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 وسط ي کهی راه باري رودنی دوي وصدااطی حي در فلزژیبعد ق . مدآ ترمز اتوبوس مدرسه يصدا

در خانه که باز شد  .و ربع بعد از ظهر بود چهار .شپزخانه نگاه کنمآ يواریالزم نبود به ساعت د. چمن
 می کنی پرت نمفیک . دست و رو شستن ، ردنوآروپوش در"  و داد زدمشبندمی به پدمیدست کش

 اورمی در بری شخچالی طرف دمی و چرخزی را سراندم وسط مي دستمال کاغذيجعبه  . "ووسط راهر
 تا لباس دی مهمان داردینگفته بود . سالم"گفتم.  اند ستادهی چهار نفر دم در در اشپزخانه ادمیکه د

اند وبه  وردهآ مهمان کیخدا را شکر کردم فقط  " دوستتان حاضر شدهي عصرانه دیروپوش عوض کن
از دو قلو ها قد بلندتر بود و وسط دو .  شدین پا م آ پا ونی اهنیرسآ ونهیرمآ نی کردم که بگاه نیدخترک

 ستادهیرمن چند قدم عقب تر ا آ.مدآ ی والغر به نظر مدهیرنگ پر ،  و گوشتالودیسف صورت سرخ و
 .رون ی از شلوار زده بود بدشی سفراهنیپ.  کردی بلند دخترك نگاه مي و به موهادی جویدامس مآ. بود

 چهارم را وانیل بشقاب و . شده بودقهی دست به یکیالبد طبق معمول با  . باال باز بوديسه دگمه 
 نک پا بلند شد ودست نهیرمآ .  باز احضار نشوم مدرسهدوارمی و با خودم گفتم امزی ميگذاشتم رو
 ي به موهادی دست کشنهیرس آ"می اتوبوس اشنا شدي تویلیبا ام". دختركي شانه يگذاشت رو

  نشده بودم؟یچطور متوجه اسباب کش.  در اوردمی از جانانيگریرول د "4یاند ج مدهآتازه "یلیام
 " کردندی اسباب کشروزید". وسط فکرمدی پرنهیرس آ. ابانی ما بود ان طرف خيرو روبي خانه 4یج
 بی جيلبه  . طرف دختركدندی چرخییبعد دوتا "میا باشگاه بود که متقهمان و"  ادامه دادنهیرمآ

 ی مدهیند . " بودی سوفي خانه 4یقبال ج " بار شکافته بود نی داند چندمی خدا مي برانهیرمآ پوشرو
 باز بود نهی ارمدی سفي قهی نکیبند".ناستی خاله نیمامان سوف . هم شکافته نهی ارسبی جيدانستم لبه 

نه  . سته که چه قدر بامزيوا " خود را باز کرد ي قهی نکی بندنهیرس آ"_ی سوفيبابا .کیمو گارنع".
  هر دو را باز کردم وي قهی " می خندی از دستش بس که ممیری میم"  تند سر تکان دادنهیرم آ"نه؟یرمآ

م قالب کرده دست ها را از پشت به ه . هم حواسش به دو قلو ها نبودیلیبه دخترك نگاه کردم که خ
 زده باشد کیتانگار ما.  پر رنگ بودی صورتشیلب ها .  کردیبر را نگاه م  دور وی چشمریبود و ز



 ذهنم مثل نیبه رفتند ور بد کرونیب .شستن -رو  -و -رول چهارم را از وسط قاچ کردم و گفتم دست
شپزخانه به آد ننک باشد؟ فی کثییمبادا جا  کرد؟ی نگاه می دقت به چآندخترك با . کرد لهی پشهیهم

 شلوغ باشد اما يادی زدیشپزخانه ات شاآ . دی به دادم رسنیور خوش ب  امده ؟بی عجایچشمش زشت 
  . ادم مهم باشد ي برادی دختر بچه نباکیمن نظر ضدر  .ستی نفی وقت کثچیه
خشک کرده و  يبه گل ها . بشقاب چهارم و نگاهم را دور گرداندم ي کره گذاشتم توي رودمی مالریپن

. واری کرده بودم به دزانیوآ که ری فلفل قرمز وسيبه حلقه ها . قفسه ها نگاه کردمي باالی گليکوزه ها
 گرانی ديشپزخانه آ ي که توگری دي هازی چی ها و کلنی ايهمه  . دادی مي دلدارنیور خوش ب

 اهر و دوست وو خو ر اگر مادیباست و حتی خودت زي خودت هست برايشپزخانه آ ي و توستین
 به دی نبا ، هنزل وگرتل شدهيصه ق جادوگر ي کلبه نی عسی کالريشپزخانه آ ندیبگو شنا بخندند وآ

 به تادچشمم اف _دی ونباي شوری از حرف مردم دلگدی و نبای ات را عوض کنقهی سلگرانیخاطر حرف د
 . کردمی خاکش را عوض مدیبا.  پنجرهي هره يگلدان رو

  کرده بود وسیموها را خ . شسته زودتر از دخترها به اشپز خانه برگشتيرمن با دست و روآ 
 بود دهی محبوبش را پوشاهی سراهنیپ .یشانی پي بود روختهی جلو را ريطره ها . سريبانده بود رواخو

 یم هر روزه کم کم اثر يهاانگار تذکر. بلندیلی خي داشت با شاخ های قوچي نقش کله نهی سيکه رو
 .دی دیکاش مادرم بود و م . و مرتب باشدزی گرفت تمی مادیانزده ساله ام کرد و پسر پ

 ".دیدی بود و میکاش نان"  وگفتموانی لي توختمی رری ش

 "د؟ی دی میچ" را برداشت وانی ل

 یمهمان  باشگاه ويکه نوه اش فقط برا" . چانه ونگاهش کردمری نشستم دست زدم زشی رو به رو
 خانه هم مرتب يکه حرف گوش کن شده و تو . پوشدی مزیو لباس تم کند ی که مو شانه مستین

موهام خراب ! نکن " دیتند سرش را عقب کش .تا دست دراز کردم گونه اش را نوازش کنم ".ست
 . نمکدان را برداشتم که الزم نداشتمزی ميبعد از رو . هوا ماندي تويدستم لحظه ا ".شد

 .دندی کشیفته بودند م راگریلی اميست هاد نهیرمآ و نهیرسآ 

 "!ایب . خجالت نکشایب" 

 ".یلی تو امایب".لبخند زدم. و براق بوداهی سي لهی درشتش مثل دو تيچشم ها . به من نگاه کردیلی ام
 هر يها کار جزو تذکرنیا. ماتم برد  .دی عقب کشیلی امي برای بلند شد و صندلزیرمن از پشت مآ

 .روزه نبود

 . زدندی حرف مانی در میکیمعمول  طبق نهیرس آ ونهیرمآ 



 "بادانآمده آدرش پ  با مادربزرگ ویلیام" 

 ". صاف بودیلی امي ما هم مثل مو هايکاش موها" 

 " از ما سه سال بزرگ ترستیلیام" 

 ". رفتهی مدرسه ممانی قبال مسجد سلیلیام" 

 ".لندن هم مدرسه رفته" 

 ".ککلته هم مدرسه رفته" 

 "کلکته.لته نه خنگ خدا کک" خنده ریرمن زد زآ

 .اوردندی خودشان ني دو قلوها به رو

 ".دهی چه سفیلی امي دست هانیماما بب" 

 ". راپونزلي دست هانیع" 

قبل از  . بار براق شدندنیها ا خنده و دو قلوری کرد دوباره زد زی نگاه میلی به امی چشمریرمن که زآ 
 ". ستنهیرسآروسک راپونزل ع" دادمحی توضردی بگو مگو سر بگنکهیا

 را گرفت ی خالوانی را خورد و لری شي جرعه نیخر آ".می اتوبوس گفتيخودمان تو"  گفتنهیرمآ 
 .طرفم

 " لطفاریش . بر گرددي و زودندی کوچولو راپونزل را ببکیکه "  گفتنهیرمآ 

 ".می زنیبا دهن پر حرف نم"  گفتمنهیرسآ و به ختمی رری شنهیرمآ ي برا

 "_ی کسي  اجازه خانهی بیلیوگرنه ام" خورد ری شيا جرعه نهیرمآ 

 "_مادر بزرگ دعواش"  گفتنهیرسآ

 . شده بوددی سفنهیدور لب ارم .یلیزل زدند به ام و "!يوااا"  با هم داد زدندیی دوتا

 طرف دمیبعد چرخ ".دور دهن"  و گفتمنهیدادم به ارس .دمی کشرونی بی دستمالنکسی کليه ب از جع
 .که زنگ زدند"_ کهيدر بزرگ خبر دادبه ما".ختركد

 .دی از جا پریلی ام

 . رد شدم و در را باز کردمنی زمي ولو روي هافی کياز رو. رو بودم که دوباره زنگ زدند وسط راه

