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  فصل اول
  

 کنار پنجره واری از شانه به د؛کنم میفرو  ورمی پلبیرا درون ج میها دست
 تی جذابوقت یچه است که ی خانه تحولنیا اطی حزانیر  برگ.دهم می هیتک

 ها یکوبی پانیتر  حکم استادانهمیها برا  رقص برگ.دهد میخودش را از دست ن
 را دوست دارند و قه معاشنی ا؛ عجولندنی لمس زمي که براییها  برگ.را دارد

  .دهند یمقاومت به آن تن م یهر سال چه ب
 دستان .چرخانم ی سر م.شود می نی سنگيزیام با قرارگرفتن چ شانه

 دستم را عقب . استمیها  شانهيکردن شنل بافت رو مشغول مرتب جونمادر
  :گذارم ی دستش ميبرم و رو یم

  !ها ی نگران من باشي عادت دار... قربونت برمستیسرد نـ 
  :کند می نگاهم مهربان

 یمی ساختمون قدنی ا.ی مراقب خودت باشيخوا ی تو نم،سرد که هستـ 
و   تمام دري از ال.نداره رهجدا دوي  خودتون پنجرهيها که مثل آپارتمان

  .ادیهاش باد م ه پنجر
دارم و او باز هم با وسواس شنل را  ی دستم را برم.کنم می نيگرید اعتراض

 ک،ی .رسم می به عدد چهار نهایتادانم  ی م،شمارم ی در دلم م.کند میمرتب 
   ...دو، سه،

  ؟ی باهاشون حرف بزنيخوا ینمـ 
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به عدد چهار که   این قبل از.ام ه محاسبه کرده اشتبای کم.زنم می لبخند
 نیشدن ب اش که واسطه یشگیو در نقش هم  مادرجون به حرف افتاده،برسم
 را دنبال ی برگ نارنجکی یشیحرکت نما .استفرو رفته ، استنفر  ما سه

  :کنم می
  .يدی و شني شما هم که بود،می حرفا رو زدشبیدـ 

  .:رود یام م ی مشکي بافت موها تامیها  شانهي مادرجون از رودست
  .نگرانتن قربونت برمـ 
  :دهم می جواب دیق ی ب واندازم ی باال می را کممیها  از شانهیکی

  . نگراننيادی زکممی ظاهراآره ـ 
  :گوید می انهیدلجو

 آقاجون خدا یکن ی تو فکر م! مادرهی عادیلیها خ قهی اختالف سلنیاـ 
 بار موتور دوستشو گرفته هی فقط ونی هما بود؟ری کم با بابات درگ،امرزتیب

 ی که تو عاشقشيا  خونهنی همي توی بدون اگر، رفته بوددونیم بود و تا سبزه
   راه افتاد؟ییا چه محشر کبر

  :کنم می سر شانه نگاهش ي رواز
  !کش کرده شی ژن غالبو آقاجون پنی ا.هی خصلت ارثنیا پسـ 
  :شود می شتری مهربانش بي  کنار چشمش از خندهيها نیچ
گفت و قائله ختم  ی چشم مهی که بابات نهی فقط فرقش ا.هیآره مادر ارثـ 
   .شد می

گردانم و مادرجون ابرو باال انداختنم را  ی قبل برمي را به جانگاهم
  :ندیب ینم

 هی نسل بعد از بابا ارثيدادن، براریگفتن مثل اون گ  چشمنیا ! شدفیحـ 
 ه قراری اونم وقت،گفتن  چشم. من غالب بوده ژن تا قبل ازنی اظاهرا .نشده

  .ادی جور در نمیکی با منطق من یلی خ،حرف زور بشنوم
زدن  منطق داره که با حرفقدر   اون بابات. دخترکمیکن ی سختش ميدارـ 

 نیا .هیمعن ی بیلی شما خنی بيها  بحثنی ا. حل بشهنتونیمشکل ب
  ... کردن تو ازشون يدور

جون مادر ي که جمالت تکرارشود میقلوها باعث  دوادیو فر  داديصدا
  : بکشممکردنش را در دل لیو من زحمت تکم نصفه بماند
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  !شکنه یدل اونا رو مـ 
  :شود می نگران مادرجون بلند يصدا

  .کنن ی مکار چی اون دو تا دارن نمیمن برم ببـ 
 نی؟ ایست چي برای همه نگراننی اواقعاکنم   میرود و من با خودم فکر یم
  !؟شود می ني عادهی بقي چرا برانای و منویو صداها از سمت م سر

 گردم یمقدر   چه هر.کنم می قبل را مرور ب و ششوم میجا   جابهمی جادر
 پرسیده سوال کی من فقط . بوديهاد  طرف صحبت من.کنم می دایپتر  کم
   .مبود

  ؟ی در ارتباطه،نیسی که موزقتی هنوزم با اون رفيهادـ 
  : جواب بدهديهاد يبه جا شت که بابا ندایلیدل
  ! من و شما تموم شدهنی بحث بنیاکردم   می خانم فکرشیاینـ 

 بابا کف دستش را باال آورده . گفته بودی لبری داداش ز، با خواهشيهاد
  :بود و من خونسرد جواب داده بودم

 و من نی بي بحثاهدی بعنمیب ی م،کنم می که فکر ي بابا من هر جوریولـ 
  .ا تموم بشهشم

چشم از  يا  لحظه هم فشار داده بود و منيکالفه چشمانش را رو يهاد
 ،هم  نگاه مامانینی سنگی حت. بابا برنداشته بودمي چشمان پر از دلخوريرو

ت بابا بود که نگاه برداشته بود و یدر نها . را کات نکرده بودتمیپر از جد نگاه
   . رفته بودرونیگرفتن از خانه ب  وضويبرا

 که بابا شب قبل کنار یی همان جا.چرخانم یچشمانم را به سمت حوض م
 چند بار مشت پر از آبش را به صورت ،آن نشسته بود و قبل از وضوگرفتن

 . بودستادهیا که بابا بعد از وضوگرفتنش در کنارش ی همان حوض. بوددهیشپا
هالل ماه انم د نمی . مانده بودرهی دستش را به کمر زده بود و به آسمان خکی

 درد و دل کرده بود؟ شیبودن من با خدا   از ناخلفایرا تماشا کرده بود 
 واریو از دکنم   می دلزانیر  برگي از تماشا.رود ی دوقلوها باز هم باال ميصدا

  .رمیگ یفاصله م
 از .اندازم ی را عقب ممی و بافت موهادارم ی برممیها  شانهيرا از روشنل 

به حکمت زمان   هم.روم ی خانه میمیو به سمت هال قدزنم   میرونیاتاق ب
 بود نی قرار بر ا، بعد از چهلم آقاجوندقیقا .کنم میبودن دوقلوها فکر  نجایا
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 تا میشکل بمان یارت بزرگ و عمي  خانهنیکه من و دوقلوها به نوبت در ا
 در ي  دوقلوها به بهانه،که من هستم ییها  قرار نبود هفته.مادرجون تنها نماند

 عمه واقعا یعنی .بزنند به هم  آرامش من و مادرجون را،کنار من بودن
 تی دو اذنی اي مالحظه ی از حضور بیی از تنهاشتری برزنی پنیدانست ا ینم
  ؟شود می
  :درس ی بلندتر به گوشم منوی مغی جيصدا 

 زتی رزی ریعنی . ست من تنتهنمیخواد چکت کنم بب ی فقط دلم منایمـ 
  . نکن شک،کنم می
  :دهد می جواب نوی مي صداي به بلندییتفاوت و با صدا ی بنایم

 کردم درس وکار این .ي دو تا بخر،يدیخر می ی وقتخواستی میخب ـ 
  . بعدتي  دفعهي باشه برایعبرت
  ؟ کنمادهی االن درس عبرتو روت پنی من همهینظرت چـ 
ده را از هم العا  دو موجود خارقنیتا زودتر ا دهم می سرعت میها  قدمبه
 .فشار مادرجون باال برودکه   این قبل از. کنمجدا

*** 
 به دوقلوها ی نگاهیو از کنار گوشکنم   مینیی را باال و پامیها امی پي هصفح

 در هوا تاب نای مي پاها.اند دهیکش تاب دمر دراز  لپيرو  روبه.اندازم یم
 يرش را رو سنوی م.ا قاب گرفتهر دو طرف صورتش شیها خورد و دست یم

 ساعت است می ن.لم استی فيساعدش قرار داده و با تمام وجود غرق تماشا
اند  دهی در کنار هم دراز کشزیآم مسالمت . کردهدای خاتمه پنشانی بي که قائله

 مشغول ،شان  و مورد عالقهی آبکی ترکيها لمی از آن فیکیو خودشان را با 
  :کند می پر  گوشم رااقی پر از اشتنوی مي صدا.اند کرده
  . رو شدیجوون چه برگ آسـ 

 ،دانم منظورش از برگ آس ی هم مدهیتاب به من است اما ند  لپپشت
 یقی وارد کانال موس.ندست هها لمی و قد بلند داخل فی پفکيهمان پسرها

 ،یلی ساالر عقهاي  آهنگنیو به روزتر نی از آخریلی فادنیبا د .شوم می
شدن  به کاملکه   حالیو درکنم   می را دانلودلی فا.رندیگ ی انحنا ممیها لب

 نیکدام قسمت از اکنم   می با خودم فکر،کنم می نگاه رهی دور دایآبخط 
   خدا باشد؟ي  حکم و خواستهخالفتواند  یآهنگ م
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  !هشهی قبول کن شبنویمـ 
 نای به میهیچرخاند و نگاه عاقل اندر سف ی ساعد مي سرش را رونویم

  :اندازد یم
 واال من .مشیدی هوا دیکی بار تو تارهی ما !ها زنی میفت حرف مـ 

 ي دادصیتو چطور تشخ وقت اون . پسرهای بدم دختره صیتونستم تشخ ینم
  ! است؟گرهی بازنی اهیکه طرف شب
 ،طی شرانی با وجود امطمئنا .کنم میام وصل  ی را به گوشيهندزفر

که   حالی را درانی مي صدا.رسد یممکن به نظر مری غیدادن آهنگ کم گوش
  :شنوم ی م،کنم می را درون گوشم فرو یگوش

 ممکنهچطور  وقت اون .شکافم یم اتمو مه من با نگا!یاز بس خنگـ 
 من ،شیدی بار دهیتو که   این ضمن؟ بودی ندم اون پسره چه شکلصیتشخ

  .دمی مادرجونو ديصدا و سر  ی و ببی عجي هی همسانی بار اهی از شتریب
  .کند می تمام صداها را پر ي جایلی ساالر عقيصدا

***  
 ری حرکت زنی که از ای متنیِقی هر موس.دارم ی برماطی را با احتمیها قدم

 يها فرش سنگ  زرد،يها  برگ.شنوم ی را با تمام وجود مشود می جادی امیپاها
 حرمسرا نی انی در بیمی باد مالی گاه.اند دار را پوشانده  قدمتي  خانه مییقد

 شانیجا  جابهی اما به قدر اندککند میها را بلند ن  برگ.دهد مین  نشايخود
 چی نشان دهد که اگر بخواهد ه.ردی بگی انگار قصد دارد زهر چشم.کند می
  . توان مقابله با قدرت غالب او را نداردیبرگ

زرگ خانه ـمانند و ب   باغاطیـاهم را در حـو نگنم ـک یـ مدـ را بلنرمـس
کردن   سال هم نشده که دست آقاجون از هرسکی هنوز .چرخانم یم

 آقاجون گرید  سال نشده کهکی هنوز ؛ درخت انگور کوتاه شدهيها شاخه
  :دی بگوي و دستورستدی بایرنگ  و رنگيا  کنگرهيها  تا پشت آن پنجرهستین

 ي رو روشکای نره سهم گنجادتی .ینی وقتشه خرمالوها رو بچيهادـ 
  .يدرخت بذار

 .اش تنگ است یشگیهم يها  اخمي دلم برا.کنم میآزاد  را محکم نفسم
 يها اهللا گفتن اال زده از شالم و آن الاله رونی بي آن نگاه درهمش به موهايبرا

  .دارش مفهوم
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 کامل رمیتصو .ستمیا یو کنار حوض پر از برگ مکنم   می را بغلخودم
 وقت هیچ چرا .اند  کردهمهی را نصفه و نری تصونیها ا  برگ.افتد یدرون آب نم

 به من نگفته بود که وقت هیچبه آقاجون نگفته بودم دوستش دارم؟ چرا 
 يها  ارثف بود که برخالی ارثظاهرا ،نکردن احساسات ابرازنیدوستم دارد؟ ا

   . بودرسیده به من هی از بقشتری ب،گرشید
  سر بلند.کنم می ام دل مهی نصفه و نریدارم و از تصو ی به عقب برمیقدم

 ساختمان نی ا.دوزم ی چشم ممیرو روبه  نما به ساختماننیو از اکنم  می
 یکه ارثزنم   می لبخندنی به ا.زنم می لبخند . را دوست دارمیمی قدتینها یب

