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 خالصه رمان:

یک رستورانه. اما  دختری لجباز و قوی، با روحیه ایی فوق العاده شاد که با وجود سن کمش، سرآشپز ریتا،
اخراج میشه و توسط یک پیرمرد مرموز، وارد یک رستوران مجلل و شیک میشه. اونجا  طی اتفاقی، از اونجا

  درگیر اتفاقاتی میشه که...!

  مقدمه:

؛ واژگان و جمالت، جای خود را به ادویه جات گیرداز یک جایی به بعد، دنیا رنگ و بوی دیگری به خود می
ای که در بخار به پا شده از دیگ های پر از غذایت، ناگفتههای مانی و حرفدهند. تو میها میو چاشنی
شوند. گویی هایی که چاشنی مواد غذایی میشوند و شوری اشکهایی که رنده میشوند... غم دود می

روزگار بازی بزرگی به پا کرده، دست پخت محشرش خوب تو را پخته و آرامت کرده است. حال دور، دوِر 
هایت غذای خوش طعمی روزگارت باشی. نوبت توست که از درد ها و غم ها و رنجبازی توست؛ باید آشپز 

   بسازی و پوست ضخیم خود را دور بریزی.

  اکنون وقت آن رسیده است؛ عاشقانه و آرام، سرآشپز کوچک دنیایش باش!

******  

 به نام خدا

 

 و گفتم:به خودم اومدم. کاغذ رو جلوی چشمم گرفتم  ،با صدای دستگاه سفارشات

یکی کباب لقمه با  م از اولین سفارش امروز که شامل: دوتا لوبیا پلو با ترشی مخصوص...ه خب، این_
هفت تا خوراک چیتارا  سوپ سبزیجات و ژله هفت رنگ...یکی ماهی دودی و سه تا باقالی پلو با ماهیچه....

 .شه چهارده تا ظرف غذاش میهکه مجموع هم ،با پاستای روغن زیتون

 مکث کردم و ادامه دادم:

و خوراک  طاهره، سوپ. محسن، ماهی دودی. راضیه، ترشی و ژله. طاها، باقالی ها. حامد، لوبیا پلو._
 .چیتارا و پاستای روغن زیتون، هستی تو انجام بده

 با ترس گفت:هستی 

 تونم، خیلی زیاده!خانم من نمی_

 سری تکون دادم و گفتم:

 !سر کارهاتون د؟ زود بریدستادیچرا ای کنم.خودم کمکت می_
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بعد از اتمام حرفم، همه مشغول به کار شدن و سر و صدای زیادی آشپزخونه رو فرا گرفت. کنار اولین اجاق 
 ایستادم و اون رو روشن کردم. دوتا ماهیتابه روش گذاشتم و گفتم:

 .کنیمبره، اول خوراک ها رو درست میچون وقت می_

 .چشم خانم هستی:_

 !ف، من که حریف تو نشدم بهم بگی ریتاهو _

 با خجالت گفت:

 د.شما رئیس من هستی ،هرچی باشه عادت کردم خانم..._

-با اخم کارد رو برداشتم و به طرف قفسه مواد غذایی رفتم. هستی مثل جوجه دنبالم میومد و چیزی نمی

 مون حال گفتم:تره؟ در هها رو یکی یکی برداشتم تا ببینم کدوم بزرگگفت. سیب زمینی

! قدر باهام رسمی حرف بزنیشه اینجام و یه جورایی باال دست تو هستم، دلیل نمیببین چون سرآشپز این_
زنه و حتی شوخی اصالً همین محسن رو نگاه کن؛ سنش دو برابر منه، ولی چه جوری باهام راحت حرف می

 کنه!هم می

 چند تا سیب زمینی تو سبد گذاشتم و ادامه دادم:

 من و تو اختالف سنیمون یک ساله و تازه هم جنسیم، چرا نباید باهم راحت باشیم؟_

 الی نگاهش کردم. سرشو پایین انداخت و گفت:ؤسبد رو به دستش دادم و س

 .کنمسعی می_

 لبخندی زدم و گفتم:

 کن!حاال برو این ها رو پوست بکن و خرد کن که کلی کار مونده. بدو عجله ! آفرین دختر خوشگل_

چشمی گفت و رفت. نگاهی به بقیه بچه ها انداختم که سخت مشغول کار بودن. سری از روی رضایت 
 تکون دادم و به سمت ژاله رفتم. نگاهی به بشقاب ها کردم و گفتم:

 ها چرا لک داره؟این ظرف_

 همون جور که مالقه رو آب می کشید گفت:

 ره!ولی نمی ،کار کنم خب؟ سه بار شستمچی_

 پررو بودنش عصبی شدم و داد زدم:از 
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و درست و خوب انجام بدی، نه این که ر  ه که کارتئیعنی چی؟ مگه تو کمک آشپز نیستی؟ این وظیفه تو _
 .برای من بهونه بیاری

 با تخسی گفت:

ها تا دست هم بیشتر ندارم؛ یا باید به بچه کار کنم؟ من یه نفر آدم بیشتر نیستم، دوحاال چی دگیمی_
 تونم کار کنم، نه بیشتر!حد توانم می من در شه همین.ش میهکنم، یا ظرف بشورم که نتیجکمک 

 از عصبانیت رو به انفجار بودم. تا حاال دختری به پررویی اون ندیده بودم. فریاد کشیدم:

 تو جا جای آدم های پررویی مثل تو نیست که کار کردنشون سرسریه.این !از آشپزخونه من برو بیرون_
 اخراجی!

 کشید، پوزخندی زد و گفت:ها رو آب میهمون جور که بشقاب

 ای کوچولو؟و اخراج کنی؟ چون سرآشپزی، فکر کردی همه کارهر  تو کی هستی که من_

 و به طرفش گرفتم و گفتم:ر  دیگه نتونستم تحمل کنم؛ ساطور کنار دستم

 و تکرار کن!ر  جرئت داری یک بار دیگه حرفت_

 پرید و به تته پته افتاد. گفت:رنگ از رخسارش 

 کنی؟کار میداری چی_

 پوزخندی زدم و جلوتر رفتم، که صدایی من رو خطاب کرد:

 سرآشپز؟_

 سالن دوختم. گفتم: نگاه خشمگینم رو از ژاله گرفتم و به گارسونِ 

 د؟کاری داری ،بله_

 یت دارن!خوان شما رو ببینن...گویا از غذا شکاها میچند تا از مشتری گارسون:_

 چشم هام درشت شد و با تعجب گفتم:

 ؟!از غذای من_

 .بله گارسون:_

خشمم به یک باره فروکش کرد. این اولین بار بود که کسی از غذایی که زیر نظر من درست شده بود، 
آوردم و دستی به لباسم کشیدم. همراه گارسون به سراغ میز مشتری رفتم.  بندم رو در شاکی بود. پیش
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ساکت شدن و  ،پسر جوون دور میز نشسته بودن و مشغول صحبت کردن بودن. با رسیدن ما چهار تا
 نگاهمون کردن. گارسون دم گوشم گفت:

 .خودشون هستن سرآشپز_

 سری تکون دادم و کنار میزشون ایستادم. نگاهی به همشون انداختم و گفتم:

 درخدمتم!   د؛کاری داشتی جا هستم. شنیدم با منروزتون بخیر...من سرآشپز این ،سالم_

 تر بود گفت:شون با تعجب نگاهی به سر تا پام کردن و یهو زدن زیر خنده. یکیشون که از بقیه زشتههم

 و!ای کوچولقدر بامزههوای، تو چ_

 بغل دستیش گفت:

 .اعتماد به نفسش باالست! نه بابا_

 دم، که گارسون جلو اومد و گفت:شون نگاه کر هو بلندتر شروع به خندیدن کردن. خون سرد به هم

 .جا هستناین خانم جوان، سرآشپز اینگن؛ ایشون راست می_

 شون گفت:ههر چهار نفر با تعجب به من نگاه کردن و یکی دیگ

 ؟داشتیذواقعاً؟ سرکارمون که ن_

 با جدیت تمام گفتم:

پسندی از خودشون بروز خیر...در شأن گارسون و سرآشپز یک رستوران معروف نیست که چنین رفتار نا_
 .بدن

 هاشون از شدت تعجب، اندازه قابلمه شده بود. همون پسر اولی گفت:چشم

 مگه شما چند سالتونه؟_

 خون سرد گفتم:

 .هفده سال_

 گفت: ،تا حاال ساکت بودکه پسری از جمعشون 

 غیر ممکنه!_

 .یدزنون رو بلطفاً سریع تر حرفت .ن کار زیادی در آشپزخونه دارم؛ مببخشید آقایون_

 یک نفرشون با دست پاچگی گفت:
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 بله، چیزه...این، این پاستا..._

 پاستا چی؟_

 شون گفت:هیکی دیگ

 !بد مزه هست و خیلی چربه_

 نگاهی به ظرف غذا کردم و گفتم:

 س!ولی این غذا که دست نخورده_

 یک نفر دیگه با پوزخند گفت:

 خانم کوچولو، این غذا نیاز به خوردن نداره؛ نگاه کن! گه.شه دیوقتی یه الف بچه سرآشپز باشه، همین می_

 چنگال رو تو پاستا فرو کرد و چند تا رشته باال آورد. ادامه داد:

 چکه خانم سرآشپز!روغن داره ازش می_

 تک تک حرف هاش با تحقیر و تمسخر بود. لبخندی زدم و گفتم:

 ؟دشما چی سفارش داده بودی_

 چه ربطی داشت؟_

 کردم و گفتم: بهش نگاه

ربطش اینه که پاستا، اونم پاستای روغن زیتون؛ همون جور که از اسمش پیداست، چربه و روغن نسبتاً _
زیادی داخلش هست. اما چون روغن زیتون هست، اصالً ضرر غذایی نداره؛ بلکه مفید هم هست. با این 

ید، پاستای شما اصال چرب نیست؛ وجود، ما تا حد امکان از روغن کم استفاده کردیم. اگر خوب دقت کن
 .بلکه اون چربی مال خود غذاست

 ش چی؟ اونم مال غذاست؟هروغنش هیچی...مز _

 نگاهی به ظرف غذاش کردم و گفتم:

 تونم تست کنم؟می_

 پوزخندی زد و گفت:

 !بفرمایید_
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لیل کردم. حق با چنگال رو برداشتم و مقدار کمی از پاستا رو خوردم. با دقت طعمش رو تو دهنم تجزیه تح
ها به خوبی با سس مخلوط نشده بودن و ترکیب غذا بهم ریخته بود. چنگال رو تو بشقاب اون ها بود، رشته
 گذاشتم و گفتم:

خوام...االن حق با شماست...حتماً مشکل کوچیکی از طرف یکی از آشپزهامون رخ داده. من ازتون عذر می_
 .گم غذاتون رو عوض کننمی

 شد و گفت: از جاش بلند

 ...الزم نکرده کوچولو_

 رو به گارسون کرد و گفت:

 جا کیه؟یس اینئر _

 از شانس بد یا خوبم، آقای ذولفقاری همون لحظه سر رسید و گفت:

 طور مگه؟همنم، چ_

 پسره عصبی گفت:

و  طور رئیسی هستید که گذاشتید یه الف بچه، سرآشپز یک رستوران معروف باشه و غذاهای چربهشما چ_
 گیرید؟!بدمزه رو به خورد مردم بده؟ تازه پول کالن هم از ما می

 اخم کرد و گفت:ذولفقاری 

 شده آقا؟چی_

 .پرسیدباز سرآشپزتون _

 الی و با اخم به من نگاه کرد، که گفتم:ؤس

 .کنمچیزی نیست آقای ذولفقاری، خودم حلش می_

 پسر اولی با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت:

 کنم؟ من از این خانم و غذاتون، شکایت دارم!و خودم حلش میچی چی ر _

گم غذاتون رو عوض کنند...و شما خانم تهرانی، آروم باشید، لطفاً بشینید؛ االن به خدمه می ذولفقاری:_
 .بیاید دفتر من

قای نگاه هر چهار تا پسر به من افتاد و پوزخندی زدن. بی اهمیت نگاهم رو ازشون گرفتم و به دنبال آ
 ذولفقاری رفتم.
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******  

 روی مبلِ داخل اتاق نشستم و نگاهی به اطراف انداختم، که صداش رو شنیدم:

 خانم تهرانی؟ ذولفقاری:_

 .بله_

و می کردم؛ ر  باید تکلیف یک سری چیزها رو روشن کنم. یعنی خیلی وقت پیش باید این کار ذولفقاری:_
 م دیر نشده!ه ولی خب، هنوز

 چیزی شده؟_

ها از غذا شکایت داشتن و من این اتفاق امروز، فقط برای امروز نبود؛ بارها شده که مشتری ولفقاری:ذ_
تونم همچین کاری اشتم به گوش شما و آشپزها برسه. اما دیگه نمیذاون رو با هزار مکافات حلش کردم. ن

 .رو بکنم و شهرت خودم رو لکه دار کنم

 غذاهای من مشکل داره؟ دبگی دوایخشم. یعنی میمتوجه منظورتون نمی_

 !دراحت بگم، شما اخراجی داریذتونم با این مسئله کنار بیام...ببله، و من دیگه نمی ذولفقاری:_

 اما..._

اما نداره خانم، از اول هم آوردن شما تو رستورانم اشتباه بود. اون پسر حق داشت، یه بچه رو  ذولفقاری:_
 چه به سرآشپزی!

 ند شدم و گفتم:عصبی از جام بل

 بستیم، حرفتون چیز دیگه ای بود!ولی روزی که تو همین اتاق داشتیم قرارداد می_

 .نظرم عوض شد ذولفقاری:_

 کاله سرآشپزیم رو درآوردم و گفتم:

  .که برم دو بدیر  مونم. فقط صورت حساب منفهمن، نمیاوکی...من جایی که استعدادم رو نمی_

 ی کشوی میزش پاکتی درآورد. گفت:با اخم نگاهم کرد و از تو

 .رسی؛ یه خرده از غرور بی جات کم کنجا نمیبزار یه نصیحت بهت بکنم بچه جون، با این غرورت به هیچ_

 پاکت رو گرفتم و پوزخندی زدم:

 !خدانگهدار د...بینم روزی رو که پشیمون شدیاز االن می_
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آشپزخونه رفتم که دیدم، همه دور هم جمع شدن و  دیگه بهش توجهی نکردم و از اتاقش بیرون اومدم. به
 کنن. هستی از بینشون من رو دید و گفت:باهم پچ پچ می

 شده؟خانم چی_

 توجه بقیه بهم جلب شد. آروم جلو رفتم و گفتم:

جا بمونم...از این به بعد باید با یک تونم اینبچه ها، من با مدیریت به مشکل برخوردم و دیگه نمی_
 .یگه کار کنیدسرآشپز د

 ژاله پوزخند صدا داری زد و گفت:

 شه بگی اخراج شدی کوچولو؟روت نمی !هه_

 سکوت، بهترین جواب برای این دختر بی ادب و پررو بود. محسن جلو اومد و با ناراحتی گفت:

 یعنی هیچ راهی نداره بمونی؟_

 لبخندی زدم و گفتم:

 شه؟چیه؟ دلت واسم تنگ می_

 اخم کرد و گفت:

 .رو بابا، من غلط بکنم دلم واسه گرازی مثل تو تنگ بشهب_

 لبخند تلخی زدم و گفتم:

 .شههات تنگ میولی من دلم برای شوخی ها و رو اعصاب بودن_

 آروم گفتم: با ناراحتی نگاهم کرد و چیزی نگفت. طاهره و راضیه جلو اومدن و به ترتیب بغلم کردن.

این که کنار  .ز کار کردم، باید بگم که بهترین تجربه ی آشپزیم بودجا به عنوان سرآشپتوی مدتی که این_
خیلی ناراحتم، ولی خب کاری هست که شده.  .شما آشپزهای قابل و کار بلد بودم، افتخار بزرگی برام بود
 د.امیدوارم از این به بعد هم، همین جور عالی و موفق باشی

 دادن. لبخندی زدم و گفتم:دخترها به گریه افتادن و مردها با غم سر تکون 

 .حاال زیاد غصه نخورید، حتماً میام که ببینمتون_

 حامد برای اولین بار خندید و گفت:

 از قدیم گفتن مال بد، بیخ ریش صاحبشه! ه...حامد:آر _
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 همه به حرفش خندیدن. چشمکی زدم و گفتم:

 !هامحسن بالخره روت تأثیر گذاشت_

 !حامد:چه جورم_

 خندیدم و گفتم:

 .شما هم برید به کارهاتون برسید خب بچه ها، من دیگه برم._

 ی نچسب!بری برنگردی، دختره ژاله:_

پوزخندی زدم و از بچه ها خداحافظی کردم. به اتاقم رفتم و مشغول جمع کردن وسایلم شدم. چیز زیادی 
 و باال آوردم و گفتم:ر  نداشتم، در حد یه کوله بود. صدای در اومد؛ سرم

 !فرماییدبه، بل_

 هستی آروم از الی در وارد شد و گفت:

 رید؟خانم، واقعاً دارید می_

 !ایتر ا،هوف، ریتا باب_

 و پایین انداخت و گفت:ر  سرش

 کار کنم؟شما برید من چی_

 زندگی!، هیچی_

 های اشکی نگاهم کرد و گفت:با چشم

تونم به کارم ، من نمیدگه شما بریاما خانم، من تازه مشغول آشپزی شدم و به روش شما عادت کردم. ا_
 د.خوام شما بریمن نمی د!خانم تو رو خدا نریم. شادامه بدم و باز کمک آشپز می

 بغلش کردم و گفتم:

تونی زنی؟ تو دختر با استعدادی هستی و میمی ها چیهکنی؟ این حرفی دیوونه، چرا گریه میهی دختره_
 .خودت رو دست کم نگیر !یلی بهتر از من بشیبدون من هم پیشرفت کنی. حتی آشپزی خ

 هق هقی کرد و گفت:

 .شهدلم براتون تنگ می_

 ش رو بوسیدم و با لبخند گفتم:هگون
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-و پاک کن و بخند. میر  شه. حتما میام به دیدنت...حاال اشک هاتقربونت برم، منم دلم برات تنگ می_

 .جا برمخوام با دل خوش از این

 و پاک کرد. گفتم: هاشبا گوشه روسریش اشکلبخند اجباری زد و 

 .من دیگه برم، خدانگهدار آفرین دختر خوب._

 .خداحافظتون هستی:_

سرم روی جا بیرون اومدم. نگاهی به منوی دم در کردم و آهی کشیدم. شالم رو م رو برداشتم و از اونهکول
 مرتب کردم و کنار خیابون، قدم زنون به سمت خونه رفتم.

******  

دیس برنج رو از دستش گرفتم و توی سفره گذاشتم. با آه و ناله کنارم نشست و طبق عادتش، با گفتن 
ش کردم و مشغول شدم. همیشه "بسم الله" شروع به خوردن کرد. با لبخند نگاهی به صورت چروک شده

خوره" منم شه و غذات رو میگفت "اگر وسط غذا خوردن صحبت کنی، شیطون باهات هم غذا میبهم می
طور غذای من رو هکردم تا ببینم شیطون چخندیدم و از روی عمد صحبت می تر بودم، میوقتی کوچیک

هام نشست و لبخند تلخی رو لب کرد.کرد و بابا ازم دفاع میخیر، وقتی مادرم دعوام میهیادش ب! خورهمی
 گفت:ننه جون با بغض به ظرف خورشت خیره شدم. همون لحظه 

 !خوری مادر؟ غذا سرد شدنمی چرا_

 بغضم رو قورت دادم و گفتم:

 .تونم چیزی بخورمنمی ؛از صبح تو آشپزخونه بودم، بوی غذا دلم رو زده چیزی نیست ننه جون..._

 نگاهم کرد و گفت:

 .پرسمارم بعد از غذا میذشناسم، یه اتفاقی افتاده؛ ولی میمن تورو می_

-خوردم. غذا که تموم شد، به همراه ننه جون سفره رو جمع کردم و ظرفلبخندی زدم و بی میل یک قاشق 

 ها رو شستم. با سینی چایی به پذیرایی برگشتم و کنار ننه جون نشستم. گفت:

 .خسته نباشی مادر_

 د.سالمت باشی_

 شده؟خب، حاال بگو ببینم چی_

 م رو لبه ی استکان چرخوندم و گفتم:انگشت اشاره
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 .ج شدماز رستوران اخرا_

 چرا مادر؟ کاری کردی؟ ننه جون:_

دنبال  ها.ای و از این حرفخوری، بچهصاحب رستوران الکی گفت غذاهات بده، دیگه به دردم نمی.. نه._
 .زیر آب زن هم داشتم .و بیرون کنهر  بهونه بود من

 آهی کشید و گفت:

 .حتماً صالحت این طوری بوده ؟چی بگم_

و نزدیکم کرد و صورتم رو باال گرفت. نگاهم کرد و ر  ر دستم بازی کردم. خودشسکوت کردم و با استکان زی
 گفت:

 قدر ناراحتی؟ریکا، تو چته؟ چرا این_

 های رو لباسش دوختم و با بغض گفتم:نگاهم رو به گل

 تر که شدم، فهمیدم مادربزرگی هم هست.بزرگ کردم دنیا یعنی فقط مادر و پدرم.بچه که بودم، فکر می_
 ش آشنا کرد.کنه و من رو از شش سالگی، با حرفهبیشتر که گذشت، فهمیدم پدرم تو دنیای آشپزی کار می

فهمیدم چرا، ولی وقتی پدرم تو سن دوازده سالگی بهم اون موقع نمی ؛مادرم خیلی مخالف این کار بود
زمانی که تو پونزده سالگی  گفت "تو باید بزرگ ترین سرآشپز زن بشی" فهمیدم چرا مادرم اون حرف رو زد.

بلکه روزهای  ؛آشپزی نیست ،هردوشون رو از دست دادم، فهمیدم دنیا فقط پدر و مادر و مادربزرگم نیست
درد و ناراحتی هم هست. همیشه شادی مهمون خونه نیست، گاهی غبار زیادی از غم و  ،سختم هست

 ...کنهغصه خونه رو پر می

 لرزون ادامه دادم: م ریخت ویک قطره اشک روی گونه

تونم های وصیت پدرم کنار میام؛ ولی نمیننه جون، من با مرگ پدر و مادرم کنار اومدم. با تمام سختی_
شه، رو تحمل کنم. بدتر از اون، اینه که کسی نیست این توهین و تحقیر هایی که بابت سن کمم بهم می

تهش یه دخترم و به شدت احساساتی و  جلوشون بایسته و تو دهنشون بکوبه؛ من تا حدی قوی ام،
یک ذره  دننه جون، سختمه نصف شب بیام خونه و شما رو در حال کار کردن ببینم. تا شاید بتونی شکننده.

دم، ولی گاهی خوام بگم دیگه ادامه نمیخوام بگم کم آوردم، نمیاز خرج زندگیمون رو فراهم کنید. نمی
 .شه ی صبرم لبریز میبُرم. دیگه کاسهاوقات مثل االن می

 هام سرازیر شد و گفتم:هام به شدت از چشماشک

 یدی؟خواد...بهم مننه جون، دلم آغوش امن و گرمت رو می_

 های اون هم خیس شد و با بغض گفت:چشم
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 !چرا که نه عزیز دل مادر، چرا که نه دردونه من_

کرد و پا و نوازش میر  های لرزونش کمرمو تو بغلش پرت کردم و زدم زیر گریه. ننه جون با دستر  خودم
و ازش جدا ر  ریخت. دو ساعت تمام تو بغلش گریه کردم، تا آروم شدم. با فین فین خودمبه پام اشک می
 کردم که گفت:

 !برو اونور و بهم زدی بچه.ر  اَه اَه، حالم_

 و درهم کرد و جیغ جیغ کنان گفت:ر  و باال کشیدم. صورتشر  خندیدم و دماغم

 .و بشور خبر  برو دماغت! رپریده، ذلیل نشی الهیو _ 

 و به طرفم گرفت. تهدید وار گفت:ر  و عقب کشید و عصاشر  و ببوسم که خودشر  خواستم صورتش

 جلو بیای، با همین عصا..._

 بلند خندیدم و از جام بلند شدم. گفتم:

 با همین عصا چی؟_

 و روش گذاشتم. گفت:ر  آخی گفتم و دستم و باال آورد و محکم به ساق پام کوبید. با خندهر  عصاش

 .برو دستشویی مسواکت رو بزن و بخواب شدی. پرروبهت رو دادم  !تربیتی بیدختره_

 پوکر فیس نگاهش کردم و گفتم:

 گی؟م که اینا رو بهم میهمگه بچ_

 !م بچه تریه از یه نوزاد ننه جون:_

 وب کردی!و خر  دمت گرم، کلی حالم باشه در هر صورت نوکرتیم._

و تو دستشویی انداختم. به محض ر  قبل از اینکه عصاش به بدنم اصابت کنه، با جیغ فرار کردم و خودم
 کشیدن اولین نفس، بوی بدی تو مشامم پیچید. دماغم رو گرفتم و گفتم:

 .جا تخلیه کردیاوه اوه ننه جون، انگار زیادی لوبیا خوردی. معدت کپسول گاز شده، اومدی این_

بار حالم بد شد تا دست و صورتم رو شستم و مسواک زدم. از دستشویی بیرون اومدم و به اتاقم رفتم.  هزار
 لباس خواب عروسکیم رو پوشیدم و به زیر لحاف خزیدم. با خودم گفتم:

 !شهآخیش، هیچی رخت خواب نمی_

از جام بلند شدم و داد هام گرم نشده بود که زلزله هشت ریشتری، بدنم رو فرا گرفت. با جیغ هنوز چشم
 زدم:
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 یا خدا، زلزله!_

 .و زلزله؟ زلزله کجا بود بچه؟ من بودمر  چی چی ننه جون:_

 های خمار از خواب نگاهش کردم و گفتم:با چشم

 .ننه این چه طرز تکون دادنه؟ تمام اجزای بدنم جا به جا شد_

 .بخوابو بخور و ر  قدر حرف نزن، به جاش بیا لیوان شیرتاین ننه جون:_

 پوکر فیس نگاهش کردم. لیوان رو ازش گرفتم و گفتم:

 .خورمشما برید بخوابید، من می مرسی._

 .گردم اتاقت، نخورده باشی با عصام طرفیمن نصف شب برمی! هادورغ نگی بعد بری بخوابی ننه جون:_

 و کج کردم و گفتم:ر  سرم

 .خیرهشما برید بخوابید، شبتون ب خورم.چشم، می_

هی بهم انداخت و یا علی کنان از جاش بلند شد. وقتی از اتاق رفت، نگاهی به لیوان شیر انداختم و با نگا
 لبخند گفتم:

خدایا این فرشته مهربون رو ازم نگیرش. تنها دلخوشی زندگیم همین پیرزنه، که گاهی اوقات از دستش _
 شم! روانی می

 . لیوان شیر رو تا آخر سر کشیدم و دوباره خوابیدم

******  

 داد زدم: ،با دیدن عقربه های ساعت

 وای دیرم شد!_

هول از جام بلند شدم و سریع تشکم رو جمع کردم. بدون توجه، یه دست لباس پوشیدم و از اتاق بیرون 
 گفتم: ،پوشیدماومدم. همون جور که لنگ لنگون جورابم رو می

 کجایی؟ ،ننه_

 از آشپزخونه بیرون اومد و گفت:

 زنی؟ر؟ چرا داد میچته ماد-

 .جام نشه اونهزود یه لقمه درست کن بخورم، گشن ننه دیرم شده.-
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 یه جوری به سرتا پام نگاه کرد و گفت:

 برید؟لسانجلس تشریف می_ 

 حالت خوبه؟ ،ننه جون !وا_

 !من حالم خوبه، ولی تو رو شک دارم ننه جون:_

 صاف ایستادم و گفتم:

 ر؟خوام برم سر کاچرا؟ چون می_

 اره که آیا حالت خوبه؟ذخوای بری، جای شک باقی میاون که هیچی...با این سرو وضع می ننه جون:_

 وردم و با نیش باز گفتم:ااما کم نی! اونم بدجور ،م کردم که دیدم اوه اوه اوضاع خرابههنگاهی به قیاف

 م شیک و الکچری!ه مشکلی نیست که، خیلی_

 ه؟ن ،خواددلت عصا می ننه جون:_

 خندیدم و گفتم:

 !چه جورم ،اوف_

 و درآورد، که پا به فرار گذاشتم و توی حیاط دویدم. لنگ لنگون دنبالم اومد و داد زد:ر  دمپاییش

 !فقط دستم بهت برسه ورپریده_ 

 چشمکی زدم و گفتم:

 .رسه، پس الکی خودتون رو اذیت نکنیداالن که نمی_

 چشم غره ای بهم رفت و گفت:

 .بیا که کلی کار داریم، بیا کاریت ندارم !بیا تو بچه_

 .داریم؟ شاید شما آره، ولی بنده باید برم سر کار_

 دختر مگه آلزایمر داری؟ تو دیشب به من نگفتی اخراج شدی؟ ننه جون:_

 هم رفت و ساکت شدم. با لحن آرومی گفت: هام به شدت توبا یادآوری دیروز، اخم

 .یکی دیگه ،غصه نخور، خدا بزرگه. این نشد حاال غمبرک نزن، کاریه که شده._ 

 اوهومی گفتم و نزدیکش شدم. دستی رو سرم کشید و پیشونیم رو بوسید. گفت:
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 .بینممن تو این چشم ها، آینده روشنی می_

 با شیطنت نگاهش کردم و گفتم:

 !ددونستم رَمالی و جادوگری هم بلدینمی_

 با دستش محکم تو سرم کوبید و گفت:

 .اینها رو جون به جون کنن، بی جنبهچهشما ب_ 

 و مالیدم و گفتم:ر  سرم

 خب، حاال من باید کوزت بودنم رو از کجا شروع کنم؟_

 لبخند خبیثی رو لب هاش نشست و گفت:

 .انباری_ 

 ناباور نگاهش کردم و گفتم:

 !نه_

 خندید و با بدجنسی گفت:

 تموم کردی، حموم و دستشویی منتظرته!که اون جا رو _ 

 رفت. رو زمین نشستم و گفتم: ،پشتش رو بهم کرد و بی توجه به قیافه عاجزم

 هان؟ ؟ارمذآخه من انباری رو کجای دلم ب_

 صدای ننه جون از تو آشپزخونه اومد که گفت:

 !هاتا یک ساعت دیگه تموم شده باشه_

 لب هام آویزون شد و ادای گریه کردن رو درآوردم.

******  

 بینی چقدر بدبختم؟ز داستان زندگی ما.میآره آبجی، اینم ا_

 و تکون داد و نگاهم کرد. آهی کشیدم و گفتم:ر  با ناراحتی سرش

شه بیاد باهام ازدواج م پیدا نمیه هیچ کس ؟حاال حداقل تو بَر و رو داری، من چی بگم که اینقدر زشتم_
 یته بشم بهتره یا مخلوط؟ هوم؟به نظرت ل کنه؛ باید تو همین خمره کنارت، سرکه بریزم و توش بشینم.

 نزدیکم شد و دستی رو پاهام کشید. گفت:
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 ...میو میو میو_

 !چی؟ نه بابا اخراج شدم_

 و به شلوارم مالید و گفت:ر  صورتش

 ...میو_

ده؟ کدوم رستوارن داری، یه دختر هفده اما کی به من کار می؟ چرا به فکر خودم نرسید !هاگیراست می_
 ن سرآشپز قبول کنه؟ این یکی رو هم شانس آوردم، که دیروز اخراجم کرد!ساله رو به عنوا

 نگاهش کردم و گفتم:

 !هادلت خوشه هی پیشی جون، رو پیشونی ما نوشته بدبخت تا ابد._

 صدای لَش لَش کشیده شدن دمپایی ننه جون رو شنیدم و به دنبال اون، صدای خودش که گفت:

 تم انباری رو تمیز کنی؟مگه نگف جایی؟ورپریده تو این_ 

 و به طرفش چرخوندم و گفتم:ر  سرم

 شه؟دونی چی میمن اگه نتونم سرآشپز باشم، می، ننه_

 .شهکشن، چلو میو میر  آبش ننه جون:_

 .گمدارم جدی می ،ننه_

 و گرفتم. با حرص گفت:ر  گوشم رو گرفت و بلندم کرد. آخم به هوا رفت و دستش

 .شهدی، تا بهت بگم چی مینجام میاول کاری که بهت گفتم ا_ 

 !کنده شد ،ور  آخ آخ باشه، شما ول کن گوشم_

که ولم کرد، رو زمین پر از خاک ولو شدم. با درد به ننه جون خیره شدم، تا شاید دلش به به محض این
رد. کهمون جور عصبانی و دست به کمر نگاهم می !خیال انباری بشه. اما زهی خیال باطلرحم بیاد و بی

 آهی کشیدم و از جام بلند شدم. 

******  

بعد از یک روز کامل کوزت بودن، خسته و بی حال روی کاناپه ولو شدم. کاسه پف فیل رو جلوم گذاشت و 
  :گفت

  !امشب فیناله، خیلی هیجان دارم_ 
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  :پوکر فیس نگاهش کردم و گفتم

  ...دونم دوننه، الله وکیلی شما پسر نیستی؟ یا چه می_

  :ه دونه از اون ضربه های کارسازش رو حواله گردنم کرد و گفتی

  .شروع شد! ساکت باش بچه_ 

هام گذاشتم و داد رو گوش رو، هامو تا صد زیاد کرد. دستر  با ذوق به تلویزیون چشم دوخت و صداش
  :زدم

  .و کم کنر  حداقل صداش_

شکستن کرد. از جام بلند شدم و به یه مشت تخمه کف دستش ریخت و تند تند شروع به  ،بی اهمیت
-جوری تخمه میطوری داشت اونهدونم فقط چاتاقم رفتم. بحث کردن با ننه جون فایده نداشت. )من نمی

قدر خسته بودم که بی توجه به سرو صدا سریع شکست!( شونه ای باال انداختم و تشکم رو پهن کردم. اون
  .خوابم برد

******  

های شمردم. از صبح، مدام به رستورانهام رو میهای زیر قدمکردم و سنگ فرشمیقدم زنون پیاده روی 
 ،اما چیزی جز تحقیر و تمسخر ؛و به عنوان سرآشپز قبول کننر  مختلف رفتم و ازشون خواستم تا من

از خیال وصیت بابا بشم. آه سوزناکی رسیدم که باید بیدستگیرم نشد. دیگه کم کم داشتم به این باور می
و ر  ته قلبم بلند شد و به سنگ کوچیک جلوی پام ضربه زدم. صدای داد و بیداد چند نفر، باعث شد سرم

  :باال بیارم و دنبال منبع صدا بگردم

  !یهو سکته نکنی بیوفتی رو دستمون و آدم کنی؟ بپا قبلشر  خوای منتو می ،مردک پیزوری_

-و به هم پاس میر  زدن مرد مسنی دیدم. با خنده اونآروم جلو رفتم که چند تا جوون رو در حال کتک 

هام از بین رفت و به جاش خشم کردن. با دیدن این صحنه، تمام ناراحتیدادن و مشتی حواله صورتش می
  :م رو زمین انداختم و به طرفشون رفتم. داد زدمهو فرا گرفت. کولر  تمام وجودم

  !هاولش کنید بی شرف_

  :یسشون میومد، با لبخند گفتئشد و پسر گنده هیکلی که به نظر ر  شون بهم جلبهتوجه هم

اول یه پیرمرد نصیبمون شد، اما عوضش االن یه هلو ! خواد؟ دو چشم بیناکور از خدا چی می !جون_
 .جلومون ایستاده

  :یکیشون به سمتم اومد و گفت
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  .بفرمایید درخدمت باشیم_

ولی  ،فتم سراغ بقیه. از حمالتشون معلوم بود تازه کار هستنبا لگد پخش زمینش کردم و ر  ،تو یه حرکت
رفتم و ده تا مرد رو حریف بودم. وقتی خب من حریفشون بودم. چون پنج سال بود که دفاع شخصی می

م رو برداشتم. مرد ههام کشیدم و کولدستی به لباس ،شون رو با مشت و لگدهام پذیرایی کردمهخوب هم
 115م بیرون آوردم و شماره هو از کولر  کرد. سریع گوشیمافتاده بود و مدام ناله می مسن کنار جوب خیابون

  :رو گرفتم

 ؟اورژانس ،الو_

  !بفرمایید ،بله_

  .جا حالش بدهیه نفر این ؛لطفا کمکم کنید ،خانم_

 شده؟ خونسردی خودتون رو حفظ کنید و آروم به من بگید چی_

جا ونم بعد از گفتن توصیه های الزم، گفت که یه ماشین به سمت اونخالصه وار ماجرا رو بهش گفتم. ا
و ر  فرستاده. ازش تشکر کردم و تماس رو قطع کردم. به سمت مرد مسن رفتم و کنارش زانو زدم. بازوش

  :تکون دادم و گفتم

 آقا، آقا حالتون خوبه؟ -

  :به زور به طرفم چرخید و گفت

  ...درد دارم_

 ؟ کنهکجاتون درد می_

  :و محکم رو هم فشار داد و نالیدر  هاشچشم

  .کنهکنه، ولی دستم وحشتناک درد میتمام تنم درد می_

 کدوم دستتونه؟_

هاش کشیدم که به و از بازو تا انگشتر  هام بود اشاره کرد. آروم دستمبا چشم به دستی که زیر انگشت
  :کشیدم و گفتم و عقبر  لمسِ مچ دستش، فریاد بلندی کشید. هول دستم محضِ 

  .ببخشید، ببخشید_

و با مالیمت باال زدم. ر  و جلو بردم و آستین لباسشر  چیزی نگفت و با درد به خودش پیچید. دوباره دستم
های احمق کردم و زیر لب فحشی نثار اون جوون معلوم بود شکسته. ؛مچ دستش حسابی کبود شده بود

  :گفتم
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  .قدر درد دارهین اینخاطر همهمچ دستتون شکسته، ب ا،آق_

  :به زور لب زد. که نگاهش به پشت سرم خیره موند ،به طرفم چرخید و خواست چیزی بگه

  !دخترم پشت سرت...مواظب باش_

  .تا به عقب برگشتم، یک چیزی محکم تو سرم خورد و از حال رفتم

******  

ردم و به اطرافم نگاه کردم. اول همه و باز کر  بیدار شدم. آروم چشم هام ،با حس نوازش دستی روی صورتم
  :جا رو تار می دیدم، اما کم کم خوب شد. همون موقع صدای زنی رو شنیدم که گفت

 بیدار شدی خوشگل خانم؟ _

  :به طرف صدا چرخیدم که خانم سفید پوشی رو دیدم. آب دهنم رو قورت دادم و گفتم

 من چرا تو بیمارستانم؟ _

  :خنده ریزی کرد و گفت

  !جا کجاستیک نفر مثل این فیلم ها نگفت این ،بار ه عجب یکچ_

  :گفت ،لبخند کوچیکی زدم و چیزی نگفتم. خانمه که به نظر پرستار میومد

  .آسیب دیدی ،یادت نیست؟ توی درگیری با چند تا جوون_

سرم گذاشتم.  باند یو رور  اخم شدیدی کردم که سرم تیر کشید. آخی گفتم و دستم ،با یادآوری اون پسرها
  :پرستار با نگرانی نگاهم کرد و گفت

 خوبی عزیزم؟ _

 شد؟ حالش خوبه؟ اون مرد مسن چی ،آره...راستی_

  :که در اتاق به صدا در اومد. پرستار سرفه ای کرد و گفت ،لبخندی زد و خواست جوابم رو بده

  !بفرمایید_

  :ت وارد شد. پرستار لبخندی زد و گفتدر باز شد و مرد جوونی با کت و شلوار رسمی، کیف به دس

  ...این خانم کوچولو داشت راجـ .دسالم آقای رحمانی، خوب شد که اومدی_

  :بین حرفش پریدم و با اخم گفتم
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تره، سریع بهش پسوند "کوچولو" بینید که سنش از شما کما تا یک نفر رو میه دونم چرا شما آدممن نمی_
  !چسبونید می

  :و متعجب گفت به طرفم برگشت

  .شی؟ باور کن بی منظور گفتمباشه عزیزم، چرا عصبانی می_

  :گفت ،و پایین انداختم و چیزی نگفتم. مردی که وارد اتاق شده بودر  سرم

  .کنمخانم پرستار شما برید، من با ایشون صحبت می_

کردم، ولی به تختم حس می رفت. نزدیک شدن اون مرد رو "با اجازه"دختره نگاهی به من انداخت و با یه 
  :وردم تا نگاهش کنم. کیفش رو کنارم گذاشت و گفتاسرم رو باال نی

  !و سالم کنید ی بندازیدکنه به من نگاهخوره، رسم ادب حکم میاگه بهتون بر نمی_

  :سریع نگاهش کردم و به تندی گفتم

 خوای بگی من بی ادبم؟ خب که چی؟ می_

  :اخم کرد و گفت

  .اومدم تا از طرف عموم ازت تشکر کنم؛ جا تا باهات بحث کنمانم کوچولو، من نیومدم اینببین خ_

  :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 عموت کیه؟ _

  .جاییخاطر اون اینههمون پیرمردی که کمکش کردی و االن ب_

  :ی گفتم که ادامه داد"آهان"

  .جا و ازتون تشکر کنمتم تا بیام اینمنم وظیفه دونس .االن حالش خوبه ،عموم به لطف شما_

  :لبخندی زدم و گفتم

  م.و انجام دادر  ممنون...نیازی به تشکر نبود، من وظیفه انسانیم_

 .و انجام بدمر  کار به هر حال من از طرف عموم مأمور بودم که ایند. اختیار داری_

  :شدت باز شد و صدای ننه جون اومد که گفته در ب

  ...االهی مادر بر _ 
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و خورد و با تعجب به من و پسره نگاه کرد. با همون لبخندم بهش نگاه کردم، که اخم کرد و ر  حرفش
  :گفت

 آقا کی باشن؟ _

  :پسره از روی تختم بلند شد و کیف به دست گفت

 .من رحمانی هستم سالم خانم._

  :ننه جون گیج نگاهش کرد و گفت

 چی؟ حمالی؟ _

  :و گاز گرفتم و گفتمر  لبم

 ی.انمرح، نه ننه_

  :چپ چپ نگاهم کرد و نزدیکم شد. گفت

  !رمالی؛ و گفتمر  منم که همین _

  :پسره خندید و گفت

 .حفظشون کنه خدا .دمادربزرگ شیرینی داری_

  :ننه جون با عصبانیت نگاهش کرد و گفت

  ...یپسرهشیرین عمته، _ 

  :گفتم ،و کامل کنهر  شهکه جملقبل از این

  .کنینه اون چیزی که فکر می، ننه تسهبامز منظورشون _

  :یهو نیشش تا بناگوشش باز شد و گفت

 .ممنون پسرم، بامزگی از خودته_

  :با تعجب نگاهش کردم که پسره بلند خندید و گفت

 .تون من دیگه برمهبا اجاز  کنم...خواهش می_

  .کردیمتازه داشتیم صحبت می! حاال دکجا؟ بودی ننه جون:_

  :خند گفتبا لب

  .من کار دارم باید برم ،ببخشید_
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  :رو به من کرد و گفت

  ....خدانگهداردبازم از کمکتون ممنون، امیدوارم زود خوب بشی_

  :ننه جون گفت ،که حرفی بزنمقبل از این

  .خداحافظت ،ممنون پسرم_ 

  :لبخند کوچیکی زد و رفت. با حرص به ننه جون نگاه کردم و گفتم

همینم مونده بود که یه غریبه بیاد بگه مادربزرگت چه  ؟ آبروم به باد فنا رفت.دری بود کردیاین چه کا_
  ت!سهبامز 

  :با شادی گفت ،امه بی توجه به حرف

  !ش شدمهوای من که شیفت! دب بودؤقدر هم مهلتمن و شیکی بود؟ چنچه پسر ج ،دیدی ریکا_ 

  !اهمبا شما بود ،ننه_

  :اخم کرد و گفت

  .چیه؟ تِر زدی تو افکارم ،اه_ 

  :پوفی کشیدم و با حرص گفتم

 که بریم؟  دو بکنیر  کارای ترخیصم دشه بریهیچی...می_

فقط باز برنگردم ببینم بدون اطالع من یه پسر گیر آوردی و داری باهاش دل و . رممی ،باشه ننه جون:_
  !دی قلوه می

  .دل و قلوه هم ندادم ،درضمن ومده بود.اون آقا برای کاری ا ؛وردمامن کسی رو گیر نی_

 چه کاری؟  ننه جون:_

  .گم، تو خونه بهتون میدگم حاال...شما بریمی_

 .و آه مانند بیرون دادم و به پنجره چشم دوختمر  ای گفت و عصا زنون از اتاق خارج شد. نفسمباشه

******  

  :با نیش باز گفت ،هام که تموم شدحرف

 چه شکلی بود؟ _

  :زانوهام گذاشتم و بی حوصله گفتم یو رور  مسر 
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  !دونمچه می_

 مگه ندیدیش؟  !وا_

چه برسه به اون لحظه که تو بیمارستان بودم و ، کنممن تو حالت عادی به تیپ و قیافه کسی توجه نمی_
 !حالم بد بود

  :خندید و گفت

  .ترسیدی عاشقش بشی! الکی نگو_

  :فتممشت محکمی به کمرش کوبیدم و گ

  !تو الل باشی یه ملت راحتن_

زانوهام گذاشتم و با تکه چوب کنارم رو زمین خط های  یرو رو خندید و چیزی نگفت. منم دوباره سرم
الخره متوجه شد که امروز روز خوبی برای اگفت. انگار بفرضی کشیدم. اونم سکوت کرده بود و چیزی نمی

  :ل گذاشت که گفتشوخی و خنده نیست. یه ربعی به همین مِنوا

 م بگم بری تو کافی شاپ دوستش کار کنی؟ هخوای به پسرخالمی، میگم ریتا_

  :پوکر نگاهش کردم و گفتم

 کار؟ جا چی من برم اون کنن، بیشتر قهوه و دسر و اینا...کافی شاپ که غذا درست نمی ،سیما جان_

  !اه گیراست می_سیما: 

  :لبخندی به اون دو کلمه زدم و گفتم نوشتم "سرآشپز کوچولو".چوب رو خاک کنار آسفالت کشیدم و 

 کرد؟ و چی صدا میر  یادته بهت گفتم بابام همیشه من_

  .یادم رفته ،نه سیما:_

  :لبخندم عمیق تر شد و گفتم

  !سرآشپز کوچولو_

 گفت؟ و بهت میر  چرا این سیما:_

  .خواست به من بفهمونه که باید یه سرآشپز بشممی_

شناسمت، فقط فکر آشپزی و وصیت پدرت سالی که من می توی چند! تو فقط هفده سالته ،اما ریتا یما:س_
  .گیریجوری داری فرصت زندگی کردن و جوونی رو از خودت می بودی. حتی به مدرسه هم نرفتی. این
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  .ارزهبه شادی روح پدرم می ،های اینهمه_

وقت تو با  اون کارن.و زمونه، آشپز های قابل تر از توهم بی رو این دخوای بفهمی؟ تو چرا نمی ،ریتا سیما:_
 جامعه مرد پرست؟  این سن و تجربه کمت می خوای بزرگترین سرآشپز زن باشی؟ اونم تو این

  :چوب رو محکم زیر اون دو کلمه کشیدم و قاطع گفتم

 .شمخره پیروز میالاجنگم و ببا همشون می کشم.ا اصال مهم نیست، من عقب نمیهاین_

  :ای باال انداخت و گفتشونه

 .کردم بهت ور  مههای خواهرانخود دانی، من نصیحت گی.دونم، شاید همینی باشه که تو مینمی_ 

  ...مرسـ_

  :صدای بوق وحشتناکی که کنار گوشم اومد، مانع از ادامه حرفم شد. عصبی از جام بلند شدم و گفتم

 جا نشسته؟ بینی آدم اینینم ؟چه خبرته؟ مگه کوری_

ش برام خیلی آشنا بود. با ژست خاصی از هدر طرف راننده باز شد و مرد مسنی ازش بیرون اومد. چهر 
  :با تعجب گفت ،ماشینش پیاده شد و به سمتم اومد. تا نگاهش به من افتاد

 تو همون دختری نیستی که چند روز پیش به من کمک کرد؟ _

  :و نگاهش کردم. گفتمو ریز کردم ر  هامچشم

  د.تون رو زیاد یادم نمیاد، ولی فکر کنم خودتون باشیهچهر  _

  :لبخند بزرگی رو لب هاش نشست و گفت

  م.کنکار مییه لحظه حواسم پرت شد، نفهمیدم دارم چی ببخشید دخترم._

  :گیج نگاهش کردم و گفتم

  .کنمخواهش می_

  :و به طرفم گرفت و گفتر  دست سالمش

  .االر مسرور هستمس_

  :سیما دم گوشم آروم و با شیطنت گفت

  !هایی عموگفتی سردسته سرخوشبهتر بود می_

  :گوشه لبم رو گاز گرفتم تا مانع از خندیدنم بشه. متقابالً بهش دست دادم و گفتم
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  .حالم آقای سر...یعنی مسروراز آشناییتون خوش_

 اسم ناجی ما چیه؟  مسرور:_

  :گفتم لبخندی زدم و

  .ریتا هستم...ریتا تهرانی_

  :و فشرد و گفتر  برقی توی چشم های رنگیش نشست و لبخند زد. متعجب نگاهش کردم که دستم

 ایرانی نیست نه؟ د! چه اسم زیبایی داری_

  :و از تو دستش بیرون کشیدم و گفتمر  دستم

  .ریشه هندی داره ،بله_ 

 ؟ دپس شما هندی هستی! اوه چه جالب مسرور:_

  .خیر_

که گوشیش زنگ خورد. با عذرخواهی کوتاهی ازمون دور شد تا جواب بده. سیما  ،و بدهر  خواست جوابم
  :کرد گفت طور که به مرده نگاه میو جلو کشید و همونر  خودش

 به نظرت یه جورایی مرموز نیست؟ _

  :نگاهش کردم و گفتم

 . گاهیت شکوفا شدآباز رگ کار ! برو بابا_

  .خیلی مشکوک و مرموزه جون ریتا، این سرخوشِ  سیما:_

  :ای گفتو ندادم که مسرور تلفنش تموم شد و به سمتمون اومد. با لحن شرمندهر  جوابش

  .کاری برام پیش اومده، باید برم؛ ببخشید ریتا جان_

 د.راحت باشی، کنمخواهش می_

  :کاغذی از جیبش درآورد و گفت

 .شم باز ببینمت و یه تشکر درست و حسابی ازت بکنممی حالخوش؛ م داخلشههآدرس خون_

  :لبخندی زدم و کاغذ رو ازش گرفتم. نگاه گذرایی بهش کردم و گفتم

_ ً   .شممزاحمتون می! حتما

 .فظحامسرور:خدا_
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 .خدانگهدار_

  :به طرف ماشینش رفت و با زدن بوقی ازمون دور شد. سیما کاغذ رو از دستم چنگ زد و گفت

  !چه جایی هم خونه داره اوپس_ 

  .چیزی نگفتم و به خیابون خیره شدم

******  

  :برای هزارمین بار به اون خونه نگاه کردم و با خودم گفتم

 .که درست اومدممثل این ،نه_

  :و باز کرد و گفتر  ای به در زدم. طولی نکشید که دربا تردید دستگیره کهنه در رو فشار دادم و ضربه

  .ان، خوش اومدی...بیا توسالم ریتا ج_

  :خیره نگاهش کردم و گفتم

 .ممنون_

دونست اون اما کی می. )ش شدمهجایی که دختر کله خراب و کنجکاوی بودم، بدون حرف وارد خون از اون
-دنبالش از حیاط کوچیک خونش می به جور که همون و به کل عوض کنه؟!(ر  سرنوشت من خونه، قراره

  :گفتم ،گذشتم

  .کلی خاک و برگ های خشک شده حیاطتون رو پوشوندهد! داری اینه ی متروکه و قدیمیچه خو _

 .جور فضاها خوشم میادآره، من از این مسرور:_

  :و کج کردم و گفتمر  لبم

 ن میاد؟ و های خراب شده خوشتیعنی از جاهای کثیف و ساختمون_

  :ش رو برام باز کرد. گفتهخنده سرخوشی کرد و در خون

 .رما تو دخترمبف_

جا بدتر از این که "خدا شفات بده" بهش کردم و داخل شدم. اوه خدای من، اوضاعِ یک نگاه به منظور این
  :و درهم کردم و گفتمر  مهچهر  !بیرون بود

 کنید؟ جای چندش آور زندگی می شما واقعا توی این_
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و جلوی دهنم گرفتم که ر  و دستمو روی اون نشست. حالم بد شد  مسوسک روی مبل پر از خاک رو کُشت
  :گفت

  .بشین، تعارف نکن_

  :گفتم ،رفتمجور که عقب عقب می همون

  .شم...خدانگهداربیشتر از این مزاحم نمی ،نه نه_

  :با تحکم گفت

 !گفتم بشین_

 و لعن و نفرین کردمر  های کثیف رفتم. هزار بار خودمترسیدم و آروم به سمت اون مبل ،با دیدن حالتش
دم. یهو موشی به زیر پام دوید و جیس جیس کنان به زیر مبل قدر بی فکر کاری رو انجام میکه چرا این

 قلبم گذاشتم. به روی مبل نگاه کردم که پر از تارعنکبوت و خاک بود. یو رور  رفت. جیغی کشیدم و دستم
روی مبل نشستم. تقریباً  ،باشم ترین جا رو خواستهکردم کمعاجزانه و از روی اجبار، در حالی که سعی می

و االن روی یک منبعی از اون نشسته بودم. وقتی دید  ؛شدت رو کثیفی حساس بودمه ب ؛م گرفته بودهگری
  :نشستم، لبش رو با زبونش تر کرد و گفت

  .واقعاً بابت کمکی که اون روز در حقم کردی، ازت ممنونم _

  :گفتم ،ومانه رفتار کنمکردم خانیلبخندی زدم و درحالی که سعی م

  .م بوده کنم، وظیفخواهش می_

  .کردو نمیر  کار ای جای تو بود، هرگز اینشاید هر کس دیگه، نه دخترم مسرور:_

  :تر شد و گفتملبخندم عمیق

  .و انجام بدمر  کرد این کاروظیفه انسانیم حکم می؛ این حرف رو نزنید_

  :گفت ،در حالی که بهم خیره شده بود

  .و بهت بدمر  اما منم وظیفه خودم دونستم تا پاداش کارت، حرف تو درست_ 

  :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 !پاداش؟_

  .خوای بهم بگو تا بهت بدماوهوم...هرچی می مسرور:_

  :بدون اراده با شنیدن حرفش زدم زیر خنده و گفتم
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 ؟ دیبا این اوضاع زندگیتون، مثال چی به من بد دخوایشما می_

  :زیر لب ادامه دادم

  !طفلک فیلم زیاد دیده، جوگیر شده اَدا ثروتمندها رو در میاره_

 طوره؟هتا ویال، با یه ماشین آخرین مدل چ دو مسرور:_

  :و اندازه غار باز کردم و گفتمر  دهنم

 !جان؟_

 کالس چندمی؟  اصالً اول از خودت بگو... مسرور:_

  :ده گفتمو قورت دادم و بی ارار  آب دهنم

کنم. پدرم آشپز بود و ر با ننه جونم زندگی میضپدر و مادرم رو دو سال پیش از دست دادم و در حال حا_
خاطر همین از کودکی شروع به آموزش دادنم ه م مثل خودش یک سرآشپز قابل بشم. به آرزو داشت من

اطر درآوردن خرج زندگیم و آرزوی خه بعد از مرگ پدر و مادرم، ب .ای شدمکرد. جوری که االن آشپز حرفه
کردم، که جا به عنوان سرآشپزش کار میپدرم، درس خوندن رو رها کردم و وارد یک رستوارن شدم. اون

خیلی دنبال این هستم که . خاطر مشکلی اخراج شدم. حاال ننه جونم تنهایی خرجمون رو درمیارهه اخیراً ب
و به آرزوش ر  ا هم کمک خرج زندگیمون باشه، هم پدرمت؛ یک کار مناسب، مثل شغل قبلیم پیدا کنم

 .برسونم

  :لبخند مهربونی زد و سری تکون داد. از جاش بلند شد و گفت

  .در نظر دارم ،گیمن این کاری رو که می_

  :حالی از جام بلند شدم و گفتمبا خوش

 واقعاً؟ _

جا و برو اون ؛دنبال یه کمک آشپز هستنشناسم که اخیراً یه رستوران بزرگ رو می آره دخترم. مسرور:_
 .و معرفی کنر  خودت

  :با لب های آویزون گفتم

 یعنی چی؟ مگه من کمک آشپزم؟ _

  :لبخندی زد و گفت
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بعد یواش یواش استعداد  ،کنیجا یه مدت به عنوان کمک آشپز کار میری اونکم کم دخترم...اول می_
تونی ها نمیان بزرگ و بین المللی هست، به همین سادگیجا یک رستور اون. دیو نشون میر  های خودت
  .جا بشیسرآشپز اون

  :مکثی کرد و گفت

-قطعاً با این اوضاع بری و بگی سرآشپزی، با واکنش خوبی مواجه نمی؛ گمت میهبا توجه به سن و تجرب_

 .شی

  :سری تکون دادم و گفتم

و قبول نکردن و تازه کلی ر  خاطر همین موضوع منه م هرجا رفتم، به تا االن .دگیشما درست می ،هوم_
  !تحقیر و توهین شنیدم

  :اما چیزی نگفتم. گفت ،شونم گذاشت. کمی چندشم شد یو رور  نزدیکم شد و دستش

لله که مشکلت ءاشاتو به این رستورانی که گفتم برو، ان ش تو مشکالت بمونه.هاره بندذیخدا بزرگه، نم_ 
  .شهحل می

  :و گفتم زدم لبخندی

 د.فقط آدرس دقیق رو بهم بدی چشم. ،باشه_

هام کشیدم جا بیرون اومدم. با وسواس دستی به لباسازش خداحافظی کردم و از اون ،بعد از گرفتن آدرس
  :و کالفه گفتم

 َ   بذارم! ها رو تو وایتکسو این لباس  شه، باید خودمجوری نمی ه این_ا

  :ر پشت سرم کردم. زمزمه کردمبه عقب برگشتم و نگاهی به د

  !قدر عجیب و مرموز بودهچ_

  :ای باال انداختم و گفتمشونه

 خوای بری خونه؟ جوری میهحاال چ ،خب ریتا خانم_

  .آهی کشیدم و با درموندگی شروع به پیاده روی کردم

******  
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شدم و چراغ رو روشن و درآوردم و آهسته توی جا کفشی گذاشتم. با خستگی داخل خونه ر  هامکفش
و تا آشپزخونه رسوندم و از تو یخچال بطری آب رو برداشتم. با عطش شروع به ر  کردم. بی حال خودم

  :خوردن آب داخل بطری کردم که یهو یکی گفت

 گذره؟ خوش می_

مشت  ،شدت بیرون دادم و به صاحب صدا نگاه کردم. با دیدن چهره عصبانی ننه جونه آب تو دهنم رو ب
و فراموش کرده بودم. در بطری رو بستم و سر جاش گذاشتم. دور ر  کمی به سرم کوبیدم. پاک اونمح

  :دهنم رو با دستم پاک کردم و گفتم

  .سالم_

جوری  و محکم به شکمم کوبید. آخ دردناکی گفتم و خم شدم. همونر  کمی خیره نگاهم کرد و بعد عصاش
  :فتگ ،دیکوبو به تمام بدنم میر  که مدام عصاش

و نگاه کردی؟ ر  ورپریده، این چه وقت خونه اومدنه؟ ساعت ی...دخترههلالهسالم و درد...سالم و زهر _
شه؟ دلش هزار راه وت تو این خراب شده چشم به راه منه؟ با خودت نگفتی نگرانم میتگی یه پیر فر نمی
 ره؟ می

و به ر  خوردم. تو یه حرکت خودممی تا خود صبح کتک ،ایستادمجوری می شد، اگه همینجوری نمی این
زیر میز داخل آشپزخونه رسوندم. از اون طرف میز بیرون اومدم و پا به فرار گذاشتم. ننه جون با جیغ و داد 

و قفل کردم. با ر  و به اتاقم رسوندم و درر  کرد. خودمهای رکیکش پذیراییم میدنبالم افتاد و مدام با فحش
  :عصاش به در کوبید و گفت

 !وا کن تا نشکوندمش و.ر  صاحاب وا کن این بی وا کن..._

  :و به در چسبوندم و گفتمر  با عجز خودم

قدر بدبختی کشیدم تا برسم هاگه بدونی چ  خیال من شو.ننه تو رو به جون پسرت، به جون عروست بی_
 !کنمار بخوابم...خواهش میذفقط امشب رو ب م.دم فردا همه چیز رو بهت بگقول می! خونه

  :انگار متوجه عمق دردمندی و خستگیم شد که گفت

َ ولی فردا پوستت رو می ؛شمخیال میامشب رو بی، باشه دخترم _ دلیل قانع کننده  اگه وای به حالت نم.ک
  !برای من نیاری

  .خیرهچشم، هرچی شما بگید...شب ب_

   .خیر ورپریدهههم ب شب تو_ 
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  .ای کشیدم و به حمام رفتمهبه اتاق خودش رفت. نفس آسود عصا زنون از اتاقم فاصله گرفت و

******  

تا از اون  وندمو مالر  هامخمیازه کشون از اتاقم بیرون اومدم و کش و قوسی به بدنم دادم. کمی چشم
بیاد. صدای آهنگ تندی باعث شد با کنجکاوی دنبال منبع صدا بگردم. آروم و تلو  حالت خواب آلودگی در

-و کامل باز کردم که عجیبر  هامو به آشپزخونه رسوندم و به درگاهش تکیه دادم. چشمر  ان خودمتلو خور 

ازش پخش " تکون بده"یک باند کوچیک ضبط روی میز آشپزخونه بود و آهنگ  !ترین صحنه عمرم رو دیدم
-ه میکرد، کمرش رو صد و هشتاد درججور که بساط صبحونه رو آماده می م همونه شد. ننه جونمی

  :فکم به زمین چسبید و با خودم گفتم. دادچرخوند و قر می

- ً   !این ننه جون منه؟ واقعا

و تکون داد. ر  یهو دکمه ضبط رو فشار داد و رو آهنگ "گل پری" نگه داشت. یه بشکن زد و بیشتر خودش
کرد و بلند جواب و مثل دختره نازک میر  پرسید، ننه جونم صداشال میؤجایی که خواننده با ریتم س اون
کردم. آهنگ به قسمتی رسید که خواننده گفت شدت هنگ کرده بودم و با دهن باز نگاهش میه داد. بمی

  :و درآورد و موهای کم پشتش رو تکون داد و گفتر  شی؟" که یهو ننه جون روسریش"زنم می

  !شمشم، نه که نمینه که نمی_

اری منفجر شدم. نشستم رو زمین و حاال نخند، کی ححرکت انت و کنترل کنم و تو یکر  دیگه نتونستم خودم
  :دلم گذاشتم و بریده بریده گفتم یو رور  قدر خندیدم که فکم درد گرفت. دستماین بخند.

