
بزرگ  کاناپه ی  آن  نه  بود.   داده  لم  کاناپه  روی  هال  توی  ساحل 
بود  کوچک تر  و  دونفره  محبوبش  کاناپه ی  دیوار.  کنار  نفره ی  سه 
توی  هدفون  کند.  آویزان  دسته اش  از  را  پاهایش  می توانست  و 
گوش هایش، پاهایش را تاب می داد و مجله اش را می خواند، هر از 
گاهی هم از بسته ی شکالتی که کنار دستش بود یک تکه می کند و 
می خورد.  و در واقع در لذت ناب یک بعد از ظهر پنج شنبه غرق شده 
بود. مجله ی محبوبش زودتر چاپ شده بود و ام پی تری پلیرش پر از 
آهنگ های جدید بود. بعد برادر کوچک ترش جلویش سبز شد. داشت 

حرف می زد ولی ساحل نمی شنید. 
»چی؟« یک لحظه هدفون ها را درآورد و مجله را پایین گرفت. آرین 

دور زد آمد کنار او: »می گم چی گوش می دی؟«
ساحل چشم هایش را در حدقه چرخاند: »آهنگ!«

 »خب می دونم! چه آهنگی؟«
»کسی نیست که تو بشناسی!«
»می شه منم شکالت بخورم؟«

ساحل به پهلو چرخید و پشتش به او شد: »بخور!« هدفون ها را دوباره 
توی گوشش جا داد.

آرین باز سوال کرد. ساحل با حرص دکمه ی پاز را فشار داد و بدون 
این که برگردد گفت:  »چیه؟«

»می شه منم گوش بدم؟«
»نه!«

»چرا؟«
»چون االن من دارم گوش می دم.«

»خب یکیشو بذار توی گوش من، یکیشو توی گوش خودت!«
»نمی شه!«

»ولی اون روز تو ماشین گذاشتی!«
»االن می خوام دوتاش توی گوش خودم باشه!«

آرین دیگر چیزی نگفت. ساحل به خواندن ادامه داد و فکر کرد که 
حتماً برگشت تو اتاقش . مجله که به آخر رسید، صاف شد و نشست 
ته بسته ی شکالت  پایین مبل نشسته و  را دید که هنوز  و آرین 
را درآورده. با عصبانیت گفت: »خیلی ممنون از این که شکالتمو تا 

آخرش خوردی!«
آرین تکه آخری که یک گاز ازش زده بود را جلو آورد: »بیا!«

ساحل گفت:» قربون دستت!« و مجله و ام پی تری پلیر را جمع کرد و 
رفت سمت اتاقش. آرین دنبالش دوید: »حاال می تونم گوش کنم؟«

»نه!«

»چرا؟«
»چون آهنگاش به درد تو نمی خوره!«

»برا چی؟«
»چون خوب نیستن!«

»پس تو چرا گوش می دی؟«
»چون من بزرگ ترم! ولم کن دیگه ، برو کارتون ببین مگه ساعت 

پنج نیست؟«
آرین با بی میلی از آن جا رفت. ساحل حوله اش را از جا لباسی با یک 
اَه محکم پایین کشید و راه افتاد سمت حمام. صدای تلویزیون از توی 

هال بلند شد. ساحل در را پشت سرش محکم بست.
   

سیاهش  خودکار  دنبال  تحریر  میز  کشوی  توی  داشت  ساحل 
می گشت. بعدش رفت سراغ جامدادی و کوله اش . دست آخر یک 
نگاهی هم روی تخت انداخت.  خودکار را پیدا کرد و لی دید چیز 
دیگری نیست. ام پی تری پلیرش. الزم نبود فکر کند.  صدای تلویزیون 
دیگر نمی آمد و در اتاق  آرین بسته بود،  با خشم در را چهار طاق باز 
کرد. آرین از جا پرید و با سرعت ام پی تری پلیر را پشتش قایم کرد. 
ساحل براق شد: »برای چی بی اجازه به وسایل من دست می زنی؟ بده 

به من ام پی تریم رو!« 
 آرین دست هایش را پشتش محکم تر نگه داشت: »تو رو خدا بذار منم 

