این تکه پرانی های بی اندازه

گوید: آدم به قول شما خیکی باشه ولی هیز نباشه. انگار مشت های دوست پسرم رو فراموش می

 کردی. به مهسا گفتی چه لجنی هستی؟

گوید: دوست پسرممهسا پقی میزند زیر خنده و زیر لب می . 

نه از اون دوست گوید: اون شب مست بودم وگرنه نه سراغ توی خیکی میومدم یاشار حق به جانب می

 .پسر الدنگت کتک میخوردم

گوید: شک دارم اون پسره دوست پسرت باشه تو رو چه به این حرف هامهسا با حسادتی آشکار می . 
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زندداند روی چه حسابی با اعتماد به نفس در چشمان او زل مینمی : 

یاشار میشم هه چیه مهسا جون فکر کردی منم مثل تو آویزون یک پسر هیز و بد ذاتی مثل - . 

ایستد: ببین خیکی خیلی احمقی که یاشار رو با اون گذارد و میی خونسردی را کنار میمهسا پوسته

ترکیی الدنگ یکی میدونی، االن هم از حسادته که داری میپسره . 

گوید: دخترا زشته تو رستوران نشستیمصبا با تشر می . 

ی زیادی با میز های اطراف ک تخت و فاصلهخورد، داخل یک باغ هستند روی ینگاهش چرخ می

 .دارند

 .نترس صبا جون من همین االن از اینجا میرم -

 .صبر کن شیرین -

کردمگیرد: به خوا نمیدونستم با مهسا قهری و دعوا داری وگرنه اصال دعوتش نمیدستش را می . 

بیارش دورهمی رضا داوودی مهسا: ببینم شیرین اگه راست میگی این پسره دوست پسرته آخر هفته 

 .که تو ویالشون گرفته

 .یاشار ابروی باال میدهد: شک دارم  پسره دوستش باشه

داند قصد آن دو برای به چالش کشیدنش چیست؟ با این وجود از سر رو کم کردن و چشم و هم نمی

محمدیاسر  گیرد: خیلی جوش نزن مهسا جون آخر هفته حتما باای میچشمی با مهسا تصمیم بچگانه

ی تو و این دیالق پشت سرت رو به خاک بمالممیام مهمونی رضا تا پوزه . 

رودسپس کیفش را چنگ میزند و به سمت درب خروج می . 

از سر باغ تا خیابان اصلی یک فاصله کوتاه است، تمام فاصله را میدود و به خاطر چرت و پرت هایی 

اش آنقدر چاق نبود که اینطور اعتماد به نفسش را فرستد، کاند خودش را لعنت میکه نثارش کرده

 .خورد کنند
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کنندشنود درباره خرید آپارتمان صحبت میبا ورود به خانه صدای مکالمه مادر و پدرشان را می . 

گیرد و یک سره روی تنها تخت اتاق دراز بدون آنکه سالمی به آن ها بدهد راه اتاق را پیش می

کشدمی . 
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زندافتد دو دستی توی سر خودش میاد ادعای دوستی با یاسر که میی . 

 !حاال چه طور او را راضی کند؟

شودی یاسر را بگیرد مادرش با عجله وارد اتاق میقبل از آنکه فرصت کند شماره . 

 !اومدی شیرینم حدس بزن چی شده مادر؟ -

دنیا سکوت میخواهدبی حوصله تر از آن است که با مادرش همکالم شود، دلش یک   

گیرد: چی شده شیرینم؟مادش پی به بی حوصلگی او میبرد و با نگرانی دستانش را می  

 هیچی مامان من خوبم، خبر خوبت رو بگو -

 

شود و با نوازش پشت دستش کمی از نگرانی ها و التهاب هایش کم مادرشان متوجه گرفتگی حالش می

باید ناراحت باشه؟کند: دخترک من، ته تغاری من چرا می  

نالد: من بچه نیستمشیرین کالفه می . 

ام هستیتو برای من همیشه بچه -  

ی خونه است؟خبر خوب درباره -  

خواهد بحث را ادامه دهدشود او نمیکشد و متوجه میمادرش آهی می . 

 .خونه مون رو از گرویی بانک آزاد کردیم -

ای خالص شدیمیک ذره زند: خوبه از این سوییتکم جانی میلبخند  . 

 .آره خدا رو شکر باید این هفته تو مراسم زن عموت  شیرینی نذری بدم -

گفتم خونه در خور مهمان و عروس و دامادم کشیدم، میهمش خجالت ریحانه و محمدیاسین رو می

تومن از پول مون رو از اون کالهبردار عوضی پس بگیریم ۱۰۰ندارم، خدا رو شکرکه تونستیم  . 

 .خوبه خیلی خوبه مامان -

گوید: نه تو امروز یک چیزیت هستمادرش زیر لب نچی می . 

خزداو را تنها میگذارد و میرود و او زیر پتویش می . 

گیرند و همه صورتش را غرق اشک میشوداشک هایش روی صورتش راه می . 

خوبه من شیرینمنویسد: سالم حالتون کند و میبا تردید صفحه تلگرام محمدیاسر را باز می . 

 

کندکشد تا پاسخ را دریافت میای انتظار میچند دقیقه :  
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Salam man khobam che ajab? 

 

 ببخشید مزاحم شدم باید ببینمتون -

 

- bray chi? 

 

ی ی هفت خط به خاطر آورد چه طور با آن دخترک سیاه سوختهزیر لبی: برای کوفت و زهر مار پسره

بود، دوست دخترش بود دیگر پس اهل این برنامه ها هست و حتما قبول دیالق در حال جر و بحث 

کندمی . 

 .برای یک کاری کمک میخواستم یک جور مزاحمت -

افتن؟  یعنی هیچ گذرد، این دو تا خواهرم فقط وقتی مزاحم دارن یاد من میاز ذهن این محمدیاسر می

 !مردی دور و برشون نیست؟

- be bradret  bego 

 

گیرد و با حب و بغض زیر لب به محمدیاسر فحش میدهده سختی جلوی خشمش را میشیرین ب . 

تونم اگه بفهمه خیلی بدجور میشه مال مهمونی اون شبهنمی - . 

 .یاشار دوباره مزاحمم شده

گوید، تا با تحریک غیرت محمدیاسر او را به مهمانی آخر دروغ که حناق نیست، به اجبار دروغ می

بکشاندی رضا هفته  
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ی رابطه با حنا را نداشت؛ ی حنا تمام شده بود، محمدیاسر دیگر رغبتی برای ادامهدیروز مهلت صیغه

 .برای همین همان دیروز آب پاکی را روی دست دخترک ریخت و او را از خود راند
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بی چک او را تا مرز مثبت روی بیماه گذشته بود که دخترک به خاطر چند ماه دیر شدن ماهانه و خط 

 .سکته پیش برد

ی منفی خیالش که آسوده شد خوب به ماجرا فکر که کرد به این اما بعد از آزمایش خون و دیدن نتیجه

ی رابطه با دختری همانند حنا اشتباه محض استنتیجه رسید ادامه . 

انت بزرگی به خودش بودی صرفا جنسی گذاشته خیاصال از اینکه بدون عشق پا به یک رابطه . 

شدکاش خود داری برادرش سید را داشت، آن وقت به خاطر رابطه با حنا آنقدر افسرده نمی . 

گرددبا شنیدن صدای پیام به زمان حال برمی : 

کافه کالف سر خیابون ... منتظرم ۷اگه مایل بودید فرا ساعت  -    

دخی جونگوید: بمون تا عموراتت بگذره زیر لب زمزمه وار می . 

کشد. ذهنش بی اختیار می رود سمت آن دخترک چاق و شیرین عقلروی کاناپه دار می . 

اش بود؛ شیرین ساده و بامزه و واقعا شیریناسمش واقعا برازنده . 

خواهد او را ببیند؟یعنی چرا می  

 .مگر روی پیشانی او نوشته بودند رابین هود که این دو خواهر دنبال او بودند

ی آنان گذرد، از نگاه های قضاوت کنندهاز ان روز که حنا را در مغازه همراهش دیده بودن مییک ماه 

 .متنفر بود

 

ای دارد که دوستش دارند از زن دایی که حاج خانم و گاه مادر جان کرد خانوادههمیشه گمان می

اش بودکرد تا یاسمینی که عزیز دردانهخطابش می . 

کردند او چشم بد به شان زندایی و یاسمین با او دشمن شدند همه گمان میدگیاما با ورود علیرضا به زن

 .خواهرش دارد خواهری که نه خونی بلکه دلی خواهرش بود

 .بعد به یکباره تنها شد و خودش را به این گوشه از دنیا تبعید کرد

فروشگاه و رو گرفتن های شد که آن نگاه آخر شیدا در دوباره داشت دلگرم محبت های سید و شیدا می

 .بعدش خنجر شد و به روحش آسیب رساند

اش همیشه تنهایی بود؟گناهش چه بود که نتیجه ! 

 .دلش برای خاتون مهربانش تنگ گرفته بود

کرد تا پلک هایش گرم میشد را هوس دستان فرتوتی که میان موشایش می خزید و آنقدر نوازشش می

 .کرده بود
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بود ولی زندگی در تنهایی و یتیمی دردناک تر ی دردناکییتیمی واژه . 

سپردند تا اینکه اینگونه او را در قعر کاش او را هم همراه خاتون به خاک سرد و بی رحم گورستان می

 .جهنم تنهایی رها کنند

 

ای در قعر اش چون سیاه چالهشود و خانهآنقدر در افکارش غوطه ور است که نمیداند کی شب می

رودفرو می جهنم تاریک . 

کند در و دیوار های خانه آنقدر  بهم نزدیک میشوند که او را در گور خود زندانی کنندحس می . 

ی باران نم برای رهایی از این خفقان به سمت تراس میرود و روی صندلی مشرف به خیابان به نظاره

نشیندنم فروردین ماه می . 

کاش مادرش بود کاش شیرینش بودبرد، کاش کسی بود تنهایی هایش را با خود می . 

آید یعنی با او چه کار دارد؟ ِی یاد شیرین دخترک دردسر ساز و شیطان به ذهنش میلحظه  

 باید فردا به آن کافه برود یا بی تفاوت از این ماجرا رد بشود؟

ی سید است وحشت دارداز نزدیک زیاد به دختری که خواهر همسر آینده . 

ای بزند و همین موجب کدورت خاطر شیدا و سید بشودو احساساتش ضربه میترسد ناخواسته به او . 

خواهددلش از این تنها تر شدن را نمی . 

کردزند، باید فکری میدستش را عصبی بین موهایش چنگ می  
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کشدنشیند و دستش را روی سطح آب میشیرین کنار حوض الجوردی داخل حیاط می . 

زندی دستش خواب ماهی های داخل حوضچه را بر هم میهموج آرام ناشی از ضرب . 

 .کاش مثل این ماهی ها بی دغدغه و نگرانی غوطه ور در دنیای خودش بود

فرستدای که گرفتارش شده لعنت میدهد و به خودش بابت مخمصهنفسش را آه مانند بیرون می . 

انگارنددهد او را ساده لوح و بچه بیبه شهاب و پدرش حق می . 
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شد. تقصیر صبا دوستش هم بود که اورا با آن دو موزی رو در نباید با آدمی مثل یاشار دهن به دهن می

 .رو کرد

افتد، یک مدل قرص الغری که اثر بخشی فوق العاده باالیی یاد پیشنهاد پارمیدا دوست خواهرش می

 .داشت را برای فروش به باشگاه اورده بود

گذاشتی رهایش نمیای خرید قرص ها لحظهوسوسه . 

کندتیپ تر شود توجه کسی مثل یاسر را هم به راحتی جلب میگذرد اگر کمی خوشاز ذهنش می . 

رودته دلش از اینکه یاسر حتی با وجود دوست وختر های رنگ و وارنگش به او دل ببندد غنج می .  

 .بار ها و بار ها سعی کرده است تا کمی وزن کم کند ولی گویی طلسم شده

شرایط درسی و کاری اش و کم تحریکی هم مزید بر علت شده بود تا با سی کیلو اضافه وزن کنار 

 .بیاید

خیزدبا دیدن نگاه نگران مادرش از پشت پنجره دستش را از داخل حوض بیرون آورده و از جا بی می . 

رودزدند به داخل خانه میاش را فریاد میبا گام هایی که بی حوصلگی . 

متری قوطی کبریتی به آپارتمان  ۵۰ی خدا را شکر میکند از اینکه قرار است به زودی از این خانه

متری خودشان باز گردند ۱۰۰  

 

کشدبه داخل اتاقش پناه میبرد و روی تخت دراز می . 

کیلویی من رو  ۸۵زند، تختم تحمل وزن شود. در دلش پوزخند میصدای جیغ مانندی از تخت بلند می

هندار ! 

آید کاش راهکاری برای رهایی کیلویی بودنش زیادی به چشم می ۸۵سانتی که دارد  ۱۶۰با وجود قد 

 !از شر این چربی ها داشت کاش

زندبا شنیدن صدای پیامک موبایلش دکمه خاموش افکارش را می . 

ریزدرود، با دیدن اسم یاسر دلش هری میبه سمت گوشی می . 

اش بودند گرفته بودن خانهاش را آن شبی که مهماشماره . 

بیند که نوشتهکند و میصفحه را باز می : Farda koja biam 

کند: میشه فینگلیش ننویسی چشمم درد گرفت. کافه کالف خیابونبرایش تایپ می ... 

 .باشه بچه. بلد نیستم اون کافه رو. فردا میام دنبالت خودت ببرم -

 .چشم ممنون -
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کندد دیگر از جانب یاسر پیامی دریافت نمیزنی ارسال را که میدکمه . 

کشد و پاهایش را روی هوا تکان میدهد: خدای شکرتبا خوشحالی روی تخت دراز می . 

مرتب و خسته در چهارچوب در نمایاندر همان لحظه باز میشود و شیدا با ظاهری نا . 

 با لبخند به استقبالش میرود: چرا پنچر شدی آبجی؟

آید: تو چرا مثل سوسک سر و ته شدی؟اندازد یک گوشه و به طرفش میرا می اششیدا کوله پشتی  

اندازد: گمشو بی ادبشیرین بالشتی را به طرفش می . 

ی محمدیاسین تا دم گیرد و میگوید: خیلی خستم میرم دوش بگیرم. خانوادهشیدا بالشت را در هوا می

 .اومدن مون به تهران تو بازارچه بودن عاشق خریدن

 ببینم بهت پاگشاد دادن؟ سوغاتی خریدی؟ -

خنگ اون پا گشاست در ضمن مادرش که چشم دیدنم رو نداره خواهرش و زن داداشش یک کیف  -

 .گلیم و یک دست لباس محلی و چندتا دستبند تزییتی برام خریدن

 .خوبه عقل شون رسیده -

اندازد: من میرم حمام تو هم دسته گل به آب ندهبالشت را می . 
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کندایستد و برای هزارمین بار آرایش و مدل پیراهنش را چک میمقابل آینه می . 

استرس شدیدی برای اولین قرارشان دارد. هرچند این یک قرار عاشقانه نبود، بلکه یک قرار برای 

 .معامله بود

چشم باشدپوشد تا کمتر بدفرمی اندامش در عاقبت رضایت میدهد و یک مانتوی بلند مشکی می . 

شنود، دارد سر راهش صدای تلفنی صحبت کردن مادرش و شهاب را میبه طرف در خروج گام بر می

دهدرسید به گام هایش سرعت میباید قبل آمدن شهاب می . 

ی شان یک پارک کوچک وجود دارد که بچه های قد و نیم قد درون فضای بازی آن درست سر کوچه

 .مشغول هستند

بست یکی از یک خیابان همیشه خلوت بلند است، ویالی محمدیاسین درست در بن مقابل این پارک

 .فرعی های همین خیابان قرار گرفته ولی آپارتمان یاسر این نزدیکی ها نیست
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 .او تقریبا سه خیابان بلند و شلوغ را باید طی کند تا به اینجا بیاید

ارک بنشیند که ماشین ساشی بلند پارک ی پقصد میکند روی یکی از نیمکت های تازه رنگ خورده

بیندی محمدیاسر را آن طرف خیابان میشده . 

رودزند و به طرفش میلبخندی به وقت شناسی اش می . 

کند: سالم آقا یاسردرب را باز می  . 

یاسر نگاهی سر سری به دخترک تپل و با نمکی که با آن مانتوی بلند تیره و شال سفید جذاب تر از 

اندازد، است میههمیشه شد . 

زند: بپر باال بچهسپس استارت ماشین را می . 

نشیندشیرین به سختی روی صندلی می . 

 گفتی اون کافه کجاست؟ -

دهد: از این خیابون بپیچید سمت چپ یک بوستان بزرگ نزدیکش بزرگ نگاهش را از شیشه بیرون می

 .زده کافه کالف

شوندیک کلبه چوبی است می ای که دیوار ها و فضایش شبیهوارد کافه . 

 .از سقف کافه چراغ هایی شبیه کالف کاموا آویزان است

کند: بشین بچه ببینم مشکلت نشیند و تقریبا لم میدهد و به شیرین اشاره میپشت یکی از صندلی ها می

 چیه؟

نشیندشیرین بیخیال رفتار غیر جنتلمن وار یاسر مقابلش می . 

آیدلش به استقبالشان میهمان لحظه گارسون با تیپی  . 

کند که یاسر شک ندارد آشنایی بینشان استبا شیرین جوری خوش و بش می . 

ی آزادی ها و بی بند و باری هایش همچنان عقاید سنتی که حاصل کند، با وجود همهبی اختیار اخم می

اش است و در وجودش رسوخ کرده استی داییسالها زندگی با خانواده . 

کندقسمت متعصب و زیادی خشمگین درونش روی دختری که مقابلش است غیرت خرج میو همان  . 

کرد که او غیرت خرج هرچند این مدل غیرت ها را روی حنا نداشت، یعنی دخترک جوری رفتار می

دانستکردن رویش را حماقت می . 

رسون میز را بعد از سفارش یک قهوه تلخ برای خودش و شیر شیک نوتال و کیک برای شیرین گا

کند: آشنایی با این جوجه فوکولی؟ترک می  

دهد: اوهمشیرین با همان لحن کودکانه و شیرینش پاسخ می  

شناسیممن و دوستام زیاد میایم اینجا نیما رو هم از همینجا می . 
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خونی؟ای یا درس مرس هم میببینم تو بیکار و دوله -  

خونممیشیرین پاسخ میدهد: مگه نگفتم بهت کامپیوتر  . 

ذارهکار رو ولی بابا نمی .  

 بابای تو و شیدا یکیه؟-

دهدآید ولی بروز نمیشود و خوشش نمیی کالمش میشیرین متوجه طعنه  

 .متاسفانه کارش گیر این پسرک با زبان تند و تیزش بود
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کند تا خودش به حرف بیایددست به سینه نگاهش می . 

مزه میکند و لبخندی برای شروع بحث میزندشیرین کمی از شیکش را مزه  . 

 .راستش من به کمکت احتیاج داشتم -

 مگه چی شده؟ -

 اون پسره که مزاحمم شده بود رو یادته؟ -

گوید: مگه میشه دهد و میکند، یک خشونت بخصوصی به لحنش میخندد و دستش را مشت میکج می

 فراموشش کنم؟

احمت شده؟پسرک بی ناموس حرومی رو دوباره مز  

شود: کند بگوید با او دیدار داشته برای همین به دروغ متوصل میترسد و جرئت نمیشیرین لحنش می

 .اره دوباره مزاحمم شد منم مجبورم شدم یک دروغی بگم

 چه دروغی؟ -

ذارید کف دستشگفتم شما نام... دوست پسرم بودید اگه دوباره مزاحمم بشه حسابش رو می - . 

گفتی خب حاال چی شده دست بر نداشته؟ آفرین خوب -  

نه راستش آخر هفته من قراره برم مهمونی دربند باغ یکی از دوستام اونم قراره بیاد و اگه من تنها  -

فهمه دروغ گفتمبرم می . 
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شنفی نروخب از من می - . 

 .چون اگه واقعا ِرل من بودی اجازه نمیدادم بری

راستی یعنی شما و اون دختره دراز تو مهمونی اون شب نبودید؟نمیتواند جلوی پوزخندش را بگیرد:   

اش فرق داشت فعال موضوع شماییزند: خب اون قضیهیاسر لبخندی حرص بر انگیز می . 

 .شما که جدا دوست پسرم نیستید -

ذاشتم بری که کشد: بچه اگه بودم نمیتواند مقاومت کند و لپ های آویزان شیرین را مییاسر نمی

 .بخوای منو تو سر او پسره بکوبی

ذاشتم جایی که یک پسر هیزی هست بچرخی ولی خب االن که نیستم و گوه خوریش بهم اصال نمی

 نیومده پس چرا باید همراه یک دختر غریبه برم رو کم کنی؟

 .درضمن اگه بیام اونجا و بگم دوست دخترمی کلی کیس خوب ممکنه ازم نا امید بشن

به خورد کردن میز توی سرش دارد شیرین میل عجیبی . 

شود: من اهل التماس و ناز کشیدن نیستم پس حاال که کشد و به اعصابش مسلط میچند نفس عمیق می

رمجوابت نه منم می . 

کنیزند: بشین فسقلی چرا رو ترش میایستو و مچ دستش را چنگ میشیرین می . 

زند: بشین تپلی من میام ولی شرط مستانه می ایکند و یاسر قهقههشیرین نگاهی دلخور نثارش می

 .داره

شنوموش میکند: بگو بگو میشود که آن صفت تپلی  را فرامشیرین آنقدر ذوق زده می . 

ریم تو جدی جدی میشی دوست دخترم خوش ندارم لباس زننده بپوشی و اونجا ول آخر هفته که می -

 بچرخی فقط دم پر خودمی افتاد؟

اهل این کارا نبودم نمیگفتی هم من -  

 .دوباره لپ آویزانش اسیر چنگ یاسر میشود: آفرین عمویی

ی دوسالم عمویی چیه؟دهد: آی انقدر نکشش مگه من بچهشیرین جای نیشگون را ماساژ می  

سال تفاوت سنی هستی عمویی ۱۱واسه ما با  - . 

ا لذت و تفریح نگاهش خورد و یاسر غافل از درک احساساتش بی کیکش را میشیر با حرص بقیه

کندمی . 

داند مرد مقابلش با همان لبخند جذاب و چشمان شیرین ساده و پاک و زیادی خوش بین است و نمی

تواند خطرناک باشدخندان و مهربان تا چه میزان می  . 
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  شیدا

 

آمد؟نشینم، صدای یاسر از پشت تلفن شیرین میبا عجله پشت فرمان می  

شوده باغی که یاسر لوکیشنش را فرستاده است با عجله از ماشین پیاده میبا رسیدن ب . 

شودای تعلل وارد  باغ درندشت میدرب باغ باز است، آنقدر نگران شیرین است که بدون لحظه . 

کند تا به ساختمان باغ برسمبا قدم هایی لرزان یکی یکی پله ها را طی می . 

رنگ پریده مقابل شیرین زانو زده بود آنقدر نگران میشوم که بی فکر با دیدن صبا دوست شیرین که با 

زنم: شیرین چی شدی؟فریاد می  

زند: وایسا دختر کجا میری نگران نباش طوری نشدهخواهم جلو بروم که یاسر بازویم را چنگ میمی . 

 .طوری نشده؟ این داره باال میاره -

 .غلط زیادی کرده داره تاوان میده -

شوم: چی؟! چی کار کرده؟مبهوت میمات و   

خوردکند بنشینم، تازه نگاهم به سر و وضع او میگیرد و وادارم مییاسر بازویم را می . 

خوردی لبش اثر یک خونمردی به چشم میموهایش پریشان و کتش خاکی شده و گوشه . 

 

نالم: یا خدا صورت تو چی شده؟با نگرانی می  

گوید: یک بچه پررو به پستم خورد آدمش کردما خونسردی میی لبش را لمس کرده و بگوشه . 

 شیرین شیرین پاشو ببینم چی شده اینجا چه خبر بوده؟ -

 .اون االن تو هپروته از من بپرس -

 سرم را به طرف او چرخاندم

زنی؟خب بگو دیگه چرا کپنی حرف می -  
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 .یکی مزاحمش شد منم باهاش درگیر شدم -

شوممیچشمانم از تعجب درشت   

باره تو چرا خودت رو درگیر کردی؟وای وای چرا از در و دیوار واسه ما مزاحم می -  

 هین! نکنه باهم اینجا بودید؟

نشینمشوم و مقابلش میچند قدمی به شیرین نزدیک می :  

 آره شیرین داری دور چشم من چه غلطی میکنی؟

 گفتم شیرین تو هپروته منو بگو -

ش تو چشم من و سید برهیاسر کاری نکنید دود - . 

  چشم خواهر نمونه -

کندزند و به شیرین که حاال با بی حالی روی دست صبا است نگاه میپوزخندی می . 

 چرا شیرین بی حاله؟  مگه ففط مست نکرده؟ -

ذاری توضیح بدم کهنمی - . 

آور به  این پسره که اون سری میخواست به شیرین عارض بشه امشب اینجا بود، میخواست خواب

 .خورد شیرین بده و دور چشم نامزدش اونو ببره اتاقای طبقه باال که من نذاشتم و درگیر شدیم

 .میزنم تو صورت خودم، این دختره قصد داره به آبروی پدر بدبختمون چوب حراج بزنه

ی نفهمآخ خدا من رو بکش که شدم الگویی این دختره . 

کردی؟ بده. این جا وسط کوه و کمر تو باغ غریبه چه غلطی میمیزنم به زانویش: شیرین شیرین جواب 

 .بیدار شو و آبرو ریزی تو جمع کن

ای به حضورم نداردشیرین خمار خواب است و اصال توجه . 

 .نترس حالش خوبه فقط من اسیرش شدم -

اندازم، سپس به شیرین: من میمونم شما برو دستت هم درد نکنهنگاهی به صبا می . 

دلخوری می گوید یاسر با  
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گوید: مگه من بی غیرتم زن داداشم و شیرین خانم و اینجا تنها بذارم؟یاسر با دلخوری می  

 

کند با هم شیرین را سوار ماشین کنیمشوم و او کمک میبا نگاهی قدرشناسانه به یاسر خیره می . 

م است نه شخصیتی منفعل و یاسر شخصیت عجیبی دارد، نه مانند محمدیاسین یک زئوس ذاتاً حاک

 ...ساکت دارد

ایستد و هوایت را داردکهن الگوی او یک آرس است، یک سرباز جنگجو که از دور می . 

کنی نیست ولی هست آن هم با حواس جمعگمان می . 

 .او همیشه و همه جا مراقب خانواده است، حتی اگر بهایش طرد شدن باشد

مدیاسین و کمک هایش به من و شیرینمانند حمایت بی دریغ از یاسمین و مح . 

رسانداین سومین باری و یا بهتر بگویم چهارمین باری است که به من و شیرین دست یاری می . 

با آن تیپ با صالبت و نگاهی که نوعی خونسردی در خود دارد و لبهایی که به جای خنده پوزخند 

شه رفت خونه اشکال اندازد: اینطوری نمیزنند نگاهی به شیرین خوابیده و بی خبر از همه جا میمی

 نداره بریم آپارتمان من؟

برم، مامان و بابا زیادی روی شیرین وسواس داشتند، دیدن این عصبی دستم را درون موهایم فرو می

کردمان کفایت میحال و روز برای بهم ریختن زندگی . 

 .بریم بریم -

 با ماشین خودت امدی؟ -

سرت میام آره تو برو منم پشت - . 

ی یاسر با عجله از ماشین پیاده می شومبا رسیدن جلوی خانه . 

گیرمکند و من زیر کول شیرین را میدرب خانه را یاسر باز می . 

شتابدیاسر هم به کمکم می . 

غرم: ای شیرین چقدر آخه دردسری توزیر لب می . 

داداش اون د...ث توی مشروبش گوید: تقصیری نداره زن یاسر حین باز گذاشتن درب آسانسور می

 .خواب آور ریخته

نالم: اصال غلط کرده مشروب خوردهبا حرص از بین دندان های چفت شده می . 

اش مرتب تر از همیشه استشویم. این بار خانهوارد واحد یاسر می . 
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وسطش ای ی مناسبی دارد، یک پذیرایی بزرگ که یک فرش دایرهکال به عنوان یک پسر مجرد خانه

ی تمامپهن کرده و دورش مبل کرم و شکالتی چیده دست چپ یک آشپزخانه  mdf  و سمت راست یک

 .راهرو که دو اتاق و سرویس بهداشتی آنجاست

اش را گرفته و این خانه را با اقساط خریدهی مادریگفت بعد مرگ پدرش یاسر ارثیهمحمدیاسین می . 

ارثیه زیادی جز آن مغازه و این خانه ندارد و بنظرم  چون مادرش قبل خاتون و پدرشان مرده است

کندهمین برای زندگی یک مرد جوان کفایت می . 

دانستم چرا یاسر نام خانوادگی مادرش را دارد؟ی پدر او نشنیده بودم و نمیاما هیچ وقت درباره ! 

گذارمبه سمت مبل ها رفته و شیرین را روی کاناپه می . 

ی غلیظی برای شیرین تهیه کندرود تا قهوهنه مییاسر با عجله به آشپزخا . 

کشممن هم دستانم را در سرویس بهداشتی میشورم و با همان خیسی روی صورت شیرین می . 

کندآید و شیرین نیمه هوشیار را وادار به خوردن قهوه مییاسر به پذیزایی می . 

 محمدیاسین خبر داره اینجایی؟ -

کردم خبرش کنم زنی ها! کی وقتنه حرفا می - . 

ی خوبی با مشروب و الکل نداره یجورایی خط قرمزشهبهش نگی بهتره.میونه - . 

 خط قرمز محمدیاسین به شیرین ما چه ارتباطی داره؟ -

ت به اون مربوطهباالخره همینجوری گفتم از دید محمدیاسین همه چیز تو و خانواده - . 

اماین روش رو ندیده - . 

نی شیدابیخندد: مییاسر می  . 

گیرم: شیرین چرا انقدر خوردی آخه؟.بی آید، با حرص بازویش را نیشگون میشیرین کمی سر حال می

ی تولد صبا کدوم گوری رفتی؟اجازه به بهونه  

بردنت پیش بابا و شهاب چی؟گرفتت و میاگه پلیس می  

شی آخه؟کشه پس چرا آدم نمیدونی شهاب سر تو آدم میمی  

اندارد: آبجی من دیگه خسته شدم از این تنهایی از اینکه همیشه سر درون آغوشم میشیرین خودش را 

خوادخواد، اعتماد به نفس میهیکلم مسخره بشم منم دلم شادی می . 

خیلی خب خودتو لوس نکن شیرین فردا بیا باشگاه ما خودم بهت تمرین میدم الغر میشی اعتماد به  - 

گردهنفست هم بر می . 

کشد: پاشو پاشو کرد، خودش را جلو میا اخم مصنوعی و نگاه پر تمسخر به شیرین نگاه مییاسر که ب

ات دیگه چیه؟خرس گنده گریه  
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ی اینا چیه مال ما چیه؟نگاه تو رو خدا سطح دغدغه ! 

دادمگیرد: حیف امروز جونم رو نجات دادی ها وگرنه جوابت رو میشیرین از من فاصله می . 

ی بلبل زبان طرف نگرد، شبیه مردی که با یک دختر بچهمن با لذت به شیرین مییاسر بی توجه به 

گفتیاست: خب عمو می . 

اش نپریده استدهد، هنوز آثار مستیشیرین از حرص صورتش را چین می  . 
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رم مغازه خیلی سرم شلوغهمی ۱۰-۱۲گوید: من امشب تا خیزد و خطاب به من مییاسر از جا برمی . 

ی دوستمم کلید زاپاس رو براتون میذارم امشب رو اینجا بمونیدشبم مهمونی خونه . 

دیمگوید: زحمت نمیشیرین با لحنی کشدار می . 

گوید: شما دو تا رحمتیدشود روی سر شیرین و با لحنی با نمک مییاسر خم می . 

 .مخصوصا تو بچه انقدر رحمتی آدم کم میاره

کندسکوت می شیرین که نای حرف زدن ندارد . 

کندیاسر چشمکی به ما زده و با گام های مطمئن ترکمان می . 

دهمبا سرعت به مامان پیام میدهم و علت نبودم را توضیح می . 

** 

 .تمام شب را روی کاناپه وسط هال خوابیده بودم و حاال استخوان های کمرم خشک شده بودند

دهمیکنم و کش و قوسی به خودم مالی پلکم را باز می . 

افتد روی زمین خوابیده و پیراهنش کامال باال رفته و شکمش مشخص استنگاهم به شیرین می . 

گفت عاقبت هم با خوردن یک فنجان شیر عسلی صبح هزیان می ۴-۵کشم، تا ساعت ای مینفس کالفه

 .به خواب رفت

گردد به خانه ر بر میروم، بهتر  بود تا ظهر که آقا یاساز جا برخاسته و به سمت آشپزخانه می

رفتیممی . 

توانستم بی خیال چای صبح بشوم نه قهوه گذارم تا چای دم کنم، هیچ مدله نمیزیر کتری آبجوش را می

 .نه آب پرتقال جای چای شیرین را نمی گرفتند
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شورم خانه برای یک پسر مجرد زیادی پاکیزه و تمیز استصورتم را می  . 

وه و شیرینی استیخچال هم پر از خوراکی و می . 

 .انگار یاسر برای شکمش ارزش خاصی قائل است

رومچینم برای صدا زدن به سراغ شیرین میشکالت صبحانه و شیر و چای را می . 

رودشیرین به سختی از جا برخاسته و به سمت دستشویی می  

آید گمان میکنم یاسر باشدشوم، صدای در میمشغول جمع کردن رخت خواب ها می . 

ی دیشبکنم به صبحت دربارهبدون برگشتن به عقب شروع می . 

رسید؟دونم شما نبودی کی به داد ما میآقا یاسر ممنون بابت دیشب نمی -  

خوبم حق اون یاشار زبون دراز رو کف دستش گذاشتی خالصه دمت گرم من دیروز خیلی گیج بودم 

 .نتونستم درست ازت تشکر کنم

حوته برات چیدم بخور زود اومدی ولی هاکشم: برو صبای میخمیازه . 

شومکت میای در جا ساصدای بم و مردانه . 

 تموم شد؟ -

شومگردم، نمیدانم چرا ولی خجالت زده میبه عقب برمی . 

ام موهای پریشانم است باز ام و تنها نقطه منفیبا اینکه یک شومیز آستین دار و شلوار دم پا پوشیده

شوممینمیدانم چرا معذب  . 

ای شیرین اینجاست ی یاسر، فکر بد نکند؟ نه بابا شیدا دیوانه شدهمرا بد موقع دیده بود؟! آن هم خانه

مورد اعتماد محمدیاسین است یاسر هم . 

نگریستمشیرین که گویی در دستشویی مرده است و من مات و مبهوت به او می . 

 !سالم محمدیاسین اینجایی؟ -

د: من باید تعجب کنم شیدا تو چرا اینجایی؟ تو خونه مجردی یاسر؟دهابرویش را باال می  

رود: چیزه خب منبزاقم را قورت میدهم و دستم بی اختیار به سمت موهایم می ! 

 شیدا فراموش کردی ما یک قراری داشتیم؟ -

کند به من: اینجا با این سر وضع دیشبم همین جا بودی؟ یاسرم بود؟اشاره می  

شود، چرا بد برداشت کرد؟ه سرخ میرنگش رفته رفت ! 

توانم از خودم دفاع کنم؟چرا من زبانم بی خود بند آمده و نمی  
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 .آخ الل نشو شیدا زود بگو حرفت را بزن

اش هویدا استمحمدیاسین کمی سرخ شده و هنوز آثار تعجب و بهت زدگی در چهره . 

اسین اهل پوزخند نیستزند، محمد یی لبش کمی کج شده، یعنی دارد پوزخند میگوشه . 

راستش ته قلبم چیزی تکان میخورد شبیه آن روزی که در شمال دلم را با سوالش شکست و حاال 

گیرددوباره حس بدی وجودم را در بر می . 

 !محمد یاسین من -

ی مجردی یاسر اونم شب محکومههیچی نگو شیدا اصال بودنت به هر دلیلی تو خونه - ! 

زاحمت شده؟ چرا جای من به یاسر گفتی؟ قرار مون یادت رفت باز؟تو کجا بودی که کسی م  

شود و شیرین با همان رنگ و روی پریده و موهای ژولیده با صورت همان لحظه در دستشویی باز می

شودخیس موهایی که مشخص است با دستانش سعی داشته کمی مرتبشان کند وارد سالن می . 

 .سالم آقا یاسین -

گیرددوباره همان نگاه مبهوت را به خودش میمحمدیاسین  . 

کنددهانش دائم باز و بسته میشود تا چیزی بگوید ولی گویی کلمات را در دهانش گم می . 
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 باز زود قضاوت کردی آقای قاضی -

گویدزیر لب ذکر می . 

میشودشوم اشتهایم باز نشیم هر وقت عصبانی میوارد آشپزخانه میشوم و پشت میز می . 

خورمی شکالتی هم میگیرم و همه پشت سر هم مییک لقمه بزرگ از نان و پنیر و گردو و چند لقمه . 

شوممتوجه پچ پچ میان محمدیاسین و شیرین می . 

نشیندشود و پشت صندلی میبعد محمد یاسین وارد آشپزخانه می . 

 .شیدا خانم -

ی قهر ندارم یک چایی بریز بخوریمحوصله - . 
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وح جا میخورد: حوصله قهر نداری ولی هستی؟به وض  

 .نیستم فقط عصبانیم که حل میشه به مرور -

خواستم؟باید یک توضیح ازت می -  

کنی؟خودت چی فکر می -  

 .حق داری یهو تخته گاز رفتم -

 بهت گفته بودم من و تو با هم فرق داریم. نگفته بودم؟ -

 .شیدا برام مهمی بفهم -

ت و شش سال تو سایه بزرگ شدم قبل اون که با چرب زبونی های او مردک محمدیاسین من بیس -

 .فریب بخورم هیچ وقت حضورم برای کسی مهم نبوده

 .پدر و مادر داشتم دوستم داشتن به فکرم بودن ولی نه پدر و مادرانه نه از جون و دل

ی ما پا گرفته، هه رابطهمن بلد نیستم واسه هر رفت و آمدی گزارش بدم من عادت نکردم، تازه چند ما

 .نمیشه عادت های چند ساله رو تغییر داد

 .زود قضاوت کردم بانو خبر دارم ولی تو هم به من حق رو بده  -

 .من ده سال تمام برای یاسمین و دخترای برادرم برای یاسر برای همه بزرگتری کردم

 .گفتم چی بخورید، چی بپوشید چجوری بگردید

بوده ولی حاال حس میکنم اختیار همه کارا از دستم در رفتههمه چیز زیر نظرم  . 

ی زنای دور من مطیع و رام بودن این وسط طی کردم با سرکش من عادت دارم به شنیدن چشم. همه

 .ترین دختر زندگیم خیلی سخته

کند: دستان ظریفم را در میان پنجره های قوی و نیرومندش جا میدهد و پشت دستم را نوازش می

دونی پدرم رو در آوردی؟می  

نمیتوانم مانع نیشخندم نشوم: چرا حاجی چون مثل خواهر و مادرت صبح تا شب کنج خونه و 

 آشپزخونه نیستم؟

 .نه حاج خانم نه یاسی هیچ کدوم کنج آشپزخونه نپوسیدن تو هم قرار نیست اینطور باشی -

  فقط آستین سر خودی عزیزم

ری کردم ببینم کجا میاختیار من بود که بهت یک جی پی اس وصل مینشیند: دستش روی گونه ام می

 .کجا میای

گی جی پی اس ولی من از نگاهت میخونم قفستو می - . 
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ت زندونی کنیولی حاجی یادت نره من مرغ قفسی نیستم. نمیتونی بخاطر عقایدت منو تو خونه . 

س شیدا اخه کی خواستم زندانیت کنم دختر گوید: تو باید بری پیش روانشناکشد و  میابرو در هم می

 .من فقط زیادی غیرت دارم سرت چون دوستت دارم

 .ولی تو سوزنت گیر کرده روی این) تو با عقایدت(

ت مشاورهام که منو ببری پیش اون دختر خالهآره آره بگو دیوونه - . 

کردی این قسمت احی مینه بابا تو با روانشناسم درست نمیشی باید جای دماغ مغزت رو عمل جر -

 .منطق مغزت دچار آسیب شده

کنیکال ما هرچی بگیم تو برداشت بد می . 

 آهان اون که االن زود قضاوت کرد یعنی من بودم؟ -

 .نه من بودم ولی حق داشتم، تو شب تو خونه مجردی یاسر بودی بدون اینکه به من بگی -

ترم کجاست؟نمیدونم این بابای تو چرا یکم غیرت نداره بگه دخ  

 .خواستم جوابش را بدهم که شیرین با لباسی مناسب تر از قبل وارد اتاق شد
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دهم تا به خانه برگردد و خودم با محمدیاسین خوریم، ماشین را به شیرین میصبحانه را در سکوت می

شومهمراه می . 

داری من همراهیم کندفراموش کرده بودم که امروز او مرخصی گرفته است تا برای کار های ا . 

وجودش برای سرعت بخشیدن به کار های اداری اثر بخش است و بعد از کلی باال پایین رفتن و  

کندمی ی دانشگاه با برگشتنم موافقتای هنگفت بابت دو سال شهریه ثابت عقب افتادهپرداخت جریمه . 

ایستدجلوی آرایشگاهی زنانه می . 

پرسم: سید چرا اینجا وایسادی؟نگرم و میگاه میبا تعجب به تابلوی بزرگ آرایش  

گویم: چیزی شده؟کند و با تعجب میمن من می ! 

 ...خب یاسمین و زن داداش دیروز رفته بودن آرایشگاه پیش این خانم موهاشون رو -

کندسکوت می . 

 محمدیاسین چیزی شده؟ -
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ولی اینکه موهات رو با این رنگ ببین شیدا درسته من قول داده بودم تو پوشش تو دخالت نکنم  -

 .های فانتزی موقت یک بار صورتی میکنی یک بار بنفس زیاد قشنگ نیست

شی ولی نه به چشم زن منیعنی راستش زیادی خوشگل می . 

 میشه این بار به دل من راه بیای و شیرینی برگشتت به دانشگاه رو اینجوری جبران کنی؟

تا خواست منظورش را برساند لبخندی محو میزنم، بنده خدا دق کرد . 

ام را یک بار هم شده به خواست او باشم؟خواست مدل تیپ و قیافهمی  

 ...محمدیاسین آخه تعارف نداریم من و تو که میرم آرایشگاه فقط چه مدلی -

پرد: هماهنگ کردممیان حرفم می . 

 چشمانم از تعجب دو تا شد: چی تو هماهنگ کردی؟

هنگ کردخب راستش یاسمین هما - . 

 .باشه پس من بهت اعتماد میکنم و میرم -

 لبخندی عمیق میزند و خم میشود برای بوسیدن صورتم: بابت صبح که دلگیر نیستی؟

 .هستم ولی خب اشتباه دو طرفه بود -

بینمتبوسم: پس من رفتم میمنم در مقابل او را می . 

کردند شگاه هایی که در چند الین مختلف کار میماند، از آن آرایشوم دهانم باز میوارد آرایشگاه که می

 .و هر قسمت متخصص مخصوص خودش را دارد هست

رومشود که برای ناخن و اصالح ابرویم پیش منیژه دوستم میمن چند سالی می  . 

زدم و ناخنم کاشت بودهمیشه ابرو هایم لیفت بود و قطور موهایم را هم با رنگ های موقت رنگ می . 

گوید بنشینمکند به تعریف و میبرم دخترک زیبای آرایشگر شروع میم یاسمین را میهمین که اس . 

شوم دخترک درون آینه من باشم، خبری از ابرو های پر رنگ و قطورم نبود و رنگ روشن باور نمی

 .ابرو هایم چشمانم را باز تر کرده بود

ی یخی کرده بودی موهایم مشکی و انتهای آن را آمبرهریشه . 

دادفر موهای هایم آن ها را حجیم تر نشان می . 

 .بعد نوبت مژه هایم رسید، مژه هایم را لیفت کرده ام چشمانم به طرز عجیبی درشت تر شده است

 .ناخن هایم را هم ریمو کرده و جایش را به ناخن های فرنچ شده و کوتاه و طبیعی دادم

 .یک تیپ نچرال و کامال طبیعی و البته زیبا
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زنم و از تجسم واکنش محمدیاسین کیلو کیلو قند در دلم آب ذوق دائم خودم را در آینه دید میبا 

شودمی . 

کنمزند دل از آینه میبا شنیدن صدای زنگ آیفن و آرایشگری که صدایم می .  

 .حس عروسی را دارم که منتظر داماد است

بینم ورت مرتب شده جلوی میوقتی جلوی در محمدیاسین را با کت و شلوار مشکی و موها وص 

شودخکوب میپاهایم می  

زنم: محمدیاسینمات و متحیر لب می . 

کند: جونم شیدا بانودستش را دور بازویم حلقه می . 

 چه خبره؟ -

فهمی امشبمی - . 
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رود تا با هم سوار ماشینش شویممحمدیاسین کنار می .. 

کندخیلی جنتلمن وار رفتار می . 

شومبرایم گشوده، سوار ماشین میدر را  . 

پاشم: چی شده تیپ زدی؟لبخندی به رویش می  

 .شما فکر کن میخوام سوپرایزد کنم -

 حاجی داشتیم شما و سوپرایز؟ -

 مگه چمه بچه؟ -

زنم: هیچی یکم زیادی تخسی یکم زیادی خوبی یکم زیادی خوبی. یکم زیادی خوبیلبخند می . 

خوبم. خوب از خودته وگرنه من همون مذهبی زبون نفهم دگماتیسِم بسته دیگه فهمیدم چقدر   -

 .متعصبم

گزم: من اینا رو بهت گفتم؟لب می ! 

ی اولی که خواستم بهت پیشنهاد بدم چه گاردی داشتیآره کم نگفتی مخصوصا دفعه - . 
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ریم؟خندم: حاال بگو کجا میمستانه می  

 .صبور باش، امشب شب خودته -

میزنداستارت ماشین را  . 

کنم، این بار فلش خودم داخل ضبط استضبط را روشن می . 

کندمحمدیاسین با تفریح و لذت نگاهم می . 

 .این بار جنس نگاهش جور دیگری است، گستاخانه، پر از خواستن و شاید به رنگ شهوت

 .شروع می کنم با آهنگ قِر دادن 

دهدو نفسش را کالفه بیرون می کندگیرد. در بین راه دائم نگاه میراه ویال را پیش می . 

کند: این سوپرایزمه؟جلوی باغ پارک می  

زند: عجول نباش بانوبا همان نگاه چلچراغ و لحن خمار کنار گوشم لب می . 

گیرد وارد ویال میشویمدستانم را می . 

گوید، کسی آن شب ویال نیستتاریکی ساختمان می . 

 .همراهم بیا -

گذریمافتم، از کنار حوض الجوردی که حاال مهمان ماه شب بود میمیدنبال محمد یاسین راه  . 

ی کوچک چوبی استپشت بوته های گل رز جایی میان درختان یک کلبه . 

 .مقابل کلبه چند چراغ روشن

 اینجا چه خبره محمدیاسین؟ -

 .امروز تولد واقعی منه -

 چی تولد واقعی چیه دیگه؟ -

م متولد شدمیعنی روزی که از مادر واقعی - . 

 .مادر واقعی؟! من پاک گیج شدم -

 .بریم تو کلبه -

بردبا ورود به کلبه و دیدن فضای آن ماتم می . 

ی چوبی وسط باغ ویال، دیوار هایش  پر از خطاطی های هنر دست محمدیاسین و چند عکس یک کلبه

 .خانوادگی بود

ی سنتی داردز فرشینهی شکالتی کنار دیوار و کف پوشی اتار و یک کاناپهیک سه .. 
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 .یک کتاب خانه که با نگاه اجمالی من از دیوان حافظ و قرآن و موالنا پر بود

 .با دیدن کیک وسط کلبه متعجب میشوم

شنومصدای محمدیاسین را می . 

ی خلوتگاه منهبهت گفته بودم این عمارت راز زیاد داره. یکیش همین کلبه -  

ی ما چیه؟افهمناسبت این کیک؟ این تیپ و قی -  

 .امروز تولد منه -

 اما من شنیدم تو اول تیر به دنیا اومدی؟ -

 .بذار از اول تعریف کنم. اسم مادر واقعی من مونسه همسر و عشق پدرم -

ی حاج خانم که ماهه بودم که پدر بزرگم اسم منو وارد شناسنامه ۳وقتی نوزاد بودم از دنیا رفت حدودا 

 .مادر رضاعی من بود، کرد ولی تولد واقعی من االنه توی فروردین ماه اونم از مادر واقعیم مونس

خواست یک بارم شده تو شب واقعی تولدم با اینکه حاج خانم هیچ وقت کمم نذاشت اما همیشه دلم می

 .جشن بگیرم

کشهاهراً مرد خشک و جدی باشم ولی روحم و روانم برای دیدن و چشیدن محبت واقعی پر میشاید ظ . 

افتد، محمدیاسین دیگر آن مرد جدی و خشک همیشگی نبود، بلکه پسرکی احساساتم به غلیان می

 .مظلوم و مهربان در چشمانش بود

ای که سر نامزدی به من فیروزهشود مرضیه خانم مادر محمدیاسین نباشد! پس ان گردنبند باورم نمی

 !دادن متعلق به مادر واقعی او بود؟

دونم گاهی جدیت و قانونمندی من تو رو اذیت میکنه، ولی بدون قلبم خیلی خیلی بیشتر از شیدا می -

 .رفتارم عاشقت شده

کردای بار اومدم و با مادری که محبت و عشق رو جرم تلقی میمن از بچگی تو خونه . 

د محیط خشک و جدی دادگاه شدم، جایی  که خیلی خیلی باید مراقب رفتارت باشیبعد وار . 

فهمی که؟نباید اعتماد کنی نباید بیش از حد صمیمی بشی و باید خیلی رفتار سنجیده داشته باشی می  

اما یک روز به خودم اومدم و دیدم شیدا شدم، انگار ذره ذره عشقت تو خونم تزریق شد جوری که منو 

 .شیدای خودت کردی

گیرد: دیگه طاقت نداشتنت رو ندارم، دلم برای یکی شدن باهت پر چرخد دستش را دور بازویم میمی

کشهمی . 

 .اگه خاتون خدابیامرز نمرده بود االن این کلبه خونه مون بود
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  محمدیاسین نکنه اینجا رو خراب کنی ها خیلی قشنگه -

برای زندگی مشترکاره عزیزم قشنگه ولی نه  - . 

گیرد: مشترک؟لبخندم عمق می  

کنیم و بعد عروسیخورد روی لب هایم: آره به زودی بعد چهلم خاتون عقد مینگاهش سر می . 

ی دیگه استچهلم سه هفته - . 

 .آره گفتم که عجله دارم -

مبارک خودم برد و من با حس عمیقی میگویم: تولدت نشینیم یک قاچ از کیک را میروی کاناپه می

 .محمدیاسین

 .چرا زودتر بهم نگفتی که کادو بگیرم

گیرد: کادوی من اینجاستکیک را به سمت دهانم می . 

شودای میزنم، لب هایم خامهیک گاز می . 

افتد: آن دوست که من دارم شیرین دهنی دارد با دیدن سر محمدیاسین نزدیک صورتم قلبم به تپش می

 .دور از لب و دندانم

گذاردایش را روی لبم میلب ه . 

  !آدم فریب چه را خورد؟ یک سیب را یا شاید هم جادوی عشق حوا بود؟

 .به خدا قسم که عشق ارزش از دست دادن بهشت را هم دارد 

ی کیک را از روی لب های نم دارم پاک کشد و باقی ماندهبرد دستش را روی لبم میسرش را عقب می

ایستد: بندم، قلبم قلبم گویی میدرون دهانش من بی اختیار چشمانم را میکند با فرو رفتن انگشتش می

  محمدیاسین

  جان جان دلم -

 .نکن با دلم اینجوری نکن من جنبه ندارم -

کند: چجوریگیرد، مخمور نگاهم میصورتم را قاب می . 

نم. زمین و کبره. همین جوری که حال و ماضی رو فراموش میهمین جوری عقل و  هوش رو می -

 .زمان از دستم میره همین جوری نکن
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گیرد: نترس شیدا از شعله ور شدن اون چیزی که تو وجودته نترسمچ دستم را می . 

کندخوابد و مرا به خودش نزدیک میدستش روی گودی کمرم می . 

ی من مردونهآورد: چی از من میخوای شیدا با هم تنها باشیم و احساسات دوباره سرش را نزدیکم می

 از وجود تو با این همه لوندی برانگیخته نشه؟

آورم: امروز یک جوری تولد منم بود، باالخره ترسم رو کنار گذاشتم و اینا رو مدیون تو سرم را باال می

 .هستم

 .خب پس واجب شد کادوی ما رو بدی -

 ...من که -

دمت کادوی واقعی رو باید بدیپرد: اون که حقم بود نامزدمی دلم خواست بوسیمیان حرفم می .  

 .از رو نری ها -

 یعنی میگی حقم نبودی؟ خدا حالل کرده دیگه چی از این باال تر؟ -

افتماز محق بودن و لحن پررویش به خنده می . 

 گرمت نیست شیدا؟ -

کند: محمدیاسین تو امشب یه چیزیت شده؟ مست شدی؟بند مانتوام را باز می  

تازه فهمیدی شیدا؟ رقصد:دستش روی تنم می  

دهد: کی پیشنهاد داد یک مدت محرم باشیم ؟نفسش را با کالفگی بیرون می  

 .عموم -

کند با چشمانی درشت شده میگویم: یاسین تو امشب جدی جدی خودتی؟ زیر لب فحشی نثارش می

 عوضت نکردن با کسی؟

: فقط یک عشق بازی شیدا بخاطر گویدام چسباند، تب دار و پر از خواهش میاش را به پیشانیپیشانی

 تولدم؟

ریزدبینم، قلبم در سینه فرو میوقتی اوج خواستنم را در نگاهش می . 

ی ممنوعه است اجازه میدی؟تا تو اجازه ندیدی همین حالل خدا میوه -  

 .این بار نوبت من است که لبش را ببوسم و زیر گوشش پچ بزنم: حالله محمدیاسین
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بردای پر حرارت و طوالنی که نفسم را میگذارد، بوسهروی لبم میلبش را باز  . 

ی یاسی رنگ نشیند یک شومیز حریر نازک است و زیر آن ست سادهدستانش روی پیراهنم می 

امپوشیده . 

زند من اولین زن زندگیش هستم دارد، صدایی از درونم فریاد می دستانش موقع لمس تنم کمی لرزش

 .اولین تجربه

کنمام چلیپا میسینه رود. دستم را جلوی قفسهگاهش روی تنم مانند نیزه فرو مین . 

کارد: آخ شیدا آخ عروسکمام میی برهنهای روی شانهبوسه . 

تنم لرزشی خفیف دارد، هرچند هیچ وقت حسی که با او دارم زنده کننده خاطرات تلخ گذشته نیست با 

و هیجان به غلیان افتادهاین حال ته دلم نوعی نگرانی و شور  . 

گیرداش گستاخانه جای جای تنم را نشانه میرقصد و بوسهدستش رو تنم می . 

ایم و بی باده مستاولین عشق بازی طوالنی مان است و گویی هر دو از خود بی خود شده . 

 .من مست آغوشش و او مست می عشق

 

تحلیل آنچه رخ داده است درماندهافتد، مغزم از درک و اش میی برهنهسرم روی شانه . 

ام شبیه آدمی که از یک بلندی سقوط کرده و هنوز گرم ، شدهام همچین حسی نداشتمهیچ وقت در زندگی

 .است و متوجه درد استخوان هایش را نیست

یک حس ترس و هیجان آمیخته با هم و احمقانه بود که تمام سلول هایم بونم مشتاق بود تا دوباره آن 

اسات را تجربه کنداحس . 

کنم، از مرور آنچه در یک ساعته گذشته اتفاق افتاده است دوباره هوس غرق شدن در آغوشش را می

زندلعنت به بدنم که خواستن او را فریاد می . 

یشان هستمسوزد ولی باز هم مشتاق تجربههایش روی تنم میجای بوسه  . 

شومش قدم میگیرم و این بار من هستم که پیمچ دستش را می  

گوید: شیدا نکن من نمیتونم تضمین بدم خوددار بمونممحمدیاسین با هشدار می . 

ام؟خندم، واقعا من مست شدهبی پروا می ! 

امخواهد؟ چرا شبیه مجنون ها شدهچرا آنقدر دلم آغوش او را می . 

 .هیچی اهمیت نداره جز امشب ما دو تا -

من هدیه امیشبت رو میدمی تولدت رو نمیخواستی خب مگه هدیه . 
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 شیدا پاشو تو االن تو حال خوت نیستی بعدا از من به دل می.گیری -

کند: محمدیاسین من به خواستنت گیرم، ته ریشش کف دستم را مور مور میصورتش را قاب می

 .مطمئنم

 

* 

 

کنم روی یک کاناپه شکالتی خوابم برده استالی پلکم را باز می . 

ام استتن برهنهیک پتوی نازک روی  . 

 !نگاهم به اطراف می چرخد امروز جمعه است؟

 .آره دیروز پنجشنبه بود و امروز جمعه

زنممن دیشب را اینجا سپری کرده ام ؟! چرا کسی نگرانم نشده بود؟! در جواب خودم پوزخندی می . 

چرخد؟ من چرا اینجا هستم؟ی چوبی مینگاهم دور کلبه  

حاال کجاست؟ چه اتفاقی بین مان افتادهمحمدیاسین مرا آورده بود؟   

و میش است شود و هنوز خورشید طلوع نکرده و هوا گرگدر کلبه باز می  

گوید: صبح به خیرمحمدیاسین با موهای خیس و یک حوله روی دوشش با لبخندی روی لبش می  

 هنوز شبه که هوا سرده رفتی حمام؟ -

خوام نماز صبح بخونممیرفتم آید: برای غسل باید میلبخندش کش می . 

 گیج و خواب آلود می.گویم: دیشب ما چی کار کردی؟

 .محمدیاسین خواست جوابم را بدهیدکه دوباره از خواب بیهوش شدم
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گریزدلرزم. و خواب از چشمم میاز وزش ارام نسیم به خود می    

دهدام حرکت میآید و دستش را نوازش وار از زیر گلو تا روی سینهباالی سرم می . 

 .تنت یخ کرده -
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بوسدام را میی برهنهکشد و روی شانهمالفه را باال می : 

 .مراقبت بودم شیدا -

شود، کامال پاک و تمیز استی دور تنم کشیده مینگاهم روی مالفه . 

کشد و درد دارم؟پس چرا کمرم تیر می  

روی مالفه نیست؟ولی من وجودت رو حست کردم چه طور هنوز دخترم و خونی  -  

شودهایم گلگون میدود و گونهبا گفتن این حرف خون به صورتم می  . 

افتددهد، قلبم به تپش میلبم را نوازش می . 

 شیدای عزیزم تو هم مثل من تجربه اولت بود درسته؟ :

اندازمسرم را پایین می : 

 نابلد بودم؟ -

طراوت نه خانومم بکر بودی! درست مثل یک گل خوش بو و با - . 

 .چرا مراعات کردی؟ من که دیشب کامال آماده بودم -

ی کامل برای شب عروسیمون باشهخواست رابطهدهد: دلم میکنم و او پاسخ میسکوت می   

گی پشت در اتاقمون کشیک گیری و به زنای فامیل میچینم: البد دستمال سفید از حاج خانم میلب ورمی

 بدن؟

محمدحسینم بگم بعدش تیر هوایی شلیک کنه و منو روی کولش تو حیاط  آره تازه قصد دارم به -

 .طواف بده

شوممعترض می : 

 .محمدیاسین -

 جونم؟! فکر کردی زمان قلقلک میرزاست؟ -

 .از مادرتون بعید نیست منو برد دکتر -

گیره، روزمون رو با این حرف ها خراب نکن شیداحال خودمم از یادآوریش می - . 

میشه؟ امروز چی -  

گذرونیمش. من فکر کنم اگه از همین حاال ببرمت سر  هیچی یک روز جمعه است دوتایی با هم می -

مون پدرت مشکلی نداشته باشهخونه زندگی . 

 .پدرم کال با عدم وجودم مشکلی نداره -
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تو سر اون محرمیت پدرمو در آوردی از بس گفتی بی اجازه پدرم پدرم، ولی پدرت اصال اهمیتی  -

 .نمیده این طبیعی نیست

 .شاید بچه سر راهیم -

ام خوابیدهدانم چقدر تلخی پشت خندهافتم ولی خودم میاز حرف خودم به خنده می . 

سال حسرت ۲۶ی به اندازه . 

گیرد تا بیاستم: بیا بریم داخل ویال کسی نیست محمدیاسین پشیمان از آنچه  گفته است،  دستم را می

 .امروز

 کجا هستن؟ -

 خونه خاله زکیه -

دهم: نا مادری سیندرالصورتم را چین می . 

خنددماند چقدر قشنگ میاش ثابت مییاسین بلند قهقهه میزند، نگاهم روی خندهمحمد . 

افتددور چشم هایش چین می خورد و گونه هایش چال می  . 

ای رو با غیبت حروم نکردیبریم بریم تا روز جمعه -  . 

خوندیددیشب رو داشتید نماز صبح میآخ ببخشید آخه کل  - . 

گذارد: شب زفاف با محرم ثوابش کم از نماز نیستام میگردد سمتم و دست زیر چانهبرمی ... 

 من دیشب ایمانم کامل شد دیگه

کارد: بریم صبحانه بخوریم شمام یک دوش بگیر بریم تا کار دستمون ندادیای زیر گلویم میبوسه . 

گویم: این قسمت حاج آقای شیطونمی شوم و با طعنهسرخ می ... 

 .با سر خوشی جواب داد: این قسمت حاج آقای عاشق و دلبر شیطون

 .برد شیدا برو اسغفرهللا نذار دوباره بدون غسل بیام پیشت

 یعنی چی این حرف؟ -

 .روایت داریم بعد هر نزدیکی باید غسل انجام بشه وگرنه گناهه -

کنمل نمیکند: ولی من غسشیطنتم گل می . 

 .تو که هنوز به سن تکلیف نرسیدی جدی نیستی -

 !محمدیاسین -

 .جونم خانومی -
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کند، واقعا فکر همه جا را کرده استشویم، مرا به سمت اتاقش راهنمایی میبا هم وارد ویال می . 

 .حتی یک دست لباس نو هم از پیش خریده است

ای یک شومیز کرم هم مانتوی بلند یشمی با شال پستهالبته لباسش از این مدل های حاج آقایی است، 

 .کنارش است حتی چند تکه لباس زیر

نالم: آی محمدیاسین تو چقدر منحرفی با دیدن سایز لباس ها و نگاه خندان محمدیاسین با حرص می

دونستی؟سایز منو از کجا می  

ساختنحاجی مارمولک رو باید از روی تو می . 

اید شیطون باشهروایت داریم مومن ب - . 

پوشم شبیه پارکبان ها میشماینو از کجا در آوردی؟ در ضمن من این مانتوی گشاد سبز رو نمی - . 

 .عه لج نکن بانو به حرف شوهرتم گوش بده. روایت داریم زن نباید رو حرف شوهرش نه بیاره -

ید؟کنم: روایت ندارید مهمون دعوت کردید یک کوفتی جلوش بذارچپ چپ نگاهش می  

ایرود: نچ روایت نداریم در ضمن شما صاحب خونهاز اتاق نمی  . 

 .میخوام برم حموم -

 .منم میخوام بیام، به خدمتکار سپردم میز رو بچینه تو فعال آماده شو -
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آورمام که با ورود به حمام آن را در میتنها یک شومیز مردانه پوشیده . 

ماندهانم باز میاش دبا دیدن حمام بزرگ و الکچری . 

 . یک وان بزرگ سرامیکی با دوش تنظیم دما

 .رنگ کاشی ها سفید و طالیی است و شیر و دوش هم طالیی کار شده

 .اینجا چه قشنگه -

 .من روی معماری اتاقم حساسم -

کندآورد و یک گوشه پرت میاش را از سر در میتیشرت مردانه . 

زنم، بازو های چقدر جذاب و ورزیده است و هیزی دید می اش را بای قدی عضالت مردانهاز آینه

اش کم مو و برجستهسینه . 
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گیردکنم، فقط یک نیم تنه پوشیده و من را از پشت در آغوش میحضورش را پشت سرم حس می . 

شم؟شیدا چرا ازت سیر نمی -  

طبیعیش رو دوست کشد: موهات چقدر قشنگ شدن عطر گذارد و نفس میاش را پشت گردنم میبینی

 .دارم

 .دستانش گرم است و عضالتش منقبض، پوستم از حس سرمای اطراف دون دون شده است

شومکنم، در آغوشش جا میخودم را بیشتر به او نزدیک می . 

ای نیستم، او هم مرد متناسبی است نه زیاد هیکل دار نه الغر و استخوانی ولی  من من دختر ریز جثه

شوم و این برایم لذت بخش استمیدر آغوش او جا  . 

کنیمنشاند. آب گرم را باز میکند و میان پاهایش میمرا به سمت وان حمام هدایت می . 

نالم: محمدیاسینکنم و مخمور میاش را حس میمنقبض شدن عضالت مردانه . 

زند: جانم جانم شیدازیر گوشم پچ می . 

، پوستش یک درجه از من تیره تر استچکدآب گرم از روی شانه های او روی تننم می . 

گذارداش میگیرد و روی قفسه سینهچرخاند، دستم را میمرا می . 

کنمصدای کوبش قلبش را زیر دستم حس می . 

شومپاهایم را دور کمرش حلقه میکنم و نزدیک تر می . 

 .هیچ کدام دل شکستن سکوت فضای حاکم را نداریم

ارم، دستانم از صورت او کوچک تر استگذاش میدستم را زیر فک مردانه . 

کارم و میخواهم سرم را عقب بکشم که اجازه ی ای روی لبش میآورم بوسهسرش را نزدیک می

دهدنمی . 

شودآب روی صورت مان جاری می . 

گویم بوسد، با حس فرو رفتن دندان هایش درون لبم آخ خفه ای میلب هایم را با شیدت و وحشیانه می

چکد و در خیسی آب روی صورتم گم می شودخودآگاه از چشمم می و اشکی نا . 

کندبوسه هایش از روی لبم به زیر گلو و چانه و روی گردن و سینه هایم سرایت می . 

کردم با یک رابطه بر خالف تمام تصوراتم درباره آدم های خودداری مانند محمدیاسین که گمان می

امدانند حاال مقابل محمدیاسین کم آوردهی از عشقبازی نمیدقیقه ای ارضا میشوند و چیز ۵کوتاه  . 

کردم که محمدیاسین با آن  رفتار آرام و متین در رابطه اینقدر خشن و بی پروا حتی فکرش را هم نمی

 .باشد
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شودنی چشمانم خیره میدهد و در نیام را باال میچسبد چانهموهای خیسم به سر و صورتم می . 

و اینجوری ندیده شیدا؟هیچ کسی تو ر -  

شود: چی؟چشمانم از تعجب درشت می  

ی حمام می کوبد: بگو کند و پشتم را محکم به دیوار کاشی کاری شدهمرا در میان بازوانش زندانی می

خواد بشنوم که این لحظات رو فقط با خودم داشتیشیدابگو عزیزم دلم می . 

دانم چرا آن لحظه جای اینکه دلخور شوم ته دلم از میگذارم، نی گردنش میدستم را روی رگ باد کرده

ی لعنتی عشق بود؟لرزد، عشق بود؟ این حس احمقانهحسی مرموز و نا شناخته می  

غرد: بگو شیدامی . 

خورم فقط با تو این تجربه رو داشتم فقط توزنم: محمدیاسین قسم میزیر گوشش پچ می . 

شودی عمیقش هم زمان میو بوسهرها شدن نفسش با قفل شدن پاهایمان بهم  . 
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گیرد: بخوریک لقمه کره و عسل می . 

تونی منو دوباره چاق کنی؟گویم: ببینم میبا دهانی پر می  

کندکند، یک جور شوخی خاص ته چشمانش دارد که به جذابیتش اضافه میبا لذت نگاهم می . 

 .من زن چاق دوست دارم -

رو خدا بی خیال باشمن نمیخوام چاق بشم تو  - . 

گذارد: بخور جون بگیریلیوان شیر را مقابلم می . 

 .خودتم بخور از او اول تا االن زل زدی به من -

دهمگیرمو به دستش میاین بار من برایش لقمه می .. 