  !اییعنی به موال تکی، یه دونه! وای ننه عاشقتم-

حرکات و رفتارهاش یادم و به زمین کوبیدم. مدام ر  دوباره زدم زیر خنده. به حالت سجده نشستم و مشتم
کرد. به پشت کف آشپزخونه دراز کشیدم و به خندیدنم ادامه دادم. ننه م رو بیشتر میهمیومد و شدت خند

  :و کج کرد و گفتر  جون اومد باالی سرم و نگاهی بهم انداخت. لبش

  زنی؟چرا مثل سوسک برعکس شدی و دست و پا می_

شونه ننه  یو رور  کردم نخندم، دستم د شدم. در حالی که سعی میبلند تر خندیدم و به زور از جام بلن
  :جون گذاشتم و گفتم

  !خدایی دم بابا مامانت گرم.عجب دختر شادی تربیت کردن_

شروع کرد به جیغ . ش نشوندمهو گرفتم و یه ماچ محکم رو گونر  چپ چپ نگاهم کرد که دو طرف صورتش
  :گفتم .و با شدت بوسیدمر  جیغ کردن، محلش ندادم و دو طرف صورتش

  !ای جانم، کلی چسبید-
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  :و پاک کرد و غر زدر   با پشت دستش صورتش

  !بوسیجور منو نبوسیده که تو می م اینه خجالت بکش دختره ی ورپریده، شوهرم_

  :چشمکی زدم و گفتم

  .خب حتماً ترسیده دندونش بیفته-

  :به پشت گردنم کوبید و گفت

 !بزرگت درست صحبت کن درمورد پدر حیا.ساکت شو دخترک بی _

  :خودم رو مظلوم کردم و گفتم

  .کنمقتون درست صحبت میشچشم، درمورد ع-

  :ایشی نثارم کرد و گفت

  .که هی قدقد الکی بکنی، بیا سفره رو ببر تو اتاق صبحونه بخوریمبه جای این_

  :احترام نظامی گذاشتم و بلند گفتم

  !اطاعت سرکار بانو-

  .فلنگ رو بستم ،و براش باز کردم و با برداشتن سفرهر  ری نگاهم کرد که نیشمجو 

******  

  :به دونه پف فیل نگاه کردم و گفتم

 تر از تو هم هست؟ مزهآخه مگه خوش-

  :و تو دهنم فرستادم و خوردمش. ننه جون با ذوق یه مشت پف فیل برداشت و گفتر  اون

  ریکا میای بریم شهربازی؟_

  :وصله یه دونه پفیالی دیگه تو دهنم گذاشتم و گفتمبی ح

 مگه کوچولوام؟  ،نه-

  :و تو دهنم فرو کرد و گفتر  مشت پر از پفیالش

 !ترت حرف نزن بچهرو حرف بزرگ_

  :متعجب نگاهش کردم و به زور پفیالها رو خوردم. دستی به دهنم کشیدم و گفتم
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 تارها؟ و درآوردی، یعنی چی این رفر  ننه دیگه شورش_

  :و نداد که داد زدمر  جوابم

  !ننه با شمام_

  :ریلکس گفت

  .ها توجه کنمعادت ندارم به وز وز مگس_

  :نفس حرصی کشیدم و گفتم

  !شن دیگهکار میرن معتاد و دزد و خالفکنید که بچه هاتون میا رو میههمین کار _

  !شدم دار می م پوله اتفاقاً کلی. نداشتمکارها رو داشتی که من مشکلی  تو اگه عرضه این ننه جون:_

 منظور؟ _

-دادم و کلی مُشتلُق میرفتم به عنوان انگل جامعه تحویلت میشدی، مییعنی اگه معتاد می ننه جون:_

 هم من پول زدی و در اون صورت بازرفتی کلی پول به جیب میشدی، میکار میاگه هم دزد و خالف گرفتم.
  !ای نداریو که عرضه و منفعت دیگهوگرنه ت شدم.دار می

  :به حالت قهر نشستم و گفتم

- ً  !که واقعا

  .ر شوضپاشو حا ننه جون:_

  .خوامنمی_

 خوای؟ مطمئنی؟ نمی ننه جون:_

  :اوهوم نامفهومی گفتم و یه دونه پفیالی دیگه تو دهنم گذاشتم. گفت

  .پس بلند شو بریم خونه صفیه خانم_

  :دماز جا پریدم و داد ز 

  !جا نرم رم پارک و شهربازی برم، ولی اونضمن حا_

  :لبخند خبیثی زد و گفت

  .ر شواضپس پاشو ح_
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مجبور بودم عین بچه کوچولوها پاشم  ،الدنگ یخاطر اون پسرهه لعنتی زیر لب گفتم و از جام بلند شدم. ب
با برداشتن گوشیم از اتاق بیرون  و کج کردم و وارد اتاقم شدم. یه تیب معمولی زدم ور  دهنم شهربازی. برم

  :نگاهی بهم انداخت و گفت و به طرف ننه جون رفتم. و پوشیدمر  هاماومدم. کفش

 ها لباس پوشیدی؟چرا عین مادر مرده_

  :اخم کردم و گفتم

 مثل شما لباس بپوشم خوبه؟ _

  :و سفت کرد و گفتر  گره روسریش

 آره، مگه چشه؟ _

  :ردم و گفتمبه آرایش رو صورتش اشاره ک

  .این کارها در شأن یک خانم مسن نیست-

  :زد زیر خنده و گفت

 شه؟ جور چیزهام حالیت می تو این !نه بابا_

  :و غلیظ تر کردم و گفتمر  اخمم

  د!این چه لباسیه؟ زود عوضش کنی_

  :پشت چشمی نازک کرد و بدون اهمیت رفت. پشت سرش راه افتادم و گفتم

 !ننه با شمام_

ها شروع شد. پوفی کشیدم و ساکت شدم. یه مقدار راه رو که پیاده رفتیم، رگبار متلک ؛و ندادر  مجواب
بیشتر  ننه جون و بار  مهتونستم پایین انداختم. فاصلو تا جایی که میر  کالفه به راهم ادامه دادم و سرم

  :کردم که گفت

  .چرا مث حلزون راه میای بچه؟ تندتر راه برو_

  :و بدم، یه ماشین پر از پسر کنارمون ایستاد و یکیشون گفتر  ابشتا اومدم جو 

  چه هلوهایی!جون، _

  :ایستاد و با چهره پوکرش گفتننه جون 

 !ش تو گلوت گیر نکنههبپا هست_
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  :شون گفتهشون خندیدن و یکی دیگههم

  !چه زبونی هم داره ،ای جانم_

  :گفتم ،شدمدرحالی که داشتم از خجالت آب می و نزدیک ننه جون کردم و بازوش رو گرفتم.ر  خودم

  .خیال شوننه بیا بریم، بی_

  :و از تو دستم بیرون کشید و گفتر  بازوش

  !گهار ببینم این گوجه سبِز بدبو چی میذنه ب_

 !خورهجوری حرص میه نگاه کن داره چ؛ ترت گوش کنعشقم به حرف بزرگ_

  !ببینمت دیگه و باال بیارر  ناز بشی تو گوگولی، سرت_

و ر  خیال، این هلوی کنارشو نشونمون بده...بیر  شهشه چهره عجوز خانم روش نمی ؛بچه ها اصرار نکنید_
  !بچسبید

  .و رنگ کنهر  م بگم موهاشهخوام به نننانا رنگ موهات چیه؟ بگو می_

  :و کنترل کنم و به طرفشون رفتم. با عصبانیت گفتمر  دیگه نتونستم خودم

  !و بکشید و بریدر  یاال راهتون ها به خیابون ممنوعه.چِخه، ورود خروسچِخه _

  :شون زدن زیر خنده. به عقب برگشتم و با حرص گفتمههم

  !و بکش جلور  چادرت_

  !و بپوشونر  زود خودت؛ آقات غیرتی شد ،اوخ اوخ عزیزم_

فتم و از ماشین پرتش کردم و گر ر  شهو باز کردم. یقر  یه دفعه رگ عصبانیتم بیرون زد و در ماشینش
  :گفتیکیشون شون هم پیاده شدن و به سمتم اومدن. هبیرون. بقی

 چه غلطی کردی؟ _

  :به طرفم اومد و گفت ،تر بودکه از همه هیکلی شوننفر دیگه یک

 !کنم با کی طرفیاالن حالیت می_

  .پوزخندی زدم و جلوشون سینه سپر کردم

******  
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کل دکوراسیون  !بینیم گذاشتم و فشار دادم. المصب عجب مشتی بهم زد روی دستمال کاغذی رو
های روش، فحشی به اون پسر دادم و باز و برداشتم و با دیدن خونر  دستمال مکوراسیونم پایین ریخت.

  :بینیم گذاشتم. نگاهی به اطرافم انداختم که ننه جون رو ندیدم. پوفی کشیدم و گفتم یو رور  دستمال

 خدا بهم رحم کنه. این مونه.عین دخترهای چهارده ساله می !هان هم واسه ما دردسری شدهاین پیرز -
  !میرممن زودتر از اون می ،رهجوری که پیش می

و ر  ها رفتم و دست و صورتمآب کنار چمن و تو سطل آشغال انداختم. به سمت شیرر  بلند شدم و دستمال
یا  ،نیمکت نشستم. معلوم نبود رفت بستنی بگیره یو روو خشک کردم ر  صورتم ،شستم. با گوشه شالم

آوردم. خیلی وقت بود که به فضای مجازی سر نزده بودم. دلم  و درر  نفس عمیقی کشیدم و گوشیم! بسازه
-کلی می ؛اشتمذداد وقتی سر به سر دختر، پسرها میهام تنگ شده بود. آخ که چه کیفی میبرای گروه

یکی هم دخترونه، ، یکی پسرونه، واسه اذیت کردن دخترها ؛نت تلگرام داشتمخندیدم. آخه من دوتا اکا
کلی  ،م شدم. به محض ورودمهلبخندی رو لبم نشست و وارد اکانت دخترون. واسه سرکار گذاشتن پسرها

و خوندن. از بینشون یکی به اسم ر  شونهپیام از پسرها برام اومد. سوتی زدم و شروع کردم یکی یکی هم
آخ که . بود که به گفته خودش عاشقم شده بود. از شهر مشهد بود و دو ماهی بود که باهاش بودمقاسم 

های دخترونه عوض کردم و وارد صفحه خندیدم. پروفایلم رو با یکی دیگه از عکسقدر از دستش میهچ
  :ش رو خوندمهخندیدم و بقی ،پیامش شدم. با دیدن اولین پیامش

  !سالم خانمی من_

 فدات شم؟  خوبی

  :با خنده تایپ کردم

 سالم آقاییم...تو خوبی؟ _

  ؟شه تو رو داشته باشم و خوب نباشممگه می

  :همون لحظه آنالین شد و تایپ کرد

 )استیکر غمگین(  .کجا بودی خانمم؟ دلم برات تنگ شده بود! ای جانم_

  :ادای تهوع رو درآوردم و نوشتم

  .بیرون، نتونستم باهات حرف بزنم با پدرم رفته بودم ببخشید نفسم._

  .اشکال نداره_

 عشقم عکس جدیدته؟ 
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  .آره_

 )استیکر عاشقانه(  !کنم...چه خوشگل شدی خانمماالن سکته می !آخ خدا قلبم_

  :خندیدم و با خودم گفتم

  !مردیدیدی، حتما از ذوق میو میر  اگه خودم_

و خاموش کردم و تو جیبم گذاشتم. ر  نت و گوشیم و بدم که با صدای ننه جون، سریعر  خواستم جوابش
  :به سمتم اومد و گفت ،کردو باال آوردم و بهش نگاه کردم. درحالی که با پسر جوونی صحبت میر  سرم

  .هم قراره باهامون باشه این آقا، ریکا_

  :به پسره نگاه کرد و گفت

  .نوه من ریکاست ،این دختر زشت و بدقواره هم، آقا بهراد_

  :کردم که پسره خنده ملیحی کرد و گفتا دهن باز نگاهشون میب

  .حالماز آشنایی باهاتون خوش، سالم ریکا خانم_

ً  ؛جور کردم و چشم غره حسابی به ننه جون رفتم وع و جمر  خودم با اخم  .رسیم"به هم می یعنی "بعدا
  :و ازش گرفتم و رو به پسره گفتمر  پشت چشمی نازک کرد. حرصی نگاهم

  .حال نیستمولی من اصالً از آشنا شدن با شما خوش-

  :خندید و گفت

  !شوخی جالبی بود_

  :با اخم گفتم

  .حرفم کامالً جدی بود_

  :و خورد و گفتر  شهخند ،مبا دیدن چهره

 !چه عصبانی_

  !مبریم تونل وحشت که من عاشقش دبیای و ول کنید آقا بهراد، با همه مشکل داره.ر  این ننه جون:_

  :رفت، به سمت من برگشت و گفتفروشی می  جور که با ننه جون به طرف بلیط همون

  د.شما هم بیای ،ریکا خانم_
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خندیدن. گفتن و میرفتن و باهم میهم راه می ی زیر لب گفتم و دنبالشون راه افتادم. کنار"ااستغفرالله"
و ر  اشههربازی رو گشتیم و تمام وسایلوقتی کل ش جویدم.و میر  خوردم و پوست لبممنم هی حرص می

که راحت حال از اینالخره ننه جون راضی شد که بریم. از شهربازی بیرون اومدیم و خوشاسوار شدیم، ب
رفت صدا زدم و گفتم که مون رو میههای کنار خیابون رفتم. یکیشون که مسیر خونشدم، به سمت تاکسی
  :ون برگشتم و گفتمشگفت و سوار ماشینش شد. پیش ایمرد باشه االن با مادربزرگم میام.

  .تاکسی منتظره؛ بیا بریم ،خب ننه جون_

ِ  بهراد:_   .رسونمتونبا تاکسی برید؟ خودم می دخوایمی!  ا

  :چشم غره ای بهش رفتم و گفتم

  د.به اندازه کافی کنار مادربزرگم بودی الزم نکرده، خودمون بلدیم بریم._

  :گفت متعجب نگاهم کرد و

 ریکا خانم؟ _

   :عصبانی گفتم

 !کنی، ولی من که حالیمهکار میو...تو حالیت نیست داری چی ریکا خانم_ 

  :به ننه جون اشاره کردم و گفتم

  !شصت سال ؟فهمیمی ولی شصت سالشه. ،درسته خیلی شاده و روحیه جوون پسندی داره_

  :رو به ننه جون گفتم

  !قاطی نکردم بیا بریم تا بیشتر از این_

  :با اخم نگاهم کرد و عصبی گفت

 این آقا تنها بود، منم گفتم با ما باشه. از نظر شما کار خالف شرعی کردم؟ ؟ این چه طرز حرف زدنه_

  :سکوت رو ترجیح دادم. رو به پسره کرد و گفت

  .م.امیدوارم بهتون بد نگذشته باشههشرمند ،خواممن ازتون عذر می_

  :از روی گیجی زد و گفت لبخندیبهراد 

ً  ؟این چه حرفیه ،نه_   د.بهم زنگ بزنی د،کاری داشتی ،این شماره منه ممنونم. ؛کلی بهم خوش گذشت اتفاقا

  :کاغذ رو از دستش گرفت و گفتننه جون 
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  .خدانگهدار ،شبتون بخیر حالم از این بابت.خوش_

هم سوار تاکسی شدیم و راننده راه  کردم. با اءاکتففظ زیرلبی حاهم خداحافظی کردن و من فقط به خدا از
وردم. هوفی کشیدم و به آباید یه جوری از دلش در می. باز با بی فکریم گند زده بودم ،افتاد. طبق معمول

  :کرد. آروم گفتمننه جون نگاه کردم. از شیشه به بیرون نگاه می

  .ببخشید که راجبتون فکر بد کردم_

 جوری شناختی؟ و اینر  طوری تربیت کرده بودم؟ تو مننرو ای من تو ننه جون:_

  :به طرفم برگشت و گفت

وگرنه من یه پیرزنم که امروز  ه.ئخاطر شادی دل تو هکنم، فقط باگر گاهی وقت ها کار غیر معمولی می_
  !اهکار فردا نیست. من رو چه به این

  !و ندارمر  سرم باشه. من به جز شما که کسی تون همیشه بااللله سایهءاشانا! خدا و تورور  نگید این_

و سرگرم ر  م دیگه چیزی نگفتم و با گوشه مانتوم خودمه لبخند غمگینی زد و به خیابون نگاه کرد. من
  .کردم

******  

  :با بوق بلندی که زد، بدو سمت ماشینش رفتم و سوار شدم. بالفاصله گفتم

  .راه بیفت! یاال زود باش-

  :نگاهم کرد و گفت

  !علیک سالم_سیما: 

  :سری تکون دادم و گفتم

  !برو دیگه_

  .ار بشینی، بعد بگو بروذب سیما:_

  !خب نشستم دیگه_

 ؟ ایجوری تو چته؟ چرا امروز این سیما:_

 !استرس دارم_

  !تریه خرده ریلکس باش...ریلکس، ریلکس ،خب عزیزم سیما:_
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  !میرمبرو دیگه، دارم می! سیما_

  .ه بابا نزنمونباش سیما:_

-ها نگاه کردم. تو دلم دعا دعا میو گاز گرفتم و با ترسی که تو وجودم بود به خیابونر  الخره راه افتاد. لبماب

  :جا نگه داشت و گفتجلوی درب اون ،وقتی رسیدیم. کردم همه چی درست پیش بره و من به هدفم برسم

 خوای تنها بری؟ مطمئنی می_

  .آره_

 :رفت. نفس عمیقی کشیدم و به تابلوی رستوران نگاه کردم ،م با کمی مکثه یاده شدم. اونو از ماشین پ
تا  و از تابلو گرفتم و وارد رستوران شدم. دم در چندر  با مکث نگاهم ."رستوران بین المللی سرآشپز جوان"

  :گفتن. کنارشون رفتم و گفتمخدمت ایستاده بودن و خوش آمد می پیش

  .جا کار دارممن با ریاست اینببخشید  سالم._

  :دختر زیبایی با لبخند نگاهم کرد و گفت

  .بفرمایید از این طرف .دسالم خیلی خوش اومدی_

طوالنی رو رد کردیم و از پله ها باال رفتیم. به سمت سالن  یازش تشکر کردم و دنبالش راه افتادم. راهرو
دای بفرمایید یک مرد رو که شنید، وارد اتاق شد و جا بود رفت و درب اتاقی رو زد. صکوچیکی که اون

  :گفت

  .خانم جوونی اومدن و با شما کار دارن ،آقای رحمانی_

  .بگید بیاد داخل_

  .چشم_

  :اومد بیرون و به من گفت

  .تونی بری تو عزیزممی_

به طرف رئیس و پشت سرم بستم و ر  ای به در زدم و وارد شدم. درلبخندی زدم و ازش تشکر کردم. تقه
رستوران برگشتم. با دیدن فردی که روی صندلی نشسته بود، لبخند رو لبم ماسید و با بهت نگاهش کردم. 

  :متعجب گفت .و باال آورد و نگاهم کردر  اونم سرش

  !شما؟_

  :قدمی به جلو برداشتم و گفتم
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  !گفت که خیالم راحت باشهپس بگو برای چی عموت بهم می_

  !شممنظورتون نمیمتوجه  !عموم؟_

 ؟ دیعنی مسرور نیستی ...ی آقای سرخو...اممم چیزهمگه شما برادر زاده_

  .خودمم !چرا_

  :لبخندی زدم و گفتم

  .جاتونم بیام اینمن با عموتون چند روز پیش مالقاتی داشتم و بهم گفتن که برای کار می_

  :از جاش بلند شد و با لبخند گفت

  .شینیدبفرمایید ب! آها بله_

  :مچکری گفتم و روی مبل کنار میزش نشستم. اونم نشست و با ژست خاصی گفت

  .خدمتم من در ،خب_

  :ای به در خورد. پسره گفتو از هم باز کردم تا حرف بزنم، که تقهر  هاملب

  .بفرمایید_

  :و به پسره گفتی جذابی داشت، وارد اتاق شد. با دیدن من تعجب کرد در باز شد و پسر جوونی که چهره

 کنی؟ معرفی نمی ،سورنا_

  :و بهش دوختم و گفتمر  نگاه متعجبم

 !اسم شما سورناست؟_

  :رو به پسره گفتسورنا 

 کاری داشتی؟ _

  :گفت ،کردطور که خیره نگاهم می زبونی رو لب هاش کشید و همینپسره 

 اوم کار که نه...سورنا نگفتی این دختره کیه؟ _

  :گفتمسریع و بدون فکر 

 مفتشی؟ _

  :خندید و خواست چیزی بگه که سورنا گفت ،خالف تصورم بر
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  .تونی بریکاری نداری می ،نریمان_

  :با تخسی گفتنریمان 

 این یعنی این که مزاحمم؟ _

  :پوزخندی زدم و گفتم

  !فهمیدگفتی میاینو اگه به االغم می-

  :بلند خندید و به سورنا گفت

  !تم هسه چه بلبل زبون_

  :با خنده نگاهم کرد و گفت نریمان گفتم.نپشت چشمی نازک کردم و چیزی 

 سورنا، این تیکه خوش زبون رو از کجا آوردی؟ _

  :و توهم کشید و گفتر  خم هاشسورنا ا

  !برو بیرون_

و باال انداخت و نوچی کرد. به طرفم اومد و کنارم نشست. متعجب ر  پسره که اسمش نریمان بود، ابروهاش
  :نگاهش کردم که با ذوق گفت

 رو بزنی؟ طور تونستی مخ این رفیق ماهچ ،بگو ببینم خب_

   :  و کج کردم و گفتمر  سرم

 ده!دم در ب ،بفرما تو_

  :گیج گفت

 هان؟ _

  :از جام بلند شدم و گفتم

  !شن، اصال خوشم نمیادیعنی این که من از آدم هایی که زود پسرخاله می_

  :دم و گفتمرو به سورنا کر 

  .انگار زمان خوبی برای مذاکره نیست_

  .چند لحظه صبر کنید؟ این چه حرفیه ،نه سورنا:_

  :با عصبانیت رو به نریمان گفت
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 جا نیستی؟ مگه تو سرآشپز این ی و لودگی کنی، برو به کارهات برس.تجا وایسکه اینبه جای این_

  :سری تکون داد و با ناراحتی گفتنریمان 

  .رممی ،شهبا_

  :و کج کردم و گفتمر  های آویزون نگاهم کرد و از اتاق بیرون رفت. لبمبا لب

 یه خرده کم نداشت؟ _

  :پوفی کشید و گفتسورنا 

  !ایهپسر شاد و شیطونی هست، اما آشپز قابل و حرفه_

  :هوم آرومی گفتم که باز به حرف اومد

 ؟ داز خودتون بگی دخوایشما نمی، خب_

  :با زبونم تر کردم و گفتم ور  لبم

  .کنمدرحال حاضر با مادربزرگم زندگی می هفده سالمه و، ریتا تهرانی هستم_

 ای خوندی؟ چه رشته_

  :گفتمو  انداختم و پایینر  سرم

  .من درس نخوندم_

  :ای نوشت و گفتو باال آوردم و نگاهش کردم. با اخم چیزی رو برگهر  چیزی نگفت که سرم

 پزی چی؟ تجربه آش_

  :های مسرور افتادم و گفتمیاد حرف

  .زیاد تجربه ندارم_

  !خوای کار بکنی؟ اونم تو رستورانسورنا:اصالً برای چی می_

  :لبخند تلخی زدم و گفتم

 پدرم آشپز بود، من باید برای درآوردن خرج زندگیم کار کنم. و از دست دادم.ر  دوسال پیش پدر و مادرم_
 .ه ی کاری اون کار بکنمز خوام تو حو م میه

  :سرشو تکون داد و گفت
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تونید به مدت دوماه می؛ جا وجود ندارهخب از نظر من مشکلی برای کار کردن شما در این !طورکه این_
  .آزمایشی مشغول باشید، تا بعداً برای عقد قرارداد اقدام کنیم

  :لبخند بزرگی رو لب هام نشست و گفتم

  د.شیپشیمون نمی د، مطمئن باشیدم کردیلطف بزرگی به مچکرم._

  :لبخندی زد و گفت

  .خب حاال زیر این برگه رو امضا کنید. امیدوارم_

  :م امضاش کرد و گفته زیر برگه رو امضا زدم و به طرفش گرفتم. اون

  .جا هستیخب، شما از این به بعد یکی از کارکنان این_

  :ه حرفش مثل الستیک پنچر شدم. گفتادام شد که با شنیدننیشم داشت باز می

  .تر از بقیه کادر آشپزخونه ستالبته چون کمک آشپزی، حقوقت کم_

  :سری تکون دادم و گفتم

 و شروع کنم؟ ر  مشکلی نیست...فقط من کی باید کارم_

 طوره؟ هامروز چ سورنا:_

  !عالیه_

  .پس دنبالم بیا سورنا:_

اتاقش بیرون اومدیم. مسیری رو طی کردیم تا به آشپزخونه رسیدیم. به بدون حرف دنبالش راه افتادم و از 
اما چیزی  ،خرده معذب شدمه محض ورودمون، سورنا سرفه بلندی کرد که توجه همه بهمون جلب شد. ی
  :نگفتم. نگاهم به نریمان خورد که با نیش باز برام چشمک زد. تو دلم گفتم

 !خدا شفات بده به حق پنج تن_

این خانم جوان هستن که قراره از این به بعد به عنوان کمک  ،جادلیل اومدن من به این، خب :سورنا_
  .امیدوارم همکاری خوبی باهم داشته باشید کنار شماها کار کنه. ،آشپز

  :به طرفمون اومد و گفت که به خانم مسنی اشاره کرد

  ؟جانم آقا_

  :سورنا به من نگاه کرد و گفت
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  .کار بکنیگه باید چیاون بهت می؛ جاستآشپز اول این ،نمایشون نیره خا_

  :و به طرفش دراز کردم. با لبخند گفتمر  سری تکون دادم و دستم

  !وقتمسالم نیره خانم، از آشناییتون خوش_

  :گفت. و فشردر  متقابالً لبخندی زد و با گرمی دستم

  اومدی! به آشپزخونه ما خوش، سالم عزیزم_

بقیه رو هم به طرف خودم  ،تونستم باهاش دوست بشم و با استفاده از اونم خوبی میومد. میبه نظر خان
  :هام نشست و گفتمبکشونم. لبخند بدجنسی رو لب

  .مچکرم_

  .رم، بقیه کارها با خودتمن دیگه می سورنا:_

  .اوکی_

  :وقتی سورنا رفت، جلو رفتم و با صدای بلندی گفتم

 .تون باشمهامیدوارم بتونم همکار خوبی برای هم .تن ریتاسسالم دوستان، اسم م_

همه با لبخند سری تکون دادن و یکی یکی شروع به معرفی خودشون کردن. اول از همه، یه مرد شیک و 
  :خوش چهره اومد جلو و گفت

  .اسمم اصالنه و مسئول پاستاها هستم_

  :لبخندی زدم و گفتم

  .خوشبختم آقا اصالن_

 :اریش اشاره کرد و گفتبه مرد کن

  .مسئول سفارشات خوارک و دسرها؛ اسمش سبحانه_

 :خندیدم و گفتم

  .مسئول سیر کردن یه مشت شکم گرسنه؛ خوشبختم، منم ناهارم_

  :همه خندیدن و پسره با اخم گفت

  !و مسخره کنر  خودت_

  .باشه صبحانه جان_
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  :باز همه خندیدن و نریمان گفت

 کنه، مگه نه؟ ریتا جون شوخی می نشو.ناراحت  ،سبحان جان_

  :پوکر فیس گفتم

 نه، مگه من با شما شوخی دارم؟ _

  :شلیک خنده به هوا رفت و صدای دختری اومد که گفت

  .و گرفتیر  خوب حالش! وای دختر دمت گرم_

به جای کرد، که من که نگاهم به سبحان خورد. همچین با اخم به دختره نگاه می ،و بدمر  خواستم جوابش
و ریز کردم و با ر  هامو پایین انداخت. چشمر  و خورد و سرشر  شهو خیس کردم. دختره خندر  اون خودم

  :خودم گفتم

  .یه چیزی بین این دوتا هست_

  :و باال برد و با خنده گفتر  صداش ،پسر کناری سبحان

  .مسئول سرو غذاها و تزئین و چیدمانشون؛ منم تیرداد هستم_

  :و بلند کردم و گفتمر  ممثل خودش صدا

  .وقتم مرداد جانخوش_

بحان نگاهش سها بودن. همون دختره که خندید و چیزی نگفت. نوبت رسید به اون طرف گازها که خانم
  :و باال آورد و آروم گفتر  کرد، سرش

  .مسئول سوپ و آبگوشت، به همراه آش؛ اسمم حناست_

  :چشمکی زدم و گفتم

  !رعهخوشبختم دختری در مز _

  :لبخند آرومی زد و گفت

  .طورم همینه من_

  :خانم کناریش با اخم گفت

  .هامسئول خورشت؛ امزری_

  :گفتم ،و مثل خودش کلفت کنمر  کردم صداماخم کردم و درحالی که سعی می
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  .حالم زری جاناز آشناییت خوش_

  :گرفتم و گفتم هاالت لو مثر  همه خندیدن و اون با اخم بیشتری نگاهم کرد. خودم

 چیه آبجی؟ _

  :م گذاشت و گفتهشون یو رور  که نیره با خنده دستش ،خواست چیزی بگه

  .کلی شادم کردی !ایقدر بامزههچ وای خدا نکشتت دختر._

  :ش رسوندم و با همون لحنم گفتمه و به زور به شونر  منم دستم

  !چاکریم_

  :خندید و گفت

 م که باهام آشنا شدی؟ ه من_

  :به حالت عادی خودم برگشتم و گفتم

  .یس یس_

  :ای باعث شد به عقب برگردم. نریمان نگاهم کرد و گفتصدای سرفه

  !هااصل کاری رو فراموش کردی_

  :بی حال نگاهش کردم و دست به سینه گفتم

  .و معرفی کنر  بگو عمو جون، خودت_

  :نیشش رو باز کرد و گفت

  !ه آشپزخونهنریمانم، سرآشپز و همه کار _

  :بی حال تر نگاهش کردم و گفتم

  !نه بابا_

  :منتظر جوابش نموندم و به سمت نیره برگشتم. گفتم

 و از کجا شروع کنم؟ ر  خب من کارم_

  .بیا تا بهت بگم نیره:_

  .تمام حواسم رو جمع کردم و دنبالش رفتم
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******  

 «دو ماه بعد»

   

و آه مانند ر  م کشیدم. نفسمشتم و دستی به پیشونی عرق کردهسختی روی میز گذا هسبد گوجه ها رو ب
  :ها شدم. حنا با خنده اومد کنارم و گفتبیرون دادم و مشغول خرد کردن گوجه

 خوای عزیزم؟ کمک نمی_

  :ای زدم و گفتملبخند خسته

  .تو برو به کارهات برس دم.خودم انجامشون می ،نه مرسی_

و ر  شد. نگاهی به بقیه انداختم که سخت مشغول کارهاشون بودن. نگاهم ای گفت و از کنارم ردباشه
  :زری صدام زد و گفت ،ازشون گرفتم و به کارم ادامه دادم. حین کار

  .رئیس کارت داره !هی مایع ظرفشویی_

و شستم و از آشپزخونه بیرون اومدم. به سمت اتاقش رفتم و در ر  دست هام ،و بدمر  که جوابشبدون این
سرش پایین بود و با اخم داشت  سورناو باز کردم و وارد اتاقش شدم.ر  در ،م. وقتی بفرماییدش رو شنیدمزد

ای سرش رو باال آورد و نیم نگاهی بهم انداخت. دوباره مشغول کرد. لحظه کاغذهای جلوش رو بررسی می
  :کارش شد و خشک گفت

  !شه و کار تو دو برابرشه میتر از همیرستوران خیلی شلوغ امشب مهمون ویژه دارم._

  :بین حرفش پریدم و گفتم

 فقط کار من؟ _

بقیه کارشون رو  هایی مثل امشب عادت نداری.چون تو یه کمک آشپز تازه واردی و به موقعیت ،آره سورنا:_
  .بلدن

  :با حرص گفتم

  .و خیلی خوب بلدمر  منم کارم_

 :فتپوزخندی زد که تا ناکجا آبادم سوخت. خونسرد گ

  !برای ادعا کردن خیلی زوده خانم کوچولو_

  :و مشت کردم و غریدمر  هامدست
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 ؟ دای نداشتیحرف دیگه_

  :چیزی رو یادداشت کرد و گفت

 چیه؟ کم آوردی؟ _

  :جوابی ندادم که گفت

  .تونی بریمی_

ز اتاقش بیرون پاکوبان ا، خواستم جیغ بکشم. اما غرورم مانع شد و با گفتن با اجازهاز شدت حرص می
کردم، که یهو پام پیچ خورد. تنها عکس العملی که اومدم. تند تند از پله ها پایین اومدم و با خودم غرغر می

و جلوی صورتم بگیرم. حدود هفت، هشت تا پله رو با سر پایین ر  تونستم انجام بدم، این بود که دستم
کل بدنم  !ریزهم داره از دهنم بیرون میهو رود کردم تمام دلافتادم، احساس می زمین یاومدم. وقتی رو

صورتم روی  به خودم پیچیدم و ناله بلندی سر دادم. خیسی خون رو هام.کرد، مخصوصا سر و کتفدرد می
 :یهو صدای داد نریمان رو شنیدم !ستم بفهمم از کجاستنتو کردم، اما حتی نمیحس می

  !ریتا! یا خدا_

 یو رور  و به طرف خودش کشید. دستشر  و زیر سرم برد و منر  زانو زد. دستشبدو به سمتم اومد و کنارم 
  :صورتم کشید و با نگرانی گفت

 شدی؟ حالت خوبه؟ عزیزم چی ،ریتا...ریتا_

 یرو رو دم، منو باز نگه دارم. وقتی دید جوابی نمیر  تونستم چشم هاماونقدر حالم بد بود که حتی نمی
  :زدهاش بلند کرد و فریاد  دست

 رضا؟ _

  :های بلند به طرفمون اومد و گفتیک نفر با قدم

 شده؟ چی_

  .باید ریتا رو ببرم بیمارستان و روشن کن.ر  و از تو جیبم دربیار و زود بپر ماشینمر  مچنریمان:سوئی_

  .باشه باشه_

دام با من حرف داشت و مو تو بغلش جا به جا کرد و بعد از چند لحظه حرکت کرد. تند تند قدم برمیر  من
  :زدمی

 گم؟فهمی چی میشی...ریتا میریم بیمارستان، زود خوب میشنوی؟ االن میو میر  ریتا...ریتا صدام_
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  :و شنیدمر  دارش پیشونیم حس کردم و بعد صدای بغض یو رور  هاشجوابم ناله ای بیش نبود. گرمی لب

گند اخالق عصبیت کرده و باعث شده متوجه  یحتماً اون سورنا همش تقصیر منه، باید باهات میومدم._
  .پله ها نشی

شد. از صداهایی که اومد، و محکم بستم. حالت تهوعم هرلحظه بیشتر میر  هاماز سرگیجه زیاد چشم
و بست و چند لحظه بعد ر  در .صندلی خوابوند یرو رو، و باز کرد و منر  فهمیدم به ماشینش رسیدیم. در

  .و با سرعت حرکت دادر  ماشینم پشت فرمون نشست و ه خودش

******  

و به خودش چسبوند. ر  و دورم حلقه کرد و منر  ش گذاشتم، که دست راستشه شون یو رور  بی حال سرم
خواد کمکم کنه. از حیاط خونه دونستم قصد بدی نداره و میمی حتی توان اعتراض هم نداشتم. از طرفی هم

و دربیارم. ر  هامبلندی گفت و به من کمک کرد تا کفش "اللهی"رد شدیم و وارد ساختمون شدیم. نریمان 
و ر  و درآورد و تو جا کفشی گذاشت. ننه جون عصا زنون، در حالی که داشت چادرشر  م کفشاشه خودش
سرجاش خشکش زد. دست نریمان رو پهلوم سفت  ،به سمتمون اومد. چشمش که با ما خورد ،کردسر می

  :لبخندی زد و به ننه جون گفت و به جلو هدایت کرد.ر  شد و من

  .سالم مادر_

  :. آروم گفتنگاه کردبه نریمان بعد و کرد نگاهی به من 

 این کیه؟ _

  :م و نالیدمدادهم فشار  و محکم رور  هامچشم

  .ننه گیر نده که حالم خوب نیست_

  :تر زمزمه کرد آروم

 گم این پسره کیه؟ می_

  :اشتم و غریدمو به زور از شونه نریمان بردر  سرم

  .گمبسه ننه، بعداً بهت می_

  :م اخم کرد و داد زده اون

م با این پسر خوشگل و خوشتیپ، ه اون ،بعد از چهار روز برگشتی خونه! ی چشم سفیدتو بس کن دختره_
 هان؟  ؟خوای چه عکس العملی نشون بدممی

  :ه مونده توانم گفتمبه سمتش قدم برداشتم و با ت ،لرزیدشدت میه حالی که تنم ب در
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  !ننه بسه...به ارواح بابام بسه_

  :با تعجب نگاهم کرد و گفت

 ری؟ چرا داری بندری می! ریکا_

  :که پخش زمین بشم، نریمان دوباره گرفتم و به ننه جون گفتقبل از این

  .ریتا حالش خوب نیست، تازه از بیمارستان مرخص شده، مادر_

  :ش زد و گفتو به پار  با عصبانیت عصاش

 .م نگو مادر بزمجهه به من! تو ساکت_

  :خندید و گفت

 پس چی صداتون کنم؟ _

  .تریننه جون:حلیمه یا حِلی...هرکدوم راحت_

  :با تعجب نگاهش کرد که نالیدم

  !شمهوش میو ببر اتاقم، دارم بیر  نریمان من_

   .آخ آخ ببخشید...حواسم نبود نریمان:_

یادمه آخرین بار فراموش د. و تا اتاقم برد. تُشکم وسط اتاق پهن بو ر  کمک کرد و منبه دنبال حرفش بهم 
و ر  روی بدنم کشید. با مهربونی دستم ور  کمک نریمان روش دراز کشیدم و اون پتوم با .کردم جمعش کنم
  :فشار داد و گفت

  .چیزی خواستی فقط کافیه صدامون کنی؛ جاییممن و مادربزرگت این_

  :و بستم. نریمان از کنارم بلند شد که صدای ننه جون رو شنیدمر  هامسری تکون دادم و چشم با لبخند

 وقت چند سالته؟ اون! چه اسم پرمعنایی ،به به !هئپس اسمت نریم اینا_

  .مانع از هوشیاریم شد و به خواب عمیقی فرو رفتم ،هاخستگی ناشی از قرص

******  

مربوطه، جلوی روشویی وایستادم و آبی  کارهایتشویی شدم. بعد از اتمام خمیازه بلندی کشیدم و وارد دس
 : به دست و صورتم زدم. نگاهی از تو آیینه به خودم کردم و گفتم

 ! دهیعنی هیچ سعادتی مثل راحتی تو دستشویی به آدم کیف نمی_
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رم هایی که نوش جان با استراحت و اون آمپول و س ،ریز ریز خندیدم و شیرآب رو بستم. به گفته دکتر
-کردم، حالم خیلی بهتر شده بود. دیگه از اون حالت تهوع و سرگیجه خبری نبود. عوضش هنوز سر و کتف

شه. از دستشویی بیرون اومدم و سوت زنان مشغول هام درد می کرد، که اونم به مرور زمان خوب می
موهامو شونه زدم و دم اسبی نشوندم.  صورتم یآرایش مختصر و خوشگلی هم رو .تعویض لباس شدم

از اتاقم بیرون اومدم و در مسیر  خرگوشی هم به سرم زدم و بوسی برای خودم فرستادم.. یه تل بزرگ بستم
  :و باال بردم و گفتمر  رفتن به آشپزخونه، صدام

به گوش ! یالعآهای آهای اهل و  علی جون و ممد جون و حسین جون؟ آهای آهای...کسی خونه نیست؟_
اون دلبر بانمکم  اون زن بالی من کجاست؟ کجاست؟؟ حلیمه کجاست! آهای آهای ید، من اومدم.باش

 کجاست؟ کجاست؟ 

 : وارد آشپزخونه شدم و جیغ کشیدم

  !دلبر بانمکم؟ جایی عشقمعه این_

  :چلوندمش گفتمبه سمتش رفتم و محکم بغلش کردم. درحالی که حسابی می

  !قدر دلم برات تنگ شده بودهچ_

  :و از خودش جدا کرد و با اخم گفتر  به زور منننه جون 

 شما؟  ،ببخشید_

  :با ریتم براش خوندم

  !منم اون یار قدیمی...همون عشق صمیمی_

  .شناسمنمی ننه جون:_

  :و لرزون کردم و گفتمر  و به من کرد و روی صندلی نشست. صدامر  پشتش

  .و ببرر  نرو حالش؛ و شکستیر  دلم-

سر میز نشستم. جوری که پشتم به در ورودی  شدت ناراحت کردم و با کمر خمیده رو صندلیِ ه و بر  مهچهر 
  :جور نشستم که ننه جون پوف بلندی کشید و گفت آشپزخونه بود. مدتی رو همون

  !آشتی، باشه بابا_

  :از جا پریدم و ذوق زده گفتم

 واقعنی؟ _
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  :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

  !برای من گنگه یک سری چیزها هنوز_

  :گرفتم گفتماخم کردم و در حالی که لقمه می ،با یادآوری این چند روز

...از اون رستوران ِزپرتی و دردسرهاش، یا از اون رئیس گند اخالق و بیشعورش، یا اون االچی بگم و _
 سرآشپز احمقش؟ 

  :با حرص کره رو نون مالیدم و گفتم

دلقک آشپزخونه شده به جای ! ش داره از خودش میمون بازی درمیارههها همکشه، مثل بچهخجالتم نمی_
  !سرآشپز

  :و مشت کردم و جلوی دهنم گذاشتم. تند گفتمر  بدون توجه به ادا درآوردن های ننه جون، دستم

 ِ   !ریزه؟...آخه یکی بیاد بگه چُلمنگ، کی تو سوپ قارچ، عدس می_اِ اِ ا

  :م ریختم. با حرص بیشتری گفتمهقاشق رو پر از مربا کردم و رو لقم

 ...گههی میاد به من می، بعد همچین آدمی_

  :گفتم ،و شبیه نریمان کنمر  کردم صدامصاف نشستم و درحالی که سعی می

 اون ظرف ها چرا لک داره؟ چرا قابلمه کثیفه؟ چرا کاهوها تلخه؟ چرا لباست کجه؟..ریکا، مایع ظرفشویی._

  :دادمنفسی گرفتم و باز ادامه 

  ...خواد بگهم میهالبد چهار روز دیگ_

  :ای به خودم گرفتم و گفتملحن مسخره

 !چرا موهات آبیه؟، ریکا_

جویدمش که یهو تو دهنم گذاشتم. با حرص تند تند می ،که آماده کرده بودمرو ای و کج کردم و لقمهر  لبم
دادم. یه نفر با خنده از پشت سرم کون م درهم شد و آروم فکم رو تهمزه خیلی بدی رو حس کردم. چهر 

  :اومد و رو صندلی کنارم نشست. گفت

  د!گفتیمی دداشتی ،خب_

تکه نونی تو دهنش گذاشت و با نیشخند نریمان و قورت دادم. ر  مهبا درموندگی نگاهش کردم و به زور لقم
  :گفت

 ؟ طور بود بانوهچ مربای خاویار، با پنیر و سبزی و تخم مرغ عسلی._
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و جلوی دهنم گذاشتم. بدو به دستشویی رفتم و هرچی خورده بودم رو باال ر  بالفاصله حالم بد شد و دستم
کرد. با بدبختی از دستشویی  و بدتر میر  حالم ،م باشهههم تو معد که اون همه چیز با آوردم. تصور این

  :بیرون اومدم. دوباره به آشپزخونه برگشتم و عصبی گفتم

 کنی؟  کار میچیجا تو این_

لقمه گنده پر از محتویاتش رو تو دهنش چپوند و برام ابرویی باال انداخت. جلو رفتم و روی صندلی 
  :نشستم. با اخم نگاهش کردم و گفتم

  !کاهدون مال خودت نیست، کاه که مال خودته! خفه نشی_

  :خندید و با دهن پر گفت

 باز برعکس حرف زدی؟ _

  :چندشم شد و گفتم

 َ   !حالم بد شد ،ور  ه اَه...ببند اون_ا

  :چیزی نگفت و با خنده به خوردنش ادامه داد. نگاهی به اطراف کردم و گفتم

 ننه جون کجاست؟ _

  :و قورت داد و گفتر  شهلقم

  .رفت امامزاده_

 برای چی؟  ،این وقت صبح! وا_

  :ریلکس جواب داد

  !رفت برای تو دَخیل ببنده، شاید خدا شفات داد_

  .و شفا بدهر  تورو شفا بده، الزم نیست من_

  :کرد گفت هاش رو تمیز میدهنش رو اندازه غار باز کرد و درحالی که با انگشت الی دندون

 .اولویت با شامپانزه هاست_

  :غریدم

  !شامپانزه خودتی_
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از خودش  و رو دوربین سلفی گذاشت ور  و برداشت. اونر  و به لباسش مالید و گوشیشر  خونسرد انگشتش
  :و من یه عکس گرفت. با عصبانیت از جام بلند شدم و گفتم

  !ور  ی چی از من عکس گرفتی؟ بده من اونواسهی، ه_

  :و عقب کشید و گفتر  به سمتش خم شدم که دستش

  .نچ نچ...باید عکس این شامپانزه رو تو گوشیم یادگاری نگه دارم_

اشت ذکشید و نمیو عقب میر  م با خنده خودشه اونجیغ بلندی کشیدم و بیشتر به طرفش خم شدم. 
و با تمام ر  شم، نفس حرصی کشیدم و به اتاقم رفتم. درو ازش بگیرم. وقتی دیدم حریفش نمیر  گوشیش

به سمت آیینه رفتم و به صورتم نگاه کردم. با دیدن  .توانم بهم کوبیدم و کمی از عصبانیتم رو خالی کردم
  :به عقب رفتم. دوباره به آیینه خیره شدم و گفتمخودم هین بلندی کشیدم و 

  !حاال فهمیدم چرا بهم گفت شامپانزه_

خاطر آبی که به دست و صورتم زده بودم، تمام آرایشم خراب شده بود. با اون موها و لباس عروسکیم، ه ب
ای به ، که تقهو با شیر پاک کن تمیز کردمر  با حرص صورتم! خالصه یه دیو دختری شده بودم بیا و ببین

  :در خورد و پشت سرش صدای نحس نریمان بلند شد

 مایع ظرفشویی، سالمی؟ _

  .آره ،به کوری چشم تو_

  :خندید و گفت

  .کردم از عصبانیت رفتی خودکشی کردی رفک_

  !کنیمکنیم، یا پودر میو پودر میر  ما یا طرفمون ه.ئخودکشی مال بچه سوسوال !هه_

  !وتاش یکی بوداین که هرد_نریمان: 

 .اش فرق داشتهولی معنی_

  !دونستم فیلسوف هم شدیاوه، نمی نریمان:_

و باز کردم. نریمان با نیش باز نگاهم کرد و ر  در اتاقم؛ بعد و مرتب کردم و شالم رو سر کردمر  موهام
  :گفت

  !ی فیلسوفسالم شامپانزه_
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جایی که تو پررویی رو دست نداشت،  م از اونه نو ازش گرفتم و از جلوی در کنار رفتم. او ر  با اخم روم
به طرف گوشی خوشگلم رفتم و روشنش کردم. باید یه سر  و انداخت پایین و اومد تو اتاق.ر  عین گاو سرش
ها رو دیدم. حضور نریمان رو کنارم حس کردم، اما زدم. اول وارد اینستا شدم و استوریبه مجازی می

  :و کج کردم و گفتمر  کرد. لبمردن رفته بود تو صفحه گوشیم و نگاه میعکس العملی نشون ندادم. تا گ

 .بیا بگیرش! که تو از من کنجکاوتریمثل این-

و دراز کردم و ر  با ذوق گوشی رو ازم گرفت و شروع به فضولی کرد. هوفی کشیدم و رو زمین نشستم. پاهام
  :دادم و گفتم و تکونیم ر و به عقب بردم و بهش تکیه دادم. پاها دست هام

 نریمان؟ _

  :جوابی نداد که گفتم

 راجب سورنا چیه؟  تو نظرت_

  :با لبخند گشادی که رو لبش بود گفت

  طور مگه؟هچ_

  .جوری اوم هیچی، همین_

  .زنیجوری حرفی رو نمی نریمان:تو هیچ وقت همین_

رو دید، یه خرده دیگه با گوشیم تونستم اعتماد کنم؟ نریمان که سکوتم میش مردد بودم، بگم یا نگم؟ به
  :ور رفت و به سمتم اومد. با نیش باز گوشی رو به طرفم گرفت و گفت

  .بیا_

  .قابلت رو نداره، باشه پیشت_

  :خندید و با شیطنت گفت

  .کارم تموم شد، نه مرسی_

ق فاجعه رو متوجه و ازش گرفتم. وارد تلگرام و اینستام که شدم، تازه عمر  و ریز کردم و گوشیمر  هامچشم
و کنار گوشم آورد. آروم و با خنده ر  مثل خودم کنارم نشست و سرش؟ کار کرده بودشدم. خدای من، چی

  :لب زد

و بلد ر  ت داشت. خیلی سمج بود، ولی خب من کارمتکه خیلی دوساین آخریه مثل این! آخی طفلکی_
  !ش خیلی سخت باشه و نتونه تحمل کنهای براترسم غم از دست دادن همچین شامپانزه فقط می بودم.
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  :و قورت دادم که ادامه دادر  آب دهنم

یادت نره فالوم  و آنفالو و بالک کردم، به جز خودم که اخیراً فالوت کردم.ر  تمام فالورهای پسرت، راستی_
  !هاکنی

  :خشک شده به طرفش برگشتم و نگاهش کردم. لبخند گشادی زد و گفت

  .ولی تشکر الزم نیست ،میریاالن داری از ذوق می ...دونممی ،دونممی_

  :پلک راستم پرید و شمرده و آروم لب زدم

 کار...کردی؟ تو...االن...چی_

  :و غنچه کرد و متفکر گفتر  هاشلب

باحاله نه؟ االن دیگه  هرچی پسر تو اینستا و تلگرامت بودن پر پر شدن، جز خودم.؛ خالصه بخوام بگم_
  !شون خالص شدیهراحت بکشی، از دست همتونی نفس می

  :و روی هم فشار دادم و آروم غریدمر  امهدندون

 کارو کردی؟ برای چی این_

  :خیلی سریع و خونسرد جواب داد

 !چون دوست داشتم_

  :خیره نگاهش کردم و یهو فریاد کشیدم

  !ی جلبکتو غلط کردی پسره_

بهش حمله ور بشم، پا به فرار گذاشت. جیغ بلندی کشیدم و  کهنریمان ترسیده نگاهم کرد و قبل از این
  :دنبالش دویدم. با داد گفتم

  !اورانگوتانِ قوزمیت، وایسا ببینم_

  :و باال انداخت و نچی کرد. دوباره نفس عمیقی کشیدم و گفتمر  ابروهاش ؛برگشت

  !گم وایسادارم با زبون خوش بهت می_

  :با ترس نگاهم کرد و گفت

  !شی بهم حمله می کنیوایسم، هار میاگه _

  :جیغ کشیدم
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 مگه من سگم؟_

  :ای درآورد و متفکر گفتو به حالت بامزهر  هاشاد. چشمتور میز وایسپرید تو آشپزخونه و اون

_ ِ   !ای هستی که غذا گیرش نیومدهاالن بیشتر شبیه شامپانزه خوری.نه خدایی، به سگ ها نمی ،ما

  :با حرص گفتم روش وایسادم وه ب رو

  !نریمان_

  :خندید و گفت

  ؟جونم_

  :و روی هم فشار دادم و غریدمر  امهدندون

 !الل شو_

  .نریمان:چشم_

  :تری گفتم دیگه چسبوند و نگاهم کرد. با لحن مالیم و به همر  هاشلب

  .دم کاریت نداشته باشمور...قول میبیا این_

  :و کج کردم و گفتمر  . دهنمهای بسته چیزی گفت که متوجه نشدمبا لب

 ها؟_

  :و کرد که کالفه گفتمر  باز همون کار

  .گی، مثل آدم حرف بزنفهمم چی مینمی_

  :و چرخوند و گفتر  هاشچشم

  .خوای خرم کنیگی، میگم دروغ میبابا می_

  خب از اول بگو، چرا ادا و شکلک از خودت درمیاری؟_

  :چپ چپ نگاهم کرد و گفت

 نگفتی الل شو؟  مگه خودت_

  :و کج کردم و گفتمر  دهنم

 ِ  ...توهم حرف گوش کن و الل شدی؟ _ا



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  :با خنده گفت

  .یس یس_

  :و تو حدقه چرخوندم و با لحن زاری گفتمر  هامچشم

  .وربیا این_

  !نچ نریمان:_

  !گم بیا تا اون روی سگم باال نیومدهمی نچ و زهرمار._

ِ  نریمان:_ یادم باشه تو گینس ! شهای که تبدیل به سگ میاولین شامپانزه !جبشی؟ عم میه پس سگ ا
  .ثبت کنم

  :زمین کوبیدم و جیغ کشیدمروی و ر  پاهام

  !نریمان_

 آخ این صداست یا بلندگو که تو داری؟  نریمان:_

  :با اخم نگاهش کردم و گفتم

  ...ور که دیگـهات تموم شد، بیا ایناگه خنده_

  :فتبین حرفم پرید و گ

 و نخوری؟ ر  چه ضمانتی وجود داره که اگه بیام پیشت، من نریمان:_

  :و کج کردم و گفتمر  سرم

 خورم؟ مگه من سوسِک تو دستشویی رو می_

  :با اخم نگاهم کرد و گفت

  !شعوربی_

  !شعوری از خودتونهجناب، بی داختیار داری_

  .و بهش نشون بدمر  تا ننه جونت بیاد و عکست ،شینمجا می م همینه طور شد، منحاال که این نریمان:_

  :اسم ننه جون رو که شنیدم، بدنم یخ کرد. با ترس گفتم

 گی؟ جدی که نمی_

  :و ازم گرفت و گفتر  نگاهش
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 .اگه تو عمرم یک بار حرف جدی زدم، مطمئن باش همین االنه_

  :با التماس گفتم

  !خیال شوجون کرفس بی، نریمان_

  .نچ نریمان:_

  !جون موز_

  .نه نریمان:_

   !جون ریحون_

 .تا فردا صبح هم قسم بخوری، فایده ای نداره نریمان:_

  :چه ای کردم و با حرص گفتمو دندون قر 

  .خیال نشوی! بجهنم_

کردن ننه جون  هام نشست و با نازی که برای خرنگاهم به بشقاب کره رو میز افتاد. لبخند خبیثی رو لب
  :گفتم ،دمکر  استفاده می

  .خوام صبحونه بخورمشه اون کره رو بدی؟ گشنمه، میمی ،نریمان_

  :نگاهی به میز انداخت و گفت

  !کره که جلوت هست_

  :مظلوم گفتم

  .ولی کمه ،آره_

و به طرفم گرفتم. لبخند ملیحی زدم و ر اد و اونتای گفت و ظرف کره رو برداشت. کنارم وایس" باشه"جدی 
  :ی آب شده کردم. داد کشیدو پر از کرهر  فتم. تا به خودش بیاد، صورتشو ازش گر ر  ظرف

 احمق؟  یکار کردی دخترهچی_

  :خندیدم و گفتم

 !حقته، تا تو باشی با من کلکل نکنی_

-های مربا که از موهام میموهام خالی کرد. شوکه، به تیکهروی با حرص نگاهم کرد و یهو ظرف مربا رو 

  :نریمان زد زیر خنده و گفتنگاه کردم.  ،ریخت
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  !مربا با طعم شامپانزه_

ش بند اومد و هخند. به سرش کوبیدم . محکمبه خودم اومدم و این بار یه دونه تخم مرغ عسلی برداشتم
  :گفت و به سرش کشید و با حالت چندشیر  دستش مثل من شوکه شد.