 حسم به .شود می نی خشت و گلم جسنی شامل حال ا،ام قاجون گرفتهآکه از 
  .این ساختمان چیزي است که همه از آن خبر دارند

 در وسط دقیقا ساختمان نی ا.کنم می هم چفت  دريربدر را ضمیپاها
 راهرومانند هکی دو راه بار، دو طرف ساختمان خانه.مانند قرار دارد  باغاطیح

  مکث.شود می ساختمان متصل ی پشتاطی به ح،باغ  به کوچههیاست که شب
 انتخاب دنمز   قدمي  ادامهيمانند را برا باغ  کوچهيروو همان راهکنم  می
وقت از توجه آقاجون دور  چی ه،اش یکی باري  که با همهيری مس.کنم می

 مختص  از توجهات،یمانی سيهاواری دي سبزرنگ رويها چکی پ.نمانده بود
  :به آن اعتراض کرده بودبار   یک تنهاي هادد وآقاجون بو

 ی پشتاطیها و ح کی باراطیکنه که ح ی می آقاجون چه فرقدونم میمن نـ 
  دن؟ی دری مگه تو مساصال بشن؟ يهم گل و گلکار

 نی هر چند که فقط به هم. را ساکت کرده بودي قاطع آقاجون هادنگاه
  :نگاه اکتفا نکرده بود

 که دیدون ی که نمفی فقط ح.دیدون ی رو نمزای چیلیشما جوونا خـ 
  !دیدون ینم

 طور همان بودم ي من مخالف نظر هاد.کرده بود  سکوتری سر به زيهاد
 بودنشان به تر بزرگ از یها گاهتر بزرگ چرا .لحن آقاجون بودمکه مخالف 

پاسخی  بود که هنوز هم یسوال نیکردند؟ ا ی شکل ممکن استفاده منیبدتر
  .ام براي آن پیدا نکرده

 . عرض آن به سه متر هم نرسددی که شایاطی ح.شوم می کی باراطی حوارد
 چند روز دی شا.اند ن نداده باغ تن به خزاعتی طبي هی بقي ها به اندازه چکیپ
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 ي  تن به خواب رفتهي را رومی بعد قرار بود پاهاي  هفتهکی دی شاای گرید
   .مرو ی مشی را پکی باراطی حيا  عجلهچیه ی ب.ها بگذارم آن

 به قسمت . روضه رفته بود و دوقلوها مدرسه بودندي مادرجون به جلسه
 به .کنم می مکث ی کمهمیشه و برخالف رسم می کی باراطی از حیخاص

 در نی ا.ستمیا یزده م  و زنگیچرخم و در مقابل در آهن یسمت راستم م
 من را یلیوقت خ چی هدیهاست که باز نشده و شا  سال.بودهجا   اینهمیشه

 را به يرمردی و پرزنیام پ ی خاطرات کودکانی در م.بود خودش نکرده ریدرگ
 ي محوری تصاوی ول، نهیلی خ.د آقاجون بودني  خانهیگی دارم که در همساادی

 در، نی داشته باشم که اادیکه به قدر   آن.دهند ی نشان ميام خود در حافظه
 رفت و آمدها در خاطرات . بودهی دو همسانیارتباط براه  و شد می باز یزمان
 نقش خودش را از ، و تلخرنگ کم ي  خاطرهکی فقط . من جا نداردرنگ کم

و   خانه، سر خوردنمنی امیی قدحوضدر کنار  میها زدن  قدم.دست نداده
 من را از آن ي پاهمیشه ي که برايزی چ.هی همسارمردینجاتم توسط همان پ

همسرش به او  بعدکمی  و کرد فوت رمردی پعدچند سال ب .دیساختمان بر
 در ی از زندگی رنگچی زنگ زد و هی در آهننی ا. آن خانه متروکه شد.وستیپ

 بود که به خاطر شغل همسرش ساکن ي دختر، وارث خانه تنها. نماندیآن باق
  .شد رانیشمال ا

 آن قرار ي را رومیها  از دستیکی .شوم می کی نزدی به در آهنشتریب
مانند   باغي  تسلطم را به محوطهمیها شدن دست فیتوجه به کث ی و بدهم می

  .کنم می شتریخانه ب
 آقاجون ساخته ي  خانهي به معمارهی شبيا ي با معماردقیقا خانه هم نیا
یکی از  تفاوت که نی فقط با ا. بازي همان ساختمان، همان فضا.شده

 يها  البته اگر بشود تفاوت.ها متروکه است و دیگري پر از زندگی ساختمان
 رها خداها به امان   که سالي هرزيها  مثل علف. را در نظر نگرفتگرید

 که اطیدار سطح ح هی پايها راغ مثل چ. حکم نهال را دارندشتریاند و ب شده
 ی مناسبي  واژهواقعا  فضانی اي متروکه برا. حباب سالم هم ندارندکیحاال 
 .کنم می مکث يا  لحظه. خانه را باز نکردهنی در ایهاست که کس  سال.است

 يزی چلوها دوقيها  حرفنی ب.کنم میمرور دیگر بار   یکاطالعات ذهنم را
دانم  ی نم. خانهنی در ادی عضو جدکیحضور به  هی شبيزی چ. بودمدهیشن
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 ي حضورچی از هی نشانچی خانه هنی نه هر چند که ظاهر اایام  دهیدرست شن
 ي رويها یزدگ  زنگ.روم ی عقب میدارم و کم ی در برمي دستم را از رو.ندارد

 در ي صدا.مالم یم به هم انگشتان دستم را .در به خورد دستم رفته است
گرفته در مورد ساختمان   شکليها سوال حواسم از شود می خانه باعث یآهن
 برگشته ماموریت از ي هاددی شا.گردم ی رفته را برمری مس. پرت شوديکنار
  .باشد

***  
 ،  رنگ و رو رفتهي  کاناپهي رو.دهم می قرار ی چوبزی مي را روي چاینیس

ه  در کردنش نگای خستگي  شانه به نحوهي و از رونمینش ی ميکنار هاد
 ي را روشی استفاده را برده و پاهاتیاز نبود مادرجون نهاکه   این به.کنم می

 و از گذاشته کاناپه یشت پی گردنش را در برجستگ و بغل قرار دادهي کاناپه
   . چشم بستهیخستگ
  ؟ي با بابات حرف نزدگهیدـ 
 و شوم می خم .پرسد ی را با همان چشمان بسته و لحن خسته مسوال نیا

 پوستم ي که بخارش رورمیگ ی صورتم مکینزدقدر   آن.دارم ی را برماستکانم
  :ندینش یم

  زدن؟   حرفیگ ی م، گرفتن ماشهیتو به اره دادن و تـ 
  :چرخاند ی و سرش را به سمتم مکند می باز چشم

  .نیی پاایاز موضعت بکم   یه!شیای نيریگ ی سخت میلیتو خـ 
  :کند می حاصالاش را   و جملهکند می مکث

 فقط ،ونی همه اصرار تو و انکار همانی ا.نیی پاای از موضعت بفعال یعنیـ 
  !کنه ی متشنج مو رنتونی بيداره فضا
  .کنم می متشنج را زمزمه ي و بعد واژهکنم   می را مزهمی از چایکم
 یکی نزدنی انگار قصد دارد با ا.کشد ی به سمتم می خودش را کميهاد
  : کندشتری کالمش را بتاثیر
 شه می ،و نداره ر آقاجونی سر سختونی که همایدون ی تو خوب مشیاینـ 

 چرا .کنه ی مسئله رو حل منی ا،ي و صبوراستیسکم   یه.باهاش کنار اومد
  ؟زنی می مشکل نی کور به اي  با رفتارت گرهيدار

  :دهم می و با آرامش سر تکان یسوال
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 ي هاد؟بینی می هم گره ی من و بابا طناب بي  رابطهيتو تو !کور؟ ي گرهـ 
 از سن یکن ی همه تفاوتو؟ فکر نمنی ا؟ي نشون بدي عاديخوا ی رو میچ

 خود تو اون شال ترکمنو به مناسبت شیپ زدن من گذشته؟ چند روز گول
   سالمه؟کی و ستی الزمه تکرار کنم ب.يدیتولدم خر
  :ندینش ی دست آزادم مي روي هاددست

  ! باور کن...هید عایلی اختالفات خنی ا، مندل زیعزـ 
    شده؟يمون عاد ه همي براای هیعادـ 

  :کنم میو سر کج زنم   میلبخند
 ی آقاجون از همه چ، خونهنی همي از بس تو. شدهيعادگم   میکهمن ـ 

 بار ری زدیفهمم چرا با ی من نمي هاد. بودنتی گرفت و همه ملزم به رعارادیا
   .می که بهش اعتقاد ندارمی بريزیچ

  :دارم یگذارم و با دست نگهش م ی ممی ران پاي رو رااستکانم
 عمر اخالق آقاجونو هی درس عبرته؟ بابا زای چي سرهی گفته ی کيهادـ 

  . پاشي شده و االن پا گذاشته جاتی اذده،ید
 ي برامطمئنا خسته است و .دهد می هم فشار ي را روشیها  پلکيهاد

  :سوزاند ی ميادی زيکردن من هم انرژ قانع
  !یدون ی خودتم خوب م؛ستی آقاجون ننی عونیهماـ 
  :دهم می سر تکان تایید ی و به معندهم می هم فشار ي را رومیها لب
با قدر   اون آقاجون.شدشه تی ورژن آپد،ستی آقاجون ننی بابا ع،دقیقاـ 

 ثواب ی نکن که خود به خود هر چتیمعص گفت اون کار گناهه و یخشونت م
 بابا .شد می فی رداجداتتو آبا و  چشم خودت يو مستحباته جلو

 اون .ستی شما ني  و برازندهستهی شای خانم مطربشیای نگه یاخالق م خوش
  .لرزونه ی گور مي اگه تکون بخوره تنتو تو،تاری اون گي روياتاره

 قرار نی زمي را روشی کف پاها.چرخد ی در جا م وکشد ی می پوفيهاد
 ،گذارد و با کف هر دو دست ی مشی ران پاي را روشیها  آرنج.دهد می
  : افتاده استری گ مانیبد بقدر   چه، جواني عمونی ا.پوشاند یاش را م یشانیپ

  .یکن ی سختش ميدار شیاینـ 
 قسمت ، همه با هم فرق دارهنی من و بابا ايخداکه   اینه؟یراحتش چـ 

ام بگذرم  از خواسته دیبامن که   اینه؟یراحت ماجراست؟ قسمت سختش چ
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  دونن؟ ی طور صالح منیابا و اعتقاداتش اچون ب
 يام را رو شده  خوردهمهی و من استکان ندهد می سر تکان تاسفم يهاد

  :دهم می قرار ینیس
 ،يری من و داداشت قرار بگنی نکن بی تو هم سع. عوض کنمتویی چارمیمـ 
  .شه میشدن تو درست ن تی پر از تنش ما با اذي رابطه

***  
 ي مورد نظرم را روي دارم و با موس صفحه ی م را با شانه نگهیگوش

  :کنم میدسکتاپ باز 
 .اس شده  تی اطالعاتش آپد... چک کنمتمی سانیصبر کن مرجان بذار اـ 
  .ادی برمونی گيبخور  درد ه بزی چدیشا

  :کشد ی می پوفمرجان
 .تای تو ساي تو باز سرتو کرد. استاد گفت منبع موثق!شیای نالیخ یبـ 

 دای که اسمشونو پی چند تا منبعنی ايمرکز  کتابخونهمیردا برهمون بذار ف
  . وامونده تموم شدي  پروژهنی ادی شامی کنی بررسمیکرد

  شده است؟تی آپدواقعا .کنم می تی به اطالعات درون ساي سرسرینگاه
  :چدیپ ی می در گوشتاکید مرجان شمرده و با ي صدا.بندم یصفحه را م

 .تاپ لپ تو زی که برات فرستاده بودم بریلی فا!ها  نرهادتی شیایفقط نـ 
 هنگ کرده بود ممی گوش.رگاههی تعميتوچنان   هم من بدبخت کهتاپ لپ

 داشته لوی فاتی گوشي هم تونانی اطمي تو برا. کارخونه کردنستیدادم ر
  .تتاپ لپ يباش هم تو

  :دارم ی را با دست نگه میو گوش دهم می هیام تک ی صندلبه
 می دنبالت برامی مرمیگ ی منشوی ماش.سا  خونهيفردا هاد ن مرجا!یاکـ 

  .کنم می فقط ساعتشو شب باهات هماهنگ .کتابخونه
 جمالت .شود می دهی لب من به باال کشي  و گوشهگیرد می جان لحنش

  : استینیب شی قابل پيا العاده بعدش به شکل فوق
 هم کار ادیب ي همون هاد.یفتی زحمت بي تو توستمی نی راضییاوم خداـ 