 وحید دیگه مزاحمت نشده؟ -

 نه چه طور؟ -

سر برم اداره یک سری مدارک اندازم. امروزم مجبورم یک فردا پرونده پدرش رو تو جریان می -

  .جدید گزارش شده به پلیس
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شناسهمیخواستم باهات بمونم ولی خب کار ما روز تعطیل نمی  

ی ربانی منظورت پدر وحیده؟رود: اشکالی نداره عزیزم ولی پروندهابروهایم باال می  

شناسی شون؟آره می -  

کلفتیه خود ربانی رو نه، ولی از دوستام شنیده بودم آدم گردن - . 

گویدبا جدیت می : 

کنمگردنش رو خودم باریک می -   

دهم چقدر خشن شده استبزاق دهانم را به سختی قورت می ! 

ای که من ذارم تو پروندهپاشد: نمیام لبخندی میاورد و با دیدن چشمان ترسیدهنگاهش را باال می

 .بازپرسم حقی ناحق بشه

 

کنن؟نمیبرات خطری نداره؟ تهدیدت  -  

 .خطر که داره چرا ولی من نباید جا بزنم -

گذارم: محمدیاسین من نگرانتم اتفاقی نیوفته براتدستم را با نگرانی روی دستش می ! 

 

کار خودشون رو پیش پاشد: نترس عزیزم درسته اینجور آدم ها با فساد و رشوه لبخندی به رویم می

ن. یکی از همون مامورا هم مسئول امنیت من شدهبرن ولی مامورای وظیفه شناسم هنوز هستمی . 

 

 .پس خیالم راحت شد -

 

گرددرساند و خودش به سر کار بر میمحمدیاسین مرا به خانه می . 

 .خوشبختانه خبری از بچه های عمو نیست

بینموارد خانه که میشوم بابا را دراز به دراز افتاده  وسط هال می . 

وضعیه گویم: بابا این چهبا تعجب می  

زند: خسته است کل دیشب با شهاب کند سکوت کنم و به کنارم آمده و زیر گوشم پچ میمامان اشاره می

  .دنبال پس گرفتن آپارتمان و تمیز کردنش بودن به همین زودی ها قراره برگردیم خونه

 مامان شیرین کجاست؟ -



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

 ماشین و داده بودم دستش؟

وید: این دختره خیلی من رو نگران خودش کردهگکشد و میمامان با ناراحتی آهی می . 

رم باشگاه شمانمیدونم صبح چش بود که صبحونه نخورده رفت بیرون گفتم کجا میری گفت می . 

شد میرفت پی زندگیشخیلی نگرانشم شیدا کاش اونم مثل تو با یک پسر خانواده دار آشنا می . 

 

سال شده ۱۹وا مامان شیرین هنور خیلی بچه است تازه وارد   - . 

گوید: این پسره داداش آقا سید مجرده؟مامان با خنده می  

 با چشمانی متعجب نگاهش میکنم: منظورتون یاسره؟

شدید هم خیالم بابت این گرفت هم تو و خواهرت جاری میاومد دخترم رو میشد میآره چی می -

 .دختره راحت بود

 

از شیرین بزرگتره بنظرم برای شیرین مناسب  چی بگم مامان جون؟ یاسر سی سالشه یازده سال -

 .نیست

 .جدا از فاصله سنی یاسر خیلی پخته تر از شیرینه

ترسم این دختر راه تو رو پیش بگیره و از اون طرف هیچ ناجی هم اندازد: میای باال میمامان شانه

دونی تو شانس آوردی بعد رامین به پست محمدیاسین خوردینداشته باشه. می . 

 ولی شیرین چی؟

 مامان جان مگه خوشبختی آدم ها فقط وابسته به ازدواجه؟ -

تونه در آینده یک برنامه نویس موفق یک مهندس پولدار بشه دلیل نداره به ازدواج فکر شیرین می

 .کنه

تونه تونه از لحاظ کاری موفق بشه ولی یک انتخاب غلط هم میدرسته دخترم درسته که شیرین می -

فت و خوشبختی دورش کنهاز پیشر . 

 .همین خود تو مگه قرار نبود خانم دکتر من بشی؟ ولی نهایتاً از دانشگاه انصراف دادی

 .راستی یادم رفت بگم دیروز دوباره رفتم دانشگاه -

 .همراه محمدیاسین، درخواست پذیرش دادم

آموزش آشنا داشت چون دانشگاهم آزاده زیاد مانع سر راهم نبود، تازه محمدیاسین هم ت  بخش 

 .واسطه شد زودتر درخواستم رو پیگیری کنن
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 .البته از بهمن درخواست داده بودم برای ترم جدید چون خبری نشد دوباره پیگیری کردم

 .همین روزا جوابش میاد و میتونم برگردم به کالس ها

 .فقط یک طرح دو ساله باید برم که ممکنه حتی تو شهرستان بیوفته

کشد: خیلی خیلی برات خوشحالم دخترم نی چلچراغ شده و خوشحال مرا در آغوش میمامان با چشما

 .خانم دکتر من
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اش را دادهچند روز مانده به قرار عقدی است که محمدیاسین وعده . 

قرار بر این است برای عقد یک مراسم خانوادگی ساده برگزار کنیم تا هم احترام خاتون حفظ شود هم ما 

تکلیفی رها شویماز بال . 

 .منم توافق کردم برای عروسی یک عقد آریایی از همین مدل هایی که تازه مد شده بود برگزار کنیم

ی محرمیت و آن چهار خط عربی بینمان نداشتمراستش را هیچ اعتقادی به صیغه . 

ستمدانتنها قلبم بود که این محرمیت را پذیرفته بود و محمدیاسین را تنها یار خودم می . 

ی گذشته آنقدر سرش شلوغ بود که نتوانست بجز یک تماس کوتاه دیگر احوالپرسی با من در یک هفته

 .داشته باشد

 .در آن تماس کوتاه از من درخواست کرده بود تا وسایل عقد را خودم با همراهی یاسر خرید کنم

عقدروز گذشته هم من و شیرین و یاسر سه نفری به بازار رفتیم برای خرید  . 

ای سنگین است که روز و خواست ولی خبر داشتم به شدت مشغول پروندههرچند دلم همراهیش را می

 .شبش را گرفته

ام و تصمیم دارم یک حلقه گل هم برای یک پیراهن کامال ساده به رنگ سفید با آستین های تور خریده

 .آن روز سفارش بدهم

ی ی آینده آماده شود، چون یاسین تاکید کرده بود حلقهتهطال هم سفارش دادم تا هف -ی ست پالتینحلقه

کندطال دست نمی . 
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 .کار سفارش کیک و میوه آرایی هم با یاسر بود

تنها برای خرید کفش فرصت کم آوردم که قرار شد امروز به همراه شیرین برای خرید آن به پاساژی 

 .در نزدیکی خیابان خودمان برویم

ساده در خانه باغ عمو داشته باشیم زیاد درگیر تجمالت نشدم حاال که قرار بود یک عقد . 

 

گویم: روم و میشیرین چند روزی است رنگ پریده شده در حین پوشیدن لباس و آرایش به طرفش می

 !شیرین چرا انقدر رنگ و روت زرد شده؟

چربی سوزه که تو کند: چیزی نیست بابا به خاطر این قرص ای از کرم مخفی میصورتش را زیر الیه

 .باشگاه خوردم

 !از پارمیدا خریدی؟ -

شد صبح زود نریم خرید؟کشد: آره حاال نمیای میدهد و خمیازهسری تکان می  

 .نه من بعد از ظهر کار دارم -

کنندگذارم. مامان و بابا صحبتشان را با دیدن من قطع میبرای خوردن صبحانه پا به آشپزخانه می . 

گفت برگشتی دانشگاه؟دهد: سالم خانم دکتر مادرت میال مهربان تحویلم میبابا لبخندی مث  

سالم آره دو ماهه درخواست دادم ولی پیگیرش نبودم تا باالخره دل و به دریا زدم و رفتم سراغ  -

 .آموزش

 .چون تو آزمون پره انترنی رتبه خوبی داشتم، دانشگاهم آزاد بود زیاو سخت نگرفتن

حاال طرح کارورزی کجا باید بری؟پرسد: مامان می  

 .زیاد نگران نباشید احتمال یک بیمارستان تامین اجتماعی چیزی اطراف تهران برم -

دهدمامان سری تکان می . 

ی آینده برنامه ام برای هفتهریزم، همین طور  که به بخار چای خیرهیک لیوان چای برای خودم می

چینممی . 

کندرفتن به سر کار خانه را ترک میبابا بعد خوردن صبحانه برای  . 

شودمامان هم مشهول تمیز کردن آشپرخانه می . 

ای عجیب سراغم آمدهدانم چرا دلشورهنمی . 

دهددلم گواه بد می . 

زند: شیرین بیا صبحانه بخورشود مامان صدایش میشیرین که وارد پذیرایی می . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

دهد: میل ندارم مامانشیرین جواب می . 

گوید: شیدا رفتید بیرون تو راه براش یک چیزی بخر ممکنه قندش بیوفتهمی مامان به من . 

خیزم: چشم مامان نگران نباشاز جا بر می . 

زندگذارد و چرت میتوی راه شیرین دائم سرش را روی پنجره می . 

زنم قند خونش افتاده باشد،حدس می  

دارم تا برایش آب میوه بخرمنزدیکی سوپرمارکت نگه می . 

دهددهم جواب نمیزنم و و تکانش میهرچه  صدایش می  . 

پاشمدارم و روی صورتش میبا وحشت از داخل کیفم یک بطری آب برمی . 
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نالم: شیرین جان آبجی بیدار شو دیگه قربونت برم من. بیدار شو خواهریبا بیچارگی می . 

گیرممیدهد، با نگرانی شماره اورژانس را هیچ واکنشی نشان نمی . 

میرم و زنده میشوم، دستانم آنقدر میلرزید که حتی نمیتوانم شماره کسی را برای تا آمبالنس برسد می

 .کمک بگیرم

حمله عصبی که مدتها بود سراغم نیامده است حاال به تمام بدنم یورش آورده و تمام عملکرد مغزم را 

  .قفل کرده است

مگیرقبل رسیدن آمبالس شماره یاسر را می . 

اندازد: الو جانم زن داداشصدای خواب آلودش در گوشی طنین می . 

میرمیاسر یاسر شیرین از هوش رفته. قرص الغری خورده دارم می - . 

 یا ابلفضل کجایید شما؟ -

دونم دست و پام و گم کردم، نردیک بازاریمنمی - . 

 من من میرسونم خودم رو قطع نکن -

  

امد، از دیدنش به قدری خرسند میشوم که انگار فرشته نجاتم را دیدهرسیاسر همزمان با آمبالنس می . 
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دهندآیند بعد گرفتن فشار خون با سرعت او را به بیمارستان انتقال میدو پزشک باالی سر شیرین می . 

کنیممن و یاسر هم پشت آمبالنس حرکت می . 

 

کنندشیرین را به بخش مراقبت های ویژه منتقل می . 

روم، کسی جواب گویم نیستر کنده از این سر سالن بیمارستان به آن سر میمانند مرغ س . 

زنمرود  و من با زانوانی نا توان یک گوشه چمباتمه مییاسر برای تشکیل پرونده می . 

 

دانم شیرین را کجا برده بودند و این بالتکلیفی برای از پا در آوردنم کافی استنمی . 

کنم شوم و زیر لب به خدا التماس میدر این شرایط دست به دامن خدا میی آدم های کره خاکی مثل همه

 .اتفاقی برای خواهرم نیافتد

شیرین عزیز دردانه خانواده بود هرچه من در سایه بودم و نادیده گرفته می شدم او مورد توجه بود، 

ز دست بدهمخواست حال بد پدر و مادرم را ببینم، دلم نمیخواست شیرین عزیزم را ادلم نمی . 

 

پرم و به شیرین که یک مرد میانسال قد بلند با موهای جوگندمی است، از جا می با دیدن دکتر معالج

 سمتش پا تند میکنم: سالم آقای دکتر تو رو خدا حال خواهرم چه طوره؟

با دونم چرا جوون های مردم گوید: نمیدکتر نیم نگاهی به پرونده شیرین انداخته با لحن سردی می

کنندسالمتی خودشون انقدر سرسری رفتار می . 

نالم: آقای دکتر تو رو خدا بگید چی شده؟ریزد، با بغضی در گلو میدلم هری می  

 خواهرتون به شیشه اعتیاد داشته؟ -

کنم: شیشه؟با وحشت زمزمه می  

شود، اعتیاد به شیشه؟اش در ذهنم چندین مرتبه تکرار میکلمه  

ی عوارض وحشتناک ی حوادث و تلوزیون و شبکه های اجتماعی دربارهروزنامههمان مخدری که در 

خواندیممصرفش می . 

ی من کجا؟ساده  خطرناک؟! شیشه کجا شیرین همان ماده توهم زای  

دهم: نه آقای دکتر خواهر من ساده تر از این حرف هاستلرزان پاسخ می . 

و حرف نهفتهزند ولی در نگاهش هزاران طعنه دکتر حرفی نمی . 

گرددای از مصرف شیشه در شیرین میذهنم در به در دنبال نشانه . 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

شود، قرص های الغری که از پارمیدا خریده بودای در مغزم روشن میناگهان جرقه . 

 آقای دکتر خواهرم قرص الغری تازگی مصرف کرده ممکنه از اثرات اون باشه؟ -

قت و چه مقدار مصرف کرده؟گوید: بله چه وکند، سپس میدکتر مکث می  

دونم دو روزهبه خدا خبر ندارم، فقط می - ! 

 حالش چه طوره آقای دکتر؟

ی قلبی تو بخشفعال به دلیل تپش قلب باال و حمله -  ccu شستشو بشه و  بستری تا وقتی معده

 .مسمومیت شیشه از خونش پاک بشه نمی تونم امیدی بهتون بدم

شوممی با رفتن دکتر روی زمین آوار . 

شود : چی شدی شیدا؟شود، با دیدن حال من نگران مییاسر با سر و وضع بهم ریخته وارد بخش می  

 !یاسر-

کنم این مرد برادر شوهرم است و در چهارچوب عقاید سید یک غریبهفراموش می  .  

نالم: شیرین خواهرم وای خدا این چه مصیبتی بود؟اندازم و میخودم را در آغوشش می  
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ای چجوری خودتو باختی؟خانواده دهد: آروم باش شیدا تو مثال دختر بزرگهام مییاسر برادرانه دلداری  

دم، قول میاون تپلی هیچیش نمیشه . 

 .یاسر زنگ بزن مامانم به خدا طاقت ندارم االنه سکته کنم -

 هیس باشه االن زنگ میزنم -

کنه زنگ بزن بابام اون دل سنگین ترهه سکته مینه نه مامان جونش بنده شیرینه، بشنو - . 

رسندیک ساعت بعد بابا و شهاب از راه می . 

 

 .شهاب با حالی آشفته و پریشان یک سو نشسته و بابا سوی دیگر

 .من و یاسر هم مقابلشان
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ایستادن از وقتی یاسر ماجرا را خالصه و سر بسته تعریف کرده هر دو به قدری شکه شدند که توانایی 

 .ندارند

گوید: شیدا تو آدرس اون باشگاه و پارمیدا رو بدهشهاب با چشمانی سرخ و متورم خطاب به من می . 

کار کنی؟خوای چیگویم: مینگران می  

غرد: که دهن اون ج.. رو کند فریادی سرکش نشود میشهاب با صدایی کنترل شده، که جان می

 .سرویس کنم

واهرم میفهمی؟جا قرص شیشه فروخته به خ  

ی ما شیشه فروختهبه شیرین آفتاب مهتاب ندیده . 

زند: شهاب زبون به دهن بگیر ببینیم دکتر چی میگه؟بابا با صدای دو رگه اسم شهاب را صدا می  

سال سن داشت ۶۰افتد، به شانه های افتاده و صورت پیرش؛ شبیه شهاب بود و نگاهم به او می . 

خطوط چین مشخص بود، سری کم مو و الغر و استخوانی ای که دورشبا چشمامی قهوه . 

چقدر برای شیرین دلواپس است، هیچ وقت حتی آن روز که بخاطر حالت های عصبی بعد آن تجاوز 

 .نصف نیمه به بیمارستان رفتم، نگرانم نشد

دادمبرای همین؛ لقب بی تفاوت را به او می . 

االن توی این موقعیت که شیرین داره با مرگ دست شود: بسه شیدا سریع وجدانم مشغول سرزنشم می

کنه وقت فک یادآوری گذشته نیستو پنجه نرم می . 

نشستندآمدند اصال در یک جمله نمیچقدر کلمه مرگ و شیرین بهم نمی . 

رحم و جدیی بیشیرین نوجوان و مهربان من و مرگ، همان واژه . 

 

خیزیممیه از جا برساعت دوباری دکتر بعد از چندبا دیدن دوباره . 

رود: دکتر من پدر شیرین شاملو هستم میشه بدونم حال دخترم چی شده؟این بار بابا جلو تر می  

آقای شاملو به دخترت هم گفتم، بیمار شما با دوز باالیی شیشه مسموم شده. فعال خونش سم زدایی  -

. مراقبت ویژه است و بیهوش ی قلبی و فشاری که به مغزش وارد شده بخششده ولی به خاطر حمله

شه حرفی زدفعال نمی . 

دید؟رود: یعنی چی دکتر چرا سر باال جواب میشهاب خشمگین جلو می  

پرستار بخش نگاهی به ما چهار نفر انداخته می گوید: اینجا چه خبره؟ یک مریض یک همراه داشته 

 .باشه کافیه

نیدگوید: بفرمایید نموسپس با ابرویی در هم و خشم می . 
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مونمکنم به بابا و شهاب: شما برید من میرو می . 

گوید: نه خودم هستم؛ اگه همراه خانمم خواست زنگ میزنم مادرتونبابا با صدایی خش دار می . 

 .شاید عملی چیزی بخواد رضایت پدر نیاز باشه

بینماولین بار است بابا را اینجور در هم می . 

کنند به خانه برگردممییاسر و شهاب به اجبار مرا راضی  . 

رودشود به اصرار من میماند و چون خبری نمییاسر نزدیک نیم ساعت به انتظار می . 

راندکند و به سمت باشگاه میاما شهاب مرا سوار ماشین می . 

ایمدر  طول راه هر دو سکوت کرده  

 .خودمم بی میل به گوشمالی پارمیدای عوضی نیستم

سانس آخر باشگاه شب است و ۸ساعت نزدیک  . 

رسم با دیدن ماشین پلیس ماتم میبردجلوی در باشگاه که می . 

۰کنم: شهاب اینجا چه خبره؟!رو به شهاب می  

شودنگاه متعجبی بین من و او رد و بدل می . 

 شاید گند کارشون در اومده؟ -

کردی؟غرد: تو چرا تو همچین محیطی کار میسپس با اخم و خشم می  

ذرد اینجا را سارا مجد به من معرفی کرده بودگاز ذهنم می . 

 .همان دختری که به تهام قتل پرند بیچاره در زندان بود

 بیا بریم ببینم چه خبره؟-

ی خشکیده که درختانش شویم، ابتدا یک حیاط کوچک و نقلی بود با یک باغچهبا هم وارد باشگاه می

ی کالغ های نحس بودندآشیانه . 

رویم، این باشگاه جواز کار نداشت برای همین اعضای مخصوص خودش را داشتیاز پله ها پایین م . 

کندایستد و سیگار دود میشهاب باالی پله ها می . 

بینم که مقابل میز پارمیدا ایستادهگذارم یک مامور زن میهمین که پایم را داخل می . 

زندمی کند و پوزخندای از دور نگاهم میپارمیدا با همان چشمان گربه . 

گوید: ایشون همون مربی مون هستن که گفتم قرص ها رو سپس با اشاره به همان مامور زن می

فروختنمی . 
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نگرمبا بهت به دستبند فلزی که دور مچ پیچیده شده، می . 

 .شبیه یک کابوس بعد از مستی با شرابی تلخ و غلیظ است، کابوسی بی پایان 

در پس چشمانم است، نگاهی بهت زده، خشمگین و ناباورهنوزم نگاه آخر شهاب  . 

کنندآورند، دو مامور زن در جواب تمام سواالتم تنها سکوت میمرا به اداره آگاهی می . 

نشینمروی صندلی های سخت و زمخت اداره می . 

 .یک سرباز باالی سرم و یک مامور کنارم نشسته

دهد..کاش میتوانستم به او بگویم محمدیاسین می شهاب با تضرع و خشم چیزی را به سروان توضیح

دهدرا خبر کند، اما بغص لعنتی که در  گلویم النه کرده بود اجازه نمی . 

گوید: در رابطه با خواهر کوچکتون شکایت طرح کنید و در رابطه با خواهر سروان خطاب به شهاب می

 .بزرگتون کمکی از ما ساخته نیست

ت تا فردا بره برای دادسراامشب خواهرتون مهمون ماس . 

 .پرونده کوچیکی نیست، فروش قرص های مخدر، مجازات سنگینی داره

خوامشوم با نگاهی ملتمس کمک میکند بایستم، از جلوی شهاب که رد میمامور زن وادارم می . 

رو  گوید: میرم محمدیاسینبرد و با دندان های چفت شده میشهاب دستش را  میان موهایش فرو می

 .خبر کنم

شوم، یک مرد قد بلند و چهارشانه است موها و ریش پری دارد و چشمان ریز و وارد اتاق سرگرد می

شود گفت، ترسناک استعقابی می بینی . 

رودام به محمدحسین خان برسد؟ آبرویم مقابلشان مینکند خبر دستگیری  . 

کشدبه صالبه میی همین سوء سابقه مرا آن وقت مادر محمدیاسین با بهانه . 

گه از شما چند کوبد: خانم شاملو اینا اعترافات پرستو عامله میسرگرد پرونده را مقابلم روی میز می

 .بسته قرص الغری خریده و حتی به همکالسیش هم داده
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فهمی یعنی مخدرقرص هایی حاوی شیشه. می ! 

کنم، یعنی زبانم بند آمدهسکوت می . 

ر بسته داریم که نشون میده شما قرص به پرستو دادییک فیلم از دوربین مدا - . 

 مبلغ زیادی هم پول به حساب شما ریخته شده باز نمیخوای دهن باز کنی؟

دونه فقط یک سری مکمل بودگویم: من اصال قرص به پرستو ندادم خودش میبا من و من می . 

ر ممکنه همچین کاری کرده خواهر خودم االن رو تخت بیمارستان خوابیده سر همین قرص ها چه طو

 باشم؟

ی شرکت تو مهمونی های جور واجورم ای، سابقهت مشخصه چه کارهواسه من قصه نباف از قیافه -

 .داشتی

یک بارم بخاطر مصرف حشیش گرفتنت که با تعهد آزاد شدی حسابت مشخصه، فقط انکار نکن که من 

 .خوب بلدم ازت حرف بکشم

همه مقدسات من خودم قربانی این قرصم نمیام به خواهر خودم  مخدر  دهم: بهبا وحشت سر تکان می

 .بدم که

دونی مجازات پخش شیشه چیه؟غرد: میسرگرد خم میشود نزدیک صورتم و با خشونت می ! 

شی؟ نمیخوای اعتراف کنی از کی و چرا گرفتی؟دونی تو االن ساقی حساب میمی  

آید: جناب سرگرد به خدا من روحمم خبر ندارهمیسوزد و بغض باال چشمانم از هجوم اشک می  . 

تونه کمکم کنهبذارید نامزدم بیاد اون می . 

 .خود خدام بیاد نمیذارم قسر در بری -

 پس قصد اعتراف نداری؟

زند: فرهادی اتاق بازجوییبا صدایی بلند فریاد می . 

 

کندمیدهم، همه تنم درد ی بازداشتگاه تکیه میبه دیوار سرد و یخ زده . 

ام جاریی لبم هم پاره شده و خون تا روی چانهگوشه . 

 .آنقدر حالم خراب است که حتی نای بلند کردن دستم و پاک کردن خون را ندارم

 .هر چه در توان داشتند انجام دادند تا من از زور  درد هم شده پای برگه های اعتراف را امضا کنم

 

رای خودم که برای محمدیاسیناما من سر بی گناهی خودم ماندم، نه ب . 
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ی من چوب حراج به آبروی او بزننددهم به واسطهاجازه نمی . 

خورمکشم به یک گره میعجیب است، همه چیز شبیه یک کالف سردرگم شده، هر طرفش را می . 

 

 .بازداشتگاه شلوغ است و من به سختی تواتستم تکه گاهی جور کنم

ام؟کردهنشیند، تب ام عرق میروی پیشانی ! 

 .شک دارم از اینجا زنده بیرون بروم

دانمشود و به خواب می روم یا از هوش نمیکم کم پلکم سنگین می . 
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گذاردی پنجره میپاشد و دستش را لبهمشتش پر از آب را توی صورتش می . 

ده؟ای بدخیم راه گلویش را سد کراین حال مزخرفی که دارد برای چیست؟! چرا توده ! 

 

نشیندکند و روی سکوی کنار سرویس بهداشتی میی دیپلماتش را شل میی یقهلبه . 

 .موفق شده بود در پرونده قتل سودابه شایان ربانی را محکوم کند

سوادبه نفوذی پلیس اطالعات در خانواده شایان برای به دست آوردن مدارک علیه ربانی است که 

شودتوسط او کشته می . 

گذارد و تا معشوقه وحید پسرش که بعد از مرگش تاثیر زیادی روی روح و روان وحید مینامزد و  

شودمدتها باعث قطع ارتباط پدر وپسر می . 

فرستاندحاال برای دادگاه جرایم مالی و اقتصادی ربانی او را به دادسرای قضایی جرایم اقتصادی می  . 

شوداق بازپرسی میداند علتش از چیست وارد اتای که نمیبا دلشوره . 

گیردگیرد. شماره اش را میدلش فقط با شنیدن صدای او آرام می . 

کندبوق خاموش گوشی اعصابش را متشنج می . 
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. شودخواهد گوشی را کنار بگذارد که با دیدن نام شهاب در باالی صفحه بیشتر نگران میمی . 

 

دهد و ماشین را پارک میکندنگهبانی میوارد ستاد مبارزه با مواد مخدر میشود، کارتش را نشان  . 

کند ستاد آن شب خلوت کند، خدا را شکر میبا قدم های عصبی و بلند مسیر پارکینک تا اداره را طی می

 .است

گوید: سرگرد کند میبا ورود به دفتر سرگرد ملکی سرباز پشت در با احترام نظامی در را برایش باز می

ظر بمونیداالن اداره نیست و باید منت  

کردفهمید قاضی کشیک آن وقت شب چه کسی است تا خودش شخصا با او صحبت میباید می . 

ی خشونت و جدیت سرگرد ملکی را شنیده بود و حاال دلش اش تمامی ندارد، آوازهافکار مالیخولیایی

 .برای شیدا بی قرار بود

گر خودش برای او کاری نکند کسی پیگیر دانست ای شیدا برای پیگیر نبودند، میهیچ کدام از خانواده

 .کارش نخواهد بود

نه پدری که حاال در بیمارستان درگیر مرگ و زندگی دختر کوچکش بود و نه برادری که با تردید از بی 

زدگناهی خواهرش حرف می . 

شداش رفت و آمدی داشته باقسم خورد بعد از پایان این ماجرا دیگر اجازه ندهد شیدا با خانواده . 

 .او تمام و کمال برای خودش بود، مثل حاال که بی پناه و بی یاور بود و تنها او را داشت

 

بیندشود و قامت سبحان حیدری را میانتظار دیدن سرگرد را دارد، که در باز می . 

اندازد: چیزی شده؟با تعجب ابرو باال می ! 

 .همراهم بیا -

 .االن نه باید نجاتش بدم -

شه بیانمی - . 

دهندرود، یکی از اتاق های اداره را در اختیارشان قرار میخیزد و دنبالش میبه اجبار برمی . 

ی اطالعات بود و گذرد سبحان همه جا نفوذ دارد؛ البته بعید هم نیست او مامور کارکشتهاز ذهنش می

دادخدا هم جواب پس نمی . 

 چرا به خودم نگفتی سید؟ -

کنمنیازی نیست، خودم حلش می - . 
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شه دخالت کنی همه چیز خیلی مشکوکهگوید: نمیبا حرص و خشم می . 

 .یعنی چی؟ دست رو دست بذرام تا ناموسم توی این اداره بدون هیچ پناهی رها بشه -

دونیم ماجرا بی ارتباط با تو نیست، کسی که پشت این قضیه است قصد هم خودم هم خودت خوب می -

 .داره پای تو رو بکشه وسط

ای به سابقه و کارت بزنه؟تونه چه لطمهدونی می، میی فروش مواد مخدراونم وسط چی پرونده  

کوبد: به درک سبحان به درکمشتش را به دیوار می . 

گذارد: بازپرس حسینی که به ما معرفی کرده بودن معروف بود به اش میسبحان دستش را روی شانه

سراسر احساس کیه؟عدالت گرایی و منطقی بودن، این مرد   

 .سبحان دست گذاشتن رو نقطه ضعفم -

 .منتظرشون بودم. نباید دخالت کنی -

 یعنی بذار برم عین یک ترسو؟-

 .نه یعنی بسپارش به خودم سبحان حیدری وکیل پایه یکی دادگستری -

اش میزند: زود باش مرد خودتو جمع کن االن وقت جا زدن نیستضربه ای به شانه . 

دهد، یعنی االن شیدایش در چه حالی است؟گین بیرون مینفسش را سن  

 .نکند اتفاقی برایش افتاده باشد

 .افکارش قطعا امشب قصد دیوانه کردنش را دارند

ی دو چندتا از شنود: بازداشتگاه شمارهشود که صدای دو مامور زن را میبا هم وارد راهرو اداره می

گن یا بازی جدیده برای شلوغ وش رفته. بنظرت راست میگن یکی از بازداشتی ها از هخانم ها می

 کاری؟

ی پیش طرف خودشو مسموم گوید: از این جونورها هرچیزی بعیده یادت نرفته که هفتهمامور دوم می

 .کرد تا از بازداشتگاه فرار کنه

اید بذار یک سر و گوشی آب بدم میگن امشب آوردنش بازداشتگاه زیر دست سرگرد ملکی بوده، ش -

شناسیش کهزیاده روی کرده تو بازجویی می . 

 .خب برو یک چکی بکن خونش نیوفته گردن ما -

ای داند او دختر ضعیف و شکنندهدهد، شک ندارد اتفافی برای  شیدایش افتاده، میدلش گواه بد می

 .هست، بعید نیست از شدت فشار عصبی از هوش رفته باشد

د، دو ستوان جوان هستندروبا عجله به طرف ماموران زن می . 

 بازپرس حسینی هستم، کدوم متهم ها از هوش رفته؟ -
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گذارند: اسمش شاملو بودهدو مامور احترام نظامی می  

گوید: سریع برید منتقلش کنید بهداری ادارهاین بار سبحان با عجله می  . 

افتند آن دو هم پشت سرشانماموران زن راه می . 

کشنددو ماموز زن بدن بیهوش شیدا را از آنجا بیرون می کنند،در زندان را باز می . 

لرزدی مقابلش زانوانش میمحمدیاسین با دیدن صحنه . 
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گیرد و با عجله کند و بی توجه به دو مامور پلیس شیدا را از دستشان میزمان و مکان را فراموش می

افتدبه سمت بهداری راه می . 

شوند کنند و چون محمدیاسین و سبحان مافوق آن ها محسوب مینگاه میماموران با تعجب مسیر را 

 .جرئت اعتراضی ندارند

شیدا در همین چند روز آنقدر الغر شده که مانند پر کاه سبک است، با دیدن تابلوی بهداری در آن طبقه 

افتد. سبحان هم با حرص پشت سرش راه میدهدبه قدم هایش سرعت می . 

شودو دو پرستار بیشتر آنجا نیستند، با دیدن محمدیاسین متعجب مییک پزشک عمومی   . 

زند: زود برسید بهش از هوش رفتهمحمدیاسین با لحنی جدی و محکم فریاد می . 

 

گیرد بلکه بتواند شیدا را به قید وثیقه آزاد کندسبحان با قاضی کشیک آن شب تماس می . 

الش خراب است که سبحان با تمام سنگدلی و غیر انعطاف محمدیاسین باالی سر شیدا ایستاده و آنقدر ح

گیردبودنش دلش برای این مرد زیادی رو راست و درستکار می . 

 

 .بعد از چند دقیقه شیدا با تزریق سرم آهسته آهسته به هوش میآید

بینددر خواب و بیداری تصویر محمدیاسین را می . 

ودم. بهشون گفتم ولی اون هانالد: محمدیاسین من بی گناه ببا بی حالی می ... 

ی عصبی داردداند این دختر سابقه حملهگیرد، میدست شیدا را می . 

دونمدونم میآره عزیزم می - . 
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آید: سید بلند شو باید بری نباید کسی بفهمه اینجا سبحان با سرعت باالی سر محمدیاسین و شیدا می

 .بودی

بینی چقدر بهم ریخته؟میچی میگی سبحان تو این حال رهاش کنم؟ ن -  

دهم مراقبش باشم تو فقط بروقول می - . 

هات رو دیدم، قرار نبود اجازه ندی بالی سر نزدیکان من بیاد؟آره قول -  

 این بال نیست؟ پس چیه؟

محمدیاسین فقط برو، االن زنگ زدم سازمان ته توی ماجرا رو در آوردن، دختری که از شیدا مکمل  -

با همون قرص ها مسموم شده و سکته کرده اوضاع اصال نرمال نیست محمدیاسین. گرفته دارویی می

 .شک ندارم برای تو دام پهن کردن

سخت از راضی کردن مردی چون محمدیاسین، سخت است وادار کردنش  به رفتن ولی غیر ممکن 

 .نیست

 .محمدیاسین را به سختی وادار به رفتن میکند

و برودگویی میخواهد جانش را بگذارد  . 

ماندسبحان طبق قولی که داده است باالی سر شیدا می . 

کردگرفت تا وکیلش در دادگاه از او دفاع میباید از او امضا می  . 

رسدگفت یک سر این پرونده به وحید ربانی میحسی قوی به او می . 

ف او را نشانه منتظر ریختن زهرش بود و حاال میدید برخالف انتظارشان به جای محمدیاسین نقطه ضع

اندگرفته ... 

تصمیم دارد بعد از به هوش آمدن شیدا با نفوذی که دارد، از قاضی کشیک بخواهد یه قید ضمانت شیدا 

گشتندی اصلی قرص ها میرا آزاد کند سپس باید دنبال مجرم اصلی و پخش کننده . 
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چهارشانه کنارش ایستادهکند، مردی ناشناس با قد بلند و الی پلکش را باز می . 

سوزاندکند و طعم تلخ آب گلویش را میی بدنش درد میهمه . 

آزردو حاال باز هم حسی تلخ و دردناک روحش را می انددوباره حمله های عصبیش بازگشته . 
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شود در همچین مخمصه ای افتاده باشد، فروش قرص های مخدر؟ مسمویت دو نفر به باورش نمی

از قرص ها؟خاطر استفاده   

خورند، محمدیاسین کجاست؟ چرا به دیدنش نیامده؟دندان هایش از لرز بهم می   

گوید: حتما بهش اجازه ندادن آره همینهبرای دلداری خودش می . 

ای خشک و دوزد، شبیه مامور های دیگر نیست، چهرهدوباره به مرد سیاهپوش باالی سرش چشم می

 .جدی دارد و هیکلی درشت ترسناک

لبته از دید او تمامی آدم های آنجا ترسناک هستندا . 

 شما کی هستید؟ -

کند: من سبحان حیدری نشیند و لبخندی نثار دخترک وحشت زده میسبحان روی صندلی کنار تخت می

 .هستم وکیل تو

ای؟خندد: من گورم کجا بود کفن داشته باشم؟ وکیل دیگه چه صیغهشیدا به تلخی زهر می ! 

اون مدل صیغه های بین شما و محمدیاسین نیست مسلماً از - . 

ای  نیستم ما برای زند: من زت صیغهاش نیش میی سینهشود و درد تا قفسهی شیدا فشرده میسینه

 .ازدواج محرم شدیم

زندی شیدا لبخند میسبحان به لحن ساده .. 

کنی و من رسما ا میمن رو محمدیاسین فرستاده برای کمک بهت، یک سری برگه بهت میدم امض -

شموکیلت می . 

کنماون وقت با دست و بال فراق برای تو تقاضای آزادی مشروط با وثیقه می . 

زندخواند و زیرش را امضاء میشیدا برگه ها را سرسری می . 

شهگوید: هیچ نگران نباش، تو فردا میری دادسرا اونجا تکلیفت معلوم میسبحان با لحنی مهربان می . 

افتد، حس مرده ای را دارد که همه او را در گوری ن  رفتن به دادسرا سرش باز به دوران میبا شنید

اندتنگ و تاریک رها کرده . 

شم؟گیرد: باز هم بازجویی میی وجودش را میخوف و وحشت همه  

پرسهری دادگاه اونجا بازپرس یک سری سوال  مینه می - .  

رستنم دادسر؟فولی من که اعترافی نکردم چطور می -  

سرگرد ملکی گزارش خودش رو نوشته، از بدشانسی کارت افتاده به یکی از خشک ترین و بی رحم  -

 .ترین پلیس های آگاهی
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اون کاری به اعترافات تو نداره خودش گزارش خودش رو نوشته و تو رو به جرم فروش قرص غیر 

 .قانونی به قتل عمد پرستو ساالری محکوم کرده

چشمانش و کیپ شدن بغض در گلویش نشان میدهد برای خبر مرگ آن دخترک ساده  هجوم اشک به

 .چقدر متاثر شده

گیرد: آقای حیدری تو رو خدا بگید افتد و بی اختیار مچ دست سبحان را میناگهان به یاد شیرین می

 .خواهرم ساله؟ اونم از همین قرص ها خورده

ی قرص ه هوش بیاد و بهمون اطالعاتی درباره فروشندهمتاسفانه هنوز به هوش نیومده. اگر اون ب -

کنیمها بده راحت تر پرونده رو پیگیری می . 

کننفروخت ولی اونا باور نمیفروختم پارمیدار میمن قرص ها رو نمی - . 

 .من دلم نمیخواد به آبروی محمدیاسین لطمه بزنم

ت تحقیقات محلی میکنه ولی آگاهی دربارهی شما دو تا آگاه بشه، البته کسی قرار نیست از رابطه -

چون تو همسر رسمی محمدیاسین نیستی آنچنان خطری برای محمدیاسین وجود نداره، البته اگه 

 .احساساتی نشه و نخواد قهرمان بازی در بیاره

خواد باعث دردسرش بشم، اگه حرفم رو قبول کنه حاضرم گوید: من دلم نمیشیدا با لحنی معصومانه می

هاش تماس بگیرم و قسمش بدم که حتی به مالقاتم نیادبا . 

 .اول هم اشتباه کردم ازش کمک خواستم، ممکنه براش گرون تمام بشه

ی کاراش زیر نظره، چقدرمن بی فکرم خدااون بازپرس همه . 

زند و کمی خم میشود: ببین شیدا محمدیاسین گردنش از منم کلفت تره، به سبحان بی اختیار لبخند می

ی اسطه پدر و برادرش همه جا حرفش برو داره، انقدر معتبره که برای زمین زدن چندتا آدم کله گندهو

داره کافیه ی یک پرتگاه قدم بر میگردن کلفت از اون خواستیم بازپرس پرونده بشه. ولی االن داره لبه

 .نقطه ضعف دست دشمن هاش بده تا کارش رو تموم کنن

اتفاق بیوفته، یک بار غفلت کردم و اجازه دادم عزیزترین کس زندگیم فدا بشه من اینجام تا نذارم این 

دمذارم بهت قول میاین بار نمی . 

ذارم سرنوشت من برای  تو و محمدیاسین رقم بخورهنمی . 

ش بودشود، چقدر شبیهرود و در چشم های زیادی آشنای  شیدا خیره میسپس عقب می . 

 

#p319 

 

 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

 

 

میرد، دور و برش را مشتی زن خالفکار و هفت اگر دوباره به آن دخمه برگردد میشیدا مطمئن است 

خط فرا گرفته بود که در همان یکی دو ساعت حضورش در سلول انواع و اقسام کلمات رکیک را از 

خواهد باز آنها را ببیندمیانشان شنید و حاال دلش نمی . 

دوزدبدزدد چشم میملتمسانه به سبحانی که سعی دارد نگاهش را شیدا  . 

ی جهنمی، من بی گناهممن نمیخوام برگردم به اون دخمه - . 

سال خدمتش در اداره و سازمان هرگز نقطه ضعفی نداشت، جز همان دختری که با  ۱۰سبحان در تمام 

کرد ی ربانی از او ستاندند و او قسم خورد انتقامش را بگیرد، ولی حاال احساس میبی رحمی خانواده

اش دوباره زنده شدهبهسودا . 

 

ای معصومش دوباره برگشته است و باز هم به کمک او نیاز داردچشم های قهوه . 

 نترس فقط هرکاری کردن اعتراف نکن فهمیدی؟ -

شود و قامت سرگرد ملکی پدیداردر با ضرب باز می . 

 کی به شما اجازه داده با متهم مالفات کنید؟ -

شاملو هستممن سبحان حیدری وکیل خانم  - . 

 گفتم با چه مجوزی اومدی دیدن متهمی که هنوز اعتراف نکرده؟ اومدی راهکار یادش بدی؟ -

کوبدگیرد و او را به دیوار درمانگاه میی سرگرد را میدهد و یقهسبحان خودداری اش را از دست می . 

ت ثبت اسمم رو توی حافظهگیرد( سبحان حیدریم ببین سرگرد ملکی من ) کارتش را مقابل سرگرد می -

ی ریز و درشت کن، خب و یادت نره انقدر نفوذ و قدرت تو اداره دارم که آفتاب نزده هر چی پرونده

 .داری رو در بیارم و سنگ قالبت کنم

 .که مجبور بشی این ستاره های رو دوشت رو بکنی و بری تو هفتا سوراخ قایم بشی

 .پس خوب گوشات رو باز کن

ی ساده نیست، ساده نیست که پای من بهش باز شدهدهاین یک پرون . 

 .پای من یعنی پای سازمان پای سازمانم یعنی امنیت ملی

ی بعد سمت موکل من یعنی شیدا شاملو دراز خواد پرت به پر من بخوره، دستت دفعهپس اگه دلت نمی

شه چون من سبحان حیدری خوب چزوندن بلدم افتاد؟شه، نمینمی  
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پرسد: چی کار کرده که اندازد و میشود، نگاهی وحشت زده به شیدا میدوخته می دهانش بهم 

 ماموری مثل تو موکلشه؟

ای برای یکی که برامون مهمه پاپوش دوختنی پیچیدهایستد: پروندهدست به سینه می . 

گناهه؟دختره بی -  

زند: برای تو مهمه؟پوزخندی می  

رحمی وجود ندارهدونیم تو شغل ما جای هر دومون می - . 

تونم فرق یک متهم رو با یک قربانی تشخیص بدمولی من یکی می - . 

گوید: این دختر زیادی شبیه سودابه با این چشم های معصوم را چه به پخش مواد سپس در دلش می

 مخدر و قتل ؟

گیرم تا فردا انفرادی ندارید بمونه توش؟فردا از قاضی براش قرار وثیقه می -  

ذارم پشت در همین دهد: یه سرباز میلکی که کمی احساس خطر کرده بود، سرش را تکان میسرگرد م

 .جا بمونه روی تخت

رمدارد: خوبه من میزند و تکیه اش را از روی دیوار بر میسبحان لبخندی محو و رضایت بخش می . 

شود و با مدن سرگرد میسیدا که در اثر آرامبخش ها نیمه هوشیار است، با حالتی خواب آلود متوجه آ

کندترس خودش را جمع می . 

بیندمخصوصا وقتی سبحان را نمی . 

اش بودچه حسی خوبی داشت وقتی او بود، گویی بعد سالها یک نفر حامی . 

این حس را کمی متفاوت تر به محمدیاسین داشت و حاال داشت با یک غریبه هم احساس آشنایی 

کردمی .  

رودد و او به خوابی عمیق فرو میکنکم کم دارو ها اثر می . 

صبح او را همراه یک ون به دادسرا بردند، نگران بود از اینکه بازپرس پرونده هم مانند همان جناب 

 .سرگرد خشن و بی رحمانه رفتار کند

 .هرچند جرمش زیادی سنگین بود، قتل یک دختر به خاطر مصرف قرص و یا مکمل های او

افتد او هم در یک مهمانی مرد و سارا دوست ، بی اختیار یاد پرند میته دلش ولوله ای برپا است

 .مشترکشان به قتلش اعتراف کرد

خوردچه سرنوشت غم انگیزی برای او هم دارد رغم می . 

 نکند همین اتفاق ازدواجش با محمدیاسین را بهم بزند؟

رودآبرویش مقابل آنها میحتما اگر محمدحسین خان یا مادر محمدیاسین متوجه بازداشت او شوند  . 
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ی معتبر حسینی شود؟دیگر چگونه عروس خانواده  

کسی برایش نقشه کشیده است؟ چرا پرستوی بیچاره با مصرف قرص الغری حتی اگر مخدر یعنی چه 

 .باشد باید بمیرد

شد؟اش چه میوای تکلیف خواهر بیچاره  

 .تازه میخواست به دانشگاه برگردد

است؟ تاوان کدام گناهش؟این چه اقبال شومی   

 

#p320 

 

 

 

کندبا بهت به پرونده ای که صبح منشی دادگستری روی میزش قرار داده بود، نگاه می . 

ای با قرص های الغری چند مورد دختر و زن به علت مصرف قرص های پرونده قتل های زنجیره

 .الغری به قتل رسیده بودند

یست قلبیعلت قتل ناسازگاری قرص با بدن مقتول و ا . 

آمفتامین داخل قرص ها پیدا شدهدر  آزمایش های انجام شده مقادیر غیر مجاز مت . 

 .چند متهم هم دستگیر شدند، پارمیدا سالک و شیدا شاملو

ی شکایت برادر پرستو از شیدا راخواند، پروندهچندباری پرونده را می . 

  چگونه پرونده زیر دست او آمده؟! نکند قصدی در کار است؟

خواهند با هدف قرار داد آبروی او برایش مشکل ایجاد کنندشک ندارد که می . 

  

 !یعنی نفوذ دشمنانش تا دفتر کارش هم رسیده است؟

گویدهللا میکند ک زیر لب ذکر بسمپرونده را باز می . 

خواندبا دقت اظهارات برادر پرستو و گزارش سرگرد پرونده را می . 

روی تک تکشان فکر کند وهمه را یادداشت می . 
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شیدا گفته بوده، از طریق دوستش با باشگاه پارمیدا آشنا شده و از طریق او با گروهی جوان که 

 .وحیدربانی هم جزئی از آنها بوده

خواهد پرونده قتل پرند و سارا مجد را برایش بفرستداز بایگانی می . 

 .شک ندارد وحید پسر جناب ربانی دخیلی در این پرونده دارد

توانست بی دلیل باشدهمزمانی این اتفاق با جریان ربانی نمی . 

 

 

کند، وارد اش پاک میشیدا با قدم هایی لرزان در حالی که اشک هایش را با پشت دستان دستبند خورده

شوداتاق بازپرسی می . 

کرد، میی قدی بلندی که حاال شبیه آینه عمل اتاق روشن است، اما دیوار های خاکستری و شیشه 

 .فضای اطراف را تاریک و سرد کرده است

 

کندعقب کشیدن صندلی فلزی روی سنگفرش های اتاق، صدای بدی ایجاد می  . 

نشیندشیدا با پاهایی لرزان پشت میز می . 

نشیند، اما عمر آن لبخند ی او لبخند روی لبش میشود با دیدن قامت چهارشانههمین که در باز می

که لباس رسمی محمدیاسین و اخم های در همش نشان از بغرنج بودن ماجرا داردکوتاه است، چرا  ... 

توانست، چراکه نگران بود خواهد او را در این شرایط حساس دلداری بدهد ولی نمیمحمدیاسین می

 .حرکاتش زیر نظر باشد

 

ا آتو گیر بیاورنداند که دست از پا خطا کند و انهبعید نیست عمدا او را در این شرایط قرار داده . 

گوید: اسم و فامیلت چیهمقابل شیدا مینشیند و با لحنی جدی و خشک می . 

دهدشیدا با همان بهت در نگاه و پاسخش را می . 
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اندازدشیدا نگاهی به پیراهن تمام مشکی محمدیاسین می . 
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ی لباسش کج شده و موهایش آشفته استی یقهگوشه . 

ریزدبیند و دلش در سینه فرو میکتش میرد شوره را روی یقه  . 

محمدیاسینش روی لباس وسواسی بود، امکان نداشت بگذارد موهایش خشک بماند و شوره بزند و یا 

 .یقه لباسش این چنین  نا مرتب باشد

 در این مدت چه بر او گذشته است که این چنین آشفته شده؟

با بی قراری اجزای صورت شیدا را از نظر خورد، محمدیاسین لحظه ای نگاهشان در هم گره می

دزددتواند او را از این مخمصه رهایی بدهد نگاه میگذراند و بعد شرمنده از اینکه نمیمی . 

صبح که پرونده را به دستش داده بودند به سراغ دادستان رفت تا به علت آشنایی با شیدا زیر بار این 

ی رد این پرونده را نداده بود و با گفتن اینکه) تو اگه اجازهپرونده نرود، ولی در کمال تعجب دادستان 

 .مرد قانون باشی، آشنا و غریبه برات یکیه( محمد یاسین را کامال آچمز کرده بود

گوید: خانم شاملو من اندازد و با لحنی سرد و نا آشنا میی لب شیدا مینگاهی دردناک به زخم گوشه

خواد با صداقت جواب بدیدچندتا سوال ازتون دارم و دلم می . 

 .بله -

دهد، این چه امتحانی بود؟نفسش را سنگین بیرون می ! 

گفت: خدا هر روزی که از خواب بلند میشی تا وقتی به خواب میری در حال امتحان خاتون همیشه می

ی خودشهگرفتن از بنده . 

شهدعا کن یک دم ازت غافل نشه که یک عمر راحت دور می . 

( غافل شدم صد سال راهم دور شدیک زمان   ) 

کرد یک عمر دم از عدالت زده بود برای حاالکرد، نباید حق را نا حق مینباید غفلت می . 

 اعترافات تون رو نوشتید؟ -

شودشیدا متوجه فشاری که روی دوش محمدیاسین است، می . 

دادم به شاگردااهی میکردم گه گاه داروی گیبله، من به پلیس هم گفتم من اونجا فقط ورزش می - . 

دوننفروخت همه تو باشگاه میپارمیدا قرص ها رو می  . 

 شاهدی هم دارید؟ -

گوید: نهکند و با لحنی معصومانه میبغض می  

زند: جون دلمبی اختیار جوری که سرباز درون اتاق متوجه نشود پچ می . 

بارش نیست قرص میفروشهکند: پارمیدا اولین شیدا با پشت دست اشک هایش را پاک می . 
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ی خریدش یک آقایی به اسم احسانگذرد: واسطهناگهان از ذهنش می . 

 فامیلی احسان چیه؟ -

دونم یادم رفتهنمی - . 

فروختمشه؟ من چجوری باید ثابت کنم قرص نمیمحمد..... آقای حسینی حاال چی می . 

ی کالبد شکافی پرستو بیاد گوید: نتیجهکند و با لحنی آرام میمحمدیاسین عمیق و طوالنی نگاهش می

 .ببینیم بخاطر چی مرده

فرستم ببینم کیا از باشگاه شما قرص خریدن تا اسم فروشنده رو بگنبعد چند نفر رو می . 

 . نترس

کند و قلب متالطم گوید، مثل آب رو آتش اثر میی کوتاه و دستوری، همین نترسی که میهمین جمله

کندشیدا را آرام می . 

گوید: حسنی برو بیرونمحمدیاسین رو به سرباز می . 

کندکند. دوربین و ضبط صوت را هم خاموش میسرباز با احترام نظامی اتاق را ترک می . 

گیرد و توی چشمانش خیره شیدا با خجالت سرش را پایین انداخته است، محمدیاسین دستان شیدا را می

شود: شیدا جان ببین منومی . 

گوید: نترسی ها من بوسد و زیر گوشش میآورد، محمدیاسین پیشانیش را میباال میشیدا سرش را 

خورمنمیذارم اینجا بمونی قسم می . 

گذارداش میکند و سرش را روی سینهی محمد یاسین را مرتب میشیدا یقه . 

کند کاش همیشه آن لحظه ادامه داشته باشدآرزو می . 

 

کندز محمدیاسین را نگاه میی روی میزیبا با تعجب به پرونده . 
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فهمداش را میبدون اجازه وارد اتاق محمدیاسین شده و حاال علت حال پریشان پسر خاله . 

به چشم هایش اعتماد ندارد چند بار دیگر از روی پرونده میخواند و با موبایل مشغول گرفتن عکس 

شودمی . 
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شیدا برایش مشکل است و حاال احساس خفقان بغض شود، دل کندن از محمدیاسین وارد اتاقش می 

کندمی . 

شود. صبح به قدری حالش دگرگون بود که فراموش کرد میبا دیدن زیبا در اتاقش آه از نهادش بلند 

 .قفل درب اتاق را فعال کند

گوید: با چه حقی کسی رو را دادی دفتر من؟با عتاب و سرزنش خطاب به سربار نگهبان می   

 

پردی زیبا از صدای فریاد محمدیاسین میشانه ها . 

ی خاله. اگه کسی از دفتر من مدرک برداره چی؟کشد: اینجا دفتر کاره نه خونهباز فریاد می  

داند دوربین دفتر فعال است و تمامی مدارکش درون لپ تاپهرچند خودش می . 

 

عکس گرفتن از روی پرونده  کند محمدیاسین او در حینشود و خدا را شکر میزیبا روی مبل جمع می

 .ها ندید

 ...محمدیاسین -

 بله خانم فتاحی کاری داشتید؟ -

 

لرزد این روی محمدیاسین را ندیده بوداین یعنی حد و مرز خودت را در اداره بدان، زیبا به خودش می . 

 ...برای توضیحات درباره پرونده خودکشی اون -

پرد: االن وقتش نیست خانممیان حرفش می . 

کندیاسین را ترک میزیبا با خشم اتاق محمد  . 

 

بردنشیند و دستش رل درون موهایش فرو میمحمدیاسین پشت میز می . 

ی این پرونده برایش کار سختی باید از محمدحسین کمک میخواست، او سرهنگ بود و تحقیقات درباره

 .نبود

الن اهمیت اثبات بی گناهی او استخواهد آبروی شیدا را جلوی برادرش ببرد ولی اهرچند دلش نمی . 

 

گیرد بعد خوردن چند بوق جواب میدهد: الو جانم داداششماره محمدحسین را می . 

 .محمد حسین به کمکت احتیاج دارم -
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کندی سبحان با گذاشتن وثیقه برای آزادی شیدا مواقت نمیمحمدیاسین بر خالف خواسته . 

ی ربانی آسیب رساندن به او باشدشیدا هدف وحید و دار و دستهبه این دلیل که نگران است با آزادی  . 

دارد تا آید این است که شیدا را در یک بازداشتگاه انفرادی نگه میتنها کاری که از دستش بر می

 .دوباره هم بالین زنان خالفکار هفت خط نشود

 

گیرندسبحان با یک تیم مخفیانه تمامی آمد و رفت های ربانی را زیر نظر می . 

ای باشد که هم توان نابودی آن ها را دارد هم پیروزیشان راتواند شمشیر دو لبهاین پرونده می . 

 

زنندی فروش مواد را میخیلی زود رد احسان واسطه . 

کشد؛ نفوذ ربانی زیاد است که امکان رشوه و زد و بند با خود سبحان شخصا مسئولیت را به دوش می

جود داردماموارن دخیل پرونده و . 

 

کند، آن قرص ها را از مردی به نام سامان خریدهاحسان اعتراف می . 

کنداز طرفی سبحان دوربین های اطراف باشگاه را هم بازبینی می . 

 .در چند فیلم رد و بدل کردن کاال و پول با پارمیدا مشخص است ولی دلیل محکمه پسندی نیست

کنند  و ادها دارند فقط آن ها را به ود ابراز بی خبر میاحسان و سامان هم کامال از هویت خریدار خ

رساندندآدرس باشگاه می . 
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 .ساعت کادی دادگستری تمام شده ولی محمدیاسین حاضر به ترک آنجا نیست

 .با وجود نگهبانی که برای بازداشتگاه شیدا گذاشته باز هم قلبش بی قرار اوست

کند، حتما به عقل با دستان خودش شیدا را راهی بازداشتگاه می گفتند خودشاگر زمانی به او می

بردگوینده شک می . 
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 .اما حاال مجبود شده بود با قصاوت او را در این بازداشتگاه نگه دارد

ی پیش آمده در زندگی و نگرانی ها یک انتقام داند این وقفهتواند بی گناهی شیدا را ثابت کند، میمی  

پسرش استکوچک از ربانی و  . 

بردی افکارش را میصدای تلفن همراهش رشته . 

صدای دلخور و نگران حاج خانم آخرین چیزی است که لحظات نیاز دارد، تا بیشتر روانش را بهم 

 .بریزد

 .جانم حاج خانم -

گه؟ راسته شیدا رو دستگیر پرسد: محمدیاسین زیبا چی میحاج خانم بی مقدمه و با صدایی دلخور می

 کردن؟

 .به زیبا بگو به خاطر این خبرچینی هاش دیگه خواب وار کردن تو دادگستری رو ببینه -

کنم اخرجش کنن، اینجا جایی برای جماعت خاله زنک نیستاز فردا هم صحبت می .  

ی شیدا بگومحمدیاسین فرعیات رو ول کن درباره - . 

ستتون بر میادشید یا کمکی از دکنه براتون؟ نگرانش میگفتنش چه فرقی می - . 

کنی محمدیاسین؟ عروس دونم با کی طرفم. داری چی رو دیگه الپوشونی میهیچ کدوم فقط می -

 انتخابی تو یک قاچاق چی در اومده کم چیزیه؟

گم و تمامببین حاج خانم، خوب گوش بده مادر من چون بک بار می - . 

شنوه هم منه. اگه داره تهمت و حرف می ی بازداشتگاه به خاطر دشمن هایاین دختر اگه افتاده گوشه

دونن یک خار به دست او فرو بره چند بخاطر منه. چون دشمن هام فهمیدن نقطه ضعفمه.چون می

کنم دیگه هیچ وقت ازم نخواه شیدا رو رها کنمبرابرش تو قلب من فرو رفته، پس خواهش می . 

افظمونم  خداحمن امشب خیلی کار دارم اداره، تا دیر وقت می   

 .منتظر جواب حاج خانم نماند و گوشی را قطع کرد

 

 

ی پر از گیرد ولی باز خدا را شاکر است که در آن دخمهشیدا دلتنگ است، کنج این سلول دلش می

 .جمعیت اسیر نشده

محمدیاسین او را به بازداشتگاه دادگستری منتقل کرده بود، حداقل بین بد و بدتر بد را برایش انتخاب 

ودندکرده ب . 
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خورد داده بود، هرچند در آن لحظات دانست را برای کمک به پیشبرد پرونده به درد میهر اسمی می

ی چه کسی را بگیرددانست یقهآنقدر  بهت زده و گیج بود که نمی . 

هیچ کدام ار اعضای خانواده سراغی از او نگرفته بودند و این غم و تحمل روز های اخیر را بیشتر 

کردمی . 

دهد حتماً بخاطر شیرین از حال روزش بی خبر هستندخودش دلداری میبه  . 

شودگذرد این تبعیض ها بیشتر و بیشتر برایش غیر قابل تحمل میهرچه می . 

دهد، از برخورد کمرش با دیوار سیمانی سخت و زمخت کمرش به دیوار سیمانی بازداشتگاه تکیه می

شودمور مور می . 

د و دستش را دورشان حلقهکنزانو هایش را جمع می . 

شوداین بار مانع از هجوم اشک هایش نمی . 

شکندسکوت خفقان آور بازداشتگاه در میان هق هق های او می . 

کشدبا شنیدن صدای سایش قفل و قیژ لوال دست از گریه می . 

لباسش دهد و چنگی به کند و با دیدن محمدیاسین بزاقش  را قورت میسریع پشت چشمانش را پاک می

خیزدزند  و از جا برمیمی . 
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کنداندازد و دستانش را با خشم مشت میمحمدیاسین نیم نگاهی به دوربین باالی سرش می . 

تونم تو اداره بمونمشیدا بیشتر از این نمی - . 

گویدای میاندازد و زیر لب باشهخسته است و بی حوصله، سرش را پایین می . 

جلوی در که همه جوره مراقبت باشهیک مامور گذاشتم  - . 

 .ممنون -

م بود عزیزموظیفه - . 

 

کند، سپس با گام های لرزان اتاق را ترکای در سکوت نگاهش میمحمدیاسین دقیقه . 

 .اولین باری است که زنو هایش تاب و تحمل وزنش را ندارند
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کند تهی شده، پوچ و خالی و البته وحشت زدهبا رفتنش شیدا احساس می . 

نشیند؛ مانند ساختمانی فرو ریخته و آوار شدهروی سکوی کنار بازداشگاه می . 

 

داند حکمت این اتفاقات چیست؟ آیا خدا قصد دشمنی و آزار آنان را دارد؟نمی  

خواهداش نمیشود، خدا که بد برای بندهی خودش دشمن نمیاما نه خدا که با بنده . 

 

گفت: خدا برای من کافیهلبش بود می افتد همیشه ذکریاد مادر بزرگش می  . 

گفت وقتی حضرت یوسف افتاد تو زندان به جای تقاضا از خدا از یکی از خدمتکار های فرعون می

خواست نجاتش بده به خاطر همین یک سال زندانش شد هفت سال چون به جای یاری گرفتن از کمک 

ودی ضعیف اون دراز کرده باصلی دست به سوی بنده یدهنده . 

 

داند خدا فارغ از هر طرز فکر و مذهب و می زند ولی خوب می درسته مذهبی نیست و اعتقاداتش لنگ

ی ضعیف استمسکلی بهترین کس برای بنده . 

 

گوید: خدا جون کمکم کن نجاتم بده، تو شاهدی که من بی گناهمزیر لب زمزمه وار می . 

 

نها بود و حاال بیشتر از هر وقتی این سالها تگذارد، همهسرش را روی دیوار می . 

ی چه زمانی که از شدت تنهایی به رامین پناه برد، چه زمانی که در آن باغ اسیر تجاوز بی رحمانه

 .دوست مست رامین شد

 

ی مردی پیدا شده که با همیشه تنها بود و هیچ کس را نداشت، تا اینکه در یک سفر تحمیلی سر و کله

مردان دور و برشی همه فرق داشت، با همه . 

 

 

 .نه تعصب و غیرت بی جا داشت، نه بی بند و بار و هرزه بود تعادل رفتاریش را هیچ کسی نداشت

کرد دیگر خوشبخت ترین آدم عالم است کرد، فکر میدلش را با خودش برد، کنار او احساس غرور می

 ...ولی حاال
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ی بی محبت و بی حسرت خانواده دلش پر است از حسرت، حسرت درس و دانشگاه بی سرنجامش،

دیدتفاوتش و بد از همه حسرت عقدی که دیگر باید خوابش را می . 

شد، دیگر چگونه روی نگاه کردن به محمدیاسین را داشت؟حتی برفرض اگر بی گناهیش اثبات می ! 

 .دختری که چند شبش را در بازداشتگاه سپری کرده بود الی یک مشت خالفکار یاغی

 

 

ی بازداشتگاه گذرد و شیدا نا امید از رهایی افسرده گوشهذاب آورد بدون هیچ پیشرتی میسه روز ع

 .مثل چند روز گذشته در حال اشک ریختن است

 .از لباس های تنش که بوی عرق گرفته و موهایی که به سر و صورتش چسبیده بیزار است 

ده استی تلخ دهانش غیر قابل تحمل شخورد و مزهدلش دائماً بهم می . 

 

شود سرش را باال بیاوردصدای باز شدن در بازداشتگاه و سایش قفل آهنی باعث می . 

دهدخورد با لب هایی خشک سالمی زیر لب مینگاهش به زن چادری با لباس سبزنظامی گره می . 

گوید: بیا باید برید حمام بعدم بری دادسرامامور با لحنی سرد و خشک می . 

 چی شده؟ -

دهد، حتما قرار است راهی زندان شودوابش را نمیمامور زن ج . 

رودگناهیش به زندان میدر فیلم ها دیده بود متهم بعد از پیدا نشد هیچ شاهدی برای بی . 

برنم زندان؟پرسد: میبا لحنی مظلومانه می ! 

دهدمامور زن جوابی نمی  . 

دارد. البته بیشتر شبیه یک دستشویی با دانست آنجا حمام هم رود، نمیهمراه او به حمام بازداشتگاه می

 .دوش است

دارد از بهم ریختگی ساک متوجه بعد از شستن لباسش ساک لباسی که حتماً مادرش فرستاده را بر می

اندشود آن را گشتهمی . 

کند، انتهای موهایش همان اش خشک میپوشد و موهایش را با پیراهن کهنهلباس درون ساک را می

را دارد اما از درخشش کم شدهای رنگ نقره . 
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ایش یک چادر رنگی خاکستری با گل های مشکی سر روی پیراهن بلند چهارخانه و شلوار پارچه

کند، حاال کامال شبیه زندانی ها شدهمی . 

رودآید چشمانش سیاهی میوقتی بیرون می . 

گوید: فشارت افتاده چقدر یخی تو؟گیرد و میمامور زن زیر بازویش را می  

برنم زندان؟پرسد: میبا لحنی وحشت زده می !. 

کندخودش را با لباس راه راه زندانی ها در پشت میله های قطور تصور می . 

 .نه خانوم تو شاملویی؟ خواهرت و یک دختر دیگه اومدن شهادت دادن -
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کندرود و دیگر سعی در نگهداری خودش نمیچشم هایش سیاهی می . 

 

قطره سرم به داخل رگ های نفسی دوباره می گیردبا ورود هر  . 

ذوق شنیدن خبر بی گناهیش بک طرف به هوش آمدن شیرین طرف دیگر خیالش را  راحت کرده بود  

تواند بخوابدو او بعد از قریب به یک هفته بالخره می . 

 

شودخواهد دوباره چشم هایش را ببندد که صدایی آشنا مانع میمی . 

دهدمعالج است که باالی سرش ایستاده و شرح حال میصدای پزشک  . 

 .جای نگرانی نداره جناب ، فقط از ضعف بوده -

گیرمحاال چون شما اصرار دارید هم باز یک چکاپ می . 

 

کشانمبا بی حالی محمدیاسین را صدا میزنم و او را باالی سرم می . 

دانم کجا هستمام و نمیزمان و مکان را گم کرده . 

 

بوسدگذارد و میگیرد و روی لبش میآید و دستانم را میی سرم میباال . 
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 .عجب است از محمدیاسین مقید قانون عجیب است

 حال شیرین چه طوره؟ -

 .الحمدهللا خانمی به هوش اومده. بعد هم شاهد برات آورده -

عرفی کرده توی هم راننده تاکسی که اون رو رسونده شاهد بوده از کی قرص خریده هم پارمیدا رو م

کنه و شماره کارت میدهگروه تلگرامی پارمیدا هم اونجا با چندتا وویس از قرص هاش تعریف می . 

البته لیست تراکنش های پارمیدا و مکالمات تلفنیش هم به درستی حرف های شیرین صحه گذاشت و 

 .کار ما رو آسون تر کرد

ا پای من رو وسط کشید؟ اینکه چند روز اگه همه چیز انقدر واضح و مبرهن بود چرا پارمید -

خوره؟بازداشت بشم به چه درد اون می  

 

، البته اگه شیرین به هوش نمیومد و شهادت خودش و دوستانش نبودن برای آزار روحی من و تو -

خوردکار یکم پیچ می . 

های حامی یک نفربه پارمیدا وعده داده بوده در صورت کشیدن پای من وسط گندی که زده و قرص 

ی پوچ و تو کنه قسر در بره در واقع یک وعدهمت آفتامین رو مثل نقل  و نبات فروخته، کمکش می

 .خالی

 اون آدم که دشمن ماست کیه؟ -

گوید: وحید ربانیزند و با صدایی خشن و دندان های بهم چفت زده میتو چشم های بی حالم زل می . 

 به خاطر پدرش؟ -

کندبا پلک زدن تایید می . 

شود مشکالت زندگی به سر آمده باشددوزم، باورم نمیی آگاهی مینگاهم را به پنجره . 

کند یعنی همه چیز تمام شده بود؟ی چشمم تا روی موهایم شره میاشک هایم از گوشه  

گیرد: یک هفته بی خوابی و فشار روحی الغرت کردهنشیند و دستم را میمحمدیاسین کنار تختم می . 

دم؟زشت ش -  

بوسد: نه عزیزم برای من از هر کسی تو دنیا زیبا تریخندد و دوباره پیشانیم را میمی . 