  !اَی_

  :با پیروزی لبخند زدم و گفتم

 خوردی موز گندیده؟ _

کشید. بلند خندیدم و به طرف کرد و نفس میعین گاوی که پرچم قرمز جلوش گذاشته باشن، نگاهم می
و قورت دادم و ر  ی پر از خشم ننه جون مواجه شدم. آب دهنمورودی آشپزخونه نگاه کردم که با چهره

  :گفتم

  !ننه جون من نیست ،بینم و این خانمبهم بگو که دارم اشتباه می ،نریمان_

 :صدای ضعیف و لرزون از ترسش به گوشم رسید

  د.منزل خودتونه، قدم روی چشممون گذاشتی .دسالم مادر جون، خوش اومدی_

  :بعد نزدیکم شد و آروم دم گوشم گفت

  !کشهبه من گفت که تا ظهر کارش طول می_

  :با لحن مثل خودش غریدم

  .هئتقصیر تو  ،کشمتو فقط خفه شو که هرچی می_

  :گفتمظلوم 

 به من چه آخه؟ _

های دستش رو ش کردم و به طرف ننه جون رفتم. لبخند ملیحی زدم و کیسههغلیظی حوال " یساکت شو"
  :ازش گرفتم. از جلوش کنار رفتم و گفتم

 خسته نباشی ننه جونم...چرا نگفتی باهم بریم؟ _

  :ر شد و فریاد کشیدنگاهی به من و یه نگاه به نریمان انداخت. یه دفعه مثل باروت منفج

 جا چه خبره؟ این_

 م از ترس پریده بود رو میز و دست هاشه و عقب کشیدم. نریمانر  قلبم گذاشتم و خودم یرورو دستم 
  :و باال گرفته بود. نگاهی به من کرد و گفتر 
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  !سهش زیر سر این شامپانز هبه جون بابام من نبودم، هم_

  :شتم و به طرفش رفتم. دست به کمر گفتمهای خرید رو زمین گذابا حرص کیسه

و ر  و گرفت و منر  کی بود که اول شروع کرد؟ کی بود که از من عکس گرفت؟ کی بود که گوشیم _اِ؟
  ...بدبخت دو عالم کرد؟ کی بو

  :ساکت شدم و به طرفش برگشتم. گفت ،با داد ننه جون

 س یا میدون جنگ؟ هجا آشپزخوناین! بسه_

شدت روی تمیزی حساس بود. نگاهی به کف آشپزخونه انداختم که پر ه اومد که ننه جون بیادم  ،اوخ اوخ
و صدادار قورت ر  آب دهنم !هم ریخته بوده روی میزم به طور وحشتناکی ب بود از کره و مربا و تخم مرغ.

  :دادم و به نریمان اشاره کردم تا از روی میز پایین بیاد. به طرف ننه جون برگشتم و گفتم

  !با اجازه کنم.رو تمیز می جاگردم اینعشقم من برم حموم، برمی-

  .بهش فرصت حرف زدن ندادم و مثل جت از دستش فرار کردم

******  

  :و بستم و رو بهش گفتمر  تند تند دکمه هام

 رم، کاری نداری؟ ننه من دارم می_

  :با شرمندگی گفتم ش رو بوسیدم.شدهجوابم رو نداد که به طرفش رفتم و پوست چروک 

  .دم دیگه تکرار نشهقول می، ببخشید عزیزم_

  :نگاهم کرد و گفت

  .برو دیرت نشه ،باشه_

و پوشیدم و از خونه بیرون اومدم. قدم ر  و بوسیدم و ازش خداحافظی کردم. کتونی های سبزمر  شهباز گون
 بم شنیدم. جیغی کشیدم و به جلو پرتارفتم که یهو صدای بوق بلندی رو از کنار زنون کنار خیابون راه می

شدم. کمی که حالم جا اومد، حرصی به عقب برگشتم. نگاهم به ماشین مدل باالی پشت سرم خورد. سوتی 
  :کشیدم و با خودم گفتم

  !جوری داشتیمنمردیم و یه بار مزاحم این_

  :و پایین داد و گفتر  شبه کنار ماشین رفتم، که راننده شیشه

  .شامپانزهبرسونمت _
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 ِ   :با حرص گفتمس! هه نپختئاین که همین خرمالو  ا

 تو مگه نرفته بودی؟ _

  :موهاش گذاشت و گفت یرو رو عینکشنریمان 

م بودی، ه که دیروز بیمارستاننه این؛ چرا عزیزم، ولی دیدم نامردیه شامپانزه خانم تا رستوران پیاده بیاد_
  .واسه همون

  :تمچه ای کردم و گفو دندون قر 

 کنی؟ کار میجا چیاصال مگه تو موهات و صورتت کثیف نبود؟ پس با این تیپ و قیافه این_

ِ  .تسه برعکس تو، مادربزرگت یه فرشت نریمان:_ و تمیز کنم، ر  توی اتاقش خودم به من گفت برم حموم
  !تربیتش عذرخواهی کردای شیک رو بهم داد و ازم بابت نوه ی بیه بعدم این لباس

  :دهن باز گفتمبا 

  !تونمکه لباس پسرونه به این شیکی رو از کجا آورده رو نمیخیال بشم، اینو بیر  شههم ،خدایا_

  :خندید و گفت

  .کنه.بیا سوار شو که کلی دیر کردیمحاال زیاد بهش فکر نکن، مغزت هنگ می_

  :و توهم کشیدم و گفتمر  هاماخم

  !بی شخصیت و بی ادب بشمبینم سوار ماشین یک فرد دلیلی نمی_

 م بلدی؟ ه از این حرفا! نه بابا نریمان:_

محلش ندادم و به راهم . پشت چشمی نازک کردم و به طرف خیابون رفتم. پشت سرم اومد و برام بوق زد
َ ر  طور کل زندگیمهیادم نرفته چ !ی خرادامه دادم. پسره َ و به باد داد. حاال بیام سوار ل ! عمرا ؟نتش بشمک

زد. یهو صدایی رو شنیدم که رسیدم و اون هم چنان دنبالم میومد و بوق میدیگه داشتم به سر کوچه می
  :گفت

اونم مدل  ،ایشون پورشه .شنبا کله سوارش می ،زنهمردم نیسان واسشون بوق می! خدا بده شانس_
  !به حق چیزای ندیده و نشنیده کنه.زنه، ناز مییپانامراش داره براش بوق م

  :ادم و عصبی رو بهش گفتمتوایس

کردی، االن راننده هلیکوپتر و میر  دخترجون، اگر توهم به جای فضولی تو کار مردم همون چرخ سواریت-
  !بودی
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و ر  مو دختره با تعجب نگاهم کرد و چیزی نگفت. نریمان با خنده از ماشین پیاده شد و به طرفم اومد. باز 
  :خنده گفتکرد نگرفت و درحالی که سعی می

  .تو حرص نخور، برای بچه خوب نیست بیا بریم عزیزم._

م پشت فرمون نشست و باز ژست مخصوص به ه بدون اراده دنبالش رفتم و سوار ماشینش شدم. اون
  :و گرفت. یهو مغزم بوق زد و عصبی گفتمر  خودش

 کنم؟ کار میمن تو ماشین تو چی_

  :خندید و دنده رو عوض کرد. جیغ زدم

  !با توام خرمالوی نارس_

  :گفت ،کردو روشن میر  جور که ضبطش همون

  .ریم دیگه حاالداریم می! خیالریتا بی_

الخره روی یه آهنگ توقف کرد و صدای اپوف بلندی کشیدم و چیزی نگفتم. بعد از کلی باال و پایین کردن، ب
  :و گفتم و کج کردمر  دهنم. با شنیدن متن آهنگ، خواننده تو ماشین پیچید

  !و گوش کردی، سرخوش شدی دیگهر  همین مزخرفات_

  :و کشید. گفتر  بلند خندید و لپم

 ارم که از نظر شما خوب باشه؟ ذخب چی ب! موش بخورتت_

  :پوکر فیس گفتم

  !کنه...من آهنگای تالک دون رو دوست دارمفرقی نمی_

  .ارمذو االن میر  نریمان:خب پس یه دونه توپش-

و به اون ر  و ببندم و گوشمر  هامم و به بیرون چشم دوختم. صدای آهنگ باعث شد چشمچیزی نگفت
  :بسپرم

*** 

 یه حس عجیبی دارم به تو 

 ریزه دونم چرا اسم تو میاد دلم مینمی

 هایی که کردی تو تمام بدی
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 میره ش میهاگه یه بار فقط بگی عشق من هم

 ای بعد تو هنگاه سرد تو حرف

 خ تو نه باورم نشد خداحافظی تل

 ت دارم تو قلبمه جای تو تگفتم دوس

 فقط پیشم بمون چرا باورت نشد 

 باورت نشد که این رابطه شد یه خاتمه 

  ...واسه عاشق من

 رمو باورت بشه که دیگه من می

  ...خدافظ عشق من

 یه حس عجیبی دارم به تو 

  موخونهنوزم به عشق تو می

  ...همیشه تنهام

 کنه خیالت ولم نمیتو نیستی 

 خوره هم نمیه چرا حالم از تو ب

  ...دلیل دردام

 و بستی روم گفتی تمومه هرچی بود ر  اتهمچش

 و زدی رفتی زود نه باورم نشد  اتهحرف

 رفتی دور دیدم هی میرو بستی روم می اهدر 

 هرکاری کردم پشیمون بشه آخرم نشد 

***   

  :لبخندی زدم و گفتم

  .قشنگ بود_

  .منم دوسش داشتم...انگار رسیدیم، بپر پایین ،اوهوم نریمان:_
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  :پوکر نگاهش کردم و گفتم

  !سفم براتأمت ...وقت تواون گفتم بپر پایین.وقت به مسافرم نمیم داشتم، هیچه من اگه وانت_

سوار  و پارک کرد و دنبالم اومد. باهمر  سف تکون دادم و پیاده شدم. با خنده ماشینأسری از روی ت
 آسانسور شدیم و از پارکینگ به طبقه اول رفتیم. شونه به شونه هم به طرف ورودی رستوران رفتیم، که چند

  :نگرانی به طرفمون اومد و گفت یکیشون بان. رو دید تا از خدمه سالن ما

  .سالم آقای صالحی، سالم خانم تهرانی، روزتون بخیر_

  :و دادیم. نریمان نگاهی به اطراف انداخت و گفتر  هردو لبخند زدیم و با خوشرویی جوابش

 ؟ درسی قدر به رستوران میاین دجا چه خبره؟ چرا داریاین_

 تهرانیاما چون شما و خانم ؛ مگه خبر ندارید؟ دیشب آقا مهمون ویژه داشتن، کلی هم تدارک دیده بودن_
آقای صالحی؟ آقا  دچرا نیومدی ،راستی د.هم خورده بو ه آشپزخونه بهم ریخته بود و روند رستوران ب د،نبودی

  ان!خیلی از دستتون شاکی

  :های سورنا، مشتی به پیشونیم زدم و گفتمبا یادآوری حرف

  !کنهخاک به سرم شد، حتما اخراجم می_

  :اخم کرد و گفتنریمان 

  .تونید به کارتون برسیدممنون از اطالع رسانیتون، می_

  :نریمان نگاه کردم و گفتم ای گفت و رفت. بهبا اجازه

 !بهتره برگردیم تا ندیدتمون_

  :با همون اخمش گفت

  .بیا بریم تو آشپزخونه! برای چی؟ ما که کار اشتباهی نکردیم_

جا بود. آشپزخونه خلوت بود و فقط نیره خانم اون ،ای باال انداختم و دنبالش رفتم. برخالف همیشهشونه
  :گفت نریمان نگاهی به اطراف کرد و

 نیره خانم؟ _

  :رو دید. لبخند همیشگیش رو زد و گفت و باال آورد و مار  سرشنیره خانم 

  .سالم پسرم_

  :به من نگاه کرد که سریع گفتم
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  !سالم عشق من_

  :خندید و گفت

  !سالم به روی ماهت گل دختر_

  گفتن؟ چرا کسی نیومده؟جا چه خبره؟ خدمه چی میاین ،نیره خانم نریمان:_

 مگه خبر نداشتی مادر؟  نیره:_

  از چی؟ نریمان:_

  ...که دیشب مهمون ویژه داشتیماین نیره:_

  :کمی فکر کرد و گفتنریمان 

 شده؟ حاال مگه چی ولی یه اتفاقی افتاد، پاک فراموش کردم. !چرا ،آها_

مهمون  ت داشته باشه.ا نظار هم نبود به کار ه خب دیگه، تو نبودی بچه ها هول کرده بودن و کسی نیره:_
آقا خیلی عصبانی بود، گفت فردا حتما به  آقام از غذا خوشش نیومد و خالصه آقا کلی جلوشون خراب شد.

  .رسهحساب شما دوتا می

  :و قورت دادم و گفتمر  آب دهنم

 !الفاتحه_

 ها نیومدن؟ حاال چرا بچه نریمان:_

  !دونم واالنمی نیره:_

  :ن گفتپوفی کشید و به منریمان 

  .و عوض کن که کلی کار داریمر  برو لباست ،ریتا_

  ...اما آخه_

  !برو دیگه نریمان:_

  .نگاهی به نیره کردم و بدون حرف به اتاق رختکن رفتم

******  

  .جابیا این ،ریتا نریمان:_
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ا وارد یهو سورن ،کار کنمای گفتم و به سمتش رفتم. روی میز خم شد و خواست بهم بگه که چیباشه
نریمان خیلی خونسرد ولی آشپزخونه شد. اینقدر عصبانی بود که من به شخصه جا خوردم و به عقب رفتم. 

  :راست ایستاد و گفت

 آقای رحمانی؟  دکاری داشتی_

 :عین هیوالها به نریمان نگاه کرد و غریدسورنا 

  !م هستم خانم تهرانیه با شما...زود بیا دفتر من_

  :ان پناه گرفتم و چیزی نگفتم. نریمان نیم نگاهی به من کرد و گفتبی اراده پشت نریم

  ...توو من نمی تسهدونید االن ساعت کاری آشپزخونآقای رحمانی مگه نمی_

  :بین حرفش پرید و عصبی گفتسورنا 

  !دفتر من آقای صالحی دطور دیشب ساعت کاری رستوران نبود، االن ساعت کاریه؟ زود بیایهچ_

ای کشیدم و و خم کردم تا خیالم راحت بشه که رفت. نفس آسودهر  و گفت و با اقتدار رفت. سرمر  این
  :گفتم

 !گفتم االنه که بخورتمون ا.هبخیر گذشت_

  :نریمان با دیدن حالتم خندید و گفت

  !از چیزی بترسن هم هاکردم شامپانزهفکر نمی_

  :ی حسابی بهش رفتم و گفتمچشم غره

  !شعور باشنقدر بیا اینهکردم میموننمیم فکر ه من_

  :تک خنده جالبی کرد و گفت

  .بیا بریم_

  :و به درب آشپزخونه انداختم و گفتمر  به دنبال حرفش از آشپزخونه بیرون رفت. نگاهم

  !هاشهم یه چیزیش میه این_

  :گفت و مانعم شد که، ای باال انداختم و به دنبالش رفتم. خواستم همراهش وارد اتاق بشمشونه

  .بهتره تنها برم_

 پس مرض داشتی گفتی منم بیام؟ _
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  .تو بیا ،اگه قانع نشد ،کنممینریمان:اول من صحبت _

  .باشه_

جایی که تو فضولی رقیب نداشتم، مثل مارمولک به در چسبیدم و به لبخندی زد و وارد اتاق شد. از اون
  :اشون گوش کردمهحرف

م بدون حرف اخراجت کنم، اما دیدم بهتره ببینم چه جوابی برای ماست مالی کردن رفتار خواستمینا: سور _
 دیشبت داری؟ 

  .بیمارستان بودم نریمان:_

  !تو که مشکلی نداری سورنا:_

 حالش بد بود، منم بردمش بیمارستان. خوره زمین.ها میدیروز ریتا وقتی از پیش تو میاد، تو پله نریمان:_
  !وردمش ممکن بود فلج بشهآخرده دیرتر میه ت اگر یگفدکتره می

 و باور کنم؟ ر  توقع داری حرفت سورنا:_

 !دهام میهزخم روی دست و پیشونیش، گواه از صحت حرف نریمان:_

 بعدش چرا نیومدی؟ مگه خودش ننه بابا نداشت که تو پرستارش شدی؟  قبول. ،باشه سورنا:_

 ره، توقع داشتی به اون پیرزن بگم و درجا سکته کنه؟ یه مادربزرگ بیشتر ندا نریمان:_

  :صدای هوف گفتن بلند سورنا اومد. بعدش گفت

قدر وجه رستورانم لکه دار و خراب هال رفت؟ چؤقدر آبرو و اعتبار من زیر سهدونی دیشب چمی سورنا:_
  ...شد؟ اونم برای چی؟ سر یه دختر دست پا چلفتی و

  :رو باز کردم و گفتمر و کامل کنه، در  شهکه جملقبل از این

  !دست پا چلفتی جد و آبادته_

  :نریمان اخم کرد و گفت

 مگه من نگفتم بیرون باش؟ _

های بارید. از الی دندونی بهش گفتم و با اخم به سورنا نگاه کردم. خشم از سر و روش می" ابرو بابا"
  :ش غریدچفت شده

 کنی؟ می ل زبونی همگند زدی به آبرو و اعتبارم، بلب_
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! جوری شد، دلم خنک شد دونی چیه؟ خوب شد که اینیا جون من؟ اصال می ،ترهآبرو و اعتبار تو مهم_
  !م نداشته باشیه وقتی یک ذره شعور و ادب نداری، همون بهتر که آبرو و اعتبار

  :د زدوردم. دااکمی ترسیدم اما به روی خودم نی ؛میز کوبید یو مشت کرد و رور  دستش

  !اخراجی ،برو بیرون_

  :پوزخندی زدم و گفتم

  !موندمنمی ،شعوری مثل تو دارهگفتی، من دیگه تو رستورانی که صاحب بیهم نمی تو_

  .هم کوبیدمه و محکم بر  بدون توجه به ریتا گفتن های نریمان، از اتاق بیرون اومدم و در

******  

ای که کنار مادرش داشت به پسر بچهم. و جیب مانتوم فرو کردو تر  نشستم و دستم کروی نیمکت توی پار 
اگر پدر و مادر  ؛کمی بعد پدرش هم اومد و باهم رفتن. بی اراده بغض کردم خیره شدم. ،خورد بستنی می

؛ گوشیم لرزید شنیدم.قدر تحقیر و توهین نمیروز این شدم و هرمنم زنده بودن، مجبور به کار کردن نمی
 :بیرون کشیدم و به اسمش نگاه کردم. "باغ وحش شیطون" آهی کشیدم و جواب دادماز تو جیبم 

  ؟بله_

  :صدای عصبیش به گوشم رسید

 ی کله خراب؟ این چه کاری بود کردی دختره_

  !زدم، دنبال بهونه بود اخراجم کنهم حرفی نمیه حوصله نصیحت ندارم...من_

 یی؟ حاال کجا! ریتا، ریتا، از دست تو نریمان:_

  .اومدم یه پارکی_

  .آدرس بده بیام نریمان:_

  .رم خونهخواد، دیگه دارم مینمی_

  .باید باهات حرف بزنم نریمان:_

_ ً   .االن اصال حوصله ندارم ،باشه برای بعدا

 شده؟ چرا ناراحتی؟ چی نریمان:_

  :به سنگ جلوی پام ضربه زدم و گفتم
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  .مهفقط یکم بی حوصل ،چیزی نیست_

  !گهو نمیر  اما صدات این یمان:نر_

  :هام کشیدم و گفتمزبونی رو لب

  .خیال نریمانبی_

   !م ممنوعه هزود آدرس بده...حرف اضاف نریمان:_

 دستم ؛کردمو دادم. با گفتن "زود میام" مکالمه رو تموم کرد. احساس ضعف میر  هوفی کشیدم و آدرس
شیدم و تو خودم مچاله شدم. ده دقیقه بعد نریمان رسید و آهی ک! و تو کیفم کردم که دریغ از یه سکهر 

  :بدو به سمتم اومد. کنارم نشست و گفت

 خوبی؟ _

  :پوزخندی زدم و گفتم

  !ماعالی ،آره_

  :غمگین نگاهم کرد و گفت

  !نبینم شامپانزه خانم من ناراحته_

  :و گفتشد خیره  بهملبخند کوچیکی زدم و چیزی نگفتم. 

  .خونه حداقلپاشو ببرمت _

ای گفتم و همراهش رفتم. داخل ماشینش که نشستم، بوی خوبی رو استشمام کردم. تا خواستم حرف باشه
صدای قار و قور شکمم بلند شد. خجالت زده لب گزیدم و خدا خدا کردم نریمان نشنیده باشه. باز  ،بزنم

  :صدای قار و قور بلند شد که نریمان بلند خندید و گفت

 و پر کنیم؟ ر  امونهه اول بریم این خندقنظرت چی_

و به حرکت درآورد و جلوی اولین رستوران سر راهمون ر  و تایید کردم. ماشینر  م خندیدم و حرفشه من
توقف کرد. باهم از ماشین پیاده شدیم و وارد رستوران شدیم. جای ساده و معمولی بود. روی یک میز 

  :انداخت و گفتدونفره نشستیم. نریمان نگاهی به اطراف 

  .ا حالیش نیستهولی خب گشنگی که این !عجب جای مزخرفی_

 و ول کردی؟ ر  سورنا باز عصبانی نشه که کارت، راستی نریمان_

  :شروع کرد به سوت زدن و گفت
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  .امروز رو مرخصی گرفتم_

  :خدمت رستوران به طرفمون اومد و گفت پیش

 ؟ د...چی میل داریدخوش اومدی_

  :گرفتم و بعد از نگاه کلی گفتم منو رو ازش

  .جوجه کباب لطفا_

 شما چی جناب؟ _

  .من کوبیده با مخلفات نریمان:_

 ؟ دچیز دیگه ای الزم نداری_

  .تونید بریدمی ،خیر_

  :و جلو کشید و گفتر  نریمان خودش ،خدمت بعد از رفتن پیش

 تصمیمت برای آینده چیه؟ _

  :آهی کشیدم و گفتم

  !دونمنمی_

 کنی؟ مشکل مالی؟ کار میی چیاصالً تو واسه ،ببینم نریمان:_

  :و به تابلوی روی دیوار دوختم و گفتمر  نگاهم

 ه.به خاطر وصیت پدرم؛ فقط اون نیست ،نه_

  :متعجب گفت

 یعنی پدرت وصیت کرده کار کنی؟ _

  :خندیدم و گفتم

  .جوری نهنه، اون_

 پس چی؟  نریمان:_

  :م و گفتمزبونی رو لب هام کشید

  !شاید یک روزی بهت گفتم_
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  .میرمدارم از فضولی می !بگو ،لوس نشو دیگه نریمان:_

  :و آوردن. قاشق رو برداشتم و گفتمر  تک خنده ای کردم که همون موقع غذاهامون

  !اول غذا_

مشامم که بوی نامطبوعی به  ،و آویزون کرد و چیزی نگفت. لبخندی زدم و خواستم غذا بخورمر  هاشلب
  :خورد. سریع گفتم

  ...وایسا ،وایسا_

  :بست و گفت ،و که برای خوردن غذا باز کرده بودر  دهنش

 چرا؟ _

م با تعجب به ه نریمان. و باال آوردم. جلوی بینیم گرفتم و بو کردمر  و تو کبابش فرو کردم و اونر  چنگال
  : کرد. با لحن چندشی گفتمکارهام نگاه می

 و بخوری؟ ر  خواستی اینواقعاً می ،تو به عنوان یه سرآشپز! دههم میاَه اَه چه بویی _

  :بهت زده گفت

  !خب آره_

  :و تو بشقابش پرت کردم و گفتمر  کباب

  !ر نیستم همچین آشغالی رو بخورمضمن که بمیرمم حا_

  :یه تیکه ازش خورد و گفت

  .فقط یکم خوش نمکه !اینکه چیزیش نیست_

  :گفتمچپ چپ نگاهش کردم و 

گه خوب طرز به سیخ کشیدنش هم میت؛ سهزنه گوشت موندآقای سرآشپز، اون بوی گندش داره داد می_
پیازهاشم که نگم،  .تسهبینی؟ گوشت خام و نپختم اون قرمزی الی کباب رو نمیه بعدش ورز داده نشده.

  !کرد بهتر بود اصال رنده نمی

  :های درشت شده گفتبا چشم

 دونی؟ اطالعات راجب کباب خوب رو از کجا میتو این همه -

  :تو دلم پوزخندی زدم و گفتم
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  .کجای کاری آقا؟ من نه تنها کباب، بلکه هر غذایی که بگی راجبش اطالعات کامل دارم_

  :از روی میز بلند شدم و گفتم

  .پاشو بریم_

 کجا؟  نریمان:_

 خورم؟ توقع نداری که بشینم از این غذای مزخرف ب! قبرستون_

  !هم بد نیست اه بابا سخت نگیر، اونقدر نریمان:_

حتی  ،شه به عنوان یک کمک آشپزشأنم می کشی؟ سرآشپزی مثالً؟ من که کسرتو واقعاً خجالت نمی_
  ن.که حساب کنی بیا بیرو رم تو ماشین، بدون اینمن می! که بخورمنگاهش کنم، چه برسه به این

 د بدم؟ و که بایر  پولش !نریمان:وا_

 .من رفتم، زود بیا! حیف ریالی که خرج این غذا بکنی_

  .لت جواب دادن بهش ندادم و از رستوران بیرون اومدمهم

******  

 جا کجاست باز منو آوردی؟ این_

  :ای بهم رفت و گفتچشم غره

  .اشتی بخورم، حداقل بزار دوتا ساندویچ بگیرم بخوریمذجا رو که نکباب اون_

  :رفی بزنم که نالیدخواستم ح

  !خدا خیلی گشنمهه ب_

که برای این. م از ماشین پیاده شد و به سمت فست فودی رفته پوفی کشیدم و چیزی نگفتم. اون
 !و باز کردم و شروع به فضولی کردم. از شانس گندم هیچ چیز جالبی نبودر  م سر نره، داشبردشهحوصل

م نداشتم. یهو چشمم به یه عکس افتاد. با ه آهنگ و بستم. حوصلهر  همش خرت و پرت...عصبی درش
-کنجکاوی برش داشتم. این که همین باغ وحش خودمونه، این خانمه هم حتما مادرشه، این پسره...عه چی

  :و باال آوردم که با خشم غریدر  شد یهو؟ عکس کو؟ سرم

 به چه حقی بهش دست زدی؟ _

  :جا خوردم و با تته پته گفتم

  ...رفت، خواسـم داشت سر میهخب حوصل ...خب_
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  !خود کردیبی نریمان:_

  :و تو بغلم پرت کرد و گفتر  ساندویچ

  !کوفت کن_

  :و تو صورتش پرت کردم و گفتمر  ساندویچ! خیلی بهم برخورد، خیلی

  !شعورخودت کوفت کن بی_

لند کردم. کمی گنگ نگاهم ها بو برای ماشینر  م از ماشین پیاده شدم. تند تند قدم برداشتم و دستمه بعد
کرد و بعد با عصبانیت از ماشین پیاده شد. همون لحظه یه تاکسی جلوی پام ترمز زد. سریع سوار شدم و 

  :گفتم

   !برو آقا، فقط برو_

و صدا زد. ر  و دیدم که به شیشه کوبید و اسممر  و گرفت. لحظه آخر نریمانر  م بدون حرفی گازشه اون
  .و به پنجره تکیه دادمر  و بیرون دادم و سرمر  م، نفسموقتی کامل ازش دور شدی

 کجا برم خانم؟ _

 قیصریه _

  .صرفه برامدوره خانم، نمی_

  .دمو میر  پولش_

چندتا دیگه مسافر هم سوار کرد.  ،چیزی نگفت. پوزخندی زدم و به خیابون ها نگاه کردم. تا وقتی برسیم
مونده بود رو بهش دادم. با غرغر قبول کرد و رفت. قدم زنون مون گفتم نگه داره. ته کیفم هرچی هسر کوچ

موقع  و با کلید باز کردم. برعکس همیشه که خونه پر سروصدا بود، اونر  در ،تا خونه رفتم و بدون زنگ زدن
  :و درآوردم. داد زدمر  تو سکوت غرق شده بود. کنجکاو رفتم تو و کفش هام

  !بودنت اومدهکجایی؟ بیا که دلیل زنده  م،ننه جون_

  :جوابی ازش نشنیدم. آهسته جلو رفتم و باز گفتم

 دی؟ عشقم جواب نمی_

  :ای باال انداختم و گفتمشونه! اما اون که رفته مکه ؛حتماً باز رفته خونه صفیه خانم؛ بازم سکوت

  !قرار گذاشته، رفته ببینتش شاجتماعی هایدونم، شاید با یکی از این دوستمیه چ_
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 ،ای که دیدهام با صحنهو به سمتش چرخوندم. چشمر  و پرت کردم که صدای بدی ایجاد کرد. نگاهمر  کیفم
هم ریخته بود؟ میز چرا برعکس بود؟ بدو رفتم تو ه گشاد شد. خونه چرا این شکلی بود؟ چرا وسایل ب

درش باز بود.  ؛لرزون به سمت اتاقم رفتم !وحشت کرده بودم جا هم اوضاع جالبی نداشت.اون ؛آشپزخونه
جا چه خبر بود؟ زلزله شده؟ پس چرا من متوجه نشدم؟ اَه همون دم در خشکم زد. این که آروم داخل رفتم

ریزه بیرون؟ عقب گرد کردم و خواستم به زلزله کجا بود؟ زلزله کشوها رو می ؟گیچرا چرت و پرت می ،ریتا
هام گذاشتم و مدام گوش یو رور  هامم. دستاتاق ننه جون برم که با چیزی که دیدم، جیغ بلندی کشید

  .قدر جیغ کشیدم تا از حال رفتمبه عقب رفتم و به دیوار تکیه دادم. این. کشیدمهای هیستریک میجیغ

******  

 «نریمان»

   

لف بچه مجبور به چه اخاطر یه هوف، ببین بپشون نگاه کردم. هماشین رو خاموش کردم و به در خون
 یو رور  شون رفتم و دستمهاز ماشین پیاده شدم و کالفه قدم زدم. با تردید به طرف خون! مشکارهایی می

باز به طرف ماشین رفتم  خیال بابا، ارزش نداره.و عقب کشیدم. بیر  زنگ گذاشتم، اما فشار ندادم. دستم
ت! تاسخوب که دقت کردم، دیدم صدای جیغ ری !که یهو صدای جیغ شنیدم. پشت سرش باز صدای جیغ

که دونم و میر  پریدم. فقط این شونهو از روی دیوار باال کشیدم و تو حیاط خونر  جوری خودمهدونم چنمی
  :و داخل خونه انداختم و گفتمر  به سرعت خودم

 ریتا؟ ریتا کجایی؟ چرا جیغ کشیدی؟ _

بی جون کنار  و بهش رسوندم، که دیدمر  صداش از سمت اتاقش میومد. یهو صداش قطع شد. نگران خودم
بغلش کردم و تکونش دادم. مدام تو سرو  .دیوار روی زمین افتاده. یا خدایی گفتم و به سمتش رفتم

با دیدن چیزی که . و برگردوندر  م نشست و منهزدم. یهو دستی رو شونکوبیدم و صداش میصورتش می
  :هاش گذاشت و گفتگوش یو رور  پشت سرم بود، داد بلندی کشیدم که دستش

 !ننه جون:کر شدم بچه_

  :نفس زنون گفتم

- ِ  ؟ د...مادر...شماییا

  !ننه جون:پ ن پ جنیفر لوپزه_

  :گفتمه خندبا 

 ؟ دچرا خودتون رو این شکلی کردی_
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  :صورتش کشید و گفت یو رور  دستش

  ه.شنیدم برای شادابی پوست خوب ماسک جدیدمه._

  د!از دست شما، من رو که زهر ترک کردی_

  :س نگاهم کرد و گفتپوکر فی

  کشیدی؟ جیغ دخترها خاطر همون عینه ب_

  :با یادآوری جیغ های ریتا، باز به طرفش برگشتم و گفتم

  شده! هوشبی ریتا ،مادر_

  گفت: حرص با و نشست کنارم

  !حلیمه، صدبار_

  گفت: و کشید صورتش رویو ر  و کنار زد و ریتا رو تو بغلش گرفت. دستشر  خندیدم که من

  .و باز کن ببینمر  های وزغیتریکا مادر، چشم_

  .شهبیدار نمی ،فایده نداره_

 .وشش میارمه االن خودم به ننه جون:_

و ر  و گرفتم و ننه جون دستشر  هاشو گرفت و بلندش کرد. به من اشاره کرد تا بگیرمش. شونهر  هاششونه
هم شد و اوف آرومی گفتم. ریتا از جاش پرید و هنگ  م درهباال آورد و یه کشیده محکم به صورتش زد. چهر 

 و تو بغلشر  صورتش گذاشت. کمی خیره به ننه جون نگاه کرد و یهو زد زیر گریه. خودش یو رور  دستش
  :پرت کرد و گفت

  !کرده مُردیاسالمی؟ طوریت نشده؟ الهی فدات بشم، فکر کردم خدای ن ،دردت به جونم_

  :کرد و گفت و از خودش جدار  اونننه جون 

  !دونم از خداته من نباشمخواد برای من فیلم بازی کنی.من که میخوبه خوبه، نمی_

  :دلخور نگاهش کرد و گفتریتا 

  !و درمیاری، ولی تهش عشق مهربون خودمیر  ها حرصماین چه حرفیه ننه جون؟ درسته گاهی وقت_

  :پیشونیش گذاشت و گفت یو رور  دستشننه جون 

  .و ضدعفونی کنمر  کردم...حاال برو برام بتادین و پنبه بیار زخمم باشه باور_
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 جوریه؟ زلزله اومده؟  شده؟ راستی ننه، خونه چرا اینپیشونیت چی !الهی بمیرم ریتا:_

  .تو برو بیار تا بهت بگم ننه جون:_

  :و دید. هینی کشید و گفتر  به عقب برگشت که منریتا 

 کنی؟ کار میجا چیتو این_

  :ندیدم و گفتمخ

  !جنم، اومدم تو رو بخورم_

  :و کج کرد و گفتر  دهنش

  !مزهبی_

  :بعد یهو اخم کرد و گفت

 !شو برو بیرون مون؟ بلندهبا چه رویی بلند شدی اومدی خون_

 پری؟ خودی به این بدبخت میگی ورپریده؟ چرا داری بیننه جون:چی می_

  :و با عصبانیت گفت رو کرد سمتشریتا 

  !هاننه برای یک بارم که شده از من طرفداری کن، نه غریبه_

  :و باال آوردم و گفتمر  ننه جون خواست چیزی بگه که دستم

  .ارید من حرف بزنمذببخشید مادر، ب_

  :به ریتا نگاه کردم و گفتم

 !دونم طرز صحبت کردن و رفتارم اشتباه بود، ولی قبول کن کار توهم درست نبودمی_

  :کمر گفتدست به 

  !جوری با من حرف بزنی من قبول دارم که کارم اشتباه بود، اما تو حق نداشتی اون_

  :ش نگاه کردم و بی اراده گفتمهبه صورت سرخ شد

  .ببخشید_

  :دست به سینه گفت

  !کمه...بیشتر_
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  :خندیدم و گفتم

  ...شامـ ،پررو نشو دیگه_

های ریز شده و تکون دادم. ننه جون با چشمر  خندیدم و سرم و گاز گرفت و به ننه جون اشاره کرد.ر  لبش
  :و خوردم و به ریتا گفتمر  مهچرخوند. خندو بین من و ریتا میر  نگاهش

 شد؟ پس وسایل پانسمان چی_

  :از جاش بلند شد و گفت

  .االن میارم !آخ آخ_

  :دای ننه جون به خودم اومدمکردم، که با صبدو به سمت آشپزخونه رفت. با لبخند به رفتنش نگاه می

 ش داری؟تدوس_

 کی رو؟ _

  :پوکر فیس نگاهم کرد و گفت

  ه!و...ریکا رو دیگر  من_

  :جا خوردم و با استرس گفتم

 ؟ دو پرسیدیر  برای چی این_

نگاه  گذره.ولی حالیمه اطرافم داره چی می ؛جنبهدرسته که برخالف سنم، زیاد سر و گوشم می ننه جون:_
  !گه که دوسش داریوه من و رفتارهات میتو به ن

  :هام کشیدم و تو دلم گفتمبی اراده به سمتی که ریتا رفته بود نگاه کردم. زبونی رو لب

  !گی و من خیلی وقته به نوه شیطون و خوش زبونت دل بستمدونم...شاید شما داری درست مینمی_

  :دوباره به ننه جون نگاه کردم و گفتم

ریتا فقط برای من یه همکار بامزه و  فقط از روی شیطنت خودمه. ،کنممن هرکاری می ؛کنیداشتباه می_
  .دهی کارها رو سریع انجام میفرزه که همه

ی کمک ریتا با جعبه. و پایین انداختمر  م لبخندی زدم و سرمه ای باال انداخت و چیزی نگفت. منشونه
پنبه رو آغشته به بتادین کرد و روی پیشونی ننه جون کشید. های اولیه اومد و کنار ما نشست. هول شده 

  :درهم شد و گفته ننه جون چهر 

  !یواش تر بچه ،اوف_
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  .شهببخشید ببخشید، االن خوب می ریتا:_

 خوای بده من؟ می_

  .دمخودم انجامش می ،نه ریتا:_

  :تو بوسید و گفر  چسب زخم رو باز کرد و به پیشونی ننه جون زد. بعد روش

 شده؟ نگفتی پیشونیت چی_

و زده بودم و روی مبل دراز ر  ماسک صورتم حسابی متوجه نشدم. و م درسته راستش خودم ننه جون:_
خاطر همین عکس ه ب؛ کشیده بودم تا رو پوستم خوب بشینه. یه دفعه صدای در اومد، فکر کردم تویی

 صدای حرف زدن چند نفر میومد، اونم مرد.شد و ندادم. اما رفته رفته صداها بیشتر می نشونالعملی 
جور که  ترسیدم و گفتم نکنه اشتباه فکر کردم و تو نیستی؟از جام بلند شدم و از اتاق بیرون اومدم. همون

و باز کردم تا مطمئن ر  زدم. به در دستشویی رسیدم و درشم صدا میرو ه رفتم، اسمتسمت پذیرایی می
جیغ بلندی کشیدم و شروع . برگشتم، یه مرد سیاه پوش رو دیدم جا نیست. به عقب کهبشم کسی اون

" چند لحظه بعد یه مرد سیاه پوش دیگه !اصغر کمک"م افتاد زمین و داد زد ه کردم با عصام زدنش. اون
هام سیاه شد و و گرفت و تو سرم کوبید. منم چشمر  شد که عصاماومد و باهام درگیر شد. یهو نفهمیدم چی

  !دونیم که خودت میه بعدش از حال رفتم.

  :و تکون داد و گفتر  با اخم سرشریتا 

  !پس باز پیدامون کردن_

  :متعجب گفتم

 کیا؟ _

  .و تمیز کنید، منم دستی به خونه بکشمر  حموم خودتون دشما بری ،ننه جون ریتا:_

  :گفت ،ندیده بودم و گرفت. با لحن مالیمی که تا حاال ازشر  هاشننه جون با نگرانی نگاهش کرد و دست

 کنن؟ و زیر و رو میر  مونها برای چی دنبال ما هستن و خونهگی این آدمریکا مادر، چرا بهم نمی_

  :و فشرد. گفتر  هاشلبخندی زد و دستریتا 

  .و نگران نکنر  فدات بشم چیزی نیست، الکی خودت_

گی بعد تو می! ترس تا دم مرگ رفتیم از .یعنی چی؟ تا حاال جونمون چند بار به خطر افتاده ننه جون:_
 خاطر هیچی این بالها سرمون میاد؟ه چیزی نیست؟ ب
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تا  ؛حاال برید حموم و خوشگل کنید گفتم.باور کن چیز مهمی نیست، اگه بود که من بهتون می ،ننه ریتا:_
  .چلفتی و زشتتون رو ببرید پا دل این نوه دست

  :و بوسید و گفتر  با خنده لپشریتا رگردوند. و بر  ننه جون با عشوه ایشی گفت و روش

 کردم؟ کار میاگه تو نبودی من چی! الهی قربون ایش گفتنت برم_

گه. ننه جون با لبخند دستی رو سرش کشید و به حمام رفت. و با بغض میر  احساس کردم جمله آخرش
  :و جلو کشیدم و گفتمر  خودم

 ریتا؟ -

  :گفتبه سمتم برگشت و با صدای لرزونش 

  ؟بله_

  :خیره به صورتش نگاه کردم و گفتم

 حالت خوبه؟ -

 حالت خوبه؟ _

  :از جاش بلند شد و گفت

 !نه_

و گرفتم و به عقب کشیدمش. به چشم های خیسش نگاه کردم ر  تعجب کردم و دنبالش راه افتادم. بازوش
  :و گفتم

 التونن؟ ن؟ برای چی دنباشده ریتا؟ با من حرف بزن...اون آدما کیچی_

  :و از تو دستم کشید و گفتر  با یک حالتی نگاهم کرد که دلم لرزید. بازوش

  .بیا بریم تو حیاط_

  :ای از حیاطشون برد و گفتو به گوشهر  بدون حرف دنبالش رفتم. من

 تونم بهت اعتماد کنم؟ می_

  :الش جا خوردم، اما لبخندی زدم و گفتمؤاز س

  !تونیالبته که می_

  :تکون داد و گفتو ر  سرش
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  .قابل اعتمادی ،هاتکنم، به نظرم با تمام رو اعصاب بودنو میر  م همین فکره خودم_

  :سینم گذاشتم و گفتم یو رور  دستم

  .ما متعلق به شماییم! مخلصیم_

های جلوی پاش رو کندن. کم کم لبخند کوچیکی زد و جلوتر رفت. به اطراف نگاه کرد و شروع کرد چمن
   :در چوبی رو باز کرد و گفت کردم کهل یک در پیدا شد. با تعجب نگاهش میچیزی مث

  .دنبالم بیا_

و از جیبش بیرون ر  گوشیش. زمین گذاشت جا بود رو برداشت و داخل اون چاله یا زیربعد نردبونی که اون
نبالش رفتم. به زمین جا شد. آروم به دو روشن کرد. از نردبون پایین رفت و وارد اونر  شهآورد و چراغ قو 

جا چرخوندم. درکمال تعجب با یک و دور تا دور اونر  نرسیده بودم که اطرافم روشن شد. با کنجکاوی نگاهم
  :و باز کردم و گفتمر  دهنم !آشپزخونه کامالً مجهز رو به رو شدم

 جا رو خودت درست کردی؟ این! عجب جایی_

 :لبخند تلخی زد و گفت

  .کار پدرمه ،نه_

  !یک آشپزخونه تو دل زمین ؛عجب چیز جالبی هم ساخته بیامرزتش. اخد_

جا بود کشید. بهم اشاره کرد تا تا صندلی که اون با همون لبخندش، دستمالی از جیبش درآورد و روی دو
م نشست. ه م کشید و خودشه رومونه ب و روی میز رور  م بدون مکث نشستم. دستمالشه من ؛بشینم

  :رو توی سطل آشغالی انداخت و گفتدستمال پر از خاک 

جا میومدیم و اون بهم آشپزی یاد بیشتر روز رو با پدرم به این؛ جا گذشتنی من اینو دوران کودکی و نوجو _
جا رو مخصوص من درست کرده، تا گفت اینمی..جا اطالعی نداشتن.داد. حتی مادرم و ننه جونم از اینمی

 .زی یاد بده. آخه مادرم مخالف این بود که مثل پدرم سرآشپز بشمبتونه دور از چشم مادرم بهم آشپ

  :به دریچه کوچیکی که روی دیوار بود اشاره کرد و گفت

  .کردیمبینی؟ یه جورایی حکم هواکش رو داره، برای وقتایی که غذا درست میاون دریچه رو می_

  :لبخندی زد و ادامه داد

  !ی رو چشیدم...بزرگ شدم و هنر یاد گرفتمطعم عشق و آشپز ،جا با پدرممن این_

  :هاش لرزید و با بغض گفتجا که رسید، لباین
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م باید دنبالش باشم و ه اما هنوز ؛پونزده سالم بود که پدرم بهم گفت دیگه تقریبا همه چیز رو یاد گرفتم_
ی راه ها هست که خیل ز همهای متفاوت رو یاد بگیرم. گفت که هنو ها و آشپزیاز جاهای مختلف، روش

اون روز کلی بغلم کرد و بوسیدم. بهم گفت که ..ای تبدیل بشم.تا به یه آشپز قابل و حرفه ؛باید طی بکنم
و تو لباس سرآشپزی و پشت میز مخصوص سرآشپز ببینه. ازم خواست که به هر طریقی ر  آرزو داره من

فتر و فلشی که تمام تجربه و اطالعات م ده حتی اگه خودش نباشه. بعد ؛و به آرزوش برسونمر  شده اون
حتی  ؛کس بیوفته خیلی مهمن و نباید دست هیچ هاکه اینچند سال آشپزیش توش بود رو بهم داد. گفت 

و نابود ر  اون ؛گفت آدم های بد زیادی دنبال این اطالعاتن و اگر به دستشون بیوفته! مادربزرگ و مادرت
  .کننمیکنن یا به نفع خودشون ازش استفاده می

  :هاش چکید و ادامه دادقطره اشکی از چشم

هم  ؛و هم به خواستش برسونمر  دونست که اون روز، آخرین روز زندگیشه. ازم قول گرفت تا اونانگار می_
رار صفردای اون روز همراه مادرم به مسافرت رفتن. خیلی ا..از اون اطالعات مثل جونم ازشون مراقبت کنم.

ا رفتن و دیگه هرگز هاون..ا گفتن که باید پیش ننه جون بمونم.هاما اون ؛اشون برمم باهه کردم که من
  ن.برنگشت

پس  !ای داشتی ناراحت کنندهچه قصه ؛سوختدلم براش می میز گذاشت و زد زیر گریه. یو رور  سرش
فهمم. توران میو تو رسر  خاطر پدرش بود. االن معنی بعضی رفتارهاشه اون همه اطالعاتش درباره کباب، ب

  :هاش گفتمیون گریه! برای خودش آشپزی بود ،پس ریتای شیطون ما

و نباختم و زندگی تازه ای با ر  خودم ،ای دیگههبرخالف آدم ؛که خبر تصادفشون رو شنیدم بعد از این_
و کردم تا خرج خودم که باید کار میای زندگیر؛ بدون پدر و ماد ایزندگی مادربزرگم شروع کردم.

ترین هدفش، اجرای وصیت تونستم درس بخونم. زندگی که بزرگکه نمیای و دربیارم. زندگیر  مادربزرگم
که تو هیچ شرایطی تسلیم مشکالتم  این ؛مادرم از بچگی بهم قوی و شجاع بودن رو یاد داده بود..پدرم بود.

گوشم کردم و به زندگی ادامه و آویزه ر  های مادرمم حرفه شون برم. منهنشم و با لبخندم به جنگ هم
  م.داد

  :و پاک کرد. لبخندی زدم و گفتمر  هاشنفس عمیقی کشید و اشک

 ی؟ اومدرستوران ما  بهخاطر وصیت پدرت ه پس ب_

  .اوهوم ریتا:_

 وقت شغل کمک آشپزی رو انتخاب کردی؟  چرا اون_

  :پوزخندی زد و گفت

 اشت توی رستورانش کار کنم؟ ذگفتم من آشپزم، میبه نظرت اگه به سورنا می_
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  :ای بینمون سکوت شد که پرسیدمروم خیره شدم. چند لحظهه ب نه آرومی گفتم و به رو

 اون آدما هم برای اطالعات پدرت دنبالتونن؟ _

  :هول شده بلند شد و گفت اومد؛ ریتاو تکون داد و چیزی نگفت. یهو صدای داد ننه جون ر  سرش

  .و به پذیرایی برسونیمر  رده، خودمونشو تا پیدامون نک بلند_

و ر  و دید، دستشر  مهو از نگاهم گذروندم. ریتا که نگاه خیر ر  تمام اجزای صورتش ؛خیره نگاهش کردم
  :جلوی صورتم تکون داد و گفت

 !بلندشو تا بدبختمون نکردی، هوی عمویی_

  :تکون داد. آروم گفتو به دو طرف ر  لبخندی زدم و از جام بلند شدم. نگاهی بهم کرد و سرش

  !سالمتی به روانی بودنش، خل و چلی هم اضافه شده ب_

  .باز خندیدم و چیزی نگفتم

******  

   «ریتا»

   

  :سینی چایی رو روی میز گذاشتم و گفتم

  !بره ایشونه...عاملی که خستگی رو از بین میدبفرمایی_

  :ننه جون نگاهی بهمون انداخت و گفت ها رو برداشت.و یه دونه از فنجون لبخندی زدنریمان 

  .ولی دستتون درد نکنه د،که کار شاخی نکردیبا این_

  :لب گفتم. از جاش بلند شد که گفتم زیر" مرسی"م پوکر فیس نگاهش کردم و ه نریمان فقط خندید. من

 ؟ دریکجا می_

  .رم بخوابممی ،مهخست ننه جون:_

  .شب خوش، باشه_

  .مادر شب بخیر نریمان:_

  :با خنده گفت نریمانچپ چپ نگاهش کرد و ازش تشکر کرد. بعد به اتاقش رفت.