 قدش .دمشید  بردم تانیی پایلیسرم را خ .دمی کس را ندچی هنمی را ببی که منتظر بودم کسی در ارتفاع
 یاهی سی بود و شال بافتندهی پوشيلباس روپوش مانند گلدار .  تا ارنجمبایتقر .  کوتاهیلیخ.اه بودتکو

 چمن صدا کرد و زن ي تويقورباغه ا . به گردن داشتی سه رجدیگردنبند مروار .بسته بود دور کمر
 " کجاست؟یلیام"  زدادی فربایقد کوتاه تقر



 ". کنندی وقت حرف گوش نمچیه .از دست بچه ها" . هول شدم

 "ست؟ی ننجایا".ردنبندش را چنگ زد  گ

 ".دیحتما نگران شد. خبر امدهی بدمی االن فهمنیهم ! نجاستیا"  برگشت برود که گفتم

 ". فکری بيبچه ". گردنبند را ول کردو چشم ها را بست

 ". تودییبفرما.  شدمیمن هم بودم نگران م.دیحق دار" گفتم 

 دیشبعد دست ک .تازه متوجه ام شده باشد زل زد به صورتمسر باال گرفت و انگار . چشم ها را باز کرد
 .به موها که پشت سر جمع بود

 . بوددی سفکدستیمو ها  ". احمق حواسم را پرت کردي بچه دیببخش" 

 ".یلیمادر بزرگ ام. هستمانیمونی سرایالم". دستش را جلو اورد

دستپاچه  . جواب دادي با قور بلند تريگری دي بار قورباغه نیباره قور کرد و ا دودای ناپي قورباغه 
 ای در ساعت چهار بعد از ظهر دی گردنبند مروارای بود یلی قد مادربزرگ امی کوتاهدی شالشیدل .شدم

 نی که بعد از ای قورباغه ها لعنتي هم صدادیشا .ی رسمیلی لحن خای گرم ي در ان هوایشال پشم
 به دمیدستم را کش .شانیادت کرده بودم نه به صدا عشانی هاافهیبادان نه به قآ در یهمه سال زندگ

  زدم؟ی موجود کوتاه حرف منیچرا خودم هم مثل ا ".انیوازیا - هستمسیکالر"بردم جلو   وشبندیپ

از " . کردزی را رمیچشم ها . ازدواجم انگشتم را درد اوردي چنان محکم فشرد که حلقه ا دستم ر
 با دقت یانگار کس. شکل بودند کی  اندازه وکی ها  دور چشميچروك ها " جلفا؟ي هاانیوازیا

 "؟ی کنی زن ها حلقه ات را دست چپ نميچرا مثل همه "  گفتیمادرم م .هاشور زده بود

ارشالوس  . امدهایمادرم اصفهان به دن . زی تبري هاانیوازیاز ا . شوهرم ستلی فامانیزوایا" دادم حی توض
 ي هی بقهی خانم شبسیپس مردم از کجا بفهمند کالر" زد یمخواهرم پوزخند  "د؟ی شناسیم.انیوسکان

 "ست؟یزن ها ن

 ". سال جلفا نبودمیلیخ. بشناسمدیاگر لقبشان را بدانم شا"  به مو هادی باز دست کش

 ی از سر خوش جنسیلی خدادندی مگری اصفهان به همدي جلفا ي هایمن که ارییلقب ها . من من کردم
  . دهن لق که البته خوش نداشتم همه بدانندساكیگفتند م یبزرگ مادرم مبه پدر.نبود

انگار حوصله اش سر رفته باشد پا به پا  . هم منتظر جواب نبودیلی قد کوتاهم خوشبختانه خي هیهمسا
 ". کار دارمیلیخ.دی را صدا کنیلیلطفا ام ".شد

 ". خوردیبا بچه ها عصرانه م. تودییبفرما"  از جلو در کنار رفتم

 "عصرانه؟"  را چنگ زددیردنبند مروار دوباره گ



 ی محیچرا توض ".ری با شری کره پنچیساندو" . باز دستپاچه شدمی صدا نکرد ولي قورباغه اچی بار هنی ا
 دادم؟

 گرم دی هم حتما بارشیش . دوست نداردریپن" . کوچک گردنمبیزل زد به صل  اورد ونیی نگاهش را پا
 . زدی مادیباره داشت فردو ". عسليخوریبا دو قاشق چا باشد

 ولو ي هافی کيز رو ا.مد توآ بزنم ی حرفنکهیقبل از ا .ام  اشتباه دادهي دارويماری حس کردم به ب
 .  ها را با لگد پس زدم و دنبالش رفتمفیک . و خودش را رساند به اشپزخانه دیشده سه بار پر

 رخ مین . کردی نوا را پاره ماتی سا قلماهی داشت سفشیفشار بدن ظر .واری بود به ددهی چسبیلی ام
  کندی مشیصدا "گزل" نوا که در شعرها اتیا سياز ذهنم گذشت معشوقه  . بودیلیشاعر رو به ام

 دی باز بانجای ايمدآ بودم دهیاگر از پنجره ند"د  زادیا فرع بار واقنیمادربزرگ ا . بودهیلی امهیحتما شب
 " افتادم؟یدور شهر راه م

ن بودم االن ئ شده بود به زن کوتاه که مطمرهیرمن چنان خآ کردند و یان باز نگاهش م دوقلوها با ده
چرا  .یلیام" هم زده باشم گفتم یرمن را پرت کنم و حرفآ حواس نکهی ايبرا . خنده ری زند زیم

معذب به  .یلی امی خالوانی بشقاب و ليفت رورنگاه همه  "؟ي سرد دوست ندارری و شری پنینگفت
 "_بچه ها با هم که باشند" رگ نگاه کردممادر بز

 که دنبالش کرده باشند از اشپزخانه یدخترك مثل خرگوش  و "!فتیراه ب" دی غریلی توجه رو به امی ب
 .دی دورونیب

 . وسط چمني کهی راه باريراخآ.  تور نگاهشان کردمي طرف پشت درنی در خانه را بستم و از ا
 یست بلند کرد و نوه پس گردند مادر بزرگ ،می کاشته بودییه  از باغچه که گل نمري تکه اکیدنز

از راهرو گذشتم و فکر کردم کاش بچه ها کتک  . را مرتب کردمي پشت دري هانیچ . خوردیمحکم
 . باشنددیشپزخانه ندآ يوستشان را از پنجره د نخورد

راه "  زدادی فرنهی ارسرو به. شکم داده بود جلو  وی صندلي بود روستادهی انهیرمآشپزخانه آ ي تو
 نبود انیمونی کوتاه تر از خانم سیلیخ . کردم نخندم نشدیهر چه سع.  خندهری زدند زيسه نفر "!فتیب

  . شاه کار بودشهیوردنش مثل همآو ادا در 
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.  کرد یلود مآ که ادم را خواب ییبو . نیری شییبو. مدآ ی میشگی همي اتاق خواب دوقلوها بويتو
 . داد ی بچه نمی دمي سال بود بویلیرمن خآاتاق  . " بچه یِ دميبو"گفت  یرتوش مآ

 ی گرفت نمی بود و شب ها تا بغل نمیشی داند چرا اسمش ای را که خدا منهیرم آي خرس پشمالو
 يدست و پا.  کردم بردم گذاشتم بغلش دای پانویپوش پ درری شد زی گم مانی شب در مکی و دیخواب

 دادم م بود صاف کردیی شاهزاده خانم موطاليل موبور را که هم اسم قهرمان قصه دراز و الغر راپونز
 ی چوبيویویخم شدم .  خورد يزی به چمی فرش پاي رفتم پرده را بکشم که رویداشتم م . نهیرسآبه 

.  قصه گفتن ندارم ي گفتم خسته ام و حوصله "قصه قصه " گفتند میرا برداشتم و به دوقلوها که 
 که ی شرطهب . د محبوبشان ببرنم معلای خانم ماني برانندی گل بچاطی توانند از حیعوض مگفتم در 

 ریشب بخ . دمی ها پرده ها را کشي قفسه اسباب بازي را گذاشتم توویوی.  گل ها را لگد نکنند یباق
 .  زد ی تخت مجله ورق ميتو. رمن آگفتم و رفتم اتاق 

 زیمدم مآتا .  گنجه ي کردم توزانیوآ برداشتم نی زمي رواز را سه مدردی سفراهنی و پیی شلوار سرمه 
 دری اشنایلن دلون و رمآ ی تخت و به عکس بزرگ و رنگينشستم لبه .  را مرتب کنم اخم کرد ریتحر

 ي نامزدها: بود شده درشت نوشته قی عکس با خط نستعلنییپا . واری با پونز زده بود به دهنگاه کردم ک
.  کمرنگ و نگاه و لبخندش سرد بود دری اشنای رميچشم ها.  تهران مصوري نوروزي هی هد،جاودان 

