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 رفت و آمد نکنه...  یکس یوقت  -

 هاست.  بهیو غر یعاد ینه منظورم عابرا  -

 فکر کردم و خودش منتظر جوابم نماند: یکم من

  ینظارت چیه نجایکنه ا یالقاء م  نندهیهاش شکسته باشه... به ب شهیاز ش یکی هیکاف  -

ها رو   شهیش هی با سنگ بق یسرگرم  ینداره. بچه ها برا  تی اهم  یکس ی. براستین

  یبا ارزش لهیوس بد بدون ترس داخلش اطراق کنند و اگر یممکنه بشکنند... آدم ها

خانواده مثل همون ساختمون  لیدزدند... ازدواج و تشک یاز اتاق ها باشه م یکی یتو

  یها شهی کنند... اگر ش یو قضاوت م  نندیب یپر رفت و آمده... همه م  یجا کیوسط 

  یلیشکنه...خ  یپنجره ها رو هم م هیاز راه برسه بق ینکنه هر ک ریتعم یشکسته رو کس

 ای خرهشه ب  یحاضر نم چکسیه گهیمخروبه ترسناک که د کیشه به  یم لیزود تبد

 ه؟ یوسط چ نیزن و مرد ا فهیکنه...حاال وظ یتوش زندگ

 ذوق گفتم:  با

 م؟ یها رو عوض کن شهیهمه ش  -

 :دیخند

 ؟ یکالس چندم یعمو جون... نگفت نیآفر  -

 م؟ ید تا پنجره شکسته دار... خب حاال ما چنیفعال که کالس اول دبستان عاشق  -

 را بغل گرفت:  شیشد و بازوها رهیجاده خ به

ضد  یدر فوالد کیساختمون رو با  یورود یها شهیش شبیما د ی.... ولادیز یلیخ  -

 . میسرقت عوض کرد

 را باال دادم:  میابروها طنتیش با

 ! گه؟یآخرش بود د یآهان... منظورت نسکافه خوردن و گوال گوال   -
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 :دیخند

 ه؟ یچ گهیگوال گوال د  -

با همسرم حرف    ی... خواستم حفظ ادب کرده باشم ولشبید یهمون خوشمزه ها  -

 هم بزنم.  یاونجور یها

  گوال گوال یایزنم ب یبه بعد صدات م  نی ... از ای هم عال یلیمن خراب ادبت شدم. خ  -

 .میکن

 گوال گوال در خدمت شما هستم بانو!  یبرا  شهیمن هم  -

 خدمت از ماست.   -

 

هم   ی. سخت نبود. کممیشکسته خانه عشقمان کرد یپنجره ها ریما شروع به تعم

به عنوان دو انسان بالغ و دور   گریکدیشناختن  تی و احترام متقابل، به رسم یفکر

 یدر رگ ها یآوردند چنان آرامش  یبه وجود م ان یکه اطراف یشدن از جو مسموم

از فصل گرم تابستان ساختمان  هما نیکرد که در آخر قیمشترک ما تزر یخسته زندگ

 .  میکرده بود لیمتروکه را به گلستان تبد

تماس  ان یها سخت گرم چک و چانه زدن بودم که مادرم با ک یاز مشتر یکی با

شام بروند و هر طور شده من و سحر را هم   یکرد با همسرش برا  یگرفت. اصرار م

جور شام آتش بس بود. سحر سپرده بود اگر مادرم  کی. میکند همراهشان شو یراض

بود که  یشکسته ا یها  پنجره. مسئله خانواده ها تنها رمیگرفت بپذ یتماس نیچن

من   یرا برا  یو گوشحرفش تمام شود  ان ی. منتظر ماندم کمینکرده بود رشیهنوز تعم

 نگاه کردم:  دینال  یکه دائم داشت م یاما تماس را قطع کرد. به مشتر  اوردیب

  فیقدرت تخف یمشخصه من هم تا حد متشیق  نیماش ی... ولنیبله حرف شما مت  -

 دادن دارم... 

 ! یتون ینه... م   -
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 یم ییها نیماش یرفتند. دست رو  یاعصابم رژه م یها رو یدست مشتر  نیا شهیهم

 یکردند با سمج باز یگذاشتند که ادعا داشتند پولش را ندارند. به قول معروف تصور م

از سر خودش هم  یباز کردن مشتر یکنند تا برا  یتوانند فروشنده را عصب  یو ناله م

 معقولشان توافق کند: ریغ متیکه شده با ق

 ون ی لیپنجاه م دیداره... شما از من توقع دار یهم حد  فی ... تخفزیعز یآخه آقا  -

 بدم؟ سر گنج نشستم؟  فیتخف

 ... مبارک باشه!یتون یم  -

کنم. با لبخند نشسته بود پشت سر هم   رونش یخواست با چک و لگد از مغازه ب یم دلم

تمام، سه ساعت بود  یهم از دستش کالفه شده بود. با خونسرد دیخورد. حم یم یچا

رفت.  یدر سرش فرو نم میداد یم حیشد. هر چه هم توض یبلند نم یصندل یکه از رو

  یها حرف م هیاز همسا یکیکه با  دمی د همغاز یها شهیشهرام را از پشت ش ریتصو

  عینشده بود که سر شگاهیزد. دستم را بلند کردم تا توجهش جلب شود. هنوز وارد نما

 بلند شدم و گفتم:

قا شهرام  خودش اومد... شما با آ  نیکنم... صاحب ماش یمن زحمت رو کم م  -

 . دیهماهنگ کن

به شانه اش   یگذشتم. ضربه ا یکرد. از کنارش با خنده م یشهرام با تعجب نگاهم م 

 زدم و کنار گوشش آرام گفتم:

