
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

اتاق، چشمش را زد و  یکاریکاش ینهیدر آ دیتند نور خورش بازتاب
دهد تا از آن درخشش  رییتغ یرا کم ستادنشیا یهیمجبورش کرد زاو

برداشت و با  شیآرا زیم یکورکننده خالص شود. برس نرم را از رو
 یطورنی. هنوز نم داشتند و ادیشبلند و تابدارش ک یحوصله بر موها

و شروع به  ختیچپش ر یشانه ی. همه را روگرفتندیتر حالت مراحت
را مهار کند تا  شیطور موهابافتن کرد. عادت داشت اکثر مواقع آن

 یها زندگمادربزرگش با آن یحت ایتر باشد. فکر کرد اگر مادرش راحت
و  ندیبنش شانیپا یجلو گرید یاز دخترها یلیمثل خ توانستیم کردیم

 لذت ببرد. شیموها یالالبه هااز حرکت انگشتان آن

پر حسرت بر صورتش نشست.  یحال لبخند نیو در ع دیکش یآه
تا افکار  دیکش یقیبست و نفس عم یارا لحظه نشیغمگ یاچشمان قهوه
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 شیآرا زیم یپلک باز کرد و رو یشتریب یبارش را پس بزند. با انرژاندوه
را  یکیرنگارنگ و مختلف  یها و بندهاکش انیچرخاند تا از م چشم

را به بند  شیموها نییبرداشت و پا یسرخ رنگ پرزدارانتخاب کند. کش 
 شد. رهیو باز هم به خودش خ دیکش

 !خانوم یروز خوب بساز هیقراره  ــ

 زیرا ن شیآرا زیم یرو یاش را مرتب کرد و بندهاچهل تکه یروتخت
اش بدهد. به اتاق کوچک و ساده یتا نظم ختیوصش ردرون سبد مخص

که تمام و  یزیتنها چ دیداشت و شا شیخاطر و عشق برا تیکه امن یاتاق
رفت و  ی. کارش که تمام شد به اتاق کناردانستیکمال مال خودش م

اتاق برخالف اتاق خودش  نیرنگش را کنار زد. ا یآب میضخ یهاپرده
 لینبود و اکثر وسا شیآرا زیاز م یخبرپسرانه داشت.  ییرنگ و بو

ُکپه  یصندل یکه رو ییهانامطبوع لباس یبودند. بو یاو قهوه یاسرمه
که  یپسر یرا برا شیشده بودند باعث شد چهره درهم بکشد و صدا

 :و بالش بزرگش را بغل گرفته بود، بلند کند دهیتخت دمر خواب یرو

 ن،یسبد حموم... اَه آر هاتو بنداز توصد بار گفتم لباس چرک ــ
 !یفیکث یلیخ

برگشت و در حال مرتب  عیرفت و سر رونیرا برداشت، ب هالباس
 گفت: ریتحر زیم یرو یهاکردن کتاب

 داریحاال ب نیهم دیبا میها برسبه بچه یخوایم هاگ گه،یپاشو د ــ
 چون من حاضرم. یبش

 :به خود داد و غرولند کرد یجزئ یتکان نیآر

 !. باشهاوووم.. ــ

حرف رو  هینذار  نی! آرنیدنبالمون... آر نآیزود باش االن م ــ
گفتم پاشو زودتر دست و صورتتو بشور و حاضر شو. من  ،بار بزنمصد

 !یتو هنوز خواب یحمومم رفتم و اومدم ول
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 :اش را سمت او تکان داددر اتاق انگشت اشاره یجلو

شور. حالم به هم رو درست ب ییدستشو یو بزنشتیر یخواسته اگ ــ
 زیتم ییتو رو از دور و بر دستشو یهاشیر یخورد از بس ته مونده

 !درست انجامش بده یکنیم یکار هی هگفتم؟ اگ یچ یدیکردم. شن

از کنار تخت برداشت و  یاو دوباره برگشت، کوسن ییاعتنایب با
 یخنداو با لب یول ،بلند شد نیو غرولند آر . نالهدیمحکم به سر او کوب

