
 

 سرکیس کلیسای های نقاره

 استان تهران –صفورا ابراهیمی خبیر 

 

 حرابم انجیلیِ های نقاشی از را نگاهش ناقوسخانه، های برج زیر درست کلیسا، جنوبی در پشت از ها بچّه ریزِ ی خنده شنیدن با »

 اه بچّه ی کودکانه های باشک غایب به را خودش تا گذارد می سر پشت کودکانه طنتشی با را محراب جوارِ هم های اتاق. گیرد می

 جز ماا شنود، می را ها بچّه ریز ی خنده صدای هنوز. کند می نگاه باال به. رود می باال را ناقوسخانه  مارپیچ های پلّه باهیجان. برساند

 جیبیع خنکای که نرسیده ناقوسخانه بازِ فضای به هنوز. بیند نمی زیچی پله، راه سنگی دیوارهای روی ها آن معوج و کج های سایه

 گاهی ،ترش بازیگوش های ریه ولی دارد، پرواز عطش بازیگوشش، های کفش اینکه با. شود می تنگ نفسش. پیچد-می را جانش تمام

 یم بازی که ها بچّه ی-سایه به و دنشین می ناقوسخانه ی پله آخرین روی. شوند خالی و پر زندگی از باید که کنند می فراموش

 انگیز وهم سکوت و مانده او حاال. شود-می دورتر و دور ها بچّه صدای آید، می جا نفسش همانطورکه کم کم. کند می نگاه کنند،

. کند می نگاه را نپایی ناقوسخانه ی لبه از. زند می صدا را ها بچه لرزاند، می را هایش استخوان که باترسی... تاریک نیمه ی ناقوسخانه

 می ندهک زمین از پاهایش. ببیند را ها آن بلکه تا شود می خم بیشتر بیند، می کلیسا جنوبی در جلوی زمین، روی را ها بچّه ی سایه

 هدوبار اندبتو اینکه از قبل. آورند می بند دوباره را نفسش و کنند می پرواز سپید، کبوترهای از فوجی سرش باالی آسمان توی شود،

 اگهانن ولی بندد،-می را چشمانش وحشت از. شود می رها پایین سمت به ناقوسخانه باالی از کند، تازه نفسی و بنشیند زمین روی

 ی وارهگه این زمین، به نرمی به را او که بیند می کبوترها فوج بین را خودش کند، می باز که را چشمانش. کند می سبکی احساس

 وقتی یشگفت این و کند می درک خوبی به را اطرافش های شگفتی ولی نیست، بیش کودکی اینکه با. کنند می نزدیک مطمئن،

 رینت شرقی به چابکی و سرعت تمام با را او تیزپا آهوی و نشانند می زیبا و قوی آهویی پشت بر را او کبوتران که شود می کامل

 نقّاره صدای الی البه را مادرش صدای عوض در و شنود نمی را اه بچه ریز ی خنده صدای دیگر که آنقدر... برد می زمین جغرافی

 دایشص که شنود می وضوح به ،!...اند گرفته ویال خیابان چشمان از را خواب مقدّس، سرکیسِ کلیسای ی ناقوسخانه فرازِ از که هایی

 ترسی با که شناسد می خوبی به را خودش صدای شنود، می که درشتی و ریز صداهایِ تمام میان و... سوریک... سوریک: کند می

   «.زند می صدا را مادرش کودکانه

 

 تاده،ایس سرش باالی دستش، توی آبِ لیوان با که سادات فاطمه دیدن با. پرد می خواب از صورتش روی صدفی، تسبیح خنک ردّ با

 :سدپر می مهربانی با و کند می دراز طرفش به را لیوان سادات فاطمه. کشد می عمیقی نفس

 !همیشگی؟ خواب همان دوباره.... حمیدرضا -

 که داند می هم سادات فاطمه را این. شود می منقلب حمیدرضا حال اتاق، توی کند می شرّه هتل، باز نیمه ی پنجره از اذان صدای

 زا او که روزهایی به گردد برمی بارش اولین و! دارد تاریخی قدمت شود، می آوار حمیدرضا گلوی توی صبح اذان دمِ که هایی بغض

 و ودهب دریا امتداد در که نور شهرستان در «هایگاشن» اردوگاه به. بود رفته مدرسه اردوی به «عالیشان» کاتولیکی ی مدرسه طرف