 ادی.  چشم ها پس بزنم ي رفت توین دلون را که داشت مآل ي خواست دست دراز کنم و موهایدلم م
رمن خوندم که آ گوش ي توار بنی هزارميبعد برا.  افتادم و با خودم لبخند زدم "موهام خراب شد"

 به دی و در ضمن جلو مردم نباستی نيمزه ا دوقلوها اصال کار باي هاي اسباب بازپنهان کردن
 یلیخ. خب یلیخ" سرش و گفت ي رودیقدر گفتم تا ملحفه را کشنآ " خنگ خدا " دیخواهرش بگو

 " خب یلیخب خ

زانو نشسته چار .دوباره رفتم سراغشان  "!مااااا . مااااا"  تا در اتاق ارمن را بستم دوقلوها صدا کردند
 دهی ها خریتی از بازار کوشی زرد و قرمز که چند هفته پي چارخانه ي هاژامهیبا پ.  تخت يبودند رو

 .بودم 

 جمله خواهرش را نهیرسآ.  صورت ي را گرفت جلویشی ا" ــیلی چرا مادر بزرگ ام" گفت نهیرمآ 
 "ه ست ؟ قدر کوتانیقدش ا " تمام کرد



فردا شب فردا شب هر چه .  فردا شب " گفتم . کردندی مدای پدنیاب خوری دي براي هر شب بهانه ا
 پس اقال " اورد نیی صورت پاي جلواز را یشی انهیرمآ. "حاال زود زود الال .  کنم ی مفی تعردیخواست

 " نگفتم خسته ام؟ فردا شب  " برق بوددی کليدستم رو"قصه بگو 

 " کوچولو یلی خیلیخ" هم کج شد نهیمرآ سر  " قصه کوچولو فقطکی " سر کج کرد نهیرسآ 

 هم عکس نی عي هاژامهی ها و پی شکل با مالفه ها و روبالشکی ي تخت هاي نگاهشان کردم تو
 " کوچولو خب ؟یلی خیلی خ" گفتم ی به شوخاوردمی طاقت نشهیمثل هم.  بودند گریبرگردان همد

 . زده منتظر ماندندجانی مالفه ها و هری زدندی خز "! اخ جان " با هم گفتند ییدوتا

دماغ .  هم بودند چشم ابرو هی شبزشانیدوتا خواهر بودند که همه چ.  نبود یکی بود یکی" شروع کردم 
 دنی دوقلوها عاشق شن"ـ دو خواهر ـنی اي روزحی تفري زنگ های مدرسه خوراکي هافیو دهن ک
 سمانی رسمانآهنوز داشتم  .  ساختم و قهرمان قصه خودشان بودندی بودند که از خودم مییقصه ها

 بیسمان سه تا سآاز " قصه ها را تکرار کردم یشگی همانیپا.  شد نی سنگشانی بافتم که پلک هایم
  " شنوندهي برایکی " ادامه داد ازهی با خمنهیرسآ "ندهی گوي برایکی " خواب الود گفت نهیرمآ "افتاد ــ

 " ای خوب دني همه بچه ها" میا هم گفت بیی سه تا"ــ ي هم برایکی " و گفتم دمشانیبوس

.  تلفن را صاف کردم زی مي روي راهرو گلدوزيتو.  امدم رونی چراغ را خاموش کردم و از اتاق ب
رمن آمثل .  کردند ی هر شب معافم میی قصه گوي فهی دوقلوها هم از وظگری دو سال دیکیحتما تا 

ورِ .  که دوست دارم برسم یی کنم به کارهایمفکر کردم وقت .  سال بود توقع قصه نداشت یلیکه خ
 و دلم " دانم ی نم" را باز کردم و جواب دادم منیدر اتاق نش  " ؟ییچه کارها" دی ذهنم پرسریرادگیا

 .گرفت 

 يدراز کرده بود رو  سه نفره پای راحتيرتوش توآ . شگاهی داد از پاالی نشان مي مستندلمی فونیزی تلو
 کاله ي لوله ها و دکل ها و کارگرهاقهیکنارش نشستم و چند دق.  خواند ینامه م و روزی جلو راحتزیم
خم شدم  . نیزم خوانده شده افتاد يروزنامه ورق خورد و صفحه .  به سر را تماشا کردم یمنیا

 " دهند یمحل کارت را نشان م  ؟ی کنیتماشا نم: برداشتم و گفتم 

 روزنامه را ي درشت خبرهاي عنوان ها"نمی بیغروب م محل کارم را خودم صبح تا " لب گفت ری ز
 . ششگانه حیانتخاب مجلس و لوا. بادان آ از ي شوروری اتحاد جماهری الوقوع سفبی قردیبازد. خواندم 

 را صفحه  .می سه گوش بري در محله دیافتتاح استخر جد. باد آ روزی در پي کارگريساخت خانه ها
 و حاضر گفت ی حریرادگیرتوش جالب بود ؟ ور اآ يسالت بار برا کي خبرهانی ازیچچه . تا کردم 

چند بار .  مان افتادم در تهران ي دوران نامزدادی " ی دانستی از اول مایثان. اوال مربوط به کارش است "



رفته بودم و هر بار  "و کس" به قول همه ای ي و شورورانی انجمن ايرتوش به جلسه هاآبه اصرار 
 . فته بودحوصله ام سر ر

 نور ماه ریبه شمشادها نگاه کردم که ز . ستادمی را خاموش کردم رفتم کنار پنجره اونیزی پاشدم تلو
 را اطیچمن ح.  مرتبشان کرده بود یقا مرتضآروز قبل .  زدندی را دور ماطی حکدستیمنظم و . صاف 

 گذشته و عشی ترفیموعد قانون که شش ماه از دیتشکر کرد و بعد نال. لبالو بردم آ شربت شیکه زد برا
 ی هرچ" سفارش بکند میرتوش بگوآخواهش کرد به . ز حکمش را نداده  شرکت نفت هنوینیکارگز

 یشگی به سوال همدی بعد نوبت رس" حرف ما کارگرها که در رو نداره ورهینی مهندس سينباشه اقا
 " خونه گرفته می برهترنیی پادشی که گرانی هاکوپيقاآ ؟ رهی گی نممی بريچرا مهندس خونه تو"

قا آشنا گرفته تا خود آو خواهرم و دوست و  از مادر – دادم ی را که سالها بود به همه میحیتوض
 و می خانه راحتنی ندارد و ما در ای ندارد و محله با محله فرقنیی رتبه باال و پا .تکرار کردم – یمرتض

 به شلوار دی را کشی باغبانیچی قي و پره هاادد مثل هر بار فقط گوش کرد سر تکان یقا مرتضآو  ــ
ا  پرده ها ری بار کنیخرآ دیای بادمی کردم ی پنجره و سعي به پرده هادمیدست کش. کار گل وگشادش 

 "ـــ خواهش کرد یقا مرتضآ " میرتوش بگوآ امد که به ادمیبعد . شسته ام 

 ورینی س" کشدی شرکت زحمت ميورهاینی از سیلی از خشتری بیلیخ. حق دارد " روزنامه ورق خورد 
 . و تمسخر ادا کرد ظی با غشهیرا مثل هم

 سر برگرداندم طرف " تلفن کنم ینی به کارگزندازدی بادمی می بگوی فردا به خانم نور الهندازدی بادمی " 
رتوش آ ی منشی خانم نور الله" داشت ي داشت نوکر او چاکري ما نوکريقاآ " دلم گفتم يپنجره و تو

 . بود 

 اما چون خانه دمی دیاز ان فاصله درست نم.  روشن شد 4 ی جي از اتاقهایکی چراغ ابانین طرف خآ 
 از شباهت خانه ها بارها به ریغ. است منی دانستم اتاق نشی هم بودند مهی همه شبی شمالي بوارده يها
 ادی زکی گارنازرتوش آ . بودند 4 ی ساکن جکی و شوهرش گارنناین وقت ها که نآ.  رفته بودم 4 یج

 نی ابیعج.  امد ی کس خوشش نمچی از هبایتقر شرتوآ نبود چون بی عجادی امد که زیخوشش نم
 . بود دهی مورد مادرم با دامادش همعقنیبود که در ا

 "رتوش گفت آ کیبعد از رفتن گارن.  کردند یاسی بحث سی دو ساعتکیرتوش و گارنآ بار نی اول
 هنوز سنگ داشناك ها را به کی بود حاال زمانه برگشته چرا گارنشروی پیقت وکی ونیحزب داشناکس

 جلفا ي توکی گارني فهمم پدر و عموی خوب میلی خیکی من "مادر گفت   "فهممینم. زند ی منهیس
 يری گجهی نتنیرتوش اگر هم از ا آ "هرورشاك هرآ گفتند ی معروف بودند به عموش میبه لودگ



 پدرم شی سال پیلی دادم که خحیبعد از رفتن مادر توض . اوردی خودش نيروربط تعجب کرد به یب
 دوست پدر نیمادر از ا.  بود و شوخ و بذله گو هم بود ونی داشناکسب داشت که عضو حزیدوست