گوش بدم ساحل! لطفاً لطفاً!«
»بهت می گم نه، بدش به من!« 

و خیز برداشت سمت تخت. ولی آرین زودتر از او از روی تخت پرید 
و  دوید بیرون. ساحل دنبالش دوید توی هال و سعی کرد او را که 
حاال دمر افتاده بود روی مبل و سرش را توی کوسن ها فرو کرده بود 
برگرداند. آرین از بس ام پی تری را محکم چسبیده بود، انگشت هایش 
سفید شده بود و با پلک هایی که داشت به هم فشارشان می داد، 
پاهایش را می کوبید به مبل: »منم می خوام گوش کنم، تو رو خدا، 

تو رو خدا!«
کفر ساحل در آمده بود. مچ او را چسبید و سعی کرد انگشت های او را 
از دور ام پی تری پلیر دانه دانه باز کند. اما قبل از این که ساحل بتواند 
ام پی تری پلیر را از دستش بیرون بکشد، آرین محکم پرتش کرده بود. 
ام پی تری پلیر روی هوا پرواز کرد و محکم خورد به دیوار رو به رو و 

افتاد روی زمین. ساحل فقط توانست داد بزند: »آرین!«
 دوید و از روی زمین برش داشت و دکمه ی پاور را فشار داد. هیچ 
اتفاقی نیفتاد. دکمه را فشار داد و نگهش داشت اما دستگاه باز هم 

روشن نشد. حاال اشک در چشم های ساحل حلقه زده بود. برگشت 
طرف برادرش که ساکت او را نگاه می کرد: »خب حاال دلت خنک 

شد؟ دیگه روشن نمی شه!! هنوز یه ماه نیست دارمش!!«
ساحل همان جا کنج دیوار زانوهایش را بغل کرد و همان طور که با 
پشت دست اشک هایش را پاک می کرد چند بار دیگر سعی کرد ام 
پی تری پلیر را روشن کند. آرین که خودش از کاری که کرده بود 
با دیدن اشک های خواهرش بیش تر هول کرد. سعی  ترسیده بود 
کرد او را بغل کند و پشت هم می گفت: »ساحل ببخشید، ببخشید، 

معذرت می خوام!«
  ساحل او را پس زد و از روی زمین بلند شد و بدون این که او را نگاه کند، 

ام پی تری پلیر را روی میز ناهارخوری انداخت و رفت سمت اتاقش.
   

مامان اول کیف و سوئیچش را گذاشت و بعد کیسه های خریدش را 
برد و گذاشت توی آشپزخانه و گفت: »ٌمردم از گرما!« 

بعد چشمش افتاد به آرین که روی مبل خودش را مچاله کرده بود و 
دستش را زده بود زیر چانه اش: »چرا غمبرک زدی؟ بپر یه زنگ به 

بابا بزن ببین کجاست، می خوام شام رو حاضر کنم!«
 بعد صدا زد: »سااااحل! بیا این قبض رو بگیر، برات پول رو ریختم.«

ساحل با قیافه ای آرام و گرفته وارد پذیرایی شد. مامان سرش پایین 
بود و داشت توی کیفش را می گشت: »پس کجا گذاشتمش؟«، بعد 
کیف را از روی میز کشید و قبض را بیرون آورد، کیف باعث شد ام 
پی تری پلیر که پشتش بود سر بخورد و برای دومین بار در آن روز 

زمین بیفتد. مامان گفت: »واااااای!«
  و خم شد تا برش دارد. ساحل از سر جایش تکان نخورد. از گوشه ی 
چشم آرین را دید که تلفن به دست دارد به اوضاع نگاه می کند. مامان 
قد راست کرد و چند بار دکمه پاور را فشار داد. با نگرانی برگشت 

سمت ساحل: »شارژ داره؟«
ساحل لبش را گاز گرفت: »آره!«

مامان با ناراحتی آه کشید و گفت: »بذار فردا ببریمش نمایندگیش، 
حتماً با گارانتیش میشه درستش کرد!«

بعد دستش را دور شانه ی ساحل حلقه کرد. و گونه اش را بوسید: 
»ببخشید، خب؟؟«

ساحل لبخند زد. مامان با تعجب به او که ناراحت نشده بود نگاه کرد 
و رفت توي آشپزخانه. ساحل بالفاصله به آرین نگاه کرد، آرین هم 
همین طور. ساحل لبخند زد. آرین هم. بعد رفت توی اتاقش تا قبض 

را بفرستد برای امور مشترکین مجله اش. 

بني خودمان
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