 فکر همه و کرده گریه. کرده بغض. پریده خواب از آمده، می دوردست در مسجدی از که صبحی اذان صدای با اردو، اول شب همان او

 ی آشوبه دل این دانسته می خوب حمیدرضا، خودِ که! است بوده ویال خیابان پدری درندشت ی خانه دلتنگی برای هقش هق کردند

 !اردوگاه نمناکِ های اتاق توی کرده شُرّه دوردست، از باران شُرشُر صدای الی البه که است صدایی سوز برای غریب و عجیب



  :گوید می  کند، می نگاه رضا امام آقا طالیی گنبد به پنجره پشت از همانطورکه سادات، فاطمه

 پدرت شاید... کن تالش دیگر بار یک تهران، برگشتیم وقتی کنم می خواهش... کردی می صدا را مادرت خواب توی... حمیدرضا -

 لفنیت مادرت با که اریب آخرین. کند نثارت را هایش مادرانه دیگر بار یک مادرت، که بدهد رضایت شاید!  ببیندت که بدهد رضایت

 ورید از اینقدر خانوادگی، کور تعصّبات خاطر به مادرت و تو که نیست منصفانه این! بیند می را خوابت مرتب گفت می زدم، حرف

 .ببرید رنج هم

 «چشم» راند، دخواه خود از را او هم باز پدرش داند می اینکه با شود، می آماده جماعت، نماز به رسیدن برای که همانطور حمیدرضا

 وحوض به را مادرش صدای هم هنوز ولی پرانده، سرش از حسابی را خواب انقالب، صحنِ صبحگاهی خنکای آنکه با. گوید می بلندی

 :شنود-می مقّدس سرکیسِ کلیسای های نقّاره صدای الی البه

  !سوریک.... سوریک -

 لفای و اند نشسته تاپ لپ جلوی دو هر. دارند وقت  ساعتی چند نشا مشترک ی برگزیده ی مقاله ی ارائه و اجالس شروع تا هنوز

 .کشد می پر مادرش برای هنوز دلش اما حمیدرضا. کنند می مرور را مقاله پاورپوینتِ

 

 ی هخان ی بسته درهای پشت هتل، حرم به رو اتاق از دورتر کیلومترها دلش اما... سادات فاطمه به گوشش است، مانیتور به چشمش

 ستا مادری مهربان نگاه  بیتابِ شود، می باز مقدّس سرکیس کلیسای به رو که مادرش اتاق جنوبی ی پنجره پشت درست ،پدری

 اجالس در شرکت برای که روزهایی این تمام توی. است آموخته او ی ساده آغوش در را خدا به ایمان  و را صداقت را، عشق که

 ستد موقع، به مادرش و افتاده  ها آن کنارِ درست که کند می فکر سپیدی اتّفاقات به قبل از بیشتر اند، شده رضا امام آقا میهمان

 سرکپ خوابِ از بقیّه اینکه از مادر، وحشت به بیند، می را آن گاه بی و گاه هم هنوز که سپیدش خواب به !است گرفته را اتّفاقات آن

 به چشمش نه دیگر حمیدرضا. بود کرده مخفی هم پسرکش از حتّی ل،سا های سال تا که بزرگی رازِ به و شوند باخبر بازیگوشش

 کگنجش چند! سپید کبوترهای پرواز ردّ به و کند می نگاه آسمان یکدستِ آبی به... سادات فاطمه به گوشش نه و است مانیتور

 پرواز وان،ج گنجشکِ به اینکه برای ها گنجشک هیاهوی. کشند می سرک اتاق توی سروصدا با و نشینند می پنجره ی لبه بازیگوش،

 دیوار هک الدوله امین پیچِ ی بوته پای تا درست کودکی، زاللِ و سیصد و هزار یک سال ماه اردیبهشت حوالی تا برد می را او بیاموزند،

 بچّه وا که روزی هب... ها گنجشک زنبوری النه های آپارتمان بود شده مادر قول به و بود پوشانده را بزرگشان ویالی حیاط غربی ضلع

 - آندرانیک عمو از گریه با و بود کرده بغل لرزید، می ترس از و بود افتاده حیاط کف های موزاییک روی که را کوچکی گنجشک