 .مد آ ی کدام از دوستان پدر خوشش نمچیچون مادر از ه؛  نبود بی امد که عجی نموششخ

 ای صبح ها ی بودند بعض4 ی هنوز در جکی و گارننای که نشی شش ماه پ تا. نگاه کردم4 ی به پنجره ج
 امد جلو پنجره یکس . می زدی و گپ ممی خوردیقهوه م.  من شی امد پی منای نای نای نشی رفتم پیمن م

مادر بزرگش هم که حتما  . ستی نیلی قد حدس زدم امي از بلندی ولدمی دی مي اهی فقط ساستادیا
 بقول خودش شام نای و نمی اتاق مهمان بودنی افتادم که در همی شبادی. رش بود نبود پس البد پد

 خوب ی سالمتيرا و کالباس و ات اشغال خوردن بسیمدام سوس" بود مادر که گفت دهی چيحاضر
 پاك و تی خوش و نيرو  ؟انی خانم وسکانی چیعنی خوب و بد يغذا" دی خندکیگارن  " ستین

 . می خوری چلو کباب ممی کنی مالی دهد که خی به خورد ما ميرا هم طور ریزن من نان و پن !بس 
 و دست انداخت دور شانه دیقاه قاه خند " رسدی هم به بدن منیتامی که پاك بود و لب خندان وتین

خدا   !ها خوش ی الک" رفت مادر اخم کرد و روز بعد گفت ی مسهی که از خنده رنای ني گوشتالويها
 "ب جور کرده در و تخته را خو

 که ییوقت ها –رتوش آ باشد و به قول ی ارمني گراهای هواخواه ملکی مهم نبود گارنچی من هي برا
 " خلق ست ه به جبهوستنی پای ها هم مثل همه دنی کند صالح ارمنیدرك نم"  – شد ی زده مجانیه
مهم  . د شویبارش گم م خانه اش شتر با يو به قول مادر تو.  شلخته است نای هم مهم نبود که ننیا
 بودم از هم دلخور دهی وقت ندچی با هم خوب و خوش بودند و هشهی همکی و گارننای بود که ننیا

 ي شنوی از من م" گفت نای شد نکی بار که وقت قهوه خوردن حرف بحث ارتوش و گارنکی. باشند 
 به دیتو هم با.  توست  حق بازمی عزمی گوی مکی به گارنشهی من همیول .ندی گویجفتشان مزخرف م

 داد به هی قهوه خورد و تکي جرعه ادیغش غش خند " البته که حق با توستزمی عزییرتوش بگوآ
 دادم به هی تک"ستندی حرف نزنند مرد مرد ناستی کنند اگر از سیمردها فکر م"  .ی صندلیپشت

.  بپرسم را کنم حالش ی مفردا تلفن.  تنگ شده نای ني خنده هايچارچوب پنجره و فکر کردم دلم برا
 . امد جلو چشمم یلی امفی عصر افتادم و صورت هراسان و ظرادی.  خاموش شد4 ی جمنیچراغ نش

 ي هاهی همساکی و گارننای ني جا"رو به پنجره گفتم .  کلمه هم حرف نزده بودکیدخترك تمام مدت 
 "م م م " روزنامه خش خش کرد " امدنددیجد

از .  شوند ی روشن نماطی حي امد چراغ هاادمیبعد . ب بدهم آاغچه را  فکر کردم بروم چمن و ب
 ی کردم کسی به خدمات شرکت تلفن مدیبا.  مارمولک منصرف شدم ای قورباغه يترس پاگذاشتن رو



 ی مانیمونیس ". رتوش نشستم آ و دوباره رفتم کنار دمیپرده را کش . چراغ ها ری تعميرا بفرستند برا
 ی لنگه جوراب چرکی راحتي از تشکچه ها یکی ریاز ز " ؟انیمونی سلیام"ه گفت  روزنام" ؟یشناس
 مانیاز مسجد سل" روزنامه ورق خورد " دانمیاسم کوچکش را نم"رمن بود آمال  . دمی کشرونیرا ب

 نی به اممان چشکیبعد از گارن.  کند ی میبا مادر و دخترش زندگ. زنش مرده . منتقل شده قسمت ما 
 . به روزنامه نگاه کردم منتظر که حرفش را ادامه بدهد " شد  روشنیکی

چند لحظه به . کنار پنجره نشستم .  چرم سبز ی راحتي که نشد لنگه جوراب به دست رفتم توي خبر
 يقاآوردم که روز قبل آ در ی بغل پنجره کتابي کولرها گوش دادم بعد از قفسه کنواختی يصدا
 يمثل همه .  بود ساردو ياز نوشته ها.  از تهران فرستاده بود راکسآ ی صاحب کتابفروشانیداوت

 اهی و شنل سي بزشی با ريمرد.  داشت ی جلد بدرنگ و بدچاپي رودی رسی که از ارمنستان مییکتابها
 ي دستم مزاحم بود گذاشتم تويلنگه جوراب تو.  زانو زده بود نیزمي  که رویپشت کرده بود به زن

 گفتم سیلآ افتادم که به مادر و ي روزادی.  حرکت ماند ی ببی جيا جوراب تودستم ب. بندم شی پبیج
 اول دیدم باآ.  خانه دارند یلی خیعنی ببندند شبندی کنند صبح تا شب پی مالی که خیی متنفرم از زن ها"

مادر با  . زدمی مهیه هر دو کناب خودم داشتم الی به خ" خودش مرتب و خوش لباس باشد ياز همه برا
 کرد و خواهرم در ی و مو رنگ نمدی پوشی ماهی گذشت هنوز سی که سال ها از مرگ پدرم منیا

 يدم هر کارآ طور ؟ که پس نی که پس ا"مادر ابرو باال داد .  و پاش لنگه نداشت ختی و ریشلختگ
 لباس نو ستیرتوش حواسش نآ  کهیی پس چرا وقت ها" پوز خند زد " خودش بکند ؟ي برادیرا با
 ".ی گی گم بگو دروغ می مغدرو  ؟ینی چی لب ور می گل گذاشتزی سر مای ی رفتی سلمانای يدیپوش

 از سی بعد از رفتن مادر و ال" ؟ی کجا را گرفتی مرتب و منظمشهیحاال تو که هم" پوزخند زد سیال
 " دانم ی نم" به خودم جواب دادم " کجا را گرفتم ؟" دمیخودم پرس

 يخسته بودم و حوصله .  قفسه ي در اوردم و کتاب را گذاشتم توبندشی پبی جي دستم را از تو
 . دیکش و قوس امد و خمسازه کش . ستادی و ازی ميروزنامه را انداخت رو شرتوآ. خوندن نداشتم 

ش یاز هفده سال پ. نگاهش کردم  . نی روزنامه افتاد زم" من ؟ای ی کنیچراغ ها را تو خاموش م"
.  قبال پرپشت و مجعدش حاال کم پشت بود و صاف يو موها.  کرده بوود  وزن اضافهییلوی کستیب
فکر .  نبود اهین وقت ها سآ مثل " کرد پروفسور ی مشی صداابی در غسیلآ که به خاطرش ي بزشیر

 چراغ ها دمیپرس" کردم حتما من هم عوض شده ام که گفت یداشتم فکر م. کردم چقدر عوض شده 
 ستادمی برداشتم و انی زمي روزنامه را از رو"من " با عجله گفتم "ــ من ـای ی کنی خاموش متو
 . را خاموش کردم منیرفتم طرف در و چراغ نش.  را باز کردم شبندیپ
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 را زشی ريچند لحظه چشم ها .ی نعلبکيفنجان را برگرداند تو  قهوه را خورد وي جرعه نیخرآمادر 

  قدشیگفت". کندی دارد فکر میعنی . رو شد به روبرهیخ تر کرد و کی را بارکشی باري و لب هازتریر
 "خوشگل بود؟  کوتاه بود؟یلیخ

 ".سال دارد70گفتم که دست کم  ؟خوشگل". بشقاب ي گذاشتم تودمی شور بري گاتاي اتکه

من هنوز جوراب  . است 70 ي اگر خودش باشد حتما باالتازه ؟یخب که چ". باال داد واخم کردچانه
 "_  لبه پهنر جورواجوي که خانم با کاله هادمیپوش یساقه کوتاه م

 "! دماغ . مادر" . افتاد به دماغشچشمم

 . انداختی فنجان نک دماغ لک مي خورد لبه یقهوه که م . مادر دراز بود دماغ

 نظر جوالن ابانی خيباز تو رونی دور گردن سوار ماشدیرج مروار 7و _"  به دماغشدی دست کشتند
 ". دادیم