 .ازش خوشم میاد! ای هستپیرزن بامزه_
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ای از کاپ کیک توی سینی بود رو برداشت و تیکه نریمان و نوشیدم.ر  ه ای از چاییمعسری تکون دادم و جر 
  :داری کشید و گفت خورد. اوم کش

 ار خودته؟ ک! ستهچه خوشمز _

م کیک رو برداشتم و خواستم گاز بزنم ه من ؛ای گفتم. صدایی ازش نیومد" آره"یه تیکه از کیک رو بریدم و 
  :و به معنای "چیه؟" تکون دادم. آروم گفتر  ش افتاد. تو همون حالت سرمهی بهت زدکه چشمم به چهره

 واقعاً کار خودته؟ _

  !خب آره_

  !ای باشیقدر حرفهاین کردمو نمیر  فکرش: نریمان_

و گرفت و ر  از جاش بلند شد و به طرفم اومد. دستم نریمان چیزی نگفتم و به کیک خوردنم ادامه دادم.
  :گفت

  !شو پاشو...زود باش، بلند_

  :نگاهش کردم و گفتم

 ِ  کشی؟ بچه شدی؟ و میر  کنی نریمان؟ چرا دستمکار میچی _ا

  !پاشو دیگه ریتا نریمان:_

  !برای چی؟ ای بابا آخه_

ش گذاشتم و ایستادم. هسین یو رور  م دستملو محکم کشید و از جا بلندم کرد. برای حفظ تعادر  یهو دستم
  :و بیرون دادم و گفتمر  نفسم

 !خیلی خری نریمان_

  :و باز کرد و گفتر  نیشش

  .باید برام شام درست کنی_

  :تعجب گفتم هاش نگاه کردم. باو پایین آوردم و تو چشمر  دستم

 نمنه؟ _

 یعنی چی؟  نریمان:_

 گم چی گفتی؟ می_
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  .خوام غذا درست کنیمی! واضح بود که نریمان:_

 وقت برای چی؟  اون_

  م.پخت سرآشپز کوچولوم رو بخور  خوام دستبعد می چون من گرسنمه و االن وقت شامه. :نریمان_

وقتی که برای اولین بار قرار بود تنها  ؛دوسال پیشمات بهش نگاه کردم و چیزی نگفتم. ذهنم پر کشید به 
 :آشپزی کنم

***  

  :خندیدم گفتمجور که می همون

  !کنمو خیس میر  آخ بابا...وای االن خودم ،وای بابایی بسه...تورو خدا_

  :و کنار کشید و گفتر  با خنده خودش

  !ی بی ادبدختره_

  :جور کردم و گفتم وع و جمر  خودم

  د.کنم؟ مجبور شدم بگم تا ولم کنیکار خب چی_

  :سری تکون داد و گفت

 دونی امروز چه روزیه؟ می_

  :های جمع شده گفتمو ریز کردم و با لبر  هامچشم

 اوم تولد مامانه؟_

  .نه بابا:_

 ننه جون؟  !اوخ اوخ_

  .نه بابا:_

 پس چی؟ _

  :با همون نگاه مهربونش نزدیکم شد و گفت

 !پخت سرآشپز کوچولوم روز خوردن اولین دست؛ ود منتظرش بودمها بروزیه که مدت_

***  
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شد. آخر حرف بابا تو ذهنم تکرار می یمن رو به خودم آورد. مدام تیکه ،های پشت سرهم یک نفرریتا گفتن
 ؛پیشونیم کشیدم. گرمای دستی رو بازوم حس کردم یو رور  هامو بستم و سر انگشتر  هام کالفه چشم

  :وندم و نگاهش کردم. با نگرانی گفتو چرخر  سرم

 حالت خوبه ریتا؟ _

  :و تکون دادم و گفتمر  سرم

  .فقط یک لحظه سرم تیر کشید ،آره_

 مطمئنی خوبی؟  نریمان:_

 اوهوم...تو چیزی گفتی؟ _

  .پختت رو بخورم خوام دستگفتم می نریمان:_

  :لبخندی زدم و با شیطنت گفتم

 و تو دانشگاه آشپزی حروم کردی؟ ر  ی عمر خودتجوره خوای بفهمی چچیه؟ می_

  :ی نثارم کرد. آروم خندیدم و این بار گفتم" جوگیر"اخم بامزه ای کرد و 

 ببینم تو خونه زندگی نداری؟ ننه ای، بابایی چیزی؟ _

  :اخمش غلیظ تر شد و گفت

 .ترکم کردن_

  :گفت ،و دیدر  هام گشاد شد و چند بار پلک زدم. وقتی حالتمچشم

 ؛باهاشون مخالفت کردم .خواستممن نمی ؛جا زندگی کننخواستن برن اروپا و برای همیشه اونا میهاون_
  ن.باهم به اروپا رفت هم بعد. خواد زندگی کنمهم گفتن که پس هرجور دلم می اهاون

  :آروم لب زدم

  ...م نبـجا رها کردن و رفتن؟ اصال هم براشون مهو اینر  به همین راحتی؟ پسرشون_

  :بین حرفم پرید و با تندی گفت

 ره؟ تنهاست یا نه؟ حالش خوبه؟ هیچخوره؟ کجا میکنه؟ چی میکار مینه مهم نبود...مهم نبود چی_
  !ها مهم نبودکدوم از این

  :و جلوش گرفتم و گفتمر  کرد. دستمهای پر از خشم بهم نگاه میزد و با چشمنفس نفس می
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  ...خوام نبـببخشید معذرت می! مو آروم باش، آر _

این چرا یهو جنی شد؟ نفس  ؛و به پیشونیم چسبوند. دهنم باز موندر  و گرفت و پیشونیشر  هامیهو شونه
  :عمیقی کشید و گفت

  .شم، متوجه چیزی نیستممن وقتی عصبانی می ؛ببخشید_

سعی کردم آرومش کنم. و گرفتم و ر  هاشدست! قدر عصبانیههفهموند که چگرمای پیشونیش بهم می
  :گفتم

  ..معذرت..گفتمجوری بهت می م نباید اونه من ؛فهمممی_

ای کشید و و ول کردم. هوف کالفهر  هاشم دسته و بلند کرد. منر  و کمی فشار داد و سرشر  مهشون
  :گفت

  .خیالبی_

  :با هیجان گفتم ،برای عوض کردن حالش

 ؟ موافقی ،با پیشنهاد سرآشپز برای شام_

داد. فهمیدم. هرچی بود، آزارم میهای یهوییش رو نمیدلیل این خیره شدن عمیق و با لبخند. ؛نگاهم کرد
  :هاش کشید و گفت زبونی رو لب

  !عالیه_

  :پشت چشمی نازک کردم و گفتم

  !پیش به سوی آشپزخونه_

هم  و تور  هاششست. دستهای تو آشپزخونه رو جلو کشید و نخندید و باهام همراه شد. یکی از صندلی
  :قفل کرد و گفت

 پیشنهادتون چیه؟  ،خب خانم سرآشپز_

  :چشمکی زدم و گفتم

  !سوپرایزه_

  :ای به خودش گرفت و گفتحالت بامزه

 _اِ؟

  :به طرف یخچال رفتم و گفتم



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  !آره-

تا آبروی پدرم  ؛فتمکمی فکر کردم و همه وسایل مورد نیازم رو برداشتم. تمام مهارت و دانشم رو به کار گر 
قدر مهارت دارم. یک ساعتی مشغول هجلوی نریمان حفظ بشه. از طرفی هم دوست داشتم بدونه که چ

خواستم از آب دراومد. به بهترین نحو تزئینش کردم و جلوی نریمان گذاشتم. نگاهی بودم، تا چیزی که می
  :به غذا و نگاهی به من کرد. با تعجب گفت

 ( .شهنوع جوجه کباب که در هند درست میپاری کباب؟ )یک _

 مگه متوجه نشدی اینه؟  ،آره_

  !کردم بتونی این غذا رو درست کنیولی فکر نمی ؛چرا نریمان:_

هاش رو بست و با پوزخندی زدم و چیزی نگفتم. کارد و چنگال رو برداشت و یه تیکه از غذا رو خورد. چشم
اشتم. نکنه بد باشه و آبروم بره؟ تموم که شد، لیوان آبی رو آرامش شروع به جویدن کرد. کمی استرس د

هاش نگاه و مشت کردم و به لبر  هامکه براش آورده بودم رو برداشت و ازش نوشید. از استرس دست
  :و باز کرد و گفتر  دهنش. کردم

  ...باید بگم که _آ

  :با خودم گفتم

_ ِ   !کن المصبدِ جون ب

  ...بگم که غذات نریمان:_

 !م کردهگه؟ کالفو نمیر  وف چرا حرفشه

 !افتضاحه نریمان:_

  :از جا پریدم و گفتم

 چی؟ تو چی گفتی؟ _

  :دست به سینه شد و گفت

  !ش بهتر از این بودهخوردم، مز لجن توی جوب رو می غذات افتضاحه. ؛فارسی گفتم_

گفت نبود. جلو رفتم و از ن میها هم که او با تعجب نگاهش کردم. مطمئنم غذام هرچی بود، به این بدی
باعث شد تعجبم دو برابر بشه. تو همون حالت  ،غذا چشیدم. طعم مطبوعی که تو دهانم حس کردم

  :گفتم
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  !این که مشکلی نداره_

  :از جاش بلند شد و به طرف پذیرایی رفت. بدو دنبالش رفتم و ساعدش رو گرفتم. آروم نالیدم

 واقعاً غذام بد بود؟ _

  :صدا داری زد و گفتپوزخند 

  !م رد کرده بود خانم سرآشپزه از بد و افتضاح_

ناباور نگاهش کردم که ساعدش رو از تو دستم بیرون کشید و به طرف جا کفشی رفت. باز نزدیکش شدم و 
  :گفتم

 حداقل بگو مشکلش چی بود؟ _

  :کفش هاش رو که پوشید، سوئیچش رو برداشت و گفت

  .فظحاشامپانزه جون، خدا روز بدی نبود...ممنون_

کالفه و عصبی در . های من توجه کنه، از حیاط گذشت و بیرون رفتکه به نریمان گفتنبدون این
ساختمون رو بستم و به آشپزخونه رفتم. به غذای نیم خورده روی میز نگاه کردم و باز ازش خوردم. تیکه 

هام جمع شد و اولیش رو نکردم. اشک تو چشماما من مشکلی پیدا  ؛بعدی، بعدی و بعدی...غذا تموم شد
یعنی تمام زحمات و تالش های پدرم به هدر رفته بود؟ شبانه روز توی اون زیر زمین کار د. م غلتیهگون

شستم. بعد ها رو میریختم و ظرف رسه؟ تند تند اشک میکردن ثمره ای نداشت؟ دیگه به تنها آرزوش نمی
و به ر  و کنار دیوار پهن کردم و روش نشستم. سرمر  و عوض کردم. تشکمر  سمبا هق هق به اتاقم رفتم و لبا

  :و پاک کردم. از تو پنجره اتاقم به آسمون نگاه کردم و گفتمر  هامدیوار تکیه دادم و اشک

مگه تو نگفتی دیگه برای خودم آشپزی شدم؟ پس چرا ! ببخشید که ناامیدت کردم ؛ببخشید بابایی_
بهم گفت  ؛ده رو خوب درست کنم؟ چرا اون نریمانی که خودش هیچی حالیش نیستنتونستم یه غذای سا

 غذات افتضاحه؟ 

تری گفتم. توی اون تاریکی، تابش نوری رو حس کردم. به بغلم آروم " یچرا"و به دیوار کوبیدم و ر  سرم
 : ردمبی حوصله برش داشتم و بازش ک؛ نگاه کردم که متوجه گوشیم شدم. پیام برام اومده بود

بلکه  ؛تا بگم غذات نه تنها بد نبود ،خاطر همین پیام دادمه ب ؛راستش دلم نیومد با اون حالت بخوابی_
بین خودمون بمونه، توهم بد نیستی...اِی، بگی نگی ! تا حاال طعم به این خوبی رو نچشیده بودم عالی بود.
 .(استیکر زبون درازی و چشمک. )شه گفت آشپزبهت می

با خشم گوشی رو تو دستم فشار دادم و  .طب نگاه کردم که دیدم نوشته "باغ وحش شیطون"به اسم مخا
 :داد زدم
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  !نریمان_

و کم کردم. چند دقیقه صبر کردم ر  با یادآوری اینکه ننه جون خوابه، سریع به زیر پتو خزیدم و نور گوشیم
  :و آسوده بیرون دادم و گفتمر  اما هیچ صدایی نیومد. نفسم

  .و خوردهر  ه لطف خدا قرصای خوابشب ،آه_

  :گوشی رو باال آوردم و تند تند نوشتم

  !ت می کنمهکیکه تیوگرنه خودم با ساطور ت ؛نریمان دعا کن تا فردا به مرگ طبیعی از دنیا بری_

  :به ثانیه نکشید جواب داد

شبت  ؛ت میام دنبالتحاضر باش هش باره.به دعای گربه سیاه بارون نمی ؛حرص نخور شامپانزه جونم_
 !نریمانی و خوش

  !از هزارتا سیل بدتر ،یک بارونی فردا من بهت نشون بدم_

  .گوشی رو خاموش کردم و سعی کردم بخوابم

******  

  «سورنا»

   

جور که  در ماشین رو باز کردم و نشستم. سالم آرومی گفتم که با تکون دادن سرش جوابم رو داد. همون
  :گفتبه جلوش خیره بود 

 طوره؟ هاوضاع چ_

 .مجبور شدم دختره رو اخراج کنم_

تونستم خشمش رو ببینم. فرمون رو تو دستش فشرد و می ،هاشحتی از پشت عینک دودی روی چشم
  :گفت

 تو چه غلطی کردی؟ _

  :مثل خودش به رو به رو نگاه کردم و گفتم

 درسته؟  ،شبی که با رزاق قرار داشتیم رو یادته_

 خب؟ _
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به گفته خودشون دختره از پله ها افتاده بود و بیمارستان  ؛ختره و نریمان اون شب توی آشپزخونه نبودند_
جایی که دختره از اون زبون درازهای  اما از اون .خرج بدمبه بوده. منم مجبور شدم یه خرده خشونت 

  .نتونستم عصبانیتم رو کنترل کنم و اخراجش کردم ؛لجبازه

 مگه یادت رفته هدف ما چیه؟ ! تو بیخود کردی_

  .خاطر همین بیکار ننشستمه ب ،نه یادم نرفته_

 منظورت؟ _

یک دفعه چشمم به ماشین نریمان خورد. جلوی درب رستوران پارک کرد و همراه ریتا از ماشین پیاده شد. 
  :م به سمتشون کشیده شد. با حرص گفته نگاه اون

ما وقت  ن پسره با شیطنت هاش زودتر دل دختره رو بدست بیاره.ار او ذاما ن ؛خواد بکنی دلت میطهر غل_
 ؟ فهمیدی باید هرچه سریع تر به اون اطالعات دست پیدا کنیم و به سوئیس بریم. ؛زیادی نداریم

  :به خنده های روی صورت هاشون نگاه کردم و گفتم

  !تو چی؟ یادت که نرفته چه قولی بهم دادی؟_

  :و روشن کرد و گفتر  پیپش

  !ت پیش من محفوظهه اگه کارتو درست انجام بدی، جایز _

  :گفتم ،لبخندی رو لب هام نشست و رو به دختری که داشت با خنده وارد رستوران میشد

  !قراره روزهایی خوبی رو باهم بگذرونیم؛ منتظرم باش خانم کوچولو_

 جا چیکار می کنه؟ راستی، مگه نگفتی اخراجش کردی؟ پس این_

  .باز استخدامش کنم ،ت و التماسطاسحتما آوردتش تا با و ؛ یمانهکار نر_

  !و یادت نرهر  حرفام_

  .فعال ،اوکی_

  .و باز کردم و از ماشینش پیاده شدمر  در

******  

   «ریتا»
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  :و باال بردم و گفتمر  پشت در ایستادم و با اشاره نریمان وارد آشپزخونه شدم. صدام

  !سالم_

  :ب شد. اول از همه نیره به خودش اومد و گفتتوجه همه بهم جل

 کجا رفتی یهو بی خبر؟ ! سالم به روی ماهت دختر قشنگم_

  .جا برممجبور شدم از این ،ببخشید نیره جون، مشکلی واسم پیش اومد_

  .دلم برات تنگ شده بود حنا:_

  !ش دو روز نبوده هاههم زری:_

  !از استقبال گرمتون معلومه .بله بله_

  :بقیه هم که مهم نبودن. نیره نگاهم کرد و گفت ؛نیره و حنا جلو اومدن و بغلم کردن

  !خب حاال بیا بریم که کلی کار داریم_

  :و بدم، صدای نریمان از پشت سرم اومدر  تا خواستم جوابش

 تو اتاقشه؟ ..ما فعال باید بریم پیش سورنا._

  .از صبح ندیدیمش حنا:_

ه باز شد و سورنا اومد تو. با دیدن ما اخم کرد و خواست چیزی بگه که نریمان همون موقع در آشپزخون
  :پیش دستی کرد و گفت

  .هم حرف بزنیم سورنا بیا بریم اتاقت با_

و در آوردم و دنبال اون دوتا راه افتادم. سورنا پشت ر  و تکون داد و عقب گرد کرد. تو دلم اداشر  سرش
  :م قفل کرد. رو به من گفتهه و بر  میزش نشست و انگشت هاش

  !یادمه اخراجت کرده بودم_

  :و جلو انداخت و گفتر  و بدم که نریمان مثل قورباغه خودشر  اومدم جوابش

خاطر من این یه بار رو ه ولی ب ؛هم حق داشتی عصبانی بشی دونم ریتا کار اشتباهی کرده و تومی ،سورنا_
  !کوتاه بیا

  :با اخم گفتسورنا 

  .این قضیه به تو هیچ ربطی نداره ؛دخالت نکنی تو بهتره_
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  ...ارذنریمان:سورنا گناه داره، ن_

  :کرد، خطاب به نریمان گفتجور که به من نگاه می بین حرفش پرید و همونسورنا 

 انتظار داری ببخشمش؟  ؛گناه داره؟ این؟ با اون همه بلبل زبونی ای که کرد_

پسره ی...حاال داره واسه ی من ناز  !ش، تا دیگه به من توهین نکنهگه یه مشت بکوبم تو دهنشیطونه می
  :نریمان مصرانه ادامه داد! اشتمذجا میو دیگه اینر  عمراً پام ؛خاطر پدرم و ننه جون نبوده کنه. اگه بمی

  .نیست مستثنیریتا هم از این قضیه  ؛هر کسی ممکنه مرتکب اشتباه بشه! بی انصاف نباش دیگه ،سورنا_

  :سورنا یه نگاه به من کرد و گفت

 !ش معلومه که اصالً پشیمون نیسته از چهر _

  :و بگیرم. نریمان نگاهی به من کرد و گفتر  و مشت کردم و سعی کردم جلوی عصبانیتمر  دست هام

  !بارهاین کجاش پشیمون نیست؟ پشیمونی داره از سر و روش می_

سورنا با  یعنی هیچی نگو. ؛و باز و بسته کردر  و چشم هاشو گاز گرفت ر  چشم غره ای بهش رفتم که لبش
 :یه لبخند کج گفت

  .باید عذر خواهی کنه تا شاید ببخشمش_

  :هم فشار دادم و خواستم چیزی بگم که نریمان گفته و بر  امه دندون

  !قبوله_

دم و سمت خواست که عذرخواهی کنم. با خشم پلک ز برگشت و به من نگاه کرد. با چشم هاش ازم می
  :آروم گفتم سورنا برگشتم.

  .ببخشید_

  :مغرورانه دست به سینه شد و گفتسورنا 

  .چیزی نشنیدم_

  :بلندتر و با حرص گفتم

  !ببخشید_

 :ری زد و گفتآلبخند حرص در 

  !اما وای به حالت اگه یه بار دیگه بلبل زبونی کنی ؛تونی برگردیمی ،خوبه_
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بنابراین به چشم غلیظی . ولی حیف دستم بسته بود ؛حسابی واسش بیامخواست یه زبون درازی دلم می
 :هم کوبید و گفته و بر  اشه نریمان دست. و عمیق تر کردر  اکتفا کردم. اونم لبخند مزخرفش

  .ممنونم سورنا! عالی شد_

  :و گرفت و گفتر  فقط سر سی کیلوییش رو تکون داد. نریمان دستم

  .بریم دیگه...فعال_

  :و کشیدم و گفتمر  ا اخم نگاهش کردم و از اتاقش بیرون اومدیم. تو پله ها دستمم به من

 مگه قرار نشد فقط یه عذرخواهی کوچیک بکنم؟ ! شعوره بیئهمش تقصیر تو _

  :چند تا پله رو پایین رفت و به طرفم برگشت. خونسرد گفت

 مگه همین کار رو نکردی؟ _

بله یه  ؛بی خاصیت رو فاکتور بگیرم ها و تحقیر کردن های اون درختِ ، اگر اون قیافه گرفتن و پوزخندآره_
  !عذرخواهی ساده و کوچیک کردم

  :حسابی قرمز شده بود. خم شدم و دست به کمر گفتم ؛و به دندون گرفتر  گوشه لبش

 چیه؟  ؟ها_

  :و کج و کوله کرد و به زور گفتر  لبش

 !پشت سرتونه ،تهمون درخت بی خاصی ؛بد نیست اطالع رسانی کنم_

و چرخوندم و سر تا پاش ر  و کنارم دیدم. تو همون حالت سرمر  صدای قدم برداشتنش اومد و بعد خودش
  :رو از نگاه گذروندم. لبخند مزخرفی زدم و گفتم

 د.فقط یکم خوش قد و باالیی د؛همچین درختم نیستی ،کنمحاال که دارم دقت می_

  :یین رفت. با حرص به رفتنش نگاه کردم و گفتمداری زد و دست به جیب پا پوزخند صدا

  !کردجا رو اداره میبی خاصیت این خیلی بهتر از این پسره ی مغرورِ  ؛اگه گاو رئیس این رستوران بود_

خندید. راست نریمان دیگه نتونست تحمل کنه و زد زیر خنده. نشسته بود رو پله ها و بلند بلند می
  :ایستادم و گفتم

  .ه تنبیه این کارت پیش من محفوظه آقا نریمانیادت باش_

  :خندید گفتهمون جور که می
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 !خیلی باحالی وای ریتا عاشقتم._

  .بهش کردم و از پله ها پایین اومدم ای دهن کجی

******  

  .خداحافظ .همگی خسته نباشید ،خب بچه ها الن:صا_

  :و دادم. نیره اومد کنارم و گفتر  با لبخند خسته ای جوابش

  .رنگ به روت نمونده؛ هم دیگه برو دخترم، خیلی خسته شدی تو_

  :سطل گذاشتم و گفتم یو تور  تِی تو دستم

  .رماین تکه رو هم تمیز کنم، می؛ چیز دیگه ای نمونده_

  .خداحافظ ،رمپس من می .هرجور راحتی ،باشه دخترم نیره:_

  .، خداحافظتوندخسته نباشی_

کرد. نیره که رفت، دوباره تِی رو زمین کشیدم و به کارم ادامه دادم. نیم ساعتی لبخندی زد و ازم تشکر 
جاش  کردنم رو سر م کشیدم. وسایل تمیزه عرق کرد و به پیشونیِ ر  طول کشید تا کارم کالً تموم شد. دستم

 کیفم و عوض کردم ور  امه و با آب و صابون شستم و به اتاق رختکن رفتم. لباسر  گذاشتم. دست و صورتم
  :و برداشتم که گوشیم زنگ خورد. با بی حالی جواب دادمر 

  ؟بله_

  !سالم ریتا خانم_

  :زد. با شک پرسیدمبدجور آشنا می ؛اخم کردم و به ذهنم فشار آوردم تا ببینم کیه

 علی تویی؟ _

  !یاسینم_

  :هوف کالفه ای کشیدم و جواب دادم

 فواید صله رحم بهم بگی؟ و گرفتی از ر  مه کارم داری؟ نکنه شمار چی_

 ؟ دخواستم بدونم کجا هستیمی ،نه ریتا خانم_یاسین: 

 طور؟ هتو خیابون، یک گوشه از این آسمون...چ_

  .بیام دنبالتون خواممی_یاسین: 
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  :با تعجب گفتم

 !جانم؟_

  :دونستم االن حسابی قرمز شده و عرق کرده. با صدای لرزون تری جواب دادمی

  !ن جاییباید ببرمتو _

شاید این پسر خجالتی صفیه خانم، بهترین گزینه واسه خوب شدن  ؛یهو لبخند بدجنسی رو لبام نشست
  :حالم بود. گفتم

  .من تو خیابون دارابی نزدیک پارک منتظرتم؛ اوکی_

و سرحال نمیاره. طولی نکشید ر  هیچی بیشتر از شیطنت من !و قطع کردم. وای چه سوژه ایر  بعدم تماس
اش بفروشه. سوار شدم و با هم مثل تسبیحه ا وانت سفیدش اومد. یادم باشه یه کاری کنم، ماشینشکه ب

  :انرژی گفتم

  !سالم_

 مثل همیشه یه لباس اتو ؛و بیشتر به در چسبوند. به تیپش نگاه کردمر  چیزی زیر لب گفت و خودش
  :و کج کردم و گفتمر  مسر  کشیده یقه آخوندی، شلوار مردونه که لباسشم روش انداخته بود.

  !جواب سالم واجبه ها یاسین جون_

  :الله اکبری زیر لب زمزمه کرد و بدون نگاه کردن بهم گفت

  .علیکم السالم خواهر_

  :لبخند گشادی زدم و گفتم

  .آتیش کن بریم_

ورد. یه و به حرکت درآر  لب گفت و ماشین و زیرر  و محکم روهم فشار داد. "به امید تو" اینر  چشم هاش
  :کمی که گذشت، با لب های آویزون گفتم

 آهنگ نداری؟  .م سر رفته حوصل ،یاسین_

  :و جلو بردم و گفتمر  دراز کرد که سریع دستم ضبطو به سمت ر  قرمز شدنش رو به خوبی دیدم. دستش

 .ت بشمبلکه به راه راست هدای ،اری بشینم زار بزنمذتو االن واسم نوحه می...ار خودم ببینمذنه ب_

  :و پس کشید و لرزون گفتر  دستش

  .هرطور مایلید خواهر_
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و یکی از آهنگ های حامد  و درآوردم. رفتم تو لیست آهنگ هامر  لبخند ملیحی به روش زدم و کابل گوشیم
زدم و م تا آخر بلند کردم. بدبخت سه متر از جاش پرید. با خنده بشکن میرو ه پهالن رو گذاشتم. صداش

  :دادم. نگاهش کردم و گفتملی ریز تکون میو خیر  بدنم

  .که بدتر دپرس بشینه این ؛انرژیت بره باال ،کنیباید تا گوش می! آهنگ یگنبه این م ،ببین یاسین جون_

  :و خاموش کرد. تند گفتر  هم کرد و سریع ضبط شدت توه و بر  اخم هاش

  .اریدذلطفاً دیگه از این آهنگ های مستهجن تو ماشین من ن_

  :زدم زیر خنده و گفتم

  !اطاعت قربان_

و لعن و نفرین می کنه که ر  و غلیظ تر کرد و به رانندگیش ادامه داد. مطمئنم تو دلش داره خودشر  اخمش
مون شدم. با شیطنت نزدیکش شدم و هبا خنده به بیرون نگاه کردم که متوجه محل !چرا اومده دنبالم

  :گفتم

 جون؟  تون یاسینهبری خونمنو می_

  :و به صندلی چسبوند و با صورت عرق کرده گفتر  خودش

 عقب؟  دشه بریمی_

طوری که  ؛ی زیرلب گفت و بیشتر به در چسبید" هلال اله اال ال"ی گفتم. " نُچ"و باال انداختم و ر  ابروهام
  :اد و گفتترانندگی براش سخت شده بود. یهو وایس

  د!پیاده شی_

 !تون که جلوترههاما خون_

  :سرخ شد و گفت

  !منریتا خا دپیاده شی_

دیدم دم خونه ی ما  ،روم نگاه کردم که ماشین آمبوالنس رو دیدم. خوب که دقت کردمه خندیدم و به روب
  :اده. به سمت یاسین برگشتم و گفتمتوایس

 شده؟چیآمبوالنس برای چی اومده؟ _

  :جوابی نداد که داد زدم

  ؟چه خبره جاگم اینمی! با توام لعنتی_
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  ...ریـ دیاسین:آروم باشی_

  .زدو صدا میر  دوید و مدام اسمممیم دنبالم ه ی بهش گفتم و از ماشین پیاده شدم. اون" ابرو بابا"

******  

 «سورنا»

   

و ر  اش ببینم. دستشه شعله های خشم رو تو چشم به راحتی تونستمجرعه ای از قهوه ام رو نوشیدم. می
  :گفتگذاشت رو میز و 

 کنی؟ کار میهیچ معلوم هست چی_

  :با خونسردی به پشتی صندلی تکیه دادم و گفتم

  .جنجال راه بندازی و الزم نیست هی بیای و واسه ی من جار ؛من خودم کارم رو بلدم_

  :میز کوبید و گفت یو رور  دستش یعصب

  !ده و شادیم با خنه اون؛ آره خوب بلدی که امروز با اون پسر بسیجی رفت خونه_

  :با تحکم گفتم

پس تو  .به دستش هم میاری ؛خوایتو اون اطالعات رو می. کنمکار میدونم دارم چیمن خودم می_
 !کارهای من دخالت نکن

  :بهم نگاه کرد و گفت گینخشم

 زنی؟ مثل این که یادت رفته داری با کی حرف می_

  .یادم نرفته ،نه_

  :م و گفتملیوان قهوه رو روی میز گذاشت

  ام!انگار تو یادت رفته که من کی_

زد. با عصبانیت و قدم های بلند از اتاق بیرون رفت. صدای ش به سفیدی میه دست های مشت شد
کوبیده شدن در، انعکاس بدی توی اتاق ایجاد کرد. شونه ای باال انداختم و از جام بلند شدم. دیگه وقت 

  :و از تو جیبم بیرون کشیدم و گفتمر  اجرای پالن اول بازی بود. سیگارم

  !بی صبرانه منتظرتم ،خانم کوچولو_
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و روشن کردم و به لبه سیگارم نزدیک کردم. پک محکمی بهش زدم که در با شدت باز شد. با مکث ر  فندکم
  :به عقب برگشتم. پوزخندی زدم و تو دلم گفتم

  !کردم به این زودی سراغم بیایفکر نمی_

  :با اخم گفتمنگاهش کردم و 

 باید در بزنی؟  ،که وارد جایی بشیدونی قبل از اینادب به تو یاد ندادن؟ نمی_

  :با صورت خیسش جلو اومد و نالیدریتا 

  ...ننه جونم! سورنا کمکم کن_

 شده؟ چی-

  :با بغض گفت !قدر این صحنه برام لذت بخش بودهش ریخت. چه اشک هاش با شدت بیشتری رو گون

َ  رو تو_   !ار ننه جونم بمیرهذت کمکم کن، نسِ به جون عزیزترین ک

  :و بیشتر کردم و جدی گفتمر  اخمم

 شده یا نه؟ چی گیدرست می_

  !باید عملش کنن، پول الزم دارم چندتا از دریچه های قلبش باز شده. ؛ننه جونم سکته کرده ریتا:_

  :امی از سیگارم گرفتم و با مکث گفتمتونستم مانع لبخند رو لب هام بشم. کنمی ؛به عقب برگشتم

  .دمبه یک شرط تمام پولی که احتیاج داری بهت می_

  :سریع گفت

 ریتا:چه شرطی؟ _

  !باید یه مدت با من باشی_

  :کرد. با تته پته گفتبا دهن باز بهم نگاه می ؛صدایی ازش نشنیدم. به طرفش برگشتم و نگاهش کردم

 گی؟ داری جدی می_

 شوخی دارم؟  من با تو_

براش سخت بود ولی چاره ای  ؛. پوزخند زدمخیره شدبه جلوی پاهاش  و اخم کرد .به حالت عادیش برگشت
  :تو همون حالت گفت ،جز قبول کردنش نداشت. بعد از چند دقیقه

  .ولی یه مدت کوتاه ،باشه قبوله_
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  :اموش کردم و گفتمو خر  م برای من کافی بود دختر جون. سیگارمه همین ؛لبخندم عمیق شد

  .و بهت بدمر  بیا بریم بانک تا پول ؛اوکی_

صورتش  یو رور  مه و باز کرد و عقب نشست. آیینر  کتم رو برداشتم و باهاش به طرف ماشینم رفتم. در
  :تنظیم کردم و گفتم

 چرا عقب نشستی؟  ،بیا جلو_

  :اخم کرد و گفت

  .راحتم ،نه ممنون_

  .بیا جلو بشین ،پس مثل یک خانم خوب ؛این به بعد دوست دختر منیتو از ..اما من ناراحتم._

  :و مشت کرد و با حرص اومد جلو نشست. به طرفم چرخید و با عصبانیت گفتر  دست هاش

 فهمیدی؟ ...کاری رو که تو بگی انجام بدم شه هردلیل نمی ؛شماببین چون قبول کردم باهات ب_

  :سوئیچ رو چرخوندم و گفتم !رام لذت بخش بودعجیب حرص خوردنش ب ؛باز پوزخند زدم

کنم...حاال  کاری دلم بخواد می گیرم و هرمن از کسی دستور نمی ؛وقت یادت نره هم هیچ ور  این_
 فهمیدی؟ 

  :نفسی از روی خشم کشید و گفت

 !و بگیرمر  جوری حالته دونستم چوگرنه می ،حیف که کارم پیشت گیره_

  :بیشتری گفت فقط پوزخند زدم که با حرص

 کنی؟ش میه لب داری که هی کج و کول مرضِ _

  :با اخم نگاهش کردم و گفتم

هر لجبازی، زبون درازی یا کلکل و زدن زیر حرفت، مساوی با پشیمون ؛ و خوب تو گوشت فرو کنر  این_
 دونی که اگه پشیمون بشم چه بالیی سر ننه جونت میاد؟  میه...شدنم

چون دیگه ساکت شد و به  ؛ام تأثیر داشتهلب گفت. انگار حرف و لعنتی زیرو به پاهاش کوبید ر  مشتش
  .و به حرکت درآوردمر  کرد. لبخندی زدم و ماشینبیرون نگاه می

******  

   «ریتا»
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و داخل بشقاب ریختم. چنگالی برداشتم و کنار تختش نشستم. یه ر  در کمپوت رو باز کردم و محتویاتش
  :داشتم و گفتمدونه حلقه آناناس بر 

  .بخور جون بگیری ؛بیا قربونت برم_

  :و پاک کردم. نگاهم کرد و گفتر  و باز کرد و آروم تمومش رو خورد. دستمالی برداشتم و دهنشر  دهنش

  ...ریکا مادر_

  ؟جونم_

 و از کجا آوردی؟ ر  پول عملم ننه جون:_

  :اخم کردم و گفتم

  د!نه که عملتون به خوبی انجام شده و االن کنار منیمهم ای د؟کار به این چیزا داریشما چی_

حقوقت  ؛رفتیاما من باید بدونم اون همه پول رو از کجا آوردی؟ تو که چند روز بود سرکار نمی ننه جون:_
طور این همه پول هکردم. حاال چکه منم کار می با این ؛وردیامی و به زور درر  هم زیاد نبود. خرج خودمون

 عمل من دادی؟  رو برای خرج

 ،خودخواه رو تحمل کنم؟ نه نه گفتم که برای خرج عملت مجبور شدم اون پسره ی مغرورِ باید بهش می
  :قطعاً تحمل شنیدنش رو نداشت. با عصبانیت داد زدم

 !خیال این ماجرا بشی؟ از یه جا آوردم دیگهشه بیننه می_

ش رو بوسیدم. آروم هبه طرفش خم شدم و گون ؛ردمناراحتش ک ،و ازم گرفت. هوفر  اونم اخم کرد و روش
  :دم گوشش زمزمه کردم

تونستم بشینم و پرپر شدنت رو با چشم هام ببینم؟ یه مگه می؛ دونی تنها کس منیقربونت برم تو که می_
ت حاالم بخند که من طاق ؛تو نگران نباش عزیزم خورده پس انداز تو بانک داشتم، از اون ها استفاده کردم.

  !قهر کردنت رو ندارم

  :به طرفم برگشت و با چشم غره گفت

  .باشه قبول! امان از این زبون چرب و نرمت_

  :م بیشتر شد که همون لحظه در اتاق زده شد. پشت سرش نریمان وارد اتاق شد. خم شد و گفتهخند

 بخونه...اجازه هست؟ حیالله صا_
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  .بیا تو مزه نریز_

  :و به من داد و گفتر  ت گل توی دستشخندید و جلو اومد. دس

  !بهترین گل ها، برای بهترین مادر دنیا_

 وای دستت درد نکنه پسرم، چرا زحمت کشیدی؟  ننه جون:_

  :دسته گل رو ازش گرفتم و گفتم

  .ممنونم نریمان_

  :با لبخند گفت

 !قابلتون رو نداشت...تحفه ای درویش برای بانوی جوان، حلیمه خانم_

  :ون خندید و گفتننه ج

  !خوشم میاد مثل من باهوش و باشعور هستی_

  :و رو سینش گذاشت و گفتر  نریمان دستش

  .هم هستیم ما کوچیک شما_

  :پوکر فیس به هردوشون نگاه کردم. ننه جون رو به من گفت

 !و تو دل کسی جا بکننر  جوری باید خودشون یاد بگیر، این_

  :با خنده گفتبی حال تر نگاهش کردم. نریمان 

 ؟ دخدا بد نده مادر...بهتری_

  :سوخت. گفتیه آهی کشید که تا ته قلب آدم می

  !مونه کهاز دست این دختر و کارهاش برای آدم قلب نمی ؟چی بگم مادر_

  :نریمان با لبخند خاصی نگاهم کرد و زمزمه کرد

  !مونهبرای آدم قلب نمی ،آره_

چنان بهم خیره بود. دلیل این خیره شدن های یهوییش،  ندادم. هم وننشاما عکس العملی  ؛تعجب کردم
  :فهمم. زیر نگاهش معذب بودم که ننه جون گفتلبخندهاش، حرف هاش رو نمی

 حواست کجاست نریمان؟ _

  :و ازم گرفت و گفتر  نریمان هول نگاهش
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 گوشم با شماست.آه بله...ببخشید _

  ...گفتم:آره مادر داشتم میننه جون_

  :م. به طرف ایستگاه پرستاری رفتم و گفتماومداز اتاق بیرون  و گوش ندادم وندیگه به حرف هاش

 سالم کسی نیست؟ _

  :باال اومد و گفت ،همون موقع یکی از پایین

 خوبی؟  ،سالم ریتا جون_

  :لبخندی زدم و گفتم

 طوری؟ هتو چ .خوبم ،ممنونم سارا جون_

 طوره؟ همنم خوبم، دخترت چ_

  :خندیدم و گفتم

  .اونم خوبه_

و بدون، خیلی بامزه س و روحیه جوون ر  قدرش خوش به حالت ریتا همچین مادربزرگی داری._سارا: 
  .پسندانه داره

  :و تکون دادم و گفتمر  سرم

  !اوهوم، تنها امید زندگیمه_

اتاق ننه جونت رو  راستی این دسته گل خوشگل رو کی آورده؟ نکنه همون آقای جذابی که سراغ_سارا: 
 گرفت؟ 

 و بزارم داخلش؟ ر  چیزی نداری این ،آره خودشه...حاال گلدونی، پارچی_

  :با خنده و شیطنت گفتسارا 

 کلک رلته؟ _

  :خندیدم و گفتم

 !؟ آقامونهبارل چیه با_

  :دوتایی باهم زدیم زیر خنده. با چهره سرخ شده گفت

  .خدا نکشتت ریتا_
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  :و دادمر  جوابش خندیدمجور که می همون

  !قدر بدم میاد از این جملههآخ که چ_

  !معلومه_سارا: 

  .کنمبی شوخی، سرآشپز همون رستورانیه که کار می_

  !دروغ ،اوپس_سارا: 

  .گم باباجدی می_

  !دورمون ریخته هما که هر چی پیر و مسن! خوش به حالت چه سرآشپز جوون و خوشتیپی_سارا: 

  :خندیدم و گفتم

  !خوای به من چیزی بدی؟ دستم خشک شدنمی شه.غصه نخور واسه توهم پیدا می_

  .آخ آخ االن میارم_سارا: 

به دیوار تکیه دادم و منتظرش موندم. همون موقع صفیه خانم و گل پسرش رو دیدم که دارن به طرفم 
  :لبخندی رو لبم نشست و بلند گفتم ،میان. با یادآوری اذیت هام

  !هترین همسایه دنیا و پسر عزیزشسالم بر ب_

  :صفیه خانم با دیدنم لبخندی زد و گفت

 سالم وروجک من، خوبی مادر؟ _

و تو یقه لباسش کرده بود و حسابی سرخ شده بود. نزدیکشون شدم و ر  شهم طبق معمول کله یاسین
  :گفتم

 طوری یاسین جون؟ هشما رو دیدم عالی شدم...تو چ_

  :به زور گفت

 ؟ نطور همادر چ .م ریتا خانمممنون_

  .اتفاقاً کلی سراغتون گرفت و نگرانتون بود ؛م خوبهه ننه جونم_

 تو کدوم اتاقه دخترم؟ ! بمیرم براش صفیه:_

  :و به طرف در گرفتم و گفتمر  انگشتم

  .جاستاین_
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  :خواستن برن که سریع گفتم

 نی چیزی؟ ارم تو گلدو ذها رو ب شه کمکم کنی این گلمی ،یاسین جون_

  .برو مادر ،یاسین! چرا که نه دخترم صفیه:_

ای گفت و به طرفم اومد. لبخندم هر " باشه"قدر عصبانی شده. به زور هاز اخم های درهمش فهمیدم چ
اصالً تمام  ؛دادشد. هیچ چیزی بیشتر از اذیت کردن این پسر خجالتی بهم کیف نمیلحظه گشادتر می

  :م. گل رو تو بغلش انداختم و گفتمکردو فراموش میر  مشکالتم

  .دستم درد گرفت !قدر سنگین بودهچ ،آخ آخ خدا_

  :نگاهش کردم و گفتم! هئقدر این بشر پررو هگفت چکرد. قطعاً تو دلش میبا تعجب نگاهم می

 چیه؟  ؟ها_

  :و ازم گرفت و گفتر  سریع نگاهش

  .هیچی_

  :تهمون موقع سارا با گلدون تو دستش اومد و گف

  ...و تونستمر  بیا عزیزم همین_

  :با دیدن یاسین ساکت شد و برام چشم و ابرو اومد. چشمکی زدم و گفتم

  .یاسین جان هستن ،ایشون نامزد عزیزم ؛کنم سارا جونمعرفی می_

و به شدت باال آورد و با چشم های گرد شده نگاهم کرد. خنده دلبرانه ای کردم و چشمک ر  سرشیاسین 
  :و پایین انداخت. ریز خندیدم و نزدیکش شدم. گفتمر  ویلش دادم. باز سرخ شد و سرشریزی تح

  .یاسینم، ایشونم دوست جدیدم سارا_

و با ر  کرد. ابروهامی زیر لب گفت. سارا متعجب نگاهم می" ال اله اال اللّه"و سمت دیوار کشوند و ر  خودش
  :موضوع رو گرفت و گفتشیطنت باال انداختم و به یاسین اشاره کردم. سریع 

  .از آشناییتون خوشبختم ،سالم آقا یاسین_

  :و رو بازوش گذاشتم و گفتمر  جوابی نداد که دستم

 .باشماست ،عزیزم_

  :و عقب کشید. با چهره عرق کرده و لرزون گفتر  هول شده خودشیاسین 
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  .نونم خواهرمم_

  :دم و گفتمو از دستم بیرون کشید. با سارا آروم خندیر  بعدم بازوش

 .ار تو گلدونذعشقم اون دسته گل رو ب_

  :بدون حرف گل ها رو تو گلدون گذاشت. به طرف سارا برگشتم و گفتم

  .ممنون بابت گلدون ؛ما دیگه بریم سارا جون ،خب_

 .و نداشت...خداحافظ آقا یاسینر  کنم قابلتخواهش می سارا:_

د اتاق شدیم. صفیه خانم کنار تخت ننه جون وایساده بود یه چشمک تحویلم داد که خندیدم و با یاسین وار 
رفت. گلدون رو به م رو صندلی نشسته بود و با گوشیش ور میه زد. نریمانو داشت باهاش حرف می

  :یاسین دادم و گفتم

 .میز یو بزار رور  عشقم این_

  :ریز خندیدم و یاسین سر به زیر پوفی کشید. به طرف ننه جون رفتم و گفتم

 !رو فراموش کردی ها و دیدی مار  رفیقت_

  !کردبود و نبود تو برام فرقی نمی ؛که صفیه هم بیاد قبل از این ننه جون:_

صفیه خانم خندید و چشمکی به ننه جون زد. چشم ! جور ضایع نشه ولی این ،یعنی آدم تو فاضالب بره
شم شدیم. سری به معنی "چیه؟" تکون غره ای به ننه جون رفتم و به عقب برگشتم. با نریمان چشم تو چ

  :دادم که گفت

 کنی؟ این خانم و آقا رو معرفی نمی_

  :پاچه گفت قبل از اینکه حرفی بزنم، یاسین سریع و دست

  .ایشون مادر بنده هستن و همسایه ریتا خانم هستیم...اسمم یاسینه_

یهو لبخند . ش، ترسید باز بگم نامزدمهباهاش دست داد و اظهار آشنایت کرد. ای ؛نریمان از جاش بلند شد
 ؛زنهو به مریضی میر  دختره از روی شیطنت خودش ،خبیثی رو لبم نشست. تو این رمان ها خونده بودم

سمتش رفتم و همون به و بکنم. ر  خواستم همون کارکنه. منم میشه و بغلش میکلی نگرانش میهم پسره 
یاسین فقط  ،مثال غش کردم. اما برخالف تصورما کردم؛ ره یهو خودم رو. و به سرم گرفتمر  لحظه دستم

  :نگاهم کرد و گفت

  ریتا خانم؟_
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  :درد بدی که تو ناحیه پشتم حس کردم، باعث شد تو دلم بگم

  !الهی بی ریتا خانم بشی...پسره ی بی بخار_

  :نریمان سریع کنارم نشست و گفت

 ریتا خوبی؟ _

  :با بدبختی بلند شدم و گفتم

 کنم، درست از آب درنمیاد؟ ا هرچی من پیش بینی میچر _

  :نگاهم کرد و گفتنریمان خندون 

  .یهو طوریت نشده باشه ؛پاشو ببرمت پرستاری نشونت بدم_

  :سرم گذاشتم و گفتم یو رور  دستم

 .شهفقط سرم درد گرفته که با مسکن خوب می ؛نه خوبم_

 .االن برات میارم نریمان:_

  :خاصیت نگاه کردم و گفتم بی بوته یبه اون 

 !یه کمک بکنی بد نیست ها_

  :برخالف همیشه نگاهم کرد و گفت

 کار بکنم خواهر؟ چی یاسین:_

و ازم گرفت. ر  و بست و روش و به طرفش گرفتم. چشم هاشر  چه ای کردم و دستمو با حرص دندون قر 
  :لبش بلندم کرد و گفت ید رواومدم لیچار بارش کنم که گرمای دستی رو حس کردم. نریمان با لبخن

  .همه مثل من مهربون نیستن ریتا_

  :بهش نزدیک شدم و یهو گفتم

  !کس مث تو نیست آره هیچ_

  :هامون کرد. زیر لب گفتیاسین نگاهی به فاصله کم و دست

  !استغفرلله ربی و اتوبو الیه_

این چش شد؟ ازش ! م. جلل خالقو ازش گرفتم که با چشم های ستاره بارون نریمان مواجه شدر  نگاهم
و ول کردم. با همون نگاهش لیوان آب و قرص رو به طرفم گرفت. ازش تشکر کردم ر  فاصله گرفتم و دستش
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نیم ساعت بعد صفیه خانم و پسر بی  !گذرهو خوردم. خوشم میاد ننه جونم تو هیچ شرایطی از من نمی
  :م کتش رو برداشت و گفته نریمان .خاصیتش رفتن

  .تون منم برم، دیگه وقت مالقات تمومهها اجاز ب_

  :ننه جون لبخند ملیحی زد و گفت

  .ممنون که اومدی پسرم_

  :خندید و گفتنریمان 

 .، خدانگهداردوظیفه بود بانوی جوان...بهترباشی_

  :وقتی نریمان رفت، با ذوق نگاهم کرد و گفت

  !دیدی ریکا؟ به من گفت بانوی جوان_

  :بی حال گفتم

 خب که چی؟ _

  :اخم کرد و گفت

 !تربیتبی_

و بستم و دیگه چیزی ر  دم و روی مبل دراز کشیدم. بدجور خوابم گرفته بود. چشم هاماو ندر  جوابش
  .متوجه نشدم

******  

و نیمه باز کردم و به دور و اطرافم نگاه کردم. گوشیم ر  از جا پریدم. چشم هام ،با صدای بلندی که شنیدم
  :کشیدم جواب دادمحالی که خمیازه می اشتم و دربرش د ؛بود

 بله؟ _

 .بیا پایین تو ماشین منتظرتم سورنا:_

با تعجب به گوشی نگاه کردم. یکم که ویندوزم باال اومد، با عصبانیت از جام بلند شدم.  ؛زرتی قطع کرد بعد
  :وم صداش زدمپیش ننه جون رفتم و آر . و عوض کردم و آبی به دست و صورتم زدمر  لباس هام

 رم کاری نداری؟ ننه من دارم می_
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به سارا سفارش کردم که . و بوسیدم و از اتاق بیرون اومدمر  نامفهومی گفت. پیشونیش "نه"تو عالم خواب 
مواظبش باشه و از بیمارستان بیرون اومدم. نگاهی به اطراف کردم که برام چراغ داد. سوار ماشینش شدم 

  :و گفتم

 .سالم_

 ؛کدوم حرف نزدیم سری تکون داد و راه افتاد. اخم کردم و به بیرون چشم دوختم. تا آخر مسیر هیچ مغرور
  :شکست. کوچه باالی رستوران نگه داشت و گفتآهنگ الیت فرانسوی سکوت رو می یه فقط

 .پیاده شو_

  :و برداشتم و دستگیره رو فشار دادم که گفتر  کیفم

 .خوام بریم بیرونمی...جا همین بعد از تعطیل شدن رستوران بیا_

  !ولی من باید برم بیمارستان_

 .همینی که شنیدی سورنا:_

  :با عصبانیت به طرفش برگشتم و گفتم

شه چپ و راست بهم دلیل نمی ؛و قبول کنمر  ببین چون از روی اجبار مجبور شدم اون پیشنهاد مزخرفت_
 دستور بدی و من اطاعت کنم!

 نه؟  ،شهکار کردی ناراحت میت بفهمه واسه پول عملش چیحتما ننه جون سورنا:_

و محکم فشار دادم. نزدیکم شد و دم گوشم ر  و از روی خشم مشت کردم و چشم هامر  دستم ؛ادمتایس
 :گفت

 .جا منتظرتمبعد از کار همین_

 :و روهم فشار دادم و گفتمر  امهپوزخندی زد و با یک نگاه کوتاه رفت. دندون

  !آدم نکردم ریتا نیستمرو  اگه تو_

واقعا چیز مزخرفی  ؛نفس عمیقی کشیدم و به طرف رستوران رفتم. دیگه از کمک آشپزی خسته شده بودم
کس نیومده بود.  و عوض کردم و وارد آشپزخونه شدم. هنوز هیچر  برای یه آشپز بود. بی حوصله لباسام

یک روز کاری خسته کننده شروع شد. سه آهی کشیدم و مشغول کارم شدم. کم کم بقیه اومدن. دوباره 
از بس خم و راست شدم. سبد  ،شکستکردم. کمرم داشت میساعتی بود که یک سره داشتم کار می

  :سبزی ها رو به حنا دادم که گفت

 .ریتا بیا_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  ؟بله_

  .رم دستشویی، حواست به سوپ باشهمن می...ام چیزه حنا:_

لبخند از ته دلی زدم و  .کردمدوباره داشتم حس آشپزی رو لمس میسری تکون دادم و کنار گاز ایستادم. 
یواشکی از غذا چشیدم. بدک نبود اما یه چیزی کم داشت. از تو قفسه ادویه مورد نظرم رو برداشتم و کمی 

و مشغول کار کردم. ر  داخل غذا ریختم. بعدم سریع همش زدم. همون موقع حنا اومد. منم سریع خودم
 :لند شدصدای نریمان ب

 شد؟ پس سفارش میز دوازده چی_

  .االن میارم حنا:_

و ر  حاال نوبت من بود تا اون .از سوپ تو قابلمه، تو بشقاب مخصوص ریخت و داد به تیرداد تا تزئینش کنه
و جلوی نریمان گذاشتم. بدون این که توجهی کنه به گارسون ر  پیش نریمان ببرم. با لبخند رو لبم ظرف

کردم که یکی از بره. عقب گرد کردم و به سمت سبحان رفتم. داشتم به حرف هاش گوش میو بر  گفت اون
 :خدمه سالن وارد آشپزخونه شد و گفت

 آشپز غذای میز دوازده کیه؟ _

  :حنا با تعجب جلو اومد و گفت

  !من_

 شده؟ چی نریمان:_

  .و ببینهر  خواد آشپزشمشتری از غذا خیلی خوشش اومده، می_

  :و باال انداخت و به حنا نگاه کرد. حنا با تعجب گفتر  یه تای ابروشنریمان 

  !مثل همیشه هم درست کردم ؛واقعاً؟ اما من که کار خاصی نکردم_

 مطمئنی چیز اضافه نریختی؟  نریمان:_

  .مطمئنم ،آره حنا:_

 :و صاف کردم و گفتمر  گلوم

 ه.خواد ازت تشکر بکنیده و میرو فهم خب حنا، شاید این مشتری واقعاً ارزش غذای تو-

کم کم داشت از این بازی  .شدگنگ به من نگاه کرد و با اجازه نریمان رفت. لبخندم هر لحظه گشادتر می
 :خوشم میومد. با صدای سبحان بهش نگاه کردم
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 حالی؟ خاطر حنا خوشهخوای بگی بیعنی االن می_

  :و خوردم و گفتمر  مهخند

  .مهخب معلومه، اون دوست_

 :پوزخندی زد و گفت

  .به کارت برس_

 :اخم کردم و آروم گفتم

 !دونم حنا عاشق چیه تو شده؟ نه اخالق داری، نه شعور داری، نه یک ذره تیپ و قیافهنمی_

 :بهم نزدیک شد و گفت

  !این فضولیا به تو نیومده بچه_

 :جلوش سینه سپر کردم و با اخم بدتری گفتم

 فهمی؟ ارزن نمی ررا قدتو که بزرگی چ ؛من بچه_

  :یهو داد نریمان بلند شد

  .حواستون به کارتون باشه! هی شما دوتا_

کرد. حرصی و عقب کشیدم و به نریمان نگاه کردم. با چهره کبود شده و پر از خشم نگاهمون میر  خودم
 :گفت

  !نه الوترکوندن، ست و محل کارهجا آشپزخوناین_

چیزی نگفت. منم از خشم نتونستم چیزی بگم و پا کوبان به سمت یخچال  سبحان پوزخند صداداری زد و
 .رفتم

******  

و عوض کردم و با برداشتن کیفم از رختکن بیرون ر  امهو ماساژ دادم و خمیازه ای کشیدم. لباسر  هامشونه
رفتم که راه میاومدم. از بچه ها و خدمه خداحافظی کردم و از رستوران خارج شدم. قدم زنون کنار خیابون 

 :و ترسوند. با حرص گفتمر  بوق بلند ماشینی من

  !ای بمیری که زهرترکم کردی_

 مگه نگفتم بعد از کارت بیا کوچه باالیی؟  سورنا:_
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 :پاک اونو فراموش کردم. اخم کردم و گفتم !آخ

 .من چیزی یادم نمیاد، حاالم برید به سالمت_

بازوم کشیده شد. جیغ و بالفصله  یاده شدنش از ماشین اومدو بهش کردم و راه افتادم. صدای پر  پشتم
  :زدم

 !هاکشیآدامس نیست که می ،هوی عمو_

م سریع نشست. تا خواستم پیاده شم، پاشو رو پدال ه و سوار ماشین کرد و خودشر  بی توجه به حرفم من
 :گاز فشار داد. داد زدم

  !گم نگه دارنگه دار...باتوام، می_

و قبول کرده بودم، پس این ر  یده ای نداره، ساکت شدم و آروم نشستم. من که پیشنهادشوقتی دیدم فا
دونم فقط یه بیرون رفتن بود. تازه با اون اخالق گندش بعید می؛ کرداداها چی بود؟ اون که کار خاصی نمی

. همون جور که ماشین متوقف شد ،دونم...با رسیدن به رستوران باغیهوف دیگه نمی !م بتونه بکنهه کاری
 :گفت ،کردماشین رو خاموش می

  .پیاده شو_ 

کرد. اولین جا شدم. چشم هام همه جارو رصد میپیاده شدم و باهاش وارد اون ،بدون این که حرفی بزنم
جا بهمون خوش آمد گفتن و مارو راهنمایی کردن. به سمت جور جایی میومدم. خدمه اونباری بود که این

هاشون به پا بود. چندتا دختر و پسر روش نشسته بودن و بساط خنده. وی اون جا رفتیمترین تخت تبزرگ
 :یکی از پسرا ما رو دید و با خنده گفت

 !جاست، سوسمار بزرگببین کی این_

 :سورنا خندید و گفت

  !کم نمک بریز هادی_

های ذهنی وندهم عین عقب مه توجه بقیه هم بهمون جلب شد و بازار احوال پرسی شروع شد. من
 :نگاهشون می کردم. نگاه دختری به طرف من کشیده شد و بلند گفت

 !بینم که سورنا خان بالخره دست به کار شدنمی ،به به_

 :با خنده نگاهم کرد و گفتسورنا 

  .بیا جلو_
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فی کمرم گذاشت. اخمم شدیدتر شد ولی حر  یو رور  اخم کردم و دو قدم جلو رفتم. کنارم ایستاد و دستش
 :نزدم. رو به دوست هاش گفت

 !ایشون ریتا خانم هستن و عشق من_

بعدم با لبخند مثال عاشقانه ای نگاهم کرد. هرچی عصبانیت بود تو چشم هام ریختم و نگاهش کردم. 
گفت. به لبخند کج و کوله ای هم گوشه لبم نشوندم. صداهاشون باال رفته بود و هرکسی یه چیزی می

 :فتمطرفشون چرخیدم و گ

  .حالمسالم بچه ها، از آشنایی باهاتون خوش-

و بهم معرفی کردن. جمع خوب و دوستانه ای بود. دخترها ر  یکی یکی باهام احوال پرسی کردن و خودشون
ال پرسیدن کردن. منم هرچی بلد بودم از خودم آوردم و ؤسریع منو سمت خودشون کشیدن و شروع به س

و هم فهمیده ر  تیم و خندیدم. دروغ چرا، بهم خوش گذشته بود. یه چیزشب کلی گف جوابشون رو دادم. تا
کرد. کالً یه آدم خندید و پا به پای دوست هاش شیطنت میسورنا برخالف چهره خشنش، کلی می ؛بودم

کردن واقعاً عاشقمه. دیگه نیمه شب طوری که همه فکر می ؛کردقدرهم به من توجه میهدیگه شده بود. چ
جا خواستم همونکردیم. از بچه ها خداحافظی کردیم و سوار ماشین شدیم. از خستگی میعزم رفتن 

 :بخوابم. خمیازه بلندی کشیدم که گفت

 خوابت میاد؟ _

  :به چهره عادیش نگاه کردم و ناخودآگاه گفتم

 ال بپرسم؟ ؤیه س_

  .جانم بگو سورنا:_

  :کمی مکث کردم و گفتم

 کردی؟ چرا یه دفعه این همه تغییر _

  :در جواب حرفم لبخندی زد و سوئیچ رو چرخوند. ماشین رو به حرکت درآورد و گفت

 !تو جایگاهت ارتقا پیدا کرده ؛اون چهره خشن و بداخالق برای زیر دست ها و کارکنامه_

 :دست به سینه شدم و گفتم

  ...طورکه این! عجب_

 :جدی شد و گفت

 و بهت دادم؟ کنی برای چی اون پیشنهاد ر تو فکر می_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

 !خوای مردم رو اذیت کنی و همه رو زیر سلطه خودت بگیریمی ؛چون مریضی_

 :پوزخند صداداری زد و گفت

  .اشتباه فکر کردی کوچولو_

 :با اخم گفتم

 پس چی؟ _

؛ جوری بهت اون حرف رو بزنمدونستم اگه همینو بخوام بگم، ازت خوشم اومده و میر  حقیقت سورنا:_
  .وقتی اومدی پیشم، گفتم این بهترین فرصته و بازخورد مثبتی هم گرفتم ی.عمراً قبول کن

 :نفس حرصی کشیدم و گفتم

  !شعوریخیلی بی_

 :خندید و گفت

 !اهشموقت عاشقت نمیشه، اونصورتت زشت می؛ حرص نخور کوچولو_

 :خنده تمسخرآمیزی کردم و گفتم

  !جون انگار فیلم زیاد دیدی عمو_

 :کردم تو دلم اضافه

  !م دارهه چه اعتماد به نفسی !زرشک_

چون  ؛و به خونه ببرهر  لبخندی زد و جوابم رو نداد. دیگه تا آخر مسیر باهم حرف نزدیم. ازش خواستم من
جلوی درب  سورنا رم دیدنش.فردا صبح یه سر می .خیلی خسته بودم و حوصله بیمارستان رفتن رو نداشتم

  :خونه ایستاد و گفت

  .رسیدیم دیبفرمای_

  :جوری زشته. به طرفش برگشتم و گفتمولی دیدم همین ؛اومدم بدون حرف پیاده بشم

  .ممنون، شب خوبی بود_

 :لبخندی زد و گفت

  .قابل دوست دختر زبون درازم رو نداشت_

 :با حرص گفتم
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  !و به من نسبت ندهر  صفات خودت_

 :و محکم کوبوندم. خندید و گفتر  بعدم پیاده شدم و در

  .خیرهبینمت کوچولو، شبت بصبح می_

  .خوام یه سر برم بیمارستانفردا رو دیگه می_

بالخره ننه جونت باید از وجود همچین شاهزاده ای تو زندگیت مطلع  ریم.باهم می ،اشکال نداره عزیزم_
 !بشه

ه رفتنش نگاه پوکر فیس نگاهش کردم که قهقه بلندی زد و با تکون دادن دستش ازم خداحافظی کرد. ب
  :کردم و گفتم

  .قبالً بهتر بود به نظرم، االن خیلی حال بهم زن شده! خدا شفات بده به حق علی_

 .و با کلید باز کردمر  سری تکون دادم و در

****** 

از خواب بیدار شدم. گیج و خوابالود بلند شدم و به حیاط رفتم. با چشم های بسته درو  ،با صدای زنگ در
 :و باز کردم و گفتمر  بهش تکیه دادم. صدای خنده ریزی میومد. کمی الی پلک هام باز کردم و

 هوم؟ _

  !سالم خوابالو سورنا:_

 :ل داد. در رو بست و گفتو و تو خونه هر  و تکون دادم. خندید و منر  خمیازه ای کشیدم و سرم

  .برو حاضر شو_

د از اتمام کارهام، تو ماشینش نشستم و به گیج به اطرافم نگاه کردم و دوباره وارد ساختمون شدم. بع
اره. ماشین رو ذکه باز خوابم نگیره، به سورنا گفتم آهنگ تند بسمت بیمارستان حرکت کردیم. برای این

. سریع اومد کنارم و دستم رو شدم داخل ،جلوی بیمارستان نگه داشت و پیاده شدیم. بی توجه به اون
 :ه گفتچشم غره ی اساسی بهش رفتم ک .گرفت

  .باید عادت کنی عزیزم...این چیزا بین زوج ها عادیه_

با شنیدن تیکه آخر حرفش، چینی به دماغم دادم. از جلوی ایستگاه پرستاری رد شدیم که سارا رو دیدیم. 
 :یه لبخند زد و گفت

  .سالم ریتا جون _
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  !سالم بر پرستار خل و چل من_

 :به سورنا اشاره کرد و گفت

 نی عزیزم؟ کمعرفی نمی_

 :و مثل قورباغه جلو انداخت و گفتر  تا اومدم حرفی بزنم، سورنا خودش

  .من نامزد ریتا جان هستم_

 :ش جمع شد. سارا با تعجب نگاهمون کرد و گفتهو محکم به پاش کوبوندم که چهر ر  پام

  ...تو که_

 :یه لبخند کجی زدم و گفتم

  .آره نگفته بودم، ولی حاال بدون_

 :داد و "آهان" مشکوکی گفت. ازش پرسیدمسری تکون 

 ننه جونم دیگه مرخص نیست؟ _

  .اتفاقاً امروز دکتر مرخصش کرد ،چرا سارا:_

  .ممنون !خداروشکر_

 :ازش خداحافظی کردم و باهم رفتیم تو اتاق. در رو باز کردم و گفتم

  !سالم و صد سالم به عشق خودم_

 :ل داد و گفتو من رو ه رفتم دو طرف لپش رو بوس کردم که با حرص

  !اَه اَه برو اون ور تفیم کردی ؛باز تو اومدی؟ گفتم از دستت خالص شدم_

 :سورنا بلند شد. ننه جون نگاهش کرد و رو به من گفت هبا لب های آویزون نگاهش کردم که قهقه

