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، تلفننم روی مینز یگوش که گذاشتم دهانم در را لقمه نیاول
 نگاه جواب درو  شدم بلند زیم پشت از عجله با. دخور زنگ تک

 :گفتم مانما پرسوال
 . مبر دیبا دنبالم اومدن هابچه -

 زا، زینم یروکالسنورم  با برداشنتن کینو و، حرف نیا با
 :گفتمی که مامان جواب در. آمدم رونیب آشپزخانه

  ؟یچات صبحانه پس -
 :گفتم
 . خورممی گیرممی یزیچه ی سرراه، مامان شده رمید -

 از یگوشنی دوبناره یصندا، میهناکفش دنیپوشن حال در
، نییپنا برسنم تا مدانستمی. نکردم یتوجه. شد بلند بمیج داخل
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خنودش اینن  هم صدای به قنولرگید بار ده، عجول یمایش نیا
 . آوردمی ماسماسک را در

 ظناهر میجلنو بزرگی نسبتا چیساندو با مامان بلند شدم که
 :شد
 . ینکن ضعو بخور راه تو مامان ایب -

 خننوش و خوشننگل یگونننه ازای بوسننه تشننکر یجننا بننه 
 :گرفتم تراشش
 ؟دارم دوستر قده چ دونیمی -

 :زد پشتم به و دیخند
 . یزیعز شمیطور نیهم ؛زینر زبون بچه برو ایب -

 :کردام گوشی بهای اشاره حرف نیا با
 !کشت خودشو -
 :انداختم باالای شانه خنده با
 نه!کمی شلوغ یادیز شیشناسینم مگه ستین مهم -

 :کرد باز میبرا را در
 . باش خودت مواظب -

 در. دمیندو نییپا دو هب راها پله و دادم تکان یدست خنده با
 :داد نییپا حرص با را شهیش شد بسته سرم پشت که

 . کردیمی معطل گهید دوساعت هی یریبم یاله -

 :کردم باز را نیماش درعقب و دمیخند
 . سالم! که دینکش مادقیقه دو بهاش همه خبرته چه -

 یصنندا در سننامان لبخننند بننا همننراه و آرام سننالم جننواب
 :شد گم عسل آلودخواب
ه ین تنوام به دنیا اومده، ماهه شش بچهاین  دونیمین مگه -
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  !لطفا ایب راه دلش به کم
 پنرت شیبنرا یدوصنندل انیم از را دستش و شد خم مایش
 :کرد
 . انداز خاک گفتم هروقت، لطفا خفه تو -

 :شد بلند عسل غیج یصدا
 . ادب یب !یادبیب یلیخ -

 یهایباز وانهید به لب به لبخند که سامان رو به و دمیخند
 :گفتم کردمی نگاه دو آن

 یحسناب کنه فتیب راه شما دوتا نیا الیخیبجان  سامان -
 ...شده رمونید

 از مایشن. افتناد راه دننده کنردن عوض با و داد تکان یسر
 :گفت یجد کامالای چهره با .دیچرخ طرفم به هایصندل انیم

 برگه وروت همه که یخوند اونقد ببندم شرط حاضرم من -
  !یکن استفراغ
 :شد جمع صورتم مایش حرف با
 !مایش یچندش که واقعا یااا -

 سنرش یرو هنم عسنلهنوای بی و آرامی ضربه و دیخند
 :نشست
 ...یندار باد ذره هی کنند جونت به جون که توسرت خاک -

 :گفت باخنده مایش
 ؟گممی دروغ مگه -
 :گرفت طرفم به رااش اشاره انگشت حرف نیا با
 . گوشته بزرگت کهیت ینرسون هیکاف فقط -

 :داد جواب عسل من یجا به
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 مال هاتنمره کدوم ،لیتحص سال همه نیا تو مایش مرگ -
 . بگو راستشو بوده خودت

 پخنش یدکمنهو با زدن  انداخت باالای شانه و دیخند مایش
 . نشست صاف نیماش

 بنه لبخنند که عسل به ینگاه با و دادم یصندل به را امتکیه
 بنود رونیب به نیماش یگرفته بخار بایتقر پنجره از نگاهش لب
 :دمیپرس آرام
  ؟بهتره مامانت -

 یرنگن کم لبخند همان با و دیچرخ طرفم به یآرام به سرش
 :داد جواب داشت لب به که

 ...مرخصه که گفت زدم زنگ که روزید بهتره -

 :زدم شیرو به یخندلب
  !خوشحالم -

 غنم رننگ رنگنش خنوش چشنمان یولن شد قیعم لبخندش
 :گرفت
 ؛کننم یکنار هین شنونهواس بود توانم در خواستمی دلم -
 . قوزباالقوزشون شدم تازه احوال و اوضاع نیا با یول

 :گرفتم را دستش
 . شهیم درست یچ همه دمیم قول !نباش ناراحت -

 :فشرد را دستم
 !دوارمیام -
 دلنم. داد رونینب بنه و راگرفنت شایابنر نگاه حرف نیا با
 و حساس دختر عسل. بودم نگرانش واقعا و سوختیم شیبرا

 یبنرا اواخنر نینا کنه یاحنوال و اوضناع بنا که بود یزودرنج
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 هننمو ا حسنناس یهیننروح یرو بننود آمننده شیپنن اشخننانواده
 دسنت از و پدر باره کی یورشکستگ. بود گذاشته یایرمنفیتاث

 یریناپنذجبرانی ضربه یبده همه آن با شانییدارا تمام دادن
ش پندر بنه یوافنر یعالقنه کنه عسل مخصوصا و خانواده بر

 : دیچرخ طرفش به نگاهم مایش یصدا با. بود کرده وارد داشت
  !مها توام با -

 :دیخند ،دید کهرا  جمیگ نگاه
 ؟ییکجا -

 :گفت که انداختم باالای شانه
 ؟میبر فردا گممی -

 :دمیپرس متعجب
 ؟کجا -

 :کرد نشسته برف به یهاکوه و هوا بهای اشاره
 . یاسک -

 یبن بنا را ایندن کنه سرخوشنم دوست نیا یرو به یلبخند
 :زدم کردمی یط یالیخ

 اوننم کنه دارم خنواب واسنهو ر جمعنه هین هفتنه توطول -
 . کنم عوض ایدن تو یزیچ چیه با ستمین حاضر

 :گفت نهییآ داخل از ینگاه با و شکست ش راسکوت سامان
 !شهینم روز هزار روز هی معروف قول به -

 :دمیخند
 هرحنال بنه ...سامان آقا شبه مال نیزد شما که یلمث نیا -
 . معذورم من

 :گفت که کرد نگاه عسل به مایش
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 . کرج تا گیرممی دربست شد تموم که امتحان متاسفم -

 شیجنا سر و برگشت« درک به» گفتن با و کرد میاخ مایش
 :دیخند مایش یواخمو دمغ افهیق دنید با سامان. نشست صاف
 . گهید روز هی نشد فردا حاال؟... هیچ -
 :داد ادامه من به ینگاه با و این حرفبا 
 شنما گل یخاطررو به رو جمعه هی دنیم قول مخانو مها -

 ؟خانوم مها نه مگه. کنند رنجه قدم و بزنند و خواب دیق
 :گفتم ارهیدرب لج بودم مطمئن که یلحن با و دمیخند
 . کردم یفکر هی امتحانا بعد دیشا...! شهیم یچ نمیبب حاال -

کنه باعن   بنود مایشن طرف از یدار کش «ششییا» جوابم 
 . ی ما شدی همهخنده

 مایشن بنه رو و ستادیا دانشگاه یورود درب یجلو سامان
 :دیپرس
 ؟دنبالتون امیب -
 :انداختم دوشم یرو را فمیک؛ برگشت عقب به مایش
 . شمینم مزاحم گهید ،دارم دیخر کم هی من -

 :داد جواباش هم با دیدن نگاه برگشته عسل
 . خونه برسونم ور زودترخودم دیبا گفتم که منم  -

 :داد جواب ما از تیتبع به هم مایش
 زحمنتبنه  سنتین یازینن گهید امیم گیرممی یتاکس منم -

 .یفتیب
 :داد تکان یسر سامان

 !نیراحت جور هر -
 طنرف به و میشد ادهیپ کوتاهی یخداحافظ و تشکرگفتن  با
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 . میافتاد راه دانشگاه یورود درب

 را پنالتوام یقنهی. سنرد شندت بنه وهوا بود ماه دی اواخر
 دادم باالی سنرم یابر مهین آسمان به را نگاهم و دمیکش باالتر
 :گفت ایهدینخراش یصدا با کنارگوشم یکی که

 به نگاه هی. ستین یخبر باالها اون یبخت ستاره دنبال اگه -
 .گرفت ور چشمت یکی دیشا بنداز ناییما نییپا نیا