 " کرد؟ی میخودش رانندگ" دمیپرس

 ". راننده داشترینخ .  بپر وسط حرفمیحاال ه"  شدبراق

 . عوض کندا گفته بودم خاك گلدان ریقا مرتضآکاش به . هره نگاه کردمي گلدان روبه

 . امدادمی انیمونی به گل ها صورت خانم سنگاهم

دماغ کوچک " . "_ واهی درشت سيچشم ها . برجستهيگونه ها .  خوشگل بودهیاره حتما جوان"
 چیدماغ مادر ه انوی پي روي قاب نقره ايتو  پدر ومادرمیدر عکس عروس . را در دلم گفتم"فیوظر

 .دراز نبود

 ".به به" گفت  دهان وي شور گذاشت توي گاتاي تکه امادر

 يوز رادی . شور بودي گاتایی چند تاشهی فرستاد همی از تهران مانی داوتيقاآ که یی کتاب هاهمراه
مادر .میتا فکر کنم چه بگو "؟ي شور دوست داريتاا داند تو گیاز کجا م "رتوش گفتآافتادم که 

 رفتم سی با کالرمی که تهران بوددیع . فرستدی من ميبرا . فرستدی نمسی کالريبرا" گفت
راندن ندارم چه برسد به کتاب اگفتم من که وقت سرخ .لطف کرد قهوه اورد با گاتا .یشکتابفرو

 ي فرستد برای کتاب مسی کالرين به بعد هر وقت براآاز  .  شورمي در عوض عاشق گاتایواندن ولخ
 رتوش با تعجب به مادر نگاه کرد و آ. دی بلند خندي را گفت و با صدانهایا ". فرستدیمن هم گاتا م

 يقاآ می بگودی زبانم نچرخنکهی از اای بلند مادر معذب شدم ي دانم از خنده ینم . انداختمریمن سر ز
 . شور دوست دارمي داند گاتای کند و مدت هاست می قهوه مهمانم مشهی همانیداوت



 . بشقاب را جمع کرد خوردي تويخرده گاتا  انگشت زبان زد ومادر

فنجان قهوه را چند بار دمر   چارتا کرد وزی مي رودی کشرونی بی دستمالنکسی کلي از جعبه بعد
 شخود". انداختیی قهوه ي طوق هاي دستمال کاغذي فنجان روي لبه . و برداشتشیگذاشت رو

 ازدواج کرد که هندوستان انیمونیبا وارتان س .  تاجرانیدختر هاروتون . انی هاروتونرایالم . ستا
 جلفا معروف بود به يتو .از پدرش کم ارث برده بود ثروت شوهر هم اضافه شد . تجارتخانه داشت

 .  خندهریزدم ز " سرخوررایالم

چند سال بعد  . امدنش مادرش سر زا رفتایوقت به دن .ستی که نلی دلیب.  نخندخودیب" . اخم کردمادر
 " باغيپرستارش خودش را از پنجره پرت کرد تو

بعد نگاهش را دوخت به  "صبر کن فال نگرفتم" : فنجان قهوه را جمع کنم که دستم را پس زدخواستم
 چرا یول . بودهی عروسکیگفتند از ک .چند روز بعد مرد  شد و پدرش مسمومیشب عروس "پنجره 

 "_  خورده بودند وکیهمه از ک فقط پدرش مرد؟

 سکته کرده دیشا . نبوده که مرده کی از کدیخب شا .وك کردندک جلفا ساز ي هایباز ارمن و"گفتم
 "_ای

شوهر که کرد رفت  " .برداشت  گذاشت و ،داشت و بري دستمال کاغذي فنجانم را گذاشت رومادر
 از یکی گفتند کار یم .شوهرش کشته شده بود .چند سال بعد با پسرش برگشت جلفا هندوستان و

 شد یفتابآ جلفا يدوباره که تو . گفتند رفته اروپا . زدبشیغ یبعد چند سال . بودهي هندينوکرها
 گرفته و ی العالجد مرضا جلفا چو افتيتو . گشتی پسره دنبال زن ميبرا . بودهپسرش بزرگ شد

 یارمن . کردی عروسيزی تبری دختر ارمنکی پسره با دمیبعدها شن گرنه چرا همان جاها زن نگرفت؟
 ".ستی نشانی حالزهای چنی که ازی تبريها

 "!اه" ند بار، چچند بار گفت هوم  . در هم قهوهي شد به نقش هارهی خودش را برداشت و خفنجان
فنجان مرا  و ".ستیمال من که کوفت هم توش ن" زی ميرا گذاشت روچند بار سر تکان داد و فنجان 

 .برداشت

 خواهم با ی که گفته بودم ميروز.دیرا نشن "زی تبري هایارمن" نبود و رتوشآ را شکر کردم که خدا
 ؟یچ" تا گفتم داد زد و " کجاست؟ي های بود که از ارمننی سوال مادر انیرتوش ازدواج کنم اولآ

 یارمن کرد دامادش از ی فرق نمشی پدر نبود که براي هایانیماگر پا در " افتاده؟لیغ ف از دمايزیتبر
 . گرفتی ازدواج ما راحت سر نم ،خی مرای زی تبرای جلفا باشد يها



پوست  .ی صورتزی ري با گل هادیفنجان سف . مادری استخواني دست هايخودم نگاه کردم تو  فنجانبه
 "شد؟ یخب بعد چ" دمیپرس . برجسته کبودي رگ هاای بود دهی مادر چروکيدست ها

نگاه  .مان جا مرد ه. شد و سر از نماگرد در اوردوانهی چند سال بعد عروسش ددمیشن"  بلند کردسر
 . نماگرد افتادم دلم گرفتادی ". فنجانت سرو افتادهيتو !کن

 میاالخره مهندس تصم بدیشا . و تحولریی تغیعنیسرو  "ستادیا  وزی مي فنجان را گذاشت رومادر
زن عرب تو هم باالخره  . را قبول کندمی بري از خانه هایکیگرفت منت سر شرکت نفت بگذارد و 

  ".دی مانی که مدی مانی می کوفتي بوارده نی ايشماها تو  شود وی منی نشمیبر
 "زن عرب من؟"  قهوهيشروع کردم به جمع کردن فنجان ها

  چمن ویقا مرتضآکه تا   سوختهاهی سنیهم" . تکانداهشین س گاتا را از دامی احتمالي هاخرده
 ". بردیم  کند وی مسهی رسد و همه را کی سر میتش زده باشآگار مو  زند انیشمشاد م

 کرد ی می عرب ها زندگي که حتما در محله ومای شدن نی نشمی برریاز تصو و "وماست؟یمنظورت "
 .خنده ام گرفت

حق هم  . ترسندی بچه ها میخودت گفت .هش ندها خانه ري گفتم توصد بار !یچه اسم .ومایاره "
 ". پوش ستاهیبدتر از من هم که س . صورتی تا به تا و خالکوبين دندان هاآبا  .دارند

 فنجان ها و . عزادار بودی مرگ کسي براشهی پوش بود چون هماهی سشهی همومای . گفتی مراست
رمن گفته بود آ چون دندی ترسکباریفقط  .ترسندی هم نمچیه" .یی ظرفشويبشقاب ها را گذاشتم تو

 ". گفتخودی خورد که بی گنجشک زنده مومای دهید

 ".ستی ندی بعچیه" . شانهي را انداخت رواهشی سفی کي دسته مادر

 مادر دوخته بود؟  کنده شده بود وفی کيچند بار دسته   گرفت؟ی را دست مفی کنی سال بود اچند
 خواستم مثل زن یاگر م "گفته بود "؟ي نو بخرفیوقتش نشده ک" ن که گفته بودم مچند بار در جواب

 حی مادر توضياربارها ب ".سینه ال .ی گرفتی مسانسی وکفش بخرم نه تو لفی شتره شلخته مدام کيها
 از سیلآ و هر چند که ستی نسانسی که از شرکت نفت گرفتم اسمش لیسی بودم مدرك زبان انگلدهدا

 . را شرکت نفت دادهلشی اتاق عمل گرفته خرج تحصي سر پرستارسانسیانگلستان ل

 "؟ي نکرديریگردگ" . تلفن زی مي رودی راهرو مادر انگشت کشيتو

نگاهم را باال بردم و زل  "بار 32امروز . بار 16 روزید .بار 8 روزیپر.چرا"  گفتماهی سفی را به کنگاهم
 نی ايتو" . دررهی دستگيدست گذاشت رو و ".شولوس ن" گفت .زدم به صورتش و شکلک در اوردم

حتما  ".شکالت تازه اورده . روم استوریم. ستی بس نی کنيریبار هم گردگ 10 يشهر وامانده روز



 رهی دستگدی کشينفس بلند  "_یول.به من بگو خر . دانمیم" چون زود گفت دیتعجب را در نگاهم د
 "_ کهی دانیم . ستی حالش خوش نسیلآ"  .يدر را ول کرد وشروع کرد به مرتب کردن پشت در

 یتو را به روح پدر قسم حواست باشد حرف " . طرفمدیچرخ  برداشت وي دست از پشت درکهویبعد 
  الزم ندارم و خواهش کردم کهيزیگفتم چ "؟ي الزم نداريزیاز استور چ .فتدی باز دعوا راه بینزن
 ".ي بچه ها شکالت نخريلطفا برا"