 !قدرم آشناستهآقا کی باشن؟ چ_

 :اخت و گفتاندوسط قبل از این که من جواب بدم، دوباره خودش رو 

  .کنهصاحب رستورانی که ریتا جان توش کار می ؛سالم خانم زیبا...من سورنا رحمانی هستم_

 :ننه جون یه لبخند ذوق زده زد و گفت

  .سالم آقای حمالی، منم حلیمه هستم_
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 :بی حوصله گفتم

  .رم کارهای ترخیصت رو انجام بدممی_

  .رمتو همین جا باش، من می سورنا:_

لعنت به بی پولی که  ؛عناداری بهم کرد که منظورش رو فهمیدم. سرم رو پایین انداختم. لعنت به مننگاه م
 :و به خودم آوردر  و به این روز انداخت. صدای ننه جون منر  من

 کنه؟ کار میجا چیبگو ببینم این پسره با تو این_

آماده باریدن  ؛؟ باز بغض کردمو دادهر  گفتم؟ دوست پسرمه؟ یا نه، کسیه که پول عملتچی بهش می
 :بودم. یه نفس عمیق کشیدم و به زور گفتم

 ...اخیراً از من خوشش اومد_

 :بین حرفم پرید و با ذوق گفت

 خواستگارته؟ _

 :پوکر فیس نگاهش کردم و گفتم

 د!که شما از من مشتاق تریمثل این_

  .و بگور  شهخب حاال، بقی ننه جون:_

 :و پایین انداختم و آروم گفتمر  د. سرمگفتنش برام خیلی سخت بو 

  ...شهتا ببینیم چی می ؛فعالً قرار شد مدتی باهم رفت و آمد کنیم_

 هوم؟ ...همین نامزد اینا ننه جون:_

  :خندید و گفت ؛. با درد نگاهش کردمخورد کمرمبه و تکون دادم. یهو یه چیزی محکم ر  فقط سرم

ً حق_   !گرا رقیب نداریکه نوه خودمی...تو تور کردن جی ا

 :و گاز گرفتم و گفتمر  با چشم های گشاد شده نگاهش کردم. لبم

 !ننه این چه حرفیه؟ قباحت داره واال، من جای شما خجالت کشیدم_

  :از جاش بلند شد و گفت

  .و بپوشمر  امهزیاد چرت نگو، بیا کمکم کن لباس_
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 ر شد، سورنا هم اومد. باضکه حابعد از این و تو حدقه چرخوندم و به طرف ساک لباساش رفتم.ر  چشم هام
و رسوندیم. بعد به سمت رستوران رفتیم. باز یه روز کاری ر  هم از بیمارستان بیرون اومدیم و اول ننه جون

  :گفت ،خواست هرچه زودتر از این وضعیت خالص بشم. سورنا که دید تو فکرم دلم می !مزخرف

 کنی؟ به چی فکر می_

 :تمصاف نشستم و گف

  .هیچی_

  .خواستم یه چیزی رو بهت بگمریتا می سورنا:_

  .بگو_

  .بیا حاال که فرصتش پیش اومده کنارهم باشیم، از دستش ندیم سورنا:_

 منظورت چیه؟ _

منظورم اینه بیا فرصت خوشی و کنارهم بودن رو ازهم نگیریم...فرصت عاشقی، دوست داشتن،  سورنا:_
 !خوشبختی

 :دم و پوزخند زدم. گفتمبا تعجب نگاهش کر 

 مطمئنی شما اسمت سورنا رحمانیه؟ _

 :کالفه نگاهم کرد و گفت

  .گمدارم جدی می ،ریتا_

 :اخم کردم و گفتم

  .باید فکر کنم_

  :نالید

  !ریتا_

  :اهمیتی ندادم و گفتم

 !تونم بگم بیا تو عاشق من شو، منم عاشق تو...مزخرفهطوری که نمیهمین_

طور که من فقط کافیه دست از لجبازی برداری و با من راه بیای...همین ؛طوریفتم همینمنم نگ سورنا:_
  .و کردمر  این کار
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 و این وضعیت تا کی باید ادامه پیدا کنه؟ _

 یک سال خوبه؟  سورنا:_

 .پنج ماه !او زیادیت نشه عمو_

  .باشه قبوله سورنا:_

 لعکس...تکلیف چیه؟ انشدم یا بحاال گیریم که من به حرفت گوش دادم و عاشقت _

  :آهی کشید و گفت

  .شیممعلومه، ازهم جدا می_

  :و تکون دادم و گفتمر  سرم

 !این شد یه چیزی_

  :و پارک کرد و گفتر  ماشین

  .رسیدیم_

ً  ،اوکی_   .فعال

  .اهباز یادت نره...منتظرتمسورنا: _

و دیدم. لبخندی زدم و به طرفش ر  نریمان ،ملب گفتم و پیاده شدم. وارد رستوران که شد باشه ای" زیر"
 :رفتم. داد زدم

  !سالم_

 :به عقب برگشت و با چشم غره گفت

 جوری سالم کردی شامپانزه؟ باز تو این_

و شنیدم و باعث شد لبخندم ر  شهزبونی براش درآوردم و جلوتر از اون وارد آشپزخونه شدم. صدای خند
 .عمیق تر بشه

****** 

 «یک ماه بعد»
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سرو صدای زیادی تو آشپزخونه و کل رستوران پیچیده بود. امروز رستورانمون پذیرای یه سفیر از ارمنستان 
رم. تو عمرم خاطر همین همهمه بزرگی به پا شده بود. از صبح زود دارم یه سره این ور و اون ور میهبود. ب

 ::م که تیرداد گفتقدر جنبش و حرکت نداشتم. سبزی های خرد شده رو به حنا داداین

  .چهارتا بشقاب تمیز بیار ،ریتا_

  .ار بجوشهذهم ب یک بسته پاستا اصالن:_

  .دماالن انجام می_

 شد این ادویه؟ چی زری:_

زود چندتا بشقاب به تیرداد دادم و تو یه چشم به هم زدن، پاستا رو تو آب جوش ریختم. چرخیدم که 
شد. سریع خم شدم و از زیر دستش رد شدم. از تو قفسه ادویه ها  روم ظاهره روب ،بحان با ظرف خوراکس

رو برداشتم و به زری دادم. بعد رفتم سراغ گوشت ها و حسابی کوبیدمشون. اونا رو تو ظرف گذاشتم و به 
گرفت. هنوز شستن ظرف ها  م میهدیگه کم کم داشت گری !اوه، تازه با انبوه ظرف مواجه شدم .نیره دادم

  :و آب کشیدم و به طرفش رفتم. نگاهش کردم و گفتمر  بود که نریمان صدام زد. دست هام تموم نشده

  ؟بله_

 اگه خسته شدی به خدمه بگم بیان کمکت؟  نریمان:_

 :لبخند خسته ای زدم و گفتم

  .دمخودم انجام می ،نه ممنون_

 مطمئن؟  نریمان:_

  .اوهوم_

  .برو به کارت برس کی،او  نریمان:_

و بیرون ر  سینک گذاشتم و نفسم یو رور  و تموم کردم. دستمر  رفتم سراغ ظرف ها و شستنشوندوباره 
 :دادم. باز ریتا گفتن یکی رو شنیدم

  .یه لحظه بیا ،ریتا جان نیره:_

به شدت کالفه بودم. به سمتش رفتم که یهو از حال رفت. بدو کنارش  ؛و محکم فشار دادمر  چشم هام
 :. تو صورتش زدم و گفتمنشستم و تو بغلم گرفتمش

 شنوی؟  و میر  و باز کن...صدامر  شدی؟ چشماتنیره جون چی_
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 :همه دورم جمع شدن. نریمان گفت

 !نریمان:فایده نداره...خانما کمک کنید ببرینش تو استراحت گاه-

نس سه تایی با هر مکافاتی بود بلندش کردیم و رو تخت توی استراحت گاه خوابوندیمش. بعدم به آمبوال
  :زنگ زدیم. اصالن جلو اومد و رو به نریمان گفت

  !کار کنیم؟ جایگزین نداریم، کلی کارم موندهحاال چی_

  .ترهاالن نیره خانم واجب حنا:_

  .دنبال کارهاتون دمونم پیشش، شما برییمن م_

بیان پیشش، شماها  گمما به تو، تو آشپزخونه نیاز داریم...به یکی از خدمه می! چرت نگو ریتا نریمان:_
  .سرکارتون دبری

 !اما آشپز اول نداریم اصالن:_

 :نریمان کالفه به اطرافش نگاه کرد. یهو رو به من کرد و گفت

  .ریتا تو برو جای نیره_

 چی؟  زری:_

 گی نریمان؟ معلوم هست چی می سبحان:_

  .دونمآره می نریمان:_

 !اما اون فقط یه کمک آشپزه اصالن:_

  .سرکارهاتون د، بریدشما به اونش کار نداشته باشی ن:نریما_

 !خاطر یه بچه آبرو و اعتبار رستورانمون از بین برههارم بذمن نمی زری:_

 :جلو اومدم و گفتم

  .بهم اعتماد کنید ؛تونممن می_

 :زری پوزخندی زد و گفت

 !بابا کنجا واسه من بابا و بخور، بعد بیا اینر  بچه جون تو برو شیشه شیرت_

 :عصبی شدم و گفتم

  !ستهدم کی بچحاال بهت نشون می_
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خواست کمی روغن ریختم. گوشت هایی که نیره میبعد گاز رو روشن کردم و ماهیتابه رو روش گذاشتم. 
باهاش استیک درست کنه رو برداشتم. حسابی نمک زدم و توی ماهیتابه گذاشتم. صدای جلز ولز بلند شد. 

رو برعکس کردم تا دو طرف مغز  اهگوشت !بهش یه قطره سرکه زدم. آتیش بلند شدکمی که سرخ شد، 
 .و تو بشقاب گذاشتم و تزئینش کردمر  اون ؛پخت بشه. ادویه های مورد نظرمم اضافه کردم. آماده که شد

خند کرد. با پوز همه با دهن باز نگاهم می کردن. به جز نریمان که با لبخند افتخار آمیزی بهم نگاه می
 :طرفش رفتم و گفتم

  !امتحان کن خانم بزرگ_

کارد و چنگال رو به طرفش گرفتم. با اخم ازم گرفتشون و از غذا خورد. به وضوح چشم های از حدقه بیرون 
 :ش رو دیدم. اما سریع خودش رو جمع کرد و گفتهزد

  !افتضاحه_

 :پوزخندم غلیظ تر شد و گفتم

هر  ؛یه خورشت درست و حسابی بپزی تونیز این همه سال هنوز نمیافتضاح تویی و غذاهات، که بعد ا_
 .روز یه عیب ازشون درمیاد

 :و گرفتم و گفتمر  و باال آورد تا بزنه تو صورتم که زودتر مچشر  از عصبانیت درحال انفجار بود. دستش

سی بهم زور بگه یا ارم کذوقت نهیچ ،نم این بود که بهم یاد دادو ا ؛با سختی زندگی کردن یه خوبی داشت-
  .و فراتر از حدش بزارهر  بخواد پاش

و ر  کشید و صورتش از حرص و عصبانیت قرمز شده بود. پیشبندشو ول کردم. تند تند نفس میر  دستش
  :درآورد و گفت

  .جا دیگه جای من نیستاین_

 :پوزخندی زدم و گفتم

  !به سالمت_

 :به نریمان نگاه کرد که گفت

گیرم، و نمیر  جلوت! خوای بریچه بهتر که خودت می ؛و بخوامر  خواستم عذرته میخیلی وقت بود ک_
  ه.خروجی اون طرف

وقتی دید ضایع شده، یه چشم غره حسابی به من رفت و از آشپزخونه خارج شد. پشت سرش سرپیش 
 :خدمت اومد و هول گفت
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 شد؟ پس غذاهایی که سفارش داده بودن چی_

  .فرستماالن می نریمان:_

 :م رو به ما کرد و گفته بعد

  .دمهم جای زری وایسا، خودم کارهای نیره رو انجام می ریتا تو! عجله کنید ؛سرکارهاتون دبچه ها زود بری_

  !خوایماما باز یه کمک آشپز می تیرداد:_

  .رز بفرستیدچاره ای نیست، باید از خدمه کمک بگیریم...آقای بادران لطفاً دوتا خدمه جوون و ف نریمان:_

  د.فقط زودتر سفارش ها رو بفرستی ،باشه_

 لبم یتونستم لبخند گشاد رودوباره همه مشغول به کار شدیم و سروصداها از سر گرفت. به هیچ وجه نمی
کرد. نریمان نزدیکم کردم و این حس خوبی رو بهم منتقل میو از بین ببرم. دوباره بعد از مدتی آشپزی میر 

  :شد و گفت

فقط به پا از ذوق ! آفرین؛ خوشم اومد ،نه !اهدست پاچلفتی من بعید بود این کار  ی از شامپانزه نریمان:_
 !کار دستمون ندی

 :سرخوش خندیدم و گفتم

 این حرفا چیه سرآشپز؟  !اِوا_

 :اونم خندید و گفت

  .دیم استاددرس پس می_

 .مو کنترل کردم و قابلمه رو روی گاز گذاشتر  مهبه زور خند

****** 

 «نریمان»

   

کت و سوئیچم رو  ،افتادم. از تو کمدخستگی زیاد داشتم پس می بخاطردر اتاق رختکن رو باز کردم. 
برداشتم و به عقب برگشتم. یهو ریتا رو دیدم که کنار کمدش نشسته خوابش برده. آخی حتماً خیلی خسته 

دوشم انداختم و بلندش کردم. روی  کیفش رو !شدقدرهم تو خواب معصومیتش بیشتر میهچ !شده
صندلی جلو خوابوندم. سوار  یو رور  موقع کسی تو سالن نبود. به سمت ماشینم رفتم و اونخداروشکر اون

تونستم رو شدم و راه افتادم. تو طول رانندگی یه چشمم به ریتا بود، یه چشمم به خیابون. اصالً نمی



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

-شون رسیدم. دلم نمیهبه جلوی درب خون ؛کردمو میر  که فکرشرانندگیم تمرکز کنم. خیلی زودتر از اون 

شیطون جدا بشم. ماشین رو خاموش کردم و به سمتش چرخیدم. دست به سینه  ی خواست از این فرشته
کنم شدم. همین جا اعتراف میو به صندلی تکیه دادم و غرق نگاه کردنش شدم. از دیدنش سیر نمیر  سرم

لبخندم  !و صاحب شدهر  خیلی وقته به دلم پا گذاشته. تمام قلب بی پناهم ؛زکه این دختر تخس و لجبا
 برای هزارمین بار تمام اجزای صورتش. عمیق تر شد و چندتا تار مویی که رو پیشونیش ریخته بود کنار زدم

و  شون رو زدمهشدم. آهی کشیدم و پیاده شدم. زنگ خونو از نگاهم گذروندم. بالخره باید ازش جدا میر 
 :بالفاصله صدای ننه جون اومد

 ریکا مادر تویی؟ _

  .من و ریتاییم ،آره ننه نریمان:_

  .تو پسرم دبیای ننه جون:_

و بستم و ر  در ماشین .و برام باز کرد. به طرف ماشین برگشتم و ریتا رو دست هام بلند کردمر  در بعد
ه جون دم در منتظرمون بود. وقتی ریتا رو نن .ریموتش رو زدم. وارد حیاطشون شدم و به داخل خونه رفتم

 :نفس آسوده ای کشید و گفت ؛تو بغلم دید

 !از دست این دختر...نصف عمرم کرد_

و روش خوابوندم ر  ای گفتم و ریتا رو به اتاقش بردم. ننه جون زودتر تشکش رو پهن کرد. اون "خدا نکنه"
 :و درآوردم. ننه جون نگاهم کرد و گفتر  و کفش هاش

  .تا من لباس هاش رو عوض کنم و بیام ،برو تو پذیرایی بشین تو_

  .باشه_

ا رو تو جاکفشی گذاشتم و روی مبل تو هاز اتاق بیرون اومدم. اون ،و گفتم و با برداشتن کفش هاشر  این
 :رو مبل کناریم نشست و گفت .م اومده ننه جون ،پذیرایی نشستم. چند دقیقه بعد

  .زحمت کشیدیدستت درد نکنه پسرم، _

 :لبخندی زدم و گفتم

 !کاری نکردم که_

-چهره گرفته و غمگینش خبر از ننه جون همیشگی نمی ؛چیزی نگفت و به زمین نگاه کرد. بهش نگاه کردم

 :داد. آروم گفتم

 چیزی شده ننه جون؟ _
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 :و باال آورد و لرزون گفتر  سرش

کنم و قدر شیطنت میخاطر اون اینهزندگیه...ب بعد از پرپر شدن پسر و عروسم، این تنها امید من به_
  ...جوونه، دختره، یتیمه گممی! وگرنه منه پیرزن رو چه به این کارها ؛زنمبعضی حرف ها رو می

قدر این پیرزن دلش پر بود. همون جور که هچ ؛زد زیر گریه. منم بغض کرده بودم ،تا کلمه "یتیم" رو گفت
 :ادامه داد ،ریخت اشک می

حداقل من با آه و ناله و غرغر بالی جونش نشم. این  ؛کنههرکاری می ،خاطر من و وصیت پدرشهره بدا_
خوام اون دنیا جلوی پسر و عروسم کنم. نمیم میهمسخره بازیا رو واسه روحیه دادن و شادی دل بچ

  !شرمنده باشم که چرا از بچشون خوب مراقبت نکردم

 :نگاهم کرد و گفت

از تو ! جامعه بی رحم مونه و اینوقت این دختر میرم. اونآفتاب لب بومم، امروز یا فردا می اما پسرم من_
  ...یه خواهشی دارم

  د.بگی ؟جونم_

الخره من این موها رو تو آسیاب سفید نکردم. تو این اب ؛و دوست داریر  دونم که دخترممی ننه جون:_
و خوشبخت ر  تونی نوه مننظرم پسر خوبی هستی و میازت ندیدم. به  ایشناسمت، بدیمدتی هم که می

شم، رو میهخوام وقتی با پدر و مادرش روبم باشی. میهمراقب جگرگوش ،خوام بعد از مرگمکنی...می
اره آب تو دلش تکون بخوره...این خواهش ذیه مرد خوب کنار دخترتونه و نمی ید؛بهشون بگم نگران نباش

 کنی؟ پیرزن رو قبول می

اما ریتا چی؟ زندگی اونم هست و باید تصمیم بگیره. یه  ؛و پایین انداختم. حرف هاش آرزوی من بودر  مسر 
ننه جون ! و از دستش ندهر  هم کم کم به دست میاری. فرصترو  دل ریتا ؛گفت قبول کنحسی تو دلم می

 :صدام کرد

 شد پسرم؟ نریمان، چی_

 :و به دریا زدم و گفتمر  دلم ؛نگاهش کردم

  م.دم ریتا رو خوشبخت کنبوله...بهتون قول میق_

 :لبخندی رو لب هاش نشست و گفت

  .بهت اعتماد دارم عزیزم_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

ریتا دیگه امیدی به بودن  .کردمدوباره حس فرزندی رو تجربه می ،مثل خودش لبخند زدم. بعد از مدت ها
خاطرات گذشته، مثل  ؛ردماما من چی؟ من که داشتم و نداشتم چی؟ باز بغض ک ؛پدر و مادرش نداشت

گرفتن. با صدا زدن های مداوم ننه جون به خودم و به بازی میر  شدن و روحمفیلم تو ذهنم پخش می
 :اومدم. نگاهش کردم که گفت

 خوبی پسرم؟ _

  .اوهوم...من دیگه برم_

  .خیرهباشه پسرم، بازم ممنون...شبت ب ننه جون:_

عجیب دلم  .فرمون گذاشتم یو رور  ماشین نشستم و سرم ازش خداحافظی کردم و بیرون اومدم. تو
و روشن کردم و به طرف ر  ماشین ،تو یه تصمیم آنی .باید باشه ود. احتماالً االن اونجا ظهرو کرده بر  هواشون

و تو پارکینگ پارک کردم و ر  جا رسوندم. ماشینجوری به اونهو چر  م رفتم. حتی متوجه نشدم خودمهخون
و روی تخت گذاشتم و روشنش ر   رفتم. وارد خونه شدم و یه راست به اتاقم رفتم. لب تاپماز پله ها باال

و از استرس گاز گرفتم. سریع وارد ایمیلش شدم و یه پیام کوتاه براش ارسال کردم. دل تو دلم ر  کردم. لبم
باال اومدن صفحه حال وارد برنامه چتم شدم و منتظر خوش ؛نبود تا جواب بده. پیغام جوابش رو که دیدم

اشک تو چشم هام نشست. همون صورت، همون موها، همون حالت ها...لبخندی از  ،شدم. وقتی دیدمش
 :روی شوق زدم و لرزون گفتم

  !سالم بابا-

 :نگاه اونم به من بود. لبخندی زد و گفت

 سالم نریمان...خوبی پسرم؟ _

  :لبخندم گشادتر شد و گفتم !ودقدر دلم برای صدا و پسرم گفتن هاش تنگ شده بهآخ که چ

  .مابینم عالیحاال که شما رو می_

  !جاستخداروشکر...همسرم بیا ببین کی این بابا:_

دوتاشون کامالً اروپایی شده  ؛ای جلوم ظاهر شد. پوزخندی تو دلم زدمطولی نکشید مامان با ظاهر آراسته
 :کنار بابا نشست و گفتمامان بودن. 

 !رو دیدیم یی؟ چه عجب بالخره ما تونریمان تو !واو_

انگار همه این چیزها رو  ؛لبخندم بیشتر شبیه پوزخند بود. تمام خوشیم به یک باره فروکش کرده بود
 :فراموش کرده بودم. سرد گفتم
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  د.دیسعادت دیدار به بنده نمی ؟این چه حرفیه زهره بانو_

  :پشت چشمی نازک کرد و گفت

  !کاملیا، زهره نه_

  :بار قشنگ پوزخند زدم و گفتم این

  د.البته خب حقم دارید! کنیایرانی بودنتون رو فراموش می دخوب داری_

 ندازی؟ تیکه می مامان:_

 کنی؟ کارا میه این حرف ها رو ول کنید...خب از خودت بگو پسرم، چ بابا:-

  :ابروم رو باال انداختم و گفتم

 مهمه؟ _

 !لومه که مهمهمع ؟این چه حرفیه پسرم بابا:_

جوری باهاشون حرف حاال این ؛تابشون بودمقدر بیدونستم چه مرگمه؟ منی که تا چند دقیقه پیش ایننمی
 :زدم. هوف کالفه ای کشیدم و گفتممی

 ...خیالبی_

 کنی؟ هنوزم تو اون آشپزخونه کار می ؛بگو ببینم مامان:_

 .کنمک رستوران بین المللی کار میچند سالی هست تو ی .خیلی وقته بیرون اومدم ،نه_

 خب پس اوضاع زندگیت خوبه؟  بابا:_

 .ای بدک نیست_

  .گیرمما باید بریم...بعداً باهات تماس می ،ببخشید پسرم بابا:_

  :پوزخندی زدم و گفتم

_ ً  .اشکالی نداره، فعال

 !مامان:گودبای_

 .به سقف نگاه کردم و پوزخند زدم ؛تخت دراز کشیدم یلب تاپ رو خاموش کردم و کنار گذاشتم. رو

******  

   «ریتا»
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صندلی رو عقب کشیدم و نشستم. نگاهی به میز کردم و شروع به خوردن کردم. به ننه جوون نگاه کوتاهی 
 :انداختم و گفتم

 !دیشب تو رستوران بودم...بعد صبح تو تشکم بودم ،من تا جایی که یادم میاد ؛ی ننهتراس_

  .برده بود، نریمان آوردت خونه ننه جون: خوابت_

 ؟!و بیارهر  ایش، آدم قحط بود این گراز من_

 .جوری نگو راجبشاین ننه جون:_

 :با تعجب نگاهش کردم و گفتم

 ننه خوبی؟ _

  :آهی کشید و گفت

 .نه_

  :و پایین آوردم و با ناراحتی گفتمر  مهلقم

 شده فدات بشم؟ چی_

 :ت. مظلوم و با بغض گفتجوری نگاهم کرد که جیگرم آتیش گرف

دلم برای غرغر کردن به جون  ؛م و عزیزام تنگ شدههدلم برای خانواد ؛دلم برای شوهر و پسرم تنگ شده_
دلم برای قربون صدقه های پدربزرگت تنگ  ؛دلم برای خنده های پدرت تنگ شده ؛مادرت تنگ شده

  !کردمگفتم دق میاما امروز اگه نمی ؛و به تو نگمر  وقت دلتنگی هامشده...با خودم عهد کردم هیچ

 :گفتم ،و پنهون کنمر  کردم بغضمو تو بغلم گرفتم. در حالی که سعی میر  از جام بلند شدم و سرش

 !دونم برای چشم های قشنگت خوب نیستکه میبا این ؛گریه کن، گریه کن همه کسم_

ری گل گلیش گذاشتم. بوسیدم و و روی روسر  ورد و هق هقی کرد. خم شدم و لب هامادیگه طاقت نی
دونم چقدر دوتایی و بیشتر دورش حلقه کردم و به خودم فشردمش. نمیر  اولین قطره اشکم ریخت. دستم

و روی ر  و گرفتم و نگاهش کردم. لبخند تلخی زدم و دستمر  گریه کردیم تا آروم شدیم. دو طرف صورتش
 :چشم هاش کشیدم. بعد با شیطنت گفتم

 !کنم باید دوباره بری دکتر...پوستت حسابی چروک شده حلیمه جون فکر_
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و گرم ر  و باال آورد و پشت گردنم گذاشت. به سمتش خم شدم. لب هاش پیشونیمر  آروم خندید. دستش
 :کرد. لبخندی رو صورتم نشست که گفت

 !اگه تورو نداشتم، خیلی وقت پیش سکته کرده بودم_

 :اخم کردم و گفتم

_ ِ  ؟رفیهاین چه ح !خدانکنه ا

و دزدیدم. همون لحظه صدای قارو قور شکم ننه ر  قارو قور شکمم بلند شد. لبخند خجولی زدم و نگاهم
  :سری تکون دادم و گفتم .هم نگاه کردیم و زدیم زیر خندهه جونم بلند شد. دوتایی ب

 !اره دو دقیقه بریم تو حسذامان از این خندق بال که نمی_

 .شهداره دیرت میننه جون:بشین بخور دخترم..._

  د.گیراست می! آخ آخ_

 :گفتم ،چندتا لقمه که خوردم

 .هم بریم بهشت زهرا با ،ظهر که اومدم از یادت باشه بعد ؛ی ننهتراس_

 ننه جون:واقعاً؟_

 :لبخندی زدم و گفتم

_ ً  .واقعا

جمع کردم. زود م که تموم شد، میز رو با کمکش هنگفت و با اشتها به خوردنش ادامه داد. صبحونچیزی 
و درآوردم و بهش زنگ ر  لباس پوشیدم و یه تاکسی گرفتم. حوصله غرغرهای سورنا رو نداشتم. پس گوشیم

 .زدم. با یه خرده داد و بیداد راضی شد. از ننه جون خداحافظی کردم و از خونه بیرون زدم

******  

دوشم انداختم و از  یو رور  . کیفمبا خنده از آشپزخونه خارج شدم و از خدمه سالن هم خداحافظی کردم
جوری تا خونه برم؟ نگاهی به خیابون انداختم که جرقه ای تو ذهنم هرستوران بیرون اومدم. هوف حاال چ

و بیرون آوردم و دنبال شمارش گشتم. با لبخند تماس رو برقرار ر  گوشیم .خورد. "یاسین" بهترین گزینه بود
 :د صدای همیشه لرزونش به گوشم رسیدکردم و منتظر جوابش شدم. طولی نکشی

 .سالم ریتا خانم_

 :خنده نازی کردم و گفتم
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 ه؟لرز میگی ریتا خانم من دلم جوری بهم میگی اینبا خودت نمییاسین جون _

 :مطمئنم رنگش پریده و زبونش بند اومده. جوابی نداد که گفتم

آخه ناسالمتی  ؛ه جونم بریم بهشت زهراخواستم با ننو نکش...زنگ زدم بگم میر  خب حاال، خودت_
 ؛سختمه برگردم خونه و باز ماشین بگیرم بریم بهشت زهرا ،رم سرکارجایی که میس. اما از اونپنجشنبه

دنبالم  دبا ننه جون من بیای ؛خوای بری بهشت زهرازنگ زدم اگه برات مشکلی نیست و خودتم با مادرت می
 و باهم بریم...خب جوابت چیه؟ 

  :می مکث کرد و گفتک

  .باشه مشکلی نیست، فکر خوبیه_

 م...بلدی که؟ تپس دم رستوران منتظرت_

  .بله بلدم یاسین:_

 .حله، فعال سپ_

 .خدانگهدارتون یاسین:_

و دید. به ر  گوشی رو خاموش کردم و تو کیفم گذاشتم. همون موقع نریمان از رستوران بیرون اومد و من
 :طرفم اومد و گفت

  .جا وایسادی؟ خوبیت نداره، بیا بریم برسونمتینچرا ا_

  .رمخودم می ،نه مرسی_

  !ما که این حرف ها رو نداریم؟ کنیچرا تعارف می نریمان:_

 :لبخند حرصی زدم و گفتم

 !شدمت میهاگه منتظر کسی نبودم، حتما سوار اون قراض_

 :خندید و گفت

 ؟ تو مدل باالسخواد بدونم چه ماشینی از نظر تخیلی دلم می_

 :و ازش گرفتم. باز نزدیکم اومد و گفتر  پشت چشمی نازک کردم و روم

  .مونمجا میاین ،پس تا وقتی دوستت بیاد_

 .تشریفتون رو ببرید ،الزم نکرده_
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 :خم شد و دم گوشم گفت

 !شعور بیفتهخواد شامپانزه جونم گیر چندتا مزاحم بیدلم نمی_

  :و عقب کشیدم و گفتمر  خودم

 !تو از هزارتا مزاحم بیشتر رو اعصابمی_

و تو حدقه چرخوندم و با نوک کفشم به زمین ضربه زدم. چند دقیقه ر  خندید و چیزی نگفت. چشم هام
 :طول کشید تا آقا با رخش سفیدش اومد. نریمان با تعجب نگاهی به ماشین کرد و گفت

 نظرت؟  اینه ماشین مدل باالی مورد_

خندید. با صدای سرفه یاسین و گرفته بود و بلند بلند میر  زد زیر خنده. دلش چپ چپ نگاهش کردم که
  :ساکت شد و بهش نگاه کرد. لبخند گشادی رو لبم نشست و گفتم

  !قدر خوشتیپ کردیهچ ،به به یاسین جون_

  :و پایین انداخت و زیر لب چیزی گفت. رو به نریمان کردم و گفتمر  سرش

  !م خجالت کشیدهبچ ،آخی_

  :نریمان با اخم وحشتناکی جلو اومد و گفت

 .سالم آقا یاسین_

  :نگاهش کرد و با لبخند گفتیاسین 

 طوره؟ هعلیکم السالم برادر...حالتون چ_

 !به لطف بعضی ها خوب نیست نریمان:_

 شده برادر؟ چی ،فضولی نباشه یاسین:_

  :م کوبیدم و گفتمه و به دست هام !خورهیو مر  چه ای کرد. اوه اوه االن این بدبختو نریمان دندون قر 

 .یاسین جون بزن بریم_

  :به ماشینش نگاه کردم و ادامه دادم

 !آخ جون وانت سواری_
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و گرفتم و ذوق زده به خیابون نگاه کردم. سنگینی ر  بدو به طرفش رفتم و عقب سوار شدم. میله هاش
سین و نگاه برق آسای نریمان مواجه شدم. و چرخوندم و با نگاه متعجب یار  نگاهی رو حس کردم. سرم

  :نریمان با حرص داد زد

  .م نیست این آقا به زحمت بیوفتنه رسونمت، نیازیریتا بیا پایین بچه شدی؟ خودم می_

  :و تکون دادم و گفتمر  خودم

 .فقط وانت یاسین جون ،نه نه_

  :د جلوی ماشین و گفتو مشت کرد و خواست چیزی بگه که ننه جون پیاده شد. اومر  دست هاش

 یاسین جان...ریتا که سوار شد، پس چرا نمیای بریم؟ _

  .اومدم مادر یاسین:_

  :نگاهش به نریمان افتاد و گفتننه جون 

 جایی ننه؟عه توهم این_

  :لبخندی زورکی زد و گفتنریمان 

 برید؟ سالم حلیمه بانو...جایی تشریف می_

  .ریم بهشت زهرایه سر میس مادر، داریم هپنجشنب ننه جون:_

  :نالیدم

_ ِ  ننه چرا بهش گفتی؟  ا

  :نشست و گفت ی نریمانلبخند بدجنسی رو لب ها

  !خواستم برم سر خاک یکی از فامیالموناشکال نداره منم باهاتون بیام؟ آخه اتفاقاً منم می_

 زونی؟ مگه نه یاسین جان؟بالخره مسیرمون یکیه، الکی چرا بنزین بسو ؟ چه اشکالی مادر ،نه ننه جون:_

  .بله بله...بفرمایید جلو بشینید آقا نریمان یاسین:_

 .خوام مادرتون و حلیمه بانو سرما بخورن یا اذیت بشننمی رم عقب.تون من میهبا اجاز  نریمان:_

  :لبخندی زد و گفت ننه جون

 دبیه؟ ؤبینی چه پسر باشعور و میاسین جان می_

  :با حرص گفتم
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  !دبه، یکی اون سورنای بیریختؤی نریمان باشعور و مآره یک_

زیر لب گفت. با یک نگاه به من و  "یم پوفی کشید و "استغفرللهه ننه جون با خنده سوار شد. یاسین
کردم که کنارم نریمان سوار شد. نریمان مثل گوریل از ماشین باال اومد و سوار شد. با اخم نگاهش می

  :ایستاد و با خنده گفت

 چیه؟ _

 دونستی تو پررویی و نفهمی همتا نداری؟ می_

  :بلندی زد و گفت هقهقه

  !رسمنگو شامپانزه جونم، به پای تو که نمی_

  :و ازش گرفتم و "بیشعور" غلیظی نثارش کردم. رو سقف کوبیدم و داد زدمر  روم

 آتیش کن بریم یاسین جون -

  :بعدم به نریمان نگاه کردم. به طرفم خم شد و گفت

  .شم عزیزمبا این چیزا حرصی نمی _

 کی خواست تورو حرصی کنه؟  !به جهنم_

خندید و همون لحظه ماشین راه افتاد. ترجیح دادم حضور اون گراز بدقواره رو نادیده بگیرم و فقط به اذیت 
 کشیدم که با صدای دل خراشش تمام تمرکزم بهم ریخت. بهشکردن یاسین فکر کنم. تو دلم نقشه می

  :نگاه کردم و با حرص گفتم

 چیه؟ _

 !اون تیکه پارچه رو سرت داره میفته، بگیرش نریمان:_

  .خوام درش بیارماصالً می؟ به تو چه آخه_

و عقب ر  و جلو کشید و از پشت گره زد. دستمر  و گرفت. تا به خودم بیام، شالمر  اخم کرد و دو طرف شالم
  :گذاشت و گفتو شالم یو رر  بردم تا بازش کنم که دستش

  !کنم پایینجا پرتت میاگه انگشتت بهش بخوره، از همین _

  :به طرفش برگشتم و عصبانی گفتم

  .کنم، فقط حوصله بحث با تورو ندارمخاطر حرفت کاری نمیهفکر نکنی ب_

  :لبخندی زد که گفتم
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  !ببندش_

  :سکوت شد. یهو گفتو بهش کردم و به میله ها تکیه دادم. چند لحظه ای بینمون ر  پشتم

 ریتا؟ _

 چیه؟  ،هوف...بله_

  :روش نگاه کرد و گفته به روب

 !و از هم باز کنر  هاتبه جلوت نگاه کن و دست_

  :و کج کردم و گفتمر  لبم

 که چی بشه؟ _

  .فهمیتو بکن خودت می نریمان:_

 ،کردمو از هم باز میر  هامپوکر فیس نگاهش کردم و سری از روی تاسف تکون دادم. همون جور که دست
  :گفتم

 !ببین با کیا شدیم هفتاد میلیون جمعیت؟ ،خدایا_

  !هشتاد تا نریمان:_

  ه.حاال هرچی، مهم نیت_

  :خندید و گفت

  .و ببند و فقط لذت ببرر  هاتحاال چشم_

بی بهم خورد، حس خو و کج کردم و کاری رو که گفت انجام دادم. باد مالیمی که میومد به صورتم میر  لبم
  :داد. کم کم داشت خوشم میومد. با هیجان داد زدمدست می

  !یاسین گاز بده، تند تر برو_

داد. بلند خندیدم و تکون میر خورد و گوشه های شالمسرعت ماشین که باال رفت، باد شدیدتر به صورتم می
  :و گفتم

 !ده نریمانوای چه کیفی می_

  .کن و به آسمون نگاه کن و بازر  هاتحاال چشم ...آره نریمان:_
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ابرها تند تند از جلوی چشمم  .و باال گرفتم و به آسمون نگاه کردمر  و از هم جدا کردم. سرمر  آروم پلک هام
افتادم. نریمان سریع به و از دست دادم و به پشت داشتم میر  گذشتن. صحنه قشنگی بود. یهو کنترلممی

و به ر  و گرفتم. اونم دست چپشر  فظ تعادلم یقه لباسشو دورم انداخت. برای حر  خودش اومد و دستش
  :و روهم گذاشتم و گفتمر  زد. چشم هامقلبم به شدت تند می .میله گرفت

 !ا...نزدیک بود باز پشتم آسفالت بشههخیر گذشتهب_

و به میله گرفتم تا باز نیوفتم. به ر  جور کردم. دستم وع و جمر  با کمک نریمان صاف ایستادم و خودم
  :نریمان نگاه کردم و گفتم

  ...دستت درد نکنه، اگه نمیـ_

  :ش مانع از ادامه حرفم شد. آروم گفتمهنگاه خیر 

 چیزی شده؟ _

  :لبخندی زد و گفت

  .نه_

و به میله گرفتم و پریدم پایین. ننه ر  با ذوق دستم ،شونه ای باال انداختم و چیزی نگفتم. وقتی رسیدیم
  :و با حرص گفت اومد کنارم .و براش باز کردمر  نم نیشمجون بهم چشم غره رفت. م

 !داریم میریم پیش پدر و مادرت...یه خورده متین و باوقار باش_

  :و تکون دادم و گفتمر  سرم

  .مونهمتین و باوقار، درست مثل شما...حتماً یادم می ،بله بله_

و بین ر  تاب نگاهمارد بهشت زهرا شدم. بیو باال آورد و به پام کوبید. خندیدم و جلوتر از بقیه و ر  عصاش
هردو سنگ  یو رور  قبرها چرخوندم. پیداشون کردم. بدو به طرفشون رفتم و بینشون نشستم. دستم

  :کشیدم و گفتم

 !تون اومدههحال باشید که آتیش پار سالم به عشق های خودم...خوش_

ریمان با اخم به طرفم میومدن. یهو چیزی ننه جون و صفیه خانم عصا زنون، یاسین سربه زیر و در آخر ن
  :یادم اومد. محکم تو سرم کوبیدم و داد زدم

 !ننه گل و گالب یادم رفت_

  .من گرفتم ،نگران نباشید ریتا خانم یاسین:_
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  !ایول دمت گرم_

  :سرخ شد و لبخند کوتاهی زد. صفیه خانم کنار قبر مادرم نشست و گفت

  ....به نیت پدر و مادرت گرفتمو پخش کنر  بیا دخترم برو این_

  :به جعبه خرما نگاه کردم و گفتم

 ؟ ددستتون درد نکنه، چرا زحمت کشیدی_

  .کاری نکردم صفیه:_

  .باز ازش تشکر کردم و بلند شدم تا خرماها رو پخش کنم

****** 

-باً سی ساله اونبه آشپزخونه رفتم. اومدم جای خودم بایستم که دیدم یه خانم تقری ،بعد از تعویض لباس

  :جا ایساده. جلو رفتم و گفتم

 ببخشید شما؟ _

  :نریمان گفت ،که جواب بدهقبل از این

  .بیا بیرون کارت دارم ،ریتا_

  :نگاه کوتاهی به زنه انداختم و دنبال نریمان رفتم. توی راهرو ایستادم و گفتم

 بله؟ _

  :به طرفم برگشت و گفت

  ه.اون خانم به جای زری اومد_

 یعنی چی؟ _

 :نزدیکم شد و گفت

  ...ارم یا بهت بگم بیا آشپزی کنذرو یهو جای کسی ب تونم توببین ریتا جان، نمی_

  :و قطع کردم و گفتمر  حرفش

  .خیال مهم نیستبی_

 ناراحت شدی؟  نریمان:_

  .گفتم که مهم نیست ،نه_
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  :و گرفت و گفتر  بازوم

  .ن و نگاهت معلومهولی تو ناراحت شدی...از لحن حرف زد_

  :و عقب کشیدم و گفتمر  بازوم

کس قدرم کار بلد، یه بچم...یه دختربچه هفده ساله که هیچه، من هرچی باشم و هرچیگنهمه درست م_
  !آدم حسابش نمی کنه

  !ریتا نریمان:_

  .و ندادم و به آشپزخونه برگشتمر  جوابش

****** 

  :سورنا اومد صفحه گوشیم رو باال کشیدم که یه پیام از

  .بیا پایین کارت دارم_

  :یعنی چی؟ سریع براش تایپ کردم !وا

 پایین چی؟ کجا؟ حالت خوبه؟ _

  :جواب داد

 !تونمهریتا خنگ بازی درنیار...دم خون !اَه_

و پوشیدم. با همون ر  کنجکاو بلند شدم و مانتوم !اونم این موقع شب ؟کردکار میجا چیتعجب کردم. این
  :روسری گل گلی آروم رفتم بیرون. کنار ماشینش ایستاده بود. رفتم کنارش و گفتمدامن و 

 جا برای چی اومدی؟ سالم، این_

  :نگاهم کرد و خندید. گفت

  !خدا بده شانس_

 منظور؟ _

-پوشن و واسشون چه عشوه هایی میان، اونمردم دوست دختراشون چه لباس هایی براشون می :سورنا_

 کنی؟ کار میجا چیما با لباس دهاتی اومده و میگه این وقت دوست دختر

 :اخم خیلی وحشتناکی رو صورتم نشست و غریدم
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ه بی لیاقت سریع اومدم بیرون. چی فکر کردی با ئخاطر تو هدهاتی خودتی و...ال اله اال الله...تقصیر منه ب_
م هـ... بلد نیستم. من همینم خودت هان؟ عاشق سینه چاکت نیستم که، مثل بیشتر دخترهای امروزی ه

  !گیرمکه هستم، مورد پسندتون نیست بفرمایید. جلوتون رو نمی

  :و گفتر  به عقب برگشتم. سریع پرید جلوم

 !خوام از دهنم پرید. قصد اهانت و توهین رو نداشتم. باور کن عزیز دلمببخشید خانمی، معذرت می_

  :و گفتو ازش گرفتم و چیزی نگفتم. نزدیکم شد ر  روم

 قهری عسلم؟ _

  :و خیلی سریع بوسید و مظلوم گفتر  گونم ؛بازم سکوت

  !و ندارمر  قدر دوست دارم، طاقت قهرتهدونی که چببخشید دیگه...می_

دونستم احساسم نسبت به سورنا چیه؟ از بوسش نه حس خوبی داشتم، نه حس بد. اصالً خودمم نمی
اهی تنفر انگیز ترین موجود دنیا...دیگه کم کم داشتم به عقل شد و گگاهی وقت ها خیلی برام عزیز می

اشت. در کنار تمام خوبی هاش، گاهی بداخالقی ذکردم. هرچند تو این مدت سورنا برام کم نخودم شک می
  :کرد. اما درکل خوب بود. هوف کالفه ای کشیدم و گفتممی

  .باشه_

 یعنی بخشیدیم؟  سورنا:_

  .اوهوم_

  :و گفتیهو بغلم کرد 

  .مرسی عزیز دلم_

و باال ر  و از بغلش بیرون کشید و نگاهم کرد. سرمر  بدون هیچ عکس العملی تو بغلش موندم. کمی بعد من
  :با ذوق نگاهم کرد و گفت. آوردم و نگاهش کردم. لبخندی بی اراده رو لب هام نشست

 تو حرفی نداری؟ _

و نامحسوس تکون دادم و خمیازه ای کشیدم. آروم ر  ازم انتظار چه حرفی رو داشت؟ دوست داشتن؟ سرم
  :گفتم

  .خوابم میاد_
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و پنهون کردم. کِنف کردنش حس خوبی بود. اخم ر  مهلبم گذاشتم و خند یو رور  مات نگاهم کرد. دستم
  :ریزی کرد و گفت

  .خیرهشبت ب ،باشه برو_

در منتظر رفتنش شدم. صدای  و بستم و پشتر  خیر" کوتاهی گفتم. درهاز کنارش رد شدم و "شب ب
  :عصبیش به گوشم رسید

  !دختره ی چغندِر بی احساس_

 .و آزاد کردم و به داخل خونه رفتمر  مهلبم رو گاز گرفتم تا نزنم زیر خنده. وقتی مطمئن شدم رفت، خند

****** 

 «نریمان»

 

اهم بود. کمی بعد تیرداد نزدیک ترین میز رو بهش انتخاب کردم و رو صندلی نشستم. قشنگ تو تیر رس نگ
  :با دو فنجون قهوه کنارم نشست. لبخندی زد و گفت

 تو فکری؟ _

 :نگاهش کردم و گفتم

  .چیزی نیست_

 !راستی فردا میای بریم مهمونی؟ خیلی وقته باهم نرفتیم عشق و حال تیرداد:_

ن لبخند به لب با حنا و به طرفش چرخوندم. هم چنار  لبه فنجون گذاشتم و نامحسوس نگاهم یو رور  دستم
  :و ازش گرفتم و گفتمر  کرد. نگاهمصحبت می

  .خودت برو من حالش رو ندارم ،نه_

  .گذرهخوش می ،بیا دیگه تیرداد:_

  :و جلو کشید و با شیطنت گفتر   خودش

 !مختلطه_

  :فنجون رو باال آوردم و به لبم نزدیک کردم. گفتم

  .برام مهم نیست_
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  :با اخم گفت ،و که دیدر  تیرداد حالتم کمی از قهوه نوشیدم.

  !نری چته؟ خیلی رو مخ شدی ها_

  :فنجون رو سرجاش گذاشتم و گفتم

  .للهءشانحوصله ندارم رفیق...دفعه بعد ا_

  :دست به سینه شد و گفت

  !بگو همراه ندارم بدبخت، چرت و پرت جاش تحویلم نده_

کرد. دوست داشتم همون لحظه رف های حنا گوش میباز نگاهم به طرفش کشیده شد. با اشتیاق به ح
از صبح تا حاال حتی نگاهمم نکرده. خیلی سعی  ،برگرده و باهاش چشم تو چشم بشم. به خاطر رفتار دیروزم

کردم از دلش دربیارم و قانعش کنم، اما فقط جوابم یه "مهم نیست" بود. آهی کشیدم و باز به طرف تیرداد 
  :فنجون نگاه کردم و گفتم به محتویات تو .برگشتم

  ...شاید_

  .و با خودت بیارر  که غصه نداره...یکی از همین بچه های رستوراناین تیرداد:_

 خوای آبروم تو کل رستوران بره؟ دیوونه شدی؟ می_

  ...خب خب تیرداد:_

بیام با حماقت  وقتمن حتی نخواستم بفهمن که تو رفیق فابمی، تا پسوند "پارتی باز" بهم نچسبونن.اون_
 آره؟ ...گذرونی، همه آبرو و اعتباری که جمع کردم رو از بین ببرم خاطر یه شب خوشهب ،تمام

  :چهره مظلومی به خودش گرفت و گفت

  .نه خب...ولی دوست دارم تو این مهمونی باشی_

 دلیلش؟ _

-ش مسخرم میهاون جا همراستش این مهمونی مال سروشه...چند روز پیش باهم بیرون بودیم.  تیرداد:_

برید. باید گفت عرضه حمالی هم ندارم، چه برسه به آشپزی. نریمان و تو آبروی هرچی آشپزه میکرد و می
  !کنید رو گِل بگیرن و اینادر رستورانی که توش کار می

  :و از روی خشم مشت کردم و گفتمر  دستم

  !گـ...اضافه خورد، پسره ی خودخواه عوضی_
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-منم از رو عصبانیت گفتم بهتره به جای حرف مفت، بیاد و تو مهمونیش با تو مسابقه بده...می تیرداد:_

  !شناسیخاطر من بیا. پای آبروم درمیونه، تو که سروش رو بهتر از من میهولی ب ،دونم ازش خوشت نمیاد

  :سرم رو تکون دادم و گفتم

  !ادن با من نیستاوهوم مشکلی نیست...هرچند اون جوجه در حد مسابقه د_

  :حال خندید و گفتخوش

  !عشق کی بودی تو؟_

  :و درهم کردم و گفتمر  مهچهر 

  !مثل این دختر بچه های دهه هشتادی حرف نزن ،اَه_

  :م رو بوسید. سریع هولش دادم و گفتمهپرید و گون

  .کنن دیوونه شدیبشین ببینم شتر گنده، جلوی بقیه خجالت بکش...فکر می_

  :ن چندشی گفتبا لح

  !دونن چه عشق مهربونی دارمآخه اونا که نمی_

  .و بهم نزدیر  باشه باشه، ببندش فقط تا بیشتر از این حالم_

  :و نوشیدم. یهو داد زدر  مهو هم زد. منم باقی قهو ر  شهخندید و قهو 

  !نری_

و باال ر  که فلج نشم، دستمای اینقهوه پرید تو گلوم و به سرفه افتادم. سریع بلند شد و به کمرم کوبید. بر 
  :آوردم و به زور گفتم بسه. نفسی گرفتم و با حرص گفتم

  !الهی بی نری بشی تیرداد_

کنن. لبخند زورکی زدم و باال آوردم که دیدم همه به ما نگاه میر  کردم. سرمسنگینی نگاه هایی رو حس می
  :و گفتم

  .چیزی نیست...یهو قهوه پرید تو گلوم_

  !جوری سرآشپز شدههدونم چعرضه خوردن یه قهوه رو نداره، نمی تا:ری_

و ازم گرفت و پوزخندی زد. صدای تیرداد ر  همه خندیدن و نگاه ازم گرفتن. با دلخوری نگاهش کردم. روش
  :به گوشم رسید
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  !کنهاین دختره امروز چشه؟ چپ و راست داره بارت می تیرداد:_

  :تمو به میز دوختم و گفر  نگاهم

  ...ریتاست دیگه_

  :رو میز نشست و گفت

 خیال...همراه از کجا گیر بیاریم؟ اینارو بی_

  .ریمهوف تیرداد، بدون همراه می_

تیرداد:نه مطمئن شدم که مخت تاب برداشته...احمق جان این حرفه تو زدی؟ مهمونی سروش و بدون _
  !همراه؟ امکان نداره

  :عصبی گفتم

  .ریزیمیه خاکی تو سرمون می باشه تیرداد جان،_

  :و الی موهام کشیدم. کالفه گفتمر  با تعجب و ناراحتی نگاهم کرد. دستم

  .ببخشید امروز رو فرم نیستم_

  .عیبی نداره، منم زیاده روی کردم تیرداد:_

  .به هرحال ببخش_

  .ما که باهم این حرف هارو نداریم تیرداد:_

جرقه ای تو ذهنم خورد. لبخند بدجنسی  ست ریتا باز باهام خوب بشه.خواسکوت کردم. االن فقط دلم می
  :رو لب هام نشست و به تیرداد گفتم

 !و برای یه شکست سنگین آماده کنهر  زنگ بزن به سروش بگو خودش_

 شد یهو؟ جانم؟ چی تیرداد:_

  :به صندلی تکیه دادم و گفتم

 !سوژه های موردنظر یافت شد_

 هان؟  تیرداد:_

شه عزیزم، منتظرم باش...لبخندم عمیق تر شد و از جام و به طرفش چرخوندم. تالفی قشنگی میر  منگاه
 .بلند شدم
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******  

  «ریتا»

   

یادم باشه باز برم از وحید آقا  !مکیدم. اوم چه ترشهیه تیکه ازش کندم و تو دهنم گذاشتم. با اشتها می
  :سف بهم انداخت و گفتأننه جون اومد یه نگاهی با ت .دبخرم...صدای ملچ ملوچم کل اتاق رو برداشته بو 

  .حداقل بشین و بخور_

 !بینیکیفش به خوابیدنه...مخصوصا وقتی یه فیلم هندی هم داری می_

 بینی؟ باز داری این فیلم های آبکی می ننه جون:_

  .م قشنگهه اوم آره...درضمن خیلی_

  !مثل عشق ننه بابات ،آره ننه جون:_

حال بودم که تنها فرزند اون ها قدر خوشهرو لب هام نشست. واقعاً عشقشون رویایی بود. چ لبخندی
  :و به زمین کوبید و گفتر  و تو دهنم کردم و مکیدم. ننه جون عصاشر  بودم...انگشت های رب اناریم

 !م نزدیه و بهر  اَه اَه من برم تا بیشتر از این حالم_

  :و جمع کرد و گفتر  شهونی به تیکه لواشک تو دستم زدم. چهر و تکون دادم و زبر  با خنده سرم

  .از بچگیت لواشک خوردنت مثل آدمیزاد نبود_

  :خندیدم و گفتم

 !تازه گوجه سبز و آلوچه هام مونده...وای چه شبی بشه امشب_

  .شی بچهدل درد می !اهش رو نخوریههم ننه جون:_

 و کجا گذاشتی؟ ر  چیپس هام فدا سرم، االن رو عشقست...راستی پفک و_

  .تو جیبم ننه جون:_

  :و غنچه کردم که گفتر  لب هام

  .که من برم بخوابم بهترهتو کابینته دیگه...مثل این_

 !قم...خواب ممد جون ببینیشباشه ع_

  :از تو راهرو داد زد
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  !جوری صدا نکنو اینر  صدبار گفتم شوهر من_

و نگاه ر  با اشتیاق اون .لواشک برداشتم و تو ظرف رب فرو کردم خندیدم و چیزی نگفتم. یه تیکه دیگه
و تو ر  تو یه حرکت کلش !کردم. قطره های ترش رب ازش میچکید. آخ لعنتی دوست داشتنی من فقط تویی

 :م جمع شد. ولی باز گفتمهدهنم کردم. از ترشی زیاد چهر 

  !عالیه_

سراغ گوجه سبزهام. تک تکشون رو حسابی نمک زدم و ام تموم شد، با لب های آویزون رفتم هوقتی لواشک
 :خوردم. صدای زنگ گوشیم بلند شد

و گرفت ر  بینیش .دارم. گرگه اومد و بردشش میتباغ وحش باغ وحش، چه باغ وحشی دارم. خیلی دوس"
  "و بردار و بازی کنر  و کُشتش...وای وای بیا و زاری کن، گوشی

دکمه اتصال رو زدم و  !دوستمم مالیدم. عجب هنرمندی بودم و نمیو به لباسر  بلند خندیدم و دست هام
 :گفتم

  ...الو_

 ریـ...تا؟  نریمان:_

  :با تعجب گفتم

  ؟بله_

  !خواد منـ...و بکشه مه، میهیکـ...ی تو خون نریمان:_

 :پلک زدم و گفتم

 خب؟ _

  !خب؟ نریمان:_

 !خب ،آره_

  !و بکشـ...نر  خان منگـ...م میمی نریمان:_

  !کنی منم، خودتیبرو بابا...اونی که فکر می_

و شیره بماله...صحنه ر  تونه سر منبعدم ِزرتی قطع کردم. پسره ی مشنگ، فکر کرده با این مزخرفات می
و تو دهنم گذاشتم و به دیالوگ های ر  فیلم به جای حساسش رسیده بود. با اشتیاق یه تیکه از شکالت تلخم

  :فیلم دقت کردم
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 .و مسخره کنیر  خوای منکاراما می یگیدروغ م ه:دختر _

  .یگموقت به تو دروغ نممن هیچ ،نه عزیزم پسره:_

 !چرا گفتی، تو زیاد به من دروغ گفتی دختره:_

  :کشید گفتو میر  در حالی که نفس های آخرشپسره 

  ...شالی دوست دار_

  :زد گفتدختره همون جور که عر می !و تمام

  !امکارا !نه_

  :و بیشتر جویدم و با چشم غره گفتمر  کالتمش

 هوم؟  ؟مزگی از کجا بیارمشعور، حاال کارامل به اون خوشدختره ی بی_

و روی چشم های باز پسره ر  یه تیکه دیگه شکالت برداشتم و خوردم. دختره با اشک های سوزانش، دستش
  :کشید و گفت

  !و ببخشر  مرگت شدم...من و ببخش عزیزم که حرفت رو باور نکردم و باعثر  من_

رم فکم ایستاد. یاد حرف های نریمان افتادم. نکنه واقعاً راست بگه و...؟ از جام پریدم و به اتاقم رفتم. می
کشمش...تند تند یه چیزی پوشیدم و یه زنم میکشنش، یا دروغ گفته و من مییا واقعاً دارن می ،جااون

جون گذاشتم و بدو از خونه بیرون اومدم. تاکسی که اومد، سوار شدم تاکسی گرفتم. یه یادداشتم واسه ننه 
ش هجا رفته بودم. اون روز وارد خونو آدرس خونه نریمان رو بهش دادم. قبالً یه بار دیگه باهاش به اون

جا برداره و بریم رستوران. نگاهی به راننده کردم که خواست فقط یه چیزی از اوننشدم. چون نریمان می
  :دم به من خیره شده. عصبی گفتمدی

 آدم ندیدی؟ _

و به شیشه تکیه دادم و به ر  فته. سرماو ازم گرفت و چیزی نگفت. هرچی مشکل داره، گیر ما میر  نگاهش
 .خیابون ها نگاه کردم تا برسیم

****** 

 «نریمان»

   

  .بفرما سیما خانم، باور نکرد_
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  .میاد د،نگران نباشی سیما:_

  !جوری با نریمان حرف زد و گوشی رو قطع کرد؟هی چتیرداد:ندید_

  .جاستشناسم تا چند دقیقه دیگه اینمن ریتا رو می سیما:_

  :همون موقع زنگ خونه به صدا دراومد. سیما از جاش بلند شد و به طرف آیفون رفت. لبخندی زد و گفت

  !خودشه؟ گفتم ددیدی_

صدای دویدن قدم هاش  .و باز کرد و کنار تیرداد وایسادر  حالی از جامون بلند شدیم. سیما دربا خوش
  :میومد. بعد خودش با ظاهر آشفته نمایان شد. داخل خونه شد و گفت

 !و آبیاری کن که ریتا کوماندو اومدهر  قاتل خبیث، شلوارت! شکآی نفس _

 ؛و حبس کرده بودر  م فکر کنم نفسشه از بس فَکم رو جمع کرده بودم تا نخندم، درد گرفته بود. تیرداد
ریتا گرفت. و گاز میر  چون حسابی صورتش کبود شده بود. سیماهم دست کمی از ما نداشت و مدام لبش

  :نگاهی به اطراف انداخت و رو به من گفت

 کوش پس این قاتل؟ _

  :گفتم ،درحالی که با فشار زیاد سعی می کردم نخندم

 !اُبهت ریتا کوماندو رو دید فرار کرد_

م منو سیما به ترتیب رو زمین ولو شدیم. ریتا اول با گیجی به ما ه نفر تیرداد بود که منفجر شد. بعد اولین
  :و خودش نگاه کرد. بعد با خشم اژدها داد کشید

  !شمخودم قاتل تک تکتون می_

رفت. ماهم که بهمون حمله ور بشه، هرکدوم به طرفی پناه بردیم. با اعصبانیت دنبال یکیمون میقبل از این
  :و روی مبل ولو کرد و گفتر  کردیم. وقتی حسابی خسته شد، خودشبا خنده فرار می

 ؟ دکار زشت و بی فرهنگانه رو انجام دادیبرای چی این د...فقط بهم بگیدباشه بابا تسلیم، شما بردی_

  :رو مبل سه نفره روبروش نشستیم و سیما گفت

شی بیای، منم این نقشه رو ی...بعد آقا نریمان گفت که تو راضی نمیاین دوتا قراره ببرنمون مهمون سیما:_
 د.رفتیکردی، هم به مهمونی میکشیدم. هم تو با آقا نریمان آشتی می

  :چپ چپ نگاهش کرد و گفتریتا 

 باز تو نُطق کردی؟ _
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  :به من نگاه کرد و گفت ریتافقط خندید و چیزی نگفت.