! بخورد ار بیچاره گنجشکک و برسد راه از خانه شکموی ی گربه مبادا تا برگرداند اش النه به را جوجه بود خواسته - خانه پیرِ باغبان

 روی بقیّه، چشم از دور و بود کرده پاک را او های اشک النه، به گنجشک جوجه برگرداندن از بعد که آورد می خاطر به را درشما

   !بود کرده تقسیم پسرکش با را بزرگش راز سنگین بارِ توت، درخت زیر چوبی تخت

 :یدآ می بیرون دیرش و دور خاطرات از چشمانش، جلوی سادات فاطمه دست تکان با

  آسمان؟ های کوچه پس کوچه تو شدی گم بازم  ماه؟ حضرت کجایی معلومه... هی-

 :کند می اشاره پنجره پشت های گنجشک به سرش با و برد می باال تسلیم ی نشانه به را هایش دست حمیدرضا،

 دباشن داشته التفات  ضمنن. ادرمم پیراهنِ بوی تا بردند مرا... بود کار شلوغ های گنجشک این تقصیر همش باورکن... جان ماه-

 اقات همین توی... پایین همین ها وقت گاهی بود، آسمان های کوچه پس کوچه توی که نباید همیشه شدن گم برای که مهربانوجان



 یداپ دوباره را خودت تا برگردی عقب به خیلی باید که است وقت آن و بشوی گم خاطراتت تک تک بین شود می هم زمینی های

  !خیلی ،کنی

 

 :گوید می کننده سرزنش لحنی و تصنّعی اخمی با سادات فاطمه

 !دلبر؟ حضرت بعله هم ما با بعله همه با !داستانمان؟ شده ست دیگری جای دلتان و جمع در خودتان دیگر حاال... باشد خوشم -

 :دهد می جواب ریزد، می پنجره ی لبه روی نذری گندمِ مشت یک همانطورکه حمیدرضا

   !بانو نازنین.... زد توان آن در کاتش دلقی کهنه و اییمم -

 :شکفد می حظّش ازگلِ گُل سادات فاطمه

 !امیرساالرجانماااااااااان؟ کردند می اختالطی چه بزرگوار مادر با حاال -

 این تمام در او. بشود آب دلش توی فریمان قندِ که کند خطاب طوری را حمیدرضا بار، هر که است شده سادات فاطمه عادت این

 !نفس را هایش نفسی بی و بوده کس را حمیدرضا های کسی بی ها، سال

 خاطر به قبل، از تر سنگین بار هزار من و شد تر سبک او که روزی همان. کرد تعریف برایم را رازش مادرم که افتادم روزی آن یاد-

 !نوشت سر، از را سرنوشتم که عجیبی اتّفاقِ

 میز روی های کتاب و ها جزوه همانطورکه و کند می نگاه ساعت به. گذارد می کیفش توی و کند می جمع را تاپ لپ سادات فاطمه

 :گوید می شوخی به کند، می مرتب را

 !آیا؟ بُوَد... مطلب اصل سر بروید لطفن عالیجناب  کنی؟ می طرح پلیسی معمای کم، وقت این توی داری! ...  نه من خدای -

 لدب که هایی ریه با ضعیف نوزادی.  بودم موتی به رو مریض ی بچّه آمدم، دنیا به وقتی فهمیدم، روز آن که ستا این مطلب اصل -

 که ار دری هر نجاتش، برای ثروتمندش پدر و... بودن کرده جوابش دکترها که ای بچّه... بشوند خالی و پر زندگی از موقع به نبودند

 همسرش، های مخالفت تمامِ با هم آخر دست و!  بود کرده باید، که را نذری هر و بود، ریخته... باید که را اشکی هر! بود زده... باید

 کلیسا فوق را او بگیرد، شفا بچّه اگر که بود کرده نذر ربانی عِشای مراسم در و بود برده کلیسا به «تعمید غسل» برای را پسرکش

 .کند

 :دهد می ادامه و کند می اشاره خودش به  انگشت، با سادات، فاطمه ی زده بهت صورت دیدن با حمیدرضا

 یم هم به مراسم که کند می  تشنج طوری پاشد، می بهش مقدّس جامِ از روحانی پدر که آبی قطراتِ اوّلین  با بچّه، همین وقت آن-