بندملبخند میزنم و دوباره چشمانم را می . 

 

خورد خانم دکتر جوان با جواب آزمایش های که محمدیاسین خواسته بود، انجام دهد تا تقه ای به در می

آیداز سالمتیم مطمئن شود می  
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زند و لبخندی مرموزانه روی لب دارد: خب اقای حسینی دستور دادید مشکی رنگش برق میچشم های 

 .خانم تون رو چکاپ سریع بکنیم اینم جوابش

گیردبرگه را سمت محمدیاسین می . 

و آهن خونش پایینه که براش تجویز کردم و چون در حین آزمایش  D هیچ مشکلی نداره فقط ویتامین

زند: یک آزمایش بتا هم نوشتم کند و لبخندی عمیق مییش را به سمت من میمشکوک شدم این بار رو

 .که جوابش اونجا هست

شوم: چی بتا یعنی بارداری؟با ابروی باال رفته، روی تخت نیمخیز می  

شودتازه توجه محمدیاسین جلب می . 

یدی چهارم بارداری هستبله خانم حسینی از میزان بتا هم میشه حدس زد تو هفته - . 

پرد ولی ما که مراقب بودیم و کامال محتاط ی تقریبا یک ماه پیشم با او در آن کلبه میذهنم به رابطه

شود با یک رابطه مراقبت شده هم باردار شد؟مگر می  

پرسد: ولی خانم من هنوز دختره یعنی چه طور بگم؟یاسین میمحمد  

داره چه طور ممکنه حامله شده باشه؟دستش را میان موهاش فرو میبرد: خانم من هنوز بکارت   

زناشویی میان زوجین این امکان وجود داره تو مواقع کمی امکان پذیره، با کوچک ترین رابطه - . 

گیردنشیند و صورتش را با دست قاب میمحمدیاسین که گویا هنوز بهت زده است روی مبل می . 

کندخانم دکتر بی حرف اتاق را ترک می . 

پرسم: حاال چی کار کنیم؟رم نشده، با وحشت میمن هم هنوز باو  
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آورد: الخیر فی ما وقع، حتماً حکمت خدا بودهسرش را باال می . 

 .محمدیاسین ما هنوز عقد رسمی نکردیم -

کنیم برای عقدکنیم همین هفته که کارای پرونده درست شد بزرگتر ها رو جمع میمی - . 

کنیم؟ بخاطر شیطنت یک از خدا بی خبر عقب افتاد ی پیش عقدمگه قرار نبود هفته . 

گوید: خیر استخواهد از شدت وحشت بیهوش بشوم و او خونسرد نشسته و میدلم می . 
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من میترسم، وقتی تونستن با تهمت بستن به من ازت زهر چشم بگیرن ممکنه بخوان به من و یا  -

ت آسیبی برسوننخانواده . 

ی فروش ز سبحان با به خاطر قتل سودابه و البته دست داشتن تو پروندهنگران نباش عزیز دل. امرو -

 .قرص مخدر دستور دستگیری ربانی رو داد

گیرمشکنیم و میپسرش هم حتماً پیدا می . 

کنم، هنوز هم باورش برایم مشکل استباز سکوت می  . 

دار نمی شوندبعضی زوج ها سالهای در حسرت بچه دار شدن هستند، بعضی با چند رابطه بار . 

 .آن وقت با کوچک ترین برخوردی بین من و محمدیاسین باید این اتفاق بیوفتد

دانم چرا از وجود این بینم ولی نمیهرچند هنوز هم زندگی با محمدیاسین را شبیه راهی نامعلوم می

شومی عجیب ناخواسته ناراحت نمیبچه . 

این دیگر برای خودش افسانه ای بودشبیه خوابی پریشان است، حاملگی یک مادر باکره    . 

 .شنیده بودم ممکن است ولی درک اینکه خودم در چنین موقعیتی قرار بگیرم دشوار است

کردممن هنوز آمادگی زندگی مشترک را نداشتم و حاال باید خودم را برای مادر شدن آماده می  

* 

آیداره به سالن پذیرایی میگذارم، مامان با یک سینی سوپ دوبقاشق قاشق سوپ را دهانش می . 

 .در طول این هفته به آپارتمان قبلی مان برگشته بودیم

گیرد؛ حساب مهربانی مادر و شیرین از بابا و شهاب گذارد و با مهربانی دستم را میسینی را مقابلم می

 .همیشه جدا بود

 .خودتم بخور دخترم شدی پوست و استخون -

دهگم مامان گوش نمیمی گوید: بهششیرین با بی حالی می . 

ت از کار تو حرف نزن ها خدا بهت رحم کرده فقط یکی از کلیه هات آسیب دید، اگه کبد و کلیه دیگه -

افتاد چی؟می  

گوید: بیا مادر تو کند بدون اینکه جوابش را بدهد رو به من میای نثار شیرین میمامان هم چشم غره

 . حاال ها تنبیه بشه تا بفهمه نباید هر چیزی کوفت کنههم یک چیزی بخور این فتنه باید حاال

کرد تو پاسخ گو بودی شیرین خانم؟اگه بابات سکته می  

گوید: مامان باز شروع نکن، شیرین که در این چند روز الغر تر شده بود، نچی زیر لب گفت و می

غذا جلوم گذاشتی ی ته تغاری بودن شیرینی واصال چاقی من بخاطر توعه از بس که به بهونه . 
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تو که جای من نبودی ببینی تحمل نگاه تمسخر آمیز دیگران چقدر دردناکه. اینکه هرجا میری بدون 

باشی. اینکه دائم به دیگران توضیح بدی چرا چاقی توجه به هوش و استعدادت بخاطر هیکلت تو چشم 

 .و همه فکر کنن باید دائم بهت گوش زد کنن

شدی؟ شیرین جون دکتر الغری خوب سراغ دارم. شیرین جون نمیخوای رژیم شیرین جون چقدر چاق 

 بگیری؟

کنن اجازه دارن درباره کار که سرشون همیشه تو زندگی دیگرانه و فکر مییک سری خاله خانباجی بی

 .چهره و هیکل دیگران نظر بدن

 .کسی نبود بهشون بگه بابا ول کنید، سرتون رو از زندگی من بکشید بیرون

کرد. ما آدم ها عادت داشتیم با زبان چند گرمی مان مثل مار گیرم خوب درکش میبازوی شیرین را می

 .نیش بزنیم و دائم ایرادات هم دیگر را به رخ بکشیم

شیرین جان حرفت قبول خواهرم ولی چرا از راه صحیحش نرفتی؟ چرا ورزش و رژیم رو ول کردی  -

اینکه یک کلمه از من بپرسی؟ بی اجازه رفتی سراغ قرص اونم بدون  

شود با تعجب از مامان اندازد، بوی بدی از آشپزخانه بلند میشیرین شرمنده سرش را پایین می

 .!میپرسم: مامان بوی چیه از آشپزخونه میاد؟

 .بوی کلمه کلم پلو پختم مادر -

یک گشتی بزنمگیرم: وای چه بوی بدی داره من میرم بیرون تو محوطه ام را میبا دست بینی . 

 

#p326 

 

 

 

زد خبری نبوددانم چرا از آن قراری که محمدیاسین حرفش را مییک هفته گذشته بود و نمی . 

اش با ازدواج ما مخالف باشند؟نگران هستم، نکند خانواده  

اش تماسی با من نگرفته بودندمخصوصا اینکه هیچ کدام از اعضای خانواده . 

ی زیادی ام کلی برنامه ریزی کنم ولی ورود این مهمان ناخواندهعروسیخواست برای همیشه دلم می

 .غیر منتظره مرا کامال آچمز کرده بود

ی ازدواجم را داشته باشم یا مادر شدنم را؟نمیدانم دلشوره  
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ی ترسناک از طرفی این بارداری ناخواسته کامال مرا بهم سردرگمیم در این اوضاع بد از آن تجربه

 .ریخته بود

عصر همان روز محمدیاسین با عمو تماس گرفته بود و قرار و مدار ها را گذاشته بود و دلیلش را 

 .برای عجله نگرانی از تکرار حوادث گذشته بیان کرده بود

عجیب بود که به جای من یا پدر با عمو صحبت کرده بود و حتی به خودش زحمت نداده بود برای این 

یایدی ما بقرار مدار ها به خانه . 

* 

 

عصر است، قرار است دو روز قبل عروسی کوچکمان یک عقد محضری میان  من او خوانده ۶ساعت 

 .شود تا در روز عروسی خیالمان بابت همه چیز راحت باشد

شود همه مشکالت تمام شده باشد و من محمدیاسین قرار عقد دانم چرا باورم نمیدلشوره دارم و نمی

 .گذاشته باشیم

امن سفیدی که دو هفته پیش خریده بودم را به تن کردههمان پیراه  . 

 .شیرین و مامان و بابا و شهاب روی صندلی های محضر خانه منظر محمدیاسین هستند

اش حتی چند نفر از اقوام نزدیک مادری هم آمده بودندعمو و خانواده . 

 .اتاق عقد یک طرف بود و سالن پذیرایی محضر طرف دیگر

ی عقد زیبای سالن هم گرفته بودیمآمدن اقوام چند عکس با سفره من و شیرین قبل . 

کردمنتظر محمدیاسین هستم، کمی دیر کرده بود و همین برای بهم ریختن اعصابم کفایت می . 

با دیدن محمدیاسین و محمدیاسر تنها بدون یاسمین و محموحسین خان و بقیه اعضای خانواده دست و 

لرزددلم می . 

نیامده بود؟ چرا حاج خانم ! 

 زینب خانم و دخترانش کجا هستند؟

کنندگفت قشون کشی میاش را داده بود و میآن چهل پنجاه نفر قوم و خویشی که یاسمین وعده . 

اند؟چرا محمدیاسین و برادرش تنها آمده  

شومداند در برابر نگاه پر حرف خاله ها و دایی هایم چقدر خجالت زده میخدا می . 

نفر همراه آمده بود و از طرف محمدیاسین خودش و برادرش ۳۰از طرف من  . 

کنمزند، شالم را باز میکنم کسی گلویم را چنگ میحس می . 
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کشم، نفسم به تنگ آمده بود چرا دو نفر بودند؟نفس عمیق می  

 چرا بقیه نیامده بودند؟

ی فروش قرص ها بود؟نکند به خاطر ماجرای بازداشت من و پرونده  

رعه شده بود و پلیس تنها خواسته بود تا پایان پرونده از شهر خارج نشوممنکه تب . 

آیدای در هم به استقبالم میمحمدیاسین با چهره . 

داد تمرکز کنمتوانم روی آمدنش و حرف هایی که تحویل مامان میآنقدر هراس دارم که نمی . 

شود از حرف و تمسخر و حتی ترحمنگاه همه پر می . 

کندشود و دندان هایم قفل میر مور میتمام تنم مو . 

اش مرا نخواسته بودند، فقط محمدیاسر آمده بودخانواده ! 

گفت تو جای دخترمیچرا محمدحسین خان نیامده بود؟ او که همیشه می . 

گیردفهمد و زیر بازویم را میشود. شیرین حالم را میبا رسیدن به اتاق عقد زانو های خالی می . 

گیرمنشینم و دستانش را در دستانم که مثل یک تکه یخ شده، میبا کمک او می . 

شودی بینمان باطل مینشیند، ابتدا صیغهمحمدیاسین هم کنارم می . 

آمد؛ اش مرا نخواسته بودند و کاری از دست من بر نمیخورد، خانوادهدائم این صدا در گوشم زنگ می

فر را بهم متصل کرده بودی ناخواسته مثل قفل ما دو نچرا که این نطفه . 
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گوید: شیدا جان خوبی؟محمدیاسین زیر گوشم می  

گویمزبانم گویی بند آمده باشد، هیچ نمی . 

کندعقد شروع به خواندن خطبه می . 

 .الن َِکاُح ُسناتِی فََمْن َرِغَب َعْن ُسناتِی فَلَْیَس ِمن ِی

کس نبود تا زیر لفظی زیر دستم بگذاردشود. هیچ دوباره و سه باره خطبه خوانده می . 

ی مادرم و شود: این حلقهگذارد کمی خم میای در دستم میی فیروزهآید و یک حلقهیاسر نزدیک می

 .خاتون بگیرش
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 .جای خالیه خاتون بدجوری روی قلبم سنگینی کرد

گویمزیر لب با صدای بغض آلود بله را می . 

 .عاقد: نشنیدم عروس خانم

کشندبرم به گوشش میرسد و شیرین و ریحانه سریع کل میرا که باال میصدایم  . 

دوزمگیرم و به محمدیاسین مینگاهم را از کتاب قرآنی که در دستم دارم می . 

 .حاال دیگر رسما و شرعا و برای همیشه او مرد زندگی من خواهد بود

ام؟ نکند پشیمان شومآیا انتخاب درستی کرده ! 

گوید: نترس عزیزم من همیشه مراقبتمگیرد و میشود دستانم را میمی در دلم غوغایی  . 

* 

 

شودای میگوید تمام میی سختی که گذرانده است با لمس دستان شیدا و حالوت بلهیک هفته . 

 .یک هفته ی سختی که زیر بار نگاه های خانواده و شماطت شان فقط از بی گناهی شیدا دم زد

خانم و خاله اش با خبرچینی زیبا متوجه دستگیری شیدا شده بودند زینب همسر برادرش، حاج . 

 .حاج خانم در خانه قیامتی به پا کرد، زینب و زکیه هم همراهش شده بودند

ی حضور در بازداشتگاه لیاقت همسری ی یک هفتههمه حرفشان این بود که شیدا با این تهمت و سابقه

ی حسینی را نداردو عروس خانواده . 

ی او و شیدا در نهایت چسباندن زیبا بیخ ای برای برهم زدن رابطهی اینها بهانهدانست همهند میهرچ

فهمیدریشش بود، اما دلیل این همه اصرار خانواده بر زیبا را نمی . 

 .محمدحسین هم سه شب پیش برای ماموریت مهمی به مرز رفته و در دسترس نبود تا از او حمایت کند

سال  ۲۰جانب دختر عموش زیبا را گرفته بود، همین او را به شدت برآشفت و بعد  و این وسط زینب

کنید؟مقابل عروس بزرگ خانواده ایستاده و گفته بود: زن داداش چرا ندیده و عجوالنه قضاوت می  

دونه همه چیز تهمتهی شیدا بوده و میخود محمدحسین در جریان پرونده . 

النفسم که به خاطر عالقه به شیدا براش پارتی بازی کرده باشم؟ کنید من انقدر ضعیفشما فکر می ! 

صبح همان شب پر تشنج در خانه حاج خانم شمشیر را از رو بست و اجازه حضور در عقدش را به  

 .یاسمین و دختران محمدحسین نداده بود

 .دیگر خاتونی هم نبود که به پشتیبانیش برآید و تنها یارش در آن شرایط یاسر بود
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شان یگیرد وقتی به رفتار بی رحمانهداد، دلش میاگر خاتون بود حاج خانم آنقدر برایش جوالن نمی

کندفکر می . 

 .عمری بخاطر از آب و گل درآمدن یاسمین و زهرا و زهره تالش کرده بود

بود و  شب هایی که محمدحسین ماموریت بود مثل برادری وفا دار از فرزندان او حمایت و مراقبت کرده

ای در نبود شوهرش احساس سختی کند. آن وقت مزد دستش نگذاشته بود زینب همسر محمدحسین ذره

 .شده بود این

ی گلکند، در آن پیراهن یک دست سفید ساده با آن حلقهنگاهش را معطوف تازه عروسش می  

 .روی سرش شبیه فرشته ها شده است 

گیرد: نترس من همیشه مراقبتمتش را میپاشد و دسلبخندی عمیق به چشمان نگرانش می . 
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روندای میبعد عقد به دعوت او همه به رستوران از پیش رزرو شده . 

گذاردیک رستوران زیبا با فضای سنتی که سالنش را در اختیار مهمانان اندک آن ها می . 

ودندی شیدا، عمو و خاله هایش هم در مراسم عقد شرکت کرده باز طرف خانواده . 

نفر است که اکثرا بزرگان فامیل او بودند ۳۰تعداد مهمان ها در حدود  . 

کشدچقدر در برابر نگاه پرسان شهاب خجالت می ... 

کند و تمام مدت کنارش ایستاده استیاسر اما پشتش را خالی نمی . 

کندبرای مهمانان شام را به صورت سلف سرویس تهیه می . 

شودیم عاشقانه هم پخش میبه درخواست یاسر یک آهنگ مال . 

گیرد: شیدا شود و دستش را میمحمدیاسین در کنار شیدا ایستاده، متوجه سکوت غیر عادی شیدا می

دونستم یک عمری دور خودم جای دوست دشمن جمع کردمتم به خدا نمیجان شرمنده . 

 

شودآورد و متوجه خشم و بغض محمدیاسین میشیدا سرش را باال می . 

کندحظه صدای دوربین توجهشان را جلب میهمان ل . 
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شما دو تا بی فکرید خودم  دونستمآورد: میایش را باال میخندد و دوربین حرفهشیرین با شیطنت می

 .دوربین آوردم

 .خب بریم اولین شام زندگی مشترک تون رو هم توی قاب ثبت کنید

 

همان لحظه صدای سالم چند دختر  خواهد معترض بشود و بگوید که حوصله ندارد اما درستمی

کندتوجهش را جلب می . 

گردد، زهرا و زهره و یاسمین همراه علیرضا بودندبه عقب بر می . 

گیرندروند و او را در آغوش میزهرا و زهره به سمت محمدیاسین می . 

 .سید عمو برایشان ابهت و مردانگی خاصی دارد، امروز دلشان برای تنهایی عمو گرفته بود 

ذاشتهزهرا: بابا زنگ زد مامان و شماطتت کرد و گفت نباید تنهات می . 

  .زهره: عمو جون یک بوس دامادی بده

ی زیادی به محمدیاسین داردزهره دختری به مراتب مهربان تر و ساده تر از زهرا است و عالقه . 

پیشانی زهره را شود و محمد یاسین با همان اخم هایی که مشخص است مصنوعی هستند، خم می

بوسدمی . 

گوید: از صبح که مامان به زور نگهم داشت تو خونه مثل مرغ سر کنده بودم یاسمین با بغض می

 .داداش تا اینکه علیرضا زنگ زد همه چیز رو بهش گفتم

اندازد: اونم اومد دنبالم و من و رسوند به مراسم عقد شمانگاهی قدرشناسانه به علیرضا می ... 

کند: سالم سید مبارک باشهآید و دستش را دراز میو میعلیرضا جل .  

گوید: ببخشید آبجی جون نتونستم سر گیرد و بعد از دیده بوسی مییاسمین هم شیدا را در آغوش می

 .عقد سید و شما باشم

گوید: اینم زیر لفظی با تاخیرکند و میسپس یک جعبه از کیفش خارج می . 

گوید: این دیگه زیر لفظی نیست رو سر و گردن از یاسمین بلندتر است مییاسر که با آن قد بلندش یک 

 ...نماست

نشینندخندند و با هدایت یاسر پشت میز ها میدختر ها می . 

شودبا آمدن مهمان های محمدیاسین جو سنگین و متشنج و نگاه های معنا دار و طعنه آمیز تمام می  . 

روندحیاط رستوران میمحمدیاسین و شیدا به اصرار شیرین به  ... 

ی چوبی و یک تاب در حیاط با صفای رستوران قرار داردیک آالچیق کوچک، یک کالسکه . 
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کند با تک تک آن ها عکس بگیرندشیرین عروس و داماد را وادار می . 

زند که خسته است ولی محمدیاسین با خنده و تفریح به حرف های شیرین گوش شیدا دائم غر می

کندل میسپرده و عم . 

کند نشان ندهد چقدر خسته ش است در تمام مدت سعی میشیدا کمی کم حوصله شده و علتش بارداری

 .و خواب آلود است و نیاز به خوابیدن دارد

ی محمدیاسین بیشتر ی آینده باشد، هرچند با رفتار خانوادهشود عروسی هفتهقرار بر این می

 .اطرافیانشان امیدی به عروسی ندارند

خیلی از اقوام خاله خانباجی و پیرشان از اینکه محمدیاسین با آن شرایط خوب با دختری مطلقه مانند 

ماندشیدا هم دور نمیاندازند که از گوش کنند و کلی پچ پچ و حرف را میشیدا ازدواج کرده تعجب می . 

گوید: ما که بشنود میی خود را زده و به خطاب شیرین جوری که او هم ی شیدا طعنهدر آخر هم خاله

خوره عروسی در راه باشه، فامیل دامادتون شمشیر رو از بستن هم اینکه شیدا جون چشممون آب نمی

 .تجربه دومش از ازدواجه بهتر حیا کنه کمتر سر و صدا راه بندازه

ن دهد: آره خاله جون مطمئن باشید شما چشمتوشیرین با آن زبان دو متری تند و تیزش هم جواب می

خوره بهتره خودتون حیا کنید و تو مراسم ما تشریف نیاریدی ما نمیی آیندهبه عروس خانم هفته . 

کند و این بار بر خالف همیشه مادرشان از حرف شیرین و خاله در آخر با قهر سالن را ترک می

کنددفاعش از خواهرش قدر دانی می . 

گوید: اگه خاله محمدیاسین زمرمه وار می شیدا که به شنیدن این طعنه ها عادت دارد زیر گوش

کردفهمید عروس خانم امشب حامله هم هست حتماً همین جا از شدت حرص سکته میمی . 

گوید: برات یک عروسی بگیرم که کل محله و گیرد و زیر گوشش میمحمدیاسین دست شیدا را می

 .فامیل انگشت به دهن بمونن

گیردد و شیرین با شیطنت همان لحظه از او عکس میزند و خمیازه می کششیدا لبخندی می . 

افتدیاسر که تمام مدت به شیرین بی توجهی کرده با رفتار او به خنده می . 
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خواهد با توجه به نزدیک بودن تاریخ ازدواج اجازه بدهد آن شب را محمدیاسین از عمو محمود می

 .شیدا در کنار او باشد

کندرا رد نمیعمو محمود هم خواهشش  . 
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کند و بعد از سال گذشته نگاهش می ۲۶آیند. پدرش کمی مهربان تر از مادر و پدرش به ترتیب جلو می

گذاردبوسیدن پیشانی شیدا دستش را در دست محمدیاسین می . 

گوید: ببخشید دخترم گیرد و زیر گوشش میشود و شیدا را در آغوش میمادرش ولی احساساتی می

وبی نبودمامانت دار خ . 

 .عمو محمود با عتاب صدایش می زند: زن داداش  کام دخترمون رو زهر نکن

شودرود و نوبت بقیه میمادرش با نگاهی پر حرف عقب می . 

ی خواهرش به او می کندشهاب با محمدیاسین دست میدهدو کلی سفارش درباره . 

کندشیرین هم به یک باره از خود بیخود شده و بلند بلند گریه می . 

گوید: چته حسودی کردی شیدا عروس شده تو ترشیدی؟برد و مییاسر سرش را نزدیک می  

اندازد: برو اون طرف پروی بی شخصیتبا چشمان گریان نگاهی خشمگین به یاسر می . 

آورد: بچه چقدر بی تربیت شدی برو به کارای بدت فکر کن گزد و سرش را جلو تر مییاسر لب می

شهنریز دل آدم آب می اینجوری هم اشک . 

شود یاسر باز هم قصد سر به سر کند، متوجه میشیرین با پشت دست اشک هایش را پاک می

 .گذاشتنش دارد

دهدکند و جوابش را نمیاین بار سکوت می . 

دهدگیرد و دلداریش میشیدا با دیدن اشکهای بی ریای خواهرش او را در آغوش می . 

دم خواهرت رو نخورمگیرد: نترس شیرین خانم قول میمحمدیاسین دست شیدا را می . 

گوید: دزدد و یاسر باز طاقت نمیاورد و با شوخی و بی منظور میشیرین با خجالت نگاهش را می

 .شیرین قول میدم خودم برات یک شوهر خوب پیدا کنم، که گریه نکنی

شکندداند چرا دلش میکند، نمیشیرین به یک باره سکوت می . 

کندگوید و با عجله آنجا را ترک مییدی خطاب به جمع میببخش . 

دوزد: عه ناراحت شد؟ی او چشم مییاسر به راه رفته  

اندازندشیدا و محمدیاسین همزمان نگاهی سرزنشگر به یاسر می . 

آوردهرچند محمدیاسین متوجه علت این رفتار های برادر کوچکش شده و به رویش نمی . 

گذارد و بدون هیچ سر و صدایی به طرف ماشینی که شیرین درونش ش مییاسر دستش را پشت سر

رودنشسته می . 

رودشیدا بعد خداحافظی با اقوام به طرف ماشین محمدیاسین می . 
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کند شیدا بنشیندکند و کمک میمحمدیاسین در ماشینش را باز می . 

شودخودش هم سوار می . 

گوید: چرا ساکتی؟گیرد و میمیسکوت شیدا برایش آزار دهنده است، دستش را   

 .چون نگرانم -

 به خاطر عقد یا بچه؟ -

هر دو بچه بیشتر، شبیه یک دنیای تخیلی شده. من و تو حتی فرصت نکردیم زیاد هم دیگه رو  -

 .بشناسیم که این طور شد

 .فکر کنم ما یک دوجین بچه بیاریم، وقتی اولین رابطه مون به بارداری تو خطم شد -

افتدی چشمانش چین میخندد جوری که گوشهسپس می . 

 .محمدیاسین! به شوخی نگیر من واقعا االن شرایط بچه داشتن رو ندارم -

ما فرصته برای اینکه یاد بگیری ۹اشکال نداره  - . 

 .طرحم رو چیکار کنم؟ پرتوی عکس برادری برای بچه خطرناکه -

هم کنم با مسئول دانشگاه آشنایی داریم باصحبت می - . 

گیرد: ببین امشب شب اول زندگی مشترک ماست بهتره جای نگرانی فکر خودمون دست شیدا را می

 . باشیم

 

دهدی مثبت تکان میشیدا لبخندی میزند و سری به نشانه . 

ی خاتون متعجب میشود: محمدیاسین پس کلبه چی؟با دیدن مسیر خانه  

کنیمض کردن یک مدت اونجا زندگی میی خاتون، سپردم وسایلش رو عوامشب میریم خونه - . 

 حاج خانم نذاشته من بیام؟ -

نصف اون ویال برای حاج خانمه نصفش من و محمدحسین و یاسمین، دلم نمیخواست این طور بشه  -

 .ولی میخوام سهمم رو بفروشم و دیگه راهم را از اون آدم ها جدا کنم

حرفم رو زمین زدن. از کسایی که چشمشون رو از کسایی که با رفتارشون بهم بی احترامی کردن و 

 .تجمل و مال دنیا کور کرده

 .یک عمر براشون زحمت کشیدم ولی حرفم رو زمین گذاشتن

اون فروشگاه و ویال فقط مال من تنها نیست، بیشترش سهم االرث حاج خانم و یاسمینه من یک عم  

ب عقدازشون نگهداری کردم ولی حاال مزد زحمتم شد تنهایی توی ش . 
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گردم اینجا این خونه برای من و محمدیاسره پس خیالم راحته، حداقل نمازم اینجا درسته دیگه دلم بر می

 .با ویال نیست
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 "شیدا

 

آیدشویم دلم با یاداوری اولین  حضورم در این خانه باغ از دلتنگی به درد میوارد خانه باغ می . 

گیرد: بفرمایید داخل بانوخواند و دستم را میخاتون میای برای محمدیاسین زیر لب فاتحه . 

شومبا ورودم به خانه و دیدن وسایل جدیدش بیشتر دلتنگ می . 

بی مانند به رنگ صورتی  بود و جای سماور بی L جای آن تشکچه های قدیمی را یک دست راحتی

 .یک گلدان بزرگ

 .داده بود led تلوزیون قدیمی هم جایش را به تلوزیون

گفت خودش بافته سر جایش بودفقط همان فرش کرم دستباف که نجمه می . 

گوید: وسایل قدیمی رو بردم انبار. با شرایط پیش اومده بهتره من و تو ایستد و میمحمدیاسین پشتم می

 .اینجا زندگی کنیم

ی من فشاری روی تو نیستاینجوری مطمئنم از جانب خانواده . 

اقی بینتون افتاده؟تونم بپرسم چه اتفمی - ! 

 .زیبا متوجه دستگیری تو شده چندتا دروغ هم روی هم گذاشته به زینب و حاج خانم تحویل داده -

کنن من با پارتی و زد و بند تو رو تبرعه کردمفکر می . 

دهد: به هرکسی لطف کردم بهم ضرر زدسپس با بغض ادامه می . 

ی اموال شما دست حاج خانمه؟چرا همه - ! 

کنم ماجراش مفصلهکند: بعدا برات تعریف مییاسین مکثی میمحمد . 
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بردگیرد و به سمت اتاق ها میسپس دستم را می . 

 .یک اتاق دوازه متری که تخت دونفره و میز توالت مان در آنجا بود

گذارد: دوست داری عزیزم؟اش را روی سرم میکند و چانهدستش را پشتم حلقه می  

اگه نگرانی ها بذارن آره زنم:لبخندی عمیق می . 

 .از نگرانی هات بگو هیچ وقت تو خودت نریز -

 تاکی من و باید مخفی کنی؟ -

 ببین منو -

گردم طرفشبرمی . 

شومدر چشمانش خیره می . 

 .من فقط یک خانواده دارم و اون تویی -

 بعد خواهرم یاسمین و دخترای برادرم زهرا و زهره هستن فهمیدی؟

دهمسر تکان می . 

، اگر نصف عمارت و فروشگاه پارچه متعلق به حاج خانم بود، پس زکیه کندفکری ذهنم را مشغول می

 !و زیبا چرا به دنبال اموال محمدیاسین بودند؟

دهمکند از دست میفرصت فکر کردن را با کاری که محمدیاسین می . 

چسبانداش را به پیشانی من میپیشانی . 

محمدیاسینزنم: پر حس لب می . 

ی خودم شدیگوید: دیگه خانم خونهبا اشتیاق می . 

شومنشاند و من از شرم دوباره سرخ میای زیر گلویم میبوسه . 

 با شیطنت لب میزند: کی باورش میشه من یک عروس دارم که مامان باشه؟

 .همه چیز غیر قابل کنترل شد -

بوسد: من که عاشقشملب هایم را می . 
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خندمبرد مستانه میکند و به طرف تخت میا زیر پاهام حلقه میدستش ر . 
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گذاردمروی تخت می . 

تونیم زیاد شبیه تازه عروس داماد ها کیف و حال کنیمگوید: حیف نمیزیر گوشم می . 

 .اهوم داماد نشده بابا شدی حاجی جون -

رو الیق دونسته یک مخلوق اشکال نداره نعمت خداست، شایدم رحمت باشه ولی مهم اینکه خدا ما  -

 .خودش رو به ما هدیه کنه

دهدبوسد، این بار تا گردنم امتداد میدوباره لبم را می . 

کاردای میام بوسهی لباس باز است، روی خط سینهیقه . 

کشددستش را نرم زیر کمرم می گذارد و زیپ لباسم را تا پایین می . 

خوردپیراهن سفید عقد از روی تنم سر می  

کنمدستم را روی دکمه های پیراهن سفیدش می . 

شونددکمه هایی که تا روی سینه باز می . 

 

برد و عطر موهایم را می بلعدسرش را در گودی گردنم فرو می . 

شوماش فشرده میخوابد و به سینهی کمرم میدستم روی چاله . 

 .محمدیاسین -

بوسد: جانمباز می . 

گذارمنمیاین بار بوسه هایش را بی جواب  . 

 

 

 .شیدا خانم پاشو برو یک دوش بگیر-

شوندی سلول های تنم قصد دارند از هم باز ام و گویی همهخسته . 

امسرم را تکان میدهم: نه خسته . 

گذارمپیچد. دستم را روی پهلویم میناگهان دردی شدید در پهلویم می . 

 .سقط نکنم -

خندد: نه عزیزم این درد برای رابطه استمی . 

ام بذار بخوابمخسته - . 
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 .نچ! ضعف کردی پاشو -

کنمهمزمان با این حرف لیوان شیر عسل داغ رو روی لبم حس می . 

ریزدبه اجبار دو قلپ به دهانم می . 

رویمکند و به طرف حمام میسپس به اجبار بلندم می . 

 .این حمام وان ندارد ولی بزرگ است

گیرم تو بروخودم دوش می - . 

به بعد حمام رفتن تنهایی نداریماز این  - . 

سال صبوری کردی؟ ۳۵تو انقدر آتیشت تنده چجوری  -  

 .منتظر تو بودم خانم -

دهدزیر دوش که میروم، لرز میکنم و به تن داغ او تکیه می . 

خواستی تنهایی حموم کنی؟اینجوری می - . 

 

آیدد و بعد از پنج دقیقه میپیچ. موهای بلندم را توی حوله میکند موهایم را بشورمکمکم می . 

افتمبا حوله روی تخت می . 

کند: بلند شو صبحانه بخور، با حوله هم نخوابمحمدیاسین به اجبار بلندم می . 

دونم چرا انقدر خوابم میادنمی - . 

 .چون مامان کوچولویی -

ندچیرود و برایم یک سینی پر از مخلفات میگوید و خودش به آشپزخانه میاین را می . 

گوید: این هفته فرصت داریم وسایل عروسی رو آماده کنیم. منم از اداره در حین لقمه گرفتن می

 .مرخصی گرفتم

ت بنظرت عروسی گرفتن ما درست باشه؟محمدیاسین با توجه به رفتار خانواده -  

خوام بذارم حسرت چیزی روی دلت باشه خانمگوید: نمیبا خشم و جدیت می . 

ی من فقط مادر ناتنیم و خواهرش نیستن و من قوم و خویش زیاد دارمخانوادهاوال  . 

 .دوم اینکه مگه فقط فامیله االن نصف همکار های اداره منتظر هستن من دعوتشون کنم عروسیم

 .محمدیاسین حس بدی دارم -

 !چرا؟ -
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بدبین شدمی آدم های دور و برم دونی نسبت به همهبا کاری که پارمیدا کرد، می - . 

دهد: ببین منو تو آدم های اشتباهی رو برای دوستیت انتخاب کردی. دستانم را در میان دستانش پناه می

ی بدی افتادیدر نتیجه توی مخمصه . 

کنیت رو توی انتخاب دوست باال ببری شک نکن بهترین آدم رو پیدا میاگه سعی کنی سلیقه . 
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گذرد یک هفته ای که من بدون یک شب خوابیدن و پلک روی هم گذاشتن ییک هفته مانند برق و باد م

کنمسپری می . 

خوابمشب آخر به اصرار شیرین حداقل برای خوابیدن پف چشم هایم ساعتی را می ... 

 .صبح با نگرانی همراه شیرین به آرایشگاه میرویم

روم و حساسیت پوستی را ار نمیآرایشگر اصرار داردرنگ موهایم را دوباره شارژ کنم ولی من زیر ب

کنمبهانه می . 

کشم تا آرایشگر کارش را انجام دهدروی تخت دراز می  . 

بینم آرایش غلیظی انجام ندهمای که محمدیاسین چیده است بهتر میبا برنامه . 

اوبعد از ساعت ها بحث مجادله قبول کردم باب میل او مراسم برگزار شود، البته تا شب و رفتن اقوام  . 

یک مدل مو و آرایش کامال سبک و اروپایی پیراهن عروسم هم تنها تفاوتش با پیراهن عقدم تور دانتل 

 .قسمت باال تنه است کامال ساده و بدون هیچ پف و فنری

دارماندازم و دسته گلم را بر مییک شال حریر روی سرم می . 

بعد از ظهر بود ۶ساعت هنوز  . 

ن لباس سر تا پا مشکی با گل های رز درشت به سالنی که من درونش شیرین بعد از آرایش و پوشید

 .منتظر نشسته بودم

آید: وای شیدا چه ماه شدی. فقط خیلی ساده نیست؟با دیدنم چشمانش برق میزند و جلو می  

ای که محمدیاسین چیده خوبم هستنه با برنامه - .  

پرسد: راسته قراره برید گلزار شهدا؟با تعجب می  
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آره محمدیاسین گفته به احترام خاتون که دو ماه پیش از دنیا رفته هم به احترام پدر شهیدش بریم  -

 .گلزار شهدا بعد هم بریم تاالر

 .شیرین: من فکر کنم برای راضی کردن مادرش دست به هچین کاری زده

هید شدهای به پدرش و داره عموی دیگرش هم در جوانی شنه کامالً محمدیاسین ارادت ویژه - . 

 .کاش الاقل دامن لباست کمی پر تر بود -

ت عوض شدهاین که شبیه همون پیراهن عقدته. کال از وقتی محمدیاسین اومده تو زندگیت تو سلیقه . 

 .نگاهم از پنجره به بیرون است و ماشین مشکی شاسی بلند آشنایی که آن طرف خیابان پارک است

خودنمایی ندارم. زیبایی تو سادگی و طبیعی بودنه دوست  یام عوض نشده فقط دیگه عقدهسلیقه -

 .ندارم شبیه سوسک تو آرد افتاده باشم

گیرد: در هر صورت ماه شدیشیرین دستم را می    

 

رود به احترام دوستی با رضوانه او را هم دعوت کرده شیرین زودتر از من همراه شهاب و ریحانه می

سال دوستی دوران دبیرستان مان را نادیده بگیرم ۴میتوانستم بودم، هرچند خواهر رامین بود ولی ن . 

گوید: عروس گل داماد اومده جلوی در دنبالتزند و میبعد از رفتن شیرین آرایشگر صدایم می . 

لرزد یعنی چه شکلی شده؟ داماد من محمدیاسین من مرد مندست و دلم می . 

روم آرام و خرامانبه سمت در می . 

ایستم شال حریرم دقیقا روی صورتم قرار گرفته استجلوی در که می . 

بینماز دور یک ماشین شاسی بلند می ... 

 .یعنی محمدیاسین است؟ 

شومنگرم که با صدای گاز دادن یک موتوری و حرکتش به طرفم پاک گیج میبا تعجب به ماشین می . 

دهد و مرا از پشت  بین هل میشود و مرا به سمت دیگری همان لحظه دستی مردانه دور مچم حلقه می

دهدخودش و دیوار  پناه می . 

شوم، سبحان حیدری استام خیره میکنم و به ناجیافتم، س گر بلند میاز ترس به نفس نفس می . 

 

 این جا چه خبره؟ -

گذارد: مامور سبحان بدون آنکه جوابم را بدهد سرش را باال برده و دستش را روی گوشش می

رد رو حوالی خیابان)( رویت کردیمی دو موشماره . 
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 .سریع نیرو اعزام کنید

کشاندگیرد و به سمت َون مشکی کنار خیابان میبعد گفتن این حرف بازوی مرا در چنگ می . 

 آقا سبحان تو رو خدا بگو چی شده؟ چرا منو کشوندی اینجا؟ -

گوید: برو سمت پاسدارانبندد وبه راننده میدر ون را می . 

یاسین هست میشه بفرمایید چرا باید همراه شما بیام یدری امروز عروسی من و محمدآقای ح -

 پاسداران؟

دهدباز جوابم را نمی . 

برمت محل عروسیمی - . 

دهم، این هم از عروسی منبغ کرده به در ون تکیه می . 

نگردی سفت و سختش یک گوشه نشسته و به اطراف میاندازم با چهرهنگاهی به سبحان می . 

کنم به جای مهره عصا در کمرش داردستون فقراتش به قدی راست است که حس می . 

ای گوید: وحید هنوز دستگیر نشده، این یعنی هر برنامهبا آن استایل عصا قورت داده و لحن محکم می

چرخیمکنید من و مامور هام اطراف داریم میبرای عروسی دارید رو سریع جمع و جور می . 

شومکنم و در سکوت به بیرون خیره مینثارش میای چشم غره . 

خواهد؟! هرچند شک دارم هدف او تنها من باشمدانم این پسر روانی چه از جانم مینمی . 
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شیدجلوی این ورودی چندتا مامور وایساده تو و محمدیاسین هم توسط خودم همراهی می - . 

 !مگه قراره تروریست ها ما رو منفجر کنن؟ -

صال عروسی نخواستما . 

خندد: نه جنگ نیست ترویست هم دنبالتون نکرده. کنم که میشود، حس میدر عمق چشمانم خیره می

ی سنگین و مهم موفق شده و آدم های اون طرفی که به خاطر دفاع روندهفقط محمدیاسین توی پ

شنر میی همسر شما محکوم شدن دنبال انتقام هستن، البته خیلی زود دستگیجانانه . 

گی وحید و پدرش نیستن؟اون آدم گردن کلفتی که می -  

 وحید کجا باهات آشنا شد و چه وقت؟ -
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تقریبا یک سال پیش توی مهمونی دیدمش، اولش بهم توجهی نشون نمی داد تا اینکه یکی دو بار  -

 .باهاش هم کالم شدم

 .اول آدم خوب و سرشناسی جلوه کرد ولی کم کم رفتارش عوض شد

رسوند تا اینکه محمدیاسین ترسوندشئم دنبالم بود و آزار میدا . 

کردم گورش رو از زندگیم گم کردهفکر می  . 

 .اون االن دنبال شما نیست. دنبال انتقام از محمد یاسینه -

خواممن می ترسم عروسی نمی - . 

 .اشکالی نداره گفتم که تیم حفاظتی من هست -

ر خطرناکهدونستم شغل محمدیاسین انقدنمی - . 

 .نیست پیاده شو -

شوم: نمیخوامدست به سینه می . 

گوید: درست مثل سودابه لجبازیکشد و زیر لب میسبحان با بی حوصلگی دست روی پیشانیش می . 

 

دارد: الو بیا ون این طرف خیابونیمموبایلش را برمی . 

 .آره نترس پسر حالش خوب سر و مر و گنده نشسته

شوددر ون با شدت باز می گذرد وچند دقیقه می . 

ی محمدیاسین کت و شلوار مشکی که خودم برایش خریدم را پوشیده و پیراهن سفیدی که یک حلقه

 .مشکی دور گردنش دارد

 .ریش های را هم کامال زده بود و تنها ردی کمرنگ از آن روی صورتش بود

اندازد: خوبی عزیزم؟ایم میگیرد و نگاهی به سر تا پآید و دستانم را میبا نگرانی جلو می  

دهدعجیب است که او خودش و احساساتش را جلوی دیگران بروز می . 

گیرد جوری که صدای ترق ترق استخوان هایم فرصت نمی دهد جواب بدهم که محکم مرا در آغوش می

شنومرا می . 

 .محمدیاسین خوبم به خدا البته اگه بذاری نفس بکشم -

زندشمانش از نگرانی دو دو میسر و صورتش عرق کرده و چ . 

بردکشد و دستش را پریشان درون موهای لختش فرو میعقب می . 
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کنم این است که چقدر او در این تیپ و استایل دامادی زیبا احمقانه ترین فکری که در آن لحظات می

 .شده

 .همش به خاطر منه لعنتیه -

گیرم فقط یک بمون هستی؟ از مراسم فاکتور میگوید: مراقگوید و خطاب به سبحان مینچی زیر لب می

 .احترام به روح پدرم باشه و شام شب

شوم: محمدیاسین پس مراسم رقص و عقد آریایی چی؟معترض می  

گوید: خودت اول ترسیده بودی کهسبحان با تعجب می . 

خوای؟حاال عقد آریایی می  

کنممثل خودش بی توجهی می . 

اندازد سپس شبیه پدر هایی که بخواهند دختر کوچکشان را ه اطراف میمحمدیاسین نگاهی موشکافانه ب

گوید: اگه بی خیال عقد آریایی و اون مراسم رقص و دنگ و فنگش بشی قول میدم فریب بدهند می

 .جشن تولد بچه مون جبران کنم
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شممن فقط یک بار عروس می - . 

: تا وقتی سبحان هست ادامه میدیمگیردکند. و دستم را میشال حریرم را مرتب می . 

شومدهم و پیاده میسر تکان می . 

شودسبحان مانند یک محافظ ساقدوش ما دو نفر می . 

ایستم، شهید سید محمدعلی حسینیجلوی قبر پدر محمدیاسین می . 

اندای از اقوام دور قبرش جمع شدهحلقه . 

ی سیاهش گذشته رد کمرنگ گل درون زمینهیک طرف حاج خانم با چادری مشکی که تنها تفاوتش با 

ای بشاش با یک پیراهن بلند آبی نفتی و کنارش هست کنارش یاسمین با روسری ساتن آبی و چهره

 .دختران محمدحسین خان

 .خود محمدحسین خان با لباش نظامی در کنار همسرش زینب و بقیه اقوام

ی من د از راه دور کمک شایانی در حل پروندهاخم به چهره دارد، محمدیاسین گفته بومحمدحسین خان 

 .کرده ولی اصرار داشته به علت اتفاقات پیش آمده عروسی ما به تعویق بیوفتد
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دانم بابت کمکش ممنونش باشم یا بابت قضاوت نادرستش دلخور؟نمی ! 

رسدعمو و باقی افراد خانواده میبعد نوبت عمو محمود مهربان و زن . 

اندی دور تر ایستادهپدرم و مادرم هم کم . 

ایستیمای کنار عموی شهیدش به خاک سپرده شده میجلوی قبر پدر محمدیاسین که در مقبره . 

گذاریمیک چراغ را با هم روشن کرده و باالی قبرش می . 

 

خواند سپس از جا بلند زند و برای پدرش فاتحه میگیرد و روی قبر زانو میمحمدیاسین دستم را می

گوید: حاج خانم امروز اومدم جلوی خاک بابا تا ازت بخوام به حرمت شیری ه مادرش میشده و رو ب

 .که بهم دادی، قهر و کدورت ها رو فراموش کنی و شیدا رو مثل دختر خودت ببینی

خواد با بی احترامی بهش به منم بی من قبلتر هم بهت گفتم، شیدا دیگه شریک زندگی منه دلم نمی

 .احترامی کنید

زند، حس میکنم لبخندش دروغین باشد ولی به روی خودم کند و لبخند میخانم نیم نگاهی نثارم می حاج

آورم تنها به خاطر محمدیاسیننمی . 

 

 

 .امیدوارم خوشبخت بشید منکه دیگه تو دنیا آرزویی جز عروسی تو و یاسی نداشتم -

 .فقط دلم به خوشی شما خوشه

فقط پسرم نیست یادگار عشق بی سرانجامی که بخاطر برکت  گوید: محمدیاسینسپس رو به من می

وجودش به وصال رسید. حاال که خودش به تو دل سپرده و دل اونجایی که یار خوشه من هم به دل 

 .خوشی پسرم راضیم مبارک باشه

 

گوید: آید و در حالی که دستانش را برای به آغوش کشیدنم باز کرده مییاسمین مهربان هم جلو می

لهی خوشبخت باشید زن داداش به برکت خون پدر و عموی شهیدم سالها کنار هم زندگی کنیدا . 

بوسمپاشم و من هم متقابالً صورتش را میلبخندی به رویش می . 

 

 

ی شود نه حاج خانم نه حتی خانوادهاین کار محمدیاسین و قسم دادن مادرش به خون پدرش باعث می

ر در عروسی ما را داشته باشندحاج فتاح جرئت مخالفت با حضو . 
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کند با اتفاق هم دیگر به تاالر عروسی میرویمسبحان که خیالمان را از امنیت آن جا راحت می . 
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مهمان از اقوامش  ۵۰۰جمعیت تاالر غیر قابل شمارش است، محمدیاسین در آن یک هفته نزدیک به 

 .را دعوت کرده بود، حتی در میان همکارانش و بازاریان هم خبر ازدواج سید غوغا کرده بود

توانم مهمان دعوت کنم تا در تاالر جمعیت خانواده های مان مساوی باشدمن هم سعی کردم تا می . 

 .نتوانسته بودم حریف محمدیاسین بشوم عروسی را مختلط برگزار کند

ی باال زنانه بودپایین تالر مردانه و طبقهی طبقه . 

 

 .در هر صورت کنترل امور عروسی فعال در دست او هست

خواهد آرام شویم، فیلمبردار خانمی که شدیدا اعصاب خورد کن است دائم از ما میبا هم وارد تاالر می

 .راه برویم

بینم، اگر بود حتماً خوشحال یریزند جای خاتون را خالی مبا ورودمان روی سرمان نقل نبات می 

شدمی . 

 .به احترام خاتون و همچنین عقاید محمدیاسین خبری از گروه ارکست و ساز و موسیقی نیست

هرچه اصرار هم کرده بود من راضی به گروه دف نوازی و مولودی نشده بودم، از این دست کار ها 

پا داشت متنفر بودم و هر چه سرش با محمدیاسین صحبت کردم مرغش یک . 

آخر سر هم سر اینکه یک موسیقی مالیم بدون ضرب و به قول محمدیاسین تیتراژ سریالی پخش شود 

کنیمتوافق می . 

شودو بعد رفتن مهمان های سید شکسته می ۱۱ی این توافق ها تا ساعت هر چند همه . 

حاج آقا بودنش باد  شود که منطقی و مهربان است یا رگمحمدیاسین کال دو شخصیت دارد، یا سید می

کند که سفت و سخت سر بعضی مسائل ایستادهمی . 

تاالر به قدری بزرگ است که تا وقتی از پله ها باال بروم و به جایگاه عروس و داماد برسیم کفش های 

روی بازوی محمدیاسین  شوم نصف وزنم راکند و من مجبور میپاشنه بلندم پاهایم را آش و الش می

 .بیاندازم
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گیردشود و کلی از ما عکس و فیلم مختلف مین هم باعث خرسندی فیلمبردار میهمی . 

اند و ی پدرش و دخترانش مثل عزادار ها آمدهمهمان های محمدیاسین مخصوصا اقوام پیرش مثل عمه

کنار ساحل اشتباه  ی کوچکم زری و دخترانش عروسی را باای از اقوام مادری من هم مانند خالهعده

اندگرفته . 

ی خنده دار یک سلایر طنز باشدتوانست سوژهدر کل وصلت ما دو نفر می . 

کشندفرستند و اقوام من دست و کل میبا رد شدن ما از جلوی مهمان ها اقوام محمدیاسین صلوات می . 

نشینیم به تقاضای محمدیاسین یک سفره عقد نمادین هم مقابلمان پهن در جایگاه عروس و داماد می

نداکرده . 

اند و یک آویز توپ مانند باالی دور ستون های دو طرفمان را با بادکنک سفید طالیی تزیین کرده

زدم موقع بریدن کیک بترکدسرمان قرار دارد که حدس می . 

ای نیست یک ساعت دیگه بریم تو باغ شما شروع کنید گوید: اگه مسئلهرو به خانم فیلم برادر می

 .عکس و فیلم گرفتن

نشیندکند و بعد از فیلم برداری از مهمان ها برای استراحت یک جا میبرادر هم قبول میفیلم  . 

گوید: من باید برم قسمت مردونهمحمدیاسین زیر گوشم می  . 

روم: اگه همه با هم توی باغ بودیم تو منو اینجوری تنها ای میمچ دستش را می گیرم و چشم غره

داماد مثل دلقک بشینم این وسط ای بدونذاشتی خیلی حس مسخرهنمی . 

گفتن سید محمدیاسین زنش رو عروسک کرده گذاشته وسط نامحرم ها؟ اصال اون وقت مردم چی می -

رفتبرکت از زندگی مون می . 

 .سپردم یاسرم حواسش به داداشت باشه یک وقت مشروب تو عروسی ندن

 .درست نیست آدم شب اول ازدواجش باعث گناه یک عده بشه

کشم: آره اینایی که از دید تو گناه یک کار جا افتاده تو همه جای دنیاستگیرم و ابرو در هم میمیرو  .  

تونم پا روی عقایدم بذارم شیدانمی - . 

گویم: من مثال بارز نقض شود میتوانم سکوت کنم و با صدای کمی بلند که در آهنگ گم مینمی

 .اعتقاداتت هستم سید محمدیاسین خان

کن منو نه شبیه خواهرتم نه مادرت نه هیچ کدوم دیگه، ولی تو از من خوشت اومد عاشقم شدینگاه  . 

افتم تو قعر جهنم پس چرا هنوز سرش هستی؟ سر اعتقاداتی که منو ازت گه من میاعتقادات تو می

گیرهمی . 

 .تو هنوز با خودت کنار نیومدی من و یک بچه رو هم وبال گردن خودت کردی
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ورگویی هات متنفرماز این ز . 
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امبینم، حتما دوباره دست روی نقطه ضعفش گذاشته.ی اشک را در چشم های زاللش میحلقه . 

رودبه جای رفتن به قسمت مردانه به باغ می . 

آیندشیرین و مادر نزدیکم می . 

 .حواسم هنوز پی نگاه آخر محمدیاسین است

هایم با همان آهنگ محسن یگانه در حال رقص هستندایستم، ریحانه و دختر خاله با عجله می . 

 .از شیرین میخوام برایم یک شنل بیاورد

 .بی توجه به درد پاهایم با همان کفش های پاشنه دار از پله ها پایین میروم

کننداند با دیدنم تعجب میایستاده شهاب و مسعود جلوی در مردانه . 

 آبجی چه طور شده؟ -

ت؟محمدیاسین کجا رف -  

 .رفت سمت باغ یکم عصبانی بود -

ی مان را بگیریمروم قرار است عصر در همین باغ عکس های آتلیهبا عجله به طرف باغ می . 

چرخمدر میان درختان می  

 

 محمدیاسین کجایی؟ -

بینمشی آب میدر وسط درختان باغ کنار حوضچه . 

را درون جیب هایش فرو کردهزند و دستانش با نوک کفشش روی ماسه های کف زمین ضربه می . 

کنم: محمدیاسین اینجایی؟به طرفش پا تند می  

آورمتازه درد پاهایم را به خاطر می . 

گوید: چرا اومدی بیرون؟ وسط این همه آدممحمدیاسین با تشر می . 
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 .دورمان خلوت است منظورش حتما جلوی در مردانه است

کنهشکسته انقدر درد مینشینم: آخ پام فکر کنم مچم سریع روی زانو می . 

کشد و روی نیمکتی گذارد و در آغوشم میشود و دست زیر زانویم میمحمدیاسین با نگرانی نزدیکم می

گذاردهمان حوالی می . 

زندنشیند و دامن لباس عروس را باال میجلوی پایم می . 

 

سرخ شدهی پات گیرد: همهآورد و مچ پایم را در دست میکفشم را با آرامش در می . 

کنم: وای وای درد دارمافتد و تازه درد واقعی را حس میام مینگاهم روی مچ ورم کرده . 

شدن چی؟افتادی خودت یا بچه طوری میچرا با این کفش ها راه افتادی دنبال من؟ می - ! 

 

 .چجوری برقصم خب با این پا -

 همون بهتر نرقصی -

 .تو با خدا فامیلی همه چیز به نفعت شد -

 .درد داشتن تو به نفع من نیست -

 

کشممی نشیند جیغ آرامیکند به ماساژ دادن پایم دستش که روی قوزکم میشروع می . 

 

 محمدیاسین پام شکسته؟ -

 .دیگر خبری از اخم های درهمش نیست: نه عزیزم

بردکند و به سمت داخلی تر باغ میمن را مانند پرکاهی بلند می  . 

من و بلندم کردی؟وای کمرت نشکنه  -  

 .نه جونم من دو برابر تو وزن دارم -

 یعنی صد و بیست کیلویی؟ -

شدیام. صد و بیست کیلو بودم که زیرم له مینه نود و پنج کیلو - . 

کنماش پنهان میبا خجالت سرم را توی سینه . 

- کفش راحت بیارهبریم بذارمت توی  این آالچیق دورش هم پرده داره تا از یاسمین بخوام برات  . 
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 .نه من عاشق این کفش هامم تو رو خدا -

زند: هیس لجباز چقدر تو فروشگاه گفتم نخرش تو نمی تونی با پاشنه دار راه ای آرام پشتم میضربه

 .بری

گذاردم: بذار القل باهاشون عکس بگیرمروی صندلی می . 

تونی بیای دنبالمآش و الش شده نمی ذارمت میرم تو هم با این پاهایحرف نباشه وگرنه همینجا می - . 
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آیدهمان لحظه صدای پای کسی می . 

 .نگاه هر دوی ما پشت سرمان می رسد

  سالم -

 .خانم فیلبردار است

 سالم اتفافی افتاده؟ -

گوید: راستی من چندتا عکس خیلی قشنگ از شما دو گرفتم دهد و میدوربین فیلمبرداری را نشان می

واقعا عالی بود که حستون . 

ی عکس ها رو هم همینجا بگیریمخواستم اگه مایلید بقیهمی . 

امایستم: آره آره عالیه من آمادهبا سرعت می . 

رود: حاال پاهات درد داشتمحمدیاسین با خشم چشم غره می . 

 .بگیریم دیگه تو رو خدا -

گیرد: میتونی راه بری؟کند ولی دستم را میاخمش را حفظ می  

ا این کفش ها نهب - . 

 .صبر کن زنگ بزنم یاسمین -

کند به ارد دادنگذرد و فیلمبرادر شروع میچند دقیقه می . 

تو باغ عروس خانم رو بغل کنید آقای داماد مثل همون لحظه - . 
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 .عروس خانم شمام زیر گردن آقای داماد رو ببوسید

 .ال الهه اال هللا این کارا مال حریم خصوصی ماست -

اندازد: سخت نگیرید آقای داماد دیگه باید یک آلبوم خوب تحویل بدیم کهفیلمبردار ابرو باال می . 

دهیمهمان کاری که گفت را انجام می . 

 

های ریز و درشت عرق متوجه شرمش میشومبا برخورد لبم به گردن محمدیاسین و حس دانه . 

برمفرو میکنم و سرم را بیشتر دست آزادم را دور گردنش حلقه می . 

شودآورد و لب هایمان مماس هم میسرش را یک لحظه پایین می . 

آید ولی ما دو نفر آن لحظه کامال از خود گیرد میصدای چلیک چلیک عکس هایی که پشت سر هم می

 .بی خود هستیم

 .لعل لب هایش مانند جامی شراب مست کننده است

بوسمزیر گلویش را می . 

حستون عالی بود عروس خانم و آقا داماد گوید:فیلمبرادر می . 

شود که تنهایی چند عکس بگیرمسپس نوبت من می . 

 .از انواع حالت هایم

رفتیمکاش آتلیه هم می - . 

 .نیازی نیست عروس خانم من پشت سر یک سری از همین عکس هاتون افکت میدم -

رسدنوبت محمدیاسین برای عکس تکی می . 

شود، به قول خودش با جلف بازی عکس بگیردضر نمیمحمدیاسین هیچ مدله حا . 

اندازد و چند عکس با مندر اخر یک عکس قدی بابا بزرگی می . 

رسدبا رفتن فیلمبرادر تازه یاسمین با یک جفت کفش سفید ولی بدون پاشنه سر می . 

 .با کفش بدون پاشنه لنگان لنگان به طرف تاالر میرویم

کند رهایم کندشود و به قول خودش جرئت نمیمحمدیاسین دوباره همراهم می . 

آییمتا نزدیک شام که همه با هم به باغ می . 
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 .شیدا شیدا بیدار شو ببینم مثال اومدیم ماه عسل ها تو گرفتی بالنسبت مثل خرس خوابیدی -

کنمسرم را به سختی بلند می . 

کشمدهم و دستان را میگردنم را کش و قوس می . 

کنداستخوان گردنم شکسته باشد، پاهایم هم هنوز درد میانگار  . 

 .آی بذار بخوابم انگار ماشین از روم رد شده -

 .ماشین رد نشده عروس خانم شما دیشب یک ضرب رقصیدی -

ی تو شکمت چه گناهی کرده مثل مشک تکون تکون بخورهگی اون بچهآخه دختر جون نمی . 

م پشت سرت گفتن از شوق وصال منه که داری شلنگ تخته می ی خاله خانباجی های مراسبعدم همه

 .ندازی

 .گو خوردن اه بذار بخوابم -

کند کجا هستم و پیش چه کسی چه بر زبان آوردمبعد گویی تازه مغزم آنالیز می . 

ی کوهستانی اندازم، وسط مه و سرمای یک جادهگذارم و نگاهی به اطرف میدستم را روی دهانم می

 .هستیم

کندمحمدیاسین با اخم چپ چپ نگاهم می . 

چینم: محمدیاسینچشم هایم هنوز خواب آلود است ولی لبم را ورمی . 

 درباره فحش دادن چی گفته بودم؟ -

روم، دوباره از آن تیپ های بابا بزرگی گرفته استلب گزه می . 

 .گفتی فحش دادن ممنوع -

 پس چرا...؟ -

مخوابم میومد خب. متوجه حرفم نشد - . 

برای آشتی کردنم که شده از داخل سبد خوراکی ها یک بسته چای نپتون برداشته داخل فالسکی که 

اندازمایم میروی صندلی عقب گذاشته . 

گیرد: آخ گردنمدوباره گردنم درد می . 

 .بخاطر خوابیدن اون گلسر و شیفونه -

افتادیم تو جادهرفتیم خونه بعد راه میآره کاش می - . 
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ماه عسل به لباس عروس و داماده دختر جونی مزه - . 

دهمریزم و به دستش مییک استکان چای می . 

 .بیا برام فوتش کن داغه -

ریم؟ خطرناک نباشه؟حاال کجا داریم می -  

 کجاش که فعال رازه تا برسیم دوم اینکه چرا خطرناک عزیزم؟ -

بیان دنبالمون مثال وحید ربانی یا کسایی که باهات سر دشمنی دارن بخوان - . 

 .کسی دشمن من نیست، اون روانی هم فعال تحت نظره شما نترس -

 چاییتو بخور-

 .یک لقمه هم برام بگیر گرسنمه -

گذارم و به دارم و رویش کره و عسل میاز داخل سبدی که شیرین چیده بود، یک نان کروسان بر می

برمسمت دهانش می . 

خوردبرم نوک انگشتم را هم با لقمه میجلو میکند دستم را که دهانش را باز می . 

ی روز اول عروس دامادی خوشمزه تره؟چی از صبحانه -  

گیرددود و او با مهربانی دستم را در دست میخون به صورتم می  

 .انتظار دارم به ویال یا هتل برویم ولی با دیدن راه جنگل که کامال غرق در مه و سرماست تعجب میکنم

ون عقب یک پتو گذاشتم بردار بنداز روی بازو هات سرما میخوریشیدا ا - . 

کنمپتوی مسافرتی را برمیدارم و خودم را درونش بقچه پیچ می . 

خندداندازد و بلند بلند میمحمدیاسین نیم نگاهی به من می . 

 .آهای آهای خاله قزه لپ قرمزی -

کند، درست وسط جنگل هستیمجلوی یک کلبه پارک می . 

ی عشقی که چند سال پیش خودم ساختمشنم از مخفی گاه دومم کلبهای - . 

شوماز ماشین پیاده می . 

اندازم گویی درست وسط بهشتمبه اطرافم نگاهی می . 

آیدکند و پشت سرم میمحمدیاسین ماشین را یک گوشه پاک می . 

رویایی تر بشه وای اینجا چه رویاییه. وسط جنگل توی کلبه فقط یک گیتار کم بود که شبمون - . 

 گیتارش یک تاره شما قبول دارید؟ -
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پاشمدانم میخواهد از آن آهنگ های بابا بزرگی بزند با این حال لبخندی به رویش میهرچند می . 

کنداین بار بدون امادگی دست دور زانو هایم انداخته و بلندم می . 

گیری؟وای محمدیاسین افتادم چرا هی منو بغل می -  

دهنم مزه کرده خیلی مثل پرکاهیچون به  - . 

کیلو وزنمه ۶۵تو زیادی زود داری وگرنه من  - . 

شویمکارد و با هم وارد کلبه میام میای روی گونهبوسه . 

گذاردی بزرگ و دو طبقه است، یک مبل تختخواب شو وسط کلبه هست که مرا روی آن مییک کلبه . 

پارکت شده و درست مقابلم یک شومینه قرار داردیک قالیچه گرد وسط کلبه پهن شده و کفپوشش  . 

 .دیوار های کلبه از بیرون چوبی هستند ولی از داخل یک الیه عایق دورش را پوشانده

 !اینجا چقدر قشنگه -

 .این یکی جا مال خودمه -

 مگه ویالتون مال کیه؟ -

 .حاج خانم و خاله هم کنارش ویال داره -

تون انقدر زیاده؟چرا سهم حاج خانم از میراث  -  

ش. ده سال پیش که پدرم اش بود یک قسمتی ارثیهگوید: یک قسمتی مهریهدر حین در آوردن کتش می

سرطان گرفت برای درمانش رفتیم آلمان اون موقع پول نقدی نداشتیم و حاج خانم بخاطر مشکالت ریه 

رید. اون یکی هم مال عمه با میراث پدریش و پول تو بانکش یکی از فروشگاه های بابا رو ازش خ

 .شیرین بود نتونست بخره

سال زنده  ۵بعدم با چند میلیارد پولی که بهمون داد ما رفتیم آلمان اما عمل جراحی سنگین بابا فقط 

 .نگهش داشت

حاج خانم مادر مهربونی بوده ولی تو این سالها تا تونسته با چرتکه انداختن و حساب کتابش برای 

ع کردهخودش مال مکنت جم . 

 .برخالف پدرم و محمدحسین که اصال تو فکر مال دنیا نبودن

  .محمدحسین رو که دیدی؟ فقط یک خونه داره اونم مهریه زنشه

 .البته یک زمینم برای دختراش خریده

تونست کار کنه اختیار همه چیز با حاج خانم بودپدرمم که بخاطر سرطان نمی . 
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ی آن شب رود سمت مکالمهال پدریش که کمم نیست.ذهنم مینصف اون ویال، فروشگاه پارچه و امو

ی اموال محمدیاسینحاج فتاح و همسرش درباره  
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 .چیزی نمی گویم نمی خواهم فکر کند نیامده در پی وارسی اموال و پول و ثروت او و اقوامش هستم

ه است، هوای آن کلبه سرد است روی کاناپه لم میدهم تا او شومینه را روشن کند با اینکه اردیبهشت ما

 ...و سوز سرما از ال به الی پنجره ها به داخل اتاق رسوخ می کند

اندازم و نمیدانم چگونه به خواب میرومهایم میپتوی مسافرتی را روی شانه . 

 .خسته تر از آن هستم که با لمس دستان محمدیاسین پلک باز کنم

دهد سپس پتویی ن عریانم را روی جایی نرم و گرم قرار میکند و تابتدا زیپ لباس عروسم را باز می

کشدسنگین تا روی گردنم باال می . 

کنمو در آن لحظه شیرین ترین خواب تمام عمرم را سپری می  . 

 .شیدا بانو بلند شو جوجه کباب درست کردم -

داخل یک اتاق ی نسبت بزرگ کنم و با دیدن خودم روی یک تخت نرم دو نفرهالی پلکم را باز می

 .کوچک بیشتر حجم اتاق را تخت گرفته بود

گردم زیر پتوخیزم با برخورد کف پایم با پارکت سرد اتاق سریع برمیاز جا برمی . 

 .اینجا چقدر سرده -

کند: ولی حمامش داغهمحمدیاسین با کاله حوله موهایش را خشک می . 

شهصبر کن تازه گاز و شومینه رو وصل کردم کم کم گرم می . 

 .راستی چندتا سیخ جوجه گذاشتم تو مواد بیا بریم کبابش کنیم

 

شوم: میشه منم دوش بگیرم؟دوباره بلند می ! 

 .آره آب هنوز گرمه برات وان هم پر کردم -

ی مجهزیچه کلبه - ! 
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کنه نیاز دارم بیام یک جای من یک وقتایی ذهنم بخاطر بعضی مسایل و پرونده های سنگین قفل می -

آرامش بگیرم دنج و . 

 .اینجا رو خودم ساختم، سه سال پیش مجهزش کردم

کنه میام اینجاام میبعضی وقتا شهر و شلوغی خسته . 

ی تو ویال رو اول پدرم ساخت، اتاق خلوتش بود بعده ها که از دنیا رفت من اونجا رو برای ولی کلبه

 .خودم بازسازی کردم

ی بیای اینجا؟یک وقت مثل دوران مجردی منو تنها نذار -  

  لبخندی مالیم می زند: نه خانم چرا با وجود تو باید خسته بشم؟

 .هر وقت دلم خلوت بخواد با هم میای کلبه

 .حاال برو حمام تا من به کارا برسم

 

شوم زیر دوش آب می روموارد حمام می . 

کنمشته فکر میدر حین ریختن آب روی سر و شانه هایم و شل شدن عضالت بدنم به اتفاقات روز گذ . 

شود ازدواج کرده باشم و یک مهمان ناخوانده در وجودم شکل گرفته باشدهنوز هم باورم نمی . 

کنددانم به زودی رشد میگذارم، صاف و تخت است ولی خوب میدستم را روی شکمم می . 