 حدود یپسر .شد چندشم نشست صورتش یرو که نگاهم
 ننهای چهنره بنا یاسنتخوان و الغنر، سناله کی و ستیب، ستیب

 یخیس خیس ییموها، یوحش و درشت یچشمان و جذاب چندان
 و مد تابع یهالباس. یبز مایش قول به ای چانه یرو یشیرته با

 .بود افتادن حال در که یشلوار
 . زد آوریچندش لبخند دید که را نگاهم

 رلننبیز و گذشننتم کنننارش از و کننردم جمننع را صننورتم
 :اوردین کم جواب در و دیشنکه  کردم زمزمه« یریکبیا»

 ...یتوخوشگل جاش به -

 اخنم بنا کنه عسنل و مایشن بهای اشاره حرفش به توجهیب
 .میشد محوطه وارد هم همراه و زدم ندکردمی نگاهش
 نینا از گوشنم یقنول به و نداشت یتازگ میبرا هاحرف نیا
 هنر شنرفتیپ یجنا بنه کنه بود ینسل ما نسل. بود پر هاحرف
 !افتادیم بام طرف آن از هرآن و لحظه

*** 

 یصنندل یرو از دسنتم داخل یبرگه به یسرسر ینگاه با
 :گفتم لب ریز مایش نگاه جواب در و شدم بلند
 . منتظرم رونیب -
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 لیننتحو را برگننه. شنند نوشننتن مشننلول و داد تکننان یسننر
 دوشنم یرو را امکولنه .آمندم رونینب سنالن از و دادم مراقب
 یهاقندم بنا و فروبنردم میپنالتو بیج در را دستانم و انداختم
 از که دهیش دنید با که افتادم راه به سالن یانتها طرف به آرام
، گرفنت یشنتریب شتاب میهاقدم آمدیم رونیب هاکالس از یکی

 :کردم شیصدا
 .دهیش -
 :داد تکان میبرا یدست دنمید با و ستادیا
 .سالم -

 :دیپرس سرم پشت به ینگاه با که فشردم را دستش
 !؟کو ومت پت پس... ؟ییتنها -

 :دمیخند
 .نشده موتم امتحانشون هنوز -

 :دینال میشدیم قدم هم که طورهمان
 . کشمینم گهید ...شه تموم باشه یک آخ -

 :کرد رد شانه یرو از را فشیک حرف نیا با
 ؟خبر چه گهید -

 :انداختم باالای شانه
 ؟یچ تو ؛یسالمت -

 :دیخند
 . خبر تا خبرخبرصد -

  دست و اشکله پس دیرس و آمد کش لبانش دید که را نگاهم
 :آورد جلو را چپش
 ؟خوشگله -
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 دوم انگشت در که ینینگ از پر و ویظر انگشتر یرو نگاهم
 :گفتم یناباور با و ماند بود کرده خوش جا چپش دست
 ؟یک ...کردی غلط -

 :دیخند
 ...بگم یزنینم اگه -

 :گفتم
 .نمیبب بنال ...یخوریم مایش از بدون نیقی ینخور ازمن -

 نگناه هابچنه یصندا و سنر بنا کنه بود نکرده باز لب هنوز
 از تنن چنند همنراه عسنل و مایشن .دینچرخ عقب به مانیهردو
 نظنر بنه یراضن دو هنر یچهنره. آمدنندیمن مانفطر به هابچه
 . بودم خوشحال بابت نیا واز رسیدمی

 :زد یلبخند دهیش دنید با مایش
 . بانو نییدایپ کم !گل خانوم دهیش به به -

 :داد دست هردو با خنده با دهیش
 هنایلنیخ خدا حمد به که خوادیم رتیبص چشم ما دنید -
 . ندارند

 محکنمی ضربه که بود نشدهرج خا دهانش از حرفش هنوز
 پنرت جلنو طرف به یقدم که یطور به نشست پشتش به مایش
 :شد
  !جنبهیب داشته باش جنبه کم هی ،برو ایب !بابا گمشو -
 :هاپله راه طرف دیکشرا  شراه حرف نیا با
 پنس حنال درحسنابی  کنه میبخنور یزیچ هی میبر نیایب -
 .افتادنم
 گرفتنه میبنرا مامان که افتادم یچیساندو ادی حرفش نیا اب
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 :گفتم. بود
 ؟یبخور بدم همراهمه چیساندو من -

 :کرد جاجابه دوشش یرو را اشکوله و دیخند
 بوفننه نیهمنن میبننر. ..خودتننه یقاقننال اون !جننون بچننه نننه -

 .سرم بزنه غر کمتر تا بال حندق نیا میبد یزیچ هی خودمون
 :گفت عسل
 . ربشهید ترسمیم برم دیبا من -

 :دیکش و گرفترا  عسل دست مایش
 . خورهیبرنم ییجا به قهیدق ده ؛باش زود ایب -

 ینگناه بنا دهیش. بود پرسروصدا و شلوغ شهیهم مثل بوفه
 :گفت گشتیم یخال یجا دنبال به که طورهمان اطراف به

 ؟ینداشت سراغ نجایا ترازخلوت و تردنج ؟بود قحط جا -
 :کردای اشاره بود بوفه یشرق سمت که یخال زیم به مایش
 دهیمن جولنون تنوش شنپش که ما یخال بیج واسه فعال -
 .متهیغن نمیهم

 :افتاد راه مایش دنبال به دهیش
 . یگیم راست توکه آره -

 بود درآمده پسرها اشلال به که یصندل و زیم چند انیم از
 آنهنا یهامتلک و نگاه به توجهیب ،میگذشت بود که یهرسخت به
 یزینم بنه الخرهاب .بافتندیم هم به چاریل ینیریخودش یبرا که
 کنه دمیکشن عقنبرا  یصنندل. میدیرسن کردمی اشاره مایش که
 :گرفت طرفم به را پولش ویک

 .نیبش بعد ایب ریبگ کیک و یچا تا چند هی برو ایب نینش -
 :کردم نگاهش اخم با
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 ها!میتوا مهمون خوبه -

 :دیخند
 گینرممی سفارشنم نگفنتم کنممی حساب پولشو گفتم من -
 !که

 :دمیکش دستش از با حرص را فشیک
 ؟ندارند لیم یاگهید زیچ خانوم یمطمئن حاال -
 :گفت لودگی و خنده با جوابم در
 .باال رهیم تلفاتت آمار نکن اخم -

 :شد زیخ مین شیجادر  عسل
 ؟بیام باهات -

 بنه "ستین الزم" گفتن با و فشردم نییپا به رو رااش شانه
 .افتادم راه به بود بوفه یجنوب قسمت که یبار طرف

 یجد کامالای چهره با یانسالیم زن یجهرم خانم زیم پشت
 .بود کار به مشلول و ستادهیا فربه و بزرگ یکلیه و

 سفارششنان انتظنار بنه زینم یجلنو کنه ینفنر چنند پشت
 بنا نگناهم پشنت از یسالم یصدا با که ستادمیا بودند ستادهیا
 .دیچرخ عقب به تعجب یکم

 یرنگن کنم لبخند کالسمان یپسرها از یکی انمهریک دنید با
ا ر یکی نیا فقط احوال و حال نیا تو. نشست لبم یرو اجبار به
 :داشتم کم

 . سالم -

 :نشست لبش یرو یمحجوب لبخند
 ؟شما نیخوب -
 !خودشیب شدن رنگ به ازرنگ مدآیم بدم یآ
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 :دادم تکان یسر
 . ممنون -

 ".بدم یچ": دیپرس که یجهرم جواب در و
 :گفتم
 . کیک با یچا تا چهار -

 کین یهاوانیل داخل یچا ختنیر مشلول و داد تکان یسر
 . شد یکاغذ مصرف بار

 بنود سنتادهیا کننارم کنه انمهرینک بنه ینگناه چشم ریز از
 چناالک و فنرز کنه یجهرمن بنه نگناهش طورکنههمان ؛انداختم
 :دیپرس بود کار مشلول
 ؟بود چطور امتحان -
 :نشست لبم یرو یلبخنداراده بی
 !یعال -

 بود صورتم یرهیخ طورکههمان و دیچرخ طرفم به نگاهش
 :گفت یلبخند با

 . داشت یانتظارشه نمی هم نیا از شیب شما از -

بنه خناطر  ینیادا ینشنانه بنه لنبم که کردم را امیسع تمام
 .نشود کج چاپلوسی

 یرو را سفارشم که یجهرم به رو و کردم یتشکر لب ریز
 :گفتم گذاشتیم زیم

 ؟کنم میتقد ه قدرچ. نکنه درد شما دست -
 بینج بنه دست کند باز دهان یجهرم کهنیا از قبل انمهریک
 :شد
 .کنم حساب نیبد اجازه -
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 :گفت دید که را میهااخم
  !شمیم خوشحال نیبد اجازه اگه -
 :شد کمتر میابروها یفاصله بخواهم کهآنی ب
 . انمهریک جناب نمیبینم یلزوم -