  .رسه می انی به پاتی ما با موفقي افته و پروژه یمن راه م
  :اندازم ی را باال ممیابرو
 ،ستیم نمادرجون ي  خونهی پشتاطی فقط کتابخونه مثل ح؛ستی نیحرفـ 
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  .ارنی خودشون ني به رودنی دی که هر چستنیهم مثل من نجا   اونيها آدم
 به مذاقش خوش يادی زظاهرا یلام و  زدههی من کنا.خندد ی ته دل ماز

  :آمده است
  !يدی دی چياری خودت نميچقدرم که تو به روـ 
  :چرخم ی اتاق مي  گردانم به سمت پنجرهی صندلبا

 من يها تو رو  که تا مدتيا زده شرمنده و خجالتقدر   اونبه جاش توـ 
  .يکرد ینگاه نم
 او را دهم می حیج تر.شنوم ی مستدامش ميها  خندهنیبچه پررو را ب ي واژه
  : برسممی کارهاهی حال خوشش تنها بگذارم و به بقنیبا هم
  ؟ي نداريکارـ 
  .تاپ لپ تو يزی نره اطالعاتو برادتی فقط .نهـ 
کردن  کردن کابل و وصلدای پي برا.کنم می و ارتباط را قطع گویم می یاک
 و زی منیا .اندازم ی مشی رولی مقابل و وسازی به می نگاهتاپ لپام به  یگوش
 نی بعد از فوت آقاجون و ماندگارشدن من در ای همگ، اتاقنی الی وساي هیبق

ن بود که من سه روز در ی هر چند که قرار بر ا.منتقل شده بودجا   این به،خانه
 در . نبودیکش  به اسبابنیازحضور این  ي خانه بگذرانم و برانیهفته را در ا

کم سه روزم را به چهار   کم.رده بودمـککوت ـشده س   قرار گذاشتهنیمقابل ا
 به شکل مهمان به یگاه، سال یکروز و پنج روز رسانده بودم و حاال بعد از 

 گرفته شی من را در پي وهیکم ش کم  دوقلوها هم.ومر ی خودمان مي خانه
 مادرجون .شکست ی خانه را در هم منی حضورشان آرامش ناب ا.بودند

دوقلوها  . خودم نگه داشتميما اعتراضم را برا من داشتم ا. نداشتیاعتراض
 که ی انقالبيتوانستم برا ی گرفته بودند و من نمشی من را در پي وهیهمان ش

  . معترض باشم، کرده بودمي رهبراخودم آن ر
 در نای م.شود می دهی باال کشزی مي اتاقم با صدا باز و نگاه من از رودر

 ، که به تن داردیپوش  تني  حوله.شود میکمال اعتماد به نفس وارد اتاق 
 در اتاق مشترکش دی االن باطبیعتا . که تازه از حمام آمده استدهد مینشان 
  . باشدنویبا م

هایم  راست به سمت دراور لباس کی و زند می من به ي ژکوندلبخند
  :کنم میتر    لبم را.رود یم
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 حولتو نگه ي باهاش لبه  کهمینی ا. اسمش درهي که االن بازش کردیاونـ 
تا   از اون پنجیکی فقط . اسمش دسته که از قضا پنج تا انگشت دارهیداشت
  .هی کافی،به اون در ضربه بزنکه   اینيبرا

 و کشو را ندینش ی دو زانو مي رو.دهیآورد که چه شن ی خودش نمي روبه
  :دوزد ی درون کشو ماتی و به محتوکند می کی نگاهش را بار.کشد ی مرونیب

   نه؟،ی داشتدی شلوار جذب سفهی تو شیاینم گ  میـ
  :زنم می آرامش پلک با
  .هنوزم دارمـ 

  :کند میاش را تکرار   مسخرهلبخند
 از خودم ی تو باغ چند تا سلفخواستم می .دارم برش می پس !چه خوبـ 

  . رو بپوشمنوی مییموی گفتم اون شلوار تو با اون تاپ ل،رمیبگ
  :کند میدرشت  را چشمشاز روي گردن نگاه و 

  ؟ي قبول دار،شه می ی االن باغ عالي با فضاپیاون تـ 
  :شوم می تاپ لپکردن  دارم و مشغول خاموش ی برمشی را از رونگاهم

 دستت هی با يریگ ی می سلفي داری حواست باشه وقتی منته.شه میبد نـ 
  .ی ست کنرتی با لباس زدی باغو باي وگرنه فضا.يدار و نگه ر شلواري لبه
  :خوابد ی بادش می آنهب

  .شه می منم زیه سایمن گفتم اون شلوارت کشـ 
  :دهم می تکان ي هم فشار و سري را رومیها  لب.بندم یتاپ را م لپ 

  . خوردهزیاومده و سا  من کشيه تو پای چون کشاتفاقاـ 
ام  تنه نیی پايش را روتاسفم چشم نگاه ي  از گوشه.شوم می جا بلند از

  :نمیب یم
 دو شه می نویسهم من و مکه  عدالته نیآخه ا. ه خدا عادلگنیم وقت اون ـ

   گمنام؟فری جنشه میشانش   خوششیای ننیا وقت اون ،تا استخون
  :گویم میروم و در حال بازکردن قفلش  ی سمت پنجره مبه
  . برو تو اتاقتيخور ی سرما میکن ی اگه فکر م.خوام پنجره رو باز کنم یمـ 

 ي و پشت سر آن صداشود می دراور بلند يرص کشوشدن پرح  بستهيصدا
کنم   میدانم چرا فکر ی نم.کشم ی باغ را با چشم بسته نفس مي هوا.در اتاق

  !ام  را فراموش کردهيزیچ
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***  
   عشقت باز تو صدامهي قصه

   باز تو نگامهی شب مستهی
  ستی فاصلمون نشتری نفس بهی

  ...  بازی تب و تابچه
که   حالی مرجان در.دارم ی جاده برميم را از رو نگاه.شود می قطع آهنگ

 اعتراضش . ترك استنی مشغول ردکردن ا، خم شدهنی ماشستمیبه سمت س
  :رسد یهم به همان شکل به گوشم م

  !دن میعمو و برادرزاده هر دوتاشون خز گوش ـ 
  :اندازم ی می وسط به عقب نگاهي نهی آاز
   ببین به کارت میاد؟ بود،فلش نی برقصن هم تو ادی آهنگ خوشگال باهیـ 

  :ندینش ی و صاف مکند می ی مورد نظرش را پلآهنگ
 آدم ، آهنگانی بابا اهی چ،يدی منظورمو فهم! بابااری در نيباز مسخرهـ 

  .شیایمراقب باش ن... هین... یگ ی میافسردگ
 دست مرجان .کنم می و با حداقل فاصله عبور نی دو ماشانی آرامش از مبا
 يزی انگار نه انگار که چ.اندازم ی به سمتش می نگاه.ندینش یم قلبش يرو

  :گویم می ،شده باشد
  ؟شه می آهنگا آدم افسرده نی با ایگفت ی میخب داشتـ 

  :شود می در هم اش چهره
  .يکرد ی جوون ناکاممون می داشترسما . به خدای احمقیلیخـ 

م نگاهش  چشي و از گوشه دار زمزمه ی را معن"جوون ناکام" ي واژه
  :افتد ی به خنده م، حال بدشانی در م.کنم می

بار سر   رو هم که تو هری اون چند تا کام سطحهللا وا.گهیخب هستم دـ 
  .ي و کوفتمون کرديدیرسزنگاه ب

  »!؟یسطح« .رمیگ ی لبم را به دندان مي گوشه
 وسط نگاهم ي نهی از آ. استی پسر جوان.دهم می چراغ یی جلونی ماشبه
 مانیها نی ماشي  فاصله.کشد ی را کنار نمنشی ماشی ولزند میبخند  ل.کند می
  :دهم میمرجان را مخاطب قرار زمان   هموکنم  میتر   کمرا

  د؟ی حرف نزدگهی د؟يریهنوزم با محمد درگـ 
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 يام و باز  کردهکی که چشم باری صدادار است و به گوش منپوزخندش
  :رسد یم مام ه  نظر گرفتهری را زیی جلونی ماشي مسخره

 دی چرا با،هوار بزنه تونه فحش بده و ی میتا وقت  داره؟دنمیمگه گوش شنـ 
  !یی جلونینچسبون به ماشقدر   اینرو خدا گوش بده؟ تو

 .کردم ی جمله فکر منیبودن ا   به دروغحتما ،شناختم ی مرجان را نماگر
 ساکن ما  در آپارتمان، که من ده سال داشتمی وقتدقیقا مرجان ي خانواده

فاصله به قدر   آن طبقهکی . طبقه با ما فاصله داشتندکی فقط .شده بودند
دادن   که ندانم فحش. محمد شناخت نداشته باشميرفت که من رو یشمار نم

 تضاد وجود نی اما ا. محمد تضاد داردتی از حد با شخصشیب، و هوارزدن
  .داد ی و فحش مزد می محمد هوار .داشت
  :کشم یم در هم  رامی و من ابروهازند می یشمک چنهی جوان در آپسر

  ه؟یحرف حسابش چـ 
  :گیرد می یقی عمنفس

 گه ی فقط م.ي مشت حرف مزخرف و تکرارهی . ندارهیحرفش که حسابـ 
 ، داشتو رارتی اون موقع بابا زنده بود اخت،دی با هم نامزد بودی زمانهی .نه

 دونم می منم صالح ن.دارت منماری اخت، بابا فوت کردهه االن دو سال.اجازه داد
  .یبا اون آدم ازدواج کن که

 شروع شده ي از همان شب خواستگار،ي نامزدنی محمد با ايها مخالفت
 بود که دهی فهمی وقت. بود، از قبل از آن مخالف بودنی نه درستش اای .بود
 ي محمد با هاد. به خواهرش دلبسته است، ماي  در رفت و آمد به خانهيهاد

 را لشی دل.هادي رفیق گرمابه و گلستان خودش بودکه   این با،داشتمشکل 
 با وجود ي نامزدنی اما به هر حال ا.دانستند ی ميفقط خود محمد و البته هاد

 تصادف فوت کرد کی پدر مرجان در . اتفاق افتادي مرجان و هادنی بي عالقه
جون باعث تدوام  فوت آقا. ماندندفی سال بالتکلکی دو به احترام او تا نیو ا
 شده ی محمد علنيها  مخالفت. حاال دو سال گذشته است. شدیفی بالتکلنیا

 نی مادرجون به شدت مخالف ا. محدودترجان و مرياست و روابط هاد
 دختر مردم را مشخص فی تکلدی باای ي از نظر او، هاد. نامشخص استي رابطه
ارد که با وجود  نه توان دي او بردارد و هادي اسمش را از روایکند 
 را مشخص کند و نه دلِ دل فشی تکل،اش با محمد  باالگرفتهيها يریدرگ
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  . نامعلوم استیانی با پارابطه کی  رابطه نی ا.کندن دارد
 پدال گاز فشار ي را رومی پا.فرستد ی می بوسنهیدر داخل آ  جوانپسر

 نیقب ماش با سپر عنمی ماشي سپر جلو.کنم میتر   کم کم راي  فاصله.دهم می
 ،ی و بعد کمشود میهل داده  ی کمنشی ماش.کند می یاو برخورد اندک

   .کنم میسرعتم را کم 
  !وونهینکن دـ 
 .کنم میناباور پسر نگاه  ي به چهره، کردن به سمت مرجان  نگاهي جابه
 را نشی و ماشگوید می يزی با حرص چ.شود می در هم  بالفاصلهشیها اخم

آمده  شی از بحث پی مرجان عصب.گذرم یاز کنارش م با لبخند .کشد یکنار م
  :توپد یچرخد و م یبه سمتم م،  منيو کار عمد

  !یخراب احمق  کلههیتو ـ 
  !مرسی می خوب است سر وقت به کتابخانه ؛کنم می نگاه نی ساعت ماشبه

***  
 با .کند می حرکت می موي تارهانیو ماهرانه ب مادرجون نرم هاي دست
که   این.دهد می چند موضوع مانور يروزمان   همافکار منبافد و  یآرامش م

 آن مطمئنا کند، هر چند که ي کاري مرجان و هادي  رابطهيبرا  نفرکی دیبا
 که من در ی زماندقیقا روزی دنوی ميها طبق گفتهکه   این.ستمین  نفر منکی

ادرجون  با مشانیها صحبت ظاهرا .ندا هبودجا   این مامان و بابا،کتابخانه بودم
 کی ي  مذاکرهي نتیجه من از مطمئنا هر چند که ، بودهمیحول من و رفتارها

وجود  مکی هم به قول مرجان من دی شا.دی نخواهم پرسروزی دي دوي عالوه به
 و نه مبر ی لذت مانمیکردن از اطراف سوال که نه از ام نشده العاده و کشف خارق

   .مدان یدادن م خودم را ملزم به جواب
  .باهللا  اال  قوه ال و  حول الـ 
 دارد که کار مادرجون نی نشان از ای عربي کوتاه و تکراري جمله نی او

 ییها ی من و نگرانیتمام شده است و طبق روال قرار است در وصف خوشگل
 ي من سرم را از رو،شروع کندکه   آن قبل از.دی بگو،نظر دارد که بابت چشم