 ".هوا از جهنم خدا داغتر شده .رونی باین" مادر گفت. گل شبدر تو زديبو ز شد گرما و خانه که بادر

 . را باز کرد و راه افتادي توردر

 خم ستادی اکهیوسط راه بار . دادم به چارچوب و نگاهش کردمهی را باز نگه داشتم تکي دست در توربا
  را باز کرد ويدر فلز .و کرد و راه افتادبعد با زحمت قد راست کرد گل را ب .دی چیشد و از باغچه گل

 ی تند راه مه چر نماگرد مادمی که رفته بودیفکر کردم تابستان . اتوبوس ستگاهی طرف ادیچیپ بست و
 .رفت
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به  . کهی طرف و ان طرف راه بارنیا. و به دو باغچه نگاه کردم .  در نشستم ي جلوي تک پله ي رو
 هر دو باغچه ي گله گله تویقا مرتضآ که ی و اطلسیی و نمره مونیل م ها و شاه پسندها و گخکیم

 سه اطی چمن حيتو . ي تاب فلزي انداخته بود روهی نگاه کردم که سادیخت بدربه . کاشته بود 
 سیلآ و ي گفت زبان گاوی میمیخانم رح.  گفت ون ی درختچه ها منی به اومای . میدرختچه داشت

 اختالف نی توجه به ایدوقلو ها ب.  و اسم درست ارغوان است ندی گوی مخودیمعتقد بود هر دو ب
 يدرختچه سوم کوچک تر از دوتا . نهیرسآ درخت ی و به دومنهیرمآ گفتند درخت ی میها به اولرظن
 ی گل مگری دي کمتر از دوتاشهی همیقا مرتضآ ي هرس کردن ها و کود دادن هاي بود و با همه گرید

 .داد

 و ناین وقت ها که نآ.  باشد ی دوقلوها کیمی که دوست صمنی داشت به ایوم بستگ اسم درختچه س
 وی رادی که سوفيروز . کی و گارننایدختر ن.  بود ی مان بودند اسمش درخت سوفهی همساکیگارن



 اند اسم می بي دوقلوها را خراب کرد و با هم قهر کردند درختچه چند روزنگینگوریس يستوریترانز
 زی الگرانی و تیقبل از سوف . گرانی را درست کرد و اسم درختچه شد درخت توی رادنایپسر ن گرانیتا ت

 کردند و به ی مین طرف تر زندگآ ابانیطناز که دو خ  و بودسیلآ مادر و ي هی که دختر همسامیداشت
. هران  رفت تشهی هميرا که طناز بيروز . رندی فال بگیی داده بود چطور با گل نمره ادیدوقلو ها 

 ی بر می فال گرفتند که دوستشان کیی نمره ي با گل هاي کردند و چند روزهی گرنهیرمآ و نهیرسآ
  .یلی سوم شده بود درخت امي اسم درختچه شیاز چند روز پ. گردد

 " که ــی دانی مستی حالش خوب نسیلآ" 

 از یکی شی پي  دانستم هفتهی مم را هشیچرا . ستی حالش خوب نسیآل دانستم ی البته که م
 زشت "عتقد بود آلیس م کرد و یم دست خواهرم کار ری شرکت نفت که زمارستانی بی ارمنيپرستارها

 بارها سیلآ که  ازدواج کرده بودی ارمنی با پزشک" دهیافری دختر خدا ننی تر از ای تر و دهاتسوادیتر و ب
 دي مرنی و با شعورترنی ترپی خوش ت" نامعلوم درباره اش گفته بود یی جابه رهی محو و خيبا لبخند

.  بود هی دانست فرع قضی به خودش ممی مستقنی را توهی هر ازدواجسیلآ که نی ا" دمیکه تا حاال د
 از من انیرتامآ دکتر گمانم " کرد ی زمزمه می خواهرم گاهشی بود که از مدت ها پنی اهیاصل قض

 دارد به شام الی و با شعور خپی تمئن بود پزشک خوشط که می و درست وقت" دی ایخوشش م
  .دی رسانیرتامآ دکتر یدعوتش کند کارت دعوت عروس

 " فتدی باز دعوا راه بی نزنیحواست باشد حرف" 

  .مدآ ادمی پله و ي افتاد روی خانه را پوشانده بود گلواری که دي گل کاغذي از بوته 
 سیآل دادم و ی کند و نميوقلم باز قل دکی ي خواست با سنگ های مسیلآ. ده دوازده ساله بودم 

 ی کوفتيسنگ ها.  کرد هی بچه پس افتاد بس که گر"م داد زد مادرم سر.  کرد ی مهی زد و گری مغیج
 " .ای کوتاه بيتو بزرگ تر. را بده 

 نی اي شدم از دعواهاچارهی بگو بيزی بار هم که شده چکی يبرا" مادر سر پدر داد زد امدمی کوتاه که ن
.  عجله روزنامه را تا کرد از جا بلند شد یبعد ب.  نگاه کرد سیلآپدر چند لحظه به من و مادر و  " دوتا

 و به من گفت سیلآ و جمع کرده بودم  از دستم گرفت داد به دای پیکی یکی را که ماه ها ییسنگ ها
 مادر شال . شکلک در اورد سیلآ. گشت نشست و روزنامه را برداشت بر.  شام نخورده بخوابم دیبا

د روز بعد که سراغ سنگ چن . دمی خوابهی بافت دوباره دست گرفت و من شب با گری را که میگردن
مادر سنگ ها را که  . دی ماه بعد بود شاکی " گم کردم"م شانه باال انداخت که  گرفتسیلآها را از 

ر تختخوابم و چند روز  کنایپاتخت ي کرد گذاشت رو دای گوشه کنار خونه پخش و پال کرده بود پسیلآ



 کی اش پنج سنگ ی بارانبی جي که صبح زود وقت سر کار رفتن پدر دست کرد تودیتر بود شابعد
 مال تو پدر نهای ا" سیلآ گرفتم جلو را خودم يسنگ ها.  حرف داد دستم یشکل گرد در اورد و ب

س هاست من دارم  بچه لوي قل و دوقل بازکی" چشم نازك کرد سی ال" من سنگ جمع کرده يبرا
  " کنم ی جمع مشهیعکس هنرپ

 "ـــ تو را به روح پدر قسم ـ" 

؟ چرا مادر به روح پدر قسمم داد .  دست چرخاندمي پله برداشتم و توي را از روی سرخابي گل کاغذ
    دانست ؟یمادر از کجا م

و   اشپزخانه جرزی پشت مسی مادر و المی برگشته بودسایسالروز مرگ پدر بود تازه از کل.  امد ادمیباز 
هنوز .  بند جمع کنم ي شسته را از روي رخت های پشتاطی رفتم حی کردند و من داشتم میبحث م

 به مردم خودی نبود بی کسری تقص" گفت سیلآمادر به  . هی شمع و کندر بودم و کرخ از گري بوجیگ
کله اش که آود ؟ پس خواهر  نبی کسری تقص" داد زد ی عصبانسیلآ "البد قسمت نبود . تهمت نزن 

،  دست ي توی سبد خال" را زد چکاره بود ؟ره برادي اجل معلق خودش را از تهران رساند و رانیع
 ی مادشانیخدمه قبرستان .  قبر پدر کاشته بودم ي افتاده که تابستان سال قبل باالی گل سرخي بوته ادی

 رادی و ابی عستی که بد ن" دی دهانم پر قبر پدر ازيبش بدهند ؟ حواسم به گل سرخ باالآماند 
 مجال نداد حرفم را تمام کنم سیلآ "ــــ داشتن یطرایان سه قی توقع انگشتر برلمینیخودمان را هم بب

 که ستمی نی حسابي نداشته باشم ؟ از خانواده انی دارم که انگشتر برليرادی و ابیمثال من چه ع"
 ستمی پرده گوشت دارم و مثل تو پوست و استخوان نکی  البد چون. ندارم که دارمالتیتحص. هستم

ودم را  ازدواج کنم و مثل تو ان قدر خور مثل جناب پروفسي عرضه ایاخالق و ب بددمآ با هر دیبا
نه جانم ارزش من .  ارزدی طال باشد که صنار هم نمی حلقه کوفتکی میکوچک کنم که انگشتر عروس

 التی خی کنیهنوز هم م . ي کردی مي به من حسودیاز بچگاصال تو  . نهاستی تر از اشی بیلیخ
 سبد ". بار ازدواج کرده بودم ستی مثل شوهر تو داشته باشم تا حاال بي خواستم شوهری ماگر. تخت 

 در نگاهم بود يزی چه چایسرخ شدم  . دی دانم رنگم پری طرف خواهرم نمدمی و چرخنیرا گذاشتم زم
 " نزدم ي شد ؟ من که حرف بدی چ"مادر گفت به بعد رو ، بعد به سبد  اول به من نگاه کرد سیلآکه 