 :برداشتم را ینیس و گذاشتم زیم یرو را پولم حرف نیا با
 . اجازه با -
 :ستادیا مقابلم درست بلند قدم کی با که گذشتم کنارش از 
 ؟کردم حتتونانار -

 خواست کنه شود.کمی عصبی شدم، باز می

 :کردم کج یکم را سرم
 ...آقا ریخ -

 :انداخت باالای شانه
 ؟یچ پس -

 . بود شیزیچ هی واقعا انگار
 :گفتم
 ؟انمهریک جناب خوبه حالتون -

 :داد تکان یسر کالفه
 ؟رمیبگ ور وقتتون یاقهیدق چند شهیم -
 صنحبت مشنلول و نشسته زیم دور که هابچه به ینگاه با
 :گفتم بودند
 . منتظرن مدوستا -

 نینا وقت چیه خواستمین دلم و خواستمی هچ مدانستمی
 ننه. اوردینب زبان به را دلش حرف تا را به دستش دهم فرصت

 بود هچ من گناه یول بود خوب یادیز ،نه ،بود یبد پسر کهنیا
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 فنرق آسمان تا نیزم من یارهایمع با ،آمدینم خوشم او از که
 . داشت

 :دیکش کنار یکم را خودش و کرد یکوتاه مک 
 . خوامیم عذر -

 .ناخواسته لبخندی روی لبم نشست
 .گذشتم کنارش از و گفتم یدیببخش لب ریز
 هنر و کردنند یتشکر هابچه گذاشتم زیم یرو که را ینیس
 .شدند مشلول و برداشتند یکیک همراه به یچا یوانیل کدام
 بناز را کشیکن روکنش صندا و سنر بنا طورکه همان مایش
 :گفت کردمی

 ؟زده یگند چه موزمار یدهیش نیا یدیشن -
 :کرد نگاه دیخندیم که دهیش به حرص با
 ...یگفتیمبعد  اومدیم باال شکمت یذاشتیم -

 یشنده سنرخ یچهره به خنده با وعسل من مایش حرف با
 :گفت مایش به شرم با که میانداخت ینگاه دهیش

 !...؟ایشد ادبیب یلیختازگیا  -
 :دینوش را شیچا از یاجرعه

 !گذشته جدهیه از یکم سنم رایاخ آخه -
 :کرد نگاه دهیش به یبدجنس با حرف نیا با
 تنو که هفتهه ی نیا الیخیب ؟یدیکش خجالت تو االن یعنی -
 ینامزدبناز ،یشدیم طرف اون و طرف نیا داماد یآقا دستان
 !؟گذشته خوش
 مایش به یمهلت کهنیا بدون بود شده قرمز یحساب که دهیش
 :زد سرشروی  یمحکمی ضربه بدهد
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 !مایش یبمون الل -
 :داد ماساژ را دهیشی ضربه یجا خنده با مایش
 کنه یشترسنوار بنرم قربونت ؛دیکش خجالت امبچه یآخ -
و  بخنواد خندا اگنه توئه یسوار موقع حاال ...شهینم دوال دوال
 ما نوبت هم یروز هی کنند ینظر هی امشده کورمال یپسرا نیا

 . شهمی
 اش زد:روی سینهی اضربهبا این حرف 

 . تن پنج حق به شاالیا -

 بنه لنب بنه لبخنند کنه عسل به رو دمیخندیم طورکه همان
 :پرسیدم کردمی نگاه ساعتش
 ؟شده رتید -

 زینم یرو را شیچنا یخنورده مینن وانیل و داد تکان یسر
 :گذاشت
 . برم دیبا -

 هم دهیش او از تیتبع بهو  شد بلند زیم پشت ازبا این حرف 
 :شد بلند
 . برم گهید منم -

 :کرد نگاهش اخم با مایش
 ؟بزنند هوا رو نامزدتو یبرس رید یترسیم ؟کجا گهید تو -
 :انداختاش شانه یرو را فشیک دهیش
 . مامان کمک برم دیبا میدار مهمون شب -

 :کرد نگاهش طنتیش با مایش
 ؟همونیم شبم مهمونتون -
 :دیخند دهیش
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 !ادهیز اشحوصله ؛ستین توعجول مثل مهمونمون نه -
 :با خنده گفت مایش
 ...دهینکش یخمار هنوز پس -

 :داد تکان یسر خنده با دهیش
 .است رانیو بستپای از خونه نیا. بابا نه -
 کنردنش مچاله درحال و برداشت را وانشیل الیخ یب مایش
 :گفت
 .میبساز برج میبکوب قراره -

 نگناهم. رفتنند و کردنند یخنداحافظ خننده با دهیش و عسل
 :دمیشن را مایش آرام یصدا که بود راهشان یبدرقه
 . مها داغونه یلیخ عسل -

 :گفت که کردم نگاهش
 . ارهیب دووم بتونه فکرنکنم بره شیپ نطوریا اگه -

 :گذاشتم دهانم داخل را کیک از یکوچک یتکه
 . بود یدیحم به حواست امروز -

 :گفتم. داد تکان نه ینشانه به را سرش
 . بود عسل خیم یبدجور بود بهش حواسم من -

 یفرضن یهناخط سبابه انگشت با و انداخت نییپا را سرش
 :دیکش زیم یرو

 کنه عسنله نیا داده آب بندرو که وقته یلیخ خدا بنده اون -
 . دهینم دونیم

 :داد رونیب قیعم را نفسش
 صنبر یلنیخ دینبا زدند هم به االن که هم یاوضاع نیا با -

 . برسه دلدار به تا کنه شهیپ
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 یکوتناه سنکوت. بنود مایش با حق ؛نبود گفتن یبرا یحرف
 :گفتم مایش متفکر صورت به ینگاه با. افتاد نمانیب

 . خوامیم پا هم هی -

 :گفتم ،کرد نگاهم
 . کنم نییپا باال رو پاساژا خوامیم -

 :شد بلند زیم پشت از خنده با
 هین به فقط ،رهیم کارا نیا واسه جونم که دونیمی خودت -
 . شرط

 :گفت ؛دادم تکان را سرم
 . تو مهمون ناهار -

 :شدم بلند زیم پشت از و دمیخند
 . ینزن غر که یشرط به -

 :کرد هاشیکتون بهای اشاره
 .مجهزم کامال بنده -

*** 

 داخنل. کنردم بناز یسخت به را در بود همراهم که یدیکل با
 :دمیکش سرم یرو را میصدا و بستم را در پا پشت با و شدم
 . مداوم من، خانوم مامان سالم -

 :رفت باالتر میصدا و کندم پا از را میهایکتون
 ؟پس ییکجا. مامان -

 بنا صنحبت مشنلول کنه مامان دنید با و شدم سالن وارد
 از یکنی یرو را لمیوسنا. نشسنت لنبم یرو یلبخنند بود تلفن
 طنورهمنان و ستادمیا کنارش. رفتم طرفش به و انداختم هامبل
 :زدم لب بودم دوخته چشم رنگش خوش چشمان به که
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 ؟خوشگلم سالم -
 را سنرم کنجکاو. نشست شینیب یرو لبخند با مامان دست
 :چسباندم یگوش یرو کنارسرش

 ؟هیک -
 :گفت یرنگ کم اخم با و دیکش کنار را سرم مامان دست
 . سام ستمین یتعارف آدم من دونیمی خوب خودت -

 مامنان یااا .شند درهنم میهااخم ناخودآگاه مامان حرف با
 !نیا به بود داده یریگ چه

 :گفت که دانمنمی را دیشن هچ
 تکرار چندباره ندارم دوست ؛ستین میحال هاحرف نیا من -
 . میمنتظر شام ما. ..کنم

 :گفتم یبلند نسبتا یصدا با و مکرد میاخ ارادهیب
 !ادیب نداره دوست دیشا. من مامان هیاصرار چه -

 را چشنمانش و نشست یگوش یرو بالفاصله مامان دست
 .دیگز لب و کرد گرد دیتهد ینشانه به

. شدم آشپزخانه وارد و انداختم زیم یرو را فمیک حرص با
 طبنق هنم مامنان یچنا بسناط و بود اجاق یرو غذا یهاقابلمه
 ...راه به شهیهم

 بنه و نشسنتم زینم پشنت جنا همنان و ختمیر یچا یفنجان
 بنه یراضن را او اصرار با بود توانسته الخرهاب انگار که مامان
 وارد و گذاشنت دسنتگاه یرو را یگوشن. کردم نگاه کند آمدن