  م.آشتی کنمن با کسی قهر نبودم که بخوام _

  :با تعجب گفتم

 پس رفتارت تو رستوران؟ _

 !اونا همش ناز و اَدای دخترهاست دشما پسرا هنوز نفهمیدی سیما:_

  !عجب تیرداد:_

  :حال گفتمبه ریتا نگاه کردم که پشت چشمی واسم نازک کرد. خوش

  .شو بریم دَدَر پا ،پس حاال که قهر نیستی_

  :از جاش بلند شد و گفتریتا 

  د!دیگه کاریتون ندارم پررو نشی_

 منظورت چیه؟  تیرداد:_

  :به طرفمون برگشت و گفتریتا 

 حافظ.یعنی خدا_

نگاهی به بچه ها کردم. اوناهم به من نگاه کردن. سری تکون دادیم و من به سمت ریتا رفتم. با تعجب 
  :بلندی کشید و گفتکرد. پوزخندی زدم و تو یه حرکت رو شونه هام انداختمش. جیغ نگاهم می

  !ندازی رو دوشت هاجوری میگونی برنج نیستم که این !هی_

  :خندیدم و به طرف در رفتم. سیما و تیردادم پشت سرم میومدن. آروم گفتم

 دونستم؟ قدر چاق بودی و من نمیتو این! شما گونی سیمانی عزیزم، از بس که سنگینی_

  :به کمرم کوبید و جیغ کشید

  !تی با اون هیکلت گرازچاق خود_

 !ه چاقاله رو بلند کنمئتونستم تو اگه این هیکل ورزشکاری رو نداشتم که نمی_

  :با حرص گفتریتا خندیدن. سیما و تیرداد فقط ریز ریز می

  !ا، بهتون فشار میادهخب؟ یه وقت کمک نکنین د.شما فقط بخندی ،دوست های عزیزم_

  :ند تند تکون داد و پشت سرهم به کمرم کوبید. باز جیغ کشیدو تر  پاهاشریتا بلندتر خندیدن. 
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  !و بزار زمینر  گوریل بدقیافه، من_

دیگه به ماشین رسیدیم. سیما در عقب رو باز کرد و من ریتا رو آروم رو صندلی خوابوندم. تا بلند شد، 
پدال گاز  یو رور  مماشین رو روشن کردم و پا .سیما سریع کنارش نشست. من و تیرداد هم سوار شدیم

  :فشار دادم. ماشین با سرعت زیادی راه افتاد. ریتا رو صندلی نشست و گفت

  !یاال زود نگه دار_

جوابی بهش ندادم. تجربه ثابت کرده بود در این مواقع سکوت بهترین راه حله، مخصوصاً در مورد 
  :با حرص گفت ،که ضایع شدنش رو جمع کنهریتا...برای این

 !دمشما رسماً آدم ربائیه، من به پلیس گزارش می این کار_

  :عصبی تر ادامه داد ،دهوقتی دید کسی محلش نمی

کنم و رم ازتون شکایت میم هرکسی نیستم. میه این خبرها نیست، من ،شهر هرته؟ نه جونم دفکر کردی_
 !نکنم شناساییتون نه تونو بگو، جوری با عصاش بزنتتون که ننه بابار  و درمیارم...ننه جونم پدر همتون

  :تیرداد به عقب برگشت و رو به سیما گفت

 زنه؟ قدر حرف میاین همیشه این_

  !چی بگم واال سیما:_

  :رو به ریتا کرد و گفتتیرداد 

  !جون مادرت فقط پنج دقیقه هیچی نگو تا برسیم_

 ؟ دزنیوقت حرف اضافه هم میون، اددزدیتو روز روشن دختر جیگر مردم رو می! آدم رباهای کثیف ریتا:_

تیرداد پوف کالفه ای کشید و به جلو برگشت. به من  !آروم خندیدم. این دختر یه دلقک به تمام معنا بود
  :نگاه کرد و گفت

 و انتخاب کردی؟ ر  دختر قحط بود این_

  !تربیتگن بیاین به تو می _ریتا:

  :پوکر فیس به عقب برگشت و گفت

_ ً   میگن!به درخت و ر   ایناصوال

  :با حرص گفت
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هوی نریمان، این عتیقه رو از کجا آوردی؟ تو رستوران که خیلی بهتر بود...نکنه برادر دوقلویی چیزی  ریتا:_
 داره؟ 

  :خندیدم و گفتم

  .نه خودشه، اصل اصله_

 !اما یه تختش کمه سیما:_

  :شونه ای باال انداخت و گفتسیما تیرداد با اخم نگاهش کرد. 

 !به من چه خب...فرش پاتریس یه تختش کمه_

مون هو با لبخند عوض کرد و سری تکون داد. دوباره سرجاش نشست. ریتا نگاهی به همر  اخمشتیرداد 
  :کرد و گفت

 !یکی پاسخگویِ این خانم محترم و با شخصیت باشه_

  :آینه رو صورتش تنظیم کردم و با خنده گفتم

 جانم؟ _

 کنه؟ سیما رو از کجا آوردی؟ کار میریم؟ این باهامون چیجا میاالن داریم ک :ریتا_

 !شهاز تو لون تیرداد:_

  :چپ چپ نگاهش کردم که گفت

  .شون بودهمنظورم خون_

  :به ریتا نگاه کردم و گفتم

خاطر مسائل کاری هیعنی ب .دونستکس تا امروز نمیو هیچر  عزیزم من و تیرداد باهم دوستیم، البته این_
امروز به مهمونی دوستمون دعوت شدیم. از قضا مختلطه، یعنی دختر و پسر.  خیال.بی ...و اینا نگفتیم

بعد من و تیرداد کسی رو نداشتیم که باهاشون بریم. یه دفعه یاد تو و دوستت افتادم. به نظرم شما قابل 
 !داعتمادتر از هرکسی بودی

  :سریع جمع کرد و گفتلبخند گشادی که رو صورتش نشسته بود رو ریتا 

 ریخت تو؟ یعنی االن، من پاشم با این ریختم بیام مهمونی دوست بی_

  :تیرداد خندید و گفت

  !ریخت رو خوب اومدیبی_
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  :منم خندیدم و گفتم

  .نه شامپانزه جونم_

  :سیما زد زیر خنده و گفت

 !ناموساً االن شبیه شامپانزه ای ،ریتا_

  :فتچپ چپ نگاهش کرد و گریتا 

 و باز کردی و ضایعاتت رو بیرون ریختی؟ ر  باز تو اون گاراژت_

  :و کنار خیابون پارک کردم. به عقب برگشتم و گفتمر  راهنما زدم و ماشین

  .با سیما خانم برو یه دست لباس بخر و بیا_

  :و کج کرد و گفتر  دهنش

  !امر دیگه؟_

  .فعالً همینه ،نه_

  .یپررو تر از خودت، خودت ریتا:_

  :خندیدم که گفت

 کارت؟ _

 چه کارتی؟ _

  !کارت پول دیگه ریتا:_

  :با تعجب نگاهش کردم که گفت

 توقع نداری که با پول خودم برم لباس بخرم؟ خودت باعث این ریخت و قیافه شدی، خودتم جور خرجش_
  !کشیو میر 

  .گه پرروبعد به تو می!عجب تیرداد:_

  :گفت و بهش دادم کهر  با خنده کارتم

 رمزش؟  _

  .چهارتا دو_

  .با چرخ دنبالم بدو ریتا:_
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سف تکون دادم و چیزی نگفتم. سیماهم با یه عذرخواهی کوتاه أبعدم از ماشین پیاده شد. سری از روی ت
  :گفت ،کرددنبالش رفت. تیرداد همون جور که رفتنشون رو نگاه می

 خداییش چیه این دختره جذبت کرده؟ _

 .چیزی نگفتملبخندی زدم و 

****** 

   «ریتا»

   

  :بدو خودشو به من رسوند و گفتسیما 

  !و گرفتی؟ آبروم رفتر  این چه کاری بود کردی؟ برای چی کارتش_

  .آبروی من نره !به کبدم_

  .اتفاقاً آبروی تو بیشتر رفت سیما:_

 !گفتم پول ندارم برم لباس بخرمرفت که مینه جونم...آبروی من در صورتی می_

  :ناراحتی نگاهم کرد. بدون عکس العملی به ویترین ها نگاه کردم. آروم گفتبا 

  .ببخشید_

   !یه جا بعداً درمیارم ،و با کارهای امروزتر  اشکال نداره، تالفیش_

  :خندید و گفت

  .تو فقط تالفی کن_

  :چپ چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم. باهام هم قدم شد و گفت

 !ن درست نیستای ،ولی خب ریتا_

  .گردونم، مال مردم خور نیستمبهش برمی_

  :گفتدستپاچه 

_ ِ   .م همچین منظوری نداشتما

  .خیالبی ،دونممی_
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دید. باهم وارد مغازه ای شدیم و به و نمیر  خداروشکر شانس آوردم پاساژ خلوت بود و کسی تیپ پسرکُشم
با تعجب نگاهم کرد. اخم  ،و دیدر  بالمون اومد. اما تا منمانتوهاش نگاه کردیم. فروشنده با لبخند به استق

  :کردم و گفتم

 آدم ندیدی؟  ؟ها چیه_

  :و گرفت و رو به فروشنده گفتر  سیما بازوم

  ت.جا آشنا نیسببخشید دوستم تازه از خارج برگشته، هنوز با آداب این_

  :ل داد. با حرص گفتو و کشید و تو اتاق پرو هر  بعدم من

  .ا بمون تا برات لباس بیارمجهمین_

مانتوی زرد با شلوار  .و غنچه کردم و از تو آیینه به خودم نگاه کردمر  هم کوبید و رفت. لب هامه و بر  در
فهموند که واقعاً شامپانزه بنفش، روسری گل گلی ننه جون و درآخر دمپایی های خرگوش شکلم، بهم می

  .و منتظر سیما شدم و کج کردمر  لبم! سزاوارترین لقب برای منه

****** 

 «نریمان»

   

  :ضبط رو خاموش کرد و گفت

  .دیر شد ؟اَه چرا نیومدن تیرداد:-

و ر  شون سوار شدن. با رضایت به لباس هاش نگاه کردم و سرمیهمون لحظه در ماشین باز شد و دوتای
  :تکون دادم. تیرداد به عقب برگشت و گفت

  !اههمون لباس های قبلت بهتر بود_

  !تیرداد جان، توهم تو رستوران خیلی قابل تحمل تر بودی ها ریتا:_

  :خندیدم و گفتم

 ا؟ هبریم خانم_

  :سیما تند زیپ کیفشو باز کرد و گفت

  د.صبرکنی ،نه نه_

  :حالی ازش گرفت و گفتبا خوشریتا تر بیرون آورد و به ریتا داد. یه کیف کوچیک
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 .رفت ایول آبجی، داشت یادم می_

ا هکنجکاو نگاهش کردم. کیفه رو باز کرد و یه رژلب بیرون آورد. با خنده سری تکون دادم. این دختر 
کنن. با ظرافت آرایش کامل اما ساده ای رو هرچیزی رو فراموش بکنن، آرایش کردن رو هرگز فراموش نمی

  :هم کرد و گفتتیرداد نگا! شیداتر ،صورتش نشوند. زیباییش دوبرابر شده بود و دل منه مجنون

  !االن عمق جمله ی تبدیل لولو به هلو رو درک کردم_

  !ارم هر حرفی رو به رفیقم بزنیدهاذشه بگم، دلیل نمیآقا تیرداد هی هیچی نمی سیما:_

  :و کشید و گفتر  نمایشی زیپ دهنشتیرداد 

  !من غلط بکنم با دوتا دختر در بیوفتم...اونم دوتا خانم متشخص_

  :تا خندید و رو به من گفتباالخره ری

  .برو نریمان_

  !ی به چشم_ا

و ازم گرفت و با لبخند به بیرون نگاه کرد. دیگه تا آخر مسیر حرفی بینمون زده نشد. انگار همه تو ر  نگاهش
  .کردمولی من تمام ذهنم مهمونی امشب و کارهایی بود که باید می ،دونمفکر بودن. بقیه رو نمی

****** 

  «ریتا»

   

و پارک ر  نریمان رفت تا ماشین .باالخره به محل مهمونی رسیدیم. با سیما و تیرداد از ماشین پیاده شدم
خونه ویالیی قشنگی بود. از راه سنگی عبور کردیم و  .هم پشت سرش راه افتادیم کنه. تیرداد جلو شد و ما

سبی اومده بودن. دخترا همه تاپ برخالف مهمونی های دیگه، همه با لباس های منا .وارد ساختمون شدیم
  :و شلوار یا شلوارک پاشون بود. سیما سری تکون داد و گفت

  .نه خوشمان آمد_

  !جور مهمونیا برنخورد اونهوم...اصالً به شخصیت این دوتا نمی_

  :نگاه چندتا پسر بهمون افتاد و خیره نگاهمون کردن. پشت چشمی نازک کردم و به سیما گفتم

جا پر از پسره...نگاه نکن همراه دارن، این جماعت حتی اگه زنم داشته و خوب جمع کن، اینر  حواست
  !کننو میر  باز کثافت کاریاشون ،باشن
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  :و تکون داد که ادامه دادمر  سرش

-ا، ممکنه دارو بیه خوری. هرچی دستت رسید نخوریبعد می ،کنیهر نوشیدنی بهت دادن، اول بو می_

باشن...به این تیردادهم زیاد نزدیک نشو. خدارو چه دیدی، شاید این از همه خطرناک هوشی توش ریخته 
  !تر بود

 س؟ ههوا آلود ،یا نه ؟تونم بکشمنفس چی؟ می سیما:_

  :چپ چپ نگاهش کردم و چیزی نگفتم. بالخره تیرداد وایساد و بهمون گفت

  .ارید این اتاقذلباساتون رو ب_

  :یه پسر زشت با خنده گفت !چهره هردومون جمع شد. اوف عجب صدایی هم داد یهو با مخ رفت تو دیوار.

 طوری مَشنگ؟ هچ_

  :با اخم جلو رفتم و گفتم

  !و داغون کردیر  مشنگ تویی که زدی مخش_

  :به طرفم برگشت و با تعجب نگاهم کرد. کم کم لبخندش گشاد شد و گفت

 اسمت چیه خوشگله؟ ! به به چه پرنسس زیبایی_

  :شم غره ای بهش رفتم و به تیرداد گفتمچ

 خوبی؟ _

  :سرش گذاشت و تلوخوران گفت یو رور  دستش

 ها؟ چی گفتی؟ _

  :و به دوطرف تکون دادم. سیما نزدیکم شد و گفتر  سرم

  !که به لطف این دیِو انجام شد ،مخش تاب برنداشته بود_

  .دوستتون انگار یه کمی بداخالق تشریف دارن_

  :فش برگشت و گفتبه طر سیما 

 روانشناسی؟ _

  :خندید و گفت

 !نه حوری شناسم_
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  :و ازش گرفتیم. دست تیرداد رو گرفتم و به سیما گفتمر  با چندش نگاهمون

  .بیا ببریمش تو همین اتاقه یکم استراحت کنه_

 !و ول کن...به شاهزاده عمارت برسر  خواد عروسک، ایننمی_

گذاشتم. اومد نزدیکم که همون لحظه نریمان رسید. با اخم وحشتناکی  و جلوی دهنمر  حالم بد شد و دستم
  :جلو اومد و بین ما ایستاد. به پسره نگاه کرد و گفت

 امری بود؟ _

  .دید قرباندیگه به ما افتخار دیدار نمی! به جناب سرآشپز_

  :پوزخندی زد و گفتنریمان 

  .از کم سعادتی شماست_

  .شونمنولی اشکال نداره امشب جلوی همه سرجات می هنوزم گنداخالق و مغروری،_

  :پوزخندش عمیق تر شد و چیزی نگفت. پسره نگاهی به من انداخت و رفت. با اخم گفتم

 !شعوری داشته باشیکردم همچین دوست های بیفکر نمی_

 ؟ کاری که نکرد؟ داون دوست من نیست...شما خوبی نریمان:_

  !م زده و بهر  فقط حالمون ،نه سیما:_

و رو ر  و رو دیوار گذاشته بود. دستشر  سری تکون داد. نگاهش به تیرداد خورد که بی حال سرشنریمان 
  :شونش گذاشت و گفت

 تو خوبی؟ _

  .لش داد سرش محکم خورد به دیوار...گیج و مَنگهو این پسره ه_

  !عوضی نریمان:_

ارد اتاق شدیم. رو تخت خوابوندش و زیر بغلش رو گرفت و به داخل اتاق بردش. ماهم پشت سرش و 
  :درگوشش گفت

 خوای بریم درمونگاه؟ داداشی چند دقیقه اینجا بخواب تا حالت جا بیاد...اصالً می_

  :و بست و گفتر  چشم هاشتیرداد 

  .نه_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  .باشه پس استراحت کن نریمان:_

  :به طرف ما برگشت و گفت

  .جا لباس هاتون رو عوض کنیدبهتره همین_

  !جاستخه تیرداد اینآ_

  !اون فعال انقدر گیج هست که حتی ندونه خودش کیه نریمان:_

از کجا معلوم فیلمش نباشه و بخواد چشم  .دشما پسرا یک مارمولک هایی هستید که لنگه نداری سیما:_
 چرونی کنه؟ 

  :اخم کرد و گفتنریمان 

  !و تیرداد ناموس و ناموس پرستی حالیمونه من_

  .خشید قصد توهین نداشتمبب سیما:_

 به نظرم بریم تو حموم عوض کنیم که هم خیال تو راحت باشه، هم ما...نظرتون؟ _

  .نریمان:خوبه_

  .موافقم سیما:_

  .پس برو بیرون تا ما کارمون تموم بشه و با تیرداد بیایم_

  .منتظرتونم ،اوکی نریمان:_

و وضعمون که  از سر .وم داخل اتاق رفت، بعد هم منو بست. اول سیما به حمر  از اتاق بیرون رفت و در
  :مطمئن شدیم، به طرف تیرداد رفتم. آروم تکونش دادم و گفتم

 تیرداد؟ _

  :جوابی نداد که باز گفتم

 تیرداد جان؟ _

سرش گذاشت که  یو رور  و باز کرد. نگاهم کرد و از جاش بلند شد. دستشر  کمی چرخید و پلک هاش
  :گفتم

 بهتری؟ _

  ...کنهسرم خیلی درد می یرداد:ت_
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  .پاشو بریم یه قرص پیدا کنم بهت بدم ...طبیعیه_

و ر  باشه ای گفت و باهم از اتاق بیرون اومدیم. به سیما گفتم مراقبش باشه تا من قرص رو پیدا کنم. سرش
موقع چشمم  و به اطراف چرخوندم تا کسی مثل خدمه رو پیدا کنم. همونر  به معنی باشه تکون داد. نگاهم

دونه قرص کجاست. با تردید به طرفش رفتم. کنار حتما می ؛جاستبه اون پسره خورد. گفت صاحب این
  :زد. سرفه مصلحتی کردم و گفتمچندتا حال بهم زن تر از خودش وایساده بود و حرف می

  ...ببخشید_

  :به طرفم چرخید و گفت

 اومدی به حرفم عمل کنی؟ ! جونم عروسک_

  :دم و گفتماخم کر 

  .خیر، اومدم قرص مسکن ازتون بگیرم_

  :همشون زدن زیر خنده. با تعجب نگاهشون کردم. کجای حرفم خنده داشت؟ پسره اومد طرفم و گفت

  .و بهت بدمر  یه دونه خوبش ،بیا بریم عزیزم_

ردم. االن اگه ننه م درد گرفته بود. اوف پرخوری که دلم ،چیزی نگفتم و دنبالش رفتم. تو اون هاگیر واگیر
کرد. به آشپزخونه رفت و از تو کابینت بعدم برام جوشونده درست می ،کردکلی دعوام می ،جا بودجون این

  :و باز کرد و یه قرص ازش بهم داد. ازش تشکر کردم که با لبخند خاصی گفتر  درش .یه قوطی بیرون آورد

  .کنم بانو...برو خوش باشخواهش می_

م اما چیزی نگفتم. یه لیوان شربت برداشتم و پیش تیرداد و سیما برگشتم. قرص و شربت گیج نگاهش کرد
حتماً خیلی درد داره. دلم واسش سوخت. به پیشنهاد سیما  !رو بهش دادم. بدون مکث خوردشون. طفلک

سیما هم  و به عقب تاب تکیه داد.ر  جا بود نشست و سرشروی تابی که اون .رفتیم تو باغ تا یکم هوا بخوره
کنارش نشست و نگران نگاهش کرد. چند لحظه بعد بقیه هم بیرون اومدن. کنجکاو نگاهمو بینشون 

  :چرخوندم تا نریمان رو دیدم. به طرفش رفتم و گفتم

 جا چه خبره؟ چرا همه اومدن بیرون؟ نای_

  .خاطر مسابقههب نریمان:_

 مسابقه؟ _

شه. بازنده باید یه مبلغی رو پرداخت و تا مسابقه برگزار میبین من و سروش، همونی که اول دیدیش یه _
  .یک ماه خدمتکار شخصی برنده بشه
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 حاال چه مسابقه ای هست؟ ! اوه چه مزخرف_

  .آشپزی نریمان:_

  :خندیدم و گفتم

  !به نظرم همین االن برو و شرافتمندانه باختت رو اعالم کن_

  :. به طرف بچه ها رفت و گفتم بیشتر شدهچشم غره حسابی بهم رفت. خند

  !و نشناختی...سر رفاقت و آبروی خودم هر کاری ازم برمیادر  هنوز من_

  :باهاش هم قدم شدم و گفتم

  !جوریاوخ، نکن این_

به خنده افتاد و چیزی نگفت. بهشون نزدیک شدیم. تیرداد خودش رو کامل روی تاب ولو کرده بود و با 
و تو یقه تیشرتش فرو کرده بود. با ر  سیماهم تو خودش جمع شده بود و سرشزد. لبخند با سیما حرف می

بدو به طرفم  ،و دیدر  و باال آورد و تا منر  جا سیما رو صدا زدم. سرشتعجب نگاهشون کردم. از همون
  :و گرفت و لرزون گفتر  اومد. بازوم

 !خوامریتا تورو خدا بیا برگردیم...غلط کردم، مهمونی نمی_

  :فتممتعجب گ

 شده؟ چی_

  :حالت گریه به خودش گرفت و گفت

  .رو به جون بابات بیا بریم تو_

 شده؟ اول بهم بگو چی_

 کسی چیزی گفته؟  نریمان:_

  :نگاهی بهش انداخت و گفتسیما 

  .بیا یه لحظه_

  :دنبالش رفتم و گفتم

 یا نه؟  ،بالخره چته گیمی_

  !جا مهمونی نیست، پارتیهریتا این سیما:_
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  .واضح حرف بزن_

  !دونی چه حرف های زشتی به من زدروان گردان مصرف کرده...نمی ،اون پسره تیرداد سیما:_

  :چشم هام درشت و گفتم

  ...ش با ما بود، قرصـهزنی؟ تیرداد که همو میر  رو چه حسابی این حرف_

  :مغزم اِرور داد و بالفاصله چیزی یادم اومد

  "رو خوش باشکنم بانو...بخواهش می"

  :و مشت کردم و گفتمر  دستم

  !پسره ی آشغال_

 گردیم؟ حاال برمی سیما:_

تونم برگردم. تو سریع تیرداد رو ببر بیمارستان تا حالش بد نشده...ممکنه چون تا خاطر نریمان نمیهمن ب_
  !حاال از اینا نخورده سنکوب کنه

 از کجا معلوم نخورده؟  سیما:_

  :فتم و گفتمچشم غره ای بهش ر 

  !اهجدا از دوست نریمان، دوست منم هست_

  .ترسم، بالیی سرم میارهولی من ازش می سیما:_

  !قدر حالش بد هست که جز چرت و پرت گویی کاری نتونه بکنهشه...اون ایننترس چیزی نمی_

  ...اما آخه سیما:_

 بهم اعتماد داری دیگه؟ _

  :ش گذاشتم و گفتمهشون یو رور  و تکون داد. دستمر  سرش

  .پس به حرفم گوش کن_

  .باشه سیما:_

  :لبخندی زدم و باهم به طرف نریمان برگشتیم. نگاهش کردم و گفتم

 ه.بره درمونگاو میر  تیرداد یکم ناخوشه، سیما اون_

  :نگران شد و گفت
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 چش شده؟ _

  .ماشین خاطر ضربه به سرشه...بیا کمک کن ببریمش توهاحتماالً ب ؛چیزی نیست_

  .باشه نریمان:_

  :و دور گردنش انداخت و بلندش کرد. تیرداد سرخوش خندید و گفتر  نزدیکش شدیم. نریمان یه دستش

 جونم، خانومم تویی؟ _

  :به سختی تکونش داد و گفت نریمانو گاز گرفتم تا نخندم.ر  لبم

  !مگه دستم به این سروش نرسه_

  :و بست. رو به نریمان گفتمر  رو صندلی عقب خوابوندش و در و تا ماشین بردیم.ر  کمکش کردم و اون

  .و بده به سیمار  خب سوئیچت_

  .رمخودم باهاشون می ،الزم نیست نریمان:_

  :و کج کردم و گفتمر  لبم

 وقت ننه من بیاد جای تو مسابقه بده؟ اون_

  :هوف کالفه ای کشید و گفت

  !و خدا...ماشین به جهنم، خودتون طوریتون نشهتور  دبفرمایید سیما خانم، فقط مراقب باشی_

  :لبخندی زد و گفتسیما 

  .مراقبم ،خیالتون راحت_

  :نزدیکش شدم و دم گوشش گفتم

  .هرچی شد بهم خبر بده_

  .اوکی سیما:_

  :ازمون خداحافظی کرد و رفت. نگاهش کردم و گفتم

 بریم؟ _

ولی چاره ای جز تحمل ، شددردم هر لحظه شدیدتر میو تکون داد و باهم به داخل خونه رفتیم. دل ر  سرش
نداشتم. دوتا میز وسط حیاط بود و چند قلم مواد غذایی رو روش گذاشته شده بود. قطعاً برای مسابقه بود. 
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چرخوند. کرد و چاقو رو تو دستش میپسری که نریمان سروش نام برده بود، با پوزخند بهمون نگاه می
  :تنریمان نزدیکم شد و گف

  .و مشغول کنر  تا مسابقه تموم شه، یه گوشه بشین و خودت_

باشه ای" گفتم و به طرف میز خوارکی ها رفتم. تا چشمم به چیپس و پفک افتاد، همه چیزو فراموش "
و تو دهنم فرو کردم و به زور ر  شهو تو کاسه پفک فرو کردم و مشت کردم. با ولع همر  کردم. دستم
 .خوردمشون

****** 

 «یماننر»

   

  :مغرورانه نگاهش کردم و گفتم

 طوره از فردا کارت رو شروع کنی؟ موافقی؟ هخدمتکار عزیزم، چخب _

 !قدر این لحظات لذت بخش بودهجمعیت به هوا رفت. چ هو پایین انداخت. قهقهر  اخم کرد و سرش
  :نزدیکش شدم و گفتم

  .فردا صبح منتظرتم_

لوم نبود این دختره کجا رفته. هرچی دنبالش گشتم، پیداش نکردم. پوزخندی زدم و به عقب برگشتم. مع
و بهش میزدم. باالخره خانم رو کنار میز خوراکی ها پیدا ر  و که نتونستم اجرا کنم، حداقل حرفمر  نقشه هام

-گاهی هم یه دونه پف فیل برمی زا و زیر سرش گذاشته بود و رو میز خوابیده بود. هرر  کردم. یه دستش

  :اشت تو دهنش. با خنده سری تکون دادم و کنارش نشستم. به صورتش نگاه کردم و گفتمذمی داشت و

-جا بشینی و اینکه ایننه این .دادیبدنگذره شامپانزه جونم...مثالً تو همراهم بودی و باید بهم روحیه می_

  !قدر بخوری که نتونی حتی درست بشینی

  :کاسه پف فیل رو ازش دور کردم و گفتمجوابی بهم نداد و به کارش ادامه داد. 

  .باید باهم حرف بزنیم_

  :بی حال گفت

  .خب بزنیم_

  .شه، پاشو بریم اون طرف باغجا نمیاین_
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 ،و گرفتم و با خودم کشیدمش. یه جای مناسب که پیدا کردمر  خوره، دستشوقتی دیدم تکون نمی
و باال آورد و با چشم های خمارش بهم نگاه کرد. ر  و ول کردم. سرشر  ایستادم. به طرفش برگشتم و دستش

  :با مکث گفتم .و قورت دادم و جمالت رو تو ذهنم چیدمر  آب دهنم

خواستم راجب یه حسی باهات حرف بزنم، ولی خب یا نتونستم یا فرصت ریتا جان خیلی وقته می_
  ...خوام بهت بگمنشد...اما حاال می

  :و پایین انداختم. آروم گفتمر  و سرمم کشیدم دستی به پیشونی عرق کرد

  ...من به، من به تو عال_

یهو لباسم خیس شد. با بُهت به گندی که رو لباسم بود نگاه کردم. االن چی شد؟ یعنی ریتا روی من باال 
جا و به هر طریقی بود از تنم درآوردم. پرتش کردم تو سطل آشغالی که اونر  حالم بد شد و لباس !آورد؟
   :یتا بی حال رو زمین نشسته بود. کنارش نشستم و گفتمبود. ر

 ریتا حالت خوبه؟ چت شد یهو؟ _

  :م کرد و با خنده گفتهنگاهی به تن برهن

  !هیکل بوزینه از تو قشنگ تره_

  :اخم کردم و گفتم

  .پاشو...توهم درمونگاه الزمی_

  :سرش گذاشت و گفت یو رور  دستش

  .رهسرم بدجوری گیج می_

و تیرداد  از علی که دوست مشترک من !چی شد ،کردمو تو موهام فرو کردم. چی فکر میز  فه دستمکال
بود، یه تیشرت گرفتم و پوشیدم. سوئیچ ماشینش رو هم گرفتم و ریتا رو سوار کردم. یه کیسه برای احتیاط 

ز پارکینگ بیرون و روشن کردم. ار  نگاهی بهش انداختم و ماشین .با خودم آوردم و تو ماشین گذاشتم
اخم  .پیچیدو رو دلش گذاشته بود و مدام به خودش میر   اومدم و مسیر درمونگاه رو پیش گرفتم. دستش

  :کردم و گفتم

 قدر بخوری که به این حال بیفتی؟ مجبور بودی این_

  !کنهمیرم، خیلی درد میآخ نریمان دارم می ریتا:_

  :به فرمون کوبیدم و گفتم

 ریتا...اگه طوریت بشه من چه غلطی بکنم؟ جواب ننه جونت رو چی بدم هان؟ لعنت به تو _
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  :نگاهش کردم و با خشم گفتم

 ببینم قبل از مهمونی چی خوردی؟ _

  :مثل مار تکون خورد و گفت

  !یه خرده لواشک و آلوچه با با...آخ_

ر لحظه ممکن بود یکی رو و محکم رو پدال گاز فشردم. خیلی عصبی بودم. هر  دنده رو عوض کردم و پام
پیچید. یه لحظه آرومی ریخت و به خودش میبگیرم زیر مشت و لگد، مخصوصاً ریتا. از درد عرق می

و کنار خیابون ر  نداشت. نگران بودم بالیی سرش بیاد. باالخره به نزدیک ترین بیمارستان رسیدم. ماشین
یمارستان بردم. دوان دوان سراغ دکتر رو گرفتم. پارک کردم و پیاده شدم. ریتا رو بغل کردم و به داخل ب

و به اتاقی راهنمایی کرد. وارد اتاق شدم و ریتا رو تخت خوابوندم. رنگ به رو ر  من ،جا بودپرستاری که اون
دونستم بهش گفتم. از ریتاهم نداشت. دکتر اومد باالی سرش و مشغول معاینه شد. منم چیزهایی که می

دکتر گفت سریع ببرنش  !شد اون همه چیز رو خورده باشهدرد جواب داد. باورم نمیال پرسید و اون با ؤس
برای شست و شوی معده. دیگه عصبانیتم فروکش کرده بود و فقط نگرانش بودم. دنبال پرستارا رفتم. اونو 

کردم. به اتاقی بردند و اجازه ورود رو به من ندادن. کالفه روی صندلی نشستم. حضور کسی رو کنارم حس 
کرد؟ اونم به طرفم برگشت. با دیدنم جا کار میجا چیو به طرفش چرخوندم و نگاهش کردم. این اینر  سرم

  :خورد و با تته پته گفت

 ؟ دآقا نریمان شمایی_

  :با تعجب گفتم

 کنید؟ کار میجا چیاین_

  :هول گفت

  ...من یعنی ...ام چیزه_

  :رو به سیما گفت همون موقع دکتری از اتاق بیرون اومد و

تونید و شست و شو دادیم. سرمش تموم شد، میر  شهنگران نباشید خانم، حال نامزدتون خوبه...معد_
  .ببریدش

  .خیلی ممنون سیما:-

  :سریع گفتم ،وقتی دکتر رفت

  !نامزدت کیه؟ مگه قرار نبود تیرداد رو ببری درمونگاه؟_
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  :ون دادن انگشت هاش معلوم بود. عصبی گفتماین از صورت رنگ پریده و تک ؛دستپاچه شد

  .و بدهر  جواب من_

  :اشک تو چشم هاش جمع شد و گفت

  !تیرداد قرص مصرف کرده_

  :داد زدم

  !چی؟_

  :گفت ،شدجا رد میپرستاری که از اون

  !جا بیمارستانه هاچه خبرتونه آقا؟ این_

  :نفس حرصی کشیدم و گفتم

  .بله ببخشید_

  :تاسف تکون داد و رفت. آروم تر غریدمسری از روی 

یعنی چی قرص مصرف کرده؟ تیرداد اهل این حرفا نیست...دروغ به من نگو، اون فقط سرش ضرب دیده _
 !بود

  :زد زیر گریه و گفت

کرد، ریتا رفت از اون پسره براش مسکن گرفت. اونم خورد و چند ..سرش درد میمیگمبه خدا راست _
بعد من و ریتا فهمیدیم که اون مسکن نبوده و  د به چرت و پرت گفتن و خندیدن.دقیقه بعدش شروع کر 

 !روان گردان بوده

  :و روهم فشار دادم و غریدمز  با خشم چشم هام

  .دونم چه بالیی سرت بیارم...خب حاال گریه نکنسروش مگه دستم بهت نرسه، می-

  :و پاک کرد و گفتر  اشک هاش

 کنید؟ می کارجا چیراستی شما این_

  :هوف کالفه ای کشیدم و گفتم

 قدر پرخوری کرده؟ دونستی اینریتا حالش بد شد...تو می_

  :تعجب کرد و گفت
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 طوره؟ هنه...حاال حالش چ_

  .دونم، بردنش شست و شونمی_

  :و ازم گرفت و با آه گفتر  نگاهش

  !چه شبی شد امشب_

_ ً   !اوهوم واقعا

  .، کاری بود بهم زنگ بزنیدرم پیش تیردادمن می سیما:_

  .باشه مراقبش باش، ممنون_

  .و به دیوار تکیه دادم و به در اتاق خیره شدمر  لبخندی زد و رفت. سرم

******  

  «یک هفته بعد»

   «ریتا»

   

و دراز کردم. قابلمه رو میون پاهام گذاشتم و با قاشق به جون غذا افتادم. خیلی ر  رو زمین نشستم و پاهام
 خوردم که نزدیک بود خفه بشم. لیوان آب کنارمقدر تند مینه بودم. از صبح هیچی نخورده بودم. اینگرس

"ریتا" ! و یه نفس سر کشیدم و ادامه دادم. دستپخت خودت رو هم بخوری واسه خودش لذتی داره هار 
  :و باال بردم و گفتمر  گفتن های آشنایی رو شنیدم. دستم

  .جاممن این_

  :با دیدنم اول تعجب کرد و بعد خندید. کنارم رو پاهاش نشست و گفت به سمتم اومد.قدم زنون 

 چرا رو زمین نشستی حاال؟  سورنا:_

  :با دهن پر گفتم

 !کیفی داره هجوری غذا خوردن چدونی ایننمی_

رو از قابلمه و قاشق  .و با انگشت پاک کرد. نگاهش کردم و لبخندی زدمز  تک خنده ای کرد و گوشه لبم
و دراز کرد. به کت و شلوار گرون ز  دستم گرفت و روی کابینت گذاشت. مثل خودم کنارم نشست و پاهاش
خاطر من بود؟ ذوق زده نگاهش هتنش نگاه کردم. یعنی کثیف و چروک شدنش براش مهم نبود؟ یعنی ب

  :تمو بوسید که آروم گفر  و دورم حلقه کرد. روی سرمر  کردم. اونم نگاهم کرد و دستش
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 !خوبه که هستی_

  :با چشم های ریز شده گفت

 چیزی گفتی؟ _

  :نگاهم رو گرفتم و گفتم

  .نه_

  :کردم که گفتبا انگشت های دستم بازی می

 !تقریبا دوماه گذشت_

 یعنی چی؟ _

  .منظورم شروع رابطمونه سورنا:_

  ...هوم_

 ریتا؟  سورنا:_

  ؟بله_

  .هیچی سورنا:_

  :نگاهش کردم و گفتم

 شده؟ تو امروز یه چیزیت هست...چی_

  :نفس عمیقی کشید و گفت

  ...بهتره یکم بریـ :سورنا_

 ریتا؟ ریتا؟  نریمان:_

 :هول از جام بلند شدم و گفتم

  .پاشو باید قایم بشی_

  !من از کسی ترس ندارم سورنا:_

  .و باهم ببینهر  خوام ماربحث ترس نیست، نمی_

 ؟ شهخب ببینه چی می سورنا:_
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  !اَه سورنا_

 کجایی شامپانزه؟  نریمان:_

 اون به چه حقی این حرف رو زد؟  سورنا:_

  !هوف ول کن جون مادرت_

ِ  نریمان:_   ...اینـ ا

کرد. صاف ایستادم طرب نگاهش کردم. با تعجب به من و سورنا نگاه میضو به طرفش چرخوندم و مر  سرم
  :و گفتم

 کارم داشتی؟ _

  :به من نگاه کرد و گفت نریمانند شد و با اخم نگاهش کرد.سورنا هم از جاش بل

 شه تنها حرف بزنیم؟ می_

  :به سورنا نگاه کردم و با چشم ازش خواستم بره. خم شد و دم گوشم گفت

  .تو ماشین منتظرتم_

  :سری تکون دادم و اون با اخم رفت. نریمان جلو اومد و متعجب گفت

  ...ریتا تو...یعنی سورنا و_

  :و قطع کردم و گفتمر  رفشح

  .آره_

الی نگاهش ؤو باز کرد تا حرفی بزنه، اما چیزی از دهانش خارج نشد. سر  خشکش زد. چند بار دهنش
  :کردم. پلک زد و گفت

 کنی؟ شوخی می_

  .نه_

  :خندید و گفت

 آره؟  ،پس دستم انداختی_

  :جدی گفتم

  .نه...من و سورنا تقریباً دوماهه باهمیم_
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 :ه پته افتاد و به زور گفتبه تت

 ! دو ماهه؟_

  .آره_

  :خندید و گفت

  !گیچرت می! غیر ممکنه_

  :و خورد و با حالتی مغموم نگاهم کرد. آروم و لرزون گفتر  شهکم خند فقط با اخم نگاهش کردم. کم

  .مبارک باشه_

  :و درآوردم و گفتمر  بندمپیش

  .فظحاخدا ممنون...من دیگه باید برم سورنا منتظرمه،_

  .منتظر جوابش نموندم و به اتاق رختکن رفتم

****** 

 «نریمان»

   

شد، من داشتم باورم نمی .م لرزید. اولین قطره از چشم هام پایین اومدهبه جای خالیش خیره شدم. چون
و ر  اتممیون گریه خندیدم. یادم نبود همین دختر بچه تمام اختیار  !اونم برای یه دختر بچه !کردمگریه می

گلوم روی دستم رو  !و ازم گرفتهر  و ازم گرفته. عقل و منطقمر  روز و شبم ..و ازم گرفته.ر  ازم گرفته. دلم
کنه. تو برای پدر و مادرتم گریه نکردی. اما و چرخوندم. نبار لعنتی، نبار...یه مرد گریه نمیر  گذاشتم و سرم

و ر  و به لبه کابینت گرفتم و آروم آروم پاهامر  مکرد. دستو تکذیب میر  اون بغض تو گلوم تمام حرف هام
پس دوسش نداره.  ...پس ؛هم دوستن، موقع گفتنش اصالً ذوق نداشت زمین کشیدم. اون گفت با یرو

آره همینه، ریتا از سورنا متنفره...اما خب چرا قبول کرده باهاش باشه؟ شاید مجبور شده؟ ولی چرا؟ چشم 
و ر  دستم ،قبل از افتادنم .. یهو سرم بشدت گیج رفت و عقب عقب رفتمو محکم روی هم فشار دادمر  هام

صدای شکستن بشقاب ها با صدای آخم یکی  .ظرف ها ریخت ،به جا ظرفی گرفتم و همراه زمین خوردنم
و باز کردم. همه جا ر  و به شدت بیرون دادم و آروم چشم هامر  نفسم .شد. درد بدی توی سرم پیچیده بود

  :اما هنوز سیاه بود. صدای دویدن چند نفر اومد و بعد صدای سبحان که گفت ؛پلک زدم .فقط سیاهی بود

 شده؟ نریمان چی !وای_
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و دور بازوم حس کردم. محکم فشار ر  داد. گرمای دستشخرچ خرچ تکه های ظرف زیر قدم هاش آزارم می
ا "یاعلی" بلندم کردن. هنوزم داد و سعی کرد بلندم کنه. یه دست دیگه هم دور اون بازوم حلقه شد و ب

و کشون کشون از ر  رفت. سبحان محکم تر گرفتم و با اون یکی منو نداشتم و سرم گیج میر  کنترل بدنم
روی  .دیدمزدن فهمیدم. وگرنه من که چیزی نمیو از حرف هایی که بهم میر  آشپزخانه بیرون بردن. این

  :تمبل داخل سالن نشوندنم. سبحان کنارم نشست و گف

 شد نریمان؟ چرا افتادی؟ چی_

  :و پشت سرم گذاشتم و گفتمر  دستم

  .یهو سرگیجه گرفتم ...دونمنمی_

 االن خوبی؟ طوریت که نشده؟  !ای بابا سبحان:_

  م...نه...فقط چشم ها_

 چشم هات چی؟  سبحان:_

  .بینمنمی_

 یعنی چی؟ مطمئنی؟  سبحان:_

  :گفتم رفت. با لحن تندیسرم هم چنان گیج می

  !بینهگم چشم هام جایی رو نمیفهمی؟ میچرا نمی_

  :زنی یهو گفت

  !خدا مرگم بده_

  .وحیده خانم لطفاً زنگ بزنید اورژانس سبحان:_

  ...باشه باشه االن_

  .رضا توهم برو یه لیوان آب قند براش بیار سبحان:_

  .باشه_

یعنی به همین راحتی کور شدم؟ دیگه جایی رو  ...و ماساژ دادم و بازشون کردم. بازهم سیاهیر  چشم هام
تونستم خنده های نازش رو ببینم؟ بغضم دوبرابر شد. دیدم؟ دیگه نمیبینم؟ دیگه صورت ریتا رو نمینمی

  :لرزون گفتم

 اگه دیگه نتونم ببینم چی؟  ،سبحان_
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  :دست سبحان دور شونه هام حلقه شد و آروم گفت

  .ستههمی نیست، حتماً به خاطر ضربناراحت نباش رفیق...چیز م_

آمبوالنس که اومد، بعد از  .و به مبل تکیه دادم. اصالً امیدی به حرفش نداشتمر  چیزی نگفتم و سرم
معاینه گفتن باید بریم بیمارستان. لرزون از جام بلند شدم و با کمک مأمور آمبوالنس تا ماشین رفتم. روی 

  .روم فکر کردمه خ روببرانکاردشون خوابیدم و به آینده تل

****** 

  «ریتا»

   

 :دلم گذاشتم و گفتم یو رور  دستم

  !وای بسه، تورو خدا بسه سورنا_

  .و بگمر  شهار ادامذب ،تازه هنوز اولشه سورنا:_

 !فکم خشک شد از بس خندیدم ،نه نه_

  .خوام بخندی دیگهخب منم می سورنا:_

  .ولی دیگه کافیه ،ممنونم عزیزم_

و با خنده به معنی "چیه؟" تکون ر  و خوردم و نگاهش کردم. دیدم با لبخند بهم خیره شده. سرمر  مهخند
  :دادم. لبخندش عمیق تر شد و گفت

  !باالخره بهم گفتی عزیزم_

و ر  حاال این جوگیر ؟تازه فهمیدم میون حرف هام چی گفتم. ای خدا این چی بود یهو از دهنم بیرون پرید
ً چی گن گفتم که گفتم، عزیزم چیز مهمی که نیست. االن مردم به حیوون هاشونم می کار کنم؟ اصال

  :لبخندی زدم و گفتم! واال ...عزیزم

 آره خب، توقع داشتی نگم؟ _

  .حال شدمم خوشه نه نه اصالً...خیلی سورنا:_

  :روش نگاه کرد و گفته رو نگاه کردم. اونم مثل من به روبه چیزی نگفتم و به روب

 !و بلرزونه...اونم تو این سنر  کردم یه دختر هفده ساله دلمو نمیر  ز فکرشهرگ_

 راستی تو چند سالته؟ _
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 طور؟ هچ ...بیست و هفت سورنا:_

  :خندیدم و گفتم

  !اهاوه اوه بابابزرگی شدی_

  :و کشیدم و گفتمر  چشم غره ای بهم رفت که لپش

 !کنممن ولت نمی ،غصه نخور بابابزرگ_

  :ه طرفم چرخید و گفتحال بخوش

 ریتا؟  گیجدی می_

-باز من سوتی دادم. برای چی امروز هی این جمله ها میاد تو ذهنم؟ هوف...یه چیزی ته دلم می !ای بابا

  :خیال افکارم شدم و گفتمگفت اینا حرف دلته. بی

  .شهپاشو دیگه بریم، داره دیرمون می_

  .ما تازه اومدیم !بشین ببینم سورنا:_

  !گذرهآقا ساعت هفته، یعنی از وقت شام داره می؟ چی رو تازه اومدیم چی_

  !بشین، من هنوز رفع دلتنگی نکردم ...ریمحاال می سورنا:_

  :و گرفتم و گفتمر  دستش

  و!ش شه تنبل خان...بلندنمی_

  :از جاش بلند شد و گفت

  !شمبریم، من که حریف تو نمی !ای بابا_

فتم. تو طول راه کلی گفتیم و خندیدیم. دیگه از اون سورنای قبل اصالً اثری باقی لبخندی زدم و چیزی نگ
نمونده بود. بلکه تبدیل شده بود به یه مرد ایده آل. منم دیگه ازش متنفر نبودم. حتی شاید محبتش تو دلم 

روی شد. جلوی در رستوران محکم زد نشسته بود. یعنی تصمیمم راجب قرارمون داشت کم کم عوض می
  :ترمز و گفت

  .پیاده شید پرنسس_

  :دستش گذاشتم و با لبخند گفتم یو رور  دستم

  .بازم یه روز خوب رو برام ساختی، ممنونم سورنا_
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  :و نوازش کرد و گفتر  با اون دستش دستم

  !تونم واسه بانوی دلم بکنمتنها کاریه که می _

خداحافظی سریع ازش کردم و پیاده شدم. قلبم  لرزوند. یهو میر  لبخندم عمیق تر شد. حرف هاش دلم
 ،م گذاشتم. آروم باشهسین یو رور  کوبید. نفس عمیقی کشیدم و دستمم میهگرومپ گرومپ تو سین

و تکون دادم و وارد رستوران شدم. یکی از خدمه با ر  چیزی نیست...سورنا برام بوقی زد و رفت. سرم !مو آر 
  :دیدنم سریع به طرفم اومد و گفت

 شما خانم تهرانی؟  یدکجای_

 طور مگه؟ هیه جایی کار داشتم، چ_

  ن.لطفاً سریع برید توی آشپزخونه، همه منتظر شما هست_

  :با تعجب گفتم

  !منتظر من؟_

  .بله...زود باشید_

  .اوکی_

 با استرس به طرف آشپزخونه رفتم. درو باز کردم و واردش شدم. همه با سرعت زیاد مشغول کار بودن.
  :متعجب جلو رفتم و گفتم

 کنید؟ قدر با عجله کار میشده؟ چرا اینسالم...چی_

  :نیره که جلوی میز سرآشپز ایستاده بود، به طرفم برگشت و گفت

  .و عوض کن و مشغول شور  اتهکجایی تو دختر؟ بدو لباس_

 جا چه خبره؟ اول یکی به من بگه این_

  :داد گفترو تکون می طور که ماهیتابه تو دستشاصالن همون

  .ال و جواب نیست...بدو بیا سرکارتؤاالن وقت س ،ریتا جان_

  .هوفی کشیدم و به اتاق رختکن رفتم

****** 

 خب حاال بهم بگید...راستی نریمان و سبحان کجان؟ _
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  :شون غمگین شد. عصبی داد زدمهچهره هم

 شده؟ چی دبگی د!دِ نصف عمرم کردی_

و به ر  مهریه. نگرانیم دوبرابر شد. نکنه اتفاقی واسشون افتاده؟ نگاه پر از ترس و دلهر حنا سریع زد زیر گ
  :و ازم گرفت و گفتر  نیره دوختم. نگاهش

  ...نریمان_

 نریمان چی؟ _

  :حنا با گریه گفت

  !کور شده_

  :با تته پته گفتم ،و هضم کردمر  مات موندم. خوب که حرفش

 گی؟ فهمی داری چی میمی_

  .صالن:متاسفانه راسته ریتا جانا_

  :به طرفش برگشتم و گفتم

  !آخه یعنی چی؟ اون که ظهر چیزیش نبود_

افته زمین...شدت ضربه به سرش گیره و میظاهراً وقتی کسی تو آشپزخونه نبوده، یهو سرگیجه می اصالن:_
  ...اونقدر زیاد بوده که باعث این اتفاق شده

 واقعاً؟ هرکی بخوره زمین باید کور بشه؟ فهمم...یعنی چی بازم نمی_

  .دونیم دخترمو ماهم نمیر  این نیره:_

  :از جام بلند شدم و گفتم

 االن کجاست؟ _

  .سبحان همراه آمبوالنس بردش بیمارستان حنا:_

 کدوم بیمارستان؟ _

  .ار به سبحان زنگ بزنمذب ،دونمنمی حنا:_

  .بیا شو باهام م حاضره باشه فقط سریع...خودت_

  :سری تکون داد و مشغول گرفتن شماره شد. تیرداد از اتاق رختکن بیرون اومد و گفت
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  .برمتونمن می_

  .و بیار تا ما بیایمر  پس برو ماشین_

  .اوکی تیرداد:_

  .دخترم هر خبری شد به ماهم بگو نیره:_

  .فعال ،باشه_

رون اومدیم. تیرداد جلوی در تو ماشینش نشسته با حنا رفتیم لباس هامون رو عوض کردیم و از رستوران بی
بود. دوتایی عقب نشستیم و تیرداد راه افتاد. دل تو دلم نبود. نریمان برام خیلی عزیزه، دوست ندارم به 

  :بدو بدو به طرف پذیرش رفتیم و پرسیدم ،و از دست بده. وقتی رسیدیمر  همین راحتی بیناییش

  ...نریمان، نریمان طاهری_

 ان طاهری چی خانم؟ نریم_

 کجاست؟ _

  .بگردم...طبقه چهارم بخش چشم داریذب_

  .ممنون_

م تو آسانسور بودن. با سر کفشم به زمین ضربه ه هبا حنا و تیرداد سریع سوار آسانسور شدم. چند نفر دیگ
  :زدم. حنا دستم رو گرفت و گفتمی

  !آروم باش ریتا_

داشتیم به طرف ایستگاه  .. آسانسور ایستاد و پیاده شدیمنگاه کوتاهی بهش انداختم و چیزی نگفتم
  :رفتیم که نریمان و سبحان رو دیدیم. سریع به طرفشون رفتیم و گفتمپرستاری می

 شد؟ سالم...چی_

  :و بسته بود لبخندی زد. سبحان از جاش بلند شد و گفتز  نریمان همون جور که چشم هاش

 د؟ کنیکار میجا چیشماها این ،سالم_

 الیه؟ ؤاومدیم حال آقا نریمان رو بدونیم خب...این چه س حنا:_

  :و گرفت و گفتر  تیرداد جلو رفت و کنار نریمان نشست. دستش

 خوبی داداشی؟ _
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  :اوهوم" نامفهومی گفت. به سبحان نگاه کردم و گفتم"

 دکتر چی گفت؟ _

  :با اخم وحشتناکی نگاهم کرد و گفت

 مهمه؟ _

  :عجب گفتمجا خوردم و با ت

 گی؟ فهمی چی میمعلومه که مهمه...حالت خوبه؟ می_

  ...اگه مـ سبحان:_

  :و گرفت و گفتر  نریمان دستش

  ...سبحان جان_

پشت چشمی واسش نازک کردم و به طرف نریمان خم شدم. خواستم حرفی بزنم که گوشیم زنگ خورد. اَه 
  :جواب دادماز جیبم بیرون کشیدم و  !لعنت بر مزاحم وقت نشناس

  ؟بله_

  ؟الو ریتا سورنا:_

  .بگو_

 خوشگلم؟  سورنا:_

  :هوف اینم وقت گیرآورده...با حرص گفتم

  ؟جانم_

 حالم بده عزیزم بهت نیاز دارم...میای پیشم؟  سورنا:_

  :کالفه دستی به پشونیم کشیدم و بی فکر گفتم

 کجایی؟  ،باشه_

 ؟ دونی که کجاستتو آپارتمانمم، می سورنا:_

  .دونم...تا نیم ساعت دیگه اونجامآره می_

  .مرسی عشق دلم، منتظرتم سورنا:_

  :لبخندی رو لبم نشست و گفتم
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  .فعال عزیزم_

  .فعال گلم سورنا:_

  :گوشی رو قطع کردم و راست ایستادم. تازه متوجه نگاه های بقیه شدم. گفتم

خوام نریمان ما مراقب نریمان باشید...معذرت میببخشید بچه ها من باید برم کاری برام پیش اومده، ش_
  .فظحاجان، خدا

 .و برگردوندم و به طرف آسانسور رفتمر  روم

****** 

 «نریمان»

   

-مون کمه و من همه حرفهکار بکنم. ریتا حواسش نبود که فاصلدونستم چیاز خشم و عصبانیت نمی

معلوم بود پسره مَسته. اَه  !شهرد بره خونهاشون رو شنیدم. دختره ی ساده، به همین راحتی قبول ک
و گرفت و ر  صدای سبحان باعث شد از فکر در بیام. دستم .کشمشلعنتی، اگه بالیی سرش بیاره خودم می

  :گفت

  .مونهولی ما باید بریم...تیرداد پیشت می ،شرمنده نریمان جان_

  :لبخندی زوری زدم و گفتم

  .به سالمت دبری ،اشکال نداره_

  .فظ آقا نریمانحاخدا نا:ح_

  .فظحاخدا_

  :بعد از رفتن حنا و سبحان، تیرداد نزدیکم شد و گفت

  !حتماً یه چیزی شده ؛شناسمبگو ببینم قضیه چیه؟ من تو رو می_

  :آهی کشیدم و گفتم

  .درست حدس زدی رفیق_

  .شنومخب می تیرداد:_

  :بود. به سختی گفتمو با درد فرو دادم. گفتنش برام عذاب آور ر  آب دهنم
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  ...ریتا با سورنا رابطه داره_

  ...یعنی تیرداد:_

  .آره_

 از کجا فهمیدی؟ ! وای تیرداد:_

  .هم دیدمشون، بعدم خود ریتا بهم گفت تو آشپزخونه با_

  .خاطر این حالت بد شد...غصه نخور رفیق، شاید ریتا دوسش نداشته باشههپس ب تیرداد:_

  :پوزخندی زدم و گفتم

کردم...ولی ندیدی تا بهش زنگ زد و دوتا کلمه محبت آمیز گفت، خر شد و منم تا االن همین فکرو می_
  ش.هرفت خون

 اونی که زنگ زد سورنا بود؟  تیرداد:_

  .اوهوم_

 دونی؟ ای بابا حتما کاری داشته رفته...تو از کجا می تیرداد:_

  .خودم شنیدم_

استرس داشتم. انگار تیرداد  .امون زد. تیرداد بازوم رو گرفت و بلندم کردپرستار صد ،تا خواست حرفی بزنه
  :و محکم فشرد و گفتر  هم فهمید، چون دستم

  .نگران نباش داداش_

و داد. با کمک تیرداد ر  و تکون دادم و باهم به اتاق دکتر رفتیم. "سالم" آرومی گفتم که دکتر جوابمر  سرم
  :صدای کشیده شدن صندلی رو شنیدم و بعد صدای دکتر روی صندلی مخصوص معاینه نشستم.