 

 .نگرانم از این آمدن یهویی و ازدواج عجوالنه و مادر شدن بی برنامه

مادر خوبی برای این موجود معصوم و بی گناه باشم ترسم نتوانممی . 

کندشویم، عطر مالیم شامپو در تار تار موهایم نفوذ میموهای خیسم را با شامپوی بچه می  . 

ی گیاهی را خارج می کنم و به بدنم را با آن ها ماساژ می از داخل کیفم ِسُرم مو و لوسین نرم کننده

 .دهم

وستم باقی می ماندعطر مالیم یاس بر روی پ . 

پوشم، شومینه دیگر هوای اتاق را گرم کرده بود و عطر هوس ای بنفش مییک پیراهن آستین حلقه

انگیردانگیز کباب اشتهایم را بر می . 

کنمشوم بلکه بیشتر هوس میبر خالف اکثر زنان حامله نه تنها از بوی کباب دلزده نمی . 

 

ی جلوی کلبه مشغول باد زدن کباب استدر محوطه روم. محمدیاسیناز پله ها پایین می . 
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کشمنشینم و پتو را روی پایم میروی یک صندلی حصیری می . 

گیردپاشد و برایم یک لقمه از روی آتش میمحمدیاسین لبخندی به رویم می . 

 

گذارد و میگوید: چه حسی داری؟لقمه را خودش در دهانم می  

ماه عسل؟بخاطر بچه یا روز اول  -  

ده؟هر دو چه حسی بهت می -  

کردم با یک بچه بیام ماه عسل. شبیه اروپایی ها شدیمهیچ وقت فکرش رو نمی - . 

خنددمستانه می . 

گیرد: بخور مامان کوچولودوباره لقمه می . 

 .محمدیاسین منکه همه رو خوردم -

 .نوش جونت -

آوردبعد از خوردن شام به داخل کلبه میرود و تارش را می . 

کندانتظار شنیدن یک آهنگ سنتی و قدیمی را دارم ولی او شروع به نواختن آهنگ جان مریم می . 

نوارد همیشه تصورم از تار آهنگ های سنتی بودکنم که آنقدر زیبا با تار میتعجب می . 

خواندم. هوس میکنم هم نوای با سازش بخوانمهمیشه در مهمانی های خودمان می . 

پیُدم کی می آییگل سرخ و س -  

 بنفشه برگ بیُدم کی می ایی

 تو گفتی گل در آید من می آیُم

 تو گفتی گل در آید من می آیُم

 

شودآورد و در نی نی چشمانم خیره میشود، سرش را باال مینگاه محمد یاسین چراغانی می . 

خورد روی لب هایمسپس از روی چشمانم سر می . 
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کاردآورم و او بوسه ای عمیق روی لبم میرا جلو میشود، سرم نگاهش کم کم خمار می . 

ای داغ و پر حرارتبوسه . 

کشدزند و مرا به سمت خودش میچنگی به پهلویم می . 

کنمنشینم، گرمای تنش و برجستگی اندامش را حس میروی پایش می . 

کندیزند و دست پشت پایم انداخته و مرا از جا بلند مای زیر گلویم میاین بار بوسه . 

کند و مرا روی مبلی که حاال شبیه تخت خواب شده همین طور که در آغوشش هستم در را با پا باز می

گذاردمی . 

گوید: حاج خانم اجازه هست؟زند و میروی تنم خیمه می  

بوسمآورم و روی چانه اش را میپاشم و با چشمانی خمار شده سرم را باال میلبخندی به رویش می . 

ام را می بوسد، سپس روی ترقوهکشدبرد و بو میدر گودی گردنم فرو میسرش را  . 

 .فتبارک هللا احسن الخالقین -

کنیزیبا ترین خلقت خدایی شیدا داری منو مجنون می . 

کند، انتظار این خشونت را ندارمپیراهنم را توی تنم پاره می . 

بوسد و می بویدام را میسپس از روی شانه تا خط سینه . 

 .محمدیاسین -

زند: جانمزیر گوشم پچ می . 

فشارمگیرم و میمچ دستش را می . 

ریزدکنم چیزی در دلم فرو میلرزاند و حس میرقص بوسه هایش روی تنم دلم را می . 

گذارداش را دو طرف سرم میروی تنم خیمه میزند و بازو های چیره . 

کنمپاهایم را به دور کمرش حلقه می ... 

* 

 

خوردشدهم، او هم با عجله میکنم و به دستش میرا لقمه می صبحانه . 

ی اصلی بعدم بریم دریا عصر به بعد هم نمک آبرودبدو شیدا میخوام ببرمت اول اکبر جوجه شعبه - . 

ی فشرده توی روز بچینی؟محمدیاسین جان مجبور بودی انقدر برنامه -  

- هم من خوام زودتر برگردیم خونه هم کارای تو میندهمی . 
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 .منکه دلم میخواد همیشه همینجا زندگی کنیم -

بندمام را هم میی او کمربند ایمنیشوم و به توصیهمی 206سوار پژو . 

رودرود، دلم از فکر به خوردن سس انارش ضعف میبه سمت رستوران اکبرجوجه می . 

خورمرا خالی خالی میدهیم و تا آمدن جوجه ها من دو تا سس انار سر میز سفارش هایمان را می . 

کنی هاشیدا خانم االن ضعف می - . 

 .خوب دلم میخواد خیلی خوشمزه است -

گیرم بخورینهارت رو بخور میریم کنار دریا اونجا برات لواشک و زغال اخته می - . 

 .وای وای گفتی زغال اخته دلم خواست -

هوس میکنم هاگوید: انقدر جلوی من مچ مچ نکن آورد و میسرش را جلو می . 

گزم: هوس چی؟لب های اناریم را می  

شه گفتاینجا نمی - . 

کشدگذارد و تا روی چانه میسپس انگشتش را روی لبم می . 
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گذره؟الو سالم سید ماه عسل خوش می -  

 .خوبه یاسر جان چه خبر از حجره ها -

 .خبری نیست من اون پسره چسبیدیم به کار -

ادرتون به علیرضا گفته دیگه حساب کتاب های فروشگاهای شما رو برای حسابررسی راستی حاجی م

. گفته همه رو ببره ویال پیش خودشپیش من نیاره . 

آید: پس حاج خانم شمشیرش رو از رو بستهصدای پوزخند سید از آن طرف خط می . 

حاجی من نمیخوام اجازه بدم  گوید:یاسر میان گفتن حرفش دو دل است با این حال دل به دریا زده و می

ی مادری حق شما رو بخورهحاج خانم به بهونه . 
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اش حرف زدیم ما حتی پرد: محمدیاسر بس کن پسر یک بار دربارهمحمدیاسین با عتاب میان حرفش می

ی هزیون هاشمطمئن نیستیم اون حرف های شب آخری که خاتون بهم زد درست بوده تا نتیجه . 

ی خودم پشیمون بشمکاری نکن از گفته . 

دونماخه سید جان فقط حرف های اون شب خاتون با شما نیست که منم چیزایی می - . 

خواهد با جستجو در گذارد دلش نمیمحمدیاسین کالفه از بحث پیش آمده دستش را روی پیشانی می

 .حقیقت روی واقعی خیلی ها را ببیند

نمیاسر جان بذار این مدت سپری بشه پیگیری میک - . 

 .باشه سید جان من حرفی ندارم به زنداداش سالم برسون -

کندسپس گوشی را قطع می . 

نشیندی شیداست میوارد پذیرایی خانه شده و روی مبل جدیدی که متعلق به جهیزیه . 

محمدیاسین گفته بود چون خانه خاتون دور افتاده و در اندشت است و اسباب و اثاثیه تازه است بهتر 

نبودشان او به خانه بیاید تا دزد خانه را نزنداست در  . 

ی ناشناسی که چند هفته پیش پیامش داده و او جرئت نکرده بود زنگ روی کاناپه داز میکشد و شماره

گیردبزند را می . 

 .بعد از چند بوق قطع می کند و او فرصت میکند دوباره پیامش را بخواند

ی ارثیه پدری شما دارم لطفا باهام تماس بگیریدبارهسالم آقای محمودیان اطالعات زیادی در " " 

اش یعنی یاسر محمودیان فرزند یونس صدا نزده بود و حاال این پیام سالها بود کسی او را به نام واقعی

کردناشناس و محتوایش برای برهم ریختن افکارش کفایت می . 

کندمی زیر لب زمزمه : 

موال پدری-ا ! 

اندازدموبایل را روی میز میزند. و پوزخندی می  . 

 .پدری که ازش متنفر است و چشم دیدنش را ندارد

 .یونس محمودیان، مردی که وقتی در شکم مادرش بود رهایشان کرد

اید و بعد صدای قدم های کسیدر افکارش غوطه ور است که صدای در می  . 

کندو پریشان تعجب میکند با دیدن شیرین در راهرو آن هم با حالی آشفته در را باز می . 

کنی؟کار میآورد و با دیدنش جا میخورد: وای اینجا چیشیرین سرش را باال می  

 .این سوال منم هست -
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گوید: لرزد میشیرین که نسبت به یک ماه گذشته کمی الغر تر شده با صدایی که از شدت بغض می

 .بابام منو کتک زد

کند به اشک ریختنروع میسپس بغضش منفجر شده و با صدایی بلند ش . 

افتد: شیدا بهت کلید داده؟کشد و نگاهش به دسته کلید شیرین میمحمدیاسر نفسی از سر کالفگی می  

دهدمعصومانه سر تکان می . 

 .بیا تو -

خورمت، فعال شیطون رو فرستادم نون بگیره گوید: نترس بابا نمیشیرین مردد است، یاسر خونسرد می

 .نمیاد بین ما

رودگزد و با قدم هایی لرزان از پله های کم راهرو باال مییرین لب میش . 

اندای کف سالن پهن کردهجای آن فرش قدیمی یک فرش دراز آبی با مربع های نقره . 

ایست همین طور پروه که با یاالن های آبی خود و گل های فرش و مبل ها هم ترکیبی از آبی فیروزه

دلباز تر ساختهصورتی سالن را زیبا و  . 

 .یک بوفه از ظروف تزیینی و آینه شمعدانی بزرگ هم یک طرف سالن است

 .میز غذا خوری را هم کنار دیوار آشپزخانه گذاشته بودند

ی آبی هم مال من بود وگرنه شیدا زند و میگوید: من اینجا رو دیزاین کردم ها سلیقهشیرین لبخندی می

ای بوددنبال رنگ سیاه سرمه . 

ی یک بچه ایستد: پس بگو. گفتم شبیه مهد کودک شده سلیقهمیمحمدیاسر با پوزخند و دست به سینه

 .بوده
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گوید: چرا انقدر تلخی توکشد و با خشم میابرو در هم فرو می . 

یاسر از اینکه او را حرص داده خرسند میشود و با خیالی آسوده به آشپزخانه میرود و زیر کتری را 

گذاردروشن می . 

نشیندشود و روی مبل میوارد خانه می . 

 یاسر از  آشپزخانه صدایش میزند: چای میخوری یا قهوه؟
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 .چای سبز -

ت سالم شده بچه یک وقت برات ضرر نداشته گوید: تازه کلیهدهد و با تمسخر میابرویش را باال می

 باشه؟

مهمه؟ گوید: براتشیرین که دلش از جای دیگری پر است می  

اندازد: نچ ولی خب تو خواهر شیدایی شیدا هم زن داداش منیاطر با حالت تخسی سرش را باال می . 

 .حال بد او رو منم تاثیر میذاره

گیرد و تلوزیون را روشن میکندشیرین نگاه خشمگینش را از او می . 

گذاردیاسر با سینی چای سبز و قهوه پا به داخل هال می . 

دعوا کردی؟چی شد با پدرت  -  

گوید: از بس که آدم نفهمیهشیرین با حرص می . 

ی پدرت درست حرف بزن بچه زشته جلوی من بدشون رو بگیدرباره - . 

خسته شدم از دستش یاسر دائم اذیتم میکنم از بعد به هوش اومدنم به مامانم سپردن اجازه ندن هیچ  -

 .قرص و دم نوشی بخورم

ی به سرت زده افتادی فکر الغری آخه بگو مگه الغری و چاقی گفت چون مجرد موندامشب بهم می

 ربطی به تجرد داره؟

 .من دیگه نمیتونم اون خونه رو تحمل کنم، گفتم چند روز بیام اینجا نمیدونستم تو اینجایی؟

ندازیشیرین تو خیلی خوشبختی فقط مثل خر داری جفتک می - . 

د: من خرم؟ تو با من بودی؟چشمان شیرین از لحن و گستاخی یاسر درشت میشو  

دهد: دقیقا با تو بودم دیگه خانواده داری خیلیم دوستت دارن تو رو از شیدا یاسر با جدیت سر تکان می

که رفتی تو کما پدرت بخاطرت اومد بیمارستان ولی بخاطر شیدا نرفت هم بیشتر دوست دارن اون شب 

زای بیخود دعوا راه بندازبازداشتگاه اون وقت تو عین خر جفتک بندار و سر چی . 

کشی؟ دو بار به روت خندیدم یابو برداشتی؟ایستد: تو خجالت نمیکند و میشیرین دستانش را مشت می  

یازده سال ازت بزرگترم -مودب باش من ده - .  

 .آره همه که مشکالتشون مثل تو حاملگی دوست دختراشون نیست -

دونی زر زر نکنی چیزی که نمیدرباره - . 

ی خرابی شیدا میگفت زنداییت بخاطر دخترش بیرونت کرده از گم توی پسر هرزهچیه مگه دروغ می -

 .خونه چون هیزی
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شی یا جور کشد و بی اختیار دستش را باال میبرد: خفه میایستد و فریادی بلند مییاسر با خشم می

ی احمق گمشو بیرون از اینجادیگه جوابتو بدم دختره . 

خاتونه برام حرمت داره وگرنه بلد بودم تو رو خوب الل کنم یاینجا خونه . 

شود تند رفته استلرزد، خودش هم متوجه میی شیرین از بغض میچانه . 

شود، پدرش آن شب اعصابش را بهم ریخته بود و با حرف هایش اشک هایش از چشمانش جاری می

اسر ریخته بوداو را از خونه فراری داده بود و او تمام خشمش را بر سر ی . 

رود: آقا یاسر من... منچند قدم جلو می .... 

بنددشود و در را با شدت میدهد و از خانه خارج مییاسر دستش را به معنای برو بابا تکان می . 

کندنشیند و گریه میرود و با رفتن او روی زمین میشیرین تا پشت در می . 

شودصدای موبایل بلند می . 

ی شیدا مانده استگوید که خانهمادر جواب میدهد و با صدای بغض آلود میی با دیدن شماره . 

 

ترسید در میان کند، منصور آن شب خشمگین بود و میمادرش با خیالی نیمه آسوده گوشی را قطع می

 .خشم حرفی نا روا از دهنش در برود و شیرین را حساس کند

پرسد: کدوم گوری بود؟د و با دیدن همسرش میاندازمنصور برآشفته و نگران نگاهی به اتاق می ! 

ی شیدارفته خونه - . 

زندرود و سیگاری آتش میکند و به تراس میدهد و با اخم اتاق را ترک میسری تکان می . 

از بعد تماس محمود و حرف های پشت تلفن منصور با اعصابی بهم ریخته به شیرین پرخاش کرد و او 

 .را از خانه راند
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یک گوشه می نشیند و با نگرانی ساعت را نظاره می کند. با برگشت منصور به پذیرایی از جا برخاسته 

 .و به سراغش می رود

 !منصور محمود چی بهت گفته که از سر شب تا حاال مثل مرغ سر کنده شدی؟ -

  اتفاقی برای شهاب و مسعود افتاده شراکت شون بهم خورده؟
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وی کاناپه می نشیندسرش را تکان می دهد و ر . 

سال اختالف سنی داشتند 16شهاب و شیرین  . 

وقتی شیرین به دنیا آمد آنها سن و سال باالیی داشتند و نتوانسته بودند آن طور که باید از دخترشان 

 .مراقبت کنن

خوانداندازد و زیر لب سوره میای میبه دلش بدجور بد آمده است صدقه . 

 

خانه باغ درندشت در تاریکی فرو رفتهشب از نیمه گذشته است و  . 

اندازدسایه درختان حیاط روی دیوار اتاق افتاده است و صدای وزش باد ترس را به دل شیرین می . 

فرستدی شیدا لعنت میکشد و به خودش بابت  آمدن به خانهپتو را تا روی صورتش می . 

لوی چشمش ظاهر نشوددهد جخورد و قسمش میای برای روح خاتون میزیر لب فاتحه . 

 

زیر لب در حال ناسزا گویی به خودش است که صدای جیغ یک گربه و برخوردش به پنجره وحشتش 

کندرا دو چندان می . 

 

کردمای خدا غلط کردم بیجا کردم نباید با بابا لج می - . 

دارداز ترس به آشپزخانه می رود و یک چاقوی بزرگ بر می . 

بندداندازد و با دیدن تاریکی مطلق چشمانش را میمینگاهی دزدکی به حیاط  . 

 .بسم هللا الرحمن الرحیم. خدایا بهم رحم کن -

بنددرود چشمانش را از ترس میبا قدم های لرزان به سمت پذیرایی می . 

ی زنشو نداشتمی عمو هرچند حوصلهرفتم خونهکاش می - . 

 .وای خدا اینجا چقدر تاریکه

کندای سخت و سفت برخورد میخانه را روشن کند که با سر به سینهمیخواهد المپ های  . 

نشیند: هیس منم دخترای روی دهانش میکشد و همان لحظه دستان مردانهبی اختیار فریاد می . 

لرزدکند، هنوز بدنش از ترس میالی چشمش را باز می . 

ستاده استیاسر با نگاهی خندان ولی ابروهایی در هم و اخم آلود مقابلش ای . 

 چرا برگشتی؟ -
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گویداین را با ترس و لرزش می . 

گوید: جا گذاشته بودم پشت در آپارتمانم موندمیاسر دسته کلید هایش را باال آورده و می . 

 .ترسیدم -

اندای کم رو در روی هم ایستادهبا فاصله . 

بترسونمتفهمیدم، حقت بود بخاطر اون حرفای سر شبت تنبیهت کنم و حساب شده تر  - . 

گوید: غلط کردم. ببخشید نباید از حرفای  شیرین لجبازی را کنار گذاشته و با لحنی مظلومانه می

کردمت استفاده میخواهرم علیه . 

 .خوبه که فهمیدی -

کنمباید بگی خواهش می - . 

 .من اهل تعارف کردن نیستم -

شه برام آژانس بگیری؟می -  

بگوید، لطفا بمان قول میدهم قصد و نیتی سوء نداشته باشم بمان ی وجودش یاسر میخواهد با همه

 .بگذار این تنهایی تلخ و طاقت فرسای شبم بگذرد

بمان که نه یاسمینی هست برای درد و دل نه محمدیاسینی برای همراهی برادرانه نه خاتونی که دستان 

 .پیرش نوازگرم شود

تا اشتراک بگیرد رودبندد، به سمت تلفن خانه میاما لب فرو می . 

افتد و سریع برای پوشیدن لباس مناسب به اتاق پا تند شیرین هم تازه نگاهش به پیراهن بازش می

کندمی . 

کند که فضای خانه نیمه تاریک بودهباز خدا را شکر می . 

نگرد، ناشناس پیام داده بود و قرار مالقات اش میی گوشییاسر با دلی غم زده دوباره به صفحه

 .گذاشته بود

آورد آنها را در پذیرایی در آورده و جا گذاشتهشیرین با پیدا نکردن مانتو و شالش به یاد می . 

رود، یاسر درست کنار لباس هایش نشسته استبه آنجا می . 

رودکشد و به سمت مبل میی لق تاپش را باال میبا خجالت لقه . 

سرش را به مبل تکیه دادهیاسر بعد از درخواست ماشین چشمانش را بسته و   

شودشود تا به او بگوید از روی شالش بلند شود که در پذیرایی با کلید باز میشیرین خم می . 
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شود و نگاهش در نگاه متعجب سید قفلهمان لحظه چشمان یاسر باز می . 

بیندگردد و شیدا و محمدیاسین را جلوی در میبه عقب بر می . 

کشددهد ولی محمدیاسین با نگاهی جدی برایش خط و نشان میمیشیدا عادی سالم  . 

اندازدشیرین سریع عقب رفته و شالش را روی سرش می . 

اندازداش را روی دوش شیرین مییاسر هم به صورت غیر ارادی و تنها از روی عادت مانتوی پانچو  . 

گوید: اِ چه خوب اینجایید بچه هاشیدا با لبخند جلو رفته و می ! 

 .محمدیاسین ولی همان طور جدی و ناراحت ایستاده

اندازدشود و سرش را پایین مییاسر از نگاهش شرمنده می . 

رود: چه طور این موقع شب اومدی اینجا؟شیدا به طرف شیرین می  

دونستم آقا یاسر اینجاستشود: نمیشیرین متوجه جو سنگین حاکم می . 

هد، جذبه و جدیتش مخصوصا حاال که ابرو در هم کشیده روی دمحمدیاسین نفسش را سنگین بیرون می

 .همه تاثیر گذاشته است

ی راه هستیدایستد: آبجی جون من برم براتون چایی بریزم حتماً خستهبا نشستن شیدا شیرین می  . 

  راستی ماه عسل خوش گذشت؟

پرسد: چرا این موقع شب برگشتید؟یاسر می  

طعنه وگرنه در ته دلش بود بگوید: چی شد شبتون رو خراب کردیم؟ محمدیاسین نه اهل متلک بود نه ! 

ی خاتون ی خودم خونهصاف و پوس کنده حرفش را میزند: چرا شما دو تا نا محرم رو باید توی خونه

خونم باید با هم تنها ببینم؟که توش نماز می  

 

شود: محمدیاسین گناه دارنشیدا بهت زده می ! 

اندازد: درسته سید ببخشیدمییاسر سرش را پایین  . 

 .امشب انقدر بهم ریخته بودم نتونستم درست تصمیم بگیرم
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اندازد: چشم روی خیلی از جوونی کردن هات انداختم ولی خوب بدون محمدیاسین نگاهی جدی به او می

ای که براش حرمت قائلم هرکاری دلت خواست بکنیحق نداری تو خونه . 

کنید جناب کردید. شمام که شدید حاج خانم دارید قضاوت نا به جا می سید گفتم اشتباه برداشت -

 .بازپرس

ی گوشت کنایستد: یاسر حرف های امشبم رو آویزهخیزد، محمدیاسین هم میاز جایش بر می . 

خوای رو به دست بیاد و از گذشته ها فاصله برادرانه میگم اون چیزی که توی وجودت هست و می

 .بگیر

ت دیگه هم تا وقتی با خودت کنار نیومدی دور و بر ته بوده تموم شده بچسب به آینده هرچی تو گذش

 .اونی که میدونی نباش

 

گردد عقب: هر وقت تونستم از گناه اونایی که پدر و مادرم رو ازم گرفتن بگذرم چشم اون یاسر بر می

کنموقت به آینده فکر می . 

 

کندبا قدم هایی سنگین آنجا را ترک می . 

گوید: من سر درد دارم میرم محمدیاسین کمی از اینکه تند رفته خشمگین میشود و رو به شیدا می

 .بخوابم

 

کند: نیا خوبم فقط کمی خواهد دنبالش برود محمدیاسین اشاره میکند و میشیدا نگران نگاهش می

 .بخاطر رانندگی سر درد دارم به شیرین برس

 

آید و وقتی فقط شیدا را آنجا میبیند بغض نی چای به پذیرایی میبا رفتن محمدیاسین، شیرین با سی

کند: رفت؟می  

 آره اتفاقی افتاده بود؟ -

 .شیدا من یک کار بدی کردم -

 چی شده؟ -

ات نظر من با آقا یاسر جر و بحثم شد، یهو از زبونم در رفت گفتم تو هیزی و به خواهر خونده -

 .داشتی

خانم بوده ولی من تو عصبانیت عقلم کم شد و خواستم صور اشتباهه حاجدونم تو گفته بودی این تمی

 .یجوری ضایعش کنم
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 .خیلی بد شد وقت نکردم ازش عذر خواهی کنم

گه عروسمون کنه و میی منم بد فکر میشیرین آخه این چه کاری بود کردی؟ حاال اون درباره -

 .خبرچینه

کنمزنگ میزنم و ازش عذرخواهی میشکند: ببخشید آبجی. به خدا فردا بغضش می . 

دهد: حاال غصه نخور این چایی رو تا یخ نکرده بیار بخورم سرم شیدا شقیقه هایش را ماساژ می

ن پسر به گردنمون حق داره تا حاال کنه. فردا حتما بهش پیام بده معذرت خواهی کن ایبدجوری درد می

 چند بار کمکمون کرده

چقدر پررنگهگذارد: سینی را مقابلش می . 

 .تو همیشه پر رنگ میخوردی آقا یاسین کمرنگ -

گیرمدارد: حاال کافئین برام خوب نیست تپش قلب میاستکان کمرنگ را بر می . 

اندازد: آهان خب مال یاسین رو بخور منم جاش دو تا شیرین که فکرش مشغول است، ابرو باال می

خومفنجون می . 

جر و بحثم شدراستی بهت نگفتم امشب با بابا  . 

 نه سر چی؟ -

بیخودی بهم گیر داد، اعصابش از جای دیگه خراب بود به من گیر داد و بحث رو کش داد تا آخرش  -

 .با یک سیلی تموم شد

 وا بابا و این کارا؟ -

دونم چرا از سر شب تو لک بود بعدم به من گیر سه پیچ داداهوم نمی - . 

  شاید باز شهاب خرابکاری کرده؟ -

ای که ای که داشت رو با مسعود شریک شده، در واقع بابا و عمو اون مغازهنه بابا شهاب ته سرمایه -

خوان فروشگاه قرار بود با هم شراکتی بزنن رو دادن شهاب و مسعود اونام یک سری وسیله ریختن می

 .بزنن

 .چه خوب خدا کنه این بار شکست نخورن -
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نشیندپشت میز می . 
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اش خبر دارد و در گذشته ها داد و میگفت از ارثیه پدریاش پیام میاشناس مدتها بود به گوشیمردی ن

است که باید او را در جریان بگذارد راز هایی نهفته . 

 .آن قدر استرس و هیجان برای آن دیدار دارد که توجهی به زمان آمدنش نکرده بود

نشیندکه مدتها بود انتظار دیدارش را داشت می دهد و منتظر آمدن فرد ناشناسیاسپرسو سفارش می . 

ای مرد قد بلند سیاه پوشی مقابلش میکایستد، یک پیراهن آستین کوتاه مشکی پوشیده با شلوار پارچه

 .هم رنگش

کند: یونسبا بهت زمزمه می . 

اش هم حتی با وجود آن ته ریش پر، موهای جوگندمی و آن چروک های ریز کنار چشمان مشکی

توانست به خوبی او را بشناسدمی . 

شودی او جست و جو کند متوجه نگاه آشنایش میبیشتر از آنکه شباهتش به خودش را در چهره . 

ی نافذ با دو گوی مشکی و عمیقشبیه سید بود، همان نگاه پر جذبه . 

 اش شده است ولیگفت او شبیه مادرشان شیرین و اندکی شبیه دایی محمدعلیخاتون همیشه می

 .هیچگاه اسم او را به میان نیاورده بود

 

ای که بعد از به خاک سپردنش همه او را ش بود، درست مثل مردهاو فراموش شده ترین انسان زندگی

کردند و حاال آن مرده زنده شده و مقابلش ایستاده استفراموش می . 

کردم منو بشناسی پسرمفکر نمی - . 

خودش استصدای لعنتی او زیادی شبیه صدای   . 

سال  روز  ۳۰ی شناسمت اندازهگوید: خوب میکند و با دندان های چفت شده میدستانش را مشت می

بودی و نبودیو شبی که باید کنارم می . 

ی نا خلف حاج صادقشناسمت یونس محمودیان پسر حاج کاظم برادر زادهخوب می . 

کنمنمی گندی که به زندگی من و مادرم زدی رو هیچ وقت فراموش  ... 

کردم جرئت کنی برگردی و بخوای من و ببینیفکر نمی . 

ساله بودی تا قبل از اون اطالعی  ۶ی اولین بار که درخواست مالقات باهات رو دادم یک پسر بچه -

ایاز حضورت نداشتم و کسی بهم نگفته بود زنده .... 

 .دایی سید ممدلی تو رو آورد برای دیدنم

اولین بار که منو با لباس زندانی و اون هیکل و هیبت دیدی ازم ترسیدی زند:پوزخندی تلخ می .. 

 .انقدر گریه کردی که ممدلی تو رو با خودش نیاورده برد
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برد: حق داشتم بترسم چون قاتل مادرم رو دیده بودمایستد و کمی صدایش را باال میبا خشم می . 

 .من مادرت رو نکشتم، خودمم قربانی بودم -

سال متواریه؟ ۶قربانی کدوم  -  

 .بشین و همه چیز رو درست بشنو نه نصفه نیمه -

 .حرفی بین من و تو نیست یونس خان -

شود: بخاطر محمدیاسین صبر کن و بشنومیخواهد برود که دستانش اسیر دست پدرش می . 

کندشنیدن اسم محمدیاسین پای رفتنش را سست می . 

مه چیز رو بگوگوید: بگو هنشیند و با کالفگی میمی . 
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 .قبل گفتن میخوام ازت قول بگیرم تا آخر پای حرف های پدرت بمونی و بلند نشی -

گویدبا لحنی بی ادبانه می : 

 بگو -

وقتی خیلی بچه بودم پدرم از دنیا رفت، پدرم تو روستا چند هکتار زمین و اراضی داشت و یک حجره -

 .تو بازارچه

سرپرست شدیم، مادرمون هم سر سال نشده شوهر کرد و ما رو گذاشت به بعد مرگش من و مونس بی 

 .امان خدا و رفت

، کسی نبود از اموال من دو تا طفل یتیم نگهداری کنه جز عموم حاج سالم ۵سالش بود من  ۱۵مونس 

 ...صادق محمودیان

پارچه های ی کوچیک موروثی ما رو با طاقه ای تو تجارت نداشت همون حجرهعمو که سر رشته

 .خانواده حسینی پر کرد و زمین های پدری رو به امون خدا رها

کردی ما در میاورد بینمون تقسیم میماه به ماه هم هرچی از حجره . 

سال گذشت و من و مونس بزرگ شدیم ۱۰تا اینکه  . 

ی حسینی شد و نصف اون حجره رو عمو فروخت و براش جهزیه کردمونس عروس خانواده . 

شد سهم االرث من اما بهم ندادشی پول هم میدیگهنصف  . 

ترسید اون همه پول رو بسپاره دستممن پسر شر و شیطونی بودم و عمو می . 
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بخشهاالرثم رو میبرای همین شرط گذاشته بود هر وقت آدم شد و زن گرفتم بهم سهم . 

دنبال شیطنت بودم ولی وقتی جنبید و سرت رو درد نمیارم پسرم. من پسر اهلی نبودم سر و گوشم می 

 .شرط عمو رو شنفتم افتادم دنبال ازدواج و زن

انقدر به آبجی مونسم که اون وقتا محمدیاسین رو حامله بود اصرار کردم که نهایتا قبول کرد برام بیاد 

 .خواستگاری شیرین

به ابروش  اولش بخاطر شرط عمو بود اما کم کم طوری عاشق شیرین عسلم شدم که اجازه ندادم خم

 .بیوفته

ی زندگی مونمن و شیرین عقد کردیم و اون حجره شد پشت قباله . 

چقدر اون روزا خوشحال بودم و خوشبخت اما حیف و صد حیف که به کفتار صفتی به اسم احسان فتاح 

 .اعتماد کردم

 .باهاش شریک شدم تا توی زمین هایی که سهم االرث پدریم بود ساخت و ساز کنیم

عتماد کردم و شروع کردیم به ساخت و ساز توی اون زمین هامن بهش ا ...  

 .اما جواب اعتمادم شد آشوب و عذاب تو زندگیم

 

. یاد ناله نفرین های خاتون توجه یاسر با شنیدن اسم حاج فتاح به صحبت های پدرش جلب میشود

استافتد و اینکه تا سالها گمان می کرد پدرش هم با مادرش از دنیا رفته می . 

 !حاج فتاح کجای این ماجرا ایستاده؟ -

کندکشد و با خشم دندانش را مشت میآهی می . 

کرد زمین های موروثی من سهم زنش زکیه است. وقتی فهمید حاج صادق از خودش فتاح خیال می -

ی منه برام دسیسه چیدهیچ ملک و امالکی نداره و اون زمین ها ارثیه . 

ن ها هم متوجه حسادت های فتاح و زنش به زندگی و خوشبختی خودم و هرچند قبل اون ماجرای زمی

کردم، از دوست و شیریکم اینجوری نارو بخورمشیرین شده بودم ولی فکرش رو هم نمی . 

تو اون روزای شلوغی جنگ برام پاپوش درست کرد که من تو احتکار و هم دستی با منافق ها نقش  

 .دارم

دونست بی گناهم تونستم فرار کنممن با کمک ممدلی که میکمیته افتاده بود دنبالم و  . 

یک مدت توی کوهای لب مرزی متواری بودم تا اینکه بهم خبر رسید شیرین زایمان کرده و سخت 

 .بیمار شده

 .نبود من و فشار روحی و روانی که روش بود سخت مریضش کرده بود
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گرفتمی دیدنش رو میبدجور دلتنگش بودم، بهونه . 

وقتا داییت هم جبهه بود و کسی نبود تا دستم بهش بند باشه و ازش کمک بخوام برای دیدن زنم اون . 

 .ناچاراً از محمدیاسین خان پدر بزرگت خواستم شیرین رو برای دیدنم بیاره توی شهر لب مرزی

کرد ولی اصرار من و خودش بود باعث شد محمدیاسین خان قبول کنهاولش قبول نمی . 

ربان و زیبای من با سادگی ماجرای آمدنش رو به گوش اون دو افریطه یعنی زکیه و مرضیه شیرین مه

 .رسوند و اون ها هم به گوش حاجی فتاح رسوندن

 .توی روستای کوهستانی لب یک رودخونه قرار مالقات گذاشتیم

 .شیرین بخاطر شیردهی و بیماری زرد و رنگ و رو پریده شده بود

به دری حالی بدتر از اون داشتممن بخاطر فرار و در  . 

اون روز نحس آخرین دیدار من و شیرین بود اون روز من شیرین رو در آغوش گرفته بودم و دلم 

خواست یک لحظه رهاش کنمنمی  . 

 .همون روز و لحظه قصد کرده بودم تو و مادرت رو هم با خودم ببرم

ز راه رسیدناما قبل از اینکه تصمیمم رو عملی کنم، مامورای مرزی ا . 
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نگردیاسر بهت زده و با حب و بغض به پدری که از حضورش خبر دارد ولی همیشه در سایه بود می . 

شود: مامو ها از راه رسیدن وعضالتش منقبض از خشم می ... 

خواست از من دفاع کنه و اجازه نده منو با خودشون ببرنشیرین می - . 

ن کوهستان یک رودخونه بودتوی کوهستان بودیم و انتهای او . 

با مامور ها درگیر شدیم. قصد داشتم خودم رو بندازم تو رودخونه  و یک مامور تفنگش رو بهم نشونه 

 .گرفت

شیرین دست اون رو گرفت تا نذاره منو با گلوله بزنن که مامور هلش داد عقب و اون با شدت به یک 

خالی شدن سنگی که بهش برخورد کرده بود پرت صخره برخورد کرد و بخاطر سست بودن سنگ ها و 

 .شد توی دره

 .اون لحظه تنها واکنش غیر ارادی من انداختن خودم توی رود بود چرا که حکم تیر من اومده بود
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شود، رگ و پی یاسر چنان باد کرده که گویی هر لحظه امکان سکوت خفقان آوری حاکم بر فضا می

 .دارد سکته بکند

ود، تازه تو رو به دنیا آورده بود و بدن ضعیفی داشت از طرفی فکر میکرد منم از دره مادرت بیمار ب -

 .پرت شدم و مردم

این ها رو دایی خدا بیامرزت گفت برام که مادرت نتونست دوام بیاره و از دنیا رفت و تو موندی بی 

اشتمادر تویی که وزن موقع تولدت انقدر کم بود که کسی امید به زنده موندنت ند . 

 

ی جاری شدن اشک هایش را یاسر نمیتواند مانع بغضش شود و غرور احمقانه را کنار گذاشته اجازه

دهدمی . 

کشدبار دیگر خشم در وجودش شعله می . 

ی فرش راه دهد: فتاح تو اون زمین های غصبی کارگاه فرش بافی و بعده ها کارخونهپدرش ادامه می

د به شوهرش و پسرا و نمیدونم چجوری مرضی با دوز و کلک ی سهم مونس هم رسیانداخت و حجره

 .اون حجره رو مال خودش کرد

من بعدا از خاتون شنیدم، که مرضیه سر عذاب وجدان مرگ شیرین و جا باز کردن تو دل حاجی 

کنهگیره و به خیالش اشتباهاتش رو جبران میسرپرستی تو رو به عهده می . 

 چی شد دستگیر شدی؟ -

کردمل توی روستای لب مرزی ُکرد نشین مخفیانه زندگی میمن شش سا . 

 .اونجا عاشق شدم و ازدواج کردم، البته سخت گذشت تا با مرگ شیرین کنار بیام و بتونم عاشق بشم

 برای همین بی خیال پسر بدبختت شدی و رفت دنبال عشق و زندگی خودت؟ -

ی سال بعد وقتی فهمیدم تو سالمی اومدم دنبالت اما تو منو نخواستی، تو چنان دلبسته ۶نه پسر من  -

 .داییت و خاتون بودی که من برات یک غریبه بودم

من حتی دو سال زندان رفتم تا بیگناهیم رو به اثبات برسونم و تو رو با خودم ببرم ولی نشد نخواستی 

 .با من بیای

میومدم به دیدنت ولی رفتار سرد تو و گوشه گیری هات منو دلسرد کرد بعده ها هم هر عید به ایران . 

 .هر چند پشیمونم که خودم رو از داشتن نعمتی مثل تو محروم کردم

فهمیدم درد پسرم چیه که از پدرش گریزان شده ولی مثل کبک سرم رو کردم تو برف و ازت من باید می

 .دور تر شدم

ی؟ زمین های موروثی و اون کارخونهچرا دنبال کار فتاح رو نگرفت - . 

 .برگردوندن اون زمین ها سخته ولی غیر ممکن نیست -
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 .خدا رو شکر پدرم قبل مرگش اون زمین ها رو سند دار کرده بود و سند ها دست منه

هاممطابق قانون نصف اون زمین ها متعلق به مونس و بچه هاشه نصف دیگرش من و بچه . 

کرد؟آید، بچه از چه کسی صحبت میمیسر یاسر با تعجب باال  ! 

گوید: ژینا دخترمزند و مییونس لبخندی تلخ می . 

دهدعکسش را از توی گوشی خارج کرده نشان یاسر می . 

کرده پدرش یک کند، یعنی در تمام سالهایی که او در تنهایی زندگی مییاسر با حب و بغض نگاهش می

 !خانواده داشته؟

اال اومدی اینجا چیکار؟پس درست حدس زدم، ح - ! 
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گیرد: یاسر جان اومدم جبران کنم عزیزم، من حقی برای ی پسرش را در دست مییونس دستان یخ زده

ی پدرش ندارهژینا نمیخوام اون خودش داره یک خانم وکیل موفق میشه و نیازی به ارثیه . 

محروم باشه تونستم تحمل کنم پسرم تو شهر خودش و از حق خودشولی نمی . 

خوام اجازه بدم پسرم هم از اون نامرد زخم بخورهمدتیه زیر نظرت دارم و شنیدم چی بهت گذشته نمی . 

کنید؟االن کجا زندگی می - ! 

شه برگشتیمسالی می ۵یک مدت طوالنی فرانسه بودیم ولی  - . 

ی یک پسر عالقه دهد، حسش به پدرش خنثی است نه نفرت گذشته را دارد و نه عشق وسر تکان می

کشد تنها یک چیز است، انتقامبه پدر را اما چیزی که درون وجودش شعله می . 

شود پر از راه که گاهی بی سر انجام استسرش مانند یک هزارتوی پر از نقشه می . 

گرفت و بعد تکلیف آن زمین ها را شکست عزیزش را میشد، کمرش را میباید به فتاح نزدیک می

کردمشخص می . 

ی خودم و همسرم کژال؟ی زیادیه امروز برای شام دعوتت کنم به خونهخواسته - . 

دهد: خیلی خیلی دلتنگ محمدیاسین هستمسپس با چشمانی ذوق زده ادامه می . 

 محمدحسینم حتما پیرمردی شده برای خود؟
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سالم بود ۱۲ -۱۱اون وقت که به دنیا اومد من حدودا  . 

نیستم، سید هم جدیداً ازدواج کرده نمیتونم از جانبش حرفی بزنممن اهل شب نشینی و شام  - . 

گویدگویی پاسخ رد یاسر را نشنیده باشد با لبخندی تلخ می : 

گفتم ممدلی خیلی با هم عیاق بودیم با اینکه ازم بزرگتر بود، حکم برادر و رفیقم رو من به داییت می -

 .داشت

بیام دیدنش اما ترسیدمخدا بیامرزه خاتون رو خیلی میخواستم  . 

کشیدم تو چشم های پیرزن نگاه کنم و بگم ازدواج کردم و زن و زندگی خودم رو میدونی من خجالت می

 .دارم در حالی که دخترش زیر خروارها خاک خوابیده

ای کشته میشدم و شدم و یا با گلولهاگه فداکاری شیرین نبود حتماً منم اسیر مامور های مرزی می

نستم ثابت کنم بی گناهمتونمی . 

شود، با یاد مادری که حسرت دیدنش را دارد و تنها تصویری محو از او در پستوی چشمان یاسر تر می

 .ذهنش باقی مانده

 .خیلی دلم میخواد بچه های مونس رو ببینم -

 ...محمدیاسین و محمدحسین تنها یادگار های آبجی مونس مرحومم شدن، تو هم تنها یادگار شیرینم

 .باید با سید صحبت کنم راستش من هنوز باورم نمیشه -

 !میخوای با هم قدم بزنیم؟ -

 .االن فقط میخوام تنها باشم یونس خان -

کنم محمدیاسین رو حتماً به دیدنم بیار دهد: آدرس خونم رو برات پیامک میکشد و سر تکان میآهی می

 .مشتاق دیدارشم

ی خروج از کافه در دلش او را نیز کند. لحظهپدرش را ترک میایستد و با مکث یاسر بی صدا می

کنداش محکم میساله ۳۰بخاطر تنهایی  . 
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  شیدا بدون صبحونه نمیری بیرون -

کندام را مرتب مییک ساندویچ به دستم داده و مقنعه . 

ی دارم تاکید کردم من با رئیس اون درمانگاه تامین اجتماعی که قراره توش دوره بگذرونی آشنای -

 .مراقبت باشن
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شینی و بیمار بقیه کارای خطرناک نمیری ها فقط یک گوشه می برای عکس برداری و رادیولوژی و

کشیکنی و نهایتا دندون میویزیت می . 

 

دمباشه نگران نباش عزیزم گفتم که با احتیاط کارا رو انجام می - . 

 

خطر مگه میشه نگران نبود؟ داری میری تو دل - . 

 

محمدیاسین جان من فقط قراره دندون بکشم و کمک دست یک دندون پزشک بیاستم و ازش کار یاد  -

 .بگیرم، این کارا هیچ کدوم خطری نداره

کنههمین رفت و آمد آدم رو نگران می - . 

 

رومبوسم و با آرامش بیرون میی زبرش را میبعد خوردن لقمه گونه . 

 

خونه باغ زندگی کنم بسیار خرسندم از اینکه مجبور نیستم توی . 

 .این خانه باغ را دوست داشتم برایم یادآورد بهترین خاطرات را به ارمغاک آورده بود

  

ماه در بیمارستان تامین اجتماعی کار کنم، خوشبختانه رییس بیمارستان از  ۱۸قرار بود برای مدت 

کمی راحت ترام آشنایان محمدیاسین بود و خیالم را بابت شرایط کاری . 

 

شوم با دیدن صف شلوغی از بیماران که اکثرا با لباس محلی یا لهجه وارد محیط بیمارستان که می

ار شومام  و از همین حاال باید دست به کشوم وارد محیط شلوغ و پر کاری شده بودند متوجه می . 

 

تقیم عمل جراحی انجام دهم به عنوان یک داندان پزشکی که در دوره کارآموزی است اجازه نداشتم مس

شد به معاینه از بیماران تحت نظر پزشک اصلیو فعال کارم محدود می . 

شد که باید درنش شرکت یک سری کالس زبان انگلیسی و مقاله نویسی و مشاوره هم برگزار می

کردممی . 
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ا بی حوصلگی از کنم و کفش هایم را ببعد از ظهر است، با خستگی الی در را باز می ۲ساعت تقریبا 

دهمکنم و یک گوشه هل میپایم می . 

شوم بوی خوش شله زرد و گالب همه جا را گرفتهوارد خانه می . 

شوم نمیتواند کار محمد دهم. با یک حساب سر انگشتی متوجه میابروهایم را از شدت تعجب باال می

 .یاسین باشد چرا که او هم باید همین ساعت ها به خانه برسد

رودحس بوی زعفران و گالبش  مالش می دلم از . 

زنم. دستانم هنوز کثیف هستند و لباس شوم و با دیدن اجاق بزرگ لب گاز لبخند میوارد آشپزخانه می

 .های بیرون را به تن دارم

ی خوردن یک کاسه شعله زرد مقاومت کنمتوانم در برابر وسوسهاما نمی . 

پردزعفرانش فکر میکنم هوش از سرم می وقتی به طعم لطیف برنج شیرین و گالب و . 

شود: اینجا چه خبر بود؟با دیدن سینک تمیز و ظروف شسته شده تعجبم دو چندان می ! 

ی تمیزی که در این یک هفته زندگی مشترک دارم و در حین ریختن شله به آشپزخانهیک کاسه بر می

نگرممان شبیه بازار شام شده بود می . 

 

کشدشود و قامت بلند نجمه مقابلم قد میخلوت باز می همان لحظه در حیاط . 

شد ندیده بودمششوم، سه ماهی میبا دیدنش ذوق زده می . 

 سالم نجمه جون خوبی عزیزم؟ -
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 سالم خانم خوشگلم خوبی دخترم؟ -

 !نجمه جون این مدت کجا بودی؟ -

 .در حین گفتن این حرف یک قاشق از شعله خوردم

برگشته بودم روستا فکر میکردم سید این خونه رو بفروشه ولی پریشب زنگ زدن و گفتن این مدت  -

ری به کمک من احتیاج داریبرای کمک کردن به شما بیام اینجا گفتن شما سر کار می . 
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 .منم امروز به نیت خاتون شعله پختم تا پخشش کنم

اسیآید و صدا زدن های محمدیهمان لحظه صدای بر هم خوردن در می . 

 شیدا کجایی ؟ -

 .ما اینجاییم تو آشپزخونه  -

 

زند: سالم شیدا جان. اومدی نجمه خانمگذارد و با دیدن ما لبخندی میپا به آشپزخانه می  . 

 .نجمه با مهربانی محمدیاسین را نگریست: سالم سید شیداخانم اومده اول کاری رفته سر قابلمه نذری

کنداندازد و به سمتم پا تند میدستم میی خوش رنگ در نگاهی به من کاسه  . 

 .شیدا نخور شعله زرد رو -

اندازدنجمه نگاهی متعجب به او می . 

است که؟ پرسم: چرا خیلی خوشمزهمن هم که ابتدا متوجه ماجرا نیستم می ! 

 

گوید: برای شما خوب نیستگیرد و میکاسه را با حرص می . 

چینم: خب من برم افتد و لب ورمیخانم و نگاه پر معنایش می همان لحظه نگاهم به چشمان خندان نجمه

 .لباسام رو تعویض کنم

گوید: مراقب باش از پله ها نیافتیموقع رفتن محمدیاسین می . 

شنوم: سید خانم بارداره؟صدای آرام نجمه را می ! 

کندمانم جوابش را بشنوم همین حساسیت هایش عاقبت دستمان را رو میمنتظر نمی . 

هرچند بنظر من اتفاق بدی نیست، من و محمدیاسین محرم بودیم و تنها بدی ماجرا این است که در این 

ی کوچکمدت به جای شناخت یک دیگر باید منتظر آمدن فرزندمان باشیم. همین مهمان ناخوانده . 

 

کردند تا عصر و پخش شدن تک تک کاسه شعله زرد هایی که یاسر و ستاره میان همسایه ها پخش می

رومبه پذیرایی نمی . 

 

زندستاره دختر خاتون صمیمیت خاصی با سید و یاسر دارد و آن ها را عمو صدا می . 

ی محمدیاسین دور هم جمع ی اعضای خانوادهعصر همان روز هم بعد پخش شدن شعله زرد ها همه

شوندمی . 
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ها در طول یک هفته زندگی  بافت سنتی خانواده و محبوبیت محمدیاسین باعث شده است این دورهمی

 .مشترکمان به بیش از حد نرمال برسد

ای به برادرشان دارندمخصوصا توسط یاسمین و یاسر که وابستگی ویژه . 

 

کنم باید در کنار تفاوت عقاید به این تفاوت فرهنگی هم عادت کنمفکر می . 

رفتیم که این رفت و آمد شهاب میی مثال من و شیرین سر جمع ماهی یک بار با دعوت ریحانه به خانه

 .بعد جدایی من و رامین به حداقل رسیده بود

گذاشتیمبردیم و بدون اجازه پا به اتاقش نمیی ریحانه هرگز دست به یخچال او نمییا اینکه در خانه . 

د ای با من دارنکند، یاسمین و دختران محمدحسین خان روابط صمیمانهولی در اینجا همه چیز فرق می

کنند که زنند و جوری رفتار میپزند، دست به یخچال و ظرف ها میخودشان در آشپزخانه نهار می

 .گویی منم مثل یکی از دختر های این خانواده هستم نه عروس عمو و برادرشان

تحمل این رفتار ها چون از جانب کسانی است که قصد محبت و دوستی دارند نه دخالت و فضولی زیاد 

شودو کم کم برایم عادی می سخت نیست . 

 

گوید: عمو گفت شب زنگ بزنم سپهرم بیاد. آید که خطاب به زهره میصدای زهرا از پایین راهرو می

 بنظرت بگم بهش؟

اندازد: نمیدونم واال شاید مامان ناراحت بشهزهره شانه باال می . 

 .باالخره که چی من و سپهر باید یکم با هم آشنا بشیم -

روم، دیدن سپهر برایم کمی استرس زا استپایین می از پله ها . 

شد من ی پدر بزرگ حساب میی عمو بودم، البته آن روز ها خانهدر دوران نوجوانی که من ساکن خانه

ای که از کردیم، شیطنت و دوستی بی قیدانهو سپهر که درست همسن هم بودیم با هم شیطنت زیاد می

دانمت اما از دید اعضای این خانواده را نمیی من موردی نداشدید خانواده . 
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اندرسد دختر ها خودشان غذا را پخته و سفره را چیدهوقت شام می . 

 .مرغ و فسنجان و البته برای من سوپ شیر و قارچ هم پخته بودند
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ای رنگا رنگ خواست شام را خودم تهیه کنم مثال پنه آلفردو و ساندویچ اولویه کنار ژله هخیلی دلم می

دهدولی خستگی و شلوغی آشپزخانه اجازه نمی ... 

رسد و متعاقب آن چشمان پر شیطنت سپهر پسر صدای سالم و احوالپرسی مردانه ای به گوشم می

گوید: به به ببین کی دایی بلند میبیند و با صی مسعود است که مرا از آن طرف پذیرایی میخاله

طوری شیدا خله اینجاست دختر شیطون فامیل. چه . 

شودسکوت در جمع حاکم می . 

کندنگاه جدی محمدیاسین و کمی دلخور زهرا بین ما چرخش می . 

کردم من و سپهر تنها دو امان از تفاوت فرهنگی، حاال من چه طور به تک تک این جماعت حالی می

 دوست اجتماعی صمیمی هستیم؟

تودهم: ممنون خوبی با لبخندی مصنوعی جوابش را می . 

گوید: مگه میشه خوب نباشی بال گرفته همیشه تو همه چیز خوش آید و میسپهر با شیطنت جلو می

 شانسی از اون رتبه دو رقمی کنکورت بگیر تا ازدواج با حاجی

هزار  ایشون شدن  ۹۰ام شد کند: من و شیدا با هم کنکور دادیم من رتبهسپس با خنده رو به یاسر می

حاجی چقدر من سر این دختر کتک زدفکرش رو نمیکنی  ۹۸ . 

گوید: اوه پس همه عمرت با شیدا قیاس شدی خجالت بکش دختر لیال خانم خندد و مییاسر هم بلند می

 .شده فالن تو شدی فالن

خندد: اره من و شیدا خیلی با هم عیاق بودیمسپهر هم می . 

افتتد و با صدایی آرام و زیر لب و میزند، سپهر تازه نگاهش به ازهرا با نگاهی متعجب به ما زل می

گوید: احوال زهرا خانم ما چه طوره؟می  

گوید: خوبم آقا سپهرزهرا با صورتی سرخ و خجالت زده می . 

ی تن هم نیستنددر همان نگاه اول متوجه میشوم این دو وصله  . 

ای هست و سپهر پسری هفت خطزهرا زیادی خجالتی و دختر صاف و ساده . 

ی تار مو های سرش دوست دختر داشته و  کل دانشگاه آزاد نامرد و بد ذات باشد ولی اندازه نه اینکه

 .با پسر متمول حاج طهماسب َسر و ِسر داشتند

حاال چرا اکرم خانم به این نتیجه رسیده برای پسر شر و شورش همسری همچون زهرا انتخاب کند خدا 

داندمی . 

گیردایستد و دستش را میی زهرا میبیند شانه به شانهمی سپهر که چشم محمدحسین خان را دور . 

شود ولی من زیر چشمی نگاهم به رنگ و وارنگ شدن حواس یاسر پرت صحبت با ستاره می

 .زهراست
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امای جذب پوشیدهکند، یک تونیک سرمههمان لحظه دست محمدیاسین روی شانه ام را لمس می  

هو موهایم از پشت شالم بیرون ریخت  . 

 .شیدا جان میشه همراهم بیای -

اندازدسپهر لبخند زنان ابرو باال می . 

 .با سرعت به همراه محمدیاسین میروم تا از زیر نگاه پر معنای بعضی از آدم های آنجا دور بمانم
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 وارد اتاق مشترکمان شدیم. محمدیاسین گفت: شیدا جان این چه سر و وضعیه؟

ی و دامن کوتاه مشکی که روی زانو و جوراب های راه راهی که تا زیر زانو انگاهی به تونیک سرمه

اندازمهایم امتداد داشت می  

 ...چیه مگه؟ خوبه که جوراب و تونیک پوشیدم -

ای جوراب راه راهی پوشیدی زشته جلوی برادرم ایناآخه مگه تو بچه - . 

عقایدمان استگزم تا پرخاش نکنم، این تازه شروع اختالف لب می . 

کنم. چه اشکالی داره مگه جوراب هام خیلی خوشگلن کهمن این طور فکر نمی - . 

اندازمی قدی اتاق به خودم میگوید و من نگاهی در آینهمحمدیاسین نچی می . 

بینمایرادر در لباس هایم نمی . 

 بخاطر چی ناراحتی؟ -

زندنشیند و دستانش را زیر چانه میروی تخت می . 

ن پسره سپهر انقدر بهت نزدیک نیست که تو جمع تو رو خل صدا بزنهاو - . 

گزم، پس حدسم درست استلب می . 

دونی االن که من و تو زیر یک سقفیم برای گفتن این حرف ها دیره؟محمدیاسین می -  

من و تو یک دنیا تفاوت فرهنگی داشتیم، وقتی من ازش حرف زدم تو گفتی اعتقادات هر کسی شخصیه 

ی دقیقاً منظورم یک همچین روزی بودول . 
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 .من و سپهر خیلی با هم دوست بودیم، مریم و شوهرش فرهادم بعدا یه اکیپ مون اومدن

 .مسعود گوشت تلخ بود برای همین از اول صمیمیتی باهاش نداشتیم

 ولی ما دوتا کلی سفره شمال و تفریح و کافه گردی و رستوران با هم رفتیم همیشه سر به سر هم

گرفتنگذاشتیم. خانواده هامون هم با وجود اون عقاید و نگرش ایرادی بهمون نمیمی . 

شه یک شبه به خاطر طرز فکر آدم های بیرون منکر دوستیمون بشم و تظاهر کنم باهاش آشنایی نمی

 .ندارم

 

 

و راه راه کند: با این جورابای بلند کشد، سپس دوباره نگاهم میمحمدیاسین نفسی عمیق و کشدار می

 .خیلی با نمکی. شبیه دختر بچه ها می شی

 

ریزم: اونی که اعصابت رو بهم اش را بهم مینشینم، موهای صاف شانه شدهخندم و کنارش میمی

خواد اینجوری ببینمتریخته و ذهنت رو درگیر کرده انقدر برام اهمیت نداره، دلم نمی . 

د: شیدا من تا حاال روی هیچ کسی انقدر حس مالکیت و کنگیرد و مرا به آغوشش دعوت میدستم را می

 .حساسیت نداشتم که روی تو دارم

 

 .این حساسیت رو بذار پای حسادت و عشقم بهت نه پای تفاوت عقیده و فرهنگ

کنی ای تو فامیلتون سر شوخی رو باز میدونم تو بی قصد و نیت با سپهر، یاسر یا هر پسر دیگهمن می

کنمادت میولی به همونم حس . 

 

تونم نسبت به صمیمیت تو بی تفاوت باشم. این خنده های با نمک و تیپ و شاید احمقانه باشه ولی نمی

فهمی؟هات فقط باید مال من باشه سهم من باشه میی دختر بچهقیافه  

 

بوسدام را میدهم و او روی پیشانیسر تکان می . 

 

نشینم این طور خیالش راحت تر خستگی کنار محمدیاسین میی ی پایین به بهانهبعد رفتن به طبقه

ی من با هم صمیمی و راحت باشیدشود و هم به بقیه مهمانان می فهمانم در خانهمی . 
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گذارد، ابتدا متوجه زینب خانم آن شب نیامده است و نجمه هم به هیچ وجه پا به درون پذیرایی نمی

فهمم علت این پنهان شدن نجمه خانم چه ن و دخترانش میشوم تا بعد رفتن محمدحسین خاعلتش نمی

 .بوده

 

سال دارد ۲۲ساله است و دخترش ستاره  ۴۰نجمه خانم زنی  . 

قد بلند و خوش اندام است با چشمانی عمیق و غمگین، کنار چشمانش پر از چین خوردگی هایی است 

 .که نشان از تاثیر روزگار بر جسم و صورتش دارد

ساله بی فروغ و غمگین ۷۰ی یک زن موهایش بلند و مشکی است ولی چشمانش به اندازه . 
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کرد که او را شدیدا در فکر فرو برد و دانم یاسر آخر شب چه در گوش محمد یاسین پچ پچ مینمی

 .حالش را دگرگون ساخت

ای خودشان میروندموقع خواب نجمه و دخترش ستاره به خانه . 

ن خانه باغ خاتون یک سوییت تازه ساز بود که محمدیاسین در اختیارشان گذاشته بودپشت همی . 

رفتار محمدیاسین با ستاره نجمه به نوعی برادرانه و حمایت گر بود و ابدا هیچ کدام از اعضای این 

کرندخانواده به چشم خدمتکار به آن ها نگاه نمی . 

 

اب دوش گرفته بودم و موهایم را الی یک حوله پیچیده کشم به عادت همیشه قبل خوروی تخت دراز می

 .بودم

 .محمدیاسین هم به تبعیت از من دوش گرفته بود

 

 

گذارمکند و من سر روی بازویش میکشد و دستانش را باز میکنارم دراز می . 

 .محمدیاسین -

 ..نگاهش به سقف است: جانم شیدا خانم
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گفت رفتی تو فکر؟یاسر چی می -  

خواد منو ببینهی گذشته هامون بود عزیزم، پدر یاسر بعد چند سال برگشته ایران و میدرباره - . 

 .فکر میکردم پدرش فوت شده -

 .نه پدرش زنده است و دایی تنی منه، برادر مادر واقعیم مونس -

ی مرحومت بودهحتما باید ببینیش پس هم داییته هم شوهر عمه - . 

راستش خیلی نگرانم شیدا آره بهشون گفتم آخر هفته بیان - . 

گذارم: چرا عزیزمچرخم و دستم را روی صورتش میبه سمتش می . 

ترسم دایی یونس حقیقت هایی رو برام از گذشته ای می نشاند: میگیرد و کف دستم بوسهدستم را می

ی آدم هایی که زمانی خیلی دوستشون داشتم پیش چشمم خراب بشهبگه که چهره . 

بفهمم اطرافم رو چه آدم هایی گرفتن و ذات حقیقی بعضی آدم ها رو ببینم واهمه دارماز اینکه   . 

 

فهمم عزیزم ولی تا کی؟ آدم کبک نیست که سرشو بکنه تو برف تا نبینه آدمه نیاز داره به رفت و می -

 .آمد و گرم گرفتن با اطرافیانی که خیر خواهش باشن نه یک سری آدم دو رو

ت زکیه شنیدم، اینکه به شوهرش گفت باید یک من حرف هایی عجیبی از طرف خاله اون روز تو شمال

 .نقشه بکشیم تا تو رو از من جدا کنن و خیلی چیزای دیگه همین باعث شد دورم رو خوب ببینم

 .تو هم باید بدونی که خیرخواهته کی دشمن

ا مثل دندون لق بکنی شونتا بتونی با چشم باز تصمیم بگیری در کنار خودت داشته باشی شون ی . 

 

بوسد: حرفت منطقیه شیدا ولی قبول کن من خیلی درگیر محمدیاسین ضمن نوازش موهایم سرم را می

 .ترم، پای مادر و خاله و حتی شوهر خواهرم وسطه

 

گوید: ولش کن این حرف ها رو از محل کار جدیدت بگوبعد از لحظاتی مکث می . 

شت؟راضی بودی آقای جم هوات رو دا ! 

 .بد نبودیکم شلوغ بود از همه شهرا اومده بودن -

بعضی شهرا ابزار و امکانات جراحی های سنگین دهان و دندان رو ندارن برای همین با کمک بیمه  

 .میان تهران تا درمان بشن

 پس باید محیط پر هیجان و تنشی باشه؟ -
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دادم توی کلینیک کوچک باشماره ترجیح می -  

به موقع خانم دکتر منانشاهلل اونم  - . 

کردی خانم دکتر باشم؟یادته باور نمی -  

کرد انقدرم بی تفاوت نبود، انگار اومده آخه برام عجیب بود معموال کسی تو سفر حج آرایش نمی -

 .سفر تفریحی

برای همین گفتم اینکه خانم دکتر باشی و اینجوری عجیب غریب رفتار کنی مثال سس رو با دندون باز 

بعیدهکنی  . 

 .راستی خیلی دلم میخواد بعد تولد بچه بریم مشهد

ایش رو بگومنم دلم هوای کیش کرده وای اون غروب دریای جنوب و ساحل صخره - . 

 .بریم مشهد شیدا جان صدای نقاره های امام رضا نماز صبح جماعت تو حرم -

 .نه بریم دریا جنوب -

ریممشهد می -  

ریمکیش می - . 
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تا نیمه های شب من محمدیاسین سر سفر بعد تولد بچه دعوا داشتیم آن شب . 

محمدیاسین سعی داشت مرا به رفتن به سفر پر بار مشهد راضی کند ولی من مرغم یک پا داشت و فقط 

خواست به کیش برومدلم می . 

بحث کنم یک جورهای هورمون های حاملگی هم مزید بر علت شده بودند تا بیشتر با محمدیاسین جر و 

 .و خودم را تخلیه کنم

 

* 

 

ی ما دعوت کردهی یونس خان را برای آشنایی به خانهآخر هفته است و محمدیاسین خانواده . 
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اش هم دعوت هستند ولی خبری از یاسمین و به خاطر خواست یاسر محمدحسین خان و خانواده

 .شوهرش نبود

 

ی زحمت ها را نجمه و دخترش بینم همهم میگردمثل همیشه تا عصر سر کار هستم و تا وقتی برمی

اندکشیده . 

ام مخصوصا اینکه نه ستاره نه نجمه اخالق عیر از اینکه نجمه و ستاره کمک حالم هستند کامل راضی

 .قابل تحملی ندارند   بسیار نجیب و آرامند

ولی با این حال ولی از حضور هر شب خواهرو برادران محمدیاسین در خانه واقعا به ستوه آمده ام  

خواست شبیه یک عروس خودخواه و نا مهربان رفتار کنم و دور همسرم را خالی کنمدلم نمی . 

ی سنتی محمدیاسین طبیعی است کردم این رفت و آمد های یک روز در میان در خانوادهدرک می

اش فاصله دهمخصوصا اینکه محمدیاسین از ویال به اینجا آمده بود و یک دفعه از جو صمیمی خانوا

 .گرفته بود

با این حال تحمل زهرا یاسمین و یاسر آن هم با خلقیات خاصی که داشتند واقعا نیاز به صبر خاصی 

 .داشت

خواست اول زندگی مشترکم با حضور در جمع  ای که بهشان داشتم باز هم دلم نمیبا وجود عالقه

  .خانوادگی محمدیاسین بگذرد

پوشم و نیمی از موهایم را بی حوصله الی توربانی پای مشکی می یک تونیک زرشکی و شلوار دم

پوشانمبراق هم رنگ لباسم می . 

 

نجمه و ستاره دو دست غذای پخته بودند و من برای بیکار نبودن یک ساالد مکزیکی جدید درست 

کان ه و امی دایی یونسش ساالها در فرانسه زندگی کردکرده بودم چرا که محمدیاسین گفته بود خانواده

بردندداشت از غذا های محلی ما لذت نمی . 

 

آید این بار با حضور زینب خانم و دخترانش و البته محمدحسین خان برای اولین بار زود تر از همه می

اش سپهرداماد تحفه . 

آیدشود و البته پنج دقیقه بعد حضورش یونس خان میبعد نوبت یاسر می . 

 

دهدسال سن دارد که البته جوان تر نشان می ۵۴یونس خان قد بلند چشمانی مشکی و نافذ و حدود  . 

رسددقیقا شبیه محمدحسین و محمدیاسین بود. نوبت دختر و همسرش می . 
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ای زیبا و دلنشین دارد طوری که توجه محمدحسین خان را به خود جلب کرده و او را دخترش چهره

خوانندیشبیه مادرشان مونس م . 

ای مهربان و دوست داشتنی دارد و شود او هم چهرهدر آخر همسر یونس خان کژال است که وارد می

 .بسیار خوش سر و زبان است

 

نشینندروند و گرداگرد سالن میبا تعارف من همه به پذیرایی می . 

را در فرانسه  محمدحسین خان که گویا خاطرات مشترک زیادی با دایی خود دارد و حتی یک بار او

کندمالقات کرده تک تک ما را معرفی می . 

چینمروم و به کمک زهرا و ستاره بشقاب میوه ها را میبرای پذیرایی به آشپزخانه می . 

 

ی مهمی کند ساکت باشند تا مسئلهبعد از لحظاتی خوش و بش اطرافیان یونس خان از همه دعوت می

 .را با آن ها در میان بگذارد
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گوید در سکوت به حرف هایش گوش محمدیاسین در تمام مدتی که یونس خان از گذشته ها می

سپاردمی . 

کاری بودند مشکل استباور وقاحت افرادی که در نظرش انسان های درست . 

دانست این مرد به ی شغلش از ذات واقعی حاج فتاح با خبر شده و میالبته مدتها بود که به واسطه

ترس یک انسان دو رو و ریکار است که وجودش فقط باعث بدنام کردن اسم انسان مومن  ظاهر خدا

 .است

کرده در این راه اما انتظار ندارد زنی که سی و پنج سال تمام مادرش بوده و او را شیر داده و بزرگ 

 .همراه فردی مانند حاج فتاح شود

د است اما محمدحسین و تایید هایش او را هرچند در صحت تمام گفته های دایی اش دچار شک و تردی 

کشدنیز از دو راهی شک بیرون می ... 
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آید: راستش من از بعد برگشتن دایی به ایران دورا محمدحسین سکوت جمع را شکسته و به حرف می

 .دور در جریان اتفاقات گذشته بودم

ی مرحومم گذشتهسال داشتم و خوب میدونم چی به دایی و عم ۱۵هرچه نباشه من اون زمان  . 