 دهانم مقابل را یچا فنجان که من به ینگاه با و شد آشپزخانه
 :گفت بودم داشته نگه
 شننوهیمن یگینم ؟یبزن حرف چطور یستین بلد توهنوز -
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 ؟شهیم ناراحت
 : انداختم باالای شانه الیخیب
 شنما اصنرار همنه نیازا هست که یزیچ فقط. ستین مهم -
 ؟نینشد خسته .موندم تعجب در

 :گفت اجاق رو یغذاها به یدگیرس حال در
 نگناه و نمیبش و بزارم دست یرو دست چکارکنم یگیم -
 هین خنودم مجبنورم شهینم گرم که یآب پسر و پدر نیازا ؟کنم
 . بشم کار به دست و کنم یکار

 :کردم نگاهش
 شنده سناله چنند نیا تو بشه درست یزیچ بود قرار اگه -
 .من مامان نیزنیم خودیب زور نیدار هم شما بود

 :دیکش طرفم به سرشانه از را نگاهش
 یبخنوا امشب نکنه گل تیباز بچه دوبارهگفته باشم ، مها -
 ؟باشم گفته. ایبزار بچه نیا سر به سر

 :گفتم شدمیم بلند زیم پشت از که طورهمان و مکرد میاخ
 . ادین در لجش که ارهین در لج. تونهبچ واسه رمیبم -

 :کرد نگاهم رییتل با
 !یاینم سوسه اصال که توهم -
 اتناقم طنرف بنه که طور همان و آمدم رونیب آشپزخانه از

 :دادم جواب رفتمیم
 رونمینب اصنال و بمنونم اتاقم تو یخوایم نیناراحت یلیخ -

 . امین

 :دمیشن سرم پشت از را شیصدا
 شیآتنن و نیبشنن گوشننه هینن آدم بچننه مثننل فقننط ایننب نننه -
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 .نسوزون
 تخت یرو را خودم لباس ضیتعو از بعد و شدم اتاق وارد
 بند حنالم افتنادمیم که مزخرفش یمهمون و امشب ادی. انداختم

 بنا یقول به که را گندش اخالق آن و سام حوصله اصال. شدیم
 بنا چنرا دانمنمی. نداشتم را نبود خوردن قابل هم عسل من کی
 اعمالم کنترل و شدیم کیتحر شدت به اعصابم دنشید بار هر

 . نبود خودم دست

 خوشنم اصال شترنبودیب غرور کوه کی نظرم به که سام از
 از یانند و دوسنال. بنود منن تحمل از فراتر تحملش و مدآینم

 یبنرا فنراوان اصنرار بنه مامنان شب آن که یمهمان و آمدنش
 یلیخ سال دو نیا طول در من و گذشتیم ،بود گرفته ورودش

 کنه هم کوتاه و کم یدارهاید نیهم و دمشیدیم ندرت به و کم
 همنان از سنام. نبنود ندیخوشنا میبرا بود مامان اصرار به باز
 خود یحت و مامان و پدر با که یاختالفات خاطر به ورودش شب
 از ییطنورا هین ،داشت داشتم قرار ماجرا یکجا دانمنمی که من

 خودمنان یخاننه هنم شنب ناهم یحت. شد مستقل شب همون
 پدر که بعد یدوهفته یکی تا شد خسرو ییدا خانه یراه و نماند
 شهیهم یبرا سام و زد نامش به و دیخر یآپارتمان یحوال همان
 مامان وسط نیا که بماند. شد مستقل و کرد جدا ما از را راهش
 بنه یراضن را او که کرد تالش چقدر و زد یجوش و حرص چه

 و نداشنت شنتریب پنا کین آقنا حضنرت مرغ یول؛ کند بازگشت
 ریس گذشته در یک تا المیخ مرغ دانمنمی. شد هم موفق الخرهاب

 .برد خوابم و شد گرم آرام آرام چشمانم که کردمی
*** 
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 یصنندا و شنند دهیکشنن صننورتم یرو کننه یدسننت حننس بننا
 کنه مامنان دنیند بنا. شند باز آرام میهاپلک یال مامان مهربان

 ییخوشنرو با را جوابم. مکرد میآرا سالم ،بود شده خم میرو
 :داد

 . یش بلند یخواینم سالم -

 :دادم بدنم به یقوس و کش
 ؟چنده ساعت -

 :انداخت کنسول یرو ساعت به ینگاه
 !یدیخواب یلیخ که پاشو ...هشت کینزد -

 :دمیپرس و نشستم میجا سر آلودخواب
 ؟اومده پدر -

 یشننراب و پننر یموهننا یرو یدسننت و سننتادیا نننهییآ مقابننل
 :دیکش رنگش
 پاشنو ؛دهیرسن کنه شنهیمن یاقنهیدق چننده ی سامم. آره -
 . رونهیب اون مهمونمون ؛زشته ...کن جور و عجم خودتو

 :گفتم یلیمیب با
 . امیم برو شما -

 :رفت در طرف به و زد میرو به یلبخند
 . کن عوض لباستم یایب یخواست -

 . رفت رونیب در از "زودتر" گفتن با و دادم تکان یسر

 بلند دیبا نبود یاچاره انگار اما، ماندم حال همان بهای لحظه
 لبناس و زدم صنورتم بنه یآبنو  شدم بلند یسست با. شدمیم

 رننگ کنه یآسنمان یآبن رننگ به یشلوار و بلوز. کردم عوض
 بلنند یهنانیآسنت و هفت یاقهی با داشت ییبایز و میمال اریبس
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 سنرم یبناال یبزرگ نسبتا سلیپک با را مبلند یموها. یریشمش
 نظنر بنه ،انداختم خودم به ینگاه و کردم جمع شل یکم و آزاد
 !آمدمیم خوب

 درسنت سنام. آمندم رونینب اتناق از و دمیکش یقیعم نفس
 و بنود نشسته کنارش مبل کی یفاصله به پدر و اتاق در مقابل
 محنض بنه. بنود یچنا ختنیر مشلول آشپزخانه در هم مامان
 مانند و نشست نگاهش درای لحظه یبرا نگاهم سالن به ورودم

 ونینزیتلو بنه و گرفنت نگناه بالفاصله که بود سام نیا شهیهم
 یبلنند نسنبتا یصدا با و چرخاندم سر حرص با. دوخت چشم
 :گفتم
 . پدرجون سالم -

 لب بر که یلبخند و مرتب و زیتم یظاهر با شهیهم پدرمثل
 :داد را جوابم داشت
 !خواب ساعت. سالم -

 :دمیخند
 چطنور دمیننفهم ،کننم در یخسنتگ کنم هین بستم چشامو -
 . سالم ...برد خوابم

 جواب یبم و آرام یصدا با و دیچرخ طرفم به بیار نگاهش
 :داد

 .سالم -
 لبخند مامان. نشستم پدر کنار بود او به نگاهم طورکههمان

 حند چنه تنا کنهنینا دنینفهم. مندآ رونینب یچا ینیس با لب به
 زینعز واقعنا مامان برای سام. نبود یسخت کار است خوشحال

 تنک مبنل یرو و گذاشنت زیم یرو را یچا یانقره ینیس !بود
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 بنه و برداشت ییچا فنجان و شد خم. نشست سام کنار یانفره
 :گرفت طرفش
  !یینجایا که خوشحالم یلیخ -

 هم چشم به ادیز که یرنگ کم لبخند و گرفت را یچا فنجان
 . کرد یتشکر و زد آمدینم

 هنر بنا که سام روبه و گذاشت یچا پدر و من برای مامان
 درون عیمنا بنه رهیخ و بود دهیچسب را فنجانش یلبه دست دو
 :دیپرس کردمی نگاه آن

 .زمیعز کن ویتعر ؟خبرا چه گهید، خب -
 :شد جاجابه شیجا در یکم و گرفت نگاه سام
 . شما یسالمت -

 جننواب چننه" :گذشننت ذهنننم از و زدم یشننخندین ارادهیبنن
 "!افتاد کار از فکش، ییغرا

 بنزرگ صنفحه بنه نگناهش کنه پدر به و زد یلبخند مامان
. کنرد نگناه یچنا دنینوشن مشنلول آرام آرام و بود ونیزیتلو
 و شنده یحرصن حند چه تا رفتارش و پدر دست از مدانستمی
  !من مامان چارهیب. مدآبرنمی دستش از هم یکار

 نمانیماب سکوت و برداشتم زیم یرو از را میچا و شدم خم
 :شکستم را

 ؟مامان نینیچینم زویم -
 را میچننا از یاجرعننهطننور کننه نگنناهم روی او بننود همننان

 :گذاشت زیم یرو را اشیخال فنجان مامان. دمینوش
 !یبکش زحمتشو یتونیم یاگرسنه یلیخ -

 :شدم بلند جا از دست به فنجان سری تکان دادم و
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 . نمیبچ زویم رمیمپس  -