 و گذارم می پا ری ز،دنیدر مورد نپرسرا ونم  قان.چرخانم میشانه به سمت او 
ندارد؛ کردم   میها فکر  که االن به آنی به دو موضوعی ربطچی را که هیسوال
  :پرسم می
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  !مادرجونـ 
  :دهم میو ادامه کنم   می مکثیکم
 ساختمون ما و نی هست و بکهی باراطی حي که تويمادرجون اون درـ 

راه  به هم جوري اینو تا ساختمون  ددی چرا هست؟ چرا با،ساختمون بغله
  داشته باشن؟

 می و در جاگذارم می نی زمي را رومهای دست کف گیرم نمی ی جوابیوقت
 .ام شستهـتفکرش نـگاه مـادرجون و نـمروي  روبهو ـزان  حاال دو.چرخم می

  :زند میمادرجون به نگاه مشتاقم لبخند 
  . هم بودمیدی خرروجا   این مای وقتیعنیاون در از اول بوده، ـ 

  :کند می به چشمانم نگاه یسوال
   شده؟سوال شده که اون در برات یحاال چـ 

 یی موها.زند می را پشت گوش شی از موهايا  و دستهکند می دراز دست
 سال عزا کی . استدهی حنا به خودش ندی سال است نه رنگ و نه حتکیکه 
   ؟یست نادی زی کمداشتن نگه
  :آورم می و افکارم را راحت به زبان گیرم می دهیم را نادسوال نیا 

 دو تا نی اون در از ب،نیدیخرشما این خونه رو که   اینخب چرا بعد ازـ 
 چطور ،گرفت می سخت يزی که به هر چیساختمون حذف نشد؟ آقاجون

  .اجازه داد که اون در باز بمونه و تازه رفت و آمد هم ازش بشه
اطراف  دور لب وهاي  چینخندش  با هر لب.زند می لبخند مادرجون
 .استدام حرفم  کي نتیجه لبخند نی ادانم نمی .شود می شتریچشمش ب
  :گوید می را لشیخودش دل

بودن  ریگ  از سختایکنه  ی مسوالاالن دختر من داره در مورد اون در ـ 
  !کنه یآقاجونش انتقاد م

 ، قرار دارد چشمانمری را که در مسیگوشی بازي انگشت کوچک تنها تارموبا
  :گیرم نمیدادن به خودم سخت   جوابي برا.زنم میکنار 
 بخوام ازش ،ستی خودش نی که وقتستی نيزی آقاجون چيریگ سختـ 

 دیهاشم   بچهيو پا  به پردنیچی پي بود، توگیر سخت آقاجون .حرف بزنم
 که من االن بخوام ازش ستی ناي ناشناخته و دی جدزی چنی ا. داشتییطوال
ن که کرد می دی باییو اونا ر انتقاد، بوددی اگرم جدیحتکه   اینمن ض.بگم
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 که به من يزی تو چکردن دخالت . نه من، گرفته شده بودختبهشون س
  .ستی نزای چنی ااصالحرف من  .هیا  کار مسخرهیلی خ،ستیمربوط ن

  :پرسد می و حوصله ي صبوربا
  من؟  مادرهیحرف تو چـ 
 نگاهم را .کنم می فی را در ذهن ردما يبند ملهج .سابم می را به هم هایم لب

  :دهم می و قرمز رنگ ی کرماني چهی قاليها گل به ، چشمي گوشهاز 
   ؟شد میچرا اون در حذف نشد؟ چرا ازش رفت و آمد که  ـ این
 مادرجون .رمی نگي دارم جواب تکراردی است اما من اميم تکرارسوال خب

  : قبل ببردیلینش را به خ ذهخواهد می انگار .کند می فکر یکم
 ي خونه بود که باعث شده بود آقاجونت تونی از ایاون در تنها قسمتـ 
 خونه رو نی چشم من ادی دی وقتامرزیب خدا. خونه مردد باشهنی ادنیخر

 هم يزی چنی اول.اش کرد  تو سکوت اومد و قولنامهگم نمی یچی هیگرفته ول
   .کشم ی مواریش دو جاکنم   می بود که اون درونیکه گفت ا

 همه خواهد می انگار . کردهکشانی بار.وزمد می را به چشمانش چشمانم
  : کندفی و تعراوردی را درست به خاطر بزیچ

 يدی تب شد، بودضی مرونی هما. اینجامیفقط دو شب بود اومده بودـ 
 ی بود ولدهی آقاجونتم ترس. نداشتدهی فا،مکرد میاش  هی پاشوی هر چ.داشت

 . بودابونی بشتریها ب  منطقهنیها ا  اون موقع.اومد ی از دستش برنميخب کار
 فمون پراکنده اطراي خونه سه چهار تا دی شا، بغلي خونه خونه و نی از اریغ

 ،ی تا درمانگاهمی که بتونمی نداشتنی ماش.می دور بودی ما از هر امکانات.بود
 منم جوون بودم شد میتر   داغی بچه ه.می خودمونو برسونيزی چیمارستانیب

 .مکرد می هیگرو  بودم دهی ترس. نداشتميا  تجربه. اولم بودي بچه ونیو هما
که   این و بدوندی کشغلم بي بچه رو از تو. بودختهیر به هم یت حسابآقاجون

 خب . جوابمو نداد؟يری آقا کجا مدمی پرس.اطی بگه رفت سمت حيزیچ
تا اومدم بهش و  دمیالش دودنب . ندهیحی کاراش توضياخالقش بود که برا

 بچه . زدمغی من ج. حوض آب و درآورديفرو کرد تورو  ونی همادمی د،برسم
 دمی دو.رونی بدی از حوض کشسوی خي بچه . بود و نفسش رفته بوددهیترس

 من .کرد می صدامون ي مردهی همون موقع از سمت اون در .بچه رو گرفتم
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 آقاجونت رفت .کردن هیض به گر حوي لبهبچه رو گرفتم تو بغلم و نشستم 
 اومد به من گفت پاشو لباس بپوش ی شد اما وقتی چدمی نفهم.سمت اون در

  .رمانگاهد میر ی مهی همسانیبا ماش
 فشار می پايها ران يکف هر دو دستم را رو  من.کند می سکوت مادرجون

  :شوم می به سمت مادرجون خم ی و کمدهم می
   شد؟یخب بعدش چـ 
 لمی تما.ندی ببتفاوتی بی انگار عادت دارد من را در حالت .ندز میلبخند  
  : خودم هم جالب استي برا. جالب استشی دانستن برايبرا

 ونی هما،بی بشه؟ اون شب به لطف آقا حبخواستی می ی مادر چیچیهـ 
شون و  ه خونمی تشکر رفتي دو شب بعد ما برا. کرددایاز تب و تشنج نجات پ

  .میت دعوتشون کردآقاجونواست  بعد به خي هفتهدو 
شمرده به ام را  يبند جمع یو بعد از کم دهم می را به هم فشار هایم لب
  :آورم میزبان 
 سر همیشه ي دو خانواده شد و اون در براي رابطه اتفاق استارت نیاـ 

   نه؟...جاش موند
 بلند یبه سختکه   حالی و درکند می بدنش گاه تکیه دستش را مادرجون

  :دهد می جواب ،دشو می
 نی ايتوجا   این.می هم بودریگ  نمکیی جوراهی خب . مادرگهیآره دـ 
 فقط دو سال از من ،بی زن حاج حبالی ل.میهامون دور بود  از خانواده،منطقه
 پنج ونی دختر که از هماهی .بچه داشت هی اونم مثل من فقط . بودتر بزرگ
 از اون روزا باعث شده بود که نهمسانمو طی و شرایی تنها. بودتر بزرگ یسال

 نی همای باغ عمارت اونا ياومدن تو ی و شبا هم که مردامون ممیای و بمیدر بر
  .می دور هم باش،باغ

 کند می درد یلی خشی زانوها.کشد ی مي و نفس پردرددخیز برمی شی جااز
 نگاهش را دور هال .شود می تی اذقدر همین ،و با هر بار بلندشدن و نشستن

اش  ی رنگهاي شیشه و ها پنجره از یکی يچرخاند و بعد رو یگ خانه مبزر
  :دارد یم ثابت نگه

 . رو زدن و رفتنای دننی ادی زود قیلی خ.امرزهی رو بالی و لبیحب خداـ 
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 همه چیو گذاشت ،باشهجا   اینآمنه هم که بدون مامان و باباش دلیلی نداشت
  .و رفت شمال
  :شود می و دلتنگ سی خنگاهش

 ي اون در برا. اون سه نفر رفتن.وفا شد و رفت آقاجونتم که عین اونا بیـ 
   .ي اون کشو ته انباري افتاد تودشی بسته شد و کلهمیشه
 و گذارم می یشانی پي چهار انگشتم را رو.دچرخ می سمت در آشپزخانه به

  .کنم می  تماشارفتنش را



  
  
  
  
  دومفصل 

  
 برنج مشغول سی دنیو با تزئنم ک  می پری زعفرانهاي برنج را از قاشق

 دقیقا شانی اما صدا.اند ستادهی با چند قدم فاصله از من ادوقلوها .شوم می
  :دچرخ می گوش من یداخل حلزون

 لحظه هی قالبو دی گفتم با. با اون ژله درآوردنتنویخاك عالم تو سرت مـ 
   توش؟ي گند زدي االن راحت شد.ادی تو آب جوش تا راحت دربمیبذار
 .هخور می خودت مثل يمغز  به درد آدم سبکیگ یمتو  که یاون روش ـ

   یا نه؟ من و تو باشهنی بی فرقهی دیباالخره با
 نتیاش را به کاب هی با حرص تک.دچرخ می شی در جانهی دست به سنایم

  :دهد میپشتش 
  . فرقتو نشون بده!مغز نیبفرما خانم سنگـ 

 با لبخند .کنم می چشم نگاهش ي گوشه از .شود می وارد آشپزخانه مامان
 ي گوشه همان .کند میگذراند و به من نگاه  یحال و روز دوقلوها را از نظر م

 حضورش را .کشم ی برنج را جلو مي بعدسید و من ددار برمیچشم را هم 
  :کنم می در کنارم حس دقیقا
 ،یدست  پا دخترخونه و کمکهی مادرجونت ي برايکرد  خانم دقتشیاینـ 
و به دل من  ر درست کردنکی کهی خودمون حسرت ي خونهتو  وقت اون

  ؟يگذاشته بود
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طور که  آن ،ی زعفرانهاي ج برن تاگیرم می را هم به کمک گرمی ددست
  : کندنی را تزئي سفیدها  برنج سطحدلخواهم است

  . دارهخی در تارشهی حسادت عروس به مادرشوهر ر،دم یبهتون حق مـ 
 که فقط مخصوص خودش ییها  از همان خنده.نی آرام و مت؛دخند می

  .است و دلچسب بابا
 ننوشته که یی جا،ي که شما مرور کردیخی اون تاريتو وقت اون ـ
   منقرض شده؟ای داره شهیهاشون هم ر  دخترخانما به مامانیلطف کم

  :گذرانم میو اطراف را از نظر کنم   می را صافکمرم
 ، که خوندمجایی این تا یم ول پاس نکردخوی تاريهنوز تمام واحدهاـ 

 دخترا فقط سرکش و حاضرجواب و .لطف باشن تونن کم ینوشته دخترا نم
  .گور کردنشون اصرار داشتن هب  زندهي اعراب برانی به خاطر هم.شن یناخلف م

  . شکلش خراب شد، احمقيخرابش کردـ 
ها و  نه به دوقلو.روم میم و به سمت در آشپزخانه دار برمی برنج را سید 
 و درمانده نگاهم تاسفم مطمئنا که ینه به مامانکنم   میشان نگاه يریدرگ
  .کند می

***  
  ؟يزیر ی من مي آب براوانی لهیـ 
 یسر سفره وقت . مخاطبش من هستممطمئنا و گوید می بابا را جمله نیا
 امشب دست از سر هی": و بابا با خنده گفته بود  کنار من قرار گرفتهنایم

  . بودبینی پیش قابل زهای چیلی خ"،رداردختر من ب
  شدهری سفره جاگگریبود و در طرف د  کردهنیی باال و پامی برایی ابرونایم

 نداشت ی لزوم، ظرف خورشت کنار دست من بود. را پر کرده بودشیو بابا جا
 سهم ، بشقاب هميکرده رو  سرخینیزم بی س.بابا به بشقاب من بچسباندش

  . بشقاب من را از آن پر کنديرو ت نداشیلی دل،همه بود
 . صورتم را از دو طرف قاب گرفته بودمی موها. انداخته بودمنیی را پاسرم
 که بابا طور همان .آمد ی هم به کارم نمی چشمي گوشه نگاه یپس حت

 هم باعث تی محدودنی دستم بسته بود اما ا.ندی من را ببي چهرهست توان نمی
 ،روزی دي دوي عالوه  بهکی ي مذاکره نرسم که نیقیشد تا به  ینم

