
 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1  

 

 

 چراغ ها را من خاموش میکنم نام کتاب :

 زویا پیرزادنويسنده: 

 » رمان سرا «

 

 

 /http://forum.98ia.comمنبع:

http://forum.98ia.com/


 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

2  

 

 

 چراغ ها را من خاموش می کنم

 

 نویسنده:زویا پیرزاد

 

 فصل اول

 

صدای ترمز اتوبوس مدرسه امد.بعد قیژ در فلزی حیاط وصدای دویدن روی راه باریکه ی وسط چمن. الزم نبود به 

داد  و ساعت دیواری اشپزخانه نگاه کنم.چهارو ربع بعد از ظهر بود.در خانه که باز شد دست کشیدم به پیشبندم

جعبه ی دستمال کاغذی را سراندم وسط "روپوش دراوردن.دست و رو شستن.کیف پرت نمی کنیم وسط راهرو"زدم

ته سالم.نگف "میز و چرخیدم طرف یخچال شیر در بیاورم که دیدم چهار نفر دم در در اشپزخانه ایستاده اند . گفتم

خدا را شکر کردم فقط یک مهمان "تتان حاضر شدهبودید مهمان دارید تا لباس روپوش عوض کنید عصرانه ی دوس

اوردهاند وبه دخترکی نگاه کردم که بین ارمینه وارسین این پا وان پا می شد. از دو قلو ها قد بلندتر بود و وسط دو 

صورت سرخ وسفید و گوشتالو.رنگ پریده والغر به نظر می امد.ارمن چند قدم عقب تر ایستاده بود. ادامس می 

ه موهای بلند دخترک نگاه می کرد. پیراهن سفیدش از شلوار زده بود بیرون .سه دگمه ی باال باز بود.البد جوید و ب

طبق معمول با یکی دست به یقه شده بود.بشقاب ولیوان چهارم را گذاشتم روی میز و با خودم گفتم امیدوارم باز 

با امیلی توی اتوبوس اشنا "ی دخترک.احضار نشوم مدرسه.ارمینه نک پا بلند شد ودست گذاشت روی شانه 

رول دیگری از جانانی در اوردم. چطور متوجه اسباب "4تازه امدهاند جی"ارسینه دست کشید به موهای امیلی"شدیم

دیروز اسباب کشی "خانه ی روبه روی ما بود ان طرف خیابان.ارسینه پرید وسط فکرم. 4کشی نشده بودم؟جی

بعد دوتایی چرخیدند طرف دخترک.لبه ی جیب روپوش "قط که مها باشگاه بودیمهمان و"ارمینه ادامه داد"کردند

ندیده می دانستم لبه ی جیب ارسینه "خانه ی سوفی بود 4قبال جی"ارمینه برای خدا می داند چندمین بار شکافته بود 

ارسینه "_بای سوفیعمو گارنیک.با"بندینک یقه ی سفید ارمینه باز بود ."هم شکافته .مامان سوفی خاله نیناست.

 می میریم از دستش"ارمینه تند سر تکان داد"وای که چه قدر بامزه ست.نه ارمینه؟"بندینک یقه ی خود را باز کرد 

یقه ی هر دو را باز کردم وبه دخترک نگاه کردم که خیلی هم حواسش به دو قلو ها نبود.دست "بس که می خندیم 

ر چشمی دور وبر را نگاه می کرد.لب هایش صورتی پر رنگ بود. انگار ها را از پشت به هم قالب کرده بود و زی

شستن.بیرون کگه رفتند ور بد بین ذهنم -رو -و-ماتیک زده باشد .رول چهارم را از وسط قاچ کردم و گفتم دست

مثل همیشه پیله کرد .دخترک با ان دقت به چی نگاه می کرد؟مبادا جایی کثیف باشد؟نکد اشپزخانه به چشمش 

زشت یا عجیب امده ؟ور خوش بین به دادم رسید.اشپزخانه ات شاید زیادی شلوغ باشد اما هیچ وقت کثیف 

 نیست.در صمن نظر یک دختر بچه نباید برای ادم مهم باشد .

 

پنیر مالیدم روی کره گذاشتم توی بشقاب چهارم و نگاهم را دور گرداندم .به گل های خشک کرده و کوزه های گلی 

قفسه ها نگاه کردم.به حلقه های فلفل قرمز وسیر که اویزان کرده بودم به دیوار. ور خوش بین دلداری می باالی 

داد.همه ی این ها و کلی چیز های دیگر که توی اشپزخانه ی دیگران نیست و توی اشپزخانه ی خودت هست برای 
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د اشپزخانه ی کالریس عین کلبه ی خودت زیل=باست و حتی اگر ماد رو خواهر و دوست واشنا بخندند وبگوین

جادوگر فصه ی هنزل وگرتل شده. نباید به خاطر حرف دیگران سلیقه ات را عوض کنی و نباید از حرف مردم دلگیر 

 چشمم افتاد به گلدان روی هره ی پنجره. باید خاکش را عوض می کردم._شوی ونباید

 

خانه برگشت.موها را خیس کرده بود وخوبانده بود روی ارمن با دست و روی شسته زودتر از دخترها به اشپز  

سر.طره های جلو را ریخته بود روی پیشانی.پیراهن سیاه محبوبش را پوشیده بود که روی سینه نقش کله ی قوچی 

داشت با شاخ های خیلی بلند.انگار تذکره های هر روزه کم کم اثر می کرد و پسر پانزده ساله ام یاد می گرفت تمیز 

 رتب باشد.کاش مادرم بود و می دید.و م

 

 "کاش نانی بود و میدید."شیر ریختم توی لیوان وگفتم 

 

 "چی می دید؟"لیوان را برداشت  

 

که نوه اش فقط برای باشگاه ومهمانی نیست که مو شانه "رو به رویش نشستم دست زدم زیر چانه ونگاهش کردم. 

تا دست دراز کردم گونه اش را "ش کن شده و توی خانه هم مرتب ست.می کند و لباس تمیز می پوشد.که حرف گو

دستم لحظه ای تو ی هوا ماند.بعد از روی میز نمکدان "نکن!موهام خراب شد."نوازش کنم.تند سرش را عقب کشید 

 را برداشتم که الزم نداشتم.

 

 ارسینه و ارمینه ذست های امیلی راگرفته بودند می کشیدند. 

 

 "الت نکش.بیا!بیا خج" 

 

شت ارمن از پ"بیا تو امیلی."امیلی به من نگاه کرد.چشم های درشتش مثل دو تیله ی سیاه و براق بود.لبخند زدم. 

 میز بلند شد و صندلی برای امیلی عقب کشید .ماتم برد. این کار جزو تذکره های هر روزه نبود.

 

 دند.ارمینه وارسینه طبق معمول یکی در میان حرف می ز 

 

 "امیلی با مادربزرگ وپدرش امده ابادان" 

 

 "کاش موهای ما هم مثل مو های امیلی صاف بود." 

 

 "امیلی از ما سه سال بزرگ ترست" 

 

 "امیلی قبال مسجد سلیمان مدرسه می رفته." 

 

 "لندن هم مدرسه رفته." 

 

 "ککلته هم مدرسه رفته." 
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 "ه خنگ خدا .کلکتهارمن زد زیر خنده ککلته ن" 

 

 دو قلوها به روی خودشان نیاوردند. 

 

 "ماما ببین دست های امیلی چه سفیده." 

 

 "عین دست های راپونزل." 

 

ارمن که زیر چشمی به امیلی نگاه می کرد دوباره زد زیر خنده و دو قلو ها این بار براق شدند.قبل از اینکه بگو مگو  

 "پونزل عروسک ارسینه ست.را"سر بگیرد توضیح دادم

 

 اخرین جرعه ی شیر را خورد و لیوان خالی را گرفت طرفم."خودمان توی اتوبوس گفتیم."ارمینه گفت 

 

 "که یک کوچولو راپونزل را ببیند و زودی بر گردد.شیر لطفا"ارمینه گفت 

 

 "با دهن پر حرف نمی زنیم."برای ارمینه شیر ریختم و به ارسینه گفتم 

 

 _"وگرنه امیلی بی اجازه خانهی کسی"ارمینه جرعه ای شیر خورد  

 

 _"مادر بزرگ دعواش"ارسینه گفت 

 

 وزل زدند به امیلی.دور لب ارمینه سفید شده بود."وااای!"دوتایی با هم داد زدند 

 

به مادر "رف ذخترک.بعد چرخیدم ط"دور دهن."از جعله ی کلینکس دستمالی بیرون کشیدم.دادم به ارسینه و گفتم 

 که زنگ زدند._"بزرگ خبر دادی که

 

 امیلی از جا پرید. 

 

 وسط راه رو بودم که دوباره زنگ زدند. از روی کیف های ولو روی زمین رد شدم و در را باز کردم. 

 

واه ش کدر ارتفاعی که منتظر بودم کسی را ببینم هیچ کس را ندیدم .سرم را خیلی پایین بردم تادیدمش قد 

بود.خیلی کوتاه.تقریبا تا ارنجم.لباس روپوش مانند گلداری پوشیده بود و شال بافتنی سیاهی بسته بود دور 

امیلی "کمر.گردنبند مروارید سه رجی به گردن داشت.قورباغه ای توی چمن صدا کرد و زن قد کوتاه تقریبا فریاد زد

 "کجاست؟

 

 "وش نمی کنند.از دست بچه ها.هیچ وقت حرف گ"هول شدم. 

 

 "اینجا نیست؟"گردنبندش را چنگ زد . 
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 "اینجاست!همین االن فهمیدم بی خبر امده.حتما نگران شدید."برگشت برود که گفتم 

 

 "بچه ی بی فکر."گردنبند را ول کردو چشم ها را بست. 

 

 "حق دارید.من هم بودم نگران می شدم. بفرمایید تو."گفتم  

 

از کرد.سر باال گرفت و انگار تازه متوجه ام شده باشد زل زد به صورتم.بعدند دست کسید به موها که چشم ها را ب 

 پشت سر جمع بود.

 

 مو ها یکدست سفید بود."ببخشید بچه ی احمق حواسم را پرت کرد." 

 

 "المیرا سیمونیان هستم.مادر بزرگ امیلی."دستش را جلو اورد. 

 

باره قور کرد و این بار قورباغه ی دیگری با قور بلند تری جواب داد.دستپاچه شدم.دلیلش شاید قورباغه ی ناپیدا دو  

کوتاهی قد مادربزرگ امیلی بود یا گردنبند مروارید در ساعت چهار بعد از ظهر یا شال پشمی در ان هوای گرم یا 

ندگی در ابادان نه به قیافه هایشان لحن خیلی رسمی.شاید هم صدای قورباغه ها لعنتی که بعد از این همه سال ز

م هم چرا خود"ایوازیان._کالریس هستم"عادت کرده بودم نه به صدایشان.دستم را کشیدم به پیشبند وبردم جلو 

 مثل این موجود کوتاه حرف می زدم؟

 

زیان های از ایوا"دستم رت چنان محکم فشرد که حلقه ی ازدواجم انگشتم را درد اورد.چشم هایم را ریز کرد. 

چروک های دور چشم ها یک اندازه ویک شکل بودند .انگار کسی با دقت هاشور زده بود.مادرم می "جلفا؟

 "چرا مثل همه ی زن ها حلقه ات را دست چپ نمی کنی؟"گفت

 

ن.می اایواریان فامیل شوهرم ست.از ایوازیان های تبریز . مادرم اصفهان به دنیا امده.ارشالوس وسکانی"توضیح دادم  

 "پس مردم از کجا بفهمند کالریس خانم شبیه بقیه ی زن ها نیست؟"خواهرم پوزخند می زد "شناسید؟

 

 "اگر لقبشان را بدانم شاید بشناسم.خیلی سال جلفا نبودم."باز دست کشید به مو ها 

 

وش جنسی نبود.به پدر من من کردم.لقب هایی که ار منی های جلفا ی اصفهان به همدیگر میدادند خیلی از سر خ 

 بزرگ مادرم می گفتند میساک دهن لق که البته خوش نداشتم همه بدانند.

 

لطفا امیلی "همسایه ی قد کوتاهم خوشبختانه خیلی هم منتظر جواب نبود.انگار حوصله اش سر رفته باشد پا به پا شد.

 "را صدا کنید.خیلی کار دارم.

 

 ".با بچه ها عصرانه می خورد.بفرمایید تو"از جلو در کنار رفتم 

 

 "عصرانه؟"دوباره گردنبند مروارید را چنگ زد 
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 چرا توضیح می دادم؟"ساندویچ کره پنیر با شیر."این بار هیچ قورباغه ای صدا نکرد ولی باز دستپاچه شدم. 

 

اید گرم باشد.با دو پنیر دوست ندارد.شیرش هم حتما ب"نگاهش را پایین اورد وزل زد به صلیب کوچک گردنم. 

 دوباره داشت فریاد می زد."قاشق چایخوری عسل.

 

حس کردم به بیماری داروی اشتباه دادهام.قبل از اینکه حرفی بزنم امد تو.از روی کیف های ولو شده سه بار پرید و  

 خودش را رساند به اشپزخانه .کیف ها را با لگد پس زدم و دنبالش رفتم. 

 

ود به دیوار.فشار بدن ظریفش داشت سیاه قلم سایات نوا را پاره می کرد.نیم رخ شاعر رو به امیلی امیلی چسبیده ب 

صدایش می کند.حتما شبیه امیلی بوده.مادربزرگ این "گزل"بود.از ذهنم گذشت معشوقه ی سیات نوا که در شعرها 

 "هر راه می افتادم؟اگر از پنجره ندیده بودم امدی اینجا باز باید دور ش"بار واقا فریاد زذ

 

دوقلوها با دهان باز نگاهش می کردند و ارمن چنان خیره شده بود به زن کوتاه که مطمهن بودم االن می زند زیر  

امیلی .چرا نگفتی پنیر و شیر سرد دوست "خنده .برای اینکه حواس ارمن را پرت کنم و حرفی هم زده باشم گفتم 

 "_بچه ها با هم که باشند"لیوان خالی امیلی.معذب به مادر بزرگ نگاه کردم نگاه همه زفت روی بشقاب و"نداری؟

 

 ودخترک مثل خرگوشی که دنبالش کرده باشند از اشپزخانه بیرون دوید. "راه بیفت!"بی توجه رو به امیلی غرید 

 

چمن.نزذیک تکه ای از در خانه را بستم و از این طرف پشت دری تور نگاهشان کردم. اخذه ی راه باریکه ی وسط  

باغچه که گل نمره یی کاشته بودیم. مادر بزرگ ذست بلند کرد و نوه پس گردنی محکمی خورد.چین های پشت 

دری را مرتب کردم.از راهرو گذشتم و فکر کردم کاش بچه ها کتک خوردن ئوستشان را از پنجره ی اشپزخانه ندید 

 باشند.

 

نفری زدند  سه"راه بیفت!"روی صندلی وشکم داده بود جلو. رو به ارسینه فریاد زد توی اشپزخانه ارمینه ایستاده بود 

زیر خنده. هر چه سعی کردم نخندم نشد.خیلی کوتاه تر از خانم سیمونیان نبود و ادا در اوردنش مثل همیشه شاه کار 

 بود.

 

 

 

 فصل دوم

 

بویی که ادم را خواب الود می کرد . ارتوش می گفت  توی اتاق خواب دوقلوها بوی همیشگی می امد. بویی شیرین .

 . اتاق ارمن خیلی سال بود بوی دمی بچه نمی داد . "بوی دمیِ بچه "

 

خرس پشمالوی ارمینه را که خدا می داند چرا اسمش ایشی بود و شب ها تا بغل نمی گرفت نمی خوابید و یک شب  

بردم گذاشتم بغلش . دست و پای دراز و الغر راپونزل موبور را که  در میان گم می شد زیر در پوش پیانو پیدا کردم
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هم اسم قهرمان قصه ی شاهزاده خانم موطالیی بود صاف کردم دادم به ارسینه . داشتم می رفتم پرده را بکشم که 

فتم گ "قصه قصه "روی فرش پایم به چیزی خورد . خم شدم یویوی چوبی را برداشتم و به دوقلوها که یم گفتند 

خسته ام و حوصله ی قصه گفتن ندارم . گفتم در عوض می توانند از حیاط گل بچینند برای خانم مانیا معلو محبوبشان 

ببرند . یه شرطی که باقی گل ها را لگد نکنند . یو یو را گذاشتم توی قفسه اسباب بازی ها پرده ها را کشیدم . شب 

 ه ورق می زد . بخیر گفتم و رفتم اتاق ارمن . توی تخت مجل

 

شلوار سرمه یی و پیراهن سفید مدرسه را زا روی زمین برداشتم اویزان کردم توی گنجه . تا امدم میز تحریر را  

مرتب کنم اخم کرد . نشستم لبه ی تخت و به عکس بزرگ و رنگی الن دلون و رمی اشنایدر نگاه کردم کا با پونز 

ستعلیق درشت نوشته شده بود . نامزدهای جاودان . هدیه ی نوروزی تهران زده بود به دیوار . پایین عکس با خط ن

مصور. چشم های رمی اشنایدر کمرنگ و نگاه و لبخندش سرد بود . دلم می خواست دست دراز کنم و موهای الن 

بعد برای افتادم و با خودم لبخند زدم .  "موهام خراب شد "دلون را که داشت می رفت توی چشم ها پس بزنم . یاد 

هزارمین بار توی گوش ارمن خوندم که پنهان کردن اسباب بازی های دوقلوها اصال کار با مزه ای نیست و در ضمن 

 خیلی خب"ان قدر گفتم تا ملحفه را کشید روی سرش و گفت  "خنگ خدا  "جلو مردم نباید به خواهرش بگوید 

 ".خیلی خب خیلی خب 

 

دوباره رفتم سراغشان .چار زانو نشسته بودند روی تخت . با "مااااا.مااااا!"وها صدا کردندتا در اتاق ارمن را بستم دوقل 

 پیژامه های چارخانه ی زرد و قرمز که چند هفته پیش از بازار کویتی ها خریده بودم .

 

تمام ایشی را گرفت جلوی صورت . ارسینه جمله خواهرش را  "چرا مادر بزرگ امیلی ـــــــ "ارمینه گفت  

 "قدش این قدر کوتا ه ست ؟"کرد

 

فردا شب . فردا شب فردا شب هر چه خواستید تعریف  "هر شب بهانه ای برای دیر خوابیدن پیدا می کردند گفتم  

 دستم روی کلید برق"پس اقال قصه بگو  ". ارمینه ایشی را زا جلوی صورت پایین اورد "می کنم . حاال زود زود الال 

 "سته ام؟ فردا شب نگفتم خ "بود 

 

 "خیلی خیلی کوچولو "سر ارمینه هم کج شد  "یک قصه کوچولو فقط "ارسینه سر کج کرد  

 

نگاهشان کردم توی تخت های یک شکل با مالفه ها و روبالشی ها و پیژامه های عین هم عکس برگردان همدیگر  

 "ان !اخ ج "دوتایی با هم گفتند  "وچولو خب ؟خیلی خیلی ک "بودند . مثل همیشه طاقت نیاوردم به شوخی گفتم 

 خزیدند زیر مالفه ها و هیجان زده منتظر ماندند.

 

یکی بود یکی نبود . دوتا خواهر بودند که همه چیزشان شبیه هم بودند چشم ابرو . دماغ و دهن کیف "شروع کردم  

وقلوها عاشق شنیدن قصه هایی بودند که از د "های مدرسه خوراکی زنگ های تفریح روزی این دو خواهر ــــــــــ

خودم می ساختم و قهرمان قصه خودشان بودند . هنوز داشتم اسمان ریسمان می بافتم که پلک هایشان سنگین شد . 

یکی برای  "ارمینه خواب الود گفت  "از اسمان سه تا سیب افتاد ـــــــ"پایان همیشگی قصه ها را تکرار کردم 
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ه تایی س "یکی هم برای ـــــــــــــ "بوسیدمشان و گفتم  "یکی برای شنونده  "با خمیازه ادامه داد ارسینه  "گوینده 

 "همه بچه های خوب دنیا  "با هم گفتیم 

 

چراغ را خاموش کردم و از اتاق بیرون امدم . توی راهرو گلدوزی روی میز تلفن را صاف کردم . حتما تا یکی دو  

از وظیفه ی قصه گویی هر شب معافم می کردند . مثل ارمن که خیلی سال بود توقع قصه سال دیگر دوقلوها هم 

در  "چه کارهایی ؟"نداشت . فکر کردم وقت می کنم به کارهایی که دوست دارم برسم . وّرِ ایرادگیر ذهنم پرسید 

 و دلم گرفت . "نمی دانم  "اتاق نشیمن را باز کردم و جواب دادم 

 

م مستندی نشان می داد از پاالیشگاه . ارتوش توی راحتی سه نفره پادراز کرده بود روی میز جلو تلویزیون فیل 

راحتی و روزنامه می خواند . کنارش نشستم و چند دقیقه لوله ها و دکل ها و کارگرهای کاله ایمنی به سر را تماشا 

برداشتم و گفتم : تماشا نمی کنی ؟محل  کردم . روزنامه ورق خورد و صفحه ی خوانده شده افتاد زمین . خم شدم

 "کارت را نشان می دهند 

 

عنوان های درشت خبرهای روزنامه را خواندم . بازدید  "محل کارم را خودم صبح تا غروب می بینم  "زیر لب گفت  

ارگری در قریب الوقوع سفیر اتحاد جماهیر شوروی از ابادان . انتخاب مجلس و لوایح ششگانه .ساخت خانه های ک

پیروز اباد . افتتاح استخر جدید در محله ی سه گوش بریم .صفحه را تا کردم چه جیز این خبرهای کسالت بار برای 

ان یاد دور "اوال مربوط به کارش است . ثانیا از اول می دانستی  "ارتوش جالب بود ؟ ور ایرادگیر حی و حاضر گفت 

وُ کس  "اصرار ارتوش به جلسه های انجمن ایران و شوروی یا به قول همه  نامزدی مان افتادم در تهران . چند بار به

 رفته بودم و هر بار حوصله ام سر رفته بود. "

 

پاشدم تلویزیون را خاموش کردم رفتم کنار پنجره ایستادم . به شمشادها نگاه کردم که زیر نور ماه صاف . منظم و  

مرتضی مرتبشان کرده بود . چمن حیاط را که زد برایش شربت البالو  یکدست حیاط را دور می زدند. روز قبل اقا

بردم . تشکر کرد و بعد نالید که شش ماه از موعد قانونی ترفیعش گذشته و کارگزینی شرکت نفت هنوز حکمش را 

رو  رهرچی نباشه اقای مهندس سینیوره حرف ما کارگرها که د "نداده . خواهش کرد به ارتوش بگویم سفارش بکند 

 شگرید که هاکوپیان اقای ؟ گیره نمی بریم ی تو خونه مهندس چرا" همیشگی سوال به رسید نوبت بعد "نداره 

 تا هگرفت اشنا و دوست و خواهرم مادرو از – دادم می همه به بود سالها که را توضیحی " گرفته خونه بریم تر پایین

د و محله با محله فرقی ندارد و ما در این خانه راحتیم و ندار پایین و باال رتبه کردم تکرار– مرتضی اقا خود

ـــــــــــــــو اقا مرتضی مثل هر بار فقط گوش کرد سر تکان داد و پره های قیچی باغبانی را کشید به شلوار کار گل 

یادم  عدوگشادش . دست کشیدم به پرده های پنجره و سعی کردم یادم بیاید اخرین بار کی پرده ها راشسته ام . ب

 "اقا مرتضی خواهش کرد ـــــــــ "امد که به ارتوش بگویم 

 

ا سینیور را مثل همیشه ب "حق دارد خیلی بیشتر از خیلی از سینیورهای شرکت زحمت می کشد "روزنامه ورق خورد  

 غیظ و تمسخر ادا کرد .
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ره و سر برگرداندم طرف پنج "گزینی تلفن کنم یادم بیندازد فردا به خانم نور الهی بگویم یادم بیندازد به کار  " 

 خانم نور اللهی منشی ارتوش بود .  "اقای ما نوکری داشت نوکر او چاکری داشت  "توی دلم گفتم 

 

روشن شد . از ان فاصله درست نمی دیدم اما چون خانه های بوارده ی  4ان طرف خیابان چراغ یکی از اتاقهای جی  

رفته بودم . ان وقت  4ند می دانستم اتاق نشیمن است .غیر از شباهت خانه ها بارها به جی شمالی همه شبیه هم بود

بودند . ارتوش از گارنیک زیاد خوشش نمی امد که زیاد عجیب نبود  4ها که نینا و شوهرش گارنیک ساکن جی 

 ا دامادش همعقیده بود .چون ارتو شتقریبا از هیچ کس خوشش نمی امد . عجیب این بود که در این مورد مادرم ب

 

اکسیون حزب داشن "اولین بار ارتوش و گارنیک دو ساعتی بحث سیاسی کردند . بعد از رفتن گارنیک ارتوش گفت  

مادر  "یک وقتی پیشرو بود حاال زمانه برگشته چرا گارنیک هنوز سنگ داشناک ها را به سینه می زند .نم یفهمم 

پدر و عموی گارنیک توی جلفا به لودگی معروف بودند به عموش می گفتند من یکی خیلی خوب می فهمم  "گفت 

ارتوش اگر هم از این نتیجه گیری بی ربط تعجب کرد به روی خودش نیاورد . بعد از رفتن مادر  "ارشاک هِر هِرو

. مادر  دتوضیح دادم که خیلی سال پیش پدرم دوستی داشت که عضو حزی داشناکسیون بود و شوخ و بذله گو هم بو

 از این دوست پدر خوشش نمی امد که عجیب نبود چون مادر از هیچ کدام از دوستان پدر خوشش نمی امد .

 

بودند بعضی صبح ها یا من می رفتم  4نگاه کردم تا شش ماه پیش که نینا و گارنیک هنوز در جی  4به پنجره جی  

پ می زدیم . کسی امد جلو پنجره ایستاد فقط سایه ای می پیش نینا یا نینا می امد پیش من . قهوه می خوردیم و گ

دیدم ولی از بلندی قد حدس زدم امیلی نیست . مادر بزرگش هم که حتما نبود پس البد پدرش بود . یاد شبی افتادم 

مدام سوسیس و کالباس و "که در همین اتاق مهمان بودیم و نینا بقول خودش شام حاضری چیده بود مادر که گفت 

غذای خوب و بد یعنی چی خانم وسکانیان ؟روی "گارنیک خندید  "اشغال خوردن باری سالمتی خوب نیست  ات

خوش و نیت پاک و بس !زن من نان و پنیر را هم طوری به خورد ما می دهد که خیال می کنیم چلو کباب می خوریم 

ید و دست انداخت دور شانه های گوشتالوی قاه قاه خند". نیت که پاک بود و لب خندان ویتامین هم به بدن می رسد 

 "الکی خوش ها !خدا در و تخته را خوب جور کرده  "نینا که از خنده ریسه می رفت مادر اخم کرد و روز بعد گفت 

 

 می زده هیجان که هایی وقت –برای من هیچ مهم نبود گارنیک هواخواه ملی گراهای ارمنی باشد و به قول ارتوش  

 این هم مهم نبود که نینا شلخته "ی کند صالح ارمنی ها هم مثل همهی دنیا پیوستن به جبها خلق ست نم درک" – شد

است . و به قول مادر توی خانه اش شتر با بارش گم می شود . مهم این بود که نینا و گارنیک همیشه با هم خوب و 

قت قهوه خوردن حرف بحث ارتوش و خوش بودند و هیچ وقت ندیده بودم از هم دلخور باشند . یک بار که و

از من می شنوی جفتشان مزخرف می گویند .ولی من همیشه به گارنیک می گویم عزیزم  "گارنیک شد نینا گفت 

غش غش خندید جرعه ای قهوه خورد و "حق با توست . تو هم باید به ارتوش بگویی عزیزم البته که حق با توست 

ه چارچوب تکیه دادم ب "ر می کنند اگر از سیاست حرف نزنند مردِ مرد نیستند مردها فک"تکیه داد به پشتی صندلی .

 4پنجره و فکر کردم دلم برای خنده های نینا تنگ شده . فردا تلفن می کنم حالش را بپرسم . چراغ نشیمن جی 

مه هم خاموش شد. یاد عصر افتادم و صورت هراسان و ظریف امیلی امد جلو چشمم .دخترک تمام مدت یک کل

 "م م م "روزنامه خش خش کرد  "جای نینا و گارنیک همسایه های جدید امدند "حرف نزده بود. رو به پنجره گفتم 
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فکر کردم بروم چمن و باغچه را اب بدهم . بعد یادم امد چراغ های حیاط روشن نمی شوند . از ترس پاگذاشتن  

ت شرکت تلفن می کردم کسی را بفرستند برای تعمیر چراغ روی قورباغه یا مارمولک منصرف شدم . باید به خدما

از "یان ؟امیل سیمون"روزنامه گفت  "سیمونیان می شناسی ؟"ها .پرده را کشیدم و دوباره رفتم کنار ارتوش نشستم . 

 "اسم کوچکش را نم یدانم "زیر یکی از تشکچه ها ی راحتی لنگه جوراب چرکی را بیرون کشیدم . مال ارمن بود 

از مسجد سلیمان منتقل شده قسمت ما . زنش مرده . با مادر و دخترش زندگی می کند . بعد از "وزنامه ورق خورد ر

 به روزنامه نگاه کردم منتظر که حرفش را ادامه بدهد . "گارنیک چشممان به این یکی روشن شد 

 

نشستم . چند لحظه به صدای  خبری که نشد لنگه جوراب به دست رفتم توی راحتی چرم سبز . کنار پنجره 

یکنواخت کولرها گوش دادم بعد از قفسه ی بغل پنجره کتابی در اوردم که روز قبل اقای داوتیان صاحب کتابفروشی 

اراکس از تهران فرستاده بود . از نوشته های ساردو بود . مثل همه ی کتابهایی که از ارمنستان می رسید روی جلد 

دی با ریش بزی و شنل سیاه پشت کرده بود به زنی که رو یزمین زانو زده بود . لنگه بدرنگ و بدچاپی داشت . مر

جوراب توی دستم مزاحم بود گذاشتم توی جیب پیش بندم .دستم با جوراب توی جیب بی حرکت ماند . یاد روزی 

ی خیلی خانه ببندند یعنمتنفرم از زن هایی که خیال می کنند صبح تا شب پیشبند  "افتادم که به مادر و الیس گفتم 

به خیال خودم داشتم له هر دو کنایه میزدم .  "دارند . ادم باید اول از همه برای خودش مرتب و خوش لباس باشد 

مادر با این که سال ها از مرگ پدرم می گذشت هنوز سیاه می پوشید و مو رنگ نمی کرد و خواهرم در شلختگی و 

 "که پس این طور ؟ که پس ادم هر کاری را باید برای خودش بکند ؟ "و باال داد ریخت و پاش لنگه نداشت . مادر ابر

پس چرا وقت هایی که ارتوش حواسش نیست لباس نو پوشیدی یا سلمانی رفتی یا سر میز گل  "پوز خند زد 

 منظمیحاال تو که همیشه مرتب و "الیس پوزخند زد  "گذاشتی لب ور می چینی ؟دروغ می گم بگو دروغ می گی .

 "نمی دانم  "به خودم جواب دادم  "کجا را گرفتم ؟ "بعد از رفتن مادر و الیس از خودم پرسیدم  "کجا را گرفتی ؟

 

دستم را از توی جیب پیشبند در اوردم و کتاب را گذاشتم توی قفسه . خسته بودم و حوصله ی خوندن نداشتم . ارتو  

چراغ ها را تو خاموش می کنی یا من "ش و قوس امد و خمسازه کشید . شروزنامه را انداخت روی میز و ایستاد . ک

روزنامه افتاد زمین . نگاهش کردم . از هفده سال پیش بیست کیلویی وزن اضافه کرده بوود . و موهای قبال  "؟

پرپشت و مجعدش حاال کم پشت بود و صاف . ریش بزی که به خاطرش الیس در غیاب صدایش می کرد پروفسور 

مثل ان وقت ها سیاه نبود . فکر کردم چقدر عوض شده . داشتم فکر می کردم حتما من هم عوض شده ام که گفت  "

 پرسیدم چراغ ها تو خاموش می کنی یا من"

 

روزنامه را از روی زمین برداشتم و ایستادم پیشبند را باز کردم . رفتم طرف در و چراغ  "من "با عجله گفتم  "ــ

 کردم . نشیمن را خاموش
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مادر اخرین جرعه ی قهوه را خورد وفنجان را برگرداند توی نعلبکی.چند لحظه چشم های ریزش را ریزتر و لب 

ل گفتی قدشخیلی کوتاه بود؟خوشگ"های باریکش را باریک تر کرد و خیره شد به روبه رو.یعنی دارد فکر می کند.

 "بود؟

 

 "سال دارد.07خوشگل ؟گفتم که دست کم "م توی بشقاب .تکه ای گاتای شور بریدم گذاشت

 

است.من هنوز جوراب ساقه کوتاه می 07خب که چی؟تازه اگر خودش باشد حتما باالی "چانه باال داد واخم کرد.

 _"پوشیدم که خانم با کاله های جورواجوذ لبه پهن

 

 "مادر.دماغ!"چشمم افتاد به دماغش.

 

 وه که می خورد لبه ی فنجان نک دماغ لک می انداخت.دماغ مادر دراز بود .قه

 

 "رج مروارید دور گردن سوار ماشین رو باز توی خیابان نظر جوالن می داد.0و "_تند دست کشید به دماغش

 

 "خودش رانندگی می کرد؟"پرسیدم

 

 "حاال هی بپر وسط حرفم.نخیر راننده داشت."براق شد

 

 م.کاش به اقا مرتضی گفته بودم خاک گلدان رل عوض کند.به گلدان روی هره نگاه کرد

 

 نگاهم به گل ها صورت خانم سیمونیان یادم امد.

 

.در عکس "دماغ کوچک وظریف_""اره حتما جوانی خوشگل بوده.گونه های برجسته.چشم های درشت سیاه و"

 .عروسی پدر ومادرم.توی قاب نقره ای روی پیانو.دماغ مادر هیچ دراز نبود
 

 "به به."مادر تکه ای گاتای شور گذاشت توی دهان وگفت

 

همراه کتاب هایی که اقای داوتیان از تهران می فرستاد همیشه چند تایی گاتای شور بود.یاد روزی افتادم که ارتوش 

رای ببرای کالریس نمی فرستد."تا فکر کنم چه بگویم.مادر گفت"از کجا می داند تو گتای شور دوست داری؟"گفت

من می فرستد.عید که تهران بودیم با کالریس رفتم کتابفروشی.لطف کرد قهوه اورد با گاتا.گفتم من که وقت 

سرخراندن ندارم چه برسد به کتاب خواندن ولی در عوض عاشق گاتای شورم.از ان به بعد هر وقت برای کالریس 

 صدای بلند خندید.ارتوش با تعجب به مادر نگاه کرد اینها را گفت و با"کتاب می فرستد برای من هم گاتا می فرستد.

ومن سر زیر انداختم.نمی دانم از خنده ی بلند مادر معذب شدم یا از اینکه زبانم نچرخید بگویم اقای داوتیان همیشه 

 قهوه مهمانم می کند و مدت هاست می داند گاتای شور دوست دارم.

 

 ب را جمع کرد خورد.مادر انگشت زبان زد وخرده گاتای توی بشقا

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1 2  

 

بعد از جعبه ی کلینکس دستمالی بیرون کشید روی میز چارتا کرد وفنجان قهوه را چند بار دمر گذاشت رویش و 

خودس ست.المیرا هاروتونیان.دختر "برداشت.لبه ی فنجان روی دستمال کاغذی طوق های قهوه یی انداخت.

که هندوستان تجارتخانه داشت.از پدرش کم ارث برده بود ثروت  هاروتونیان تاجر.با وارتان سیمونیان ازدواج کرد

 زدم زیر خنده. "شوهر هم اضافه شد.توی جلفا معروف بود به المیرا سرخور

 

بیخود نخند. بی دلیل که نیست.وقت به دنیا امدنش مادرش سر زا رفت.چند سال بعد پرستارش "مادر اخم کرد.

 "خودش را از پنجره پرت کرد توی باغ

 

شب "بعد نگاهش را دوخت به پنجره "صبر کن فال نگرفتم"خواستم فنجان قهوه را جمع کنم که دستم را پس زد:

عروسی پدرش مسموم شد وچند روز بعد مرد.گفتند از کیک عروسی بوده.ولی چرا فقط پدرش مرد؟همه از کیک 

 _"خورده بودند و

 

 _"د از کیک نبوده که مرده .شاید سکته کرده یاوباز ارمنی های جلفا ساز وک کردند.خب شای"گفتم

 

شوهر که کرد رفت هندوستان وچند "مادر فنجانم را گذاشت روی دستمال کاغذی و بردداشت گذاشت وبرداشت.

سال بعد با پسرش برگشت جلفا.شوهرش کشته شده بود.می گفتند کار یکی از نوکرهای هندی بوده.بعد چند سالی 

اروپا.دوباره که توی جلفا افتابی شد پسرش بزرگ شده بود.برای پسره دنبال زن می قیبش زد.گفتند رفته 

گشت.توی جلفا چو افتد مرض العالجی گرفته و گرنه چرا همان جاها زن نگرفت؟بعدها شنیدم پسره با یک دختر 

 "ارمنی تبریزی عروسی کرد.ارمنی های تبریز که این چیزها حالیشان نیست.

 

چند بار سر تکان داد "اه!"برداشت و خیره شد به نقش های در هم قهوه.چند بار گفت هوم جند بارفنجان خودش را 

 وفنجان مرا برداشت."مال من که کوفت هم توش نیست."و فنجان را گذاشت روی میز 

 

کنم  زدواجرا نشنید.روزی که گفته بودم می خواهم با ارتوش ا"ارمنی های تبریز"خدا را شکر کردم که ارتوشنبود و

ر اگر پا د"چی؟تبریزی از دماغ فیل افتاده؟"وتا گفتم داد زد"اولین سوال مادر این بود که از ارمنی های کجاست؟

میانی های پدر نبود که برایش فرق نمی کرد دامادش از ارمنی های جلفا باشد یا تبریز یا مریخ ازدواج ما راحت سر 

 نمی گرفت.

 

ی دست های استخوانی مادر.فنجان سفید با گل های ریز صورتی.پوست دست های مادر به فنجانخودم نگاه کردم تو

 "خب بعد چیشد؟"چروکیده بود یا رگ های برجسته کبود.پرسیدم

 

شنیدم چند سال بعد عروسش دیوانه شد و سر از نماگرد در اورد.مان جا مرد.نگاه کن!توی فنجانت "سر بلند کرد

 ادم دلم گرفت.یاد نماگرد افت"سرو افتاده.
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سرو یعنی تغییر و تحول.شاید باالخره مهندس تصمیم گرفت منت سر "مادر فنجان را گذاشت روی میز وایستاد

شرکت نفت بگذارد و یکی از خانه های بریم را قبول کند.زن عرب تو هم باالخره بریم نشین می شود وشماها توی 

 "این بوارده ی کوفتی می مانید که می مانید.

 

 "زن عرب من؟"شروع کردم به جمع کردن فنجان های قهوه

 

همین سیاه سوختهکه تا اقا مرتضی چمن وشمشاد می زند انگار مو "خرده های احتمالی گاتا را از دامن سیاهش تکاند.

 "اتش زده باشی سر می رسد و همه را کیسه می کند ومی برد.

 

 ما که حتما در محله ی عرب ها زندگی می کرد خنده ام گرفت.واز تصویر بریم نشین شدن یو"منظورت یوماست؟"

 

اره یوما.چه اسمی!صد بار گفتم توی خانه رتهش نده.خودت گفتی بچه ها می ترسند.حق هم دارند.با ان دندان های "

 "تا به تا و خالکوبی صورت.بدتر از من هم که سیاه پوش ست.

 

ن همیشه برای مرگ کسی عزادار بود.فنجان ها وبشقاب ها را راست می گفت.یوما همیشه سیاه پوش بود چو

هیچ هم نمیترسند.فقط یکبار ترسیدند چون ارمن گفته بود دیده یوما گنجشک زنده می "گذاشتم توی ظرفشویی.

 "خورد که بیخود گفت.

 

 "هیچ بعید نیست."مادر دسته ی کیف سیاهش را انداخت روی شانه.

 

دست می گرفت؟چند بار دسته ی کیف کنده شده بود ومادر دوخته بود؟چند بار در  چند سال بود این کیف را

 اگر می خواستم مثل زن های شتره شلخته مدام کیف"گفته بود"وقتش نشده کیف نو بخری؟"جوابمن که گفته بودم

ه از شرکت یسی کبارها بای مادر توضیح داده بودم مدرک زبان انگل"وکفش بخرم نه تو لیسانس می گرفتی .نه الیس.

نفت گرفتم اسمش لیسانس نیست و هر چند که الیس از انگلستان لیسانس سر پرستاری اتاق عمل گرفته خرج 

 تحصیلش را شرکت نفت داده.

 

 "گردگیری نکردی؟"توی راهرو مادر انگشت کشید روی میز تلفن .

 

نگاهم را باال بردم و زل زدم به صورتش و "بار33بار.امروز 61بار.دیروز 8چرا.پریروز "نگاهم را به کیف سیاه گفتم

بار هم 67توی این شهر وامانده روزی "ودست گذاشت روی دستگیره در."لوس نشو."شکلک در اوردم.گفت

 می"حتما تعجب را در نگاهم دید چون زود گفت "گردگیری کنی بس نیست.می روم استور.شکالت تازه اورده.

الیس "دی کشید دستگیره در را ول کرد وشروع کرد به مرتب کردن پشت دری .نفس بلن_"دانم.به من بگو خر.ولی

تو را به روح پدر قسم "بعد یکهو دست از پشت دری برداشت وچرخید طرفم._"حالش خوش نیست.می دانی که

 مگفتم چیزی الزم ندارم و خواهش کرد"حواست باشد حرفی نزنی باز دعوا راه بیفتد.از استور چیزی الزم نداری؟

 "لطفا برای بچه ها شکالت نخری."که
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 "نیا بیرون .هوا از جهنم خدا داغتر شده."در خانه که باز شد گرما وبوی گل شبدر تو زد.مادر گفت

 

 در توری را باز کرد و راه افتاد.

 

اغچه شد و از ببا دست در توری را باز نگه داشتم تکیه دادم به چارچوب و نگاهش کردم.وسط راه باریکه ایستاد خم 

گلی چید.بعد با زحمت قد راست کرد گل را بو کرد و راه افتاد.در فلزی را باز کرد وبست وپیچید طرف ایستگاه 

 اتوبوس .فکر کردم تابستانی که رفته بودیم نماگرد ماد چه تند راه می رفت.

 

 

 

 فصل چهارم

 

. این طرف و ان طرف راه باریکه . به میخک ها و شاه  روی تک پله ی جلوی در نشستم . و به دو باغچه نگاه کردم

پسندها و گل میمون و نمره یی و اطلسی که اقا مرتضی گله گله توی هر دو باغچه کاشته بود . به ردخت بید نگاه 

کردم که سایه انداخته بود روی تاب فلزی . توی چمن حیاط سه درختچه داشتیم . یوما به این درختچه ها می گفت 

. خانم رحیمی می گفت زبان گاوی و الیس معتقد بود هر دو بیخود می گویند و اسم درست ارغوان است . دوقلو ون 

ها بی توجه به این اختالف نر ها به اولی می گفتند درخت ارمینه و به دومی درخت ارسینه . درختچه سوم کوچک تر 

 اقا مرتضی همیشه کمتر از دوتای دیگر گل می داد. از دوتای دیگر بود و با همه ی هرس کردن ها و کود دادن های

 

اسم درختچه سوم بستگی داشت به این که دوست صمیمی دوقلوها کی باشد . ان وقت ها که نینا و گارنیک همسایه  

مان بودند اسمش درخت سوفی بود . دختر نینا و گارنیک . روز ی که سوفی رادیو ترانزیستوری سینگورینگ 

راب کرد و با هم قهر کردند درختچه چند روزی بی اسم ماند تا تیگران پسر نینا رادیو را درست کرد و دوقلوها را خ

اسم درختچه شد درخت تیگران . قبل از سوفی و تیگران الیز داشتیم که دختر همسایه ی مادر و الیس بود . وطناز 

بود چطور با گل نمره یی فال بگیرند . روزی که که دو خیابان ان طرف تر زندگی می کردند و به دوقلو ها یاد داده 

طناز برای همیشه رفت تهران . ارسینهو ارمینه گریه کردند و چند روزی با گل های نمره یی فال گرفتند که 

 دوستشان کی بر می گردد. از چند روز پیش اسم درختچه ی سوم شده بود درخت امیلی .

 

 "ــــــــالیس حالش خوب نیست می دانی که ــــ" 

 

البته که می دانستم الیس حالش خوب نیست . چرایش را هی می دانستم هفتهی پیش یکی از پرستارهای ارمنی  

زشت تر و بیسواد تر و دهاتی تر از  "بیمارستان شرکت نفت که زیر دست خواهرم کار یم کرد و الیس معتقد بود 

رده بود . که الیس بارها با لبخندی محو و خیرهبه جایی نامعلوم با پزشکی ارمنی ازدواج ک "این دختر خدا نیافریده 

این که الیس هر ازدواجی را توهین  "خوش تیپ ترین و با شعورترین مرید که تا حاال دیدم  "درباره اش گفته بود 

 "رد ک مستقیم به خودش می دانست فرع قضیه بود . اصل قضیه این بود که از مدت ها پیش خواهرم گاهی زمزمه می

و درست وقتی که ممئن بود پزشک خوش تیپ و با شعور خیال دارد به  "گمانم دکتر ارتامیان از من خوشش می اید 

 شام دعوتش کند کارت دعوت عروسی دکتر ارتامیان رسید .
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 "حواست باشد حرفی نزنی باز دعوا راه بیفتد " 

 

گلی افتاد روی پله و یادم امد . . ده دوازده ساله بودم . الیس می  از بوته ی گل کاغذی که دیوار خانه را پوشانده بود 

 "خواست با سنگ های یک قل دوقلم بازی کند و نمی دادم و الیس جیغ می زد و گریه می کرد . مادرم سر م داد زد 

 "بچه پس افتاد بس که گریه کرد . سنگ های کوفتی را بده . تو بزرگ تری کوتاه بیا .

 

ر پد "برای یک بار هم که شده چیزی بگو بیچاره شدم از دعواهای این دوتا "نیامدم مادر سر پدر داد زد  کوتاه که 

چند لحظه به من و مادر و الیس نگاه کرد . بعد بی عجله روزنامه را تا کرد از جا بلند شد . سنگ هایی را که ماه ها 

لیس و به من گفت باید شام نخورده بخوابم . برگشت یکی یکی پیدا و جمع کرده بودم و از دستم گرفت داد به ا

نشست و روزنامه را برداشت . الیس شکلک در اورد . مادر شال گردنی را که می بافت دوباره دست گرفت و من 

ک ماه ی "گم کردم  "شب با گریه خوابیدم . چند روز بعد که سراغ سنگ ها را از الیس گرفتم شانه باال انداخت که 

شاید . مادر سنگ ها را که الیس گوشه کنار خونه پخش و پال کرده بود پیدا کرد گذاشت رو یپاتختی کنار بعد بود 

تختخوابم و چند روز بعد تر بود شاید که صبح زود وقت سر کار رفتن پدر دست کرد توی جیب بارانی اش پنج 

اینها مال تو پدر برای  "جلو الیس سنگ یک شکل گرد در اورد و بی حرف داد دستم . سنگ های خودم را گرفتم 

یک قل و دوقل بازی بچه لوس هاست من دارم عکس هنرپیشه جمع "الیس چشم نازک کرد  "من سنگ جمع کرده 

  "می کنم 
 

 "تو را به روح پدر قسم ــــــــــــــــــــــ " 

 

به روح پدر قسمم داد ؟ مادر از کجا  گل کاغذی سرخابی را از روی پله برداشتم و توی دست چرخاندم . چرا مادر 

باز یادم امد . سالروز مرگ پدر بود تازه از کلیسا برگشته بودیم مادر و الیس پشت میز اشپزخانه جرو  "می دانست ؟

بحث می کردند و من داشتم می رفتم حیاط پشتی رخت های شسته را از روی بند جمع کنم . هنوز گیج بوی شمع و 

 "تقصیر کسی نبود بیخود به مردم تهمت نزن . البد قسمت نبود  "ز گریه . مادر به الیس گفت کندر بودم و کرخ ا

تقصیر کسی نبود ؟ پس خواهر اکله اش که عین اجل معلق خودش را از تهران رساند و رای  "الیس عصبانی داد زد 

ر تابستان سال قبل باالی قبر پد سبد خالی توی دست یاد بوته ی گل سرخی افتاده که "برادره را زد چکاره بود ؟

که بد  "کاشته بودم . خدمه قبرستان یادشان می ماند ابش بدهند ؟ حواسم به گل سرخ باالی قبر پدر از دهانم پرید 

رفم الیس مجال نداد ح "نیست عیب و ایراد خودمان را هم ببینیم توقع انگشتر برلیان سه قیرای داشتن ـــــــــــــــ

مثال من چه عیب و ایرادی دارم که انگشتر برلیان نداشته باشم ؟ از خانواده ی حسابی نیستم که  ". را تمام کنم 

هستم . تحصیالت ندارم که دارم البد چون یک پرده گوشت دارم و مثل تو پوست و استخوان نیستم باید با هر ادم بد 

قدر خ ودم را کوچک کنم که انگشتر عروسیم اخالق و بی عرضه ای مثل جناب پروفسرده ازدواج کنم و مثل تو ان 

یک حلقه کوفتی طال باشد که صنار هم نمی ارزد. نه جانم ارزش من خیلی بیش تر از اینهاست . اصال تو از بچگی به 

من حسودی می کردی . هنوز هم می کنی خیالت تخت . اگر می خواستم شوهری مثل شوهر تو داشته باشم تا حاال 

سبد را گذاشتم زمین و چرخیدم طرف خواهرم نمی دانم رنگم پرید . سرخ شدم یا  "کرده بودم .بیست بار ازدواج 

چی شد ؟ من که حرف بدی  "چه چیزی در نگاهم بود که الیس اول به من نگاه کرد بعد به سبد بعد رو مادر گفت 
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م ی . هر بار از خدمه ی قبرستان قول یمادر و الیس را توی اشپزخانه تنها گذاتم . با سبد خالی رفتم حیاط پشت "نزدم 

گرفتم به گل سرخ اب بدهند و نمی دادند و باربعد که می رفتم بوته ی دیگری می کاشتم . به رخت های روی بند 

نگاه کردم . جوراب های پسرم زیر دامنی های یک شکل و یک اندازه دوقلوها پیراهن های ارتوش مالفه و روبالشی 

ع کردم تا کردم گذاشتم توی سبد وبه طناب لخت نگاه کردم بین درخت کُنار و دیوار حیات . همه را یکی یکی جم

پشتی بسته بودم . شکان های درخت تکان خوردند و چند کنار رسیده افتاد زمین . چرا به الیس یاد اوری نکردم سر 

به الیس نگفتم که حتی بعد از ازدواج من و ارتوش چه بلوایی به پا کرد ؟ فکر کردم چه کنارهای قرمزی . چرا 

ارتوش اول می خواست با من  "ازدواجم مدت ها با گوشه کنایه چه در غیاب و چه در حضور عذابم داده بود که 

کاش عوض بوتهی گل سرخ که هیچ کس  "ازدواج کند بعد کالریس مثل قاشق نشسته خودش را انداخت وسط

ار کاشته بود . با خودم گفتم این بار که اقای مرتضی امد باید بپرسم یادش نم ماند ابش بدهد باالی سر پدر نهال کن

نهال کنار را زا کجا می شود خرید . شاید هم درخت کنار خودروست . شاید هم با اب و هوای تهران سازگار نباشد . 

ها را خواباندم و ظرف های تا قبل از امدنم به ابادان کنار ندیده بودم . الیس و مادر تا دم رفتن دعوا کردند . شب بچه 

شام را که شستم و اشپزخانه را که تمیز کردم توی راحتی چرم سبز نشستم کنارهای سرخ را تک تک خوردم و یاد 

نه با کسی بحث کن . نه از کسی انتقاد کن . هر کی هر چی گفت بگو حق با شماست و "پدر افتادم که می گفت 

و به پدر قول  "ودشان موافقت کنی . بحث کردن با ادم ها بی فایده ست .خودت را خالص کن . ادم ها عقده های خ

دادم که در جواب هر چه الیس گفت بگویم حق با توست و هر چه کرد تایید کنم . اخرین کنار را خوردم و فکر 

.  بود گل کاغذی سرخابیتوی دستم مچاله شده "کاش پدر بود . پدر حتما از مزه ی کننار خوشش می امد  "کردم 

قورباغه چاقی از باغچه بیرون پرید نشست درست روبه رو و زل زد توی چشم هایم . بلند شدم رفتم تو . در را پشت 

می دانم که باید ساکت باشم و فقط گوش کنم تو هم می دانی که اقال تا یک هفته نباید  "سر بستم و بند بلند گفتم 

ار مادر سر زیاد خوردن به الیس هر بار مادر سر زیاد خوردن به الیس هر ب "بابت پرخوری و چاقی به الیس غر بزنی 

نق می زد خواهرم اگر حا لش خوب بود با شوخی و مسخره بازی سرو ته قضیه را هم می اورد و اگر مثل این روزها 

که شدم .  چرا دست از سرم بر نمی داری ؟دلخوشی دارم ؟چاق شدم "حالش بد بود داد و فریاد راه یم انداخت که 

و مادر مجبور می شد کوتاه بیاید و شکالت  "برای کی خودم را الغر کنم ؟ دوست پسر دارم ؟ شوهرم ؟ بچه هام ؟

های کد بری را که الیس مدام می خرید و مادر مدام قایم می کرد بیاورد بیرون بگذار جلو الیس یا اگر مثل این چند 

و خودش برود برای خواهرم شکالت بخرد . دست کشیدم روی  "و خر به من بگ"روز اوضاع خیلی وخیم بود بگوید 

میز تلفن . حق با مادر بود . تا دو دقیقه در باز می ماند خانه را خاک بر می داشت . پیشبند بستم و قبل از این که شیر 

ته باشد رو داشظرفشویی را باز کنم به فنجان قهو ه ی خودم نگاه کردم . هیچ مشکلی که کوچکترین شباهتی به س

 ندیدم .

 

 

 

 فصل پنجم

 

تکه را روی تخت مرتب کردم.روتختی ها را مادرم با پارچه هایی 47پرده ی اتاق دوقلوها را کشیدم و روتختی های 

که سال ها جمع کرده بود دوخته بود.روزی که بعد از ماه ها کار دوختن تمام شد.دوقلوها چار گوش های هر روتختی 
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که مطمئن شوند تعدادشان مساوی است.پایین هر تخت یک جفت دمپایی بود.هردو جفت قرمز با منگوله را شمردند 

چرا دوست "های زرد.توی اتاقی که از هر چیز دوتا عین هم بود فقط عروسک ها شبیه هم نبودند.یکبار پرسیدم

ینه ارس_"اینطوری مثل اینکه"تقبل از جواب دادن مشورت کردند .ارمینه گف"دارید همه چیز تان شبیه هم باشد؟

را پس چ"ودست انداخت گردن خواهرش .وقتی که گفتم "مثل اینکه هیچ وقت تنها نیستیم ."جمله را تمام کرد

دم اتاق را مرتب کردم و با خو"نمی دانیم."به هم نگاه کردند بعد به من .بعد گفتند"عروسک ها شبیه هم نیستند؟

ر بزرگی هم ادامه پیدا کند.پیژامامای ارسینه را تا کردم گذاشتم زیر بالش و گفتم کاش همدلی کودکی دخترهایم د

باز به خودم والیس فکر کردم.ان وقت کداممان مقصر بودیم؟ایشی را گذاشتم روی تخت ارمینه وفکر کردم من هم 

ک یشتر از عروسالیس را اذیت می کردم.عروسک سیاه پوشی را که اسمش تام بود از روی تخت برداشتم .دوقلوها ب

فتادم یاد روزی ا"مبادا طفلکی فکر کند به خاطر رنگ پوست کمتر دوستش داریم."های دیگر مواظب تام بودند که 

که از سر بدجنسی جدول ضرب را اشتباه یاد الیس داده بودم یا چند باری که خواسته بود برایش انشا بنویسم 

ک ها .گهواره ی کوچکی که جنبید برای چندمین بار قولی را که به وننوشته بودم.تام را گذاشتم توی گهواره ی عروس

 زنگ زدند."هر چه الیس گفت می گویم حق با توست."پدر داده بودم یادم امد و با خودم تکرارکردم که 

 

رم س در را باز کردم ودر ارتفاعی که منتظر بودم کسی را ببینم هیچ کس را ندیدم.این بار خیلی سریع تر از روز قبل

 را پایین بردم

 

بلوز سفید یقه بسته به تن داشت با دامن سیاه.گردنبند مروارید دیروزی را انداخته بود روی بلوز .جوراب نایلون 

پوشیده بود که از دیدنش گرمم شد.کفش های ورنی مشکی وپاشنه بلند را که دیدم فکر کردم شماره ی کفشش 

 "کیک البالوست.دستپخت خودم"ته ای را گرفت طرفم.باشد اندازه ی پای دوقلوها .بس37باید 

 

نه!این یک دیدار رسمی نیست.در "تعارف کردم برویم اتاق نشینمن.دست چپ را بلند کرد و نگاه را زیر انداخت.

بسته را گذاشت توی دستم و راه افتاد طرف "از رفتار دیروزم."نگاهش باال امد."واقع امده ام عذرخواهی کنم

 اشپزخانه.

 

تادر را ببندم ودنبالش بروم نشسته بود پشت میز .امروز دو انگشتر داشت.اولی نگین سبزی بود و دومی نگین سفید 

درشتی که حدس زدم باید الماس باشد.الیس اگر بود حتما می فهمید.خواهرم بعد از شکالت وشیرینی یا در همان 

 حد عاشق جواهر بود.

 

 "چه اشپزخانه ی قشنگی.چقدر اورژینال!"وبر را نگاه می کرد. همسایه ی قد کو تا هم داشت دور

 

 نمی دیدم ولی مطمئن بودم پاهایش به زمین نمیرسد.

 

از یکی از قفسه های اشپزخانه دیس چینی چینی گردی در اوردم که سوغات الیس بود از اخرین سفرش به 

وی دیس .جعبه و مقوا را گذاشتم روی پیشخوان وبا انگلستان.جعبه را باز کردم و کیک را از روی مقوا سراندم ر

 "چه کیک قشنگی.چرا زحمت کشیدید؟"دیس رفتم طرف میز.
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 "افرین!"لبخند کجی زد.

 

چای را به قهوه ترجیح "برای هر زن ارمنی کیک بردم با مقوای زیر گذاشت روی میز."نگاه گیجم را که دید گفت

 هم زدن.داد.توی چای شیر ریخت وشروع کرد به 

 

 "چه کیک خوشمزه ای."کیک البالو ظاهرش خیلی بهتر از مزه اش بود.گفتم

 

هنوز چای هم می زد .سعی کردم موضوعی برای حرف زدن پیدا کنم.با گرما و "خوشمزه نیست .وانیل نداشتم."گفت

وردن قاشق به فنجان کم شرجی ابادان شروع کردم که به نظر همسایه ام در مقایسه با گرمای هند هیچ بود.صدای خ

کم عصبی ام می کرد. فکر کردم چه بگویم که برایش جالب باشد.چشمم افتاد به سبد روی میز.از عید پاک هنوز 

 وسبد را تعارف کردم."تخم مرغ رنگی ببرید برای امیلی."چند تا تخم مرغ توی سبد مانده بود.گفتم

 

خودتان رنگ "رغ ها را برداشت توی دست چرخاند وگفتباالخره قاشق را گذاشتکنار فنجان.یکی از تخم م

 "امیلی از این چیزها خوشش نمی اید."تخم مرغ را برگرداند توی سبد. _"بله .نه.یعنی با بچه ها"گفتم  "کردید؟

.گاهی امیلی بچه نیست"انگار حرف توهین امیزی شنیده باشد گفت "ولی بچه ها تخم مرغ رنگی دوست دارند."گفتم

تا تصمیم گرفتم دیگر حرف نزنم  "بچه نیست.اخالق خاص خودش را دارد._جیب ازش سر می زند ولی کارهای ع

ان سال که لندن زندگی می کردم "یا"پاریس که بودم"چای را خورد وافتاد به حرف زدن .جمله ها را یکی در میان با

ل الیس پز می دهد.تعریف کردن از شروع می کرد.با این حال نمی دانم چرا حس نکردم مث"خانه ام در کلکته"یا

م تشکر کرد.راه افتاد طرف در "پذیرایی محبت امیز "خود تخصص اصلی خواهرم بود. ناگهان از جا بلند شد از

 "پنجشنبه شب شام منتظرتان هستم.بچه ها با هم بازی می کنند.شما وشوهرتان با پسرم امیل اشنا می شوید."وگفت

 ه ای داریم یا نه.حتی نپرسید پنجشنبه شب برنام

 

 

 

اولین و اخرین دفعه ست . لطفا معاشرت بازی  "آرتوش تمام غرولندهای چند روزه را جلو مادر و الیس تکرا ر کرد 

 "راه نیندازی که هیچ حوصله ندارم . کراوات هم نمی زنم .

 

. شکالت را انداخت توی  الیس از کیف حصیری بزرگش شکالت چهار گوشی در اورد و زورق دورش را باز کرد 

 "نگین انگشتر زمرد بود ؟ حتما زا هند اورده . "دهان . زورق را پرت کرد روی میز اشپزخانه و با لب باد کرده گفت 

 

زورق را برداشت برد  "به نظر من هم باید حد معاشرت را نگه داری  "مادر صندلی را با سرو صدا پس زد و ایستاد  

 "این زن توی جلفا هیچ خوشنام نبود  "ه .انداخت توی سطل زبال

 

 "زن خوشنام نبود .به پسرش چه مربوطه ؟"الیس گفت  

 

ارسینه  "باز سرو کله ی مرد مجرید پیدا شد  "نگاهها یمن و ما در به هم رسید . حتما زا ذهن مادرهم گذشت که  

پا  "همان لباس چین داری که تو دوخته بودی  "ر رو رکد به مادد "لباس قرمز را پونزل نیست  "دوید توی اشپزخانه 
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زد  دست زد به کمر و زل "پیدا نشود راپونزل مهمانی نیم اید . راپونزل نیاید من و ارمینه هم نیم اییم  "زمین کوبید 

ه کبه ارمن . ارمن از یک ساعت پیش حاضر بود پیراهن نقش کله قوچ را پوشیده بود با شلوار لی رنگ و رو رفته ای 

کفش ها را اول با دستمال گردگیری اشپزخانه و  "نه  "چند بار خواسته بودم بیندازم دور و جیغ و داد کرده بود که 

ی بد فکر "تف و بعد که سرش داد زده بودم با دستمال مخصوص کفش پاک کردن و اب تمیز کرده بود گفتم 

 زل زده بودیم به ارمن .همه  "نیست لباس راپونزل پیدا نشود ارمن هم می ماند خانه 

 

ارمن اول به من نگاه کرد بعد به ارسینه . انگار مردد بود که شیطنت ادامه بدهد یا نه . بعد شل و ول چند قدم  

برداشت قوطی چای روی پیشخوان را باز کرد و لباس عروسک را در اورد ارسینه پوف محکمی کرد لباس را چنگ 

االن است مادر و الیس در تایید شیرین کایر ارمن بزنند زیر خنده که در نتیجه پسرم زد و دوید . بیرون . می دانستم 

د ارتوش بن "برو اتاق خواب ما پدرت کراواتش را جا گذاشته  "برای سرزنش بعدی ام تره هم خرد نمی کرد گفتم 

 "برو  "بی صدا به ارمن اشاره کردم که  "گفتم کراوات نمی زنم  "کفش می بست 

 

 "قربان قد و باالت بچه ام به کی رفته با این همه با نمکی ؟ "ارمن پا گذاشت بیرون مادر گفت  تا 

 

ارتو ش که گفت مهندس  "گفتی پسرش چکاره ست ؟ "بعد رو کرد به آرتوش  "به خاله اش  "الیس خندید  

د به گلدان روی هر . داد و خیره ش "مهندس تاسیسات .م م م  "تاسیسات . دومین شکالت رفت توی دهان الیس 

 "باز مثل نخود چی کشمش شروع کرد به شکالت خوردن  "مادر در امد که 

 

این بار زورق شکالت را من از روی میز برداشتم متعجب که از کی خواهرم به مردی که قبال ازدواج کرده و بچه هم  

وع خوشنام نبودن خانم سیمونیان در جلفا . دارد به قول خودش اینترست نشان می دهد . مادر دوباره رفت سر موض

توی دلم گفتم کاش نخواهد همه ماجرایی را که چند روز پیش بایم گفته دوباره تعریف کند . ارتوش داشت کفش پا 

ک می کرد . با دستمالی که مال پاک کردن کف اشپزخانه بود . دستمال کفش را دادم دستش . دستمال را گرفت و 

 "گفت 

 

 "مردم جلفا چه یم گفتند یا چه یم گویند مهم نیست . حوصله ی همسایه بازی و معاشرت اجباری ندارم  این که 

 از کیفش ادامس در اورد . "زمردهای هند معروف اند . "الیس دست زیر چانه نگاهش هنوز بهگلدان بود 

 

تینم یقه اش زیادی باز نیست ؟ دامن در اینه راهرو برای اخرین بار به خودم نگاه کردم . دودل که لباس بی اس 

 لباسم زیادی تنگ نیست ؟ 

 

می  "گفتم  "ما رفتیم . کاش شالی چیزی می انداختی روی شانه  "الیس و مادر رفتند طرف در . مادر براندازم کرد  

ماه راهمان دور نه قدم می زنیم فعال تا چهر پنج  "الیس ادامس را باد کرد ترکاند .  "خواهید ارتوش برساندتان ؟

ا که حکمم ر "به ارتو شنگاه کرد که جلو اینه داشت با گره کراوات ور می رفت  "نیست ولی حکمم را که بگیرم ـــ

غش غش خندید رو کرد  "بگیرم شوهر خواهر عزیزم باید زحمت بکشد با ماشین اخرین مدلش ما را برساند خانه 
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در  "ه رفت خداحافظ در ضمن لباست به تنت لق می زند خداحافظ بچه ها از بوارده تا بریم که نمی شود پیاد "به من 

 را پشت سرشان بستم و نفس بلندس کشیدم .

 

 

 

 فصل هفتم

 

 در را امیلی باز کرد.

 

لباس آستین پفی و سفیدی پوشیده بود با کفش و جوراب سفید. به دم موشی موها هم روبان پهن سفید بسته بود. به 

 پر سفیدی است که همین االن از زمین بلند می شود.نظرم آمد 

 

 «وای! امیلی ... »آرمینه گفت 
 

 «عین فرشته ها شدی.»آرسینه گفت 
 

آرسینه راپونزل را داد دست امیلی. لباس قرمز عروسک انگار امیلی را روی زمین نگه داشت. آرتوش بغل گوشم 

 .«چه بچه نازنینی »گفت 

 

ای اصلی دور و بر را نگاه کردم و راهرو که لنگه راهرو خودمان بود به نظرم بزرگتر آمد. شاید منتظر صاحبخانه ه

،  "البد هنوز نرسیده اند اثاث را بچینند  "چون غیر از میز تلفن اسباب بازی دیگری نداشت. داشتم فکر می کردم 

 که خانم سیمونان و پسرش به راهرو آمدند.

 

ه خانم سیمونان فقط به خاطر کوتاهی قدش نبود. لباس حریر سیاهی پوشیده بود که از این که همه خیره شدیم ب

بلندی به زمین می کشید. سنجاق سینه بزرگی زده بود و گوشواره های آویز به گوش داشت. گردنبند مروارید چند 

م با سقلمه که زد« ل نو.عین کاج سا»رج آن قدر بلند بود که می رسید به کمربند پهان طالیی. آرمینه یواش گفت 

 خواهرش خنده شان را قورت دادند.