 :دیدست به کمر گذاشت و خند روزمندانهیپ

ش اداد نیگلم! آفر یداداش کوچولو نی! آفریشد داریب گهیحاال د ــ
 !متنبل و شلخته

 :تا خوابش را بپراند دیبه صورتش کش یبه زور نشست و دست نیآر

 دارن. هینسبت به بق یباالتر یویکیتنبل آ یهاو بدون آدمنیا ــ

 ،هایبه صورتم ببرم حاضر شد یدست هیمه! تا من آره کامال معلو ــ
 !نمیبدو بب

 

بر صفحه  ون،یزیزنگ هشدار تلفن همراه، نگاهش را از صفحه تلو با
 ،خورد یتکان مچهین ،یمیقد یمبل راحت یر داد. روسُ  یگوش کیتارمهین

از  یامکیتر کرد. پرا روشن را برداشت و با لمس صفحه، آن اشیگوش
 یرا از عسل یناشناس داشت. با دست آزادش فنجان چا یاشماره

و در همان  دیمحبوبش نوش نیدارچ یاز چا یاو جرعه داشتکنارش بر
 یابروها "ی!کنیرو چک نم هاتکوئستیانگار ر"را باز کرد.  امیحال پ

عدم  به نشانه شیهالب یاش در هم گره خورد و گوشهپهن و مردانه
 ،فرستاده یاشتباه امیپ یکه شخصشد. با تصور این دهیکش نییدرک، پا

داد. مارلون براندو  ونیزیبرگرداند و باز نگاه به تلو شیرا سر جا یگوش
 یلی. خکردیاش نشسته بود و مستأصل با پسرش صحبت مدر گلخانه
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فرصت تماشا  یپدرخوانده را داشت ول لمیف یوقت بود که دلش هوا
داده بود تا  یخانه، مجال یوسط هفته و خلوت یلی. حاال تعطکردینم دایپ

 هوسش را بنشاند.

دخترش  قهیجقه داشت و سلاز بته یرنگ را که طرح یاگوجه کوسن
 دمانیاتاق آثار چ یجا کرد. در واقع گوشه گوشهدست جابه ریبود، ز

 یاروزهیف یهاها، اللهمبل یرو یرنگ یهابود. کوسن شینایخاص سار
تولدش بود.  یهیکه مثال هد یفیظر یکاریکاش ینهیو آ کنسول یرو

را با چند تکه  یپدر یخانه یمیقد لیوسا قهیدقت و سل بادخترکش 
به کل خانه  نینشو دل بایز یو رنگ و لعاب ختهیتازه در هم آم یلهیوس

خودش  !ها رنگارنگ بودند و پر از نشاط و طراوتپرده یداده بود. حت
ها را پرده نایو سار افتادیها مپنجره یبود که آفتاب رو ییهاعاشق وقت

 یخانه یهایرنگ شهیش ادی. شدیو خانه پر از رنگ م دیکشیم
که  ییهاآن وقت ای !یو آن حس ناب آرامش کودک افتادیآقابزرگش م

 .رفتیم پشیتخوش ینوه یقد و باال یمادربزرگش قربان صدقه

مرتبه هم  نی. ادیدوباره چشمانش چرخ گر،ید یامکیپ دنیرس با
اما  "ه!داریدست برنم یاشتباه کرد مالبد تا نگ"فکر کرد  !همان شماره

معلومه  یماندن یآقا". ستیدر کار ن یبا خواندن متن متوجه شد اشتباه
چند لحظه مردد  "وگرنه جواب من سکوت نبود! یهنوزم چک نکرد

 انیجر دیفهمینم یرفت. تا وقت اشیماند و بعد سراغ صفحه اجتماع
 آمدیم شیمزاحم را نداشت. اغلب پ نیبه ا ییپاسخگو الیخ ستیچ

 ،شوند کیمختلف به او نزد یهابخواهند با بهانه ایسرش بگذارند سربه
ها و هم زن یگاه ،خواستندیم ییاش راهنمابه خاطر حرفه یگاه

