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 و با تعجب مرا نگاه کرد: دیهمسر شهرام خند ندایل

 یبرم دادگاه سنگ رو  ایداره  یزیچ یمال  نی...فقط ااوشیدستت درد نکنه آقا س   -

 شم؟ یم خی

اگر   یوقت کارتون به حساب و کتاب نرسه ول چیه دیباش قی که انقدر با هم رف یاله  -

 کنم.  یستش رو مخودم پو ای... بدیرس

توانست   ینم  چکسیرا گشاد کرده بود که ه شیاز تعجب چشم ها یطور  شهرام

 : ردیخنده اش را بگ یجلو

تا  دیخونه... آقا رفته استراحت از ع امیم ریبعد بگو چرا من شب د ندا؟یل  ینیب یم  -

 خواد پوست من هم بکنه...   یتازه م میجاش سگ دو زد ان یحاال من و ک

 آمد: رون یشده از آشپزخانه ب چیجعبه بزرگ کادو پ کیبا  سحر

 ...دی... بچه ها کمک کنشگاهی... حرف کار مال نماگهیبسه د  -

  یخوش و بش م نیو بهارک هر سه با هم بلند شدند. من داشتم با افش کایمل ندا،یل

شام  کی یکرد برا  یلتماسم محواسم به سحر بود. چقدر ا یچشم ریکردم اما ز

رفت! آن روزها  یو من در مغزم نم  میکه چند تا دوست به خانه دعوت کن یدورهم

کرده   یطراح  ین یاصول و قوان خودم یدهم. برا  یانجام م یبود کار درست نیتصورم ا

  یجشن تولد گناه نیهم یدادم. از نظر من حت یبه خرج نم ینرمش  چیبودم و ه

جور ارث که بعدها  کیبال را سرم آورده.  نی گفت وسواس ا یبود. عامر ینابخشودن

  نیتر نیبه سنگ یتفکراتم حت یرو یوار و پافشار سمیبه خساست ساد لیکم کم تبد

کند. تمام هشدارها و  یتوانست کمک یهم جز خودم نم  چکسیممکن شد. ه یبها

  نیکنم. ا رییتغ گرفتم میبود. من خودم تصم یمعن یب قتیسحر در حق یفشارها

که   افتادین یموضوع را سحر بارها به من گوشزد کرد اما تا خودم نخواستم اتفاق خاص

 بدتر هم شد.  چ،یه
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 دیخند یتولد من آماده کند. م یمبل را برا  یجلو زیدارد م یکردم که سع یم نگاهش

  یخورد. با لبخند استقبال م ینگاهمان در هم گره م یکرد. گاه یم یشوخ هیو با بق

روش وجود دارد که   کیخوانده بودم فقط  ییزد. جا یکرد و چشمانش برق م

را  ی. اگر شوق زندگدینگاه کن انشدر چشم میمستق دی. بادیرا بسنج یزن یخوشبخت

  هیسا دیشک نداشته باش نصورتیا ری خوشبخت است. در غ یعنی دیدیدر نگاهش د

 خانمان سوز برپاست.  یدر قلبش آتش  سرش است و یاحمق رو  یمرد

زد چشم   یلبخند م یوقت یسحر حت نکهیبود! ا نی ام هم یافتخار زندگ نیبزرگتر دیشا

  ندای. لمیریبگ ادگاریبه  یهمه جمع شدند تا عکس  ندای. با دعوت لدیخند یم شیها

حالت خودکار   یدانست چطور رو یگذاشت و نم یم هیسه پا یرا رو نی داشت دورب

من توجهم   هیبق یاهویه ان ی. در مادندد یم ادشیکند. همه با هم داشتند  مشیتنظ

خانواده ام را دعوت  یوحشت که اگر روز نیا شهیجلب خانه کوچکمان شده بود. هم

باشم.   یشد دائم به فکر اسباب کش یباعث م  ستینشستن همه ن یکنم جا برا

به خانه ما دعوت   یهمه سال کس نی. ا می وقت مهمان نداشت چیما ه نکهی تر ا بیعج

کردم خانه کوچک  ینبود و من همچنان تصور م ییرایقادر به پذ سحرشد چون  ینم

ما را   یگفت اگر کس یها نبود. سحر م یتعداد صندل ایاست. مشکل از ابعاد خانه 

ت سر هم جز  خورد. پش یلقمه املت م کیو  ندی نش یم نیزم یدوست داشته باشد رو

 گفتن ندارد.   یبرا یز یچ فیتعر

ندارد. خانه ات چند صد   یبه تدارکات آن چنان ازیرا بخواهد ن یگریاگر د یکس یآر

 زند:  یفرار به سرت م یخودت هوا یصفا حت یمتر باشد اما ب

 !؟یی! کجااوش؟یس  -

 : زدم یآورد. نگاهش کردم و لبخند رون یسحر از کنار گوشم مرا از فکر ب یصدا

 حواسم نبود.  دیجانم... ببخش  -

اون طرف... آقا شهرام جا  نیبش ان یتو کنار من... ک ای... بهارک بنیکم جمع بش هی  -

 هست؟  ندایل یبرا 
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 شهرام از پشت سرم آمد:  یصدا