 

 عدب «.آمدید خوش. سیمونیان –المیرا هارتونیان »خانم سیمونان دست کوچکش را جلو آورد و با آرتوش دست داد. 

ا ر جدی و رسمی کردن معرفی طور این «.کنم می معرفی را سیمونان امیل پسرم،». کرد اشاره سر پشت به ما به رو

 فقط در فیلم ها دیده بودم. 

 

امیل سیمونان همقد من بود که عجیب بود. تقریباً هم مردهایی که می شناختم بلندقدتر بودم، غیر از آرتوش که فقط 

وقت هایی که کفش پاشنه تخت می پوشیدم همقد بود. نمی دانم برای این که از شوهرم بلندتر نباشم کفش پاشنه 

واقعاً با کفش پاشنه تخت راحت تر بودم. دست دراز کردم طرف امیل سیمونان. چه خوب که بلند نمی پوشیدم یا 

 آرتوش را وا داشته بودم کراوات بزند. 
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امیل سیمونیان با کت و شلوار سرمه یی، کراوات خاکستری و چشم های سبز لبخند زد. دستم را که بردم جلو 

شد دستم را بوسید. آرتوش تک سرفه ای کرد و دوقلوها زل زدند دستش را آورد جلو. ولی به جای دست زدن خم 

به دست من و سر امیل سیمونان که موهای پرپشتش مرتب و صاف و براق روی سر خوابیده بود. نفهمیدم کدام یکی 

 «عین فیلم ها.»و دومی گفت « چه بامزه.»از دوقلوها گفت 
 

خته باشد. آرمن انگار حواسش نبود. فرصت نشد فکر کنم حواسش امیدوار بودم عرق تنم زیر حلقه آستین جا نیندا

 کجاست.

 

امیل سیمونیان که قد راست کرد، آرمن با امیلی دست داد. آرتوش نگاهم کرد و ابرو باال داد. هر بار به آرمن می 

ینه نمی داد. آرسشانه باال می انداخت و با هیچ کس دست « بزرگ شدی و باید مثل آدم با مردم دست بدهی،»گفتیم 

 «راپونزل دلش برایت تنگ شده بود.»به امیلی گفت 
 

خانم »دسته کوچک گل سرخ را خودم توی باغچه کاشته بودم و با همه بدبینی آقا مرتضی که هربار می آمد می گفت 

 هفته پیش غرق گل شده بود.« مهندس، جسارت نباشه، نه گمونم به گل بشینه،

 

 را بو کرد. تشکر نکرد. لبخند کجی زد و با دست به اتاق نشیمن اشاره کرد. خانم سیمونیان گل ها

 

اتاق نشیمن هم به نظرم بزرگ تر از نشیمن ما آمد. راحتی های دسته فلزی و میز ناهارخوری شش نفره که دو طرف 

 اده ها مثل ما ترجیح میاتاق چیده شده بود، اثاثی بود که شرکت نفت به همه خانه های بوارده می داد. بیشتر خانو

دادند راحتی ها و ناهارخوری بهتری بخرند. پنجره ها پرده نداشتند و از جای دیوارکوب ها چند تکه سیم زده بود 

 «ما رفتیم اتاق امیلی.»بیرون. دوقلوها یک صدا گفتند 
 

 تو پیش»ان می رود. گفتم حس کردم آرمن هم دلش می خواهد برود و پا به پا می شود. مطمئن بودم اگر بگویم بم

 «خدا کند زودتر از نیم ساعت دعوا راه نیندازد.»چانه باال داد و همراه دخترها رفت. با خودم گفتم « ما بمان.
 

خانم سیمونیان دوباره گل ها را بو کرد و رفت طرف گنجه ای که تقریباً نصف یک دیوار را گرفته بود. از چوب تیره 

ی. وسط درها را باز کرد و گلدان بلوری در آورد. آیننه درها دور تا دور نقش و نگارهای ظریف بود با دو در آینه کار

 داشت از گل و پرنده. فکر کردم گنجه را حتماً از هندوستان آورده اند. امیل سیمونیان تعارف کرد بنشینیم.

 

نیان نگاه کردم. گلدان بلور را برگرداند از این طرف اتاق که انگار هیچ ربطی به آن طرف اتاق نداشت به خانم سیمو

رنگ این یکی با رنگ گل ها هماهنگ »توی گنجه، گلدان چینی قرمزی برداشت، در را بست و رو کرد به من. 

بعد « از گنجه خوشتان آمد؟ کار انگلستان، اواخر قرن هجده.»نمی دانم چی در نگاهم دید که لبخند زد. « ترست.

 «امیل!»کرد. دستش را با گلدان دراز 
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 "پسرش از جا بلند شد، گلدان را گرفت و از دری که می دانستم به آشپزخانه باز می شود بیرون رفت. فکر کردم 

؟ چند وقت بود این کلمه مشکل ارمنی را نشنیده بودم ؟ من بودم البد می گفتم جورتر است یا بیشتر  "هماهنگ تر

 .اثاث بقیه با تا – بود " تر هماهنگ " گنجه با –به گنجه بیشتر می آمد  می آید. لباس حریر سیاه و جواهرات حتماً
 

سه کنج اتاق پیانو سیاهی بود. درپوش باز بود و شستی های سفید به زردی می زد. روی جا نتی چند صفحه نت بود. 

 از پیانو دور بودم و نمی توانستم اسم آهنگ را بخوانم. 

 

 چه روبان قشنگی به گل زده»فت جلو سینه. با همان ته لبخند کج هنوز نگاهم می کرد. خانم سیمونیان گل ها را گر

 از گوشه چشم آرتوش را دیدم که توی راحتی جابه جا شد.« اید.

 

عصر آن روز روبان قرمز را چند بار دور گل ها بسته بودم و باز کرده بودم و تاب داده بودم تا باالخره فُکُل روبان 

ده بود. هربار برای کسی هدیه می بردم، با روبان بسته بندی همین وسواس را داشتم. آرتوش اگر می باب میلم ش

 اولین بار بود کسی به روبان نگاه کرده بود. « حوصله داری ها. کی به روبان نگاه می کند؟»دید می گفت 

 

ارخوری و گل ها را یکی یکی توی امیل سمونیان با گلدان پر آب برگشت. مادرش گلدان را گذاشت روی میز ناه

 گلدان جا داد.

 

آرتوش و امیل از گرمی هوا حرف می زدند و من به دست های خانم سیمونیان نگاه می کردم. گلدان درست همرنگ 

گل ها بود و تنها نور اتاق از المپی بود آویزان از سیمی دراز کنار پنکه ی سقفی. همسایه ام روبان را پیچید دور 

و تابش را مرتب کرد. آمد نشست روی راحتی سه نفره و با دست اشاره کرد کنارش بنشینم. رفتم کنارش  گلدان

 «امیل!»نشستم. فنرهای راحتی صدا کرد. با دست کوچکش چند بار زد به زانویم. بعد گفت 
 

 امیل دوباره از دری که به آشپزخانه باز می شد بیرون رفت.

 

نشسته بود و پاهایش به زمین می رسید. کفش های ساتن سیاهش پاشنه بلند بود و پشت  خانم سیمونیان لبه راحتی

همسر شما جزو معدود زنان با »باز. روی کفش ها پروانه های نقره یی منجوق دوزی شده بود. رو کرد به آرتوش. 

ی یافته ام. مرد خوشبخت فرهنگ ارمنی ست که طی سال های متمادی زندگی در اقصا نقاط عالم افتخار آشنایی اش را

آرتوش چند بار پلک زد. بعد سر تکان داد و گره کراواتش را شل کرد. اتاق خیلی گرم بود و در جمله « هستید.

 طوالنی همسایه کوتاه قدمان کلمه هایی بود که من و آرتوش مدت ها بود نشنیده بودیم.

 

توی سینی گلدوزی یک پارچ آب پرتغال و چهار  امیل سیمونیان سینی نقره کوچکی در دست، به اتاق برگشت.

 لیوان.

 

آب پرتغال ولرم و تلخ را فرو دادم و به حرف های خانم سیمونیان گوش دادم تا گرمای آبادان را با گرمای هند 

درد  برای کمر "مقایسه می کرد و می گفت باد کولر برای کمر درد ضرر جبران ناپذیر دارد. من اگر بودم می گفتم 
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بس کن! الزم نیست ارمنی کتاب همسایه ات را مدام به ارمنی ». وَرِ بی حوصله ذهنم داد زد "اصالً خوب نیست 

 «خودت هم که داری کتابی حرف می زنی.»وَرِ مهربان خندید. « محاوره یی ترجمه کنی.
 

ی اجباری، آب پرتغال تلخ و سعی می کردم به آرتوش نگاه نکنم. ظاهر و رفتار غیرعادی مادر و پسر، گفت و گو ها

ما زود شام می »ولرم، گرما و نور کم اتاق از طاقت من هم بیرون بود. ده دقیقه نگذشته خانم سیمونیان ایستاد. 

که دلم سوخت. چرا مجبورش کرده بودم بیاید؟ اصالً چرا « ما هم همینطور،»آرتوش چنان با عجله گفت « خوریم.

به خاطر دوقلوها که از چند روز پیش یک بند از امیلی حرف زده بودند و این که ...  دعوت را قبول کرده بودم؟ شاید

 باالخره همسایه بودیم.

 

امیل سیمونیان نیم خیز نگاهم کرد، « اجازه بدهید کمک کنم.»از جا بلند شدم. « امیل!»این بار خانم سیمونیان گفت 

 لبخند زد و دوباره نشست. 

 

با مرغ آب پز که قرار شد سر میز آشپزخانه بخورند. چه خوب که قبل از آمدن به هر سه شام بچه ها کته بود 

ساندویچ داده بودم. هر بار جایی ناآشنا شام یا ناهار مهمانی بودیم، قبالً چیزی می دادم بخورند. کته با مرغ آب پز 

 ردند. شام ما پلو خورش بامیه بود.غذایی بود که وقت های مریضی مادر اصرار می کرد بخورند و هیچ وقت نمی خو

 

میز از قبل چیده شده بود. رومیزی و دستمال سفره ها از کتان سفید بودند. بشقاب های چینی با گل های نارنجی 

حتماً قدیمی بودند و حتماً گرانقیمت ولی بشقاب من دو جا لب پر بود. خانم سیمونیان باالی میز نشست و به من و 

د، میزبان دستمال سفره را باز کر« عین فیلم ها.»دام صندلی بنشینیم. یاد حرف دوقلوها افتادم:آرتوش گفت روی ک

 و به گنجه چوبی اشاره کرد.« امیل!»انداخت روی زانو و گفت:

 

امیل سیمونیان شمعدان های توی گنجه را آورد ، گذاشت وسط میز و شمع ها را روشن کرد. آرتوش زیرچشمی 

سیمونیان بی حرکت و بی حرف، انگار منتظر پایان مراسمی باشد، صبر کرد تا آخرین شمع روشن  نگاهم کرد. خانم

ی در نور شمع رومیزی سفید به زرد« شروع کنید، لطفاً»شد و پسرش نشست و دستمال سفره را باز کرد. بعد گفت 

 می زد. بیشتر از یکی دو جا لک داشت و جای سوختگی سیگار.

 

ذاشتم دهانم و سعی کردم نگاهم به نگاه آرتوش نیفتد. خورش به حدی تند بود که حتی من که اولین قاشق را گ

 غذای تند دوست داشتم گر گرفتم. آرتوش از غذای تند متنفر بود.

 

اگر تندی خورش کافی نیست از این چاتنی استفاده »خانم سیمونیان ظرف چینی کوچکی را به آرتوش تعارف کرد. 

 "از این چاتنی رویش بریزید "لیوان آب را گذاشت روی میز و فقط سر تکان داد. من بودم می گفتم آرتوش « کنید.

 «خفه شو!». به خودم گفتم 
 

 مادر، شاید بهتر بود خورش را زیاد تند نمی»امیل سیمونیان روی صندلی جا به جا شد و بی آن که سر بلند کند گفت 

 و آرتوش نگاه کرد و لبخند زد. حس کردم عذرخواهی می کند. بعد به من« کردید. همه عادت ندارند.
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. لطفاً دستور آشپزی به من نده»مادر دو قاشق چاتنی ریخت گوشه بشقاب و بی آن که به پسرش نگاه کند گفت 

 طرز درست کردن این چاتنی رو در کلکته از آشپزمان رامو یاد»بعد رو کرد به من. « خورش بامیه باید تند باشد.

 «قبل از این که بیرونش کنم.»ظرف چاتنی را با احتیاط گذاشت کنار دیس برنج. « گرفتم.
 

ت آدم های حساس انگش»امیل سیمونیان دست کشید به موها. انگشت هایش بلند و باریک بودند. آلیس می گفت 

به دست های « مال من. مثل»دست جلو صورت می گرفت و انگشت ها را تکان می داد. « های بلند و باریک دارند.

 «آره.»خواهرم نگاه می کردم که مثل همه جای دیگرش گوشتالو بود و سر تکان می دادم که 
 

 

 

چند دقیقه بعد کسی حرف نزد. از حیاط صدای قورباغه ها و جیرجیرک ها می آمد. نور اتاق آنقدر کم جان بود که 

خانم سیمونیان ساکت غذا می خورد. فکر کردم باید حرفی دلم می خواست بلند شوم چراغ دیگری را روشن کنم. 

امیل  «دوست ندارم.»پیش بکشم. از اتاق امیلی صدای خنده بچه ها آمد. شام خورده بودند؟ چطور هیچ کدام نگفتند 

 سیمونیان نگاهش هنوز پایین بود و من حرفی برای گفتن پیدا نمی کردم.

 

 امیل سیمونیان سر« مسجد سلیمان کدام قسمت کار می کردید؟»ز و گفت آرتوش لیوان دوم آب را گذاشت روی می

 بلند کرد و لبخند زد. این بار حس کردم تشکر می کند. بابت شکستن سکوت شاید.

 

به آرتوش نگاه کردم و فکر کردم پدر و پسر در کارهای نکرده با هم مسابقه گذاشته اند. یاد نداشتم شوهرم در 

 شقدم شود، مگر برای مخالفت با مادرم.حرف زدن با کسی پی

 

امیل دانشجوی ممتازی بود. »امیل سیمونیان دستمال سفره را برد طرف دهان و تا خواست جواب بدهد مادرش گفت 

در هندوستان و البته در اروپا مشاغل بسیار عالی داشت. شرکت نفت بی نهایت شانس آورد که پسرم پیشنهاد 

د ما در واقع به حقوق امیل احتیاج نداریم، فکر کردم حاال که تصمیم گرفتم در ایران همکاری را پذیرفت. هرچن

زندگی کنم چه بهتر که امیل سرگرم باشد. هنوز فرصت نشده تقدیرنامه هایی را که از دانشگاه گرفته به دیوار بزنم. 

 «وفل.برای تقدیرنامه ها به گرانترین قابساز کلکته سفارش قاب دادم، همه از چوب ف
 

 انگار نه انگار مادر حرفی زده باشد.« گفتید کدام قسمت کار می کردید؟»آرتوش هنوز به امیل نگاه می کرد. 

 

امیل سیمونیان تک سرفه ای کرد، نگاهی به مادر انداخت و شروع کرد به حرف زدن. چقدر شبیه دخترش بود. در 

 راسان.آشپزخانه ما، وقتی که مادربزرگ سر رسید. معذب و ه

 

آرتوش فقط پلو خالی خورد، فقط به امیل سیمونیان نگاه کرد و فقط سر تکان داد. خانم سیمونیان برای بار دوم 

 چاتنی ریخت توی بشقاب، چنان با دقت انگار معجون کمیابی را اندازه می کند.
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ای بچه ه»نم سیمونیان گفت داشتم فکر می کردم خانه که برگشتیم جواب غرولندهای آرتوش را چه بدهم که خا

م، معموالً هشت و نی»نیم ساعتی می شد صدای بچه ها درنیامده بود. نگران شدم. گفتم « شما چه ساعتی می خوابند؟

 «نه. اما شب هایی مثل امشب که روز بعد مدرسه ندارند ... 
 

ا مدرسه رفتن ی»زانو برداشت. خانم سیمونیان قاشق چنگال را توی بشقاب جفت کرد و دستمال سفره را از روی 

نرفتن دلیل دیر و زود خوبیدن نیست. بچه باید به برنامه مشخصی عادت کند. امیلی سر ساعت نه می خوابد. امیل 

امیل « به بچه ها سر بزنم.» صندلی را عقب زدم و ایستادم. « هم که بچه بود به پرستارش دستور داده بودم ... 

 تعظیم کوچکی کرد. آرتوش تکه نانی گاز زد.سیمونیان از جا بلند شد و 

 

گوشه راهرو چند چمدان روی هم چیده شده بود. کنار چمدان ها مجسمه سنگی فیلی بود. نصف خرطوم و تکه ای از 

 یکی از گوش های فیل شکسته بود. به ساعتم نگاه کردم. هشت و ربع بود.

 

م بزرگتر آمد. جز تختخوابی فلزی، میز تحریری کوچک و قالیچه اتاق امیلی لنگه اتاق آرمن بود. اینجا هم به چشم

ای عنابی چیز دیگری نبود. پنجره پرده نداشت و اتاق کم نور بود. دوقلوها نشسته بودند روی قالیچه و آرمن روی 

وشی ها م صندلی پشت میز تحریر. امیلی روی تخت یله داده بود. دامن لباس سفید جسته بود باالی زانوها. یکی از دم

باز شده بود و موها ریخته بود توی صورتش. داشت با روبان بازی می کرد. مرا که دید زود صاف نشست، دامنش را 

 پایین کشید و جفت دست ها را گذاشت روی زانو. 

 

 «چه خوب می شد فردا ... »آرسینه با موهای فرفری که از زیر تل نارنجی زده بود بیرون به من نگاه کرد. 
 

 «امیلی با ما می آمد سینما.»آرسینه با موهای فرفری که از زیر تل زده بود بیرون ادامه داد 
 

 «اجازه اش را می گیری؟»آرسینه گفت 
 

 «خواهش می کنیم.»آرمینه سر کج کرد. 
 

 آرمن از روی میز تحریر کتابی برداشت و مشغول ورق زدن شد.

 

 «د؟خوش می گذرد؟ چه کارها کردی»گفتم 
 

 «تا االن حرف می زدیم.»آرمینه گفت 
 

 «امیلی از مدرسه هایی که رفته تعریف می کرد.»آرسینه گفت 
 

 «حاال قرار شده بطری بازی کنیم.»آرمینه گفت 
 

 «امیلی یادمان داد.»آرسینه گفت 
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 و نفسم را دادم تو.« بطری بازی؟»گفتم 

 

م. در جشن تولد دوستی مشترک. مهمان ها به نوبت بطری را می چرخاندند. با آرتوش سر بطری بازی آشنا شده بود

کسی که بطری را چرخانده بود باید کسی را که سر بطری به او می ایستاد ببوسد. قرار ازدواج که گذاشتیم آرتوش 

ن د ازدواجمابعد از اولین سالگر« سعی می کردم بطری را طوری بچرخانم که سرش رو به تو بایستد.»اعتراف کرد 

 «من هم همینطور.»رویم شد بگویم 
 

 «کسی که بطری می چرخاند ... »آرمینه گفت 
 

 «به کسی که سر بطری رو به او می ایستد ... »آرسینه گفت 
 

 «هر دستوری دلش خواست می دهد.»آرمینه گفت 
 

 «بامزست، نه؟»دوتایی گفتند 
 

 «بچه ها چه معصوم اند.»و فکر کردم « ی که دستورها خطرناک نباشند.به شرط»نفسم را دادم بیرون و خندیدم. 
 

در اتاق نشیمن آرتوش و امیل حرف می زدند. خانم سیمونیان میز شام را جمع می کرد. تعجب کردم چطور پسر را 

حرف  بند به کار نکشیده. کمک کردم. در رفت و آمد بین ناهارخوری و آشپزخانه دامن لباسش را باال گرفت و یک

از بدو تولد پیشخدمت و مستخدم داشتم. حاال مجبورم خودم کار کنم. هند هر بدی داشت وفور کلفت نوکر بود. »زد. 

گردنبند مروارید مدام گیر می کرد به ظرف « منزل پدرم در جلفا هم که تا دلتان بخواهد مستخدم خانه زاد داشتیم.

ز جلفا دختری آوردم. مشاعرش درست کار نمی کرد. به خانواده اش مسجد سلیمان که بودیم ا»ها و دستگیره در. 

خبر دادم آمدند دخترک را بردند. گمانم سر از نماگرد در آورد. هرچند حتماً نمی دانید نماگرد کجاست. شما اینجا 

 «کلفت سراغ ندارید؟
 

ای دو بار برای کمک در کارهای  خواستم بگویم می دانم نماگرد کجاست ولی نگفتم و یاد آشخِن افتادم که هفته

خانه می آمد پیش ما و هفته ای یک بار می رفت خانه آلیس و مادر. شوهرش بعد از عمل کمر فلج شده بود و 

بازنشتگی مختصری از شرکت نفت می گرفت. پسرش تازه از سربازی برگشته بود و بیکار بود و به قول آشختن 

گز کردن و روزی دو پاکت سیگار دود کردن و تخمه شکستن، شده کار و صب تا شب بازار کویتی ها و کنار شط »

فکر کردم هم زحمت همسایه ام کم « زندگیش. به گمانش مادر بدبختش که من باشم اسکناس از درخت می چینم.

 می شود، هم کمکی است به آشخن. 

 

ام ما پس از ش»جای قبلی و گفت  میز شام که جمع شد نشستم رو به روی امیل و آرتوش. خانم سیمونیان نشست

بعد نشانی خواربارفروشی ادیب را گرفت که نزدیک خانه مان بود و « میوه و چای نمی خوریم. مخل هضم غذاست.

امیلی را از هفت سالگی فرستادم کالس پیانو. باید ادامه بدهد. »شماره تلفن معلم پیانو بچه ها را یادداشت کرد. 

 . "می نواختم  "فکر کردم چه عجب نگفت « پیانو می زدم. خودم البته از پنج سالگی
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امیل پا انداخته بود روی پا. کفش های ورنی سیاه پوشیده بود با جوراب سیاه. آرتوش هم پا انداخته بود روی پا. 

 .کفش هایش سیاه بود و جوراب ها قهوه یی. تقصیر خودم بود. یادم رفته بود جوراب سیاه بگذارم بغل کفش ها
 

منتظر بودم نگاه آرتوش را بدزدم و اشاره کنم خداحافظی کنیم که آرمن دوید توی اتاق. صورتش قرمز شده بود و 

امیل سیمونیان ایستاد. آرتوش هم ایستاد. « آب.»وسط سرفه گفت « چی شد؟»سرفه امانش نمی داد. از جا پریدم. 

 خانم سیمونیان تکان نخورد.

 

مژه های بلندش از اشک به هم « چیزی پرید گلوت؟». آب ریختم دادم دستش و پرسیدم آرمن را بردم آشپزخانه

نمی »چسبیده بود. باز آب خواست، باز سرفه کرد، باز آب خورد تا باالخره آرام گرفت و بی آن که نگاهم کند گفت 

 و از آشپزخانه بیرون رفت.« دانم چرا یکهو افتادم به سرفه.

 

ا کرده بود و داشت از خانم سیمونیان تشکر و خداحافظی می کرد و امیلی سر پایین روبان آرتوش دوقلوها را صد

 سفید را دور انگشت می پیچید. به نظرم آمد یا واقعاً لبخند کجی به لب داشت؟

 

وقت دست دادن با خانم سیمونیان و پسرش، زیر چشمی دیدم آرمن رفت طرف دوقلوها و توی گوشتان پچ پچ 

اجازه می دهید امیلی فردا با بچه ها »رو کردم به امیل سیمونیان. « سینمای فردا.»ینه دامن لباسم را کشید. کرد. آرم

 «از مادربزرگ بپرس.»امیل سیمونیان به مادرش نگاه کرد. آرسینه طرف دیگر لباسم را کشید. « برود سینما؟
 

و با کی می روند و با کی می آیند و چه وقت می روند و  خانم سیمونیان بعد از این که پرسید کدام سینما و چه فیلمی

 چه وقت می آیند و مبادا توی سینما چیپس یا ساندویچ بخورند باالخره اجازه داد.

 

دوقلوها عرض خیابان را دست به کمر همدیگر جلوتر از من و آرتوش و آرمن رفتند. یکی دوبار برگشتند به آرمن 

 انه را باز کردم و چراغ راهرو را روشن کردم.نگاه کردند و خندیدند. در خ

 

 «آخیش. چه خوب که خانه ما تاریک نیست.»آرسینه گفت 
 

 «آخیش. خنک هم هست.»آرمینه گفت 
 

 «خیلی خوش گذشت ولی خانه شان خیلی تاریک بود.»آرسینه گفت 
 

 «خیلی خوش گذشت ولی خانه شان خیلی گرم بود.»آرمینه گفت 
 

آرمن بی حرف رفت توی اتاقش « چیزی برای خوردن داریم؟»اواتش را باز کرد و رفت طرف آشپزخانه. آرتوش کر

و در را محکم به هم زد. دوقلوها را روانه اتاق خواب کردم، کفش های پاشنه بلند را درآوردم و پابرهنه رفتم 

 آشپزخانه.
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بیچاره. حاال می فهمم چرا حالت عادی ندارد. با این  مرد» آرتوش پشت میز نشسته بود، خیره به گل های روی هره. 

مارمولک کوچکی از پشت توری زل زده بود توی آشپزخانه. ساندویچ تخم مرغ درست کردم. تخم مرغ در « مادر ... 

 هر شکل و هر وقت غذای محبوب شوهرم بود.

 

کجاست وگرنه می گویم چرا به سرفه بگو ایشی »تا آرتوش آمد ساندویچ را گاز بزند فریاد آرسینه بلند شد. 

 «افتادی.
 

اجازه  دخالت نکن.»خواستم از پشت میز بلند شوم که آرتوش دستم را گرفت و برای خدا می داند چندمین بار گفت 

 بعد لبخند زد.« بده دعوا کنند. بعد آشتی می کنند. باز دعوا می کنند، باز آشتی می کنند. ولشان کن.

 

انگشت کشید به پشت دستم که هنوز توی دستش بود. بی حرکت ماندم. چند وقت « را نمی کشند.نترس، همدیگر »

 «پوستت چقدر خشک شده.»بود دستم را نگرفته بود؟ دستم را ول کرد و ساندویچش را برداشت گاز زد. 
 

دادن متوجه خشکی به دست هایم نگاه کردم. به ناخن های از ته گرفته بی الک . خانم سیمونیان هم وقت دست 

دستم شده بود؟ پسرش چطور؟ یاد بوسیدن دستم افتادم و باز معذب شدم. صدای بچه ها نیامد و نیم ساعت بعد که 

 به اتاق ها سر زدم هر سه خواب بودند و ایشی بغل آرمینه بود.

 

 

 

 فصل هشتم

 

 جمعه ها برخالف روزهای دیگر صبحانه ی مفصلی می خوردیم.

 

ی من میز م»وشن بود. تخم مرغ ها را توی ماهی تابه شکستم و به آرتوش که کره و پنیر درمی آورد گفتم رادیو ر

 «چینم. تو برو آرمن را بیدار کن به سینما برسند.
 

خیس  موهایش« بنده بیدارم. دخترهای تنبلتان را بیدار کنید. درضمن صبح به خیر.»از دم در آشپزخانه آرمن گفت 

 ش گل انداخته بود. آرتوش به من نگاه کرد و ابرو باال داد. هردو زل زدیم به پسرمان. بود و صورت

 

 «چه خبر شده؟ آدم حمام رفته ندیدید؟»آرمن نشست پشت میز. 
 

ذاشت نیمرو را گ« آدم حمام رفته زیاد می بینیم، آرمن حمام رفته معموالً کم می بینیم.»آرتوش کفگیر زد زیر نمیرو. 

قاب آرمن و دوتایی خندیدیم. از ده سالگی آرمن به بعد، حمام فرستادن پسرم یکی از سخت ترین وظایفم توی بش

 بود.

 

آرمن داشت غر می زد نیمروی شل دوست ندارد که آرسینه و آرمینه دویدند تو. با سارافون های چهار خانه ی قرمز 

 و هردو کره مربا و شیرکاکائوی سرد خواستند.  خورند نمی نیمرو گفتند هردو. سفید بلوزهای و یی سرمه –
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 «این روزها در تهران بهارست و شکوفه و باران ... »فروزنده اربابی از رادیو گفت 
 

 «این روزها در آبادان بهار نیست و گرماست و شرجی.»آرمن بلند بلند گفت 
 

 آرسینه از ادا درآوردن« ده اربابی حرف زد.مثل فروزن»آرمینه با صدای تودماغی گفت « چی گفتی؟»آرسینه گفت 

ناهار باشگاه »آرمینه گفت « ناهار باشگاه می خوریم؟»خواهر و برادرش غش غش خندید و وسط خنده گفت 

 «بخوریم.
 

جمعه ها اگر مهمان نبودیم یا مهمان نداشتیم برای ناهار می رفتیم باشگاه گلستان. بچه ها چلوکباب باشگاه را 

ند و من فکر می کردم چه خوب که هفته ای یک بار همه سر ناهار دور هم باشیم. آرتوش شکر ریخت دوست داشت

 «به یک شرط.»توی فنجان چای و هم زد. 
 

چه شرطی؟ همه کارهای مدرسه را کردیم. تمرین پیانو هم کردیم. اتاقمان را هم »آرمینه تند لقمه را قورت داد. 

آرمن قسمت شل و سفت نیمرو را سوا « نه، آرسینه؟»ه تأیید خواهرش را خواست. و مثل همیش« جمع و جون کردیم.

نگاهش افتاد به من و بقیه حرفش را خورد. دوقلوها حواسشان به « جمع و جون، نه. جمع و جور. خنگِ ... »می کرد. 

 آرتوش چای هم می زد.« بگو! بگو چه شرطی.»آرتوش بود. 

 

 «بگو بگو بگو.»بعد دوتایی گفتند « هر شرطی قبول.»فت آرسینه گ« قبول.»آرمینه گفت 
 

حاال من و آرمن هم با دوقلوها منتظر به آرتوش نگاه می کردیم که بی عجله قاشق را از توی فنجان درآورد، با 

االخره بطمأنینه گذاشت توی نعلبکی، از پنجره به بیرون خیره شد، به من نگاه کرد، بعد به آرمن، بعد به دوقلوها. تا 

 «به شرطی که دخترهای خوشگلم یکی یک ماچ گنده بدهند به پدر.»گفت 
 

خندیدم و شروع « یِه یِه یِه، چه لوس.»آرمینه و آرسینه زدند زیر خنده و از جا پریدند. آرمن شکلکی درآورد و گفت 

 کردم به جمع کردن میز صبحانه.

 

آرمینه از روی زانوی دیگر « نما امیلی هم با ما می آمد باشگاه.کاش بعد از سی»آرسینه از روی زانوی آرتوش گفت 

 «من می روم دنبالش.»و از بغل آرتوش پایین پرید. آرمن صندلیش را پس زد. « وای! باید برویم دنبالش.»گفت 

بر ص» آرتوش از باالی موهای فرفری آرسینه به من نگاه کرد. آرمن رسیده بود به راهرو که دوقلوها سرش داد زدند

 و از آشپزخانه زدند بیرون.« کن!

 

 بعد از جا بلند شد.« پسرمان خیلی مبادی آداب شده.»آرتوش به در آشپزخانه نگاه کرد و گفت 

 

 «بچه ها را از سینما برداشتم، می آییم دنبال تو. تلفن کن مادر و آلیس هم بیایند.»
 

اج به دعوت ندارند و حتماً می آیند. من هم خوب می تعجب کردم. آرتوش خوب می دانست مادر و آلیس احتی

دانستم آرتوش عالقه چندانی به آمدن هیچ کدام ندارد. پس دلیل این لطف و محبت چی بود؟ از راهرو که داد زد 
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الش و دنب« صبر کن!»صدا زدم « آها! پس بگو ... »با خودم گفتم « بچه ها را گذاشتم سینما سری به شاهنده می زنم،»

 یدم.دو

 

وسط راه باریکه ایستاد و منتظر ماند تا برسم. با ریش بزی ور می رفت و ریز ریز می خندید. پس حدسم درست 

مویم را که ریخته بود روی « مگر قول ندادی نروی سراغ شاهنده؟»بود. داشت باج می داد. رو به رویش ایستادم. 

نیست. شاهنده بنده خدا سیاست بازیش کجا بود؟ حاال صدبار گفتم حرف هایی که شنیدی درست »پیشانی پس زد. 

ب نگران نباش. فقط شربت گال»با انگشت زد به نُک دماغم. « گیرم گاهی یکی دو نفر می آیند مغازه و گپ می زنیم.

 و خندید.« و تخم شربتی می خورم و برمی گردم. برای تو هم شربت بیاورم؟

 

فت، اگر هوا خیلی گرم بود شربت گالب و تخم شربتی تعارف می کرد و شاهنده به هرکسی که به مغازه اش می ر

 اگر هوا گرم نبود چای با لیمو عمانی. فقط یک بار شربت گالب خورده بودم و از مزه اش هیچ خوشم نیامده بود.

 

« کنم. یشاید هم قصه بامزه ای از شکار گفت. برگشتم خانه تعریف م»با هم رفتیم طرف در فلزی و آرتوش گفت 

ماجراهای که شاهنده از شکارهایش تعریف می کرد ، حتی در « خیلی هم قصه تعریف کردن بلدی.» ... گفتم 

 بازگویی سرسری و بی هیجان آرتوش هم جالب بود.

 

واقعاً مغازه شاهنده خبری نیست؟ پس چرا بعد از سال نو نزدیک عید پاک »کمک کردم در گاراژ را باز کند و گفتم 

آفتاب افتاد روی شورلت زرشکی که بیست سالی از « ل بود؟ عطر فروش بغلی گفت از تهران آمدند دنبالش.تعطی

 عمرش می گذشت و یکی از موضوعات مورد عالقه آلیس بود برای مسخره کردن آرتوش.

 

 اال پشم و پیلیعطر فروش مزخرف گفته. شاهنده هم مثل من در جوانی یک کارهایی کرده. ح»در ماشین را باز کرد. 

ماشین بعد از چند بار استارت زدن باالخره « فقط حرف می زنیم. مطمئن باش.»سوار شد و گفت « هردومان ریخته.

 روشن شد و آرتوش داشت دنده عقب از گاراژ بیرون می آمد که بچه ها سر رسیدند. 

 

رتش نریخته بود چشم ها درشت تر به نظر می امیلی موها را با تل قرمز از پیشانی پس زده بود. حاال که مو توی صو

آمد و لب ها و گونه ها برجسته تر. باز از ذهنم گذشت انگار ماتیک زده. آرسینه و آرمینه بغض کرده بودند. 

تم را دو دس« مادربزرگ گفت غذای بیرون برای امیلی خوب نیست.« »مادربزرگ اجازه نداد امیلی ناهار بیاید باشگاه.»

آرمن چند قدم آن طرف تر با نُک پا سنگریزه ای را « خواهش می کنیم.« »لطفاً برو.« »تو برو اجازه بگیر.» تکان دادند.

 «بجنبید. دیر شد.»عقب و جلو می کرد. امیلی سرش پایین بود. آرتوش از توی ماشین صدا زد. 
 

 «را گرفتم.باشد، شاید رفتم اجازه اش »دست گذاشتم پشت دوقلوها و بردمشان طرف ماشین. 
 

آرسینه و آرمینه نشستند صندلی عقب. آرمن در را نگه داشت تا امیلی سوار شد. بعد در را بست و رفت صندلی جلو 

اجازه امیلی. »کنار پدرش نشست. آرتوش راه افتاد و دست تکان داد. دوقلوها شیشه را پایین دادند و داد زدند 

 «خداحافظ.»و دست تکان دادم که  «باشد،»سر تکان دادم که « خواهش می کنیم.
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ایستادم تا شورلت رسید ته خیابان و پیچید طرف سینمای تاج. باد گرمی آمد و درخت های بیعار دو طرف خیابان 

تکان بی حالی خوردند. آقای رحیمی، همسایه ای که گاراژهای دیوار به دیوار داشتیم، با ماشینش ور می رفت. پسر 

ی آقای رحیمی سالم احوالپرس« بریم استلخ، بریم استلخ.»درش را می کشید و گریه می کرد. پنج ساله اش شلوار پ

پسرک پاکت کول اِید به دست نق می زد. دور دهانش نارنجی « بابا جان، استخر هنوز باز نشده که.»کرد و خندید. 

ت درست می کردند. ولی بچه ها عاشق بود. در آبادان بزرگترها با کول اِید لیمویی یا پرتغالی و طعم های دیگر شرب

نارنجی شده؟ قرمز شده؟ بنفش »این بودند که خود گرد را خالی خالی بخورند، زبان نشان هم بدهند و بپرسند 

 « شده؟

 

از آقای رحیمی حال خانم رحیمی را پرسیدم که برای خرید عروسی برادرزاده اش رفته بود تهران. بعد خداحافظی 

یاط را باز کردم، بستم و از راه باریکه ی وسط دو تکه چمن گذشتم. به گل های شبدر توی چمن کردم. در فلزی ح

هردو عاشق شکالت های گرد و « عین اسمارتیزهای بنفش. نه آرسینه؟»نگاه کردم و یاد حرف آرمینه افتادم 

 غنچه های تازه داده بود.رنگارنگ اسمارتیز بودند. شاخه های درخت بید خم بود روی تاب فلزی و بوته گل سرخ 

 

 

 

 فصل نهم

 

وارد خانه شدم و در را پشت سر قفل کردم. در آبادان کسی وسط روز در خانه اش را قفل نمی کرد. من هم فقط 

وقت هایی کلید را توی قفل می چرخاندم که می خواستم مطمئن باشم تنها هستم. ورِ بهانه گیر ذهنم بارها پرسیده 

 «نمی دانم. » هربار جواب داده بودم « کردم چه ربطی به تنها بودن دارد؟ در قفل » بود 
 

تکیه دادم به در و چشم ها را بستم. بعد از گرما و نور بیرون و سر و صدای بچه ها، خنکی و سکوت و سایه روشن 

بود. هوس قهوه خانه دلچسب بود. فقط هوم یکنواخت کولرها می آمد و بوی ادکلن آرتوش که هنوز توی راهرو 

 کردم.

 

به ساعت دیواری آشپزخانه نگاه کردم. چیزی به ده نمانده بود. تا نیم ساعت دیگر حتماً مادر و آلیس پیدایشان می 

پاکت سیگار را از یخچال درآوردم. نمی دانم از کی شنیده بودم « صبر می کنم با هم قهوه بخوریم. » شد. فکر کردم 

 می شود.  سیگار توی یخچال دیر خشک

 

زیاد سیگار نمی کشیدم. فقط گاهی که خانه خلوت بود دوست داشتم بنشینم توی راحتی چرم سبز، سر تکیه بدهم به 

پشتی، سیگار بکشم و فکر کنم. در این لحظه های نادر تنهایی سعی می کردم به مسایل روزمره مثل شام شب و 

 ش فکر نکنم.درس نخواندن آرمن و خونسردی و فراموش کاری آرتو

 

به چیزهایی فکر می کردم که کم فرصت می شد یادشان بیفتم. مثل خانه مان در تهران که حیاط کوچکی داشت و 

اتاق های بزرگ و راهرو درازی که وسط روز هم تاریک بود. به پدرم فکر می کردم که ظهرها که به خانه می آمد 

نشست و هرچه مادر آن روز پخته بود با اشتها می خورد و دست و رو می شست، پشت میز می شست، پشت میز می 
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با حوصله به مادر گوش می داد که ماجراهای روز را با ریزترین جزییات تعریف می کرد. از کمرنگ بودن هندوانه 

 ی که آن روز خریده بود تا گران شدن لوبیا چیتی و دعواهای من و آلیس که حتماً جزو اتفاق های هر روز بود. پدر

زیر لب چیزهایی می گفت که ما درست نمی شنیدیم و اگر هم می شنیدیم یادمان نمی ماند. بعد از پشت میز بلند 

می شد، از مادر برای ناهار تشکر می کرد، از راهرو تاریک می گذشت و به اتاقش می رفت که ته راهرو بود. اتاق 

همیشه کشیده بود و اتاق پر بود از چیزهایی که مادر  کوچکی با پرده های مخمل قهوه ای. پرده های مخمل قهوه یی

 «این آشغال ها را چرا نگه داشتی؟ » مدام غر می زد 
 

خدا می داند این آشغال ها را » بعد از چهلم مرگ پدر، با مادر و آلیس که وارد اتاق شدیم مادر گریه کرد و گفت 

و بریده های روزنامه و مجله و جدول های نصفه نیمه حل  توی قفسه های تا به سقف کتاب بود« چرا نگه می داشت. 

شده. نامه هایی بود که نه من و نه مادر و نه آلیس نویسنده هایشان را نمی شناختیم. عکس های دسته جمعی بود از 

ین ا »جوانی های پدر با دوستانش. دوست هایی که هیچ وقت ندیده بودیم. آلیس بغ کرده بود و مادر گریه می کرد. 

کتاب ها را باز کردم و بستم. ساعت مچی هایی را که کار نمی کردند « همه سال این همه آشغال را چرا نگه داشت؟ 

زیر و رو کردم و یادم آمد که مادر همیشه از بدقولی پدر شاکی بود. توی جبعه کفشی کهنه به تیغ های ریش تراشی 

الی ادکلن های جورواجور. پدر از وقتی یادم بود ریش زنگ زده نگاه کردم و توی گنجه چوبی به شیشه های خ

 انبوهی داشت و هیج وقت بوی ادکلن نمی داد.

 

در اتاق کوچک ته راهرو آلیس چیزی که ارزش نگه داشتن داشته باشد پیدا نکرد. کتاب ها را من برداشتم و مادر 

دستش رسید ریخت دور. اتاق کوچک اشک هایش را خشک کرد، پرده های مخمل قهوه یی را پس زد و هرچه دم 

 »ته راهرو که خالی شد، مادر انگار وظیفه اصلی اش را انجام داده باشد، با خیال راحت به سوگ پدر نشست و جمله 

 شد ورد زبانش. « اگر پدر خدا بیامرزتان زنده بود ... 

 

در کتاب می خواند و جدول حل می کرد کم کم از یادمان رفت که اگر پدر زنده بود زندگی هیچ تغییری نمی کرد. پ

و غذاهای چرب می خورد و در هیچ مورد اظهار نظر نمی کرد و اگر هم می کرد ما نمی شنیدیم با می شنیدیم و 

یادمان نمی ماند و به زندگی خودمان ادامه می دادیم. من همراه آرتوش به آبادان می آمدم و بچه هایم را بزرگ می 

می رفت انگلستان، در باطن به این امید که شوهر انگلیسی پیدا کند و در ظاهر رشته  کردم. آلیس چند سالی

پرستاری بخواند. مادر روزی دو بار کف آشپزخانه را می شست و پشت سر زن هایی که خربزه و هندوانه را نشسته 

 می گذارند توی یخچال بد می گقت و هر روز دلیلی برای نگران شدن پیدا می کرد. 

 

ر تکیه داده به پشتی راحتی سبز یاد سیمونیان ها افتادم. دست های ظریف پسر، کفش های منجوق دوزی مادر و س

د و دیوانه ش» امیلی که هنوز یک کلمه با من حرف نزده بود. فکر کردم مادر امیلی چه جور زنی بوده؟ مادر گفته بود 

ماگرد چند ساله بودم؟ هشت ساله؟ یازده ساله؟ همسن فکر کردم تابستانی که رفتیم ن« سر از نماگرد درآورد. 

 حاالی دوقلوها شاید.

 

قیژ در فلزی حیاط را شنیدم. سرک کشیدم و از پنجره مادر و آلیش را دیدم که می آمدند. خواهرم با لباس زرد 

ه با ، الغر و تکیدگشاد، وسط درخت ها و شمشادها و زیر نور تند خورشید، شبیه گل آفتابگردان بزرگی بود و مادر
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 «خاله آلیس و نانی با هم که راه می روند، عین لورل هاردی اند. » لباس سیاه، شبیه تکه چوبی خشک. آرمن می گفت 

خواهرم جعبه مقوایی بزرگی در دست داشت. ندیده می دانستم چیست. جمعه ها رفتن به قنادی نگرو و خریدن نان 

 تن روزهای یکشنبه واجب تر بود.خامه یی تازه برای آلیس از کلیسا رف

 

 

 

 فصل دهم

 

 «خب؟  »مادر گله هایش را از گرما کرد. آلیس نفسش جا آمد. دو تایی پشت میز آشپزخانه نشستند و خواهرم گفت 
 

 ایدب بعد روز – آمد می پیش ندرت به که –اگر پیش می آمد بدون آلیس جایی بروم « خب چی؟ » الزم نبود بپرسم 

 »تا پیاز همه اتفاق ها را تعریف می کردم و با این حال رضایت نمی داد و قیافه مشکوکی به خود می گرفت که  سیر

 «همه چیز را تعریف نکردی. 
 

ر آلیس زد زی« خب ، باید می رفتیم. باالخره همسایه اند. » کنار اجاق و چشم به قهوه جوش که قهوه سر نرود گفتم 

مادر هم خندید. قهوه ریختم ، گذاشتم روی میز و « بد گذشت؟ حتماً پروفسور کلی غر زد. یعنی این قدر » خنده. 

 نشستم. 

 

نیم ساعت منتظر ماندم تا حاضر شد. تازه ی تازه ست. » خواهرم نخ دور جعبه مقوایی را باز کرد و درش را برداشت. 

دو « خامه هات محشرند. پررو می شد. هرچه آقای موسوی اصرار کرد به جاش شیرینی تر. نگفتم عوضش نان 

یعنی خوشمزه است. بعد جعبه را سراند « م م م ... » انگشتی نان خامه یی برداشت ، گاز زد ، چشم ها را بست و گفت 

االن با بچه ها » یعنی بخورید. مادر یکی برداشت و من سر تکان دادم. « م م م ! » طرف من و مادر و با دهان پر گفت 

 «وردم. صبحانه خ
 

بچه ها نیستند؟ ها! قرار بود بروند سینما. آرتوش کجاست؟ ها! رفته بچه ها را برساند. برمی گردد؟ نه! » مادر گفت 

 »و بعد از این سوال جواب تک نفره نان خامه یی را گاز زد ، جوید ، قورت داد و گفت « حتماً باز رفته سراغ شاهنده. 

ین گیس بریده. ) شاهنده موهای بلند و سفیدش را دم اسبی می کرد. ( لوازم شکار صد بار گفتم نباید برود سراغ ا

فروختن بهانه ست. ) شاهنده نزدیک بازار کویتی ها لوازم شکار فروشی داشت. ( کدام کاسبی جمعه باز می کند؟ ) 

ش کرکره را باال می زد. ( با غیر از جمعه ها که مغازه شاهنده حتماً باز بود ، فقط یکی دو روز در هفته به قول خود

شاهنده پیراهن های گشاد یقه « ) هیکل غولی و سبیل چخماخی خجالت نمی کشد عین جوان ها لباس می پوشد. 

از من گفتن. کم از دست خدا بیامرز و » انگلیسی می پوشید با رنگ های تند. ( جواب مادر را که ندادم ادامه داد. 

 "تا جایی که یادم بود « هم دامادم. از آب خالص شدیم دچار سیالب شدیم. سیاست بازی هاش کشیدم ، حاال 

پدرم از چند بار رفتن به انجمن ایران و شوروی ، آن هم به اصرار آرتوش و شنیدن برنامه های رادیو  "سیاست بازی 

 ارمنستان تجاوز نکرده بود.
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جاشکری را سراندم جلو ، با این فکر که انگار « ار. یِقک! عین زهرم» آلیس قهوه را چشید و صورتش رفت توی هم. 

هر بار مادر آلیس را با اسمی که از بچگی رویش مانده « آچو! » ماجرای عروسی دکتر فراموش شده. مادر براق شد. 

 باز ». است عصبانی آلیس دست از یعنی – بود متنفر کنند صدایش آچو که این از خواهرم –بود صدا می کرد 

 حتماً ماجرا به خیر گذشته بود که مادر جرأت می کرد سر خوردن به آلیس غر بزند. « دبه شکر؟  سر نشستی

 

آلیس دو قاشق سر پر شکر ریخت توی فنجان قهوه و هم زد. نان خامه یی دیگری برداشت و بی توجه به مادر رو 

مادر لب به هم فشرد و رو کرد به « تعریف کن. پسره چه ریختی بود؟ مادرش جواهر تازه داشت؟ » کرد به من. 

 «یا مادر مقدس. باز شروع شد. » سقف. 
 

فکر کردم امیل سیمونیان را چطور توصیف کنم؟ چیزی که یادم مانده بود چشم هایش بود که انگار از خیلی دور به 

ا این چیزها به درد آدم نگاه می کرد و نشستن ، راه رفتن ، غذا خوردن و همه حرکاتش که نرم و بی عجله بود. ام

گفتم و درجا پشیمان شدم. نان خامه یی سوم « قد بلند و خوش پوش و ... خوش قیافه. » خواهرم نمی خورد. گفتم 

 «چند ساله؟ » بین جعبه مقوایی و دهان آلیس بی حرکت ماند. 
 

مادر در جعبه نان خامه یی « چهل. نمی دانم ، گمانم حدود » فنجان قهوه را برگرداندم توی نعلبکی و شانه باال دادم. 

 یقین» را گذاشت ، سراند طرف من و به یخچال اشاره کرد. آلیس چشم به پنجره حواسش به ما نبود. مادر گفت 

فردا » آلیس رو به پنجره دست کرد توی موها. « فکرش را هم نکن. » بعد زل زد به آلیس. « همین حدودهاست. 

 «به نظر تو مو کوتاه بکنم؟ » ن نگاه کرد. بعد به م« قرار سلمانی دارم. 
 

مادر به من نگاه کرد و سر تکان داد. هردو اتفاق های بعدی را از حفظ بودیم. هر وقت سر و که مرد بی زنی پیدا می 

 می رژیم – داشت ماجرا تداوم به بستگی –شد ، آلیس اول آرایش مو عوض می کرد ، بعد چند روز یا چند هفته 

ه گفته خودش و نه به دید ما وزن کم می کرد. پا شدم سبد میوه را از یخچال بیرون آوردم. یاد قولی افتادم ب و گرفت

 «بحث نکن. » که به پدر داده بودم و با خودم تکرار کردم 
 

 »شروع کردم به جمع کردن فنجان ها و با عجله گفتم « حواست کجاست؟ پرسیدم موی کوتاه به من ... » آلیس گفت 

 «حتماً. چرا که نه؟ 
 

 ناله ترمز شورلت آرتوش آمد و چند لحظه بعد دوقلوها دویدند تو. 

 

 «هِلو نانی! » 
 

 « هِلو خاله! » 

 

 «باز گفتید هلو ؟ ما که انگلیسی نیستیم. هستیم؟ بگو بارِو. » مادر آرمینه را بغل کرد. 
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ه ها؟ توی آبادان کسی را پیدا می کنی که نگوید هلو؟ خودت هم باز گیر دادی به یچ» آلیس آرسینه را بغل کرد. 

 «مدادم انگلیسی می پرانی. 
 

 «من؟ هیچوقت! » مادر چشم دراند. 
 

« فن آشپزخانه خراب شده. » سرکج کرد به راست و ادای مادر را درآورد. « تو؟ همه وقت! » آلیس هم چشم دراند. 

به چپ ،  باز« استور نان تویست نداشت ، رول خریدم. » باز به راست ، « پیتال. آلیس رفته هوس» سر کج گرد به چپ. 

تنی شوزهای آرمن کهنه شده. که در ضمن تنی شوز نه » زل زد به مادر ، « بچه ها مواظب باشید از بایسیکل نیفتید. » 

 «و تنیس شوز. 
 

دیروز یکی از دکترها چیز بامزه ای تعریف کرد. » بچه ها خندیدند ، مادر چپ چپ به آلیس نگاه کرد و آلیس گفت 

» 
 

 «خاله تو تعریف کن تا بعد ما ... » آرمینه نشست رو به روی آلیس. 
 

 «تا بعد ما فیلم را تعریف کنیم. » آرسینه نشست بغل دست آرمینه. 
 

 «نان خامه یی ها چی شد؟ باز چپاندی توی یخچال؟ » آلیس به مادر گفت 
 

 «خاله بگو. » فت آرمینه گ
 

 «بگو خاله. » آرسینه گفت 
 

 «نان خامه یی به نان خامه یی. » دست آرمن را گرفتم که داشت می رفت طرف یخچال و انگشت تکان دادم که 
 

یکی از مهندس های انگلیسی رفته سرکشی تأسیسات یادم نیست کجا. سرکارگر مثالً مترجم حرف » آلیس گفت 

 ". tell them to band the pipes "برای کارگرها. مهندس انگلیسی گفته های مهندس بوده 

 «آهای ولک! گفت پایپ ها رو بندش کن. » سرکارگز برگشته سر کارگرها داد زده 
 

 «خیلی هم بی مزه بود. » همه خندیدیم جز مادر که پشت چشم نازک کرد و گفت 
 

 « ولی فیلمش خیلی بامزه بود. » آرمینه گفت 

 

 «ولی سینما تاج محل عین یخچال بود. » آرسینه گفت 
 

 «بس که سرد بود. » 
 

 «ماما ، اجازه امیلی چی شد؟ » 
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 «گرفتی؟ » 
 

 «تلفن کن. » 
 

 «نه، برو منزلشان. » 
 

 «نه ، خاله. شکالت نمی خوریم. باید ناهار بخوریم. » 
 

 «ماما ، خواهش. برو اجازه بگیر. خواهش. » 
 

 و پا شدم. « امان بدهید. رفتم. » دست گذاشتم روی سرم. 

 

از آشپزخانه که رفتم بیرون ، آرمینه و آرسینه نشسته بودند روی زانوهای خاله و مادربزرگ و یکی در میان ماجرای 

 فیلم را تعریف می کردند. 

 

هرم نخواهد برنامه همیشگی را روی امیل در فاصله خانه خودمان و آن طرف خیابان با خودم گفتم امیدوارم خوا

تم این بار کوچک ترین تردیدی نداش« شاید این یکی ... » سیمونیان پیاده کند. برخالف هربار که با خودم می گفتم 

 که این یکی اصالً و ابداً به درد آلیس نمی خورد. از جوی خیابان بوی لجن به دماغم خورد. 

 

نه  »گشت از روی زنگ برنداشته در باز شد و خانم سیمونیان جواب سالمم را نداده گفت انگار کسی منتظرم باشد ، ان

 از الی در صورت گریان امیلی« ، اصالً امکان ندارد. غذای بیرون به امیلی سازگار نیست. االن هم باید استراحت کند. 

 را دیدم. 

 

واب ج« اشی به هر سازی که بچه ها می زنند نرقصی. ناراحت شدی؟ تا تو ب» وقت برگشتن ورِ ایراد گیرم تشر زد. 

 «پشت دستم داغ. » دادم 
 

زودتر از همه رفت سوار ماشین « چه خوب ، بمان خانه درس بخوان. » و تا گفتم « حوصله باشگاه ندارم. » آرمن گفت 

 شد. 

 

که  عد از قول گرفتن از آرمنبا مادر و آلیس نشستیم صندلی عقب شورلت. آرمینه نشست بغل آلیس و آرسینه ب

 نشست جلو بین آرتوش و آرمن. « اذیت نمی کنی ها ، 

 

از بوارده شمالی تا بریم دوقلوها اخم کردند و یک کلمه حرف نزدند. آرمن از آرتوش درس رانندگی می گرفت و 

و روزه کوچک از کی.  آلیس و مادر با هم بحث می کردند که سال آینده روزه بزرگ عید پاک از کی شروع می شود

حاال کو تا عید پاک. به هر حال من یکی که روزه نمی گیرم. امسال گرفتم ، برای هفت جدم » سرآخر آلیس گفت 

 «بس بود. 
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 «باید بگیری. » مادر گفت 
 

 «نمی گیرم. » آلیس گفت 
 

 «نمی گیرم و درد بابام. باید بگیری. » 
 

 «نمی گیرم. » 
 

وها دوقل« آخ خ خ! » ه ای عصبانی فیف کرد و نیشگون محکمی از بازوی آلیس گرفت. آلیس داد زد. مادر عین گرب

 زدند زیر خنده و اخمشان باز شد. دعواهای جدی یا شوخی مادر و آلیس بهترین راه خنداندن دوقلوها بود.

 

 

 

 فصل یازدهم

 

 «ان کن. خواهش می کنم دعوتش:» دم در باشگاه آلیس زیر گوشم گفت 
 

نفس بلندی کشیدم و جواب سالم آقای سعادت مدیر داخلی را دادم و حال زنش را پرسیدم که دو هفته پیش 

چهارمین بچه هاش را به دنیا آورده بود. آرتوش مثل همیشه با آقای سعادت دست داد و مثل همیشه این کارش به 

 خلی دست بدهند.دلم نشست. به ندرت دیدم بودم اعضای باشگاه با مدیر دا

 

و دویدند طرف دختر ریزه میزه ای که همکالسشان بود و اسمش مارگریتا بود و « آهای! می می! :» دوقلوها داد زدند 

مادرش اصرار داشت می می صدایش کند. تا چند ماه پیش می می یا مارگریتا بوارده شمالی زندگی می کرد. بچه ها 

که قد خیلی بلند و هیکل خیلی چاق و ریش انبوه داشت می ترسیدند و اسمش  کوچک تر که بودند از پدر مارگریتا

یم خانه باال رفته و بِرِ "گوریل  ". از آرتوش شنیده بودم رتبه یا به قول آبادانی ها گِرِید "گولیر  "را گذاشته بودند 

ما و مانده بود تا باالخره مادرش  گرفته اند. بوارده که بودند بارها مارگریتا از مدرسه با بچه ها آمده بود منزل

ا را گرفتاری مادر مارگریت« ببخشید دیر شد ، گرفتار بودم. » دیروفت بیاید دنبالش و شل و ول عذرخواهی کند که 

 همه ارمنی های آبادان می دانستند. قمار کردن و وقت گذرانی در ملیک بار ، کافه ای که تازه باز شده بود.

 

 «بیا. » و راه افتاد.  آلیس دستم را گرفت
 

الزم نبود بپرسم کجا. هرجا می رفتیم اولین کار آلیس پیدا کردن آینه بود و مطمئن شدن از این که موهایش به هم 

 نریخته یا ماتیکش پاک نشده؟ الزم هم نبود بپرسم من چرا بیایم؟ آلیس محال بود تنها برود دستشویی. 

 

اسمش ژولیت بود و اصرار داشت ژو ژو صدایش کنند ، مو پوش می داد. کنار توی دستشویی مادر مارگریتا که 

کیفش بغل دستشویی یک قوطی کوچک تافت بود. آخرین بار که در شب نشینی بوت کالب همدیگر را دیده بودیم 

 ، موهایش خرمایی بود. حاال موها قرمز بود ، درست رنگ ماتیکش.
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اه از این جمه کوت« چه جالب. شما کجا ، اینجا کجا؟ :» سالم شل و ولی کرد و گفت از توی آینه ما را که دید برگشت. 

این منظور بلند را داشت که شما که خانه تان بوارده است و گریدتان پایین ، در باشگاه گلستان که مخصوص اهالی 

 بِرِیم است با گریدهای باال چه می کنید؟

 

د فهمدیم االن است به قول خودش مادر مارگریتا را بشوید و بچالند و پهن آلیس که نفس بلند کشید و سینه جلو دا

کند. اول نگاهی به آینه انداخت و از مرتب بودن موها و پر رنگی ماتیک که مطمئن شد برگشت طرف مادر مارگریتا 

 «ببخشید ، ژولیت ، گرید شوهر شما چند بود؟ :» و تا به خودم بجنبم پرسید 
 

 «ژوژو. پانزده. چطور؟ » دو ابروی هاللی را باال داد.  مادر مارگریتا
 

بعد دست انداخت زیر بازوی من و « چه جالب. پس هنوز سه گرید دارد برسد به شوهر خواهرم. » آلیس لبخند زد. 

 «واه ، واه! خفه شدم از بوی تافت. بیا کالریس. :» گفت 
 

ا آلیس دستش ر« خود می زنی؟ شوهرش و آرتوش هم گریداند. چرا حرف بی:» از دستشویی که بیرون آمدیم گفتم 

خوب کردم. تا عنتر خانم هی گرید کوفتی شوهر گوریلش را به رخ » از زیر بغلم درآورد و برای کسی تکان داد. 

مردم نکشد. اگر پروفسور دست از تاواریش بازی برمی داشت و مثل آدم خانه توی بِرِیم می گرفت ، مجبور مبودیم 

ان ناگه« رزِرهای هر تازه به دوران رسیده ای را تحمل کنیم. در ضمن شنیدی دم در چی گفتم؟ دعوتشان می کنی؟ زِ

و رفت طرف زن و مردی که یادم نیامد کی هستند. شنیده بودم دم در چی « ســـالم! :» لبخند پهنی زد و بلند گفت 

 گفته بود و الزم نبود بپرسم کی ها را دعوت کنم.

 

توش دم در تاالر غذاخوری با سرپیشخدمت حرف می زد. رفتم طرفش و سر راه سرک کشیدم توی تاالر آر

اجتماعات که در دو لنگه اش چارتاق باز بود. روی هفت هشت ردیف صندلی ، سی چهل زن پشت به در نشسته 

ند نرانی می کرد. از شینیون بلبودند. رو به رو ، پشت میزی با رومیزی ماهوت سبز و گلدانی پر از گل مینا زنی سخ

موها و پاپیون روی سر فوری شناختمش. خانم نوراللهی بود. هربار تعجب می کردم چطور شینیون به این بلندی 

درست می کند. آرمن به روبان های پاپیون شکلی که خانم نوراللهی وسط شینیون موها می زد و همیشه از پارچه 

قی زن الی» آرتوش می خندید. « مؤدب باش! » تشر که می زدم « تی منشی پدر. عالمت تجار:» لباسش بود می گفت 

 «ست. گیرم یک کم زیادی حرف می زند و بعضی وقت ها بیخودی هیجان زده می شود. 
 

 

 

و دست آرمینه را گرفتم که داشت خیز برمی داشت « نکن. :» به آرمن که داشت موی آرسینه را می کشید گفتم 

 از خواهرش دفاع کند.طرف آرمن 

 

ت شنیدم خیال داری چند دس» بعد رو کرد به آرمن. « میز خالی نیست. نیم ساعتی باید صبر کنیم. :» آرتوش گفت 

د ، بعد هرکی بُر» دوقلوها باال پایین می پریدند. « نخیر. خیال دارم ببرم. » آرمن خندید. « پینگ پونگ به من ببازی. 
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آرتوش دست دوقلوها را گرفت و با آرمن رفتند طرف میزهای پینگ پونگ. پشت « بخرد. ناهار برای همه بستنی 

 که نشنیدند. « پس من اینجا منتظرم. :» سرشان گفتم 

 

زیرچشمی مادر و آلیس را دیدم که داشتند با زن و شوهری از بستگان دور حرف می زدند. حوصله ی نه زن را 

بودند و مدام درحال تبلیغ و اصرار که در جلسه های گروه  "پیروان مریم  "بی داشتم و نه شوهر را. عضو گروه مذه

 - "آزادی  زن و "شرکت کنیم. برای این که چشمم به چشمشان نیفتد به تابلوی اعالنات تاالر اجتماعات نگاه کردم. 

دوازده و نیم بود و حتماً ساعت شروع یازده و نیم. به ساعتم نگاه کردم. نزدیک  -سخنرانی خانم پروین نوراللهی 

 آخرهای سخنرانی. وارد تاالر شدم و فکر کردم تا حاال نمی دانستم اسم کوچک منشی آرتوش پروین است.

 

روی اولین صندلی خالی نشستم. دو زن ، یکی مسن و یکی جوان از صندلی های کناری نگاهم کردند ، سر تکان 

که گرفته بود وسط زانوها ، بادام زمینی برمی داشت و می خورد و زن دادند و لبخند زدند. زن مسن از توی پاکتی 

باز هم تکرار می کنم که اولین خواست و هدف :» جوان تند و تند آدامس می جوید. خانم نوراللهی داشت می گفت 

 «بانوان ایران داشتن حق رأی است. 
 

ش بحثی طوالنی شروع کردند. سر آخر گارنیک گفت آخرین بار که نینا و گارنیک مهمان ما بودند ، گارنیک و آرتو

ما ارمنی :» گارنیک جواب داد « ما ایرانی هستیم یا نه؟ :» آرتوش گفت « ما چرا باید خودمان را قاطی ماجرا کنیم؟ :» 

 «حق رأی برای چی؟ :» و نینا گفت « هستیم یا نه؟ 
 

در خاتمه یادآوری می کنم که ما تاکنون در این راه بسیار »  صدای خانم نوراللهی نازک بود و ته جمله ها را می کشید.

کوشیده ایم. خیلی فریادها از حلقوم زن ایرانی برخاسته. چیزی که هست این فریادها با هم نبوده و در یک جهت 

 « ___نبوده و هماهنگی نداشته 
 

زن جوان حواسش « نه. » اشاره کردم که  زن مسن خم شد بادام زمینی تعارفم کرد و لبخند زد. لبخند زدم و با دست

و حاال برای حسن ختام :» به سخنرانی بود و سرش را با ضرب جویدن آدامس تکان می داد. خانم نوراللهی گفت 

یادم افتاد مالفه های اتو کرده را نگذاشته ام توی کشو اتاق خواب ها. خانم نوراللهی « اجازه بدهید شعری بخوانم. 

 خواند :

 

 ار شو خواهر بید

 

 در دنیای که جمیله ها با خون خود 

 

 فرمان آزادی ملتی را بر صفحه تاریخ می نگارند

 

 تنها لب گلگون و چشم مخمور داشتن شرط زن بودن نیست
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زن جوان گفت « منظورش جمیله خانم ما که نیست؟ :» زن مسن با صدایی که من هم شنیدم دم گوش زن جوان گفت 

دست زن مسن توی پاکت بادام زمینی بی « تو چه می فهمی؟ :» بعد بی حوصله جا به جا شد و غر زد « در. نه ما:» 

 صدای دست زدن ها با چق چق پاکت یکی شد.« چرا نمی فهمم؟ خیلی هم خوب می فهمم. » حرکت ماند. 

 

گفتند و چندتایی هم راه افتاده بودند زن ها از جا بلند شده بودند. با هم حرف می زدند ، به خانم نوراللهی تبریک 

طرف در تاالر. وسط همه سرها ، شینیون خانم نوراللهی از همه بلندتر بود. با خانم مسن و دخترش خداحافظی کردم 

 و آمدم بیرون. 

 

 «ریمپیروان م»آرتوش و بچه ها دم در تاالر غذاخوری ایستاده بودند و مادر و آلیس هنوز با زن و شوهر عضو فرقه 

و با آرتوش و بچه ها راه افتادیم طرف « ما توی رستوران هستیم. » حرف می زدند. با دست به آلیس اشاره کردم که 

آرتوش حق داشت. خانم نوراللهی زن الیقی بود. می دانستم « بفرمایید. » سرپیشخدمت که داشت اشاره می کرد 

می کرد و هم فعالیت اجتماعی داشت. من غیر از کار خانه چه  شوهر دارد و سه بچه. مثل خود من. با این حال هم کار

 «خانم نوراللهی زن الیقی ست. » می کردم؟ جواب سالم سرپیشخدمت را دادم و فکر کردم 
 

غذاخوری باشگاه گلستان مثل همه روزهای جمعه شلوغ بود و مثل همیشه پر از آشنا. پشت میزی نشستیم که 

ود ، بیخ:» ا و پدر و مادرش دور بود. مادر و آلیس هم پیدایشان شد. مادر داشت می گفت خوشبختانه از میز مارگریت

 «خیلی هم زن و شوهر خوبی اند. 
 