 :دیخند مامان
 !؟یاگرسنه یلیخ واقعا انگار -

 باشنم دور کننندهکسنل جمنع نیا از که بودم ایدنبال بهانه
 . نبود نیا از بهتر یابهانه چیوه

 :انداختم باالای شانه مامان جواب در
 سنتین الزم و گرمنه سنرم الاقل یطور نیاولی  ؛نه زیاد -
 . کنم تماشا رو وارید و در و نجایا نمیبش

 بنا مامنان و دیچرخ طرفم به سام نیسنگ نگاه من حرف با
 داشنته شنانیهانگناه بنه یاتوجه کهنیا بدون. دیگز لب حرص
 گذاشتم زیم یرو را میچا یخورده مین فنجان و شدم خم باشم
 شنام لیوسنا کنردن آماده مشلول .رفتم آشپزخانه طرف به و

 و مامنان یهاجواب و سوال به گوشم هم حال درهمان و بودم
 یخنال یبرا آمدیم نظر به شتریب که بود سام کوتاه یهاجواب
 . بود جوابگو ضهیعر نبودن

 دو آن و بنود ورسنخن مامنان همنه از شیبن جمنع اون تو
 . شنونده
 واننهید پسر و پدر نیا دست از چارهیب مامان گرفت امخنده

  خیلی بود! شودن
 نشسنته، کننارش یپسر که نبود الشمیخ نیع اصال که پدر

 .بود پدر همان پسر الخرهاب نبود یانتظار که هم سام از
 آشنپزخانه وارد غنذا دنیکشن یبرا مامان شد دهیچ که زیم
 یکمن قابلمنه داخنل یهنابنرنج کنردن رو و رینز نیدرح و شد
 :گفت بود حرص با همراه که یآرام یصدا با و طرفم دیچرخ
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 . رسمیم بعدا یکی تو حساب به من -

 :گفتم و مکرد میاخ
 ؟مربوط چه من به. مامان ااا -
 :کرد نگاهم حرص با
 بنرادر و خنواهر تنا دو مثنل ،آدم بچنه مثل اگه یریمیم -
  !برادرته یناسالمت. نیبزن حرف و نینیبشواقعی 

 :ستادمیا کنارش
 . ستین که دونیمی خوب خودتم -

 :بود بلض و حرص با همراه شیصدا
 !!...!مهاا -

 ؟گممی دروغ مگه ...هاااا -
 :شد یگرید حرف مانع پدر یصدا
 ؟خانوم شد یچ غذا نیا پس -

 :داد دستم به را یزعفران برنج سید مامان
 اون باشنن داشنته یبرادر چینهم خداشونه از مردم واال -
 ...وقت

 گذشنتمیمن کننارش از کنه طنور وهمان رفتم حرفش انیم
 :دادم جواب
 . ندارم من ،دیشا مردم -

 یکسن منتظنر کهآن بدون و گذاشتم زیم یرو را غذا سید 
 . نشستم زیم پشت و دمیکش عقب یصندل بمانم

 دانمنمنی. نشسنتند زینم پشنت مامان تعارف به سام و پدر
 یصندل درست سامبود یا چیز دیگری که  بدم شانس از مویبگ

 :زد تعارف مامان و نشست آن یرو و دیکش عقب را مقابلم
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 . کن ییرایپذ سام از جان مها -

 :کردم قالب هم در زیم یرو را دستانم
 صنناحب خودشننون، شننونیا ننندارن ییرایپننذ بننه یازیننن -
 .مامان اندخونه

 را بشقابش من حرف به توجه بدون که سام یرو از نگاهم
حنرص  بنا کنه مامان طرف به ،شد دنیکش مشلول و برداشت
 . نشست کندمی را اشگونه

 در منن از یپندر چنه بعندا مامنان کنارم نینا با مدانستمی
 سنرد رفتار آن با سام مقابل در رفتارم واقعا یول آورد خواهد

 . نبود خودم دست اصال مسخره و

 اصنال سنام. شندم ومشنلول دمیکشن غذا یکم خودم یبرا
 آرام و نداشنت میبنود نشسنته مقنابلش که پدر منو به یتوجه
 مامنان تعارفات جواب در یگاه و بود غذا صرف مشلول آرام
 . کردمی یتشکر و دادیم تکان یسر

 و قاشنق برخورد یصدا یگاه را سکوت نیا و بود سکوت
 به یراض وهوا حال نیا از اصال که مامان. شکستیم هاچنگال
 بنه نیسننگ حند نیا تا فضا خواستمین دلش و رسیدمین نظر
 :کرد صحبت به شروع برسد نظر
 یلنیخ ؛براش تنگ شده یلیخ لمد ؟انیک خبراز چه یراست -
  !نزده یسر ما به وقته

 :داد جواب مختصر و کوتاه معمول طبق سام
 . خدمتتون دارن سالم خوبه -

 :دینوش را اشنوشابه از یاجرعه مامان
  !شیآوردمی خودت با امشب کاش -
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 :گفتم لب ریز بودم مشلول که طور همان و زدم یشخندین
 به جارو رفتینم توسوراخ که ستاموشهمون  شتیحکا -
 !بستیم دمش

 یادینز او یهناگوش ای بود بلند یادیز من یصدا دانمنمی
 :دیپرس و آمد باال سرش بالفاصله چون زیت

 ؟شما نیگفت یزیچ -
 و سرد نگاه دنید با و مدآ باال تعجب و ترس یکم با نگاهم

 دنیشن یبرا دید که را نگاهم. رفت ایلحظه یبرا نفسم اشیخی
. داد تکان یکم را سرش بود نگاهم یرهیخ که طورهمان جواب
 بنا و اننداختم نییپنا را سرم. دادم نییپا یسخت به را دهانم آب
 :دادم جواب یآرام یصدا
 . بودم خودم با -

 یرو لحظنه چنند تا را سردش نگاه ینیسنگ یول نزد یحرف
 .مکردمی احساس خودم
 قبنول خواسنتمین چرا ؟دادیم هایمهمان نیا از مامان چرا

 !؟بود سخت یلیخ سام با آمدن کنار که کند
 تنرک را جمعشنان کنه بود یابهانه دنبال دلم وجود تمام با
 و خلنوت وجنود تمنام با دلم. نباشم یلعنت زیم نیا پشت و کنم
 ...را یزورک بار کسالت جمع نیا نه خواستمی را اتاقم ییتنها

. ننهکنه  این دیشنن رو صدام لحظه ندر آ واقعا خدا دانمنمی
 تنا وقنت چیهن. دیرس دادم به موقع به لمیموبا زنگ یصدا یول
 امیصنندل. بنودم نشده خوشحال شیصدا دنیشن از اندازه نیا
 کنه موبنایلم یگوشن برداشنتن با و شدم بلند و دمیکش عقب را

 رفنتمیمن اتناقم طنرف به طورکه همان بود ونیزیتلو زیم کنار
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 :دادم جواب
 ؟یچطور. سالم -

 :دیچیپ یگوش در مایش شاد یصدا
 ؟یچطور تو. یدور تو پلو مثل -

 :بستم را در و شدم اتاقم وارد
  !بد یلیخ. ..بد -

 :دیخند
 ؟یشد اسهال. رمیبم یاله -

 :گفتم تشر با و دمیخند
 . یزد بهم حالمو مایش توسرت خاک -

 :گرفت اوج اشخنده
  !گهید بنال خب -
 :نشستم تخت یلبه
 . جاستنیا یک یبدون اگه -

 :دیپرس
 !!؟خب یک -

 عصنر کنه یلیوسنا یرو و خنورد یچرخن اتناق در نگاهم
 ،بنود دهیکشن اتناق به را آوردنش زحمت مامان و بودم دهیخر
 :ماند
 . سام -

 :شد بلند مایش غیج یصدا
 ؟یگیم دروغ -

 :دمیخند
 . تو مرگ -
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 :شد یجد
 رو شمینم دراز نخورم رو تو یحلوا تا من خودت مرگ -
 دلنت هنم یلنیخ ؟بده حالت یچ برای حاال !باش مطمئن ،قبله به

 . اومده بیس بلل هی با ؛اومده داداشت بخواد

 :زدم تشر
  !مایش اه -

 :دیخند
 سنر مینریمن باشه. دبانهوم یشو خفه هی یعنی نیا آهان -
 ؟االن هیچ قایدق مشکلت تو ...مطلب اصل

 :گفتم
 . ندارم شواهحوصل -

 :داد جواب
  !گهید. ..درک -

 :گفتم
 . هم به زهیریم اعصابم نمشیبیم -

 اعصناب مشنکل کنال شنما ستین اون مشکل که نیا خب -
 . یدار

 :گفتم و مکرد میاخ
  !یخودت امیروان -
 :داد جواب خنده با
 . دختر خودت به نچسبون انگ -

 :گفتم حرص با
 یبد ادامه تییگو پرت و چرت به طور نیهم یخوایم اگه -
 . کنم قطع بگو
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 :دیخند
 ؟هیچ مشکل اصل حاال خب -