 ... افتهیترسم بهش بخورم ب یرو بردارم؟ م زیم نیشه ا یآره... فقط م  -

 ... یکن یبردار داداش... اصال بنداز تو کوچه باهاش حال نم  -

 لحظه همه ساکت شدند:  کیزد که  یمنظور حرف یو ب دیخند ان یک

دو تا چطور   نیسحر... من موندم ا ی... نه به دست و دلبازاوشینه به خساست س  -

سر   یهم ببخشه به سمسار اوشیترسم آخرش سحر، س  یکنند؟ م یبا هم سر م

 ... کوچه

شوم اما   ی. منتظر بود من عصبدیکامل پر ان یبرگشتند به من نگاه کردند. رنگ ک همه

 سحر چنان قهقهه زد که حال همه عوض شد: 

بود... من هر وقت حوصله ام سر   مون یسر کوچه خونه قبل  یسمسار هی... ان یک یوا  -

 د؟یرفت اونجا بودم... چرا به فکر خودم نرس یم

زنده کرد. آرزو کردم  میچهره مهربان حاج بابا را برا یکوچک محله قبل یسمسار ادی

گردنم داشت. دستم را دور شانه سحر    یدعوتش کنم. حق پدر دیبار به خانه جد کی

 گفتم: ان یحلقه کردم و به ک

 به خانمت نده.  یآدرس سمسارکه سحر  یاریدر ن یباز سیخس ریبگ ادیتو   -

را راحت کنم با دست آزادم   الشیخ نکهیا  یو من برا دیکش ینفس راحت ان یک چارهیب

 باال برد:  یرا کم ش ی. سحر صدادم یکوب شیبه ران پا یضربه ا 

 نه؟  ای میبچه ها عکس بنداز  -

 کند: میرا تنظ نیکرد تا دورب یم  ندایداشت کمک ل نی افش

 کنم. یسحر... االن درستش م یصبر کن آبج  -

 :دیپرس کایمل
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دونم چرا حس کردم   یزنه؟ نم یداره در م یکس نیبرو بب  یدر  کینزد نیافش  -

 .دمیدر زدن شن یصدا

 : دیعقب کش عیدر خانه را باز کرد و سر نی افش

 !دییسالم بفرما  -

شد. پشت سرش ترانه و   ان یمادرم نما بتیدر خانه، ه یاز جلو  نیکنار رفتن افش با

زد. از کنار سحر  خی یکردم کل بدنم به آن یبودند. حس م  ستادهیا الیدختر بزرگش ش

شانه   یبه چهره اش انداختم. حالش از من بدتر بود. دستم را رو  یکه بلند شدم نگاه

 اش گذاشتم: 

 کنم. ی... من خبر نداشتم... نترس خودم حلش مزمیعز  -

داشته باشم.   یچه برخورد  ای میچه بگو دیدانستم با یقعا نمکنم اما وا یحلش م گفتم

.  میاز ما به استقبالشان برو یکیتعارف کرده بود اما منتظر بودند  یچند بار نی افش

بزنم. مخصوصا   یحرف  دیچرخ یزبان در دهانم نم هیچند ثان یبرا دمیدر که رس یجلو

بر فرق سرم بکوبم.   یخواست دو دست یدم دلم میدست مادرم را د اتیمحتو یوقت

با چند  یو ماکارون یپر از خواربار منزل مثل رب گوجه فرنگ سهیک کیغذا با  یقابلمه ا

  چی. هزدی اعصابش به هم بر یدادم سحر حساب یدر دست داشت. حق م  گریقلم د

 و نیچند رآمد مگ یکند؟ اصوال به خانه ما نم یم یکار نیچرا مادرم چن دمیوقت نفهم

سنگ تمام  دیو تمام خانواده حضور داشته باشند. با میچند بار با التماس دعوتش کن

با   یخوراک یرا همراه کل شیبه قول معروف غذا میدید یو لحظه آخر م میگذاشت یم

 خودش آورده. 