ی قوم و خویشی که همسرم و حتی از حرص و طمع خاله و حاجی هم با خبر بودم اما به واسطه

 .خواهرم با هاشون داشت دلم نمیخواست با جنگ و جدل ماجرا حل بشه

زند: داداش پای یک کارخونه که تو زمین غصبی ساخته توانید سکوت کند و پوزخندی مییاسر نمی

من و دخترای خودته وسطه قوم و خویشی چیه؟شده و سهم   

گوید: من قصد محمدحسین ابرو در هم می کشد و با اخمی که به شدت او را شبیه محمدیاسین کرده می

ی حاج فتاح رو بگیرمتونستم بدون مدرک یقهنداشتم از سهم تو و دخترام بگذرم ولی نمی . 

درک محکمه پسندی هم در اختیار دارید یونس کشند: می سکوت چند ساعته را میمحمدیاسین روزه

 خان؟

آورد: من متوجه شدم عمو صادق قبل مرگش توی دهد و یک پرونده بیرون مییونس خان سر تکان می

س از اون جهت نگرانی نیست جز جعل سند توسط محضر تمام زمین ها و اسناد رو دسته بندی کرده پ

 .حاج فتاح و برادرش برای ساخت اون کارخونه

خیزد، صورتش برافروخته است و به سختی سعی دارد خودش را زینب خانم خشمگین از جایش بر می

 .کنترل کند

بس کنید لطفا آقای محمودیان اگه اشتباه نکنم شما بعد سی سال تازه یادت افتاده پسر و خواهر زاده  -

شماست؟ ی پدر و عموی من سهم االرث پدریهایی داری و حاال مدعی هستی کارخونه  

ی و فروشگاه بزرگ فرش هستیم. اگه کفگیرتون ته چه چیزا ما سالهاست که صاحب های اون کارخونه

دیگ خورده و پول کم دارید خب از خواهر زاده هاتون قرض کنید مثال همین سید محمدیاسین خودمون 

 .ایشون پولش از پارو باال میره

دهدجواب زینب را نمی گوید ومحمدیاسین زیر لب ال الهه اال هللا می . 

گوید: سید شما که حرف های دایی تون رو باور نکردید؟زینب با لحنی طلبکار می  

ی حق و حقوق مردمه نه باور من اگه دایی مدارکش و حرفاش صحیح باشه اون زن داداش مسئله -

ی حاج فتاح همه میراث مادر و دایی ماستی فرش و فروشگاها و حجرهکارخونه . 

ه دیگه داداش شما و محمدحسین دست به یکی کردید حرف های یک تازه وارد رو قبول کردین خوب -

 .چون توش نفع دیدید

شیدا متعجب از لحن حق به جانب زینب و با ابرو هایی باال رفته به محمدیاسین که از خشم سرخ 

نگرددهد میشود و گردنش را ماساژ میمی . 
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دبندسیدمحمدحسین هم چشمانش را می . 

زندشیدا با ناراحتی اسم محمدیاسین را صدا می . 

گوید: از وقتی پای این دختره کافر و بی دین به زندگی سید باز زینب نگاهی به سوی او انداخته و می

ی خاتون جا خودت برس اومدی تو خونه شد خدا هم از یادش رفت، شمایی که دنبال حقی اول به حق

انحصار وراثت نشدهخوش کردی در حالی که هنوز  . 

گسراندناگهان سکوتی سهمگین بر فضا سایه می . 

کننددختر ها با تعجب و محمدیاسین با دلخوری به زینب خانم نگاه می . 

گوید: زینب مراقب حرف زدنت باشکند و با لحنی خشن اما آرام میمحمدحسین چشمانش را باز می . 

دخترا بیاید بریم جای ما اینجا نیستگوید: کند و میزینب خانم چادرش را مرتب می . 

یونس خان میخواهد التهاب پیش آمده در جمع را آرام کند: زینب خانم لطفا صبر کنید حق خودش 

 .روشن بشه

 حق خودش مشخصه پای پول اومده وسط پسرای آسید ممدعلی یادشون رفته خدا کیه؟ -

 

ش هنوز مطمئن نیستی حرف های دایی کشد: زینب ساکت شو خجالت بکمحمدحسین با خشم فریاد می

کشیدرسته با غلط اون وقت چیه بلند شدی و برای همه شاخ و شونه می . 

ی پدرم خوردی خجالت بکش عمو اهل این حرفاست آخه؟سید از نونی که سر سفره - ! 

یگه ایستد: از در این خونه بری بیرون دخواهد پا از خانه بیرون بگذارد که محمدحسین جلویش میمی

کنمتو روت نگاه هم نمی . 

گوید: این آقا یونس تا حاال کجا بوده کند و با لحنی مظلومانه میخورد، بغض میزینب تکانی سخت می

زنه؟خورن تهمت دزدی میکه یکاره اومده به حاج عموی من که به سرش یک بازار قسم می  

 

۴'۱۶ 
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و دختر ها با چشمانی خیس و گریان یک گوشه رفتن  دوزدشیدا بغ کرده به رفتن زینب خانم چشم می

کنند و هیچ کدام جرئت جلو آمدن ندارندمادرشان را نظاره می . 
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 .محمدحسین خان با حالی دگرگون به حیاط رفته است و محمدیاسین هم سکوت کرده

آورد شیدایش باردار است و تحمل این وضعیت برایش دشوارناگهان به خاطر می . 

کشد گیرد و او را در آغوش میپاسخی به جمع بدهد به طرف شیدا میرود و بازویش را می بدون اینکه

گوید: بهتره بریم باال تا استراحت کنیو زیر گوشش می . 

زندکند ولی حرفی نمیشیدا بغض می . 

نگردیونس خان سرش را پایین انداخته و ژینا دخترش به شیدا و محمدیاسین می . 

دونم چرا گوید: عمو جون زن عمو به خدا شرمنده هستم. نمیها رو به عمویش میزهرا قبل رفتن آن 

 مامان از کوره در رفت و اون حرفا رو تحویل شما داد؟

کند: دشمنت شرمنده عمو حتما مادرت به زودی پی به اشتباهش محمدیاسین مهربان نگاهش می

برهمی . 

نشیندطرف او رفته و کنارش میریزد. یاسر به زهره بدون هیچ حرفی تنها اشک می . 

 .زهره خانم اشکات رو پاک کن عمو جون -

گوید: مامان آبروی بابا رو جلوی عمو برد همیشه اینطوریه چیند و با صدایی لرزان میزهره لب ور می

کنهی خودش با بابا دعوا میبخاطر خانواده . 

 

خواهد شاهد جر و بحث های خانوادگی دلش نمیی باال میبرد محمدیاسین دست شیدا را گرفته و به طبقه

 .شان باشد

گوید: من باعث شرمندگی تو شدم؟نشینند. شیدا با لحنی مظلومانه میکنار هم می  

گیکشد: نه جونم چی میدستش روی سر شیدا و موهای بلندش می . 

پارتی و سیگار  اون گفت من آبروی تو رو بردم ولی من این مدت که با هم بودیم دیگه اصال سراغ -

 .نرفتم

 میدونم عزیز دل این چه حرفیه میزنی آخه؟ -

آید و صدای ظریف و زنانه: ببخشید مزاحم میشم آقای حسینی میشه صحبت کنیم؟ی در میصدای تقه  

بنددچشمانش را می شیدا خسته است ویارش تازگی ها خیلی خیلی زیاد شده . 

شودق خارج میکشد و از اتامحمدیاسین دستی روی سرش می . 

ژینا دختر دایی شان شباهت بسیار زیادی به عکس های مادرش مونس که مدتها پیش در آلبوم 

 .خانوادگی دیده بود دارد

 .چشم و ابروی مشکی قد بلند و موهای کمی بور
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گوید: بفرمایید دختر داییاندازد و میبه عادت همیشه سرش را پایین می . 

ه اسم کوچک صداتون کنم؟آقای حسینی اشکال نداره ب -  

 .بگید حرفتون رو دختر دایی -

پدرم شکایتی علیه حاج فتاح تنظیم کرده و چون اقامتگاه حاج فتاح تهرانه و ما هم مدتی اینجا  -

 .خواهیم بود خواسته پیگیر کار هاش باشم

دادگاه راستش من درس حقوق رو در فرانسه خوندم و هیچ آشنایی با روال بررسی پرونده ها توی 

 ایران ندارم گویا شما بازپرس هستید بله؟

راستش من بازپرس جنایی هستم ولی میتونم از طریق دوستانتون کمک کنم یک سر این پرونده هم  -

 .میراث مادری من و محمدحسینه

از بعد ازدواجم با همسرم شیدا از طرف مادرم به شدت تحت فشار مالی قرار گرفتم در حالی که حداقل 

از اموال اونا حق منه و کسی اجازه نداره منو از حقم محروم کنهنیمی  . 

پرسد: من فقط یک سال به ایران اومدم ولی از پاپا و دالکه شنیدم توی ایران ازدواج ژینا با زیرکی می

 ها همه بر پای نظر خانواده است درسته؟

 مادرتون رو دالکه خطاب کردید؟ -

که پدرم در روستاشون پنهان بودن ازدواج کردن بله مادر کورد هستن و تو دورانی - . 

ساله بودم که رفتیم فرانسه و تا بیست سال اونجا ساکن بودیم ۵بعد آزادی پدر من  ... 
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کندصدای پای کسی صحبتشان را قطع می . 

 رساند: محمدیاسین داداش حسین، که با قدم های بلند و با عجله خودش را به آنها مییاسر است

 .ناراحت بود پدر زنش زنگ زده بود بهش هرچی از دهنش در اومد بارش کرد

ی پدر زنشاونم رفت خونه . 

 .اسغفرهللا این زن قصد داره زندگی مشترکش با خان داداش رو سر مال دنیا از بین ببره -
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نجمه رو زد و گوید: اگه بیست سال پیش بخاطر حاج خانم جا نمیزند و مییاسر پوزخند دردناکی می

ی فتاح تو زندگی ما ریشه دادیم نه انقدر تیر و طایفهکرد نه من و ستاره تاوان پس میرها نمی

دواندنمی . 

نگرد، پای صحبت چند سال پیش را کشیده است وسطمحمدیاسین جا خورده به یاسر می  . 

 حاال وقت این حرف هاست؟ -

سمین عقد کنن گوش کردید؟پس کی وقتشه داداش گفتم اجازه ندید علیرضا و یا -  

این زینب بود اینجوری داغ کرد امان از علیرضا خان. اونم در حالی که گوشتتون زیر دندون همچین 

 .آدمی باشه

، شکایت آنها یعنی عمال اعالم کشد، اوضاع بدجور در هم شده استمحمدیاسین با ناراحتی آهی می

ن دو طرفدشمنی به فتاح و خانواده اش و یک شکاف عمیق بی . 

زینب همسر برادرشان و از آن طرف علیرضا شوهر یاسمین و بزرگ تر از همه خود حاج خانم 

 .مادرش

تواند محبت های این زن درست است از حاج خانم دلخور است و مدتی بینشان جدایی افتاده ولی او نمی

تواند؟را فراموش کند، می   

 

فشاردمحمدحسین با سرعت پایش را روی پدال گاز می . 

فشاردکند کسی دستانش را دور گردنش حلقه کرده و میاعصابش به شدت بهم ریخته و احساس می . 

همسرش زنی که بیست سال تمام او را در کنار خودش داشت حاال با بی رحمی او را به پدر و عموی 

 .حرام خورش فروخته است

دادپدر و عمویش را بر او ترجیه می اولین باری نبود که چنین رفتار های از جانب او سر می زد و . 

چند سال پیش هم که فتاح را بخاطر فعالیت های غیر قانونی به اداره آگاهی خواسته بودند زینب همین 

 .طور کور کورانه جانب اقوامش را گرفته بود

زینب شود ی حاج فتاح و پدر همسرش و زینب و حاج خانم متوجه میبا رسیدن به ویال و دیدن خانواده

 .همه چیز را گفته

کند، کاش محمدیاسین یا دخترانش آنجا بودندنشیند، احساس غریبگی میکنار علیرضا می ... 

سال عمرش  ۴۵کشد، ریاکار تر از او در تمام حاج فتاح دستی به ریش های یک دست سفیدش می 

 .ندیده است

 .خب خب پسرم خبرایی به گوش ما رسیده -

کنددهد و نگاهش را کج میپاهایش را تکان میعلیرضا با حالتی عصبی  . 
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گوید: سال خدمتش در نیروی انتظامی است می ۲۵محمدحسین با لحنی سرد و خشک که ماحصل 

 .درست شنیدید

 زکیه: یعنی درسته یک آدم از اون سر دنیا پا شده اومده به ما تهمت زده؟

سال پیش این  ۳۰خیلی سال پیش حدود این آدم پسر عموی شماست زکیه خانم فراموش که نکردید  -

کردیدآدم که دایی ما و پسر عموی شماست همه توی خونه باغ زندگی می . 

سوخت خورد، جوان تر که بود در حسرت عشق یونس یا گوشه چشمی از او میزکیه تکانی سخت می

سال پیش به خواستگاری شیرین رفت و او به ناچار همسر فتاح شد ۳۰اما یونس  . 

دهدی تاسف تکان میحسین متوجه تغییر حالت میشود و سری به نشانهمحمد . 

گیرد: خان داداش شما چرا به خاطر حرفای زیبا با آن زبان چرب و نرمش لحنی خیرخواه به خودش می

کنی؟یک آدم که خیلی ساله از بین ما طرد شده داری با خانواده همسرت دشمنی می  

مین باشیدفکر ما نیستید فکر خواهرتون یاس . 

 .دخترک گستاخ عمال تهدیدش کرده است

 

۶'۱۶ 
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نشیند، حال و هوای خانه با آمدن شیدا و یاسین فرق کرده بود با این حال یاسر یک گوشه در حیاط می

کردباز هم احساس تنهایی می . 

 .با ژینا خواهر ناتنیش و پدری که از او تنها چند تبریک عید رسیده بود

دانست تا آنانی خودش میمحمدیاسین را بیشتر خانواده محمدحسین و . 

چرخد و دلش برای گذشته ها پر چشمانش در باغی که تک تک درختانش پر از خاطره برایش است می

کشدمی . 

ده سال پیش که دایی محمدعلی به خاطر جراحت های جبهه و شیمیایی سرطان ریه گرفت و درگذشت 

خانم زنی خود رای و مستبد ه اوج رسید او نوجوان بود و مغرور و حاجاختالفات او و زن دایی اش ب

 .آخر تصمیم گرفت به اینجا بیاید تا کنار خاتون زندگی کند

سالش بود دختر نوجوان پر شر و شور نجمه بود و مانند  ۱۳ساله شده بود و ستاره تازه  ۲۰تازه 

 .خواهرش عزیز
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رفت همان وقت ها هم از تکه و آخر هفته ها به ویال می سال تمام در این خانه ساکن شد و تنها ۵

 .طعنه های حاج خانم و زکیه خواهرش بی نسیب نبود

 

کم کم ستاره پیش چشمش بزرگ شد و رشد کرد و مانند نهالی که به درختی جوان تبدیل شود در قلب 

 .او ریشه دواند

 .آن عشق خواهرانه هم جای خودش را به عشق از جنس دیگری داد

ی درخت عشقشان خیلی زود همه چیز اما امان از دست سرنوشت که قبل از محکم شدن ساقه ها و تنه

 .را بینشان به پایان رساند

زند: چه طوری دخی؟با دیدنش از جا برخاسته و لبخند می  

ن با دیدن اندازد، کم کم یاد گرفته بودند عادی با هم رفتار کنند و دیگر دلشاستاره شانه هایش را باال می

 .هم دیگر نلرزد

 .مامان گفت بیام صدات کنم بیای شام بخوریم -

 .گفت زشته فقط یونس نشسته سر سفره و محمدیاسین

 .زینب اعصاب داداش حسین رو خورد کرد حرص خوردنش به من سرایت کرد -

ندان ستاره کپی برابر اصل نجمه است همان چشم های میشی و صورت گرد و سفید. به اضافه دو د

اش را با نمک تر کردهخرگوشی که چهره . 

 .میام تو جلوتر برو -

رود. اون نیز دنبالشستاره می . 

کند بی خود و بی جهت از آنها گله داشت در حالی که با دیدن ژینا و همسر پدرش بی اختیار اخم می

 .پدرش مقصر اصلی مشکالتش است

 

 

شودشیدا هم با چشمانی خواب آلود سر سفره حاضر می . 

محمدیاسین ناچاراً برای تغییر حال و هوای زهرا و زهره از سپهر خواسته بود به آنجا بیاید تا آخر شب 

 .با هم بیرون بروند و هنوز خبری از محمدحسین نبود

 

کنند ولی شیدا اصال میل و کششی به خوردن غذا همه سر سفره از دستپخت آشپز تعریف و تمجید می

 .ندارد
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کند از آن بخورداش میریزد و او را وادار میزور کمی سوپ در کاسه محمدیاسین به . 

 

 .شیدا خانم اینجوری پیش میری ضعیف میشی دختر -

گوید: به خدا دست خودم نیست میل ندارمشیدا آرام می . 

آورد و آرام جوری که بقیه شود و برایش یک لیمو ترس تازه مینجمه متوجه عدم تمایل شیدا می

گوید: بیا دخترم اینو بو بکش یکمم بچکون تو سوپت ویارت کم میشهوند میمتوجه نش . 

 

گزد تا نخنددکند و محمدیاسین لب میشیدا غرق در خجالت تشکر می . 

 

۱۶-۷  
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شودشب از نیمه گذشته محمدحسین برای بردن دختر ها مجبور به برگشتن به خانه باغ می . 

گرفته و با اخم هایی در هم و نگاهی پر از خشم و حرص به همسرش زینب هم صندلی جلوی ماشین را 

نگردمی ... 

شودزند و وارد میزنگ در خانه باغ را می . 

ایستدبا دیدن نجمه درست سر راهش در راهرو می . 

ی سالم تکان شود سری به نشانهسالها بود از یک دیگر فراری بودند. نگاهش در چشمان او قفل می

شودحرف از کنارش رد میدهد و بی می . 

سوزدهر چند تمام وجودش از حسرت می . 

 

 

شود، یونس خان رفته است و یاسر و سپهر کنار دختر ها مشغول صحبت استوارد پذیرایی می . 
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خیزندزهرا و زهره با دیدن پدرشان از جا بر می . 

زندغم در چشم تک تک شان موج می . 

 .سالم بابا -

گویددهد و زیر لب سالم میکان میمحمدحسین بی رمق سری ت . 

پرسد: مامان همراهتونه؟زهره با نگرانی می ! 

 .آره دخترم نگران نباش -

 

پرسد: داداش ویال بودید؟ چی شد چه اتفاقی افتادیاسر می . 

گوید: هیچی اتفاقی نیوفتاد فقط دور بری هام رو خوب شناختمبا طعنه می  . 

ک مناسب برای ازدواج با محمدیاسین خوب ذات واقعی خودش رو کردم زن زندگی زیبایی که فکر می

 .نشون داد

علیرضا خان هم که سکوت کرده بود تا مادر و خواهرش بتازن اما صحبت از حرف و حدیث خاله 

دوشیدن و جیب  ی ما وسطه بسه هرچی مثل گاو شیرده از مازنکی گذشته پای حق و حقوق خانواده

 .شون رو پر پول کردن

فهمم چقدر احمق بودم و افتیم دنبال کارا، بعد بیست سال زندگی تازه میردا خودم و محمدیاسین میاز ف

 .کیا دورم رو گرفته بودن

ی خودم یک عمر تو ماموریت های مختلف با قاچاقچی و دزد و قاتل رو در رو شدم اون وقت تو خونه

دادممار پرورش می . 

 

روددر خروجی می  گوید و به سمتاین ها را با خشم می . 

نگرند به یاد نداشتند پدرشان این چنین برآشفته و خشمگین باشد و حرف های دختر ها متعجب بهم می

 .دلش را عیان کند

رسید از وضعیت زندگیش گله و محمدحسین همیشه سرد و خاموش بود تا کارد به استخوانش نمی

کردشکایتی نمی . 

خودش برگرددکند به آپارتمان یاسر هم قصد می . 

بیند که روی ایوان ایستاده استدر بین راه ستاره را می . 

گوید: اردیبهشته ولی هوای این موقع شب باغ سردهرود و میبه طرفش می . 

گردد: داداش حسینت رفت؟ستاره به سمتش بر می  



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

گویداین را با طعنه می . 

 .آره دست دختر ها و زنش رو گرفت و رفت -

خواستگار داشتی ولی ردش کردیاز مادرت شنیدم  . 

اندازد: چیز مهمی نبود از همکالسی های دانشگاهم بود قبل ترم بهش جواب منفی ستاره شانه باال می

 .داده بودم

کنی ستارهداری اشتباه می - . 

خواد شوهر کنمببین یاسر این ربطی به نامزدی بی سر انجام ما نداره به مامان هم گفتم دلم نمی - . 

 

شود اما برای ناامید کردنش الزم است: در هر صورت من قراره به زودی کمی بی رحم می یاسر

 .ازدواج کنم

گوید: مبارک باشه عموستاره در ظاهر خونسرد اما با قلبی دردمند می ... 

نگرنددهد. با این حال هر دو در سکوت بهم میاین عمو گفتنش کمی فقط کمی آزارش می .. 

 

رودی باال میی مادرش برای چک کردن حال شیدا به طبقهبه توصیه ستارهبعد از رفتن یاسر  . 

 

ی جدید است و شیدا در اتاق خواب دراز کشیده محمدیاسین در اتاق کارش مشغول وارسی یک پرونده

 .است
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 "شیدا

 

 .باورش سخت است که این همه اتفاق در طول یک روز افتاده باشد

بینی ولی امروز کنی یک خانواده همه چیز تمام را میی محمدیاسین نگاه میادهاز بیرون که به خانو

ی پر از راز و رمز بودمشاهد اختالفات ریشه دار این خانواده . 
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شومی اتاق خیره میروی تخت دراز می کشم و دستم را زیر سرم می گذارم و به سقف ساده . 

 

پتینه کاری کنم و چند لوستر جدید سفارش بدهم تا چند روز پیش قصد داشتم دیوار های خانه را . 

 

یک بوفه ی چوبی زیبا هم در بازار دیده بودم و قصد داشتم برای قسمت خالی هال بخرم اما با حرفی 

 .که زینب خانم زد تمام حس و حالم پرید

قولش را خواهد اینجا زندگی کنم نه اینجا نه آن ساختمان گوشه ی ویال که محمدیاسین دیگر دلم نمی

 .داده بود

باید راضیش می کردم سهم خودش از ویال و این خانه را بفروشد و یک آپارتمان نوساز در مرکز شهر 

 .خریداری کند

شدای هم بین ما و خانواده اش حفظ میاینطوری فاصله ... 

شومور هستم که صدای پایی را می شنوم و از جا بلند میدر افکارم غوطه . 

ی احساس تهوع می کنم و دستم را بند دیوار که نیفتمموقع ایستادن کم . 

کندبه سمت راهرو میرم چون در باز است حضورم صدایی ایجاد نمی . 

شوم این موقع شب چرا به با دیدن ستاره دختر نجمه خانم کنار محمدیاسین در راهرو متعجب می

 ساختمان خودشان نرفته؟

گوید: پس حسابی شوم که محمدیاسین مینها متوجه میشنوم تصدای صحبتشان را از انجا درست نمی

 .حواست رو جمع کن تا کسی متوجه نشه

گوید: خیالت راحت سید حواسم هستستاره با لحنی صمیمانه می . 

گوید: آخ قربونش برمزند و میگوید که ستاره لبخندی عمیق میدانم چه میمحمدیاسین نمی . 

بمونه هاتاکید نکنم دیگه پس بین خودمون  - . 

 .چشم -

آورم او دانشجوی نگرم، تا آنجایی که به خاطر میبا نگاهی خصمانه به ستاره و چشمان خندانش می

ی خودش در یک روستا در سال آخر پرستاری بود و همین امسال هم طرحش تمام شده بود و به گفته

سین نبودی کاری بین او و محمدیاشیراز طرح خود را گذرانده بود پس هیچ رابطه . 

کردددهم که اتفاقی نیفتاده حتما بخاطر ماجرا های امروز با هم صحبت میبه خودم دلداری می . 

کشمگردم و روی تخت دراز میبه اتاقم بر می . 
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شود. عطر تنش که همیشه برایم لذت بخش بوده حاال دلم را بر چند لحظه بعد محمدیاسین وارد اتاق می

زندهم می . 

گیرمتخت دراز بکشد که کمی از او فاصله میخواهد رو می . 

 .چیزی شده عزیزم -

دییکم بوی عرق می - . 

کشد: نه همین امشب بعد رفتن مهمون ها رفتم دوش گرفتمپیرهنش را بو می . 

گم محمدیاسین بو میدیدروغ که نمی - . 

دهدزند و نفسش را مانند پوف کش داری بیرون میزیر لب حرفی می . 

اطر ویارته. باید از فردا تقویتت کنمحتماً بخ - . 

 .خیلی بده اصال نمیتونم حضورت رو تحمل کنم -

گوید: خیر سرمون تازه عروس داماد هستیم ولی کل رابطه مون شده مراقب ضمن برداشتن بالشتش می

 .باش، دور باش، احتیاط کن

گویم: دست گل خودته حاجی جونبا خواب آلودگی می . 

گیریت انقدر خوب باشهدونستم هدف نمی . 

 .حاج خانم حسابی آماده بوده که حاجیشون گل زده -

کردیپرسم چرا با ستاره در راهرو صحبت میدهم و حتی نمیجوابش را نمی . 

 

رومشود و به خواب عمیق و طوالنی فرو میپلک هایم که سنگین می . 
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بچه همچون یک سمفونی در اتاق  کشد.صدای تپش های قلبژله سنوگرافی را روی شکمم می

شودسنوگرافی بخش می . 

شودصورت گلگون محمدیاسین غرق شادی می . 

گفت چنین محیط هایی زنانه است وقتی اطمینان خاطر دادم اتاق کرد بیاید و میاولش قبول نمی

 .سنوگرافی مخصوص حضور پدر ها هم هست با کلی اخم و تَخم قبول کرد
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خنددزند و عمیقاً میتاالپ تاالپ نوزاد چشمانش از هیجان برق می حاال با پخش صدای قلب . 

 

بینی کوچولوت االن اندازه یک لوبیاستخب خانمی همون طور که داری تو تصویر می -  . 

هماتوم هم داری حواست باشه در طول بارداری حداقل تا دو ماه فعال اصال پیاده روی، کار سنگین و 

یی جنسی نداشته باشرابطه . 

اندازدشود و سرش را پایین میمحمدیاسین سرخ می . 

خیزمگذارد، در حین برگشتن به پشت میزش منم با کمک محمدیاسین بر میژل را کنار می . 

نویسم برات و یک سری قرص مولتی ویتامین و فولیک اسیدیک سری آمپول تقویتی می - . 

م جبران کنی؛چون ویارت شدیده فعال قرص آهن آهنت زیاد پایین نیست. باز سعی کن از طریق غذا همون

 .نداری

کند: تو جفت خون دیدم آقای پدر پس حواستون باشه رابطه از خانومت سپس رو به محمدیاسین می

 .نخوای دوم اینکه نمیذاری زیاد تکون بخوره کار سنگین ممنوعه

منشیند: خانم دکتر یک نامه بدید برای محل کارش ببرمحمدیاسین کنار می . 

افتدگیرد و سر درد بدی به جانم میدهد. باز حالت ویارم اوج میخانم دکتر سر تکان می . 

نویسددکتر قرصی هم برای کم شدن ویارم می . 

ام حسی عجیب در قلبم دارماز وقتی صدای قلبش را شنیده . 

به آن لوبیای دیگه این حاملگی ناخواسته برایم بی اهمیت نیست، در اعماق قلبم یک حس قوی نسبت 

 .کوچک دارم

دانم  برای محمدیاسین هم مهم است. بعد بیرون آمدن از مطب دکتر سکوت کرده تا حاال که  با می

کند، یک دستش را روی پنجره و یک دستش را روی فرمان گذاشتهاستایل خاصی رانندگی می  

رود و برایم چند کیلویی کنم به بازارچه بهوس خوردن گوجه سبز به سرم میفتد، او را مجبور می 

 .بخرد

دهد تا برام تزریق کندبا رسیدن به خانه هم اوست که آمپول هایم را به دست ستاره می . 

 .ستاره بیشتر ساعت روز را در بیمارستان بود و باقی روز را در خانه

اش با محمدیاسین صمیمی مانند دو دوستدختر کم حرفی بود و رابطه . 

دمی چون محمدیاسین با آن عقاید سفت و سخت و خاص چطور ممکن است، با برایم عجیب بود که آ

ی دوستانه و صمیمانه داشته باشد؟دختری مثل ستاره رابطه  
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، مخصوصا وقتی آن دو را در حال شوخی بر سر یک موضوع ورزیدمگاهی به این رابطه حسادت می

 .چند باری دیدم

ات اخیر که سرد و خشک با ستاره رفتار میکنم. او هم متوجه دانم تاثیر هورمون هایم است یا اتفاقنمی

رودام شده و در سکوت بعد انجام کارش از اتاقم میناراحتی . 

 

 .تا عصر منتظر محمدیاسینم، در طول این مدت کمتر اقوامش به ما سر زده بودند

 .به جز یاسر هم خبری از دیگران نبود

ز رو بسته باشند دشوار نیستحدس اینکه حاج خانم و زینب شمشیر را ا . 

گردد، دیشب به طور اتفاقی شنیدم که با سبحان در عصر محمدیاسین با خستگی فراوان به خانه باز می

اش را به همین تماس و ارتباط دوباره ربط بدهمتوانم علت خستگیتماس است و می . 

 

رودبعد از یک دوش اجباری بدون هیچ حرفی روی کاناپه به خواب می . 

سوزدبا دیدن اینکه با بدن نیمه عریان و موهای خیس روی مبل به خواب رفته است دلم برایش می . 

کشم. شکایت یونس خان از فتاح و از طرفی فشار کاری زیادش از یک پتو بر می دارم و روی تنش می

 .او مردی خسته و کم حرف ساخته است

خودمان دو نفر هم فرصتی بگذاریمامیدوار هستم بعد از اتفاقات اخیر کمی برای  . 

شود، بعد هم نوبت بچه داری است های حاملگی من شرایط هم سخت تر میهر چند با باال رفتن ماه

ای نفس بکشیمگویی قرار نیست خودمان دو نفر هم لحظه . 

 

۱۶-۱۰  
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 .صدای زنگ در می آید به جای من نجمه جواب می دهد

کندو سالمش مرا متوجه خود می چند دقیقه بعد صدای پایش . 

 سالم محمدیاسین کجاست؟ -
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دهد: آقا سید هنوز از سر کار بر نگشتننجمه با صدای سرد و جدی جواب می . 

 اون دختره هم خونه است؟ -

 

شد بعد  دو ماه به ایجا بیاید و ببینمشباورم نمی . 

 .حدسش سخت نیست که برای پس گرفتن شکایت محمدیاسین آمده

 

خواهد ببینمش او هم گویا همین حس را دارد که دیگر سراغی از من نگرفته و در همان نمی دلم

شودپذیرایی ماندگار می . 

 

روم و از آن باال شاهد گفتگوی میانشان رسد، به باالی پله ها میچند دقیقه بعد محمدیاسین از راه می

شوممی . 

 

پرسیمحمدیاسین پسرم احوالی از مادر پیرت نمی - . 

دهد: انتظار نداشتید که بدون شیدا بیام محمدیاسین کیفش را به دست ستاره که کنارش ایستاده می

 عمارت؟

تونم بدون همسرم پا بذارم تو عمارتی که دورش خودتون گفتید شیدا جاش تو عمارت نیست. منم نمی

 .رو بدخواه های اون گرفتن

 

سون کنه، پس احترام به والدین چی؟کردم اون دختر انقدر خوب پسرم رو اففکر نمی - !. 

 

 .بی احترامی بهتون نکردم حاج خانم -

 

ی من اسمش بی احترامی نیست چیه؟شکایت از حاج فتاح و خانواده -  

ده سال پیش که پدرت فوت شد و برادرت جا گذاشت و رفت کی تو بازار دستت رو گرفت؟ کی کمکت 

سرا کنی؟ کرد سر پا بشی و مغازه رو تبدیل به پارچه  
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اگه کمکی بود شک نکنید بدون مزد نبوده و در ضمن یک سر اصلی اون شکایت یونس خان و  -

 .یاسره

 .یاسر از تو بیشتر پدرش و محمدحسین حرف شنوی داره راضیش کن از خر شیطون بیاد پایین -

 

پارچه بود  این زن خاتون و محمدحسین و محمدیاسین که مالکان اصلی آن ویالی بزرگ و حجره های

ای را از ملک و دارایی شان محروم کرده بود و حاال در کمال وقاحت آمده بود تا اندک حق باقی مانده

 .که سهم فرزندان مونس بود را هم در چنگ بگیرد

 

ی سید و او را به طور کامل قطع کنم جوری که حسرت دیدار پسرش را داشته به خودم قول دادم رابطه

 .باشد

الیق نام مادری نیستاو اصال  . 

گویدمحمدیاسین برای کنترل خشمش زیر لب ذکر  می . 

سپردید بهشمحمدیاسین یونس آدم کینه توزیه به حرفاش اعتباری نیست شما نباید عقلتون رو می - . 

 .یاسرم که دیگه بدتر بخاطر عالقه به یاسمین به علیرضا حسادت کرده و میخواد تالفی کنه

گوید: بس کنید برد و با لحنی محکم میگذارد و صدایش را کمی باال میرا کنار می محمدیاسین خودداری

 .حاج خانم بذارید رابطه ها جای خراب تر شدن درست بشه

 .بهتون هشدار میدم توی این ماجرا پشت پسر ها و دخترتون باشید نه حاج فتاح

بی رفتن های حاج فتاح بودمحتی اگر فرضاً ادعا های دایی یونس دروغ باشه خودم شاهد زیرا  

 .بهتره عادالنه قضاوت کنید حاج خانم

 

است؟ چون از خودمون طردش کردم تو فکر تالفی افتادی؟ی این کارا بخاطر اون دخترههمه -  

ی سر راهی مادرت رو فراموش کردی؟آره؟ بخاطر اون دختره  
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ت کنمتوانم سکو، دیگر نمیشوداین کلمه در سرم منعکس می . 
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ی من چی گفتید؟پرسم: دربارهآیم و با تعجب میاز پله ها پایین می  

گیرد: تو چرا اینجایی؟ مگه نگفتم استراحت کنمحمدیاسین با نگران زیر بازویم را می . 

گیردکشدو نگاهش را میمادرش با دیدنم  ابرو در هم می . 

 برای چی اون حرف رو زدید؟ -

به گفتن تهمت هم هستیدشما به خاطر پول حتی حاضر  . 

ترسید؟از خدایی که انقدر ازش دم میزنید نمی ! 

 

بیست و پنج سال پیش تو رودبار  -تهمت چیه؟ برو از عموت بپرس اون خوب خبر داره بگو بیست  -

 تو رو از کجا پیدا کرد و آورد گذاشت تو بغل زن داداشش؟

گفت؟رود داشت چه میسرش گیج می !  

او ربط پیدا کرد؟چه طور موضوع به   

دانست؟این راز را از کجا می  

 

رود محمدیاسین نگران و مستاصل است، قبل از آنکه فرصت کند به سواالتم پاسخی بدهد  سرم گبج می

دارمو دیوار را نگه می . 

 

کشد: ساکت شو حاج خانم خواهد ادامه بدهد که ناگهان و برای نخستین بار بلند فریاد میمادرش می

است فقط دلم میخواهد بالیی سرشون بیاد اون عمارت رو روی سر همه تون خرابب  حاملهشیدا 

کنممی . 

 

گیردکند و زیر بازویم را محکم میبه طرفم پا تند می . 

 

خواد حال منو خراب کنهگه! من مطمئنم حرفش دروغه میمحمدیاسین بببین چی می - . 

شود ولی همچنان مغرورانه ایستاده استحاج خانم نگران میبینم یا نه ولی چشمان دانم درست مینمی . 

 

بردکشد و مرا به سمت یکی از اتاق ها مییابد محمدیاسین در آغوشم میسر گیجه ام شدت می . 

خواندو همزمان با صدای بلند ستاره را می . 
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گیردم را میآید و دستشود به بالینم میام نگران میستاره با دیدنم و با رنگ و روی پریده . 

گوید: هیس نفس عمیق بکش نترس خب؟کند و میسپس در چشمانم نگاه می  

 .دندان هایم بهم جفت میشود و گردنم تیر می کشد

پرسد: شیدا عزیز خوبی خانمی؟ چش شده ببرمش بیمارستان؟محمدیاسین با نگرانی می  

 

ی پنیک بهش دست داده، فقط یک حملهنه تکونش ندید بهتره - . 

 بچه چی؟ -

 .براش میزنم B12 استرس براش خوب نیست االن یک ویتامین -

داردکمک می کند دراز بکشم و داخل کیف کمک های فوری اش یک سرم کوچک برمی . 

زندکند و ضمن وصل سرم چند آمپول تقویتی هم داخلش میآنژوکت را داخل رگم می . 

شودگیرم و عضالتم کم کم شل میصله میبا کمک نفس های عمیق کمی از آن حالت خفقان آور فا . 

گوید: سید گفته بود حواسم بهت باشه منم از قبل مجهز بودمکند و با لبخند میستاره نگاهم می . 

کنه خانم دکتر خودت وارد تری ها ویتامین ب دوازده برات تزریق کردم به آرامش اعصاب کمک می

اسی بودنمیتونستم برات آرامبخش بزنم کوچولو تو سن حس . 

چکد، گویی ذهنم قفل کرده استی چشمم میقطره اشکی از گوشه . 

 

کنم گوید: شیدا جان من حال امروزت رو چند سال پیش داستم درکت میستاره پیش پایم می نشیند و می

زنهولی لطفا االن تمرکزت رو بذار روی بچه اعصاب خوردی تو فقط به دخترمون ضربه می . 

و مامان روی جنسیت بچه اختالف نظر داریم راستی بهت گفتم؟ من . 

گم یک دختر خوشگل و چشم عسلیمامان میگه بچه مون یک سید کاکل زریه من می . 

کنی شیدا جون؟تو خودت چی حس می  

 

#p365 

 

 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

روم کند و با فکر به حرف های ستاره به رویای شیرینی میخیلی زود خواب به چشمانم رسوخ می

و دخترم محمدیاسین در حال دویدن در میان درختان این باغ بودیم و کسی رویایی که در آن من 

توانست عمر خوشبختی ما را کوتاه کندنمی . 

 

شنوم: حالش چه طوره ستاره؟صدایش را از پشت در می  

کنه. حاج خانم رفتش؟بهتره داره استراحت می - ! 

شیدا و بچه باشم فعال آره ولی گفت دوباره میام، گفت میام خودم شخصا مراقب - . 

نالم: من محتاج مراقبت تو یکی نیستمدر دلم می . 

 .آنژوکت را بیرون میآورم، سرم حالم را بهتر کرده است

 

ی رودبار؟افکارم در هم پیچیده شده شبیه یک کالف سر در گم مادرش چه گفت؟ عمو محمود و زلزله  

گیرمی مادرم را میشمارهدارم و با سرعت موبایلم را از روی عسلی کنار میز برمی . 

صدای مهربانش در گوشی پخش میشود، حتی جرئت ندارم به افکارم بال و پر بدهم، مثال فکر کنم 

آید با من غریبه استصدای زنی که از پشت گوشی می . 

 

زنی مادر؟الو شیدا جان چرا حرف نمی -  

ز هم مهربان بوداو چه طور بود؟ همیشه مهربان بود، با من کمتر از شیرین ولی با . 

شد و پای غم هایم سوزاند. با نگرانیم نگران میکرد و برایم دل میمادرانه هایش را خرجم می

گریستمی . 

آید چقدر سر جدایی من از رامین اندوهگین شد و برای ازدواج دومم خوشحالیادم می . 

 

 .الو مامان -

 جانم شیدا چیزی شده؟ مشکلی با شوهرت دارید؟ -

ی رودبارگفت؟ من، عمو محمود، زلزلهحاج خانم چی می مامان - . 

ی سر راهی بودن من؟ربط این سه تا کلمه بهم چیه که تهش خطم میشه به بچه  

 

شوداش شبیه یک جیغ خفه بلند میصدای نفس مادر بود که در میان سینه . 
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 ....شیدا من من -

کندهمین ریاکشن برای گرفتن جوابم کفایت می . 

گذارمکنم و سر رویش میکنم. زانو هایم را جمع میدستانی سرد و لرزان گوشی را قطع میبا  . 

 

ام فکر کنم نه توان فکر نکردن مغزم به معنای واقعی کلمه آچمز شده است، نه میتوانم به آنچه شنیده

 .دارم

ای گرم شبیه یک تب عصبیای سردم، لحظهحس عجیبی دارم، لحظه . 

شود ستاره استدرب اتاق باز می . 

آیدخواند و جلو میبا دیدن رنگ و رویم وحشت زده اسمم را می . 

 .همزمان محمدیاسین است که وارد اتاق میشود

 

خواهد تا بهش تکیه نه دلم سرم و آمپول قرص میخواهد نه هیچ دکتر و دارویی دلم فقط یک شانه می

 .کنم و یک آغوش که درونش بگریم

 

م و با بغض اسمش را میخوانمکندستانم را باز می . 

 

کند و محمدیاسین با همان خشونت مردانه مرا در آغوش ستاره متوجه حالم شده اتاق را ترک می

فشاردکشد و محکم به خود میمی . 

 

دونستی؟تو می -   

گویم: چرا بهم نگفتی؟اندازد، با دلخوری میسرش را پایین می  

 

اومد اگه بهم نگفتمشکل پیش می قبل ازدواج عموت گفت از لحاظ شرعی - . 

 .ولی قسمم داد که بهت چیزی نگم

 .مادرت چه طور فهمیده؟ خدایا هنوز باورم نمیشه -

خواهد مامان و بابا رو ببینم و ازشون بپرسم چرا یک عمر همه چیز رو ازم مخفی کردن؟دلم می  
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گیم بوده چرا هیچ قوم خویشی ی رودبار کجای زنداصال بدونم عمو محمود منو از کجا آورده زلزله

 .نداشتم که دنبالم بگردن

گیرم: وای وای سرم داره منفجر میشه توش پر حرف و سوالهسرم را می . 

 

ی کند: نترس دختر انقدر خود خوری نکن به جواب همهبوسد و نوازم میمحمدیاسین سرم را می

 ...سواالتت می رسی عزیزم

 

االن زندگی خودت رو داریفقط انقدر خودتو عذاب نده تو  . 

 .داری مادر میشی نباید انقدر استرس و نگرانی داشته باشی

 

کند و آنقدر حرف های زیبا از آینده اش میگذارم، او دائم نوازشم میبغض میکنم سرم را روی سینه

شوددهد که کم کم اتفاقات روز برایش کمرنگ میزند و وعده وعید میمی . 

 

دهمخورد، حدس اینکه مادر باشد دور نیست من جواب نمیگ میچندباری موبایلم زن . 

ام حقیقتی انکار ناپذیر کردم تا ذهنم به خود بقبوالند و باور کند آنچه شنیدهباید چند روزی صبر می

ام بوداست، آن وقت مالقات با اعضای خانواده . 
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 .شیدا جان بیا پایین صحبت کنیم -

 

گذارم: محمدیاسین برو بهشون بگو نمیخوام ببینمشونیدستم را روی گوشم م . 

 

گوید: اندازد و میمحمد یاسین بین من و آن ها ایستاده است، با استیصال نگاهی به پایین پله ها می

ت اون پایین منتظرن زشته این مدل برخوردشیدا زشته لج نکن خانواده . 
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ی شان دلگیرم، از همهخورنداشک هایم یکی پس از دیگری سر می . 

ای؟شیدا مگه تو بچه -  

مون داره به دنیا میاد ما خودمون دو تا آدم عاقل هستیم بیا حرفاشون رو بشنوبینی بچهمی ... 

خورمگذارم و کنار دیوار سر میدستم را روی گوش هایم می . 

 .محمدیاسین تو خودت رو بذار جای من ببین چه حالی دارم -

تو حاشیه بودم مامانم همیشه فکر شهاب بود و پدرم مراقب شیرین انقدر من از وقتی چشم باز کردم 

 .رو نادیده گرفتن که تبدیل شدم به یک آدم منزوی و خودم رو تو باتالق اشتباهاتم غرق کردم

ی واقعی شون نیستم؟سال باید از زبون یک غریبه بشنوم بچه ۲۶حاال بعد  

مادر: شیدا جان مادر نمیخوای حرف ما رو بشنوی آید و پشتش صدای لرزانصدای پای کسی می . 

 چرا بهم نگفتید با من همخون نیستید و غریبه ای؟ -

 .مامان جان اشتباه فهمیدی باور کن -

که بی هیچ جبری مرا بزرگ کردهکنم هم از او دلگیرم هم ممنونش با حب و بغض نگاهش می . 

من نیستی؟ چرا خودت رو الکی عذاب دادی مادر؟ آید: کی گفته تو همخونبا دیدن نگاهم به حرف می  

 منظورتون چیه؟ -

گیرد و از مادرم میخواهد وارد اتاق شوندمحمدیاسین دست مرا می . 

شومی صحبتش مینشینم و منتظر ادامهروی صندلی می . 

ی گذشته گفته دروغه بیا راستش رو از خودم بشنوهرکی هرچی درباره - . 

 

ی رودبار نیاوردید؟ز زلزلهمیخواید بگید منو ا -  

 

ی ماجرا نیستآوردیم اما این همه - . 

 

کند و می گوید: مادر جون اگه میشه همه چیز رو برای ما تعریف کنیدمحمدیاسین مداخله می . 

 

خوام بدونم گذشته چی بودهبا ناراحتی سر تکان می دهم: می . 
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سال پیش معلم شدیم. من اون وقت ها شهاب  من و خواهرم لعیا اصالتا اهل شمال بودیم. هر دو سی -

 .رو داشتم ولی خواهرم مجرد بود

رفت که شانسش بود یا قرعه که اسمش افتاد روستایی حوالی رودباربرای طرح باید به یک روستا می . 

لعیا دختر احساساتی بود مثل خودت شیدا.خیلی  عاشق کارش بود و با جون و دل برای بچه های 

اشتروستا وقت میذ ... 

دوسال طرحش تو روستا تموم شد اما حاضر نشد برگرده. خواهرم اونجا عاشق شد، عاشق یکی از  

 .احالی روستا و باهاش ازدواج کرد

 .البته خانواده ها اول مخالفت کردن ولی اصرار اونا ما رو نرم کرد

 .چند سال بعد هم لعیا و محسن بچه هاشون رو به دنیا آوردن
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پرم: بچه هاشون؟به میان حرفش می  

شود: آره دختر و پسرش لعیا یک دختر و یک پسر داشتمحمدیاسین هم گویا کنجکاو می . 

ای هم داشته؟ پس چرا شما فقط شیدا رو آوردید؟محمدیاسین: یعنی لعیا خانم بچه های دیگه  

 .اون دو تا طفل معصوم هر دو زیر آور کشته شدن -

یعنی سودابه و سهراببچه های اول لعیا   

شود ولی حرفی نمیزنددر هم می ی محمدیاسینچهره . 

 تو خبر داشتی محمدیاسین؟ -

متاسفم شیدا نتونستم بهت همه چیز رو بگم عموت منو قسم داد و خیلی سر بسته موضوع رو قبل  -

م نکنم به عید گفت. بخاطر اینکه اگه بعده ها این راز بر مال شد مثل االن، من شماها رو مته

 .دروغگویی و برای زندگی مون بد نشه
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دهد: اون روزی که خبر زلزله تو اخبر پخش شد. من  منصور و حاج محمود سریع مادر ادامه می

 .خودمون رو رسوندیم منجیل

 

 .اونجا همه چیز از اخبار و شنیده ها هم بدتر بود

 .درسته که میگن شنیدن کی بود مانند دیدن

کرد شبیه یک تل کلمه شهر خوش آب و هوا و زیبایی که خواهرم داخلش زندگی میبه معنای واقعی 

 .خاک ویران شده بود

 

 .شوهر خواهرم پدرت، باغ زیتون داشتن و خونه شون خارج روستا توی خود شهر بود

برای خبر گرفتن از حال تو و لعیا و بچه هاش از پاسگاه پلیس تا اداره آتش نشانی نیروی امداد 

ه هزار جا آمار گرفتیمخالص . 

ی خواهرم خونه شبیه یک تپه خاک بود یک خرابهرفتیم خونه . 

ی خواهرم و شوهرش سه روز بعد تجسس پیدا شد، تو رو هم محمود خودش توی یکی از اتاق جنازه

 .ها زیر یک داربست نیمه ویران پیدا کرد

شدیآوار مدفون می امد پایین تر تو زیرمحمود گفته بود اگه اون داربست یکم می . 

ما تو رو با خودمون آوردیم شهر، محمود خیلی دوستت داشت و میخواست خودش مسئولیتت رو قبول 

ترسید تو رو به عنوان دخترش قبول کنهکنه بر خالف منصور که می . 

 .محمود بهش قول داد در صورت قبول تو، بخشی از مخارجت رو تامین کنه

 

ما جا کردی، شدی دختروم من و منصور و خواهر کوچولوی شهاب خیلی زود تو خودت رو تو دل . 

 

شدی بیشتر شبیه مادرت لعیا میشدیهر چی بزرگتر می . 

من خیلی دوستت داشتم شیدا چون هم بی اندازه شبیه خواهرم بودی هم از طرفی تو بعد ده سال مشکل 

 .اولین دخترم بودی

 

پذیرفتمشچرا بهم نگفتید؟ شاید انجوری راحت تر می - . 
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ی ما نیستیدلمون نمیخواست اگه کمبودی داری بذاری اینکه بچه - . 

 

 .هر چند من نتونستم مادر خوبی برات باشم و در حق دسته گل لعیا جفا کردم

 

ی بی شود، هنوزم هضم آنچه شنیده ام عاجزم. تنها اینکه من واقعا یک بچهسکوت بینمان حاکم می

 .هویت نیستم راضیم

شوم، او حق نداشت من را با دروغگویی انقدر برسانددیگر از مادر محمدیاسین متنفر میبار  . 

 

کندخیزد و روی به رویم مینشیند و دستش را قاب صورتم میمادر از روی صندلی برمی . 

 شیدا جان عزیزم بگو مادرت رو به خاطر پنهان کاریش بخشیدی؟ -

 

برای مادر و پدری که ندیده بودمشان و زیر آوار جان داده اشک هایم  پست هم جاری می شوند؛  دلم 

سوزدبودند می . 
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آورمی دوران کودکی و نوجوانیم را به خاطر میدهم. همهبا افسوس سر تکان می . 

 .گوشه گیری هایم از جمع خانواده را

 .اینکه همیشه یک دختر منزوی و ساکت بودم را

ام غریبه بودمع خانوادهشاید دلیلش این بوده که در جم . 

 ....شاید

 مادر و پدرم قبری هم دارن؟ -

چکدی اشکی همزمان از چشم من و مادر میقطره . 

کندگوید و اتاق را ترک میمحمدیاسین زیر لب نچی می . 
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گوید: آره عزیزم لعیا و محسن تو قبرستان رشت پیش خانواده خودم خاکن. نزدیک قبر آقاجان مادر می

 .پدرمون

 .یکی دو بار وقتی بچه بودی تو رو بردم رشت سر خاک

 چرا مسئولیت منو شما قبول کردی پس بقیه خاله ها چی؟ -

ی اولیت که می شناسی اخالق درست و حسابی نداره خاله ناهیدت هم اون وقتا ایران نبودخاله - . 

 .از طرفی من و لعیا خیلی خیلی بهم وابسته بودیم

تو برام یک جور جدا عزیز بودیکند: دستم را نوازش می . 

ی غم و غصه هام پر کشیدبهت که پیشتر گفتم، وقتی گذاشتنت بغلم همه . 

رومبی اختیار خم میشوم و در آغوشش فرو می . 

ی سر راهی و بی هویتمکردم یک بچهدیروز تا االن صد بار مردم و زنده شدم بخاطر اینکه فکر می - . 

باغ اون وقت ها همگی  ود بعد برگشتن از رودبار ما رو برد خونهکشد: محمدستش را روی سرم می

کردیم. یادته که؟اونجا زندگی می  

برای اینکه همسرش حساس نشه به زنش و اکرام خانم نگفت تو دختر لعیایی بلکه یک داستان ساخت 

 .که تو رو اتفاقی پیدا کردیم

ی مایی همین حرف رو هم حتماً اکرم خوانده کردن تو فرزندبرای همین زن عموت و اکرم خانم فکر می

 .به گوش مادر شوهرت رسونده

اولش منصور خیلی از بودنت راضی نبود ولی کم کم شیرین زبونی هات و خوشمزگی هات باعث شد تو 

 .دل ما جا باز کنی

ی حجش رو به تو مخصوصا آقابزرگ و مامان بزرگ، مامان بزرگ قبل مرگش وصیت کرد سهمیه

گفت ما امانت داری تا از اون حال و هوایی که داشتی بیرون بیای همیشه نگرانت بود و می ببخشیم

 .نکردیم

 میشه منو ببرید سر خاک مادرم؟ -

 

شودمحمدیاسین با یک سینی شربت وارد اتاق می . 

یک لیوان شیر موز است با سس شکالت و یک قاچ کیک شکالتی کی وقت کرده است این ها را آماده 

 کند؟

گذارد: بیا بخور عزیزم گریه نکن خوب نیست براتسینی را مقابلم می . 

ام بخاطر رفتار بد مادرمکند: من شرمندهسپس رو به مادر می . 
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 .دشمنت شرمنده سید، من و منصور خیلی بهت مدیونیم پسرم -

 .حتما اکرم خانم این ماجرا رو اشتباه رسونده به گوش مادرت

نش و نگفت من دختر لعیا خواهر شمام؟چرا عمو دروغ گفت به ز -  

کشد: محمود یک عمر عاشق لعیا بود، ولی به رسم گذشته ها جرئت اندازد و آهی میمادر سر پایین می

 .پا جلو گذاشتن نداشت

دیدم تا اینکه لعیا رفت منجیل و همسر محسن شد بعد اون هم ما که تهران بودیم زیاد اون ها رو نمی

داد تا بفروشهی پدر بزرگت و بهش میزیتون میاورد مغازه فقط پدرت گاهی بار . 

 محمدیاسین من میتونم برم سر خاک مادر و پدرم؟ -

دهد: حتماً ولی قبلش باید من مرخصی بگیرم هم وضعیت خودت بهتر بشهسر تکان می  . 

کند: وضعیتش مگه چیه؟مادر با نگرانی نگاهم می  

 

مانده یک بلندگو دست بگیرد و همه جا جار بزند که من او قبل  روم، کمبه محمدیاسین  چشم غره می

 .عقد رسمی تخم دو زرده کردیم

 .و حاال من در ماه دوم قرار دارم

 

پرسد: شیدا مریض شدی؟کند و با سوءضن میمادر کمی شک می  

دهد: مادر جون شیدا باردارهاو جای من پاسخ می . 

 

گیردزند و مرا محکم در آغوش میمادر لبخندی عمیق میدزدم ولی آن لحظه از شدت شرم نگاه می .. 

دکتر گفته باید استراحت مطلق باشه یعنی حتی یک پیاده روی ساده یا راه رفتن تو خونه براش  -

 .ممنوعه
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بوسدم: الهی قربونت برم مادرمادر با محبت می . 

 .محمدیاسین تو رو خدا فردا بریم شمال -
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ا این وضعیت که نمیشه مادرگوید: بمامان می . 

ی سختی که در پیش دارمبندم بی خبر از آیندهکشم و چشمانم را میروی تخت دراز می . 

 

رسدگذرد که آن شب نحس فرا میسه روز از این اتفاق می .  

نجمه سوپ پخته است و من روی تخت دراز کشیده ام همه نگرانیم این است که با وجود این همه 

ز هم تناسب اندامم بهم بریزداستراحت با . 

 

 .عصر است و هنوز محمدیاسین از سر کار باز نگشته است

 .این روز ها ساعت کاریش طوالنی تر شده است

 

کند از جا بر خیزمهوس خوردن سوپ وادارم می . 

کنمی پایین استفاده میروم، بخاطر شرایط بارداری از اتاق طبقهبه طرف آشپزخانه می . 

 

میز آشپزخانه نشسته و مشغول پاک کردن سبزی استنجمه پشت  . 

پرسم: نجمه جون چه بوی راه انداختیروم، از نجمه خانم میی پایین میبه طبقه ! 

ومده؟ستاره نی  

 .نه مادر رفته دنبال کارای ثبت نامش. امسال کنکور ارشد قراره بده -

 .ایول چه خوب منکه نتونستم مدرکم رو آخر بگیرم -

ستاره استراحت مطلق بودم دخترم منم سر - . 

 

  خیلی سخت بود نه؟ -

 

کشدکند و آهی میسکوت می : 

حتما از خاتون شنیدی شوهرم معتاد بود، یک روز که درد خماری بهش فشار آورد منو به باد کتک  -

 .بست اگه اون روز همسایه ها منو نجات نداده بودن االن اوضاع بدی داشتم

طلق شدم و کمی بعد تر هم طالقم رو گرفتمبعد از اون استراحت م . 
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شنوی پای از آقا سید شنیدم قراره مادرشون بیاد اینجا مثال به شما سر بزنه ولی شیدا خانم از من می

 .این زن رو از زندگیت ببر

 .یک مار خوش خط و خال و زبون بازه که فقط دنبال فتنه گریه

عاشق شدم و دل به آدم اشتباهی بستمسالم بود و سر پر سودایی داشتم  ۱۸-۱۹وقتی  . 

 .نمیدونم کدوم خدا نشناسی به گوش مرضیه خانم و بعد پدرم رسوند

 .این زن انقدر خبیث و بد ذاته که برای من خام از همه جا بی خبر نقشه ها کشید

تو ای فرستاد اسماییل پسر عموی معتادم رو شیر کرد تا منو عقد کنه بعدم زینب خانم رو با بهونه

 .زندگی اون

 نجمه جون میشه بدونم حس االنتون به آقا محمدحسین چیه؟-

شود: یک روزایی که شوهر و پدرم آزارم زند و مشغول خورد کردن سبزی مینجمه تلخ خندی می

ش نداشتم. کردم ولی بعد اون هیچ حسی بهزدن ازش متنفر میشدم و نفرینش میدادن و کتکم میمی

 .خنثی خنثی

 

ای باالتر شدم، حتی اگر از کسی متنفر باشی به آن حسی داری ولی بی تفاوتی درجهرفش میمتوجه ح

 .از تنفر است

کرد باشد؟نمیدانم چرا باورم نمیشد محمدحسین خان آن آدم نامرد و خائنی که نجمه تصور می ! 

 

 .با شنیدن صدا چرخ ماشین محمدیاسین به پشت پنجره می روم

شود و یک راست کنم، ستاره از ماشین محمدیاسین پیاده میهایم اعتماد نمیبرای یک لحظه به چشم 

 .به سمت واحد خودشان میرود

 

کنمدهم که اشتباه میگرد ولی به خودم دلداری میحس بدی همه وجودم را در برمی . 

ی خال خودم را مکدر می کردمنباید با دیدن همچین چیز پیش پا افتاده . 

 

زندگردم ولی افکار مشوش من جایی حوالی حیاط پرسه میمیبه داخل اتاقم بر  . 

 چرا کنار هم بودند؟ چرا محمدیاسین امروز انقدر دیر کرده بود؟

کرد؟کرد، میمحمدیاسین که هیچ وقت یک دختر نامحرم را سوار ماشینش نمی  
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مرا سوار ماشینش کرد مگر نه اینکا خودم زمانی به او نامحرم بودم و او برای ارتباط با من چندباری 

ی ما از حد و حدود عقاید پیشروی کردو رابطه ! 

نکند بخواهد با ستاره هم ارتباط بگیرد؟ اگر به اینکه در اسالم ازدواج مجدد جایز است عقیده داشته 

آید؟باشد چه؟ چه کاری از دستم بر می  
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زنم تا با او چشم در چشم نشومخودم را به خواب می . 

 

دانم چرا ذهنیتم نسبت به او بهم ریخته است؟کشم ولی نمیاینکه به او شک دارم خجالت میاز   

 

یابمبا گرم شدن پلک هایم از دست افکارم رهایی  می . 

 

کندنوازش دستی روی موهایم مرا از خواب عمیق و طوالنی بیدار می . 

شومکنم و با محمدیاسین رو به رو میچشمانم را باز می . 

 

م عزیزم شبت بخیر باشهسال - . 

 سالم ساعت چنده؟ -

 .یک ربع نه  -

گوید: عزیزم چه خبره مراقب بچه باشنشینم، محمدیاسین میسریع سر جایم می . 

گویم: داره حسودیم میشه ها چقدر حواست به این فسقلیه هنوز نیومدهزنم و میلبخندی می . 

 

دونهمتی تو قلبش داره که قدرش رو نمیگوید: صدف من یک مروارید قیبوسد و میسرم را می . 
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دانم حساسیتم کامال بی جا است و نباید کشم خودم میی ستاره بپرسم ولی خجالت میمیخواهم درباره

 ...اینقدر احمقانه رفتار کنم

 

 .امشب یک جلسه مهم دعوتم میشه برام لباس آماده کنی -

 جلسه اونم تو شب؟ -

حتما داخلش شرکت کنم. کار من که روز و شب ندارهیک دورهمی دوستانه باید  - . 

 

افتدفرستم، نمیدانم چرا ته دلم به شک میابرویم را باال می . 

شومرود و من مشغول مرتب کردن لباس های او میمحمد یاسین به حمام می . 

های ای با شلوار مشکی و کفش دارم. یک پیراهن سرمهچون اردیبهشت ماه است برایش کت بر نمی

گذارمست بند دارش را کنار می . 

آمد موهایش را اتو کند، اکثر وقت ها شوم، کم پیش میبعد از حمام مشغول اتو کردن موهایش می

 .موهایش آنقدر کوتاه بود که نیازی به مرتب کردن ندارد

 زند و درکمال تعجب اعتراضی به آستین کوتاهبعد پوشیدن لباس هایش از همان عطر همیشگی می

کندپیراهنش هم نمی ... 

 

نگرم: نمیشه منم بیام؟نشینم و با دلخوری به رفتارش میروی تخت می  

آورد: شیدا جان من که نمیرم گردش میرم برای کار در ضمن ندیدی خانم دکتر گفتن سرش را باال می

 اگه دلت میخواد بچه سالم باشه پیاده روی و راه رفتن قدغن؟

ت رسیدی؟چرا حاال انقدر به خود -  

نشیند: حسودی نکن مامان کوچولوزند و کنار میلبخندی عمیق می . 

رودبوسد و از آنجا میپیشانیم را می . 

 .محمدیاسین -

 .جانم -

 .کی میریم شمال میخوام برم سر خاک مادر و پدرم -

اول که پر خطره بگذره چشم میریم بذار سه ماه - . 
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د: من دیگه باید برم شیدا جانگوینگاهی به ساعتش می اندازد و می . 

گردی؟زود بر می -  

گیری؟ میخوای به شیرین بگم بیاد اینجا پیشت یا دخترای محمدحسین بیان اره چرا انقدر بهونه می -

 اینجا تنها نباشی؟

 نه نیازی نیست مگه نجمه نیست؟ -

 چرا هست ولی تو خیلی نگرانی چیزی شده؟ -

گیره وقتی نیستیدلم میفقط  نه نه نگرانی برای چی؟ - . 

 .انشاهلل مشکالت که حل بشه کال دربست در اختیار خانمم هستم -

 .چه مشکالتی؟ کاش نمیرفتی محمدیاسین -

  .بهونه نگیر قول میدم دفعه بعدی برای جلسه تذکر بدم مجردی نمیام -

رودبوسد و میپیشانیم را دوباره می . 

برای تغییر حال و هوایم به آشپزخانه میروم تا کمی آشپزی کنمکنم. با رفتنش احساس تهی بودن می . 

ی شان نیستکنم و در کمال تعجب متوجه میشوم ستاره هم امشب در خانهنجمه را هم خبر می . 
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پزم ولی دل و دماغ خوردنش را ندارمکیک را می . 

 .دلم بی جهت به آشوب افتاده است

رفته؟پرسم: ستاره کجا از نجمه می  

گوید: فکر کنم شیفت شب بیمارستان باشهاو می  . 

برمگذرم و به اتاقم پناه میبی حرف دیگری از کنارش می . 

شومایستم  و به نم نم باران بهاری خیره میپشت پنجره می . 

ای قابل پیشبینی نیستعاشق هوای بهاری بودم، لحظه . 
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خواست عکسی از لعیا و محسن به من نشان از مادر می افتم، بایدناگهان به یاد مادر و پدر واقعیم می 

 .بدهد

  یعنی چه شکلی بود؟ موقع بارداری من چه حسی داشت؟

گیرد، برای پدر و مادری که ندیده از دست داده بودمشاندلم بی اختیار می . 

تم دانسی مان یک چیزی لنگ میزند ولی نمیکاش حاال کنارم بودند، همیشه حس می کردم در خانه

 .چیست

 

کنم: فسقلی مامان به جای تمام حسرت هام برای دهم و زیر لب زمزمه میدستم را روی شکمم قرار می

ذارمتو سنگ تموم می . 

گفت بعد زلزله مفقود شده بودندکاش رد و نشانی از خواهر و برادرمم مینوانستم بیابم مادر می . 

 

ته استشب است ولی محمدیاسین هنوز برنگش ۱۲ساعت نزدیک  . 

دهدزند و گواه بد میدانم چرا انقدر دلم شور مینمی . 

شودصدای گوشی موبایلم بلند می . 

ی ناشناسی دست و دلم می لرزد، یعنی چه کسی است؟روم با دیدن شمارهبه سمتش می !. 

 

دارمگوشی را بر می . 

 .سالم بله -

اششود، خودش بود خود لعنتیصدای آشنا در گوشی پخش می . 

اهدخوافتد، یعنی از جانم چه میبدنم از شدت خشم به لرزه می  

 .سالم بانوی زیبای من -

 چرا به من زدی عوضی؟ -

 .چون مثل همیشه به فکرت بودم شیدا خوشگله -

ی قطوری که داریبرو به فکر خودت باش با اون همه خالفی که کردی و پرونده - . 

نی کشیدمت بیرون؟یادته اون روز از وسط باتالق اون مهمو  

پرونیکنم تا مثل قبل تو گل گیر نکنه ولی خب توی خر جفتک میحاالم دارم این لطف رو بهت می . 
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خفه شو روانی چی از جونم میخوای؟ تو همونی هستی که منو انداختی زندان و برام پاپوش درست  -

 .کردی

کنمفکر نکن فراموش می . 

داده اوهم خوبه پس اون بچه مذهبی خوب مخت رو شستشو - . 

  اسم شوهرم رو به دهن نجست نیار  -

 .نچ نچ بی ادب نشو شیدا خاتن خوب فکر کن  ببین کیه که کثیف و نجسه -

 .!حتما تا حاال فهمیدی ننه بابای واقعیت کین نه؟

شناسی؟سودابه و سهراب رو حتما می  

زنی لعنت بهت کی چی حرف میداری درباره -  

 .وحید ربانی

ی اون حرف میزنم خوشگلهی سودابه دارم دربارهارهدرب - . 

 منظورت چیه؟ -

انداخت. یک جاسوس سودابه دختری که خواهر تو بود و نامزد من ولی اونم مثل تو جفتک زیاد می -

خیلی زود گیر افتاد یک  کرد ولیدو جانبه بود که هم عاشق من شده بود  هم برای پلیس مخبری می

دستی های کله گنده به دست آورد که به ضررش بود سری مدارک از باال . 

 .برای نجات جون خودش مدارک رو به برادرش سهراب داد

ی حج و بعدم عشق و دونه هویت واقعی سهراب کیه و کجاست؟ محمدیاسین با اون برنامهاما کسی نمی

 .عاشقی دروغی نزدیکت شد تا سهراب رو پیدا کنه

شوهرت رو بهت نشون بدمبیا تلگرام تا ذات واقعی  . 

شودام خارج میکنم نفسم به زور از سینهلرزد، حس میدست هایم می . 

گوید او آدم دیوانه و بد ذاتی استحتما وحید دروغ می . 

شوندشوم، عکس های یکی یکی دانلود میی تلگرام میوارد صفحه . 

 .یک عکس محمدیاسین با ستاره توی مهمونی بودن

بود که در آغوش محمدیاسین بودیک عکس ستاره  . 

کنمعکس های بعدی را باز نمی . 

کنم تا پخش زمین نشومبه سختی دستم را بند میز می . 

شود، یعنی محمدیاسین بخاطر سهراب نامی که برادرم است به من نزدیک شده؟باورم نمی  
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 یعنی همه چیز بازی و نقشه بوده است؟

ن ندارمکنم نفسم دیگر قصد باال آمداحساس می . 