 «نگفتم زن و شوهر بدی اند ، گفتم زیاد حرف می زنند. » 
 

 «عوضش خانه زنگیشان از تمیزی برق می زند. » 
 

 دوقلوها زدند زیر خنده. « دخلین وار؟ » رد و گفت آلیس به بچه ها نگاه کرد و چشم ها را چپ ک

 

این تخم  »سفارش چلوکباب دادیم و مادر سه بار به آرتوش گفت به پیشخدمت بگویید کبابش حسابی برشته باشد و 

غ رظرف آرد و تخم م« نه. می خواهیم آرد بازی کنیم. :» آرمینه و آرسینه با هم گفتند « مرغ های کوفتی را هم ببرد. 

روزهای جمعه روی همه میزهای تاالر « ممنون. تخم مرغ نمی خوریم. :» های وسطش را دادم به پیشخدمت و گفتم 

غذاخوری ، ظرف گودی می گذاشتند پر از آرد. چند زرده تخم مرغ ، هرکدام توی یک نصفه پوسته ، جا می دادند 

دوقلوها بود. یکی دو بار زرده ها را برگردانده  وسط آردها. بازی با آرد توی ظرف از سرگرمی های مورد عالقه

بودند روی میز و پیشخدمت مجبور شده بود هم رومیزی کتان سفید و هم ماهوت سبز زیرش را عوض کند. مادر 

 منتفر بود از خوردن زرده تخم مرغ با چلوکباب.

 

دکتر « دکتر صالحی فرد را دیدی؟ زن » آلیس تکه ای نان برداشت ، نگاهش را دور تاالر چرخاند و شروع کرد. 

صالحی فرد رییس بخش جراحی بیمارستان بود. تازه ازدواج کرده بود و حاال یادم آمد همان کسی بود که آلیس 

با این ریخت و قیافه اُزگل می بینی چه شوهری کرده؟ زن دُالتاریان » برایش دست تکان داد و با زنش روبوسی کرد. 

را هم می گویند شیک پوش. این هم کاله ست گذاشته سرش؟ عین لگن بچه. خیال کرده هر را نگاه کن. نمی دانم چ
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زنی که آلیس حرفش را می زد مادر یکی از همکالسی های آرمن بود و « زنی کاله گذاشت سرش شد ژاکلین کندی. 

 ی درشکه. پسرش یک بار کتک مفصلی از آرمن خورده بود که چرا به آرمنیه و آرسینه گفته کره اسب ها

 

ساالد آرمن را ریخت توی بشقاب خودش و یه طرف در نگاه « ساالد نمی خوری؟ بده من. :» آلیس به آرمن گفت 

مانیا معلم نقاشی دوقلوها بود و وازگن « اوهو! مانیا و وازگن اینجا چکار می کنند؟ پیاز هم شد قاطی میوه؟ » کرد. 

 طرف میز ما.  هایراپتیان مدیر مدرسه. داشتند می آمدند

 

به بچه ها گفتم جلو پای معلم و مدیر بایستند. آرتوش هم ایستاد و بعد از سالم و احوالچرسی دعوت کرد بنشینند. 

 «مهمان آقای خاالتیان هستیم. وگرنه ما را به باشگاه گلستان چکار؟ » و نشست. « فقط چند دقیقه. :» وازگن گفت 

 «چه حرف ها. :» گفت آلیس سعی کرد به من نگاه نکند و 
 

شماها خواهرید یا عکس » مانیا با مادر و آلیس مشغول حرف زدن شد و شوخی همیشگی را با دوقلوها کرد که 

ترجمه کتابی که حرفش را می زدم تمام شد. فرصت می کنی بخوانی؟ ممنون می » وازگن رو کرد به من. « برگردان؟ 

 «شوم. 
 

را در می آوردند که ماهنامه ای بود برای بچه ها. چند بار برای مجله قصه و شعر ترجمه وازگن و مانیا مجله لوسابر 

کرده بود و وازگن گاهی مطالب مجله را قبل از چاپ می داد بخوانم و نظر بدهم. زن و شوهر که رفتند سر میزشان 

 «چه کتابی؟ :» آرمینه گفت « چه کتابی ، ماما؟ :» آرسینه گفت 
 

خاطر کتک کاری آرمن رفته بودم مدرسه ، بعد از این که خانم دُالتاریان ) ظریف و ریزنقش با کت و روزی که به 

دامن یشمی و موها مدل خیاری ( حق را داد به آرمن و من حق را دادم به پسر او و دوتایی پسرها را مجبور کردیم از 

ا کرد و گفت دارد به ارمنی ترجمه اش می همدیگر عذرخواهی کنند ، وازگن صحبت کتاب لُرد فونتلروی کوچک ر

 کند.

 

 و زد زیر خنده. « لُرد چی چی کوچک؟ :» آلیس گفت 

 

مانیا لنگه ندارد. با این همه گرفتاری باید خانه اش را ببینی. همیشه جمع و جور و مرتب. عین دسته گل. :» مادر گفت 

 «به این می گویند زن. 
 

 را گذاشت توی بشقاب آرسینه.  آرمن گوچه فرنگی توی بشقابش

 

 «باز فکر کردی بشقاب ما سطل زباله ست؟ » آرسینه لب ورچید و آرمینه غر زد. 
 

وازگن با این همه کار فرصت » آرتوش گوجه فرنگی را از بشقاب آرسینه برداشت گذاشت توی بشقاب خودش. 

چند لحظه نگاهش کردم که با لبخند نگاهم می کرد. « ترجمه کردن هم پیدا می کند؟ تو چرا کتاب ترجمه نمی کنی؟ 
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م دروغ می گ» بعد زُل زد به من. « وقتش کجا بود؟ شش ماه بیشتر ست پرده اتاق خواب ها را نشسته. :» مادر گفت 

 «بگو دروغ می گی. 
 

 کباب های دوقلوها را تکه کردم. لبخند آرتوش شبیه دوران نامزدی مان بود یا لحن حرف زدنش؟

 

 

 

 فصل دوازدهم

 

بچه ها مدرسه بودند و آرتوش سرِکار. اتاق خواب ها را مرتب کرده بودم. گیردگیری تمام شده بود و غذای شب 

 روی اجاق بود. تلفن زنگ زد.

 

 نینا بود.« من تلفن نکردم ، تو مبادا حال احوال بپرسی ها. » 

 

می خواستم تلفن کنم و وقت نمی شد ، با خنده پرید وسط حرفم. تا شروع کردم که چند روزی بود به فکرش بودم و 

 «توضیح نده. می دانم گرفتاری. مته به خشخاش گذاشتن های خودت و وسواس های مادرت و بداحالقی آرتوش. » 
 

حق  مخودم را که می گذارم جای فالنی می بین» یکی از خوبی های نینا این بود که هیچ وقت دلگیر نمی شد. می گفت 

از دید نینا همه همیشه حق داشتند و هیچ کس هیچ وقت مقصر نبود و بدجنس نبود و غرض و مرض نداشت « دارد. 

 بداخالق شوهرم کردند می فکر بر و دور های آدم چرا آرتوش؟ بداخالقی گفت چرا حال این با –و با این حال 

 است؟

 

و احوال پسرش تیگرانرا که دانشگاه قبول شده بود.نینا هم موضوع را عوض کردم. حال سوفی و گارنیک را پرسیدم 

حال بچه ها و آرتوش و مادر و آلیس را پرسید و از خودش گفت که از خانه ی جدید راضی است و همسایه هایش 

همسایه ی دیوار به دیوارمان مرد هلندی عزبی است که قدش دو متری می شود و بدتر از » آدم های بدی نیستند. 

وسط غش غش خنده تعریف کرد که مرد هلندی ساعت سه ی بعد از ظهر ، « عقل درست و حسابی ندارد. خودم 

زیر زل آفتاب روی چمن حیاط حمام آفتاب می گیرد و زن همسایه ی رو به رو که کلیمی است هر شبِ شنبه از نینا 

 ز نمی شناسد ...خواهش می کند برود چراغ حیاط شان را روشن کند و همسایه های دیگر را هنو

 

اجاق  نینا ، غذا روی» یکی از عیب های نینا پرحرفی بود ، به خصوص پای تلفن. حواسم به غذای روی اجاق بود. گفتم 

___ » 
 

وای! ببخش. پاک یادم رفت برای چی تلفن کردم. پنجشنبه شب بیایید پیش ما. به مادر و آلیس هم » با عجله گفت 

 دختر خاله ی» باز خندید. « می کنم دعوت می کنم ، مبادا به تریج قبای خواهرت بربخورد. بگو. اصالً خودم تلفن 

گارنیک چند هفته ای از تهران مهمان آمده. طفلک تازه طالق گرفته. دلم می خواهد ببینیش. بعضی از کارهاش عین 

ار دلش برای دوقلوها تنگ شده. انگ توست. یادت نرود. پنجشنبه. زود هم بیایید که بچه ها با هم بازی کنند. سوفی

 باالخره خداحافظی کردیم.« نه انگار هر روز توی مدرسه همدیگر را می بینند. 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

4 3  

 

 

 گوشی را گذاشتم و رفتم آشپزخانه. تا غذا را هم زدم و اجاق را خاموش کردم ، تلفن زنگ زد. برگشتم به راهرو.

 

 «پای تلفن هستند.  تصور نمی کردم از آن زن هایی باشید که مدام» 
 

یکی از عیب هایم این بود که نمی توانستم درجا جواب آدم ها را بدهم. حرف بی ربط که می شنیدم ساکت می 

آن شب گفتید این زنکه را می فرستید منزل ما. خبری نشد. از » ماندم. ساکت ماندم و خانم سیمونیان ادامه داد. 

 «بدقولی خوشم نمی آید. 
 

ها را ندادن و جلوشان درنیامدن من هم حدی داشت. نفس بلندی کشیدم ، سیم تلفن را محکم دور دست جواب آدم 

 نیست و زن محترمی است که برای گذران "زنکه  "پیچاندم و با صدایی بلندتر از صدای معمولم گفتم که اوالً آشخِن 

 __نوبت خانه ی من است و ثالثاً  زندگی کار می کند و ثانیاً تلفن ندارد و باید صبر کنم تا شنبه که

 

 «امروز شنبه ست. » پرید وسط حرفم. 
 

 « ___دیروز تلفن کرد که نمی تواند بیاید چون » هول شدم. 
 

 «شما که گفتید تلفن ندارد؟ » باز پرید وسط حرفم. 
 

 «پسرش تلفن کرد. » داشتم منفجر می شدم. 
 

 «یک شیشه چاتنی برایتان کنار گذاشته ام.  ___پس یادتان نرود و » د. چند لحظه سکوت کرد. بعد لحنش عوض ش
 

زبانم بند آمد. از رفتار ضد و نقیضش سر در نمی آوردم. گفتم با آشخِن صحبت می کنم ، برای چاتنی تشکر کردم و 

 ست.گوشی را گذاشتم. توی این فکر بودم که باید از اول به آشخِن بگویم با چه اعجوبه ای طرف ا

 

 

 

 فصل سیزدهم

 

معلم پیانوی بچه ها زن انگلیسی سفید و بوری بود. با مردی ایرانی ازدواج کرده بود و بعد از سال ها زندگی در ایران 

 –نمره تلفن ما شما به هانومِ » ، فارسی را خیلی بدتر از ما ارمنی ها حرف می زد. قبل از شروع کالس بچه ها پرسید 

اوه ، » دست گذاشت روی پیشانی کک مکی اش. « سیمونیان. » گفتم « چی هست؟ همسایه شما.  اسمش – هانومِ

سیمونیان. امروز تلفن کرد. هیلی هانومِ عژیبی هست. گفت پیانو ما کوک کن. گفتم من پیانو کوک کن نیستم که. 

شت ها را با ناخن های قرمز چند بار ابروی نازکِ بور و شانه های ظریفش را داد باال ، انگ« هیلی بی تربیت حرف زد. 

 توی هوا تکان داد و بچه ها را برد به اتاق پیانو.
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انگار خودم کار زشتی کرده باشم ، خجالت زده در اتاق پذیرایی نشستم. به راحتی های چارخانه و پرده های گلدار و 

نتظر تمام شدن کالس بچه ها با مجسمه های کوچک و تابلوهای بزرگ و ظرف های نقره و چینی نگاه کردم و م

به تو چه؟ مسئول کارهای زشت بقیه تو نیستی. آرتوش حق دارد. با این خانواده نباید زیاد » خودم کلنجار رفتم که 

نگاهم را دور اتاق گرداندم. گردگیری این همه مجسمه ریز و درشت و تابلو و ظرف حتماً خیلی « معاشرت کنی. 

 وقت گیر است.

 

درس  »شتن توی اتوبوس سعی کردم برای دوقلوها توضیح بدهم که چرا نباید زیاد سراغ امیلی بروند. وقت برگ

امیلی بیشتر و سخت تر از درس شماهاست. مادربزرگش هم گمانم دوست ندارد امیلی زیاد از خانه بیرون برود. 

 «هرکس اخالق مخصوص خودش را دارد. باید مراعات کنیم. 
 

 «ولی امیلی دوست ماست. ما خیلی دوستش داریم. » موی فرفری را با فوت از پیشانی پس زد. آرسینه تکه ای 
 

خودش هر روز می گوید کاش می » آرمینه کتاب نُت را گذاشت روی صندلی اتوبوس و دست خواهرش را گرفت. 

 «آمدم خانه ی شما. 
 

 ن و زندانبان خالص شوم. فکر کردم طفلک امیلی. من هم بودم دلم می خواست از آن زندا

 

 «برویم استور؟ » آرمینه گفت 
 

 «اسمارتیز بخریم؟ » آرسینه گفت 
 

 ایستگاه نزدیک استور پیاده شدیم. 

 

 »توی فروشگاه مثل همیشه خنک بود و خوش بود. دوقلوها دویدند طرف قفسه ی شکالت. کارمند فروشگاه پرسید 

سبد خرید را برداشتم و یکراست رفتم سراغ قسمت لوازم بهداشتی. زنی « لطفاً. بَسکت » گفتم « ترولی یا بَسکت؟ 

تکیه داده بود به چرخ دستی خریدش و قفسه ی صابون ها و کرم ها نگاه می کرد. چرخ دستی پر بود از انواع 

ه الت ندیدبرای تهرانی های شک» شکالت های کَدبِری. به هم لبخند زدیم و انگار موظف به توضیح باشد گفت 

دو  «صابون و کرم دست هم خواسته اند. نمی دانم صابون چی بردارم. » خندید و خندیدم و گفت « سوغاتی می برم. 

ون برداشت چهار بسته صاب« من همیشه وینولیا سوغاتی می برم. » بسته صابون وینولیا برداشتم گذاشتم توی سبد. 

لی. خداحافظی کرد و چرخ دستی را به زور جلو راند. یک قوطی گذاشت توی چرخ دستی با سه قوطی کرم دست یارد

 کرم یاردلی برداشتم گذاشتم توی سبد.

 

چرخی توی فروشگاه زدم و دو جعبه بیسکوییت نایس برداشتم که آرتوش دوست داشت و شربت هالی بُرانژ برای 

 «گفتی یادت بیندازیم که ... » گفت  بچه ها. آرسینه و آرمینه با دست های پر از شکالت پیدایشان شد. آرمینه

گفتم نصفی از شکالت ها را برگردانند توی قفسه و رفتیم به اتاقک « که از دِیری نان و شیر بخری. » آرسینه گفت 

 بغل فروشگاه یا به قول آبادانی ها دِیری و نان رول و شیر خریدیم.
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 اراژ بود.کالفه از گرما به خانه که رسیدیم ، ماشین آرتوش توی گ

 

از اتاق نشیمن صدای حرف می آمد. « پدر آمده ، آخ جان. » آرسینه گفت « آخ جان ، پدر آمده. » آرمینه گفت 

تا آمدم بگویم جای کتاب نُت روی میز تلفن نیست ، « مهمان داریم ؟ » آرمینه کتاب نُت را گذاشت روی میز تلفن. 

 «داریم. مهمان » آرسینه زود کتاب را برداشت و گفت 
 

فکر کردم کی آمده ؟ آلیس که این هفته عصر کار بود. مادر هم که همیشه توی آشپزخانه می نشست. آرمن هم که 

شاید » حتماً اتاق خودش بود چون صدای گرام تِپازتا سه خانه آن طرف تر می رفت. آرمینه به من نگاه کرد. 

ز بعد دست کرد توی پاکت خرید و یکی ا« ه توی گاراژ نبود. کادیالک سبز ک» آرسینه گفت « آشناهای پدر باشند. 

،  راستی» اسمارتیزها را برداشت. آرمینه دست کشید به چانه که مثالً با ریش ور می رود و ادای آرتوش را درآورد. 

 رد. خنده اش را خو« مؤدب! » آرسینه زد زیر خنده و تا تشر زدم که « یادم رفت. چندتایی از آشناها آمدند. 

 

سه مرد میانه سال بودند که گاهی می آمدند خانه مان. ارمنی نبودند ، به جای راحتی پشت میز  "چندتایی از آشناها  "

ناهارخوری می نشستند و چای که می بردم چندین بار تشکر می کردند. آرتوش در را پشت سرم می بست و تا یکی 

 دو ساعت فقط صدای پچ پچ از پشت در می شنیدم.

 

آرمینه رو کرد به خواهرش و ادای یکی از سه نفر را درآورد که بلند قدتر از دوتای دیگر بود و بریده بریده حرف 

 آمد که اول بار بلند قد مرد « باشد؟ – راژ – گا – توی – الک – دی – کا – شود – می. شید – بُخ –بِه » می زد. 

چون آفتاب رنگ ماشین را می برد. این کار شد عادت و هر بار  گاراژ توی بگذارد را سبزش کادیالک کرد خواهش

 می آمد حتی اگر غروب بود و آفتاب نبود کادیالک را می گذاشت توی گاراژ و در دولنگه را می بست.

 

قلو دو« دست و رو شستن ، و کارهای مدرسه. » عصبانی از دست آرتوش که یادش رفته بگوید مهمان دارد تشر زدم 

 ویدند توی اتاقشان رفتم به آشپزخانه .ها که د

 

چند بار کادیالک سبز را جلو مغازه ی شاهنده دیده بودم ، زیر زِل آفتاب. به آرتوش که گفته بودم ، شانه باال انداخته 

 «خب ،نزدیک مغازه ی شاهنده گاراژ نیست. » بود که 
 

سه نفر را نمی دانستم و نمی خواستم هم بدانم. یک شروع کردم به جا به جا کردن چیزهایی که خریده بودم. اسم 

می  نگران نباش فقط گپ» گفت « آمدنشان به اینجا خطرناک نیست ؟ » بار که بعد از رفتنشان از آرتوش پرسیدم 

 و رفتم به اتاق نشیمن.« فقط گپ نمی زنند. » نان ها را گذاشتم توی جانانی و با خودم غر زدم « زنیم. 

 

، امیل سیمونیان را دیدم که تا وارد شدم از جا بلند شد ، سالم کرد  "آشناهای پدر  "ه جای به قول دوقلوها توی اتاق ب

و دست داد. دست دادم و دستم را تند پس کشیدم. قوطی کرم روی میز آشپزخانه بود. احوالپرسی کردیم و پرسیدم 

 «قهوه میل دارید؟ » 
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 ت شستم ، در قوطی یاردلی را باز کردم و به دست هایم کرم مالیدم.تا قهوه حاضر شود زیر ظرف شویی دس

 

ه آرتوش ک« چطور شده آرتوش امیل را به خانه دعوت کرده؟ » با سینی قهوه رفتم طرف اتاق نشیمن و فکر کردم 

و شیراز.  هانجوابم را گرفتم. یاد سفره ماه عسلمان افتادم به اصف« می دانستی امیل شطرنج باز قهاری ست؟ » گفت 

 آرتوش ساعت ها با صبر و حوصله سعی کرده بود شطرنج یادم بدهد و یاد نگرفته بودم.

 

 «چه پرده های قشنگی. » امیل سیمونیان فنجان قهوه را برداشت و به پنجره نگاه کرد. 
 

لیقه ات س» ر که گفته بود پایین پرده های کتان را خودم گلدوزی کرده بودم و خیلی دوستشان داشتم. اما غیر از ماد

هیچ کس هیچ وقت از پرده ها تعریف نکرده بود. آرتوش مهره های شطرنج را که چید ، از اتاق بیرون « به من رفته. 

رفتم. به دوقلوها گفتم دفترهای دیکته را بیاورند آشپزخانه و به آرمن گفتم صدای گِرام را کم کند. داشتم فکر می 

ن جامدادی م« » دفتر دیکته ی من نیست. » که آرمینه و آرسینه بغض کرده دویدند تو. کردم شام چی درست کنم 

 و از جا بلند شدم.« از دست آرمن. » گفتم « از دستِ آرمن. » با هم پا کوبیدند زمین. « هم نیست. 

 

ه تو باز ک» دم و تا گفتم درِ اتاق آرمن طبق معمول قفل بود. به جای در زدن دستگیره ی در را چند بار محکم تکان دا

 و رفتم به اتاق نشیمن.« مرض داری به خدا. » رو به در بسته گفتم « گنجه ی نشیمن. » از توی اتاق داد زد ... « 

 

 امیل سر بلند کرد. از الی دگمه ی باز پیراهنش زنجیر طالی ظریفی پیدا بود. در گنجه ی ظرف ها را باز کردم.

 

آرتوش چشم به ضفحه ی شطرنج با ریشش ور می « امروز چه خبر بود؟ همه زود رفتند.  »امیل به آرتوش گفت 

 «سخنرانی بود. چرا نیامدی؟ » رفت. 
 

 «سخنرانی؟ » 
 

 «پگوف سخنرانی داشت. » 
 

 «پگوف؟ » 
 

 «سفیر شوروی. » 
 

 «آها! » 
 

 و برگشتم آشپزخانه. دفتر دیکته و جامدادی را از روی بشقاب های توی گنجه برداشتم

 

برای شام ماکارونی آبکش می کردم که زنگ زدند. امیلی بود. از طرف مادربزرگش پیغام آورده بود که برای شام 

درست مثل دخترش بود ، اولین باری که مادربزرگ « حواسم به ساعت نبود. » منتظر پدرش هستند. امیل از جا پرید. 

 آمده بود دنبالش. 
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ام پیش ما ش» رتوش شبیه بچه ای بود که اسباب بازی را از دستش گرفته باشند. دوقلوها التماس کردند. قیافه ی آ

ی چرا شام نم» حد معاشرت نگه داشتن و پشت دست داغ کردن فراموش شد و به امیل سیمونیان گفتم « بمانند. 

ا دست هایم را گرفتند کشیدند طرف تلفن. آرتوش دعوت را تکرار کرد و دوقلوه« مانید؟ به مادرتان تلفن می کنم. 

 آرمن تکیه داده بود به چارچوب در اتاقش.

 

اِلمیرا سیمونیان نه تنها با ماندن پسر و نوه اش موافقت کرد که قبول کرد خودش هم بیاید. بعد از این موافقت سریع 

 »ج. با دیدن لبخند امیلی فکر کردم و غیرمنتظره دوقلوها از خوشی جستند هوا و امیل و آرتوش برگشتند سر شطرن

 پشتم به آرمن بود و ندیدم خوشحال شد یا نه.« طفل معصوم. 

 

 

 

 فصل چهاردهم

 

 ایشی و راپونزل به بغل چارزانو توی تخت خواب ها نشسته بودند. 

 

 »مینه خیلی جدی گفت آر« تو نگفتی خودمان باالخره فهمیدیم چرا مادربزرگ امیلی کوچولو مانده. » آرمینه گفت 

هر بار نوبت واکسن زدن دوقلوها می شد جزو خواهش ها و تهدیدها و توضیح هایم این « خودش واکسن نزده. 

 «اگر واکسن نزدید همیشه کوچولو می مانید. » جمله هم بود که 
 

کتر سیمونیان کم از دخانم » نیم ساعت بعد که ماجرا را برای آرتوش تعریف کردم خندید. کنارش نشستم و گفتم 

جکیل و مستر هاید ندارد. تا می آیی فکر کنی چه موجود خودخواهی وحشتناکی ، کاری می کند ازش خوشت بیاید و 

 «البته برعکس. چه ماجراهای بامزه ای تعریف کرد و از حق نگذریم پیانو زدنش حرف نداشت. 
 

عد خانم سیمونیان تمرین های مشکل بچه ها را زده بود ، بعد هر بعد از شام اولی امیلی و دوقلوها پیانو زده بودند. ب

آهنگی که خواسته بودند و سرآخر چند آهنگ قدیمی ارمنی. گمانم حتی آرمن هم متوجه نشد پاهای خانم سیمونیان 

 به پدال های پیانو نمی رسد. 

 

 «آدم های بدی نیستند. شطرنج امیل حرف ندارد. » آرتوش خمیازه کشید. 
 

به هیچ جا. امیل توی عوالم خودش سیر می » دست ها را پشت سر قالب کرد. « بحث سیاسی به کجا کشید؟ » گفتم 

چه  »دست ها را پایین آورد و کشید به ریش بزی. « چه عواملی؟ » پوست پسته ای را از روی فرش برداشتم. « کند. 

ه هرچ» ن دست آن دست دادم. خانم سیمونیاان گفته بود پوست پسته را ای« می دانم. قصه و شعر و از این چیزها. 

 «کوشش کردم پیانو یاد نگرفت. در عوض هنوز مدرسه نمی رفت که شروع کرد به مطالعه ی کتاب و سرودن شعر. 

 «خُب ، کتاب خواندن چه اشکالی دارد؟ » پوست پسته را انداختم توی زیرسیگاری. 
 

هیچ اشکالی ندارد. به شرطی که » تی و به صفحه ی خاموش تلویزیون نگاه کرد. پاها را دراز کرد روی میز جلو راح

فایده ای داشته باشد ، راه نشان بدهد ، چیز یاد مرردم بدهد ، فقط محض تفریح و سرگرمی نباشد. امیل انگار توی 
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ن داشت یعنی توی ای هرکس کتاب خواند و شعر دوست» تکه ای از مویم را پیچیدم دور انگشت. « این دنیا نیست. 

شعر و قصه نشد نان و آب. راستی! خانم نوراللهی گفت با تو کار دارد. گفت تلفن می » خمیازه کشید. « دنیا نیست؟ 

 «کند. 
 

مجله ی خیلی مهمی تعدادی از شعرهای امیل را » خانم نوراللهی با من چه کار داشت؟ خانم سیمونیانن گفته بود 

 خانم نوراللهی با من چه کار داشت؟« ایش جایزه برد. چاپ کرد. یکی از قصه ه

 

 «باالخره نفهمیدی ماجرای ایشی و راپونزل زیر سرکی بود؟ » آرتوش گفت 
 

بعد از رفتن سیمونیان ها ایشی و راپونزل گم شدند. همه طبق معمول به آرمن شک بردیم. ولی آرمن برخالف 

آخر سر مُقُر می آمد اسباب بازی ها را کجا گذاشته ، این بار جد کرد و همیشه که اول لبخندهای موذیانه می زد و 

تا که آرتوش « به خدا ، به مسیح ، به حضرت مریم ، من قایم نکردم. » حتی اشک توی چشم هایش جمع شد که 

 ایشی و راپونزل را پایین پنجره ی اتاق دوقلوها ، توی حیاط پیدا کرد.

 

آرتوش چشم ها را بست و « فکر نکنم کار آرمن بود. » می پیچدم زدم پشت گوش.  تکه مویی را که دور انگشت

تکیه داد به پشتی راحتی. خیره شدم به صفحه ی سیاه تلویزیون. یعنی ممکن بود کار دخترک باشد؟ آرتوش چشم 

 «من. » گفتم « چراغ را تو خاموش می کنی یا من؟ » باز کرد ، ایستاد و کش و قوس آمد. 
 

 «کالریس ، کمک بکنم؟ » ز شام را که جمع می کردم امیل گفته بود می
 

پیشنهاد کمکش بیشتر به دلم نشسته بود یا این که به اسم کوچک صدایم کرده بود؟ چراغ نشیمن را خاموش کردم 

 هایو قبل از رفتن به اتاق خواب شیشه ی چاتنی را که خانم سیمونیان آورده بود گذاشتم تهِ یکی از قفسه 

 آشپزخانه. این قفسه جای چیزهایی بود که به ندرت الزم داشتم.

 

 

 

 فصل پانزدهم

 

آلیس نشست پشت میز آشپزخانه. موهایش طبقه طبقه کوتاه شده بود و تا جایی که می شد پوش خورده بود. سرشر 

 «ب شده. رفتی پیش آنژل؟ موهات خیلی خو» زود گفتم « از سلمانی یکراست آمدم اینجا. » شده بود عین توپ. 

چشمش  «نه بابا ، آنژل که مو کوتاه کردن بلد نیست. رفتم سالن شمشاد. سلمانی جدید از تهران آورده. » لبخند زد. 

سی انگار ک« مهمان داشتی؟ » افتاد به ظرف های شسته ی شبِ قبل که توی جا ظرفی بود. بُزاق شد و طوری پرسید 

 «آدم کشتی؟ » بپرسد 
 

الزم نیست توضیح بدهی. فقط بگو » وع کردم به جا به جا کردن ظرف ها. وَرِ منطقی ذهنم برای هزارمین بار گفت شر

آره مهمان » آخرین قاشق را گذاشتم توی کشو، کشو را بستم و چرخیدم طرف آلیس. « آره ، مهمان داشتم. همین. 
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تا آمدم فکر کنم نباید توضیح بدهم ، وَرِ کم رو « ردی؟ چرا خبرم نک» و گفتم چه کسانی بودند. اخم کرد. « داشتم. 

 «همه چیز خیلی ناگهانی پیش آمد. تو هم که دیشب بیمارستان بودی. » توضیح داد. 
 

برخالف همیشه که غُر غُر می کرد یا دعوا راه می انداخت ، این بار از سبد میوه سیبی برداشت و حرفی نزد. عصبانی 

توضیح دادم و متعجب از آلیس که چطور جنجال به پا نکرد ، رو به رویش نشستم. سیب را تا ته از خودم که چرا باز 

 «کاش می گفتی پنج شنبه شب بیایند خانه ی نینا. » خورد و گفت 
 

برای این که آرام بمانم سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم. خیره شدم به گلدان پشت پنجره. هیچ وقت نتوانسته 

واهرم بفهمانم کسی که جایی مهمان است ، درست نیست سرخود مهمان دیگری با خودش ببرد. این بار بودم به خ

چه حرف ها. تو که با نینا رودروایسی نداری. ولی خب ، زیاد هم مهم » هم نتوانستم قانعش کنم. ابرو داد باال که 

سیگار را آوردم. پس خواهرم تصمیم  بی حرف بلند شدم پاکت« نیست. من که تصمیمم را گرفتم. سیگار داری؟ 

 گرفته بود الغر شود. برایش کبریت کشیدم.

 

تا مادر نیست قشقرق راه بیندازد بگویم سیمونیان هر عیب و » ناشیانه پُکی به سیگار زد و دودش را داد بیرون. 

قبالً زن داشته مهم نیست. تو ایرادی داشته باشد. مهم نیست. راستش از تنهایی و غُز غُرهای مادر خسته شدم. حاال 

راست می گفتی. هم خدا و هم خرما نمی شود. از خانواده ی بدی نیست و تحصیل کرده هم هست. حواسش 

 «کجاست؟ دستت سوخت. چرا ماتت برده؟ 
 

له ی اگر سر و ک» چوب کبریت را که تا ته سوخته بود هول انداختم توی زیر سیگاری. مادر پای تلفن گفته بود 

حدس زده بودم البد باز با هم دعوا کرده اند. « لیس پیدا شد هر چی گفت بحث نکن. این بار پاک زده به سرش. آ

پادشاه  »گفتند « تصمیم گرفته ام با دختر پادشاه ازدواج کنم. » حاال می فهمیدم. یاد این شوخی افتادم. مردی گفت 

ا خواهرم تصمیم گرفته بود ب« ، پنجاه درصد قضیه حل شده. من تصمیم گرفته ام » گفت « که دختر به تو نمی دهد. 

 امیل سیمونیان ازدواج کند و از نظر خودش صد در صد قضیه حل بود.

 

تنها اشکالش » و قاه قاه خندید. « مادرش که بمیرد جواهراتش می رسد به من. » آلیس سیب دیگری برداشت. 

 «ه ی بچه داری ندارم ولی تو کمکم می کنی. دختره ست. ولی گفتن بچه ی شری نیست هیچ حوصل
 

 خُب ، من رفتم.» و بعد از این که به همین ترتیب همه چیز راه به قول مادر بُرید و دوخت و پوشید ، از جا بلند شد. 

سرم داشت گیج می رفت. گمانم جواب خداحافظی اش را هم « برای کت دامن سفیدم کفش سرمه یی الزم دارم. 

 لیس لبخندزنان رفت. ندادم و آ

 

ا می دانم ، می دانم. از دیشب ت» تا برسم به راهرو که به مادر تلفن کنم ، تلفن زنگ زد. مادر پیش دستی کرده بود. 

 یادهپ شیطان خر از شاید. بهتر ، ببیند را مرتیکه این زودتر چه هر. انگار نه انگار –حاال دارم توی گوشش می خوانم 

 ؟  "مرتیکه  "گذاشتم ، از دست مادر هم عصبانی بودم. به چه حقی ندیده نشناخته می گفت  که را گوشی «. شد
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پشت میز آشپزخانه نشستم و دستم رفت طرف سرم. مو دور انگشت پیچیدم و باز کردم ، پیچیدم و باز کردم. 

کرده ، در همان نیم ساعت تجسم اولین برخورد آلیس و امیل سیمونیان کار سختی نبود. خواهرم هفت قلم آرایش 

اول گزارش کاملی از محاسن اخالقی و تحصیالت و موقعیت اجتماعی خودش می داد. در مورد همه چیز از آشپزی و 

خانه داری گرفته تا سیاست و اقتصاد جهانی اظهار نظر می کرد. بعد از خواستگارهای متعدد و البته خیالی اش می 

سر آخر درباره ی سفر انگلستانش حرف می زد. موی صافم مثل فنر لوله شده گفت که تقاضایشان رد شده بود و 

 بود. بردمش پشت گوش و تکه ی دیگری دست گرفتم.

 

ازدواج کردن آلیس بزرگ ترین آرزویم بود. بارها خودم کسانی را پیشنهاد کرده بودم اما خواهرم انگار لیوان زهر 

 «اا ؟ یعنی این قدر بدبخت شدم که تو برایم شوهر پیدا کنی؟ و» تعارفش کرده باشم ، اخم کرده بود که 
 

 «باز شدی لویی شانزدهم؟ دست از سر این موهای بدبخت بردار. » هربار مو دور انگشت می پیچیدم ، نینا می گفت 

ذر نکردم ، ن دست از سر موها برداشتم و پا شدم. توی اتاق ها راه رفتم و دنبال راه حل گشتم. هیچ راه حلی که پیدا

 کردم اگر خواهرم از خر شیطان پیاده شد خرج یک روز ناهار و شام خانه ی سالمندان را بدهم.

 

 

 

 فصل شانزدهم

 

 بچه ها که از مدرسه برگشتند امیلی همراهشان بود.

 

زمین. این همه  امیلی سر تکان داد و نگاهش را انداخت« به مادربزرگت گفتی و آمدی؟ » قبل از هر چیز پرسیدم 

 کمرویی داشت حوصله ام را سر می برد.

 

امیلی چند تا اشکال ریاضی داشت. آمده » آرسینه گفت « خودمان رفتیم از مادربزرگ اجازه گرفتیم. » آرمینه گفت 

 و دوید توی اتاقش. با خودم« االن برگردم. » تا نگاه متعجبم بچرخد طرف پسرم ، آرمن گفت « آرمن کمکش کند. 

 گفتم امروز انگار روز اتفاق های عجیب است. آرمن بعد از انشاء یا در همان حد دشمن ریاضی بود.

 

کار داشتم ، وقت نکردم چیزی درست » تازه یاد عصرانه افتادم و بهانه آوردم. « عصرانه چی داریم؟ » بچه ها گفتند 

 .سرهای دوقلوها کج شد به یک طرف و چشم هایشان گشاد شد« کنم. 
 

 «چکار داشتی؟ » 
 

 «چرا وقت نکردی؟ » 
 

یک قدم رفتند عقب و به هم نگاه کردند. « نان و پنیر هست. بخورید. این قدر هم سوال نکنید. » بی حوصله گفتم 

 دست گذاشتم روی پیشانی ، تکیه دادم به دیوار و چشم هایم را بستم. 
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 «حالت خوب نیست؟ » آرسینه دست دیگرم را گرفت. « نیست؟  حالت خوب» آرمینه آمد جلو و دستم را گرفت. 

فرصت نشد از خودم بپرسم چرا حالم خوب نیست. زنگ « آره ، حالم خوب نیست. » چقدر دلم می خواست بگویم 

 زدند.

 

خدایا خودت به خیر » دست هایم را از توی دست های دوقلوها بیرون کشیدم و رفتم طرف در و توی دلم گفتم 

ن آلیس شدم در سرزمی» انگار منتظر بودم اتفاق عجیب دیگری بیفتد. در را باز کردم و از ذهنم گذشت « ذران. بگ

اگر وقت دیگری بود از هم اسم بودن قهرمان کوچولوی کتاب با خواهرم خنده ام می گرفت. وقت دیگری « عجایب. 

 نبود و حالم خوب نبود و خنده ام نگرفت.

 

آمده بود چراغ های حیاط را تعمیر کند. مرد جوانی که تا آن روز ندیده بودم. خیلی الغر بود و  برقکار شرکت بود.

 سالک بزرگی روی گونه داشت.

 

پا به پایش رفتم تا حیاط پشتی و برگشتم تا تک تک چراغ ها را امتحان کرد و پای هر چراغ ایستاد به حرف زدن که 

ه کار خوب دارد تصمیم گرفته ازدواج کند و مادرش دخترخاله را برایش تازه استخدام شرکت نفت شده و حاال ک

یکی از چراغ ها اتصالی » نامزد کرده و برقکار از بچگی دخترخاله را می خواسته و باالخره به این نتیجه رسید که 

 که خودم می دانستم. بعد گفت فازمترش خراب شده و ان شاءاهلل ما فازمتر دارم. « داره. 

 

مئن بودم فازمتر داریم اما هرچه توی جعبه ی ابزار گشتم پیدا نکردم. حتماً باز آرمن برداشته بود. در اتاقش را مط

 «فازمتر پیش توست؟ » زدم و رفتم تو. 
 

نه ،  »با امیلی نشسته بودند روی میز تحریر و پاها را تاب می دادند. جفتی پریدند پایین. آرمن دست پاچه گفت 

نمی شه از همسایه ها قرض » برقکار گفت « عجب درس خواندنی. » سر راهم به حیاط فکر کردم « ست. پیش من نی

 «بگیرین؟ 
 

خانم رحیمی تهران بود. آقای رحیمی هم آن وقت روز حتماً خانه نبود. با همسایه های دیگر هم آشناییم در حدی 

 «صبر کن.  چرا ، یک دقیقه» نبود که رویم بشود چیزی قرض کنم. گفتم 
 

از خیابان گذشتم و زنگ سیمونیان ها را زدم. امیل که حتماً هنوز از شرکت برنگشته بود. خدا خدا می کردم مادرش 

روی دنده ی چپ نباشد و فازمتر داشته باشد. در را امیل سیمونیان باز کرد. فازمتر آورد و خودش هم همراهم آمد. 

م چرا محض تعارف هم شده با آمدنش مخالفت نکردم و از فکرم هم نمی دان« شاید برقکار کمک خواست. » 

نگذشت چطور این وقت روز شرکت نیست. حس کردم حالم بهتر شده. آلیس یک چیزی گفته بود. حتماً این قدرها 

 هم احمق نبود.

 

 

 

 فصل هفدهم
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ها ور می رفت برقکار بیکار ایستاد و از امیل زودتر از برقکار اشکال سیم کشی را پیدا کرد و تمام مدت که با سیم 

عروسی اش گفت و این که با شاید بتواند در بهمنشیر یا شاید هم پیروز آباد خانه بگیرد و خدا بخواهد بعد از 

با همسایه ای مثل آقای » عروسی می روند مشهد زیارت. باالخره بساطش را جمع کرد و وقت رفتن با خنده گفت 

 « صبر کن. » به در فلزی نرسیده بود که صدا زدم « لفن می کنید؟ مهندس ، چرا به ما ت

 

دویدم توی خانه. قفسه ی آشپزخانه را باز کردم و جعبه را برداشتم. برگشتم حیاط و دادم دست برقکار. خیره شد 

ل رفت. امی خوشحال تشکر کرد و« بِبَر برای عروس خانم. » و نگاهش برق زد. گفتم « شکالت استور؟ » به جعبه. 

سیمونیان نگاهم می کرد. دست هایش خاکی و سیاه بود. تعارف کردم برویم تو دست بشوید. و تا دست بشوید دو 

 لیوان شربت درست کردم که از بازار کویتی ها می خریدم و جز خودم هیچ کس توی خانه دوست نداشت.

 

چه صابون خوشبویی ، چه آشپزخانه ی » بو کرد. به آشپزخانه که آمد دوروبر را نگاه کرد. بعد دست هایش را 

 «قشنگی ، چه شربت خوشرنگی. 
 

 از بوی صابون وینولیا نمی دانم چرا یاد پدرم می افتادم و راهرو کم نور خانه مان در تهران. 

 

 «دارد. هِره را خودتان ساختید ، نه؟ پنجره ی آشپزخانه ی ما هِره ن» نشست پشت میز و به پنجره نگاه کرد. 
 

هیچ کدام از پنجره های خانه های بوارده هِره نداشت. تازه آمده بودیم آبادان و آرمن را حامله بودم که آقا مرتضی 

 هِره ی پنجره ی آشپزخانه را برایم ساخت. 

 

ا گل نخودی ه» امیل جرعه ای شربت خورد. منتظر بودم بگوید خوشمزه ست. نگفت. نگاهش هنوز به پنجره بود. 

 « انگار کم جان شدند. 

 

ین ا» آقا مرتضی دست های کبره بسته اش را کشیده بود روی هِره که هنوز پر از خاک و گَردِ آجر بود. گفته بود 

نمی دانستم گل نخودی چه جور گلی است و تا « هِره جون می ده واسه گل نخودی. آدم از عطرش بیهوش می شه. 

کی دو هفته بعد از به دنیا آمدن آرمن ، آقا مرتضی روزی که قرار نبود بیاید آمد. آن وقت اسمش را نشنیده بودم. ی

« گل نخودی. چشم روشنی ناقابل. » گلدانی را از ترکِ دوچرخه باز کرد ، گذاشت روی هِره ، جا به جا کرد و گفت 

باید  »ها را می دانست؟ گفتم  اولین بار بود گل های کوچکِ آبی و صورتی و سفید را می دیدم. امیل از کجا اسم گل

 « خاکشان را عوض کنم. 

 

مسجد سلیمان توی حیاط گل نخودی کاشته بودم. برای باغچه ی خودمان سفارش خاک و کود دادم. » شربت خورد. 

 «آوردند ، خاک این ها را هم عوض می کنم. 
 

 «این کارها را باغبان شرکت انجام می دهد. » گفتم 
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ن ور رفت» اشت روی میز. زنجیره گردنش گیر کرده بود به دگمه ی پیراهن. زنجیر را از دگمه جدا کرد. لیوان را گذ

 «با خاک و گل و گیاه را دوست دارم. تماشای بزرگ شدن چیزی که خودت کاشتی حس خوبی دارد ، نه؟ 
 

 لبخند احمقانه ای روی لب هایم نشست.

 

 «خبره نیستم. البته در گل کاری مثل تو » خندید. 
 

از دوقلوها شنیدم گل هایی که آن شب برای مادرم آورده بودی خودت » عالمت سوال را که توی نگاهم دید گفت 

حس کردم دارم سرخ می شوم. از این که گفته بود تو ، یا چون عادت نداشتم کسی از کارهایم تعریف « کاشتی. 

 کند؟

 

نه ، بار اول بود می دیدمش. تازه استخدام شرکت نفت » داشت می گفت شما.  باز« برقکار را می شناختید؟ » پرسید 

صلیب را که کج شده بود راست « پس از کجا می دانستی عروسی می کند؟ » به صلیب گردنم نگاه کرد. « شده. 

 «خودش تعریف کرد. » کردم. 
 

« تو حرف بزنند. حرف زدن با تو راحت ست. می فهمم چرا. همه دلشان می خواهد با » به گل نخودی ها نگاه کرد. 

 «انگار آدم سالهاست می شناسدت. » نگاهم کرد. 
 

 «امیلی کارش تمام نشد؟ « » کار مدرسه ی ما تمام شد. » آرسینه و آرمینه جست و خیزکنان سر رسیدند. 
 

 ا بلند شوم ، امیلی کتاب دفتر زیرتازه یادم افتاد یک ساعت بیشتر است صدایی از اتاق آرمن نیامده. تا آمدم از ج

 «یا یه قل دو قل؟ « » مهمانی بازی بکنیم؟ » بغل وارد شد. آرسینه و آرمینه از دو طرف بازوهایش را چسبیدند. 
 

مادربزرگ تنهاست. » امیلی پدرش را نگاه کرد. امیل آخرین جرعه ی شربت را خورد و لیوان را گذاشت توی سینی. 

 « ___رده. شاید بهتر باشد سر دردش هم عود ک
 

هم  خُب ، شما» آرسینه گفت « خُب ، مادربزرگ استراحت کنند. امیلی می ماند پیش ما. » آرمینه پرید وسط حرفش. 

 «بمانید. این جوری مادربزرگ حسابی استراحت می کنند. 
 

مطمئن بودم تعارف می کند. « دو شب پشت سر هم زحمت دادن پررویی نیست؟ » امیل خندید و به من نگاه کرد. 

جمله ام تمام نشده ، صدای خرناس مانند شورلت از « بمانید. آرتوش هم هرکجا هست پیدایش می شود. » گفتم 

 خیابان آمد.

 

 «بمانید. بمانید. خواهش می کنیم. » آرمینه و آرسینه باال پایین پریدند. 
 

 بعد زُل زدند به من. 
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همه خیلی زود یاد گرفته بودیم که نه فقط اجازه ی امیلی که اجازه ی پدر « ه خام سیمونیان. تلفن می کنم ب» گفتم 

 امیلی هم دست مادربزرگ است.

 

جواب سالم آرتوش را دادم که دوقلوها از سر و کولش باال می رفتند و در فکر واکنش المیرا سیمونیان شماره 

 و گوشی را گذاشت. « مربوط نیست. خودشان می دانند.  به من» گرفتم. صدایش خسته بود و بی حوصله. 

 

شروع کردم به درست کردن شام. کتلت با سیب زمینی سرخ کرده. ماجرای بعد از ظهر و تصمیم عجیب خواهرم در 

ذهنم کمرنگ شده بود. چرا این قدر عصبانی شده بودم؟ اولین بار نبود آلیس از این تصمیم های عجیب گرفته بود. 

دکتر ارمنی بیمارستان نبود؟ یا برادر آن دوستی که از تهران آمده بود؟ دلیل بدحالی این بارم شاید این بود که مگر 

نمی  ___روغن ریختم تو ماهیتابه. این بود که خسته بودم. این بود که « این بود که چی؟ » وَرِ فضول پرید جلو  ___

 ی کردند و صدای بدو بدو بچه ها از حیاط می آمد. دانم. امیل و آرتوش در اتاق نشیمن شطرنج بازی م

 

خانه ی پدرش مثل قصر بود. پنجاه شصت » در فکر المیرا سیمونیان کتلت ها را پشت و رو می کردم. مادر گفته بود 

 تا اتاق ، باغ بزرگ ، خدم و حشم. پرستاری که خودکشی کرد انگلیسی بود. می گفتند خانم یا همین قدکوتوله صد تا

عاشق داشت ، چه قبل از شوهر کردن چه بعد. مردهای خوش دک و پز فرنگی که می آمدند اصفهان برای خودش و 

 «مهمانی هایی که می داد سر و دست می شکستند. 
 

 ___سیب زمینی پوست کندم و فکر کردم حتماً یک کالغ چهل کالغ کرده اند. آخر با این قد 

 

نیان را در جوانی مجسم کنم که آرمن و امیلی نفس زنان و عرق کرده به آشپزخانه داشتم سعی می کردم خانم سیمو

آمدند. آرمن شیشه ی آب را از یخچال درآورد و اول برای امیلی و بعد برای خودش آب ریخت. موهای امیلی 

وده ن نوه اش باگر مادربزرگ در جوانی شبیه اال» چسبیده بود به پیشانی و چشم هایش برق می زد. از ذهنم گذشت 

___ » 
 

شاید هم حرف مردم واقعیت  ___» شیشه ی آب را که آرمن روی پیشخوان جا گذاشته بود گذاشتم توی یخچال. 

 «داشته. 
 

پدر بیچاره چه جشنی برای عروسی دخترش گرفت. » سیب زمینی ها را توی روغن داغ ریختم. مادربزرگ گفته بود 

سوی. از لئون شرابساز کهنه ترین شراب هایش را خرید. کلی آدم از کله گنده های ارکستر از تهران ، آشپز فران

سیب زمینی ها را زیر و رو کردم و فکر کردم بعد از زندگی ای که مادر « دربار تا سفرای خارجی دعوت داشتند. 

خانه یادم آمد و رومیزی و وصف می کرد ، خانه ای در بوارده شمالی چقدر باید محقر باشد. اتاق های خالی و کم نور 

دستمال سفره های کتان که یک وقتی زیبا بودند و حتماً گران قیمت. یاد قاشق چنگال های نقره ی کم و بیش سیاه 

شده افتادم و چینی های لب پر. فقط دو شمعدان چند شاخه هنوز جالل و جالی سال های حتماً خیلی دور را داشتند ، 

 و گنجه ی چوبی.
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ر سیب زمینی ها ایستاده بودم نسوزند و خیالبافی می کردم. المیرا سیمونیان رومیزی کتان را اولین بار کجا باالی س

روی میز انداخته؟ در خانه اش در کلکته؟ یا در آپارتمانش در پاریس که گفت رو به کلیسای نوتردام بود؟ یادم آمد 

خیلی بزرگتر. دوازده نفر شاید ، با صندلی های البد رومیزی از هر طرف به زمین می کشید. پس مال میزی بوده 

پشت بلند رویه مخملی. میزبان با موهای یک دست سیاه ، آرایش کرده ، در لباسی با یقه ی شاید تور ، گوشواره 

های آویز به گوش و سینه ریز الماس به گردن ، گیالس کریستال تراش داری را به لب های قرمز نزدیک می کرده 

 ای سیاه حتماً همان برق چشم های نوه اش را داشته ، چند لحظه پیش ، از باالی لیوان آب. و چشم ه

 

از تصور مهمانی خیالی جوانی مادرش بیرون آمدم و به سیب « چه بوهای خوبی ، » با صدای امیل سیمونیان که گفت 

 زمینی ها نگاه کردم که داشتند می سوختند.

 

وا ماهیتابه ی داغ را دو دستی برداشتم گذاشتم روی پیشخوان. تازه وقتی ماهیتابه را ول و بی ه« واای! » داد زدم 

کردم سوزش را حس کردم. دست سوزاندن وقت آشپزی یا اتو از کارهای مرسومم بود. به درد و سوزش عادت 

 ه بودم.داشتم و به ندرت صدایم در می آمد اما این بار نتوانستم جلو ناله را بگیرم. خیس عرق شد

 

شانه هایم را گرفت بُرد طرف میز و نزدیک ترین صندلی را برایم « چه بالیی سر خودتان آوردید؟ » امیل فریاد زد 

 «ببینم؟ » عقب کشید. 
 

نشستم روی صندلی. چرا باز گفت شما؟ به کف دست هایم نگاه کردم که هر لحظه قرمزتر می شد. آب ریخت توی 

لیوان را گذاشت روی میز و از « نگران نباش. االن درستش می کنم. » هانم نزدیک کرد. لیوان و لیوان را به د

 آشپزخانه بیرون دوید. باز گفته بود تو. 

 

بدتر از درد و نگرانیِ این که تا چند روز نمی توانم هیچ کاری بکنم و غذای فردا چه می شود و ظرف ها را چه کسی 

دیگر ، غرولندهای آرتوش بود که از صدای ناله ام دویده  "چه کسی می کند  "و  "چه می شود  "می شوید و ده ها 

بود به آشپزخانه ، باالی سرم ایستاده بود و غُرغُرهای همیشگی را تکرار می کرد ، وقت هایی که اتفاق های این 

وی یستی؟ اصالً تصد بار گفتم مواظب باش. سیب زمینی سوخت که سوخت. چرا به فکر خودت ن» طوری می افتاد. 

این گرما چرا داری کتلت و سیب زمینی سرخ می کنی؟ از بیرون غذا می گرفتیم. مطمئن باش غذای بیرون کسی را 

 « ___نکشته. وسواس بیخودی را از مادرت ارث بردی. کاش نصف وسواس تو را خواهرت هم داشت که 
 

قصر شمردن هرکسی که اتفاق برایش می افتد محبتش سعی کردم نشنوم. سال ها بود که فهمیده بودم آرتوش با م

را نشان می دهد. هربار بچه ها زمین می خوردند یا مریض می شدند یا جایی شان درد می گرفت همین بساط را 

داشتیم. این هم که از هر فرصتی برای گوشه کنایه زدن به مادر و آلیس استفاده می کرد ، برای این بود که مادر و 

رست همین کار را با آرتوش می کردند و من این وسط سال ها بود نقش میانجی را خوب یاد گرفته آلیس هم د

بودم. حاال هم دور من و میز آشپزخانه راه می رفت و یکبند حرف می زد. سرم داشت گیج می رفت و سوزش دست 

رد توی بی حرف چند بار دست کها بیشتر و بیشتر می شد که امیل سیمونیان با شیشه ی قهوه یی بزرگی سر رسید. 

شیشه و کف هر دو دستم را با ماده ی کرم مانندِ سیاه و لزجی پوشاند. آرتوش ساکت باالی سرمان ایستاده بود و 
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تماشا می کرد. خیره به کف دو دستم ناگهان حس کردم داغ شدم ، حس کردم دست هایم دوباره چسبید به ماهیتابه 

ق ذُق افتاد ، بعد کم کم سرد شد و سردتر شد و سوزش ذُق ذُق تمام شد. خیس و سوخت. بعد کف دست ها به ذُ

 «نگفتم درستش می کنم؟ » عرق بودم. سر که بلند کردم امیل نگاهم می کرد ، با لبخندی که انگار می گفت 
 

 

 

 فصل هجدهم

 

ت می گفت و سیب زمینی پوسسه نفری پشت میز آشپزخانه نشسته بودیم. امیل از معجون ضد سوختگی هندی می 

کند. سیب زمینی های سوخته را ریخته بود توی سطل زباله ، از سبد کنار یخچال چندتا سیب زمینی درشت برداشته 

بود و حاال داشت پوست می گرفت. آرتوش مثالً همکاری می کرد. فکر کردم آرتوش به عمرش چند بار سیب زمینی 

یکی از » دو دستم را باز نگه داشته بودم و به امیل گوش می کردم.  پوست کنده؟ امیل سیمونیان چند بار؟

 «آشپزهایمان که اهل جنوب هند بود ، خیلی سال پیش دو شیشه از این معجون برای مادرم آورد. 
 

 دوقلوها دویدند تو. 

 

 پدرِ» ت روی میز. گفت و درجا از سوالم پشیمان شدم. یادآوری ناخوشایندی بود. کارد را گذاش« رامو؟ » پرسیدم 

چند بار جاهای مختلف دادم آزمایش کردند ولی » چند لحظه ساکت ماند ، بعد دوباره کارد را برداشت. « رامو بود. 

کسی از ترکیبش سر در نیاورد. همین قدر فهمیدند که از ریشه و برگ گیاه های مختلف درست شده که خودم از 

 «اول می دانستم. 
 

 «آب. » گفت « بچه ها چی می خواستند؟ » ل را بست و نشست پشت میز. پرسیدم آرتوش در یخچا
 

تا آرتوش یکی دو تا سیب زمینی را کج و کوله پوست بکند ، امیل بقیه را پوست کند و یک دست خالل کرد. ریخت 

می داند که قبل از  فقط یک نفر از خانواده ی رامو طرز درست کردن این معجون را» توی آبکش و از جا بلند شد. 

مرگ ، فقط به یک نفر دیگر از همان خانواده یاد می دهد. آبکش را گذاشت توی ظرفشویی و شیر آب را باز کرد. 

 فکر کردم مادرش که نیست لفظِ قلم حرف نمی زند. 

 

 «خانم نوراللهی.  مااا مااا ! تلفن.» تلفن زنگ زد. توی راهرو کسی گوشی را برداشت و چند لحظه بعد آرمن صدا زد 
 

 «با من یا پدر؟ » داد زدم 
 

 «با تو. » 
 

. آب امیل از کنار ظرفشویی سر چرخاند« سختت نیست گوشی تلفن دستت بگیری؟ » از جا بلند شدم. آرتوش گفت 

 شیر می ریخت روی خالل های سیب زمینی توی آبکش. تصور من بود یا نگاهش نگران بود؟
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اهرو. از و رفتم به ر« نه ، سختم نیست. » کردم و بستم. درد خیلی کمتر شده بود. سر تکان دادم که  دست هایم را باز

در باز اتاق نشیمن ، امیلی و آرمن را دیدم که توی راحتی ها نشسته بودند. امیلی با حرکات سر و دست چیزی 

ر بچه. آرمن دست زیر چانه از راحتی رو تعریف می کرد. اگر نمی دانستم فکر می کردم خانم جوانی است و نه دخت

به رو به امیلی نگاه می کرد. در فکر این که خانم نوراللهی چکار دارد و نگاهم به دو دستم که انگار تازه به اهمیتشان 

 پی می بردم ، گوشی را برداشتم.

 

ها را نپرسید نرفت سر اصل  خانم نوراللهی مثل هربار سالم احوالپرسی طوالنی و گرمی کرد و تا حال تک تک بچه

مطلب. چه حافظه ای داشت. نه فقط اسم بچه ها یادش بود که یادش بود کالس چندم هستند. حتی سرماخوردگی 

جمعه ی پیش در جلسه ی سخنرانی باشگاه گلستان » چند ماه پیش دوقلوها هم یادش مانده بود. باالخره گفت 

 «کنم.  دیدمتان. ببخشید فرصت نشد خدمت برسم سالم
 

هیچ نشانی از کنایه در لحنش نبود. خجالت کشیدم. من بودم که باید بعد از سخنرانی جلو می رفتم و تبریک می 

 »گفتم که نرفته بودم و نگفته بودم. خانم نوراللهی نه فرصت توضیح و عذرخواهی داد و نه انگار توقعش را داشت. 

دی انجمن ما شرکت کنید. خانم های ارمنی نسبت به ما کم لطف می خواستم خواهش کنم لطف کنید در جلسه ی بع

اند. می دانم انجمن خودتان را دارید که فعالیت های مثبتی دارد ، ولی می دانید که انتخابات مجلس نزدیک ست و 

 « ___حتماً می دانید که به خاطر مسئله ی حق رای امسال برای زن های ایرانی سال مهمی ست و 
 

تم انتخابات مجلس نزدیک است و درباره ی حق رای زن ها فقط چیزهایی شنیده بودم. فکر کردم مثل نمی دانس

 »بیشتر ارمنی ها انگار توی این مملکت زندگی نمی کنم. خجالت کشیدم و شاید برای جبران ، تا خانم نوراللهی گفت 

قبل از « حتماً. با کمال میل. » تم گف« چند سوال داشتم. اجازه می دهید هروقت فرصت داشتید خدمت برسم؟ 

 «آوریل مراسم دارید؟  34راستی ، امسال هم برای » خداحافظی گفت 
 

آوریل ما خبر داشت و من که توی این  34گوشی را گذاشتم و رفتم طرف آشپزخانه. خانم نوراللهی ارمنی نبود ، از 

 «ما باید خیلی چیزها از خانم های ارمنی یاد بگیریم. » بازخجالت کشیدم. گفته بود  ___مملکت به دنیا آمده بودم 

 حتماً تعارف کرده بود.

 

سرجایم نشستم و به دست هایم نگاه کردم. انگار نه انگار سوخته بودند. آرتوش خم شد طرفم ، دستم را نوازش 

ویی کند. لبخند زدم و لبخند می زد و می دانستم دارد سعی می کند دلج« درد داری؟ » کرد و یواش دمِ گوشم گفت 

 «نه. » سر تکان دادم که 
 

به امیل نگاه کردم. آبکش به دست رو به ما ایستاده بود و نگاهم می کرد. شیر آب ظرفشویی بسته بود. چند لحظه 

 «روغن کجاست؟ » نگاه به نگاه ماندیم. بعد گفت 
 

 بکش را پس کشید. و دست دراز کردم آبکش را بگیرم. آ« شما چرا؟ » از جا پریدم. 
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انگار از  «تو برو به بچه ها سر بزن. » گفتم « حاال باید حتماً سیب زمینی سرخ کرده بخوریم؟ » آرتوش پا به پا شد. 

 خدا خواسته رفت. 

 

گمانم جزو معدود مردهایی هستم که آشپزی » به امیل نگاه کردم. سیب زمینی ها را توی آبکش زیر و رو کرد. 

دو دگمه ی باالی پیراهنش باز بود و زنجیر طال معلوم بود. به در آشپزخانه نگاه کرد و صدایش را « د. دوست دارن

 منتظر نگاهم کرد. «  ___در عوض متنفرم از سیاست. ولی انگار آرتوش » پایین آورد. 

 

رخیدم از قفسه ی پشت سر چ«  ___نه. یعنی آره. یعنی در حد این که خبرها را بخواند و خُب بعضی وقت ها » گفتم 

 حلب روغن را برداشتم.

 

هیچ وقت از سیاست خوشم نیامده. از هیچ کدام از این اسم ها و مرام ها و مسلک ها هم » حلب را از دستم گرفت. 

سر در نمی آورم. عوض این حرف ها دوست دارم کتاب بخوانم. دنیا اگر قرارست بهتر شود ، که من یکی شک دارم 

 به جای جواب لبخند احمقانه ای زدم.« ست بازی نیست ، ها؟ تو چی فکر می کنی؟ ، با سیا

 

 با هم سیب زمینی سرخ کردیم و ساالد درست کردیم. 

 

از غذاهای هندی گفت و از ادویه ی مختلف و خاصیت هر کدام. از نویسنده های مورد عالقه مان حرف زدیم و از 

 کتاب هایی که خوانده بودیم. 

 

 صدایش کنم.  "امیل  "خواهش کرد به جای آقای سیمونیان 

 

دوباره فکر کردم مادرش که نیست چه راحت و خوش صحبت است. میز شام را می چیدم و آرتوش و امیل سر خم 

اشکال ندارد برای مادرت شام ببرم؟ البد با سر درد حوصله ی شام » کرده بودند روی صفحه ی شطرنج. گفتم 

حتی حرف مادرش که می شد « بله ، شاید ، نمی دانم. » چند لحظه نگاهم کرد. بعد گفت « داشتند. درست کردن ن

 لحن حرف زدنش تغییر می کرد.

 

 

 

 فصل نوزدهم

 

بشقاب کتلت و سیب زمینی را با ظرف کوچک ساالد گذاشتم توی سینی و برای این که تا می رسم آن طرف خیابان 

غذا ، روی سینی را با دستمال بزرگی پوشاندم. با این که چراغ های حیاط روشن بود ،  یک کرور حشره نیفتد توی

تمام طول راه باریکه سینی به دست قدم های محکم برداشتم و پا زمین کوبیدم. این شیوه ی اختراعی خودم بود برای 

 آرتوش به این کارم می خندیدند.خبر دادن به قورباغه های احمق که نپرند جلو پا و زهره ترکم نکنند. بچه ها و 

 

آقای رحیمی بس که » آقای رحیمی داشت حیاط آب می داد مثل همیشه بلند بلند آواز می خواند. آرمن می گفت 

بدصداست خانم رحیمی اجازه نمی دهد توی خانه آواز بخواند. برای همین آقای رحیمی هر روز سه بار باغچه و حیاط 
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با این که روزی نمی گذشت آرسینه و آرمینه با آرمن بگو مگو نکنند و کار به دعوا « هد. و نصف خیابان را آب می د

نکشد ، شوخی های حتی بی مزه ی برادر بزرگتر دوقلوها را می خنداند. در این فکر که صدای آقای رحیمی هم بد 

مام عرض خیابان را هم آب نیست ، از خیابان می گذشتم که پایم سُر خورد. آرمن راست می گفت. آقای رحیمی ت

 داده بود. 

 

را باز کردم. چراغ های حیاط روشن نبود اما نور ماه آن قدر بود که باغچه های بی گل و چمن زرد و  4در فلزی جی 

جا به جا خشک شده ی حیاط را ببینم. شاخه های خشک پیچک مثل تار عنکبوت چسبیده بود به دیوار خانه. سال 

دست سبز بود. به جای زنگ زدن چند ضربه ی آهسته به در زدم. خانه تاریک بود. فکر کردم پیش همین دیوار یک

شاید خواب باشد. می خواستم برگردم که در باز شد. با لباس خواب آستین بلند و یقه بسته به سینی توی دستم نگاه 

چندتا کتلت آوردم. ولی اگر ببخشید ، » کرد که درست رو به روی صورتش بود. بعد سرش را باال آورد. گفتم 

 « ___دوست دارید استراحت کنید 
 

لطف کردید. » نور ماه به صورتش می تابید. به نظرم آمد چشم هایش سرخ و ورم کرده است. لبخند بی رمقی زد. 

ود اما بو از جلو در کنار رفت. صدایش با صدای خسته و بی حوصله و عصبانی پای تلفن فرق داشت. خسته « بیایید تو. 

 «اشکالی ندارد دراز بکشم؟ حالم زیاد خوب نیست. » عصبانی و بی حوصله نبود. 
 

چراغ راهرو را روشن کرد و رفت طرف اتاق خواب ها. از چمدان های فلزی خبری نبود اما فیل خرطوم شکسته هنوز 

 ک قیچی و تکه پارچه ای سفید. بود. در اتاق امیلی باز بود. روی زمین ورق پاره های مچاله ی نُت دیدم ، با ی

 

توی اتاق خواب خانم سیمونیان فقط چراغ کوچک پاتختی روشن بود. پنجره پرده نداشت و یک طرف قالیچه تا 

خورده بود. روی تخت چند عکس بود و روی زمین چند آلبوم نیمه باز. سینی را از دستم گرفت و گذاشت روی 

ه به فکرم متشکرم ک» به بشقاب غذا و کاسه ی ساالد نگاه کرد. بعد برگشت.  پاتختی و دستمال را پس زد. چند لحظه

 نور چراغ خواب به صورتش می خورد. این بار مطمئن شدم گریه کرده.« بودید. 

 

م چرا داشت« چیزی میل کنید. می گویند غذا خوردن برای سر درد مفیدست. » برای این که حرفی زده باشم گفتم 

 زدم؟ لفظ قلم حرف می

 

عکس های روی تخت را پس زد. دستی به موها کشید. نشست روی تخت و اشاره کرد بنشینم. یکی از عکس ها را 

 چند لحظه به عکس نگاه کرد. بعد گرفت طرف من.« سر درد ندارم. » برداشت. 

 

یره با یقه بسته ی تاز عکس هایی بود که قدیم ها در عکاسخانه می گرفتند. یک لحظه فکر کردم امیلی است که 

روی صندلی پشت بلند شق و رق نشسته. روبان فکل دار بزرگی به سر داشت و موها از دو طرف لوله لوله ریخته بود. 

 تا شانه ها. گربه ای روی زانوها نشسته بود. از زانو به پایین توی عکس نبود. 
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عکس را پشت و رو « ر از حاالی امیلی بودم. امیلی نیست ، خودم هستم. کمی بزرگ ت» عکس را از دستم گرفت. 