 خب پسرم چیشده؟ _

  .بینهگه چشم هاش جایی رو نمیزمین خورده...می تیرداد:_

 به پشت افتاده؟ _

  .بله تیرداد:_

  .روی دستگاه هار ذو بر  کمک کن سرش ...خب_
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کرد. چند ور به چشمم اذیتم میدستش رو گردن و صورتم نشست. آروم روی دستگاه هدایتم کرد. برخورد ن
  :دکتر گفت ،دقیقه که گذشت

یا نه، ولی شبکه چشم در پشت سر قرار داره. به ضربه هم به شدت حساسه و  ددونم اطالع داریخب نمی_
  !ممکنه فرد رو نابینا کنه

  :دمای بدنم به یک باره فروکش کرد. تیرداد با مکث گفت

  ...یعنی_

می ایشون آسیب چندانی ندیده و طی گذر زمان دوباره بیناییش رو بدست نه خوشبختانه شبکه چش_
  !میاره

زد کرد، یه نسخه برام نوشت. تیرداد ازش گرفت هردو نفس آسوده ای کشیدیم. بعد از نکاتی که بهم گوش
  :و خداحافظی کردیم. وقتی از اتاق دکتر بیرون اومدیم، تیرداد یه داد تو گلو زد و گفت

  !وای نری_

  :خندیدم و گفتم

  !حاال زیاد ذوق مرگ نشو، فعال تا مدت نامعلومی بنده کورم_

ِ  تیرداد:_   .بینیبعدشم تو کور نیستی، نمی! نزن تو ذوقم دیگه ا

 خب چه فرقی داشت؟ _

کشه. هول و چندبار پشت گردنش میر  مطمئن بودم االن قیافه ی بامزه ای به خودش گرفته و دستش
  :گفت

  .مهم نیته !ای باباخب خب..._

  :ه ای زدم گفتمهقهق

 خب چه ربطی داشت؟ _

  :مشت آرومی به بازوم زد و گفت

  .بدجنس نشو داداش_

  :و دورم انداخت و گفتر  با خنده سری تکون دادم و چیزی نگفتم. دستش

  !خوام حسابی مهمونت کنمخب بیا بریم که می_

 جانم؟ تو؟ مهمون؟ اونم من؟ _
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  .شیرینی سالمتیته ،آره تیرداد:_

  :تک خنده ای کردم و گفتم

  .بریم! از دست تو_

  .و محکم تر دورم پیچید و باهم به سمت آسانسور رفتیمر  حال دستشخوش

****** 

   «ریتا»

   

از تاکسی پیاده شدم و کرایه رو حساب کردم. به طرف آپارتمانش رفتم و زنگ آیفون رو زدم. نگاهم به در 
شدم بازه. آروم داخل رفتم و وارد ساختمون شدم. حوصله آسانسور سوار شدن رو نداشتم.  افتاد که متوجه

نفس نداشتم. چهار طبقه کم چیزی نبود، اونم با  ،بنابراین از پله ها باال رفتم. به طبقه واحدش که رسیدم
شد تا درو باز کمی که حالم جا اومد به طرف درب واحدش رفتم. در زدم و منتظر شدم. چند دقیقه  !پله

  :کرد. از دیدنش جا خوردم و گفتم

 شده؟ سالم...چی_

کمی تلو خورد. انگار تعادل نداشت. چشم هاش به شدت خمار شده بود. صورتش حالت عادی نداشت. 
  :خندید و گفت

  ...مقبلـ...خر..ه اومـ...دی عشــ.._

  :جلو رفتم و گفتم

  .تی، بیا ببرمت دکتر؟ انگار اصالً خوب نیسایجوریتو چرا این_

  :و بست و با لحن کشداری گفتر  و کشید و منو به داخل واحد هدایت کرد. درر  یهو دستم

 !دکــ...تر من تویی_

  :چینی به دماغم دادم و گفتم

  !دهقدر دهنت بو بد میهاَه اَه چی خوردی؟ چ_

و دنبال خودش کشید. ر  د، منتوجهی به حرفم نکرد. درحالی که مدام به این طرف و اون طرف می افتا
  :و ولو کرد و گفتر  خودش .وردم و بغلش کردم. کمک کردم تا روی مبل بشینهاطاقت نی

 و در نمیاری؟ ر  چرا لباسـ...ت _
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  .ار اول یه چیزی بیارم بخوریذب_

 ؟همگه سرما خورد ،و کنارش گذاشتم و به آشپزخونه رفتم. خب االن چی ببرم براش؟ سوپ؟ نه بابار  کیفم
بنده. پیتزا؟ این دیگه خودشه. بستنی؟ نه اینم مغزش می .م فکرکن ریتا...جوشونده؟ ای بابا بلد نیستم کها

زد، به و صدا میر  شه، چه برسه به این...با صدای ناله سورنا که منبه جان خودم به مُرده هم بدی زنده می
رو از خودم دور کنم. چشمم به قهوه  و تکون دادم و سعی کردم این افکار مزخرفر  خودم اومدم. سرم

کنم تا بعد. دوتا فنجون قهوه درست کردم و پیش سورنا برگشتم. و درست میر  جوش افتاد. فعال همین
  :و رو میز گذاشتم. رو مبل نشستم و گفتمز  لبخندی بهش زدم و سینی دستم

  !...اینم دوتا قهوه ترک، مخصوص خودم و خودتدبفرمایی_

و برداشت. ر  و جلو کشید و فنجونشر  و ازم برداره، خودشر  که نگاهشد و خندید. بدون اینخیره نگاهم کر 
و برداشتم و از محتویاتش ر  منم فنجونم!و ندیدهر  کنه؟ انگار تا حاال منجوری نگاه میای بابا این چرا این

و عقب کشیدم. ر  نوشیدم. اوم خوب شده بود. یک دفعه سورنا به پهلو کنارم نشست. تعجب کردم و خودم
  :و تو دستش گرفت و با لحن آروم اما خمار گفتر  گوشه شالم

 جوری توی تو جا شده؟ هاین همه جذابیت از کجا میاد؟ این همه لوندی و خوشگلی چ_

  :شد. به صورتم نگاه کرد و ادامه دادتعجبم هر لحظه بیشتر می

 قدر عاشقت شدم؟ از کی این_

میز  یو رور  شدم. کمی توی جام جابه جا شدم و فنجون توی دستمآب میزیر نگاه های داغش داشتم 
ش غافل گیر شدم. زبونم قفل هگذاشتم. دوباره صاف نشستم. نگاهش کردم تا حرفی بزنم که با نگاه خیر 

شد. چشم هام بی اختیار روی صورتش بی حرکت موند و مثل خودش بهش خیره شدم. لبخندی زد و هم 
  .چنان نگاهم کرد

****** 

و که داشت از ر  شالم .وارد کوچه شدم ،و ببندمر  که درنفس زنون از ساختمون بیرون اومدم و بدون این
-کردم. تمام بدنم میرفتم و گاهی به عقب نگاه میسریع روی سرم کشیدم. تند تند راه می ،افتادسرم می

یوار کوچه ای که داخلش بودم تکیه دادم. قدر راه رفتم تا خیالم راحت شد دنبالم نیومده. به دلرزید. این
و ر  م گذاشتم و چندتا نفس عمیق کشیدم. اون صحنه توی ذهنم تکرار شد. چشم هامهسین یو رور  دستم

  :روی هم فشردم و نالیدم

 کار کردم؟ کار کردم؟ چیمن چی_
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حس شده بود. به زور و با خودم تکرار کردم. از ترس پاهام بی ر  و به دیوار پشتم کوبیدم و حرفمر  سرم
با دیدن دست های خالیم، عصبی پای  .کردم چیزی کم دارمو سرپا نگه داشته بودم. احساس میر  خودم
گشتم؟ تمام زندگیم توی اون کیف جوری برمیهو جاگذاشته بودم. حاال چر  و به زمین کوبیدم. کیفمر  راستم

ون موقع لرزش چیزی روی پام حس کردم. با هم !هاتلعنت به تو و بی فکری ..بود. لعنت به تو ریتا.
سیما بود.  ؛و از جیبم بیرون آوردمر  حال اونخوش ،و تو جیبم فرو کردم. با لمس گوشیمر  کنجکاوی دستم

  :آهی کشیدم و دکمه پاسخ رو فشار دادم !دوست وقت شناس من، ای کاش زودتر زنگ زده بودی

  ...الو_

  !علیک سالم بی معرفت سیما:_

 :نیدن صداش بغضم ترکید و زدم زیر گریه. با تعجب گفتبا ش

 کنی؟ ریتا؟ ریتا داری گریه می_

  :با اشک و صدای لرزون گفتم

 !برسر شدم بدبخت شدم سیما...بی آبرو شدم، خاک_

 شده؟ مگه چیسیما:_

  :چیزی نگفتم که داد زد

 چه گندی زدی؟  یگمم !باتوام نفهم_

  :هق هقی کردم و گفتم

  ...من ...نم_

 !نخواستیم بابا، خودم میام ببینم چه مرگته...فقط آدرس اون قبرستونی رو که هستی بده سیما:_

  :نگاهی به کوچه انداختم و گفتم

  .بیا خیابون باالیی پاتوقمون_

  .باشه، کاری نکن تا بیام سیما:_

مین کشیدم و به سمت خیابون و روی ز ر  حرفی نزدم. هردو همزمان تماس رو قطع کردیم. پاهای بی جونم
 .حرکت کردم

****** 

 !زنیکنی ریتا...یک ساعته فقط داری عر میسیما:دیگه داری عصبیم می_
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  :و باال کشیدم و گفتمر  دماغم

  ...مـ_

  :و باال آورد و با خشم گفتر  بین حرفم پرید. دستش

 !نتکوبونم تو دهو محکم میر  به والی علی اگه مثل آدم حرف نزنی، این_

کرد و به با هق هق نگاهش کردم و شروع کردم به گفتن ماجرا. هرلحظه عصبانیتش بیشتر فروکش می
  :گفت ،نشست. حرف هام که تموم شدجاش تعجب می

  !طورکه این_

  :چیزی نگفتم و به هق هقم ادامه دادم. به طرفم چرخید و گفت

  ...و به باد داده. نگو خانمر  تجوری که تو پشت گوشی زار زدی، فکر کردم یکی شرفاین_

  :با عصبانیت گفتم

 بینی؟ و نمیر  من که از عمد نکردم، بعدم حالم! یگیچی م بفهم داری_

  :پوزخندی زد و گفت

  .تو فقط عذاب وجدان گرفتی_

 منظورت از این حرف چیه؟ _

  :و باال بردم و داد زدمر  روش نگاه کرد. صدامه ساکت شد و به روب

 گم منظورت چی بود؟ ما...میباتوام سی_

  :به طرفم برگشت و گفت

  !واضحه رفیق، شما عاشق شدی...بهتره بگم به این سورنا خان دل بستی_

  :ناباور نگاهش کردم و گفتم

 نه؟  ...گیداری مث این فیلم ها چرت می_

  .گمدارم حقیقت رو می ،نه سیما:_

  ...اونـ .من از سورنا بدم میاد_

  :ید و با عصبانیت گفتبین حرفم پر

  !م میاده دِ نیستی، نیستی خواهر من...تو نه تنها از سورنا بدت نمیاد، بلکه ازش خوشت_
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  :خندیدم و گفتم

  !مزخرفه_

  :و با دست هاش گرفت و گفتر  دو طرف صورتم

 و؟ ر  نفهمی ایمی ...و بکنهر  اشتی اون کارذریتا، دوست خوشگلم...اگه بهش حسی نداشتی، هرگز نمی_

  :مکث کرد و ادامه داد

  ...گذشت چه برسه بهشناسم، هرگز از یه برخورد ساده با مردها نمیریتایی که من می_

  :سرمو تکونی داد و قاطع گفت

 !و تو اون کله پوکت فرو کنر  تو..سورنا..رو..دوست..داری، این_

شد. مدام جلوی چشمم تکرار می شد. صحنه اون اتفاقحرفش تو سرم اکو می ؛کردممات فقط نگاهش می
شدم، اما فقط اشک بود که از حال مییعنی حق با سیما بود؟ من سورنا رو...قطعاً باید از این موضوع خوش

  :شد. لرزون گفتمچشم هام سرازیر می

 ش دارم؟ تواقعاً دوس_

و ر  و یه طرف صورتمو گرفتم ر  و تو بغلش کشید. مچ های دستشر  سیما با ناراحتی نگاهم کرد و یهو سرم
  :گفتکرد و میم شدیدتر شد. سیما مدام نوازشم میهرو سینش گذاشتم. لب هام لرزید و گری

  !چیزی نیست، آروم باش_

از بغلش بیرون اومدم و آروم روی صندلی نشستم. سیما دستمالی به طرفم گرفت و  ،خوب که خالی شدم
  :گفت

 خوبی؟ _

  :گفتم. یه چند دقیقه رو هردو سکوت کردیم. نفس عمیقی کشیدم و گفتمو تکون دادم و "اوهومی" ر  سرم

 شه؟ حاال چی می_

  :خندید و گفت

تون رو شروع هکنی و لحظات عاشقانری به سورنا اعتراف میمثل این فیلم های مسخره ی عاشقونه، می_
  .کنیدمی

  :تک خنده ای کردم و گفتم

  .جدی گفتم! لوس_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

ار همه چی رو روال خودش پیش بره، به روال تو و ذو درگیر این مسئله نکنی...بر  خودت بهتره فعال سیما:_
  !شه که االن تو ذهن هردومونهشه و همونی میدلت...کم کم سورناهم متوجه حست می

  .جوری بهترهفکرکنم این ...هوم_

 اگه گریه هاتون تموم شده، بریم بگردیم؟  سیما:_

 کجا؟ _

  !شی که قبالً بودیکنه و اون چیزی میو خوب میر  ه کلی حالتیه جایی ک سیما:_

  !اوه_

  :خندید و گفت

 بریم حاال؟ _

 و جا گذاشتم؟ ر  باشه ولی اگه پول مول بخوای، من آه در بساط ندارم...درجریانی که کیفم_

  :پوکر فیس نگاهم کرد و گفت

 .اشته بودی، قرار نبود دست تو جیبت کنیذتو اگه جاهم ن_

به حسم، به حرف  ...ندیدم و از شیشه بیرون رو نگاه کردم. اونم بدون حرف راه افتاد. به سورنا فکر کردمخ
قدر فکر کردم که متوجه طول راه نشدم. با که حسم واقعیه یا نه؟ اینهامون، رفتارهامون تا االن، به این

  :گفتمسیما از ماشین پیاده شدیم. نگاهی به ساختمون های اطرافم کردم و 

 جا بود؟ جای الکچریت این_

  :گفت ،کشیدو گرفت و همون جور که با خودش میر  بازوم

 !شهجا الکچری تر میتازه بریم این_

پوکر نگاهش کردم. جلوی خونه شیکی ایستاد و زنگ آیفون رو زد. صدای گومب گومب آهنگ میومد. 
  :و درهم کردم و گفتمر  مهو شنیدیم. چهر گوشی آیفون رو یک نفر برداشت. همزمان صدای جیغ بلندی ر 

 منو آوردی پارتی؟ _

 جونم جیگر؟ _

  .باز کن پرپر، ماییم سیما:_

  !یت شدؤبچه ها سوژه ی اصلی ر ! ای جان_
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-صدای جیغ و داد چند نفر اومد. دختره درو باز کرد و ما وارد خونه شدیم. همون جور که از حیاطشون می

  :گفتم ،گذشتیم

  !ه بار رفتم پارتی، واسه هفت پشتم بس بودببین من ی_

  .نترس بابا...من که جای بدی نمیارمت سیما:_

  :و جمع کردم و چیزی نگفتم. در ورودی توسط یک دختر باز شد. جیغی کشید و گفتر  لب هام

 طوری سیم سیم من؟ هچ_

از این دخترهای نچسبه.  و بغل کردن. از طرز حرف زدن و لباس پوشیدنش، معلوم بودر  سیما خندید و هم
  :از بغل هم بیرون اومدن و با چشمک گفت

 خودشه؟ _

  :و گردنم انداخت و گفتر  سیما دستش

  !بله ایشون عشق منه_

  :و پشت گوشش زد و گفتر  و جلو آورد. موهاشر  دختره با ناز خندید و دستش

  .خوشبختم ریتا جون، منم روناک هستم_

  :زد، با اطمینان بهش دست دادم و گفتمنگاهی به سیما کردم. پلک که 

  .طور روناک جانمنم همین_

  :که سیما گفت ،و دربیارمر  لبخندی زد و به داخل دعوتمون کرد. اومدم کفش هام

  !جا نه ریتااین_

و چرخوندم که ننه جون رو تو یک ر  شنوم. سرمگنگ نگاهش کردم. یهو حس کردم صدای آشنایی رو می
و برگردوندم. فکر کنم گردنم از هفت جا شکست. ر  به عقب برگشتم، اما یهو به شدت سرمنگاه دیدم. باز 

ننه جون با لباس شیک دخترونه، وسط چندتا دختر نشسته بود و بازار خنده هاشون به پا بود. سیما که 
  :خندید و گفت ،و دیدر  قیافه ی من

  !یه ای رو تو جمعمون نداشته باشیممن گفتم بیاد...خداییش حیف بود همچین پیرزن باحال و پا_

و گرفت و با خودش به طرفی برد. منم هم چنان مثل سکته ر  دم، دستمنمی نشونوقتی دید عکس العملی 
  .کردمای ها به ننه جون نگاه می

****** 
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  :شونه رو به دستش دادم و گفتم

  .جواب منو بده_

  :گفت ،کشیدو شونه میر  همون جور که آروم موهام

وقتی تو زنگ زدی  گیریم.خب من و دوستام چند وقت یه بار، همچین مهمونی تو خونه های همدیگه می_
  !اصالً جلوی خودت به بچه ها زنگ زدم جا.تصمیم گرفتم بیارمت این ،جا بودم، بعد از شنیدن حرفاتاین

 متوجه نشدم...ننه جون خودش اومد؟ _

 ب تموم شد، بلند شو ببینم چی شدی؟ سیما:نه به روناک گفتم بره دنبالش...خ_

جلوی آیینه قدی تو اتاق ایستادم و نگاهی به خودم انداختم. سیما از پشت سرم با لبخند نگاهم می کرد. از 
  :تو آیینه نگاهش کردم و گفتم

 خوبه؟ _

  :و بوسید و گفتر  مهگون

  .عالی خوشگلم...بدو بریم، االنه که صداشون دربیاد_

با یک نگاه کوتاه دیگه همراهش شدم. دست تو دست هم از اتاق بیرون اومدیم. یکی از لبخندی زدم و 
و تکرار کردن. پوکر فیس ر  دخترها ما رو دید و سوت بلندی کشید. بقیه هم توجهشون جلب شد و کار اون

  :نگاهشون کردم و گفتم

 ؟ دحوری بهشتی ندیدی ؟چیه_

  :دختر ریزه میزه ای سریع گفت

 !، ولی برنج رشتی ندیدیمچرا دیدیم_

  :باهم زدن زیر خنده. سلقمه ای به سیما زدم و گفتم

  !و ببندر  کوفت...نیشت_

روشون نشستم. پای راستمم ه و تو خودش خفه کرد. پشت چشمی نازک کردم و روی مبل روبر  شهخند
-و نوشیدنی پیدا می روی اون یکی انداختم. چشمم به ظرف پر میوه و شیرینی افتاد. کنارش انواع تنقالت

شد. در کسری از ثانیه مغزم خالی از هرچیزی شد. تمام تمرکزم رو اونا بود. سیما دو دستی تو سرش کوبید 
  :و گفت
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انگشتش به اینا  داریذ، ندتا شب چیزی برای خوردن داشته باشی دخوایبدبخت شدیم بچه ها...اگه می_
 !بخوره

  !کنهیم همه رو درو دو نگیریر  ه من به تراکتور معروفه، جلوشه دخترها...این نو یگراست م ننه جون:_

کردم از شون یه نگاه به هم کردن و تا بخوام کاری بکنم، بهم حمله ور شدن. با جیغ سعی میههم
 !شد؟ولی مگه می ...دستشون خالص بشم

****** 

زد. ی چشم هاش موج میحالی توزد. خوشچرخیدم و به سمت ننه جون برگشتم. با خنده برام دست می
و با دست هام تکونی دادم و به رقصیدنم ادامه دادم. کم کم سیماهم جلو اومد و با من همراه شد. ر  موهام

 ،زدن. خیلی وقت بود نرقصیده بودم. واقعاً روحیه آدمکردن و سوت میبچه هام با آهنگ همراهی می
وناک و پروانه و بقیه بچه ها، به جمع رقاص ها شد. با آهنگ بعدی ر مخصوصاً ما دخترها باهاش عوض می

و باال ر  دادن. بشکن زنون سمت ننه جون رفتم و بلندش کردم. صداشپیوستن. البته اکثریت فقط قر می
  :برد و گفت

  .کار داری بچه؟ برو با دوست هات خوش بگذرونبه من چی_

  :و عقب جلو کردم و گفتمر  دستش

  !بی تو هرگز_

تکون داد. بچه ها تا ننه جون رو دیدن، جیغ کشیدن و صدای آهنگ رو باالتر بردن. با خنده خندید و سری 
و تکون می دادیم. سیما و پروانه که فقط مسخره بازی درمیوردن. یهو حس کردم صدای ر  و شادی خودمون

  :و باال بردم و گفتمر  شنوم. صدامو میر  زنگ در

  !زنندارن زنگ می ،بچه ها_

و نشنید. دست ننه جون رو ول کردم و به طرف ضبط ر  یی که سروصدا زیاد بود، کسی صدامجااز اون
  :رفتم. دکمه خاموشش رو زدم. صدای اعتراض همه بلند شد. به در اشاره کردم و گفتم

  .صدای زنگه ؟شنویننمی_

 کسی قرار بوده بیاد؟  ،وحیده سیما:_

  !دونینه واال، خودت که بهتر می وحیده:_

  .رم دم درن میم_

  !با این سرو وضع نریا پروانه:_
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  .حواسم هست_

چادر ننه جون رو از چوب لباسی برداشتم و به بیرون رفتم. درو که باز کردم، نور زرد و قرمزی به چشم هام 
و جمع کردم و باز آروم چشم هامو باز کردم. اولین چیزی که دیدم یه مرد درجه دار بود. ر  خورد. صورتم

  :هنمو صدادار قورت دادم و گفتمآب د

  .بفرمایید ؟جانم_

  !جا پارتی برگزار شدهخیر...از طرف همسایه ها به ما گزارش داده شده که احیاناً اینهسالم خانم، شبتون ب_

  :خنده ی مسخره ای کردم و گفتم

  .سرگرد پارتی کجا بوده؟ اشتباه به عرضتون رسوندن !نه جناب_

زنه به سرو وضعش نگاه کنید. اون آرایش رو صورتش و لباس نامناسبش، داره داد میآقا... یگهدروغ م_
 !اون تو چه خبره

  :و جلو کشیدم و گفتمر  با عصبانیت به اون پیرزن فضول نگاه کردم. چادرم

ید جا برای من سخنرانی کناین دبعد بیای ؛خانم محترم، شما اول برید یاد بگیرید تو کار مردم دخالت نکنید_
  !حجت االسالم

  :زنه خشمگین شد و گفت

  ...توهم بهتره اول ادب یاد بگیری بـ !زنیبفهم داری با کی حرف می ،دختره ی بی سروپا_

  :پلیسه جلو اومد و گفت

  .خانم ها خانم ها، آروم باشید. ما برای دعوا نیومدیم_

  :رو به من کرد و گفت

 ست؟ هبه غیر از شما کی داخل خون_

  .و دوست هام با مادربزرگممن _

 شه به مادربزرگتون بگید چند لحظه تشریف بیارن دم در؟ خب می_

 !و بهش دادیم، االن خوابیدهر  آخه تازه قرص هاش_

 بسیار خب...صاحب ملک شما هستید؟ _

  .نخیر پدر دوستم هستن که االن تشریف ندارن...شما امرتون رو بگید_
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-کردیم. االنم باز از شما میجا و اوضاع رو بررسی میون باید میومدیم اینمهببینید خانم، ما طبق وظیف_

 جا پارتی گرفتید؟ پرسم، این

 !ستهنه واال جناب سرگرد...این خانم شلوغش کردن، وگرنه یه مهمونی ساده دخترون_

  :زنه با عصبانیت گفت

 ست که صدای آهنگتون تا وسط خیابون میاد؟ همهمونی ساد_

  :ای بهش رفتم و رو به پلیسه گفتمچشم غره 

دم دیگه صدایی از این خونه بیرون نیاد تا خوام...قول میمن از طرف خودم و دوست هام ازتون عذرمی_
 !مزاحم همسایه ها نشیم

  .ممنونم خانم، لطفاً رعایت حال مردم رو بکنید_

  .کنمچشم...شما تشریف ببرید من خودم حلش می_

  :ذاشت و گفتسرش گ یو رور  کالهش

  .خیرهشبتون ب_

  .خیرهشب شماهم ب_

  :زنه جلو رفت و گفت

 ِ   ...رید؟ گول حرفـبه همین سادگی دارید می _ا

  :بین حرفش پرید و گفت

  !خیرهتون برگردید. شب بهست...االنم لطفاً برید کنار و به خونهببینید خانم وظیفه ما چیز دیگ_

  :پوزخندی زدم و دست به سینه گفتم ،د. وقتی پلیس ها رفتندر ماشین رو باز کرد و سوار ش

 فضول؟  خوردی زنِ _

و از سرم برداشتم و به طرف ساختمون رفتم. ر  و بستم. چادرمر  رفتم تو خونه و در ،تا بخواد جوابم رو بده
  :تک خنده ای کردم و با چشمک گفتم .نگاهم به بچه ها افتاد که ردیف جلوی در وایساده بودن

  !حله_

  .حالی جیغ کشیدن. خندیدم و بهشون ملحق شدمباال پریدن و از خوش

******  
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 «نریمان»

   

  :لرزون و آروم به طرف در رفتم. گفتم

 اومدم...کیه؟ _

  .و باز کنر  در ،منم نریمان ریتا:_

 کنم. درو روش کشیدم تا دستگیره رو پیدا ر  و به در رسوندم. دستمر  لبخندی رو لب هام نشست و خودم
  :و بازکردم و گفتمر 

  !یت شدنؤچه عجب ریتا خانم ر _

  :و گرفت و گفتر  و بست. دستمر  بوی عطر تندی که به لباسش زده بود، به مشامم رسید. اومد تو و در

  .رفتمسفم. ولی حال سورنا خیلی بد بود، باید میأببخشید نریمان...بابت اون روز واقعاً مت_

  :از تو دستش بیرون کشیدم. آروم به طرف مبل ها رفتم و گفتم ور  پوزخندی زدم و دستم

  .مهم نیست_

  :دوباره نزدیکم شد و گفت

  ...ار کمکت کنمذب_

  :و باال آوردم و تند گفتمر  دستم

  .الزم نکرده، احتیاجی به کمک ندارم_

  .بفرما خودت برو ،خبی گیری؟ خیلچته تو؟ چرا پاچه می _ریتا:

 ،و جلو بردم تا وجود مبل رو متوجه بشم. پیداش که کردمر  حتیاط قدم برداشتم. دستماخم کردم و با ا
  :آروم روی اون نشستم. رو به ریتا گفتم

  .بشین_

 ارم؟ ذباشه، فقط قبلش بگو این گل ها رو کجا ب ریتا:_

  :دلم غرق خوشی شد و گفتم !پس این بوی خوب مال دسته گلی بود که آورده بود

  .ارشون تو گلدون روی اُپنذکنه، بی زحمت بدستت درد ن_

  .قابلت رو نداشت...اوکی ریتا:_
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تو که  ..خاطر من؟ چرت نگو نریمان.هداد به خودش رسیده. یعنی بصدای تق تق کفش هاش نشون می
  :خاطر...صدای ریتا مانع از فکر کردنم شد. گفتمهپس حتماً ب !بینیچیزی نمی

 جانم چیزی گفتی؟ _

 خوری برات بریزم؟ چایی می گممی ریتا:_

_ ً   ...ولی خب خواستخیلی دلم می اتفاقا

  !ریزماالن برات یه دونه دبش می غصه نخور، تا ریتا رو داری غم نداری. ریتا:_

-حرفش شادی عجیبی رو بهم تزریق کرد. لب هام بیشتر از حد معمول کش اومده بود. یکی تو سرم می

  :گفت

خاطر یکی دیگه تورو تنها گذاشت؟ یه جورایی هانگار یادت رفته همین دختر ب! و پسرر  تجمع کن خود"
  "مقصر نابیناییت همین دختره...این همه ذوق براش زیادی نیست؟

و رو پام گذاشتم و با اخم به زمینی که برام تاریک بود ر  تمام خوشیم تو یه ثانیه به هیچ تبدیل شد. ساعدم
  :شادی اومد رو مبل کنارم نشست و گفتخیره شدم. ریتا با 

 !امیدوارم چای هل دوست داشته باشی، من که عاشقشم ریتا:_

  :زهرخندی زدم و سرد گفتم

  .ازش متنفرم_

  :جا خورد و گفت

  .کنمرم عوضش میخب خب خب...االن می_

  :به مبل تکیه دادم و گفتم

  .خوامالزم نیست، دیگه چایی نمی_

 :تخس گفت

  !نخواه_

 و محکم روی هم فشار دادم و یهو به جلو خم شدم. دستمر  کرد. چشم هامم میهبوی تند هل داشت دیوون
و با شدت هل دادم. صدای برخورد سینی با دیوار میون ر  و روی میز کشیدم تا سینی رو پیدا کردم. اونر 

 :جیغ ریتا گم شد. با داد گفت

 کار کردی روانی؟ چی_
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 :غریدمو مشت کردم و ر  دستم

  !دیگه هرگز برای من چیزی نمیاری که توش هل باشه_

  !بده گفتم فقط کافئین نخوری؟ در کنار عطری که داره، پر از خاصیته_

نفس حرصی کشیدم و چیزی نگفتم. حق با اون بود. منم عاشق هل بودم. اما عصبانیتی که تو وجودم بود 
 :ند شده. به تندی گفتاشت درست رفتار کنم. احساس کردم از جاش بلذنمی

  ...منه احمق اومده بودم برای جبران و عذرخواهی_

  :مکث کرد. نزدیکم شد و ادامه داد

  !یطاهرولی تو بی لیاقت تر از این حرف هایی جناب _

پوزخند صداداری زد و از خونه بیرون رفت. بدون هیچ عکس العملی خشکم زده بود. کم کم لبخندی رو لبم 
  :لبخندم به قهقه تبدیل شد. میون خنده هام گفتم !باالخره دلم شکست ...نشست. شکست.

  ...هئآره من بی لیاقتم، بی لیاقتم که عاشق تو _

تونستم به همه ی وجودم بد و بیراه بگم؟ خواستم بگم؟ اصالً چی داشتم بگم؟ مگه میساکت شدم. چی می
  :به موهام چنگ زدم و داد زدم

   .تونینمیتونی نریمان...نه نمی_

تونی" بلندتری گفتم. حرص و عصبانیت تک تک سلوالم رو دربر گرفته بود. باعث میز رو برگردوندم و "نمی
با وجود تمام  ؛کشمهمه این ها قطعاً سورنا بود. یهو اومد و ریتا رو از چنگم درآورد. اما من پا پس نمی

زدم. یه جام بلند شدم. باید به تیرداد زنگ می دست میارم. ازه مشکالت سر راهم، باالخره دل ریتا رو ب
 .طوفان غرغر و نصیحت تو راه بود. هوف کالفه ای کشیدم و با احتیاط قدم برداشتم

****** 

  «ریتا»

   

  :و با حرص گفتم کوبیدم پشت دستم

 ِ ِ  _ا ِ  ا  طور با من حرف زد؟ هدیدی چ ا

  :بهم نگاه کرد و گفترنا و س

  یگی!و مر  ک ساعته داری همینوای ریتا بسه...االن ی_
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  :و جمع کردم و گفتمر  صورتم

 واقعاً؟ _

  :خندید و سری تکون داد. به طرفش چرخیدم و گفتم

  ...ور  کنه. صداشگم؟ انگار پادشاه شهر فیالدِلفیاست. به من امرو نهی میمگه دروغ می_

  :بین حرفم پرید و کالفه و عصبی گفت

  .خواد راجب اون پسره بشنومم نمیشه تمومش کنی؟ اصالً دلمی_

  :و آویزون کردم و گفتمر  لب هام

  !م جزغاله شده...خب یه کاری بکن حوصلیگیراست م_

  :با محبت نگاهم کرد و گفت

  !ت برم که مدام در حال جزغاله شدنههالهی من قربون حوصل_

  :رد و گفتم رو نوازش کهو پایین انداختم و "خدانکنه" آرومی گفتم. گونر  سرم

 بریم کافه ویونا؟ _

  .اوهوم_

  :و به ضبط کشوندم و گفتمر  و روشن کرد. نگاهمر  لبخندی زد و ماشین

 با یه آهنگ موافقی؟ _

ً مخصوص ،آره سورنا:_   !عاشقانه ا

لبخندی زدم و از بین آهنگ هاش یکی رو انتخاب کردم. صدای ضبط رو بلند کردم. صاف سرجام نشستم و 
 .سپردمبه آهنگ گوش 

*** 

 و ر  فهمه حرفاتمی ،و...بیشتر از همه شه دنیاتیه نفر یه روزی می

 گم که بد تو قلبه من رفتی من که تعارفی نبودم هیچ وقتی...بهت می

 زنه دلم واسه یه نفر نم نمک یه روزی دیدم...می

 به خودم تا که اومدم...عاشقت شدم یهو بی خبر 

 ای جان  ؟دل دارمتویی تنها تو دلم...مگه چندتا 
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 زنی به قلبه این منه مجنون تو شبیه حسه نم نمه بارون...می

 قبل تو واسم دوست دارم حرف بود...تو یه آن چشات دل منو لرزوند 

*** 

  :دنده رو جا به جا کرد و گفت

  !دونم، ولی تمام متن آهنگ حرف های من بودتورو نمی_

  :بهش خیره شدم. آروم لب زدم

 راستکی؟ _

  :بلند خندید و گفت

  !آره عشق من...راستکی راستکی_

و به طرف شیشه چرخوندم و با شادی به خیابون ها نگاه کردم. پس اونم دوسم ر  دلم از حرفش لرزید. سرم
  :لبخند گشادی رو لبم نشست. صدای ضبط رو کم کرد و گفت ؛داشت

 خوای بگی؟ تو چیزی نمی_

و گاز ر  گفتم؟ زود نبود؟ لبمانداخت. باید میگاهی به من و جاده میبا مکث به طرفش برگشتم. منتظر، ن
  :گرفتم و آروم گفتم

 !فکر کنم داره تو دلم یه چیزایی به وجود میاد_

  :بعد ذوق زده نگاهم کرد و گفت ،اول با گیجی

 ریتا؟  یگیجدی م_

  :خنده مسخره ای کردم و با جیغ گفتم

 !رد کردید ، شما چالش رو به خوبییگمتبریک م_

  :چشم غره ای بهم رفت و گفت

  !مسخره_

  !اصغره ت رلِ هنن_

  :کرد و گفتاخم 

  !برای یک بار هم که شده جدی باش_
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  .منم جدی گفتم_

و تو حدقه چرخوندم و ر  چشم هام !و ازم گرفت و به رانندگیش ادامه داد. پوف بیا آقا قهر کردر  روش
  :گفتم

 ؟  _سورنا

  :تر گفتم جواب نداد. مالیم

 سورنا جان؟ _

  :و باال و پایین کردم و گفتمر  بازم سکوت. سرم

 سوری؟ سوسمار؟ _

  :یهو برگشت و با چشم غره نگاهم کرد. به در چسبیدم و مظلوم گفتم

  !و ندادیر  خو جوابم_

  !حرف نزن ریتا سورنا:_

و جلو ر  کردم و آروم دستم پدال گاز فشرد. ناراحت نگاهش یو رور  با غیض دنده رو عوض کرد و پاش
و بهش نزدیک تر کردم ر  و گرفتم. خودمر  بردم. مکث کردم. با یادآوری اون روز و حسمون، مطمئن دستش

  :و آروم گفتم

  ...و جدی گفتمر  ولی من اون حرفم_

  :و عقب بکشه که محکم تر گرفتم. یهو گفتمر  خواست دستش

  !ت دارمتدوس_

  :زده بودم تعجب کردم. مات به طرفم برگشت و آروم گفتخشکش زد. خودمم از حرفی که 

 تو چی گفتی؟ _

  :و گاز گرفتم و به عروسک تزئینی جلوی ماشین نگاه کردم. با شک گفتر  لبم

 این که دیگه شوخی نبود؟ بود؟ _

  :اخم کردم و گفتم

  .مطمئن نیستم_

  :و کشید. گفتر  خندید و لپم
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  !زنی عاشقمییه روزی همه جا جار میاشکال نداره وروجک من...باالخره _

  :پوکر نگاهش کردم و گفتم

 احیاناً دچار اعتماد به خالء حاد نیستی؟ _

  :بلندی سر داد و گفت هقهقه

  !نه_

  :و کج کردم و با خودم گفتمر  لبم

  !م شده چه سرخوش_

  :و که رو دستش بود محکم گرفت. آروم زمزمه کردر  دستم

  !سازمیه شب رویایی برات می_

  .و از تو کیفم درآوردم و مشغول دیدن گالریم شدمر  لبخندی رو لب هام نشست. گوشیم

****** 

-بوق زنون از دیدم خارج شد. با خنده سری تکون دادم و وارد خونه شدم. چراغ های روشن خونه نشون می

بینه. کفش هامو تو داد که ننه جون هنوز بیداره. حتماً باز داره به قول خودش همستر و پرتقال می
  :جاکفشی گذاشتم و به سمت اتاقم رفتم. یهو صدای ننه جون رو شنیدم

 خوش گذشت؟ _

  :کرد. خندیدم و گفتمو نگاه میر  به طرفش برگشتم. روی مبل نشسته بود و عصا به دست من

  .بینم که تلویزیون خاموشهمی ،حلیمه بانو_

  .و بدهر  جواب من ننه جون:_

  :تم و با ذوق گفتمروی مبل نشس

خاطر من شمع هسورنا بهترین مرد دنیاست. خیلی الکچری و جلتنمنه...کل کافه رو ب !وای ننه عالی بود_
قدر هدونی چروشن کرده بود. بعد با گل های پرپر شده مسیر درست کرده بود. وای ننه میزش، نمی

و ر  ار اینذش بود...وای بههای عاشقان انواع دسر و غذاهم روش بود. از همه بهتر حرف !رمانتیک بود
  .نشونت بدم

  :و باز کردم و جعبه کادویی رو بیرون آوردم. گردبند توش رو نشونش دادم و گفتمر  زیپ کیفم

 نگاه کن ننه، برلیان اصله...خیلی خوشگله نه؟ _
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  :کنه. لبخندی زد و گفتکردم تمام مدت، با ناراحتی و غم نگاهم میاحساس می

  .کت باشه دخترممبار _

  :مشکوک گفتم

 چیزی شده؟ _

 مگه باید چیزی شده باشه؟  ،نه ننه جون:_

  !دایآخه گرفته_

  .طوری نیست مادر...نگرانم یه خرده ننه جون:_

 برای چی؟ _

  :عمیق نگاهم کرد و گفت

 دخترم تو از انتخابت مطمئنی؟  ،ریتا_

  .شممنظورتون رو متوجه نمی_

  .گمره رو میهمین پس ننه جون:_

  :لبخندی زدم و گفتم

  .اگه تا امروز شک داشتم، دیگه ندارم_

  :آهی کشید و زمزمه کرد

  !پس دوسش داری_

  :رو به من کرد و با مهربونی گفت

  ...به نظرم بهتره بازم فکر کنی. اون پسر رو کامل بشناسی تا ،دختر قشنگم_

  :و قطع کردم و گفتمر  حرفش

دونی از کجا؟ واسم گریه کرد...کدوم پسری و امشب بهم ثابت کرد. میر  داره، این و دوستر  سورنا من_
خیلی وقته، ولی  ؛خوادو میز  ننه سورنا واقعاً من که عاشقش بوده.مگر این ؟برای یه دختر گریه کرده

 !امشب بهم ثابت شد

  ...با همه این ها بازم ننه جون:_

  :از جام بلند شدم و تند گفتم
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  .خیرهرم بخوابم، شب بم میهکنم...ببخشید من خیلی خستروش فکر می ،نهباشه ن_

 .جعبه کادو رو برداشتم و به اتاقم رفتم. دریغ از دل شکسته ای که پشت سرم جا مونده بود

****** 

 «نریمان»

   

هام شلختگی مو و لباس  .صبح با سروصدای تیرداد بلند شدم. دستی به صورتم کشیدم و رو تخت نشستم
شم، هم از این کثیفی خالص. از جام بلند شدم که کرد. باید یه سر برم حموم. هم سرحال میاذیتم می

  :همون موقع تیرداد با سینی تو دستش وارد اتاق شد. نگاهی به سرتا پاش کردم و گفتم

  !اه توهم حموم الزمی_

  :فتبدون نگاه کردن بهم، سینی رو پایین تختم گذاشت. در همون حال گ

  .ریمت رو بخور باهم میهصبحون_

  :خندیدم و گفتم

  .من با تو حموم نمیام_

  :صاف ایستاد و با دهن کجی گفت

 !بپا نخورمت لعنتی جذاب_

  :دستی به تیشرتش کشیدم و گفتم

 خوش رنگ و شیکه، کجا خریدیش؟ _

  ...تیرداد:از همین پسره نزدیک...وایسا ببینم_

  :نگاهش کردم که گفت

 تو از کجا فهمیدی تیشرتم چه رنگیه؟ _

  :پوکر گفتم

  !خب کور که نیستم_

و نگاه کردیم. تیرداد سیلی آرومی به خودش و من زد. نه خواب نبودیم. ر  بالفاصله دوتایی با تعجب هم
  :آروم و با هیجان گفت
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 بینی؟ یعنی واقعاً می_

با ذوق به  !دیدمو میر  شهه، میز توالت...همچند بار پلک زدم و به اطراف نگاه کردم. تخت، کمد، پنجر 
  :تیرداد نگاه کردم و گفتم

  !بینمبینم...تیرداد من میمی_

  :مثل دخترها جیغی کشید و پرید تو بغلم. تند گفت

  !قدر زود خوب شدیهدیدی گفتم، دیدی داداش...دیدی چ_

  :حال بغلش کردم و گفتمخوش

  !آره داداشی_

  :سید و گفتو محکم بو ر  مهگون

  !خدایا شکرت_

  :و گرفت و روی تخت نشوند. سینی رو جلوم گذاشت و گفتز  ای نثارش کردم. دستم "دیوونه"

  !بدو بخور که کلی کار داریم_

  .توهم بشین بخور_

سریع نشست و یه لقمه درست کرد. بدون مالیمتی تو دهنم فرو کرد. برای خودش هم درست کرد و خورد. 
  :تبا دهن پر گف

 !خوام ببرمت حموم یه حال اساسی بهت بدمو بخور...میر  تهبه جای نگاه کردن لقم_

  :گفت ،مالیدچشم هام از حدقه بیرون زد. همون جور که پنیر رو روی نون می

  .قورباغه، منظورم کیسه کشی بود_

و جلو بردم و ر  دستم !لبخندی زدم و سری از روی تاسف تکون دادم. خدا امروز رو با این بشر به خیر کنه
 .تکه نونی برداشتم

****** 

  :خندون به سمتم اومد و گفت

  .خب اینم از این، حاال نوبت بچه های خودمونه_

 کم که نیومد؟ _
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قدر از سالمتی تو دونم چرا یکیشون گفت "چه روز خوبیه امروز" یعنی ایننه بابا...فقط نمی تیرداد:_
 خوشحال شد؟ 

  :ختم و گفتمشونه ای باال اندا

  .دونم، بیا بریم توی آشپزخونهنمی_

ای گفت و باهم وارد آشپزخونه شدیم. همه جمع شده بودند و با خنده چیزهایی رو به حنا و سبحان  "باشه"
  :گفتند. تیرداد جلو رفت و بلند گفتمی

 ؟ دار کردیرگز نامردا بدون من جلسه ب_

  :اصالن نگاهش کرد و گفت

 و پسر؟ سالم...کجایی ت_

  !تیرداد:یه کمی کار داشتم که باعثش این پسره بود_

  :به من اشاره کرد. لبخندی زدم و گفتم بعد

  .سالم بچه ها_

  :همه باهام احوال پرسی کردن. نیره کنار تیرداد وایساد و گفت

 خیر باشه...توهم ازدواج کردی؟ _

  :خندید و گفتتیرداد 

  !عروس کردمنه نیره جون، چشم های نریمان رو _

  :شون با تعجب نگاهمون کردن. سلقمه ای بهش زدم و گفتمههم

  !با این خبر دادنت_

  :رو به جمع گفتم

  .دست آوردمه من بیناییم رو ب_

 واقعاً؟  سبحان:_

و به نشونه تایید تکون دادم. اومد جلو و بغلم کرد. بهم تبریک گفت. اصالن نفر ر  لبخندی زدم و سرم
-حالی بهم تبریک گفتن. نگاهم به ریتا افتاد. مغرور و اخمو نگاهم میره و حنانه هم با خوشبعدی بود. نی

  :کرد. کمی جلوتر اومد و گفت
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  !وقت کور نشیدگم آقا نریمان...امیدوارم دیگه هیچتبریک می_

  :و تو جیبش فرو کرد و گفتر  کنارش سورنا وایساده بود. دست هاش ؛پوزخندی زدبعد 

  .م که سرآشپزی مثل تورو از دست ندادمحالخوش_

  .و هنوز دارمر  حالم که کارمممنون...منم خوش_

 :تیرداد یهو بلند گفت

خواست بخره، به زور مجبورش کردم اونم با انتخاب این نریمانِ گدا که نمی! براتون چی گرفتم دببینی_
  !خودم

  :نیره ذوق زده گفتکردم. به حرفش توجهی نکردم. فقط خیره به ریتا نگاه می

  !اول خبر عروسی حنا و سبحان، االنم سالمتی نریمان جان...خدایا شکرت! امروز چه روز خوبیه_

  !گه؟نیره جون راست می ،سبحان تیرداد:_

 :برای اولین بار خندید و گفتسبحان  

 !آره...رخ دادن این فاجعه راسته_

  :نگاه از ریتا گرفتم و گفتم

  .گممنتظرش بودم، بهتون تبریک می ها زودتر از این_

  .ممنونم آقا نریمان حنا:_

  .شیم آخرهفته به جشنمون بیایحال میمرسی داداش، خوش سبحان:_

  !و میارمشر  زنمش زیر بغلمحتماً، خودم می تیرداد:_

  :همه خندیدن و من با تشر گفتم

 تیرداد؟ _

  :جلو رفت و گفت تیرداددادم. و تکونر  لبخند دندون نمایی بهم زد. خندیدم و سرم

 !این گدای شب جمعه که زورش اومد خامه ای بگیره...ببینم تو چی خریدی_

  .سرکارهاتون دخب دوستان شادی کافیه...االن مشتری ها میان، زود بری سورنا:_

  :مو مشت کردم و با خودم گفتر  بعد لبخند معناداری به ریتا زد و از آشپزخونه بیرون رفت. دست هام

  .وگرنه از پس هدفت برنمیای !آروم باش نریمان_
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  .نفس عمیقی کشیدم و به سمت اتاق رختکن رفتم

****** 

از بیمارستان بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم. با خستگی شروع به رانندگی کردم. خوب شد مرخصی 
نباید به چشم هام فعالً فشار  تونستم کارها رو به درستی انجام بدم. به قول دکترگرفتم. وگرنه عمراً می

احساس کردم دوتا چهره آشنا کنار کوچه دیدم. اهمیتی ندادم. حوصله  .بیارم. داخل کوچه پیچیدم
و برداشتم و از ماشین پیاده شدم. ر  پارکینگ رو نداشتم، بنابراین ماشین رو جلوی در پارک کردم. وسایلم

  :صدای آشنایی رو شنیدمکلید رو از تو جیبم درآوردم. درو باز کردم که 

 پسرم؟  ،نریمان_

  :ننه جون و ریتا قدم زنون به سمتم میومدن. پس اشتباه نکردم. لبخندی زدم و گفتم؛ رو برگردوندم

  !به به حلیمه بانو...چه عجب رخ زیبای شمارو دیدیم_

و کج کردم و مثل ر  لبمو برام تکون داد. ر  خنده ی ملیحی کرد و کنارم ایستاد. ریتاهم با قیافه اخمو سرش
  :خودش سالم کردم. ننه جون گفت

  .وقتی شنیدم اون اتفاق واست افتاده خیلی ناراحت شدم...ببخشید که زودتر نیومدم ،وای پسرم_

  :چشم غره ای به ریتا رفت و ادامه داد

 این نوه سر به هوام امروز بهم گفت...االن خوبی عزیزم؟ _

  :منگاهی به ریتا انداختم و گفت

  .بینید که صحیح و سالممبله خداروشکر...می_

  !خدارو صد هزار مرتبه شکر ننه جون:_

  .آخ آخ ببخشید دم در نگهتون داشتم، بفرمایید تو_

 مزاحم نباشیم؟  ننه جون:_

  :لبخندی زدم و گفتم

  !اینشما تاج سر بنده؟این چه حرفیه_

  :شد و غریدخندید و وارد ساختمون شد. ریتا با اخم نزدیکم 

  !اشتمذجا میو اینر  وگرنه عمراً پام؛ خاطر ننه جونههجام، فقط ببینی باز ایناگه می_

  :لبخند کجی زدم و گفتم
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  .بفرمایید تو_

وارد واحدم  ،پشت چشمی نازک کرد و وارد شد. خودمم رفتم تو و درو بستم. بعد از پیاده شدن از آسانسور
و محکم گاز گرفتم و فحشی نثار تیرداد کردم. هول به طرف مبال ر  نه، لبمشدیم. به محض دیدن اوضاع خو 

  :رفتم و گفتم

  .ش زیر سر دوستمههببخشید به خدا...هم_

  :ننه جون خندید و گفت

  !اشکال نداره پسرم، جوونی و مجردیه دیگه_

زد. گوشه شلوار روی  لبخند خجلی زدم و چیزی نگفتم. ریتا جلو اومد. نگاهی به خونه انداخت و پوزخند
  :مبل رو گرفت و روی زمین انداخت. روش نشست و گفت

  !طورههخب از زیبایی خونتون که لذت بردیم...ببینیم پذیراییتون چ_

  :پوزخندی زد و آروم تر گفت

  !هرچند، سالی که نکوست از بهارش پیداست_

 ریتا؟  ننه جون:_

  .خوامر میحق با ریتاست ننه جون...من بازم ازتون عذ_

  :تند تند لباس ها رو برداشتم و گفتم

  .کنم میام خدمتتونو عوض میر  منم لباس هام، تا شما یه خرده باهم گپ بزنید_

  .باشه پسرم ننه جون:_

سریع به اتاقم رفتم. لباس ها رو با عصبانیت رو تخت پرت کردم. تحمل رفتار و کنایه هاش خیلی سخت 
 ،و بیرون دادم و مشغول تعویض لباس شدم. از سرو وضعم که مطمئن شدمر  نفسم اما چاره ای نبود. ؛بود

به آشپزخونه رفتم. یه پارچ شربت درست کردم و توی جام های خوشگلی ریختم. سینی رو به دست گرفتم 
  :و روی میز گذاشتم و با لبخند گفتمر  و به پذیرایی برگشتم. اون

  د.بفرمایی_

  .زحمت کشیدی ،دستت درد نکنه ننه جون:_

  .نوش جونتون_

 !گی زحمت کشیدی، انگار برامون معجون مخصوص درست کردهننه همچین می ریتا:_
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  :با پررویی نگاهش کرد و گفت ریتاچشم غره ی بدی بهش رفت.ننه جون 

 گم؟ مگه دروغ می_

  :با همون نگاه چشم ازش گرفت و رو به من گفت نننه جو 

 دیگه چشم هات خوب خوب شدن؟ گفتی...االن خب پسرم می_

  :جام شربت رو برداشتم و گفتم

  .دکتر گفت خداروشکر هیچ مشکلی ندارم؛ آره، پیش پاتون از بیمارستان میومدم_

  !باید سه شب واست نماز بخونم ریتا:_

  !ریتا ننه جون:_

 مشکلیه؟  ...خوام نماز بخونمای بابا، واسه سالمتیش می ریتا:_

  :گفتم پوزخندی زدم و

  .م درد نکنه...راضی به زحمتت نیستمه دستت ،نه_

 :و تو دستش چرخوند. خیره نگاهم کرد و گفتر  به مبل تکیه داد و جام

 !به هر حال ما که یه نریمان بیشتر نداریم_

خواست برسه؟ تالفی؟ بعد جام رو باال آورد و جرعه ای ازش نوشید. از این همه تحقیر و کنایه به چی می
 :ی اینقدر کینه ایه؟ ننه جون نگاهی به ساعت روی دیوار انداخت و گفتیعن

  .ظهر شد...نریمان جان ما باید بریم !وای خدا مرگم بده_

  :و از جاش بلند شد. منم بلند شدم و گفتم

  !ارم بریدذکجا؟ عمراً ب_

  .نه دیگه پسرم، خوبیت نداره این موقع خونه مردم باشی ننه جون:_

  :گفتم اخم کردم و

  !شمم؟ حداقل واسه ی ناهار بمونید. نگید نه که ناراحت میهاین چه حرفیه، مگه من غریب_

 :و مرتب کرد و گفتر  چادرش

  .مونیممی ،کنیرار میصقدر اباشه پسرم، حاال که این_

 :گفتم. ریتا با عصبانیت گفت ی لبخند زدم و "ممنون"
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  ...من ؟مونیمرو می چی_

  :رفش پرید و گفتبین حننه جوم 

 !البته به شرطی که غذای بیرون تحویلمون ندی...راستش دوست دارم دستپخت خودت رو بخورم_

  :حالی گفتمبا خوش

  .کنمبهترین غذام رو واستون درست می !ای به چشم_

  !کنی هاکار میببینم چی ننه جون:_

 :و چشمکی بهم زد. خندیدم و گفتم

  .کنمون نمیخیالتون راحت...پشیمونت_

  :صدای آروم ریتا رو شنیدم که گفت

  !تهآره ارواح عم_

  .توهم به پسرم کمک کن ،ریتا :ننه جون_

 :متعجب نگاهش کرد و گفتریتا 

 ؟ دهان؟ چی گفتی_

 :با اخم گفتننه جون 

  .گم برو تو درست کردن غذا به نریمان کمک کنمی_

 مگه خودش چالغه؟  تا:ری_

 :به زمین کوبید و گفتو ر  عصاشننه جون 

  !با من بحث نکن، گفتم برو_

 :با عصبانیت از جاش بلند شد و گفت

 !تو فاز زورگویی دباز زدی_

  :و به ننه جون نزدیک کردم و گفتمر  یه کمی بهم نگاه کردن و ریتا به آشپزخونه رفت. خودم

 ؟ دکنیبرای چی اذیتش می_

 :نگاهم کرد و گفت



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

 !حساب کتابه...برو تا از دستش ندادیمن تمام کارهام از روی _

  :گیج گفتم

  .شممتوجه منظورتون نمی_

  :و به پام کوبید و گفتر  سر عصاش

  !برو_

  .باشه_

کرد. از کنارش بلند شدم و به آشپزخونه رفتم. ریتا یه گوشه وایساده بود و وحشتناک به گاز نگاه می
  :خندیدم و گفتم

 !هت ندارهبه جان خودم تا خاموشه کاری ب_

  :و باال بردم و گفتمر  خشمگین نگاهم کرد که دست هام

  !ور  نخورمن ،باشه بابا_

  :آروم جلو اومد و عصبی گفت

  .چیزهای خوردنی تری تو دنیا وجود داره که من بخوام بخورم_

  :خنده ی تمسخرآمیزی کردم و گفتم

  !نه بابا ،او_

  :و جلوی صورتم تکون داد و گفتر  شهدیگه فاصله چندانی باهام نداشت. انگشت اشار 

 ریم...اوکی؟ کنی و ما میبدون هیچ حرفی اون غذای کوفتیت رو درست می_

  .باشه عزیزم، نیازی به این همه خشونت نیست_

 و تکون دادم و با خنده وسایل مورد نیازمر  انگشتش رو روی بینیش گذاشت و "هیس" کشداری گفت. سرم
  :نگاهی به اونا کرد و زیرلب گفتو از یخچال برداشتم. ر 

  !استیک با سوپ سبزیجات و مرغ بریان...اوم خوبه_

 کنم. دست هامحال بودم که کنار ریتا آشپزی میآستین هاشو باال زد و بسته مرغ رو برداشت. خیلی خوش
 .و شستم و ساطور رو برداشتمر 

****** 
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  :م. یهو ریتا گفتدوتاییمون با ذوق به میز غذای آماده شده نگاه کردی

  !بزن قدش_

و به دستش کوبیدم. نگاهامون به هم افتاد. خنده هردومون محو شد. ریتا اخم کرد و ر  با خنده دستم
  :و مشت کردم. ننه جون اون طرف میز ایستاد و گفتر  و پایین آورد. معذب دستمر  دستش