 دی بامطمئنا . با خودش به دنبال داشتهی متفاوتيها استی و سيریگ میتصم
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  .ماندم ی هم ميگری ديزهایتا آخر شب منتظر سورپرا
  ؟يزیر ی آب موانی لهی ... خانم با شما بودمشیاینـ 

ه من  پارچ آب بواقعا .کنم می را از آب پر وانیو لکنم   می درازدست
   بابا؟ایتر است  کینزد
 و قاشق و چنگالم را دوباره در دست گذارم می را کنار بشقابش وانیل
 و به گذرد می ، که صورتم را احاطه کردهیی بابا از موهاي صدا.گیرم می

  :درس میام  یی شنوايتارها
  .دستت درد نکنه خوشگل خانمـ 

 اصال .وشش برسد به گحتماکه کنم   می زمزمهي را طورکنم می  خواهش
 .تکرارش کند دو بار  آبوانی لکی ي مثل درخواستش براخواهد میدلم ن
د باعث شود توان نمی ،شدن کلمات خانم و خوشگل  و اضافهها جمله نیتکرار ا

 ا ري هادی تلفنيها صحبت ،ی اتفاقیلی خ،شیمن فراموش کنم که دو روز پ
  : بودمدهیبا بابا شن

 رفتار هی ی کشیای ن؟يریگ یبهش سخت مقدر   این چرا،آخه داداش منـ 
 هی ،گهی دي هر جاای جو دانشگاه تاثیردفعه تحت  کدوم داشته؟ سرانه سبک
 ؟يریگ ی همه سخت منیچرا بهش ا  کرده که تو رو شرمنده کنه؟يرفتار

 قم؟ی رفشی و برم پبه حرفش گوش کنم من ی نگرانن؟یاریبهش فشار م
 اما تو رو به .رم ی من نمیاک  بشه؟یقیوسمکار  بخواد وارد هکمکش کنم ک

 به من سخت گرفت، آقاجون . دومآقاجون نشو ، فکر کننیبشکم   یه،اون خدا
  ...  نکردم امایدر ظاهر سرکش من

 بودم باطن دهی نصفه مانده بود، من نفهم"اما" آن . ادامه نداده بوديهاد
 مقابله با يبابا برا بودم که دهی خوب فهمیلی را خنیسرکش او چه کرده اما ا

 جز سکوت و . بودی من خالهاي دست .کند می ني هم رو بازیلیمن خ
 و ع متنويها کی همه تاکتنی ا. نداشتميگری دي کردن راه مقابله يدور

   چه بود؟ي برا، منی مقابله با دستان خالي براگرانی از داستفاده
بابا وقت کند و  که  این قبل از.کنم می و چنگال را درون بشقاب رها قاشق

 مادرجون را مخاطب قرار "؟يچرا غذاتو نخورد":  بپرسدبای موصوف زکیبا 
  :گویم می و بلند دهم می

 خوشمزه رو ي فقط کاش اون حلوا! خوشمزه بودیلی خ، مادرجونیمرسـ 
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  . بخورمشتری که االن بتونم بيکرد میغروب درست ن
 نی ادانم می .اندازد یم م به من و بعد به بشقابی نگاه هاج و واجمادرجون

 کند می با خودش فکر حتما .دخور می در سرش دور سوال با ده عالمت ،کلمه
  ؟تواند مرا از اشتها بیندازد  چگونه میحلوادو قاشق 

 .روم می به سمت آن ونیزیکردن تلو  روشني  و به بهانهشوم می جا بلند از
 ونیزی تلونیگزی را جاونیزی تلونی ايفقط دو ماه بعد از فوت آقاجون هاد

کردن و  نیگزی خانواده جانیدر ا . کرده بودی قبلنجی اکی و ستیب
  .بود قابل قبول ری غی کم،شدن متحول

***  
 ران ي روشی از پاهایکی تقریبا .ندنشی می کاناپه ي رو، تنگاتنگ مننایم
تا کنم   می تمام تالشم رای و من قبل از هر اعتراضگیرد می من قرار يپا
 انی که در مي فنجان چا. را کنترل کنم و خودم را نسوزانميانم فنجان چابتو

 .است که برگردم و فقط نگاهش کنم نی حرکت انی اول،شود میدستانم ثابت 
 آن سرش را ي به جا.دهیآورد که د ی خودش نمي و به روندیب یمنگاهم را 

  :گوید می و سرخوش الیخ ی و بکند میتر  کینزد
  ؟یکش  کرده که رفته تو فاز منتکار چی ییا د،اینگم   میـ

 ندارد اما ی جذابي  برنامه.دهم می ونیزیم و به تلودار برمی نگاهم را همان
 بشر و نی روز اکی من مطمئنم که . موجود کنار دستم استيبهتر از تماشا

  :ندکن می اوردوز ،ادی زي از شدت رو،البته قل همسانش
  ! بدهحرفش بدـ 

 ، قصد دارم با او درد دل کنمکند میفکر که   این.ح است واضشی صداذوق
  : استعجیب شی از سمت من برايزی ناپرهنی ا. جالب استشیبرا

   گفته مگه؟یتو رو خدا؟ چـ 
 .کنم می که فقط خودم حسش شود می دهی به باال کشي لبم آنقدري گوشه

  :دهم میدارم اما با آرامش جواب  ی برنمونیزی تلوينگاهم را از رو
  .کننده بود  موضوع نگران؛ هم حق داشتیی جوراهیالبته خب ـ 

د و پروانه دور سرش خور می جی است که گی آدمهی شبدقیقا شیصدا
  :دچرخ می

 همه نی که اي ازش دلخورای يدی حق میی باالخره تو به دا؟ی چیعنیـ 
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  ؟ینیباهاش سر سنگ
 و چرخانم می سرم را به سمتش .دارم یم تر نگه  را محکممی چااستکان

ام را  تفکر چهرهم ، حالتمرنگ کم لبخند .گیرم میصورتم را تا حد امکان عقب 
 ،ي کنجکاوي  درجهنی دختر با انی ادانم می دی اما من بعکند میتر  رنگ کم

  : آن باشدي متوجه
  نذار دوقلوها دور ویلی خگه ی دلخور نباشم؟ خب بابا میگ ی تو میعنیـ 

  .شه می تو هم نوشته ي به پا،هاشون يسر  سبک ويباز  جلف،برت باشن
اش پر از   دستش به سمت صورتم پرت و جمله. حدس زده بودمدرست

  :شود می انیحس ب
بودنا فقط مختص   تلخنی ا. حرفا بزنهنی امکان نداره از ایی دا! کهـ واقعا

  . خانمهقهی عتيتو
  !مای نداشت؟یکن می تی دختر منو اذ، خانمنای ميآ يآ يآـ 

 نای م.شود میپر  قدر که لبخند من پر  همان؛شود می زانی آونای مي چهره
  :کنم میاش آزاد   تنهری را از زمید و من پاچرخ می شی در جایکم

 ستاد نی تو رو خدا شما نش.فهی حروی تنه جماعتهی دختر شما نی اییداـ 
  .یبانیپشت

بابا و مامان و  نی بي  مذاکره.دیآ ید و به سمتمان مخند میصدا   بابابا
 هم اثر ي بابا هی روحي رو،ي رفتارکیتاکتتغییر  عالوه بر ظاهرامادرجون 

 ي دستش را روکی .شود می خم ،ایستد می ما ي  کاناپهي جلو.گذاشته است
 .دهد می من قرار ي  شانهي را روگرشیگذارد و دست د ی کاناپه مي دسته
 اما ،دی سفي تارهاين روماند و نگاه م ی ثابت منای چشمان مي رونشچشما

 بابا .دهند ی نشان مي خوداهی سي تارهاانیاش که در م قهیتعداد شق کم
 ي است و او صددرصد همان درنای مخاطبش م.آورد ی منیی را پاشیصدا

  : خوب بشنودواری تا دشود می دهیاست که به آن کوب
 یبانیت ستاد پش، دونه دختر من وسطههی ي پای باشه وقتادتی خانم نایمـ 
   .براشزنم   میبرکف هم  ستاد جان،چیکه ه

 به نای که مشنوم می .دهم می هم فشار ي رواي لحظه ي را براچشمانم
 ي وارهی دشتری ب،ام شده   انگشتان حلقه.شنوم می و نگوید می يزیاعتراض چ

 که پشت ی است که زباننی ايفقط براها   این تمام.ندده میاستکان را فشار 
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  :دی و نگوردی نگي حکم آزاد، شدهیها زندان حصار دندان
 که طبق اون به شعور ي ستاد، مجمع ستادهاتوننی ايتو وقت اون ؟جدا"

 دانشجو احترام گذاشته بشه هم ي  سالهکی و ستی دختر بهیو حق انتخاب 
 ،ي من از هادیسوال ي جمله هی که با دی بحران هم دارتیریهست؟ ستاد مد

  "د؟زنی می زنگ ي و به هاددیش ینگران م
 ي به جا.کنم می بازکردن دهانم را نسکی ر.کنم می آزاد ینی را از بنفسم

ام سر   شانهي دست بابا از رو.شوم می بلند میو از جاکنم   میآن چشم باز
  .دخور می

   جان بابا؟شیای نير یکجا مـ 
  :ند دهان من بسته بماندگذار نمی ،ندگذار نمی

 ی وقت.ده ی تا داغه مزه مزای چی بعض. کردهخی ، دورزمی برمویی چارم یمـ 
 با ینیب ی م،یکن می نگاه یسیمی دور و واشیزیر ی م،یشو بچشا هنذاشتن مز
  ! تو چاهیختی رتمیاون زندگ
 زبان نی اي  من شرمندهي به جااحتماال .شنوم می را نایگفتن م  نچيصدا
 .شیها نفس يا صدی حت،دیآ ی نمیی صداچی از سمت بابا ه. استزیتند و ت

 فکر ند، بودرشته شان نفره  سهي شدن هر آنچه در مذاکره  به پنبهاحتماالبابا 
 دختر کی دنز  را هم جا بدهد که گولنی افکارش اانی کاش در م.کند می
 کاش بابا .ستی راحت نشیکردن آرزوها  نابودي  ساله به اندازهکی و ستیب

 ری بشود و تصوریگ د غلطتوان نمیشده   يزیر  برنامهيها  محبتنیبداند ا
  . اتاقم را محو کندي گوشه تاریشکستن آن گ

***  
زمان  مـ ه ودهد یـمرکت ـاش ح یادر مشکـ چيو را روـ اتمادرجون

  :آورد می بر زبان اطی و احتمتی را با مالشیها حرف
 انوی آمنه دخترشون پي براامرزی خدا بيالی و لبی که حبياون روزـ 
 نیتر بود اما با ا کی از آمنه کوچی چند سالي هد.ادی مادمی خوب ،و ردنیخر

 هی قراره دی فهمی و وقتدی اونا دي خونه رو انوی بار پنی اولي برایحال وقت
 عاشق و مثل تي هد.دار شد  غصه، خونه به آمنه درس بدهي تویمعلم خصوص

ها   اون دکمهنگیلید نگیلی د.گهی خب نوجوون بود دی نبود ولیقیموس
 .هی آقاش چالعمل عکسدونست که  ی نگفته می منته.شو جلب کرده بودا هتوج
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د امکانات آمنه رو داشته باشه خوا میاونم دلش که   این ازی حرفچی هوقت هیچ
  . نکردتیم مثل تو خودشو اذوقت هیچنزد اما 
 ي  سانسورشدهي جمله و در دلمکنم   میجا به  جاصفحه ي را روموس

  ". نکردتی مثل تو مامان و باباشو اذوقت هیچ"کنم   میمادرجون را اضافه
 آن ری که زی بالشتي و چادرش را رودهد می قرار هی پاي اتو را رومادرجون

 را ام چانه و دهم می قرار می ران پايآرنجم را رو .کند می جا جابه ،قرار دارد
  :گویم می ي مقابلم است عادي صفحه ي که نگاهم روطور همان . مشتميرو

 عمه نی عدیمنم باکه   این شد مادرجون؟ی چی اخالقيریگ جهیالن نتاـ 
 ی ناراحتنیاالن شما از ا  دلم نگه دارم؟يهامو تو  سکوت کنم و خواستهيهد

   دوم نشدم؟ي هدهیکه من چرا 
  :شود می معترض دی بلندتر و شای مادرجون کميصدا

 جوريانه  زماصال گه؟ی دي هدهی ی بشدی گفته تو بای ک!نه مادر منـ 
من همون موقع هم که   اینمنـ ض.زننـو نـرفشونـخوان حـ که جوونا بستین
هاشونو   ندارن خواستهجرأت وقت هیچهام کباب بود که چرا   بچهي براگرمیج

  ؟يهات بگذر  از خواسته هم االن بخوام که تودی چرا با.به آقاشون بگن
  :دهم می هم فشار يو روکنم   می جمعی را کمهایم لب
 مصوبات دیتون ی م.دی حرفاتونو بگی اخالقيریگ جهی خودتون نتلطفاپس ـ 