 و بود یکدست خط. سالگی پانزده پاییز –کرد و دوباره دستم داد. پشت عکس نوشته شده بود : المیرا هاروتونیان 

 .محکم و درشت
 

رد. ب پدرم سالی چند بار عکاس می آورد خانه یا مرا به عکاسی می» تکیه داد به کَلِگی تخت و خیره شد به سقف. 

اصرار داشت عکس ها همه در حال نشسته باشند و تا زانو ، که کوتاهی قدم معلوم نباشد. فکر می کرد چون قدم 

 »خیره به سقف پوزخند زد. « کوتاه ست زود می میرم. می گفت می خواهد بعد از مُردنم عکس هایم را داشته باشد. 

. به پزشک ها هم که می گفتند اگر بچه دار شوم می میرم به پدرم ثابت کردم خیال ندارم زودتر از خودش بمیرم

چند عکس دیگر گرفت طرفم ، دوباره سرش را تکیه داد به کلگی تخت و چشم ها را بست. فکر کردم « همین طور. 

 چطور خیلی لفظ قلم حرف نمی زند؟

 

کنار بوته ی بزرگی که احتماالً عکس ها را تماشا کردم. همه کم و بیش شبیه اولی بودند. روی نیمکتی در باغ ، 

نسترن بود. جلو بخاری دیواری گچ بری شده ، روی صندلی با بادبزنی در دست و سگی که فقط سرش روی زانوها 

معلوم بود. پشت همه ی عکس ها با همان دستخط محکم و یکدست نوشته شده بود : المیرا هارتونیان ، در سیزده 

 ه سالگی.سالگی یا شانزده سالگی یا دوازد

 

شید اگر ببخ» داشتم دوباره عکس ها را نگاه می کردم که چشم باز کرد ، پشت صاف کرد و دست کشید به پیشانی. 

خداحافظی که «  __اگر اجازه بدهید  __پرحرفی کردم. گاهی یاد گذشته ها می افتم. لطف کردید آمدید ، حاال 

 دم و با لبخندی بی رمق سر تکان داد.سر تکان دا« سوزش دست ها خوب شد؟ » کردم پرسید 

 

جواب که نداد سرچرخاندم و « انگار همه ی عمر از آدم ها انتقام می گرفته. » شب توی تختخواب به آرتوش گفتم 

نگاهش کردم. خواب بود. چراغ خواب را خاموش کردم و به صدای یکنواخت کولرها گوش دادم. چقدر دلم می 

 بینم.خواست بقیه ی عکس ها را ب

 

 

 

 فصل بیستم

 

 »خانه ی نینا یکی از خانه های بزرگ محله ی بریم بود. چند قدمی استخر. از ماشین که پیاده می شدیم آرمینه گفت 

 «تا استخر دو دقیقه هم نیست. » آرسینه گفت « خوش به حال سوفی. 
 

دخترها خندیدند. روزی نبود بچه ها متلکی « تد. بپا ، شِوی جان خط نیف» آرتوش ماشین را پارک کرد و آرمن داد زد 

 بار شورلت قدیمی آرتوش نکنند.

 

 رفتیم تو. « خرگوش خریدیم. » وارد حیاط نشده ، سوفی از خانه بیرون دوید و داد زد 
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ه. کشی کردنگاه کن. چه ریخت و پاشی. انگار دیروز اسباب » نینا خانه را نشان می داد و مادر زیر گوشم غُر می زد. 

» 
 

باب جا می بینید؟ هنوز کلی اس» رسیدیم به آشپزخانه که بزرگ و دلباز بود. نینا شربت ریخت توی لیوان ها و گفت 

و غش  «به جا نشده دارم. هرکی نداند فکر می کند دیروز اسباب کشی کردم. به من می گویند شلخته ترین زن دنیا. 

 غش خندید.

 

یند به تو می گو» ه کردند و گارنیک که با آرتوش همان لحظه وارد آشپزخانه شده بود گفت مادر و آلیس به هم نگا

 « بده من ببرم ، عزیز جان. » و سینی شربت را از دست نینا گرفت. « خوش اخالق ترین زن دنیا. 

 

ب دنبال آرتوش سعی کرد جلو خمیازه اش را بگیرد و دست ها توی جی« یک جو شانس. » آلیس زیرلب گفت 

 گارنیک رفت. شب شروع نشده حوصله اش سر رفته بود.

 

اتاق پذیرایی هم بزرگ و دلباز بود. دخترها اسباب بازی هایی را که برای سوفی هدیه آورده بودیم ولو کرده بودند 

 روی فرش و بازی می کردند.

 

سباب بازی ها را درآورد. دوقلوها و گارنیک سینی شربت به دست از وسط بچه ها گذشت و ادای پا گذاشتن روی ا

بعد رو کرد به آرمن که نزدیک « چه هدیه های قشنگی. مرسی بچه ها. » سوفی جیغ زدند و خندیدند و نینا گفت 

چرا ایستادی؟ عجب قدی کشیدی پسر. حسابی خوش تیپ شدی ها. حتماً بین دخترهای » پنجره ایستاده بود. 

 « ؟ مدرسه کلی کشته مرده داری ، آره

 

دخترها به آرمن نگاه کردند ، دست گرفتند جلو دهان و ریز ریز خندیدند. آرمن به هر سه چشم غره رفت و 

نشست روی صندلی نزدیک پنجره. مادر دامنش را کشید روی زانو و لب ها را به هم چسباند. آلیس توی آینه ی 

 فت.جاپودری خودش را نگاه می کرد. از بوی پودر کُتی عطسه ام گر

 

 بسته را گذاشت روی« حاال هدیه ی تو را باز کنم. چه بسته ی بزرگی. خجالتم دادی کالریس. » نینا رو کرد به من. 

 میز جلو راحتی ها و کاغذ بسته بندی را پاره کرد.

 

و لبه ضبط صوت بزرگ گروندیگ که گوشه ی اتاق روی زمین بود نگاه کردم. چند حلقه ی برزگ نوار روی زمین و

شبیه این ضبط صوت را ما هم در خانه داشتیم. آلیس «  ____ای رقیب ، ای دشمن من » بود. ویگن داشت می خواند 

 «می بینی؟ حسود خانم بدو بدو رفته لنگه ی ضبط صوت شماها را خریده. » زیر گوشم گفت 
 

ضبط صوت را دیدی؟ هنوز وقت نکرده ام . » نینا زانو زده کنار میز ، کاغذ بسته بندی را مچاله کرد و به من نگاه کرد

میز زیرش را بخرم. گارنیک قول داده شعر و آوازهایی را که سوفی می خواند ضبط کند. گفتم از آرتوش یاد بگیر 

که مال دوقلوها را ضبط می کند. از بچگی تیگران که چیزی نداریم جز چندتا عکس که باید با ذره بین نگاه کنی تا 

 «کی ست. اقالً از بچگی سوفی یادگاری داشته باشیم. بفهمی کی به 
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 «فقط امیدوارم گارنیک مثل آرتوش جمع کردن نوارها و گردگیری دستگاه را نیندازد گردن تو. » گفتم 
 

بیخود. از روز اول فهمیده که زنش اهل این کارها نیست. من فقط دستور دادن بلدم. گفتم باید » نینا زد زیر خنده. 

 «ضبط صوت کالریس و آرتوش باشد.  عین
 

به آلیس نگاه کردم که نگاهش را از من دزدید ، جاپودری را با تقِ محکمی بست و به گارنیک که سینی شربت 

 «نمی خورم. رژیم دارم. آهنگ انگلیسی چی دارید؟ » گرفته بود جلوش گفت 
 

کول دوست داری؟ نوارش را دخترخاله ام از تهران نات کینگ » گارنیک سینی را گرفت جلو مادر و به آلیس گفت 

آورده. امشب هم رژیم بی رژیم. تو هم شروع کردی مثل زن های تهرانی ادا درآوردن؟ زن باید یک پرده گوشت 

 و قاه قاه خندید.« دروغ می گم خانم وسکانیان بگو دروغ می گی. » تکیه کالم مادر را تکرار کرد ، « داشته باشد. 

 

 «باز که داری پشتِ سر زن های تهرانی حرف می زنی. » فت کسی گ
 

 همه به در اتاق نگاه کردیم. 

 

قد متوسطی داشت. نه الغر و نه چاق ، با موهای بور که تا شانه می رسید و چشم های عسلی. کفش های پاشنه بلندِ 

سینی را گذاشت روی میز و دو  پشت باز پوشیده بود و بلوز بی آستین سفیدش خال های قرمز داشت. گارنیک

 «این هم ویولت ، دخترخاله ی تهرانی من. » دستش را از هم باز کرد. 
 

 »دخترخاله ی تهرانی جلو آمد ؛ با همه دست داد و دوقلوها را که با دهان باز نگاهش می کردند بوسید. آرمینه گفت 

 «شما چقدر خوشگلید. 
 

 ت سر عقب انداخت و خندید. ویول« عین راپونزل. » آرسینه گفت 

 

 «راپونزل را نمی شناسم ، ولی کاش همه با تو هم سلیقه بودند. » 
 

همه می دانند تو خوشگلی و ماه و نازنین. فقط شوهر احمقت نفهمید. ببین » نینا کاغذ بسته بندی را مچاله کرد. 

 «وای! چه قشنگ. » آورد. و مجسمه ی چینی را از توی جعبه بیرون « کالریس چی هدیه آورده. 
 

ویولت رو به آلیس و مادر و پشت به آرتوش و آرمن خم شد روی میز و دست کشید به مجسمه. پشت دامنش چاک 

کوچکی داشت. آرتوش سرچرخاند طرف پنجره. آرمن روی صندلی جا به جا شد. آلیس زُل زده بود به ویولت و 

 مادر تند و تند شربت می خورد.

 

آرتوش و ویولت با بچه ها رفتند حیاط پشتی خرگوش هایی را ببینند که همان روز گارنیک خریده بود ؛  گارنیک و

 «خوابگاه دانشگاه می ماند یا اتاق اجاره کرده؟ » مادر از نینا احوال پسرش تیگران را پرسید. 
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فته خوابگاه دانشگاه بود. بعد آمد چند ه» نینا از روی اسباب بازی های ولو روی فرش رد شد نشست رو به روی ما. 

پیش خاله ی گارنیک ، یعنی مادر همین ویولت. راستش نخواستم خیلی با دانشجوها دمخور باشد. این روزها همه ی 

دانشجوها سرشان بوی قرمه سبزی می دهد. ما را چه به سیاست؟ خیلی هنر کنیم کاله خودمان را نگه داریم باد 

 «نبرد. 
 

 »ز روی فرش چیزی را که بس که ریز بود معلوم نبود چی بود برداشت انداخت توی زیرسیگاری. مادر خم شد ا

 « ____بعله. ما چکاره ی والیتیم؟ هزار بار همین را به خدابیامرز گفتم ولی 
 

. » زدمادر سقلمه ای به بازوی گوشتالوی آلیس « واای ، باز شروع شد. » آلیس ادای خمیازه کشیدن درآورد و گفت 

 آلیس به من نگاه کرد و خندید.« باز شروع شد و درد بابام. دروغ می گم؟ 

 

ت طفلک ویولت چند ماه بیشتر نیس» سوفی از پشت پنجره بچه خرگوشی نشان داد و نینا برایش دست تکان داد. 

حسودی می کرد و  طالق گرفته. شوهرش دیوانه ای بود که نگو. دختر بیچاره حق نداشت تنها برود تا سر کوچه.

جنجال راه می انداخت. واویال اگر کسی توی خیابان یا مهمانی به ویولت نگاه می کرد. می گفت حتماً خبری هست. 

می گفت چرا نگاهت کردند؟ سگِ خوشگلی که نگاهت می کنند؟ خالصه جان به لبش کرد. قول هایی هم که قبل از 

رم ، جواهر می خرم ، می برمت پاریس و لندن. هیچ کدام را که نکرد هیچ ازدواج داده بود بماند. گفته بود خانه می خ

، داشت دیوانه اش می کرد. خوب کرد طالق گرفت. تازه بعد از طالق هم هر روز قال تازه ای چاق می کرد. تلفن می 

 شکی خسرویزد ، سر راه دختر بیچاره سبز می شد. همین چند هفته پیش توی خیابان نادری ، درست دم در پیرا

جلو دختر بیچاره را گرفت و بی آبرویی راه انداخت. فکر کردیم چند ماهی بیاید آبادان شاید مرتیکه ی دیوانه وِل 

مادر زُل زد به نینا و آلیس خیره شد به « کند. نمی دانید چه دختر نازنینی ست. خدا کند شوهر خوبی گیرش بیاید. 

 از این روزها برای بچه ها پیراشکی درست می کنم.  لیوان های نیمه پر شربت. فکر کردم یکی

 

نینا جعبه ی مجسمه ی چینی و کاغذ بسته بندی را جمع کرد. نگاهی به در اتاق انداخت ، خم شد جلو و به ما هم 

بین خودمان باشد ، خودِ ویولت هم هنوز نمی داند ولی » اشاره کرد بیاییم جلو. صدایش را پایین آورد و گفت 

هلندیِ همسایه که پای تلفن حرفش را زدم یادت هست؟ اگر با ویولت جور شود بد » رو کرد به من. «  _____

 «نیست. امشب دعوتش کردم. 
 

به نظرم باال خانه را اجاره داده. ولی خُب ، بیشتر خارجی ها به چشم ماها خُل و چِل می » بلند شد و ایستاد و خندید. 

عبه ج« کند و از ایران بروند محشر می شود. ویولت به درد زندگی توی ایران نمی خورد. آیند. اگر با ویولت عروسی 

 « ببرم اینها را بیندازم دور. » ی خالی و کاغذها را زد زیر بغل. 

 

راستی ، اگر گفتید شام چی درست کردم؟ لوبیا پلو. می بینید؟ کلی » از اتاق که داشت می رفت بیرون به مادر گفت 

باز  »و غش غش خندید. به آلیس نگاه کردم که بُغ کرده بود. با خودم گفتم « ار شدم. وقت شوهرم شده ، نه؟ خانه د

 « حرف ازدواج شد. امشب خدا به داد مادر برسد. 
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هزار بار گفتم معاشرت با این زن و شوهر درست نیست. دریغ » تا نینا پا بیرون گذاشت ، مادر زیر لب شروع کرد. 

مثقال اخالق و نجابت. جلو بچه ها هر چی از دهنشان در می آید می گویند. چنان از ازدواج و طالق حرف می از یک 

زند انگار یکی لباس خریده و چون خوشش نیامده برده پس داده. اصالً بیخود آمدیم. اصالً تقصیر کالریس بود که 

 «به نینا کمک کنم میز بچیند. » از جا پریدم. «  ____
 

به در نگاه کرد و از نبودن مادر و آلیس که مطمئن شد پقی زد زیر خنده و « تنهایی؟ » آشپزخانه نینا پرسید  توی

وی گل» باز به در نگاه کرد و یواش تر گفت «  ____راستش ، ویولت را با خودم آوردم آبادان چون که » یواش گفت 

 «تیگران پیش ویولت گیر کرده بود. 
 

 «چی؟ » م های گشاد به نینا نگاه کردم و گفتم با دهان باز و چش
 

 قیافه ی تیگران آمد جلوی چشمم.

 

الغر بود و کم حرف و خجالتی. عینک می زد و مدام درس می خواند و همیشه شاگرد اول بود. نه سینما می رفت ، نه 

پدر و  عجیب نیست؟ از» فته بود باشگاه و نه دوستی داشت. سرگرمی اش ور رفتن با وسایل برقی بود. مادر بارها گ

 «مادری به این بی بند و باری ، پسری به این سر به زیری. 
 

وقتی ویولت طالق گرفت و برگشت پیش مادرش ، تیگران هم منزل خاله ی گارنیک بود. چند » نینا داشت می گفت 

 یا عین سگ که به صاحبش نگاه روز که گذشت دیدم ، نخیر پسره پاک قاطی کرده. یا آهنگ عاشقانه گوش می کرد

کند ، یک گوشه می نشست و زُل می زد به ویولت. نه فکر کنی ویولت عشوه می آید یا کاری می کردها. طفلک اصالً 

اهل این حرف ها نیست. خودم زنم ، خر هم نیستم و می فهمم. نه. اصالً تقصیر ویولت نیست. خوشگلی که گناه 

ا فرق دارد ، مردم پشت سرش حرف می زنند. برای همین گفتم اروپا به دردش نیست. چون ظاهرش با باقی زن ه

می خورد. آن طرف ها زن موبور سفید توی خیابان ها ریخته. تحقیق کردم چیزی به مأموریت هلندی نمانده. حاال 

خنده ی از ته « شاید باعث و بانی کار خیر شدیم. » ظرف ساالد را از یخچال درآورد. « ببینم امشب چه می کنیم. 

 دلش را سر داد.

 

برای  »آرسینه لب ورچید. «  ____عمو گارنیک برای سوفی » دوقلوها دویدند توی آشپزخانه. آرمینه با بغض گفت 

»  «عمو گارنیک گفت هوالهوپ هیچ هم برای کمر بد نیست. » بعد دوتایی شروع کردند. « سوفی هوالهوپ خریده. 

 «تو را به خدا بخر. « » برای ما هم بخر. « » مه ی بچه ها هوالهوپ دارند. ه« » اصالً هم بد نیست. 
 

» دوقلوها داد زدند « خودم می خرم. حاال بیایید اینجا. خرگوش ها آمدند مهمانی. » گارنیک از توی پذیرایی داد زد. 

 و دویدند بیرون.« جانم جان! » و « آخ جان! 

 

ی فهمم کی این تخم لق را توی دهن مردم انداخته که هوالهوپ کمر درد می آورد. نم» نینا سبد میوه را برداشت. 

حاال مگر بیست و چهار ساعته یک بند هوالهوپ می چرخانند؟ خیالت جمع. دو سه روزی بازی می کنند و می اندازند 

 و راه افتاد طرف اتاق پذیرایی.« گوشه ی حیاط. پیش دستی ها را بردار و بیا. 
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نشسته بود روی فرش و یکی از بچه خرگوش ها را بغل کرده بود. دامن سیاه تنگش باال رفته بود و زانوهای  ویولت

 سفید بی جوراب معلوم بود. آرمن بچه خرگوش ویولت را نوازش می کرد. 

 

ورد. تکان می خمادر شق و رق زُل زده بود به لیوان های خالی شربت. پایی که انداخته بود روی پای دیگر تند و تند 

گارنیک داشت درباره ی جای کولر جدیدی که می خواست نصب کند « آلیس و مادر دعواشان شده. » با خودم گفتم 

 « بحث سیاسی راه نمی اندازی. » با آرتوش مشورت می کرد. قبل از آمدن به آرتوش گفته بودم 

 

 داشتم به نینا کمک می کردم میز شام بچیند که زنگ زدند.

 

مرد هلندی بلند قد بود. با موهای صاف خیلی کوتاه رنگ کاه. صورت کم مکی اش به قرمزی می زد. حتماً از حمام 

سالم وَ علیک. بنده یوپ هانسن هستم. از » آقتاب بود. با تک تک ما حتی بچه ها خیلی محکم دست داد و گفت 

روی زمین نشسته بود ، دست بی خرگوش را کمی  ویولت همان طور که« آشنایی با جنابعالی بسیار خوشوقت هستم. 

 «ببینید چه خرگوش خوشگلی دارم. » باال برد و گفت 
 

 «بسیار بسیار قشنگ هست خرگوش. » یوپ هانسن برای این که با ویولت دست بدهد ، تقریباً روی زمین زانو زد 
 

ب کرد ، نه خنده اش گرفت. یاد حرف نینا ویولت فقط لبخند زد. از فارسی حرف زدن کج و کوله ی هلندی نه تعج

 فکر کردم نینا زده به سرش. کوچک ترین شباهتی بین« دختر خاله ی گارنیک شبیه توست. » افتادم که گفته بود 

خودم و این زن نمی دیدم ، نه درظاهر ، نه در رفتار. هیچ بدم نمی آمد کمی شبیهش بودم ، هم در ظاهر و هم در 

 رفتار. 

 

انسن خوش مشرب و خنده رو بود. از آرتوش خواهش کرد مستر هانسن صدایش نکند و به جای انگلیسی ، یوپ ه

و را به وقتی که سر میز شام دیس لوبیا پل« برای فارسی صحبت کردن بسیار عالقه مند هستم. » فارسی صحبت کنند. 

 دند.خواهرم تعارف کرد ، مادر و آلیس برای اولین بار از سرِ شام لبخند ز

 

آلیس  «چرا؟ لُبیاپالو دوست ندارید؟ » آلیس تشکر کرد و گفت فقط ساالد می خورد. یوپ ابروهای بورش را داد باال. 

 « ____چرا ، ولی » گفت 
 

« آهان! حتماً روی رژیم هستید. » یوپ دیس لوبیا پلو را گذاشت روی میز و ظرف ساالد را گرفت جلو آلیس. 

شما هیچ رژیم الزم ندارید. به عقیده ی اینجانب همین » با دقت آلیس را برانداز کرد و گفت صندلیش را عقب زد ، 

 «طور بسیار بسیار خوب هستید. 
 

به خانه که برگشتیم آرتوش لباسم را که انداخته بودم روی تختخواب برداشت ، چند بار این ور و آن ور کرد و گفت 

 «کردم مال دوقلوهاست. اگر امشب تنت ندیده بودم ، فکر می » 
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ه عقیده ب» از پشت سر گفت « متلک نگو. بگو زیادی الغرم. » لباس را از دستش گرفتم و آویزان کردم توی گنجه. 

آن لحظه با برق چشم های خواهرت می » بعد زد زیر خنده. « ی اینجانب شما همین طور بسیار بسیار خوب هستید. 

 « رد. شد بیست تا المپ صد ولت روشن ک

 

خوش » آرتوش روتختی طرف خودش را پس زد. « ویولت خوش هیکل بود ، نه؟ » روتختی طرف خودم را پس زدم. 

یک متشکرم که با گارن» شروع کرد به زمزمه ی آهنگ مونالیزای نات کینگ کول. گفتم « هیکل بود؟ متوجه نشدم. 

 « ی می گویم بسیار بسیار چشم. بنده هرچه شما بگوی» شکلک درآورد. « بحث سیاسی نکردی. 

 

ی پنجشنبه می آی» سعی کردم بلند نخندم و فکر کردم چرا آدم ها فکر می کنند آرتوش بداخالق است؟ پرسیدم 

بود. چراغ « نه » که معنی اش حتماً «  ____م م م » چشم ها را بست ، خمیازه کشید و گفت « آوریل؟  34مراسم 

 خواب را خاموش کردم.

 

 

 

 فصل بیست ویکم

 

تاالر اجتماعات مدرسه پر بود.روی دیوارها با فاصله های مشخص تاج های گالیل سفید زده بودند با نوارهای 

 عزاداری سیاه.مادر به آلیس غر زد گفتم ))دیر شده.حاال روز عزا سلمانی نمی رفتی آسمان به زمین نمی آمد.((

 

وم داشت اشاره می کرد برای ما جا نگه داشته.از البه الی صندلی ها و آدم ها نینا را نشان مادر دادم که از ردیف د

گذشتیم و ده بیست بار گفتیم ))ببخشید(( تا رسیدیم به نینا.آلیس نشسته سر گرداند دور تاالر و شروع کرد به 

 کردید؟(( مادر گفت گزارش این که کی آمده و کی چی پوشیده.نینا برنامه مراسم را داد دستم و پرسید ))چرا دیر

))آلیس خانم رفته بود سلمانی.(( و باز غر زد ))روز عزا و سلمانی((.نینا دم گوشم گفت ))شاید روز عزا بختش باز 

شد خدا را چه دیدی ها؟(( پقی خندید و دور و بر را نگاه کرد ))هر چند جز یک مشت پیر و پاتال کسی نیامده .بچه 

ید چرا آرتوش نیامده.دلیل نیامدن آرتوش احتیاج به توضیح نداشت.( گارنیک ها را گذاشتی پیش آرتوش؟)نپرس

گیر داده بود که سوفی هم باید بیاید.(( صدایش را کلفت کرد و ادای گارنیک را در آورد)) بچه ها از االن باید بدانند 

اه آمد.به بهانه ی این که چه بر سر قومشان آمده.(( ولی نیم وجبی چنان الم شنگه ای راه انداخت که باباش کوت

سوفی تنها نماند ویولت را هم نیاوردم. می آمد چیکار؟حوصله اش سر می رفت.راستش خودم هم اگر گارنیک 

مجری برنامه نبود نمی آمدم.خب چه خبرها؟(( تا آمدم بگویم ))هیچ خبر(( شروع کرد به احوالپرسی با زنی که 

 ول مراسم بود.برنامه را خواندم:ردیف جلو ما نشسته بود و شوهرش سخنران ا

 

 آوریل 34سخنرانی روبرت ماداتیان درباره کشتار 

 

 گزارش انجمن کلیسا و مدرسه در مورد ساخت بنای یادبود

 

 تنفس
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 خاطره ای از خاتون یرمیان،شاهد آن روزهای تلخ

 

ولین سخنران را معرفی کرد.ماداتیان چراغ های تاالر خاموش شد و گارنیک آمد پشت بلند گو.خیر مقدم گفت و ا

آوریل چند سال پیش افتادم و بحث تند آرتوش و ماداتیان.اگر گارنیک نبود که با  34سخنرانیش را شروع کرد یاد 

خنده و شوخی سر و ته قضیه را هم بیاورد کار باال می گرفت بعد از آن سال بارها به آرتوش گفته بودم)) این روز چه 

فات سیاسی دارد؟چه ربطی به دست راستی یا دسته چپی بودن دارد؟این همه آدم کشته شده.ارمنی هم ربطی به اختال

نباشی باید متاسف باشی و در مراسم شرکت کنی.((آرتوش هر بار جواب داده بود.))متاسف هستم و شرکت نمی 

 کنم.((

 

نیدیم:مقداری آمار،مشتی شعار و به سخنرانی گوش می کردم و گوش نمی کردم.هر سال همان حرفها رو می ش

همین.نینا چند بار به من نگاه کرد وبا چشم به خانم ماداتیان اشاره کرد و انگشت گذاشت روی لب.یعنی مجبور است 

ساکت باشد چون حتما به زن بر می خورد کسی وسط سخنرانی شوهرش حرف بزند.خانم ماداتیان چند بار برگشت 

تما نمی دانستندسخنران شوهرش است و باید ساکت باشند.همه داشتند پچ پچ می به پشت سری ها نگاه کرد که ح

کردند و با برنامه خودشان را باد می زدند. من هم خودم را باد زدم و سعی کردم یادم بیاید صبح به دوقلوها شربت 

ی باید شربت بخوریم؟(( هالی برانژ دادم یا نه؟یادم آمد دادم چون غر زده بودند ))پس آرمن چی؟(( ))پس ما تا ک

 ))پس اگر ما می خوریم که سرما نخوریم آرمن چی؟((

 

آقای ماداتیان با هیجان یادداشت های دستش را تکان داد و بعد از چند جمله طوالنی سخنرانی را تمام کرد.همراه 

داتیان انگار خودش همه دست زدم.از صندلی های دور و بر چند نفری به خانم ماداتیان تبریک گفتند و خانم ما

 سخنرانی کرده باشد لبخند زد و تشکر کرد و چشمش که به من افتاد سر برگرداند.

 

مادر داشت با زنی دو ردیف عقب تر سالم و احوالپرسی می کرد.آلیس از جلو مادر خم شد طرف من ))حدس بزن 

آمد روی صحنه و شروع کرد به خواندن کی آمده؟خانم نوراللهی.ته تاالر نشسته.((تا آمدم سر برگردانم گارنیک 

گزارش ساخت بنای یادبود.یکی از دفعه هایی که برای شلوغ کاری آرمن به دفتر مدرسه احضار شده بودم،وازگن 

هایراپتیان طرح بنای یاد بود را نشانم داه بود.مستطیل بزرگی بود از سنگ خاکستری.یک طرف کنده کاری زنی با 

دیگر تاریخ قتل عام.گارنیک گفت بنا در شرف اتمام است و سال آینده در حیاط  بچه ای روی دو دست و طرف

مدرسه جلو در کلیسا نصب خواهد شد.بعد از همه حضار برای کمک های مالی و معنوی تشکر کرد و پانزده دقیقه 

 تنفس اعالم کرد.

 

ه ه گپ بزند.نینا گفت می رود پشت صحنمادر گفت توی تاالر می ماند تا با دوست ردیف پشتی که تازه از جلفا آمد

ببیند گارنیک چکار می کند و آلیس را هم با خودش برد.رفتم طرف یکی از چند در تاالر که رو به حیاط مدرسه باز 

می شد.دم در خودم را کنار کشیدم و راه دادم به مردی که چند تا ساندویچ و پپسی دستش بود. گوشه حیاط،دور و 

با چند آشنا سالم و احوالپرسی کردم و مانیا را دیدم که داشت می آمد طرفم. مثل همیشه هول و  بر بوفه غلغله بود

هیجان زده بود و یقه بلوز سیاهش کج شده بود. سالم کردم و یقه اش را صاف کردم و گفتم ))تاج گل ها و روبان ها 

 خیلی قشنگ اند.حتما فکر تو بوده.((
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 ده پس زد. ))بازو بند گروه انتظامات را دیدی؟((چتری مو را از پیشانی عرق کر

 

البته که دیده بودم.شب قبل آرمن تلفن را برد اتاق خودش و در را قفل کرد و نیم ساعتی حرف زد.بعد آمد به آشپز 

خانه و به من و مادر که داشتیم سبزی پاک می کردیم گفت تصمیم گرفته در مراسم فردا جزو گروه انتظامات باشد. 

انم مانیا گفته باید بازوبند سیاه ببندند.تا غر زدم که ))باز گذاشتی لحظه آخر؟ نصف شبی پارچه سیاه از کجا پیدا خ

کنم؟(( مادر بزرگ به داد نوه اش رسید.در صندوق های تاق و جفت مادر چیزی که کم نبود پارچه سیاه بود.به مانیا 

 ی هم که حتما جشن آخر سال بچه هاست.((گفتم ))همه چیز عالی شده.خسته نباشی.برنامه بعد

 

جواب سالم کسی را داد . برگشت طرف من ))آره.جشن آخر سال را تو حیاط می گیریم.داریم صحنه نمایش درست 

می کنیم.(( و ته حیاط را نشان داد که پر بود از آجر و تیر و تخته.بعد دست گذاشت روی شانه ام که با قد کوتاه مانیا 

د من کار آسانی نبود.))از فردا پس فردا تمرین ها را شروع می کنیم((.دستش را سر داد روی و شانه بلن

بازویم.))فکر بکری برای دوقلو ها کردم.وازگن شعر قشنگی پیدا کرده از یادم نیست کی.اسم شعر هست چهار 

ینه رمینه بهار و پاییز و آرسفصل. فکر کردم با مزه بشود دوقلوها یکی در میان بشوند چهار فصل و شعر بخوانند.آ

 ((___تابستان و زمستان.این جوری وقت می کنند بروند پشت صحنه لباس عوض کنند و لباس ها را

 

جلو یکی از درهای تاالر چشمم افتاد به آرمن که با امیلی و دو پسر دبیرستانی حرف می زد. با شلوار سرمه ای و 

م.فکر کردم امیلی با پدرش آمده؟نکند آلیس امیل سیمونیان را ببیند.گفتم پیراهن سفید انگارمرد جوانی بود نه پسر

 ))و لباس ها حتما باید من بدوزم.((

 

دستش را از بازویم برداشت گرفت جلو دهان و خندید)) آره برای همین دنبالت می گشتم.سخت نیست.چهار تا 

و  شد.مثال بهار صورتی تابستان سبز پاییز نارنجیلباس ساده بلند با آستین های گشاد فقط رنگ ها فرق داشته با

 رمستان سفید.((

 

آن طرف حیاط چشمم افتاد به امیل سیمونیان که با کشیش کلیسا و زنش حرف می زد. باز به خودم گفتم ))کاش 

نیست  دآلیس این طرف ها پیدایش نشود.(( بعد یادم آمد که خوشبختانه همدیگر را نمی شناسند.به مانیا گفتم)) ب

روی لباس ها چیز هایی بدوزیم که فصل را مشخص کند.مثال گل برای بهار ساقه گندم برای پاییز((.تل سر امیلی 

 افتاد زمین.آرمن زودتر از بقیه خم شد تل را برداشت.امیل سیمونیان را توی جمعیت گم کردم.

 

 ((___ا تمام کرده و مانیا گفت)) چه فکر بکری.راستی وازگن ترجمه لرد فونتلروی کوچک ر

 

 حرفش را قطع کرد و خیره شد به پشت سرم.با این لبخند محو به چی نگاه می کرد؟

 

سر که بر گرداندم امیل سیمونیان نگاهش را از مانیا گرفت و به من سالم کرد.هر دو منتظر نگاهم کردند. به هم 

صاف کرده بود دوباره صاف کرد. گفتم ))داشتی می  معرفی شان کردم و با هم دست دادندو مانیا یقه بلوزش را که

 ((___گفتی تر جمه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

6 9  

 

 

انگار از خواب پریده باشد گفت)) چی؟ آهان ترجمه کتاب تمام شده می دهم بچه ها بیاورند.لطفا بخوان و زود 

 برگردان.خیال داریم تا قبل از جشن آخر سال چاپ کنیم.((

 

 را شما برگزار کردید.تبریک.خیلی جالب بود.((امیل سیمونیان گفت)) از قرار مراسم 

 

مانیا سرخ شد و به یکی از بچه های انتظامات که صدایش می کرد گفت ))آمدم.(( بعد با سیمونیان دست داد و 

گفت)) از آشنایی شما خوشحال شدم.(( ورفت.تصور بی مورد من بود یا دست هایشان زیادی توی دست های هم 

 ماند؟

 

را نگاه کردم.خوشبختانه از آلیس و مادر خبری نبود.امیل سیمونیان کت و شلوار سفید پوشیده بود با راه دور و بر 

 های خیلی باریک آبی،کروات سیاه زده بود.

 

نگاهش به آدم های دور و ور بود که حرف می زدند و سیگار می کشیدند و ساندویچ و نوشابه می خوردند.گفت 

ای این که امیلی تنها نباشد آمده و البته کمی هم از سر کنجکاوی.))دلم می خواست با مادرش نیامده و خودش بر

ارمنی های آبادان آشنا شوم.(( بعد چرخید طرفم.))اگر همه خانوم های اینجا مثل شما و خانم مانیا باشند،آبادان هیچ 

بود.(( گفت خیال دارد برگردد  جای بدی نیست.(( از شوخی خود خندید.)) ولی خودمانیم مراسم خسته کننده ای

خانه و بعد بیاید دنبال امیلی. خوشحال شدم که می رود و برای این که مبادا برگردد و آلیس را ببیند اصرار کردم 

 که)) امیلی را ما می رسانیم.(( تشکر کرد و خداحافظی کرد و رفت.

 

و به تاالر برگشتم.شاید آلیس اشتباه کرده  بین جمعیت گشتم شاید خانوم نور اللهی را پیدا کنم.پیدا نکردم

 آوریل مراسم جالبی بود. 34بود.خانوم نوراللهی چرا باید می آمد.نه ارمنی بلد بود نه 

 

جمعیت کم کم بر می گشت به تاالر.مادر با دوست جلفایی گپ زده بود و حالش خوب بود.نینا با خانوم ماداتیان قرار 

تا نشستم گفت ))چه بره کشانی کردند شوشانیک و ژانت.خانم های عزیزهمه از دم  مهمانی شام می گذاشت و آلیس

 لباس نو پوشیده اند،حاال گیرم سیاه.(( شوشانیک و ژانت دو تا از خیاط های معروف آبادان بودند.

 

همیشگی  نگارنیک آمد پشت بلندگو و منتظر ماند تا تاالر ساکت شد.بعد با لحنی که شبیه حرف زدن خوش و خندا

نبود خاتون یرمیان را معرفی کرد که اهل شهر وان بود و فعال ساکن تهران.چند روزی مهمان عزیز ما بود در آبادان 

و شاهدی از آن روزهای تلخ.دستش را به طرف پشت صحنه بلند کرد.همه به آن طرف نگاه کردیم. یکی از 

بلند گو.زنی مسن تکیه داده به بازوی یکی دیگر از  پسرهای گروه انتظامات صندلی دسته داری آورد گذاشت پشت

پسرهای انتظامات با قدم های کوتاه آمد روی صحنه.ریز نقش بود و الغر.دامن سیاهی پوشیده بودتا قوزک پا و شال 

سیاه بزرگی موهای سفیدش را می پوشاند. به کمک پسرها روی صندلی نشست و گارنیک بلند گو را برایش پایین 

 دست استخوانیش را گذاشت روی سر پسرها و زیر لب چیزی گفت که گمانم دعای خیر بود.آورد.زن 
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همه ساکت نگاهش کردیم که چند لحظه ساکت نگاهمان کرد و بعد با صدایی خسته حرف زدولهجه ارامنه شهر وان 

تن از هد قبل از گف.گفت می خوا"نمکین"می گفتند  "خوش"و به  "کمی یک"می گفتند  "یک کمی"را داشت که به 

بگوید.گفت می خواهد با ما به گذشته ها سفر کند.از خانه شان  "نمکین"از روزهای  "کمی یک"آن روزهای وانفسا 

گفت در شهر وان که توی حیاط دو درخت انار داشت و چند تایی درخت زیتون.گوشه حیاط تنوری بود که در آن 

میشه بهار می کاشتتند.از پدرش گفت که عصرها از مغازه پارچه مادر نان لواش می پخت و در باغچه کوچک گل ه

فروشی در بازار وان با پاکت های میوه به خانه می آمد.گاهی برای خاتون و خواهرش ته مانده های توپ پارچه را می 

ید. آورد و مادر برای دختر ها عروسک پارچه ای درست می کرد.برادر بزرگ با ذغال برای عروسکها صورت می کش

بردار بزرگ روی همه چی نقاشی می کرد.یکشنبه ها خاتون با خواهر و بردار و پدر و مادر به کلیسای شهر می رفت 

که در خیابان پهنی بود با ردیف درخت های بید و سپیدار.دخترها عروسک پارچه یی به بغل دست در دست مادر می 

مز مردها را می شمردند که گاهی می ایستادند و با پدر احوالپرسی رفتند و از البه ال ی بیدها و سپیدار ها فینه های قر

می کردند. پدر می گفت ))مشتری قدیمی دکان اند.خدا ترس و با وجدان.(( جمعه ها از مسجد صدای اذان بلند می 

ه سمی گفت. مادر آش ماست که می پخت در کا "عبادت قبول"شد.همسایه ها که از نماز جماعت بر می گشتند پدر 

های گلی برای همسایه ها می فرستاد. روی آش را با گلبرگ های همیشه بهار تزیین می کرد. همسایه ها در جواب 

 باقلوا می فرستادند.

 

 خانم ماداتیان از کیف ورنی سیاه دستمالی در آورد.توی تاالر هیچ کس خودش را باد نمی زد.

 

و دو سر شال را دور دست پیچاند. .)) بعد روزهای سیاه آمدند.  خاتون یرمیان چند لحظه ساکت شد.سر زیر انداخت

روزی آمد که پدر زودتر از همیشه به خانه برگشت،دست خالی و پریشان.به مادر گفت ارمنی ها دکان ها را بسته 

فت پدر گاند. چند دکان باز را سرباز ها به آتش کشیده اند.گونی های برنج و گندم دکان دیگری را تاراج کرد اند. 

 .(("خانه خراب شدیم"باید برویم.مادر چنگ به گونه زد که 

 

خاتون ساکت شد. نفس بلندی کشید،دست ها را چند بار به زانو کوبید و باال تنه ی نحیف به چپ و راست جنبید. بعد 

 سرتکان داد و گفت)) و خانه خراب شدیم.((

 

کاغذی را دراز کرد طرفم. دستمالی برداشتم و بسته را گرفتم  آمدم کیفم را باز کنم که آلیس بسته کوچک دستمال

 طرف نینا.مادر سر می جنباند و زیر لب می گفت)) امان از روزگار ظالم.((

 

توی تاالر فقط صدای نفس های بلند و کوتاه بود و صدای خسته خاتون. ))در خانه چارتاق باز بود. مادر گریه می کرد 

جا نیست زن. ول کن این خرت و پرت ها را. وقت "رد و می بست. پدر فریاد می زد و بقچه و صندوق پر می ک

. با خواهرم زیر درخت انار خاج و واج ایستاده "کمی یک صبر کن.کمی یک فقط". مادر شیون می زد "نیست بجنب

رد و حرف از بودیم.عروسک های پارچه ای توی بغل. برادر ناسزا می گفت،همیشه بهار های باغچه را لگد می ک

انتقام می زد.سوار گاری شدیم.نشستیم روی بقچه ها و صندوق ها و راه افتادیم. خیابان پر بود از گاری های 

دیگر،درشکه،اسب،قاطر و هر چه که می شد آدمی یا بقچه ای بارش کرد.قیامتی بود از خاک و ناله و نفرین.عروسک 
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دیم.اول برای عروسک ها،بعد برای پدر،برای مادر،برادر و های پارچه یی گم شدند و من و خواهر گریه می کر

 همدیگر.((

 

 بسته دستمال کاغذی دست به دست گشت و خالی شد.

 

شب در اتاق نشیمن پاها را گذاشتم روی میز جلو راحتی و سر تکیه دادم به پشتی.مو پیچیدم دور انگشت و به نقاشی 

کلیسای اجمی آذین در ارمنستان.یادم نیست از کی شنیده بودم که کلیسای باالی تلویزیون نگاه کردم.آبرنگی بود از 

آبادان را از همین کلیسا ساخته اند.فکر کردم امیل که آمد مانیا چرا هول شد؟ چه خوب که آلیس امیل را ندید و 

 خاتون.(( کچرا امیل به من گفت مراسم خسته کننده است و به مانیا گفت جالب است؟چشم به نقاشی گفتم ))طفل

 

 آرتوش از پشت روزنامه گفت ))چی؟((

 

 طفلک خاتون،مادرش،پدرش،همه ی آن آدم ها.باید می آمدی.(( روزنامه ورق خورد.7گفتم )

 

به اجمی آذین نگاه کردم.))این همه آدم،این همه سال خوش و خرم با هم زندگی کردند.چه اتفاقی افتاد،چی 

ردم.)) از دست ما که جز احترامی خشک و خالی و بر پا کردن مراسم یاد بود کاری شد،تقصیر کی بود؟(( مو لوله ک

 بر نمی آید.باید می آمدی.(( روزنامه ورق خورد.

 

 گفتم)) حدس بزن کی آمده بود؟خانوم نور اللهی.آلیس دید.شاید هم اشتباه کرده.((

 

د؟روز و ساعت مراسم را از من پرسید.دید که نمی روزنامه را تا کرد،با ریشش ور رفت و خندید. ))پس بالخره آم

 دانم رفت سراغ ارمنی های دیگر.چراغ ها را من خاموش کنم یا تو؟((

 

 گفتم ))چرا روز و ساعت را نمی دانستی؟چرا برایت مهم نیست؟چرا نیامدی؟((

 

واب دانی شطیط کجاست؟((جآرتوش ایستاد. دست کشید به ریش و به نقاشی اجمی آذین نگاه کرد. بعد گفت)) می 

که ندادم دست کرد توی جیب شلوار و رفت تا پنجره.چنذ لحظه حیاط را نگاه کرد. بعد برگشت. با نک کفش یکی 

از گلهای قالی را دور زد.)) دور نیست. بغل گوشمان.چهار کیلومتر ی آبادان.((دوباره به حیاط نگاه کرد.)) خواستی 

و نینا و گارنیک را هم دعوت کن.(( برگشت نگاهم کرد.)) زن ومرد و بچ وو گاو می برمت ببینی.ماداتیان و زنش 

میش و بز وگوسفند همه با هم توی کپر زندگی می کنند.(( دست از جیب در آورد و بند ساعتش را باز کرد.))باید 

اعت را کوک روز برویم چون شطیط برق ندارد. یادت باشد آب هم برداریم چون آب لوله کشی هم ندارد.(( س

کرد.)) باید حواسمان باشد با کسی دست ندهیم و بچه ها را نوازش نکنیم چون یا سل می گیریم یا تراخم.(( راه افتاد 

طرف در اتاق.)) به خانم ماداتیان بگو شکالت برای بچه ها نیاورد چون گمان نکنم بچه های شطیط به عمرشان 

 یتالیایی نپوشد که گل و پهن تا قوزک پایش باال می آید.((شکالت دیده باشند. به گارنیک هم بگو کفش ا
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زل زده بودم به اجمی آذین.آرتوش از دم در اتاق برگشت،آمد ایستاد رو به رویم و زل زد توی صورتم.)) فاجعه هر 

سبز و امن سال پیش که همین حاال. نه خیلی دور که همین جا همین ور دل آبادان  07روز اتفاق می افتد. نه فقط در 

و شیک و مدرن.((ساعتش را بست. گفت)) در ضمن حق با توست. طفلک خاتون.طفلک همه آدم ها.(( و از اتاق 

 بیرون رفت.

 

 

 

 فصل بیست ودوم

 

برای عصرانه ی بچه ها چَمبور درست می کردم. ترید نان خشک ، رویش پنیر و مغز گردوی چرخ کرده. صدای نرم 

 بان آمد. کشدار اتوبوس از خیا

 

منتظر شنیدن صدای دویدن ، دست کشیدم به پیشبندم. خبری نشد رفتم به راهرو و در خانه را باز کردم. رسیده 

بودند وسط راه باریکه. آرسینه سرش پایین گریه می کرد. آرمینه با یک دست کیف های هر دو را می آورد. دست 

 می کرد. از آرمن خبری نبود.دیگرش روی شانه ی خواهرش بود و توی گوشش پچ پچ 

 

 «چی شده؟ زمین خوردی؟ با کسی دعوا کردی؟ مریض شدی؟ » هول دویدم جلو. 
 

تقصیر من چی بود؟ من که حرفی نزدم. بچه های مدرسه » گریه اش شدیدتر شد و وسط هق هق ، بریده بریده گفت 

 و از شدت گریه به سرفه افتاد.« گفتند. بچه ها خندیدند. 

 

 «حق با آرسینه ست ، حق با آرسینه ست. » رمینه یکبند می گفت آ
 

حاال » دست و روی آرسینه را شستم ، نشاندمش روی صندلی آشپزخانه ، چند جرعه آب به خوردش دادم و گفتم 

 «بگو ببینم چی شده؟ 
 

ه یکهو چانه باال داد ، چند قدم به هم نگاه کردند. آرسینه سر به زیر انداخت و انگشت ها را توی هم پیچاند. آرمین

تا حاال به خاطر آرمن ساکت ماندیم و هیچی نگفتیم. به » عقب رفت ، دست به کمر وسط آشپزخانه ایستاد و گفت 

جای تشکر ، امروز توی اتوبوس جلو همه ی بچه ها زد توی گوش آرسینه. وقتش شده همه چی را برای تو تعریف 

عاشق امیلی شده. امیلی مدام آرمن را اذیت می کند و می خندد. امروز یکی توی و تعریف کرد که آرمن « کنیم. 

ه بچه های مدرس "آرمن عاشق امیلی ، امیلی عاشق هیچ کی.  "اتوبوس ، باالی صندلی ها بزرگ بزرگی نوشته بوده 

توی گوش آرسینه. آرمینه و خوابانده « شماها نوشتید. » خندیده اند و آرمن با آرمینه و آرسینه دعوا کرده و گفته 

 « _____آن شب هم خانه امیلی آرمن برای این سرفه اش گرفت که » نفس بلندی کشید و ادامه داد 
 

 «نگو. » آرسینه داد زد 
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چرا نگو؟ خیلی هم بگو. آن شب آرمن برای این سرفه اش گرفت که سرِ بطری بازی امیلی دستور داد » آرمینه گفت 

 «بکشد. تازه ، توی لیوان یک عالم از آن چاتنی ریخت که مادربزرگش درست کرده بود. یک لیوان سرکه سر
 

 نشستم روی صندلی.

 

از تصور سرکشیدن سرکه با آن چاتنی وحشتناک گلویم سوخت. دوقلوها زُل زدند به من. موهای مجعد از زیر تِل 

 ود و نگران ، منتظر واکنش من بودند. های همرنگ زده بود بیرون ، گونه های گوشتالو گُل انداخته ب

 

 »چه اتفاقی داشت می افتاد؟ حواسم کجا بود؟ چرا نفهمیده بودم؟ دست کشیدم به پیشانی عرق کرده ام و پرسیدم 

 با هم شانه باال دادند و دوتایی بغض کرده نگاهم کردند.« حاال آرمن کجاست؟ 

 

ی خوردند. دم غروب بود و روی هره سایه افتاده بود. زنبوری دور یکی به گل نخودی ها نگاه کردم که با باد تکان م

 از گل ها وزوز می کرد. 

 

چشم های آرسینه هنوز سرخ بود و آرمینه توی کیف مدرسه دنبال چیزی می گشت. دفترچه و کتابی درآورد گرفت 

 صل انگلیسی کتاب.دست نویس ترجمه ی لرد فونتلروی کوچک بود با ا« خانم مانیا داد. » طرفم. 

 

گفتم بنشینند عصرانه بخورند و رفتم اتاق نشیمن. توی راحتی سبز ، نگاهم به پنجره های لخت که پرده هایشان را 

» ردم خودم فکر می ک« چه بچه ی نازنینی. » آن روز شسته بودم به امیلی فکر کردم. مگر می شد؟ آرتوش گفته بود 

 ه و چاتنی افتادم و نمی دانم چرا یاد روزی که آرمن به دنیا آمد.باز یاد لیوان سرک« چقدر کمرو. 

 

دخترعموی آرتوش با شوهرش از تبریز مهمان آمده بودند. سر میز ناهار مادر و آلیس هم بودند. بین آشپزخانه و 

 ناهارخوری می رفتم و می آمدم و صحبت ها را می شنیدم. 

 

 «چنین سرمایی سابقه نداشته. » 
 

 «شاید برف آمد. » 
 

 « آبادان و برف؟ چه حرف ها. اینجا که تبریز نیست. » 

 

 «کالریس ، این قدر ندو. خوب نیست. » 
 

 «بَه! امروز پا به پای باغبان همه ی گوجه فرنگی ها را چوب زد. » 
 

 «چی زد؟ » 
 

 «را می بندند به چوب. گوجه فرنگی تا قد کشید ، پای بوته اش چوب فرو می کنند و شاخه ها » 
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 «تبریز توی خانه ها گوجه فرنگی نمی کارند. » 
 

 «تبریز چی می کارند که گوجه فرنگی بکارند. » 
 

اولین بار بود گوجه فرنگی کاشته بودم. هر صبح تا بیدار می شدم اولین کارم رفتن به حیاط پشتی بود و سر زدن به 

 و خیلی ریز.گوجه فرنگی ها که هنوز سبز بودند 

 

عصر رفتیم خرمشهر ، خواهر و شوهر خواهر آرتوش را برسانیم ایستگاه قطار. وقت برگشتن ، نزدیکی های آبادان 

دردم گرفت و یکراست رفتیم بیمارستان. نیمه های شب بود که آرمن به دنیا آمد. توی تخت بیمارستان شرکت نفت 

و سرما حتماً از زایمان است. صبح که آلیس و مادر آمدند بیمارستان  تا صبح بیدار ماندم و لرزیدم. فکر کردم لرز

 بافتنی های کلفت پوشیده بودند.

 

 «دیشب هوا خیلی سرد بود. » 
 

 «رسید تا چند درجه زیر صفر. » 
 

 «توی این پنجاه سال چنین سرمایی سابقه نداشته. » 
 

 «هرچی گل و سبزی توی شهر بوده سیاه شده. » 
 

 « ____گوجه فرنگی ها » گفتم 
 

 «همه ی گل ها و سبزی ها و گوجه فرنگی ها فدای یک تار موی نوه ام. » مادر آرمن را بغل کرد. 
 

 «کدام مو؟ » آلیس سر آرمن را بوسید و قاه قاه خندید. 
 

نشستم روی  شده بودند. از بیمارستان که برگشتم خانه یکراست رفتم حیاط پشتی. بوته های گوجه فرنگی همه سیاه

 آرتوش زیر بغلم را« خجالت بکش. گریه برای چند تا گوجه فرنگی کوفتی؟ » زمین و زدم زیر گریه. مادر گفت 

 «چه حرف ها. بچه را ببرید تو سرما نخورد. » مادر گفت « افسردگی بعد از زایمان. » گرفت و بلندم کرد. آلیس گفت 
 

کرده بودیم ، به پرده هایی که خودم گلدوزی کرده بودم نگاه کردم و به عکس  توی اتاقی که برای آرمن درست

های رنگارنگ موش و گربه و خرگوش که زده بودیم به دیوار. روتختی را که مادر برای تخت بچه بافته بود کنار 

 «طفلکِ کوچولویم. » زدم ، آرمن را خواباندم ، اشک هایم را پاک کردم و گفتم 
 

طفلک  "به پشتی راحتی سبز اشک هایم را پاک کردم و از پنجره به آسمان بی ابر نگاه کردم. کسی به  تکیه داده

یک لیوان سرکه داده بود. دلم گرفت و فکر کردم کاش بزرگ نشده بود. کوچک که بود فقط کارهایی  "کوچولویم 
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حاال کسی به بچه ام یک  ____ود و حاال را می کرد که من می خواستم. چه بخورد ، چه نخورد ، کجا برود ، کجا نر

 لیوان سرکه خورانده بود و من نفهمیده بودم. دوباره به امیلی فکر کردم. از کی یاد گرفته؟

 

دفترچه هنوز توی دستم بود. بازش کردم. خط وازگن یکدست بود و خوانا. همیشه با جوهر مشکی می نوشت. فکر 

بستم گذاشتم توی قفسه ی کتاب و برگشتم به آشپزخانه. آرسینه و آرمینه  دفترچه را« بعداً می خوانم. » کردم 

 داشتند پچ پچ می کردند. تا مرا دیدند از جا پریدند. 

 

 «آرمن االن آمد رفت اتاقش. » 
 

 « ____کار بدی کردیم که » 
 

 «که به تو گفتیم؟ » 
 

 «دعواش که نمی کنی؟ » 
 

 «دعواش که نمی کنی؟ » 
 

 طمئنشان کردم که کار بدی نکرده اند و با آرمن دعوا نمی کنم و گفتم بروند سراغ درس و مشق. م

 

 «قفل نیست. » در زدم. از پشت در گفت 
 

روی تخت دراز کشیده بود و دست ها زیر سر به سقف نگاه می کرد. کنارش نشستم. پرده های اتاق را سال ها بود 

بخشیده بودم و روتختی کوچک توی چمدانی بود در انباری. فکر کردم عکس ها را عوض کرده بودم. تخت بچگی را 

چه کردم؟ یادم نیامد. از یکی دو سال پیش روی دیوار به جای عکس موش و گربه و خرگوش ، آلن دلون بود و 

 کرک داگالس برت لنکستر. کلودیا کاردیناله و بریژیت باردو. 

 

 "موجودی غریبه نگاه می کنم. تا آن روز صبح پسر پانزده ساله ام هنوز برایم نگاهش کردم و حس کردم دارم به 

به مژه هایش نگاه کردم که عین بچگی هایش بود ، بلند و برگشته. کنار چشم  ____بود و حاال  "طفلک کوچولویم 

ود ز پانزده سال اولین بار بچپ ، جای آبله مرغانی که در یک سالگی گرفته بود هنوز بود و با همه ی اینها انگار بعد ا

ار می دانم ک» که می دیدمش. داشتم فکر می کردم چه بگویم که خودش به کمکم آمد و هنوز خیره به سقف گفت 

 «بدی کردم. تقصیر آرسینه نبود. 
 

اگر وقت دیگری بود توی گوش آرسینه زدن به خودی خود موضوع قابل بحثی بود و حتماً سرش جنجال راه می 

حتی به زبان  -ختم ، اما حاال دلم می خواست درباره اصل موضوع حرف بزند و حرف بزنم و حرف بزنیم. امیلی و اندا

 عشق و عاشقی شان. -آوردنش برایم سخت بود 
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نمی دانستم از کجا شروع کنم و چطور شروع کنم. به نقشه ی ایران نگاه کردم ، روی دیوار باالی تختخواب. با نگاه 

چه ای چرخیدم که سر جلو بردم تا اسمش را بخوانم و بدانم بختگان است. یاد قرارم با خانم نوراللهی افتادم دور دریا

 و فکر کردم چرا همه ی شهرهای ارمنستان را ندیده روی نقشه می شناسم و اسم دریاچه های ایران را بلد نیستم؟

 

شتم. این تنها زمانی بود که می توانستم جزو دوران سعی کردم یادم بیاید دوران نامزدیم با آرتوش چه حسی دا

عشق و عاشقی زندگیم به حساب بیاورم. چیز زیادی یادم نیامد. فاصله ی آشنایی تا نامزدی و نامزدی تا ازدواج 

طوالنی نبود. یک هفته بعد از مهمانی تولد دوست مشترک ، نزدیک خانه مان به آرتوش برخوردم. قبل از این که 

واقعاً هم چه » گفتم « چه تصادف جالبی. » شوم تعجب کردم. آرتوش هم ظاهراً تعجب کرد و گفت خوشحال 

بعدها ، روزی که در خیابان سعدی راه می رفتیم و پونچیک هایی را که از قنادی مینیون خریده بودیم می « تصادفی. 

خیلی جدی « زل ما را از کجا بلد بودی؟ من» باز تعجب کردم. « یعنی نفهمیدی از قصد آمده بودم؟ » خوردیم گفت 

نمی دانم توی نگاهم چی دید که نتوانست به «  ____البته پیدا کردن نشانی خیلی خیلی مشکل بود ولی » گفت 

از همین معصوم بودنت خوشم » بعد دست انداخت دور شانه ام. « خُب ، پرسیدم. » شوخی ادامه بدهد و زد زیر خنده. 

 «می آید. 
 

 «معصوم بودم یا احمق؟ » به دریاچه ی بختگان فکر کردم چشم 
 

 «تو و پدر قبل از این که عروسی کنید عاشق هم شدید؟ » آرمن نگاه به سقف پرسید 
 

هول شدم. سوال های ناگهانی ، رفتار پیش بینی نشده و هرچیزی که از قبل خودم را برایش آماده نکرده بودم 

 خدای این کارها بود. حاال به جای سقف زُل زده بود به من و منتظر جواب بود. دستپاچه ام می کرد و آرمن 

 

پا شدم رفتم کنار پنجره ایستادم. یاد روزی افتادم خیلی سال پیش ، که دبیر جبر قرار نبود از من درس بپرسد و 

ها را پشت سرم حس می پرسیده بود و بلند نبودم معادله ی روی تخته ی سیاه را حل کنم. نگاه های همکالسی 

کردم و از زیر چشم دبیر ریاضی را می دیدم که بی حوصله و منتظر ، با انگشت روی میز ضرب یورتمه گرفته بود. 

 «خدایا کمکم کن. این لحظه ها را زودتر بگذران. » خیس عرق بودم و قلبم به شدت می زد. توی دلم می گفتم 
 

نبودم ، اما دلم می خواست لحظه ها زودتر بگذرند. چشم به درخت کُنار و قلبم زیاد تند نمی زد و خیس عرق هم 

 «من هم مثل تو از ریاضی خیلی خوشم نمی آمد. » پشت به پسرم گفتم 
 

 «گشنه ام نیست. » آرمن تا شب از اتاق بیرون نیامد و برای شام که صدایش کردم ، از پشت در داد زد 
 

بی حرف دندان مسواک زدند ، لباس خواب پوشیدند و خوابیدند. نه قصه خواستند ، دوقلوها بی حرف شام خوردند ، 

 نه برای دیرتر خوابیدن بهانه های معمول را آوردند. آن شب نه ایشی گم شد نه راپونزل.

 

 

 

 فصل بیست وسوم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

7 7  

 

 

فحه ریش.ص آرتوش رو به روی تلویزیون نشسته بود.یک دستش کتاب مسایل شطرنج بود و دست دیگر توی

 شطرنج روی میز بود.

 

کنارش نشستم و چند دقیقه تلویزیون تماشا کردم.فیلم مستندی بود از نخلستان های اطراف اهواز.گفتم ))مادر حق 

داشت.بعد از این باید حد معاشرت با سیمونیان ها را نگه داریم.دستش توی ریش بی حرکت ماند.))چطور؟((تعریف 

ی را گوش کرد.به نوشته توی اتوبوس که رسیدم خندید و سر کتک خوردن آرسینه از کردم.لیوان سرکه و چاتن

آرمن برگشت به کتاب و صفحه شطرنج و گفت ))جدی نگیر.بچه اند.راستی،امیل گفت فردا بعد از ظهر مرخصی 

 گرفته بیاید گلدان عوض کنید؟گل بکارید؟همچون چیزی.درست یادم نیست.((

 

ی و لیوان سرکه و حد معاشرت نگه داشتن با سیمونیان ها یادم رفت. مو دور انگشت چند لحظه آرمن و امیل

پیچیدم.))چه جالب.پس یادش نرفته.((آرتوش مهره ای جا به جا کرد.))چی یادش نرفته؟(( توی فیلم مرد عربی 

کردم تعارف آماده می شد از نخلی باال برود.))چند روز پیش گفت می آید خاک گل نخودی را عوض کنیم.فکر 

 کرده.((

 

 آرتوش سر بلند کرد و چند لحظه نگاهم کرد.)) گل نخودی؟((

 

 گفتم ))گل نخودی هره ی آشپز خانه.((

 

 گفت ))آشپز خانه؟((

 

نفس بلندی کشیدم،تکیه دادم به پشتی و چشم دوختم به تلویزیون.مرد عرب با سرعت از نخل باال می رفت.گفتم)) 

که این خانه آشپزخانه ای دارد که این آشپز خانه پنجره ای دارد که روی هره این پنجره سالهاست ما خانه ای داریم 

(( ___گلدانی گذاشته ایم و من سالی یک بار توی این گلدان گل نخودی می کارم و سالی دو بار خاک این گلدان را

 مرد عرب رسیده بود باالی نخل.

 

ان.((بعد پوزخند زد.)) مرخصی گرفته برای عوض کردن خاک آرتوش مهره ای توی دست چرخاند.))آه

 گلدان؟واقعا که.((

 

))برای گلدان ما مرخصی نگرفته.می خواست تو حیاط خودشان هم گل کاری کند.((دوباره یاد لیوان سرکه و چاتنی 

 افتادم.)) ولی گمانم همان بهتر که با سیمونیان ها کمتر معاشرت کنیم.((

 

ا بست.انگشتش الی کتاب بود.))باز از کاه کوه ساختی؟بچه اند،دعوا می کنند،آشتی می کنند،باز دعوا کتاب شطرنج ر

 می کنند.معاشرت کردن یا نکردن ما چه ربطی به این چیزها دارد؟((

 

توی دلم گفتم)) فقط نگران از دست دادن همبازی شطرنجی.((بلند گفتم)) حق داری.من چی را گنده نمی کنم؟هر 

 ر راجع به موضوعی با تو حرف بزنم دارم چیزی را گنده می کنم.((با
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چند لحظه به سقف نگاه کرد،بعد به تلویزیون،بعد ایستاد.کتاب شطرنج را پرت کرد روی میز و از اتاق بیرون 

 رفت.پیاده ی سیاهی قل خورد رفت زیر راحتی.

 

 ب خوشی برایتان آرزو می کنیم.((خانم دور اندیش گوینده ی تلویزیون لبخند زد و گفت ))ش

 

 بغض گلویم را گرفته بود.

 

 

 

 فصل بیست وچهارم

 

تلفن کرد. باور می کنی؟ تلفن کرد بیمارستان. شام دعوتم » آلیس از شدت هیجان نمی توانست درست حرف بزند. 

 می رفت. می خندید ، سکسکه می کرد و دور من و مادر و میز آشپزخانه راه « کرد باشگاه. 

 

 «پناه بر خدا. پاک خُل شده. » مادر پا شد در یخچال را باز کرد. آب ریخت توی لیوان ، داد دست آلیس و گفت 
 

خواهرم باالخره آرام گرفت. لب به شیرینی نزد. قهوه هم نخورد و تلفن کردن یوپ هانسن را با جزییات الزم و 

زد زیر بغل و راه افتاد طرف در. پایش گرفت به صندلی و خورد به میز  غیرالزم تعریف کرد. بعد بلند شد ، کیفش را

 قرار سلمانی گذاشتم. هشت شب» و نزدیک بود با سر برود توی دیوار تا باالخره در را پیدا کرد و نفس زنان گفت 

 و سکسکه کنان رفت.« باید باشگاه باشم. 

 

 «تو چی فکر می کنی؟ » کدان. باالخره مادر گفت زُل زدیم به وسط میز. مادر به جا شکری ، من به نم
 

از دیدن قیافه ی هراسان و نگرانش خنده ام گرفت. مادرم از هر اتفاقی هراسان و بابت هرچیز نگران می شد. از این 

که آلیس تا آن وقت ازدواج نکرده بود مدام نگران بود و وقتی هم مردی در زندگی خواهرم پیدا می شد ترس برش 

داشت. خودم هم شب مهمانی نینا از رفتار مرد هلندی و توجهی که به آلیس نشان داده بود تعجب کرده بودم و می 

حاال هم که چند روز نگذشته دعوتش کرده بود بیشتر تعجب می کردم. اما خوشحال هم بودم. اول به این خاطر که 

بود حتماً منصرف می شد و دوم این که با خودم خواهرم از برنامه ی عجیبی که برای امیل سیمونیان تدارک دیده 

 « ____کسی چه می داند؟ شاید » گفتم 
 

 ____محال ست. نینا می گفت مردک از این زن تهرانی خوشش آمده » مادر انگار فکرم را خوانده باشد گفت 

نبود مادر با خیال  حاال که خواهرم« اسمش چی بود؟ دخترخاله ی گارنیک. پس یعنی چی که به آچو تلفن کرده؟ 

 راحت و بی ترس از غرغر و پرخاش ، خواهرم را به اسم بچگی صدا می کرد.

 

از جا بلند شدم ، توری پنجره را پس زدم گلدان نخودی را آب بدهم. سعی کردم با دلیل هایی که برای خودم هم 

 کنم. ضعیف بودند و غیرقابل قبول ، این اتفاق نسبتاً عجیب را برای مادر توجیه
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یاد  «محال ست. ببینی مرتیکه چه نقشه ای کشیده. » مادر دست به سینه و شق و رق روی صندلی نشست و فقط گفت 

 «امیل گفت می آید خاک گلدان را عوض کند. » شب پیش افتادم. 
 

شب بودم بغض دی یک آن خوشحال شدم ، بعد یاد پیاده ی سیاه افتادم که حتماً هنوز زیر راحتی نشیمن بود. منتظر

 برگردد. برنگشت. فکر کردم آب دادن گلدان بماند برای بعد از عوض کردن خاک.

 

 به« شاید واقعاً از آلیس خوشش آمده. چی از این بهتر؟ » پارچ آب را گذاشتم روی پیشخوان و چرخیدم طرف مادر. 

ل زیادی آرایش نکند. من باید عصرانه ی بهتر نیست خانه باشی؟ مواظب باش طبق معمو» ساعت دیواری نگاه کردم. 

چون می خواهم با امیل درباره ی امیلی و » با خودم گفتم « بچه ها را درست کنم. چیزی نمانده از مدرسه برگردند. 

 «آرمن صحبت کنم ، مادر نباشد راحت ترم. 
 

و رفتن آلیس سر قرارش خیلی  مادر آنقدر حواسش به آلیس و مرد هلندی بود که نگفت به آمدن بچه ها از مدرسه

 و رفت. « یا مریم مقدس ، به خیر بگذران. » مانده. چند بار گفت 

 

 چند لحظه وسط آشپزخانه ایستادم.