 کلمات تند! نینه با ا یول شدند،یم اشیرابطه پاپ جادیادخترها به خاطر 

باز نشده.  یهاامیصفحه را آورد. پر بود از پ یهادرخواست قسمت
نگاه کرد و متوجه  یشتریهمه را باز کنم؟ با دقت ب دیبا یعنیفکر کرد 
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که عکس  "تندر" یبا نام کاربر یدیآ کیاز  ریاخ یشد در هفته
را باز  نی. اولشتهدا امیبزرگ در آسمان بود، چند پ یهم رعد لشیپروفا

 شنهادیپ"درهم رفت.  شیاز پ شیاش بکرد و با خواندن متن آن چهره
وقتشه از خواب "را باز کرد.  یبعد امیپ ".یمراقب رفتارت باش دمیم

زود  یلیگذاشت و خ "تندر" یانگشتش را رو "ی!بش داریب یخرگوش
را  امیاست. برگشت و هر شش پ یتقلب یدیآ کیفقط  نیمتوجه شد ا

آخر  امیاما پ ،و هشداردهنده بود زیدآمیتهد یاجملهخواند. همه تک 
 یکارو دستکه ناموست یبترس از روز"کرد.  یته دلش را خال یکم

ناموسش بگذارد؟! از مادر  یجرأت کرده بود دست رو یچه کس "کنند!
 یوقت بود نقش یلیگذشته بود و همسرش هم که خ یو خواهرش سن

و  دیکش ریت اشقهیپس منظور دخترش بود. شق ،شتندا اشیدر زندگ
را  هاامکیکه پ یاخراب رفت سراغ شماره یشد. با حال نینفسش سنگ

 یمقطعِ پشت خط مثل خنده یهابوق یارسال کرده بود. صدا
مرتبه شماره  نیداشت. چند نیآور شخص مزاحم در گوشش طنچندش

 دستگاه" گفتیمکه  یخردکن زناعصاب یگرفت و باالخره صدا
شد.  شیهاتماس انیپا ینقطه "باشدیمشترک مورد نظر خاموش م

 شیهامشتش گرفت. نفس انیمبل انداخت و فکش را م یرا رو یگوش
 دشیانگار او تهد کردیمارلون براندو را نگاه م یصدادار شده و طور

 !بود دهیخند ششیکرده و بعد به ر

 شجانیه د،ینام مج دنیا با داز جا پراندش ام یزنگ گوش یصدا
هم گذاشت و جواب  و پلک بر دیکالفه کش ی. آهدیخواب بارهکیبه

 :تماس را داد

 .دیالو، سالم مج ــ

 یایب یتونیندارم، م نیمسعود جان؟ من فردا ماش یخوب ،سالم ــ
رو هم  نایسار تونهیم گهیم ،یپزشکبره دندون خوادیدنبالم؟ مهرناز م
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 .کنهیم تیگفته دندون عقلش اذ دیمون بوداون دفعه که خونه ببره. انگار

 ...دی... به خودش زنگ بزندونمینم ــ

 به صحبت ادامه داد: دیمکث شد و مج یاخط لحظه پشت

 حرفتون شده؟ نایبا سار ه؟یجور هیشده؟ صدات  یزیچ ــ

 !دونمینم یعنی... ستین یزیچ ،نه ــ

 اشیحالت جوگندمخوش یموها انیم یبا آه بلند دست همزمان
 :دیکش

 شدم. جیراستش گ ــ

 !میترسونیم یشده؟ دار یچ ــ

 !چه خبره دونمیهنوز خودم نم ــ

بعدا حرف "آورده باشد با گفتن  ادیبه  یزیمرتبه انگار چ کی
را فشرد و  اشیگوش "کِی" یتماس را قطع کرد و شماره ".میزنیم

 یو باعث شد نفس راحت دیچیشش پسرخوش در گو ییبعد صدا یکم
 :بکشد

 گلم. یسالم به بابا ــ

 د؟ییکجا د؟یسالم بابا... خوب ــ

و  نییپا می. تازه از کوه اومدهیخال ی. جاتون حسابمیخوب یلیخ ــ
 هیفقط  !اینجا هییچه هوا دیبدون هسمت رستوران. اگ میریم میدار

 خورده شلوغه وگرنه که حرف نداره.