بودم.   دهیتوانستم سالم کنم از بس ترس ینم  یخودش را به من داد. حت یجا نی افش

 : اندازدیاش ب ییقدم شد تا خودش را در آغوش دا شیپ الیش

 تولدت مبارک! ییسالم دا  -
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گفت.   یم کیشکل تبر نیتولدم را به ا یبار بود کس نیاول نیازدواج کردم ا  یاز وقت

. دست  افتادیاتفاق ن  گرید ریاخ یبود که سال ها یخشک و خال یتماس تلفن کیاصوال 

 ن گفتم: را گم کرده بودم. با مِن و مِ میو پا

 ! دیس... سالم... خوش اومد  -

 یقابلمه درون دستان مادرم نشست. مردد بودم کمکش کنم که دست یرو نگاهم

 شد: دهیکش شیکمک به مادرم پ یزودتر برا

...  دییبفرما د؟یستادیدر ا یبه من لطفا... چرا جلو دی... بددیخوش آمد یلیسالم خ  -

 !اوش؟یس

گرفت من مثل بهت زده  یزد و لوازم را از دست مادرم م یحرف ها را م نیکه ا سحر

نشستن مادر  یکاناپه بلند شدند تا جا برا یکردم. مهمان ها از رو یها فقط نگاهش م

  ییرایپذ  ینیبعد با س هیو خواهر من باز شود. سحر به آشپزخانه رفت. چند ثان

 : دیپرسآنها گذاشت و با لبخند  یجلو کیو ک یبرگشت. چا

 د؟یشام که نخورد  -

 جواب داد:  مادرم

 . میبر  میسر بزن می اومد  قهیدستت درد نکنه... دو دق میما خورد  -

 کرد:  یمالقات را خنث نیزنانه پشت ا یبا ذوق دخترانه خودش همه ترفند ها الیش

 !اوش؟یس ییتولد دا میبر دیمن که شام نخوردم! مگه نگفت  -

دوستش داشتند. لپ   یل یترانه هم خ ی بود. الحق بچه ها ان یو شا الیعاشق ش سحر

 گرفت و گفت:  ینرم شگون یرا ن الیش

 ؟ یکمک کن یای... میزورک دیدوباره بخور دیهم با دیدلم اصال خورده باش زیعز  -

در  ییبسته کادو کی فشیرا با خودش به آشپزخانه برد. ترانه از ک الیبهانه ش نیا به

 گذاشت:  ایهدا هیآورد و کنار بق
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 .می با عجله اومد  یلیخ میما خبر نداشت دیببخش   -

  یکنم؟ فقط آرام گوشه ا یچه برخورد ای می چه بگو دیدانستم با یباز هم نم من

و بهارک هم رنگ به چهره نداشتند. از   ان یرا در هم گره زدم. ک میو بازوها ستادمیا

بودند تا اگر اوضاع خراب شد فرار کنند. شهرام   ستادهیدر اتاق خواب ا کیترس نزد

 شد تا جو را عوض کند: شقدمیپ

 ! داریحاج خانم؟ مشتاق د دیخوب هست  -

 کرد: یتکان داد و تشکر یسر مادرم

 کنم... ارتتون یز کی بودم... سعادت نداشتم از نزد دهیشن ادیشما رو ز فیتعر  -

نوشابه   یخواست بطر  یم یغذا کرده بود و به سخت یپر از ظرف ها  ینیس کیسحر 

 . چند قدم از آشپزخانه که فاصله گرفت مرا صدا زد: اوردیرا هم با خودش ب

 افته.   یکمک؟! داره از دستم م یای... ماوش؟یس  -

 گذاشت:  زیم ریکادو را برداشت و ز ی. جعبه هادمیرا از دستش کش ینیرفتم و س جلو

   د؟یستادیشد... بچه ها چرا سرپا ا یخال ایب  -

 نشست:  زیم نییپا نیزم یو بهارک هم باز شود خودش رو ان یک خی نکهیا یبرا 

 . نمیمن بچ نجایبذار ا اوشیس  -

 یها چیدسته مبل نشستم. شام تولد من ساندو یگذاشتم و رو زیم یرا رو ینیس

بود. سحر اعتقاد داشت  یلقمه ا دیجد ی غذا  کیبه اضافه  هیآماده کالباس و ساالد الو

 یخاطره اش در ذهن مهمان ها م ینطور یبپزد. ا دیجد زیچ کیها  یدر مهمان دیبا

که پخته تلفظ کند. سوژه شده بود  ییتوانست اسم غذا یخودش هم نم یماند. حت

 گفتند: یم دیکلمه جد کیکردند و هر بار  یتکرارش م یکه ه نی و افش کایمل یبرا 

 شاروما....  -

 ما...  ینه شار رو  -
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 و ما یشار  -