 

 «مرتب بودن که گناه نیست. » دو ورِ ذهنم در حال جدل بودند. آخر سر این یکی به آن یکی گفت 
 

الیدم. بعد دست شستم و کرم زدم و به ساعت نگاه کردم. کاش می رفتم به اتاق خواب. مو شانه کردم و ماتیک م

دانستم چه ساعتی می آید. به کارهایی که باید می کردم فکر کردم. اتوی روپوش دوقلوها ، مرتب کردن کشوهای 

 یاتاق آرمن ، جمع کردن رخت های شسته از حیاط پشتی. عوض همه ی اینها رفتم به اتاق نشیمن ، نشستم توی راحت

 سبز و دست نویس لرد فونتلروی کوچک را باز کردم.

 

قرن نوزده. زنی آمریکایی با مردی انگلیسی ازدواج می کند که وارث عنوان لُردی است. ترجمه ی وازگن مثل 

همیشه روان بود و ساده. خانم سیمونیان می داند پسرش می آید خانه ی ما؟ چرا نداند؟ لُرد بزرگ از این که پسرش 

ختری آمریکایی ازدواج کرده دل چرکین است و پسر را از عنوان ارث محروم می کند. دوقلوها حتماً از قصه با د

خوششان می آید. من که هیچ وقت توی خانه ماتیک نمی زنم. جمله خیلی طوالنی است ، دو جمله اش کنیم. مدادم 

سر جایش نیست. پسر لُرد و دختر آمریکایی  کو؟ البد باز بچه ها برداشته اند. توی این خانه هیچ چیز هیچ وقت

صاحب پسری می شوند. از کاه کوه می سازی. سر چیزهایی که هیچ به ما مربوط نیست ساعت ها حرف می زند و 

سر مسایل خودمان ول می کند می رود. چه چیزی مهم تر از بچه ها؟ پسر لُرد می میرد. پدربزرگ عجب آدم 

ایی. آرتوش خودخواه است. خیلی خودخواه. زنگ در را که زدند از جا پریدم. خودخواهی است. طفلک زن آمریک

 نرسیده به راهرو ، با دستمال کاغذی ماتیکم را پاک کردم. 

 

شلوار قهوه یی پوشیده بود با پیراهن آستین کوتاه سفید. گونی کوچک خاک را گذاشت توی حیاط زیر پنجره ی 

 « برندار. دست هم به خاک نزن. فقط بیلچه را بده به من. » م گفت آشپزخانه. تا آمدم گلدان را بردار
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 چرا یاد شاهنده افتادم؟ 

 

از بازار کویتی ها دو چمدان خریده بودیم. چمدانی در هر دست ، پشت سر آرتوش می رفتم طرف ماشین که پارک 

احوال پرسی کرد ، به چمدان ها نگاه کرد  کرده بودیم نزدیک مغازه ی شاهنده. شاهنده از مغازه بیرون آمد. سالم و

نده مرد شاه» شب آرتوش گفت « مهندس ، باربر خوشگلی پیدا کردی. » ، بعد به من ، بعد با خنده به آرتوش گفت 

 «شوخی ست. از حرفش ناراحت که نشدی؟ 
 

 «خُب ، کارمان تمام شد. » امیل تَر و فِرز خاک گلدان را عوض کرد و ایستاد. 
 

 «کار شما تمام شد. من که فقط تماشا کردم. » تم گف
 

 پس آب دادن گلدان با تو.» بعد لبخند زد. « شما نه ، تو. » پشت دست کشید به پیشانی عرق کرده و نگاهم کرد. 

 «صابون خوشبو هنوز هست؟ 
 

چرا این قدر عجله » اد. گلدان را آب دادم. دو ورِ ذهنم باز کشمکش را شروع کردند. اولی به دومی مجال نمی د

داری؟ چرا مثل همیشه شلنگ را دور شیر آب حلقه نمی کنی؟ چرا پرتش کردی روی زمین؟ چرا باز به ساعت نگاه 

دومی پرید وسط « می کنی؟ چرا یادت آمد آرتوش گفته امروز دیر می آید؟ چرا دلیل دیر آمدنش یادت نیست؟ 

 «بچه ها درباره ی امیلی و آرمن حرف بزنم. همین.  می خواهم تا قبل از آمدن» حرف های اولی. 
 

قهوه درست کردم و اصرار کردم توی اتاق نشیمن بنشینیم. پرده ها را شسته بودم ، اتو زده بودم و همان روز صبح 

 آویزان کرده بودم. فکر کردم بعد از قهوه حرف می زنم. 

 

روی کوچک روی میز بود. کتاب را برداشت ورق زد. بعد به دست نویس ترجمه ی وازگن و کتاب انگلیسی لرد فونتل

 «خودت ترجمه کردی؟ » دست نویس نگاه کرد. 
 

یادم آمد. همان کتابی که خانم مانیا » فنجان های قهوه را گذاشتم روی میز و تا شروع کردم به توضیح دادن ، گفت 

 مانیا؟گفتم آره و فکر کردم کتاب یادش مانده یا « حرفش را می زد؟ 

 

 «تقریباً همه ی کارهای ساردو را داری ، جز یکی دو تا. » رفت طرف قفسه ی کتاب ها. خم شد اسم ها را خواند. 
 

نمی دانم چطور شد که شروع کردم ، ولی شروع کردم. درباره ی ساردو حرف زدم و این که از کدام کتابش خوشم 

آید و چرا نمی آید و نظر آقای داوتیان درباره ی ساردو چی است  می آید و از کدام خوشم نمی آید و چرا خوشم می

و آقای داوتیان صاحب کتابفروشی آراکس است و کتابفروشی آراکس در تهران سر چهار راه قوام السلطنه است و 

 و من این کتابفروشی را خیلی دوست دارم و تهران که می روم اولین جایی است که سر می زنم و ساعت ها می مانم

با آقای داوتیان قرار گذاشته ام از تهران برایم کتاب بفرستد و می فرستد و البته همه ی کتاب های ساردو را نخوانده 
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گفتم و گفتم و گفتم. بچه ها که کیف مدرسه به دست توی درگاهی اتاق پیدایشان شد فکر کردم چطور  ____ام 

 صدای اتوبوس مدرسه را نشنیدم؟

 

 قط نگاهم کرده بود. آرنج روی دسته ی راحتی ، دست زیر چانه.امیل تمام مدت ف

 

 

 

 فصل بیست وپنجم

 

 بادمجان می شستم که آلیس و مادر وارد شدند.

 

 مادر به جای سالم غر غری کرد،نشست روی صندلی وچشم دوخت به سقف.

 

ی آداب معاشرت بیست.تا وارد آلیس نشسته ننشسته شروع کرد تعریف ماجرای شب قبل.))اول این که نمره 

 شدیم فوری از سر میز بلند شد و تعظیم کرد.((

 

آمدم بپرسم))چرا نیامد دنبالت؟(( که زود حرفم را خوردم و پرسیدم)) قهوه می خوری؟((هیجان زده سر تکان داد 

ی می کند.نزدیک شهر که قهوه نمی خورد و نفس زنان ادامه داد.))از همه چیز گفت.از مادرش که با خاله اش زندگ

 ((___کوچکی جنوب هلند.توی خانه ای نزدیک جنگل،عین کلبه کارت پستال ها

 

 شروع کردم به قهوه درست کردن برای خودم ومادر که حاال عصبانی به آلیس نگاه می کرد

 

کس از مادر و خاله آلیس صندلی را عقب زد،ایستاد و راه افتاد سمت یخچال.))عکس خانه را نشانم داد با چند تا ع

اش.(( در یخچال را باز کرد و شیشه ی آب را برداشت.))طفلک خاله اش فلج شده و با صندلی چرخدار این ور و آن 

(( لیوان آب را پر کرد.))یوپ گفت ماها که آبادان هستیم باید زیاد آب بخوریم.((دو قلپ آب ___ور می رود

عین فرشته هاست.((باز آب خورد.))مادر هم عین خاله بگو جواهر،از  خورد.))خاله ی یوپ از خوش اخالقی ومهربانی

مهربانی و خوش اخالقی((.بقیه آب را خورد.))طفلک سالهاست از خواهرش نگهداری می کند و تازه این آخری ها 

رت و یک کم از کمر درد می نالد.((لیوان خالی را گذاشت روی پیشخوان.))یوپ گفت مادر و خاله اش با احدی معاش

رفت و آمد نمی کنند و فقط می خواهند یوپ ازدواج کند و زنش را ببردتوی آن خانه خوشگل و همه با هم زندگی 

 کنند.((

 

 قهوه جوش را از روی شعله برداشتم،اجاق را خاموش کردم و برای خودم و مادر قهوه ریختم.

 

.))دور و بر خانه تا کیلومترها بنی بشری نیست و آلیس می رفت و می آمد نگاهش به همه جا بود جز به من و مادر

صبح زود از پنجره آهو می بینی رویایی نیست؟ شب ها هم از جنگل صدای زوزه شغال می شنوی.(( مادر گفت)) یا 

 مریم مقدس!(( 
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لیوان خالی را شستم و گذاشتم توی خشک کن و نشستم پیش میز.آلیس هم نشست.))چه مرد نازنینی وچقدر با 

احساس،چقدر دوست داشتنی،چقدر مهربان. از همه چیز پرسید کجا درس پرستاری خواندم،چند وقت است سر 

کارم.((خندید.)) اول فکر می کرد پرستار معمولیم.بعد که فهمید سرپرستار اتاق عمل هستم گمانم خیلی ایمپر شد.(( 

ا ه من نگاه کرد.))پرسید از کی استخدام شدم.استعفبه مادر نگاه کرد.))یعنی خیلی تحت تاثیر قرار گرفت.(( دوباره ب

بدهم چقدر پول از شرکت می گیرم.خالصه از همه چیز پرسید.اگر نظر خاصی نداشت چرا باید می چرسید؟نه؟تو 

 چی فکر می کنی؟((

 

 به جای جواب شیرینی عسلی تعارفش کردم.

 

 مادر گفت ))خواهرت هم مثل من فکر می کند تو خری.((

 

لیس انگار نه انگار که مادر حرف زده و من حرف نزدم شیرینی را پس زد و سر پا ایستاد ))وپنجشنبه که آف دارم آ

دعوتم کرد کوت عبدهلل.باید به پروژه نمی دانم چی سر کشی کند،درست وسط بیابان.قرار شد ساندویچ درست کنم 

بان و کویر آفتاب است.(( بیابان و کویر و آفتاب را همان جا وسط بیابان بخوریم و پیاده روی کنیم.یوپ عاشق بیا

 درست مثل دکلمه های شعرهای عاشقانه ادا کردودست ها باز به هر دو طرف،سر کمی باال و نگاه به پنجره.

 

 مادر ناگهان فریاد زد)) چرا نمی فهمی؟ ((

 

 اده عاشقم شده.((آلیس براق شد ))تو نمی فهمی.خودش گفت همان بار اول که چشمش به من افت

 

مادر شروع کرد به داد و فریاد کردن.به شیرینی گاز زده توی دستم نگاه کردم.من که شیرینی عسلی دوست 

 نداشتم؟ انداختمش توی زیر سیگاری و از جا بلند شدم.

 

 ر گفته بود بیشروع کردم به پوست کندن بادمجان ها.چرا خواهرم انقدر احمق بود؟چرا مادرم حرفهایی را که صد با

ربط و با ربط دوباره تکرار می کرد؟چرا حالم انقدر بد بود؟انگشتم را که بریدم فریادی کشیدم که خیلی هم به خاطر 

 درد نبود.

 

 مادر از جا پرید،))چی شد؟((

 

 زیر شیر ظرف شویی خون را شستم و گفتم چیزی نشد.

 

خودم پرسیدم چی شد؟ به خودم جواب دادم ))لیوان سرکه و  مادر و آلیس دوباره جر و بحث را شروع کردند.از

(( امیل سیمونیان با ___چاتنی،اوقات تلخی دیشب با آرتوش،حماقت آلیس،زرنگی مرد هلندی،جیغ و داد های مادر و

 خودش چی فکر کرده؟چه مدت یک بند حرف زده بودم؟نیم ساعت؟ یک ساعت؟ از خجالت گر گرفتم.

 

 تقصیر نیناست.صد بار گفتم نباید با اینها معاشرت کنیم.((مارد گفت ))تمامش 
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 آلیس گفت ))بیخود داد و بیداد نکن.به نینا چه مربوط؟((

 

امیل وقت رفتن گفته بود ))متشکرم.از قهوه و از همه حرفهای جالب((.حتما مسخره ام کرده بود.حتما مسخره ام 

 کرده بود و حقم بود.

 

 د روی میز. ))یعنی تو نمی فهمی این مرتیکه دنبال کلفت بی جیره مواجب می گردد؟((مادر نمکدان را کوبی

 

 آلیس کارد میوه خوری را محکم تر کوبید روی میز. ))شماها نمی فهمید.((

 

بادمجان را چیدم توی آبکش.ور ایراد گیر ذهنم جوالن داد. ))تا تو باشی اظهار فضل نکنی.((روی بادمجان ها نمک 

یدم. ور مهربان ذهنم به کمکم آمد.))اظهار فضل نکرد،از چیزهایی که دوست داشت حرف زد.((نمک رفت توی پاش

بریدگی دستم و انگشتم سوخت.جای بریدگی را مکیدم و به گل نخودی ها نگاه کردم.ور سخت گیر ذهنم پرسید 

 ل جواب می گشت.))از کی تا حاال از چیزهایی که دوست داریم حرف می زنیم؟(( ور دوم دنبا

 

 با صدای مادر برگشتم.))کالریس حواست کجاست؟یک چیزی هم تو بگو.((

 

 تا انگشت توی دهان چرخیدم سمت مادر ،دو قلوها آمدند تو.))کارهای مدرسه تمام شد.((

 

 انگشتم را از توی دهان در آوردم گرفتم طرف در و)) داد زدم بیرون! ((

 

.بعد به مادر نگاه کردند که خودش را باد می زد،بعد به آلیس که خونسرد سیب پوست می جفتی اول زل زدند به من

نمی شنوند.جفتی سر کج کردند.  "نه"کند،بعد دوباره زل زدند به من.مدتها بود یاد گرفته بودند چه وقت هایی 

 ((___(( ))امیلی___))اجازه داریم

 

 پریدم وسط حرفشان ))بیرون!((

 

 ((___طرف آلیس. ))آخر فقط یک بار دیدنمادر برگشت 

 

 آلیس گفت ))دو بار.((

 

 ((___مادر گفت ))هر چند بار.خدا بیامرز اگه زنده بود

 

چشم ها را بستم و دست ها را گذاشتم روی پیشانی.باز باید به آلیس می گفتم ))حق با توست؟(( دو قلو ها هنوز 

 توی راهرو بودند که زنگ زدند.

 

 م خاله نینا.(())سال

 

 ))سالم خاله ویولت((
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 ))چه لباس خوشگلی پوشیدی سوفی.((

 

 ))چه خوب کردید آمدید.((

 

خوب کردید آمدید؟مادر چنان قیافه ای گرفت که فکر کردم االن است دعوا راه بیاندازد.آلیس سیب را گذاشت 

 توی پیش دستی.))نیناست؟چه عالی.((

 

 مد. ))کجایی صاحبخانه؟((صدای نینا از راهرو آ

 

خودم را رساندم به راهرو. هر چه اصرار کردم برویم اتاق نشیمن،نینا گفت ))نه. دلم برای کلبه هنزل و گرتل تنگ 

 شده.(( و وارد آشپز خانه شد ))به به،خانم وسکانیان و آلیس هم که هستند.بارو،بارو.((

 

وهر دو را بغل کرد و بوسید.مادر جواب سالم نینا را نداد. ویولت دور آلیس با دست های باز رفت طرف ویولت و نینا 

 و بر را نگاه کرد و گفت)) چه آشپز خانه بامزه ای.((

 

آلیس به نینا گفت)) همین االن به کالریس گفتم دلم برای نینا یک ذره شده.((مادر به من و نینا و ویولت و در و 

سیدم ))صندلی برای همه هست؟(( دوباره زنگ زدند و از راهرو صدای دیوار آشپزخانه چشم غره رفت و تا پر

 آرمینه و آرسینه بلند شد.

 

 ))سالم عمو امیل.((

 

 ))سالم خانم سیمونیان((

 

 ))داشتیم دنبالت می آمدیم امیلی، همه توی آشپزخانه اند.((

 

 زخانه ایستاده بودند.نه فرصت فکر کردن پیدا کردم نه حرکت کردن.مادر و پسر دم در آشپ

 

چند لحظه سکوت شد.فقط صدای ویولت بود که زیر لب آهنگی را زمزمه می کرد. توری پنجره ره باز کرده بود و 

 پشت به ما گل نخودی ها را بو می کرد.

 

اولین کسی که حرف زد خواهرم بود.شق و رق رفت سمت خانم سیمونیان ودست جلو برد.))عصر شما بخیر.بنده 

 لیس وسکانیان،خواهر کالریس.((آ

 

دوقلو ها که با سوفی و امیلی پشت سیمونیان ها ایستاده بودند پقی خندیدند و قبل از اینکه نگاهم به نگاهشان بیافتد 

در رفتند.اگر وضع عادی بود،لحن غیر عادی معرفی آلیس و هیکل تنومندش کنار اندام کوچک خانم سمونیان مرا 

 هم می خنداند.
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حاال آلیس داشت با امیل دست می داد. ))خیلی خوشوقتم.مشتاق زیارت جنابعالی و سرکار مادرتان بودم.کالریس 

 خیلی از شما تعریف کرده.((

 

 من کی تعریف کردم؟چرا آلیس لفظ قلم حرف می زد؟چرا همه شهر امروز عصر جمع شده توی آشپز خانه من؟

 

 صدایی گفت ))چه گل های خوش بویی((

 

همه برگشتیم سمت پنجره.ویولت بلوز قرمز،دامن سفید کلوش و گوشواره های حلقه یی تکیه داده بود به چارچوب 

 پنجره.موهایش زیر نوری که ازپنجره می تابید کم رنگ تر به نظر می آمد.

 

تند ))داشتند می رفبعد از اینکه همه را به همه معرفی کردم،تعارف کردم برویم اتاق نشیمن.خانم سیمونیان گفت 

بازار کویتی ها و سر راه آمدند چون امیل می خواست چیزی به من بدهد.((بعد سری برای نینا تکان داد و چرخید 

 طرف مادر که داشت چیزی می پرسید.

 

آلیس برای امیل و مادرش پشت چشمی نازک کرد که هیچ کدام ندیدند،دست انداخت پشت کمر نینا و راه افتاد 

 یمن.))چه خوب شد دیدمت،می خواستم امشب تلفن کنم.((طرف نش

 

مادر به خانم سیمونیان می گفت ))مرحوم پدرتان با مرحوم پدرم دوست بودند.در جشن ازدواج شما هم دعوت 

 ((___داشتند.البته من نه،چون بچه بودم ولی

 

و برگشت طرف پسرش.من هم  دوباره تعارف کردیم برویم اتاق نشیمن.خانم سیمونیان زیر لب چیزی گفت

برگشتم طرف پسرش. نگاه هر دویمان نگاه امیل را دنبال کرد تا رسید به پنجره.ویولت گل نخودی سفیدی توی 

 دست می چرخاند و لبخند می زد.

 

 ((___مادر گفت ))حیف آن خانه بزرگ و قشنگ که فروختید.دیروز به کالریس می گفتم

 

 ((خانم سیمونیان گفت ))امیل!

 

 ((___مادر گفت ))به کالریس می گفتم 

 

 خانم سیمونیان بلندتر گفت ))امیل!(( برگشت و از آشپزخانه بیرون رفت.

 

دنبال امیل که دنبال مادرش تقریبا دوید تقریبا دویدم.وسط راه باریکه،برگشت و بسته ی توی دستش را دراز کرد)) 

 ((___دیروز صندوق کتاب ها را باز کردم 

 

 خانم سیمونیان فریاد زد ))امیلی!((
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دست دراز کردم و بسته را گرفتم و نگاهش کردم و سر که بلند کردم کسی توی حیاط نبود و در فلزی نیمه باز 

 بود.برگشتم آشپزخانه.

 

شبیه  شمادر داشت پیشخوان را دستمال می کشید.مادر معموال تند کار می کرد اما وقت هایی که عصبانی بود حرکات

فیلم های هالیوودی می شد،سریع و منقطع.ویولت خیره شده بود به مادر.مرا که دید گفت ))چقدر تند کار می 

 کنند.راستی،همسایه تان چه خانم کوچولوی بامزه ای بود.ولی انگار از چیزی عصبانی شد،نه؟((

 

چرا خانه به آن قشنگی را  مادر چرخید طرف ویولت.)) بعله که عصبانی شد.عصبانی شد چون بهش گفتم

فروخته.عصبانی شد چون فهمید از سیر تا پیاز زندگیش را می دانم و جلو من نمی تواند قمپز در کند.عصبانی شد 

 چون گفتم وقت عروسیش من بچه بودم.دروغ که نگفتم.(( پشت به ما کرد و دوباره افتاد به جان پیشخوان.

 

ه دست مادر که تند تند روی پیشخوان دایره می زد نگاه کرد،بعد تکه مویی را ویولت با دهان نیمه باز چند لحظه ب

 که افتاده بود روی صورت پس زد و گفت ))آهان،پس برای همین عصبانی شد.((

 

دستمال را از دست مادر گرفتم و همراه ویولت فرستادمش به اتاق نشیمن.تنها که شدم چند لحظه دستانم را گذاشتم 

فس بلند عمیقی کشیدم،بعد فنجان های قهوه خوری را چیدم توی سینی و قهوه جوش را گذاشتم روی روی سر،بعدن

اجاق.حالم هیچ خوب نبود.خسته و عصبانی و دلخور بودم.از دست آلیس؟از دست مادر؟از نینا که بی خبر سر و کله 

بودم؟قهوه از کناره های قهوه جوش  اش پیدا شده بود و یا از دست خودم و این که چرا دنبال امیل ومادرش دویده

شروع کرد به باال آمدن.هر چه دایره وسط قهوه کوچک تر می شد،نفس هایم تند تر می شد.درست لحظه ای که 

 ((___باید شعله را خاموش می کردم دو صدا باهم گفتند))مااا مااا،اجازه داریم که

 

 برگشتم داد زدم نه ))اجازه ندارید.((

 

 فتن قهوه چرخیدم،به قهوه جوش نمیه خالی نگاه کردم و به اجاق کثیف و چشم هایم را بستم.با فش سر ر

 

از راهرو صدای آرسینه را شنیدم.))عصبانی شد،چون که قهوه سر رفت(( آرمینه گفت ))نه،اول عصبانی شد بعد قهوه 

 باره شکر،دوباره آب.سر رفت.((قهوه جوش را زیر شیر ظرفشویی شستم.دوباره قهوه پیمانه کردم،دو

 

سینی به دست وارد اتاق نشیمن که شدم آلیس به نینا می گفت ))چه زحمتی؟هیچ زحمتی نیست.االن تلفن می کنم به 

گارنیک.((چشمش به من افتاد و گفت ))تلفن می کنی به گارنیک؟((نمی دانم در چشمانم چه دید که گفت ))خودم 

 تلفن می کنم(( و رفت به راهرو.

 

نجان های قهوه را چیدم روی میز،نشستم بغل دست نینا وسعی کردم گوش کنم چه می گوید.مادر نسته بود روی ف

 لبه یکی از صندلی های ناهارخوری.لب ها را محکم چسبانیده بود به هم و خیره شده بود به فرش.
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گران الزم نیست نینا و ویولت ن آلیس برگشت به اتاق. ))گارنیک گفت سرما خورده،می ترسد ماها هم بگیریم.گفت

 باشند،گفت خوش باشید.واقعا که چه مرد نازنینی.((بعد رو کرد به من.))برو آنطرف تر.من با نینا کار دارم.((

 

تا آمدم بلند شوم از راهرو صدای داد و فریاد آمد.بعد تق محکم بسته شدن در و شکسته شدن شیشه.بعد جیغ 

 سوفی که ))دستم،آخ دستم.((

 

همه دویدیم به راهرو.کتیبه باالی در اتاق آرمن شکسته بود و خرده شیشه ها ریخته بود کف راهرو.سوفی مچ 

 دستش را چسبیده بود و جیغ می زدو دوقلوها داد می زدند ))دست سوفی برید.((

 

 نفسم بند آمد.))نکند رگ دست بچه پاره شده باشد؟((

 

 ا عیسی مسیح!دیدی چه خاکی به سرم شد؟حاال چکار کنم؟((نینا بازویم را محکم چنگ زد.)) ی

 

سوفی دوال شده بود و مچ دستش را ول نمی کرد و یکبند جیغ می زد.دوقلوها همدیگر را بغل کرده بودند و گریه می 

 کردند.مادر پشت سر هم به گونه اش می زد و می گفت ))لعنت بر شیطان!((

 

 ندش ببعید بود دوید جلو،دست سوفی را کشید و داد زد ))ول کن ببینم چی شده.((آلیس با سرعتی که از هیکل تنوم

 

همه یک لحظه ساکت شدند وآلیس مچ سوفی را باال گرفت.طوری که همه خراشیدگی های کوچک وری مچ را 

 دیدیم.

 

آمده بود،اگه  آلیس خم شد و زل زد توی صورت سوفی.))پریروزها موشی آوردند بیمارستان که همین بال سرش

 گفتی چی شد؟((و سوفی که با چشم های اشک آلودش به آلیس نگاه کرد،آلیس گفت)) مرد. ((و زد زیر خنده.

 

 نینا بازویم را ول کرد،رفت سوفی را بغل کرد و گفت ))خدایا شکرت.((

 

 مادر دست از زدن خودش برداشت و گفت ))خدایا شکرت.((

 

 ((توی دلم گفتم ))خدایا شکر.

 

 دو قلوها سوفی را بغل کردند که لب ورچیدو گفت)) آاااخ!((

 

آلیس آمدطرف نینا.))االن کالریس ضد عفونی کننده می آورد.بیا تا بقیه اش را تعریف کنم. ودست انداخت زیر 

 بازوی نینا.((

 

 سوفی تا دید مادرش دارد دوباره می رود زد زیر گریه.
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ا باز کردم.شیشه دتول و پنبه برداشتم و برگشتم به راهرو.سوفی هنوز گریه می کرد.نینا رفتم حمام.قفسه دوا ها ر

دوباره بغلش کرده بود.دوقلوها دوباره رو به در بسته اتاق آرمن فریاد میزدند)) تقصیر تو بود. (( آرمن از پشت در 

شمم افتاد به ویولت که سنجاق سر نگین فریاد می زد ))به من چه !(( و مادر پشت سر بچه ها داد می زد ))ساکت!((چ

 داری الی دندان،جلوآیینه راهرو مو مرتب می کرد.تمام این مدت کجا بود؟

 

 آلیس سرم داد زد ))زود باش بابا،چقدر فس فس می کنی.و دتول و پنبه را از دستم قاپید.((

 

 در خانه باز شد و آرتوش و امیل وارد شدند.

 

(( امیل انگار فکرم را خوانده باشد گفت ))مادر ___تم ))قبل از شام یک دست شطرنجآرتوش شروع کرد که گف

 نرفتیم بازار.((بعد هر دو به شیشه های روی زمین نگاه کردند. ___سردردشان عود کرد و

 

ینا نسوفی با دیدن تماشاچی های جدید باز زده بود زیر گریه و آلیس تند تند جای خرشیدگی را ضد عفونی می کرد.

 و دوقلوها و مادر همه با هم ماجرا را تعریف می کردند.

 

نگاهم افتاد به ویولت.لبخند زد و سنجاق سر از الی دندان افتاد زمین.دستش را گرفت جلوی دهان و گفت ))وای!(( 

بعد خم شد سنجاق را برداشت.از شکاف بلوز یقه بازش،زیر پوش سیاهش را دیدم.فکر کردم چه ))پوست 

 ی.((سفید

 

داشتم لکه های قهوه را از روی اجاق پاک می کردم و فکر می کردم شام برای این همه آدم چی درست کنم و اصال 

چرا باید برای این همه آدم شام درست کنم و آلیس به چه حقی در خانه من سر خود مهمان دعوت کرده و آرمن چه 

ازند و نینا چرا انقدر بلند می خندد که آرتوش پشت سرم مرگش شده و دوقلوها چرا انقدر سر و صدا راه می اند

 گفت ))شام چی داریم؟((

 

دستمال را پرت کردم توی ظرفشویی و گفتم ))هیچی.برو از انکس غذا بگیر.((اول تعجب کرد.بعد به نظرم 

خوسحال هم شد.گفت ))خورش کاری انکس بد نیست.((بعد انگار یادش آمد خودش غذای تند دوست 

 د.))فیش اند چیپس هم می گیرم،چند نفریم؟االن می شمرم(( و از آشپزخانه بیرون رفت.ندار

 

بچه ها عاشق ماهی برشته و سیب زمینی سرخ کرده رستوران انکس بودند.چند بار خودم برایشان درست کرده بودم 

 ولی هر بار لب ورچیده بودند ))که به خوشمزگی مال انکس نیست.((

 

چند دقیقه ادا اصول،روشن شد و راه افتاد و مادر وارد آشپزخانه شد. ))پس که آقای مهندس از خدا شورلت بعد از 

خواسته رفت دنبال غذای بیرون،آره؟البد رفته سراغ کباب ترکی بازار،هوم!یا سمبوسه که هزار هزار مگس رویش 

 رژه رفته،اه.((
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)گفتند از انیکس غذا می گیرن.دیشب با نینا و گارنیک ویولت به آشپزخانه آمد.داشت با زیرپوشش ور می رفت.)

 رفتیم انیکس پلو خورش کاری خوردیم.خیلی خوشمزه بود.((

 

مادر مثل این که بخواهدقد ویولت را اندازه بگیرد از تک موهای انگار از قصد نامرتب تا تک کفش های پاشنه 

هم برای غذای خانگی نخورده ها خوشمزه است.(( و بلندش را بر انداز کرد و گفت ))آنیکس نه و انکس.غذایش 

بلند تر و محکم تر از دفعه قبل هوم و اه کرد و از آشپزخنه بیرون رفت.ویولت خندید.))انگلیسی من افتضاح 

 است.((بعد گفت ))داری ساالد درست می کنی؟کمک بکنم؟((

 

(( وقت دیگر نبود.پیاز درشتی روی میز اگر وقت دیگری بود حتما می گفتم ))زحمت نکش،خودم درست می کنم.

 گذاشتم و گفتم ))پوست بکن.((

 

 

 

 فصل بیست وششم

 

 روزم بد شروع شد.

 

 

 

نان . « "مأمور پیدا کردن اشیاء گم شده  "روی پیشانی من ننوشته اند » گفتم « عینکم را ندیدی؟ » تا آرتوش پرسید 

نداشتم. پول دادم بیسکوییت بخرند و چشم های دوقلوها برق زد گفتم  ساندویچی برای خوراکی زنگ تفریح بچه ها

و سعی کردم یادم بیاید ناهارخوری مدرسه آن روز « چیپس و هل و هوله ، نه. فقط بیسکوییت ، آن هم بعد از ناهار. » 

عوض یاد حرف نینا چه غذایی می دهد و بچه ها آن غذا را دوست دارند یا نه. برنامه ناهارخوری یادم نیامد و در 

دوست » اخم می کرد که « امروز مدرسه خوراک ماهیچه دارد ، بچه ها دوست ندارند » افتادم که اگر مثالً می گفتم 

پایین روپوش آرسینه را که تا « دارم دوست ندارم یعنی چه؟ بچه باید عادت کند هرچی گذاشتند روی میز بخورد. 

 ق با نیناست. شده بود صاف کردم و فکر کردم شاید ح

 

آرمن اسکناس را گذاشت توی جیب و بی خداحافظی از خانه بیرون زد. از دیروز چند بار با دوقلوها دعوا کرده بود ، 

 مبادا باز از مدرسه بزنی» با من و پدرش حرف نزده بود و تقریباً چیزی نخورده بود. حوصله نکردم یادآوری کنم که 

ین که و برای ا« خوراکی از منزل آوردن کار بچه ننه هاست. » ای دبیرستان می گفتند پسره« بیرون دنبال نان لواش. 

بچه ننه نبودن خود را ثابت کنند ، هر روز یکی مأمور می شد از مدرسه دربرود و از نانوایی نان لواش بخرد. خدا می 

نکند و باز کرده بود. دست در دست  داند چند بار برای این کار آرمن رفته بودم دفتر مدرسه و آرمن قول داده بود

و به آرمن اشاره کردم که پشت به ما ، درِ فلزی « باز چه ش شده؟ » دوقلوها به حیاط رفتم. وسط راه باریکه پرسیدم 

یشب چون د» گفتم « نمی دانیم. » را باز می کرد. دوقلوها به هم نگاه کردند ، بعد به من ، بعد شانه باال انداختند که 

 این بار بدون این که به هم نگاه کنند سعی کردند نخندند. « نیامد؟  امیلی
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اتوبوس مدرسه بچه ها را سوار کرد و راه افتاد و صدایش دور و دورتر شد. در فلزی را بستم. از راه باریکه گذشتم ، 

را  ستارت کم جان شورلتصدای ا« تا عصر تنهام » وارد خانه شدم و تا خواستم در را ببندم و نفس بلندی بکشم که 

 شنیدم. 

 

روشن نشدن شورلت جزو برنامه های ثابت زندگی بود. آرتوش کاپوت را باال می زد و خیره می شد به دل و روده ی 

کهنه و جا به جا زنگ زده ی ماشین. بعد با شلنگ هایی ور می رفت که نمی دانستم چی به چی وصل می کنند و 

چند لحظه همراهش خیره « هوم. » آرتوش می گفت « روشن نشد؟ » اند. می پرسیدم مطمئن بودم آرتوش هم نمی د

می « عین مریض رو به مرگی که به زور سِرُم و دوا زنده نگهش دارند. » می شدم به موتور ماشین و فکر می کردم 

که به  مثل جراحی «تاکسی. » اگر دیرش شده بود می گفت « تاکسی خبر کنم یا تلفن کنم به آقا سعید؟ » گفتم 

و اگر عجله نداشت و ماشین هم رضایت نمی داد لک و لک کنان برود تا تعمیرگاه می گفت « قیچی. » پرستار بگوید 

 «خون تزریق کنید. » مثل جراحی که به پرستار بگوید « تلفن کن به آقا سعید. » 
 

و شورلت را می دید می خندید ، دست های آقا سعید صاحب تعمیرگاهی نزدیک سینما خورشید بود. هربار آرتوش 

تقریباً هربار که آقا « باز شِوی جان خراب شد؟ » سیاه شده را می گذاشت روی موهای وزوزی سیاه ترش و می گفت 

 –! ها ببخشین –خانم مهندس ، اگر شمام » سعید می آمد باالی سر شورلت ، دور از گوش آرتوش به من می گفت 

و وقتی می « کم غر بزنین به جونِ شوهرتون ، آقا مهندس حتماً یه ماشین مدل باال می خره.  یه دیگه خانومای مثِ

ا راستش سر از کار شما و آق» آقا سعید سر تکان می داد و زیرلب می گفت « مهندس با این ماشین اُخت شده » گفتم 

یاد می شه و گِرِید میره باال ، اولین مهندس در نمی آرم. مشتریای شرکت نفتی تا تقی به توقی می خوره و حقوق ز

رتبه و حقوق » برایش شربت یا چای می بردم و می گفتم «  ____کارشون عوض کردن خونه و ماشینه ولی شماها 

 «نداره؟ » شربت یا چای را سر می کشید و می گفت « چه ربطی به خانه و ماشین داره؟ 
 

ر مراسم همیشگی تکیه دادم به دیوار راهرو ، چشم ها را بستم و بلند به جای رفتن و ایستادن کنار ماشین و شرکت د

می خواستم تنها باشم. می خواستم خیلی زود تنها باشم. سرم درد می کرد و بی حوصله « خدایا ، روشنش کن. » گفتم 

 بودم. 

 

ن نرفت و توی خیابان با صدای روشن شدن ماشین چشم ها را باز کردم. اما تا آرتوش دنده عقب از گاراژ بیرو

 « خدایا ، متشکرم. » نپیچید و صدای ماشین دور نشد نگفتم 

 

از جعبه ی کلینکس « معلوم هست چه مرگت شده؟ » رفتم به آشپزخانه ، نشستم پشت میز و سر خودم داد زدم 

 دستمالی بیرون کشیدم گذاشتم روی چشم هایم و یاد پدرم افتادم. 

 

ی بد بود یاد پدر می افتادم. وقت هایی هم که حالم خوب بود یاد پدر می افتادم. مثل وقت وقت هایی که حالم خیل

هایی که شاخه ی گیاهی که در آب گذاشته بودم ریشه می داد یا غذایی که بار اول می پختم خوشمزه می شد یا 

یشه در بدحالی یا آرمن نمره ی خوب می گرفت. شروع کردم به ریز ریز کردن کلینکس و فکر کردم چرا هم

 خوشحالی یاد پدرم می افتم؟ 
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سر بلند کردم و به دو نقاشی نگاه کردم که چسبانده بودم به در یخچال. یکی مال دوقلوها بود. هدیه ی روز مادر 

دومی نقاشی « دوستت داریم. » سال گذشته. قلب ها و گل های بزرگ و رنگارنگ که وسط هر کدام نوشته بودند 

مال چهار ، پنج سالگی. با آبرنگ زرد طرح مثالً زنی را کشیده بود. توی دست های زن که شبیه دست نبود  آرمن بود.

« رده. ماما که آرمن بغل ک» گفته بود « چی کشیدی؟ » دایره ی سبزی بود شبیه سری با دو چشم. وقتی پرسیده بودم 

 «ت این جوری بغلت نمی کنم. دیگر هیچ وق» دست زیر چانه به نقاشی نگاه کردم و فکر کردم 
 

چشمم افتاد به پیشخوان و بسته را دیدم. بسته ای که امیل سیمونیان روز قبل ، وقتی که خودم و خودش توی حیاط 

دنبال مادرش می دویدیم داده بود دستم. چطور تا االن یادش نیفتاده بودم؟ بسته را برداشتم رفتم اتاق نشیمن. در 

 دیشب عجیب نبود که فراموشش کرده باشم.بلبشوی دیروز عصر و 

 

لم دادم توی راحتی چرمی و بازش کردم. یکی از کتاب های ساردو بود که گفته بودم نخوانده ام. باالی صفحه ی اول 

  "برای کالریس ، که می توانم روزها و روزها به حرف هایش گوش بسپارم.  "نوشته شده بود 
 

خنک نبود ولی سردم شد. دوباره کتاب را باز کردم و جمله را خواندم. انگشت کشیدم  کتاب را بستم. اتاق خیلی هم

روی نوشته. فکر کردم چه خطِ نرمی. یکدست و یک اندازه و مورب. خط ارمنی خودم صاف بود. حرف ها را تک تک 

ه هم پیوسته بود و هایم شبیه مستطیل های کوچک بودند. خط امیل انحناهای هم اندازه داشت و ب Oمی نوشتم و 

 نرم.  ____

 

بدحالی و بی حوصلگی کم کم از بین رفت. مثل آب که ریز ریز بجوشد و بخار شود. حس کردم سبک شدم ، حس 

یاد « یعنی حرف هایم برایش جالب بوده؟ یعنی حوصله اش سر نرفته؟ » کردم حالم خوب شد. با خودم گفتم 

عتش که بند چرمی سفید داشت. توی حیاط دو قورباغه به نوبت صدا می دستش افتادم که زیر چانه زده بود و سا

 «شاید این دوتا هم دوست دارند با هم گپ بزنند. » کردند. به پنجره نگاه کردم و فکر کردم 
 

کتاب را برگرداندم و پشت جلد را خواندم. خالصه ای بود از موضوع داستان. مردی از جوانی عاشق دختری است و 

رزویش رسیدن به دختر. حاال درگیر مسایل سیاسی شده و در انتخاب بین عشق و به قول خودش تعهدات تنها آ

اجتماعی مردد مانده. آمدم به صفحه ی اول و یک بار دیگر جمله ی امیل را خواندم. ورق زدم ، رسیدم به فصل اول و 

ی قانع کردنش به هر شگردی متوسل می شد شروع کردم به خواندن. مرد داستان هنوز دچار تردید بود و دختر برا

که تلفن زنگ زد. به ساعتم نگاهم کردم و باورم نشد. آخرین بار که اینقدر طوالنی ، یکنفس و بی وقفه کتاب خوانده 

 بودم کی بود؟

 

 

 

 فصل بیست وهفتم
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ی نوز گیجم. حاال راستی راستمن یکی که ه» به قول گارنیک، موتور نینا مثل همیشه روشن بود و صدایش زندگدار. 

قضیه جدی شده یا باز آلیس خیاالت برش داشته؟ ویولت تا شنید گفت از همان اول معلوم بود یوپ از آلیس 

خوشش آمده. پس ماها حواسمان کجا بود؟ مرا باش که می خواستم برای ویولت جورش کنم. خُب، بد هم نشد. 

امیل » یش را پایین آورد و پچ پچ کرد. چند بار شنیدم گفت غش غش خندید. بعد صدا« آلیس واجب تر بود. 

هیچی. می آیی امروز عصر سری به بازار بزنیم؟ سوفی جِد کرده » بلند گفت « چی گفتی؟ » و تا گفتم « سیمونیان 

اند. سپس تا عصر. ویولت سالم می ر» و بدون این که فرصت بدهد بگویم می آیم یا نمی آیم گفت « کاله بِرِه بخرم. 

 «خداحافظ تا عصر. 
 

این که آلیس ماجرایی را که هنوز نه به بار بود و نه به دار برای همه تعریف کند عجیب نبود. ولی نینا درباره ی امیل 

 چی گفت؟ چرا پچ پچ کرد؟ چرا گفت بعداً می گویم؟ 

 

 رفتم حیاط پشتی.

 

نگی چیدم. سر بلند کردم و به درخت کُنار نگاه کردم. ال به به سبزی هایی که کاشته بودم سر زدم و چند تا گوجه فر

الی شاخه ها دو النه ی گنجشک بود. گنجشک چاق و چله ای پرید رفت توی یکی از النه ها. چیزی به نُک داشت. از 

م شتهوا داغ بود و همه جا ساکت. برگ« برای بچه ها غذا بُرد. » توی النه صدای جیک جیک ضعیفی آمد. فکر کردم 

 تو. زیرلب آواز می خواندم.

 

درست کردم. روی تکه های نان رول پنیر ورقه  "پنیر تو فِر  "برای عصرانه ی بچه ها به قول خودشان ساندویچ 

هایی چیدم و نان ها را گذاشتم توی فِر. منتظر برشته شدن نان ها و آب شدن پنیر، فکر کردم تا حاال چند بار 

 ند بار ناهار؟ چند بار شام؟ قیژ در فلزی آمد و صدای دویدنشان روی راه باریکه.عصرانه درست کرده ام؟ چ

 

 «مامانم گفت بیایم خانه ی شما. خودش هم االن ها می رسد. » سوفی گفت 
 

 گفتم دست و رو بشویند، عصرانه بخورند و حاضر شوند برای کالس پیانو.

 

 «ی آمد کالس پیانو. چه خوب می شد سوفی هم با ما م» آرمینه گفت 
 

 «خیلی خوب می شد سوفی هم با ما می آمد کالس پیانو. » آرسینه گفت 
 

ی م» آرسینه جمله را تمام کرد. «  ____از دست حرف زدن میس جودی » دوتایی رو کردند به سوفی و آرمینه گفت 

 «میری از خنده. 
 

دخترها یواشکی خندیدند و تا نگاهشان کردم « گشنه ام نیست. » از پشت در اتاق داد زد « آرمن، عصرانه. » داد زدم 

» فت سوفی گ« ولی شنیدیم با امیلی آشتی کرده. » آرسینه ادامه داد «  ____به خدا ما نمی دانیم، ولی » آرمینه گفت 

 سه تایی زدند زیر خنده. رفتم طرف تلفن که داشت زنگ می زد. « البد برای همین گشنه اش نیست. 
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خانم سیمونیان گفت امیلی کالس پیانو دارد و از امیلی شنیده که دوقلوها هم کالس پیانو دارند و امیلی با دوقلوها 

 "بیاید کالس چون برای امیل کار پیش آمده دیر می آید منزل و خودش کمر درد دارد نمی تواند امیلی را ببرد. نه 

 سالم و خداحافظی مؤدبانه ای. ، نه حتی"اگر زحمتی نیست "، نه "خواهش می کنم 

 

ه من ابروهایم باال رفت و ب« بروم دنبال امیلی؟ » هنوز گوشی را درست نگذاشته بودم که آرمن از اتاقش بیرون پرید. 

من تصمیم گرفتم دوباره پیانو یاد  ____امیلی توی اتوبوس گفت کالس پیانو دارد و چیز  ____چیز » و من افتاد. 

خوردنم از بی ادبی خانم سیمونیان یادم رفت و از قیافه ی آرمن خنده ام گرفت. همان وقت نینا در حرص « بگیرم. 

آرمن سالم گفته نگفته از وسط ما دوتا گذشت و از در بیرون زد. نرسیده « واه! واه! پختم از گرما. » خانه را باز کرد. 

به  نگاهم را« این یکی چه ش شده؟ » ه من نگاه کرد. نینا ب« توی ایستگاه منتظریم. » به در حیاط برگشت داد زد 

انگار این روزها چیزی قاطی » منتظر غش غش خنده اش بودم ولی فقط سر تکان داد. « عاشق شده. » سقف دوختم. 

 « بچه ها راه بیفتید. » رو به آشپزخانه داد زدم « آب شهر کرده اند. 

 

ود و کتاب های نُت را چسبانده بود به سینه. تکیه داده بود به میله ی عالمت امیلی بلوزِ سفید و شلوارِ سیاه پوشیده ب

ایستگاه و سرش پایین بود. با نُک کفش سنگ کوچکی را روی زمین عقب جلو می کرد. موهای صاف و بلندش 

ما رسیدیم ریخته بود توی صورت. آرمن جلو امیلی می رفت و می آمد و دست ها را تکان می داد و حرف می زد و تا 

توی  «چه بچه ی نازنینی. » ساکت شد. امیلی تند سر بلند کرد و سالم کرد. موها ریخت دو طرف صورت. نینا گفت 

امیلی چند لحظه نگاهم کرد. چرا حس کردم فکرم را خوانده؟ نصفی از موها را برد پشت گوش و « بچه؟ » دلم گفتم 

 چیزی می خواستند. لبخند زد. لبخندی شبیه دوقلوها، وقت هایی که 

 

سالم آقا عبدی. شما که خط پاالیشگاه کار » اتوبوس رسید. سوار که شدم راننده سالم کرد. از دیدنش تعجب کردم. 

چه » گفتم « چه کنیم خانم؟ پیشرفت کردیم. شما خوبید؟ سالمتید؟ با زحمت های ما؟ » خندید. « می کردی؟ 

 «زحمتی؟ بچه بهتر شد؟ 
 

تم. پریروز مسافر تهرونی داش» و از جلو راننده گذشتند. آقا عبدی خندید و گفت « پاس » ه یک گفتند بچه ها یک ب

 . « "ماس "گفت  "پاس  "شنید مسافرهای شرکت نفتی یه چیزی می گن و پول بلیط نمی دن، به جای 

 

ی بهتره. آوردیمش خونه. خانم شکر خدا بچه خیل» خندیدیم و آقا عبدی دگمه ی بستن در را زد و رو کرد به من. 

 «دِ برو دِ. » نینا از پشت سقلمه زد. « خواهرتون خیلی محبت کردن. تشکر. 
 

اتوبوس چند نفر بیشتر مسافر نداشت. دوقلوها و سوفی رفتند تهِ اتوبوس. آرمن و امیلی صندلی پشت راننده و نینا 

بچه اش مریض بود. به آلیس گفتم توی » تم می گفتم تقریباً هولم داد طرف صندلی دیگری دور از بچه ها. داش

خیله خُب، خیله خُب، حاال تو با همه ی راننده ها و باغبان ها و لوله » که نینا پرید وسط حرفم. «  ____بیمارستان 

نگاهی به پشت سر انداخت و سرش « کش های شرکت دوست نبودی و به همه نمی رسیدی، شب ما روز نمی شد؟ 

 «از همسایه ی جدیدت بگو. مگر اسمش سیمونیان نیست؟ مگر زنش نمرده؟ » م گوشم. را آورد د
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چند لحظه نگاهش کردم. چرا زودتر منظورش را نفهمیده بودم؟ حاال که فهمیدم چرا یکهو بی حوصله شدم؟ چرا هوا 

 این قدر گرم بود؟ چرا نمی رسیدیم؟ 

 

می دانستم به نینا  4ارده جنوبی بود، هرچه درباره ی ساکنین جی تا برسیم به ایستگاه خانه ی میس جودی که بو

گفته بودم. نرسیده به ایستگاه ایستادم، زنگ پیاده شدن را زدم و به نینا گفتم تا بچه ها کالسشان تمام شود می رویم 

ه نینا پیاده شوند و ب به بچه ها اشاره کردم« کاله؟ » برای سوفی کاله می خریم و برمی گردیم. نینا گیج نگاهم کرد. 

 « پاشو، رسیدیم. خودت گفتی می خواهی برای سوفی کاله بِرِه بخری. » که هنوز نشسته بود گفتم 

 

« نه، » م تا گفت« فعالً کارهای مهم تر از کاله خریدن دارم. ببینم، پنجشنبه شب مهمان که نیستی؟ » از جا بلند شد. 

 «پس مهمان داری. » گفت 
 

کاله بِرِه توی این گرما؟ به قول مادر به من » ه خداحافظی کردم، پشت سر همه پیاده شدم و با خودم گفتم با رانند

 «بگو خر. 
 

 

 

 فصل بیست وهشتم

 

اتوبوس ایستگاه منزل ما ایستاد و پیاده شدیم. به امیلی نگاه کردم که همراه بچه ها داشت می آمد طرف خانه ی ما. 

گ برای مادربزر» توی دلم گفتم « مادربزرگ گفتند چند ساعتی منزل شما باشم. » ی بزنم گفت قبل از این که حرف

 «همه تعیین تکلیف می کنند. 
 

وارد آشپزخانه شدم و مادر و آلیس را دیدم که زودتر از ما رسیده بودند. بارها به مادر گفته بودم کلید یدک خانه را 

شان گذاشته ام که اگر اتفاقی افتاد بتوانند در را باز کنند. فایده نداشت. برای وقت هایی که مسافرت هستیم پیش

 مادر و آلیس که بی خبر سر زدن عادتشان بود، اگر کسی خانه نبود کلید می انداختند و می آمدند تو.

 

ه ها را ی قفسآلیس نشسته بود پشت میز و ناخن سوهان می زد. مادر ایستاده بود روی صندلی و کوزه های گِلی باال

امان از تو و آشغال هایی که همه جای خانه می چینی. » گردگیری می کرد. تا وارد شدم جواب سالمم را نداده گفت 

ادر از صندلی م« کی به تو گفت بپری باال؟ آشخِن هفته ی پیش قفسه ها را گردگیری کرده. » گفتم « عین خدابیامرز. 

و با نینا سالم احوالپرسی گرمی کرد. پس دلگیری از نینا « خودش می خورد. گردگیری آشخِن به درد » پایین آمد. 

 تمام شده بود. صدای شورلت آرتوش آمد. 

 

 نینا و آلیس روبوسی کردند و نینا خبر مهمانی پنجشنبه شب را داد. 

 

 "آخ جان! مهمانی. » دوقلوها و سوفی دست زدند و باال پایین پریدند. 
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ه امیلی نگاه آرمن ب« باید بیایی. » آرسینه گفت « تو هم باید بیایی. » ن رفتند طرف امیلی. آرمینه گفت ورجه ورجه کنا

نگران نباش، مادربزرگ و پدرت هم » نینا گفت «  ____اگر مادربزرگ اجازه » کرد. امیلی سر به زیر انداخت. 

کالریس برایش فسنجان » مادر گفت « ماست. یوپ عاشق غذاهای » آلیس بی آینه ماتیک می مالید. « دعوت اند. 

 پس دلگیری از مرد هلندی هم تمام شده بود.« درست می کند. 

 

آرمینه تُک پا بلند شد و انگشت سبابه « حاال ادای میس جودی. زود باش، ادای میس جودی. » آرسینه به آرمینه گفت 

ه جای آرسینه ب« بگیری یا دوباره بازیگوشی می کنی؟ این دفه تصمیم ژِدی داری پیانو یاد » را گرفت طرف آرمن. 

پس با امیلی اینژا توی » آرمینه ابروها را داد باال و لب ها را غنچه کرد. « تصمیم جدی دارم. » آرمن جواب داد. 

نینا  «درست همین جوری گفت. » سوفی دست گذاشت روی شکم و وسط خنده گفت « لیوینگ روم باش تا صدا کنم. 

اخن آلیس لوله ی ماتیک و سوهان ن« قربان سر و زبانت. » مادر گفت « ای بال گرفته. » نی از لپ آرمینه گرفت. نیشگو

 «هِه هِه هِه. » به دست از خنده دوال شد. امیلی زیر چشمی به آرمن نگاه کرد و آرمن گفت 
 

 « ____م. سوفی و امیلی و همه و همه پنجشنبه شب مهمان داری» آرتوش وارد شد و دوقلوها پریدند بغلش و گفتند 
 

و نینا مجال نداده بود. حاال هم تا دهان باز « نه » از کالس پیانو تا خانه خواسته بودم حرف بزنم، خواسته بودم بگویم 

ستش بعد د« خودم کمکت می کنم. تو الزم نیست دست به سیاه و سفید بزنی. » کردم، دست گذاشت روی شانه ام. 

 «تو فقط برو همسایه ها را دعوت کن. باقیش با من. » د پشتم و تقریباً هُلم داد طرف در آشپزخانه. را سُران
 

از آشپزخانه بیرون رفتم و فکر کردم « بد هم نیست. من و امیل شطرنج می زنیم. » آرتوش دوقلوها را بوسی و گفت 

 «کاش پیاده ی سیاه را انداخته بودم توی سطل آشغال. » 
 

همیدم در خانه را پشت سر بستم یا نه. از راه باریکه گذشتم، در فلزی را باز کردم و به جای رفتن به آن طرف نف

 خیابان، از بغل جوی آب راه افتادم طرف میدان وسط محله. 

 

یل معصبانی بودم. از دست نینا که به زور مجبورم کرده بود مهمانی بدهم، چون می خواست به قول خودش ویولت و ا

را با هم جور کند. از دست آلیس که فقط به فکر خودش بود و از دست مادر که به فکر آلیس بود و از دست بچه ها 

که خوشحال بودند و از دست آرتوش که فقط به شطرنج فکر می کرد. چرا کسی به فکر من نبود؟ چرا کسی از من 

 نمی پرسید تو چی می خواهی؟ 

 

می خواهم چند ساعت در روز تنها باشم، می خواهم با » جواب دادم « تو چی می خواهی؟  »ورِ مهربان ذهنم پرسید 

 «تنها باشی یا با کسی حرف بزنی؟ » ورِ ایرادگیر مچ گرفت. « کسی از چیزهایی که دوست دارم حرف بزنم. 
 

له  م. چند قدم رفتم و برگاز کنار درخت اُکالیپتوسی گذشتم. دست دراز کردم و برگی کندم. مچاله کردم و بو کرد

گفتم و عقب « می خواهم بدانم مرد قصه ی ساردو باالخره چه تصمیمی می گیرد. » شده را انداختم توی جوی آب. 

پریدم. نزدیک بود پا بگذارم روی قورباغه ی مرده ای که وسط پیاده رو پخش زمین بود، انگار چرخ پهنی از رویش 
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لعنت به این شهر با همه ی قورباغه ها و مارمولک ها و مارهای آبی زنده و مرده  »رد شده باشد. زیر لب غُر زدم 

 «اش. 
 

عصبانی و بی حوصله و غرزنان رفتم تا رسیدم به میدان. آفتاب رفته بود اما هوا هنوز گرم بود. از نهر پهن بوی لجن 

ای بیعار بود و بوته های خرزهره با می آمد. روی یکی از نیمکت های دور میدان نشستم. پشت سرم ردیف درخت ه

گل های سفید و صورتی. زیر منبع آب وسط میدان، گربه ی الغری دنبال چیزی کرده بود. قورباغه ای شاید یا 

 مارمولک.

 

باد داغی آمد و از درختی تخم لوبیا شکلی افتاد روی دامنم. یک آن به نظرم آمد کرم است یا ملخ و تند پرتش کردم 

دشم شد. فکر کردم از وقتی که به آبادان آمده ام، زندگیم جنگی دایمی بوده با انواع حشره و خزنده که از زمین. چن

بچگی متنفر بودم و هنوز هم هستم. حال تهوع مدام بوده از انواع بوها. بوی گاز پاالیشگاه، بوی لجن جوی ها، بوی 

کویتی ها هربار می رفتم بازار حالم را بد می کرد و  ماهی و میگوی نمک سود که قاطی با بوی عطرهای عربی بازار

 همراه همه ی اینها و بیشتر از همه ی اینها، گرما و شرجی. چرا به این شهر آمدم؟ چرا تهران نماندم؟ 

 

یاد خانه مان افتادم در تهران. حیاط کوچک چقدر قشنگ بود. کوچه مان یادم آمد با چنارهای بلند. تابستان ها وقتی 

ما یا یکی از همسایه ها درخت ها را آب می دادیم، بوی خاک خیس بلند می شد. صبح های زمستان، هنوز از  که

تختخواب بلند نشده می دانستم برف آمده. صبح های برفی نوری که از پنجره ی اتاق تو می زد با نور روزهای 

و دستکش و شال گردن های پشمی که مادر می غیربرفی فرق داشت. یاد مدرسه رفتن ها افتادم در زمستان. با کاله 

بافت. قرچ قرچ برف زیر چکمه ها چه صدای خوبی داشت. چند سال بود برف ندیده بودم؟ چند سال بود پالتو 

م که نکرده بود "ها  "نپوشیده بودم و دستکش دست نکرده بودم؟ دست جلو بخاری گرم نکرده بودم و توی کوچه 

 د؟ بخار از دهانم بیرون بیای

 

پشه ای را که داشت می رفت توی دماغم تاراندم. اصالً چرا آمدم؟ چرا تهران نماندم؟ چون آرتوش استخدام شرکت 

نفت شد، چون آلیس در بیمارستان شرکت نفت کار گرفت و چون مادر هم با آلیس آمد آبادان. مادر برای این که با 

اشد؟ تا حاال چه کسی کاری را فقط برای من کرده؟ خودم در سی آلیس باشد آمد آبادان یا برای این که نزدیک من ب

 و هشت سالگی چه کاری را فقط برای خودم کرده ام؟ 

 

هوا داشت تاریک می شد. نه کسی می آمد، نه کسی می رفت. از ال به الی شمشادهای دور حیاط ها چراغ های خانه 

رف خیابان خودمان. باید برمی گشتم. از تصور کارهایی ها را می دیدم که تک تک روشن می شدند. سر چرخاندم ط

که باید می کردم دلم گرفت. درست کردن شام، برنامه ریزی برای مهمانی پنجشنبه، بحث با آرمن که حتماً جِد می 

 کرد تا پنجشنبه شلواری را که مدت ها بود نشان کرده بود بخرم و از همه مهم تر دعوت از خانم سیمونیان. توی دلم

کاش می شد به جای همه ی این کارها که « زنکه ی خودخواهِ متوقع. خیال می کند همه کلفت نوکرش اند. » گفتم 

دوست نداشتم بکنم و باید می کردم، لم می دادم توی راحتی سبز و می فهمیدم مرد قصه ی ساردو باالخره بین عشق 

 و تعهد کدام را انتخاب می کند.
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ن پیدا شد. از جا پریدم. هوا تاریک روشن بود و درست نمی دیدم. حتماً یکی از بچه ها بود. سایه ای از پیچ خیابا

حتماً نگران شده بودند. راه افتادم، بعد تقریباً دویدم، بعد ایستادم. خانم سیمونیان هم ایستاد. پیراهن یقه بسته ی 

ش های پاشنه تخت قدش کوتاه تر از همیشه سفید پوشیده بود با شلوار سیاه، عین نوه اش همان روز عصر. با کف

 بود.

 

پس  »چند لحظه بی حرکت ماند. بعد در همان مسیری که می رفت دوباره راه افتاد و بدون این که نگاهم کند گفت 

 »سوال نمی کرد. مانده بودم چه کنم. همراهش بروم یا نروم، که ایستاد و چرخید. « شما هم پیاده روی دوست دارید. 

ا ته این بار داشت سوال می کرد. ب« چند دقیقه با هم قدم بزنیم؟ » باز هم سوال نمی کرد. « تید برمی گشتید خانه. داش

 رنگی خواهش.

 

خجالت کشیدم. صدایش جوری بود که « زنکه ی خودخواهِ متوقع » کنارش راه افتادم و از این که توی دلم گفته بودم 

چند  »همسایه ام رفت طرف نیمکتی که چند دقیقه پیش رویش نشسته بودم.  دلم سوخت. تا میدان ساکت رفتیم.

 «لحظه اینجا بنشینیم؟ خسته شدم. 
 

خیلی راخت نشست. نیمکت برایش بلند بود اما جست نزد، نپرید. آرام خودش را باال کشید و نشست. فکر کردم 

 یک عمر تمرین کرده. فقط برای نشستن یک عمر تمرین کرده. 

 

وا تاریک شده بود و دَم داشت و باد نمی آمد. از نهر صدای قور قور یکبند قورباغه ها را می شنیدم و شاالپِ آب ه

 وقتی که یکی جست می زد. دستم را بو کردم. هنوز بوی اُکالیپتوس می داد.

 

بچه ها نونی. پیرمردی  دوچرخه سواری میدان را دور زد. جعبه ی بزرگی وصل بود به دوچرخه. حاجی بود، یا به قول

که صبح ها و عصرها توی محله های شرکت نفت نان لواش می فروخت. حتماً داشت برمی گشت خانه. تا احمد آباد، 

تا کوچه ی تنگ و پُر خاک و خُل خانه اش، یک ساعت بیشتر باید پا می زد. چند سال پیش که پسرش توی شط 

مادر و آلیس که فهمیدند رفته ام دیدن « ز غصه داره دِق می کنه. ا» غرق شد، رفتم دیدن زنش که حاجی می گفت 

چهلم پسر نشده زنِ حاجی خودش را آتش زد و « کار خوبی کردی. » آرتوش گفت « دیوانه ای. » زنِ حاجی گفتند 

 توشو خندیدند. آر« برای حاجی چشم روشنی نمی بری؟ » مُرد و حاجی دو ماه بعد زن گرفت. مادر و آلیس گفتند 

 فقط سر تکان داد و من دیگر از حاجی نان لواش نخریدم. 

 

 «چه شهر مرده یی. » خانم سیمونیان گفت 
 

 –بودند  4خانواده ای که قبل از شما ساکن جی » فکر کرئم همین حاال قال مهمانی پنجشنبه شب را بکنم. گفتم 

  « ____ شده قرار – دیدید ما منزل دیروز
 

دیدمشان. حتماً می خواهند پسرم را دعوت کنند » ام شود. سر چرخاند طرفم و خیلی شمرده گفت نگذاشت حرفم تم

شما هم دعوت دارید، نه؟ یا  ____و چون می خواهند پسرم را دعوت کنند، من و امیلی را هم دعوت کرده اند و 

 و پوزخند زد. « شاید هم مهمانی را انداختند گردن شما؟ 
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باد گرمی آمد و از خرزهره ی پشت سر چند تا گل سفید افتاد زمین. در نور کم چراغ های پایه  نفسم را تو دادم.

 فلزی، چشم دوختم به درخت های بیعار که میدان را دور می زدند. از کجا فهمید؟

 

ق ی دیگر فربا زن ها» اولین بار بود تو خطابم می کرد. « کالریس، از تو خوشم می آید. » دست گذاشت روی زانویم. 

داری. به چیزهایی توجه می کنی که دیگران توجه نمی کنند. چیزهایی برایت مهم ست که برای زن های دیگر 

 « نیست. درست مثل خودم، مثل جوانی هایم شاید. 

 

این که درست مثل خانم سیمونیان باشم آخرین فکری بود که امکان داشت به ذهنم خطور کند و آخرین آرزویی که 

ن بود داشته باشم. چرا این چند روزه همه فکر می کردند شبیه کسی هستم؟ نینا می گفت شبیه ویولت و حاال ممک
____ 

 

از این شهر خوشم نمی آید. سال هاست از هیچ شهری خوشم نمی آید. به خاطر » دستش را از روی زانویم برداشت. 

تی که از وق» حرف نمی زند. خیره شده بود به منبع آب.  امیل و امیلی تحمل می کنم. ساکت شد. فکر کردم لفظ قلم

خودم را شناختم فقط تحمل کردم. اول برای پدرم، بعد شوهرم، حاال پسر و نوه ام. هیچ وقت کاری را که دوست 

انگار داشت با خودش حرف می زد. خیره شدم به منبع آب که روی ستون های فلزی، مثل « داشتم بکنم نکردم. 

 از خیلی باال به ما دو زن نگاه می کرد.  غولی بزرگ

 

« تعجب می کنی؟ تو هم مثل همه گمان می کنی در زندگی هرچه خواسته ام کرده ام و داشته ام؟ » باز پوزخند زد. 

 و راه افتاد. « بیا. می خواهم بقیه ی عکس ها را نشانت بدهم. » خودش را از روی نیمکت پایین کشید و ایستاد. 

 

شام بچه ها فکر کردم، نه به نینا و نه به مادر و آلیس. حوصله ی هیچ کس را نداشتم. می خواستم کاری را بکنم  نه به

 که دوست داشتم بکنم. می خواستم عکس ها را ببینم. 

 

باز بود. از حیاط گذشتیم. باغچه ی طرف راست پر از علف هرز بود. خاک باغچه ی دست چپ تازه  4در فلزی جی 

 «خودش علف ها را کنده؟ خاک را خودش زیر و رو کرده؟ » و رو شده بود. فکر کردم زیر 
 

خانه تاریک بود و ساکت. خانم سیمونیان رفت طرف اتاق خواب ها. کنار مجسمه ی فیل خرطوم شکسته ایستاد و 

ی بینی؟ م» ته. دست کشید به خرطوم شکس« گانِش خدای خوشبختی و ثروت هندوهاست. » دست کشید به سر فیل. 

امیلی منزل شماست. امیل رفته دنبالش و » در اتاق خوابش را باز کرد. « این بیچاره هم از دست من طاقتش طاق شد. 

 « نیست. » نشستم روی تخت و گفتم « حتماً ماندگار شده. دخترک موبور هم هست؟ بنشین روی تخت. 

 

از چرم قرمز بود با کنده کاری طالیی و نگین های فیروزه.  آلبوم سنگینی از زیر تخت بیرون کشید. جلد آلبوم

قیقه و چند د« پیدایش می شود، حتماً پیدایش می شود. » شبیهش را تا آن روز ندیده بودم. باز کرد و زیر لب گفت 

 حرف نزد. 
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ا چیند، یا همه چیز ربه اتاق کم نور و کم اثاث نگاه کردم که صاحبش انگار همان روز آمده و فرصت نکرده اسباب ب

 جمع کرده که فردا برود.

 

خانم سیمونیان عکسی داد دستم. مرد جوانی با کت شلوار سفید وسط راه پله ی عریضی ایستاده بود، یک پایش روی 

پله باالتر. راه پله نرده ی سنگی داشت و روی نرده جا به جا گلدان های پر گل بود. مرد جوان رو به دوربین لبخند 

 زد. رنگ چشم هایش انگار روشن بود.می 

 

د نیشخن« ورودی خانه مان بود در اصفهان. همان خانه ای که مادرت گفت حیف شد فروختم. » خانم سیمونیان گفت 

از همه جایش متنفر بودم. از باغ بزرگ، از اتاق های سقف بلند، از راهرو های کف چوبی، از تک تک اسباب و » زد. 

پدرم می گفت دیگر چه می خواهی؟ تا سال ها نمی دانستم چه می خواهم و وقتی فهمیدم و اثاث گران قیمت. 