 يهر بار از خدمه  . ی پشتاطی رفتم حیبا سبد خال. تم ششپزخانه تنها گذاآ ي را توسیلآمادر و 
 ی ميگری دي رفتم بوته یبعد که م  دادند و باریب بدهند و نمآ گرفتم به گل سرخ میقبرستان قول 

 کی شکل و کی ي های دامنری ز ، پسرميجوراب ها.  بند نگاه کردم ي رويابه رخت ه. کاشتم 
 جمع کردم تا کردم گذاشتم یکی یکیهمه را  . ی مالفه و روبالش ،رتوشآ ي هاراهنی پ ، دوقلوهااندازه



 ي هااخهش. بسته بودم  ی پشتطای حواری درخت کُنار و دنیبه طناب لخت نگاه کردم ب  سبد ويتو
 من و ج نکردم سر ازدواي اورادی سیلآچرا به  . نی افتاد زمدهینار رسوردند و چند کُدرخت تکان خ

 بعد از ی نگفتم که حتسیلآچرا به  . ي قرمزينارها به پا کرد ؟ فکر کردم چه کُییرتوش چه بلواآ
 یرتوش اول مآ " داده بود که  و چه در حضور عذابمابی چه در غهیازدواجم مدت ها با گوشه کنا

   بوتهض کاش عو."سته خودش را انداخت وسطشُ مثل قاشق نَسیاست با من ازدواج کند بعد کالرخو
با خودم گفتم  . منار کاشته بود سر پدر نهال کُيبش بدهد باالآ ماند ی نمادشی کس چیگل سرخ که ه

 کنار  هم درختدیشا . دی شود خری کجا ماز بپرسم نهال کنار را دیمد باآ یقا مرتضآ بار که نیا
.  بودم دهی کنار ندبادانآمدنم به آتا قبل از . گار نباشد  تهران سازيب و هواآ هم با دیشا. خودروست 

 شام را که شستم و يشب بچه ها را خواباندم و ظرف ها.  و مادر تا دم رفتن دعوا کردند سیلآ
 پدر ادیک خوردم و  سرخ را تک تينارها چرم سبز نشستم کُی راحتي کردم توزیشپزخانه را که تمآ

ق با  گفت بگو حی هر چیهر ک.  انتقاد کن ینه از کس.  بحث کن ینه با کس" گفت یافتادم که م
.        ات را که می پرسند ، نظرت را نمی خواهند دهیدم ها عقآ. شماست و خودت را خالص کن 

 پدر قول  و به". ست هدی فایدم ها بآبحث کردن با  . یخودشان موافقت کنمی خواهند با عقیده ي 
نار را  کُنیخرآ.  کنم دیی حق با توست و هر چه کرد تامی گفت بگوسیلآدادم که در جواب هر چه 

 ی سرخابي گل کاغذ"مد آ یار خوشش م کني از مزه حتماپدر .  کاش پدر بود "خوردم و فکر کردم 
 ي درست روبه رو و زل زد تو نشستدی پررونی از باغچه بیقورباغه چاق.  دستم مچاله شده بود يتو

 ساکت باشم دی دانم که بای م"ند بلند گفتم لدر را پشت سر بستم و ب. بلند شدم رفتم تو  . میچشم ها
 " ی غر بزنسیلآ به ی و چاقي بابت پرخوردی هفته نباکی که اقال تا ی دانی تو هم م .و فقط گوش کنم
 ي و مسخره بازیلش خوب بود با شوخاهرم اگر حا زد خوی نق مسیلآ خوردن به ادیهر بار مادر سر ز

 چرا " انداخت که می راه ادی روزها حالش بد بود داد و فرنیورد و اگر مثل اآ ی را هم مهیو ته قض سر
 خودم را الغر کنم ؟ ی کيبرا. چاق شدم که شدم   دارم ؟یدلخوش  ؟ي داریدست از سرم بر نم

 را که يبر کدي و شکالت هادیای شد کوتاه بیر مجبور م و ماد"؟ شوهرم ؟ بچه هام ؟پسرم دوست 
 چند روز نی اگر مثل اای سیلآ جلو د بگذاررونی باوردی کرد بی ممی و مادر مدام قادی خری مدام مسیلآ

دست .  خواهرم شکالت بخرد ي و خودش برود برا"به من بگو خر" دی بود بگومی وخیلیاوضاع خ
.  داشت ی ماند خانه را خاك بر می در باز مقهیتا دو دق. ر بود حق با ماد.  تلفن زی مي رودمیکش

 یشکل چیه.  خودم نگاه کردم يه  فنجان قهوبه را باز کنم یی ظرفشوری که شنی بستم و قبل از اشبندیپ
  . دمی به سرو داشته باشد ندی شباهتنیکه کوچکتر
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 ها را یروتخت .  تخت مرتب کردميتکه را روچهل  ي های و روتختدمی اتاق دوقلوها را کشيپرده 

 بعد از ماه ها کار دوختن تمام شد که يروز . که سال ها جمع کرده بود دوخته بودییمادرم با پارچه ها
 هر نییپا . استي را شمردند که مطمئن شوند تعدادشان مساوی هر روتختيگوش هادوقلوها چار

 نی دوتا عزی که از هر چی اتاقيتو . زرديدو جفت قرمز با منگوله ها هر  بودیی جفت دمپاکیتخت 
 هم هی تان شبزی همه چدیچرا دوست دار" دمی پرسکباری . هم نبودندهیهم بود فقط عروسک ها شب

 تمام جمله را نهیرس آ"_نکهی مثل اينطوریا"  گفتنهیرم آ.قبل از جواب دادن مشورت کردند  "باشد؟
پس چرا " که گفتم یوقت .ت انداخت گردن خواهرش دس و " .میستی وقت تنها نچی هنکهیمثل ا" کرد

اتاق را مرتب  ".می دانینم" بعد گفتند .به هم نگاه کردند بعد به من  "ستند؟ی هم نهیعروسک ها شب
 را نهیرسآ يژامامایپ . کنددای هم ادامه پی در بزرگمی دخترهای کودکیکردم و با خودم گفتم کاش همدل

 یشیا م؟ی کداممان مقصر بود هان وقت آ. فکر کردمسیل آز به خودم و بالش و باریتا کردم گذاشتم ز
 را که ی پوشاهیعروسک س . کردمی متی را اذسیلآفکر کردم من هم   ونهیرمآ تخت يرا گذاشتم رو

 که ند مواظب تام بودگری دي از عروسک هاشتریدوقلوها ب . تخت برداشتم ياسمش تام بود از رو
 ی افتادم که از سر بدجنسي روزادی ".می خاطر رنگ پوست کمتر دوستش دار فکر کند بهیمبادا طفلک"

ننوشته   وسمی انشا بنوشی که خواسته بود براي چند بارای داده بودم سیلآ ادیجدول ضرب را اشتباه 
 ی بار قولنیندم چي برادی کوچک که جنبيگهواره  . عروسک ها ي گهواره يتام را گذاشتم تو .بودم

 ". حق با توستمی گوی گفت مسیلآهر چه "مد و با خودم تکرارکردم که آ ادمیر داده بودم را که به پد
 .زنگ زدند

 تر از عی سریلی بار خنیا .دمی کس را ندچی هنمی را ببی که منتظر بودم کسیدر ارتفاع  را باز کردم ودر
  . بردمنییروز قبل سرم را پا

  . بلوزي را انداخته بود رويروزی ددیگردنبند مروار .های بسته به تن داشت با دامن سقهی دی سفبلوز
 دمیپاشنه بلند را که د  وی مشکی ورنيکفش ها . گرمم شددنشی بود که از ددهی پوشلونیجوراب نا.