   . بهشدینفرتونو هم اضافه کن  سهي اون مذاکره
  :شود می انگار از اعماق وجودش بلند . استقی عمیلی خنفسش

نفر  کدوم ما سه چی ه. توش نفع تو بود، بودی هر چ،اون به قول تو مذاکرهـ 
 حرف .ستی نزای چنی اما حرف من ا.می تو رو بخوا از منفعتری غمیتون ینم

 يخوا می که ییزای از چي تو داره با دلخوری جووني روزانی که بهترنهیمن ا
 ي به جامانت بابا و ما.گذره یذارن، م ی و مادر و پدرت نمیداشته باش

 نی ا.دنی سرسخت به موضعشون چسب، مثل تويبردن از داشتن دختر لذت
پدر و  ای برسه که تو ي روزهیم خوا می من ن.هکن می تیو اذکه داره من هیزیچ

  .نی روزا رو بخورنی حسرت امادرت
 مقابلم حرکت یسی انگلي جمله ری را زموسکشم و  ی را در هم ممیابروها

 .اندازم ی به مادرجون میتاپ نگاه  بعد از ترجمه کردنش از کنار لپ.دهم می
شدنش را  تی اذ،همخوا میاش را ن ی نگران. من است به رهینگاهش منتظر، خ
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  :زنم می یاش چشمک رهی به نگاه نگران و خ.هم
 مشکل ما . دور و برم باشي من و آدماالیخ ی ب؟ قربونت برمی چتیاذـ 

 که تا حاال جوري همین .مید ی هم با هم ادامه مجوري همین .مشکل ماست
  .میادامه داد
تر به نظر  دهی چروک صورتشيها  چروك.دهد می تکان نی را غمگسرش

  :ندرس می
 لب خندون شماها ي قراره من آرزویعنی ش؟یای نی چیعنی حرف نیاـ 

  و به گور ببرم؟ رکنار هم
و از جا بلند کنم   می بازی بعد از کم.دهم می هم فشار ي را روچشمانم

 با تمام .نمنشی می دو زانو ي روشی در مقابل پا وروم می به سمتش ،شوم می
  :ویمگ میوجودم 

به کم   یهمخوا می من .ستنی نيادی ززی کدوم چچی من هيها خواستهـ 
 صیتونم درست و غلطو تشخ یشعورم احترام بذارن و متوجه باشن که من م

 تئاتر و یقی موسي فضاي که قرار نباشه تودمی رسيبه بلوغ فکرقدر   اون.بدم
 شما ه بشه کنی ا منی منطقيها  اما اگر قرار باشه ته خواسته. برمراههیبه ب

 ؛زنم می ، رو خواسته و عالقه استی هر چدی ق،یحرف از آرزو و گور بزن
  . مطمئن باش مادرجوننوی ا.نخوا می که اونا يزی همون چشم یم

 طرف کی دستش مهربانانه . منی درام زندگی به تلخ، تلخ استلبخندش
  :پوشاند یصورتم را م

  ؟یسوزون ی منو ميدارـ 
  :مخند میتفاوت  یدازم و در ظاهر بان ی باال مشانه

 دقت !...ها  فاز غصه است، شما امروز فازت.زنم می حرف يدارم عادـ 
  ؟يکرد

از جا   ومکش می ی و من نفس راحتشود می خانه بلند ی زنگ بلبليصدا
 هر چند که .شود می جا کات نی بحث همنی چه خوب که ا.شوم میبلند 

 بحث نی ا.کند می دای ادامه پرگی دي جاکی  وگری روز دکی مطمئنا
 به سمت .شدن ندارد دار قصد تمام  دنبالهيها الیهاست که مثل سر مدت
  :گویم میتاپم  کردن لپ  و در حال خاموششوم می خم .روم می لمیوسا

   . بدو که اومدن دنبالت.خانما بدو خانمـ 
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سادات  ي خانهاش    روضه، امروز اول ماه است و مثل هر ماه.شود می بلند
  .است به راه ،خانم
 . پخته و آماده استهی الولی وسا.گهیپس مادر خودت حواست هست دـ 

 دای دوقلوها هم پي  سر و کلهگهی ساعت دهی تا . کاراش رو بکني هیخودت بق
  .شه می

  قبل از.مادرجون زودتر برودکنم   می و دعاگویم می »ی راحتالتیخ«
 و با زدی برمیها ده به چشم که سراغم آمیسردرد وحشتناککه  این

  .قرمزشدنشان مادرجون را از رفتن منصرف کند
نفره رها   سهي  کاناپهي خودم را رو،شود می که بلند اطی در حيصدا

 دستم را از کیبندم و  ی چشم م.شود می بلند ژشی قژی قي صدا.کنم می
ردم هم کردن سرد  به فکر آرامی حت.هم بخوابمخوا مین .کنم می زانیکاناپه آو

همه که   این به. تا بتوانم درست فکر کنم،ام تا تمرکز کنم  چشم بسته.ستمین
 از کجا شروع شد؟ چرا روابط من و مامان و بابا از آن نوع روابط فرزند و زیچ

 ؟ بودمدهی و خودم هم بارها دندیگو ی نشد که همه ميپدر و مادر
 ي  دانهنی از اولدید؟ شاها از کجا بو ي اختالف نظرها و دلخورنی اي سرچشمه

 که از نظر يزی چ. بودمه برداشتمی ابروری از زی که در شانزده سالگییمو
 واضح به چشم بابا آمده یلی خظاهراآمد اما  ی به چشم نمیلیخودم هم خ

 دوستان ي هی که بقيزیشاپ، چ یام در کاف ی تولد همکالسنی اولدی شاای .بود
 شرکت در آن را داشتند و من تمام آن شب ي  راحت اجازهیلیام خ هفده ساله

 نی به اولزی هم همه چدی شاای . بودمه در خانه ماندگار شد،در سکوت محض
ام  دانستنم شماره ی که من نميپسر .شد میام مربوط  یدانشگاه تماس آن هم
 که من در یاش آن هم در حال مقدمه ی کرده اما با تماس بدایرا از کجا پ

 ، آن تماسدی شا. بودختهیر به هم  رازی همه چ، بودم کنار بابا،نیماش
  .تر و بلندتر کرده بود  دورم تنگبه بابا و مامان را يحصارها
 .دهم می فشار شتری و چشمانم را بدهم میام را تاب  شده  زانی آودست

 باز هم فکر .بود دهی سردرد به چشمانم رس، که منتظرش بودمطور همان
 ترم دانشگاه و حضور من و مرجان در نیبه اول .شیپ  به دوسال.کنم می

 يبردار لمی که داخل محوطه مشغول فيبردار لمی گروه ف. دانشگاهي محوطه
 نبود که بخواهد تمام توجه من و مرجان را ی و جالبدی جدزیچقدر   آن،بودند
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 مطمئنا . بودي مرجان و هادي نامزدي روزهانی آن روزها اول.جلب کند
 يروقدر   آننگاه کارگردانکه   این. داشتيشتری بتیذاب مرجان جيها حرف

 من ری تقص، سر برگردانم،اش ینیرخ من ثابت مانده بود که من از سنگ مین
مقدمه از  یتعارف و ب ی ب، به سمتم آمده بودشا رهیبا نگاه خکه   این.نبود

  به درددقیقا  یژگیواین که   این چهره و اندامم گفته بود و ازيها یژگیو
   .من مقصر نبودمها   این از کدامچیدر ه، دخور می او ي بعدلمیکاراکتر ف
 تنها نی همدی بودم و شادهی مخالفت ندي برایلی دل. خواسته بودشماره

 يها  نامحسوس بابا با خواستهيها  مخالفت، همان تماس. من شده بودریتقص
  . کرده بودیمن را علن

 و پسغام به گوشم غامیمامان و با پ که تا آن موقع فقط توسط ییها مخالفت
  بود وستادهی امیرو روبه  بابا. خودشان را از دست داده بودندتی ماه،درسی می

 بابا از يها تی حساس.واسطه به گوشم رسانده بود یاش را ب  قاطعانه"نه"
 به سراغ خودش ی حتکه همان کارگردان يها  انگار حرف.جا شروع شد همان

 .ادی به چشمش بشتری ب،شده بود که چهره و اندام من باعث ،هم رفته بود
 ،مزد میها قدم  یفروش  انقالب در مقابل کتابيها ابانی در خیسخت نبود وقت

 سخت نبود که بفهمم . فاصله پشت سرم حس کنمی را با کم باباحضور
شدن   قبل از خواندهی گاهشیها امی و پشود می مدام چک ملی موبایگوش

 چندان کار ،اورمین  خودميبفهمم و به روکه   این.شود می  خوانده،توسط من
 نی که سکوت کنم و اجازه دهم اکرد می حکم نی اما عقل به ا. نبودیراحت

   .کم حذف شود  کم،ها شدن  کنترلنیجلب شود که تمام اقدر   آناعتماد
 ،ها نه تنها کم نشد تی حساس. درست نبوداصال حکم عقل .مکرد میاشتباه 

گذاشته  یها بود ناگفته باق  مدت،طی را که بنا به شرايا  من خواستهیقتبلکه و
 ي  از نظر خودم خواستهیقی کالس موس. چند برابر شد، بر زبان آوردم،بودم

 ی مطرب. متفاوت از نظرات من بوديزی بابا چيرهای نبود اما تعبینامعقول
قهر خدا هم به  و رهی گناه کب. نسبت داده شد،یقیموس بود که به هنر یصفت

 هنر نی بودم که خدا به خاطر انی مبهوت ا،آن اضافه شد و من هاج و واج
  !؟تواند قهر کند یم

 خواهان من ی کس. نبودنمای تئاتر و سیقی موس. مثل بار قبل نبودبار این
 بار اینها   در مقابل مخالفت. داشتمشی هنر گرانی من خودم به ا.نشده بود
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 از یها در قالب  مخالفت.زد می داد نی سر کسیس در ظاهر ک.سکوت نکردم
 شتری و بابا بمن بار مخالفت،  بود که با هرنی اتیشد اما واقع یاحترام ارائه م

 سر شیها  مادرانه.بابا بود ي  مامان در جبهه.میشد می قدم از هم دور کیاز 
 .نشاندن حرف بابا  یکردن من بود و هدفش به کرس اش آرام ی بود، سعشیجا

   .دانست طرف می هر چند که خودش را بی
 داشتن نگه ، اولشتیاولو  من بود اما او همي  در جبههي هاد. تنها بودممن

 نیا داد ی محی اما ترجدیپسند ی بابا را نمي وهی ش.احترام برادر بزرگش بود
   .حل شود زیآم مسالمتمشکل 
 دی با.رود یفرو م در کف آن میها  و ناخنشود می در کنار کاناپه ثابت دستم
 یحت  من عادت به دادزدن،. کنمهی تخلی قسمت از افکارم را به شکلنیفشار ا

  .ندارمرا هم در خلوت خودم 
 زمستان يها  مهم نبود که صبح. شددهیانداز خودم خر  با پستاری گنیاول

 ی حت.اش شده بودم ي بخاري و گرمای شخصالیخ یمنتظر اتوبوس مانده و ب
و کتاب   گرانم را کنار گذاشتهيها  از کتابیکیود که پول  هم مهم نبنیا

 داری بحتا صب  از شب امتحان گرفته بودم،ری به غییها مرجان را در شب
 نت برداشته بودم تا شب امتحان بدون داشتن کتاب .و خوانده بودم نشسته

 ، خودم بودي که برايتاری گنی اولي لمس تارها. نداشته باشمیمشکل چندان
   .دیارز یها م مام آنبه ت

 انهیمخف  بود و من چه مظلومانه،دهی را دتارمی نفر گنیاولبه عنوان  يهاد
 داوطلب گفتن به بابا شده ي هاد. بودمدهام شرکت دا  نفرهکیاو را در جشن 

 رفتار ممکن را از نیتردی بابا بعیول ، و آرام گفته بوداطی با احتمطمئنا .بود
 يزنان برا نفس  بابا نفس.اجازه باز شده بود یاتاقم بدر  .خودش نشان داده بود

 ي هی چند ثان. کرده بودشیدای کنار تختم پ. سر چرخانده بودتاریکردن گدایپ
 من فقط نگاه کرده . قرار گرفته بودمی چند تکه شده در مقابل پاهاتاریبعد گ
   . بود سرش را گرفته، با هر دو دستيو هاد نفس زده نفسچنان   هم بابا.بودم
 ي است اما انگار براياراد ری حرکتم غ.نمنشی می کاناپه ي سرعت روبا
 از سر و چشمانم ی قسمتچی سردردم به ه. بکنمي کاردیزدن آن روز با پس

 . آراسته شودزی سبزه به گل ننیشده تا ا  ها پخش  در تمام آن.رحم نکرده
زده را از نظر   خزانمانند و  باغاطی و حروم می اتاق ي هدف به سمت پنجره یب
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 ،میمادرجون از آرزو و گور گفته بود و من نگفته بودم که آرزوها .گذرانم می
دانست که  ی گفته بود و نمي مادرجون از سکوت عمه هد.اند زنده به گور شده