 « خواستم گفت نه. 

 

عکس دیگری گرفت طرفم. همان مرد جوان پشت میزی پر از کتاب و کاغذ، قلمی در یک دست و دست دیگر زیر 

 ه ی راه راه پوشیده بود. داشتم فکر می کردمچانه به دوربین نگاه می کرد. موهایش چسبیده بود به سر و کت و جلیق

شبیه کت شلوار را تن آقای داوتیان دیده ام که همسایه ام عکس سوم را داد دستم. این بار مرد جوان پیراهن سفید 

یقه باز و گشاد به تن داشت، مثل پیراهن های روسی. موها ریخته بود تا شانه و ریش تُنُکی داشت. دست به کمر کنار 

ی دختر جوانی نشسته بود با موهای جمع باالی سر. لباس دختر یقه بسته و تیره بود و چند رج مروارید کوتاه و صندل

 بلند به گردن داشت. از زانو به پایین دختر توی عکس معلوم نبود و رنگ چشم های مرد حتماً روشن بود.

 

شاعر به درد زندگی نمی خورد. گفت به  گفت پدرم ». بست را ها چشم – بعد سال شصت پنجاه، –دختر عکس 

خاطر ثروتم می خواهد با من ازدواج کند. گفت کسی عاشق دختر کوتوله نمی شود. ولی شوهرم و پدرم عاشق شدند. 

» چشم ها را باز کرد و خم شد عکس را از دستم گرفت «  ____عاشق ثروت همدیگر. پدرم گفت اگر زنش نشوم 

گرفتیم، در عکاسخانه ی تونی هُوانس در جلفا. تونی قول داد به پدرم نگوید و نگفت.  این عکس را بی اجازه ی پدرم

به عکس خیره شد و لب ها را به هم فشرد. چروک های دور لب بیشتر شدند. از حساط صدا « مرد خوبی بود. 

 قورباغه ها می آمد.

 

لبوم را باز کرد و ورق زد و صفحه ای را نشانم داد. آ« و بعد؟ » که نگاهم کرد و لبخند زد. « و بعد؟ » خواستم بپرسم 

خودش بود و مرد جوان، نشسته روی نیمکتی فلزی پشت به برج ایفل. در عکس بعدی خودش بود و مرد جوان 

سوار درشکه ی دو نفره ی کوچکی که مردی سیاه چرده و لُنگ به کمر بسته می کشید. و عکس بعدی خودش بود با 

 کافه ای در پیاده رو خیابانی شلوغ.مرد جوان پشت میز 

 

همه جا دنبالم آمد. هندوستان، انگلستان، فرانسه، دوباره » حرف ها را می شنیدم و به عکس ها نگاه می کردم. 

هندوستان. شوهرم که مُرد فکر کردم آزاد شدم، فکر کردم دوباره با هم ازدواج می کنیم، فکر کردم خوشبخت 

دست کشید به عکس ها، بعد آرام ورق زد. رسید به صفحه ی آخر با عکسی خیلی بزرگ. « ترین زن دنیا هستم. 

عکس قبری بود در قبرستان با درخت های تنومند. المیرا سیمونیان با لباس و کاله و تور سیاه کنار قبر ایستاده بود، 
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د چند ماه بع» خیلی دور آمد.  دست در دست پسرکی با کت و شلوار و کراوات سیاه. صدای خانم سیمونیان انگار از

 «خودش هم رفت. پاریس بودیم. در پِرالشِز دفنش کردم. 
 

ساکت شد، تکیه داد به کَلِگی تخت و خیره شد به سقف. حس کردم توی اتاق نیست. نزدیک برج ایفل بود شاید، یا 

 پِرالشِز، با درخت های تنومند. در کوچه پس کوچه های بمبئی یا در کافه ای در انگلستان. شاید هم در قبرستان 

 

آلبوم را بستم و عکسی را برداشتم که در عکاسخانه گرفته بودند. نگاه دخترِ عکس سرد بود. مرد جوان انگار 

عد دست کشید به پیشانی، ب« چشم هایش آبی بود؟ » عصبانی بود و چشم هایش سبز بود یا شاید آبی. پرسیدم 

 یه ی عکس ها گذاشت الی آلبوم و از جا بلند شد.عکس را از دستم گرفت و با بق

 

تا  «ببخش. دلتنگ بودم. شب بخیر. » بی حرف تا در حیاط با هم رفتیم. درِ فلزی باز بود. ایستاد و بازویم را گرفت. 

 یراه افتادم صدایم کرد. برگشتم. همقد در فلزی بود. توی تاریکی صورتش را نمی دیدم. صدایش باز انگار از خیل

 «سبز بود. همرنگ چشم های پسرش. » دور آمد. 
 

توی خیابان تنها ماندم. رنگ شمشادها و درخت های بیعار به سیاهی می زد. شب پره ها دور چراغ ها می چرخیدند و 

 بوی گاز پاالیشگاه می آمد. 

 

بود کنار میز تلفن برداشتم. مال  در خانه را باز کردم و رفتم تو. همه جا ساکت بود. خم شدم تِلِ سری را که افتاده

آرمینه بود یا مال آرسینه؟ نفهمیدم. چطور می شد تِلِ سر یکی از دو نفری را تشخیص داد که حتی مدادهایشان یک 

اندازه تراشیده می شد و جای گازهای تهِ مدادها هم شبیه هم بود؟ زیر میز تلفن سنجاق سرِ نگین داری برق زد. مال 

 ین یکی مشکل نبود. دخترک موبور. کی بود؟ تشخیص ا

 

رفتم به آشپزخانه و فکر کردم امیل کی آمد دنبال امیلی؟ کی برگشتند خانه؟ چطور متوجه نشدم؟ نینا و سوفی کی 

رفتند؟ بچه ها شام چی خوردند؟ چه مدت خانه نبودم؟ خیره شدم به گل نخودی های روی هره. هنوز گیجِ حرف ها 

یز پر بود از ظرف و لیوان نشسته. پیشبند بستم و شروع کردم به شستن ظرف ها. از پشت بودم و عکس ها. روی م

 « پیش خانم سیمونیان بودی؟ » سر صدای پا آمد. آرتوش گفت 

 

 »ته مانده ی املت گوجه فرنگی را از بشقاب خالی کردم توی سطل زباله. از کجا فهمیده بود؟ جواب فکرم را داد. 

 « امیل آمد دنبالت.
 

نمی دیدم، اما می توانستم مجسمش کنم. تکیه داده به چارچوب در با ریش بزی ور می رفت و دست دیگرش حتماً 

توی جیب شلوار بود. وقت هایی که می دانست دلگیرم و می خواست سر و ته قضیه را هم بیاورد همین کار را می 

م اصالً ربطی به خودش نداشت، مثل همین امشب، ولی شاید دلگیری ا« چرا ناراحتی؟ » کرد. هیچ وقت نمی پرسید 

 هیچ وقت نمی پرسید. پودر ظرفشویی را مالیدم به بشقاب و فکر کردم امیل آمده دنبالم نه شوهرم. 

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1 0 1  

 

آلیس و مادرت نمی دانم باز سر چی دعوا کردند و زود رفتند. نینا برای بچه » پایه ی صندلی کشیده شد روی زمین. 

 «کرد. بردم رساندمشان. ماشین باز نمی دانم چه مرگش شده. به زور روشن شد.  ها املت درست
 

بشقاب را گرفتم زیر شیر آب و روی ظرف استوانه یی خواندم : پودر ظرفشویی نورمن، مناسب برای شستن ظرف، 

 آسمان» گویم موزاییک، دستشویی و حمام. زیر نوشته عکس خندانی بود از نورمن ویزدم با کاله کپی. آمدم ب

ینه آرمن غذا نخورد. ایشی پیدا نشد و آرس» که گفت « ریسمان نباف، از دست تو دلگیر نیستم. اصالً دلگیر نیستم، 

 پیشبند را باز کردم. « گریه کرد. 

 

آرتوش چیزی را روی میز عقب جلو می برد. جاشکری بود یا شاید نمکدان. می دانستم دارد دنبال جمله ی بعدی می 

ه. زدم زیر خند« خانم سیمونیان حالش خوب بود؟ » وقتی که پرسید « فردا چی می پزی؟ » ردد. احتماالً می پرسید گ

ایشی تقریباً هرشب گم می شود. آرمن این چند روزه غذا نمی » بعد برگشتم نگاهش کردم و شمرده شمرده گفتم 

د. خانم سیمونیان حالش خوب بود که حتماً برایت خورد چون عاشق شده. من حالم خوب نیست ولی ربطی به تو ندار

چند لحظه به جاشکری نگاه کرد، بعد به من. صندلی را عقب زد، ایستاد و از آشپزخانه بیرون رفت. « جالب نیست. 

 جاشکری روی میز دمر شده بود. بغضم گرفت. برگشتم طرف ظرفشویی. نورمن ویزدم هنوز می خندید.

 

 

 

 فصل بیست ونهم

 

 آرمن و آرتوش با هم از خانه بیرون رفتند. هیچ کدام خداحافظی نکردند.

 

آرمینه خوراکی زنگ تفریح « خداحافظ. » توی راهرو روبان دمِ موشی های دوقلوها را یکی یکی محکم کردم و گفتم 

« ه. ن» تکان دادم که گونه اش را بوسیدم و سر « نمی آیی تا دمِ در؟ » را گذاشت توی کیف مدرسه و زیپ را کشید. 

 «آره. » گونه اش را بوسیدم و سر تکان دادم که « خسته ای؟ » آرسینه گفت 
 

به حیاط نگاه کردم. وقت هایی که مِه خیلی غلیظ بود، دوقلوها می « باز مِه شده. » آرمینه پشت دری را پس زد. 

سند. دستشان را می گرفتم، از حیاط می گذشتیم ترسیدند از حیاط بگذرند. به رویشان نمی آوردم که می دانم می تر

 «ما در ابرها پرواز می کنیم. » و می خواندیم 
 

به هم نگاه کردند، بعد به من. نگاهشان « امروز دوتایی توی ابرها پرواز کنید، خُب؟ » پشت دری را مرتب کردم. 

 غمگین بود و برق همیشه را نداشت. 

 

کردم که دست در دست تا وسط های راه باریکه رفتند و بعد توی مِه انگار گم از این طرف پشت دری نگاهشان 

 شدند. در فلزی دیده نمی شد و تاب و بید و قسمتی از چمن شبیه نقاشی آبرنگ بود. سبک و محو. 
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الم، حفکر کردم چرا مثل هر روز همراه بچه هایم نرفتم تا ایستگاه اتوبوس؟ چرا نگرانشان کردم؟ من کالفه و بد

 تلفن زنگ«  ____تو هم آدمی. تو هم حق داری بی حوصله باشی. تو هم » بچه ها چه گناهی کردند؟ وَرِ دلسوز گفت 

 زد.

 

وسط این همه ماجرا همین یکی کم بود. « اگر وقت داشته باشید، امروز صبح خدمت برسم. » خانم نوراللهی گفت 

از رییسم مرخصی گرفتم. رییس خوش اخالقی دارم. می شناسیدش »  گفت« سرِ کار نیستید؟ » دنبال بهانه گشتم. 

از بعد از دمر « خدا را شکر رییست اقالً با یکی خوش اخالق ست. » و از شوخی خودش خندید. فکر کردم « که؟ 

امروز می خواستم بروم شهر » کردن جاشکری، رییسش یک کلمه هم حرف نزده بود. دنبال بهانه ی دیگری گشتم. 

تا آمدم دنبال بهانه « چه خوب، من هم خرید دارم. ساعت ده توی میلک بار همدیگر را می بینیم. » گفت «  ____ که

 ی دیگری بگردم، با سه جمله ی طوالنی تشکر کرد و با یک کلمه خداحافظی و گوشی را گذاشت. 

 

 آرمن.تا ساعت ده خیلی وقت داشتم. روز عوض کردن مالفه ها بود. رفتم به اتاق 

 

سعی کردم ریخت و پاش اتاق را نبینم. کفش و جوراب و کتاب و مجله و صفحه های گرام و لیوان های خالی شیر که 

محال بود برگرداند به آشپزخانه. پیژامای مچاله شده و چند تا کتاب و کتابچه از روی تخت برداشتم و مالفه را از 

د زمین. فکر کردم باز ورقه ی امتحان ماهانه است که چون نمره روی تشک کشیدم. تشک تکان خورد و کاغذی افتا

کم آورده قایم کرده. مثل اسباب بازی های دوقلوها که همیشه جاهای به نظر خودش عجیب پنهان می کرد، از این 

 و ورقه ها کم پیدا نمی کردم. پشت درپوش کولر و باالی قفسه ی داروی توی حمام و زیر فرش اتاق ها. باز کردم

اولین خط را که خواندم فهمیدم نامه است. به خودم گفتم نباید بخوانم. به خودم گفتم خواندن نامه های دیگران حتی 

نامه ی بچه ام کار زشتی است و نباید بخوانم و نباید بخوانم و خواندم. از خط خوردگی ها و تکرارها و حذف و اضافه 

 ها معلوم بود چرک نویس نامه ی اصلی است. 

 

تا آخرین روز زندگی فراموشت نخواهم کرد. با دستور تو حاضرم تا آن سر  ____امیلی عزیزم که از همه زیباتری 

دنیا با تو بیایم و از دست مادربزرگ بااستبداد و پدر بدون رحم نجاتت بدهم. من هم از دست خواهرهای احمق و 

ارد و غور بزند و پدرم که فقت دوست دارد شترنج بازی کند مادرم که فقت بلد است ایراد بگیرد و غذا بپزد و گل بک

 و روزنامه بخواند نجات می یابم. مرگ بر همه پدرها و مادرها و مادربزرگ ها.

 

نامه به دست نشستم روی تخت و از پنجره به درخت کُنار نگاه کردم. حس کردم درجایی که هیچ انتظار نداشتم 

ند و من توی این آینه دارم به خودم نگاه می کنم و خودِ توی آینه هیچ شبیه خودی ناگهان آینه ای جلویم گذاشته ا

که فکر می کردم نیست. نامه را تا کردم گذاشتم زیر تشک، مالفه و روبالشی را عوض کردم، تخت را مرتب کردم و 

لم می خواست بیرون نروم. از اتاق بیرون آمدم. از پشت اشک به زحمت ساعت را دیدم که از نُه گذشته بود. چقدر د

چقدر دلم می خواست نه تنها خانم نوراللهی که هیچ کس را نبینم. چقدر دلم می خواست هنوز بچه بودم و دست می 

 انداختم گردن پدرم و دلِ سیر گریه می کردم.
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 فصل سی ام

 

ا که ه "یا عزیزی"و  "یا حبیبی"از  اتوبوس غیر از من مسافری نداشت. راننده زیر لب آهنگی عربی زمزمه می کرد.

از ته دل می خواند حدس زدم باید عاشقانه باشد. از جلو سینما تاج گذشتیم. انگار همین دیروز بود. هر جمعه 

دوقلوها را که هنوز خیلی کوچک بودند می گذاشتم پیش مادر و آرمن را می آوردم سینما تاج. توی خانه ساندویچ 

ز خرد کرده درست می کردم که خیلی دوست داشت. عاشق کانادادرای نارنجی هم بود که کالباس با جعفری و پیا

حتماً باید خودش می رفت از بوفه سینما می خرید. با هم فیلم تماشا می کردیم و ساندویچ می خوردیم و می 

 ی کرد.خندیدیم و رفت و برگشتن دستش توی دستم فیلم را از اول تا آخر دوباره و سه باره تعریف م

 

اتوبوس روبه روی مغازه ی ستاره آبی ایستاد. فکر کردم چند وقت است دستش را نگرفته ام؟ چند وقت است با هم  

 ت.خندید. جوان بود و سه دندان طال داش« چه آهنگ قشنگی بود»سینما نرفته ایم؟ قبل از پیاده شدن به راننده گفتم 

 

کردم خانم نوراللهی چکار دارد؟ پسرم واقعاً از من متنفر است؟ چرا پشت شیشه ی ستاره ابی ایستادم و فکر  

ارتوش در اشتی کردن پا پیش نگذاشته؟ روی شیشه ی مغازه مقوای چارگوشی چسبانده بودند؛ از دستگه رختشویی 

در ام« چرا ماشین رختشویی نمی خری؟»ایزی ساخت آمریکا در داخل مغازه دیدن کنید. آرتوش چند بار گفته بود 

 «رحتما بخ»آرنوش گفته بود « خیلی گران است«آلیس گفته بود « لباس را باید با دست شست»گفته بود 
 

وارد میلک بار شدم و از پله های مارپیچ باال رفتم. چند تایی از میزهای بغل دیوار شیشه یی پر بود. دختر و پسرهای  

حرف میلک بار که می شد چشم و ابرو می آمد و می گفت  جوان، زن و مردهایی نه چندان جوان. معذب بودم. آلیس

 «صبح ها جای رانده ووهای آن چنانی ست»
 

تأکید کردم. سر یکی از میزهای دو نفره نشستم « خانم»به پیشخدمت گفتم منتظر خانمی از دوستانم هستم و روی  

بزند و برود. به نامه ی آرمن فکر کردم. به وچشم دوختم به پله ها، منتظر که خانم نوراللهی زودتر بیاید حرفش را 

آرتوش و جاشکری دمر شده. چرا هیچ کس حرفم را نمی فهمید؟ هیچ وقت این همه اتفاق پشت سر هم نیفتاده بود. 

فقط امیلی و »چه زندگی آرامی داشتم. ورِ ایرادگیر مچ گرفت.  4فکر کردم قبل از آمدن امیلی و مادربزرگش به جی 

دیدن شینیون بلند و روبان خال خال که از پله ها باال می آمد بهانه شد « امش زندگی را بهم زده اند؟مادربزرگش آر

 از زیر جواب در بروم.

 

 هول شدم. یعنی این قدر مشخص بود که حالم خوب نیست؟« حالتان خوب نیست؟»خانم نوراللهی تا نشست پرسید  

 

لوغ است و مدام مهمان دارم و درگیر بچه ها هستم و هوا گرم است و دستپاچه توضیح دادم که این روزها سرم ش 

شرجی کالفه ام می کند و بچه ها بزرگ می شوند مسایلشان هم بزرگ می شود و سعی در فهمیدن و حل مسائل آدم 

را خسته می کند و گاهی حس می کنم مادر خوبی نیستم و اطرافیان هم عوض کمک بار بیشتری می گذارند روی 

 وشم و خسته ام و ... داشتم گریه می کردم.د
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از خجالت می خواستم بروم زیر میز. چرا در جایی غریبه گریه می کردم؟ چرا برای زنی که فقط چند بار دیده بودم  

و هیچ صمیمیتی با هم نداشتیم چیزهایی را می گفتم که به هیچ کس نگفته بودم؟ خانم نوراللهی از توی کیف 

 «ببخشید. نمی دانم چی شد»درآورد، داد دستم. دستمال را کشیدم به چشم هایم و گفتم: دستمالکاغذی 
 

چه موهای قشنگی دارید. کاش »دست گذاشت روی دستم. حرف نزد تا سر بلند کردم و نگاهش کردم. بعد گفت  

سه های اینجا خیلی از کافه گال»چند بار آرام زد روی دستم. بعد دستش را پس کشید. « موهای من هم صاف بود

 «تعریف می کنند
 

تا به پیشخدمت سفارش کافه گالسه بدهد، سر چرخاندم طرف دیوار شیشه یی. یکی از نخل های آن طرف میدان  

پیشخدمت که رفت « کاش موهات مثل موهای آلیس یه کم فر داشت»خشک شده بود. بچه که بودم مادر می گفت 

 حرف زدیم.

 

شما خانم های ارمنی خیلی از ما جلوترید. ما تازه باید برای داشتن چیزهایی بجنگیم که شما » خانم نوراللهی گفت 

ان ولی فقط سر تک« این طورها هم که فکر می کنید نیست»شاید باید می گفتم « مدتهاست دارید. ما هنوز اول راهیم

 دادم.

 

ه ی ارامنه. از مدرسه گفتم که ارمنی ها خودشان خواست از نحوه ی اداره ی مدرسه بگویم و از هیأت امنای جامع 

ساخته بودند. یادم نیست از کی شنیده بودم. اولین گروه ارامنه که از شرکت نفت ایران و انگلیس استخدام می 

شوند، هر روز بعد از ساعت کار، به محل مدرسه می روند و ساختمان مدرسه را در واقع با دست خودشان می سازند. 

جوابش را نمی دانستم. از روش پرداخت شهریه « چطور شد اسم مدرسه را ادب گذاشتید؟»للهی پرسید خانم نورا

گفتم. شهریه ی شاگردان از روی درآمد پدر مادرها تعیین می شد. هرچه درآمد خانواده بیشتر، شهریه ی بچه ها 

مک هزینه هم می گرفتند. نگفتم گاهی باالتر و برعکس خانواده های کم درامد گاهی نه فقط شهریه نمی دادند که ک

خانواده هایی که وضع مالی خوبی داشتند، سر کم کردن شهریه چه چانه هایی می زدند. از مالیات ساالنه گفتم که 

هیأت امنا وضع کرده بود و هر کسی نسبت به درآمد ساالنه باید می پرداخت. نگفتم بودند کسانی که بدشان نمی 

دن در بروند. از بازار خیریه گفتم که سالی دو سه بار تشکیل می شد و زن ها شیرینی خانگی و آمد از زیر مالیات دا

بافتنی و کاردستی می فروختند و عایدی فروش صرف کمک به خانواده های بی بضاعت می شد. نگفتم این بازارها 

 شوهرها.مرکز غیبت و چشم هم چشمی و پز دادن هم بود، بابت ماشین و سفر اروپا و گرید 

 

انم اِما خ»با دقت به حرفهایم گوش می داد. از پیشخدمت که کافه گالسه آورده بود تشکر کرد و بعد از من پرسید  

یادم آمد. مادر که شیرینی پزی هیچ کس « چه کیک هایی می پخت»و تا گفت « نه»گفتم « خاچاطوریان می شناسید؟

تهران که بودم، در انجمن خیریه ی فرح »خانم نوراللهی گفت « اکیک، فقط کیک های اِم»را قبول نداشت می گفت 

 بله، بله. چه نازوک هایی»گفت « نازوک»گفتم « درس شیرینی پزی می داد. چه ـــــ اسم شیرینی یادم رفته. نازُک؟

 «درست می کرد
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ی. از اینکه زن ایرانی بعد از انجمن خودشان گفت. از سعی زن ها برای گرفتن حق رأی. از کالس های سوادآموز 

هنوز به حق و حقوق خودش آشنا نیست. حاال که راحت حرف می زد و کلمه های قلمبه سلمبه به کار نمی برد حرف 

وقت سخنرانی اگر ادبی حرف نزنم، مردم فکر می کنند یا »هایش به دل می نشست. گفتم چی فکر می کنم و خندید. 

 گالسه خوردیم. خوشمزه بود. کافه« بلد نیستم یا حرف مهمی نمی زنم

 

دختر و پسر جوانی رفتند طرف دستگاه پخش آهنگ که شنیده بودم میلک بار تازه از اروپا وارد کرده. می دانستم  

اسمش جوک باکس است ولی تا آن روز ندیده بودم. دختر و پسر جوان، سر انتخاب صفحه شروع کردند به جر و 

الغر و بلندقد بود و دختر لباس کیسه یی نارنجی پوشیده بود. لباس راسته بود و  بحثی که خیلی هم جدی نبود. پسر

 دور آستین و پایین دامنش مغزی سبز داشت.

 

جوان ها را که خوش و خندان می بینم حظ می کنم. برای همین هاست که ما »خانم نوراللهی هم داشت نگاه می کرد.  

 ...«د جوانی های خودم که می افتم داریم خودمان را تکه پاره می کنیم. یا

 

دختر و پسر باالخره صفحه ای انتخاب کردند. از آهنگ هایی بود که آرمن مدام می گذاشت توی گِرام تپاز و  

توپست می رقصید. هیچ وقت معنی عبارتی را که خواننده چندین و چند بار تکرار می کرد نفهمیده بودم. کافه گالسه 

 چرا تا حاال از این آهنگ خوشم نیامده بود؟ قشنگ بود. Hit the road Jackیدم: خوردم و ناگهان فهم

 

برای ارمنی ها این چیزها تازگی ندارد. برای ما دارد. پدر و مادر خود من »خانم نوراللهی کافه گالسه را هم می زد.  

انم ید با پسر عمویم ازدواج کنم. می دکه تازه مثالً متجدد بودند و تحصیل کرده، پا توی یک کفش کرده بودند که با

توی ارمنی ها رسم نیست، ولی بین ما ازدواج فامیلی بد که نیست هیچ، به قول قدیمی ها ثواب هم دارد. حتماً عقد 

شنیده بودم. باز آمدم بگویم این طورها هم که فکر می کند نیست و زن « دختر عمو پسرعمو توی آسمان را شنیدید؟

 رفتاری های خودشان را دارند که خانم نوراللهی مجال نداد.های ارمنی هم گ

 

که  من هم پا توی یک کفش کردم»دست زد به پاپیون روی شینیون. شاید برای اینکه از سفت بودنش مطمئن شود.  

د بودم که چن 8راستش عاشق دوست پسر عمو شده»از ته دل خندید و روی گونه های گوشتالو دو تا چال افتاد. « نه

بار آمده بود منزل ما. خالصه با پسرعمو دست به یکی کردیم و آنقدر توی گوش پدر مادرها خواندیم تا باالخره 

 «رضایت دادند
 

 «با دوست پسر عمو ازدواج کردید؟»دست زیر چانه نگاهش کردم و پرسیدم  
 

د. لبخند محوی روی لبها و توی نگاهش انگشت ها را دور لیوان حلقه کرد، بیرون را نگاه کرد و آرام سر تکان دا 

 ...«هنوز هم »می خواستم بپرسم و رویم نمی شد. باالخره پرسیدم « تقریباً بیست سال پیش»بود. 

 

ته کافه گالسه را با نی باال کشید. صدای هورت که درآمد، لیوا را پس زد. با دستمال کاغذی لب ها را پاک کرد و  

 «نم این کار را نکنید و خودم می کنم. هنوز هم چی؟ از ازدواجم راضی هستم یا نه؟سر بچه ها غر می ز»خندید. 
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. یقه ی لباس را گرفت الی دو انگشت« این لباس را می بینید؟»سر تکان دادم و خانم نوراللهی نفس بلندی کشید.  

تهران را زیر پا گذاشتم تا » لباس یقه انگلیسی داشت و تا کمر شش تا دگمه می خورد.« مدلش را توی مجله دیدم»

ده بار رفتم پرو و آمدم و کلی پول »پارچه ی لباس کتان سفید بود با خال های درشت زرد. « پارچه اش را پیدا کنم

 تکیه داد به پشتی صندلی و نگاهم کرد. منتظر نگاهش کردم.« خیاط دادم تا حاضر شد

 

چند »و رفت. بعد آمد جلو، آرنج ها را تکیه داد به میز و گفت صبر کرد تا پیشخدمت لیوان های خالی را برداشت  

بار که پوشیدم عادی شد. البته که هنوز دوستش دارم. مواظبم لک نشود، بعد از هر بار پوشیدن می تکانم و آویزان 

 «سیگار می کشید؟»کیفش را باز کرد و جعبه سیگاری درآورد. ...« می کنم توی گنجه چروک نشود ولی 
 

 «گاهی»سیگاری برداشتم و گفتم  
 

 «من هم گاهی»برایم کبریت کشید و گفت  
 

« نگیچه جعبه ی قش»به جعبه ی سیگار نگاه کردم. نقره بود و رویش گل ساقه بلندی کنده کاری شده بود. گفتم  

گاه کرد و سیگار ن ادای تکاندن سیگار توی دست درآورد و به پیشخدمت فهماند زیرسیگاری بیاورد. بعد به جعبه ی

 «داشتید از لباس می گفتید»گفتم « هدیه ست»لبخند زد. 
 

بند عید که تهران بودم، خیلی اتفاقی این کمر»دست کشید به جعبه ی نقره یی، انگار نوازش کند. پکی به سیگار زد.  

« نگ خال هاست، نه؟درست همر»صندلی را کمی عقب زد و کمربند را نشان داد. « را توی جنرال مد پیدا کردم

 کمربند درست همرنگ خال ها بود، با سگک طالیی خیلی بزرگ. 

 

خالصه آدم باید مواظب چیزهایی که دارد باشد. ساعت یازده »صندلی را جلو کشید، به ساعتش نگاه کرد و گفت  

 «شد. یازده و نیم قرار دکتر دارم. یک عالم چیز می خواستم بپرسم
 

و شروع کرد به خواندن: قوانین « همه را یادداشت کرده ام»زرد بزرگش و کاغذی درآورد. دست کرد توی کیف  

 ازدواج و طالق ارامنه، حق نگهداری فرزند بعد از طالق، حقوق زن در تاریخ ارمنستان، درصد باسوادی میان زنان. 

 

عضای انجمن کلیسا و مدرسه صحبت حرفش را قطع کردم و گفتم نمی توانم جواب های دقیق بدهم و بهتر است با ا 

کند. سر تکان داد و اسم چند نفر را یادداشت کرد. گفت می خواهد از زنان ارمنی دعوت کند در جلسه های 

ها  زن»گفت « مشکالت زن ها به همه ی زن ها مربوط می شود، مسلمان و ارمنی ندارد.»انجمنشان شرکت کنند. گفت 

سخنرانی  مثل« التشان را حل کنند. باید به هم یاد بدهند، باید از هم یاد بگیرندباید دست به دست هم بدهند و مشک

 اش حرف می زد.

 

توی خیابان داشتیم خداحافظی می « مهمان انجمن ما هستید»هرچه اصرار کردم نگذاشت حساب میز را بدهم.  

با تعجب « چرا؟»با تعجب که پرسیدم  گفت آمده بود و« آوریل؟ 34امده بودید مراسم »کردیم که یادم آمدم بپرسم 

 هیچ مثل سخنرانی اش حرف نمی زد.« چرا که نه؟ فاجعه فاجعه ست، مسلمان و ارمنی ندارد»گفت 
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 فصل سی ویکم

 

بعد از خنکی و تاریکی میلک بار, گرما و نور خیابان دلچسب بود. حس کردم حالم بهتر شده. حس کردم سبک ترم. 

س گذشتم. دم گیشه صف درازی بود. همه مرد, بیشتر عرب. این وقت صبح چرا سر کار نبودند؟ از جلو سینما رک

برنامه آینده ی سینما فیلم تام بند انگشتی بود. به عکس های فیلم نگاه کردم. تام بند انگشتی نشسته بود روی 

و که لیوانش بود آب می خورد. جلقرقره ای که صندلی اش بود, پشت فنجان دمرویی که میزش بود و با انگشتانه ای 

سینما مرد عربی روی گاری میگوی خشک می فروخت. دماغم را گرفتم و تند رد شدم. با خودم گفتم تا دوقلوها هم 

 مثل آرمن آستین سرخود نشده اند، بیایم فیم را ببینیم.

 

ازه نشد عوض کنم. از مغازه بیرون شلواری را که آرمن مدت ها بود نشان کرده بود خریدم با این شرط که اگر اند 

آمدم. دلم نمی خواست برگردم خانه. دلم می خواست راه بروم و فکر کنم یا شاید راه بروم و فکر نکنم. راه رفتم و 

فکر کردم مدام در خانه ماندن و معاشرت با آدم های محدود و کلنجار رفتن با مسایل تکراری کالفه ام کرده. باید 

 دل خودم. مثل خانم نوراللهی. کاری بکنم برای 

 

از جلو قنادی نگرو گذشتم و یاد مهمانی پنجشنبه شب افتادم. برگشتم رفتم تو. شیرینی خشک خریدم و آجیل.  

جعبه های آجیل و شیرینی و بسته ی شلوار به دست از قنادی بیرون آمدم و سینه به سینه ی امیل سیمونیان شدم که 

ی مورد خودم بود یا واقعاً هول شد؟ تا فکر کنم این وقت روز چرا سر کار نیست گفت از روبه رو می آمد. حس ب

راستش، حالم خوب نبود، یعنی حوصله ی کار کردن نداشتم، مرخصی استعالجی رد کردم. آمدم بازار دستکش »

 «باغبانی و بیلچه بخرم
 

چرا  «اهم می آیی؟ نمی دانم که دنبالش بگردماگر عجله نداری، همر»باز تا فکر کنم بازار که آن طرف است گفت  

 نفهمیدم کدام وُرِ ذهنم بود.« شاید چون به تو برخورد»اینقدر هول بود؟ انگار یکی گفت 

 

 «برای این جور چیزها به مغازه ی انجمن باغبانی سر بزنیم. بسته ها را از دستم گرفت و پرسید: کجاست؟»گفتم  
 

 «فلکه ی الفی»ه گفتم تاکسی گرفتیم و به رانند 
 

رو به روی مغازه ی انجمن باغبانی، دست فروشی کنار پیاده رو زیتون و خیارشور می فروخت با برگ مو. فکر کردم  

برای پنجشنبه شب زیتون و خیارشور بخرم. خریدم. امیل با بیلچه و دستکش و چند بسته تخم گل از مغازه بیرون 

عاشق دلمه ام. خدا می داند چند وقت ست »به بساط دست فروش نگاه کرد.  بعد« تخم گل نخودی خریدم»آمد. 

 برگ مو خریدیم.« نخورده ام

 

 «چه جالب، من هم همین طور»سوار اتوبوس خط بوارده شدیم. تمام راه حرف زدیم و نمی دانم چند بار گفتیم  
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 «با هیچ کس این همه حرف برای گفتن ندارم باور کن تعارف نمی کنم.»دم در خانه بسته ها را داد دستم وگفت  
 

 

 

 «بچه ها را می بری فیش اُند چیپس بخورند؟»درست کردن مایه ی دلمه که تمام شد شب شده بود. به آرتوش گفتم  

دوقلوها از خوشی جستند هوا و آرتوش البد فکر کرد برای آشتی پا پیش گذاشته ام. مایه ی دلمه را گذاشتم توی 

 گفتم برای پنجشنبه شب کلی کار دارم. بستن در یخچال را طول دادم که نگاهم به نگاه هیچ کدام نیفتد. یخچال و

 

دوقلوها دست روی دهان که رنگ قرمز کول اید را روی لب هایشان نبینم از در زدند بیرون. پشت سرشان گفتم  

ید، دیر هم برگشت»انه را که می بستم گفتم دست از روی دهان برداشتند و خندیدند. در خ« چه ماتیک خوش رنگی»

 از وسط راه باریکه چهار نفری با تعجب نگاهم کردند.« برگشتید

 

چکار می کند؟ شاید با مادرش »روشن بود. فکر کردم  4رو به روی پنجره ی اتاق نشیمن ایستادم. چراغ نشیمن جی  

 ...«حرف می زند یا کتاب می خواند. شاید هم 

 

 تند کشیدم و رفتم آشپزخانه. سبد برگ مو را گذاشتم روی میز و مایه ی دلمه را از یخچال بیرون آوردم. پرده را 

 

 تا اولین دلمه را پیچیدم و گذاشتم توی دیگ، دو وّرِ ذهنم کشمکش را شروع کردند. 

 

 «خیلی احمقی» 
 

 «دارد؟چرا؟ کجای این که دو نفر عالقه های مشترک داشته باشند اشکال » 
 

 ...«هیچ اشکالی ندارد، ولی » 

 

 «حاال چون یکی زن است و یکی مرد نباید با هم حرف بزنند؟» 
 

 «فقط حرف بزنند؟» 
 

 «البته که فقط حرف بزنند» 
 

 ... 

 

 «تنها کسی ست که حرفم را می فهمد» 
 

 ... 

 

 «بس که تنهایی با خودم حرف زدم دیوانه شدم» 
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 ... 

 

 «بس که هر کاری را به خاطر دیگران کردم خسته شدم» 
 

 ... 

 

این هم جوابم. بچه ام فکر می کند غرغرو و ایرادگیرم. شوهرم حاضر نیست یک کلمه با هم حرف بزنیم. مادر و » 

همین االن  مثلخواهرم فقط مسخره ام می کنند و نینا که مثالً با هم دوستیم فقط بلدست کار بکشند. مثل همین االن. 

 «که باید برای آدم هایی که هیچ حوصله شان را ندارم غذا درست کنم
 

 «حوصله ی هیچ کدام را نداری؟» 
 

 ... 

 

 «چرا داری دلمه درست می کنی؟» 
 

 ... 

 

 «برای کی داری درست می کنی؟» 
 

 ... 

 

 «خیلی احمقی» 
 

 دم به گل نخودی های روی هره.آخرین دلمه را گذاشتم توی دیگ و خیره ش 

 

 

 

 فصل سی ودوم

 

 پنجشنبه شب مهمان ها در زود آمدن با هم مسابقه گذاشتند.

 

دوقلوها و سوفی روی تاب حیاط نشسته بودند. هر بار تاب باال می رفت، سه نفری با جیغ و خنده دست دراز می  

سبز را بگیرند. بید کنار تاب وهر بید دیگری همیشه  کردند طرف درخت بید و سعی می کردند شاخه های نازک و

شعر پاروانای هوانِس تومانیان را یادم می آورد که بچگی بس که خوانده بودم کمابیش حفظ بودم. رو به پنجره و 

 بید، خیار و گوجه فرنگی خرد کردم و بلند بلند قسمیت را که خیلی دوست داشتم خواندم:
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 سنج ها نواختند 

 

 شاهزاده خانم زیبا و پادشاه سپیدمو نمایان شدند. 

 

 دختر چون هالل ظریف ماه، پدر چون ابری سنگین. 

 

 ابر و ماه سر بر شانه ی یکدیگر ... 

 

 

 

 با صدای نفس و خش خش لباس سربرگرداندم. دوقلوها و سوفی دم در آشپزخانه ایستاده بودند.  

 

 «الهچه شعر قشنگی، خ»صوفی گفت  
 

 «از اول بخوان»آرمینه گفت  
 

 «بخوان»آرسینه گفت  
 

 «از اول که حفظ نیستم»خندیم.  
 

 «خب، پس قصه اش را تعریف کن»آرمینه گفت  
 

 «تعریف کن»آرسینه گفت  
 

 «صد دفعه از روی کتاب برایتان خوانده ام»پوست های خیار را ریختم توی سطل زباله.  
 

یدند دوتایی از سوفی پرس« حتماً قصه اش را بلد نیست»آرمینه گفت « خب، برای سوفی تعریف کن» آرسینه گفت 

 سوفی سر تکان داد که بلد نیست.« بلدی؟»

 

روغن زیتون و آب لیمو را گذاشتم روی میز، شروع کردم به درست کردن سس ساالد و قصه را تعریف کردم:  

کرد که دختر زیبایی داشت. دختر که بزرگ شد و قرار شد عروسی کند، از باالی کوهی بلند پادشاهی زندگی می »

چهار طرف دنیا شاهزاده های زیادی آمدند خواستگاری دختر. پادشاه سیبی طالیی داد به دختر و گفت هر کدام از 

 «شاهزاده ها را که به شوهری انتخاب کردی سیب را به طرفش بینداز
 

ست زیر چانه منتظر بقیه ی قصه نگاهم کردند. برای اولین بار فکر کردم چه بامزه که دخترها دور میز نشستند و د 

شاهزاده »دختر شوهر انتخاب می کند و نه برعکس. دستم را که از روغن زیتون چرب شده بود کشیدم به پیشبند. 

 «اهِ آسمانها گفتند هرچه دختر پادشاه بخواهد برایش می آروند. طال و جواهر و حتی ستاره ها و م
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خوش به حال دختر پادشاه. من اگر بودم ماه را می خواستم و همه ی جواهرها و همه ی شکالت های »سوفی گفت  

 «هیس»دوقلوها با هم گفتند « دنیا
 

دختر پادشاه گفت طال و جواهر و ماه و ستاره ی آسمان به چه دردم می خورد؟ من از شریک »سس ساالد را هم زدم  

 «م فقط یک چیز می خواهم: آتش عشق حقیقیزندگی ا
 

 دوقلوها به سوفی نگاه کردند که با دهان باز به من نگاه می کردند. 

 

خواستگارها تا کلمه ی آتش را شنیدند با این خیال که شاهزاده خانم آتش راست »نمک و فلفل زدم به سس.  

 «زنان رفتند دنبال آتش و شاهزاده خانم منتظر ماند راستکی می خواهد منتظر شنیدن بقیه ی حرفش نشدند و تاخت
 

و شاهزاده خانم سال ها و سال ها منتظر ماند و »زدم روی دست آرمینه که داشت از ظرف ساالد کاهو برمی داشت.  

منتظر ماند تا سر آخر از غم و غصه سرش را زیر انداخت و آنقدر گریه کرد که از اشک هایش برکه ای درست شد 

 «صر پادشاه رفت زیر آبو ق
 

هر درخت بیدی که می بینید همان »هر سه با سرهای کج نگاهم می کردند. ظرف ساالد را گذاشتم روی پیشخوان.  

دختر پادشاه ست که هنوز که هوز سر به زیر گریه می کند و شاهزاده ها همان شب پره ها که هنوز که هنوز شب ها 

 «اهزاده خانم آتش ببرنددور چراغ ها می چرخند تا برای ش
 

 گنجشکی به توری پنجره خورد، جیکی کرد و پرید. 

 

 «طفلک درخت بید»آرمینه گفت  
 

 «طفلک شب پره ها»آرسینه گفت  
 

 سوفی هنوز با دهان باز نگاهم می کرد. 

 

 

 

 فصل سی وسوم

 

های ریمل زده تند تند باز می کرد و می بست.  آلیس کنار یوپ نشسته بود. ریز ریز می خندید و پلک ها را با مژه

عین راپونزل وقت هایی که بچه ها کج و راست می کردند. مادر از صندلی رو به رو، انگار مسابقه ی پینگ پنگ تماشا 

کند، نگاهش بین آلیس و یوپ در رفت و آمد بود. آرتوش و امیل شطرنج بازی می کردند. امیلی کنار پدرش 

وها جفت هم و دست ها زیر چانه به فرش نگاه می کرد. آرمن با شالر جدید باالی سر آرتوش نشستهب ود. زان

ایستاده بود. آن طرف اتاق ویولت آلبوم عکس های عروسی من و آرتوش را ورق می زد. خودش با اصرار خواسته 
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ر وتایی با هم حرف می زدند و هبود آلبوم را ببیند. گارنیک و نینا گاهی با آلیس و یوپ و گاهی با مادر و بیشتر د

 چند دقیقه یکبار بهانه ای برای خندیدن پیدا یم کردند.

 

چرا یکی از عکس های عروسی را قاب نمی کنی بزنی به دیوار؟ داشتم دنبال جواب می گشتم که »ویولت پرسید  

 «وای! گل کفشم نیست»امیلی دو دستش را گذاشت روی گونه ها. 
 

 امیلی نگاه کردیم. یک لنگه از کفش های یشمی گل سفیدی داشت و لنگه ی دیگر نداشت.همه به کفش های  

 

 «حتما افتاده همین جاها. بگردیم پیدا می کنیم»آرمن جلو آمد.  
 

 امیلی به پدرش نگاه کرد و سر کج کرد. 

 

 «برو بگرد، شاید پیدا شد»امیل لبخند زد.  
 

ت کشید به دامنش که سیاه بود و تنگ و همراه آرمن از اتاق بیرون رفت. ویولت امیلی یواش از جا بلند شد، دس 

را  ویولت آلبوم« کیش! امشب اصالً حاست نیست»آلبوم به دست آمد نشست جای امیلی. آرتوش به امیل گفت: 

 بست.

 

بودم  گل داشت. مطمئنبه بهانه ی آرودن نوشیدنی رفتم آشپزخانه. مطمئن بودم وقتی که امیلی آمد جفت کفش ها  

من کفش بچگانه خریده بودم یا « عین کفش هایی که چند هفته پیش خریدم»چون تا کفش ها را دیدم فکر کردم 

 دخترک کفش زنانه؟

 

بین آشپزخانه و اتاق نشیمن می رفتم و می آمدم. این مهمانی اجباری کی تمام می شد؟ با خودم گفتم همه که رفتند  

شستم و جمع و جور کردم توی راحتی سبز لم می دهم و قصه ی ساردو را می خوانم تا بفهمم و ظرف ها را که 

باالخره مرد قصه چه می کند؟ یاد صبح افتادم که رفته بودم دوباره از خانم سیمونیان دعوت کنم شب بیاید. این بار 

 کسی مجبورم نکرده بود. خودم خواسته بودم.

 

م مریض است. رنگش پریده بود و زیر چشم ها گود افتاده بود. لباس بلند و گشادِ سفید در را که باز کردم فکر کرد 

ی را تا حرف مهمان« دیشب بد خوابیدم»پوشیده بود. رفتیم به اتاق نشیمن و در جوابم که حالش را پرسیدم گفت 

نبود. می خواستم حرف  ی محکمی گفت که جرات نکردم اصرار کنم. مهمانی زیاد مسأله ام« نه»پیش کشیدم چنان 

بزند. از مرد چشم سبز، از امیل، از زن امیل. مثل فیلمی که برنامه آینده اش را دیده باشی و بخواهی همه اش را 

ببینی. اما همسایه ام انگار اصال حوصله ی حرف زدن نداشت. آنقدر ساکت به قالیچه ی کف اتاق خیره شد که 

د بمانم. رفتارش سرد بود. انگار نه انگار همان زنی است که چند شب پیش ایستادم و خداحافظی کردم. اصرار نکر

 خصوصی ترین اتفاق های زندگی اش را برایم تعریف کرده.
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غذاهایی را که برای شام پخته بودم گذاشتم روی اجاق گرم شوند. پلو خورش فسنجان، دلمه ی برگ مو و ایگرا،  

با این فکر که شاید خانم سیمونیان بیاید، بیشتر از همیشه تندش کرده  پیش غذایی که خودم خیلی دوست داشتم و

 «به زحمت افتادی»بودم. داشتم سبزی خوردن و ترشی از یخچال بیرون می آوردم که امیل گفت 
 

ورِ  «به تو که خوش می گذرد»بعد از دهانم پرید « چه زحمتی؟»برگشتم. کنار میز آشپزخانه ایستاده بود. گفتم  

 «یعنی به همه خوش می گذرد»فوری گفتم « افتضاح کردی»رادگیر سرم داد زد ای
 

یم. کالریس. باید حرف بزن»ظرف ترشی و سبد سبزی را از دستم گرفت گذاشت توی سینی، کنار کاسه ی ساالد.  

 زنجیر گردنش افتاده بود روی پیراهنش. قلبم تند می زد.« کی فرصت داری؟

 

صدایم درنمی آمد. نینا « اره»با سر اشاره کردم که « چکار کنم؟ اینها را ببرم بچینم روی میز؟ من»نینا سر رسید.  

 سینی به دست از آشپزخانه بیرون رفت.

 

شروع کردم به کشیدن پلو و مثل برق از ذهنم گذشت که دوشنبه بچه ها دیر از مدرسه « دوشنبه عصر؟»امیل گفت  

سال است و آرتوش از صبح می رود خرمشهر و شب برمی گردد و آلیس نوبت برمی گردند چون تمرین جشن آخر 

 «آره»عصر و شب کار می کند و مادر مهمان است. سر تکان دادم که 
 

 «ببخشید»نینا از اتاق نشیمن امیل را صدا زد و امیل وقت بیرون رفتن سینه به سینه ی مادر شد و گفت  
 

حاال به هر جفتمان بگو خر. بیخودی نگران شده »کنار میز و بغل گوشم گفت مادر جواب نداد. خودش را رساند  

بودیم. نمی دانی چقدر از آلیس پذیرایی می کند. حتما قسمت بوده. حاال ارمنی نیست که نیست. چرا نصف پلو را 

 «ریختی روی میز؟
 

ها و سوفی خواستند روی تاب شام بخورند. نیامدند سر میز. دوقلو« بچه ها شام»امیلی و آرمن تا سه بار صدا نکردم  

چی؟ »نینا گفت « خاله، اجازه بده پیش شاهزاده خانم شام بخوریم»تا آمدم بگویم نه سوفی دست انداخت دور کمرم. 

نینا پرید وسط حرف سوفی و به من ...« درخت بید همان دختر پادشاه ست که »سوفی گفت « چیه شاهزاده خانمی؟

دلمه »گارنیک به به کنان پلو کشید و ویولت به امیل گفت « ها غذا می کشم. تو لطفا بنشینمن برای بچه »گفت 

 «دوست داری؟
 

به میز شام نگاه کردم که کم و کسری نداشته باشد و فکر کردم از کی به هم می گویند تو؟ رفتم درجه ی کولر را  

 «گوشت خورش کم گذاشتی. پلو بیشتر بکش»ت زیاد کردم. مادر به آلیس که داشت برای یوپ غذا می کشید گف
 

برای من بشقاب نبود. وقت میز چیدن برای مهمان ها همیشه یادم می رفت خودم را بشمرم. راه افتادم طرف  

کسی منتظر تعارفم نبود. همه مشغول خوردن بودند. غیر از امیل و « شما شروغ کنید، من آمدم»آشپزخانه و گفتم 

نشسته بودند و حرف می زدند. چشمم افتاد به نینا که به آن دو اشاره کرد و چشمک زد. داشتم ویولت که کنار هم 

 از اتاق بیرون می رفتم که دیدم امیلی با لب های به هم چسبیده زل زده به ویولت. چشمک نینا را دیه بود؟
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استم برگردم سرِ میز؟ چرا شب تمام وسط آشپزخانه ایستادم. چرا قلبم تند می زد؟ چرا گرسنه نبودم؟ چرا نمی خو 

نمی شد؟ شروع کردم به شستن بشقاب های آجیل و لیوان های نوشیدنی. امیل چه حرفی با من داشت؟ االن با 

ویولت از چی حرف می زد؟ چرا کالفه بودم؟ کولرها چرا خنک نمی کردند؟ صدای فریاد را که شنیدم، از آشپزخانه 

 بیرون دویدم.

 

اده بود و به لباس سفیدش نگاه می کرد. روی دامن لک بزرگ سبزرنگی بود. امیلی با دو دست دهانش ویولت ایست 

 کاسه ی ترشی دمر شده بود روی زمین.« ببخشید، از دستم افتاد، ببخشید»را پوشانده بود و پشت هم می گفت 

 

به نینا که کلینکش می کشید به  و نمکدان را داد دست آرتوش که بدهد« زود روی لک نمک بپاشید»مادر گفت  

گازا »پ گفت یو« قضا بال بود»آلیس گفت « مهم نیست، بابا. لک ترشی آب بزنی رفته»لباس ویولت. گارنیک گفت 

 «تو که ترشی دوست نداری، چرا کاسه را برداشتی؟»و آلیس شروع کرد به توضیح دادن. امیل به امیلی گفت « چی؟

به امیلی  «دستش خورد. از قصد که نکرد»پرسید. امیلی بغش کرده بود. نینا گفت سرزنش نمی کرد، فقط داشت می 

 نگاه کردم. دستش خورد و از قصد نکرد؟

 

با ویولت رفتم دستشویی و دستمال تمیزی آوردم لک را پاک کند. دستمال را از دستم قاپید، تند و تند کشید به  

 «لباس نازنینم. از لندن سوغات آورده بودند. چقدر دوستش داشتمبچه ی احمق. گند زد به »لباس و زیر لب غرید 

بعد دستمال را پرت کرد زمین، توی آینه دستشویی موهایش را مرتب کرد و انگار نه انگار من آنجا باشم، با غیظ 

 «دختره ی بدجنس. صبر کن. درسی بگیری که حفظ کنی»گفت 
 

ویولت ننشست، ننشست. بعد به امیلی که کنارش ایستاده بود گفت برگشتیم سر میز. امیل از جا بلند شد و تا  

 «خیلی ببخشید که لباس قشنگتان را لک کردم»امیلی با صدای بلند گفت « معذرت بخواه»
 

 ویولت لبخند زد و دست گذاشت روی گونه ی امیلی. 

 

ی خودش را عقب کشید و از اتاق امیل« اصال مهم نیست، عزیزم. راستش، خیلی هم از این لباس خوشم نمی آمد»

د به بشقاب امیل نگاه کردم. ساالد کشیده بو« چه دستپخت محشری»بیرون رفت. ویولت به من نگاه کرد و لبخند زد. 

 و کمی ایکرا. خم شدم دیس دلمه را بردارم تعارفش کنم که سوفی و دوقلوها جیغ و دادکنان دویدند تو.

 

 «د الک پشت پرید رو تابیک قورباغه ق»آرمینه داد زد  
 

 «یک قورباغه قد الک پشت»آرسینه گفت  
 

 و از خنده ریسه رفت.« به شب پره ها حسودیش شد، خاله»سوفی رو به من گفت  

 

سوفی شروع کرد به تعریف کردن قصه ی پاروانا. نینا بشقاب غذا را از دست سوفی گرفت و گفت « چی؟»نینا گفت  

تو که هیچ وقت قصه تعریف نمی کنی. خاله کالریس تعریف کرد. »سوفی گفت « وقت قصه نیست خب. بدو برو. حاال»
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ورباغه و ببینید ق»موهای سوفی را از پیشانی پس زدم و با دوقلوها فرستادمش بیرون. « خیلی هم قصه ی قشنگی بود

 «شاهزاده خانم چکار می کنند
 

 «؟ماجرای بگوف و شمخال را شنیدید»گارنیک گفت  
 

 «کی؟ چمخال؟»نینا گفت  
 

 «چمخال نه، شمخال. رییس روابط عمومی شرکت»گارنیک گفت  
 

 «ایکرا عالی شده»غش غش خندید و رو کرد به من « آهان، پس چمخال»نینا گفت  
 

 «زیادی تند شده. بادمجانش هم بیشتر کبابی می شد بهتر بود»مادر گفت  
 

 «خبر داشتی شمخال ولیعهد داغستان بوده؟تو »گارنیک به آرتوش گفت  
 

 به بشقاب امیل نگاه کردم. هنوز دلمه برنداشته بود.« چیزهایی شنیده بودم»آرتوش دلمه برداشت.  

 

خورش می کشی؟ از فسنجان کالریس هر چی بخوری کم خوردی. فکرش را »گارنیک بشقاب را گرفت طرف نینا.  

 «اال شده مهماندار سفیر شوریبکنید. پسر شاه سابق داغستان ح
 

 «داغستان اصال کجا هست؟ خانم وسکانیان، برایتان پپسی بریزم یا کانادا؟»نینا گفت  
 

و شرح مفصلی داد درباره ی داغستان یا به قول خودش « اجازه هست بنده تعریف کنم؟»یوپ سرفه ای کرد و گفت  

ت و کشوری است کوهستانی و اسمش به همین دلیل داغستان داگستان که در همسایگی دریای خزر و گرجستان اس

است چون داغ به ترکی یعنی کوه و تا قبل از انقالب روسیه پادشاه داشته و بعد از سر کار آمدن کمونیست ها جزو 

جمهوری های شوری شده و پادشاه به اروپا فرار رده و حاال پسر همان پادشاه رییس روابط عمومی شرکت نفت شده 

 آبادان. در

 

براوا ! چه »چند لحظه همه بی حرکت و ساکت به یوپ خیره شدیم تا آلیس شروع کرد به دست زدن و گفت  

گارنیک چرخید طرف من و نینا و یواش « به تاریخ و جغرافی بسیار عالقه مند هستم»یوپ سرخ شد. « اطالعات کاملی

 «باز شوخیِ لوسی کردی؟»نینا تشر زد و پقی خندید. « غلط نکنم باید جاسوسی چیزی باشد»گفت 
 

خالصه ... از قرار وقت بازدید بگوف از پاالیشگاه، شمخال با عده ای از رییس روسا می روند »گارنیک بلند گفت  

 پاشد ایستاد و قاشق چنگال به دست« استقبال. ولیعهد سابق و سفیر شوروی اول خوب همدیگر را برانداز می کنند

با قاشق چنگال ادای شمشیربازی « دوروبری ها می ترسند مبادا دعوا راه بیفتد»ه کردن درآورد. ادای چپ چپ نگا

بعد که کمونیست دوآتشه و رویالیست دماغ سوخته دست می دهند و به روسی البد چاق سالمتی می کنند، »درآورد. 

را  و بشقاب پلوخورش« لنکسترآهای بپا! قاشق رفت توی چشمم آقای برت »نینا گفت « همه نفس راحت می کشند
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چند بار شمخال را دیدم. چه مرد شوخ و خوش »گرفت طرف گارنیک. گارنیک نشست و خنده اش که تمام شد گفت 

ی شده. عجب دنیای»ساالد کشید و گفت « اخالقی. خیلی هم باسواد. پنج شش زبان حرف می زند. به به از این فسنجان

 «از روی نقشه پاک می کنندپاک کن برداشته اند و کشورها را 
 

 «وقتش نشده فالنستان و بهمانستان را پاک کنیم و بنویسم برابری؟»آرتوش گفت  
 

 «و همه روسی حرف بزنیم و ماکسیم گورکی بخوانیم»گارنیک دست دراز کرد طرف سبد سبزی خوردن.  
 

فقط آلیس و مادر بودند که برای یوپ طرز و چند لحظه همه ساکت شدند. « شروع نکنید»نینا و من با هم گفتیم  

درست کردن فسنجان را توضیح می دادند. ایمل چیزی دم گوش ویولت گفت و دوتایی ریز ریز خندیدند. نینا به 

 «بامزه»گارنیک نشگونی از لپ نینا گرفت و گفت « پس که چمخال، ها؟»گارنیک گفت 
 

لت باز پچ پچ می کردند. تا فکر کنم از چی حرف می زنند، یوپ برای آلیس چیزی تعریف می کرد و امل و ویو 

گوش »یوپ سرخ شد و سر تکان داد. آلیس رو کرد به ما « بگو، بگو»بعد به یوپ گفت « گوش کنید»آلیس گفت 

 یوپ باز سرخ« تو اینها را از کجا بلد شدی؟»بعد چرخید طرف یوپ. « کنید. کی می داند بریم و بوارده یعنی چی؟

ها؟ کسی نمی داند؟ بِرِیم اسم یک جور خرماست. قبل از اینکه انگلیسی ها زمین های »لیس رو به ما گفت شد و ا

به به از این دلمه. خرما هم البته »گارنیک گفت « آبادان را بخرند، تمام محله ی بِرِیم نخلستان این جور خرما بوده

به حرف های خواهرم گوش می کرد. آلیس قاشق جزو معدود دفعاتی بود که آرتوش با دقت « خیلی خوشمزه ست

حاال بقیه اش را گوش کنید. اگر گفتید اسم بوارده از کجا آمده؟ »چنگال را گذاشت توی بشقاب و باالتنه را جلو داد. 

نمی دانید؟ تمام این زمین ها مال مرد عربی بوده که دختر خیلی خیلی خوشگلی داشته به اسم وَرده. ورده به عربی 

بو "مرد عرب را صدا کردند »یوپ سر تکان داد و آلیس ادامه داد « درست گفتم؟»چرخید طرف یوپ. « گل یعنی

. انگلیسی ها که زمین ها را می خرند، اسم صاحب زمین را می گذارند روی محله. کم کم "پدر ورده"یعنی  "ورده

 «بوارده ی جنوبی»را به چپ کج کرد،  سرش« بوارده ی شمالی»سرش را به راست کج کرد « بوروده می شود بوارده
 

و با سقلمه ی نینا ساکت شد. آلیس به ...« گفتم جاسوسی چیزی »گارنیک زیر لب گفت « چه جالب»آرتوش گفت  

و یوپ باز سرخ شد و خندید. مادر سبد سبزی را به همه تعارف کرد. فکر « چه اطالعاتی. زنده باد!»یوپ نگاه کرد. 

جزو معدود مردهای عرب است که به جای پسر به اسم  "ورده"واقعیت داشته باشد، پدر  کدم اگر قصه ی یوپ

آرتوش گفت « افسانه شاید هست، البته»دخترش معروف شده. یوپ و آرتوش با هم حرف می زدند. یوپ گفت 

 «واقعیت یا افسانه، جالب بود»
 

دلمه فوق العاده بود. »وردنم نشد که امیل گفت میز شام راجمع می کردم و فکر می کردم هیچ کس متوجه شام نخ 

شما بفرمایید، جمع کردن میز کار »و شروع کرد به کمک کردن. مادر سر رسید. « هرچند که خودت لب به غذا نزدی

اَی از مردهای خاله خانباجی »امیل رفت طرف نینا که داشت صدایش می ک رد و مادر زیر لب غر زد « مردها نیست

 ...«ی سر شام یوپ به آلیس چی گفت؟ گفت متنفرم. شنید
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م هم نشنیدم و نمی خواه»بشقاب های کثیف را دسته کردم و برداشتم. راه افتادم طرف آشپزخانه و توی دلم گفتم  

 «بشنوم. ولم کنید
 

خالی  ایادت باشد فسنجان ر»و مادر گفت « مرسی»ویولت فقط گفت « گمانم جور شد»وقت رفتن نینا دم گوشم گفت  

 خداحافظی و تشکر یوپ پنج دقیقه طول کشید. در خانه را پشت سر همه بستم.« کنی توی ظرف چینی

 

 و« دخترها قصه می خواهند»ظرف ها را می شستم که آرتوش به آشپزخانه آمد، تکیه داد به ظرفشویی و گفت  

« ام خسته»نگاهش نکردم. « چرا؟»اهم کرد نگ« حوصله ی قصه گفتن ندارم»خندید. از اول شب مدام می خندید. گفتم 

 «چرا ریشت را نمی زنی؟»شروع کرد به ور رفتن با ریش بزی. سر چرخاندم و چند لظحه نگاهش کردم. بعد گفتم 
 

 

 

 فصل سی وچهارم

 

هیچ کدام را در خانه ی خیلی بزرگی بودم، با راهروها و اتاق های تو در تو. آدم های زیادی می آمدند و می رفتند که 

نمی شناختم. دست دوقلوها را گرفته بودم و می خواستم از خانه بیرون بروم و راه خروج را پیدا نمی کردم. کشیش 

قدبلندی جلو آمد و گفت تا جواب معما را پیدا نکنم اجازه ی خروج ندارم. بعد دست دوقلوها را گرفت و کشید و با 

 خودش برد. دنبال کشیش و دوقلوها دویدم.

 

در حیاط خیلی بزرگی بودم، دور تا دور اتاق. وسط حیاط حوض گرد بی آبی بود. گریه می کردم و دوقلوها را صدا  

می کردم که زن جوانی بچه به بغل از در حیاط تو آمد. دامن بلند قرمزی پوشیده بود که به زمین می کشید. دوقلوها 

می خندید و دور حوض می رقصید و بچه را باال پایین می را صدا می کردم و گریه می کردم و زن دامن قرمز 

 انداخت.

 

از خواب پریدم. قلبم تند می زد و خیس عرق بودم. آرتوش خواب بود. مالفه را پس زدم. ژاکت نازکی روی لباس  

نچه غ خواب پوشیدم، دمپایی پا کردم و رفتم حیاط. هوا گرگ و میش بود. بوی گل شبدر می آمد و بوته ی گل سرخ

 های تازه داده بود.

 

 راه باریکه را تا در فلزی چند بار رفتم و آمدم و به خوابی که دیده بودم فکر کردم. 

 

نشستم روی تاب که از شرجی و رطوبت خیس بود. شاخه های بید به پشتی تاب نمی رسید. خانه ی توی خواب آشنا  

د. فقط حیاط و حوض گِرد را در بیداری دیده بودم. خیسی تاب نبود. کشیش را نمی شناختم و معما یادم نمانده بو

 اذیتم می کرد.

 

بلند شدم راه افتادم طرف حیاط پشتی. نزدیک شیر آب دوقلوها چاله کنده بودند. یکی از بازی هایشان این بود که  

ی آش درست م»بگویند  چاله را پر از آب بکنند، توی چاله سنگ و علف و خاک بریزند، با تکه چوبی هم بزنند و

 «کنیم
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ولی در ده یازده سالگی راه به نظرم طوالنی تر آمده « از اصفهان تا نماگرد دو ساعت بیشتر راه نیست»مادر گفته بود  

 بود.

 

 «پس کی می رسیم؟»آلیس تمام راه غر زده بود.  
 

 که مادر با روغن حیوانی می پخت. پدر عاشق غذاهایی بود« می رویم نماگرد روغن بخریم»مادر گفته بود  

 

دست در دست پدر از کوچه های باریک ده می گذشتم و به بچه های الغر و کثیف نگاه می کردم که چسبیده به  

 دیوارهای کاهگلی یا از پشت پنجره های کج و کوله زل زده بودند به مسافرهای شهری.

 

ولی حواس من به گرما و گرد و خاک نبود. به زن های ده نگاه می « خفه شدم از گرد و خاک»آلیس یکبند غر می زد  

کردم که لباس های محلی به تن داشتند و جوان تر ها با دنباله ی روسری های رنگارنگ دهان ها را پوشانده بودند. 

 های جواناز مادر که پرسیدم چرا، بی حوصله از گرما و خاکی که باد گرم مدام به سر و صورتمان می زد گفت دختر

نباید جلو پدر و مادر یا پدرشوهر و مادرشوهر حرف بزنند. روسری های زرد و قرمز و سبز تنها رنگ هایی بود که 

 توی ده می دیدم. بقیه هر چه بود رنگ خاک بود.

 

وسط حیاط حوض گرد بی آبی بود و دور تا دور « برگردیم»وادر حیاطی شدیم. آلیس دست مادر را می کشید که  

تاق هایی با درهای چوبی و کتیبه های شیشه یی خاک گرفته. گوشه ی حیاط چند زن جوان دور تنوری نشسته بودند ا

و نان می پختند. زن پیری مدام از کارشان ایراد می گرفت و غر می زد. پدر با صاحبخانه حرف می زد که چشم های 

زند. ساکت به دور و بر نگاه می کردم و حس می ردم  وغ زده داشت و خیلی چاق تر از پدر بود. آلیس یکبند نق می

 االن است بزنم زیر گریه.

 

از در باز خانه زن جوانی تو آمد. قد بلند و خیلی الغر. پابرهنه بود و موهای بلند و آشفته اش پر بود از علف خشک.  

تایی خیره شدیم به زن که حاال سگی الغر و گر همراهش بود. زن تا ما را دید زد زیر خنده. آلیس ساکت شد و دو

آواز می خواند و دور حوض بی آب می رقصید. سگ نشسته بود دم در حیاط و زوزه می کشید. چند دقیقه فقط صدای 

آواز زن بود و هوی باد و زوزه های سگ. بعد مرد صاحبخانه خم شد تکه چوبی از زمین برداشت، رو به زن تکان داد 

 نترسید. دیوانه»زن های جوان زیر دهان بندها خندیدند و زن پیر به ما گفت « ن، حیا کنبرو، برو بیرو»و فریاد زد 

زن « حیا کن»بعد سنگ ریزه ای از بغل تنور برداشت، پرت کرد طرف زن دیوانه و فریاد زد « ست، اما بی آزار

اه سگ از در حیاط بیرون صورت را با دو دست پوشاند و زد زیر گریه، بعد دوباره زد زیر آواز و رقص کنان همر

 رفت.

 

وقت برگشتن به اصفهان، مادر تعریف کرد که اهالی جلفا دیوانه ها را می برند نماگرد. خانواده هایی هستند که  

گرد و »ماهانه پولی می گیرند و از دیوانه نگهداری می کنند. تا اصفهان یکبند گریه کردم و آلیس چند بار پرسید 

 «ا هم که خنک شده، پس چرا گریه می کنی؟خاک که تمام شد، هو
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چند بار درخت کنار و کرت سبزی خوردن را دور زدم. خم شدم علف های هرز را از الی سبزی ها کندم. زیر  

درخت کنار سه چهار تا کُنار خشکیده افتاده بود. رنگشان به سیاهی می زد. کنارهای خشک و سیاه را برداشتم. بعد 

 تکیه دادم به درخت و کنارها را دست به دست کردم.نشستم روی زمین، 

 

سر بلند کردم و به شاخه های کنار نگاه کردم. یوما گفته بود یا جایی خوانده بودم که درخت کنار همان درخت سدر  

است که از برگشت سدر سرشوی درست می کنند؟ فکر کردم چند تا درخت داریم که اسم میوه اش با اسم درخت 

ت؟ سدر، میوه اش کنار و نخل، میوه اش خرماست. درخت دیگری که هم اسم میوه اش نباشد یادم نیامد. یکی نیس

فکر کردم چه جالب که هر دو درخت را در آبادان داریم. از جا بلند شدم. کنارهای خشک و سیاه را انداختم الی 

تلفن یادداشتی گذاشتم واز خانه بیرون سبزی ها و برگشتم به اتاق خواب. بی سر و صدا لباس پوشیدم. روی میز 

 آمدم.