ک یک" . را گرفت طرفميبسته ا . دوقلوها ي پايباشد اندازه سی  دی کفشش بايفکر کردم شماره 
 "دستپخت خودم .البالوست

 داری دکی نیا !نه" . انداختریدست چپ را بلند کرد و نگاه را ز .منی اتاق نشمیدم بروتعارف کر
بسته را گذاشت  ".روزمیاز رفتار د ".نگاهش باال امد " کنمیدر واقع امده ام عذرخواه .ستی نیرسم

 . دستم و راه افتاد طرف اشپزخانهيتو



 بود و ي سبزنی نگیاول .روز دو انگشتر داشتام  .زیدنبالش بروم نشسته بود پشت م  را ببندم ودر تا
خواهرم بعد  .دی فهمی اگر بود حتما مسیل آ. الماس باشددی که حدس زدم بای درشتدی سفنی نگیدوم

 . در همان حد عاشق جواهر بودای  ،ینیریش از شکالت و

 "!نالیرژچقدر او.ی قشنگيشپزخانه آچه " . کردیبر را نگاه م هم داشت دور و قد کوتاي هیهمسا

 .رسدی نمنی به زمشی مطمئن بودم پاهای ولدمی دینم

 نیخرآ بود از سیلآوردم که سوغات آ در ي گردینی چینی چسیشپزخانه دآ ي از قفسه هایکی از
جعبه و مقوا را   .سی دي مقوا سراندم روي را از روکیجعبه را باز کردم و ک .سفرش به انگلستان

 "د؟یدیچرا زحمت کش .ی قشنگکیچه ک" .زیفتم طرف م رسیبا د  وشخوانی پيگذاشتم رو

 "!نیافر" . زدی کجلبخند

 را به يچا ".زی مي گذاشت روری زي بردم با مقواکی کی هر زن ارمنيبرا"  گفتدی را که دجمی گنگاه
 .شروع کرد به هم زدن  وختی رری شي چايتو . دادحیقهوه ترج

 ".ي خوشمزه اکیچه ک" فتمگ. بهتر از مزه اش بودیلیلبالو ظاهرش خآ کیک

 حرف زدن ي برای کردم موضوعیسع . زد ی هم ميهنوز چا ". نداشتملیوان .ستیخوشمزه ن" گفت
 . بودچی هند هي با گرماسهی ام در مقاهیبادان شروع کردم که به نظر همسا آیبا گرما و شرج . کنمدایپ

 . جالب باشدشی که برامیچه بگوفکر کردم .  کردی ام می خوردن قاشق به فنجان کم کم عصبيصدا
تخم مرغ " گفتم . سبد مانده بودي پاك هنوز چند تا تخم مرغ تودیاز ع .زی مي افتاد به سبد روشممچ

 .وسبد را تعارف کردم ".یلی امي برادی ببریرنگ

  دست چرخاند وگفتي از تخم مرغ ها را برداشت تویکی .کنار فنجان  قاشق را گذاشتباالخره
 نی از ایلیام". سبدي تخم مرغ را برگرداند تو"_ با بچه هایعنی.نه.بله " گفتم "د؟یگ کردخودتان رن"
 يزیمآ نی انگار حرف توه". دوست دارندی بچه ها تخم مرغ رنگیول" گفتم".دی ای خوشش نمزهایچ
اخالق  .ستیبچه ن _ ی زند ولی ازش سر مبی عجي کارهایگاه .ستی بچه نیلیام" باشد گفتدهیشن

جمله  .افتاد به حرف زدن   را خورد وي حرف نزنم چاگری گرفتم دمی تا تصم ".خودش را داردخاص 
 "خانه ام در کلکته" ای " کردمی مین سال که لندن زندگآ" ای " که بودمسیپار"  باانی در میکیها را 
خود  کردن از فیتعر . دهدی پز مسیلآ دانم چرا حس نکردم مثل ی حال نمنیبا ا . کردی معشرو

راه افتاد  .م تشکر کرد "زیمآ محبت ییرایپذ"ناگهان از جا بلند شد از.  خواهرم بودیتخصص اصل
شما وشوهرتان با  . کنندی ميبچه ها با هم باز.پنجشنبه شب شام منتظرتان هستم" گفت طرف در و

 . نهای می داري پنجشنبه شب برنامه ادی نپرسی حت".دی شویل اشنا میپسرم ام
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لطفا  . دفعه ستنیخر آ ونیاول" . تکرار کردسی چند روزه را جلو مادر و اليمام غرولندها ترتوشآ

 يری حصفی از کسیلآ ". زنمیکراوات هم نم . حوصله ندارمچی که هيندازی راه نيمعاشرت باز
 دهان يشکالت را انداخت تو .ورش را باز کرددزرورق   در اورد ویبزرگش شکالت چهار گوش

حتما از هند   انگشتر زمرد بود؟نینگ"  اشپزخانه و با لپ باد کرده گفتزی مي کرد روتزرورق را پر
 ".ي حد معاشرت نگه داردیبه نظر من هم با ".ستادیا صدا پس زد و  را با سر وی مادر صندل".وردهآ

  گفتسیلآ ". خوشنام نبودچی جلفا هي زن تونیا" . سطل زبالهيزرورق را برداشت برد انداخت تو
حتما از ذهن مادر هم  .دیمادر به هم رس  من وي نگاه ها"د به پسرش چه مربوط؟. نبومن خوشناز"

لباس قرمز راپونزل ". اشپزخانه ي تودی دونهیرسآ ". شددای پي مرد مجرديکله  باز سر و" گذشت که
 نشود ادیپ" .دی کوبنیپا زم " .ي که تو دوخته بودي دارنیهمان لباس چ" .رو کرد به مادر ".ستین

. رمنآ به کمر زل زد به ددست ز ".میی ای هم نمنهیرمآ من و دیایراپونزل ن .دی ای نمیمهمانراپونزل 
 زنگ و رورفته ی بود با شلوار لدهی نقش کله قوچ را پوشراهنیپ . حاضر بودشی ساعت پکیرمن از آ
 ال را اول با دستمشی هاکفش ".نه"داد کرده بود   وغی دور و جندازمی که چند بار خواسته بودم بيا

ب آ دستمال مخصوص کفش پاك کردن و اب اشپزخانه و تف و بعد که سرش داد زده بودم يریگردگ
 گفتم . کرده بودزیتم

رمن آ. رمنآ به میهمه زل زده بود ". ماند خانهیرمن هم مآ نشود دایلباس راپونزل پ .ستی ني فکربد
بعد شل و ول چند قدم  . نهای ادامه دهد طنتیمردد که به شانگار  .نهیاول به من نگاه کرد بعد به ارس

 . کردیمحکم پوف نهیرس آ.وردآ را باز کرد و لباس عروسک را در شخوانی پي روي چایبرداشت قوط
رمن بزنند آ ي کارنیری شدیی در تاسیل آ دانستم االن است مادر ویم. رونی بدیلباس را چنگ زد و دو

برو اتاق خواب ما " گفتم . کندی ام تره هم خرد نمي سرزنش بعدي برا پسرمجهی خنده که در نتریز
رمن آ صدا به یب ". زنمیگفتم کراوات نم" .رتوش بند کفش را بست آ"پدرت کراواتش را جا گذاشته.
 نی رفته با ایبچه ام به ک .قربان قد و باالت"  مادر گفترونیرمن پا گذاشت بآ تا ".برو"شاره کردم کها

 " پسرش چکاره ست؟یگفت".رتوش آبعد رو کرد به  ".به خاله اش ".دی خندسی ال"؟یکهمه با نم
 ".م م م .ساتیاسمهندس ت".سیلآ دهان ي شکالت رفت تونی دومساتیندس تاسرتوش که گفت مهآ
 کشمش شروع کرد به شکالت یباز مثل نخودچ" مد کهآداد مادر در  . هرهي شد به گلدان رورهیخ و

 که ي خواهرم به مردی متعجب که از ک . برداشتمزی مي زرورق شکالت را من از رو بارنی ا".خوردن
 رفت سر موضوع همادر دوبار . دهدی نشان منترستیقبال ازدواج کرده و بچه هم دارد به قول خودش ا



 شی را که چند روز پیی دلم گفتم کاش نخواهد ماجرايتو . در جلفاانیمونیخوشنام نبودن خانم س
 که مال پاك کردن کف یبا دستمال . کردیرتوش داشت کفش پاك مآ.  کندفیته دوباره تعر گفمیبرا

 ی چه ملفا که مردم جنیا" دستمال را گرفت و گفت .دستمال کفش را دادم دستش .اشپزخانه بود
 دست سیلآ ". ندارمي و معاشرت اجباري بازهی همسايحوصله  .ستی مهم نندی گوی چه مایگفتند 

 ي نهیآدر . وردآدامس در آ فشیاز ک ". هند معروفنديزمردها" .گاهش هنوز به گلدان بود چانه نریز
 دامن ست؟ی نباز يادی اش زقهی نمیستآ یدودل که لباس ب.  بار به خودم نگاه کردم نیخرآ يراهرو برا
 یالکاش ش .میما رفت" .مادر بر اندازم کرد .مادر رفتند طرف در  وسیل آست؟ی تنگ نيادیلباسم ز

 دامس را باد کرد وترکاندآ سیلآ "رتوش برساندتان؟آ دیاهو خیم" گفتم". شانهي روی انداختی ميزیچ
 ارتوش نگاه به "__رمی حکمم را که بگی ولستیماه راهمان دور ن چهار پنج فعال تا.می زنینه قدم م"

 دی بازمیاهر عز شوهر خورمیحکمم را که بگ ". رفتی داشت با گره کراوات ور منهیآد که جلو کر
از " . و رو کرد به مندیغش غش خند ". مدلش ما را برساند خانهنیخرآ نیزحمت بکشد با ماش

 بچه حافظخدا . زندیدر ضمن لباست به تنت لق م.خداحافظ . رفتادهی شود پی نمه کمیبوارده تا بر
  .دمی کشيدر را پشت سرشان بستم و نفس بلند ".ها
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