کنمافتد و بی اختیار روی تخت کنار پنجره خودم را رها میسرم به دوران می . 
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** 

شد. شیدا روی تخت دراز کشیده استوارد اتاق خواب می . 

دهدلرزد، سریع او را  تکان میی شیدا دستانش میرود با دیدن رنگ پریدهباالی سرش می . 

بیدار شوشیدا جان عزیزم شیدا لطفا  - . 

نگردافتد دوباره به شیدا مینگاهش به گوشی موبایل در دستش می . 

رودگیرد و به طرف درب خروج میبا سرعت شیدا را در آغوش می . 

 .نجمه و ستاره در واحد خودشان هستند

زند. ستاره سراسیمه به سمتش میرودستاره را با فریاد صدا می . 

زند: ای خدا چی شده؟میبا دیدن شیدا سیلی آرامی در صورتش   

پرسی؟تو پرستاری از من می -  

کنم زود در رو برام باز کنماشین رو روشن می . 

شودکاف از حیاط خارج میکند و محمد یاسین با یک تیستاره سریع در را باز می .  

دود و با دیدن در باز خانه و ستاره که صورتش غرق اشک است نگران نجمه با وحشت به حیاط می

 میشود: چی شده ستاره؟

 .مامان حال شیدا خانم بد شده زنگ بزن آقا یاسر باهاش بریم بیمارستان -

 

شودمحمدیاسین به قطرات سرم که در خون شیدا جاری است خیره می . 

کند و حالش دگرگون استسرش درد می . 
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ای هفته ۷ی این حال بد شده خونریزی و سقط فرزند داند چه چیز حال شیدا را بهم ریخته و نتیجهنمی

 .شان

 .طفلکشان هنوز دو ماهه هم نشده بود که اینچنین از دست رفت

قرار بود شیدا را سنوگرافی کنند تا مطمئن شوند سقط کامال صورت گرفته او بر روی صندلی انتظار 

شمردت سرمش را مینشسته و قطرا . 

گذاشتفرستد نباید او را در چنین شرایطی تنها میبه خودش بابت بی فکریش لعنت می . 

خوردموبایل زنگ می . 

 .الو بله - 

 !داداش یاسرم ستاره زنگ زد و گفت حال شیدا بهم خورده چی شده داداش االن خوبه؟-

یک داره میایم خونهی کوچآره نیازی به لشکر کشی شماها نیست، یک معاینه - . 

 .درضن زنگ بزن شیرین و مادر شیدا بیان پیشش شاید با ستاره و نجمه راحت نباشه

 . چشم حاجی -

دهد: الو ی شیرین جوابش را میلرزد با دیدن شمارهگوید و همان لحظه گوشی شیدا مینچی زیر لب می

 آقا یاسین یاسر چی پیام داده شیدا مگه حامله بوده اصال؟

گه مادر نگفتن بهت؟م -  

 .نه من از آقا یاسر شنیدم -

ی ما شیدا حالش خوبه فقط آره این پسر شیپور دست گرفته همه رو خبر کنه. فردا لطفا بیاید خونه -

 .خونریزی داره دکتر اطمینان داد طبیعیه

  

ای از شمارهخواهد گوشی شیدا را خاموش کند که با دیدن پیامک با رفتن شیدا به اتاق سنوگرافی می

افتدناشناس شک بر دلش می . 

رودکند و با دیدن محتوای پیام سریع به تلگرام میپیام را باز می . 

 .با باال و پایین کردن عکس ها کم مانده است فریادش در کل بیمارستان طنین بیاندازد

نگاه های نگران باالخره زهرش را ریخته بود. خدا لعنتش کند که بی فکری کرد و زودتر حواسش پی 

 .و پر حرف شیدا نرفت

کنددزدد و پشت پنجره او را تعقیب مینفهمید چرا شیدای همیشه سر خوشش نگاه می . 

اش شد نیش زدن این مار افعی بی رحماز او غافل شد نتیجه . 
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کند: خدا لعنتم کنه خدا لعنتم کنه احمقم گیرد و نفسش را فوت میصورتش را در میان دستانش می

مقاح . 

دلش برای مظلومیت شیدا به درد میآید.دکتر گفته بود همسرش تحت تاثیر تنش شدید بوده و حاال 

فهمید شیدا در آن لحظات چه حالی داشتهمی . 

تواند از پشت در اتاق سنوگرافی تکان بخوردآنقدر حالش خراب است که نمی . 

دیدگیرد باید او را میی سبحان را میبا سرعت شماره . 
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ی سکوت گرفته استزند، گویا روزهشیدا به هوش آمده است اما حرفی نمی . 

گرددمحمدیاسین بعد از اطالع ماجرا به سبحان به نزدش باز می . 

 .حتی روی نگاه کردن به چشمانش را ندارد

 

 

کرده و ی سنوگرافی شیدا رو به محمدیاسین شود و بعد از دیدن عکس ها و نتیجهدکتر وارد اتاق می

گوید: آقای حسینی خانومتون دو هفته مشکل خونریزی دارن و بعد از اون تا مدت هفت ماه تا یک می

ی بارداری نداریدسال اجازه . 

تونه بریدسرمش تموم شد می .  

 

چرخاندشود و دستش را ال به الی موهای مشکی رنگش میایستد خم میباالی سر شیدا می  . 

 شیدا جون -

 شیدا خانم

شنود: خانمم مگه نگفتم هیچ وقت به من شک نکنی؟ مگه نگفتم برای تو صادق وابی از جانبش نمیج

ی زمینمترین آدم روی کره . 

 .شیدا خانم
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نشاندای روی پیشانیش میشود، بوسهنزدیک تر می . 

 .دلم خونه شیدا تو خودتو ازم نگیر، نگاهت رو از من دریغ نکن -

ی سکوت گرفتی؟چرا روزه  

ی اون عکس های لعنتی اشتباه برداشت کردی؟درباره   

کند نگاه شیدا پر از پوزخند و تمسخر شدهحس می . 

 .بذار برات توضیح بدم جانم -

 ...ستاره یک

شکند: توضیح تو برام بچه میشه؟ میتونی حال خرابم رو درست کنه؟سکوتش را می  

کند شاید بهتر باشد در شرایط بهتری توضیح دهدسکوت می . 

دهد این قهر طوالنی شوداما اجازه نمی . 

 

شیدا برایش یک تندیس قابل ستایش بود. دختری که انتخاب خودش بود و تنها کسی که زندگی یخ زده 

گذاشت دشمنش او را از چنگش بگیرداش را گرمایی دلپذیر بخشیده بود نمی . 

 

به دست آوردن شیدا بی ثمر داد بخاطر یک شک و سوءضن مسخره آن همه تالشش برای اجازه نمی

باختباشد او پای دلش قمار کرده بود و بی این راحتی ها نمی . 

 

شودشود و پلک های سنگین او گرم میسرم شیدا کم کم تمام می . 

رودداند چه ساعت از روز و شب است که به خواب عمیقی مینمی . 

 

 

شود: آقا یاسر صورت در همش نگران می کند، شیرین با دیدنیاسر ماشین را جلوی خانه باغ پارک می

 اتفاقی افتاده؟

گردد: پس فردا روز رسیدگی به شکایت پدرم از حاج فتاحهیاسر به طرفش برمی . 

 خب چرا ناراحتی االن؟ -

خوام از حاج فتاح انتقام بگیرم شیرینمی - . 
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کنید کهانتقام چرا؟ دارید شکایت می - . 

رفت و پدرم آواره شد به خاطر کار اون مادرم از دنیا - . 

خوای انتقام بگیری؟االن ناراحتی که می  -   

دمآره چون اگه انتقام بگیرم، کسی که دوستش دارم رو از دست می - ... 

 

پرسد: هدفت چیه آقا یاسر؟دهد و با نگرانی میشیرین آب دهانش را قورت می  

شیرین را دارد؟ به شیرین می نگرد، ارزشش را دارد؟ انتقام ارزش از دست دادن  

 .شیرین قبل این حرف ها میخوام باهات صادقالنه حرف بزنم و درخواستی ازت بکنم -

شنوممی - . 

، فقط لطفا نپر وسط حرفم حتی اگه مخالف بودیگم بچهحرف آخرم رو اول می - . 

دهدشیرین با تعجب سر تکان می . 

خوام خیلی وقت نیست اصال براش میگوید: خاطرت رو ی مییاسر بدون هیچ مقدمه و پیش زمینه

که؟فهمی ای نداشتم ولی شد، پیش اومد میبرنامه   

یاسر آن وقت شب با موهای کمی ژولیده و ژاکت زرشکی آن شلوار لی جذب شبیه خواستگار هایی  .

 .که قبال داشت نبود
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 .من قبال با یک دختر نامزد بودم. اما بهم میخورد -

متعجب میشود: با کی آقا یاسر؟شیرین   

 ستاره دختر نجمه -

 خب... خب چرا باهاش ازدواج نکردید؟ -
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آیدشود، با یاداوری آن روز ها دلش به درد مییاسر به رو به رو خیره می . 

تونستیم در آینده صاحب چون آزمایش هامون بهم نخور، من و ستاره از لحاظ ژنتیکی اصال نمی -

ای بشیمبچه . 

بخاطر بچه از عشقتون گذشتید؟ پس -  

 

بردیاسر دستش را در میان موهایش فرو می .  

کند و منتظر جواب استشیرین دلخورانه نگاهش می . 

 

کنی زندگی بچه بازیه؟ خب معلومه جایگاه بچه تو زندگی مهمه، البته فقط این نبودتو فکر می - . 

خالفت کردنجمه خانم هم بعد اومدن جواب آزمایش با ازدواج ما م . 

 

گفت از دار دنیا فقط یک دختر دار که خاطرش براش عزیزهمی . 

 

 چرا آزمایش تون مثبت شد مگه نسبتی دارید؟ -

  مگه حتما باید نسبتی داشته باشیم آزمایش مون بهم نخوره؟ -

 

گویدساده لوحانه می : 

کردمآخه من اینجوری فکر می -   

باشه ولی برای ما بودهمیشه اینطور نیست که پای نسبت وسط  - . 

زنید میشه همه چیز رو بگید؟چرا قسطی حرف می  -  

ای که آروم آروم اومد و ت  وجودم رخنه ساله بود دوست داشتم یک عالقه ۱۳ستاره رو از وقتی  -

 .کرد

 .خیلی سخت بود ازش دل بکنم ولی جبر زمانه ما رو وادار به جدایی کرد

کنه و نیست، فقط بینمون احترامه که جاریه اون به زودی ازدواج میحاال دیگه خبری از اون عالقه 

 .منم همینطور

 اونم با دختری که دوستش دارم
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خواد مثل سید منم خونه زندگی داشته باشم، دلم میدیگه قرار نیست پای گذشته ام بمونم . 

ای که دوستشون داشته باشم و از تنهایی درم بیارنزن و بچه . 

های اطرافم این چند سال اخیر فقط  یک دختر تخس و زبون دراز دلم رو حالی به حاای کرد تو بین آدم 

 .و اونم تویی

 .نمیگم االن جواب بده چون خودخواهیه بذرامت تحت فشار ولی لطفا روی پیشنهادم فکر کن

 

باعث  گفتی میخوای انتقام بگیری از کسی که زندگی مادرت رو ازش گرفته، گفتی انتقامت ممکنه -

 بشه منو تو نتونیم ازدواج کنیم. با خودت چند چندی آقا یاسر قضیه انتقامت چیه؟

 

گم فقط لطف کن و االن جواب منو بده همیناون رو به وقتش می - . 

ی آدم های دور و برم فرق داشته و داره ملتفتی که درضمن اینو بدون جنس دوست داشتنت با همه

 بچه؟

 

 چجوری باورش کنم؟ -

ما جواب مثبت رو بده اثبات کردنش با منش - . 

 

کندشود و در خانه باغ را با کلید باز میاز ماشین پیاده می . 

ریزید؟بیند: اینجا چه خبره؟ بخاطر شیدا اینجوری اشک میستاره و نجمه را در حیاط می  
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استکند، از سکوت طوالنی شیدا خسته شده محمدیاسین جلوی خانه باغ پارک می . 

داد چه شده؟باید به او توضیح می  

 

رودشود و به سمت در خانه میاز ماشین پیاده می . 
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افتدشیدا هم سالنه سالنه دنبالش راه می . 

 

دهدبا دیدن شیرین و یاسر و ستاره و نجمه سری تکان می . 

 

کنددزدد و نجمه با روسری اشکش را پاک میستاره شرم زده نگاه می .  

دانستدنحوی خودشان را مقصر میهر دو به  . 

 

اش میشودآید ولی خونریزی زیاد و فشار پایین باعث سر گیجهشیدا تا جلوی در می . 

 

ی پایین گیرد و او را به سمت یکی از اتاق های طبقهستاره به عادت یک پرستار زیر بازویش را می

کندهمراهی می . 

 

داند علت این حال بد شیدا ه خبری ندارد و تنها میاو هنوز از عکس هایی که وحید به دستش رساند

 .نبود سید است

 

شودبعد از گرفتن فشار شیدا مشغول پیدا کردن رگ در آن دست بدون فشار می . 

کند و تنها حسی که دارد حسرت استشیدا با دردمندی به ستاره نگاه می . 

عد شایدم یک صیغه میانشان باشد برای نمیداند عالقه محمدیاسین به او از قبل ازدواج شان بوده یا ب

 .هوس

 

 .ستاره -

 

آورد: جونم شیدا خانمسرش را باال می . 

 

 تو محمدیاسین رو دوست داری؟ -
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 کیه که آقا سید رو دوست نداشته باشه؟ -

 

بندد: چرا اجازه دادی با من ازدواج کنه اگر انقدر دوستش داشتی؟چشمانش را با مکث می ! 

 

نگاهش می کند نکند برداشته بد کرده است؟ستاره شک زده   

 

پرسد: خانم من غلط بکنم تو زندگی سید دخالت کنمزند و با تعجب میسریع لبخندی سرسری می . 

 چرا باید جلوی عشق مرد ترین آدم زندگیم به یک خانم مهربون مثل شما رو بگیرم؟

به اون مهمانی کوفتی بیاد و پیش شما دونم بخاطر اینکه آقا سید رو مجبور کردم با من شیدا جان می

 ....نمونه ناراحتی ولی باور کنید

 

کند، ستاره سکوت میشودمحمدیاسین وارد اتاق می . 

 

 .ستاره جان برو بیرون بعدا بیا با شیدا حرف بزن -

شودای گفته و خارج میکند و با اجازهی باالی تخت آویز میستاره سرم را روی میله . 

 

گیرددی زده و نگاهش را میشیدا پوزخن . 

 

نشیندرود و کنار صندلی شیدا میو او جلو می . 

 

سال پرهیزکاری و دور از روابط بی قید و آزاد درست وقتی  ۳۵چی تو سرته خانمی؟ اینکه من بعد  -

ام تو خونه چشم انتظارمه رفتم پی هوا و هوسم؟که زن حامله  

باور کردی؟ حاال اون عوضی روانی یک چیزی گفت تو چرا  

 اگه حرفت اون عکس هاست بذار توضیح بدم
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غرد: حرف من اون عکس ها نیست سید حرف من دروغ توعه حاال عکس ها نباشه شیدا با خشم می

 .خودم دیدم ستاره اون روز تو ماشینت بود

 تویی که محرم و نامحرم حالیته چرا حاجی شرمت نشد؟

 

و ستاره بهم محرم هستیمکشد: من آشفته فریاد میمحمدیاسین بر . 

 

کار کردی؟شیدا با چشمانی متعجب و بغضی کیپ در چانه می نالد: محمد یاسین تو چی  

 

  .من کاری نکردم، برادرم این کارو کرده -

ی منه و محرم به منشیدا جان ستاره دختره واقعی محمدحسین و نجمه است اون برادر زاده . 
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ی خودشون نذاشتن و پنهانی عقد دیدن مخالفت بزرگتر ها پا روی خواسته محمدحسین و نجمه بعد -

 .کردن

 .البته پدر نجمه میدونست و با پول رضایت داده بود ولی کسی دیگه خبر نداشت

سالم بود بیست و سه  ۱۲ساله بود و تازه لباس ستوانی به تن کرده منم اون وقت ها  ۲۲محمدحسین 

گمسال پیش رو می . 

از ازدواج شون خبر نداشتم هیچ کس خبر نداشت منم حتی . 

تا اینکه نجمه ناخواسته باردار شد و اومد ماجرا رو به حاج خانم گفت نه به خاتون نه حتی پدرم بلکه 

پنهانی ازدواج کردن اون سادگی کرد به حاج خانم گفت و اون ها وقتی فهمیدن نجمه و محمدحسین 

 .نقشه رو کشیدن

د وقت پیش فهمیدم و از همون روز خوب حواسم رو جمع کردم تا همین کالهی که این ها رو خودم چن

 .سر برادرم رفته سر من نره
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ی شغلش خیلی روی آبروی کاریش حساس بودمحمدحسین به واسطه . 

 .از طرفی پسر بزرگ حسینی ها بود و احتمال اینکه همه چیز به اون برسه وجود داشت

داشت و منتظر بود بخاطر بی مهری پدرم به محمدحسینی که پسر مونس حاج خانم که دل پری از پدرم 

 .و یادگار اون بود ضربه بزنه نقشه چید تا محمدحسین بیچاره مجبور بشه زینب رو عقد کنه

نجمه رو هم با پول هنگفتی که به پدرش داد، بعد تموم شدن مهلت عقدش به اجبار به پسر عمو داد  

ه بشهتا دست محمدحسین ازش کوتا . 

 

نگرد، در پس این باغ زیبا و آن ویالی باشکوه در پس اسم و رسم شیدا با بهت به محمدیاسین می

از آدم های این خانواده به صورت زده  خاندان حسینی و اعتبارشان، پشت نقاب دین و تقوایی که بعضی

گذشت؟بودند چه جهنمی می  

 

ببینمبرو بیرون محمدیاسین نمیخوام هیچ کدومتون رو  - . 

 .شماها یک مشت آدم ریاکار و دو رو هستید

 

خورد، انتظار ندارد شیدا او را به گناه دیگری بزندمحمدیاسین جا می  . 

 تقصیر او چه بود که برادرش در مخمصه افتاده و مجبور شده بود دست از نجمه بکشد؟

تاره و یاسر از اینکه محمدحسین بیچاره هم تا همین پنج سال پیش و قبل از بهم خوردن ازدواج س

 .ستاره دخترش باشد بی خبر بود

رانددانست شیدا حال روحی خوبی ندارد ولی باز هم نباید او را با این لحن گزنده میمی . 

کندبوسد و اتاق را ترک میزند و پیشانی شیدا را میلبخند تلخ می . 

 

شان کرده بود پا گذاشتی دکتر رسولیان به مهمانی که او دعوتدیشب برای تحقیق درباره .  

دکتر کورش رسولیان، پسری که زمین تا آسمان با او و عقایدش تفاوت داشت اما پسر خوبی بود و 

ی دختری زنج کشیده چون ستارهبرازنده . 

 

 عمو بهش گفتید؟ -

دهدمحمدیاسین سر تکان می . 
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  .کاش زودتر گفته بودید عمو -

بزنه و اطالعات غلط بدهکرد اون عوضی بهش زنگ فکرش رو نمی - . 

 

کشد و به یاسر و شیرینی که بیرون در حیاط مشغول صحبت هستند می نگردستاره آهی می . 

 

کند کاش او هم خوشبخت شود و از این تنهایی رهایی یابددر دلش آرزو می . 

 

کردمحمدیاسین طاقت این سکوت شیدا را ندارد. باید فکری به حالش می . 

دوباره پا به اتاق شیدا می گذاردبعد یک ساعت  . 

 

کندشیدا پشیمان از تندی که با او کرده این بار را سکوت می . 

ی عشقم ای که بهش امید داشتم و ثمرهگوید: خیلی حیف شد بچهمحمدیاسین دستش را می گیرد و می

 .به تو بود به خاطر اون عوضی پر پر شد

 

گذرم محمدیاسینازش نمی - . 

 

ذرم شیدا، به سبحان سپردم ردش رو بزنه این بار تا تهش میرمگمنم نمی - . 

کشه تا تو دوباره مثل قبل بشییک سفر برای هر دوی ما نیازه شیدا ولی دو هفته طول می . 

دم بعد گذر این مدت اون سفری که بهت قول دلم میخواد این مدت رو به خودت استراحت بدی قول می

 .دادم رو ببرمت
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چینداندازد و یک یک ظرف ها را میی شام را میجمه سفرهن . 

آیدهمه سر سفره در سکوت مشغول خوردن غذا هستند که تلفن خانه به صدا در می . 
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گوید: من جواب میدمیاسر می . 

شوندای چشم در چشم هم میستاره و شیرین لحظه . 

را آزرده خاطر کرده باشد کند حضورش ستارهشیرین با خجالت نگاهش را می دزدد. فکر می . 

 .شیدا هم با سوپش مشغول بازی است، هنوز آنچه در این چند روز را شنیده باور ندارد

هر روز زندگیش با محمدیاسین شده یک تراژدی پر اتفاق، روزی از جانب مادرش تهمت سر راهی 

شودبودن میخورد و روزی دیگر از فرزند مخفی خانواده خبر دار می . 

ی محمدیاسین را و تاثیراتشان را نکرده بودحضور صد در صدی خانواده پیشبینی . 

 

گرددکند و با ناراحتی به سر سفره بر مییاسر تلفن را قطع می . 

پرسد: اتفاقی افتاده؟ستاره می  

گفت زینب خانم و آقا محمدحسین با هم دعوا کردن و االن محمدحسین یکم گوید: زهرا بود، مییاسر می

احوالهناخوش  . 

گیرد مشکالت این خانواده تمامی نداردشود، شیدا کالفه نگاهش را از یاسر میمحمدیاسین نگران می . 

 .شما نگران نباش داداش پیش خانومت بمون من میرم بیمارستان -

کند که کنار شیدا بماندماند اما اصرار های یاسر راضیش میمحمدیاسین بین دو راهی می . 

اش میشودنگران میشوند اما غرور نجمه باعث بی تفاوتینجمه و ستاره هم  . 

گوید: میشه من همراها بیام؟با این حال ستاره با نگرانی می  

اندازدیاسر نگاهی به شیرین و به محمدیاسین می . 

گوید: بیاسپس با مکث می   

 

زندی خاموش افکارش را میمحمدحسین چشمانش را بسته و دکمه . 

دریایی است که شب گذشته طوفانی سخت را بجا گذاشته باشدشبیه ساحل آرام  . 

 

رودزهرا با دیدن یاسر به طرفش می . 

 سالم عمو ببینم، بابات کجاست؟ -
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ی آقاجونی خرید با زهره رفتن خونهسر شب دوباره با مامان دعواش شد و مامانم به بهونه - . 

م بابا با حال خراب تو تراس نشسته داره سیگار ی آقا سپهر اینا دعوت بودم که اومد و دیدمن و خونه

کنهدود می . 

کشید، از بعد فوت آقاجون لب به سیگار نزده بود ولی امشب خیلی عمو بابا ده سال بود سیگار نمی

 .حالش بد بود

رود و از دور شاهد قضایاستستاره جلو نمی . 

 .چشمان مشکی ستاره و زهرا تقریبا بهم شبیه است

شبیه مادرش قد بلند و کشیده شده و زهرا مانند زینب قد متوسطی دارد و کمی توپر است هرچند ستاره  

. 

شودبا پیوستن سپهر به آنها یاسر مشغول صحبت درباره وضعیت محمدحسین و اتفاق پیش آمده می . 

رود و با بغض به مرد با صالبتی که حاال روی تخت ستاره سالنه سالنه به سمت اتاق محمدحسین می

کندافتاده نگاه می . 

نگرددهد و در سکوت او را میبه چهارچوب در تکیه می . 

 .او هم متوجه سنگینی نگاهی شده و سرش را باال می آورد

 

اش جایی ی سینهشود که دوباره قفسهبا دیدن ستاره و چشمان خیس از اشکش به قدری متاثر می

سوزدحوالی قلبش می . 

 

دانستدختر می همه عمر، خودش را مدیون این . 

 .روی نگاه کردن به چشمانش را ندارد

 .چرا اونجا ایستادی دختر؟  بیا جلو و من و درست وسط بدبختی هام ببین -

 .اینجوری غرور شکسته مادرت ترمیم میشه
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گیردشیدا با حالی خراب افسرده راه اتاق خوابشان را پیش می   . 

لخور باشدهد که دمحمدیاسین به او حق می . 

 شیدا -

کند: بلهایستد و به پشت سرش نگاه میمی . 

 .ببخشید که نتونستم به قولم عمل کنم -

دمی اول فقط دارم آزارت میقرار بود یک زندگی آروم برات درست کنم ولی از لحظه . 

 

تقصیر تو گوید: اینکه متوجه شدم مادر و پدرم کی هستن و چرا کشته شدن که زند و میلبخندی تلخ می

 .نبود

. اینکه اون عوضی ی منی بوداینکه مادرم بهت گفت سر راهی بود. اینکه هر روز پذیرای خانواده -

 .بهت زنگ زد و حالت رو خراب کرد بود

آیدگفت یک قدم جلو میای که میبا هر جمله . 

یده هم تقصیر پیچد: اینکه االن رنگ و روت پررسد دستش را دور تنش پیچک وار میمقبلش که می

 .منه

شود، این بوسه برای رفع و رجوع اتفاقات اخیر بود برای همراهی با دل شیداخم می . 

بوسدشگذارد و آرام میلبش را روی پیشانی شیدا می . 

ای ی چشمان مشکی رنگش سر میخورد و روی لب محمدیاسین که حال بوسهقطره اشکی از گوشه

افتدروی چشمش کاشته می . 

جانشیدا  - . 

گذاردی او میسرش را روی سینه های مردانه . 

کندو بلند بلند گریه می . 

خواهد به هال بیاید که با دیدنش در آغوش ی شیدا را می شنود و میشیرین از اتاق صدای گریه

رود تا خلوتشان را بهم نزندمحمدیاسین عقب می . 

 

نشیندیاسر خسته از یک روز پر حادثه یک گوشه می . 

چرخد و ستاره با حسرت به رسیدگی های زهرا به محمدحسین پروانه وار دور پدرش میزهرا 

نگردمی . 
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زند: ستاره از سید شنیدم جوابت به اون پسره کوروش مثبتهیاسر صدایش می . 

گیردی مقابلش میستاره نگاه از صحنه . 

شودهنوز حرف های محمدحسین که با گریه گفته بود  در گوشش پژواک می . 

دونسته مادرم حامله استگفت نمیمی - . 

 .ستاره به گذشته فکر نکن. برای آینده تصمیم بگیر -

دیدم فقط حسرت خوردم یاسری فامیل رو میهمه عمرم وقتی بازی زهرا و یاسمین و دخترای دیگه - . 

کردم فرارم از عمارت کمکم کنه ولی نکردیک عمر حسرت روی دلم تلنبار شد. فکر می . 

 

م پر حسرتم ستاره و میخوام انتقام حسرت هامون رو از باعث و بانیش بگیرممن - . 

مرضیه و زکیه و حاج فتاح هر کدوم به نوعی به من و تو رو از داشتن خانواده محروم کردن حاال 

 .وقتشه تفاص پس بدن

 یاسر من نگرانم تقصیر زیبا و علیرضا چیه این وسط که باید قربانی بشن؟ -

پوزخندی می زند و می گوید: نترس دخی فکر اونجا رو هم کردمیاسر  . 

افتن فقط مطمئن شو که میخوای کمکم کنی یا نه؟اگه خودشون ذاتشون بد نباشه گیر نمی  

 

توانست حاال به جای دختر بزرگتر کنار پدرش باشد اگر حاج فتاح با نگرد، او هم میستاره به زهرا می

بستکرد و اگه مرضیه مادرش را به ریش آن معتاد نمیزینب نمی نقشه پدرش را مجبور به عقد . 

اش از کوروش خجالت نکشد همه و همه ی خوب داشته باشد و بخاطر خانوادهمیتوانست یک خانواده

کرداگر فقط آن اتفاق شوم پدرش را از آنها جدا نمی . 

 .من مطمئنم یاسر فقط دلم برای یاسمین میسوزه -

خوره واسه ن نفهمم باید آدم بشه وقتی بهش گفتم علیرضای ماست به دردش نمیاون تخس و زبو -

 .همین بود

شودزهرا نزدیکشان می : 

 حالش چه طوره؟ -

گوید: خوبه ولی بیچاره بابام خیلی غصه خوردزهرا با بغض می . 

سرهنگ اندازد و نزدیکش میشود: جناب ستاره نیم نگاهی به محمدحسین که نگاهش به اوست می

کنمانشاهلل زود سالمتی تون رو به دست بیارید من دیگه رفع زحمت می . 
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 .محمدحسین نمیخیز میشود، میل زیادی به در آغوش گرفتن دخترک با آن نگاه تخس دارد

 تنها این وقت شب؟ -

برمتگوید: خودم مییاسر نزدیکش شده و می . 

با هستمگوید: شما هم برید من مراقب بازهرا رو به سپهر می . 

گوید: من تا صبح تو ماشینم کاری داشتی بگو نمیرمسپهر که عادت به اصرار کردن ندارد کوتاه می . 

رودسپس بدون شنیدن اعتراض زهرا پشت سر ستاره و یاسر می . 
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کشمایستم و رژ قرمز رنگ را روی لبم میپشت آینه می . 

خواهد کمی با حال و هوای دل خودم راه بیایمدلم میبعد از یک هفته دل مردگی حاال  . 

کنم و آن جوراب های بلند رنگا بافم و دامن کوتاهی به پا میموهای بلندم را مثل گذشته دو گیس می

رومگذارم و به طرف باغ میرنگ را به پا کرده و در آخر هدفن صورتی رنگم را روی گوشم می . 

کنمدوم و در میان چمن ها حرکت میمیکنم، با سرعت احساس رهایی می . 

این هفته هیچ خبری از یاسر و سیدمحمدحسین نبود و من با استراحت و گشت و گذار در فضای 

کردممجازی روزم را شب می . 

کنمدوم و با صدای بلند موزیک را همراهی میدور حیاط می . 

رسد خشمگین با محمدیاسین که میام ی ساختگی بودن آشناییذهنم به سمت حرف های وحید درباره

شوممی . 
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 !حس بدی است که ندانی حقیقیت چیست؟

 

 

نگرد نشومای رنگی که با تعجب به من میآنقدر در افکارم غرقم که متوجه دو چشم قوه . 

شوم چه کسی است؟دقیق که در صورت آشنایش می نگرم متوجه می  

 .سبحان دوست و همکار محمدیاسین

شومخشمگین محمدیاسین و خواندن اسمم تازه متوجه سر و ظاهرم میبا دیدن نگاه  . 

کشم تا لختی پاهایم مشخص نشود سپس لبخندی خجوالنه زده و به اتاقم ی دامن کوتاهم میدستم را لبه

برمپناه می . 

شوم، حدس اینکه یک جنجال بزرگ بعد رفتن سبحان داشته از آنجا هم متوجه خشم محمدیاسین می

سخت نیستباشیم  . 

اندازمپوشم و یک شال حریر روی سرم میجای دامن کوتاهم یک شلوار دم پا می . 

شومخواهم به حیاط بروم که در راهرو متوجه صحبت های محمدیاسین و سبحان میدوباره می . 

 .وحید رو پیدا نکردیم-

 .محمدیاسین: سبحان، وحید آدم خطرناکیه مخصوصا االن که علنا دشمنی کرده

 میدونی چیا به شیدا گفته؟ -

ام گفتهی ارتباط بین من و برادر زادهمحمدیاسین: نه کامال فقط یک سری چرت و پرت درباره . 

بینمبیشتر ایستادن و گوش دادن را درست نمی . 

شومبا سالمی بلند باال وارد پذیرایی می . 

 .محمدیاسین همچنان اخم کرده و از تیپ و ظاهرم نارضی است

نشینمپاشم و کنارشان میه رویش میلبخندی ب . 

 

گوید: حالتون بهتره شیدا خانم؟ شنیده بودم بخاطر حرفای تلخ و سبحان لبخندی متقابل زده و می

ی وحید دچار شک عصبی شدیدگزنده . 

 .ممنون خوبم -

کنهچرخه و  زندگی من و محمدیاسین رو تهدید میخواستم بدونم تا کی وحید آزادانه میمی ... 
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به زودی دستگیر میشه. ما یک سری مدارک دارم که  تو قاچاق مواد و فروش قرص روان گردان  -

 .نقش داشته با اثبات این ادعا به زودی دستگیر میشه و مجازات سختی در انتظارش داره

 .امیدوارم -

نشان حس ای آشنا دارد از آن دسته آدم هایی است بعد دیداندازم چهرهنگاهی دوباره به سبحان می

شناسیکنی سالهاست آن ها را میمی . 

 

روم تا آن دو به راحتی درباره مسائل کاریشان صحبت کنندبه حیاط می . 

گوید، بخشی از صحبت های وحید حداقل آن قسمت های مربوط به دانم چرا حسی غریبانه به من مینمی

 .زنده بودن خواهر و برادرم حقیقت دارد

که ذهنم توانی  درکش را ندارد .حتی در دور ترین رویاهام هم هرگز خودم  همه چیز آنقدر عجیب است

 .را در چنین موقعیتی ندیده بودم

 

آورد و با همان بی حوصلی و کالفگی بعد رفتن سبحان بر خالف تصورم محمدیاسین چیزی به رویم نمی

رودبه اتاقش می  . 

کنمفضای مجازی سرگرم میمن برای برای پر نکشیدن ذهنم سمت او خودم را با  . 
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رسدی شکایت یونس خان از حاج فتاح از راه میروز دادگاه پرونده . 

ی طرفین دعوا به دادگاه خوانده شده اند و من به عنوان یک فرد بی طرف یک گوشه از صندلی همه

ر باطن پر از های دادگاه نشسته و شاهد جنگ و جدل خانواده ای به ظاهر معتبر و آبرومند ولی د

 .مشکل هستم

ی درخت خانواده می کوبندگویی  اعضای خانواده هر کدام تبر دست گرفته و یک ضربه بر پیکره ... 

گفت. حاال کجا بود تا ببیند این ی حسینی میافتم که مریم با اب و تاب از اعتبار خانوادهیاد آن روزی می

ن پر بود از کینه و مشکالت خانوادگیی به ظاهر کامل و همه چیز تمام از دروخانواده . 

ای کالن قاضی پرونده را بخردحاج فتاح بارها سعی کرده بود پیش از دادگاه با رشوه . 

 .اما محمدیاسین با نفوذش در دادگستری مانع شده بود
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ی محمدیاسین فهمیدم چرا آن ها در پی ازدواج و وصلت با محمدیاسین بودند. تنها پای ارثیهحاال می

 .وسط نبود، بلکه اعمال نفوذش در دادگاه هم بود

 

زکیه و مرضیه خانم هم به عنوان کسانی که میراث یونس را بدون اجازه او صاحب شده و به حاج فتاح 

 .داده بودند به دادگاه احضار شده بودند

 

و  روز عجیبی بود، کشمکش های خانوادگی و تذکرات قاضی، حرف هایی که از سر خشم میانشان رد

ی خشمگین و نا امید محمدیاسینشد و چهرهبدل می . 

 

رسد با ذوق به تراس خانه رفته و یک ماگ قهوه روز آنقدر تلخ و کش دار بود که وقتی شب از راه می

ای هم که شده برای آرامش با خودم خلوت کنمبرم تا لحظهبا خودم می .. 

 

بینم که زانو در بغل گرفته و با ناراحتی به حوض از باالی ایوان محمدیاسین را در حیاط کنار حوض می

 .خیره است

شودبا وجود اینکه اواخر اردیبهشت ماه است شب هوای باغ بسیار سرد می . 

گذارمکنم و یک پتوی نازک بر می دارم و پا به حیاط میتراس را ترک می . 

 

گذارمدم، میاش بوکنارش می نشینم و سرم را روی شانه های که صبح شاهد افتادگی . 

 

 .یک عمر سعی کردم با تمام وجود برای خانواده، برای اعتبارش زحمت بکشم -

ای رو دیدم و تحمل کردم تا به اینجا نرسه به اینکه خانواده جلوی هم بیاسته و فحش و هر رفتار زننده

 .خشم بی رحمانه یک تکه از گوشت خانواده رو با خودش بکنه و ببره

، از مادرم حاج خانم انتظار این بی رحمی رو نداشتم شیداخانم از علیرضا و زینب . 

کنم هیکل درشتش را در آغوشم جا بدهمکنم وسعی میدستم را دور تنش حلقه می . 

گیرد: جوجه تو که نمیتونی منو تو آغوش بگیریزند و مرا در آغوش میلبخندی محو روی لبش می . 

گوید: فردا بریم شمال؟لبخند می گذارد و باپیشانیش را روی پیشانیم می  

شه؟وسط این جنگ و جدل؟ بد نمی -  
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گوید: دیگه هیچ کدومشون برام مهم نیستن، کند و میمرا بیشتر در خودش به خودش نزدیک می

 .میخوام از این به بعد برای خودمون دو تا زندگی کنم

 .بریم -

بوسدمیگذارد و عمیقا لبخندی میزنم و او لبش را روی لبم می . 
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افتیم. قرار است به رودبار برویم سر خاک پدر و مادرمصبح زود راه می . 

کندکند و هر از چند گاهی بر می گردد طرفم و نگاهم میمحمدیاسین در سکوت رانندگی می . 

 .شیدا خوبی؟ نگران نباشی ها. کاش مادرت هم میومد -

خواستم به زحمت بندازمشوننمی - . 

آیدی سفر های طوالنی خواب به چشمانم نمیهمهبرخالف  . 

کنم تا رسیدن به مقصد و دیدن مزار والدینم دائما بیدارم و با دیدن مناظر اطراف خودم را سرگرم می 

پرسیدمی سودابه و سهراب هم میباید به وقتش درباره . 

ی مرا به دست آورده بود ارهام؟ چه طور شمدانست من ماجرای والدینم را شنیدهاصال وحید از کجا می

 و با آنان تماس گرفته بود؟

ی واقعی کیم و خواهر و برادرم کی هستنوحید میدونست من بچه - ! 

 چرا زودتر نگفتی؟ -

شناسم، کارمند وحید بودشود: من سودابه رو میاخم هایش پر رنگ می . 

 .و شباهت زیادی به تو داشت

 چرا االن میگی؟ -

ه تو پنهان کردی خانمبه همون علتی ک - ... 

دوزمگیرم و به بیرون مینگاهم را از او می . 

 سودابه مرده؟ -
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 .بله قاتل هم االن زندانه - 

 .در ضمن بین سودابه و سبحان حیدری یک ارتباط هایی بوده

چرخانمبه سرعت گردنم را به طرفش می : 

 یعنی نامزد بودن؟ -

کردپیدا کردن قاتل سودابه خیلی تالش میدونم ولی سبحان برای حل پرونده و نمی - . 

 

فهمیدم. کاش پدر و مادرم میترسم محمدیاسین از مواجه شدن با گذشته ها کاش هیچ وقت نمی -

نو نگه ای که از سر فداکاری مهمیشه همون آدم های بی محبت تو ذهنم بودن نه خاله و شوهر خاله

 .داشتن

فهمیدی همیشه تو ذهنت دنبال چرا بودینمیگیرد: اگه حقیقت رو دستم را می . 

ای که بخاطر رفتار دیگران از تو چرای بی تفاوتی پدرت چرای محبت های کمرنگ مادرت چرای گذشته

تونستی سوالی بپرسی خوشحال باش یک دختر منزوی ساخت هزار تا چرا تو ذهنت بود ولی حتی نمی

 .که حقیقت رو فهمیدی

گیره و میتونی گذشته رو کنارشون چال کنی و به فکر ت قلبت آروم میانوادهبه زودی با دیدن مزار خ

 .آینده باشی

 .نگاهم به چشمان مهربانش گره میخورد. قطع شیدایی نبود اگر این مرد هم نبود

در طول گذر از تمام مشکالتم پشتم گرم به حضور پر رنگ و حمایت های بی دریغ او بود که توانستم با 

های زندگی مان کنار بیایم ی سختیهمه . 

رودبا رسیدن به آدرسی که مادرم داده است تپش قلبم باال و باال تر می . 

ی مادر و پدرم را از نزدیک ببینمتوانستم مقبرهشود میباورم نمی . 

پرسیدمباید سر فرصت از سبحان هم نسبتش با سودابه را می . 

یابیمدرم در آنجا دفن شده بود را میپرسان پرسان قبرستانی که ابتدا پدر و سپس ما . 

بود ی خوش آب و هوا و مشرف به اما زادهقبرستان در یک تپه . 

 .تک تک اسم ها را مرور کردم تا به نام لعیا و محسن رسیدم

زنم حس عجیبی دارمروی قبرشان زانو می . 

 .یک بغض تلخ و حسرتی عمیق 
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رودبعدخواندن فاتحه به داخل امام زاده میمحمدیاسین برای اینکه راحت باشم  . 

گذارم، یعنی اگر زنده بود چه حسی نسبت به من داشت؟سرم را روی قبر مادرم می  

داشتی بقیه فرزندانش دوست میحتما مرا هم اندازه . 

گرفتمچه تلخ که بعد بیست و شش سال دوری حاال باید قبرش را در آغوش می . 

 

شویدچکد و خاک نشسته روی مزارشان را میقبرش میاشک داغم روی سنگ سرد  . 

خوانمشویم و  برایشان زیر لب دعا میبا بطری آب درون کیم روی قبرشان را می . 

رفتحتما اگر زنده بودند زندگیم جور دیگری پیش می . 

گویمزنم و از خاطرات خوبم میبرایشان یک دل سیر حرف می . 

شودکند و رنگ آسمان کهربایی مید با رفتنش دل آسمان را خون میگذرد که خورشیدانم چقدر مینمی . 

 

محمدیاسین سرش را به سنگ مرمر امام زاده تکیه داده و کتاب دعایی به دست گرفته و آرام با خودش 

کندزمزمه می . 

 

شومبا دیدن یک جفت کفش مشکی جلوی مقبره متعجب می . 

 چطور متوجه حضور کسی نشده بودم؟

خیزم انتظارش را پرسم و حتی از جا بر نمیکنم، سوالی نمیآورم با دیدنش تعجب نمیاال میسرم را ب

دانم از کی ولی داشتمداشتم نمی . 

 

آییدونستم میمی -  

 .انتظار این حرف را هم دارم. درست از همان روزی که دیدم نگاهش روی من متفاوت است
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بود ولی ازم گرفتنش حاال انگار دعا هام اجابت شده که  من و اون فقط هم دیگه رو داشتیم. همه کسم -

 .خدا دوباره بهم دادش

 .زمین سرده بلند شو بریم تو امام زاده. درسته تو تعجب نکردی ولی شوهرت انتظار نداره

اند باعث روم، هوای سرد تپه و اشک های داغی که روی صورتم خشکیدهایستم  و پشت سر او میمی

وندشسوزش پوستم می . 

دونستی؟از کی می -  

گردد: وحید ربانی خیلی وقته تحت تعقیب ماست. تلفنش هم شنودهبه طرفم بر می . 

از روزی که دوستت پرند مرد و تو رو آوردن بازداشتگاه پی به شباهتت به سودابه بردم ولی اون روز 

شد و به دستم رسید و اونجا ساده ازش گذشتم تا اینکه پاکتی که سودابه پنهان کرده بود با جسدش پیدا 

 .بود که همه چیز رو فهمیدم

 

کند، بوی عطر گل محمدی و رسیم گرمای مطبوعی به صورتم برخورد میجلوی در امام زاده که می

 .عطر گرم محمدیاسین در هم آمیخته شده است

 

رد و بدل  خیزد و با تعجب و بهت نگاهش را بینمانمحمدیاسین با دیدن او پشت سرم از جا بر می

کندمی . 

رود؟اش باشد میچرا زودتر فکرش را نکرده بود که سبحان در پی نشان کسی که شبیه سودابه  

 

گوید: تو اینجایی؟آید و با تعجب میجلو می ! 

گوید: بشین داداش باید با هم حرف بزنیمگیرد و میسبحان دستش را می . 

 

نشینیمهمه روی قالی کوچک کف زمین می . 

فهمم چرا اومدی اینجا؟ تو بخاطر سودابه به من و شیدا نزدیک شدی؟نمی -  

 

پرسم: سودابه نامزدت بود آره؟این بار من می  

 

گوید: باید در های اینجا رو ببندم خواهد جوابم را بدهد که متولی امام زاده باالی سرمان آمده و میمی

 .لطفا برید
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بزنیم ایستد: بریم تو ماشین حرفمحمدیاسین می . 

ی من و سودابه همین خونه گوید: نه بریم خونهای کم پشتپ ایستاده میسبحان در حالی که با فاصله

 .نزدیکی هاست
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کوه و کنار یک مزرعه ی نقلی است. نزدیک همان امام زاده در دامنهیک خانه . 

فهممهمیشه عاشق زندگی روستایی بودم و حاال علتش را می . 

ی خودممجا متولد نشده باشم اما حس آشنایی بهش دارم، گویی در خانهشاید این  

نشینیماند روی آن ها  میتشکچه هایی دو تا دور هال نقلی را گرفته  .. 

اومدیپرسد: لطفا زودتر بگو، هرچند باید زودتر از این ها به حرف میمحمدیاسین از او می . 

روددهم با درد از راه گلو پایین میقورت میلرزد و دلم بیشتر. آب دهانم را دستانم می . 

او سهراب است برادر سودابه و من حدس سخت نیست . 

اش و لبخندی محو روی لب اندازد و قاب عکس روی تاقچهی نیمه باز هال میسبحان نگاهی به پنجره

نشاندمی :  

بهزیستی با سودابه بودماز وقتی چشم باز کردم و فرق دست چپ و راست رو فهمیدم توی یک  - . 

امد مادرم قبل مرگ حامله بودچیز زیادی از زلزله و این حرفا به خاطر نداشتم و حتی یادم نمی . 

 

ساله بودیم پدر بزرگ پدری مون ما رو پیدا کرد ۱۰تا اینکه  . 

 .یک پیر مرد روستایی بود که همین خونه رو داشت

ه تو شهره و  مشغول زندگی خودشونن و آخرین یک عمو و عمه هم داریم، عمو تو روستا و عم

گرده به چند سال پیشدیدارمون باهاشون بر می . 

ی والدین مون داده بودند ولی کامل نبوداون ها بهمون جسته گریخته اطالعاتی درباره . 

دونست مامانم باردار بوده و بعد زایمان بخاطر جراحت زیاد از بین میره ولی از سرنوشت عمه می 

ش خبر نداشتبچه .  

دونست و آدرسی از اقوامش نداشتعمو هم فقط نام خانوادگی مامان رو می . 
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اشک هایم باز راه خودشان را در پیش می گیرند. باورش ممکن نیست ولی چرا مادر من دنبال رد و 

کرد؟نشانی از آن دو نبود و چرا سهراب با نامی دیگر زندگی می  

داره؟ چرا اسمت با سودابه فرق -  

کنه یک اسم به عنوان وکیل و یک اسم واقعی به عنوان مامور مخفی داشته باشمشغلم ایجاب می - . 

پرسدمحمدیاسین می : 

 از کی فهمیدی شیدا هست و خواهرته؟ -

 .سودابه یک مدت به عنوان نفوذی ما وارد دم و دستگاه ربانی شد

یق نام خانوادگی خاله و شوهر خاله دنبال بزرگترین اشتباهم در واقع همین بود. همون جا از طر

کنه. خودشم زیاد مطمئن نبود و گرده و بعد شیدا برو پیدا میی مادرمون میی خانوادهاطالعاتی درباره

تنها به استنادش به اینکه شیدا خواهر ماست سن شیدا و سال زلزله بود که هر دو توی یک زمان 

ا خواهر ما باشهزد شیداتفاق افتاده. در واقع حدس می . 

 .اما فرصت نکرد به دیدن شیدا بیاد و همون عوضی ها دخلش رو در آوردن

گفتیکند: باید زودتر میبغض صدایم را لرزان می . 

دونم اون چجوری فهمیده ولی وقتی تلفنش رو شنود می کردم تا قبل تماس وحید مطمئن نبودم. نمی -

 .از زبونش شنیدم

 

شوم، او هم ته نگاهش پر است از حسرت پر از غمشبیه به منش دقیق میبه چشم های بی اندازه  . 

کردمکاش زودتر پیداتون می کردم، حداقل اون موقع  راحت تر داغ سودابه رو تحمل می - . 

تونم تنها کسم بود و عزیز دلم، ولی اون لعنتی ازم گرفتش، حس کردم منم مردم و دیگه هیچ وقت نمی

 .به زندگی برگردم

 .برای همین قسم خوردم هر جوری شده تاوانش رو بگیرم

کشیدن که خوشبختانه محمدیاسین اجازه نداداونا حتی داشتن پای تو رو هم وسط می . 

 

کشد تا خستگی چشمانش را دور کند شاید حس محمدیاسین چندباری دستش را روی صورتش می

کنم توی رویا باشمین االن که اینجام حس میشه. حتی همبیند: خدایا باورم نمیکرد دارد خواب میمی . 
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زند: آره برای منم باورش مشکله ولی همچین اتفاقی افتاده و ما سبحان یا همان سهراب لبخند می

 .اینجاییم

 

ی حجیم و دردناک درون گلویم به حرف می آیم: همیشه بعد از جاری شدن اشک و سبک شدن آن توده

یتم می کرددلم میخواست یکی بود و  حما . 

 .شهاب بود پدرم بود ولی هیچ کدوم حامی نبودن

 .وقتی جدا شدم هر دو پشتم رو خالی کردن، شهاب بیشتر

کردم یک جای قضیه اشکالهمیشه حس می  

 .داره، هیچ برادری انقدر با خواهرش سرد نیست. تا اینکه حقیقت رو شنیدم

 .تازه جواب تموم پرسش هام رو فهمیدم

 

کنم . تموم نبودن ها و کم و کسری گوید: مطمئن باش شیدا جبران میلحنی محکم و جدی میسبحان با 

کنمها رو تموم حسرت ها رو جبران می . 

 

شومدر چشم های شبق رنگش خیره می .  

ای بود که هرگز نداشتمشانی خانوادهگذارم، او تنها یادگار و باقی ماندهدستم را روی مچ دستش می . 

ی که هر گز ندیده بودم و با آن ها نزیسته بودم، او پدر بود، مادر بود خواهر هم بوداخانواده . 

دید و بازی های غیر نگاهمان در هم گره می خورد، سرنوشت همیشه خواب های عجیبی برایمان می  

انداختقابل پیشبینی راه می . 

کشد و مرا هیچ تعللی مچ دستم را میزند و بدون پاشم و او هم متقابال لبخند میلبخندی به رویش می

گیرددر آغوشش می . 

کشد و حاال من از نزدیک این را حس گفتند: خون، خون را میشوم قدیمی ها میابتدا کمی معذب می

کنممی . 

شودقطرات اشک از چشم هر دوی مان جاری می . 

نگردمحمدیاسین با لبخندی محو به ما می . 

ی حاج فتاح ندارم چرا که ز تهدید های وحید و دشمنی های خانوادهکنم حاال دیگر ترسی احس می

 .مردی به مانند کوه پشتم ایستاده

** 



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

ام بعد از شنیدن آمدن ما به روستا همراه همسر و تنها پسر کوچکش به عمو حسین برادر پدر واقعی

ی نقلی سبحان یا همان سهراب آمدندخانه . 

م در زلزله همسر و فرزندانش را از دست داده و ده سال پیش با ای بود، او همرد مسن و جا افتاده

 .ازدواج دوباره صاحب خانواده شده بود

 

نام خانوادگی اصلی پدرم حیدری رودسری بود و اسمی که مادرم در دوران بارداری تصمیم داشته رویم 

 .بگذارد سارا ولی خب دست سرنوشت به من هویتی تازه بخشیده بود، شیدا شاملو

 

ی مادر دلخور بودم ولی، من بیست و درست است از بی تفاوتی های پدر و محبت های نصف و نیمه

ای به عوض کردن هویتم دانستم پس عالقهیشان بودم و خودم را از آن ها میشش سال فرزند خانواده

 .نداشتم چرا که این کار نوعی نا سپاسی در قبال محبت والدینم بود

 

وتاه و کمی توپر بود و همسر میانسال و مهربانش ما را در روز دوم حضور در عموی مسنم که قد ک

 .روستا ما را به یک نهار محلی دعوت کردند

 

اش با مادرم و ی آشناییی ترکی که مختص مردم روستای خودشان بود دربارهزن عمو با آن لهجه

گفتی عمو میخانواده . 

رفته بودیم و غرق صحبت بودیمبرای کمک در تدارک نهار به آشپزخانه  . 

 .برای نهار یک خورش محلی همراه کوفته تبریزی و آش باقال تدارک دیده بودیم

پرسد: راستی شیدا جان چند ساله با شوهرت ازدواج کردی؟زن عمو حین خورد کردن خیال و کاهو می  

ماهه ۳سال نشده زن عمو حدود  - . 

روشن دخترم هم شوهرت آقاست هم برادرت سبحان مبارکه پس تازه عروس و دامادید. چشمت - . 

اومدنبعد فوت سودابه سبحان دیگه نیومد روستا، ولی قبلش سال به سال با سودابه می . 

 .تو رو دیدم دختر دلم روشن شد، گفتم سودابه خانم زنده شده و برگشته

کشم: کاش زودتر پیداشون کرده بودم کاشآه حسرت باری می . 

 

رویمبه اتفاق سبحان و محمدیاسین به یک دشت در حوالی خانه ی روستایی مان میعصر همان روز  . 

 .عمو یک اسب جوان و تازه دارد که بسیار چابک و زیبا بود
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خواهم سوار اسب پیشتر ها در یک پیست اسب سواری تمرین سوار کاری کرده بودم به اصرار می

 .بشوم

کندعمو با لبخند زین را آماده می . 

شودهم  در آنجا یک اسب دارد و خودش هم سوارش می سبحان . 

شودنشیند و به من خیره میدانم چرا با اخم یک سو میمحمدیاسین نمی . 

 .یک مانتوی بلند مشکی با شلوار لی پوشیده بودم سواری با آن لباس ها کمی مشکل است

 

کردم سواری بلد باشیایستد: فکر نمیسبحان کنارم می . 

ینیبحاال می - . 

اندازم او هم پشت سرمبا سرعت اسب رو به حرکت می . 

خوردافتد و باد در میان تار های بلند مویم پیچ و تاب میکت تند اسب شال از سرم میدر اثر حر . 

 

اندازدزند و گونه هایم گل میصورتم از خنکی هوا یخ می . 

بینمبا رسیدن به مقصد جلو ترم سبحان را نیز می . 

نبودی خوبه بدک - . 

ای قیاس نکنی این منطقهمنو با خودت که بچه - . 

رفتیم اونجا. کاش هیچ وقت نمیتا قبل اینکه بریم تهران من صبح و شبم روی این اسب بود - . 

گرفتای سودابه رو از ما میبینی برادر شاید پیش آمد دیگهسرنوشت غیر قابل پیش - . 

زنی ولی مثل اون نیستی. حاال که ه محمدیاسین حرف میگوید: تو شبیکشد و میآهی حسرت بار می

 .بیشتر باهات آشنا شدم مطمئن تر هم شدم

گوید درون ماشین نشسته گیرم که میبینم.از عمو سراغش را میرسیم محمدیاسین را نمیوقتی می

 .است

رومکشم و  به سمت پایین تپه میکاله سوییشرتی که به تن دارم را روی سرم می . 

سهراب یا همان سبحان خودمان هم در یک کافه نزدیک همان تپه مشغول سفارش چای است، از کنار 

دهمشوم و سری برایش تکات میکافه رد می . 

گویم: سالم بر مرد اخموی خودم زنم و میرسم با دیدن محمدیاسین لبخندی عمیق میبه پایین تپه که می

 .چرا اومدی تو ماشین
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گوید: اینجا رو با سواحل اروپا اشتباه نگیردهد و مییشالم را به دستم م . 

 

گویم: نترس جانم با وجود شما هر بار یادم میاد تو کشم و با حرص میشال را با اکراه روی سرم می

پوشن فقط اینجا ما باید بقچه پیچ بشیمایرانیم. همه جای دنیا مرد و زن مثل هم لباس می . 

من کی شما رو بقچه پیچ کردم خبر ندارم؟ اسمش حیاست عزیزم. در ضمن -  

 .یک تفریح اومدیم شما جای دیدن جنبه های زیبای طبیعت تو بند اینی یک وقت شال من نیوفته -

گوید: حق داری عزیزم من یک احمق متعصب ای میشود و با صدای کنترل شدهکمی خشمگین می

کنماحساس خطر میهستم فقط خیلی دوستت دارم و دائم برای از دست دادنت  . 

کنم بوسد. تقال میگذارد و لبم را با حرص و طوالنی میام میگردد و دستش را زیر چانهبه سمتم بر می

 .تا عقب برود ولی کار ساز نیست

گوید: بشین تو ماشینکشد و با صدای گرفته میبعد از چند دقیقه سرش را عقب می . 

گیرمازش میزند و نگاهم را اشک در چشمانم حلقه می . 

نگرمخورم و به دور شدنش از ماشین میبا صدای برخورد محکم در تکانی سر جایم می . 

 منظورش از احساس خطر چه بود؟

 چرا انقدر از صبح گرفته بود و با سواری کردنم این گرفتگی بیشتر و به خشم بدل شد؟

 

ی کمرنگ سرخ کنار لبم رون آینه به هالهدهم و از دبان ماشین را پایین میافتد، سایهلبم به گز گز می

نگرممی . 

دهمشوم و سرم را به داشبورد ماشین تکیه میبا یک بطری آب معدنی صورتم را می . 

 

شود و محمدیاسین با یک استکان چای و چند بیسکویت کنارم بعد حدودا بیست دقیقه در ماشین باز می

نشیندمی . 

آسمان قرمزی خورشید در حال غروب است و کرانه . 

گیرد: از ظهر تا االن هیچی نخوردی ساعت  دهد و بیسکوییت را مقابل لبم میچای را به دستم می

 .هفته

 

ام کرده بود. بی حرف میخوردم و او استارت ماشین سوار کاری و باال پایین رفتن از تپه حسابی گرسنه

زندرا می . 
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گردیم تهران. مرخصیم تموم شدهبعد شام بر می -  

 .باشه -
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تونیم ازش آتو یا مدرکی چیزی پیدا کنیم؟یاسر مطمئنی با تعقیب کردن علیرضا می -  

 .آره این علیرضا اگه همون مارموز گذشته باشه هنوزم اهل زیرابی رفتن هست -

بیچاره؟گوید: نیست خودت پسر پیغمبری حاال گیر دادی به این کند و میستاره پشت چشم نازک می  

کنه وگرنه از سر غیرت خرکی خوبه من کمکت کردم بفهمی حنا آزمایش جعلی داره بهت غالب می

کردیدوست دختر دروغگوت رو عقد می . 

گوید: باشه خانوم مارپل بزرگ منت نذاردهد و با حرص مییاسر صورتش را چین می . 

ولی این پسر یک ریگی به کفش  در ضمن من اون موقع به کسی تعهد نداشتم و مجرد و آزاد بودم

 .داره

ی این شکم زمانی خورد که حرف زدنش پشت موبایل رو با یک آدم مشکوک شنیدمجرقه . 

دهدنفسش را با کالفگی بیرون می : 

گی حقیقت داشته باشه چه بالیی سر زندگی خواهرت میاد؟دونی اگه این هایی که میمی  

کنه ته شه. یاسمین چشم و گوش بسته است فکر میبهتر از اینکه با یک بچه بهش خیانت ب -

ی فتاح چه هفت خوشبختی یعنی پوشیدن لباس سفید و ازدواج با این شازده خبر نداره تخم و ترکه

 .خطیه

 .تو از کجا مطمئنی یاسر به خدا یاسمین گناه داره -
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ن یادت رفته با کوبد: برای پسر اون کفتار دل نسوزوعصبی چند باری دستش را روی فرمان می

ی اون پدرت رو ازت جدا کردن مادر منو به کشتن دادن؟نقشه  

 

دوزد. با دیدن علیرضا با سرعت دهد و نگاهش را به پنجره میستاره نفسش را محکم بیرون می

گوید: یاسر بدو تعقیبش ببین اونجاستمی  . 

دهدآفتابیش را پایین می یاسر عینک . 

 

کنندرفت تعقیب میازه تا خانه و از آنجا تا مسجدی که برای نماز میهر دو علیرضا را از دم مغ . 

است گوید: یاسر این علیرضا واقعا بچه مثبته خیلیم زندگیش کالفه کنندهستاره با کالفگی می . 

خوام این پسر سر به راه باشه ولی نیست صبر کن و گوید: منکه از خدا میزند و مییاسر پوزخندی می

 .ببین

 

نزدیک شب تعقیب و گریز ادامه دارد، یاسر کالفه از تعقیب چند روزه و نیافتن هیچ نشانی دیگر دارد تا 

شودنا امید می . 

ی کوچکش ًکنار خواهد برگردد و ستاره را به خانه برساند با دیدن یک زن میانسال و بچههمین که می

شودعلیرضا و رفتار صمیمانه او با آن دو سر جا میخکوب می . 

 

ی علیرضا خانبفرما ستاره خانم شاهد از غیب رسید. اینم تخم دو زرده - . 

 .صبر کن مطمئن بشیم الکی بهش تهمت نزن -

کنهتهمت چیه بفرما خودت با چشم خودت ببین داره با زنه چجوری خوش و بش می - . 

 .تازه سابقه دارم هست آقا

گیردمیگوشی موبایلش را در آورده و چند عکس از آن ها  . 

ی این پسره که پیچیده شد میریم پی زیبا اون مار هفت خطم دستش رو میشه اونم به همین فیتیله -

 .زودیا

کنم علیرضا بی گناههمن نسبت به زیبا بدبینم ولی نمیدونم چرا حس می - . 

گناهیش نیستچون دوست بچگی هامون بوده دلیل بر بی - . 

داد همین پسر ازم حمایت می گوید: هر وقت زیبا منو آزار میو می نشاندستاره لبخند تلخ روی لب می

 .کرد خدا کنه ریگی به کفشش نباشه
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 .مخصوصا اینکه یاسمین دلش گرو علیرضاست

دهد: خیلی خب فعال بذار آدرس خونه ی یاسر کالفه از دلسوزی های ستاره نفسش را با آه بیرون می

 .این زنه رو پیدا کنیم
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شود و علیرضا بچه به بغل وارد ساختمانز ماشین پیاده میزن ا . 

 .یاسر من به یک چیزی شک دارم -

 به چی؟ -

 .این بچه خیلی شبیه علیرضا بود البته هنوز مطمئن نیستم - 

 .بذار همین امشب ته توی ماجرا رو در میارم -

هالک خوابم بیا و خوبی کن گوید: یاسر به خدا کشد و میای میبا گذشت نیم ساعت ستاره خمیازه

کنمی این خانومه تحقیق میامشب رو بیخیال خودم فردا میام درباره . 

 .اینجوری که معلومه آقا علیرضا قراره اینجا بخوابه

ریمیک ربع صبر کن نیومد می - . 

ی شیرین جدی هستی؟یاسر تو درباره -  

است نه؟ فقط یکم تپله که اونم  بامزه گوید: خوشگل ویاسر همین طور که نگاهش به رو به روست می

 .درست میشه

 

 .آره فقط یکم رفتارش بچگانه است -

 .به زن من حسودی نکن -

شود: اوی من کی حسودی کردم؟ فقط خواستم بهت هشدار بدم انتظار نداشته باشی شیرین معترض می

 .هم مثل خواهرش شیدا عاقل باشه

 

آزمایش ها شاید بعد ازدواج من و تو زن و شوهر خوبی برای هم ی میدونی ستاره جدا از مسئله -

شدیمنمی . 
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خوایم رئیس خانواده باشیم و حرفمون رو به کرسی من و تو هر دو تخس و یکه حرفیم. هر دو می

. ولی شیرین این طور نیست اون دختره به قول تو خوردیمبشونیم این طوری یک روزی به مشکل می

ای نداره هرچند اش ازش یک دختر با نمک و مهربون ساده تو قلبش کینهبچگانه آرومیه و رفتارای

 .زبونش تند و تیزه برای منی که همیشه دوست دارم از یکی مراقبت کنم بهترین گزینه است

 

گردد سمت ستاره: از آقای دکترتون چه خبر با هم به کجا رسیدیدبر می . 

از پدرت بگو با خواهر فرنگیت دیدار داشتی؟ باهاش جور شدی؟پیچاند: بیخیال یاسر ستاره بحث را می  

  نپیچون من رو به زدید؟ -

دهد: از جنس من نبود. دنیا مون فرق داشتستاره نفسش را کالفه بیرون می . 

 

کند: ای بابا از سید و شیدا که بیشتر تضاد نداشتید نگاه چه عاشقانه دارن زندگی یاسر زیر لب نچی می

کننمی . 

 

است کوروش پسر خوبی بود ولی خب مسئله همون قسمت عاشقانه - ....  

دونی مدل دوست داشتنش با من فرق گوید: نتونست منو عاشق کنه میکند و با خجالت میمکث می

 .داشت

ستاره تو که اون رو با من مقایسه نکردی؟ نکنه هر کسی میاد تو زندگیت یک خط کش دست بگیری  -

کنی اشو با من اندازه . 

 

شود: هی پسر این طورا نیست من تو رو فراموش کردم. من و تو مثل دو ستاره با حرص معترض می

 .تا خط موازی هستیم

 .ولی کوروش حداقل معیار های منو هم نداشت

 تو کات کردی یا اون؟ -

 

گیرد: زود باش علیرضا اومد بیرونستاره بی اختیار بازویش را می . 

زندکند  و استارت ماشین را میمی اییاسر زیر لب زمزمه . 
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. نگهبان پیر شکمش را به میز تکیه داده و مشغول تماشای فوتبال استوارد اتاقک نگهبانی می شود . 

کشد: سالمدستش به موهایش می . 

گوید: علیک فرمایشنگهبان شاکی می . 

 .برای امر خیر اومدم تحقیقات و این صحبت ها -

آورد: خب بگو بینم چیه جوون؟باال می تازه نگاهش را  

شناسی؟رو می ۴این خانوم واحد  -  

 .برای سمانه خانوم اومدی تحقیق؟ اونکه شوهر داره -

 شوهرش همون پسر جوونه است؟ -

ی شوهر سمانه خانم پرس و جو کند: چه تحقیقی اومدی که داری دربارهنگهبان مردد نگاهش می

کنیمی . 

 

خوام پسر جوون که شوهر سمانه خانم هست، اومده خواستگاری خواهر بنده میببین حاجی اون  -

 .بدونم متاهل یا مجرده چی کار حسنه

 

منظورت علیرضا خانه؟ اونکه شوهر سمانه خانم نیست پسر شوهرشه گاهی میاد اینجا پسر خیلی  -

 .آقا و خوبیه

 

ن میانسال با آن تیپ امروزی و موهای اندازد پسر شوهر؟! یعنی آن زیاسر ابرو هایش را باال می

 طالیی و آرایش غلیظ همسر حاج فتاح است؟

 .حاج فتاح که معتمد محل و آبرو دار زن دوم دارد آن هم با این وجنات

گوید: بفرما اینم سمانه خانم از خودشون بپرسیدگهان مینگهبان نا . 

 

حاج فتاح جوان تر است و حدود سی دو یا  گردد با دیدن زن که کم کم سی سالی ازیاسر به عقب بر می

زندتواند داشته باشد لبخندی مرموزانه میسه سال می . 
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شود: سالم بفرمایید شما با من زن نگاهی وحشیانه به یاسر انداخته و با حالتی طلبکار به او نزدیک می

 کاری داشتید؟

 

شوهرتون پول ما رو خورده یک آبم گوید: با شما نه با شوهرتون حاج فتاح. یاسر با حفظ ظاهر می

خواد جمع کنه بره خارجروش حاال هم می . 

شود: چی بره خارج با کی برای چی؟ی سمانه از خم ریز میچشم های وحشیانه  

گوید: واال نمیدونم حاج خانم منم از بقیه طلبکارا شنفتم قراره جمع کنه با زن ای باال انداخته و میشانه

این شد که شوهرت رو تعقیب کردم و افتادم دنبالش و بچه از ایران بره . 