 

 

 

 فصل سی وپنجم

 

 کلیسا تاریک بود و بوی کُندر می داد.

 

پولی دادم به زن سرایدار که در را باز کرده بود و حاال داشت از مریضی بچه اش می گفت. گفتم الزم نیست چراغ ها  

 ا پشت سرش بستم.را روشن کند و کُندر هم الزم ندارم و در کلیسا ر

 

از روی میز نزدیک در روسری برداشتم و سر کردم. صلیب کشیدم. از روی قالی عنابی گذشتم و رفتم تا محراب.  

روی یکی از دو نیمکت ردیف جلو نشستم و نمی دانم چه مدت خیره شدم به تصویر کودکی مسیح در آغوش مادر، 

 رنگی، نور صبح تابید و کلیسا کمی روشن شد. تا از پنجره ی کنار محراب و از پشت شیشه های

 

به شمعدان های محراب نگاه کردم و به گلدان های بزرگ نقره با گل های پالستیکی. به جام شراب مقدس و به  

 حمایل زردوزی کشیش کنار جام. همه ی اینها را بارها دیده بودم و با این حال انگار بار اول بود می دیدم.

 

هر بار این نقاشی را می بینم یاد بچگی های تیگران »شبیه بچگی های آرمن بود. یاد حرف نینا افتادم.  نقاشی مسیح 

 فکر کردم مسیح شبیه بجگی دوقلوها هم هست. فکر کردم شاید مسیح شبیه بچگی همه ی بچه هاست.« می افتم

 

ای پدر ما که در آسمانی. نام تو مقدس » نفس بلندی کشیدم. زانو زدم. صلیب کشیدم، چشم ها را بستم و خواندم: 

ملکوت تو بباید. اراده ی تو چنان که در آسمان است بر زمین نیز کرده »اولین بار کی این دعا را خوانده بوم؟ « باد

نان کفاف ما را امروز به ما بده. و قرض های ما را ببخش چنان که ما نیز قرض داران خود را »آخرین بار کی؟ « شود

دعا را تمام کردم. « و ما را در آزمایش میار بلکه از شریر ما را رهایی ده»انگار بار اول بود می خواندم. « یممی بخش

صلیب کشیدم و دوباره خیره شدم به « آمین»چشم باز کردم. « زیرا ملکوت و قوت و جالل تا ابداالباد از آن توست»

 یح پیچیده در پارچه ای زرد در آغوش مادر بود.تصویر مسیح و مریم. مریم شالی آبی به درش داشت و مس
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پاهایم خواب رفته بود. از جا بلند شدم و رفتم طرف میز شمع ها. پول ریختم توی صندوق کوچک چوبی و مثل  

همیشه هفت شمع برداشتم. شش تا برای بچه ها و آرتوش و آلیس و مادر و شمع هفتم برای پدر. شمع هفتم را 

 «کمکم کن»لب گفتم روشن کردم و زیر 
 

کلیسا را دور زدم. نزدیک جای گروه کُر، بغل ارگ قدیمی، روی دیوار لوح های کوچکی بود که مردم به خاطر  

بازیافتن سالمتی یا برآورده شدن نیت به کلیسا هدیه کرده بودند. این همه سال، این همه بار به این کلیسا آمده بودم 

قت نخوانده بودم. بیشتر به ارمنی بود، چند تایی انگلیسی و سنگ کوچک مرمری که و هیچ وقت این لوح ها را با د

 رویش به فارسی نوشته شده بود:

 

 

 

 مریم عذرا، ادر داغدر 

 

 به زخم های فرزندت سوگندت دادم و  

 

 فرزندم را بازگرداندی 

 

 

 

م مادر از کجا معلو»که رسیدم از خودم پرسیدم  به در کلیسا« طفلک زن»دست کشیدم به سنگ کوچک و فکر کردم  

 برگشتم طرف محراب، صلیب کشیدم و آمدم بیرون.« بچه ی مریض لوح را هدیه کرده و نه پدر؟

 

رفتم طرف خانه. گرمای هوا دلچسب بود. چند وقت بود از گرما لذت نبرده بودم؟ نرسیده به سینما تاج، سر  

بست، درِ بزرگِ آبی مثل همیشه بسته بود و دم در مثل همیشه پاسبانی ایستاده  گرداندم به راست. تهِ کوچه ی بن

بود. شنده بودم پشت در آبی محله ای است شبیه بازار کویتی ها با قهوه خانه و مغازه و دکان و خانه. زن های پشتِ 

 پشتِ درِ آبی را ببینم و میدرِ آبی شاید سال به سال پا از این محله بیرون نمی گذاشتند. همیشه دلم می خواست 

 دانستم محال است.

 

مرد عربی پنج شش بز انداخته بود جلو و توی پیاده رو می رفت. مرد عرب دیگری سوار دوچرخه همراهش می  

آمد و با هم حرف می زدند. دوچرخه سوار سعی می کرد پا به پای هم صحبتش آرام براند و چرخ جلو مدام چپ و 

 گاز پاالیشگاه می آمد و توی آسمان یک تکه ابر هم نبود.راست می شد. بوی 

 

خیابان را با نخل های تک و توک و علف های هرز که گُله به گُله روییده بودند رفتم تا رسیدم به سینما تاج. این همه  

ب و علف بی آ سال آبادان بودم و هر بار از تفاوت قسمت شرکت نفت با باقی شهر تعجب می کردم. انگار از بیابانی

 ناگهان پا می گذاشتیم توی باغی سبز.
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دو طرف خیابان های پهن، خانه های یک شکل با شمشادهای یکدست، شبیه بچه هایی بودند که تازه از سلمانی  

 «به به، چه بچه های مرتب و تمیزی»برگشته اند. سر صف منتظر ناظم ایستاده اند که بیاید بگوید 
 

نمان. فقط صدای جیرجیرک ها و قور گاه به گاه قورباغه ها می آمد. دور و برم را نگاه کردم و فکر پیچیدم توی خیاب 

 کردم این شهر گرم و ساکت و سبز را دوست دارم. در فلزی حیاط را باز کردم و رفتم تو.

 

لم. که دیدند پریدند بغ آرتوش با بچه ها توی آشپزخانه بودند. دوقلوها نگران و مضطرب نگاهم کردند و لبخندم را 

 « قهوه درست کنم؟»آرمن جلو آمد و گونه اش را که بوسیدم، خودش را عقب نکشید. آرتوش گفت 

 

ه امتحان چیزی ب»آرسینه گفت « باید درس بخوانیم»تصمیم بچه ها بود که برای ناهار باشگاه نرویم. آرمینه گفت  

 غذاهای شب قبل را گرم کردم.« نمانده

 

ه بارها به مادرم ک« به گوش مادرت نرسد، دلمه با چلو سفید خوشمزه ست»ش دلمه با چلو سفید خورد و گفت آرتو 

شبت غذاهای دی»می گفت ارمنی ها جلفا دلمه را با چلو سفید می خورند خندیده بود. از سر میز که بلند می شد گفت 

 «.محشر بود. بخصوص دلمه حرف نداشت

 

 

 

 فصل سی وششم

 

 شخِن گنجه های اتاق خواب را گردگیری می کرد و یکبند حرف می زد.آ

 

کالریس خانم جان، قربانِ قدت، بدت نیاد ولی نمی خوام خانه ی خانم سیمونیان کار کنم. اوالً که جد کرده حتماً » 

چرا این "می گیره. جمعه بیا. جمعه مهمان دارم، حمام کردن شوهر دارم، هزار بدبختی دارم. بعدش از هر کارم عیب 

بعدش مدام با پسر و نوه اش دعوا داره. پسر یه پارچه آقاس. الم تا کام  "جوری شستی؟ چرا اون جوری اتو کردی؟

حرف نمی زنه. اما نوه اش ... ووی، ووی، ووی که چه مارمولکی. زبون قدِ خیار چنبر. فحش می ده و چیز پرت می 

ن به شنیدم پای تلف»کهنه ی گردگیری را گذاشت زمین. ...« دم دستش باشه کنه و با قیچی می افته به جون هر چی 

 ...«می شناسی که کالریس خانم جان؟ مدیرِ  "دوستم داری باید بزنی تو گوش آقای وازگن"یکی می گفت 

 

 به آشخِن که گردگیری فراموشش شده بود گفتم آقای وازگن را می شناسم و بعد از گردگیری گنجه ها برود 

 تشکچه های راحتی های نشیمن را بتکاند.

 

..« .دخترک پای تلفن با کی بوده؟ آرمن؟ مبادا آرمن بزند توی گوش »از اتاق خواب بیرون آمدم و با خودم گفتم  

 رفتم طرف تلفن که زنگ می زد. باید با آرمن حرف می زدم. گوشی را برداشتم. 

 

تشکر کنم بابت مهمانی پنجشنبه شب. خیلی زحمت دادیم. در ضمن می خواستم »صدایش مثل همیشه آرام بود.  

 «دیشب کتابی پیدا کردم، فکر کردم شاید دوست داشته باشی. گذاشتم دوشنبه بیاورم. قرار دوشنبه که یادت نرفته؟
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 دادم که هیچبا عجله جواب ...« بگو دوشنبه کار دارم. بگو وقت ندارم. بگو گرفتارم. بگو »یک ورِ ذهن فریاد زد  

 زحمتی نبود و ممنون از کتاب و قرار یادم نرفته. گوشی را گذاشتم. دو ورِ ذهنم افتادند به جان هم.

 

تکیه دادم به میز تلفن و سعی کردم به چیز دیگری فکر کنم. به چه بهانه ای با آرمن حرف بزنم؟ آشخِن باز برای  

 ها کجا ماندند؟چی دارد صدا می کند؟ ساعت چهار و ربع شد، بچه 

 

تا سر بلند کردم، از این طرف پشت دری هر سه را دیدم که رسیده بودند وسط راه باریکه. دوقلوها لی لی می  

در را باز « کالریس خانم جان»کردند و آرمن پشت سر دخترها دست ها توی جیب می آمد. آشخِن باز صدا زد 

 کردم.

 

 «ههلو! یک بیست و دو نوزد»آرمینه گفت  
 

 «هلو! دو نوزده و یک بیست»آرسینه گفت  
 

بارها شک کرده بودم نکند دوقلوها مخصوصاً اشتباه های مشابه می کنند که نمره هایشان مثل هم بشود. ولی  

 چطور؟ با معلم ها قرار گذاشته بودم سر کالس روی نیمکت های جدا و دور از هم بنشینند.

 

ر شد تا باال پایین پریدن دوقلوها تمام شود. منتظر چی بود؟ چطور طبق معمول این آرمن در خانه را بست و منتظ 

تلفن می کنی به میس جودی؟ یکی دو هفته »روزها فوری نرفت توی اتاقش در را ببندد؟ نگاهش که کردم گفت 

جب ن دادند. هنوز از تعدوقلوها در تایید حرف برادرشان سر تکا« کالس پیانو را تعطیل کنیم تا تمام شدم امتحان ها.

وه تاریخ می پرسی؟ فردا امتحان ق»عالقه ی ناگهانی به درس و امتحان بیرون نیامده بودم که تعجبم را بیشتر کرد. 

 «دارم.
 

به دوقلوها سقلمه زدم سالم کنند. آشخِن صدایش را زیر کرد و قربان « کالریس خانم جان»آشخِن به راهرو آمد.  

 «ه گل، سالم به سنبل. قند و عسل، شیر و شکر. نه! حتماً کار شما نیست.سالم ب»صدقه رفت. 
 

آشخِن گره روسری سفید را پشت گردن محکم کرد و به اتاق « چی کار ما نیست؟»آرمینه و آرسینه با هم گفتند  

 «راحتی تو نشیمن»نشیمن اشاره کرد. 
 

روی زمین دسته شده بود. آشخن یکی از راحتی های تک  دسته جمعی رفتیم به اتاق نشیمن. تشکچه های راحتی ها 

نفره را نشان داد. رفتیم جلو. وسط قسمتی که تشکچه می آمد رویش و دیده نمی شد سوراخی بود. انگار کسی با 

و از « به خدا .. »کارد یا چیز نوک تیزی پاره اش کرده بادش. به آرمن نگاه کردم که هاج و واج نگاهم کرد و گفت 

 ق بیرون دوید. دوقلوها از من به آشخن و از آشخن به من نگاه کردند. اتا

 

 «آرمن نکرده» 
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 «به خدا آرمن نکرده» 
 

 «ولی آرمن نکرده...« »... نمی دانیم کی کرده ولی »هنوز نپرسیده بودم پس کی کرده که گفتند  
 

 .«ووی، ووی، ووی ..»اشخن دست ها روی شکم چاقش سر تکان داد.  

 

 به دوقلوها گفتم عصرانه روی میز آشپزخانه است و به آشخن گفتم فعال پارگی را با تشکچه بپوشانند. 

 

پول آشخن را دادم و آشخن گره روسری را زیر چانه محکم کرد. گره روسری وقتی پشت گردن بود یعنی می  

یعنی کارش تمام شده. زیپ کیف پول را کشید  خواهد شروع کند به کار یا دارد کار می کند و زیر چانه که می بست

و بسته های لباس و غذا را که داده بودم ببرد زد زیر بغل و تشکر کرد. در را پشت سرش بستم و از این طرف پشت 

دری چند لحظه نگاهش کردم. کیسه و بسته به دست هن و هن کنان راه باریکه را رفت تا در فلزی. با خودم گفتم 

پیشبندم را باز کردم انداختم توی سبد رخت چرک. تمام روز « ز زندگی چی دیده غیر از زحمت کشیدنزن بیچاره. ا»

 پا به پای اشخن کار کرده بودم و پیشبند کثیف شده بود.

 

رفتم اتاق آرمن، با این تصمیم که درباره ی پارگی راحتی یک کلمه هم حرف نمی زنم. حرف های مهم تری داشتم  

« ور؟بد نیست. چط»نشست روی تخت « راستی، از آقای وازگن چه خبر؟»اریخ را که داد دستم پرسیدم بزنم. کتاب ت

اتفاقاً امروز که رفتم دفتر، »پاشد کیف مدرسه را باز کرد و دنبال چیزی گشت. « همین جوری»کتاب را باز کردم. 

معموالً آرمن را دفتر مدرسه نمی خواستند « برای چی رفته بودی دفتر؟»کتاب تاریخ را بستم. « آقای وازگن هم بود

مگر برای توبیخ بابت شیطنت و خرابکاری. فکر کردم نکند واقعاً زده توی گوش مدیر. کاغذ چارگوشی داد دستم. 

تقدیر »دلم هری ریخت پایین. حتما خواسته اند بروم مدرسه. حتماً باز تنبیه شده. حتماً ... کاغذ را خواندم: « برای این»

از جا پریدم و بغلش کردم و بوسیدم. زد زیر خنده و « رمن آیوازیان بابت کوشش و جدیت در درس ریاضیاز آ

 « خفه ام کردی»گفت 

 

داشتم فکر می کردم چطور حرف امیلی را پیش « راستش این روزها خیلی نگرانت بودم»هیجانم که تمام شد گفتم  

اش. هیچ وقت نگرانم نباش. پسرت احمق نیست. حاال تاریخ می دانم چرا نگران بودی. ولی نب»بکشم که گفت 

 و خم شد کتاب تاریخ را از زمین برداشت داد دستم. چرا یادم رفته بودم پسرم استاد غافلگیر کردن است؟« بپرس

 

تا دوشنبه خواندن دست نویس وازگن را تمام کردم. برای آرتوش ماش پلو پختم و خورش بادمجان که دوست  

برای بچه ها کیک بادامی درست کردم. به آرمن غر نزدم چرا اتاقش مرتب نیست و دوقلوها را بردم فیلم داشت. 

« وردهسینمای باشگاه نفت فیلم تارزان آ»و با ما نیامد. شب بعد تا گفت « مال بچه هاست»تام بندانگشتی. ارمن گفت 

دوقلوها از این که حاضر شده ام دو شب پشت «. نبه شرطی که فردا صبح سرِ بیدار شدن غر نزنید می برمتا»گفتم 

دوقلوها « حوصله ی رانندگی ندارم»سر هم ببرمشان سینما هم متعجب شدند هم خوشحال و تا آرتوش نِق زد که 

خیابان هم « تا باشگاه نفت راهی نیست»قیافه ی هر چهارنفرشان دیدنی بود وقتی که گفتم « تاکسی می گیریم»گفتند 

 «ر خلوت اند پس ... ارمن رانندگی می کنداین موقع عص
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در سینمای روباز باشگاه نفت، همراه بچه ها از قهرمان بازی های تارزان ذوق کردم و به شیرین کاری های چیتا  

خندیدم. در هوای هنوز گرم شب، از یک طرف بوی شط می آمد و از یک طرف بوی کباب کوبیده ی رستوران 

 ی بچه هایم خوشحال بودم.باشگاه نفت. از خوشحال

 

 

 

 فصل سی وهفتم

 

 صبح دوشنبه آسمان ابری بود و باد تندی می آمد.

 

حتماً خانم مانیا تمرین را »آرسینه گفت « اگر توفان شد چی؟»بچه ها را روانه ی مدرسه می کردم که آرمینه گفت  

 «ربهت»آرمن کیفش را برداشت و راه افتاد و گفت « تعطیل می کند.
 

ینه گفت آرم« فراموش نکنید کتاب قصه و دفترچه ی ترجمه را بدهید به خانم مانیا یا آقای وازگن»به دوقلوها گفتم  

و « خب»گفتند « آقای وازگن عجله داشت. چاپ که شد با هم می خوانیم»گفتم « قول داده بودی برای ما بخوانی»

 دیم و با هم رفتیم تا در فلزی.صورت های گردشان را جلو آوردند. همدیگر را بوسی

 

اگر تمرین تعطیل می شد بچه ها زود برمی گشتند خانه. می خواستم زود برگردند یا نمی خواستم زود برگردند؟  

باید دعا می کردم توفان بشود یا دعا می کردن توفان نشود؟ امیلی دم در خانه شان ایستاده بود، با روپوش سرمه یی 

اب های ساقه کوتاه سفید. اتوبوس رسید. آرمن کنار دزِ اتوبوس ایستاد تا امیلی سوار شود. و یقه ی تور و جور

آرتوش نشسته بود پشت فرمان شورلت. نفسم را حبس کردم. ماشین با دومین استارت که روشن شد، نفسم را 

امروز دیر برمی گردم. »د بیرون دادم. آرتوش لبخند زد و راه افتاد. بعد ترمز کرد و سرش را از پنجره بیرو آور

لبخند زدم و سر تکان دادم که یادم هست. شورلت و اتوبوس مدرسه که دور شدند در فلزی را « یادت که هست؟

 بستم و از حیاط گذشتم. باد چند تا گل کاغذی توی هوا می رقصاند. 

 

پشت دری تور دیدم که می آمد. با  هنوز در خانه را نبسته بودم که قیژ باز شدن در فلزی را شنیدن. از این طرف 

 بلوز دامن سیاه، کفش های پاشنه تخت و شال سفیدی روی شانه ها. برای اولین بار از دیدنش خوشحال شدم.

 

هوا »پشت میز آشپزخانه نشست و به جای چای و شیر، قهوه خواست. تا قهوه درست کنم چیزی نگفت جز این که  

موها پشت سر جمع بود و جز یک جفت گوشواره ی «. ز چنین هوایی باران می باریدتوفانی ست. هند که بودیم بعد ا

مرودارید جواهر دیگری نداشت. قهوه و بشقاب بیسکویت تایس را گذاشتم روی میز و روبه رویش نشستم. چند 

ل د می آورد. گلحظه ساکت به فنجانش نگاه کرد. بیرون باد می آمد و انگار هر چه خاک در بیابان های خوزستان بو

 نخودی ها روی هره می لرزیدند.

 

نمی خواستم فقط حرفی زده باشم، واقعاً نگران بودم. هرچند امروز رنگ پریده نبود و « حالتان بهتر شده؟»پرسیدم  

 ماتیک گل بهی زده بود.
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نمی دانم آن شب »رد. جرعه ای قهوه خورد و سر بلند کرد. چشم هایش شبیه دو تیله ی سیاه بود. تک سرفه ای ک 

چرا حرف زدم. عادت به دردِ دل ندارم. هیچ وقت با هیچ کس از خودم حرف نزده بودم. شاید چون فکر می کردم 

 «کسی نمی فهمد. چرا فکر کردم تو می فهمی، نمی دانم
 

 ساکت شد. باد هویی کشید و گلدان روی هره دمر شد. 

 

ی گوش را مالید و دوباره گوشواره را به گوش زد. آهسته حرف می زد. انگار یکی از گوشواره ها را درآورد. نرمه  

امیل رنگ چشم ها و عالقه به کتاب را از پدرش به ارث برده. بر خالف پدرش که »می خواهد صدایش را بشنوند. 

فکر کرد عاشق شعر را از زندگی واقعی جدا کرد، امیل در قصه و شعر زندگی می کند. از بچگی مدام عاشق می شد. 

مادر امیلی شده. دخترک از خانواده ی فقیری بود. پدرش دایم الخمر بود و مدام کتکش می زد. امیل در نقش نجات 

دهنده ظاهر شد و خب ... دخترک زیبا بود. اول با ازدواج مخالفت کردم ولی بعد که کار از کار گذشت تسلیم شدم. 

 «واست خدا بود که دخترک چند سال بعد مُرددو ماه نگذشته بود فهمید اشتباه کرده. خ
 

باد هوی دیگری کشید و گلدان گل نخودی افتاد توی حیاط. صدای شکستن را شنیدم. یک آن غصه ام شد. از این  

 که گلدان شکسته بود یا از این که کسی به این راحت از مرگ حرف می زد؟

 

ر بی فکری. چندین و چند بار این شهر به آن شهر و این انتخاب هایش همیشه اشتباه بود. همیشه از س»گفت  

مملکت به آن مملکت شدم برای اینکه کار دست خودش و من و امیلی ندهد. برای من دیگر مهم نیست ولی امیلی 

 ...«طاقتش را ندارد، می ترسم کار نابه جایی ازش سر بزند. مادرش از نظر روحی 

 

و آخرین جرعه ی قهوه را خورد و فنجان را گذاشت توی نعلبکی. برای این که  جمله را تمام نکرد. سر تکان داد 

داشتم مزخرف می گفتم. نه به فال قهوه معتقد بودم، نه « برایتان فال بگیرم؟»حرفی زده باشم به فنجان اشاره کردم. 

 اصالً بلد بودم فال بگیرم. گفتم برای اینکه چیزی گفته باشد.

 

ار شود، یکهو صندلی را عقب زد و ایستاد. دست کشید به موها، شال را روی شانه مرتب کرد و انگار از خواب بید 

شم ها بعد چ« فالم را سال هاست گرفته اند.»به فنجان های قهوه نگاه کرد و پوزخند زد « وقتت را گرفتم. فال؟»گفت 

داشت. می گفت از ته دل گفته. خودش شعرهایش را دوست »را بست، باز کرد و خیره شد به سیاه قلم سایات نوا. 

تا در خانه همراهش رفتم. دم در برگشت دست گذاشت روی بازویم و « هم همیشه از دل گفت. هیچ کس نفهمید.

کمکش کن. تصمیم درستی نیست. نصیحتش »شال را کشید تا زیر چانه. «امیل زود دل می بندد»لبخند بی رمقی زد. 

 «کن
 

راه افتاد. باد شال را روی شانه هایش تاب می داد. راه باریکه پر بود از گل کاغذی های در امتداد راه باریکه  

سرخابی. درخت بید مثل زنی که از غصه گیس بکند آشفته بود و کالفه. قطره های باران به زمین نرسیده بخار می 

 شدند و آسمان سرخِ سرخ بود.
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 فصل سی وهشتم

 

چیزهایی را جا به جا کردم که احتیاج به جابه جا شدن نداشتند. جلو تک تک پنجره ها  همه ی اتاق ها را گشتم و

ایستادم و بیرون را تماشا کردم. برگ های گوجه فرنگی یکبند می لرزیدند و گل ها خم و راست می شدند. درخت 

گل داشت. بید گیس می کند و های آرمینه و آرسینه همه ی گل هایشان را داده بودند به باد. درخت امیلی هنوز چند 

 فقط درخت بید بود که انگار از توفان و باد نمی ترسید.

 

همه ی پرده ها را کشیدم. فکر کردم بروم گلدان شکسته را از زیر پنجره ی اشپزخانه بردارم. نرفتم. گلدان  

ی افتادم خواب. یاد آقا مرتضمحبوبم شکسته بود و انگار هیچ اهمیت نداشت. سوت تعطیل که بلند شد رفتم به اتاق 

و زود بساطش را جمع می « فِیدوس!»که تا سوت تعطیل را می زدند، انگار اسم رمزِ مقدسی به زبان بیاورد می گفت 

 «طیلیعنی سوتِ تع»یعنی چی؟ آقا مرتضی خندید.  "فیدوس"کرد و می رفت. خیلی طول کشید تا رویم شد بپرسم 
 

برای این به آقا مرتضی فکر می کنی که نپرسم چرا داری ماتیک می زنی؟ چرا مو شانه می »ورِ ایرادگیر پوزخند زد.  

اگر گفت چه بگویم؟ چه بایدبگویم؟ مادرش گفته بود « کنی؟ چرا با این همه وسواس به دست هایت کرم می مالی؟

رق ع« م. دوست های خوببگو دوست هستی»دامنم را صاف کردم. ورِ مهربان راهنمایی کرد. « تصمیم درستی نیست»

زیر بغلم را خشک کردم و صدای زنگ در را که شنیدم پررنگی ماتیک را با کلینکس گرفتم. توی راهرو فکر کردم 

 چرا هوا تاریک شده؟

 

تا دستگیره را چرخاندم، در با هجوم باد باز شد. امیل آمد تو و همراهش مقداری خاک و خاشاک و برگ و علف  

وسط اینها چیزهای خاکی رنگی هم بود شبیه ملخ. با هم به زور در را بستیم و تکیه دادیم به در. ریخت کف راهرو. 

 «چه خبره شده؟»امیل نفس نفس می زد و موها و صورتش خاکی بود. گفتم 
 

 «ملخ ها»دست کشید به سر. پیراهنش را تکاند.  
 

رده بودم شبیه ملخ اند، ملخ بودند. ده بیست ملخ مرده و به کف راهرو نگاه کردم. چیزهایی که فکر ک« چی؟»گفتم  

 «چرا می لرزی؟ نشنیده بودی؟»ونیمه جان. حتماً رنگم پریده بود و حتماً می لرزیدم، چون بازویم را گرفت و پرسید 

 اگاهی ملخ ها وقت مهاجرت ... تو حالت خوب نیست. بی»شلوارش را تکاند. « چی نشنیده بودم؟»گیج نگاهش کردم. 

باز گیج نگاهش کردم و گذاشتم ببردم به آشپزخانه که تاریکِ تاریک بود. نشاندم روی صندلی. چراغ «. بنشین

 «بچه ها.»روشن کرد. یخچال را باز کرد و برایم آب ریخت. لیوان را که داد دستم گفتم 
 

آمدن تلفن کردم بهمدرسه. نگران نباش. قبل از »صندلی دیگری جلو کشید، نشست رو به رویم و خم شد طرفم.  

فقط نگاهش کردم. نمی دانم چطور « نگهشان می دارند تا ماجرا تمام شود. پنجره ای باز نیست؟ کولرها خاموش اند؟

 نگاه کردم که منتظر جواب نشد. بلند شد و دوید.
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و نیمه جان. فکر کردم  جرعه ای آب خوردم یا نخوردم؟ بلند شدم رفتم طرف پنجره. روی هره پر از ملخ بود. مرده 

کاش گلدان را از زیر پنجره برداشته بودم. آسمان تاریک بود و صدایی می آمد که تا آن وقت شبیهش را نشنیده 

 «.صدای بال ملخ هاست»بودم. امیل از پشت سر گفت 

 

ن شبیه خش خش کنار هم ایستادیم و حیاط را نگاه کردیم. از آسمان ملخ می بارید. صدای افتادنشان روی زمی 

 «بهتر نیست بنشینی؟»مچاله شدن خروارها کاغذ بود. حتماً هنوز می لرزیدم یا رنگ پریده بود چون گفت 
 

ملخ »سر که تکان دادم گفت « تا حاال چیزی درباره اش نشنیده بودی؟»روی دو صندلی رو به روی هم نشستیم. گفت  

رو چانه اش جای بریدگی « گاهی کیلومترها پرواز می کنند.. »صورتش درست جلو صورتم بود« ها مهاجرت می کنند.

خسته که شدند، دو الیه می شوند. یک الیه می روند زیر و الیه ی باالیی می نشیند رو و خستگی در می »کوچکی بود. 

اه کرد که گاز پنجره به بیرون ن« زیری ها از شدت خستگی می میرند و می افتند پایین.»جای بریدگی محو بود. « کند.

الیه به الیه شدن معموالً وقت گذشتن از روی دریا و اقیانوس اتفاق می افتد و گاهی هم وقتی از »هنوز تاریک بود. 

 «روی شهرها می گذرند.
 

صدای بیرون تمام نمی شد. حاال شبیه صدای چندین و چند هواپیما بود که درست از باالی سر آدم بگذرند. شاید  

به پنجره تاریک نگاه کرد. « مادرت؟»یکهو یادم آمد که « ارام باش، االن تمام می شود.»چون گفت  هنوز می لرزیدم

 «قرص خواب خورده بود. خوابیده. حالش خوش نیست. چند وقت یک بار حالش خیلی بد می شود.»
 

انگار داشتم  ساکت نشستیم تا صدای هواپیما و خش خش کاغذ کم و کمتر شد. هوا روشن و روشن تر می شد. 

 خواب می دیدم.

 

تلفن که زنگ زد از جا پریدم. دست گذاشتم روی گونه ام و فشار دادم. شاید برای اینکه مطمئن شوم خواب نمی  

 بینم. تلفن زنگ سوم را زد.

 

فن لبه مادر گفتم حالم خوب است و چه خوب که آلیس از بیمارستان تلفن کرده بود و چه عالی که یوپ به آلیس ت 

س تو پ»تا پرسید ..« کرده و نه، آرتوش از خرمشهر تلفن نکرده و بچه ها مدرسه اند و آره، اتفاق وحشتناکی بود و 

 و گوشی را گذاشتم.« بعد تلفن می کنم.»گفتم « تنهایی؟

 

یک که گارن آره، آره، وحشتناک بود. چه خوب»هنوز دو قدم دور نشده بودم که تلفن دوباره زنگ زد. به نینا گفتم  

خانه بود و چه خوب که ویولت فقط خندیده. آرتوش رفته خرمشهر و آره، خودم هم می خواستم به مدرسه تلفن 

شتم گوشی را گذاشتم و برگ«. بعد تلفن می کنم»گفتم « پس توی این بلبشو تنها بودی؟»وقتی پرسید « کنم.

 آشپزخانه.

 

 کمی از هم باز، باالتنه خم رو به صندلی رو به رو. به پنجره نگاه میکرد.هنوز همان طور روی صندلی نشسته بود. پاها  
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تکیه دادم به چارچوب در. دست کشیدم به موهایم و حس کردم دستم خاکی شد. مثل وقت های که خاک گلدان  

 عوض می کردم یا چیزی توی باغچه می کاشتم. دو عطسه پشت سر هم کردم.

 

دم صندلی ام را کمی عقب کشی« به خاک حساسیت دارم.»زیر لب گفتم « آره»کان دادم که سر ت« بهتر شدی؟»پرسید  

 و نشستم. داشتم عرق می کردم. چند لحظه فقط سکوت بود و بوی خاک.

 

 ...«ببین کالریس، می دانم تجربه اش را نداشتی، ولی »نگاهم کرد.  

 

 «زودتر بگو.»توی دلم گفتم  
 

 «نگو»توی دلم گفتم  
 

 ...«منظره ی توی حیاط جالب نیست. می دانم از ملخ خوشت نمی آید، ولی »نفس بلندی کشید.  

 

این بار مجبور شدم با هر دو دست گونه ها را فشار بدهم که مطمئن شوم خواب نیستم. منظره ی توی حیاط؟ از ملخ  

 خوشم نمی آید؟

 

اهرو. در خانه را باز کرد. به حیاط نگاه کردم. حتماً داشتم خواب می از جا بلند شد. از جاب بلند شدم و رفتیم به ر 

 دیدم. این یکی حتماً واقعیت نداشت.

 

چمن و درخت و شمشاد و راه باریکه، همه چیز و همه جا یکدست خاکی بود. رنگ خاکی ملخ. چند لحظه گذشت تا  

است. سرم داشت گیج می رفت. دست گذاشت روی بفهمم فقط رنگ نیست، که خود ملخ است، که همه جا پر از ملخ 

 نفهمیدم کی برگشتیم به آشپزخانه و کی نشستیم روی صندلی.« مهم نیست. تمیزشان می کنیم.»شانه ام. 

 

امیل قهوه درست می کرد و من منگ خیره شده بودم به گلدان روی میز. دو گل سرخ توی گلدان را همان روز صبح  

 «چطور روی اینها ملخ نیست؟»باغچه چیده بودم. فکر کردم بعد از رفتن مادرش از 
 

قهوه خوردیم و امیل از انواع ملخ گفت. ملخ بیابانی، ملخ سرخ، ملخ مراکشی. گفت نوعی از ملخ فقط جنس نر آن  

 داد ملخبال دارد که تازه برای پریدن نیست. بال ها را به هم می مالد و صدایی درمی آورد برای جلب توجه ماده. تع

های هر گروه که زیاد شد، ظاهر و رفتارشان تغییر می کند. رنگشان از قهوه یی به صورتی یا زرد تبدیل می شود و 

خودشان را به زندگی اجتماعی عادت می دهند. در کتاب مقدس، یوئیل که یکی از پیغمبران قوم یهود است، به مردم 

 الی حمله ی ملخ در امان بمانند.هشدار می دهد از گناهانشان توبه کنند تا از ب

 

 صدای اتوبوس که آمد از جا پریدم. 

 

وسط راه باریکه به دوقلوها رسیدم که معلوم بود گریه ی مفصلی کرده اند و تا مرا دیدند باز زدند زیر گریه. آرمن  

قلوها را بغل کردم و از پشت سر می آمد. ادای خونسرد بودن را رنگ پریده و پیشانی عرق کرده لو می داد. دو
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بعد چرخیدم طرف آرمن. دست گذاشت روی « تمام شد، تمام شد. اره، خیلی وحشتناک بود.»بوسیدم و چند بار گفتم 

 «تنها نبودم.»بغضم گرفت. بوسیدمش و زیر لب گفتم « تنهایی نترسیدی؟»شانه ام و تا پرسید 
 

تیم و وارد خانه شدیم. امیل و آرمن ملخ هایی را که افتاده دوقلوها چسبیده به دو طرف دامنم از روی ملخ ها گذش 

بودند توی راهرو با پا انداختند توی حیاط. دوقلوها را بردم دستشویی و دست و صورتشان را شستم. بیرون که آمدم، 

 کشیدمو رفت توی اتاقشم. دست « اگر کاری داشتی، صدام کن.»امیل دمِ در با آرمن حرف می زد. آرمن نگاهم کرد 

 به صورتم. حال تهوع داشتم و دلپیچه و سرم گیج می رفت. تکیه دادم به میز تلفن.

 

« د.بعداً شای»سر زیر انداخت. « می خواستم حرف بزنم. نشد.»امیل به در بسته ی اتاق آرمن نگاه کرد، بعد به من.  

هرچند بدتر از »کرد و لبخند زد.  سر برگرداند و نگاهم« امیلی حتماً برگشته. شاید نرسیده.»رفت طرف در. 

دست گذاشت روی دستگیره ی در. چند ثانیه بی حرکت ماند. بعد دستش را از « مادربزرگش از هیچ چیز نمی ترسد.

ولی باید بگویم. تو تنها دوست منی. تو حتماً می فهمی. تصمیم گرفته ام با ویولت »روی دستگیره برداشت و برگشت. 

 «ازدواج کنم.
 

 

 

 فصل سی ونهم

 

 به همه جا نگاه« دیشب نخوابیدی؟»زیرسیگاری را خالی می کردم توی سطل زباله که آرتوش به آشپزخانه آمد. 

حتماً ماجرای دیروز ناراحتت »دست گذاشت روی شانه ام. « خوابم نمی برد. کتاب خواندم.»کردم جز به چشم هایش. 

رفت به راهرو. ماجرای دیروز؟ « . تلفن کنم به خدمات شرکت.کرده. رنگ پریده. سعی کن امروز استراحت کنی

 حتماً منظورش حمله ی ملخ ها بود. جای دستش روی شانه ام داغ شد.

 

 پرده ی آشپزخانه را کشیدم حیاط دیده نشود و شروع کردم به چیدن میز صبحانه. دو ور ذهنم کلنجار می رفتند. 

 

 «ده؟ چند بار نشان داده یا به زبان آورده؟در این هفده سال چند بار نگران ش» 
 

 «خیلی به ندرت» 
 

 «حاال درست همین امروز باید وقت یکی از آن خیلی به ندرت ها باشد؟» 
 

 «چرا نباشد؟» 
 

 ...«برای این که » 

 

 «برای اینکه ... »آرمن به آشپزخانه آمد و چیزی گفت. نگاهش کردم.  
 

 «یزی گفتی؟چ»آرمن نگاهم کرد.  
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 «چی گفتی؟»گفتم  
 

 «گفتم بند کفشم را االن می بندم. چرا رنگت پریده؟» 
 

 ...«برای این که »به کفش ها نگاه کردم.  

 

 «صبح بخیر« »صبح بخیر»دوقلوها دویدند تو.  
 

 «دیشب خواب دیدم با امیلی رفتیم استخر»آرمینه گفت  
 

 «میلی و سوفی و خاله ویولت و عمو امیل رفتیم استخربا ا»آرسینه با انگشت شمرد.  
 

 «این همه آدم نبود»آرمینه نشست پشت میز.  
 

 «بود»آرسینه دست روی پشتی صندلی گفت  
 

 «نبود» 
 

 «بود»آرسینه پا کوبید زمین.  
 

بس »بحث می کردند؟ داد زدم یاد نداشتم دوقلوها با هم مخالفت کرده باشند. حاال همین امروز باید با هم جر و  

 «کنید.
 

من هم »آرسینه لب ورچید. « من خواب دیدم یا تو؟»چند لحظه ساکت شدند. بعد آرمینه یواش به خواهرش گفت  

پس سوفی و خاله ویولت و عمو امیل هم »آرسینه گفت « بودی»آرمینه فکر کرد و گفت « توی خواب بودم، نبودم؟

 «دند. ماما، شیر لطفاًخب، بو»آرمینه گفت « بودند
 

دیروز باران ملخ که شروع »لب و لوچه ی آویزان آرسینه باال آمد و همه ی صورتش شد لبخند. نشست پشت میز.  

آرمن توضیح داد. اگر وقت دیگری بود حتماً « شد بابای مدرسه گفت آخر زمان نزدیک شده. آخر زمان یعنی چی؟

 کردم. وقت دیگری نبود.از اطالعات کم و بیش درستش تعجب می 

 

 چطوری تا اتوبوس»آرسینه لیوان شیر را گذاشت روی میز. ...« حیاط پرِ ملخ شده. تا اتبوسو چطوری »آرمینه غر زد.  

ان، آخ ج»قهقهه ی دوقلوها بلند شد. « یکی یکی بغلتان می کنم می برم تا دم اتوبوس. خوب شد؟»آرمن گفت ...« 

 «کولی می گیریم.
 

برای آرسینه که شیر ریخت فکر کردم « چقدر عوض شده.»آرمن نگاه کردم که با دوقلوها می خندید. فکر کردم به  

 دلم می خواست گریه کنم. چرایش را نمی دانستم و می دانستم و نمی دانستم.« بزرگ شده.»



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1 3 1  

 

 

میز م بفرستند حیاط را تکارمند خدمات انگار شوخیش گرفته. گفتم آد»آرتوش دست به ریش به آشپزخانه آمد.  

..« .و گوشی را گذاشت. رسیدم شرکت می روم پیش رییس خدمات ببینم  "تا ظهر تمیز شده"کنند، زد زیر خنده که 

 زنگ زدند.

 

 صبح به این زودی کی بود؟ 

 

شت ردیف پصبح به این زودی یوما بود. چهار پسربچه با صورت های گردِ آفتاب سوخته و کله های از ته تراشیده  

سرش ایستاده بودند. هر پنج تا گونی و کیسه و کارتن مقوایی دستشان بود و گوش تا گوش لبخند می زدند. 

پسربچه ها را تا آن روز ندیده بودم و لبخند یوما را اولین بار بود می دیدم. چهار تا از دندان هایش طال بود و روسری 

 سبز داشت.قرمز بزرگش که تا کمر می رسید گل های درشت 

 

 «چه خبر شده یوما؟ صبح سحر عروسی دعوتی؟»گفتم  
 

خانم مهندس، امرو کم از عروسی نی. به پسرا گفتم اول »پسر بچه ها ریز ریز خندیدند و یوما با صدای بلند خندید.  

 چرخید« بچه ها؟می ریم طرف خانم مهندس. انصاف داره. راضی نمی شه از ما بدبخت بیچاره ها زیاد بگیره. مگه نه 

 طرف پسرها که سر تکان دادند و باز ریز خندیدند. دندان هایشان توی صورت های قهوه یی سفیدِ سفید بود.

 

 «چه خبر شده؟»گیج زل زده بود به یوما که آرتوش از پشت سر گفت  
 

ه چند ثانیه خیره شد به گروگروه پنج تایی ما « چی شده؟»آرسینه و آرمینه دو طرف دامنم را چسبیدند. آرمن گفت  

 چهار تایی رو به رو.

 

یوما زودتر از همه قضیه را فهمید. برگشت به عربی چیزهایی به پسربچه ها گفت و هر پنج نفر از خنده ریسه رفتند.  

مثِ تخمه، خانم »بعد یوما توضیح داد که آمده ملخ ها را بخرد، چون عرب ها ملخ را بو می دهند و می خورند. 

 شست و سبابه ی حنا بسته را گرفت جلو دهان و ادای تخمه شکستن درآورد.« هندس، ها؟ مثِ تخمه. ای جوریم

 

من زد آر« یه وخ هم جوش می دیم. تو دیگ.»که یوما نشنید و باز توضیح داد « یِقک!»آرسینه و آرمینه با هم گفتند  

 د و انگار چون همه می خندیدند خندیدند.زیر خنده. یوما هم خندید و پسر بچه ها به هم نگاه کردن

 

به یوما گفتم اول ملخ های راه باریکه را جمع کند و بعد بقیه ی جاها. وقتی هم گفتم پول نمی خواهم، دو دست  

خدا از خانومی کمت نکنه، خدا هر چی بخوای »استخوانی را با ده بیست النگو به هر مچ به آسمان بلند کرد و گفت 

 هنوز داشت دعا می کرد که در را بستم....«. دا بهت بده، خ

 

 «سه تا عکس تازه دارم از تارزان و چیتا.»آرمن دوقلوها را صدا کرد اتاق خودش.  
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بدبختی مردم به کجا »آرتوش پوشه ای گذاشته بود روی میز تلفن و نامه ها و کاغذهایی را پس و پیش می کرد.  

 «رسیده ملخ می خورند.
 

 «خیلی جاها ملخ می خورند. از قدیم هم می خوردند.»کف راهرو کج شده بود. خم شدم راستش کردم. فرش  
 

آرتوش نگاهم کرد و چیزی نگفت. دوقلوها به راهرو آمدند. پشت دری را پس زدند، سرک کشیدند توی حیاط و با  

رمن نگاه کردند که جلو آینه راهرو مو بعد اخم هایشان رفت توی هم و به آ« تا در فلزی تمیز شد.»هم داد زدند 

 شانه می کرد.

 

 و غرغرکنان از در بیرون رفتند. آرتوش« کولی نمی گیریم.»آرمینه گفت « یعنی کولی نمی گیریم؟»ارسینه گفت  

همراهشان رفتم. یوما و پسرها مشغول بودند. ده دقیقه « پس کارمند خدمات بیخود نمی گفت.»وقت رفتن گفت 

 گونی پر از ملخ دم در فلزی بود.نشده سه 

 

تا آن روز خیابان را این قدر شلوغ ندیده بودم. زن و مرد و بچه، عرقریزان و با عجله درخت ها و شمشادها را می  

تکاندند و ملخ های چسبیده به شاخه ها را می ریختند توی گونی وکیسه و هر چه با خودشان آورده بودند و سر این 

ال این یکی و تا کجای شمشادها مال آن یکی داد و قال می کردند. فکر کردم یعنی همه ی شهر که کدام درخت م

 همین وضع را دارد؟

 

 4اتوبوس مدرسه هنوز نرسیده بود. به آرمن نگاه می کردم که داشت می رفت آن طرف خیابان. امیلی دم در جی  

 «نگاه کن»آرتوش گفت « درخت ها.»داد زد  آرمینه« شمشادها.»ایستاده بود. آرسینه آستینم را کشید 
 

دو مرد عرب شمشادهای طرف چپ خانه را تکاندند. ملخ ها که ریختند، غیر از شاخه های لخت چیزی نماند. هاج و  

واج به بقیه ی شمشادها نگاه کردیم و به درخت ها. حتی یک برگ سبز روی هیچ کدام نبود. آبادان را بی رنگ سبز 

 «و سرشان را از تهِ ته زده اند.»آرسینه گفت ...« انگار رفته اند سلمانی و »ده بودم. آرمینه گفت هیچ وقت ندی
 

 بیشتر از هر صبح ماندم و دنبال اتوبوس بچه ها و شورلت آرتوش دست تکان دادم. 

 

قط شاخه های بلند و به حیاط که برگشتم یوما داشت درخت بید را می تکاند. از شاهزاده خانم هوانس تومانیان ف 

لخت مانده بود، شبیه انگشت های اسکلت. نگاهم را کشاندم روی چمن. تکه ای هنوز پر از ملخ بود و آنجا که 

پسرهای یوما ملخ هایش را جمع کرده بودند، فقط خاکِ خالی. انگار نه انگار تا دیروز چمن سبز و یکدستی داشت و 

 بود و این بار واقعاً خاک بود.پر بود از گل و گیاه. همه جا رنگ خاک 

 

 

 

 فصل چهلم

 

 دور میز آشپزخانه صندلی برای همه نبود.
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ولی وسط آن همه آدم که همزمان حرف می زدند کسی صدایم را « توی نشیمن راحت تر نیستیم؟»چند بار گفتم  

 ه همه نشستند.نشنید. آرمن را فرستادم صندلی های اتاق خودش و دوقلوها را آورد تا باالخر

 

آرتوش داشت ماجرای تلفن به خدمات شرکت را تعریف می کرد و گارنیک قاه قاه می خندید. آرمن پشت سر  

آرتوش تکیه داده بود به پیشخوان آشپزخانه. دوقلوها و سوفی از تمرین جشن آخر سال می گفتند و مادر برایشان 

حاال ملخ های مرده شور برده »ی ماتیک می زد و نینا می گفت کره پنیر لقمه می گرفت. آلیس توی آینه ی جاپودر

کم نیستند که دارند باالی سرمان صدای جت درمی آوردند که گارنیک هم دور اتاق می دود و یکبند داد می زند 

 هآرام بگیر مرد. خودت بیشتر از هم"نترسید. تکان نخورید. حرف نزنید. باالخره آب ریختم توی لیوان و داد زدم 

غش غش خندید و دست انداخت دور گردن گارنیک که سر « و آب را به زور خالی کردم توی حلقش. "ترسیدی.

ویولت را نشان « آره به مسیح. منِ خرسِ گنده داشتم زهره ترک می شدم و زنم و این انگار نه انگار.»خاراند و گفت 

 و فنجان قهوه اش را توی نعلبکی می چرخاند.داد که غیر از من تنها کسی بود که نمی خندید و حرف نمی زد 

 

مادر سیبی چارقاچ کرد و یکی یک قاچ داد به دوقلوها و سوفی و قاچ چهارم را گرفت طرف آرمن و آرمن که گفت  

من هم اصالً نترسیدم. فقط نگران آلیس و کالریس و بچه ها بودم. بیشتر از همه »خودش گاز زد. « نمی خورم»

 «که تنها بود.دلواپس کالریس 
 

ست، خاله. اینها که کثیف نی»از پشت میز بلند شدم و تند تند شروع کردم به جمع کردن پیشدستی ها. سوفی گفت  

و « رید.صبر کنید. مجال نبُ»مادر گفت « نانی، سیب.»آرسینه گفت « نانی، باز سیب.»آرمینه گفت « چرا جمع می کنی؟

 از طرف میوه سیب دیگری برداشت.

 

هر چه به یوپ گفتم باور کن نمی ترسم، گفت اِال و بال همین االن خودم را می رسانم بیمارستان. به »آلیس می گفت  

گارنیک دست کرد توی بشقاب نینا، چند حبه انگور « زحمت راضیش کردم نیاید. می آمد چکار؟ بچه که نیستم.

و خودش  «فاً بگو اِال و لال را به انگلیسی چی گفت؟ببخش، آلیس جانم. لط»برداشت و یکی یکی انداخت توی دهان. 

آلیس « با دهن پر نخندید، می پرد حلقتان.»زد زیر خنده. دوقلوها و سوفی از خنده ریسه رفتند و مادر تشر زد. 

 جاپودری و ماتیک را گذاشت توی کیف و به گارنیک چشم غره رفت.

 

ولش کن. می شناسیش که، »بعد رو کرد به آلیس. « قاب من؟باز دست کردی تو بش»نینا زد روی دست گارنیک.  

 «منتظر بهانه ست برای دری وری گفتن. امشب قرار ندارید؟
 

یوپ امشب گرفتارست. باید برای »آلیس به ناخن هایش نگاه کرد، انگشتر دور انگشت چرخاند و لب غنچه کرد.  

و  «گرفتاری از این بیشتر؟»زیر خنده و خوب که خندید گفت  گارنیک این بار اول زد« مادر و خاله اش نامه بنویسد.

 به دوقلوها و سوفی که از خنده اش به خنده افتاده بود چشمک زد.

 

نینا به گارنیک سقلمه زد و به بچه ها که هنوز می خندیدند گفت « همین روزها باید مرخصی بگیرم.»آلیس گفت  

 «به چاک.شماها اینجا ایستادید چکار؟ زود بزنید »
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 مادر داشت خودش را باد می زد و آرتوش کارد میوه خوری را روی میز می چرخاند. 

 

به آرمن که از روی سرم خم شده بود طرف ظرف شیرینی دو تا بیسکویت دادم به ویولت نگاه کردم که از وقتی که  

 «چه ش شده؟»آمده بود یک کلمه حرف نزده بود. فکر کردم 
 

 «ما رفتیم پیش عروسک ها مهمان بازی کنیم.»سوفی گفت  
 

 ...«ما رفتیم پیش عروسک ها »آرمینه گفت  

 

 «مهمان بازی کنیم.»آرسینه گفت  
 

 «من رفتم دوچرخه سواری.»آرمن گفت  
 

 «مجبورم مرخصی بگیرم.»آلیس گفت  
 

 «گل ها را ملخ ها خوردند؟»ویولت از جا بلند شد رفت طرف پنجره.  
 

نگاهش کردم. موها را دمِ اسبی کرده بود و کفش پاشنه تخت سفید پوشیده بود. انگشت کشید به شیشه ی پنجره.  

 به نظرم آمد یا واقعاً لبخند محوی به لب داشت.« طفلکی ها.»جای انگشتش روی شیشه ماند. گفت 

 

 ...«باید بروم تهران که »آلیس این بار با صدای بلند گفت  

 

 «تهران؟ تهران برای چی؟»گفت نینا  
 

وقت مهاجرت کیلومترها می پرند. هر ملخی هر روز درست اندازه ی وزن خودش خوراکی »ویولت پشت به ما گفت  

 چرا فکر نکردم این چیزهارا را از کجا می داند؟« می خورد. توی کامبوج با ملخ غذای خوشمزه ای درست می کنند.

 

ذرنامه. یوپ گفته سپتامبر با هم می رویم هلند که مادر و خاله اش را ببینم. همانجا برای تمدید گ»آلیس گفت  

 «عروسی می کنیم. البته شاید قبلش جشن کوچولویی هم اینجا بگیریم.
 

 من، مادر، آرتوش، نینا و گارنیک چرخیدیم طرف آلیس. 

 

 «طفلکی ها.»ویولت چرخید طرف ما  
 

لی. چه عا»بعد رو کرد به آلی سو خندید. « منظورم ملخ ها بودند.»که به ما نگاه می کرد.  همه به ویولت نگاه کردیم 

 «تبریک.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1 3 5  

 

سرِ  صندلی را پس زد و ایستاد و« مرسی ویولت. باالخره یکی شعورش رسید تبریک بگوید.»آلیس لبخند کجی زد.  

 «من رفتم. تو می آیی یا می مانی؟»گرد و بزرگش را چرخاند طرف مادر که با دهان باز نگاهش می کرد. 
 

مادر از جا پرید و دسته ی کیف را از پشتی صندلی محکم کشید. دسته ی کیف پاره شد. مادر کیف را با دسته ی  

پاره زد زیر بغل و دنبال آلیس از آشپزخانه بیرون دوید. صندلی چند بار لق زد و دمر شد روی زمین. همه خیره 

 شدیم به صندلی.

 

یک دو، یک دو، ترمز. در حالت زل زدن »می دانم چقدر طول کشید تا ویولت ادای بازی بچه ها را درآورد و خواند ن 

 بعد جلو آمد، صندلی را برداشت، گذاشت کنا میز و نشست رویش....« 

 

چه »و گفت حاال همه داشتیم به ویولت نگاه می کردیم که از ظرف میوه گیالس دوقلویی برداشت. نگاهشان کرد  

گیالس ها را انداخت پشت الله ی گوش و نگاهش را سُراند روی تک تک ما. ابروهای پرپشت را باال « خوشگل اند.

خب، حاال چرا ماتتان برده؟ عروسی کردن که خبر بدی نیست، هست؟ خب، من هم دارم عروسی می »داد و گفت 

 «کنم.
 

اجازه برای ». انگشت باال گرفتند و ادای مدرسه درآوردند. همان وقت دوقلوها و سوفی نفس زنان سر رسیدند 

 «دوچرخه سواری.
 

گیالس ها تکان تکان « گوشواره ام خوشگل نیست؟»ویولت نیم رخش را گرفت طرف بچه و سرش را تکان داد.  

 «بچه ها، عروسی من دوست دارید ینگه ی عروس باشید؟»خوردند و بچه ها خندیدند. ویولت هم خندید. 
 

 «چه عالی. چه عالی. لباس چه رنگی بپوشیم؟»آرمینه و آرسینه و سوفی باال پایین پریدند و دست زدند.  
 

ه آرتوش به من نگاه کرد، گارنیک ب« من صورتی.»آرسینه گفت « من آبی.»سوفی گفت « من صورتی.»آرمینه گفت  

 «عروسی، عروسی.»داد می زدند  نینا و نینا به ویولت. دخترها دست در دست دور می چرخیدند و
 

 ویولت گیالس ها را از پشت گوش برداشت و یکی یکی از ساقه کند و خورد. 

 

 «چی گفتی؟»نینا به ویولت گفت « چی گفت؟»گارنیک به نینا گفت  
 

اس چه رنگی ببچه ها، بیایید تصمیم بگیریم کی ل»ویولت از جا بلند شد، هسته ها را انداخت توی پیش دستی و گفت  

 و با بچه ها از آشپزخانه بیرون رفت. ...« بپوشد. من که حتماً سفید چون عروسم، شماها هم 

 

پاشو. پاشو، ببینم این دخترخاله ی بدتر از من دیوانه ات چه مرگش »به گارنیک گفت « زده به سرش.»نینا ایستاد.  

 «شده.
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دان را روی میز عقب جلو می کرد. خش، خش، خش. صبر کردم. توی آشپزخانه من ماندم و آرتوش که داشت شکر 

 «بس کن.»صبر کردم. صبر کردم. باالخره داد زدم 
 

 

 

 فصل چهل ویکم

 

راحتی چرم سبز راحت نبود. پاها را جمع کردم، دراز کردم. صاف نشستم، کج نشستم. دست ها را گذاشتم روی 

چشم ها را بستم، باز کردم. کتاب ساردو را از قفسه درآوردم. از جایی که  دسته ها، برداشتم. سر تکیه دادم به پشتی.

عالمت گذاشته بودم دو خطی خواندم و کتاب را بستم. مهم نبود مرد قصه باالخره بین عشق و تعهد کدام را انتخاب 

مد مرد قصه چقدر می کند. از مرد قصه متنفر بودم که این قدر احمق است. از زن قصه هم منتفر بودم که نمی فه

 « از همه احمق تر خودتی.»احمق است. بلند شدم رفتم به آشپزخانه و به خودم گفتم 

 

به ساعت دیواری نگاه کردم. چیزی به آمدن بچه ها نمانده بود. در یخچال را باز کردم. شیر نداشتیم، پنیر کم  

داشتیم. نگاهم را دور آشپزخانه گرداندم. جا کره داشتیم و کره را هر چه گشتم پیدا نکردم. مطمئن بودم صبح کرده 

یی از صبح روی پیشخوان جا مانده بود و کره ی تویش تقریباً آب شده بود. ظرف های نشسته ی صبحانه توی 

 ظرفشویی تلنبار بود.

 

که  ای آخریدر این هفده سال چند بار ظرف های صبحانه تا عصر نشسته مانده بود؟ شاید فقط یکی دو بار در ماه ه 

دوقلوها را حامله بودم. چشمم افتاد به سیاه قلم سایات نوا. دو تا از پونزها کنده شده بود و نیمرخ شاعر روی دیوار 

لق می زد. رفتم نزدیکش. چقدر زشت بود. چرا تا حاال فکر می کردم قشنگ است؟ شاید چون دختر خاله ی آرتوش 

 جا آمده. زشت بود و من احمق تا حال فکر می کردم قشنگ است.از ارمنستان فرستاده بود. مهم نبود از ک

 

سیاه قلم را از دیوار کندم و مچاله کردم. مچاله تر کردم تا شد گلوله ای که توی دستم جا گرفت. چند بار گلوله را  

ین. و افتاد زم باال پایین انداختم، چرخیدم طرف سطل زباله و پرتش کردم. سایات نُوای مچاله خورد به لبه ی سطل

 کیفم را برداشتم و از خانه بیرون رفتم.

 

نیمه باز بود. رفتم تا رسیدم به منبع آب. از بغل نیمکت ها و درخت های بی برگ و خرزهره های بی  4در فلزی جی  

انگار  رگل گذشتم. می رفتم و سعی می کردم به دور و بر نگاه نکنم. آبادان را هیچ وقت خاکی رنگ ندیده بودم. شه

 خسته بود و بی حوصله. مثل خودم که خیلی خسته بودم و خیلی بی حوصله.

 

. چرا هیچ وقت این نوشته را ندیده "تعطیل"رسیدم به فروشگاه ادیب. پشت در مقوای چارگوشی آویزان بود:  

 سه تعطیل است. بودم؟ چون هیچ وقت این وقت روز نیامده بودم چیزی بخرم، چون می دانستم فروشگاه از یک تا

 

به ساعتم نگاه کردم. پنج دقیقه به سه بود. تا یک ساعت دیگر بچه ها از مدرسه می آمدند و کره نداشتم و پنیر کم  

داشتم و بچه ها بی عصرانه می ماندند. چرا یادم رفته بود کره و پنیر ندارم؟ چرا یادم رفته بود فروشگاه ظهرها 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1 3 7  

 

دن به خانه و زندگی توی راحتی سبز وول خورده بودم و فکر کرده بودم به زن تعطیل است؟ از صبح به جای رسی

 قصه و حماقتش و مرد قصه و حماقتش و ...

 

 ی تعطیل. "ل"نفس بلندی کشیدم و با حلقه ی ازدواج زدم به در شیشه یی. درست وسط  

 

هندس؟ هیچ وقت این موقع ها تشریف نمی شما هستین خانم م»آقای ادیب که در را باز کرد نفسم را دادم بیرون.  

 «آوردین؟
 

همچین گرمایی دیده بودین؟ می »فروشگاه گرم و تاریک بود. آقای ادیب کره و پنیر وزن می کرد و حرف می زد.  

گن مال ملخاس. بعد از حمله ی ملخ هوا گرم تر می شه. البد باز بچه ها می زنن به شط. خدا می دونه تا شب چند 

 «کوسه بزنه. چه کنن بیچاره ها، گرما امان می بره. من یکی که تا حاال همچین گرمایی ندیده بودم. تاشونو
 

به ترازوی آقای ادیب نگاه می کردم که چند جایش زنگ زده بود و کفه هایش کج و معوج بودند. حوصله نداشتم به  

ده ام. امشب و فردا شب و پس فردا شب بچه های تو بدتر از این گرما را هم دیده ای. من هم دی»آقای ادیب بگوم 

محله ی عرب ها و احمدآباد و محله هایی که نه اسمشان را می دانم و نه هیچ وقت رفته ام، برای خدا می داند 

دیروز "چندمین بار می زنند به شط و اگر جان به کوسه ها ندهند، دستی یا پایی می دهند و ما از آلیس می شنویم که 

و من و آرتوش و مادر نچ نچ می کنیم و بعد از  "کوسه زده آوردند بیمارستان، امروز هشت تا، دیشب ده تا.هفت تا 

سکوت کوتاهی که فکر می کنیم برای مرگ یا از دست دادن عضوی از بدن مناسب و کافی ست، حواسمان را می 

مُردیم از گرما. چرا درجه ی کولر را  عصرانه چی داریم؟ شام چی داریم؟"دهیم به بچه های خومان که می گویند 

 «"زیاد نمی کنید؟
 

 «حلوا شکری اعال آوردیم. بدم خدمتتون؟»آقای ادیب گفت  
 

 «دو سیر لطفاً.»توی خانه غیر از خودم کسی حلوا شکری دوست نداشت. گفتم  
 

بسته  4اکت بودند. در خانه ی جی پاکت به دست برگشتم خانه. خیابان خلوت بود و هوا داغ. حتی قورباغه ها هم س 

 بود.

 

 وارد حیاط که شدم، دم در خانه ایستاده بود. از کنار باغچه های خاکی و درخت ها و بوته های لخت گذشتم. 

 

کره »و در خانه را باز کردم. « بارِو»رنگ سبز چشم هایش تنها رنگ سبز دور و بر بود. گفتم » بارِو، کالریس»گفت  

پشت سرم آمد به آشپزخانه. کره و پنیر و حلوا را گذاشتم توی یخچال و « آب نشده برسانم به یخچال.خریدم. تا 

شروع کردم به شستن ظرف ها. از پشت سر نه صدای راه رفتن آمد، نه کشیده شدن صندلی روی موزاییک. پس 

 ننشسته بود. پس هنوز دم در آشپزخانه ایستاده بود.
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سربرگرداندم. داشت به جای خالی سیاه قلم سایات نُوا نگاه « خوب نیست. تعارف کن.»گفت ورِ مبادی آداب ذهنم  

 می کرد.

 

 «نمی نشینی؟»گفتم  
 

نشست و شروع کرد. از همان روز اول که ویولت را خانه ی ما می بیند انگار کسی می گوید همان زنی است که این  

بیرون آمدن از شرکت دوباره ویولت را می بیند که اتفاقی از آنجا  همه سال دنبالش می گشتی. فردای آن روز وقت

 می گذشته. با هم می روند میلک بار قهوه می خورند و حرف می زنند. چند بار دیگر کنار شط قرار می گذارند.

 

. وشظرف های شسته توی جاظرفی بود. رو به رویش نشسته بودم و گوش می کردم و یادم می آمد. حرف های آرت 

ویولت کلی از من و امیل سوال کرد که کدام قسمت شرکت کار می کنیم و چکار می کنیم. هیچ فکر نمی کردم این »

طفلک ویولت هنوز غصه دار طالق است. غروب ها تنها کنار شط قدم »و حرف های نینا. « چیزها برایش جالب باشند.

و در جواب « زها می برمتان میلک بار بستنی بخوریم.همین رو»و خود ویولت که به بچه ها گفته بود « می زند.

 فقط لبخند زده بود.« میلک بار را از کجا بلد شدی، بال گرفته؟»گارنیک که 

 

امیل کالفه بود. دست ها را می برد توی موها، می کرد توی جیب. صندلی را عقب می زد، جلو می کشید و حرف می  

همیشه فکر می کند اشتباه می کنم. فکر می کند عقلم نمی رسد. خودش همه ی  مادرم با هیچ کارم موافق نیست.»زد. 

عمر هر کاری را از روی حساب کتاب کرده. به عشق معتقد نیست. ولی زندگی یعنی عشق، نه؟ تو حتماً با من 

 «موافقی، نه؟
 

 چند لحظه آرام گرفت و منتظر نگاهم کرد. 

 

م و ساکت ماندم. فکر کردم نمی خواهم بدانم مرد داستان ساردو چه سیگار را توی زیرسیگاری خاموش کرد 

 تصمیمی می گیرد. فکر کردم از داستان های ساردو خوش نمی آید. سیگار دیگری روشن کردم.

 

و دوباره شروع کرد از ویولت گفتن که چه دختر ساده ای است. چقدر « نمی دانستم سیگار می کشی.»امیل گفت  

 بی توفع، چقدر عالقه مند به شعر و موسیقی. درست مثل نوشته های ساردو حرف می زد.مهربان، چقدر 

 

با مادرم صحبت می کنی؟ نمی خواهم برنجد ولی اگر »سر و صدای بچه ها که از حیاط آمد امیل از جا بلند شد.  

و  «خواهش می کنم»و گفت  خداحافظی کرد، بعد مردد نگاهم کرد، بعد بازویم را گرفت...« موافقت نکند مجبورم 

 رفت.

 

دو هفته « »امتحان ریاضی خیلی آسان بود.»عصرانه ی بچه ها را می دادم و سعی می کردم به حرف ها گوش کنم.  

شاهزاده ی « »توی نمایش، امیلی سیندرالست.« »امروز شعر چهار فصل را تمرین کردیم.« »داریم تا جشن آخر سال.

 ...«نمایش همکالسیِ 
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 «فردا امتحان جغرافی دارم.»آرمن ساندویچ و لیوان شیر را برداشت و صندلی را عقب زد.  
 

بعد »نگاه دوقلوها آرمن را دنبال کرد تا رفت توی اتاقش و در را بست. بعد صدایشان را پایین آوردند. آرمینه گفت  

ولی قبل از این که دعوا کنند »فت آرسینه گ« از تمرین نمایش آرمن زد توی گوش همکالسیش که شاهزاده ست.

 «خندید.»دو تایی با هم گفتند « امیلی چکار کد؟»پرسیدم « آقای مدیر سر رسید.
 

 

 

 فصل چهل ودوم

 

دم غروب بود و آفتاب شدید نبود. با این حال شورلت قدیمی توی خیابان پارک بود و درِ گاراژ برای پذیرایی از 

د. دوقلوها خم شده بودند روی میز آشپزخانه و ماهنامه ی لوساپر را ورق می زدند. کالدیالک سبز چارتاق باز بو

 « فردا امتحان دارید.»مجله را برداشتم. 

 

مجله را انداختم روی « اقالً تا آخرش ورق بزنیم.»آرسینه لب ورچید « همین امروز گرفتیم.»آرمینه لب ورچید.  