 کنه؟یکار مچی نی... آردیباش مراقب یلیخ ــ

انگار نه انگار ما  ،افتادن جلو نیو شاه نی... با نازنکنهیصفا م ــ
 .میآدم

 :تریشد و لحنش جد ترقیمسعود عم یهااخم

 !نمیرو بده بهش بب یگوش ــ

 در گوشش نشست. شتریب یااز فاصله نایسار یپرانرژ یصدا
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 دار:دورگه و خش ییو بعد صدا "ت داره.بابا کار ای... بنی!... آرنیآر"

 سالم. ــ

حواست به  شتریخورده ب هی ،یبزرگ شد گهی... پسر تو دسالمُ ــ
 خواهرت باشه.

 شده؟ یمگه چ ــ

 دیخطرناک با یجاها جورنیا ...ستهیو کم بن فیخواهرت ظر ــ
 حواست بهش باشه. شتریب

 یول ،زندیمبه پسرش  یبیو عج دیحرف جد دانستیهم م خودش
 یاعصابش رفته بود. صدا یدست خودش نبود. هشدار تندر بدجور رو

 :متعجب و مردد شد نیآر

 .ششنیپ نای... تازه ترمه استیکه بچه ن یسار ــ

 چشمت به خواهرت باشه. گمیندارم... م یمن با ترمه مرمه کار ــ

 خب، باشه... باشه... یلیخ ــ

مشت  یو دستش دور گوش از قطع تماس چشمانش را بست بعد
و دم و بازدمش همچنان پر سر و صدا و  شدیشد. قلبش درهم فشرده م

دخترش را  کدانهیجرأت کرده اسم  یبود. باز فکر کرد چه کس نیسنگ
کند؟ اصال چرا؟ دوباره شماره ناشناس  دیتهد شینایبا سار را و او اوردیب

 انیناظررجیرحوم ام رگذاریتأث یبود. صدا اموشخ یرا گرفت و باز گوش
ها زن ،نباشم تفاوتیکردم که ب یدر تمام عمرم سع" گوشش را پر کرد

 ".تونهیمرد نم هی یباشن ول تفاوتیب تونیها مو بچه

را ثابت کرد و  ریرا برداشت و تصو یدیویکنترل دستگاه د موتیر
خانه شد وارد آشپز ،آمد رونیب منیمبل انداخت. پاکشان از نش یآن را رو

 رهیرا با دستگ یسماوربرق یپله بود. قابلمه کوچک روریکه کنار ز
 یبشقاب و قاشق و چنگال حوصلهیگذاشت. ب زیم یگرفت و رو یاکهنه

نشست. نگاهش به قابلمه  زیبرداشت و پشت م نکیکنار س چکاناز آب
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 امکیپ نیپدرخوانده و آخر الوگید نیآخر ریبود و ذهنش هنوز درگ
در مورد کارش از  ییبه ندرت، نقدها یتا آن روز گاه دیشا !بشیعج

کردن  یآن هم از نوع دستکار د،یتهد یول گرفتیناشناس م یافراد
و  هیقابلمه را برداشت و عطر ادو یاشهیش در !بود سابقهیناموس، ب

ه ب !حرف نداشت نایپخت ساراش را پر کرد. دستپلو شامهزعفران کلم
هنر را چه وقت  نیا دینفهم وقتچی. هشدیم یعال شیخصوص پلوها

هم به  نایاست و سار یذات یداشت آشپز دهیمادرش عق !گرفت ادی
از  یدخترش حت پختدست کردیفکر م یاما او گاه؛ خودش رفته