 دست مرگ با اکسیژن، رچاد توی ویژه های مراقبت بخش در ای هفته یک و رسانند می بیمارستان به را جانش نیمه جسد و خورد

 می زمین بوی که هایی آن تمام از ناامید که ای لحظه از شود، می شروع جا همین جای همین از  مادر، راز و!  کند می نرم پنجه و

 خاطر به مادرم... بشود رضا امام دامانِ به دست نوزادش نجات برای خانواده، مذهبی شدید تعصّبِ رغم علی گیرد می تصمیم دهند،

  کار یک به دست من

 



 رضا امام به دارد، که را چیزی ترین باارزش بشود، خوب و بماند زنده بچّه اگر که کند می نذر هم او اینکه جالب و میزند  ممنوعه

 .کند هدیه

 :گوید می فوری و گیرد می هوا توی را حمیدرضا دست لرزد، می هیجان از که هایی دست با سادات فاطمه

 چرا فهمم می تازه چیه؟ خوابت معنیِ فهمم می تازه حاال من خدای...نکن گیجم خدا رضای محض حمیدرضا، صبرکن...صبرکن -

 تا رچطو! انصافی بی خیلی تو... حمیدرضا نه. درآورده سر مقدّس سرکیسِ کلیسای از نقّاره، و آهو و کبوتر ت شبانه رویاهای توی

 عجیب خیلی روزها این تو، حمیدرضا ناگهانی؟ اینقدر چرا اینجا؟ چرا االن؟ چرا بودی؟ نگفته مادرت راز مورد در چیزی بهم حاال

  !خیلی شدی،

 شدار،ک آرامشی با همیشه مثل حمیدرضا و پرسد می سوال بند یک  بدهد، جواب فرصت اینکه بدون و مکثی هیچ بی سادات، فاطمه

 اآلن؟ چرا اینکه و نزده؟ را ها حرف این حال، به تا او چرا بداند خواهدب که دهد می حق سادات فاطمه به. کند می نگاه مهربانی با را او

 ار این فقط!   داند نمی درستی به هم خودش را این است؟ شده خود خاکستری های گذشته درگیر ناگهانی، اینقدر چرا اینجا؟ چرا

 گرداب در که روزهایی از تر عجیب حتّی. است عجیب خیلی روزهایش، این وهوای حال. گوید می راست سادات فاطمه که داند می

 سنگین ارب تنها، او تا بود ایستاده مقابلش در قد به دنیا ی همه که روزهایی از تر عجیب. بود دینش تغییر برای دودلی و تردید و شک

 هک ای چاپخانه از را او پدرش که. کردند طردش شدن، مسلمان خاطر به هایش عزیزترین که روزهایی. بکشد دوش بر را انتخاب این

 ن،فروردی دوازده خیابان توی پیش ها سال را دلش که. کرد بیرون بود، گرفته چاپ مهندسیِ آن عشق به و بود شده بزرگ آن توی

 دنیای از همیشه برای و گذاشت جا پدری قدیمی ی خانه چاپ توی درست بودند، کرده پر کاغذها دنیایِ با را اتمسفرش که جایی

 سر ترش، بزرگ برادر سورِن، که محکمی سیلی ردّ از کشد می تیر صورتش گاهی هم، هنوز او. کرد خداحافظی جوهرها و کاغذها

   !دهد می بودن برادر بوی که دستانی برای شود می تنگ دلش ها وقت خیلی و است زده صورتش به دین انتخاب دوراهیِ

 بنفش ماوراء های جیغ شنیدن برای رود می غنج دلش خدا، ی همیشه و دشو می مادرش و پدر دلتنگ بار چند روز هر هم هنوز او

 یتو عقدشان، روز سادات فاطمه که ش«یامحمّد» عقیقِ انگشتر به. کند می نگاه اش اشاره انگشت به! ترش خواهرکوچک سیلوا،

 عادتِ. خواند می قرآن و است ستهنش تخت ی لبه ها، فرشته مثل و شده آرام حاال که سادات فاطمه خود به و بود کرده انگشتش

 ریه. بندد می را چشمانش. دارد برمی را میز روی قرآن هم او. دارد دوست وار دیوانه را سادات فاطمه «القُلُوب تَطمَئنّ بِذکرِاهلل اَال»

 همانطور. کند می باز را ای صفحه هایش، مشغولی دل ی همیشه عادتِ به و کند می نیّت. کند می خالی و پر قرآن، عطر از را هایش