 :گفتم
 یهرچن دوننمیمن فقط. شهیم باورت ...دونمنمی خودمم -
 اصنل بنا سارا و سام. پدر و مامان ازدواج به گردهیبرم هست

 . دارند مشکل ماجرا نیا

 ؟یاچکاره وسط نیا تو خب -
 :شدم دراز تخت یرو
 ...گهید اسهخر اون تیحکا دونمنمی -

 :رفت سهیر خنده از
  ؟شهیم کشته باباهه و مامان جنگ وسط که همون هانآ -

 :دمیخند
. اسشننده حننل یحنندود تننا سننارا طننرف از انگننار هیقضنن -
  فرستاده. نامه دعوت پدر و مامان واسه که دونیمی

  ؟یسالمت به رنیم یک ...اوهوم -
 :انداختم باالای شانه
 مشنکل مایشن هیچ دونیمی. ستین معلوم هنوز دونمنمی -
 کنه سنامه یاصل مشکل مامان قول به ستین سارا مامان و من
 . ادیب کنار ماجرا نیا اصل با نتونسته هنوز سال همه نیا از بعد

 و خوشنگل مامنان هین صناحب بده بخواد دلش هم یلیخ -
 . برهیم مونیوا دل که شده یرنگ چشم خواهر هی و جوون

  !مایش یگفت چرندگه ید تو -
 :دیدخن 
 روسنر منو هی گهید اومدم که عصر از زتیعز جان به نه -
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 .ندارم
 !!؟؟یچ واسه -

 . هوا باد دادم و کندم رو همه نفر هی دست از -

 ؟یک -
 . خودمون موضوع سر میبر !الیخیب حاال -

 :گفت و کرد یمکث
 . نمشیبب خوادیم دلم یلیخ -

 :دمیپرس
 ؟رو یک -

 :دیخند
 . داداشتو خان -

 :دادم دماغم به ینیچ
 پندرو. ..ستین امیسوز دهن آش یهمچ !چندش ششییاا -
 . بلندتره قد کم هی که تفاوت نیا با هاشهیجوون کپ یدید که

 :بکشم عقب یکم را یگوش شد باع  که دیکش یلیج
  !پس ماهه که اون. مها یریبم یاله -
 !ارهذیم کالس خودش واسه یکل بشنوه اگه -
 . رمیم قربونشم ؛بزاره -

 :گفتم خنده با
  ؟بهش بدم رو یگوش برم -
 . نره که هیاون نامرد -

 :زدم لب یگوش پشت از ،کرد میصدا مامان
 .کنهمی صدام داره مامان مایش -
 . نمشیبب ارشیب روز هی یول برو باشه -
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 :زدم راه نآ به را خودم
 ؟مامانو -
 !خوش شب. ..یخودت -

 :گفت که رفت تماس قطع یدکمه یرو دستم
 !مها یراست -

 :آوردم باال را یگوش
 . جونم -

 :دیخند
 . ببوسش من ازطرف -

 :دمیخند
 . خداحافظ. ..مایش دتیند پسر سر تو خاک -

 با مامان. آمدم رونیب اتاق از و گذاشتم زیم یرو را یگوش
 :کرد ینامحسوس اخم دنمید

 ؟دوساعته یموند کجا -
 . شدیم گرم اشچونه داشت تازه. ..بود مایش -

 :گفت که نشستم کنارش
 . بخور برو آشپزخونه تو بردم. ینکرد تموم غذاتو -

 :دادم تکان یسر
 . ندارم لیم گهید -

نگاهی به سام انداختم روی مبل کناری مامنان نشسنته، پنا 
روی پا انداخته و عمیق در فکر بود و با چاقویی کنه در دسنت 
داشننت روی سننیب قرمننز داخننل پننیش دسننتی روی پننایش 

 نآ در و بنودم یکنجکاو دختر اصوال زد.های آرامی میضربه
 نیا هچ به بفهمم یول مهبد را عمرم از یمین بودم حاضر لحظه
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  !کندمی فکر قیعم طور
 نهیسن یاسرفه تک با و گذاشت میبرا یاوهیم بشقاب مامان
 :کرد صاف
 ؟خبر چه جان سارا از -
 :مدآ باال نگاهش و کند دل روی پایش بشقاب از الخرهاب
 . بود گرفته تماس شیپ روز چند ...ستمین خبریب -

 :زد یلبخند مامان
  ؟فرستاده نامه دعوت یدار خبر -

 :شد جاجابه یکم سام
 ؟خدا دیام به نیعازم یک ...گفت ییزایچ هی؛ بله -

 :کرد نگاه من به مامان
 تنهنا طنور نیهم تونمینم راستش. مهاست ما مشکل واال -
 و خندا امان به کنم ولش کریپ و دریب و یبزرگ نیا به شهر تو
 . برم

. برخنورد بهنم ییجورا هی دمید خودم یرو که را سام نگاه
 دسنت یب و بچه یادیز نگاهش در کردم احساسرا چ دانمنمی
  هستم. وپا

 :گفتم
 کنه شندم بنزرگ رانقند. منن مامان خود یب شما هینگران -
 . امیبرب خودم پس از بتونم

 . زد آتشم سام لب یرو شخندین

 :گرفت را دستم و زد یمهربان لبخند مامان
 شننهیهم منن دل نینا بنازم یبشن بنزرگ ام کنهیتنوهزار -
 . نگرانته
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 :سام به کرد رو حرف نیا با
 یجسنارت اگنه خواسنتم راسنتش. بگم یچطور دونمنمی -
 . کنم یخواهش هی نباشه

 :داد تکان یسر مامان به ینگاه با سام
 . نیباش راحت. کنممی خواهش -

 :گفت پدر به ینگاه با و کرد یکوتاه مک  مامان
 شنهیهم منن کنه یبود شاهد و دونیمی خوب که خودت -
 نیا یاعضا ییطورا هی که بودم فرصت هی دنبال و خواسته دلم

 یکوتناه وقت چیه دونهیم خدا و کنم جمع هم دور رو خانواده
 یچن همنه داره خدا لطو به سال همه نیازا بعد که حاال ؛نکردم
 دسنت از و فرصنت نینا وجنه چیه به خوامینم شهیم درست
 .بدم

 :داد ادامه پدر و من به ینگاه با و کرد یمکث
 یادینز فرصنت ،چند وقتی گذشنته سارا ینامه دعوت از -
 و میکرد فکر در مورد مها یلیخ بابات و من مدت نیتوا ،نمونده
 . میدیرس جهینت هی به فقط

 هناکنردن دسنت دسنت و هناحرف نیا از رو مامان منظور
 متوجنه یخنوب بنه مکردمی حس که سام به نگاهم. دمیفهمینم

 هچن نگناهم از دانمنمی. بود مانده رهیخ بود شده مامان منظور
 دسننت وهیننم بشننقاب و انننداخت نییپننا را سننرش کننه نننداخو

 :گذاشت زیم یرو را اشنخورده
 ؟ادیم بر من دست از یکمک چه -
 مامنان دوش یازرو یبزرگ یوزنه انگار سام حرف نیا با

 :وگفت دیکش یقیعم نفس. شد برداشته
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 . یکن مراقبت مها از یمدت هی ما نبود تو میخوایم ما -

. کنردم نگاه او به شوکه و خوردم جا کامال مامان حرف از
 نینا بناور. شد خارج دهانم از ارادهیب "مامان" یکلمه لب ریز
 . نداشتمرا  باشم دهیشن درست که

 نیچنن منن خواسنت گرفتن نظر در بدون نداشت حق مامان
 شیجلنو نینا از شیبن نداشتم دوست. دهبخوا سام از را یزیچ

 . کنم جلوه کوچک

 ییصندا با و کردم جمع را میقوا تمام بود که یسخت هر به
 بنه یجنواب سنام کنهنینا از قبنل ؛داشنت لنرزش شندت بنه که

 :گفتم ،دهد مامان درخواست
 . مامان ندارم یکس تمراقب به یاجیاحت من -

 :شدم بلند جا زا. دیچرخ طرفم به سه هر نگاه
 . اتاقم تو رمیم ستین خوب حالم خوامیم عذر -

 :گفت مامان که بودم برنداشته یقدم هنوز
  !نیبش لحظه چند کنممی خواهش، مها -
 که یحال در. نشستم عللت یکم با مامان خواست و اجبار به
 . بود صورتم بخشنتیز بزرگی اخم

 :آمد حرف به مامان که گذشت سکوت بهای لحظه چند
 نینا بنه رفنتن یواسنه دونیمی خودت که تو مامان، مها -
  !مشتاقم قدره چ سفر
 :دادم جواب اخم با
 . نیبر فردا نیهم نیتونیم مامان شم،مانعتون نمی من -