به هم نگاه کردند و بی حرف از آشپزخانه بیرون رفتند. « ه کنید که بپرسم.قبل از خواب. حاالتاریخ دور»پیشخوان. 

 یکی دو هفته بود سر هیچ چیز زیاد جِد نمی کردند. فکر کردم چرا؟ یعنی بچه ها هم حس کرده اند حوصله ندارم؟

 

سر اجاق و نیم ساعت کتری را آب کردم گذاشتم « اینها با قهوه خیلی میانه ندارند، چای می خورند.»آرتوش گفت  

بعد سینی چای را بردم به اتاق نشیمن. مهمان ها زیر لب تشکر کردند و آرتوش لبخند زد و در اتاق را پشت سرم 

 بست.

 

رفتم به اتاق خواب، روی تخت دراز کشیدم و خیره به پنکه ی سق با خودم حرف زدم. چرا فقط حماقت بقیه را می  

م ها می زنند درست گوش نمی کنی؟ چرا به آلیس ایراد می گیری؟ خودت که بینی؟ چرا به حرف هایی که آد

 بدتری.

 

پاشدم رفتم طرف پنجره. غروب بود و رنگ شاخه های لخت سدر به خاکستری می زد. باید کاری می کردم. باید  

 بودم. کتابسرم را به چیزی گرم می کردم که فکر نکنم. کشوها را مرتب کنم؟ هفته ی پیش مرتبشان کرده 

خوانم؟ کتاب ها توی اتاق نشیمن بود و نمی خواستم مزاحم آرتوش و مهمان ها بشوم. تازه این بهانه بود. حوصله ی 

کتاب خواندن نداشتم. شام هم که آماده بود. بروم گاراژ. مدت ها بود می خواستم چیزهای به درد نخور را که تلنبار 

 کرده بودیم توی گاراژ دور بریزم.

 

از در خانه که بیرون رفتم، صدایی شنیدم و از الی شمشادها به نظرم رسید کسی رفت توی گاراژ. کی بود؟ مهمان  

های آرتوش که هنوز توی اتاق نشیمن بودند و بچه ها داشتند درس می خواندند. درِ گاراژ ما و درِ گاراژ آقای 

کرده؟ نکند بالیی سر کادیالک بیاورد؟ مرا باش فکر رحیمی هر دو بسته بود. فکر کردم نکند بازیگوشی آرمن گل 

 کردم پسرم بزرگ شده. در گاراژ خودمان را باز کردم.
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نمی دانم من بیشتر ترسیدم یا مرد جوانی که خم شده بود توی صندوق عقب کادیالک. جیغ زدم. مرد با دسته ای  

و  «آخ!»ه گلگیر ماشین و خورد زمین و داد زد کاغذ توی بغل برگشتو تا آمدم جیغ دوم را بزنم، پایش گرفت ب

 کاغذهای دستش پخش شد کف گاراژ.

 

 

 

 «چند بار می پرسی؟ گفتم خبر نداشتم. نمی دانستم. سر خود کردند.»آرتوش پشت میز آشپزخانه نشسته بود.  

 جاشکری را روی میز پس و پیش می کرد. 

 

نمی دانستی؟ دوست عزیزت کادیالکش را »بود که دارم فریاد می زنم. می لرزیدم و فریاد می زدم و هیچ هم مهم ن 

 ...«مخصوصاً توی گاراژ ما پارک می کند که 

 

 «دوست من نیست.» 
 

حاال هر چی. دشمن عزیزت. البته که دوستت نیست. دوست که با دوست این رفتار را نمی کند. خودش اینجا چای » 

و به نوچه اش سفارش می کند بیاید از گاراژ ما اعالمیه بردارد. اگر دنبالش  و قهوه می خورد و مزخرف می بافد

بودند؟ اگر می ریختند توی منزل؟ تو که این قدر سنگ سیاست به سینه می زدی و می زنی بیخود ازدواج کردی. 

 «تی.هیچ کس نیسبیخود بچه دار شدی. اگر می ریختند اینجا تکلیف من و بچه ها چی می شد؟ غیر از خودت به فکر 
 

گفتم و گفتم و گفتم. آرتوش شنید و شنید و شنید. بعد جاشکری را از روی میز برداشت. هنوز داشتم فریاد می زدم  

 آرتوش داشت با در جاشکری ور می رفت.« بی فکری، خودخواهی.»

 

 نی. شطرنج بازی کنی. به خیالاز صبح تا شب جان می کنم برای تو و بچه ها که چی؟ که تو هر کار دوست داری بک» 

خودت کارهای مهم بکنی. قهرمان بازی دربیاوری و بچه ها جان به سرم بکنند و وقت نداشته باشم برای خودم و 

دستمال کاغذی را گذاشتم روی چشم ها و به هق هق افتادم. آرتوش « و ...  "خسته شدی"کسی یک بار هم نگود 

 ی بست.داشت در جاشکری را باز می کرد و م

 

 اولین بار بود وسط حرف هایم نگذاشته بود برود بیرون و من هر چه توی دلم داشتم می ریختم بیرون. 

 

به هر سازت رقصیدم. محله ی بِرِیم زندگی کردن کار بورژواهاست، خب، ماشین مدل باال می خواهیم چکار، خب. » 

هنده. خب. و حاال ... حاال کار به جایی رسیده از خانه ی مهمان داریم. خب. شطرنج دوست دارم، خب. رفتم سراغ شا

 اگر تو این قدر احمقی که نمی "خبر نداشتم. سر خود کردند."من اعالمیه پخش می کنند و آقای صاحبخانه می گوید 

 ...«دانی تو خانه ات چه خبرست پس 

 

شکری را باز کرد و بی حرف، انگار باغچه آب جمله ام را تمام نکردم و با دهان باز خیره شدم به آرتوش که در جا 

بدهد، شکرها را پاشید روی میز و صندلی ها و کف آشپزخانه. بعد در جاشکری را بست، گذاشت روی میز و از 

 آشپزخانه رفت بیرون.
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 فصل چهل وسوم

 

 پشت میز آشپزخانه جیب روپوش دوقلوها را می دوختم که لبه اش باز شکافته بود. 

 

بعد از دعوا با آرتوش، خودم و آشخن چند بار آشپزخانه را جارو کرده بودیم، ولی از صف دراز مورچه که هر صبح  

گوشه و کنار می دیدم معلوم بود جاهایی هنوز شکر هست. از آن روز یک کلمه با آرتوش حرف نزده بودم و در 

من نیست. دوقلوها توی حیاط تاب می خوردند و  عوض مدام با خودم جدل کرده بودم که حق با من است یا حق با

 بلند بلند شعر می خواندند:

 

 

 

 سگ قشنگی داشتیم  

 

 خیلی دوستش می داشتیم 

 

 

 

 قیژ در لزی حیاط آمد. بعد صدای خنده و داد و فریاد دوقلوها.  

 

 «مرسی سوفی.» 
 

 «مرسی عمو گارنیک.» 
 

 «هر دو تا سبز. چه خوشگل.» 
 

 «عین مال سوفی.» 
 

 «مرسی. مرسی.» 
 

زیر خوراک لوبیا را خاموش کردم و رفتم در را باز کردم. دوقلوها یکی یک هوالهوپ سبز توی دست باال پایین می  

 پریدند. از دم در گفتم 

 

گفته بودم می  مردست و قولش.»گارنیک نگاهم کرد و دست تکان داد و آمد طرفم « باالخره کار خودت را کردی؟» 

 «خرم، خریدم.
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هر ماه »توی آشپزخانه روپوش ها و جعبه ی سوزن نخ را از روی میز برداشتم و گذاشتم روی یکی از صندلی ها.  

اسباب بازی تازه ای مد می کنند. بخواهیم همه را بخریم، هم ما ورشکست شدیم هم بچه ها لوس شدند. نیست که 

 «وری یا شربت؟اصالً لوس نیستند. قهوه می خ
 

اول آب خنک، بعد قهوه، بعد »گارنیک نشست. از جیب شلوار دستمال بزرگی درآورد کشید به سر و گردنش.  

شربت. بچه ها همین چند سال افتادند توی بدبختی. با این خرج ها هم تا حاال کسی ورشکست نشده. آرتوش 

 «کجاست؟
 

وان. آب ریختم توی لیوان، گذاشتتم روی میز و قهوه جوش را از یخچال شیشه ی آب درآوردم و از قفسه لی 

 «قهوه ی پر شکر یا کم شکر؟ نینا کجاست؟»برداشتم. قهوه پیمانه کردم. 
 

با ویولت رفتند بازار مالفه ی آمریکایی بخرند. »گارنیک آب را یک نفس خورد و لیوان خالی را گذاشت روی میز.  

 «می کنند. پر شکر. آرتوش هنوز برنگشته؟باز بگو بچه ها آدم را ورشکست 
 

گاتا »قهوه ریختم توی فنجان ها و نشستم پشت میز. « من هم باید مالفه بخرم.»چشم به قهوه که سر نرود گفتم  

 «ببُرم؟
 

 «دعواتان شده؟»فنجان قهوه را کشید جلو.  
 

 ...« چهل و پنج، چهل و شش، چهل و هفت»صدای بچه ها از حیاط می آمد.  

 

اول این که صد بار برایم »نگاهم کرد و خندید. « از کجا فهمیدم، ها؟»گارنیک جرعه ای قهوه هورت کشید و گفت  

قهوه درست کردی و می دانی قهوه پر شکر دوست دارم. دوم این که دوبار پرسیدم آرتوش کجاست حرف توی 

 «حرف آوردی. چی شده؟
 

یاط صدای سوفی از ح« از دست سیاست بازی های آرتوش کالفه ام.»نکنم؟ گفتم  فکر کردم ماجرا را تعریف بکنم؟ 

 «هر کی صد دفعه چرخاند برنده.»آمد. 
 

گارنیک چن لحظه نگاهم کرد. بعد چند بار فنجان قهوه را روی میز جلو عقب سراند. بعد از پنجره به بیرون نگاه  

یک گارن« داشناک ها جلوتر از نُک دماغشان را نمی بینند.»ته بود آرتوش بارها گف« هب، هر کس اعتقادی دارد.»کرد. 

 «نُک دماغ خودمان واجب تر از دورتر ها نیست؟»هر بار گفته بود 
 

مسأله ی اعتقاد نیست. مسأله ی خودخواهی نیست. ما زن ها از صبح تا »از جا بلند شدم خوراک لوبیا را هم زدم.  

برای شما مردها آماده باشد که به خیال خودتان دنیای بهتری بسازید. نه به فکر ما شب باید جان بکنیم که همه چیز 

 «هستید، نه به فکر بچه ها.
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1 4 3  

 

کردم و گارنیک ساکت گوش کرد. اشکال قضیه اینجا بود که حرف  "شما مردها"و  "ما زن ها"گمانم پنج دقیقه ای  

نداخته بودم. مطمئن بودم یک جایی حق با من است و با هایم حتی به گوش خودم غیرمنصفانه می آمد. چیزی جا ا

 این حال نمی دانستم چطور بگویم که به نظر نیاید نِک و ناله ی زنی غرغروست که با شوهرش دعوا کرده.

 

 به به عجب لوبیایی. توی این»گارنیک از جا بلند شد و رفت طرف اجاق. درِ دیگ لوبیا را برداشت، بو کرد و گفت  

که اگر ما مردهای به قول تو خودخواه سعی نکنیم به قول تو دنیای بهتری بسازیم، شما زن ها توی این دیگ فکرم 

 درِ دیگ به دست نگاهم کرد. بعد سر کج کرد و لبخند زد.« چی می پزید؟ تازه اگر دیگی باقی مانده باشد.

 

 !«نود و هشت، نود و نه، صد، هورا !!!»توی حیاط دخترها داد زدند  

 

لوبیا می  خوراک»مطمئن بودم حرف گارنیک باید جوابی داشته باشد. مطمئن بودم و چیزی به فکرم نمی رسید. گفتم  

 «خوری؟
 

 

 

 فصل چهل وچهارم

 

امیدوار هستم جنابعالی هم مثل آلیس و من از این تصمیم خوشحال و راضی باشید. به مادر و خاله در »یوپ گفت 

فرستادم. ایشان هم راضی و خوشحال هستند. اگر جنابعالی هم راضی و خوشحال باشید، من و الیس هلند مراسله ای 

 آرتوش گره کرواتش را شل کرد و توی راحتی جا به جا شد.« هم راضی و خوشحال هستیم.

 

. بچه نبه آرتوش بگو کروات بزند. خودت هم لباس درست حسابی بپوش. ماتیک هم بز»روز قبل آلیس گفته بود  

حتی از فکرم هم نگذشت که چرا مراسم مثال ً « ها را بفرست پیش نینا یا چه می دانم ... خالصه شلوغ نکنند.

 خواستگاری را خانه ی خودش برگزار نمی کند؟

 

برای این که کاری کرده باشم، پا شدم شیرینی تعارف کردم. یوپ از نان خامه یی هایی که آلیس خریده بود  

نان خامه خیلی دوست دارم. شات شات »به شیرینی هایی که من درست کرده بودم دست نزد. گفت برداشت و 

بعد ظرف « دارم ارمنی یادش می دهم.»و به آلیس نگاه کرد و لبخند زد. آلیس خندید و رو کرد به من « مرسی.

 اه رد.و سر کج کرد و به یوپ نگ« فقط نان خامه یی دوست دارد.»شیرینی خانگی را پس زد. 

 

و با لبخندی که انگار چسبیده بود به صورتش به فضای خیلی باریک بین یوپ و آلیس « شات شات الو.»مادر گفت  

 نگاه کرد و سر تکان داد. 

 

هر چه »ارمن توی اتاقش بود و دوقلوها رفته بودند دوچرخه سواری. پول که دادم از دِیری نان بخرند و از استور  

 شم هایشان برق زد.چ« دلتان خواست
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یوپ برای آرتوش با دقت جزییات سیستم آب گرم خانه شان را در هلند توضیح می داد و آرتوش با دقت گوش  

 می کرد. نفهمیدم می خواست وقت بگذراند یا موضوع واقعاً برایش جالب بود.

 

ی که ازدواجش با یوپ قطعی شده بود از وقت« شنیدم امیل و ویولت دارند عروسی می کنند.»آلیس رو به سقف گفت  

جوری حرف می زد انگار دارد از  -هر چند قدش از من کوتاه تر بود -وقت حرف زدن به صورتم نگاه نمی کرد یا 

طفلک ویولت، با آن مادر شوهر عوضی. حتماً خیال کرده تا عروسی کنند کوتوله خانم فی الفور »باال نگاهم می کند. 

 «تقدیم می کند. جواهراتش را دو دستی
 

 مادر کمک کرد میز شام بچینم و در رفت و آمد بین ناهارخوری و آشپزخانه یکبند حرف زد. 

 

آرزو داشتم آلیس توی کلیسا آبادان ازدواج کند. قربان صلیب محرابش. تا حاال هر چه نذر و نیاز داشتم داده. به » 

ی آرمن، عمل لوزه ی دوقلوها. این آخری. باز تو سه  سالمت فارغ شدن های تو، زود جوش خوردن دست شکسته

خروار ساالد درست کردی؟ ما که ساالدخور نداریم. هرچند خوب کاری کردی. آلیس این روزها غذاش شده ساالد 

 «و بس.
 

 دوقلوها و آرمن روی میز آشپزخانه مار و پله بازی می کردند. 

 

 «چهار آمد.» 
 

 «نخیر، سه بود.» 
 

 «هار بود. نه آرسینه؟چ» 
 

 «چهار بود. جر نزن آرمن.» 
 

 «چهار. ویژژژژژ رفتم باال. نوبت توست آرسینه. -سه -دو -یک» 
 

هیچ خوش ندارم یوپ فکر کند از آن مادر زن هایی هستم که توی هر کاری فضولی »مادر سس ریخت روی ساالد.  

 «واج کنند، خب، بکنند. کلیسا با کلیسا فرقی ندارد.می کنند. اگر هم رفتند هلند و خواستند آنجا ازد
 

نانی گفت کلیسا یادم افتاد. امروز یکی از کالس ششمی ها شوخی بامزه ای تعریف کرد. تعریف کنم »آرمینه گفت  

 «آرسینه؟
 

. مارِ گنده جای مهره ات توی این خانه ست. باالی همین»بعد به آرمن هشدار داد که « تعریف کنیم.»آرسینه گفت  

 و یکی در میان شروع کردند به تعریف.« باز جر نزنی. بگو آرمینه. ماما، نانی، گوش کنید.

 

 «بچه تخسی هی می رفت در کلیسا را می زد.» 
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 «تا کشیش در را باز می کرد فرار می کرد.» 
 

 «یک بار کشیش پشت در قایم شد.» 
 

 «تا بچه در زد.» 
 

 «را باز کرد. کشیش پرید و در» 
 

 ...«بچه ی تخس هول شد و گفت » 

 

 «خیلی ببخشید، عیسی خانه ست؟» 
 

آدم با حضرت عیسی و »و مادر سعی کرد نخندد. « تکراری بود.»دوقلوها خودشان از خنده ریسه رفتند. آرمن گفت  

 «کلیسا شوخی نمی کند. گناه دارد.
 

و دیگ پلو را گذاشتم روی میز. مادر شروع کرد به وارسی سبد سبزی  به بچه ها گفتم بساط بازی را جمع کنند 

امیدوار بودم تا سبد برسد سر میز شام، مادر به بهانه ی « خودم به یوپ گفتم حتماً باید اینجا جشن بگیرند.»خوردن. 

هر ی خانه شودختر سر راه پیدا نکردم که بی جشن راه»پالسیده بودن نصف سبزی ها را نریزد توی سطل آشغال. 

 «کنم. بده دیس را ببرم سر میز. حیف که ته دیگ نرم شده.
 

الیس فقط عروسی کند. توی کلیسا، بیرون کلیسا، با جشن، »خورش قورمه را کشیدم توی دو تا کاسه و زیر لب گفتم  

 «بی جشن. فقط عروسی کند.
 

خورش ها را ببر تا من پارینج »وسط حرفش. پریدم ...« فهمیدی یوپ چی گفت؟ گفت »مادر خنده کنان برگشت.  

 «بکشم.
 

جشن هم نگرفتند، نگرفتند. کلی خرج کنیم بدهیم مردم بخورند که چی؟ م »مادر دم کنی روی پارینج را برداشت.  

 «م م .... عجب پارینجی شده. دیس را بده خودم می کشم، تو خسته شدی.
 

ن و شربت ویمتو را که برای خودم درست کرده بودم خوردم. خسته دیس را دادم دستش. تکیه دادم به پیبشخوا 

بودن من بهانه بود. پارینج را که مادر معتقد بود فقط ارمنی های جلفا بلدند بپزند و هر سال سفارش می کرد از 

 اصفهان بفرستند، خودش درست کرده بود و می خواست خودش بکشد که مبادا من خراب کاری کنم.

 

آب شده بود و شربت ولرم بود و حوصله نداشتم یخ در بیاورم. بعد یادم آمد برای سر شام یخ الزم داریم یخ شربت  

 و چرخیدم طرف یخچال.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – ها را من خاموش میکنمچراغ 

1 4 6  

 

خودشان می دانند. خواستند جشن بگیرند، نخواستند نگیرند. به »مادر تکه های گوشت را با دقت چید روی پارینج.  

 «ما چه که دخالت کنیم.
 

ببینم داماد »ریختم توی کاسه ی بلور. مادر سرش را چپ و راست کرد و به دیس پارینج نگاه کرد. یخ ها را  

 «ولی کاش جشن بگیرند.»و دیس را برداشت و رفت طرف در. « عزیزمان از پارینج خوشش می آید یا نه؟
 

 دوقلوها دویدند تو. 

 

 «ماما» 
 

 «ماما» 
 

 «ببین چی آوررده.» 
 

 «ی آورده.ببین چ» 
 

یوپ برای دوقلوها دو تا عروسک آورده بود. یک عروسک پسر و یک عروسک دختر. کاسه ی یخ را برداشتم و با  

 از یوپ بابت عروسک ها تشکر کردم و به« بفرمایید سر میز.»دوقلوها و عروسک ها رفتیم اتاق نشیمن. بلند گفتم 

 دوقلوها اشاره کردم تشکر کنند.

 

 «مرسی.»طرف یوپ. گونه اش را برد جلو و گفت  آرمینه رفت 
 

 «بگو مرسی عمو یوپ.»الیس گفت  
 

 «مرسی عمو یوپ.»آرسینه گونه اش را برد جلو و گفت  
 

 «اسم عروسک ها را چی گذاشتید؟»یوپ هر دو را بوسید و آرتوش پرسید  
 

 «کر کنیم.باید ف»دوقلوها به هم نگاه کردند. بعد دو تایی با هم گفتند  
 

من یوپ سرخ شد و آر« چه خوشگل!»ارمن با ضبط صوت دستی نو و براق که وارد اتاق شد همه تقریباً با هم گفتیم  

 «خواهش دارم، خواهش دارم.»رفت جلو دست داد و تشکر کرد و یوپ چند بار گفت 
 

، نوش جان»و الیس ترجمه کرد که یعنی « اَنوش، اَنوش.»سر شام یوپ از پارینج تعریف کرد و مادر چند بار گفت  

بعد مادر به کمک آلیس توضیح داد که پارینج چیزی مثل بلغور گندم یا جو است که اول سرخ می کنند « نوش جان.

و بعد با گوشت و پیاز داغ فراوان و زردچوبه مثل پلو دم می کنند و وقت دم کردن باید مدام هم بزنند که ته نگیرد. 

خیلی خب، بس! حاال قرار نیست فردا مسابقه آشپزی »رجمه ی حرف های مادر خسته شده بود گفت و آلیس که از ت

 «بدهد.
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آرسینه دم گوشم « برای عروسک ها اسم انتخاب کردیم.»وقت خداحافظی یوپ دوقلوها را بوسید. آرمینه گفت  

 وی گوشش پچ پچ کرد.گفتم و دوید طرف آرمینه و ت« فامیل عمو یوپ چی بود؟ یواش بگو.»پرسید 

 

 «آقای یوپ هانسن.»آرمینه عروسک پسر را گرفت جلو ما.  
 

 قهقهه ی آلیس از خنده ی همه ی ما بلندتر بود.« و خانم آلیس هانسن.» آرسینه عروسک دختر را گرفت جلو ما.  

 

ش را بوسیدم و تبریک یوپ که دست جلو آورد، به جای دست دادن جلوتر رفتم و بغلش کردم و هر دو گونه ا 

گفتم. آرتوش و مادرم حتماً تعجب کردند و آلیس؟ خدا می داند چه فکر کرد و اصالً برایم مهم نبود چه فکر کرد. 

 فقط خودم می دانستم چقدر مدیون یوپ هانسن هستم.

 

غه شده و خیلی آن شب برای دوقلوها قصه ی دختری را تعریف کردم که چون کار بدی کرده خواب می بیند قوربا 

 می ترسد و صبح که بیدار می شود و می بیند قورباغه نیست خوشحال می شود و تصمیم می گیرد دیگر کار بد نکند. 

 

 «قصه ی عجیبی بود.»آرمینه خمیازه کشید.  
 

 «ولی یک کمی لوس بود. نه آرمینه؟»آرسینه گفت  
 

 آرمینه خوابش برده بود. 

 

خوانیدم. چراغ اتاق را خاموش کردم. بیرون آمدم و توی راهرو با خودم « ن سه تا سیب افتاد.از آسما»با آرسینه  

 و رفتم اتاق نشیمن.« حق با آرسینه ست. قصه ی لوسی بود.»گفتم 

 

بس که پارینج خوردم دارم می ترکم. رفتم »بعد از رفتن مهمان ها، آرتوش دست مالیده بود به شکم و خندیده بود.  

 و رفته بود به اتاق خواب.« م.بخواب

 

رو به روی تلویزیون خاموش نشستم و پاها را دراز کردم روی میز جلو راحتی. دستم رفت طرف سرم و شروع  

کردم به مو لوله کردم. حالم خوب بود و خواب نمی آمد. چرا؟ چون که همه ی ظرف ها را شسته بودم و اتاق نشیمن 

به قول مادر عین دسته ی گل بود؟ یا چون آلیس باالخره داشت ازدواج می کرد و  را گردگیری کرده بودم و خانه

یوپ بر خالف تصور اولیه ی من و مادر، به نظر مرد خوب و مهربانی می آمد؟ شاید هم به خاطر دیروز که آرتوش 

لدان ها نگاه کردم، بعد زودتر از معمول آمد خانه، با دو گلدان گل نخودی صورتی و سفید. چند لحظه هاج و واج به گ

 رفتم جلو و بغلم که کرد زدم زیر گریه.

 

 چراغ اتاق نشیمن را خاموش کردم و با خودم گفتم شاید هم چون دیروز صبح بیدار شدم و دیدم قورباغه نیستم. 
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 فصل چهل وپنجم

 

 ده صبح بود.

 

ارها را راست و ریس کرد؟ مرا باش فکر می کردم می بینی زبل خانم چطور خودش همه ی ک»نینا پای تلفن گفت  

حالیش نیست و باید کمک کنم. حاال فقط مانده رسماً مادرشوهر آینده را ببینیم. پس فردا که جشن آخر سال بچه 

هاست. فکر کردم پنجشنبه ی بعد مهمانشان کنم. تو و آرتوش هم باید باشید. آلیس و مادرت تا پنجشنبه از تهران 

 گفتم برمی گردند.« د، نه؟برمی گردن

 

 «پس شماره ی سیمونیان را بده که دعوتشان کنم.» 
 

 «شماره ی قبلی خودت یادت نیست؟» 
 

 «چی؟» 
 

 «. یادت رفته؟4شماره تلفن جی » 
 

 هبه قول مادرت به من بگو خر. خیلی حواس داشتم ک»چنان بلند خندید که مجبور شدم گوشی را از گوشم دور کنم.  

 باالخره خداحافظی کرد....« حاال هم 

 

گوشی را گذاشتم و رفتم اتاق نشیمن. چرخ خیاطی روی میز ناهارخوری بود. لباس های جشن آخر سال دوقلوها را  

می دوختم. بهار حریر صورتی بود و تابستان کتان قرمز. برای پاییز تافته ی نارنجی خریده بودم و در آستین ها و 

مستان را که از چلوار سفید بود پوست خرگوش دوخته بودم. تکه های پوست را سال ها پیش یکی از پایین دامن ز

آدم عاقل پوست »قوم و خویش های آرتوش از تبریز آورده بود. یادم آمد با آلیس کلی خندیده بودیم سر این که 

 «نگه دار. شاید به درد خورد.»مادر گفته بود « سوغات می برد آبادان؟
 

برای پاییز با خوشه ی گندم تاج سر درست کردم. خوشه های گندم را بعد از این که کلی توضیح داده بودم چه می  

 خواهم، یوما آورده بود.

 

خانه خنک بود و ساکت. بوی کیک بادامی که گذاشته بودم توی فر همه جا پیچیده بود. خوشه ها را با چسب به هم  

ینا نگفتم این روزها از سیمونیان ها بی خبرم؟ می دانستم امیلی چند روزی است چسباندم و فکر کردم چرا به ن

امیل »آرتوش هم که گفت « نه»گفتم « شاید مریض شده. اجازه می دهی سر بزنیم؟»مدرسه نرفته. دوقلوها که گفتند 

 .برو باال داد و پاپی نشددوقلوها اخم کردند و آرتوش فقط ا« نه.»گفتم « این چند روزه نیامده شرکت. سر نمی زنی؟
 

گل های مصنوعی آبی و صورتی را دوختم به نوار پهنی که قرار بود آرمینه با لباس بهار به سرش ببندد. چرا نمی  

خواستم بروم سراغ سیمونیان ها؟ شاید چون نمی خواستم درگیر مسایلشان شوم. اگر می رفتم و اگر درگیر می 
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رفتم؟ مادر یا پسر؟ دو طرف نوار دراز و پهن را که از پنبه درست کرده بودم و شدم باید طرف کدام یک را می گ

 سربند زمستان بود به هم چسباندم و از پنجره به حیاط نگاه کردم.

 

از چند روز پیش این خانواده ی سه نفره به نظرم غیرواقعی می آمدند. انگار آنها از من یا من از آنها دور شده بودم.  

م همه ی این ماجرا فیلمی بوده که خیلی خیلی وقت پیش دیده ام و حوصله ی دوباره دیدنش را ندارم. حس می کرد

گم و پیدا می شد. برای سربند  4بیرون باد می آمد و از ال به الی شاخه های درخت های بیعار، پنجره ی نشیمن جی 

ار می شد. غیر از گل چه چیزی نشانه ی تابستان هنوز فکری نکرده بود. اگر می خواستم گل بچسبانم شبیه به

 نه، دلم نمی خواست به خانه ی« بعد فکری به حالش می کنم.»تابستان بود؟ چیزی به ذهنم نرسید. با خودم گفتم 

سیمونیان ها بروم. همان بهتر که دخالت نکنم. به لباس ها نگاه کردم و فکر کردم برای تابستان تاجی با شمشاد 

 درست می کنم.

 

 

 

 فصل چهل وششم

 

حیاط مدرسه را تزیین کرده بودند. به درخت ها چراغ های کوچک رنگی آویزان بود و دیوارها پر بود از نقاشی بچه 

ها. صحنه ی نمایش با پرده ی مخمل سبز، ته حیاط جا خوش کرده بود. ردیف صندلی ها از جلو صحنه شروع می شد 

جزو گروه انتظامات بود که پدر مادرها و مهمان ها راهنمایی م یکردند و  و تقریباً تا نزدیک در می رسید. آرمن

 مسئول بوفه هم بودند.

 

به پله  و« مانیا»نشستم روی صندلی و داشتم با آشناها سالم احوالپرسی می کردم که آرتوش زد به شانه ام و گفت  

 «بیا.»کان می داد که های کنار صحنه ی نمایش اشاره کرد. مانیا از باالی پله ها دست ت
 

به آرتوش گفتم جایم را نگه دارد و رفتم پشت صحنه. دخترهای گروه کُر با دامن سرمه یی و بلوز سفید و پسرها با  

شلوار سرمه یی و پیراهن سفید یکبند حرف یم زدند و شلوغ می کردند و فریادهای آقای ژورا معلم موسیقی که 

 نداشت. فایده« ساااااکت!»مدام می گفت 

 

بدو سر جایت بایست و این »مانیا مثل همیشه نگران بود و هیجان زده. روبان سرِ دخترک موقرمزی را بست و گفت  

 «تو از امیلی سیمونیان خبر نداری؟»بعد چرخید طرف من. « قدر هم وول نخور که روبانت دم به ساعت باز شود.
 

خانم مانیا گفت اگر فردا هم « »امیلی امروز هم نیامد مدرسه.»بودند چند روز گذشته آرمینه و آرسینه مدام گفته  

ندرالی به نظر ما امیلی سی« »یکی از کالس هفتمی ها شد سیندرال.« »امیلی نیاید باید سیندرالی دیگری پیدا کنیم.

 «خوشگل تری بود.
 

 «خبر ندارم. شنیدم یکی ازکالس هفتمی ها را گذاشتی جاش.»گفتم  
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دم  آهای»ا دست دخترکی را که پرده ی مخمل را پس زده بود و برای جمعیت دست تکان می داد کشید و گفت مانی 

ت و لپ دخترک را نیشگون گرف« بریده. کی به تو گفت بیایی اینجا؟ بدو برو تو اتاق رختکن تا نوبت برنامه ت.

ا آره، سیندرالی جدید پید»رو بر نگاه کرد. دخترک با لباس محلی پرچین و رنگارنگ خنده کنان رفت. مانیا به دو 

و دختری را نشان داد که با دامن سبز خیلی بلند دم اتاق رختکن ایستاده بود و داشت روسری اش را کج به « کردم.

 به دختر نگاه کردم که همان لحظه به من نگاه کرد و لبخند زد.« خوشگل ست، نه؟»سر می بست. 

 

ی جدید داد بعد رو به سیندرال« ته سرم شلوغ بود فرصت نکردم به سیمونیان ها تلفن کنم.بس که این هف»مانیا گفت  

 «ژاسمن خانم. روسری کج بستن نداریم. سیندرال قبل از رفتن به قصر شاهزاده از این قرتی بازی ها درنمی آورد.»زد 

ت. مادر شاهزاده همین االن تلفن کرد االن مسأله ام سیندرال نیست. بدبختی امشبم شاهزاده س»بعد رو کرد به من. 

 «که پسرش سرخک گرفته. حاال نمی دانم چه خاکی به سرم بریزم.
 

 از مانیا هیچ کاری بعید نبود.« حتماً نمی خواهی نقش شاهزاده را بیندازی گردن من.»گفتم  

 

کن. آرمن سر همه ی تمرین ها  گوش»بعد جدی شد. « بد هم نمی شد. قد و باالت که بد نیست.»پقی زد زیر خنده.  

می آمد، بخصوص قسمت سیندرال و شاهزاده. بعضی وقت ها غلط های بچه ها را هم می گرفت. بهتر از آرمن کسی 

به عقلم نمی رسد. فرستادم لباس های سرخک گرفته را آوردند. به آرمن می خورد. هم هیکل اند. تا برنامه ی گروه 

بعدش هم جایزه های شاگرد اول »داشت به ساعت مچی اش نگاه می کرد. ....« ود کُر و شعرخوانی و رقص تمام بش

ها را می دهند و ... با این حساب یک ساعت و خرده ای وقت داریم. شاید رسیدیم یک دور هم تمرین کنیم. بد 

 «فکری نیست، ها؟
 

. اگر بد فکری که اصالً نیست»تم خودم را عقب کشیدم نخورم به بلندگویی که داشتند می بردند وسط صحنه وگف 

 «آرمن رضایت بدهد.
 

 «تو برو پیداش کن بفرستش اینجا. راضی کردنش با من.»مانیا خندید و دست گذاشت پشتم.  
 

از وسط ردیف صندلی ها که همه تقریباً پر شده بود گذشتم، با این فکر که بعید هم نیست بتواند راضیش کند. هر  

گی و نکردن کاری که نمی خواست بکند پدیده ای بود، مانیا هم در انجام دادن کاری که می چند آرمن در یکدند

خواست بکند اعجوبه ای بود. یاد چند سال پیش افتادم که کشیش بداخالق کلیسا را راضی کرده بود در نمایش سال 

 نو نقش اسقف بازی کند.

 

کانادا می چید توی یخدان. گفتم برو پشت صحنه پیش  دنبال آرمن گشتم. کنار بوفه داشت شیشه های پپسی و 

بیا جا نگه »مانیا. وقتی که برگشتم سر جایم، نینا کنار آرتوش نشسته بود. کیفش را از روی صندلی خالی برداشت. 

برای چند روز رفته اهواز مأموریت. تلفن »تند گفت « گارنیک کو؟»گفتم « داشتم. حاال بگو ببینم چه خبر شده؟

 دور و بر را نگاه کردم. ویولت نبود.« نیان ها چرا جواب نمی دهد؟سیمو
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حواست کجاست؟ گفتن تلنفشان جواب نمی دهد. ویولت شده عین سگ تیر خورده. هر کار »نینا آستینم را کشید.  

 «کردم با ما نیامد. ماند خانه منتظر تلفن امیل.
 

ور شد همراه جمعیت ساکت شود. پرده کنار رفت و مانیا آمد نورافکن های رو به صحنه روشن شدند و نینا مجب 

پشت بلندگو و خیرمقدم گفت. نگاهم به مانیا، فکر کردم اگر جواب تلفن نمی دهند پس شاید واقعاً اتفاقی افتاده. 

 یعنی واقعاً مریض بودند؟ کاش سر زده بودم. چرا خودشان تلفن نکردند؟

 

م. وازگن هایراپتیان آمد پشت بلندگو و سخنرانی کرد و گزارش ساالنه ی خیرمقدم تمام شد و همه دست زدی 

مدرسه را داد. چرا باید تلفن می کردند؟ گروه کُر سرود خواند. سرودهایی که هر سال خوانده می شد. کوه های بلند 

از امیل و مادرش؟ وطنم، خداحافظ مدرسه ی عزیز و قسمت کوتاهی از اُپرای انوش. از حماقت خودم دلخور بودم یا 

آرمینه و آرسینه بهار شدند و پاییزو زمستان و شعر را بی غلط خواندند. یادم آمد به عکاس جشن نگفتم عکس 

بگیرد. چرا باید از امیل دلگیر باش؟ یا از مادرش؟ پسر بچه ای وقت آمدن پشت بلندگو، پایش گرفت به سیم و 

 تقصیر»و بعد که پسرک از روی صحنه رو به پدر و مادرش داد زد نزدیک بود بخورد زمین و همه اول نگران شدیم 

 خندیدیم و شعرش که تمام شد برایش بیشتر از بقیه دست زدیم.« من نبود

 

ویولت حق داشت. همه ی آتش ها را این کوتوله خانم روشن »یک ربع تنفس اعالم کردند و نینا باز شرع کرد.  

ت، به جوانیش، به اینکه امیل عاشقش شده. حاال به نظر تو چکار کنیم؟ تو کرده. حسودیش شده. به خوشگلی ویول

 ...«باید کمک کنی. باید با مادرش حرف بزنی. باید 

 

 «بیا، کارت دارم.»که آرتوش بازویم را گرفت « ولم کن!»می خواستم داد بزنم  
 

نوشیدنی خرید داد دستم. نوشیدنی شیرین  رفتیم طرف بوفه. آرتوش از دختری که بازوبند قرمز انتظامات داشت، 

 حالم را بهتر کرد.

 

 «سالم خانم آیوازیان. آرمن را با لباس شاهزاده دیدید؟»دخترک گفت  
 

نگاهش کردم و یادم آمد که چند بار با آرسینه و آرمینه آمده بود منزل ما. آرمن اسمش را گذاشته بود روبینا  

 «بینا؟خوبی، رو»چاقالو. لبخند زدم. 
 

بعد چشم ها را باز کرد، چند بار پلک زد و رفت طرف « عین شاهزاده ی واقعی شده.»چشم ها را بست و گفت  

 «دو تا ساندویچ کالباس، لطفاً.»مردی که سه بار گفته بود 
 

 «چکارم داشتی؟»چرخیدم طرف آرتوش.  
 

 «یچ کار. می خواستم از دست نینا خالصت کنم.ه»با یکی از معلم ها دست داد و احوالپرسی کرد و بعد گفت  
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وازگن هایراپتیان جایزه ی شاگردهای ممتاز را داد. آرمینه و آرسینه هر دو جایزه گرفتند و دویدند پیش ما.  

آرسینه نشست بغل من و آرمینه بغل ارتوش و جایزه ها را که کتاب بود نشان دادند. کتاب آرمینه ترجمه ی ارمنی 

الیور بود و مال آرسینه ترجمه ی لرد فونتلروی کوچک. نینا توی صندلی وول می خورد و می خواست سفرهای گ

 حرف بزند و فرصت نمی شد. چراغ های حیاط خاموش شد، پرده کنار رفت و نمایش سیدرال شروع شد.

 

اده و سیندرال را آنقدر خوب آرمن و دختری که دیده بودم و اسمش را مانیا گفته بود و یادم نمانده بود، نقش شاهز 

بازی کردند که همه سه بار دست زدند و هورا کشیدند. آرمن با شلوار کشیِ سیاه و نیم تنه ی براق دوزی طول و 

عرض صحنه را چنان یم رفت و می آمد که انگار در قصری واقعی قدم می زند و وقتی که به سیندرال تعظیم کرد و با 

این »فکر کردم « ست؟ "طفلک کوچولو"این همان »فکر کردم « ا را از کجا یاد گرفته؟اینه»هم رقصیدند فکر کردم 

 «همه سال کی گذشت؟
 

 

 

اه حاال باشگ»و آرتوش گفت « زنده باد شِوی جان.»شورلت که با اولین استارت روشن شد آرمن و دوقلوها گفتند  

ی جانم»بچه ها گفتند « رمان را جشن می گیریم.شام می خوریم و شاگرد ممتاز شدن دخترها و هنرپیشه شدن پس

 همراهشان خندیدم و یادم رفت به نینا قول داده ام تا رسیدم خانه بروم سراغ سیمونیان ها.« جان

 

از مدرسه تا باشگاه گلستان دوقلوها یکبند از جشن گفتند و از اتفاق های تو رختکن و پشت صحنه. از بازی  

 «خیلی هم کار سختی نبود.»آرمن گفت  برادرشان که تعریف کردند
 

 «به آقای عکاس گفتی از ما عکس بگیرد؟» رسیدیم و داشتیم از در باشگاه می رفتیم که آرمینه رو کرد به من.  
 

 «گفتی خیلی زیاد عکس بگیرد؟»آرسینه گفت  
 

ه دو طرفش باال پایین می و دست در دست دوقلوها ک« من گفتم.»معذب دنبال جواب می گشتم که آرتوش گفت  

 پریدند رفت طرف تاالر غذاخوری. چند لحظه ایستادم و از پشت سر نگاهش کردم.

 

« خیر.شب ب»تاالر غذاخوری شلوغ نبود. پشت میز نشسته بودیم و صورت غذا را می خواندیم که صدای زیری گفت  

 پاپیون خانم نوراللهی آبی کمرنگ بود با گل های ریز قهوه یی.

 

مزاحم نیستم؟ دیدم آمدید، گفتم سالمی عرض کنم. »آرتوش بلند شد صندلی تعارف کرد و خانم نوراللهی گفت  

دست کشید روی سر دوقلوها و به آرمن لبخند « داشتم با اقای سعادت ترتیب سخنرانی جمعه ی آینده را می دادم.

و به من  "تاریخچه ی حقوق زن"راللهی گفت زد. آرتوش گمانم از سر ادب موضوع سخنرانی را پرسید. خانم نو

باز دست کشید به سر دوقلوها و « حتماً فرصت ندارید، وگرنه خوشحال می شدم تشریف می آوردید.»نگاهکرد. 

 خداحافظی کرد و رفت.
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 صورت« حقوق زن یعنی چی؟»آرسینه تکرار کرد. « ماما، حقوق زن یعنی چی؟»غذا که سفارش دادیم آرمینه گفت  

 «بزرگ شدید می فهمید.»غذا را برگرداندم به پیشخدمت و گفتم 
 

به خانم نوراللهی نگاه کردم که دم در تاالر اجتماعات با آقای سعادت حرف می زد. یادم آمد که از پارچه ی لباس  

الن ا»گفتم  «شنیدی ماما؟»خانم نوراللهی من هم بلوز دامن دارم. آرتوش چیزی گفت و بچه ها خندیدند. آرمن گفت 

 و از جا بلند شدم.« برمی گردم.

 

خانم نواللهی انگار منتظر باشد از دوباره دیدنم هیچ تعجب نکرد. وقتی که پرسیدم برای انجمنشان چه کاری از  

جمعه با هم حرف »گفتم « خیلی کارها. جمعه با هم حرف می زنیم.»دستم برمی آید، نگاهم کرد، لبخند زد و گفت 

 و برگشتم سر میز. «می زنیم.

 

دم در خانه از ماشین که پیاده شدیم نگاه من و دوقلوها چرخید آن طرف خیابان. آرتوش شورلت را گذاشت توی  

 4گاراژ و آرمن لباس های زمستان و تابستان و پاییز و بهار را از صندوق عقب بیرون آورد. درِ فلزی حیاط جی 

 چارتاق باز بود.

 

 «ماما، فردا به امیلی سر بزنیم؟» آرسینه یواش گفت 
 

 «تو را به خدا اجازه بده سر بزنیم.»آرسینه با التماس گفت  
 

 «فردا حتماً سر می زنیم.»موهای فرفری هر دو را نوازش کردم.  
 

 

 

 فصل چهل وهفتم

 

رفتن دمِ گوشم گفته بود  از خواب که بیدار شدم آفتاب افتاده بود تو آینه ی میز آرایش. یادم آمد آرتوش وقت

دست ها را پشت سر قالب کردم و توی آینه به بازی نور و سایه نگاه کردم. از « بخواب. بچه ها که مدرسه ندارند.»

 و با خودم خندیدم.« امروز دیرتر از شما بیدار شدم.»حیاط صدای جیک جیک گنجشک ها می آمد. بلند گفتم 

 

زی نور در آینه یا خنکی اتاق خواب که حالم خوش بود؟ هر چی بود خوب بود. از جیک جیک گنجشک ها بود یا با 

 حالم خوب بود. مالفه را پس زدم و بلند شدم.

 

گنجه را باز کردم. به لباس هایی نگاه کردم که معموالً توی خانه می پوشیدم. بعد به لباس هایی که کم می پوشیدم.  

دی باز سر و سینه اش زیا»یشتر نپوشیده بودم چون مادر و آلیس گفته بودند لباس گلداری را درآوردم که چند بار ب

 جلو آینه مو شانه کردم و دو دستم را به هم مالیدم. از خشکی پوست خبری نبود.« است.
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راه افتادم طرف آشپزخانه و بلند بلند سطری از نمایش سیندرال را تکرار کردم که آرمن شب قبل با حرکات سر و  

با صدای بلند خندیدم و به اتاق « این زیبای نازنین کیست که می آید؟ آه، دختر رویاهای من.»اجرا کرده بود:  دست

دوقلوها سر زدم. تختخواب ها خالی بود. رفتم اتاق آرمن. تختخواب خالی بود. روی میز آشپزخانه سه لیوان نیمه 

 کجا هستند که سه تایی سر رسیدند.خالی شیر بود. لیوان ها را جمع می کردم و فکر می کردم 

 

 «هیچ کس نیست. 4تو جی »آرمینه گفت  
 

 «نه امیلی هست، نه پدرش، نه مادربزرگ.»آرسینه گفت  
 

 «گمانم اسباب کشی کردند.»آرمن گفت  
 

 یکی از لیوان ها از دستم افتاد روی موزاییک. 

 

 و پریدند عقب.« وای!»دوقلوها داد زدند  

 

 «طوریت نشد؟»من جلو آمد. آر 
 

و جارو خاک انداز را از گوشه ی آشپزخانه برداشتم. کجا رفتند؟ چرا « من طوریم نشد. شماها مواظب باشید.»گفتم  

 رفتند؟ کی رفتند؟ دوقلوها یکی در میان حرف می زدند.

 

 «البد امیلی خیلی مریض بوده، بردند تهران بیمارستان.» 
 

 «و؟پس اسباب ها ک» 
 

 «شاید مادربزرگ مریض شده.» 
 

 «پس اسباب ها کو؟» 
 

 «حتما دیروز که ما رفته بودیم جشن اسباب کشی کردند.» 
 

چقدر حرف می زنید. بیرون. تا »آرمن دو تکه شیشه از زمین برداشت انداخت توی سطل زباله و به دوقلوها گفت  

 «زخم و زیل نشدید.
 

ن قدر می دانست که امیل استعفا داده. این که چرا استعفا داده یا کجا رفته کسی نمی عصر که آرتوش آمد همی 

 دانست.

 

دوقلوها به هم نگاه کردند و بی صدا خندیدند و « من برمی دارم.»سرِ شام بودیم که تلفن زنگ زد. آرمن از جا پرید.  

 «چی.هی»جدی شدند و با هم گفتند « باز چه خبر شده؟»وقتی که پرسیدم 
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 «خاله نینا.»آرمن به آشپزخانه برگشت و به من گفت  
 

دیدی چه خاکی به سرم شد؟ مرتیکه بی خبر گذاشته رفته و ویولت »صدای نینا بر خالف همیشه شاد و زنگدار نبود.  

را شکر از صبح مثل دیوانه ها توی خانه می چرخد و گریه می کند و به زمین و زمان بد و بیراه می گوید. خدا 

گارنیک تا پس فردا نیست. ولی وقتی که برگشت چی؟ اگر این دختره بالیی سر خودش آورد جواب مادرش را چی 

 «بدهم؟ ماندم چه غلطی بکنم.
 

و فوری از سوالم پشیمان شدم. اگر قضیه « حاال واقعاً قضیه این قدر جدی بوده؟»سعی کردم آرامش کنم و پرسیدم  

ان خانه و زندگی را به هم نمی زد و نمی رفت. نینا جزییات حرف های امیل به ویولت و جدی نبود خانم سیمونی

ویولت به امیل را تعریف می کرد و من فکر می کردم تا حاال چند بار مادر به خاطر پسر از این شهر به آن شهر 

اید هم اگر امیل با ویولت شده؟ هر بار همین قدر ناگهانی بوده؟ نبوده؟ کار درستی کرده؟ کار درستی نکرده؟ ش

ازدواج می کرد بد نمی شد. یا شاید بد می شد. نباید دخالت می کرد. شاید هم پسرش را می شناخت و باید دخالت 

سوفی چند روزی پیش تو بماند؟ مجبورم با ویولت برم »می کرد. صدای نینا از این همه باید و شاید نجاتم داد. 

 «تهران.
 

ی پیش ما بماند و اگر کار دیگری از دستم ساخته است خبر کند. نینا با حواس پرتی تشکر کرد و گفتم البته که سوف 

 خداحافظی کرد و گوشی را گذاشت.

 

شِوی جان باز مریض شده. دکتر می »گوشی را که گذاشتم آرتوش و آرمن از آشپزخانه بیرون آمدند. آرمن گفت  

. تکیه دادم به میز تلفن و فکر کردم ناگهان آمدند و ناگهان رفتند. مثل و با آرتوش رفتند گاراژ« بریم باال سرش.

 باران آبادان که تا می آمدی فکر کنی می بارد، دیگر نمی بارید.

 

من از "فکر کردم کاش می شد ماجرای امیل و ویولت به گوش آلیس و مادر نرسد. حوصله ی اظهارنظرهای آلی سو  

 نداشتم. صدای حرف زدن دوقلوها از آشپزخانه می آمد. های مادر را "اول می دانستم

 

 «یادت هست گفت گوجه فرنگی پرت کنیم به آقای زورا؟» 
 

 «آره. خوب شد گوش نکردیم.» 
 

 «ولی خودش که پرت کرد. بعد انداخت گردن کالس هشتمی ها.» 
 

 «بعد گفت از قصد نکردم. ولی از قصد کرد، نه؟آره. توی ناهارخوری هم صندلی را مخصوصاً از زیر روبینال کشید. » 
 

 «آره. از قصد کرد. سوراخ راحتی هم کار خودش بود، نه؟» 
 

 «آره. اصال به خاطر آرمن با ما دوست شد. هیچ هم راپونزل را دوست نداشت.» 
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 «حیف از لباس قرمز راپونزل که قیچی کرد. چرا گذاشتیم؟» 
 

 «قشنگی نیست.برای این که گفت لباس » 
 

 «لباس سفید آستین پفی خودش را هم قیچی کرد.» 
 

 .«"مارگریتا، عین چیتا"یاد داد توی حیاط مدرسه داد بزنیم » 

 

 «کار بدی کردیم.» 
 

 «کار بدیم کردیم.» 
 

 

 

 فصل چهل وهشتم

 

بودم که شب قبل دیروقت از تهران بچه ها با سوفی استخر بودند و ارمن منزل دوستش بود. منتظر مادر و آلیس 

 برگشته بودند.

 

تلفن زنگ زد. گوشی را برداشتم و وی آینه راهرو به خودم نگاه کردم. به نظر می آمد یا کمی چاق شده بودم؟ چند  

تم ربار گفتم الو و بله و بفرمایید و کسی جواب نداد. گوشی را گذاشتم و در را برای مادر و آلیس باز کردم. مادر صو

چه خوشگل شدی. انگار یک هوا چاق شدی، نه؟ عوضش من الغر شدم. »را بوسید و آلیس محکم بغلم کرد و گفت 

و توی راهرور یک دور کامل چرخید. راست می گفت، الغر شده بود. نفهمیدم از الغر شدنش بیشتر تعجب « ببین.

 کردم یا از سالم احوالپرسی و ماچ و بوسه ی گرمش.

 

پزخانه و مادر و آلیس بسته های پِرک و گاتا را که از تهران خریده بودند گذاشتند روی میز. آلیس روی رفتیم آش 

 قهوه درست کرد و تعریف کرد.« من درست می کنم.»پا بند نبود. قهوه جوش را از دستم گرفت و گفت 

 

آقا داوتیان سفارش دادم. راستی،  تصمیم گرفتیم همین جا عروسی کنیم. کارت های دعوت را به چاپخانه ی دوست» 

داوتیان خیلی سالم رساند. چه مرد نازنینی. اگر سفارش نمی کرد کارت ها به موقع حاضر نمی شد. کیک را همین جا 

 «به نگرو سفارش می دهم. حاال حدس بزن چی از تهران خریدم.
 

. دستها را از هم باز کرد، سر کج کرد قهوه جوش را از روی اجاق برداشت، گذاشت روی پیشخوان و چرخید طرفم 

 «لباس عروس.»و لبخند زد. 
 

 مادر زد زیر خنده و من از ته دل خندیدم. 
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ه صبح به برنام« خیلی خیلی مبارک.»این بار من بودم که رفتم طرف خواهرم. بغلش کردم و بوسیدمش و گفتم  

 ریزی جشن عروسی و نوشت اسم مهمان ها گذشت.

 

و سوفی که برای ناهار برگشتند، آلیس هر سه را بغل کرد و گفت باید ینگه ی عروس بشوند و لباس های  دوقلوها 

 آبی و صورتی بپوشند.

 

و با آرسینه و سوفی منتظر به آلیس نگاه کردند. آلیس « خاله، اول تو عروسی می کنی یا خاله ویولت؟»آرمینه گفت  

 و مادر به من نگاه کردند.

 

 ...«عروسی خاله ویولت عقب افتاده، یعنی »ن کردم. من و م 

 

 «پس برای همین خاله ویولت دیروز و پریروز همه اش گریه می کرد؟»سوفی اوضاع را بدتر کرد.  
 

 «گریه می کرد؟»آرسینه و آرمینه با هم گفتند  
 

 ی کرد، هم می گفت تمامش تقصیر اینهم گریه م»سوفی به من نگاه کرد. مردد که بگوید یا نگوید و باالخره گفت  

 «عجوزه ست.
 

 «عجوزه یعنی چی؟»آرمینه گفت  
 

 «یعنی کوتوله.»آرسینه گفت  
 

معنی عجوزه کوتوله نیست. گفتن هیچ »آلیس از جا بلند شد. برای بچه ها شیرینی گذاشت توی بشقاب و گفت  

 «ازی کنید.کدام هم قشنگ نیست. شیرینی ببرید با عروسک ها مهمان ب
 

 وقت بیرون رفتن از آشپزخانه، آرسینه دست انداخت گردن سوفی. 

 

 «بد هم نشد. عروسی که باالخره داریم، لباس ینگه هم می پوشیم، تو هم که می مانی پیش ما. نه آمینه؟» 
 

 فتند.و سه تایی خنده کنان ر« آره. خدا کنه خاله نینا به این زودی ها برنگردد.»آرمینه گفت  

 

 آلیس تکیه داده بود به میز.« چه خبر شده؟»مادر نگاهم کرد.  

 

از روز اول نگفتم این زن دیوانه ست؟ نگفتم پسرش هم عین خودش »تعریف کرد. ساکت که شدم مادر گفت  

 «دیوانه ست؟ دروغ می گم بگو دروغ می گی.
 

م تهمت نزن. ما که نمی دانیم چی شده؟ به هر حال به ما بیخود به مرد»آلیس با نخ دور بسته ی گاتا ور می رفت.  

 «مربوط نیست، ولی ... طفلک ویولت.
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به آلیس نگاه کردم. انگار بار اول بود می دیدمش. از وقتی که خواهرم را می شناختم مثل آب خوردن به مردم  

به »م صادر می کرد و حاال ... تهمت می زد و در مورد کوچک ترین جزییات زندگی همه اظهارنظر می کرد و حک

 حس کردم یوپ را خیلی دوست دارم.« طفلک ویولت؟»و « به ما مربوط نیست.« »مردم تهمت نزن؟

 

آقا »بعد آمد اشپزخانه. « برداشتم»تلفن زنگ زد و آرمن که نفهمیده بود کی برگشته از اتاقش بیرون پرید که  

 «هلندی با خاله آلیس.
 

اول این که سالمت را قوت دادی، دوم این که آقا هلندی »گردن آرمن و گونه اش را بوسید.  آلیس دست انداخت 

خندید و « عمو یوپ.»و خندان رفت به راهرو. آرمن چند بار گفت « یعنی چی؟ بعد از این می گویی عمو یوپ.

 «نم.کاش عروسی تو را هم ببی»مادربزرگش را بوسید. مادرم گونه ی نوه اش را نوازش کرد. 
 

 

 

 فصل چهل ونهم

 

برای عروسی آلیس نینا پا به پا کمکم کرد. ترسم از این که یکبند از وییولت حرف بزند بیخود بود. بعد از برگشتن 

 از تهران یک کلمه هم از ویولت نگفته بود.

 

 رند. با نینا پشت میزشب قبل از عروسی بود و آرتوش و گارنیک بچه ها را برده بودند اَنکِس ماهی برشته بخو 

آشپزخانه نشسته بودیم و برای مهمان های عروسی بسته های نقل یادگاری درست می کردیم. نقل های رنگی را می 

ریختیم توی تورهای چارگوش که مادر گلدوزی کرده بود و با بندینک های ساتن سر تورها را گره می زدیم. روی 

 و روی سر دیگر تاریخ عروسی چاپ شده بود. "پآلیس و یو"یک سر بندینک نوشته شده بود 

 

و مادر قرار بود به قول یوپ که همه ی « شب زود بخوابم که فردا سر حال باشم. اگر بخوابم.»آلیس گفته بود  

بدوزد. رسم ارمنی های جلفا بود که در مراسم ازدواج دو  "قرمز و سبز"جزییات مراسم عروسی برایش جالب بود 

ن قرمز و سبز می انداختند روی شانه های عروس و داماد و کشیش که دعای تبرک می خواند، نوار پهن سات

ساقدوش چند بار جای نوارها را با هم عوض می کرد. نوار سبز نشانه ی خوشبختی و نعمت بود و نوار قرمز نشانه ی 

 عشق. ارتوش بی هیچ غرولندی قبول کرده بود ساقدوش عروسی آلیس و یوپ باشد.

 

 نینا شربت آلبالو می خورد و زیر لب آوازی زمزمه می کرد. 

 

 «از ویولت چه خبر؟»باالخره طاقت نیاوردم.  
 

پوفی کرد و شانه باال انداخت. بندینک بسته ی نقل را محکم کرد و بسته را گذاشت توی سبدی که دور تا دورش  

تا زنده ای چیز یاد می گیری. طبق »را توی لیوان چرخاند. گل مصنوعی چسبانده بودیم. شربت را تا ته خورد و یخ ها 

لیوان را گذاشت روی میز و یکی از تورهای « معمول هر چی بازی درآورده بودم و بیخودی نگران شده بود.
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تهران که رفتیم دو سه روزی اشک ریخت و چینی های مادر بدبختش را شکست تا برادر »چارگوش را برداشت. 

باال را دید. سر و کله ی پسره که پیدا شد، آرام گرفت و باز شد همان ویولت که همه می گویند، همسایه ی طبقه 

طفلک، چه معصوم و بی گناه. در ضمن تیگران را فرستادم خوابگاه دانشگاه. خطر منزل خاله جان خیلی بیشتر از 

 «خطر خوابگاه بود. یکی از آن روبان ها را بده.
 

یادت هست گفتم ویولت یک کمی شبیه توست؟ به قول مادرت، به من بگو »دادم و نینا گفت یکی از روبان ها را  

 و زد زیر خنده.« خر.

 

 «نه، به من بگو خر.»بسته ی نقل را گذاشتم توی سبد و فکر کردم  
 

ب ودی ها خونینا روبان را دور بسته گره زد و خیره شد به پنجره. نمی خندید. از جایی که نشسته بودیم گل نخ 

 ...«حرف مادر شد. فکرش را کردی بعد از رفتن آلیس »معلوم نبودند. گفت 

 

به پنجره نگاه کردم. این چند هفته سعی کرده بودم فکر نکنم که بعد از رفتن آلیس ... با روبان بسته ی توی دستم  

 «نمی دانم.»ور رفتم. 
 

 «حرف نزدی؟با مادرت »نینا بسته ی نقل را گذاشت توی سبد.  
 

 «نه هنوز.»بسته ی نقل را گذاشتم توی سبد.  
 

 «خب، شاید بعد از عروسی، ها؟»دوباره به گل نخودی ها نگاه کرد.  
 

 «بعد از عروسی.»به بسته ها نگاه کردم و سر تکان دادم.  
 

 

 

 فصل پنجاهم

 

 چند روز از ازدواج آلیس و یوپ و رفتنشان به هلند می گذشت.

 

کالریس، تشکر می کنم از شما برای زحمت ها. مطمئن »وقت بدرقه در فرودگاه، یوپ گونه ام را بوسید و گفت  

روز عروسی، بزرگ ترین « باشید آلیس را خوشبخت بسازم. مادرم و خاله ام خواسته اند آلیس را خوشبخت بسازم.

از آن ده کوره چطور اینها را »هلندی. آرتوش گفت سبد گل از طرف مادر و خاله ی یوپ بود. الله های سرخ و سفید 

 «فرستادند آبادان؟
 

با نینا روی تاب نشسته بودیم. آرمن دو در حیاط به دورچرخه اش ور می رفت. دوقلوها و سوفی قایم موشک بازی  

ترتیب به  هسه تایی رو به هم ایستادند و سوفی ب« چشم گذاشتن از کی؟ پِشک بیندازیم.»می کردند. سوفی گفت 

 ...«اسکاچی  -دو -دو -ناوارا -مان -آن»سینه ی هر سه زد و خواند 
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شاره بعد به آشپزخانه ا« باالخره نفهمیدم این مثالً شعری که وقت پِشک انداختن می خوانند یعنی چی؟»نینا گفت  

 «اره.»گفتم موی سفید مادر از پنجره ی آشپزخانه معلوم بود. « پس با مادر حرف زدی. آره؟»کرد 
 

به درختچه ی ارغوان یا وَن یا « آرتوش غر نزد؟»دخترها دویدند طرف حیاط پشتی. نینا پا زد و تاب تکان خورد.  

زبان گاوی سوم نگاه کردم که چند وقت بود اسم نداشت. بعد از حمله ی ملخ ها و دوباره جوانه زدن، حسابی جان 

غر که نزد هیچ خودش »و آرسینه گل داده بود. پا زدم و تاب تکان خورد. گرفته بود و بیشتر از درخت های آرمینه 

 «جدی؟»نینا خم شد طرفم. « پیشنهاد کرد.
 

شب قبل از عروسی تا خواسته بودم حرف مادر و تنهایی اش را بعد از رفتن آلیس پیش بکشم، آرتوش که داشت  

 «آید پیش ما؟ مادر از کی می»شلوار توی گنجه آویزان می کرد گفته بود 
 

...« من یکی سر از کار شوهر تو درنیاوردم. یک وقت برج زهرمار، یک وقت هم این قدر »نینا غش غش خندید.  

عد ب« فقط با وسواس ها و غر غر های مادر، خدا به دادت برسد.»صدای بوق ماشین گارنیک از خیابان آمد. نینا گفت 

رو کرد طرف پنجره ی « وای! پام خواب رفت.»و شلید طرف راه باریکه. ایستاد « سوفی بدو، پدرت آمده.»داد زد 

شاید هم یک قاشق چایخوری غر غر و »بعد برگشت طرف من و یواش گفت « خانم وسکانیان، خداحافظ.»آشپزخانه. 

 «یک قاشق چایخوری یا صد مالقه؟»از روی تاب بلند شدم و راه افتادم و فکر کردم « وسواس بد نباشد، ها؟
 

 «کجا نینا؟ بمانید. قرمزپلو درست کرده ام.»مادر از پنجره سر بیرون کرد.  
 

خاله » «سوفی بماند پیش ما.»دوقلوها که همراه سوفی عرق ریزان از حیاط پشتی سر رسیده بودند باال پایین پریدند.  

 «نینا، تو را به خدا سوفی بماند پیش ما.
 

 «ست دارم.قرمز پلو خیلی دو»سوفی نِق زد  
 

از دست شما »نینا دوباره به بچه ها نگاه کرد. « تو برو به خریدت برس.»نینا به بچه ها نگاه کرد. بعد به من که گفتم  

برای تهران کلی سوغاتی باید بخرم وگرنه »بعد به مادر گفت « وروجک ها. از پریشب با هم بودید، بس نیست؟

 مادر واقعاً حرف نداشت. "قرمز پلو"پلو یا به قول ارمنی ها  استانبولی« قرمزپلو شما که حرف نداد.

 

درست »با نینا تا دم در فلزی رفتم و برای گارنیک دست تکان دادم. به آرمن که هنوز به دوچرخه ور می رفت گفتم  

م نگاه« عهد بوق یعنی پارسال؟»گفتم « دوچرخه عهد بوق کجا به این زودی درست می شود؟»سر تکان داد. « نشد؟

 و خندید. موهایش ریخته بود روی پیشانی.« پارسال یعنی عهد بوق.»کرد. 

 

ماما، آخرش را می »تا برگشتم به حیاط دوقلوها و سوفی از خانه بیرون دویدند. توی دست آرمینه کتابی بود.  

سه تایی « و قولش.دیروز قول دادی خاله. زن ست »سوفی گفت « خودت قول دادی بخوانی.»خوانی؟ آرسینه گفت 

 خندیدند و چهار تایی خودمان را توی تاب جا دادیم.
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 «حیوونکی پسر کوچولو.»آخرین صفحه ی لرد فونتلروی کوچک را که خواندم و کتاب را بستم سوفی گفت  
 

 «چرا حیوونکی؟»آرسینه گفت  
 

 «آخرش که خوب تمام شد.»آرمینه گفت  
 

 «یلی بدبختی کشید.آره، ولی اولش خ»سوفی گفت  
 

از راهرو صدای زنگ تلفن آمد. دوقلوها و سوفی به آرمن نگاه کردند و وقتی که دیدند نمی شنود، آرمینه از جا  

و دنبال آرمینه دوید. آرسینه روی جلد کتاب را نگاه کرد و گفت « صبر کن»پرید و دوید طرف خانه. سوفی گفت 

 «شد.کاش آخر همه ی قصه ها خوب تمام می »
 

 «آرمن. تلفن. ژاسمن.»آرمینه از دمِ در خانه داد زد. 
 

 «آرمن. تلفن. ژاسمن.»سوفی تکرار کرد  
 

 آرمن دوچرخه را انداخت و راه باریکه را دوید و رفت تو. 

 

 «ژاسمن؟»چرخیدم طرف آرسینه.  
 

 بعد کتاب را برداشت، از تاب پایین« درال.یادت نیست؟ سین»آرسینه پا زد و تاب تکان خورد. نگاهم کرد و خندید.  

 «بیا.»پرید و دوید طرف آرمینه و سوفی که از دمِ در خانه اشاره می کردند 
 

 «باز با کفش گلی زدید توی خانه؟»صدای مادر از راهرو آمد.  
 

رو می زد. ماندن مادر از این طرف در توری به اندام نحیفش نگاه کردم که با موی سفید و لباس سیاه راهرو را جا 

پیش ما حتماً کمک بزرگی بود. کمک بزرگی بود و با این حال ... مادر قالیچه ی کف راهرو را آورده بود بیرون و می 

 تکاند.

 

باد مالیمی آمد که برای آن وقت سال در آبادان عجیب بود. پا زدم و تاب تکان خورد. داشتم فکر می کردم برای  

باس هایی بردارم و سوغاتی چی بخرم که پروانه ای از جلو صورتم گذشت. سفید بود با خال های سفر به تهران چه ل

یکی دیگر دیدم و بعد یکی دیگر ... و هر هفت هشت تا رفتند نشستن « چه پروانه ی قشنگی»قهوه یی . تا فکر کنم 

 روی بوته ی گل سرخ.

 

 ان نگاه کردم. آبی بود. بی حتی یک لبکه ابر.به آسم« پروانه ها هم مهاجرت می کنند.»گفته بود  

 

 پایان
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 پايان

 » رمان سرا کتابخانه مجازی «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