 !مادرش بهتر از آب درآمده
 یهم اشتها شآب و رنگ خوش یوجود، غذا نیبا ا ،گرسنه بود 

بار  کی !. دلش شور گرفته بود انگارکردینم کیحراش را تکور شده
نگار دلت ا" بود دهیپرس یبا نگران نایداشت، سار چهیپدل نیآر یوقت

 نیدرست به هدف زده باشد، آر کهاینو مثل  "نه؟! ،شده ییلباسشو
آخ آره... آره " درهم از درد جواب داده بود یاو با چهره زدهجانیه

 یدررفتهزهوار یمیقد ییهم مثل لباسشو حاال دل خودش ".نهیهم
آشپزخانه شده بود. در قابلمه را گذاشت و کالفه از آشپزخانه  یگوشه

 غامیپ گری. خوشبختانه درفترا گ یزد و باز هم شماره لعنت رونیب
 یدر کار نبود و بوق مقطع، نشان از زنگ خوردن گوش یاشدهضبط

بفرستد،  یامکیپ داشت میتصم یدیدر کمال ناام یداشت. درست وقت
 :دیچیزنانه در گوشش پ ییصدا

 بله؟ ــ

 :زود به خودش آمد یشد ول ریغافلگ یکم

 یو به چه جرأت یهست یشما ک !ه؟یچ هایبازمسخره نیخانوم ا ــ
 !؟یکنیم دیمنو تهد

چون  ،قرار داده ریبم و تن خاصش زن را تحت تأث یبود صدا معلوم
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 :مؤدب باشد کردیکه تالش م یو بعد لحن دشنین او را ومِنمِابتدا 

 ؟یدیچه تهد !آقا؟ دیگیم یچ ــ

نکشد و محکم و آرام  ادیکرد فر یدهانش را فرو داد و سع آب
 :حرف بزند

 .دیمن فرستاد یکه به صفحه اجتماع یفیاراج نیهم ــ

 !دیهست یشما ک دونمی. من اصال نمدیفکر کنم اشتباه گرفت ــ

اس از شما گرفتم که امن دو تا اساال نیمن هم ،خانوم دینیبب ــ
 .دیمنکر بش دیتونیو چک کنم. نممیصفحه اجتماع دیخواسته بود

 !هیعجب بساط ــ
 د؟یهست یاصال شما ک ؟یچ یعنی ــ

 :زمزمه کردبلند و پر افسوس  یبعد از آه زن

که تا این دم،یاصال نفهم یول ،و گم کردممیمن گوش دیآقا باور کن ــ
 خاموشه تعجب کردم. دمید یوقت ینفر آورد بهم پس داد. حت هیاالن 

 :ستیهم ساده ن ادیز هیقض دیو فهم دیلب گز مسعود

 و پس داد؟تونیگوش یک د؟یشما کجا هست ــ

خانوم جوون آورد و گفت  هیو میگوش ،نور هستم الدیمن پاساژ م ــ
 شون جا گذاشته بودم.تو مغازه

 د؟یش رفته بودا مغازهواقع گفت؟یراست م ــ

 !تا مغازه رفتم یبمونه؟! از صبح س ادمی یچطور ــ

ثابت  توانستینم یول ،دیرسیبه شدت مشکوک به نظر م زیچ همه
از  ،دیدروغ بگو دیرسیزن لرزان اما مطمئن بود و به نظر نم یکند. صدا

 یبزند. مستأصل نفس بلند یخبریهم نبود خودش را به ب دیبع یطرف
. به پایان رساندکوتاه، تماس را  یو تشکر یو بعد از عذرخواه دیکش

 یزیچ لشیپروفا یهااز عکس یداشکرد  رهیذخزن را  یشماره
هم کنار شوهر و  یمسن و چاق که اتفاقا عکس یشود. زن رشیدستگ
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او درست کند؟! ضربان  یبرا توانستیم یفرزندانش داشت چه مزاحمت
. شدیم نییاش از خشم باال و پاپهن و مردانه ینهیقلبش باال رفته و س

جرأت  یتا بفهمد چه کس وزدو زمان را به هم بد نیدوست داشت زم
 نایفکر آزار رساندن به سار یحت یچه کس اورد؟یکرده اسم دخترش را ب