 :داد تکان یسر
 ؟کنم کاره چ تورو وقت اون -
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 :کرد پر را میگلو ناخواسته یبلض
 . امیبرم خودم پس از. نینگران خودیب شما -

 :داد جواب کالفه مامان
 رهنا خندا امنون بنه رو تو یطور نیهم تونمینم من یول -
 . برم و کنم

 :دادم تکان یسر
 . ندارم یاصرار من خودتونه لیم -

 :نشست مبل یلبه کنارم و شد بلند
 یرینم تو. گذرهیم زدن بهم چشم هی. ..ماهه چنداش همه -

 یچن. نهنا. شنهیمن راحنت جهنت هنر از منم الیوخ سام شیپ
 ؟یگیم

 از پنر صندام و دینچک صنورتم یرو یاشنک قطره ارادهیب
 :شد بلض
  !جا چیه. مامان رمینم جا چیه من -

توجنه بنه بنی و شندم بلنند. بشننوم تنا نندمانمبیش از این 
 بسنتم کنه را در. شندم اتناق واردمامنان  خنواهش های پرنگاه
 و مامنان یهاحرف با مکردمی احساس. شد ریسراز میهااشک
 چنرا دانمنمنی. شندم رینتحق حند از شیبن سام یمعنیب سکوت
 !نداد یجواب سام چرا و کردا ر کار نیا مامان

 مامنان بنهو  کردمین سکوت کاش، زدیم حرف الاقل کاش
 ...کنرد تیرضا اعالم سکوتش با سام که فکرکند دادینم اجازه
 !کاش

*** 

 دنیبار که یتند و زیر باران به و بودم ستادهیا پنجره پشت
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 تمنام...بنود کوفتنه و خسنته بندنم ...مکنردمی نگناه ،بود گرفته
 نگذاشنته هنم یرو چشنم هنم لحظنه کین صبح به تا را شبید

 . بود شده اعصابم محرک بدجور مامان یهاحرف. بودم

 تخنت یلبنه. شند تنر کینتار اتناق یفضا ،انداختم را پرده
 ننامفهوم یصندا. اننداختم ینگناه اطنرافم یفضنا به و نشستم
 و زده شنبید کنه ییهناحرف با. آمدیم رونیب از پدر و مامان
 و منن به ارتباط یب شانیهاحرف کهنیا حدس بود شده دهیشن

 و انداختم باالای شانه حواسیب. نبود سخت ادیز بود رفتنشان
 واسنه ارذبن پنس نندارم رفنتن الینخ کنه من» :گذشت ذهنم از

  «!بدوزند و ببرن توننیم تا خودشون
 برداشتم زیم یرو از را تلفنم یگوش و شدم خم فکر نیا با
ینی کنه او بنا حرف یکم با مدانستمی. گرفتم را مایش شماره و

 . میآیم رونیب هوا و حال نیا از یکل به سراپا موج مثبت بود

 :برداشت را یگوش بوق نیسوم با
 نمطمنئ! یصنبح اولا؟؟ طرفن نینا. ..جنونم یشنیپ سالم -
 ؟یخودت

 :نشست لبم یرو یلبخند. دادیم آرامش شیصدا رچقد
 ؟؟یچطور. سالم -
 !یستین خوابت رخت تو عجب چه ؟یتوچطور !خوب -
. شدم یخوابیب دچار ،گرفت منو روزتید نینفر کنم فکر -
 . دینرس مه به مهاپلک صبح خود تا

 !یعاشق پدر بسوزه آخ -
 :داد ادامه خنده با
 . شهینم خودش برادر عاشق که آدم !بچه کن ایح -
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 :کردم اخم
 ؟بود قحط آدم -
 جنز به یکس که شدنه عاشق شبه هی به اگه. بگم یچ واال -
 شننما عصننر تننا چننون رسننهینمنن ذهنننم بننه شننما داداش خننان

 کنه یراهن همنون از پس ...نیبود خودم وردل گنده سرومورو
 . ریوالغ بخوره آب تونهیم گفتم

 و یبزنن حسناب حنرفکلمنه  دو آدم بچه مثل بار هی شد -
 کنردم الینخ و فکر بس از کن باور ؟ینکن هم سر مزخرف انقد
 . مایش شمیم وونهید دارم

 :شد یجد صداش
 اتکلنه اون بنه یبناد هین کننم فکر ؟دنبالت امیب یخوایم -
  !نباشه بد بخوره
 :گفتم و دمیخند
 !مایش یرینظیب تو -
 . نییپا ایب بپوش. تونمهخون دم سه بشمور. یخودت -

 به یزیچ ،انداختم ساعت به ینگاه، کردم قطع که را ارتباط
  پنالتو برداشنتن بنا و دمیپوش لباس و شدم بلند. بود نمانده ده
 . آمدم رونیب اتاق از فمیوک

 نشسنته صنبحانه زینم پشنت داخل آشپزخانه پدر و مامان
 پشنت از بالفاصله رونیب لباس با هم آن مدنید با مامان. بودند

 بلنند یموهنا کنه یدرحنال بلنندش خواب لباس تو. شد بلند زیم
 یاافسنانه و بنایز نظنرم بنه بنود ختنهیر دورش رنگش یشراب
 هننوزهم سنال همنه نینا از بعد که دادمیم حق پدر به. آمدیم
 :دیپرس و داد را آرامم سالم جواب. باشد خواهانش طورنیا
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 ؟یریم ییجا -
 و انداختم در کینزد یهامبل از یکی یرو را میپالتو و ویک
 :دادم جواب رفتمیم یجاکفش طرف به که طورهمان
 . دنبالم ادیب مایش قراره -

 :دیپرس
 ؟کجا. یسالمت به -

 :کردم کج را سرم
 یدور هی رونیب میریم ندارم رو خونه حوصله. دونمنمی -
 . میبزن

 :ستادیا مقابلم
 !مها کن نگاه من به -

 : دیپرس. کردم نگاهش
 ؟یدینخواب ای یکرد هیگر ؟هینطوریا چشات چرا -

 :دادم جواب میهایکتون دنیپوش درحال
 ؟داره مه یفرق شما حال به مگه. هردوش نیکن فکر -

 بود صورتم یرهیخ که طور همان و نشست پا یرو مقابلم
 :گفت
 !یمن دختر تو !مها -

 :گفتم بلض با و کردم نگاهش
 . نینکن کاررو نیا دخترتون با پس -

 :دمیشن سرم پشت از را پدر یصدا
 ؟کارو کدوم ،بده حیتوض قایدق -
 . کردم رسالمیز سربه و شدم بلند دنشید با

 :گفت و داد نهینطماو مک  یکم با را سالمم جواب
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 ؟میکرد چکارت مامانت ای من مگه. ینداد منو جواب -
 دیند کنه را سکوتم. خورد سر امگونه یرو ناخواسته اشک

 :گفت
 ؟میباش کرده یکوتاه درموردت شده حاال تا -

 :دیپرس که دادم تکان را سرم
 ؟یچ پس -
 :گفتم یآرام یصدا با و کردم یمکث
 . سام شیپ برم خوادینم دلم من ...من -

 سنکوتش. کردم نگاه پدر به یاشک یچشمان با حرف نیا با
 :داد جواب سکوت یلخت از پس. شد یطوالن نسبتا
 ؟کجا پس نه اونجا اگه -

 :انداختم باالای شانه
 . اونجا از ریغ به هرجا -

 ؟یدار سراغ هم یاگهید یجا اونجا رازیغ مگه -
 البتنه و آشننا و دوسنت چنندتا از رینغ بنه ؛گفتیم درست
 و هنایمهمنون یتنو شتریب هم ار اهنآ که خسرو ییدا خانواده
 شنهر نینا در و نجنایا یاگنهید لینفام میدیندیم خاص مراسم
 :گفتم که کرد نگاهم منتظر. مینداشت
 ای ،خوابگاه برم شما نبود و مدت نیا تو تونمیم دونمنمی -
 . خسرو ییدا یخونه یحت ای مایش خونه دونمیم چه

 :شد بلند مامانخشمگین  یصدا
 کجنا خوابگاه سال موقع نیا ؟یگیم یچ هست معلوم تو -
 ؟بود
 . ..یول نه اونجا خب -
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 :گفت پرخاش با و آمد حرفم انیم
 چننادر کننه یننندار انتظننار ؟یچنن گننهید، روشننن چشننمم -

 تنو یبنر بندم اجنازه و سنرم بکشنم یناموسنیبن و یرتیغیب
 . دارند بزرگ و مجرد پسر که یاخونه

 :گفتم تمسخر با
 !شده عوض شبه هی سام تیماه خبرنداشتم نیببخشااا  -

 :رفت باال صداش
  !برادرته اون مها -
 :گفتم و زدم داد
 ...سنام ،انینک، سنامان ،سنتین که دونیمی خوب خودتم -
 . بهیغر و مجرد و جوونند تاشونهس هر. ندارند باهم یفرق چیه