 بلند گفت:  سحر

 خودم درست گفتم.   ولیخودم بگم... شا..وِر... ما... آره شاوِرما... ا دیصبر کن  -

 : دیشاوِرما بود با خجالت پرس یلقمه ها  شیهنوز دلش پ ایکه گو نی افش

 شار؟ یما رو ایما رفته  یشار رو نمیبب یبد یکیشه  یحاال م  -

 : دیپرس  هیداد از بق نی از لقمه ها را برداشت و دست افش یکی سحر

 حاج خانم براتون؟  ینگم از ماکارون  د؟ییخوا ینکنه همه تون شام دوم م  -

 جواب داد:  ندایل

 همه بخورن بهتره...  میاریسحر فکر کنم مثل بچه آدم ب  -

مَن روغن روش داره تازه از  کیپخته از اون ها که  یماکارون هی... یدیآخه تو که ند  -

 کنه... پاشو خودم هم دلم خواست...  یهم چکه م گشیته د

  چکسیبار دوم شام خوردند. ه  یما نشستند و برا یکف خانه کوچک اما با صفا همه

کارش باعث شد حداقل شب   نیاز طرف سحر نداشت. با ا یبرخورد نیتوقع چن

ها که شد دستم را گرفت و مجبورم کرد   هینوبت باز کردن هدمن نباشد.  یبرا یسخت

هم   یادیکه به آنها اخم نکرد اما ز لحا نی. حواسم بود در عنمیمادرم و ترانه بنش نیب

 نشد.  یمیصم

در نوع رابطه   یوجه دخالت چیبه من قول داده بود کامال درباره خانواده ام آزادم و به ه

 و گفت:  ستادیا نیبا دورب دمیمادرم را بوس من با آنها نخواهد داشت. من که 

 !رمیبغلش کن عکس بگ اوشیس  -

عکس گرفته بود که   یی. چند تارمیمادرم، سحر را بغل بگ  یخواست به جا یم دلم

 ترانه از کنار من بلند شد و سمت سحر رفت: 

 ... رمیازتون عکس بگ نیعروس خانم... بده من برو بش  -

https://romankhon.ir/


                                                                                                               

8 | P a g e 
 https://Romankhon.ir  را به خاطر بسپارید خونرمان                                                                            

 واضح گفت:  یلیخ

 کنار برادرت...  نی شماست... خودت برو بش یعکس خانوادگ  -

در خانواده شما ندارم. اصرار ترانه هم نتوانست سحر را از موضع   ییمن جا یعنی

 بکشد.   نییخودش پا

 یادگاریدور من و مادرم را گرفتند تا چند عکس  الیشد و با ش میترانه تسل باالخره

 تشیدر حما دیا خودم در کلنجار بودم. باگرفتم ب ی. تمام مدت که ژست ممیریبگ

 . افتمی یبگذارد نم شیزدم و آن جمالت که بتواند احساسم را به نما یم یحرف

بگذارم تا  شیپا یدسته کاناپه که نشست فقط موفق شدم دستم را رو یکنارم رو 

 توجهم را نشان دهم.   یکم

آماده کرده بود و سحر اصرار داشت   میکه سحر برا یداده بودند به جعبه بزرگ ریگ همه

 بازش نکنم.  

 گذاشت را برداشتم:  زیم یکه ترانه رو یا  هیشدم جعبه هد خم

 شه. ی... هر کدوم دم دستم باشه همون باز مدیباشه دعوا نکن  -

 دند به خواندن: شروع کر ییو دوتا دیکوب  نیافش یبه پهلو  یبا آرنج ضربه ا کایمل

 شود.  دهیشود. بلکه پسند دهیباز شود، د  -

 دوباره شروع کنند مانعشان شد: نکهیو قبل از ا دیخند سحر

 کردم.  ریگ المون یاز فام یک ی ی...حس کردم وسط مراسم پاتختدینکن  -

 :دیو پرس دیرا به هم کوب شیبا خنده دست ها نی افش

 بودند؟عروس پتو آورده  ینکنه همه کادو برا  -

 ... اوشی! باز کن سییزایچ نیهمچ هی  -

https://romankhon.ir/
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 کردند. یم یکار نیچن
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