 خوانده بارها را بقره ی سوره 38 ی آیه. کند می باز را چشمانش. دوم ی صفحه ی آیه آخرین روی گذارد می دست بسته، چشم با

  .گذارد می جایش سر و بوسد می را قرآن. شود می بلند جا از «إِحْسانا بِالْوالِدَیْنِ وَ اللَّهَ إِالَّ التَعْبُدُونَ: »است

 

  .اند ایستاده رد جلوی همایش های اتوبوس. البی توی پایین برویم کم کم موافقید اگر. نداریم زیادی فرصت!  اهلل تقبّل بانو، نازنین -

 درضاحمی ایستند، می هم روبروی که آسانسور توی. داند می کسی هر از بهتر حمیدرضا را این و رسد می نظر به دلخور سادات، فاطمه

  !کند می رصد را آسانسور کف هندسیِ نقش موشکافانه، که سادات فاطمه صورت توی کند می خم را سرش

 دانمارکی یرینیش عاشق که مادرم برای بگیریم اعالء فرد شیرینی جعبه یک دانمارکی، قنادی از برویم تهران، برگشتیم وقتی موافقی -

  !هستم بانو شیرین عاشقِ فقط من نه نه....  پیراش عاشقِ که من برای گوشت پیراشکی هم دانه یک و است



 ی آشوبه دل بانمکش، های ریزخنده ولی است، پایش زیر پهلوی پنج منشور جانبی مساحت ی محاسبه درحال هنوز، سادات فاطمه

 با که انگار.  کند می گره سینه روی را هایش دست حمیدرضا،. کند می آرام کرده، پریشانش صبح، اذان از بعد که را حمیدرضا

 :دهد می ادامه بزند، حرف خودش

 را بله اول، بار همان ذوقش از شد، می عروس داشت وقتی که شناختم می را بداخالق گلی لُپ خانم یک ها، قدیم خیر به یادش -

  !بیاورد را گالبش عروس، که بود گلی نه و بچیند گل رفت عروسی نه. گفت

 دور ه،گُل به گُله خبرنگارها. است شلوغ هتل البی. پایین رسند می بزند، حرفی ه،شد تر نرم حاال که سادات فاطمه اینکه از قبل

 رشتشاند و ریز سواالت با و کنند می اش دوره حمیدرضا دیدن با خبرنگاران از چندتایی. کنند می مصاحبه و اند گرفته را ها برگزیده

 آکواریومِ کنار مبل روی. ندارد مصاحبه ی حوصله سادات، فاطمه. ندآور درمی ویال خیابان های مشغولی دل از را او مقاله،  مورد در

 اهیم تا دو! بلعند می را زندگی ولع با و چرخند می هِی کوچکشان دنیای در که کند می نگاه ها ماهی  به. نشیند می البی بزرگ

 فاطمه به و کنند می مکث. شوند می نزدیک لمب کنار ی دیواره به شان، پرچین های باله روی برّاق، قرمز های لکه با سفید گلدفیش

 این و!  کنند می کوانتومی بررسی  را خأل در شده رها موجود یک دنیایِ دارند انگار که است طوری نگاهشان. کنند می نگاه سادات

 با دارد که ندشنو می شان قدمی چند در را حمیدرضا صدای ها گلدفیش که است مطمئن او. اندازد می خنده به را سادات فاطمه

 یم صحبت مهربانی، رسول به( ص) رسول حضرت شهرت و اسالم تروریستی ضد روح و جویی صلح ی پیشینه مورد در تاب و آب

 هب کرد مجبور را اساتید ارشدش، ی نامه پایان از دفاع روز که شده شوری همان دچار که کند می  نگاه  حمیدرضا رخ نیم به. کند

 یم سادات فاطمه حَظّ گل از گل! بدهند را امتیاز باالترین ،«خشنونت ی پدیده با الهی ادیان ی مواجهه ییچرا» به متفاوتش نگاه

 های کناره تا شود می مَد شان، خانه ای¬فیروزه حوض دور های شمعدانی عطر موجِ. کشد می عمیقی نفس. شکفد

 

 کامل اسالم، کرد ثابت استدالل، ترین قوی با که افتد می کالسشان، ی زاده مسیحی پسرک آبکار، سوریکِ یاد! احساسش ساحلِ 