بنا . دهنم جواب ،کرد مجبورم میگوش یدرپ یپ زنگ یصدا
 ه شد:دیکش صفحه یرو دستمی برزخی مامان نگاهی به چهره

 . مایش نمییپا گهید یقهیدق دو تا -

 :دیخند
 ؟نیدار دوئل جانم یاا -

 پنالتوام و وینک برداشنتن حنال در و کنردم قطع را ارتباط
 :گفتم
 سنفرتون واسنه خنوامینمن و ستمین یخودخواه آدم من -
 یآدمن یخوننه تنو پنامو که نینخوا من از یول کنم یتراشمانع
 . ارمذب سام مثل

 کوتناهی "خداحافظ" گفتن با و کردم باز را در حرف نیا با
 . بستم سرم پشت را در و شدم خارج خانه از

 دمیکش تن به را میپالتو آمدمیم نییپا راها پله که طورهمان
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 بنا. بود نشسته نیماش یجلو مایش. زدم رونیب خانه درب از و
 و زدم شینرو بنه یلبخند. داد تکان میبرا یدست خنده با دنمید

 :گرفتم یجا جلو یصندل یرو و زده دور را نیماش
 !یموند معطل ببخش ...سالم -
 :کرد نگاهم خنده با
 ؛آورده خوشنگلش یچشنما نینا سر ییبال چه نیبب اووه -
 . بفهمه داداشم که یوقت آدمه اون حال به یوا

 :بستم را کمربندم
 کنن لطو پس هست خرد یکاف قدر به اعصابم مایش نیبب -
  !رینگ یماه آلودمگل آب از و ارذن سرم به سر و

 :چرخاند را چییسو. داد تکان یسر و دیخند
 ؟برم کجا -

 :انداختم باالای شانه
 . کرد تازه ینفس هی بشه که هرجا نداره یفرق -

 شیپ صبح اول خلوت و یباران یهاابانیخ در که طورهمان
 :روشن کرد را نیماش پخش رفتیم

 خواسنت تودلنت اگه هم و میبد گوش آهنگ میتونیم هم -
 . یبزن حرف مونهواس

 بود یالیخبی مامان قول به و سرزنده و دخترشاد کهنیا با
 آهننگ بنه گوشنم کنه طورهمان. داشت ییباال درک یقوه یول
 :گفتمد بو پخش حال در میمال

 !یلیخ ...مایش امخسته یلیخ -
 :کرد نگاهم لبخند با
 ؟یبگ یخوایم -
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 :گفتم
 . فقط ستین یخاص حرف -

 :دادم ادامه و کردم یمکث
 . شد شروع سارا دختره نیا ینامه دعوت از یچ همه -

 :دیخند
  !خواهرته که همون -
 :کردم نگاهش اخم با
 یکنوفت یلیفام نسبت نیاکه  باش نیا دنبالاش همه توهم -
 . توسرمون یبکوب ور

 :گفت خنده با
  ؟نهیا از ریغ مگه -

 :دادم جواب
  !نکن شک -

 :گفت بود جلو به نگاهش که طور همان
 ؟خب -

 :دادم جلو بهرا  نگاهم
 چنندان کنه پندر عکسرب ؛بره که آرزوشه مامان دونمیم -
 سنال همنه نینا از بعد مامان خوادینم دلم. نداره تیاهم براش
 کنن بناور یولن .یچن همنه ریز بزنه من خاطر به تالش و صبر
 و تونمیم نه توانمه حد در نه خوانیم من از اونا که هم یزیچ
 . بدم تن شونهخواست به که خوامیم

 :دیپرس
 ؟خوانیم یچ مگه -

 :گفتم وکشیدم  یقیعم نفس
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 یبنرا مامنان اصنرار همنه اون پشنت زدمیم حدس دیبا -
 . ستین لیدلیب و هست یزیچ هی ،سام اومدن

 :گفتم که کرد نگاهم
 تینحما ازم اوننا نبنود تنو خواستن سام ازبابا  و مامان -
 مینگهندار و حضنانت مناه چند واسه معروف قول به یعنی ؛کنه
  !یراحت نیهم به ...سام گردن افتهیم

 :کرد نگاهم تعجب با
  ؟یکنینم که یشوخ -

 :گفتم
 یهناهیگر و هایخواب یب لیدل. کردم مخالفت شدت به ؛نه -
 یچن همنه انینجر در خودت که تو، مایش. ..نهیهم واسه شبمید

 برسنه چه ستین توانم در هم تحملش لحظه هی کن باور. یهست
  !ماه چند به

 :دیپرس
 ؟گفت یچ اون -

 :انداختم باالای شانه
 مخالفنت بنا ...بزنه یحرف که نکرد دایپ مهلت اصال چارهیب -
 بندبخت اون به ینظر اظهار اجازه یکس مامان یهاحرف و من
 کنه کنور. مخالفنه که دارم نیقی صد در صد و مطمئنم من. نداد
 . چشماش تو ور انزجارش و تنفر درجه نمیبیم ستمین

 :دیپرس
 ؟یکن چکار یخوایم حاال -

 :انداختم باالای شانه
 . خودشونه لیم پدر و مامان موندن و رفتن. ..رمینم -
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 :گفت
 . من شیپ یایب یتونیم خب -

 :زدم یشخندین
 دوننیمی، شند یبرزخ چطور مامان گفتم یوقت دونیمین -
 این شنما داداش خنان یولن! طناهره و سهیقد سام نکهیا نه هیچ

 لحظنه هی نیکم تو فقط که نخونخوار یجان هی خسرو ییپسردا
 !کنند پارهپاره  گلشونو دسته و خوشگل دختر تا نشستن
 :دیخند بلند مایش
 یدردوننه زینعز نینا ببنر مننو بار هی ایب مایش جون مها -
 !زنهیم نهیس به را سنگش داره بدجور نمیبب رو مامانت
 :دادم هیتک نیماش یشهیش یلبه به را سرم
 البته و ملروره و خشک یادیز فقط ستین یبد پسر سام -

 !متنفر مامان و من از شدت به؛ گهید زیچ هی
 :گفت
 یپسنرواقع مثنل ور سنام کنه اون ؟چنرا گهید مامانت وا -
 . داره دوست خودش

 :انداختم باالای شانه
ی ضنربه هین مامنان وبابا  ازدواج دونمیم فقط دونمنمی -
 دارنند حنق هم ییطورا هی البته ...سارا و سام واسه بود بزرگ
 سنالم هشت به مامان و سارا یسن اختالف که دونیمی خودت

 . رسهینم

 :داد تکان یسر
 لشیفن یادفعنه هین شما خانوم سارا نیا شده چطور حاال -

 ؟کرده هندوستان ادی
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 :دادم جواب
 اوننا بنا هنم هفتنه هین هابچنه بابا و مامان ازدواج از بعد -

. اون شیپن رنیمن ،بود زنده مادربزرگشون موقع اون. نموندند
 کنه اشییپسردا یخواستگار به سارا گذرهیم که یماه چند هی
 هین از بعد و دهیم مثبت جواب بوده خاطرخواهش میلیخ قرار از

 سام بعدم سال دو یکی. شدمی فرانسه یراه شهیهم یبرا مدتم
 یچنندان خبنر هم اون از بعد و شد یراه پلمید گرفتن محض به

 هی شاهخانواد و خسرو ییدا طرف از یگدار گه و نبود ازشون
 ادامنه ،سنارا دارشندن بچنه مثنل ییخبرها. رسیدمی ییخبرها
 آقنا سال ده به بیازغر بعد میشد باخبر کهنیا تا. سام لیتحص
 نینا دنیشنن از بعند دوننیمین. رانینا نبش فرما ویتشر قراره

 رو پندر تا یتالش و یسع چه و شد خوشحال رچقد خبرمامان
 نیا دیشا تا ،بده یمهمون پسرش تک اومدن واسه که کنه یراض

 تنرکیننزد هنم بنه یپسنر و پدر یرابطه بشه باع  برخوردها
 مسنتقل شنب همنون از سنام. بود خام الیخاش همه یول. بشه
 بعند هنم مامان تالش و موند سرد طور نوهمهم  هارابطه. شد
 . دینرس ییجا به سال همه نیا از

 :دیپرس
 ؟هیچ اون با تو مشکل حاال -

 :کردم نگاهش
 اون. نداشنتم باهناش یخاصن مشنکل اولنم همون از من -
 ادی به ازش یزیچ ادمیز که کوتاه برخورد تا چند از ریغ لیاوا

 .داشتم دوستشون دونمیم فقط. نداشتم یاگهید برخورد ندارم
 . رفت ادمی از یچ همه کم کم دنشونیند و رفتنشون از بعد یول