 اما شوهر من چیزی در این باره نگفته بود. شما مطمئنی؟ -

 .نه آبجی مطمئن نیستم فقط شنیدم -

 چیه شمام از شوهرت طلب داری؟

دهد: نخیر چه طلبی؟ ببینم نه کنه از خورد و با پرخاشگرانه جواب میابرو های شیطانی زن چین می

و خویش زن اولشی اومدی ذهنیت منو از حاجی بهم بریزی؟ قوم  

 .نه آبجی زن اول چیه ما فقط حاجی رو تعقیب کردیم و رسیدیم به اینجا -

 

گوید: پدرش رو در میارم فکر کرده منم مثل زکیه خانمش سرمو رو کردم زیر زن زیر لب با خودش می

 .برف

 

ت خوای شمارهحاجی میرم که یک وقت فرار نکنه میپرد: من هر روز پی یاسر سریع میان حرفش می

 .رو بدی بهم که اگه خبری شد بهتون اطالع بدم، شمام مثل خواهر ما

 

گوید: یادداشت کناش انداخته و میکند، سپس نگاهی به پسر کوچک سه سالهسمانه مردد نگاهش می . 
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** 

 

 برفی کجاست؟ -

شتو حیاط گذاشتم توی لونه - . 

کوبد: محمدیاسین برفی سگ فانتزیه سگ گله نیست که گذاشتیش تو ا حرص پایش را به زمین میب

 .لونه

 .ال اله اال هللا خانمم عزیزم من اینجا نماز میخونم نمیشه که سگ نجس بیاد تو خونه -

آید به برفی بگوید نجس؟کنم، چطور دلش میبغض می  

کردم کجاش نجسه؟اون سنگ انگل نداره قبلشم کلی حمومش  -  

 .ای تو روح اون همکارت که این سگ رو بهت داد صلوات -

زندی سگ میزند و در حین بیرون رفتن از خانه لگدی هم به النهکتش را با حرص چنگ می . 

روم و با دیدن چشم های مظلوم مشکی رنگش دلم ضعف می رودبا عجله سراغ برفی می . 

انین است که همکارم به دلیل مهاجرت او را به من سپردهبرفی یک سگ یک ساله از نژاد پامر . 

در این یک هفته حضور برفی محمدیاسین انواع اقوام ادا ها را در آورده که سگ کثیف است نجس 

 ...است و

 .در حالی که برفی کوچکم نه نجس بود نه کثیف ولی خب حرف او هم یکی بود

قسمتی از راهرو قبل از هال و پذیرایی رفت و آمد کند قرار گذاشته بودیم برفی تنها در محوطه باغ و . 

ی کوچکش هم جلوی در ورودی بودالنه . 

پردکند به پارس کردن به آغوشم میبا دیدنم شروع می . 

 .با نمک ترین موجود دنیا همین سگ فسقلی تزیینی بود

دهمرود دست تکان میاز دور برای ستاره که دارد به سر کارش می  

ن زمستان بودم و سرد بودن جای برفینگران آمد . 

رومگیرم و به سمت باغ میاو را در آغوش می . 
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ی خودم و سهراب را برای آشنایی دعوت کرده امشب بعد از چند روز که از بازگشتم می گذرد خانواده

 .بودم

ی ر خالهخواهد در جمع ما حضور داشته باشد چرا که نگران بود پسیاسر هم زنگ زده و گفته بود می

ی شیرین برایش رقیب جدیدی باشدتازه پیدا شده . 

زد، نگران بودم قلب خواهرم رفت و آمد هایش با ستاره زیاد بود از طرفی سنگ شیرین را به سینه می

در این بین شکسته شود هر چند یاسر پسر خوب و مهربانی بود ولی یک دنده و تخس بود و این رفت 

ی میانشان را شعله ور کند و این وسط شیرین قربانی شودمکن بود عالقهآمد های زیادش با ستاره م . 

 

سید محمدحسین هم بعد رهایی از بیمارستان برای دوری از خانه و خانواده دوباره راهی یک ماموریت 

 .جدید شده بود تا کمتر درگیر کشمکش های خانوادگی شود

خوردی حیاط میگوشه رابهگذرم نگاهم به یک خانه خدر بین درختان باغ که می . 

روم با دیدن پنجره های شکسته و خرابی اش کمی توجهم به ِآن سمت جلب می شود به طرفش که می

 .میترسم

کند و کنجکاوی وادارم که پا به درون آن اتاقک خرابه بگذارموجود برفی ترسم را کم می . 
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ی آهنی زنگار بسته و چند تکه خورده دوقچهخورد، با دیدن یک صننگاهم در طول اتاق چرخ می

روموسیله جلوتر می . 

کنمگذارم و در صندوقچه را باز میبرفی را یک گوشه می . 

ی قدیمی با وسایل آنتیک پنجاه سال پیش به همراه یک کتابچهچند پارچه . 

ی چیز هایی که باید درون صندوقچه باشد همین استهمه  

کند و از پشت به چیزی بر میخواهم از جا برخیزم که پایم به یک میله گیر میدارم و به کتابچه را بر می

خورمکنم و محکم زمین میخورد می . 

رودکنم چشمانم از درد سیاهی میاحساس می . 

کندمچ پایم هم زیر آن چوب قطوری که با برخوردم افتاده بود گیر می . 

وابم را بدهدزنم کسی نیست جهر چقدر نجمه و ستاره را صدا می . 
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تواندکند و سعی دارد الوار را از روی پایم کنار بزند ولی نمیبرفی مدام پارس می . 

شود و بعد از نیم ساعت گریه کالفه از اتفاق پیش آمده و نبود هیچ کمکی اشک از چشمانم جاری می

رومکردن به خواب می . 

 

* 

 

آخری مادرش و تهدید و کردن هایش یک طرف شود روز سختی را سپری کرده و تماس وارد خانه می

 .اصرارش برای بازگشت به ویال هم یک طرف دیگر

آمدکند، همیشه به استقبالش میبا ندیدن شیدا درون خانه تعجب می . 

کشدکند و روی کاناپه دراز میی صندلی رها میکتش را روی دسته . 

ا تا به االن باید غذا و وسایل مهمانی را گذرد که شب مهمان دارند و حتما شیدناگهان از ذهنش می

کرد ولی چرا خبری از او نیست؟آماده می ! 

 

کشد، اصال تحمل صدای وق وقش را نداردبا دیدن سگ شیدا ابرو در هم می . 

گیردی شلوارش را گاز میپیچد و پاچهبرخالف همیشه به پایش می . 

شود بیشتر نگران شده و قراری سگ مواجه می خواهد سگ را دور کند وقتی با اصرار  و بیابتدا می

افتدبه دنبالش راه می . 

 

رود و با رسیدن به آنجا و اوج گرفتن واق های برفی به پشت سر سگش تا نزدیکی خانه خرابه می

کندسمت  خرابه پا تند می . 

مچ پایش شیدا روی زمین افتاده و یک الوار قطور روی پایش البته سنگینی چوب روی پایش نیست و 

 .تنها بین آن چوب و دیوار گیر افتاده و از شدت درد و گریه خواب رفته است

رود و با کمک یک اهرم چوب را کنار زده و  او را در آغوش محمدیاسین با عجله به طرفش می

کشدمی . 

گوید: مهمونی امشبکند  و میشیدا با حس لمس دستی بی حال الی پلکش را باز می .... 

غرد: هیس آروم باش دختر فکر مهمونی نباشنگران از وضعیتش می محمدیاسین . 

خواهد او را روی تخت بگذارد برد و همین که میشیدا را در آغوشش تا روی تخت مشترکشان می

رودفریاد شیدا باال می . 
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کنهآی پام خیلی درد می - . 

 .ای خدا حتماً شکسته -

شودن کبودی و تورمش نگران میرود و با دیدبه سمت مچ پای کبود شیدا می . 

گیردی یاسر را میزند و بعد شمارهبا سرعت به ستاره زنگ می . 

گرددستاره با شنیدن صدای پر نگرانی و التماس عمویش با سرعت به خانه باغ بر می . 

 

پرسد: پاش شکسته خانم پرستار؟کند. سهراب با نگرانی میسرم شیدا  را وصل می  

 .نه فقط کوفتگیه -

خواد؟سهراب: مطمئنی ستاره خانم دکتر و چکاپ نمی . 

 .ستاره: نگران نباشید گفتم که من معاینه کردم اصال نشکسته. باز میخوای یک عکس برداری برید

 .ولی عمو جون کار شما خیلی خطرناک بود

برداری افته اگه بخوای داشتید وقتی یک جسم سنگین روی بدن کسی مینباید اون الوار رو بر می

کنی باشه و با برداشتن اون الوار به یک باره وارد ممکنه خون مردگی شدید تر او چیزی که فکر می

 ...جریان خون بشه

 .محمدیاسین: ستاره جان اون لحظات من انقدر ترسیده بودم که حتی فرصت نکردم به این چیزا فکر کنم

شود سکوت کنندصدای زنگ در باعث می . 

هاش هستنرود: خاله و بچهن میسهراب به طرف آیف . 

نالد: آبرو ریزی شدزند شیدا با همان بی حالی میزنگ در را می . 

گوید: یاسر رفته رستوران غذا بگیره من و مامان هم گیرد و برای دلداری میستاره دستش را می

ی پذیرایی گذاشتیموسیله . 

کند و آن ها با ذوق او را در آغوش میی خواهرش خوش و بش ی جدید پیدا کردهسهراب با خانواده

گیرندمی . 

ریزد و از اینکه نتوانسته او را زودتر ببیند و یا سودابه را نجات بدهد لیال خانم یک ریز اشک می

کنداحساس شرمندگی می . 

 

گوید: عمو باید باهاتون حرف بزنمستاره به سراغ محمدیاسین رفته و آرام زیر گوشش می . 

ی چی دختر؟گردد: دربارهبه طرفش بر می  
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ی یاسر و کار هاشدرباره - . 

کند به اتاق: بریم اونجا صحبت کنیماشاره می  . 

 .بفرمایید منتظرم -

 !راستش یک چیزی شده... چه طوری بگم؟ -

خواد از حاج فتاح انتقام بگیره حتی تا آید: یاسر میکند و سپس به حرف میاش را پر و خالی میسینه

و دنبال کردن علیرضا هم رفتیم ولی اینا به کنار تصمیم داره یک کار بدتر بکنهپای تعقیب  . 

پرسد: چه کار؟کشد و میابرو در هم می  

 .میخواد به زیبا نزدیک بشه و با احساساتش بازی کنه تا مثال انتقامش رو بگیره -
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دستی داره خودش رو به دردسر  خیزد: این پسر دستیگوید و با خشم از جا بر میزیر لب ذکری می

ندازهمی . 

 .بهش بگو بیاد پیشم

کند: عمو جون از من ناراحت نشهستاره چشم هایش را مظلوم می . 

 .نه عزیزم شما به صالحش حرف زدی برو صداش کن -

گذراند توجهش از بد ورود به این دختر سهراب با آن قد بلند و نگاه تیزش رفتار ستاره را از نظر می

بلند و جذاب مقابلش جلب شده بود قد . 

رود وسایل تا پذیرایی را ستاره معذب از خیرگی نگاهش لبخندی خجوالنه میزند و به آشپزخانه می

 .حاضر کند

 

رود. با دیدن او که با چشمان سرخ و ابرویی در هم کشیده در انتظارش یاسر به اتاق محمدیاسین می

اتفاقی افتاده سید؟گوید: ایستاده بسم هللا زیر لب می  

گفت درباره قصد شما برای انتقامستاره یک چیزایی می - . 

ی فضول رود میگوید: دخترهای که در دلش به ستاره میکند و با چشم غرهیاسر دستش را مشت می

 .اومده راپورت منو میده
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 .جلوی من به ستاره توهین نکن -

 .چشم سید -

ری کن بذار قانون کار خودش رو بکنه؟حرف نباشه ها. نگفتم پسر خوب صبو -  

 مگه من و محمدحسین اینجا مترسکیم؟

 .من شکایت کردم پیگیرم تا ثابت کنم اون زمین ها مال پدر بزرگ خدابیامرز ما بوده

 اون وقت شما افتادی پی تعقیب و گریز و پلیس بازی؟ آستین سرخود شدی پسر؟

کنی اون کارخونه غصبیه بعدش چی؟حاجی شما نهایت تالشت رو بکنی اینکه ثابت  -  

خرن و بعد یک آبم روش. کی جواب دل شکسته خاتون و با اون همه دارای میان و زمین ما رو می

 جوونمرگی شیرین و غصه های پدربزرگ مون رو میده؟

سال در به دری و آوارگی پدرم رو میده؟ ۶-۷کی جواب   

 تنهایی من پر میشه؟

 تنهایی ستاره چی؟

نه من و شما خوب یادمونه که حاج فتاح چه طور داداش محمدحسین بیچاره رو تهدید به هرکسی ندو

کنم آب روی پدرت بره و مردم توف بندازن تو آبرو ریزی کرد و گفت اگه زینب رو عقد نکنی کاری می

 .اسم حسینی ها

ریش شما؟ یادت نرفته که این روباه مکار قصد کرده بود زیبا رو هم با همون ترفند ببنده به  

 اگه یادت رفته من همه رو یاداوری کنم؟

 .حق هللا بخشیدنی سید جون ولی حق الناس نه

 .اینکه پشت یک کپه ریش و ذکر هللا هللا دست بدی به شیطان نه

 .اینکه بری حج به شیطان سنگ بزنی و بیای تو زندگی از همون شیطان بدتر باشی بخششی نداره

د وقته چی فهمیدم؟میدونی تو این تعقیب های چن  

حاج فتاح پر مدعا غیر خاله زکیه یک همسر جدید داره یک دختر بیست سی سال جوون تر خودش با 

 .تیپ و ظاهر نا متعارف

خواد زکیه خانمی که به من تهمت بی ناموسی و نظر داشتن روی یاسمین رو زد حاال بیاد خیلی دلم می

 بگه بی ناموس واقعی کیه؟

ایستد: بس کن پسر تخته گاز نرومیمحمدیاسین  . 
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ی زمین ها ی حاج فتاح غیر پروندهی یاسر میگذارد: دربارهرود، دستش را روی شانهچند قدم جلو می

نهانی داره بررسی ی قاچاق نخ و پارچه توی دادگاه بازه که زیر نظر یکی از دوستام پیک پرونده

شهمی . 

دیمتحویل قانون میهم خودش رو هم برادرش رو به زودی  . 

درباره زیبا و علیرضا، زیبا یک بار با نداشتن من و بهم ریختن نقشه هاش تاوان داده و علیرضا هم 

 .گناهی نداره که این وسط قربانی بشه میمونه بقیه که صبر کن و ببین
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گن داره تو سر فتاح میخوره؟گی سید؟ یعنی چوب خدا که میجدی می -  

بوسد: اگه تنهایی بوده بخاطر بی توجهی من بوده وگرنه داداش ی برادرش را میندد و شانهخسید می

کشیدی ما نباید انقدر درد میکوچیکه . 

 

دهداندازد و کش و قوسی به تنش میکند و به اطرافی نگاهی میشیدا الی پلکش را باز می . 

 

ن آن اجازه نمی دهدخواست در جمع حاضر باشد ولی پایش و درد بی امادلش می . 

 ستاره جون بیرونی؟ -

رودکند و به سراغش میستاره با شنیدن صدای شیدا از اتاق جمع را ترک می . 

کشهشه یک مسکن برام بیاری؟ پام تیر میستاره جون می - . 

 میخوای معاینه کنم؟ کجای پاته؟ -

 .قوزکش خواستم بلند بشم خیلی درد گرفت ترسیدم شکسته باشه -

رود: بلند شو بپوش بریم عکس بگیریم از پاتشود و نگران به سمت شیدا میان وارد اتاق میسبح . 

کنم نگران نشونیازی نیست سبحان جان خواهش می - . 

 چی نگران نشو. پات کبود کبود شده اگه شکسته باشه چی؟ -

 .ستاره: آره زن عمو جون برو اشکالش چیه یک عکس بگیر
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گوید: زن عمو کیه؟ال رفته میسبحان با تای ابروی با  

رود کاش جلوی این پسر با آن نگاهش که شبیه عقاب تیز و برنده است این حرف را ستاره لب گزه می

زدنمی . 

شود: چی شده شیدا جان درد داری؟محمدیاسین وارد اتاق می  

دهد: آره خیلی انگار پام شکستهی تایید تکان میشیدا سری به نشانه . 

شوند: آبجی چی شده؟ر و مادرش هم وارد میشیرین و یاس  

گوید: ببخشید میشه دورش رو نگیرید؟ایستد و رو به همه میستاره می  

گوید: ما میریم بیرون خودشیرین خانم بتونه شیدا رو یاسر که کمی از ستاره دلخوری دارد با طعنه می

 .معاینه کنه

کندسپس اتاق را ترک می . 

شودمیسکوت در جمع حاکم  . 

کندشود و بغض میستاره از حرف یاسر که او را خودشیرین خوانده بود رنجیده می . 

اندازد تا دیگران نفهمند میل شدیدی به ریزش اشک ها و البته کند تار تار موهای سرش را پایین می

 .یاسر را دارد

 .آقا سبحان آبجی رو ببرید بیمارستان ممکنه خطرناک باشه -

کنندگیرند و به اصرار شیدا را راضی به رفتن مییاسین زیر بازویش را میسبحان و محمد . 

 

رود تا حال یاسر را بپرسدبا رفتن شیدا شیرین به حیاط می . 

 .چرا از ستاره خانم ناراحت شدی حرف بدی نزد که -

گردد: چون تحمل نگاهش رو ندارمبه طرفش بر می . 

 یعنی بهش حس داری؟ -

اش را بگیردکنم جلوی لرزش چانهگوید و سعی میاین را با بغض می . 

جون. فقط دلم میخواد اونم به من حسی نداشته باشه نه بچه - . 

تونی بیای؟شود: از فردا میخوام برم هر روز توی پارک بدوم مینزدیک تر می  

ی عمو اینا نیستیم باید یک تاکسی سوار بشم وما دیگه خونه - .... 

نگرد: میایماسر میبه چشمان پر شیطنت ی . 
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ی چیز فهمآخ قربون بچه - . 

گوید: یک زنگ بزنم به شیدا ببینم پاش چه طور شدشیرین خجالت زده و دستپاچه می . 

 

 

پایش را آتل بستند. نشکسته بود ولی ضرب دیده بود و طبق توصیه دکتر باید چند صباحی را در آتل 

ماندمی . 

 

پرسد: حالت خوبه رود و از محمدیاسین میش را دارد جلو میسبحان مردد از سوالی که قصد پرسیدن

 سید؟

 .آره یکم نگران شیدام. با این پا سر کارم میره -

 چرا ستاره خانم به شیدا گفت زن عمو؟ -
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ی ستاره خانم کنجکاوی؟چرا درباره -  

دهدسبحان خونسرد با همان استایل دست به سینه و جدی پاسخ می : 

توجهم رو جلب کردنچون  - . 

 .ستاره دختر محمدحسین برادرمه -

ی تایید تکان می دهداندازد و سرش را به نشانهسبحان ابروهایش را باال می . 

کنه؟اش زندگی نمیچرا با خانواده -  

کنه با مادرش نجمه و برادرم محمدحسین قبال زندگی مشترکی داشتن که بی با خانوادهش زندگی می -

موندسرانجام  . 

کند، خب کم کم دارد به شباهت رفتاری سبحان شیدا پی محمدیاسین بعد گفتن این حرف سکوت می

برد و آن رک بودن رو راستی هر دوستمی . 

گوید: من دیگه باید برماندازد و می. سبحان به ساعتش نگاهی میشوندهر دو وارد اتاق شیدا می   

راقب خودت باش عزیزمبوسد: مشود و پیشانی شیدا را میخم می . 
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کند: مراقب خودت باشه سبحان من خیلی نگرانتم شغل گیرد و با مهربانی نگاهش میشیدا دستش را می

 .سختی داری. دیگه نگرانی هام دو تا شده

 .نترس من تازه پیدات کردم حاال حاال کنارتم خواهر -

داردمحمدیاسین تحمل ندارد ببیند شیدا کسی را به اندازه او دوست  . 

گوید: حاال دیگه باید محبتت رو تقسیم کنی؟بعد رفتن سبحان دست شیدا را گرفته و می  

 .چرا تقسیم عزیزم. من اون رو جور دیگه ای دوست دارم شما رو جور دیگه -

 .جایگاه تو توی قلب و ذهنم خیلی خاص و دست نیافتنیه

بوسدگیرد و پشت دست شیدا را میقلبش آرام می . 

رودکند و عقب میخواهد فشار شیدا را بگیرد سراسیمه خودش را جمع میپرستاری که می با آمدن . 

گوید: فشارت خیلی پایینه با اینکه گفتی سرم زدیبعد گرفتن فشار پرستار با نگرانی می . 

 .بهتره یک بار دیگه سرم بزنی

 فشارش چنده خانم؟ -

اومدن سرم زده خیلی کمه بهتره چکاب بشی  برای کسی که قبل ۶و مینیمم روی  ۹ماکزیمم روی  -

 .ببینیم خونریزی داخلی نداری

رسهمی ۸-۹گوید: من عادت ماهیانه هستم همیشه فشارم به شیدا زیر گوش خانم پرستار می . 

کنددهد و آنژوکت را وصل میپرستار سری تکان می . 

 

گذاردمیمحمدیاسین با احتیاط فراوان او را در آغوش گرفته و روی تخت  . 

اندخانه خلوت شده و همه رفته . 

کندی مبل رها میکتش را هم در آورده و روی دسته . 

کار؟حالت بهتره شیدا خانم؟ اصال ببینم صبح رفتی توی اون خرابه چی -  

دارد: برای کنجکاوی سرک کشیدم و این رو اونجا شیدا ار روی عسلی کنار دستش یک دفترچه برمی

 ...پیدا کردم نگاه

کندصدای واق برفی حرفش را قطع می . 

 .وای بچم گرسنشه -

گی بچم انگار واقعا زایدیش. بشین بشین خودم کشد: یک جوری میمحمدیاسین ابروهایش را در هم می

دهمرم غذاش رو بهش میمی . 
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تون هنوز خوب نشده؟رابطه -  

ای که باهاش نماز میخونم رو نجس شاید بهتر شده البته اگه نیاد توی اتاق خوابم و هال و لباس ه -

 .کنه شاید بتونم تحملش کنم. باالخره سالمتی شما رو مدیون برفی خانمم دیگه

 باز گفتی نجس؟ -

شی گم خوبه؟ راضی میبرای نماز نجسه دیگه ولی خب چون برفی خانم شما استثنا هست دیگه نمی -

خوری؟منو نمی  

ت ها من کجا بداخالقم؟زنم تو سرکوسن را بر می.دارد: اینو می  

دهخندد: همین کارت نشان از درون خشنت میریز می . 

رود تا غذای سگ را تهیه کند. شیدا الی آن دفترچه را باز می واق واقش به هال می با صدای دوباره

 .کند

افتدزند که از الی دفتر چند برگه بیرون میخواند چند ورق میبا تعجب چند خطی از آن را می . 

کند. به نظر یک سند باشددارد و با دقت واررسی مین را بر میآ . 

کند. سند زمین بود آدرس هم حوالی تهران است و نام مالک آن شیرین شروع به خواندن سند می

 .سادات حسینی است

هاست آن هم به مالکیت مونسدارد سند حجرهی بعدی را بر میبرگه . 

زندبا تعجب محمدیاسین را صدا می . 

 

رساند: جانم شیدا خانممحمدیاسین خیلی زود خودش را به اتاق می . 

 .محمدیاسین نگاه چی پیدا کردم. سند زمین حجره هاست -

گیرد مهر محضر خوردهرود و سند ها را میمحمدیاسین با عجله جلو می . 

گوید: الحمدهللا شاهد از غیب رسیدبا چشمانی شاد و متعجب می . 

اسین اینا مهمه؟پرسد: محمدیشیدا می  

کنم سند اصلی حجره های پدرم و زمین های عمه شیرین باشه. که به اسم مادر من و عمه فکر می -

 .خورده

 .امیدوارم بتونه تو دادگاه کمکتون کنه -

 .باید قبلش تایید امضا بشه و بعد با عنوان مدرک استفاده -

بوسد: قربونت برم عزیزمگیرد و میدستان شیدا را می ... 
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شود مرضیه خانم برای عیادت من آمده باشد اینجاباورم نمی . 

خواست ما سید هنوز حرفی از سند ها نزده بود و مرضیه خانم هم از در دوستی وارد شده و ظاهراً می

 .را برای شام به ویال دعوت کند

ال قصد ارتباط با مرا نداشت ولی در این سه ماهه که ازدواج کرده بودیم او شمشیر را از رو بسته و اص

دیدم رفتاری متفاوت پیش گرفته بودحاال می . 

 

گوید سالم گرگ بی طمع نیست من کمی به این مادر مهربان شک داشتم و نگران بودم از آنجا که می

 !که چرا ناگهان مهربانیش عود کرده است؟

 

رش و ابراز مهربانیش ترسی نداردمحمدیاسین بر خالف گذشته از محبت کردن در جمع مادر و خواه . 

کندگیرد و یا دستش را پشت کمرم حلقه میکنارم نشسته و هر چند دقیقه دستم را می . 

گوید: پسرم بین ما متاسفانه اتفاقات بدی رخ دادهمرضیه خانم بعد کلی صغری کبری چیدن در آخر می . 

ایا ارتباط مون رو تیره کردهاختالف نظرمون برای ازدواج و بعد هم شکایت یونس و این قض . 

. یادگار محمدعلی هستیاما یادت نره محمدیاسین تو پسرمی . 

 .اون اوایل ازدواجم با محمدعلی تنها دلخوشی من تو خونه تو بودی

دونست و قبولم نداستن فقط وقتی تو پسرم کنارم بودی و بهم مهر می کسی منو عروس حسینی ها نمی

خواد تو رو هم از دستت بدمکشید دلم نمیمیورزیدی غم و غصه هام پر  . 

 

 .یاسمین هم بعد از صحبت های مادرش گفت: اره داداش خیلی دلتنگت شدم

گوید: آخر این نگاهی بین من و محمدیاسین رد و بدل شد سپس با پلک زدن من به نشانه تایید می 

 .هفته حتماً میام دور هم باشیم
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بوسدی برادرش را میو یاسین گونهزند مرضیه خانم لبخندی عمیق می . 

 

شود: اتفاقات سختی این مدت برات افتاده استراحت کافی داشته باش تا نگاه مرضیه خانم متوجه من می

 .بتونی چند ماه دیگه باز باردار بشی

 

گوید باز باردار بشوی انگار من ماشین تولید مثل گویم، یک جور میدر دل کلی بد و بیراه بهش می

 .پسرش هستم

کنمزنم و تشکر میلبخندی مصنوعی می . 

گیرد: حتما بیای ها سگ با نمکت رو هم بیاریاسمین هم با نگاهی مهربان دستم را می  . 

گویم: حتما میارمشکند ولی من با لبخندی مرموزانه میای نثارش میمادرش چشم غره . 

 

ران دستش را دور کمرم حلقه می کند و محمدیاسین متوجه شیطنت من میشود و بدون پروا از دیگ

بوسد: این دختر با شما شوخیش گرفتهپیشانیم را می . 

دونه من با برفیش سر لجم برای همون قصد کرده بیاردشمی . 

کندخندد و مرضیه خانم پشت چشم نازک مییاسمین می . 
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دهدمیشود و کش قوسی به تنش صبح با صدای ساعت از خواب بیدار می . 

 .چشم هایش بهم چسبیده و گلویش خشکیده ساعت هفت و نیم است

خاراند و می گوید: کی این وقت صبح ساعت کوک کردمسرش را می . 

آورد که با یاسر قرار داشتهخواهد دوباره روی تخت شیرجه بزند و بخوابد که تازه به یاد میمی . 

رودیی میپرد و به سمت روشوبا عجله از روی تخت پایین می . 
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زند: هرکسی بازیر لب غر می  bf خواد ذاره این پسره میخودش شب و تو جاهای رمانتیک قرار می

 .منو بکشونه پارک ورزش کنیم

 

گذردمی اندازد و از ذهنش افکار مثبت هیجدهامیدانه به هیکل چاقش میداخل حمام نگاهی نا . 

ام لخت بشممثال من با این هیکل چجوری جلوی شوهر آینده - . 

گوید: خاک تو سرم فکر کنم مجبورم با لباس برم تو حجلهکوبد و میدستی توی سر خودش می  . 

 

آیدخندد و بعد از شستن صورتش بیرون میی خودش میبه افکار کودکانه . 

ای که از کند و کولهپوشد به جای شال هم کاله سر مییک مانتوی راحت مشکی و شلوار گرمکن می

داردآماده کرده را بر میدیشب  . 

 

شوندپدر و مادرش در آشپزخانه مشغول خوردن صبحانه هستند که با دیدن شیرین ساکت می . 

گویدپدرش با طعنه می : 

 چه عجب این موقع روز بیداری؟ کجا میری؟ -

رم پیاده روی با دوستم عاطفهمی - . 

اینجا زود برگردی مادرش در حین ریختن چای است: ظهری سهراب رو دعوت کردم . 

گیسهراب کیه؟ هاا آقا سبحان خودمون رو می - . 

ن کاش زیر بال و پر فهمیدم زندهگوید: بگو سهراب تا عادت کنی کاش زودتر میمادرش با تاکید می

 .سودابه رو هم می گرفتم

اقعیش ش سنگین شده میدونستم بفهمه پدر و مادر وگوید: شیدا خانم که سایهمصنور با طعنه می

کنهنیستیم باهامون قطع ارتباط می . 

لیال: وا آقا منصور این چه حرفیه؟ دیدی بچم چه قدر مصیبت سرش اومد هر روزم قوم و خویش سید 

ی این دخترن یادر حال مهمون داریه یا سر کارخونه . 

 .شیرین: مامان من دیگه رفتم

 مصنور: صبر کن برسونمت میخوام ببینم دوستت چجور آدمیه؟

کنیکند: بابا مگه من بچم آخه؟ زشته شما اینجوری رفتار میشیرین با خشم دستش را مشت می . 

گوید: ای بابا منصور بچه رو راحت بذارشلیال به دفاع از دخترش می . 
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 .بیا برو مادر فقط دیر نکنی ها

رودچشم زیر لبی گفته و برای اینکه نظر پدرش تغییر نکند با عجله بیرون می . 

 

رساندهایت سرعت ساعت هشت و نیم خودش را به یاسر در پارک میبا ن . 

زند: آخه اینجا کجاست قرار گذاشتی؟همینطور هم با خود غر می  

 .پارک چیه تو رو خدا 

با دیدن یاسر روی نیمکت در حالی که سرش درون گوشی است و متوجه آمدن او نشده لبخندی خبیثانه 

شوددیک میزند و از پشت نیمکت به او نزمی  

 

زندبا دست ضربه ای محکم پشت گردن یاسر می . 

ایستدیاسر سیخ سر جایش می . 

ای دختر زدی شود با اخم های یاسر: این چه مدل قرار عاشقانهی بلند شیرین مصادف میصدای خنده

ت رو نصف کردیگردن شوهر بیچاره . 

زنه تو گردن نازک منبا این دستای قوی می . 

دهدماساژ میپشت گردنش را  . 

کند: خب حاال مثل کنیز حاج باقر غر نزن یک شوخی بودشیرین لبخندش را سریع جمع می . 

شکنه؟آخه کدوم دختری سر قرار گردن دوست پسرش رو می -  

ذارههمون دوست پسری که جای رستوران و کافه تو پارک قرار می - . 

تناسب اندامتم؟کشد: بده فکر رود و دستی به شکم شیرین میجلو می   

 یعنی جدی قراره ورزش کنیم؟ -

 شوخی ندارم باهات -

گیرم اول دور پارک گیرد: شروع کن تایم میدهد و دست شیرین را میموبایل را داخل جیبش سر می

دویم بعدا میریم سراغ اون وسایل ورزشیمی . 
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 .تو رو خدا بسته خسته شدم -

ممنوع عجله کن گیرد: تنبلیبازوی شیرین را می . 

 

تونم بابا افتد و بی جان روی نیمکتی می نشیند: وای یاسر من دیگه نمیشیرین به نفس نفس می

کنمی اولمه انقدر دارم ورزش میدفعه . 

 

کنی و رژیمت ی غذاییت رو درست مینشیند: از فردا برنامهیاسر در فاصله ای نزدیک روی نیمکت می

می کنی رو همونجوری که گفتم رعایت . 

 

تونم بخدا میمیرمگوید: من نمیشیرین با بغض می . 

 .کسی با ورزش و غذای سالم نمرده -

 

شوددر حال کلکل با یک دیگرند که صدای موبایل یاسر بلند می . 

 

دهد: بله بفرماییدی ویال به خیال اینکه یاسمین زنگ زده جواب میبا دیدن شماره . 

 

  الو یاسر -

دهد اخم هایش جای آن لبخندی که روی صورتش داشته را را که تشخیص میصدای مرضیه خانم 

گیردمی . 

 .بفرمایید زندایی -

 .آخر این هفته یک مهمونی خانوادگی گرفتیم -

 .همه رو دعوت کردم حتی پدرت میخوام برای همیشه کدورت بین خانواده رو حل کنم

 .همراه سید و شیدا تو هم بیا

 

این زن کنار تمام خیانت هایی که به مادرش کرده بود و تمام تلخی ها گاهی اوقات داند چه بگوید، نمی

داد؟کرد حاال باید چه جوابش را میزندایی مهربانی برایش میشد و برای یاسر یتیم مادری می  
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 !من قسم خورده بودم پا تو ویال نذارم جایی که توش تهمت خوردم و االن نمیدونم چی بگم؟ -

 

ی کدورت ها رو کنار بگذاریم. اعمال حاج فتاح و برادرش جدا از رم قصد دارم همهگفتم پس -

ی ماستخانواده . 

. منتظرمقرار نیست دیگه دشمنی بینمون باشه پس حتما آخر هفته به عمارت بیا . 

 

پرسد: کی بود چرا انقدر عصبانیت کرد؟با قطع شدن مکالمه شیرین با تعجب می  

 

- کنون دعوت شدم برای آشتی . 

 

زند: معلوم نیست چه خوابی برای ما دیده؟پوزخندی می  

 کی خواب دیده؟ -

گممرضیه خانم زندایی رو می - . 

 .بلند شد برم  میخوام بعد ورزش یک نهار مشتی بهت بدم

آوردشیرین تازه قرار نهار مادرش و مهمانشان را به خاطر می . 

ام سهراب میاد همون آقا سبحان خودمون پسر خاله وای نه من نمی تونم بیام نهار مهمون داریم. -

 .دوست سید

 

کند: به چه مناسبت میاد؟  ببینم جلوش خوشمزه بازی در نیاری ها مثل خانم ها یاسر با جدیت اخم می

کنیرفتار می . 

 .بیا بریم برسونمت خودمم برم حجره هزارتا کار مونده که انجام بدم

 میخوای خودم برم؟ -

مگه بی غیرتم بذارم سر ظهری تنها برگردی بدو عجله کننه بابا  - . 

شودشوند. جلوی در خانه پیاده میبا هم سوار ماشین می . 

شودیاسر هم بعد زدن تک بوقی از او جدا می  . 
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شود، یعنی دیده سوار ماشین ی برادرش خیره میبیند. با نگرانی به چهرهدر پاگرد پله ها شهاب را می

 یاسر بوده؟

رسدین سوالی است که به ذهنش میاول . 

دهدکند و شهاب با جدیت و لحنی خنثی جواب میبا لکنت زبان سالم می . 

شود و به اتاقش پناه میبردسریع وارد خانه می . 

 .برای فرار از رویارویی با شهاب یا پدرش دوش گرفتن را بهانه می کند

هستندسهراب و شهاب و ریحانه و خواهرش مهمان ظهر مادرش  . 
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آید و شیدا و سید هم وارد جمع شان شهاب و همسرش غرق صحبت هستندکه زنگ خانه به صدا در می

شوندمی . 

سنگینی نگاه ریحانه روی شیدا باعث میشود چند باری سرش را باال بیاورد و هر دفعه ریحانه در 

زندجواب شیدا لبخندی مصنوعی می . 

اش با یاسر بگویدخواهد از رابطهلش مینشیند، دشیرین کنار شیدا می . 

ترسد شیدا را ناراحت کنداما می . 

کنهزند: چرا ریحانه اینجوری نگاه میکنار گوش شیدا پچ می  . 

 !چجوری نگاهش که عادیه -

کنه انگار پدر کشتگی دارهبا حرص نگاه می - . 

دونم واالنمی - . 

گیرید: سالم دخترا چند وقته سراغ ما رو نمیرودمی گیرد و نزدیکشانریحانه شهسام را در آغوش می . 

ی ما نیومده رفتی وگرنه ما کم محلی نکردیمسالم ریحانه جان شما اون سری تو مهمونی خونه - . 

نشیند: راستی شیدا خواهرم رضوانه خیلی سراغت رو می خندد و سپس کنارشان میمصنوعی می

گیریجونی هم بودید اما االن اصال سراغش رو نمیگرفت هرچی نباشه یک زمان دوستای جون  . 

 .راستی بهت گفتم؟ از پدر شوهرش جدا شد و شوهرش با برادرم کار و کاسبی راه انداخته 

گوید: خدا رو شکر داداش شهابم حسابش رو از رامین شما جدا کردهشیرین با تمسخر می . 

اسبی نیستکی بشه اون شوهر رضوانه خانمم بفهمه برادرت آدم ک . 
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زنی در ضمن کار و کاسبیشون گرداند: وا شیرین جون چرا نفوس بد میریحانه با حالت قهر رو برمی

 .خیلیم گرفته

گوید: مبارک باشهشیدا با پوزخندی تلخ می . 

دهد: در عوض شهاب با مسعود شریک شد فقط در جا زدکند و ادامه میریحانه پشت چشمی نازک می . 

بهتره زندان رفته ریحانه جوندر جا زدن  - . 

گرددبندد و به جای قبلی خود باز میبیند شیرین شمشیر را از رو بسته دهان میریحانه که می . 

از وقتی برادرش رامین و شوهر خواهرش با آن مرد ثروتمند شریک شده بودند تصمیم داشت به هر 

شدولی شهاب هیچ رقمه راضی نمی طریقی رای و نظر شهاب را هم برای شریک شدن با آن دو بزند . 

خوردبعد از آمدن سهراب صحبت ها حول محور گذشته ها چرخ می . 

ای نزدیک مشغول بازی با نشیند شیرین هم در فاصلهسهراب کنار شیدا روی مبل وسط پذیرایی می

 .شهسام است

گیرد: احوال خواهر ما چه طوره؟دست شیدا را می   

بهم سر می زنی دلتنگت میشمخوبم سهراب تو خیلی کم  - . 

خوام شوهرت حس کنه یک سر خرم که اومدم آسایش تون رو بهم بزنمنمی - . 

کنم. تو برای منم آید: من همچین فکری نمیگزد و صدای محمدیاسین از پشت سرشان میشیدا لب می

 .مثل یاسر و محمدحسین برادری

 .در چهارچوب در اتاق ایستاده است

بچه ها کیک پخته است لیال خانم برای .  

دهد: مامان جون پسرت رو رود که حسادت شهاب را قلقلک میی سهراب میآنقدر در جمع قربان صدقه

 .زود فروختی

کنم مادرم رو دوباره پیدا اندازد:  بعد سی سال من حس میخندد و سهراب ابرویی باال میمادرش می

 .کردم

 .مادر و برادر و خواهرم رو

رودکند و شیدا در آغوش برادرش فرو مییلیال بغض م . 

 

است و شیدا و محمدیاسین هم کنارش سهراب جلوی در ایستاده . 

 .سهراب تو رو خدا حواست به محمدیاسین باشه ها -
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سپاری؟دستت درد نکنه خانم حاال دیگه منو به برادرت می -  

گیرد: هر دو مراقب هم باشیدشیدا دست محمدیاسین را می . 

پاشد: باشه عزیزم نگران نباش یک ماموریت دو شبه است زود یاسین لبخندی به روی شیدا میمحمد

گردیمبر می . 

کندی مشکی رنگی جلوی خانه ترمز میخواهند سوار ماشین بشوند، سانتافههمان لحظه که می . 

شود حتماً کار ریحانه استی شان متعجب میشیدا با دیدن رامین آن هم جلوی در خانه . 

کشد. ریحانه با لبخندی مرموزانه در حالی که شهسام را در آغوش دارد از پله بی اختیار ابرو در هم می

آیدها پایین می . 

گیردشود و شهسام را از آغوشش میرامین پیاده می . 

 .سهراب با دقت و تیز بینی رامین را زیر نظر دارد

برم شهابم سر شب رفته فروشگاه اگه زنگ زد کند به و شیدا: خب عزیزم من دیگه ریحانه رو می

 .سراغم رو گرفت بگو با رامین رفتم

شودزند و سوار ماشین میلبخندی به سید و سهرابم می . 

 این پسره کی بود؟ -

شناسیش؟گوید: میمحمدیاسین متعجب از سوال سهراب می  

آوردسهراب بی آنکه جوابی بدهد تنها سرش را باال و پایین می . 

شه خداحافظ شیدا جانین سید دیر میبش - . 
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** 

زنمکشم و در آینه به تصویر خودم لبخند میرژ لب قرمز را روی لبم می . 

ام و یک شال بلند طرح ترکمنی به سر دارمموهایم را به سادگی بافته . 

زدهام را روی پیراهنش محمدیاسین هم کت و شلوار پوشیده و عطر جدیدی که برایش خریده . 
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ی لباسش را مرتب کنم: چه تیپی زدی حاجی مونروم تا یقهجلو می  . 

آورددهد و سرم را باال میام سر میی بیرون از روسری گوشم تا روی چانهدستش را از روی الله . 

زند و تنها به سرخی لبانم خیره استهیچ حرفی نمی . 

زمگپاشم و با دیدن نگاه براقش لب میلبخندی به رویش می . 

 االن ساعته هفته. اگه هشت برسیم اشکالی نداره؟ -

کنم به طرف خودم: مثال چه اشکالی داشته باشه؟گیرم سرش را کمی خم میی کتش را مییقه  

 !شاید نگرانی اقوامت متوجه بشن چرا دیر کردی؟

زند: چرا دیر کردم؟زیر گوشم پچ می  

ج خانم سخت بوده ها؟شاید با خودشون بگن برای حاجی دل کندن از حا -  

گن حاج خانم چه تیپی زده و با این رژ لب سرخش دل شوهرش رو برده؟بی انصافا نمی -  

گذارماش میی برجستهکنم و دستانم را روی سینهی ابتدایی لباسش را باز میچند دکمه . 

اش داردنرمی دستانم تضادی زیبا با زبری موهای سینه . 

دی پدر دل این آقا سید رو در بیاریقرار نبود عروس سادات ش - . 

کنم: آقا سیدم قرار نبود اینجوری من رو اسیر خودش کنهدستم را دور گردنم حلقه می . 

 

خوابدخورد و داخل گودی کمرم میام سر میدستش از روی شانه . 

خواستم بگویم راکند هر چه میگذارد و مهر موم میلبش را روی لبانم می . 

نشیندام میرود و بوسه هایش روی گردن و سینهشود شالم کنار میمیمانتوام کنده  . 

 

 .محمدیاسین زشت شد نگاه ساعت نه و نیمه -

کشهاشکال نداره زنگ زدم یاسرم همین وقت میره ما مهمونی هامون گاهی این ساعت می - . 

ت رو به رو بشیممن خیلی نگرانم قرار بعد چند وقت با زینب خانم و خاله - . 

کنیمتوکل به خدا نگرانی نداره فوقش یک جر و بحثی شد ما دخالت نمی - . 

دهد: من گل و میارم تو شیرینی روکند و شیرینی را به دستم میماشین را یک گوشه پارک می . 

 .محمدیاسین مگه داریم میریم خواستگاری؟ شیرینی خوب بود دیگه -
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 .گلم خوبه عزیزم باشه به حساب آشتی کنون -

 

رسدشویم همان لحظه یاسر و محمدحسین خان هم میوارد عمارت می . 

زنددهد و یاسر به این رفتارش پوزخند میزینب خانم به سردی جواب سالم ما را می . 

روددهد و پشت سر همسرش میسید محمدحسین سالمی کرده و با شرمندگی سر تکان می . 

آیندزهرا و زهره هم با سپهر می . 

کند به شوخی و لودگیعمول با دیدنم شروع میسپهر مطابق م . 

کندبیند سریع دست سپهر را گرفته و از ما دور مییاسر هم که دلخوری سید را می . 

 

عمارت در این مدت نبود ما تغییر نکرده است جز اینکه خزان پاییزی رنگ درختانش را زرد و نارنجی 

 .و هوایش را سرد تر کرده بود

زنم. چه آرزو ها خورد و لبخندی تلخ میی حیاط است میسید محمدیاسین که گوشهی نگاهم به کلبه 

 .برای هم داشتیم ولی اختالفات خانوادگی مانع شد

 

زدیم خاله زکیه و دختر و پسرش هم حضور داشتندهمانطور که حدس می . 

ل خوشی از او کرد و مشخص بود ددایی یونس پدر یاسر مثل گرگ زخم خورده به حاج فتاح نگاه می

 .ندارد و هر لحظه منتظر درگیری با اوست

 

زندحاج فتاح هم با پوزخندی فاتحانه با آن ها نیشخند می . 

نشینیم تا اول شام را بخوریمچون دیر وقت است همگی سر سفره می . 
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نم از انواع ی مجلل و با شکوه بر پا است. همان طور که پیشبینی کرده ام مرضیه و زکیه خایک سفره

اندخورش ها و ساالد ها برای ضیافت شام ترتیب داده . 

اش را لبنانی بستهزیبا یک پیراهن بلند سبز با گل های سفید ریز پوشیده و روسری . 

. یک کت و دامن طوسی و شال صورتی به سر داردیاسمین ولی کمی متفاوت تر ظاهر شده است . 
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اندپوشیدهبقیه هم تقریبا همین مدل لباس ها را  . 

ی ناجور ولی من با آن پیراهن یقه کج و شال مشکی که بیشتر روی گردنم افتاده و آرایش غلیظ وصله

 .جمعم

 .البته ژینا دختر دایی یونس هم تقریبا شبیه من لباس پوشیده است

دهد، گویا در این جمع های خانوادگی محمدیاسین کمتر روی پوشش و ظاهر من تعصب به خرج می

اد کامل به اعضای خانواده دارداعتم . 

 

کندعجیب است که زیبا این بار به جای محمدیاسین توجهش را خرج دیگران مخصوصا یاسر می . 

هرچند متوجه نگاهای زیر چشمی او به محمدیاسین هستم و هر بار که سنگینی آن نگاه ها بیشتر 

چسبمشود من دست سید را بیشتر میمی . 

ی پدر بزرگ محمدیاسین باشدی این آدم ها بحث بر سر ارثیهشدن همهشد حدس زد علت جمع می . 

شانس را ببین محمدیاسین از پدر بزرگش زمین به ارث برده بود و من از مادر بزرگم یک سفر 

 .اجباری

 .هرچند آن سفر حکم طناب نجاتم را داشت و مرا به سید آشنا کرد

انصافا هوای محمدیاسین را بیشتر من دارد در هر صورت دم خدا گرم که هوایم را داشت ولی . 

 

 شیدا جان دستپخت ما رو دوست نداری؟ -

پرسم: هان چی؟کنم و با تعجب میگوید. سرم را بلند میاین را یاسمین می  

گوید: یک ربع زل زدی به من چرا؟زند و آرام میمحمدیاسین لبخندی محو می  

 

ریزد: رودربایستی نکن زن داداشیاسمین برایم از دیس برنج ها یک کفگیر می . 

ریزد: خودم حواسم بهش هست یاسی جان نگران نباشمحمدیاسین هم روی برنجم خورش می . 

شودمتوجه سنگینی نگاه مرضیه خانم روی خودم می . 

هایی که برای محمدحسین و نجمه و برای یونس و شیرین کشیده بود دیگر دید مثبتی بعد شنیدن نقشه

 .به او نداشتم

دانم چرا خواسته همه اینجا دور هم باشیم؟نمی ! 

 اصال چه طور یونس خان را راضی کرده با حاج فتاح سر یک سفره بنشیند؟
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خورندزند و محمدحسین و محمدیاسین هم با اکراه میهرچند تمام مدت غذا یونس خان لب به غذا نمی . 

آیدجلس را به دست گرفته و به حرف میایم که باالخره مرضیه خانم مبعد غذا همه دور میز نشسته . 

 

 .حاال که همه اینجا جمع هستیم بهتره سر صحبت رو باز کنیم -

گوید: شاید بین گیرد و خطاب به مرضیه خانم میی حرف را میدهد و ادامهیونس خان سری تکان می

 .من و شما دشمنی نباشه دختر عمو ولی حساب حاج فتاح فرق داره

ما نگفتن باالخره تصمیم شون رو گرفتن یا نه این حاجی قالبی . 

آید: من مثل مرضیه اهل مقدمه فشارد. بنظر عصبی میحاج فتاح تسبیح عقیقش را در میان مشتش می

زنم و تمامچینی نیستم رک و پوس کنده حرفم رو می . 

من و  داداشم ی توش از قبل زحمت درسته اون زمین ها سهم االرث پدرته و حق شماها ولی کارخونه

ساخته شده پس بهتره با زبون خوش و تو صلح بیای و زمین های پدریت رو به ما بفروشی و بعد 

 .گرفتن سهمت شکایت رو پس بگیرید

 

نشانندیاسر و یونس همزمان پوزخندی تمسخر آمیز روی لب می . 

بیای با پول  پس فکر کردی با بچه طرفی؟ یک عمر از حق بچه های من و مونس خوردی که حاال -

 زمین های خودمون با ما معامله کنی؟

ی دادگاه منم فتاح نه تنها زمین ها بلکه اون دو تا حجره هم سهم ماستبرنده . 

کار به این خونه ندارم. محمدعلی خودش خواسته و در سالمت عقل ویال رو به همسرش سپرده ولی 

 .تکلیف اموال مونس و من باید کامل روشن بشه
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ی کنم به خواستهفکر کردی فقط دادگاهه؟ من انقدر اعتبار و آبرو دارم که قاضی رو هم راضی می -

 .من رای بده

ی اول شما بودید ولی در نهایت همه چیز به نفع ما خواهد بودی جلسهدرسته برنده . 

 .مطمئنی آدم با آبرویی هستی؟ تو حیا رو خوردی رو آبرو رو قی کردی -
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کرد یک روز دلسوز بود یک روز دشمن تو شیرین هستی که هر روز رنگ عوض میتو همون کسی 

 .رو کشتی و من و شیش سال آواره کردی

کرد باهاش خلوت تو نقشه کشیدی محمدحسین رو مجبور کردی با زینب خانم ازدواج کنه چون فکر می

ادی فکر نکن اگه کرده و عذاب وجدان داشت تو یک عمر بچه های خواهرم رو چزوندی و آزار د

مونمپسرای مونس نجیبن منم ساکت می . 

زند: در بازه بفرمایید داخلکند و روی بلند گو میموبایل را بلند می . 

اند در جهت رو به رویشان من . زیبا و زکیه کنار مرضیه نشستهنگرندهمه متعجب و بهت زده بهم می

 .و دختر ها هستیم

گوید: بفرماییدکند و رو به کسی میاز میهمان لحظه ژینا در ساختمان را ب . 

شودزنی مو بلوند با قدی بلند و الغر اندام وارد خانه می . 

شودرنگ پوسو حاج فتاح با دیدن زن به مانند گچ دیوار سفید می . 

گوید: اینم شوهرتون حاج فتاحیونس خان رو به زن می . 

 

زند و من متعجب و بهت زده پشت سر هم پلک خیزکیه و زیبا برآشفته و سراسیمه از جایشان بر می

زنممی . 

 اینجا چه خبر است؟

گویدکنم و او دستش را میان موهایش فرو میبرد و زیر لب ذکری میسوالی به محمدیاسین نگاه می . 

رود، با وجود کینه توزی هایی که داشته این مجازات را مستحق خاله زکیه با گام هایی لرزان جلو می

بینمی خاکی نمینی در این کرهاو و هیچ ز . 

 .خیانت بدتر درد بود حتی اگر از جانب کسی باشد که عاشقانه دوستش نداری

گن؟کار کردی فتاح اینا چی میتو چی -  

ای از ما گوید: بهتونه زن این یونسه یادت رفته چه کینهآید و با خشم میحاج فتاح سر به خودش می

 داره؟

دهد: اشتباه اول رو عموی بیچاره و ساده لوحم کرد که تو مادر خوش خط مییونس خان سری تکان 

 .خال و دورو رو وارد زندگی ما کرد

گوید: حاال من بهتونم حاجی؟ سام چی اونم البد توهمه؟آید و به حاج فتاح میزن با پرخاش جلو می  

الم رو سفید کرده. ببین زکیه خانم بسه هرچی کبک بودی. این حاجی مون روی هرچی مرد تو ع

خواست منو دور بزنه که من بهتر دیدم بیام دیدنت بهت بگم حاجی چه کارستمی . 
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ودونستم اینجا مهمونیهاندازد: البته نمینگاهی به دور و برش می . 

گوید: تو دیگه کی هستی؟ بوی پول به مشامت زیبا با لحنی به شدت خشمگین و صدایی لرزان می

خانم اینجا خبری از پول نیستخورده یارو؟ برو  . 

هستم تو هم باید زیبا باشی، دختر حاجی من سمانه - . 

شناسی بهش بگو من گوید: بیینم آقا علیرضا به مادرت نگفتی منو میکند سمت علیرضا و میرو می

 .بهتون نیستم

شوم، دور ما چه خبر است؟این بار واقعا بهت زده می   

نالد: علیرضا تو دیگه چرا پسرم؟ همکار کثافت کاری پدرت ذارد و میگزکیه دستش را روی قلبش می

 شدی؟

گوید: من منتظرم حقم رو گیرد و خطاب به جمع میشود و مچ دستم را میمحمدیاسین برآشفته می

کنم دوست ندارم همسرم شاهد چنین اتفاقاتی باشه. بسه قانون بهم بده فعال هم این جمع رو ترک می

یشش رفتهرچی آبروم پ . 

 .اتفاقات خانوادگی شمام ربطی به ما نداره پس این خانم رو لطفا راهی کنید

شودخواهیم از در خارج بشویم که خاله زکیه ناگهان پخش زمین میمی . 

آید: مامان جونصدای جیغ بلند زیبا می . 

ژانس نبغض گویم: زنگ بزنید اورگیرم. با عجله میروم و نبض زکیه خانم را میبه سمتشان می

  ضعیفه

شوم حاج فتاح با آن شکم چاق و هیکل تپلش اند متوجه میهمه به نوعی دست و پایشان را گم کرده

 .سعی دارد از تراس به حیاط فرار کند

 .یاسر مقابل در ایستاده و جهت دیگرش سمانه و بقیه هستند
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دهندر به او نمیی فرابندد و اجازهیاسر و محمدحسین راه حاج فتاح را می . 

برندزیبا و علیرضا هم مادرشان را با ماشین به بیمارستان می . 

گوید: عزیزم بهتره ما از اینجا بریم این جنگ و درگیری هیچ گیرد و میمحمدیاسین دستم را می

 .ارتباطی به ما نداره
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ام هر زمان هم اومدی قبل رفتن رو به مادرش می گوید: حاج خانم هر وقت دعوتم کنی با جون و دل می

توی خونه باغ قدمت رو چشم تو هر چقدر بهم بدی کنی نهایتا مادرمی ولی دیگه منو با این جماعت رو 

 .به رو نکن

دانم چرا؟شویم محمدیاسین خشمگین است نمیسوار ماشین می  

 محمدیاسین چی شده چرا انقدر داغونی؟ -

هستن؟ چرا با کثافت کاری هاشون آبروی هرچی آدم شیدا چرا انقدر این آدم ها دو و خدعه کار  -

برن؟مومن رو می  

کنم: آروم باش محمدیاسین جان مهم اینکه آدم های درست گیرم و در چشمانش نگاه میدستش را می

 .کاری مثل تو و برادرت هستید تا ثابت کنید همه آدم های مذهبی ریاکار نیستن

اج کردیم و نزدیک یک سالی که آشنا شدیم هرگز سعی نکردی تو توی تمام این مدت چند ماهه که ازدو

گفتی هستی عمل کردی و این خیلی مهمهمنو عوض کنی، هرگز آزارم ندادی به چیزی که می . 

 

ی خودمم محدود خواد با اقوام حاج خانم ارتباط داشته باشیم رفت و آمد با خانوادهدیگه دلم نمی -

ذارهروی زندگی ما هم تاثیر می میشه. کم کم مشکالت اون ها داره . 

 

کند: بریم یک جا حال و هوا عوض کنیم؟زند و با استارت ماشین را روشن میاین حرف را با جدیت می  

 

رویمباورم نمیشود بدون هماهنگی آن وقت شب با هم به روستایی که قبل ازدواج رفته بودیم می . 

ی و مانعی ندارداین بار را با هم محرم بودیم و او دیگر نگران . 

ی زیبایش برای مان پتو و تشک می اندازد و بدون هیچ ی باالی خانهبی بی همان پیرزن مهربان طبقه

رودسوال می . 

کشد و منم سرم را روی  گذارد روی پتو دراز میآورد و یک گوشه میمحمدیاسین کتش را در می

گذارمبازویش می . 

ی دیگران چرا که مهم ترین افراد در زندگی خودمان دو نفر دقدقهرویم. بدون بی حرف به خواب می

 .هستیم و مشکالت دیگران نباید به زندگی ما ورود کند

 

 .شروع صبح جمعه در یک روستای خوش آب و  هوا برای تقویت روحیه و بازیابی انرژی عالی است

رندآوی محلی و نان سنتی محلی میاش برای مان شیر تازهبی و نوهبی . 
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ی دنج که ی این روستا تا شهر دو ساعت بیشتر نیست ولی جریان زندگی در این منطقهبا اینکه فاصله

ای از بهشت است متفاوت استشبیه تکه . 

 

ای که خارج بی تا چشمهی بیبعد خوردن صبحانه همراه محمدیاسین برای دیدن چشم پیاده از خانه

رویماست می روستا در کوهپایه . 

 

اش شناسند از آقا معلم روستا که صبح زود در تراس خانهروستا تقریبا همه محمدیاسین را میدر 

ی روستا تشکر بیند و از او برای کمک به تعمیر سرویس بهداشتی تنها مدرسهایستاده ما را می

سید کند، بگیر تا چند زن روستایی که با زنبیل های پر میوه و سبد هایی روی سرشان برای آقا می

 .دست تکان دادن و از او برای کمک هایی که محمدیاسین کرده بود تشکر کردند

 

در طول مدت کوتاه اقامتم در روستا متوجه شدم محمدیاسین برایم ناشناخته است، مردی که نه اهل 

رسیدتظاهر بود و نه ریا ایمانش قلبی بود و خیرش به همه می . 

برای روستایی که بعداً فهمیدم زادگاه خاتون است و برای  کرد نه بد دهنی یک تنهنه بد خلقی می

کرداش مردانگی خرج میخانواده . 

 

نشینیمشویم و کنارش مینزدیک چشمه می . 

گذاردگذارم و محمدیاسین یک رو انداز هم میبی داده را یک گوشه میزنبیل خوراکی که بی . 

 

 .امروز رو قراره دو تایی با هم یگذرونیم -

زنم: یعنی عین تازه عروس داماد های بچه مثبت یک پیک نیک دو نفره؟نمکین می لبخندی  

 

 مگه ما تازه عروس داماد بچه مثبت نیستیم؟ -

مون ما عروس دامادیمبوسم و می گویم: هستیم اصال تا قبل به دنیا اومدن بچهاش را میگونه . 
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شن بزرگی ترتیب داده و ما را هم دعوت کرده ریحانه به مناسبت دندان در آوردن شهسام پسرش ج

 .بود

جشن آخر هفته بود و من و شیرین برای پیدا کردن لباسی مناسب تمام پاساژ ها و بازار ها را گشته 

 .بودیم

دانم تحمل ای به حضور من در آن مهمانی ندارد با این حال میمحمدیاسین به خاطر وجود رامین عالقه

کندکرده و سکوت می . 

ای را انتخاب خرم شیرین هم مثل همیشه رنگ سورمهک پیراهن بلند توسی با تور های صورتی میی

کندمی . 

 شیرین تو چقدر این چند وقته الغر تر شدی نکنه دازی قرص میخوری؟ -

گوید: وا نه آبجی من دیگه پشت دستم رو داغ کردم سمت شیرین سرخ و سفید می شود و با خجالت می

یک همراه پیدا کردم قرص نرم. فقط . 

گویم: خبریه کلک خانم؟زنم و میچشمکی می  

بینم: خبرا که پیش شما و سیده ماه برد در نگاهش شادابی و جوانی را میخندد و سرش را باال میمی

 .عسل های عشقوالنه و رفتن به روستا

 .به پهلویش می کوبد: بحث رو عوض نکن بگو دیگه

ت کردیم قراره آخر این ماه با پدرش بیاد خواستگاری منمن و آقا یاسر با هم صحب - . 

گی؟ یعنی یاسر و تو؟گویم: واقعا راست میبر میگردم به طرفش و می  

اندازم: وای آبجی فسقلی ما رو ببین میخواد کشم و خودم را در اغوشش میجیغ خوشحالی بلند می

 .عروس بشه

گوید: اه بسه تف تفیم کردیمی بوسم و او در حین پاک کردن صورتشصورتش را می . 

ی رفتن شویمرویم تا آمادهباغ می با هم به خانه . 

شنوم سهراب و محمدیاسین در اتاق کارش مشغول گفتگو هستند از میان حرفشان تنها اسم وحید را می

شومی اصل حرفشان نمیولی متوجه . 

 

کنیممی شود من و شیرین با عجله لباس هایمان را به تنعصر که می . 

ی شهاب اما احتمال اینکه رامین را ببینم هست برای همین ی باالی خانهمجلس زنانه است و در طبقه

 .دلم نمیخواهد با آرایش تند و غلیظ حرف و حدیثی ایجاد کنم

نشینیمشوند من و شیرین هم صندلی عقب میمحمدیاسین و سهراب سوار ماشین می . 
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دهمکند و من به حرف های محمدیاسین گوش میمی شیرین در طول راه با یاسر چت . 

بینمرسیم جلوی در رامین و شوهر رضوانه را میی شهاب که میجلوی در خانه . 

نگردکشد و سهراب با چشمانی ریز شده به ان دو نفر میمحمدیاسین ابرو در هم می . 

 

 !اون مرد بور که کنار رامین ایستاده کیه؟ -

دهد: اون آقا حامد شوهر رضوانه میشه باجناق داداش شهابمیشیرین جواب سهراب را  . 

گویددهد و دیگر هیچ چیز نمیسهراب سری تکان می . 

 

رومشوم و بدون در نظر گرفتن آن دو نفر راه پله هارا باال میاز پاشین پیاده می . 

نشینمکنار مامان و زن عمو می . 

سرش است و سمیرا با غم سرش را پایین انداخته مریم و سمیرا هم هستند. مریم مشغول بازی با پ

 .است

گویم: خوبی سمیرا خیلی وقته ندیدمت حال مسعود چه طوره؟برم و میسرم را نزدیکش می   

دهد: خوبیم مسعود سر گرمی های جدیدی پیدا کرده و منم لبخندی محو روی لب می نشانده و جواب می

  .همینطور

  منظورت چیه؟ -

کند. دلم برایش میسوزد، اما کاری از دستم ساخته نیست قرار نیست د و سکوت میدهسری تکان می

 .همه آدم ها خوشبختی را در یک زمان و یک اندازه لمس کنند

 .شاید خوشبختی سمیرا هم در آینده ای دور و نزدیک در انتظارش باشد

 

یرین هستیم که پیراهن به تن اند و تنها من و شریحانه و خواهرش و اکثر مدعوین کت و دامن پوشیده

  .داریم

گه گاه  صدای پچ پچ از اقوام ریحانه به گوشم می رسد که درباره من و جدایی ام از رامین و ازدواجم 

کنندبا محمدیاسین روده درازی می .  

 

شهسام با آن کت و شلوار فسقلی بسیار زیبا شده است مادرش مشغول پذیرایی می شود و من او را در 

میکشم و با هم به تراس می رویم آغوش . 
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 .در تراس ایستاده ام که صدای پایی را می شنوم

بینمگردم رامین را پشت سر خودم میبه عقب که برمی . 

 !برای چی اومدی اینجا؟ _

شه حرف بزنیم شیدا؟دهد: میآید و به چهارچوب در تکیه میبی حرف جلو می ! 

ی اون صحبت کنیمشما وجود نداره که بخوایم دربارهبینم ارتباطی بین من و دلیل نمی - . 

خواستم قبل من شوهرت رو توی محل کارش دیدم با تهدید ازم خواست نزدیکت نشم، وگرنه می -

 .عقدت بیام ببینمت

 . خوب کرده تهدیدت کرده حاال راحت رو بگیر و برو -

ندادی چرا چون توی باغ بخاطر نا تو نامزدی مون رو بهم زدی حتی بهم یک توضیح قانع کننده  -

 !رفیق من آزار دیدی تقصیر من چی بود این وسط؟

 .منی که تازه عاشقت شده بودم

 .شنیدن این که رامین زمانی عاشقم بوده اصال برایم اهمیتی ندارد

کند با حرص او را کنار می زنم و وارد پذیرایی می شومشهسام گریه می . 

به دست مادرش می سپارم و به مامان می گویم میخواهم مراسم را  طفلک را چند باری می بوسم و

 .ترک کنم

 .بدون آنکه  سوال پیچم کند اجازه می دهد تنها باشم

به طرف راهپله ها می روم و میخواهم با سرعت از آن راهپله ی طوالنی بگذرم که حس می کنم دستی 

 ...مرا با ضرب هل می دهد و با شدت به زمین می خورم
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 .سهراب با شدت روی کاپوت ماشین می زند و فریاد می کشد: برگرد خونه شهاب محمدیاسین زود زود

 هللا اکبر چی شده سهراب؟ -
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برگرد پسر این پسره که گفتید باجناق شهابه همون حسابدار و کارمند وحیده همون که گفتیم احتمال  -

 .داره از جاش با خبر باشه

ده می شود و سر اولین دور برگردان به سمت خانه ی شهاب می راندمحمدیاسین وحشت ز . 

سهراب با عجله از ماشین پیاده میشود و به سمت ساختمان می دود جلوی در ورودی شیرین را 

بیند: شیرین خانم شیدا کجاست؟می  

برگردم شما اینجایی؟ شیدا خواست برگرده خونه اومد بیرون ولی غیب شده منم می خواستم باهاش  -

 .ولی انگار زودتر رفته

سهراب زیر لب با حرص چیزی زمزمه می کند و با سرعت به طرف حیاط می رود. اطراف را با دقت 

 .می نگرد و با ندیدن اثری از شیدا با عجله به ماشین بر می گردد

 .محمدیاسین که کنار ماشین ایستاده با نگرانی می گوید: هرچی به گوشیش زنگ زدم جواب نداد

 .اومده تو حیاط که برگرده ولی ردی ازش نیست -

 یا علی خدایا رحم کن یعنی کجاست؟ -

کند ولی اثری از شیدا نیستباال و پایین کوچه را رسد می . 

گوید: آقا سهراب کل خونه رو گشتم نبود اومده بیرون تازه کیفشم آید و میشیرین با عجله بیرون می

 .نیاورده جا مونده

سه نگرانی و وحشت موج می زنددر نگاه هر  . 

سهراب سریع با چند همکار تماس گرفته و ازشان می خواهد سریع چند نیرو به آنجا بفرستند و از 

 . طرفی سوابق حامد شوهر رضوانه را هم پیگیری کنند

 .محمدیاسین هم به محمدحسین  زنگ زده و از او کمک می خواهد

 

کم همه متوجه گم شدن شیدا می شوند دقایق  به کندی و با سختی می گذرد کم . 

 .لیال و پدرش نگرانش می شوند

 .محمدیاسین هم هنوز باور ندارد شیدایی که تا عصر کنارش بوده حاال غیب شده است

حال خرابش دیگران را هم متاثر می کند. در همان چند ساعت به قدری سخت گذشته که  کمرش زیر 

 .بار فشار خم شده است

طقی تر از اوست و بدون دستپاچه  شدن با کمک محمدحسین تمام رد  و نشانه های اما سهراب من

 .منتهی به وحید را جستجو می کنند

شود جدی تر پیگیری کندرسد سهراب مجبور میروز دوم گم شدن شیدا که می . 
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تمام انبار  کنند همینطور ی پدری وحید را بازرسی میکنند و خانهرامین و حامد را موقتا باز داشت می

 .و زمین های خانوادگی ربانی ر ولی اثراز شیدا پیدا نمی کنند

 

 .سه شب از نبود شیدا می گذرد سه شبی که برای محمدیاسین به اندازه ی قرن ها گذشته است

 بار ها و بارها فکر و خیال های مختلف به سرش می زند، افکاری منفی و دیوانه کننده

ای از وحید پیدا نکرده استو هنوز نشانهسهراب همه راه ها را رفته  . 