 خندلب. است بوده طلبی صلح و مهربانی گذشت، در پیامبران، ترینِ برجسته( ص)محمّد حضرت و خشونت با مواجهه در دین ترین

 دیوار رو آن های لدفیشگ به ای دخترانه شیطنت با و کند می نزدیک آکواریوم ی دیواره به را سرش. نشیند می لبانش روی پهنی

  :گوید می

  !است خودمان دربیار حرص و بدجنس حمیدرضای همین زاده مسیحی پسرک آن ولی است سخت برایتان باورش دانم می  -

  !داشته نگه باز سانتی چند ،«ش جادویی هایِ بِلَب بِلَب» با را خبرنگارها دهانِ بینید می که همین

 :حمیدرضاست مادر. کند می نگاه گوشی ی صفحه به سادات فاطمه. خورد می زنگ حمیدرضا تلفن        

  .زدید زنگ کردید خوب چه... پیراهنتان بوی قربان... مادرجان سالم  -

 :کند می گریه امّا حمیدرضا مادر

 … را پدرش هراز، ی جاده دیشب بگو   !شد آوار ، پدری ی خانه ستونِ بگو، سوریکم به... جان فاطمه  -

 یخوان مرثیه اشک، الفبای با هایش، چشم اما و. است شده الل زبانش انگار. ایستد می پا سر سادات فاطمه. دهد نمی امانش هگری

 .دهد می دستش را گوشی. رود می حمیدرضا سمت به قدم چند. کند می

 ی خورده صیقل سنگ روی ریزد یم هرّی دلش سادات، فاطمه ناباوری و بهت از. آید می بیرون خبرنگارها ی حلقه از حمیدرضا،

 :گیرد می را گوشی. البی کف



 ... الو -

 …  کند می گریه فقط امّا مادر!  هم را دردهایش صدایِ. شناسد می را مادر های نفس صدایِ

 ی سانحه خاطر به که تری بزرگ پسر و شده سقف بی که ای خانه مانده، سایه بی که سری خاطر به. کند می گریه هم هنوز مادر

 خواست، می دلش چقدر. برود پدری ی خانه به است کرده پیدا اجازه ها، سال از بعد حمیدرضا. برود راه نیست قادر هنوز رانندگی،

 !رفت می راه هنوز سورن، و بود زنده هنوز پدر که بیاید زمانی

 توان اما. شود می بلند مادر. سرخ مانیچش و روح بی هایی صورت با پوش سیاه دست یک. اند نشسته همه شود، می سالن وارد وقتی

 سرش. زند می زانو مادر پاهای جلوی. رود می سمتش به حمیدرضا،. مبل روی نشیند می دوباره و خورد می سِکندری. ندارد حرکت

 بودن رماد بوی عجیب که دستانی... بوسد می را مادر چروک دستان. گذارد می مادر دامن روی اش، ساده های کودکی عادت به را

 بهمن. نشیند می تختش کنار حمیدرضا،. رسد می نظر به رنجور و پریده رنگ. کشیده دراز مادر کنار تخت روی سورن،!  دهد می

 امتیازات تمام از و کرده، مهری بی. رانده خودش از را او سورن ها، سال که نیست یادش اصلن انگار. شود می آوار گلویش توی بغض

 دزدد، می حمیدرضا از را نگاهش. گرداند برمی را رویش. ریزد می اشک آرامی به سورن. است کرده استفاده او، حذف با خانواده

 :کند می نجوا گوشش زیر آرام و بوسد می را برادرش صورت حمیدرضا

 !دیر حتّی دور حتّی... باش همیشه.  هستی که شکر رو خدا. بود شده تنگ تنت بوی برای دلم چقدر -

  حمیدرضا دردهای تمام این و فشارد می گرفته، را دستش که را حمیدرضا دست. گوید ینم هیچ سورن

 ناژداکی، آقای جلوی میز روی و آورد می را آینه پشت ی شده دوزی منجوق ی جعبه مادر، ی اشاره به سیلوا. بخشد می التیام را

 :گوید می ای گرفته صدای با مادر.  گذارد می خانوادگی، وکیل

 .کنید عمل بهش. دارید برش خودتان ناژداکی آقای. است صندوق توی واهیک ی نامه وصیت -

 را ای برگه و کند می باز را پاکت در. گیرد می اجازه مادر از. آورد درمی را تویش پاکت و کند می باز را جعبه در وکیل، ناژداکیِ