   . از عمه زده استشتری بي من رکورديها سکوت
ا اما به  چردانم نمی .کنم می پنجره ستون ی چارچوب آهني را رودستم

 يای با دنای دنکی که فرهنگشان يبه زن و مردکنم   می بغل فکري خانه
 رابطه برقرار نیپلیسی مرد پر از دنیآقاجون فرق داشته اما توانسته بودند با ا

 را در آقاجون يها يگیر سختکه کنم   می فکري به بابا و عمه و هاد.کنند
   . بودند و دم نزده بودنددهی آقا نسبت به تک دخترشان دبیکنار نرمش حب

 آن نشسته و ي گوشه ي که دختری آن خانه را در حاليفضاکنم   مییسع
 که داخل آن ی البته به شرطشوم می موفق ی کم. تصور کنم،زند می انویپ

   . ساختمان باشدنیخانه هم مثل ا
 لبم را به دندان ي گوشه ری درگيکشم و بعد با فکر ی لبانم ميزبانم را رو

 داخل آن ساختمان است؟ مادرجون که انوی هنوز هم همان پیعنی .یرمگ می
 نیی دستم را پا.گفته بود آن خانه به همان شکل به حال خودش رها شده

 یلی خدی شا.ستی داخل آن خانه نی کسظاهرا .کنم می باز هم فکر  وآورم می
   ... باشد کهته نداشرادیهم ا
 اما . آن خانه متروکه است.نمک میگرفته مکث  در ذهنم  که ي فکريرو
  !؟ آن پا گذاشتمیبودنش به حر  درست است که به صرف متروکهواقعا
 آن خانه دنی چطور ددانم نمی اما . استی منطقيادی در ذهنم ز"نه" کی

  . کرده استدای پمی براتی همه جذابنی ا، سرعتنیآن هم با ا
 با حضور ستیرار ن که قدی دنی با ا. نگاه کنمگری ديدیبا دکنم   مییسع

 ی همه سعنی با ا. دارمدی هنوز هم ترد.فتدیبخانه  داخل آن یمن اتفاق خاص
 سوال نی اي آن روي و به جاستی فکر نکنم که کارم درست ننیبه اکنم  می

  ! است؟ي در کدام قسمت انباردقیقا دیتمرکز کنم که مادرجون گفته بود کل
***  

 در دی کلنی ا.کنم می نگاهش . دارد کف دستم قرار،زده و زنگ  بزرگدیکل
 ،ی ناگهانی که کمیی فضا. استی متروك و خالي آن خانهي  زده  زنگیآهن

 ، هم برعکسدی شا.و فکرم را مشغول کرده است  سبز شدهمیها وسط دغدغه
 حواس یکم،  در مورد آن خانهي اضافه نشده، بلکه کنجکاومیها به دغدغه
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  . پرت کرده است،افمبازار اطر  جمع من را از آشفته
 را گرمی دست د.کنم می آن حبس انی را مدیو کلکنم   میدستم را مشت

 باغ را از نظر .چرخم می ی کممی پاکی ي و روگذارم می یشانی پيرو
 ی خصوصمی واردشدن به حر؛ستمی هنوز هم از کارم مطمئن ن.گذارنم یم
  :کنم یم لب نجوا ریو زکنم   میخودم را قانع  بالفاصلهگران؟ید

 . نشدهي هم تعدمشی به حرستینجا   اونی کسی وقتگران؟یکدوم دـ 
  .، همیننمی متفاوتو ببي اون آدماي خونه يم فضاخوا میمن فقط 
 قارقارشان سکوت سرد و سخت .ندکن می سرم عبور ي کالغ از بااليا دسته

 نشای تماشا،ي آسمان ابريو در هواکنم   می سر بلند.شکند یباغ را در هم م
  :کنم  میباز هم زمزمهکنم  می

  . منصرف شمدی االن باکنم می و فکر نستمی نیشرمنده که خرافاتـ 
 . خارج شونددمی دریتا از مسکنم   مینگاهشانقدر   آن.شوند یها دور م کالغ

  فروشرتمیئ سوبی درون ج، آن حبس شدهانی در مدی را که کلیهمان دست
  .افتم یباغ به راه م و به سمت کوچهکنم  می

 ، درنی ا.ستی نیبی عجزی چاصال .دچرخ می قفل نانیزده در م  زنگدیکل
  .مهمان باد و باران بودهو هاست که باز نشده  سال

 ی نچ. قصد بازشدن ندارد، درنی ا.دهد می هم جواب نشترمی بتالش
و زنم   می دستم را به کمرکی .ستمیا ی قدم عقب مکی ي و به اندازهکنم  می
اي  لحظه .زنم می را پشت گوش می موهاگر،یبودن دست د  فیبه کث تیاهم یب

 ی ول.حتما ، که نهدی شا. داردازی نيکار  روغنی قفل کمنی ادی شا.کنم میفکر 
 تا آمدن . کارها دارمنی اي برایدان کجا است و نه وقت  روغندانم مینه من 

  . نمانده استیلیدوقلوها خ
 به .ندنشی می ، متر فاصله از در افتاده که با دو سهیسنگ  قلوهيرو نگاهم
  .شوم می برداشتنش دوال ي و براروم می به سمتش .دیآ ی می خوبي نهینظر گز
 شی در جادی کل.زنم می دی ضربه را به کلنی و اولگیرم می را به دندان لبم

و برخالف ... وزنم   میتر تر و محکم قی دوم را دقي  ضربه.دخور می نی تکانچیه
 ي  به نشانهقی عمي لبخند،زنم می لبخند .دچرخ می شی در جادیلتصورم ک

  . در باز شده است.يروزیپ
  .گذارم می بغل اطی و پا به حدهم می در را هل آرام
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 من بارها .دخور می به چشمم ن،يا نشده دهی و ددی جدزی چچی نگاه اول هدر
هرز بلند که  يها  همان علف.ام دهی دی در آهنيها  را از پشت نردهاطی حنیا

ها   علفي را رومیپا .خاشاك پر از خاك و حوض را دارند و همان یحکم نهال
جا را از   و همهچرخانم میسر زمان   هم.روم می آرام جلو يها  و با قدمگذارم می

تنها چند درخت سبز  .اند  باغ خشک شدهنیا يها  اکثر درخت.گذرانم مینظر 
 شامل حال همیشه است که ییها رانبا ونی مدمطمئناو زنده وجود دارد که 

  .شود می تهران یمناطق شمال
 که در يا دار و شکسته هی پايها  چراغي نگاهم را از رو.روم می هم جلو باز
 ،ام ی در ذهنم و خاطرات اندك کودک.مدار برمی ، شدههی باغ تعبي جانیچند

 نیاحوض  ،ندهمای باقي  تنها خاطره.آورم میرا به خاطر نها   اینکدام از چیه
 بود که حاال يمرد کردنم توسط دایشدنم درون آن و نجات پ خانه، پرت

  .رد نام دابی حبدانم می
زده در   که با سرعت و وحشتشود می باعث ، از پشت سریخش خش يصدا

ها در   علفانی که از ميا  گربه. قلبم قرار دهمي بچرخم و دستم را رومیجا
 آرامشش را احتماال .کند میسم را آزاد نف، جهت مخالف من در حرکت است

  .ام زده به هم  بدیلیخ
 و در يدی ناامنی در ع.مدار برمی تندتر ی را کممیها  قدمبار این و چرخم می

 دیباکردم   می من تصور.شود می در خانه راحت باز ،مقابل چشمان ناباورم
رجون  مادي  و مشابه خانهیرنگ  رنگهاي شیشه داخل آن را از پشت يفضا
  .نمیبب

رم اگذ ی پا به درون خانه ممیها  بدون درآوردن کفش.شود میصدا باز   بادر
 خانه را ي فضارون،ی بي ابري هوا.چرخانم می نگاهم را در اطراف صانهیو حر

 هر ي  انگار سازنده. ساختمان کنار استهی شبناًی ساختمان ع. کردهکیتار مهین
 ظاهرا که ییها  پارچها شده است و ب خانه مبليتمام فضا . نفر بودهکیدو 
ها   از مبلی بعضي  هر چند که پارچه. پوشانده شده، رنگ بودهدی سفیزمان
   . و در اطرافشان افتادهستی نشانیرو

 يها  پرده. به خواب رفته، کنار خانهي ستادهیساعت ا .روم میباز هم جلو 
فته از مقابل گر  خاكی همگت،باف  دستيها فرش و  برنزي لوسترها،یمیقد

 پشت سرم قرار دقیقا آشپزخانه .چرخم می به پشت .شوند یمچشمانم رد 



   سمفونی¥  38

 و  آشپزخانه اپن است،ا ساختمان بغل خانه بنی تنها بخش متفاوت ا.دارد
که   آن قبل از.اندازم ی آن ملی به وساي نگاه سرسر.بودن خانه  اتاق البته تک

 يرو دقیقا درون برق و لیرژر موبا شا.پرد ی باال ممی ابروها،نگاهم را بردارم
 می آن با سرعت در جاي به جاستی به فکرکردن نازی نیلی خ.اپن است

 نی که بي گردزی م.گذرانم می را از نظر اتی جزئيشتری و با دقت بچرخم می
 تزا،ی پي  جعبه. استی نگاهم کافداشتن نگه   ثابتي برا،ها قرار گرفته مبل
کنم   می رهامهی و نهنفسم را نصف...  کنسرویقوط ،یمعدن  آبی خالي شهیش

  "!ستی هم متروکه نیلی خنجایا": شود می به مغزم مخابره کامل امی پکیاما 
ام   قدم برداشتهکیفقط  . آن مطمئنماز است که يزی چنی ا. برگردمدیبا
 .کند می نگاهم را پر ،گذاشته بودمجا   این که به خاطرش پا بهيزیکه چ

  . دارددی قرار گرفته اما از داخل هال خانه دکیل اتاق تار که داخییانویپ
 حواسم از اي لحظه ي برا.اندازد ی طرح مهایم لب ي رویجان  کملبخند

 در اتاق ي  و در آستانهروم می جلو .شود می بر رفتن پرت ی مبنمیتصم
تر از  کی تاریلی خشی باعث شده که فضانی ندارد و ايا  پنجرهچی ه.ستمیا یم

   .خانه باشدهال 
 اتاق ي فضا.کنم می روشناش را   چراغ قوه.آورم می در بیام را از ج یگوش
 .گیرد می چشمانم قرار ری کامل در مسیی در روشناانوی و پشود میروشن 

 .گذارم می که در حد فاصل اتاق و هال قرار دارد ی کنسولزی مي را رویگوش
 لبخندم  وسابم میانم را به هم نوك انگشت .ستمیا ی مانوی کنار پ.روم میداخل 

 بلند ي صدا.کنم می را لمس دهایبرم و کل ی مجلو دستم را .شود میتر  پر رنگ
 است تا ی کافنی هم.شکند یرا در هم مخانه  نی سکوت سنگ،و نامتعارفش

 ییها  و با قدمگیرم می نگاه ی به سخت،کشم یعقب م . شومتمی موقعي متوجه
   .مزن می رونیتند از اتاق ب

 مطمئنم وارد  فقط حاال.نماد ی را خودم هم نمشی چرا.دوم یتمام باغ را م
 آن را متروکه ، قبلی که تا ساعتیی فضا.ما ه شدی خصوصي فضاکی
 ی از در آهن. قانع کرده بودم، پاگذاشتن به آنيدانستم و خودم را برا یم
 يچشمانم را رو .دهم می هی کنار آن تکواریبندم و به د ی در را م.زنم می رونیب

 که تمی وضع.کنم می نترلام را ک دهیچیپ در هم يها نفس و دهم میهم فشار 
اندازم و از  ی می به در آهني نگاه آخر.مدار برمیام را  هی تکشود می نرمال
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  و دوقلوها با سرشود میدر باز زمان   هم.روم می ییباغ به سمت باغ جلو کوچه
   .دنشو ی وارد باغ مشانیشگی هميو صدا
  :دهد می مخاطبم قرار ، از همان فاصلهنایم
   استقبال؟ي خانم اومدشیایبه به نـ 

  :پرسم می آن ي و به جادهم می را نجوابش
  !نی کردریدـ 
 .ام  زده را ای دنحرف نیتر که مزخرفکنم   می بالفاصله به خودم اعترافو

 ي رو دستم رادنی فهمي برا.دانستم ساعت چند است ی نمقی دقیمن حت
 .نیست .شود میام خشک  ی خالبی جي دستم رو.گذارم می شرتمیئ سوبیج

  .نیست لمی موبایگوش
***  

 دیآ یاز نخود بدم نم .زنم می را کنار هی درون ساالد الوي قاشق نخودهابا
که   این. مشغول باشمیقی به طردیذهنم آشفته است که باقدر   آن االنیول

ام را بردارم؛ تمام آرامشم را  یه برگردم و گوشام بالفاصله به آن خان نتوانسته
   .برهم زده است