از وقتی  در دادگاه علیه ربانی گزارش و سند ارائه کرد و توانست او را محکوم به اعدام کند،  برق 

کرد کار به اینجا بکشدانتقام و کینه را در نگاه وحید دید ولی گمان می . 

که ساده از کنار همه چیز گذشتمکوبد: لعنت به من کند و محکم به دیوار میدستش را مشت می . 

آید: چی شده عمو چرا فریاد زدی؟ ستاره با شنیدن صدای فریاد محمدیاسین وحشت زده به اتاقش می

 .الهی بمیرم برات عمو رنگت رو دیدی؟ سه شبه خواب به چشمت نیومده

شد که این مصیب پیش اومدنالد: همه چیز داشت کم کم حل میمحمدیاسین با درد می .  

کند: خدایا مگه من غیر بندگی و اطاعت از تو چه گناهی سپس گویی با خودش هزیان بگوید زمزمه می

 .مرتکب شدم که دارم تاوان می دهم

ترسم کند: ستاره این عوضی خواهر شیدا رو کشته میبا چشمانی خسته و دردمند رو به ستاره می

 .بالیی سرش بیاره

شودی شکند و اشک هایش جاری میبرای اولین بار بغض مردانه اش م .  

 

گیرد: عمو جان با خودخوری شما شیدا خانم پیدا نمی شه. با رود و دستش را میستاره متاثر جلو می

 .آقا سهراب فکراتون رو بریزید روی هم و یک راهکاری پیدا کنید تو رو خدا اینجوری نکنید

به رو پیدا کردیم آب آورده بودش دختره رو گوید: توی رودخونه جسد سودامحمدیاسین مجنون وار می

ترسم با شیدای منم همین کار رو بکنندخفه کرده بودن. می . 

شود. سهراب است که با صورتی پر اخم و نگاهی خسته قبل آنکه ستاره حرفی بزند در اتاق باز می

گذاردولی محکم پا به اتاق می .  

کنممیستاره خانم شما بیرون باشید من باهاش صحبت  - . 

کندستاره احترام خاصی برای سهراب قائل است با تکان سری به معنای تایید اتاق را ترک می .  

 سهراب با تشر به محمدیاسین می گوید: پاشو مرد خودتو جمع کن اینجوری میخوای زنت رو پیدا کنی؟
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باش انشاءهللا کنم دوباره سودابه رو ازم گرفتن. به خودت بیا و قوی جای من باشی چی؟ حس می

 .امروز پیداش می کنیم

 

شودلرزد و کمرش ریش ریش میدست و دل محمدیاسین می .  

ایستداز فکر نبود و مرگ شیدا همچون سودابه قلبش از تپش می  . 

 .اگه پیداش نکنم چی سهراب من دارم از نگرانی میمیرم -

 

 .هیس مرد مثال تو مرد قانونی نباید انقدر شکننده باشی -

شدم نبایدزند: نباید ازش غافل میکند و با خشم و عصبانیت فریاد میپنجه هایش را مشت می  . 

کشد: هیس سید آروم باش توکل کن درست میشهرود و او را برادرانه در آغوش میسهراب جلو می . 

 

 ��نیمچه پارت

 

 

خیزد: از جا برمی ستاره در حیاط روی تاب نشسته و غرق در افکارش شده است که با دیدن سهراب

 .سالم آقا سهراب

سهراب کنارش روی تاب مینشیند: سالم ستاره خانم به سختی سید رو راضی کردم یک چرت بزنه سه 

 .شب و چهار روزه خواب به چشمش نیومده

ام متاسفم بخاطرشی خواهرتون شنیدهمی ترسم برای شیدا اتفاقی بیوفته از زبونش درباره - . 

ستاره می نگرد کاش شیدایش بود تا از او بخواهد برایش از این دخترک با  سهراب در سکوت به

 .چشمان معصوم خواستگاری کند

ببخشید این حرف رو میزنم آقا سهراب ولی امکان داره وحید بخواد خواهرتون رو توی همون  -

 مکانی که سودابه رو کشته بکشه؟

شودنش روشن میپشتش از این حرف می لرزد ولی ناگهان جرقه ای در ذه . 

امکان دارد ستاره راست بگوید تنها یک جا بود که از زیر نگاه تیز بینش جا مانده بود و آن ویالی 

شودمی جنگلی بود که منتهی به رودخانه . 

 .با سرعت از جا بر می خیزد محمدیاسین  را صدا می زند بر خالف تصورش نخوابیده است
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تروکه ی ربانی ها هم سری بزنیمسید سریع آماده شو بریم ویالی م - . 

  اونجا دیگه کجاست؟ -

 .همون جایی که سودابه رو کشتن -

 .محمدیاسین به سرعت کتش را می پوشد و پشت سر سهراب راه می افتد
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سوزد. سه روز است که در چنگال بی رحم مردی دیوانه اسیرمکند و تمام تنم در تب میسرم درد می . 

کردم وحید ربانی پسر الکی خوشی که در طول پارتی های شبانه او را مالقات فکرش را نمیهیچ وقت 

کردم یک همچین دیوانه خویی باشدمی . 

 

سوزم. خیسی اشک روی گونه هایم را ی انباری در میان شعله های تب میروی زمین سرد و یخ زده

گزم تا صدای هق هقم به گوش آنها نرسدکنم و لب میحس می . 

 

ام وحید چگونه از احواالت زندگی من با خبر شده و آن شب با دروغ های بی پایه و حاال متوجه شده

 .اساسش من را به آن حال انداخته بود

 

. هر لحظه از ترس و وحشت اینکه دستان کثیفش تنم را لمس کند و به من شوددر انباری باز می

افتادمعارض شود به رعشه می . 

 

ایستد: انقدر غذا نخوردی که داری میمیری شیداشود و باالی سرم مییوارد انبار م . 

خوای وحید بذار برمچی از جونم می - . 

 

گوید: سودابه تنها دختری بود که تونست به قلب زند و با خشم میدورم به مانند گرگی گرسنه چرخ می

 .من نفوذ کنه
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اش با جدا کرده بودو محکوم بودم توی خونهدونی من بچگی سختی داشتم. پدرم مادرم رو از من می

 .پرستار بد اخالقم زندگی کنم

تونیم درست کنیم ولیوقتی سودابه پا به زندگیم سگی من گذاشت امیدوار شدم همه چیز رو می ... 

 

کند: من کند و با نوک کفش مشکی رنگش سنگ ریزه های کف زمین را له میسکوت ترسناکی می

فهمیدم پلیسه عاشقش بودم حتی وقتی . 

 

گویم: برای همین اون رو کشتی؟نشانم و با طعنه مینیشخندی تلخ روی لب می  

 

کشد: من اون رو نکشتم پدرم کشت. سزای جاسوسی از ربانی همین بودبا حرص و خشم فریاد می . 

 

اولش بخاطر سودابه و شباهتش بهت نزدیکت شدم. سودی قبل مرگش گفته بود یک خواهر داره پس 

یدا کردنت برام سخت نبودپ . 

 .... نزدیکت شدم تا به دستت بیارم چون بعد سودی تو برام عزیز بودی ولی

 

گوید: تا قبل اینکه با اون بازپرس عوضی ازدواج کنی و بهش دل بدیشود و میخم می . 

اش رو انجام داد بذار من برم وحید خودتو بیشتر تو منجالب خالف فرو نبراون فقط وظیفه - . 

برمت ترکیه دی فردا با خودم میدارد: تو هم از قماش همونی شیدا تو هم تاوان میبه سمتم خیر بر می

ذارماز اونجا هم اروپا حسرت دیدن محمدیاسین رو به دلت می  . 

رودزند و با خشم از آنجا میگوید و لگدی به پهلویم میاین را می . 

 

سرد با دیوار های سیمانی و کف پوش خاکی تن تب دارم را رود. انبار کم کم هوا رو به تاریکی می

دهندبیشتر شکنجه می . 

پیچدسوزاند. مدتهاست این بو در مشامم میام را میبوی بد نفت و بنزین بینی . 

دهد؟آید؟ چرا مرا از چنگ این ملعون نجات نمیدانم چرا محمدیاسین نمینمی  

شودیهوش شوم که در انباری باز میخواهم بشود و میکم کم پلک هایم گرم می . 

شودافتد و بوی بد الکل در تمام اتاقک پخش میی ترسناکش روی سرم میسایه . 
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 .ببینم خوشگله چرا توی این سرما دراز کشیدی رو زمین؟ بغل من که هست بیا خودم گرمت کنم -

کشمنای تکان خوردن ندارم خودم را روی زمین عقب و عقب تر می . 
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گیرد: سودی دلم برات تنگ شده. چرا ترکم کردی آید و درست مقابلم قرار میجلو تر و جلو تر می

 نامرد؟

ت؟چرا رفتی پیش اون برادر حروم زاده  

گی روانی. خدایا کمکم کن محمدیاسین کجاست؟ سهراب کجان خدایا نجاتم خزم: چی میعقب عقب می

 .بده

کشاند: عزیزم از من نترس من دوستت دارمبه طرفم می افتد و خودش راروی زانو هایش می . 

 .گمشو عقب عوضی -

کشم و مانند کسی که تشنج کرده بدنم بی وقفه و بی خورد با تمام بی حالیم جیغ میدستش که به پایم می

خوردلرزد و تکان میاختیار می . 

 .شیدا شیدا آروم باش -

کنمشدیدی که روی سرم است را حس می شنوم و تنها لرز چانه و فشارصدایش را نمی . 

مردمکردم، به خدا قسم که میخورد همین جا تمام میاگر دستش به من می . 

کشد جلو تا به خیال خودش آرامم کندگیرد و میبازویم را می . 

کشم ک حتی تکان های دستش کارساز نیستاما با لمس دستش بیشتر و بیشتر فریاد می . 

 

گفت  وقتی سه بار خدارا صدا بزنی او ن. خدایا به من رحم کن محمد یاسین میخدایا به من رحم ک

دهد: خدایا خدایا خدایا نجاتم بدهجوابت را می . 

 

کندی پیراهنم اقدام میشوم او برای باز کردن دکمهگذرد بی جان که میدقایق به کندی می .  

رودمن چشم خود دیدم که جانم می ! 
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شود و صدای شلیک گلوله آخرین انباری با برخورد محکم لوال به در باز میولی همان لحظه در  

کنمچیزی است که حس می . 

 

 

رقصد به گوشم خورددر خانه باغ بودم. صدای هو هوی بادی که در میان شاخ و برگ درختان می . 

شان یای مو مشکی که چشمان مشکداد و دو دختر بچهدرخت بید وسط حیاط برگ هایش را تاب می

خواندخوردند و شعر میشبیه سید بود پای درخت چرخ می . 

خوریدصدایشان زدم: مهدا یلدا  بیاید تو سرده سرما می . 

دهند: من منتظریم بابا بیاد بعد برگردیم داخلجواب می . 

دوندپرد پایین و مهدا و یلدا به دنبال گربه دور تا دور حیاط را مییک گربه سر دیوار می . 

 

ای حس خفگی شود و برای لحظهاهم دنبالشان بروم که تمام آنچه مقابل چشمم است محو میخومی

گرددکنم اما ناگهان اکسیژن به سلول هایم بر میمی . 

گشایمکشم و چشمانم را مییک دم عمیق می .  

بیمارستان؟ام  یا شوم. در  خانهبینم با این حال متوجه دیوار های سفید مقابلم میهمه جا را تار می  
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زند: شیدا جان عزیزم خوبی؟ستاره با دیدن چشمان بازم با ذوق صدا می  

 پیراهن سفید پرستاری به تن دارد. یعنی من در بیمارستانم؟

زند در اطراف. چه اتفاقی افتاده بود؟ آیا وحید توانسته بود به مقصود شومش برسد؟نگاهم دور می  

شود. نکند وحید به من تجاوز کرده و من متوجه نشده باشم؟پایین میدر سرم هزاران فکر باال و   

ترسم. با ورود محمدیاسین و سهراب و مادرم داخل کنم، دیگر از سایه خودمم میاحساس وحشت می 

شوداتاق کمی از ترسم کاسته می . 

حساس درد رساند و دستم را میگیرد: خوبی عزیزم؟ سالمی امحمد یاسین خودش را باالی سرم می

کنی؟نمی  
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گویدبندد و زیر لب چیزی میکند و چشمش را میدست ها و صورتم را نگاه می  . 

گویمآید میبا صدایی که گویی از ته چاه در می : 

 اون اون عوضی چی شد.؟ -

گوید: دستگیر شد نتونست کاری بکنهسهراب با خشم می . 

وجودم استکشم ولی همچنان حس ترس و نگرانی در نفس راحتی می .  

گیرم: من خیلی ترسیدم فکر کردم میمیرمدستان محمدیاسین را می . 

دهم اشک هایم جاری شودزنم زیر گریه و اجازه میبلند می . 

دونم همه چیز تموم شد نگران نباشدونم عزیزم میبوسد: میسرم را می . 

 .تو خیلی شجاع بودی باید این اتفاق رو فراموش کنی

کندکنم که دکتر برایم آرامبخش تجویز میمیآن قدر بی قرار  . 

کندگردیم. محمدیاسین المپ ها را روشن میشب به خانه باغ بر می . 

 حال غریبی دارم و یک لرز خفیف در اندامم: محمدیاسین میشه بگی نجمه و ستاره بیان اینجا؟

ترسی شیدا؟ من هستم عزیزم مراقبتممی - . 

گی؟ یا بگو برادرت بیاد آقا یشی بگو سهراب بیاد چند شب پیش ما مینه نه تو یک تنه حریفشون نم -

 .محمدحسین اسلحه داره

نشیند: عزیز دل آخه چرا انقدر بیقراری؟ منم اسلحه دارم منم حواسم هست آید و مقابلم میبه طرفم می

 .بهت

خوای ببرمت مشاور؟گیرد: میدستانم را می  

ی برادرم ی شهاب بودم اون حتی اونجا تو خونهیاسین من خونهبرم: محمدکنم و سر باال میبغض می

 .آدم داشت

گیردی سهراب را میگوید و شمارهنچی زیر لب می . 

گم برادرت بیاد امشب اینجا خوبه؟می -  

دهم: آره خوبه خوبهچسبم و سر تکان میبه بازویش می . 

 

خوابیممدیاسین در اتاق می. سهراب در پذیرایی و من و محوقت خواب فرا رسیده است . 

کنم که کالفه دهم المپ ها را خاموش کند و جوری خودم را با ترس در آغوشش جمع میاجازه نمی

شودمی . 
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لرزه خواب تو سر من کنن که نتونستم مراقب زنم باشمکنی دلم میشیدا جان اینجوری می - . 

دردسر زندگی کنیممحمدیاسین بیا از شغلت استعفا بده بریم یک جا بی  - . 

دهم دیگه اجازه ندم این اتفاقات رخ بدهبوسد: بخواب عشقم قول میسرم را می . 

ره سمت افکار منفیترسم همش ذهنم میمی - . 

خوای حواست رو پرت کنم؟آورد: میگذارد و سرم را نزدیک میدستش را پشت گردنم می  

 .سهراب بیرونه گوش هاش هم تیزه -

ی اتاق خواب تا پذیرایی زیادهابیده. فاصلهتو پذیرایی خو - . 

گویم: نه نه آمادگی ندارمبا وحشت می . 

خوای برات یک چیزی بخونم آروم بشیبوسد: باش گلم بخواب میسر و صورتم را می . 

چسبانم: آرهخودم را بیشتر به آغوشش می  

 

با من استگذرد ولی هنوز ترس آن چند روز اسارت چند شب و روز از آن اتفاق می . 

دهم، محمدیاسین المپ ها را خاموش کندشب ها اجازه نمی . 

ی ما بیایند تا تنها خواهم  به خانهخواهد به اداره برود قبلش از شیرین یا نجمه میصبح وقتی می

 .نباشم

دهمروم و به خودم جرئت تنها ماندن در هیچ مکانی را نمیعصر ها هم با همراهی او به کلینک می . 

کنم همیشه چشمان وحید و آن لبخند شومش جلوی چشمم باشدمیحس  . 

امکند و حتی باز اسیر آن حمالت عصبی شدهای رهایم نمیوحشت و ترس لحظه . 

توانم خودم را از منجالب ترس، افسردگی و سردرگمی نجات بدهمدانم چگونه مینمی . 

رمزندگیم دیگر شبیه گذشته نیست و در یک روزمرگی ترسناک اسی . 

ی ی یکی از همکارانم هستم که با دیدن اسم پیمان همان همسایهدر لیست گوشی موبایلم دنبال شماره

بگیرمتوانم از او کمک زنم خودش است میگفت روانشناس است لبخندی عمیق میویالی عمو که می . 

گیرم، یک آهنگ مالیم در حال پخش استبا شماره تماس می . 

 .الو بفرمایید -

م آقای خالدی؟سال -   

 بفرمایید شما؟ -
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خواستم برای مشاوره از تون وقت بگیرممن شیدا شاملو هستم می - . 

 اسمتون آشناست. چرا به منشی زنگ نزدید؟ -

 .در واقع من با شما تو شمال آشنا شدم خودتون بهم شماره دادید -

کندکمی مکث می : 

هماهنگی یادداشت کنیدی منشی رو برای بله بله به جا آوردم پس شماره - ... 
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آورم و با دیدن پیمان در کت و شلوار در حالی که پشت دهد. سرم را باال میی ورود میمنشی اجازه

زنممیزش نشسته است لبخند می . 

نشیندشود و روی کاناپه مقابلم مینشینم و او هم بلند میمقابلش می . 

 

 .خیلی تغییر کردید خانم شاملو -

 .شاید بخاطر اتفاقاتی که این مدت برام رخ داده -

دهد: مشتاقم که بشنومابرویش را باال می . 

ام و گویم از دشمنی وحید و پیدا شدن سهراب، از دست رفتن بچهبرایش از اتفاقات این مدت می

 .درگیری های خانوادگی محمدیاسین

 

وره دهدشود پیمان با وجود جوانی به این خوبی مرا مشاباورم نمی . 

 .با ترس هات مبارزه کن، اجازه نده روی زندگیت سیطره بندازه -

 .زندگی خانوادگی شوهرت رو از زندگی مشترکت جدا کن -

کندو چندتا تمرین روان درمانی دیگر هم برایم توصیه می . 

 .قرار شد ماه دیگر هم برای مشاوره به مطبش بروم و در صورت مشکل با او تماس بگیرم 

ی بعدی کند: شیدا خانم سالم من رو به همسرت برسون و اگر ممکن بود جلسها دم در مشایعت میمرا ت

 .رو با ایشون بیا
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زنم: ممنون آقای خالدی خیلی کمکم کردیدلبخندی می . 

 

افتد. باطریش تازگی ها ضعیف شده در راه برگشت هستم. نگاهم به گوشی موبایلم که خاموش شده می

یض داردو نیاز به تعو . 

 

در خانه بودم ولی امروز بخاطر مشاوره   ۸دهم تا زودتر به خانه برسم. همیشه به ماشین گازی می

رسمدقیقه به خانه باغ می ۹.۳۰ساعت  . 

 

خورد متعجب شوم همینکه نگاهم به چشمان نگران محمدیاسین و سهراب میاندازم و وارد میکلید می

شوممی . 

آید: نباید یک خبر بدی شیدا؟بار با خشم به طرفم میمحمدیاسین برای اولین   

گویم: چی؟با بهت می  

زند: گفتم شما نباید یک خبر بدی؟فریاد می  

روم: بهت پیامک دادمکنم و عقب عقب میبی اختیار بغض می . 

گوید: ولی ما پیامکی به دستمون نرسیده بودسهراب مالیم تر می  . 

شنوم: یک قطره روم و صدای بمش را میگرم محمدیاسین فرو می خواهم اشک بریزم که در آغوشمی

 .اشکم حق نداری بریزی ها

 .من من -

بوسد: باشه باشه عزیزمپیشانیم را می ... 

 

رفتی پیش روانشناس مرد؟حاال حتما باید می -  

نداری یا فکر چرخانم: این چه دیدگاهیه شما داری؟ یعنی به من اعتماد ام را در حدقه مینگاه کالفه

ی مردا منحرف هستن؟کنی همهمی  

آید سهراب با سرعت اندازد. ستاره با یک سینی چای به پذیرایی میکشد و شانه باال مینفسی عمق می

گیردایستد و سینی را از دستش میمقابل پایش می . 

کشیدچرا شما زحمت می - . 

داداشت چقدر مهربون شده انگار نه انگار همون اندازد: نگرد و ابرو باال میمحمدیاسین به سهراب می

 .مامور جدی و بی رحمه
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زنم: شما مردا خوب بلدید به وقتش مهربون بشیدخندم و کنار گوشش پچ میریز می . 

آورد: من کی با تو نامهربون بودم که االن این رو گفتی؟سهراب برایم چای و قند می  

 .چه گوشای تیزی داری -

شود: با نجمه خانم صحبت کردی؟ی خم میزند و کمچشمکی می  

ی چی؟کند: دربارهمحمدیاسین مشکوک نگاهمان می  

گوید: خواستگاری از ستاره خانمسهراب با نیش باز می . 

 .فعال یاسر تو صفه گفته از بابا براش وقت بگیرم -

 نامرد تو خواهر منی یا اون؟ -

گمخیلی خب باشه به نجمه جون می - . 

آید: پس محمدحسین چی؟میان حرفم می محمدیاسین به  

رو ندارم بگویم او حقی گردن ستاره ندارد، چرا که او را رها کرده ولی خود ستاره باید بگوید 

 .محمدحسین حق دارد جایگاه پدرش را داشته باشد یا نه

کنم و او هم نظر من را دارد و محمدحسین را نسبت به عصر همان روز با نجمه خانم صحبت می

شود آخر شب با حضور دهد برای همین قرار میداند و حق دخالت را به او نمیخترش غریبه مید

 .محمدیاسین و سهراب موضوع مطرح شود
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اندستاره و نجمه یک طرف و سهراب و محمدیاسین و یاسر هم طرف دیگر نشسته  

امین ست کردهام و پیراهنم را با محمدیاسمن بین محمدیاسین و یاسر نشسته . 

گوید: خیلی نامردی قرار بود اول من رو سر و سامون کشد و زیر گوشم مییاسر سرش را پیش می

 .بدی

 .یاسر جان نوبت به سنه سهراب و ستاره بزرگ ترن -

گوید: اگه میشه بریم سر اصل مطلبکند و میسهراب گلویی صاف می . 
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یشش تنده ها نسوزهگوید: چقدرم داماد آتیاسر باز زیر گوشم می . 

ی پیشنهاد آقا گوید: خب نجمه خانم نظرتون دربارهمحمدیاسین با صدایی بم و بلند خطاب به نجمه می

 سهراب چیه؟

اندازد: هرچی دخترم بگهنجمه نگاهی مردد به ستاره می . 

اندازد: راستش چی بگم من؟مشود و سرش را پایین میستاره کمی معذب   

کنار بذار و حرف دلت رو بزن عمو جان خجالت رو - . 

دادیدکاش به بابا هم خبر می - . 

گوید: اون مرد هیچ حقی نسبت بهت نداره ستارهنجمه برآشفته از حرف ستاره می . 

گرفتید ی جدید نمیولی مامان فراموش کردید اون پدر منه؟  شاید اگه پنج سال پیش برام شناسنامه -

 ...برام مهم نبود ولی االن

ی جدیداندازم، شناسنامهابرو باال می متعجب . 

ی جدید گرفت ولی خاتون و مامان گوید: پنج سال پیش بابا برای من شناسنامهستاره رو به ما می

 .خواست موضوع مخفی بمونه نصف این خونه باغ دو هم به اسم ما زدن ولی زینب خانم خبر نداره

تونم انکارشون کنمون دلگیرم ولی نمیدرسته من بخاطر پنهانکاری های مادر و پدرم ازش . 

ایستد: حرف ستاره خانم درسته من باید اول با آقای حسینی خواهد حرفی بزند که سهراب مینجمه می

 .صبحت کنم بعد مزاحم بشم

شوممتوجه لبخند رضایت روی لب محمدیاسین می . 

کند و جمع را ترکسهراب تشکری از همه می . 

 

است. مرد ها هم در اتاق کارشان غرق گفتگو هستند ط نشستهستاره روی تاب وسط حیا . 

روماندازم و به حیاط مییک شنل روی دوشم می . 

زند: به اقا سهراب جواب ندادم، ناراحت شدید؟ستاره با دیدنم لبخندی عمیق می  

 .نه عزیزم حق داشتی دلت بخواد پدرتم پیشت تو مجلس باشه -

دونستم تو رسماً دختر آقا محمدحسینینمیگیرم: کنارش جای می . 

پنج سال پیش وقتی اردواج من و یاسر بهم خورد برام شناسنامه گرفت ولی از زینب و دخترا مخی  -

 .کرد

ی گذشته بهش حقیقت رو نگفتنخیلی سخته آدم یک شبه بفهمه والدینش درباره - . 
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. یک جورایی انتقام و دادگاه محکوم شدهگفت آبروی حاجدفتاح رفته و تدهد: عمو میسری تکان می

کنمدونم چرا احساس شادی نمییاسر گرفته شد ولی نمی . 

گیرم: انتقام شاید بتونه کمی آرومت کنه ولی به این معنی نیست که آرامش رو برات دستش را می

 .بیاره

  دیروز مشاور تونست بهت کمک کنه؟ -

محمدیاسین برمی بعدی با آره خیلی خوب بود شاید جلسه - . 

 .میشه برای منم وقت بگیری؟ نیاز به صحبت و مشاوره دارم -

گویم: حتماگیرم و میدر آغوشش می . 

داددانستم ته دلش هنوز رد و نشانی از حس به یاسر وجود دارد ولی او باید به خودش فرصت میمی . 

شویمبا صدای محکم در زدن وحشت زده از جا بلند می . 

تونه باشه این وقت شب؟یعنی کی میستاره  -  

دونم بهتره عمو رو خبر کنیم کسی قرار نبوده بیاد اونم این وقتنمی . 

روندشوند و به سمت در میمحمدیاسین و یاسر با عجله از خانه وارد حیاط می . 

کنیمبا باز شدن در و دیدن کسی که پشت در است مات و مبهوت بهم دیگر نگاه می . 

آنهم با وضعیتی اشفته و چشمان خیس اشکیاسمین است  . 
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پرسد: یاسی چی شده؟نگرد و یاسر زودتر میمحمدیاسین با سکوت و جدیت به خواهرش می  

ریزداندازد و بلند بلند اشک مییاسمین خودش را به آغوش برادرش می . 

کندمیبرد و چشم هایش را باز و بسته یاسر دستش را عصبی بین موهایش فرو می . 

 

 .آروم آروم باش عزیزم بگو چی شده آبجی بگو به من -

ش منو منوعلیرضا .... خانواده - ...  
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سوزد از اینکه دوباره غرق در مشکالت خانوادگی گرید. با وجود اینکه دلم برایش میباز بلند بلند می

شومام کالفه و عصبی میمحمدیاسین شده . 

آیدبرادرش به داخل خانه مییاسمین با همراهی ستاره و  . 

نشیندآورد و کنارش میستاره برایش آب میوه می . 

شب است و احتمال دارد شب را  ۱۱اندازم باالخره من هم به اتاق مهمان رفته و برایش رخت خواب می

 .بماند

ین از اون روز که زکیه خانم سکته کرده و خونه نشین شده یک ضرب داره آقا فتاح رو لعن و نفر -

کنهمی . 

 .زیبا و علیرضا هم شدن پرستار خاله خانم که حالش برگرده سر جاش

 .دیشب خاله زکیه با علیرضا دعواش شد و هرچی از دهنش در اومد نثار من و شما کرد

گفت علیرضا دستیار پدرش شده هم من شدم تف باالسر و ننگشونمی . 

دیگه همه چیز بدتر شدامروز هم که اومدن عمو فتاح رو بخاطر رشوه بردن  . 

ی یک پول کرد و هر سه تا تونستن ریختن سرم و دعوام علیرضا جلوی مادر و خواهرش من رو سکه

 .کردن

 ...گفتن باید به شما فشار بیارم تا از شکایتتون صرفه نظر کنید

افتددوباره به گریه می  

خورد. همه چیز واضح مینگاهم به صورت سرخش که مشخص بود جای سیلی را روی خودش دارد 

 .است

کنم: هیس عزیرم آروم باش اینجا همه مراقبت هستن فقط گیرم و سرش را نوازش می دستش را می

 بگو چی شده؟

ذاره طالق بگیرم گفت کنه نمیکرد اگه شکایتتون رو پس نگیرید منو بدبخت میعلیرضا  تهدیدم  -

کنهزندگی رو برام جهنم می . 

کردنروش رو ندیده بودم، شبیه دشمن خونی نگاهم میمن تا حاال این  . 

 .داداش من خیلی ترسیده بودم

 .مامانم هر چقدر بهش پیغام دادم جوابی بهم نداد ناچار شدم اومدم اینجا

ساید: غلط کرده مردک پدرش رو در میارمکند و دندان بهم مییاسر دستانش را مشت می  

کشد: زنگ بزن علیرضا بیاد اینجا همین دهد و آهی عمیق میمحمدیاسین در سکوتی تلخ سر تکان می

 .حاال
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کشد: نه داداش تو رو خدا زن داداش اجازه نده منو بده یاسی وحشت زده خودش را به طرف من می

 . علیرضا

 .من به شما پناه آوردم شما که نمیخوای مثل مامان بگی صبر کن بسوز و بساز

خوریمبرد که هر چهار نفرمان در جا تکان میرا جوری باال می محمدیاسین برای اولین بار صدایش . 

گار سید گفتم زنگ بزن او مرتیکه بیاد ببینم با چه جرئتی دستش به تک دختر حسینی به یاد -

 .محمدعلی بزرگ خورده

دانستم این مرد خشمگین مقابلم قدرت اینکه بخاطر خواهرش آدم بکشد هم داردمی . 

ی این برادر زیادی خشمگین غیرتی استیاسمین عزیز دردانهکم چیزی نبود  . 

زند: تن لشت رو جمع کن و بیا گیرد و با لحنی خشمگین فریاد میی او را مییاسر به سرعت شماره

 .خونه باغ ببینم جرئت داری با ما سه تا برادر یاسی در بیوفتی و گنده گنده حرف بزنی

شیدا و ستاره یاسی رو ببرید اتاق مهمان هر چی هم شد بیرون گوید: محمدیاسین با همان جدیت می

 .نیاید

گیرم: نگران بازوی محمدیاسین را که با آن نگاه خشمگین و صورت جدی برایم نا آشناست می

، شر بشهمحمدیاسین آروم باش عزیزم یک وقت بالیی سرش نیارید . 

یط پیش اومده هنوز به علیرضا عالقه گوید: با این شراکند سمت یاسمین و میمحمدیاسین رو می

 داری؟

برد دهد. محمدیاسین با دلخوری دستش را درون موهایش فرو میکند و جوابی نمییاسمین سکوت می

دهدو سر تکان می . 

 .نه داداش دیگه دوستش ندارم. شک هاش فشار های الکیش من و خسته کرده -

. علیرضا هر سه رو از من گرفتهصداقتیک زن مگه از شوهرش چی میخواد؟ آرامش امنیت و  . 

 .منو از درس از تفریح حتی این اواخر از دیدن شما محروم کرد

چند بار دستش هرز رفت و بخشیدم ولی امروز با توهین های خانوادش و سکوتش خودش رو از 

 .چشمم انداخت

دونید بکنیدهرکاری صالح می . 
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محمدیاسین و یاسر ایستاده استعلیرضا با سری افتاده مقابل  . 

پرسد: آبجی چی شده دعواشون شده؟یاسمین با نگرانی می  

 .نه فعال علیرضا سرش افتاده پایین و شرمساره -

 .نگرانی از چشم هایش مشخص است: نکنه داداش باورش کنه

کنی؟یاسمین تو یک شبه انقدر از علیرضا دلخور شدی که صحبت طالق رو می -  

داش صحبت یک شب و دو شب نیست. از وقتی اومد خواستگاری من بعد هم عقد کردیم کم نه زن دا -

شدمکم متوجه شک های بی دلیلش و بدبینی هاش می . 

زد ناموس دزده، بد ی من با یاسر بود ولی دائم به یاسر تهمت میاون از بچگی شاهد رابطه خوهرانه

خواد تو رو ازم بگیره وچشمه، می .... 

. درسته مامان و یاسر رابطه شون یک فت و گفت که مامان باورش شد و تو روی یاسر ایستادانقدر گ

ی وقت ها خوب بود یک وقت ها بد ولی مامان همیشه ته دلش یاسر رو دوست داشت و بهش مثل بچه

کردخودش نگاه می . 

 .خاله زکیه و پسرش انقدر بدگویی کردن که رابطه مون بهم خورد

فتم بخاطر سختگیری مامان نرفتم دانشگاه ولی شرط عقدم این بود ادامه تحصیل بدم وقتی دیپلم گر

 .علیرضا زیر اون قول هم زد

زدبعد ازدواج شما هم دائما سرکوفت زندگی خواهرش رو بهم می . 

دونم من رو دوست داره، به قول خودش عاشقمه ولی شکراب شدن روابط خانوادگی ما و خاله، از می

وردن ازدواج زیبا و داداش باعث شد اختالفات بینمون شبیه یک دیوار فاصله بندازهطرفی بهم خ . 

 من خیلی سعی کردم صبر کنم و به توصیه دیگران دندون سر جیگر بذارم ولی نتیجه چی شد؟

 .اینکه امشب جلوی مادر و خواهرش بهم سیلی بزنه و طرف اون ها رو بگیره

دهمتکان می ی تایید به حرف هایشسری به نشانه . 

 . قاطی کردن مشکالت دیگران با زنوگی خودتون اشتباه بزرگی بود -

گیردکند و به سختی جلوی ریزش اشک هایش را میبغض می . 

است کنم دیگر آن یاسمین خوشبین و احساساتی گذشته نیست و یک شب بزرگ شدهحس می . 

هگویی مشکالت زندگی از او دختر عاقل با دید باز تر ساخت . 

ام هست که به خواب رفته، یاسمین دختر خوبی است مثل محمدحسین و یاسر زیادی سرش روی شانه

 .ساده و نجیبند. شاید بخاطر تربیت سید محمدعلی هست که این طور مهربان و صبور هستند
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شوم و دهد هر چند متوجه خشمش میمحمدیاسین با صبر و حوصله به حرف های علیرضا گوش می

کندچقدر برای خودداری تالش می بینممی . 

خواهد به جمع شان بیایدبعد از شنیدن توجیح های او از یاسی می . 

ی علیرضا گویای حال خرابش استشویم، ظاهر آشفتههر دو با هم وارد پذیرایی می . 

 

خوام ببینمشکه گفتم نمیداداش من - . 

کرده اجازه بده منر ما بلند کشد: سید این عوضی دست رو خواهیاسر هم ابرو در هم می .... 

ی ما بچه کند: طالق گرفتن اون هم تو خانوادهمحمدیاسین با اقتدار و جدیت حرف یاسر را قطع می

 .بازی و شوخی نیست

 .باید بشینن رو در رو صحبت کنن اگه به نتیجه نرسیدن صحبت طالق میشه

خورده حسابی با هم داریمبعد اینکه یاسی با علیرضا صحبت کرد بیاید اتاقم یک  . 

رویمی باال میگیرد و با هم به طبقهدست مرا می . 

 محمدیاسین چرا اون همه خشمت ازش فرو نشست؟ -

تونم براش تصمیم بگیرم دو روز دیگه بگه تو زندگی من رو چون یاسمین کم سن و احساساتیه نمی -

 .خراب کردی

ی خاله بی تفاوت نسبت به رفتار های شوهر و خانوادهتونم به امون خدا رهاش کنم و از طرفیم نمی

 .باشم

 .مخصوصا اینکه یک طرف این جنگ و درگیری ها منم

گرفتمکردم، بعد بهترین تصمیم رو میباید اول به خشمم غلبه می . 

ی زن وبچه، رشوه داده، رفته پی هوا و هوسحاج فتاح خالف کرده مال حروم آورده سر سفره . 

ی خدا اجازه ندارم گناه پسر رو به اسم پدر بنویسموان بندهاما من به عن . 

 .اگه علیرضا قبول کنه تو رفتارش تجدید نظر کنه یک بار دیگه شانس داشتن همسرش رو داره

 اما سید پس این کدورت های پیش اومده بین دو خانواده چی؟ -

کشن اگه نه خودشون باید اگه عاشق هم باشن همین امشب پای خودشون رو از دشمنی ها پس می -

 .بگن نه اینکه من به زور طالق خواهرم رو بگیرم

آیدی باال میگذرد ولی بعد نیم ساعت علیرضا به طبقهدانم بینشان چه مینمی . 

بینمکشم و میکند، من از الی در پنهانی سرک میسید در راهرو با او صحبت می . 
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زنداز خودش نمی تمام مدت سرش پایین است و حرفی در دفاع   . 

غردگیرد و میی علیرضا را دست دست میدر آخر محمدیاسین یقه :  

دم پسر! باید رفتارت رو خواد تالفی اشک های خواهرم رو ازت بگیرم ولی فرصت میخیلی دلم می -

گیرمدرست کنی وگرنه بی برو برگشت طالق خواهرم  رو ازت می . 

ی اقایی سید. به خدا تحت فشارم از یک طرفم زن  و دوست دارم گوید: خیلعلیرضا با صدای لرزان می

کنن عمو و پدرمم ی شما رو نفرین میخوام خوشبختش کنم از یک طرف مامان و زیبا دائم خانوادهمی

 .بخاطر شکایت آقا یونس دستگیر شدن

 .اونا بخاطر مال حروم و خالفکاری هاشون دستگیر شدن نه شکایت دایی -

ت خانواده و همسرت یکی رو انتخاب کن علیرضا من رو نا امید نکنبین اشتباها . 

شودبا رفتن علیرضا خانه برای مدتی هم که شده آرام می . 
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اندازمکنم و از داخل آینه نگاهی به شیرین میرژ لب قرمزم رو تجدید می . 

 چه طور شدم آبجی؟ -

موهای بلند مواج کمی الغر تر شده است ولی هنوز گردم، پیراهن طالیی پف دار به طرفش برمی

 .هیکلش تو پر است

 .آرایشش ملیح است ولی او را خیلی تغییر داده

گویم الهی قربونت برم آبجی جان چقدر ماه شدیروم و میبا ذوق به طرفش می . 

دهد مراقب آرایشش باشمکشم. آرایشگر اخطار میدر آغوشش می . 

خارج میشود به پیشنهاد من موهایش را مش فانتزی کرده استیاسمین هم از اتاق رنگ  . 

 .چقدر خوشگل شدید خواهرا -

رسیمگویم: به پای خواهر شوهر مون که نمیگیرم و میدست شیرین رو می . 

شومبا آمون فیلمبردار و شروع کارش ما هر دو ساکت می . 
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رویمبه سمت پله ها می زند و من و یاسمین همراهششیرین چرخی وسط سالن آرایشگاه می . 

ایممن و یاسمین هر دو پیراهن کرم طالیی بدون پف ست هم پوشیده . 

زندبا دیدن یاسر در کت و شلوار دامادی با کروات و موهای مرتب اشک در چشمانم حلقه می . 

خواندم حسشان را عمیقاً درک جای خاتون و مادرش خالی از وقتی خاطرات خاتون و شیرین را می

کردممی . 

چرخاندرود و یاسر او را دور خودش میشیرین با ذوق به آغوش یاسر می . 

افتد، انتظار دارم با دیدن من بدون شال اخم کند اما محو نگاهم از پشت سر یاسر به محمدیاسین می

 .تماشایم است

زنممنم با دیدن او با کروات و ریش کوتاه شده لبخندی عمیق می . 

روماندازم و به طرفش میکروات بزند. شال حریری روی سرم می باالخره حاضر شده است . 

 

 .چقدر خوشگل شدی عزیزم -

کنمی کتش را صاف مییقه : 

 .تو هم همین طور -

کند روند. یاسمین هنوز هم با علیرضا قهر است و هرچه اصرار مییاسر و شیرین با ماشین گل زده می

ا خانه باغ پیش ما بود یا ویال پیش مادرش و حاضر به راضی نمیشود با او بر گردد در این مدت ی

شدبرگشتن نمی . 

 .حتی وقتی علیرضا با دانشگاه رفتنش موافقت کرد و یک آپارتمان جدا برایش گرفت

شد به این راحتی ها او را ببخشدباز هم راضی نمی . 

 .ستاره هم هنوز جواب سهراب را نداده و او را سردرگم رها کرده بود

بینمرسیم، شهاب و پسر عمو مسعود را جلوی در میالر که میبه تا . 

رودبا پیاده شدن شیرین و یاسر صدای کل کشیدن جمعیت باال می .. 

 .بابا و مامان خیلی زود با خواستگاری یاسر موافقت کردند، علتش هم اعتمادشان به سید بود

روندیاسر شیرین دست در دست هم به سمت در ورودی تاالر می . 

 .من و یاسی و زهرا و زهره هم همراهش هستیم

جمعیت زیادی حاضر شده البته منهای زکیه خانم و زیبا که مدتها بود در جمع خانوادگی سید جایی 

 .نداشتند



یارثیه مادربزرگ از فاطمه حمیدرمان   

 

دادحاج فتاح هم به قید ضمانت آزاد بود و به زودی باید بابت تک تک کار هایش تقاص پس می . 

 

حاضر بودندولی مرضیه خانم و زینب در مراسم  . 

ی محمدحسین و زینب شکراب بود با این حال در این خانواده جدایی و طالق سخت اتفاق رابطه

افتادمی . 

دهدایستند و شیرین از یک سبد به هر مهمان یک نقل میهمه وسط سالن مقابل عروس و داماد می . 

شودوقتی عروس و داماد در جایگاه می نشیند آهنگ مالیمی پخش می . 

و عروسی را با هم گرفته بودند و هرچه به شیرین اصرار کردم حاضر نشد لباس سفید بپوشد عقد . 

ایلباسش کامال شاین دار د طالیی بود و آرایشش متناسب با لباس مسی قهوه . 

کنم خواهرم خوشبخت شودبندم و دعا میکنند. چشمانم را میبا آمدن عاقد همه سکوت می . 

دهدخواند و ژینا خواهر یاسر به شیرین یک دستبند زیر لفظی میرا میی عقد عاقد سه با خطبه . 

ی هر دو نفری که برایم عزیز ترین هستند لبخندی عمیق و از ته ی شیرین و دیدن چهرهبا شنیدن بله

زنمدل می . 

گیرد: یاد خودمون افتادم شیدا چه زود یک سال گیرد و مرا در  آغوشش میمحمدیاسین دستم را می

 .شد

 .آره انگار همین دیروز بود -

خواد بهم یک کادو بده؟زند: عروس خانم من نمیزیر گوشم پچ می  

زنم: من خواب دیدم دو تا دختر دو قلو داریم اسمشون مهدا و یلدا بودکنم و لبخند مینگاهش می . 

 .خواب خانم ها چپه مطمئنم دو تا پسر دو قلو میاریم میشن مهدی و امیرعلی -

 .وای انقدر بدم میاد مرد پسر دوست داشته باشه -

 .مردای که دختر دوست دارن جذاب ترن

شهمن کی گفتم پسر دوست دارم؟ گفتم خواب شما خانم ها چپ می - . 

خوام به یکی قانع زند: من چهارتا بچه میخندد و زیر گوشم پچ میبیند بلند بلند میاخمم را که می

 .نیستم

گویم: بذار یکیش بیاد آقای خوش اشتهام و میبوسزیر گوشش را می . 
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 .برای صحبت درباره سهراب ستاره سراغ محمدحسین میروم

گوید: کاری داشتی زن داداش؟زند و میبا دیدنم لبخندی مهربان می  

ی ستاره صحبت کنمخواستم باهاتون دربارهمی - . 

کندهدایتم می زند و به طرف یک قسمت خلوت حیاطلبخندی تلخ می . 

نشینیم بیشتر مهمان ها در ساختمان هستند و من سید محمدحسین در میان درختان روی یک نیمکت می

ی ستاره صحبت کنیم: اتفاقا آقا سهرابم باهام صحبت کرده بودتا درباره . 

 خب بنظرتون کی می تونیم یک جلسه رسمی داشته باشیم؟ -

ر قبال ستاره خیلی کوتاهی کردمگوید: من دشود و میلحنش غمگین می . 

 .وقتی نجمه باردار شد از ترس حاج فتاح و خانواده به من چیزی نگفت

 .بعد زینب خانم مدعی شد من باهاش ارتباط داشتم شروع کرد تهدید که باید باهاش ازدواج کنم

ای بینمون نبودبخاطر آب روی پدرم عقدش کردم ولی تا سه سال رابطه . 

زهره به دنیا اومدن کم کم دلم با زینب صاف شد اون موقع خبری از وجود ستاره نداشتموقتی زهرا و  . 

دونست من دختری دارم و ازم پنهان کردنولی زینب داشت، می . 

 .تا اینکه شوهر صوری نجمه مرد و نجمه اومد پیش خاتون و همه چیز رو بهش گفت

تادم و نجنگیدماون موقع فهمیدم چه اشتباهی کردم که پای نجمه نایس .. 

 

کردم نجمه عاشق پسر عموی معتادش بوده و به من پشت کردهمن فکر می . 

دونستم زینب و مادرش و مرضیه خانم نقشه کشیدن برای من و اون تا جدامون کننچه می . 

وقتی فهمیدم که دیر شد. کم کم به زندگیم به دخترا عالقه مند شدم ولی خب همیشه حتی شده پنهانی 

 .جویای حال ستاره بودم

اش شدم درسته تو نگاه کسانی که حقیقت رو ی ماموریت به شیراز رفتم و مهمون خونهبارها به بهونه

فهمن من یک مرد بی لیاقتم ولی برای ستاره نهایت تالشم رو کردممی . 

 .حتی سهم االرثم از خونه باغ رو به نامش زدم تا کمبود مالی نداشته باشه
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قت به خودم اجازه ندادم شما یا دیگران رو قضاوت کنم. هرگز جای شما نبودم تا بدونم چه من هیچ و -

 .تصمیمی باید بگیرم

کنهتونم عشق رو تو نگاه برادرم بخونم ولی ستاره داره به خودش ظلم میستاره هم مردده می . 

کنمش صحبت میستاره دخترمه دختری که بیشتر زهرا و زهره حق به گردنش دارم. حتما باها - . 

آیدصدای خش خش برگ ها و پای کسی می . 

گردیم، زینب خانم است با نگاه سرخ و خشمگین و ابرو های در هم فرو رفتهبه عقب بر می . 

 یعنی حرف های ما را شنیده است؟

 .سالم زینب خانم فرصت نشد تو عروسی ببینمت -

کار کردی؟ سهم االرث بچه های منو زدی به گوید: تو چی کند و رو به محمدحسین میسالم سردی می

 اسم دخترک دهاتی که خودش رو با دروغ چسبونده به تو؟

شود، عجب صبری داردمحمدحسین سرخ می . 

گوید: گفتم چی کار کردی؟زینب خانم با پرخاش می  

دهد عقب: ال اله الی هللا بس کن زن حسودی رو بس تموم کن تا کی محمدحسین با خشم هلش می

ی بینمون رو خراب کنیخوای با این رفتارات رابطهمی . 

 ...تو حق بچه های منو دادی به اون دختر حروم زاده -

پراندزند مرا از جا میصدای سیلی که به گوشش می . 

ای از باغ پارک شده اش که در گوشهزینب خانم با خشم و عصبانیت و قدم هایی لرزان به طرف پژو

رودمی . 

نشیندگیرد و یک گوشه میرا میمحمدحسین قلبش  . 

گیرمروم و شانه هایش را میبه طرفش می . 

 .داداش خوبی نفس عمیق بکش -

گیرمی محمدیاسین را میسریع شماره  

گوید: چی شده داداشدود و با دیدن رنگ و روی خراب برادرش میبا عجله به طرفم می  
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م با سرعت و خشم عروسی را ترک کرد به خاطر سرعت باورش مشکل بود ولی آن شب که زینب خان

 .زیادش با گاردریل های کنار جاده تصادف کرد و بعد از سه روز بیهوشی و کمال از دنیا رفته بود

ایم شیرین حال خوشی ندارداز وقتی مجلس ختم تمام شده و به خانه آمده . 

اتفاق می افتاداش باید این دهم درست شیش روز بعد نامزدیبه او حق می  

 .یاسر و محمدیاسین پست میز نشسته و غرق گفت و گو هستند و شیرین در اتاق ما خوابیده است

خوای به شیرین سر بزنی فکر کنم االن بهت نیاز دارهیاسر نمی - . 

 من دیدم رو مود نیست اتفاقی افتاده؟ -

م از دنیا میره حاال هم مدام کنه بعد سه روزخواستی چی بشه؟ شب عروسیش جاریش تصادف میمی -

 .تو مراسم پچ پچ بود عروس شومه بد قدم

رم بهش سر بزنم فعالکشد: میکشد و کالفه نفس مییاسر دستش را روی صورش می . 

کند: محمدحسین رو به زور اش را به طرف شیدا روان میبا رفتنش محمدیاسین نگاه غمگین و افسرده

دونهمقصر می راضی کردم بیاد خونه. خودش رو  

 .امشب بهتره بریم یک سری بهشون بزنیم -

کند: ممنون که هستی همیشه همراهم بودیگذارد و آرام نوازش میدستش را روی بازویم می  . 

گذارماش میپاشم و سرم را روی سینهلبخندی به رویش می . 

روندمیی تغییر حال و هوا از پیش مان بعد خوردن نهار یاسر و شیرین به بهانه . 

شد که از تهران رفته بود و خبری هم از خودش نگذاشته سهراب برای ماموریت جدید دو روزی می

 .بود

داد  و این فرار هایش از من و او نشان از بی میلیش به خواستگاری ستاره هم جوابی به سهراب نمی

دادسهراب حداقل در این زمان می . 

 

کردم و ولی دل شوره و نگرانی گاه به سراغم ینیک مشغول میبعد از ظهر ها خودم را با کار در کل

آمدمی . 

 .مشاوره های پیمان واقعا عالی بود و من توانسته بودم کمی از ترس هایم را کنار بزنم
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شویم. ماشین را در پارکینگ که زیر ساختمان است پارک ی زیبا و دلباز محمدحسین میوارد خانه

کنیممی . 

اش کندنیامده بودم، زینب خانم دوست نداشت مرا مهمان خانهزیاد به اینجا  . 

کرد و همین خشم و ی زیبا چرا همیشه حسادت نجمه را میدانم با وجود ثروت پدرش و خانهنمی

 .حسادت او را به کام مرگ کشاند

 

دآورشویم عطر گالب و حلوا و صدای ریز گریه های زهره قلبم را به درد میوارد خانه که می . 

 

ی سپهر گذاشته و آرام آرام اشک اند و زهرا سرش را روی سینهزهرا و سپهر روی مبل نشسته

ریزدمی . 

 

کردم تا قاب عکسی با نوار سیاه مقابلم است، کاش آن شب موضوع خواستگاری را مطرح نمی

 .صحبتمان به ستاره بکشد و خشم زینب زیاد شود

اندازدرا در آغوشم میآید و خودش زهره با دیدنم به طرفم می . 

میرم دل گرفتهزن عمو دارم می - . 

نشینیمگیرم و روی مبل میکند، دستش را میگریه هایش اشک مرا هم جاری می  . 

رودمحمدیاسین هم به طرف اتاق محمدحسین می . 

خواند با صدایی آرام و آید، الرحمن میصدای قرآن خواندنش از اتاق انتهای راهرو به گوش می

 .سوزناک

مامان و بابا این آخری ها خیلی دعوا داشتن ولی بابا انقدر قلبش مهربونه که طاقت مرگ مادر رو  -

 .نداره

ی بدی های مامان بهش باز دوست نداشت شریک زندگیش برهبا وجود همه . 

کند: مثل من که دلم برای بدخلقی هاش تنگ شدهزهره اشک هایش را پاک می . 

گویم: حق داری عزیزم گریه کن نریز توی خودت از دست دادن عزیز سختهکنم و مینوازشش می . 

زند و زهرا هم پشت اوزهره بلند بلند هق می  
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خورندپزم، زهرا و زهره به زور چند قاشقی میبرایشان سوپ می . 

کنمگرنی دارد برای همین برایش یک لیوان شربت درست میزهره سردرد می . 

کنم در تاریکی ساعتی را بخوابدبندم و وادارش میچشمانش را با روسری می بعد خوردن شربت . 

بردکند با خود بیرون میسپهر هم زهرا را که به شدت بی قراری می .. 

رومریزم و به طرف اتاقش میمحمدیاسین پای اخبار نشسته است. برای برادرش یک کاسه سوپ می . 

 

ید: بشین دخترمگوبا دیدنم لبخندی مهربان زده و می . 

 .ته ریش های جوگندمی اش حاال بلند تر شده و نگاهش از گریه سرخ است

 .دیدم شام نخوردید براتون آوردم -

 .ممنون میل نداشتم ولی االن که بوی غذا بهم خورد متوجه شدم چقدر گرسنه هستم -

نشینمکنارش می . 

خوای با هم حرف بزنیم؟می -  

ی خودمگوید: خیلی وقته درد و دلم رو به کسی نگفتم و ریختمش تو سینهزند و میلبخندی غمگین می . 

دونم از گذشته و من خیلی شنیدی و تو ذهنت من یک آدم بی بشین تا برات حرف بزنم، چون می

 .مسئولیتم

کنماندازم: من شما رو قضاوت نمیسرم را پایین می . 

یک مرد سرد و جدی و محکم است و دیدن این کشد، سید محمدحسین برای همیشه نماد آهی عمیق می

 . روی غمگین و شکننده بعد آن ابهت عجیب و تلخ ست

 .ده ساله که بودم مادرم از دنیا رفت من موندم و یک برادر شیر خوره  -

کردم تا اینکه خاتون دست مرضیه خانم رو گرفت و آورد خونه و گفت این احساس ترس و تنهایی می

 .مادر جدیدتونه

کردم اومده محبت مادرم رو از دل ما بیرون دادم و حس میاولش خیلی روی خوش بهش نشون نمی

 .کنه

 .تا اینکه یک شب محمدیاسین تب کرد و مرضیه تا صبح روی بالینش نشست

 .فردای اون روز مرضیه خانم برام شد یک قهرمان یک مادر جدید
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فهمیدم ولی اون چیزی برای من محمدیاسین و بعده میی بزرگتری بودم پدرم دوستش نداشت منکه بچه

گذاشتها یاسر کم نمی . 

ذاشتشد و فکر منفعت خودش ولی برای ما پسرا چیزی از مادری کم نمیدرسته گاهی بد می . 

ی خاتون بودساله که بودم نجمه رو دیدم خدمتکار خونه ۱۸ . 

شستیک دختر زیبا و مهربون که از همون اول مهرش به دلم ن . 

خوام باهاش ازدواج کنمچند وقت با خودم کلنجار رفتم تا مطمئن شدم حسم بهش عشقه نه هوس و می . 

 .موضوع رو به حاج خانم گفتم انتظار داشتم مثل همیشه برام مادرانه خرج کنه و بیاد خواستگاری

 .ولی آنچنان خشمگین و برآشفته شد که تعجب کردم

راضی کنم ولی مرغش یک پا داشت و با وجود احترامی که نسبت بهش خیلی سعی کردم حاج خانم رو 

 .داشتم، نتونستم روی حرفش نه بیارم

 .موضوع رو مدتی بی خیال شدم تا اینکه برای نجمه خواستگار پیدا شد

خواست از دستش بدم، برای همین با یک پولی که به پدرش دادم خواستگار رو رد کرد و بهم دلم نمی

دادرضایت نامه  . 

دهمپنهانی و دور از چشم همه عقد کردیم، یک عقد موقت تا خیالم راحت بشه از دستش نمی . 

 

 .سالم بود که تو ازمون انتخابی نیروهای مسلح انتخاب شدم به دانشگاه افسری رفتم ۱۹

ی حاج فتاح مطرح ی پنهانیم با نجمه ادامه داشت که صحبت ازدواج من و برادر زادههمچنان رابطه

 .شد

سفت و سخت مخالفت کردم ولی حاج خانم به حرفم توجهی نشون نداد و زینب رو بدون در نظر گرفتن 

 .رضایت من نشون کرد

ای که برام ترتیب دادن شرکت کنممجبور شدم تو خواستگاری فرمالیته . 

 .اما بعد مراسم به طور جدی اردواج رو رد کردم

اشتاین کشمکش ها بین من و حاج خانم جریان د . 

تونستم پیش نجمه باشممجبور بودم به دانشگاه و توی خوابگاه اونجا بمونم برای همین زیاد نمی . 

 .ترم آخر دانشگاه رو هم که گذروندم اومد تهران و دیدم نجمه نیست

 .هرچی پرس و جو کردم کسی خبر نداشت جتی خاتون

با پسر عموش بهم رسیدشدم که خبر ازدواجش دیگه داشتم از پیدا کردنش نا امید می . 
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 .می خواستم برم روستاشون پیداش کنم که اون اتفاق افتاد
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زینب به خاطر عالقه به من انقدر خودش رو بهم نزدیک کرد و با رفت و آمد های گاه و بی گاهش  -

 .به ویال خودش رو تو زندگیم بند کرد

ی ما و هر چه ازش دادن نذری اومد خونه ییک روز که پدرم و حاج خانم مهمانی بودن به بهونه

 .خواستم بره نرفت

گفت عاشقمه ولی من با وجود بی خبری از نجمه هنوز بهش متعهد بودم از طرفی کرد و میگریه می

 .احساسی به زینب نداشتم

همون شب حاج خانم و زکیه خانم برگشتن ویال با دیدن زینب و من توی خلوت شروع کردن به داد و 

ال که چرا با دختر آبرو دار حاجی خلوت کردیواوی . 

 .تو عقاید پدر و عموی زینب همین که ما دو تا هم صحبت شده بودیم یعنی ته بی آبرویی

 .انقدر بابا و من رو تحت فشار گذاشتن که قبول کردم باالخره عقدش کنم

سال تموم بی محلی های من  کنم و اون خسته میشه و میره اما، دوبا خودم گفتم چند ماهی بی محلی می

 ...رو تحمل کرد و بهم محبت کرد هیچ وقت خسته نشد تا اینکه

 .خبر بچه دار شدن نجمه از پسر عموش من رو کامال از بدست آوردنش نا امید کرد

ی برد پیش بابا و حاج خانم باالخره تسلیم محبت شدم و دل بستهاز طرفی زینب هر بار شکایت منو می

 .زندگیم

اومدن زهرا و زهره هم همه چیز عوض شد با ... 

گویم: خدا بیامرزدشونزیر لب می . 

ی تلخی و چرخه بگم خدابیامرز. با وجود همهلرزد و نگاهش سرخ است: اصال تو دهنم نمیاش میچانه

ی من بودشیرنی های زندگی باالخره شریک بیست و چندساله . 

 ...تقصیر من شد اون شب عصبانیش کردم

ما نباید خودتون رو مقصر بدونید، به قول محمدیاسین هیچ برگی توی این دنیا بی حکمت خدا از ش -

امد داداش محمدحسینافته. اگه عصبانیت اون شب نبود یک دلیل دیگه پیش میدرخت نمی . 
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زند: خدا رو شکر که محمدیاسین یک همراه فهمیده مثل تو داره. چون به حرف لبخندی کم جان می

گوش داد لیاقت این زندگی رو داشتقلبش  . 

 .ممنون از لطفتون. من دیگه میرم تا استراحت کنید -

 

کنند و سپهر و زهرا بیشتر بهم نزدیک شود، دختر ها کمتر بی قراری میی تلخ سپری مییک هفته

اندشده . 

بردیاسر هم برای تعویض حال و هوای شیرین او را به شمال می . 

 

بینمگردم. محمدیاسین را نمیی به خانه بر میخسته از یک روز کار . 

زنم خبری ازش نیستهر چه صدایش می . 

کنم، تمام گردن و دست هایم به خاطر کار زیاد کلینیک درد خودم را مهمان یک دوش آب گرم می

کندمی . 

ب زنم: چه عجآیم، با دیدن او روی تخت لبخندی عمیق میپوشم و از حمام بیرون میحوله را می

 امروز نیومدی استقبالم؟

ی غریبه بذارم و یکم سرگرم کارای حجره بودم. تو نبود یاسر و علیرضا مجبور شدم دو تا فروشنده -

 .باید همیشه چکشون کنم

افتهنشینم: امروز چندتا مورد کشیدن داشتیم گردن و کتفم داره از کار میکنارش روی تخت می . 

 

کند: در بیار این حوله روو آنرا باز می اندازد به بند تن پوشمدست می . 

اموای نه االن وقتش نیست خیلی خسته - . 

 .اتفاقا قصد دارم خستگیت رو بر طرف کنم -

دارد: با ماساژ تایلندی چه طوری؟از داخل کشوی کنار دخت یک قوطی کوچک برمی  

دونه تایلند کجاست؟واه مگه حاج آقامون اصال می -  

فهمیریزد: وقتی ماساژت دادم میمیروغن را روی کمرم  . 

کندام حرکت میگرمی دستانش از روی کمرم به سمت مهره های گردن و شانه . 

 .دستانش گرم است و نفس هایش تب دار

 .خیلی این چند وقته زحمت افتاد گردنت از هم غافل شدیم -
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 .ولی من قول و قرار شب عروسی مون رو فراموش نکردم

چرا من آلزایمر گرفتم؟ چه قول و قراری -  

چرخاند: یادت میارم حاج خانمزند و مرا میروی تنم خیمه می . 

کندام حرکت میام تا سینهدستش از روی شانه . 

شوداحساساتم زیر دستش برانگیخته می . 

کشماندازم دور گردنش و او را به طرف خودم میدست می . 

شودیبوسد و دست من در موهایش چنگ ملب هایم را می . 

 .سنگینی هیکلش روی تنم هم دردناک است هم  لذت بخش

سپارمبندم و خودم را به دست او میچشم هایم را می . 
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داردیاسین چمدان بزرگ تر را بر میگذارم و محمدساک لباس هایم را پشت ماشین می . 

آیدستاره با یک سینی آب و قرآن به همراه مادرش پشت سرمان می . 

اش هنوز در تنش ماندهب تازه از ماموریت آمده است و خستگی ماموریت یک ماههسهرا . 

گوید: پس تا برگشت ما همه جور حواست به خونه سپارد و میمحمدیاسین کلید را به دست سهراب می

 .باشه پسر

تاره ایستم: داداشی دو هفته فرصت داری مخ سی بوسیدنش روی نوک پا میزنم و به بهانهلبخندی می

ایکاره خانم رو بزنی ببینم چی ! 

بینی عمه شدیگردی میگوید: بر میگذارد و میدستش را پشت کمرم می . 

 .هیس زشته پسر محمدیاسین رو این حرف ها حساسه کاری نکن با تیپ پا بندازدت بیرون -

زند: شوخی بود آبجی خانملبخندی شیطنت آمیز می . 

برویم. بعد ان سفر مکه اولین سفر زیارتی ما استقرار است با هم به مشهد  . 

پیوندیمبعد یک هفته هم به یاسر و شیرین در شمال می . 

. در طول این مدت اتفاقات مختلفی رخ داده استیک ماه از فوت زینب خانم گذشته است . 
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حجره ها سهم مثال مرضیه خانم قصد کرده سهم ویالیش را بفروشد و پسرا هم تصمیم دارند با فروش 

 .او را بخرند

ی سفرش به انگلیس را جور کندخواد با پول فروش ویال هزینهمی . 

دانم این کارش نوعی جبران برای پسر ها بود چرا که قیمت البته نیازی به فروش ویال نداشت و می

شدویال را به قدری پایین گفته بود که حتی نصف قیمت واقعی هم نمی . 

ماهه اش حاال بعد سی و شش سال  ۵داد دخترک دریافت کرده بود که نشان می سه هفته پیش ایمیلی

 .پیدا شده و قصد دارد مادرش را ببیند

البته دخترش بیمار بود و برای درمان بیماریش به خون مادرش نیاز داشت و همین باعث شده بود بعد 

 .سالها سراغ مادر واقعیش بیاید

و فعال قصد بازگشت به زندگی با علیرضا  به دیدن خواهرش برود یاسمین هم تصمیم گرفته با مادرش 

 .را ندارد

توانند با هم ادامه گفت بهترین تصمیم برای این دو جدایی موقت بود تا ببیند آیا میالبته محمدیاسین می

؟بدهند یا نه  

ن امیدوار بودم ستاره همچنان دست سهراب را در پوست گردو گذاشته و جوابی به او نداده بود ولی م

 .بعد از برگشت ما از سفر سهراب با آن رفتار جنتلمن وارش دل ستاره را نرم کند

 .و من محمدیاسین هم تصمیم بزرگی گرفته بودیم و آن فاصله گرفتن از مشکالت خانواده بود

شدالبته با رفتن یاسی و مادرش بیشتر مشکالت خانوادگی به خودی خود حل می . 

ی مان باشندر گذاشته بودیم اولویت زندگی خودمان و بچه های آیندهولی باز هم قرا . 

خواست به نجمه نزدیک شود ولی دیواری به ضخامت بیست سال سید محمدحسین خیلی دلش می

 .بینشان فاصله انداخته بود

اشاز سادگی نجمه و از دست دادن محمدحسین تا نجنگیدن او برای دختر مورد عالقه . 

شداین دیوار به پل تبدیل شود ولی به این زودی ها و سادگی ها نمیشاید یک روز  . 

توانم با دلم راه بیام به این زودی ها محمدحسین رو در واقع نجمه خودش شب گذشته به من گفت: نمی

خواد از طرفی داغ دل بچه هاش هنوزم تازه هستببخشم زمان می . 

باال شیدا جاننشیند: نمیای محمدیاسین پشت فرمان ماشینش می . 

کند: برو آبجی خانم خدا به همراهتسهراب در ماشین را برایم باز می . 

ایستدکند، و کنار سهراب میستاره هم خداحافظی می . 

دریزبا نشستن درون ماشین ستاره آب را پشت سرمان می  . 
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شودگیرد و خیس میالبته سهراب هم در مسیر ریزش آب قرار می . 

بینمی آخر صورت خجول و نگاه شیطان ستاره را میلحظهخندم و ریز می . 

 .بسم هللا الرحمن الرحیم بریم که انشاهلل خیره -

تونم پشت فرمون بشینم هااگه خوابت گرفت منم می - . 

دم دست توچشم هر وقت از جونم سیر شدم ماشین رو می - . 

گویممعترض می : 

 .محمدیاسین باز خوی مرد ساالریت گل کرد -

ام کردیمن غلط بکنم خانم یک چایی بریز برام که حسابی خسته - . 

ریزمبرایش چایی می . 

 

میذارم که بیشتر دوستان راضی باشن هرچند این   vip هست منم براتون یک پارت vip چون اینجا

 �� پارت مد نظرم نبود
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دهد: ببین اینجوری باید بگیری میکند و جلوی چادر را به دستم چادر رنگی را روی سرم تنظیم می

دنرسی بهت اجازه ورود نمیآرایش که نداری تو باز . 

زند: نه دیگه قشنگ حاج خانم حاج خانم شدیکشد و لبخند میخودش انگشتش را روی لبم می . 

 . بریم حاج آقا دیر شد -

گذاریمکند به درب ورودی حرم پا میدستش را در دستانم حلقه می . 

آیم وقتی خیلی بچه بودم یک بار آمدمر است مشهد میاولین با . 

 .شیدا امروز برای همه دعا کن و هرکسی بدی در حقت کرده رو ببخش -

دهد: مثال برای حاج خانم دعا کن تا بتونه دخترش رو سالم و سر حال ببینهادامه می . 

پرسم: دخترش خیلی مریضه؟با نگرانی می !  
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دختره گفته بود برای پیوند و عمل جراحی نیاز به مادرش دارهدونم ولی من دقیقا نمی - . 

گویم: حتما برای حاج خانم سخت بوده. چه دیدن دختر بیمارش چه درک اینکه این کشم و میآهی می

 .بیماری باعث مالقاتشون شده

رویمی پایین حرم میبا هم به طبقه .  

خواند و من محو تماشای او هستممحمدیاسین دعا می . 

اش را جدی تر کرده استته ریش مردانه صورت جذاب و اخم های درهمی که چهره . 

گذارم، دیشب قبل سفر تست بارداری دادم ولی جوابش را نگفته  بودمدستم را روی شکمم می . 

دهدی این سفر را نمیهدانستم خبر دار شود باردارم اجازمی . 

دعا کردملبخندی نرم زدم و اول برای فرزند درون شکمم  . 

 .اینکه هرچه هست سالم باشد

 

ی پایان ها خوش است و اگر پایانی تلخ بود بدانید هنوز به آخر نرسیدهیک جا خوانده بودم همه . 

ی عزیزانم خوش باشهامیدوار بودم پایان زندگی همه  

 

 

 

 

 

 