 مادر هب. نگوید یا بگوید که است مردّد انگار. گوید نمی هیچ شود، می تمام که خواندنش. خواند می را آن سکوت در. کشد می بیرون

 :گوید می کنان مِن مِن و کند می نگاه

 .باشم کارها دنبال مناسب، فرصت یک در بدهید اجازه اگر خب -

 می که اییه حرف انگار که ناژداکی. شود خوانده فامیل بزرگان و ها بچّه ی همه حضور در نامه وصیت که کند می اصرار اما مادر

 :کند می کوتاه ی سرفه چند است، بسته را گلویش راه بزند، خواهد

 نامه یتوص که است این واقعیّت ولی. نیست ای ساده کار من، برای هم گفتنش البته و است سخت کمی قبولش دانم می راستش  -

  !نیست اجراء بلقا مالی امور در اند، کرده مشخّص را ورثه از کدام هر االرث سهم که مرحوم آن ی

  :پرسد می تعجّب با خاچیک عمو      

  نیست؟ اجراء قابل که چی یعنی  -

 می صراحتن ایران مدنی قانون 338 ی ماده. رسد می سوریک آقای دوّمشان پسر به واهیک مرحوم ارث تمام قانون، طبق یعنی -

 و بقهط لحاظ از چه اگر برد، نمی ارث کافر وارث باشد، مسلم ر،کاف متوفای ورثه بین در اگر و برد نمی ارث مسلمان از کافر: »گوید

 «.باشد مسلم بر مقدم درجه



 به ست،ا افتاده گیر حوضخانه توی  که آید می کبوتری تقالّی صدای فقط. کند می سنگینی سالن، بردوشِ انگیزی خوف سکوتِ

 نهحوضخا طرف به معطّلی بدون حمیدرضا،! کوبد می دیوار و در به را خود دوباره و زند، می بال بال باز افتد، می و خورد می ها شیشه

 ردد،گ برمی وقتی! کند کوب سنگ دیدنش از بیچاره کبوتر و برسد راه از خانه، شکموی ی گربه که است نگران هم هنوز. رود می

 :گوید می وکیل ژداکیِنا به رو و نشیند می زمین روی مادر پایِ زیر  حمیدرضا،.است حاکم سالن بر سکوت، هم هنوز

 بدهم، انجام من است الزم که کاری هر! کاست و  کم بدون و مو موبه. کنید عمل پدرم وصیت تمام به... کنم می خواهش شما از -

 !لطفن بگویید را

 می ای، سرفه کت با بزند، حرفی خواهد نمی شاید یا تواند نمی امّا است، مانده خیره حمیدرضا دهان به تعجّب با وکیل ناژداکیِ 

 :گوید

 !اند نگرفته نظر در شما برای سهمی هیچ واهیک مرحوم متأسفانه ولی-

 انمتو می که است کاری تنها این. باشید نامه وصیت اجرای دنبال فردا همین از. است باقی خود قوّت به من خواهش ناژداکی، جناب-

 .بکنم مادرم و پدر لطف و بزرگی ازای در

 انناگه به. است کرده ارغوانی را صورتش تمام شرم، های رگه. زند می چنگ موهایش به و برد می سرش به ارهب یک را دستش سورن

 از شرم عرق.  شود می رد چشمش جلوی از سینما ی پرده مثل است، کرده حمیدرضا حقّ در ها سال این توی که هایی بدی تمام

 پچا از حمیدرضا اخراج باعث که است، نیاورده جا به را برادری رسم نکهای از شرم. بسترش وسعت تا کند می شُرّه کمرش ی تیره

 نهمی حاال اینکه از شرم. است داده جواب سیلی با را سوریک های برادرانه که داشته، نگه متنفر او از همیشه را پدر که شده، خانه

 ت،نیس دین تغییر فقط شدن، مسلمان که کرده ثابت ههم به که بخشیده، را خانواده ی همه که بخشیده، را او قدرت، اوج در برادر،

  !خوب باالهای به رسیدن برای است متفاوت طریقِ یک اصلن... است انسان یک بینی جهان تغییر بلکه

 