گورش رو گم کنه  یشد مون یاشهدت رو بخون از اون بد قلق هاست. بگو پش  -

  ینممن  رهیهم نم یی. المصب دستشودهیخوره پول هم نم یم ییوگرنه تا صبح چا

 کجاش رفت؟  ییهمه چا نیدونم ا

 !یعوض  -

رفتم. دلم به حالش  رون یب شگاهیمن بودم. با خنده از نما «یاز »عوض منظورش

شد به خانه   یماندم تا ساعت دوازده نم  یسوخت. از آن شب ها بود که اگر در مغازه م
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با   یدر راه بود. از وقت ییجور شب ها استرس داشتم چون دعوا نیا شهیبروم. هم

  زهایچ نینگران ا گریدادم د حیتوضسحر  یشغلم را برا طیحوصله نشستم و شرا

شلوارم گذاشته بود را از   بیکه سحر صبح در ج ید یخر ستیراه ل نیشدم. ب ینم

شدم. چراغ راهرو   ادهیاز آسانسور پ وهی م یها سهی. با کدمیخانه خر کیفروشگاه نزد

کرد. چند بار  یبار کار نم نیشد ا یبه محض خروج از آسانسور روشن م شهیکه هم

طبقه ما سوخته. هر دو دستم پر بود  یالمپ ها دیرس یرفتم اما به نظر م جلوعقب و 

کف کفشم را   یتا با پا زنگ خانه را بزنم. داشتم با بدبخت ستادمیدور ا یکم نیهم یبرا 

که احتماال زنگ در خانه است   یتا دنبال هر گونه برجستگ دمیکش یم وارید یرو

 هم گفتند: با یبگردم که در ناگهان باز شد و عده ا

 تولدت مبارک!  -

راستم را باال گرفته بودم. نور   یخشکم زد. هنوز پا شتریبزنم اما ب غیمانده بود ج کم

 :دیمن بلند خند دن یهمه، با د یرا روشن کرد. سحر جلو طیمح یفشفشه ها کم

 بده من آبرومون رفت.  ؟یکن یم یفوتبال باز یکیتو تار  -

  تیبه جمع  یدادم نگاه یها را که دست سحر م سهیتعادلم را حفظ کردم. ک یسخت به

 بود: ان یشناختم همسر ک یکیکه در تار یداخل خانه انداختم. تنها کس

 ؟ یخوا یسالم داداش... کمک نم  -

 که؟ی... حاال چرا انقدر تارختیبگم؟ قلبم ر یچ  -

 :دی کش رون یهم از دست من ب سهیک نیآخر سحر

  گهیکنم. بهارک برو دو تا چراغ روشن کن... راست م زتیسرم خواستم سوپرا ریخ  -

 ها شده.   یخانه زامب هیشب

تا چراغ ها روشن شد. همسر شهرام به   ستادمیرا در آوردم و همانجا ا میکفش ها

به اتاق رفتم تا  ییو خوش آمد گو یهم بودند. بعد از احوالپرس کایو مل نیاضافه افش

 :دیدر داخل آورد و پرس یلباس عوض کنم. سحر سرش را از ال
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 ؟ یالزم ندار  یز یعشقم چ  -

 برداشتم:   تخت یآماده گذاشته بود از رو  میکه برا یدیو سف یچهارخانه آب راهنیپ

 خوام... بوس!  یچرا م  -

  یچشم... شهرام ک یتموم بشه اون هم به رو یمهمون اریشما تا شب طاقت ب  -

 اد؟یم

 و سر به سرش گذاشتم:   دمیبسته بودم. بلند خند   مهیرا نصفه و ن میها دکمه

 !رندیکردند آمار ما رو بگ یکیآهان... پس بگو خانم ها دست به   -

 !یعوض  -

کرده... از اون  ریرو گفت... فعال کارش گ نیهم شیساعت پ کیاتفاقا شهرام   -

 فک بزنه ردش کنه.  دیبا ی مخصوص گذاشتم براش حساب یها یمشتر

 رفت.  ادمیکمربندت   -

بود و فقط سر و گردنش را   رون یاز بدنش ب  یشتری ب مینگاه کردم. ن  ستادنشیطرز ا به

 :دمید یم

 ... برو ایتو...  ایب ای  -

 . دیاریدر ب یگر زیشما مردها ه شهی شه هم یزنم. نم یم دیبه تو چه؟ دارم د  -

 را از دو طرف باز کردم: میو دست ها دمیسمتش چرخ به

  یراحت... دوست دار  التیندارم. کامال حالله خ یجنابعال یزگریبا ه یمن که مشکل  -

 .ارمیدر م

 و رفت:  دیخند

 !وونهیخفه شو د  -
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  یم کیک میکه من شمع ها را فوت کرده بودم و داشت  دیرس یوقت  چارهی ب شهرام

 یم شنهادیپ یرمعقول یغ متیکند که ق یمشتر  ی. آخر هم موفق نشده بود حال میدیبر

مبل نشست و   یگردد. شهرام که رو ی گفته بود روز بعد باز م یدهد. موقع خداحافظ

 را خانمش دستش داد با خنده گفت: کیظرف ک

گردنت حق دارم... اصال   یلی... خداوکشگاهیگردم نما ین تا چند ماه بر نمم اوشیس  -

زود برو مهرت رو بگذار اجرا تا دوباره  ندای. لرهیگ یبه همه بگو زنش داره طالق م

 برنگشته.  کهیمرت
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