 !ده؟یبه ذهنش رس

بلندش  یموها نیرنگ انداخت و دست ب یمبل خردل یرا رو یگوش
به آن حال ماند و باالخره  یزنان کمداشت. نفس و عقب سر نگه دیکش

 زد. رونیلباس از خانه ب ضیبه اتاقش رفت و بعد از تعو طاقتیب

 

را روشن و درخشان  نایچشمان سار یاقهوه یجان زمستانکم آفتاب
پوست گندمگون  یتابدارش را رو اهیس یموها م،یکرده بود و نس

چشمانش کرد و با دست  بانهیادست را س کی. دادیم یصورتش باز
 :را نشان داد ییجا گرشید

 بابا اومد. ن،یپاشو آر ــ

دراز و الغرش را خم کرد و  یپاها ،را بست اشیصفحه گوش پسر
 :بلند شد ابانیکنار خ یسکو یاز رو

 !هامیبگرد میبر میخواستیدنبالمون! م ادیداد ب یریچه گ هویبابا  ــ

قوس برداشت، بعد  شیها انداخت و لبرا باال شیابروها نایسار
 جا کرد و گفت:شانه جابه یلش را رووِو شل  یکوله

 ادیدور بزنه و ن دونیکه از م ترنییپا میبر ایشده... ب یزیچ هیالبد  ــ
 باال.

رساندند و چشمشان همچنان  دانیبلند خود را به م ییهادو با قدم هر
. تند و کردیذره حرکت مذره دان،یم کیبود که در تراف یدینود سفبه ال

. مثل اکثر مواقع دندیپر نیگذشتند و داخل ماش هانیماش انیاز م عیسر
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 دلعقب نشستند. بعد از رد و ب یصندل نیآر ،جلو یصندل یرو نایسار
و به  دیکامل سمت پدرش چرخ نایکوتاه سار یپرسشدن سالم و احوال

 :او نگاه کرد یجد رخمین

دنبالمون؟ من که گفته بودم  یاومد ییهویده بابا؟ چرا ش یزیچ ــ
 .رسونهیبهار ما رو م ،دینگران نباش

را از  یزیحرف بزند. عادت نداشت چ یکرد عاد یسع مسعود
اذعان  میمستق ای گفتینم یزیپنهان کند. در مواقع لزوم چ شیهابچه

کند.  یازحاال مجبور بود نقش ب یول ،بزند یحرف خواهدینم کردیم
 :ها انتقال دهدرا به بچه شیهاینداشت نگران الیخ

 هی امیگفتم ب ،م سر رفتحوصله یی! از صبح تو خونه تنهایچیه ــ
 هیبا دوستاتون، چطوره  دیکرد حیتفر ی. شما هم که حسابمیبزن یدور
 .دیباباتون بذار یهم وقت برا یکم

 ؟!مینذار شهیمگه م ــ

را به  نایانگار سار ،یبخار یود با گرمامسع یرایبم و گ یصدا
لحن و  ینداشت، گاه یتازگ شیپدر برا یکه صدا. با اینبردیهپروت م

ه . بگذاشتیم ریروح و روانش تأث یرو بیخاص او عج ین صداتُ
 یکه شوخ ییهاوقت ایبود  تریتر و جدکه آرام ییهاخصوص وقت

 :کردیم نرمرا  شیته صدا یکوچک

 ،دیخونه عمو مج میریو بعدشم شام م میبزن یدور هی میس برپ ــ
 .ستیبد ن میباهاشون وقت بگذرون شتریکم ب هیدم رفتنشون 

چت کردن بود،  یدر حال و هواو  دینشنینم یزیانگار اصال چ نیآر
 :دیبا تعجب پرس نایاما سار

 !م؟یسرزده بر یطورنیهم ــ

هم در  ییزایچ هی. دییایخودش زنگ زد گفت ب دینه جانم، مج ــ
 .دیگفت که ظاهرا قرار بوده با مهرناز بر یپزشکمورد دندون