 دست از سرم برنداشته و اطرافم را اي لحظه دنشان،ی رسي دوقلوها از لحظه
 داخل آن فردي مدتم، نی برخالف تصورات ادانم میکه   این.اند  نکردهیخال

  آنی خصوصمی متروك رفت و آمد دارد و من پا به حرظاهر به ي خانه
ام را  ی که من گوشبوداما بدترش آن  ستی خوب ناصالام،  شخص گذاشته
 که تمام يا ی گوش. بودمگذاشته جا  خصوصی آن شخصمیداخل همان حر

 من و مرجان در آن قرار دارد و من با ي  شدهيآور ها و اطالعات جمع قیتحق
  . بودمتاپم منتقل نکرده  اطالعات را به لپنی مرجان ادی اکيها وجود سفارش

 . را بردارمی برگردم و گوشدی با.شنوم می را فقط خودم گویم می که ینچ
 اصال کار نی اما با وجود حضور دوقلوها، ا. آن مطمئنماز است که يزی چنیا

 يزی دو چنی که ايپا به آن خانه بگذارم؛ طورکه   این.ستی نیکار راحت
 تیوقعمنتظر م دی با،کردن آن ی عملي است که برايزیمتوجه نشوند؛ چ

 ي دو مشغول تماشانی که ای و وقتگری دو ساعت دیکی دی شا. باشمیمناسب
  ! باشدی وقت مناسب،شوند ی ملمیف

 دو ساعت یکی تا دی باحتما نه، دی شا.کنم میقاشق را درون بشقاب رها 
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  . را برگردانمی گوشگرید
   پس؟يخور میچرا نـ 
 از نوشابه وانشیل پرکردن ل که مشغوپرسد می ی در حالنای را مسوال نیا
   :اندازم ی به سمتش می نگاه کوتاه.است
کم   یه.دیهاشم بشور ظرف، دی و اگه صالح دونستدی شماها بخور.رمیس ـ

  .ییشو  ظرفي پاهسی واادی و مادرجون بمیآوره که ماها بخور خجالت
  ؟يشور یچرا خودت نم وقت اون ـ

مشتش را مقابل دهانش  فاصله بال.دوزم ی منویام را به صورت م ي جدنگاه
 به سمتم کی شستش را به عالمت ال،اش  در حال فرودادن لقمه.دهد میقرار 
  :گیرد می

 نای م.ستی نیمنطقریات غ  خب خواسته.ی چون تمام هفته تو شستیـ اک
  .شوره یم

 .دهم می هم فشار ي پلکم را رو،اي لحظه و من تنها شود می معترض نایم
 ي و فقط براشوم می از جا بلند . دارمختنیر  بهمي برايشتری بلی دالفعال
 به سمت ،سر خودم را گرم کنم تا زمان بگذرد و دوقلوها مشغول شوندکه  این

  .روم میاتاقم 
***  

 از یی صداچی ه.بندم یتر در را م  و آهستهشوم می اتاقم آهسته خارج از
 یلی لباسم خ.ست سرشان گرم احتما یعنی نی و ادیآ یسمت اتاق دوقلوها نم

 از .کردن آن از دست ندهم  وقتم را با عوضدهم می حی اما ترجستیگرم ن
 در تا اطی حری تمام مس.دنریگ ی سرعت ممیها ؛ قدمشوم میهال که خارج 

 را درون قفل فرو دی و کلستمیا ینفس زنان پشت در م  نفس.دوم ی را میآهن
 یام، نفس ختهیر و بازدم بهم دم انی و من در مشود می در راحت باز .کنم می

   .کنم می مشکل آزاد نی ارفعجهت 
 .شود می قفل می پاها،دهی قدم اول به دوم نرس.شوم می آن خانه اطیوارد ح

 یلی خیی روشنانی ا،يزیئ و غروب پاي ابري و در هوااستبرق خانه روشن 
 .شود میتر ن  واضحنی از ا. صاحب خانه برگشته است.دخور میواضح به چشم 

 .شوم میکردن خودم غافل ن از لعنتزمان   هم ودهم میبزاق دهانم را قورت 
 است يزیتر از چ کار سختکنم   میحسکه   حالیگردم در یقدم رفته را برم
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  .دیآ ی منظرکه به 
  دستم را مشت.بندم ی و در را پشت سرم مشوم می خودمان اطی حوارد

 بهتر باشد به خانه دی شا چه کنم؟دی با.گذارم می دهانم يو روکنم  می
 در . بزنمرونی خودمان بي  خانهاطیبرگردم، پوششم را کامل کنم و از در ح

  ...  را از صاحب خانهی را از داخل کوچه بزنم و گوشي کناري خانه
 می بگوم؟ی به صاحب خانه چه بگودی با.دخور می فکر کامل نشده خط نیا

 وارد ، قرار گرفتهمانیها خانه انی که در مياجازه و از در ی که بدیببخش
  ام؟ ام را جا گذاشته یم و گوشا هتان شد خانه
 مشتم را .درس می هم مسخره به نظر دهی انیکردن ا  فکرکردن و کاملیحت

 خانه چه نی صاحب ا.زنم می می ران پاي آرام روي  و چند ضربهآورم می نییپا
 اوضاع نابسامان .درس می به نظر دی بعی زن؟ کمکیتواند باشد؟  ی میکس

 و دهی را خرانه مرد آن خکی دی شا. زن بدهدکید خبر از حضور توان نمیخانه 
د؛ هر چند که کار رس میتر به نظر  ی فکر منطقنی ا.زند می به آن سر یگاه

  .کند میتر  من را سخت
 را در کی باراطی و بعد راه خروج از حچرخانم می سرم را در اطراف کالفه

 .درس می سرم باز هم به گوش يها از باال  قارقار کالغيدا ص.گیرم می شیپ
 ، تا عمر دارم از هر چه کالغ و قارقار است. که نگاهشان کنمکنم میسر بلند ن

  !رمزایب
 و دهی دراز کشونیزی تلوي جلوي کاناپه ي رونای م.شوم می خانه وارد

 .اده است قرار دشیها  لبي کنترل را روي لبه . انداختههم ي را روشیهاپا
  :پرسد می ، را برداردشنگاهکه   آنبدون
 يای بیاطی گفتم تو ح. تو؟ مرجان زنگ زد به تلفن خونهيکجا بودـ 
  .یزنگ بزنگم  می

   :پرسم می با سرعت از او .زنم می پلک نی حت،بندم  می رادر
   زنگ زده؟ممیـ به گوش

   :کند میاند و متعجب نگاهم چرخ می سر
   شده حاال؟ی چ...دونم می من ن!گهیـ البد د

 را سوال نی به مرجان زنگ بزنم و همدی با.مدار برمی به سمت تلفن یقدم
 و کامل به ستمیا ی در جا م.درس می به ذهنم يزی بالفاصله چ.از او بپرسم
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  :چرخم می نایسمت م
  ه؟کن می ی زندگی بغل کي خونه ي تویدون یتو مـ 

 جالب است شی براهی انگار قض.ندزن می  را هیشدن ثان  درشتي براچشمانش
  :ندنشی می و در جا کند می را کم ونیزی تلويکه بالفاصله صدا

  ش؟یای نشیدیتو هم دـ 
 . من پر از برداشت استي برا،دهی من پرسسوال که در جواب یسوال نیا
 در . استنای معرف حضور محتما ،کند می ی که در آن خانه زندگیکسکه  این

   :پرسم میو کنم   میب خانه رابودن صاح  زنيدل آرزو
  ه؟ی کیدون ی م...پرسم میـ دارم از تو 

  :دخند می هایش لب یاندازد ول ی را باال مشیها شانه
  .بدونمکنم   می دارم تالشموی ول، نهقیـ دق
   :کشم ی چهره در هم م.ام دهی نفهميزی چچیه
  ؟ی چیعنیـ 
   :کند می يسوار  در کالمش موجطنتیش
 ره ی و مادینامحسوس مقدر   اون طرفی منته. دارمییا قصد آشنیعنیـ 
  .رهی بگتا نهیب ینمرو فرستم  ی که میکه نخ
 که دهد می حد هم نشان نی در همی حتنای محاتی توض.کنم میتر    رالبم

 ي پسرهاپی از همان تیکی دی شا. مرد جوان استکیشک  یصاحب خانه ب
زده   صاعقهشانی که موهاییها  از همانیکی .مورد پسند او و قل همسانش

  .است و شلوارشان هر لحظه امکان افتادن دارد
 و با ندنشی می وسط ی چوبزی ميام؟ رو دهی آمده که من نفهمی کنویم
   :دهد می را مخاطب قرار نای مجانیه

  ؟یگ ی می خونه بغلي کهی از اون تي دارنایـ اوف م
 به  اشاره و شستش را انگشت، بدهدی جوابو وقت کند نایمکه   این ازقبل

 به نوك ي صداداري  بوسه.دهد می قرار هایش لب يچسباند و رو یمهم 
  :گوید میزده  جانی و هزند میانگشتانش 

 که یی از اون پسرا. بردهیکی المصب هوش از سر من . بگو باقلوا،پسر نگوـ 
   .کنن نقشاي مهم ایفا می همیشه میتو فانتز

 نی از ای و نگاه من پر از درماندگدهد می  معترض او را خطاب قرارنایم 
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  .کند میدور   دورنشانیاطالعات ناقص، ب
 و جذبه داره که یجذابه لعنتقدر   اونی ولستی قبول کن خوشگل ننویمـ 
 از تو دست و پاش فعالهست رو بوکسل   می نخ و طناب و سی هر چیکیمن 

  .ت ازش جواب گرفشه می ی با چنمیجمع کردم تا به وقتش بب
 حضور ظاهرا .شود میجا   جابهشی موافق و پر از ذوق در جايا  با چهرهنایم

  .اند  من را به کل فراموش کردهسوالو 
 موتورشو تا .رونیشون ب ه با موتورش اومد از خونروزی پر... آره موافقميواـ 
 پشت سرش راه افتادم گفتم باالخره . خاموش بردي همون جورابونیسر خ

  .تر بره تا بهش برسم واشی کفشم ي پاشنه ي از صدادیشا
   . خب...خبـ 
  :دهد میاش  ینی به بینی چنایم

 داشت موتورشو ی اصلابونی تو خیوقت،  هیچتر که نرفت  واشیالمصب ـ 
 راهشو ،هم  تودیاخماشو کشکنم   می من دارم نگاهشدی و دکرد میروشن 

 ،هی مرام پسر همسا،الیخ ی بعد گفتم بی بهم برخوردا ولکمم هی .گرفت و رفت
  ... دخوا می برداشته، نهیدختر همسا

  د؟ی بعد و جواب منو بدي برادی بحث جذابتونو بذارنی اشه میـ 
   :پرسد می قبل از او نوی م.کند می نگاهم ری و متحشود می قطع نای مکالم

  ؟يدی پرسيزیـ مگه تو چ
 .کند می ی داخل آن خانه زندگی بپرسم چه کسستی نیاجی احتگرید

   :پرسم میتر را   مهمسوال .دانم می باشد  از آنچه الزمشتریب
   ه؟کن می ی زندگی بغل کسي خونه ي تویاز ک ـ
  :گوید می دی و با تردکند می نگاه نای متفکر به منویم
  . حدودانی هم... ماهههی ای روزه ستیب! دونم میـ ن

 در یسوالا  دستم ر.شود می باورم ن،شود می تا حد ممکن درشت چشمانم
  :چرخانم میکنار بدنم 

  !؟اس  اون خونهيتو ی ماهه کسکی ، روزستیبـ 
  :دهد می سر تکان ي و عاددهد می هم فشار ي را روهایش لب
  د؟ی هم برخورد داشتبا ه؟ی چي براسواال نی حاال ا. حدودانی همگهیآره دـ 

 هر دو .دهم می فشار یشانی پيبندم و انگشتانم را رو ی چشمانم را میعصب
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  :پرسم میم را سوال نی و آخرگذارم میجواب  یش را بسوال
  ه؟ی آدم کنیاـ 
 ،دمی از مادرجون پرسی ولشناسم می خانومو نالی و لبیمن که آقا حبـ 

  هر چند که با.دهی گفت از شباهتش به اونا فهم. اوناي  نوهاس،  گفت، پسر آمنه
  .هیبودنش هم مشخصه طرف کجا  این

کردنش  ام را باور ندارم و راه جمع  که زدهي گند.ناباورم ام، یعصب ام، کالفه
  .دانم نمیرا 

  .ي نگرانم کردیی خدا؟ شدهی چی بگيخوا می نشیاینـ 
 .کند می با سرعت نور در تمام سرم عرض اندام گرنی م.کنم می باز چشم

 با دی با.چرخم میم و به سمت تلفن دار برمیمنتظرشان   چشمانيچشم از رو
 نه؟ هرچند که ایام زنگ زده است  ی بپرسم به گوشدی با.ن حرف بزنممرجا

  . وجود ندارديدواری امي جاچیه



 