  !بینم که فرزندای من شاهکار کردنمی_

ی نگفتیم. سه تایی صندلی عقب کشیدیم و نشستیم. با بسم الله ننه جون شروع هردو لبخندی زدیم و چیز
-داری زیرچشمی به ریتا نگاه میهنگام خوردن گه گُ  .کردیم. دیگه فقط صدای قاشق چنگال بود که میومد

 ،دخورد. با آه چشم ازش گرفتم و به خوردنم ادامه دادم. غذا که تموم شکردم. آروم و با اخم غذاش رو می
  :ننه جون گفت

  !یاال داز قدیم گفتن، کار را آن کرد که تمام کرد...پاشی_

  م!این یکی رو عمراً انجام بد ریتا:_

  :و باال آورد و تهدید آمیز گفتر  ننه جون عصاش

 دی؟ االن چی؟ بازم انجام نمی_

ونه رفت. ریز خندیدم و دندون قروچه ای کرد. با عصبانیت بشقاب های خالی رو جمع کرد و به آشپزخریتا 
چشمکی به ننه جون زدم. لبخند با محبتی بهم زد و از جاش بلند شد. لیوان هارو برداشتم و به آشپزخونه 

کشید. با خنده لیوان ها رو تو سینک گذاشتم و رفتم. ریتا دم سینک وایساده بود و مدام نفس عمیق می
  :گفتم

 مالی؟ کشی یا کف میآب می_

  :با حرص گفت

 !فعال دوست دارم با تو آبمیوه درست کنم، با ننه جون میل بفرماییم_

  :قهقه ای زدم و گفتم

 یا بی گاز؟  دگازدار دوست داری_

 :و متفکرانه جمع کردم و گفتمر  فقط خشمگین نگاهم کرد. لب هام

 اوم آلبالو یا سیب؟ _

  :و به سینک گرفت و هم چنان نگاهم کرد. گفتمر  دستش
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 ا غیر الکلی؟ ی یلخب الک_

 :و گرفتم و گفتمر  یکی از لیوان هارو برداشت بزنه، که زودتر دستش

 به جهازم چیکار داری؟  !اِوا خواهر_

  :آروم جیغ زد

  !نریمان_

 :با خنده لب زدم

  !جون دل نریمان_

  .تسلیم...بیا بشوریم تموم بشه بره، از دستت راحت بشم ،خبی خیل ریتا:_

  !ن خوبیدلت میاد؟ پسر به ای_

  !نه به اخالق گند اون روزت، نه به دلقک بازیای امروزت ریتا:_

  :اخم کردم و گفتم

  .خاطر چشم هام ناراحت بودمهاون روز ب_

 بودیم؟ ، اما من و چاییم که مقصر نبودیم ریتا:_

  :و غلیظ تر کردم و گفتمر  اخمم

  .نه_

  :ه کمر شد و گفتشیر آب رو باز کردم و آب کف درست کردم. ریتا دست ب

  ؟خب_

  !به جمالت_

  !شنوممی ریتا:_

  :نگاهش کردم و گفتم

 چی رو؟ _

  :دست به سینه شد و مغرور گفت

  .عذرخواهیت_
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  :و به صورتش مالیدم و گفتمر  یه نگاه به کف زیر دستم کردم، یه نگاه به ریتا. توی یه حرکت دست کفیم

 !زننشامپانزه ها فریاد نمی_

  :کشید و گفت جیغ خفه ای

 شعور؟ کنی بیو کف مالی میر  من_

  :و باز کردم و گفتمر  نیشم

  !یس یس_

  :و باال کشید و گفتر  آستین هاش

  !م یادت بره، چه برسه به انگلیسیه کنم زبان مادریتاالن کاری می_

جوری هدایت  و زیرش گرفتم. آب رور  و تو کف ها فرو کرد. سریع شیرآب رو باز کردم و دستمر  دستش بعد
  :و جمع کرد و باز جیغ کشید. خندیدم و گفتمر  ریخت. خودشش روی ریتا میهکردم که هم

 و یادش رفت؟ ر  حاال کی زبان مادریش_

  :داد زد

  !وربگیرش اون_

  !شرمنده انگشتم تو شیر گیر کرده_

و ر  ریتا سریع دستش .ل داد. چند قدمی عقب رفتم و دستم جدا شدو و هر  به سختی جلو اومد و یهو من
  :کف مالی کرد و به سمتم اومد. ظرف ریکا رو برداشتم و گفتم

 !دمجلو بیای فشارش می_

کنف شده  !چشم غره ای بهم رفت و مشغول ظرف شستن شد. وا رفته نگاهش کردم. چه زود تسلیم شد
عوض شده بود.  ظرف ریکا رو سرجاش گذاشتم. کنارش ایستادم و مشغول آب کشیدن ظرف ها شدم. ریتا

و ر  اخالق های گند اون پسره روش تأثیر گذاشته بود. با حرص دستم .اون دختر لجباز و شیطون قبل نبود
  :و آب کشیدم. نگاهی به بشقاب های کثیف رو کابینت انداختم و گفتمر  تو لیوان چرخوندم و اون

 شوری؟ چرا اون ها رو نمی_

 دی؟ بخوره...تو بهم میترسم از دستم لیز آخه دستم کفیه، می_

  .باشه_
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و زیر شیرآب ر  و گرفت و سرمر  ریتا کمی عقب رفت. منم خم شدم تا بشقاب هارو بردارم. یهو ریتا گردنم
ریخت. تند آب داغ روی موها و صورتم می .برد. نفسم تو سینه حبس شد. حتی فرصت داد زدن پیدا نکردم

  :شک گفتو تکون میدادم تا ولم کنه. خر  تند دست هام

 !فکر کردی ریتا به همین سادگیا کوتاه میاد؟ نه جونم، من همون ریتام_

سوخت. دستی به بعدم ولم کرد. سریع صاف ایستادم. به نفس نفس افتاده بودم. صورتم به شدت می
  :با عصبانیت غریدم ،موهام کشیدم و چند بار پلک زدم. یه خرده که حالم جا اومد

 د کردی؟ احمق این چه کاری بو _

  :اخم کرد و دست به سینه شد. با غرور گفت

  .شعوری امروزتحقت بود...هم تالفی اون روز، هم بی_

-دونی االن عالوه بر سرم، صورتمم داره میقدر نامرد نبودم که آب داغ بگیرم رو سرت...میمن حداقل این_

 سوزه؟ 

ینم آروم و قرار نداشت. کم کم رنگ نگاهش مطمئن بودم چشم هام از فرط عصبانیت قرمز شده. قلبم تو س
  :کار کرده. آروم گفتعوض شد. انگار تازه فهمید چی

 سوزه؟ خیلی می_

  :چیزی نگفتم و هم چنان با خشم نگاهش کردم. به تته پته افتاد و یهو گفت

  .شد...خودت شروع کردیجوری نمیاین ،کردیخب تقصیر خودت بود. اگه یه عذرخواهی ساده می_

  :پوزخندی زدم و گفتم

  !و بسنجم، بعد باهاش ارتباط برقرار کنمر  یادم باشه از این به بعد اول مقدار جنبه طرفم_

  :اشتم حرفی بزنه و سریع گفتمذن

  !برو بیرون...برو ریتا_

 فهمم. "کسی رو توشرمنده نگاهم کرد و از آشپزخونه بیرون رفت. حاال معنی حرف اون روز تیرداد رو می
و ر  و نداشت؟ مشتمر  جا رو داشته باشه" واقعاً ریتا لیاقت قلب و احساسات منقلبت نگه دار که لیاقت اون

عشق ریتا،  ؛خواستم بهش فکر کنم. در واقع دیگه برای این فکرها دیر شده بودبه پام کوبیدم. حتی نمی
گرفت. نگاهی به شیرآب کردم و می و فرا گرفته بود و توان فکرکردن به چیزهای دیگه رو ازمر  تمام وجودم

  :گفتم

  !لعنت به تو نریمان_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  .و بستمر  و جلو بردم و با عصبانیت اونر  دستم

****** 

  «ریتا»

   

  :مثل مدلینگ ها راه رفتم و چرخ آرومی دور خودم زدم. با ذوق نگاهم کرد و گفت

  !و ببینمر  االر لباستسورنا:محشر شدی عشقم...ای شیطون، پس بگو چرا اصرار داشتی دم ت_

  :با ناز خندیدم و چشمکی براش زدم. نزدیکش شدم و گفتم

  !گن تراژدی عمل انجام شدهبه این می_

هم زدیم و وارد ه و دور بازوش حلقه کردم. لبخندی بر  و به طرفم گرفت. آروم دستمر  خندید و دستش
جا یه میز خالی پیدا به کمک خدمه اون .دسالن شدیم. اکثر مهمونا اومده بودن و تاالر به شدت شلوغ بو 

کردیم و نشستیم. همون موقع پدر و مادر صبحان به سمتمون اومدن و خوش آمد گفتن. چند لحظه بعدم 
مشغول پذیرایی شدیم. با خنده و شوخی  ،دوتایی بهشون تبریک گفتیم. بعد از رفتنشون .پدر و مادر حنا

خبر ورود عروس و داماد رسید. همه به احترامشون بلند شدن. بازوی که زدیم. تا اینمی خوردیم و حرفمی
سورنا رو گرفتم و کنارهم ایستادیم. حنا و صبحان دست تو دست هم، از فرش قرمز گذشتن و با دست زدن 

کت و شلوار دومادی هم به صبحان  !قدر حنا خوشگل شده بودهمهمون ها تا جایگاهشون بدرقه شدن. چ
  :خم شد و دم گوشم گفت ،هم زوج بامزه ای شده بودن. سورنا که دید محو نگاه کردن اوناممیومد. درکنار 

  !قشنگ تر از این صحنه، روزیه که من و تو جای اونا باشیم_

ش داشتم. لبخندی زدم و اشاره کردم بشینیم. دی تشد؟ من در کنار مردی که دوسنگاهش کردم. یعنی می
  :فتجی میکروفون به دست گرفت و گ

  .اول از همه یه کف مرتب به خاطر عروس و داماد گلمون بزنید_

  :صدای دست و سوت سالن رو پر کرد. دوباره گفت

ارم. از زوج های ذخوام براتون یه آهنگ زیبا بمی ،خب خب مهمانان عزیز، بعد از عرض خوش آمد_
  !همراهی کنندکنم، تا به وسط سالن بیان و با رقصشون مارو جوانمون هم خواهش می

  :و گرفت و گفتر  آهنگ آرومی پخش شد و با دست به مهمون ها اشاره کرد. سورنا دستم

  !بیا اولین زوج و بهترین زوج باشیم_

  .ولی نه این مدلی ،ببین من رقص بلدم_
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  :خندید و گفت

  .منم بلد نیستم_

  :پوکر نگاهش کردم و گفتم

 پس بریم وسط چه غلطی بکنیم؟ _

  :و به دنبال خودش کشید. تو همون حالت گفتر  بلند شد و مناز جاش 

  !کنیم...قر که کاری ندارهماهم می ،هرکاری بقیه کردن_

  :خندیدم و گفتم

  !دیوونه_

 و جمع کردم تا سوتی ندم. با اون کفش ها بعید نبود مراسم لگدر  و باال گرفتم و تمام حواسمر  دامن لباسم
رقصیدن. همون لحظه دست طور تو بغل هم میهبه بقیه زوج ها کردم که چ کنان به راه بندازم. نگاهی

 :و به طرف خودش کشید. لبخندی زد و گفتر  سورنا دورم حلقه شد و من

  .حواست به من باشه_

دادیم و با و تکون میر  شونه هاش گذاشتم و با لبخند بهش خیره شدم. آروم خودمون یو رور  دست هام
 .رقصیدیمآهنگ می

******  

 «نریمان»

   

خندیدم و جام شربت رو سر کشیدم. تیرداد با چندتا پسر همسن خودمون دوست شده بود و با اونا کلی 
و جلو ر  خودش ،یکی از پسرها ،خندیدم. سیناگاهی می زا خندید. منم نظاره گر بودم و هرگفت و میمی

  :کشید و گفت

دیروز اومده بود پاساژ، یه مانتو سبز با خط های مشکی دختره د؛ و گوش کنیر  ، ایندو گوش کنیر  این_
 !و تکون دادم گفتم تاکسی تاکسیر  خواست رد بشه، دستمتنش بود. از جلوم که می

خورد که یهو پرید تو گلوش و هرچی تو دهنش بود با بچه ها زدیم زیر خنده. تیرداد داشت شربت می
که دیدم به یه جا خیره شده. رد نگاهش رو گرفتم. برای نگاهش کردم  ؛. داد بچه ها بلند شدریخت بیرون

رقصید. لبخندی که رو لبش بود، عین تیر ریتا داشت تو بغل سورنا می! یه لحظه حس کردم قلبم ایستاد
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یکی  ،خواست همون موقع سورنا رو بکشم. هادیکرد. جام رو تو دستم فشردم. دلم میو سوراخ میر  قلبم
  :دیگه از بچه ها گفت

 شما دوتا یهو چتون شد؟ _

 :تیرداد به خودش اومد و با اخم گفت

  .چیزی نیست_

 :گفت ،کناریش که اسمش وحید بود

 اره پنج تایی بریم وسط؟ ذبه دی جی بگم یه آهنگ ب دموافقی_

  :گفتم ،زدخیره به ریتا که با سورنا حرف می

 !، من باید با یه نفر حرف بزنمدشماها بری_

 ن؟ کی شیطو  سینا:_

  .آهنگ تموم شد د،پاشی دپاشی تیرداد:_

یکی یکی بلند شدن و به وسط سالن رفتن. سورنا به طرف میزشون برگشت. ریتاهم از خدمه چیزی پرسید و 
  :به سمت در ورودی اومد. بالفاصله از جام بلند شدم و دنبالش رفتم. توی راهرو بودیم که صداش زدم

 ریتا؟ _

 :تعجب تو نگاهش مشخص بود. دو قدمی نزدیکم شد و گفت ایستاد و به طرفم برگشت.

  !کردم بیایو نمیر  فکرش_

 چرا؟_

  .جوریهمین ،هیچی ریتا:_ 

  :نگاهی به سرتاپاش انداختم و گفتم

  .لباست بهت میاد_

  :پشت چشمی نازک کرد و گفت

 !به خاطر زیبایی صاحب لباسه_

  :خیره نگاهش کردم و لب زدم

  ...آره خب_
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  :گفتم ،دش رو که دیدملبخن

  !دقیقاً مثل شامپانزه ای شدی که بردنش آرایشگاه و بهش لباس مجلسی دادن پوشیده_

 :و به ساق پام کوبید. خندیدم و آخ ریزی گفتم. حرصی گفتر  با خشم نگاهم کرد و سر کفشش

  .شعوری هستی که بودیهر اتفاقی بیفته، تو همون بی_

 !ایطی یه شامپانزه به تمام معناییدرست مثل خودت که در هر شر _

  :و کشید و گفتر  کرواتم

 !ار با همین بفرستمت اون دنیاذن_

زد. با اون آرایش مالیم زیباییش دو برابر شده فاصله صورت هامون خیلی کم بود. قلبم با ریتم تندی می
کروات رو آروم از  و گرفتم ور  و حفظ کنم. مچشر  و قورت دادم و سعی کردم خونسردیمر  بود. آب دهنم

  :دستش کشیدم. در همون حال گفتم

 !دم زیر مشت و لگدت بمیرم، تا با کروات خودمنه قربونت...ترجیح می_

  :و درست کردم. دوباره صداش زدمر  و ازم گرفت. صاف ایستادم و کرواتمر  چشم غره ای بهم رفت و روش

 ریتا؟ _

  :که نگاهم کنه گفتبدون این

  ؟بله ریتا:_

  :و تو جیبم فرو کردم. زبونی رو لب هام کشیدم و گفتمر  ت هامدس

  ...تو...تو_

 من چی؟ ریتا:_

  :و روی هم فشار دادم و تند گفتمر  دندون هام

 تو سورنا رو دوست داری؟ _

  :نگاهم کرد و گفت

 پرسی؟ و میر  چرا این_

  :شونه ای باال انداختم و گفتم

  !جوریهمین_
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  .ارهذدم به حریم خصوصیم پا باجازه نمی ،ش ندارمته دوسمن به مردی ک ریتا:_

  :بغض بدی تو گلوم نشست. با این حال نفسی گرفتم و گفتم

  !تو که ازش متنفر بودی_

  :و پایین انداخت و گفتر  سرش

  .دهحاال بهش عالقه دارم...فهمیدم سورنا اونی نیست که تو رستوران نشون می_

  :نگاهم کرد و ادامه داد

  .م دارهتجدا از اون...دوس_

 :پوزخندی زدم و گفتم

 !ه شامپانزه شده؟ئتونی باور کنی سورنای گند اخالق، عاشق تو طور میهچ_

  :اخم کرد و گفت

  !درست حرف بزن_

  :بهش نزدیک شدم و به طرفش خم شدم. آروم غریدم

  !یزی جز عالقه به تواحمق اون دوستت نداره...همه ی این رفتارهاش حتماً یه علتی داره، چ_

  .زنیخاطر همین این حرف ها رو میهشه، بتو به سورنا حسودیت می ریتا:_

  :خندیدم و گفتم

_ ً  به چیش حسودیم بشه؟ اخالقش؟ تیپ و قیافش؟ پولش؟ اینا رو که خودم خیلی بهترش! جک نگو لطفا
  .و دارمر 

  !آفرین که داری، مبارکت باشه ریتا:_

  :و گرفتم و گفتمر  ه مچشاز کنارم رد شد ک

شناسم. ار این پسره عقل و قدرت فکر کردن رو ازت بگیره...من سورنا رو بیشتر تو میذبه خودت بیا ریتا، ن_
  !اون دوستت نداره، حتماً دلیل دیگه ای واسه رفتارهاش با تو وجود داره

  :و با خشم کشید و گفتر  دستش

  .دین خزعبالت رو تحویلم میزنی و ایدفعه آخرت باشه به من دست می_
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و تو موهام فرو کردم. تو یه ر  و به اطراف چرخوندم و دستمر  بعدم پا تند کرد و به سالن برگشت. نگاهم
استارت زدم و با سرعت از محوطه تاالر خارج شدم.  .از تاالر بیرون اومدم و سوار ماشینم شدم ،تصمیم آنی

  :دنده رو محکم عوض کردم و داد زدم

 ...ره ی عوضی، معلوم نیست تو این دو ماه به دختره چی گفته کهپس_

و به فرمون کوبیدم. به چهار راه رسیدم. زدم رو ر  و نصفه ول کردم. کالفه هوفی کشیدم و مشتمر  حرفم
حتما تیرداد بود. به جز اون من کی رو تو  .خوردترمز و منتظر شدم چراغ سبز بشه. گوشیم مدام زنگ می

و آروم کنم. وگرنه سالم به ر  شتم؟ هیچ کس، فقط خودم و خودم...تصمیم گرفتم با آهنگ خودماین دنیا دا
  :دکمه پلی ضبط رو فشار دادم و منتظر پخشش شدم !رسیدمخونه نمی

*** 

 زنی زخم، به قلبی که درگیره توئه می

 رو خودت هم، نیاری که تقصیر توئه 

 که باشم تو دنیات، تو تقدیر توئه این

 آب خوردنه  لن جدایی واسه تو، مثای

 واسه ی من، شبیه تو دریا مردنه 

 قید دنیاشو واست، کی اینجور میزنه 

 موند تو خونه کاشکی عطرت نمی

 جور نسوزوند دلم رو قد تو بعد تو، هیشکی این

 شه حرف تو شم، تا میاز خودم خسته می

 کاشکی حتی نداشتم، یه دونه عکستو 

 ین روزا بدونه تو شه، اآخرش شب می

 بد تو فکر تو هستم، همش به جونه تو 

 شه بذاری کنار غرورتو آخ چی می

 خوام حس کنم حضورتو من هنوزم می

 جاست رو به روت راه برگشت، واسه تو همین

 این پال رو گذاشتم که برگردی یه روز 
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 جا بسوز تا کی آخه، به قلبم بگم این

*** 

خوندم. دقیق حرف های پدال گاز فشردم. آهنگ رو گذاشتم رو تکرار و باهاش میو رو ر  چراغ سبز شد و پام
زد. صدای بوق ماشینی از پشت سرم بلند شد. با دست بهش اشاره کردم که از بغلم رد بشه. اما و میر  دلم

شه های زد. از آیینه جلو نگاهش کردم. برام چراغ زد. یه ماشین مشکی مدل باال با شیاون هم چنان بوق می
دودی بود. حتماً از این پسربچه های پولدار بیکاره. اهمیتی بهش ندادم و به آهنگم گوش سپردم. یهو دوتا 

و باالتر بردم و سعی کردم ر  جور آدما باید ترسید. سرعتمو پر کردن. از اینر  ماشین به همون شکل دو طرفم
خاطر سرعتم به جلو پرتاب هرو ترمز که بازشون دور بشم. متوجه قصدم شدن و پیچیدن جلوم. سریع زدم 

شدم. خداروشکر کمربند داشتم. در هردو ماشین باز شد و چندتا مرد هیکلی و متوسط بیرون اومدن. 
و باال آورد ر  یکیشون چوبش .چشمم به دست دوتاشون افتاد. چوب های خیلی کلفت و بزرگ دستشون بود

  :و عقب کشیدم. داد زدر  م و خودمو محکم به کاپوت ماشینم کوبید. یکه ای خورد

  !بیا پایین_

خواستن؟ خداروشکر همه جوره برام از زمین کار بکنم. اینا دیگه نصفه شبی چی میدونستم چیاز ترس نمی
بارید. تو این هاگیرواگیر صدای ضبط بدجور رو مخم بود. خواستم خاموشش کنم که اون یکی و آسمون می

  :شون داد زدهماشین کوبید. کل شیشه خورد شد ریخت پایین. یکی دیگو به شیشه اون طرف ر  چوبش

  ...دِ بیا پایین_

م توهین هو به جوش آورد. هر اتفاقی افتاده بود، کسی حق نداشت به خانوادر  خونم ،فحشی که بهم داد
و مشتی حواله  و گرفتر  مهو باز کردم و با عصبانیت پیاده شدم. تا به خودم بیام، یکی یقر  کنه. کمربندم

صورتم کرد. چرخیدم و از جلو خوردم به ماشین. موهام کشیده شد و از ماشین جدا شدم. پسری که جلوم 
و گرفته بود، هلم داد و از پشت ر  م درهم شد. همونی که موهامهبود مشتی به شکمم زد. آخی گفتم و چهر 

و به کاپوت ر  و باال آورد. دستمر  ورد و سرملگدی به کمرم زد. با زانو افتادم زمین. یهو پایی به صورتم خ
و به مرد جلوم کوبیدم. عقب عقب ر  و جمع کردم و با فریاد خودم  مو گرفتم و با درد بلند شدم. تمام نیر 

و محکم به ر  رفت و افتاد زمین. همون لحظه درد بدی تو کمرم پیچید. آخ بلندی گفتم که نفر بعدی چوبش
دلم گذاشتم. ناله، فریاد، آه، درد...همه باهم قاطی شده بود. رو  یو رور  شکمم کوبید. خم شدم و دستم

زانوهام فرود اومدم. لگدی به بازوم خورد و کامل پخش زمین شدم. نفسام به شماره افتاده بود و به خودم 
و به عقب کشید. با اون صدای ر  و چنگ زد و سرمر  پیچیدم. یکی از مردای هیکلی کنارم نشست. موهاممی

  :لفتش غریدک

سرت تو  ،شنویخاطر دخالت بی جا و فضولیته. از من میهببین پسرجون...اگه االن به این روز افتادی، ب_
  !ونئتر تو کار دیگران موش بدو الک خودت باشه. کم
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و ول کرد و بلند شد. لگد دیگه ای به شکمم خورد و ازم دور شدن. به سختی نیم خیز شدم و داد ر  موهام
  :زدم

خواد زندگی اون دخترو فهمم برای چی میمی؛ به رئیستون بگید من هرطوری شده سر از کارش درمیارم_
  !خراب کنه

جوابی بهم ندادن و سوار ماشیناشون شدن. صدای کشیده شدن الستیکا و دودی که تو هوا پخش شد، خبر 
م زمین و ناله ای سر دادم. آهنگ هم دوباره افتاد .و نداشتمز  داد. بیشتر از این تحمل وزنماز رفتنشون می

فهمیدم. اما کاری جز درد کشیدن و البه الی اون میز  شد. به زور صدای زنگ گوشیمچنان داشت پخش می
  .تونستم بکنم. فقط امیدوار بودم تیرداد توی همین مسیر به خونه برگردهنمی

****** 

 «تیرداد»

   

دادنش حتی از خاموشی بدتر بود. با اعصابی خراب گوشی رو و گرفتم. جواب نر  شهبرای صدمین بار شمار 
ش هخواست اتفاقی براش نیافتاده باشه، تا با دست های خودم خفروی صندلی پرت کردم. فقط دلم می

ارم برم. ذجوری نهمین ،شهگه تو اون تاالر کوفتی یه خری هست که نگرانم میکنم. پسره ی بی فکر، نمی
م. کمی که از چهار راه دور شدم، متوجه ماشینی وسط خیابون شدم. مردم روز به تازه گوشیمم جواب ند
 جا پارک کردی که چی بشه؟و اینر  شن. آخه این وقت شب ماشینتروز بی فرهنگ تر می

و بگیرم که متوجه فردی روی زمین شدم. احتماالً تصادف کرده بود. دلم به ر  بی اهمیت خواستم نگاهم
پیاده شدم و به طرف اون مرد رفتم. خم  .و کنار خیابون پارک کردمر  زدم و ماشین حالش سوخت. راهنما

  :دلم هری ریخت و داد زدم ،و به طرف خودم کشیدم. با دیدن صورت پر خون نریمانر  شدم و بازوش

 !نریمان داداش؟_

صورتش گذاشتم و  یو رور  و تو بغلم کشیدم. دستمر  ش بود. نشستم و بدن خاکیشهجوابم آخ و نال
  :گفتم

 کار می کنی؟ شده نریمان؟ کی این بال رو سرت آورده؟ اصالً وسط خیابون چیچی_

  :سرفه ای کرد که خون از دهنش بیرون ریخت. به سختی و بریده بریده گفت

  ...میرم...بعداً بهت میـو ببر بیمارستان، دارم از درد میر  من_

  :مع شد و با بغض گفتمباز سرفه کرد. اشک تو چشم هام ج
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  .برمت عمر داداشاالن می! الهی بمیرم برات_

طور متوجه نشدم این ماشینه نریمانه؟ آروم نریمان رو زمین گذاشتم و به طرف هبه عقب برگشتم. چ
معلوم نبود کار کدوم عوضی بود. اول از همه  .ماشینش رفتم. کاپوت و یکی از شیشه هاش داغون شده بود

و بردم کنار خیابون پارک کردم و قفل ر  اموش کردم. بعدم کیف مدارکش رو برداشتم. ماشینضبطش رو خ
و سوار ماشینم ر  امیدوار بودم برگشتم سر جاش باشه. سریع به طرف نریمان برگشتم و اون .فرمون زدم

  :کردم. نگاهی به چشم های نیمه بازش کردم و گفتم

 !ارمشذزنده نمی ،بفهمم کار کی بوده_

 .ستارت زدم و به طرف بیمارستان راه افتادما

****** 

  «ریتا»

   

  .گردمرم پیش ارصالن برمیمن چند لحظه می ،عزیزم سورنا:_

  .رم کادوی حنا و سبحان رو بدم، زود بیامنم می ،باشه_

  .به روی چشم سورنا:_

  :لبخندی زدم و گفتم

  .بی بال باشه_

. جعبه کادو رو برداشتم و به طرف جایگاه عروس داماد رفتم. حنا و با لب هاش برام بوسی فرستاد و رفت
  :سبحان با دیدنم از جاشون بلند شدن. لبخندی زدم و نزدیکشون شدم. گونه حنا رو بوسیدم و گفتم

  !، خوشبختیتون از جنس ابدیت باشهدحالم که باهم ازدواج کردیخیلی خوش_

  :و گفتجعبه رو به دست سبحان دادم. لبخندی زد 

  .دستت درد نکنه، راضی به زحمتت نبودیم_

حالم که حنا باهات ازدواج کرده. درسته دل خوشی ازت ندارم، ولی از صمیم قلب خوش؟ این چه حرفیه_
  !مرد خوبی هستی و لیاقت حنا رو داری

  :اشاره ای به جعبه تو دستش کردم و ادامه دادم

  .وناینم تحفه ای ناقابل واسه زوج خوشگلم_
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  :حنا مثل همیشه از خجالت سرخ شد و زیرلب ازم تشکر کرد. لبخند سبحان عمیق تر شد و گفت

  !که ممنونم ریتا، اصالً توقع نداشتمدونم چی بگم...فقط اینواقعاً نمی_

  :خندیدم و گفتم

 آره؟  ،کوبهگفتی یا دختره نمیاد، یا میاد من رو با گوشت کوب می_

  :فتخنده آرومی کرد و گ

_ ً  .دقیقا

 !ای پررو_

 درسته؟  ،ریتا، نیره جون گفت با سورنا اومدی حنا:_

 طور؟ هچ ،آره_

  :نگاهی به سبحان کرد و گفتحنا 

  .و از این پسره دور کنر  ا...ولی خودتهیه وقت ناراحت نشی از حرفم_

  :اخم هام توهم رفت که سبحان ادامه داد

که خیلی بهتر از تو دورش با این ؛م، ندیدم حتی به دختری پا بدهکناز وقتی که تو رستورانش کار می_
  ...گمپسره خیلی مرموزه، برادرانه بهت می ،ولی حقیقته...جدا از اینا ،بودن. ناراحت نشو

  :دیگه نتونستم طاقت بیارم و با عصبانیت غریدم

  !بس کن دیگه_

  :نگاهی به هردوشون انداختم و ادامه دادم

، کنیدجوری پشت سرش بدگوییش رو میکه این چاره چه بدی در حق شماها کردهورنای بیدونم سنمی_
  !ولی هرچی بگید برام مهم نیست. کوری چشم همه، سورنا دیوونه منه و منم دوسش دارم

  :سبحان پوزخند صداداری زد و گفت

 .حتماً عروسیت دعوتمون کن_

دم. اون از نریمان احمق، اینم از این دوتا. نفر بعدی مثل خودش پوزخند زدم و پا کوبان ازشون دور ش
کند. نفس عمیقی کشیدم و با لبخند کنار سورنا نشستم. داشت میوه پوست می! کیه؟ هه حسودای مزاحم

  :و جلوم گذاشت و گفتر  ظرفش
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 .میل کنید ،بانوی من_

قدر محو کردیم. اینها نگاه می خوردیم و به جمع رقصندهبا ناز خندیدم و یه تیکه هلو برداشتم. باهم می
رقص دختره شده بودم که نفهمیدم میوه ها کی تموم شد. با لب های آویزون به سورنا نگاه کردم. خندید و 

  :دم گوشم گفت

 .خرمموافقی بقیه شبمون رو کنار هم باشیم؟ هرچی هم بخوای برات می_

  :و گرفت و گفتر  دستم از روی ذوق گفتم. ی "و تکون دادم و "ایولر  تند تند سرم

 .حان خداحافظی کنیمسپس پاشو بریم از حنا و ص_

  :و برداشتم و گفتمر  اخم هام توهم رفت. مانتوم

  .نه تو برو، من االن پیششون بودم...از طرف منم خداحافظی کن_

  .باشه سورنا:_

سوئیچ و کیف دستیم رو  .وهم روی موهای شینیون شدم انداختمر  و پوشیدم. شالمر  لبخندی زدم و مانتوم
برداشتم و از تاالر خارج شدم. توی ماشین نشستم و منتظر سورنا شدم. دو دقیقه بعد اومد. یه لبخند به 

  :پرسیدم .و روشن کردر  من زد و ماشین

 ریم؟ کجا داریم می_

  :با همون لبخندش گفت

  !یه جای خوب_

همیشه این حس رو دوست داشتم. صدای زنگ و به بازی بگیره. ر  چیزی نگفتم و گذاشتم باد صورتم
  :ننه جون بود. با لبخند جواب دادم ؛موبایلم بلند شد

 سالم دورت بگردم._

چنان جیغی کشید که از ترس گوشی رو به بیرون پرت کردم. هینی کشیدم و با حسرت به تیکه های پودر 
و باال گرفتم و کنارش ر  ن لباسمدام ؛شدش نگاه کردم. سورنا ترمز گرفت و ایستاد. سریع پیاده شدم

  :فقط همین ازش مونده بود. سورنا هم اومد و گفت ؛و برداشتمر  نشستم. سیم کارتم

 !اوه اوه چیزی ازش نمونده که _

  :نالیدم

  !گوشی نازم_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

 !همچین هم ناز نبود سورنا:_

 .حرف نزن_

  :و برداشت و گفتر  خندید و مثل خودم نشست. مموریم

 ن.دوتا سالم خداروشکر این_

 خب؟  ...اَه ننه جون، در هر شرایطی من رو بدبخت کن_

  .رمخسورنا: حرص نخور حاال...یکی بهترشو واست می_

و ازش گرفتم. دوباره سوار ماشین ر  و از داخل گاز گرفتم و حسرت بار نگاهمر  آهی کشیدم و بلند شدم. لبم
 :گفتم ،که راه بیفتهشدیم. قبل از این

  .ون، دیگه حوصله چیزی رو ندارممهبرو خون_

  ...آخه سورنا:_

_ ً  .باشه بعدا

  .چیزی نگفت و استارت زد

****** 

  :و رو میز گذاشتم و گفتمر  حرصی دست هام

ً  د؟ چرا از دیشب یه سره داریداین چه کاری بود کردی_  د!ندازیسورنا متلک می به من و مخصوصا

  :ظرف ها رو روی هم گذاشت و گفتننه جون  

 .از این پسره بدم میاد ؛قبالً هم بهت گفته بودم_

  !دشما که روزای اول نظر دیگه ای داشتی_

  .اشتباه کردم ننه جون:_

  :خنده تمسخرآمیزی کردم و دور خودم چرخیدم. گفتم

 ؟ دوقت از کی به این نتیجه رسیدی.ون! اجالبه_

  :با اخم نگاهم کرد و گفت

دونم ست. نمیهدنبال چیز دیگ ه؛ نیستم...این پسره تورو دوست ندار  ریتا من یه پیر خرفت سربه هوا_
  !خوابیددادم میومد تو اتاقت میولی هرچیزی به غیر از تو...دیشب اگه بهش رو می ،چیه
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  :پشت بهم کرد و ادامه داد

  ...م راهش دادم، پسره یهاصالً برو خدارو شکر کن تو خون_

  د!ا که همه حرفاتون رو زدی؟ شمدچرا ساکت شدی د.بگی ،نه_

  :به طرفم برگشت و غرید

 !با من دهن به دهن نکن ریتا_

  :میز کوبیدم و گفتم یو رور  مشتم

گید مشکلتون با سورنا چیه؟ بابا شنوم...چرا رک بهم نمیاز دیشب تا حاال یه سره دارم بد سورنا رو می_
دلیل  ،فهممرارتون رو نمیص..دلیل این همه اایهاالناس اون من رو دوست داره، به ولله دوست داره.

 !کنم. من سورنا رو ول نمیدخواید بگیفهم...اصالً هرچی میحرفاتون رو هم نمی

  :اخمش غلیظ تر شد و گفت

عشق اون پسره کورت کرده. عقل و منطقت رو ازت گرفته...ریتا، امیدوارم وقتی متوجه حرفامون بشی که _
 !دیر نشده باشه

باید یه فکری  .برداشت و از آشپزخونه بیرون رفت. خشمگین رومیزی رو تو دستم فشردمعصاش رو 
  :شد. شاید الزمه من و سورنا بهم نزدیک تر بشیم...راست ایستادم و زمزمه کردمجوری نمیکردم. اینمی

 !قدر خوشبختمهکه من در کنار سورنا چ دبینی...می شیبه زودی متوجه اشتباهاتون می_

  .زخندی زدم و به ظرف های روی میز نگاه کردمپو 

******  

 «نریمان»

   

  :دادم به هوا رفت و گفتم

  !چه خبرته؟ یواش تر! هو_

  :چشم غره ای بهم رفت و دوباره پنبه رو زخم کشید. اوفی گفتم که عصبانی گفت

  !کنهای درد، ای کوفت، ای زهرمار...هی واسه من آخ و اوف می_

  .سوزهن میتو هبا اجاز _
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  !کردیباید به عواقبشم فکر می ،ری کتک کاریوقتی می تیرداد:_

  .من کتک کاری نکردم_

  !پس بروسلی زنده شده و رفته با ماشین تو کتک کاری تیرداد:_

  :اخم کردم و گفتم

  .یهو ریختن سرم...اجیر شده بودن_

 دونی کار کی بوده؟ می تیرداد:_

  .نه_

  :جام بلند شدم. دنبالم اومد و گفت و گفتم و ازر  این

 ببینم به ریتا ربط داره؟ ! دونیقشنگ معلومه نمی_

  :عصبی گفتم

 !کنی هادفعه آخرت باشه راجب اون فکر بد می_

  .بریم به حسابش برسیم مدونی بهم بگو تا باهباشه بابا...نریمان می تیرداد:_

ار توش نگاه کردم. خیلی وقت بود ترکش کرده بودم. ولی جعبه قدیمی توی اتاقم رو برداشتم. به پاکت سیگ
  :به نظرم الزمه باز امتحانت کنم. یه نخ ازش برداشتم و گفتم

 .نیازی نیست، خودم سر از کارش درمیارم_

  :برش داشت و غرید ،تیردادکه بهش پک بزنمرو لبم گذاشتم و روشنش کردم. قبل از این

 گه قرار نشد دیگه سراغش نری؟ م! باز که رفتی سراغ این کوفتی_

  :از دستش کشیدم و گفتم

  .ار تو حال خودم باشمذبه تو ربطی نداره، ب_

  !یعنی چی؟ من رفیقتم تیرداد:_

بهم رسیدی، دمت گرم...اما دیگه وقتشه بری خونه خودتون. پدر  ،تو این مدت کمکم کردی ،ببین داداش_
  .و مادرت نگرانتن

 کنی؟ میداری بیرونم  تیرداد:_

  :پکی به سیگارم زدم و گفتم
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  .هرجور دوست داری فکر کن_

  .فظحاخدا ،رم...مراقب خودت باشباشه داداش می تیرداد:_

  !به سالمت_

ولی حالم اصالً خوب نبود. خانواده و  ،و بشکنمر  خواستم دلشکمی خیره نگاهم کرد و با ناراحتی رفت. نمی
جوری نبود. شد که یهو چشمش سورنا رو گرفت؟ ریتا ایناضافه شد. چیتنهایی هام کم بود، ریتا هم بهش 

حتی  ؛چرخهجوری دور ریتا میمطمئن بودم یه اتفاقی افتاده. اون پسره هم دنبال یه چیزی هست که این
 دونه. باید هرچه زودتر سر از کارش دربیارم. شاید ننه جون بتونه کمکم کنه. گوشیممن رو مانع هدفش می

  :و گرفتم. طولی نکشید تا جواب دادر  ز روی عسلی برداشتم و شمارشو ار 

  .سالم پسرم_

  :و بیرون دادم و گفتمر  لبخندی رو لبم نشست. دود سیگارم

 طوره؟ هحلیمه بانوی ما چ_

 بد نیستم، تو خوبی عزیزم؟  ننه جون:_

 !دنبینم غمگین باشی_

 :آهی کشید و گفت

  .مهراستش کالف_

 چرا؟ _

 !فردا تولد ریتاست جون:ننه _

  :گفتم ،به سرفه افتادم. دود از بینی و دهنم بیرون میومد. آروم تر که شدم ،حرفش با شنیدن

 فردا چه خبره؟ _

  .مههتولد نو  ننه جون:_

 ؟ چرا زودتر بهم نگفتید؟ دگیوای راست می_

  م.تونمیولی ن ،خوام براش تولد بگیرماوهوم، االن یادم افتاد...می ننه جون:_

جوری دونه ریتا چی دوست داره. اینلبخندی رو لبم نشست. این بهترین فرصت بود. ننه جون حتماً می
  :فتم. گفتماتونم از سورنا خان جلو بیمی

  م.گیریاین که غصه نداره، مگه من مُردم؟ دوتایی براش تولد می_
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  :حالی گفتبا خوش

 نریمان؟  یگیجدی م_

  :خندیدم و گفتم

بینم. فقط شما عالیق ریتا رو به من بگید که بدونم کادو ...خودم همه تدارکاتش رو مییگمبله که جدی م_
  .چی بگیرم

  :کمی مکث کرد و گفت

-دونم، از بچگی عشق موتور بود. بعضی وقتا یواشکی موتور پسرای همسایه رو میتا اون جایی که من می_

  !رفت خیابون گردی گرفت و می

  .تون که باهم خونه رو تزئین کنیمهخرم و فردا زودتر میام خونپس من همه چیز رو می خب! عجب_

  م.لله برای بچه هات جبران کنءشانممنونم پسرم، ا ننه جون:_

لله" کشداری گفتم و ازهم خداحافظی کردیم. گوشی رو لبم گذاشتم و به تهیه کادو فکر ءشانبا خنده "ا
  .کردم

****** 

  :تورش کشیدم و گفتمدستی به مو 

  .کنمدستت طال رفیق، جبران می_

  .شماز این حرفا نزن ناراحت می_

  :لبخندی زدم که گفت

  !فقط این ترمزش یکم گیر داره حواست باشه_

  .اوکی...خب من دیگه برم، بازم ممنون. خدافظ_

  .یاعلی داداش_

حال ن تک بوقی راه افتادم. خیلی خوشو جلوی موتور گذاشتم و سوارش شدم. با زدر  پاکت های دستم
شون ایستادم و موتور رو هدست بیارم. نزدیک خونه تونستم با این کار، اندکی دل ریتا رو ببودم که می

شون رفتم. همون موقع یه موتور هپشت درخت پارک کردم. پاکت ها رو برداشتم و سوت زنون به طرف خون
و جلوی صورتم گرفتم تا از برخورد نور به ر  رو وارد کوچه شدن. دستمو ماشین با سرعت خیلی باال از رو به 

ازش پیاده  ،پسری که موتور سوار بود .و پایین آوردمر  منم دستم ،چشم هام جلوگیری کنم. وقتی ایستادن
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شد و به طرف ماشین رفت. یه لباس مشکی مخصوص مسابقه هم تنش بود. موتورش از اون موتورهای 
-پوزخندی زدم. مردم نون خوردن ندارن، این پسره با چه موتوری تو خیابونا ول می .بودمدل باال و خفن 

-کار میجا چیسورنا این .قدمی جلوتر رفتم که راننده ماشین هم پیاده شد. چشم هام درشت شد !چرخه

از و ر  کرد؟ با خنده به طرف پسره رفت و چیزی رو بهش گفت. دست پسره رو کاله ایمنیش نشست و اون
دستی به روسریش کشید و کاله رو زیر بغلش زد. چندبار پلک  د!ش خشکم ز هسرش درآورد. با دیدن چهر 

یهو دست هام بی حس شد و پاکت  !دیدم، اون ریتاستبینم. نه درست میزدم تا مطمئن بشم خواب نمی
ای از صندوق  ها از دستم رها شد. سورنا به طرف ماشینش رفت و یه دسته گل بزرگ به همراه جعبه

و رو زمین انداخت و به طرف سورنا رفت. گل های توی دسته ر  حالی کالهشعقبش برداشت. ریتا با خوش
کنه؟ چرا کردم قلبم درد میگل رو بو کرد. جعبه کادو رو از سورنا گرفت و یهو بغلش کرد. چرا احساس می

احافظی کردن. اول جعبه کادو و دسته چشم هام خیس شده بود؟ از بغلش بیرون اومد و با خنده ازهم خد
گلش رو به خونه برد. بعدم برگشت و موتورش رو تو حیاط خونشون پارک کرد. صدای بسته شدن در تو 

شون ایستادم. صدای خنده های هرو به روی در خون ..سرم اکو شد. یک قدم جلو رفتم. قدم بعدی و بعدی.
گفت. جلوتر ق از سوپرایز و کادوهای سورنا برای ننه جون میشد. داشت با ذو بلند ریتا به خوبی شنیده می

رفتم و به دیوار سرد کنار در تکیه دادم. پاهام بی حس شد و آروم روی زمین نشستم. یک چیزی تو گلوم 
کردم سورنا با پوزخند جلوم ایستاده و داره و دور زانوهام حلقه کردم. حس میر  کرد. دست هامسنگینی می
م لرزید و صورتم خیس شد. نگاهی به آسمون هگه "دیدی بازم من برنده شدم؟" چونزبونی می با زبونِ بی

  :کردم و لرزون گفتم

 خدایا چرا عاشقی جرمه؟ چرا عشق حرومه؟ چرا خوشبختی ممنوعه؟ _

پلک زدم و اشک های بیشتری از چشم هام جاری شد. سوز سردی که اومد، باعث شد بیشتر تو خودم 
  :و به دیوار تکیه دادم و خیره به آسمون نگاه کردم. زبونی رو لب هام کشیدم و گفتمر  سرمجمع بشم. 

  !ت میشم خدا جونهو داری...دارم شرمندر  دمت گرم خوب از اون باال هوام-

  :و به طرف در چرخوندم و زمزمه کردمر  سرم

  !خیلی بی رحمی ریتا، خیلی_

زانوم  یو رور  م تبدیل به گریه شد. سرمهباالخره هق هق مردون و از دست دادم.ر  لب هام لرزید و طاقتم
  .گذاشتم و از ته دل زار زدم

****** 

  «ریتا»

   



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

شنگول در خونه رو باز کردم که یهو چیزی جلوی پام افتاد. جیغ کوچیکی از روی ترس کشیدم. به جسم 
ِ روی زمین نگاه کردم.    :و آسوده بیرون دادم و گفتمر  نفسمکنه؟ کار میجا چیاین !این که نریمانه ا

  !بمیری پسر...زهر ترک شدم_

  :کنارش رو زانو هام نشستم و صداش زدم

 پاشو ببینم...جا قحط بود اومدی جلوی خونه ما خوابیدی؟  !هوی خرمالو_

  :جوابی نداد که ضربه ای به بازوش زدم و گفتم

  .پاشو نریمان، واسه ی من فیلم نیا_

طوری این بشکه حسن آقا هلی نشون نداد. پوفی از روی کالفگی کشیدم و بلند شدم. حاال چبازم عکس العم
گن ریتا کوماندو. اگه نتونم بقال رو بلند کنم؟ مردد نگاهی بهش انداختم. شونه ای باال انداختم. به من می

با  .غل هاش رو گرفتماز پس بلند کردن یه آدم بربیام که باید برم بمیرم. کمی جا به جاش کردم و زیر ب
کشیدمش یاعلی بلندش کردم. اوه فکرکنم مهره های دو و ششم شکست. همون جور که روی زمین می

  :گفتم

 !قدر سنگین نیست که این سنگینهخدایا آهن این_

  :یهو صدای جیغ ننه جون بلند شد

 کنی؟ کار میریتا؟ داری چی_

  :کری به خودم گرفتم و گفتمنریمان رو رها کردم و صاف ایستادم. چهره پو 

  !واضح نیست؟ دارم وزنه رضا زاده رو میارم تو_

  :زد تو صورتش و گفت

  .کشهجوری جوون مردم رو میهنگاه کن چ! خدا مرگم بده_

  .خوابیدباید جلوی خونه مردم نمی ؟به من چه_

  :با اخم وحشتناکی نگاهم کرد و گفت

  !مشمی دارم شرمنده اخالق ورزشکاریت_

ی گفتم. اومد جلو و کنار نریمان نشست. دستی به لباس هام کشیدم و  "ایش"پشت چشمی نازک کردم و 
 :گفتم

  .فظحامن دیرم شده باید برم...مراقب نریمان جونتون باشید، خدا_
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صدای بوق اومد. به  .و ازش گرفتم و از خونه بیرون اومدمر  چشم غره ای بهم رفت و چیزی نگفت. نگاهم
کمی جلوتر دیدمش. نیشم تا بناگوشم باز شد و براش دست تکون دادم. از  ؛و چرخوندمر  ل صدا سرمدنبا

  .اون فاصله لبخندش رو دیدم و بدو به سمتش رفتم

****** 

 «نریمان»

   

از جا پریدم. نفس زنون و گیج به اطرافم نگاه کردم. ننه جون رو کنار  ،که رو صورتم حس کردم ایبا خیسی
  :دم. نگران گفتخودم دی

 نریمان خوبی پسرم؟ _

  :پلک زدم و فقط نگاهش کردم. چشم هاش غمگین شد و گفت

  .حتماً شب بدی داشتی !بمیرم برات_

  :لب هام کش اومد. آروم گفتم

 بد؟ _

  :خندیدم و ادامه دادم

تدارک ببینی.  با کلی عشق و عالقه بری کادو بخری، یه جشن ساده اما پر از احساس براش! افتضاح بود_
  !ه، یکی بیاد و گند بزنه به همه چیزر کنی که همه چیز به بهترین نحو داره پیش میاما وقتی فکر می

  :با هق هق خنده بلندتری سر دادم. اشک تو چشم های ننه جون روانه شد. تو همون حالت گفتم

-شمش اون پسره ی آشغال رو میولی اون فقط چ ،کردم که نکردم؟ به هر دری زدمکار میدیگه باید چی_

چرا؟ چون پولداره، باکالسه، زبون چرب و نرم داره، خانواده کنارشه...اما من چی؟ هیچ  ددونیبینه...می
  !گه ریتاکدوم از اینا رو ندارم. فقط یه قلب دارم، یه قلب که با هر ضربانش می

  :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

گه ریتا...ننه جون به نظر شماهم اینا خیلی کمه نه؟ من لیاقت و بازدم میحتی این نفس هام با هر دم _
 نه؟ اصالً اینا به کنار، الیق حتی نگاه نوه شماهم نیستم؟  ،داماد شما شدن رو ندارم

  :و تو بغلش کشید. با حسرت آهی کشیدم و گفتمر  و جلو آورد و بدنمر  با گریه دستش
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من حتی ؛ قی واسش بیوفته، یه نفر هست که بگه غصه نخور من پیشتمشه...هر اتفابه ریتا حسودیم می_
  !اون یه نفرم ندارم

  :دست هاش دور تنم حلقه شد. لرزون گفت

  .تونی من رو مادر خودت بدونیمن هستم پسرم...از این به بعد می_

  :و روی شونه ظریفش گذاشتم و گفتمر  مهچون

خورم؟ از این به بعد هروقت دلم گرفت، واسه آروم کردنم یه یعنی دیگه تنها نیستم؟ دیگه غصه نمی_
آغوش بی ریا هست؟ وقتی میام خونه دیگه کسی هست که بیاد استقبالم و بگه پسرم برات غذایی که 

 دوست داشتی درست کردم؟ آره ننه جون؟ 

  :محکم تر بغلم کرد و گفت

  .آره پسرم، آره عزیزدل مادر_

  :گفتمو گاز گرفتم و آروم ر  لبم

  !مادر...واژه ای که حسرت گفتنش سال هاست تو دلم مونده_

  :و از خودش جدا کرد. نگاهم کرد و با لبخند گفتر  و نوازش گونه رو کمرم کشید و کمی منر  دستش

خوام با خری؟ میو دارم که پسرم بیاد بغلم و بگه "مامان برام قابلمه میر  منم خیلی وقته حسرت این_
  ".م غذا بپزمدختر زهرا خان

  :هردو خنده کوتاهی کردیم و اون ادامه داد

-کرد. پسرها خیلی مسخراز بچگی آشپزی رو دوست داشت. همش با دخترهای فامیل و همسایه بازی می_

  !داشتاما اون دست از تالشش برای یاد گرفتن آشپزی برنمی ،کردنش میه

  :آهی کشیدم و گفتم

  .خدا بیامرزتشون_

  .عزیزم، بقای عمر شما جوون ها باشهمنونم _م

  :و گرفت و گفتر  لبخندی زدم و چیزی نگفتم. دستم

کنم به اون ورپریده چشم من هستم. کمکت می ،اول به خدا توکل کن پسرم. بعد از اون اگر عمری باشه_
  !سفید برسی

  :نگاهش کردم و گفتم
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  !کرددوتامون رو با جیغ هاش خفه می ،جا بودقدر شما مهربونی؟ اگه ریتا االن اینچرا این_

  :خندید و گفت

  .شنیدمتا یک ماه باید غرغراش رو می_

  :دستی به صورتم کشیدم که نگاهم به ساعت توی دستم افتاد. هول گفتم

  .به کل فراموشش کردم !وای رستوران_

ردم. تازه از کار و زندگی ببخشید پسرم نه تو رو به داخل بردم، نه صبحونه ای برات درست ک ننه جون:_
  .هم انداختمت

  :و بوسیدم و گفتمر  پیشونیش

  !برام از هر چیزی قشنگ تره دهمین که با حرف ها و آغوشتون آرومم کردی؟ این چه حرفیه_

حسابی خاکی و کثیف شده. باید عوضشون کنم. به ننه  !و تکوندم. اوفر  از جام بلند شدم و لباس هام
  :تمجون نگاه کردم و گف

 اگه کاری باهام ندارید من برم؟  ،خب_

  .برو خدا به همراهت ،ننه جون:نه پسرم_

  .فظحابازم ممنونم، خدا_

و از روی ر  و به سمت کیسه ها کشوندم. دستمر  دستی براش تکون دادم و از خونه بیرون اومدم. نگاهم
  :خشم فشردم و گفتم

َ کنم...یا میامشب همه چیز رو تموم می_   !کنم سورنا خانا تو رو نابود میرم، یب

باید به هر طریقی شده امشب با  .با قدم های بلند به طرف موتور رفتم و کیسه ها رو از روی زمین برداشتم
  .ریتا حرف بزنم. سوار موتور شدم و استارت زدم

****** 

  «ریتا»

   

و توی آب نمک  مقسیم کردو به تیکه های مساوی تر  کارد رو لبه پنیر گذاشتم و فشار دادم. همش
بعد رفتم سراغ کدوها. تو همین حین فکرم درگیر حرف های سورنا بود. یه کدو برداشتم و مشغول  ،گذاشتم

اشت روی کارم تمرکز کنم. "عزیزم من ذحلقه کردنش شدم. جمالتش مدام توی ذهنم می چرخید و نمی



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

 .تونم ازت خبر بگیرمم. فقط تو این مدت نمیدم زود برگردباید به یه سفر کاری دو روزه برم. قول می
و بلند کردم و کدوهای حلقه ر  " تخته زیر دستم.ببخشید...مواظب خودت و قلب مهربونت باش عشقم

یعنی این چه کاری بود که حتی  .شده رو توی بشقاب ریختم. یه کدو دیگه برداشتم و باز مشغول شدم
حس کردم. آخ نسبتاً بلندی از دهنم خارج شد. سریع کارد  تونست بهم زنگ بزنه؟سوزشی توی انگشتمنمی

  :و دور انگشتم گرفتم. تیرداد اومد کنارم و گفتر  رو رها کردم و دستم

 کار کردی دختر؟ چی_

  .چیزی نیست، یه کم انگشتم بریده_

  !گی چیزی نیست؟بعد می؛ چکهاز دستت داره خون می نریمان:_

  :و نگاهی به دستم انداخت. گفتسکوت کردم. نریمان جلو اومد 

  .باید باندپیچی بشه_

  .دم خونش بند میادفشارش می خواد،نمی_

  :اخم کرد و گفت

  !انگشتت عمیق بریده، تا ضدعفونی و پانسمان نشه خونش بند نمیاد_

  :رو به بچه ها کرد و گفت

  .شما به کارتون ادامه بدید تا من برگردم_

جا نشستم. با جعبه کمک های اولیه جلوم ه استراحت گاه برد. روی مبل اونو گرفت و بر  دست من بعد
و محکم ر  بعدم روش بتادین زد. از سوزشش لبم ؛و با دستمال پاک کردر  زانو زد. اول یه خورده خون دستم
جوری که وسایل رو جمع و بهم چسبوند و سریع باند پیچی کرد. همینر  گاز گرفتم. لبه های بریده انگشتم

 :گفت ،کردمی

  !شنیدم دیروز تولدت بوده...مبارک باشه_

  :نگاهی به دستم انداختم و گفتم

  .ممنون_

و حس کردم. بدون عکس العملی نگاهش کردم. یه غم خاصی توی چشم هاش بود. لب ر  سنگینی نگاهش
 :باز کرد و گفت

  .خوام باهات حرف بزنممی_
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  .خب بزن_

  .ستوران بیا بریم یه جای خوب صحبت کنیمجا نه...بعد از ر این نریمان:_

  .من جایی نمیام، حرفی داری همین جا بزن_

  :کالفه نگاهم کرد و گفت

  !خوام که بخورمتدو کلمه حرفه، نمی_

  :پوزخندی زدم و گفتم

  !شاید خوردیم...از نریمان این روزها بعید نیست_

  :اخم کرد و گفت

 این حرفت یعنی چی؟ _

  :دم و گفتماز جام بلند ش

  .هیچی، جدی نگیرش...ممنون بابت پانسمان_

  :خواستم از در برم بیرون که گفت

  .خاطر ننه جون بیاهخاطر خودت نه، بهب_

  :به طرفش برگشتم و گفتم

 بیام که حرف های چرت گذشته رو بشنوم؟ _

  !نه، این دفعه حرفام فرق می کنه نریمان:-

  :و بهش کردم و گفتمر  اال پایین کردم. پشتمو بر  پوزخند صداداری زدم و سرم

  .ولی اوکی...بعد از کار سر کوچه منتظرتم ،دونممی بعید_

  .گاه بیرون اومدمحرف زدن بهش ندادم و از استراحت مهلت

****** 

  :کردم که جلوی پام ترمز زد و گفتقدم زنون عرض کوچه رو طی می

  .سوار شو نریمان:_
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رو پدال گاز فشار داد و  یور  دم و در ماشین رو باز کردم. وقتی نشستم، پاشبه تیپ شیکش نگاه کر 
و به اون سپردم و با دقت بهش گوش ر  شد. گوشمسرعت گرفت. یه آهنگ غمگین هم داشت پخش می

 .کردم

*** 

 رم خودم یه جوری رد کارم قبوله این دفعه می

 و من یه حرف پوچ و خنده دارم ر  دونم اینواست می

 واسه دل تو لعنتی بخوام خوش قیافه شم  چقدر

 من از خودم واسه تو کم کنم که بهت هی اضافه شم 

 بندی خندی، ولی بدون تو هم یه روز دل میمن عاشقت شدم بهم می

 شی اما تو دلی، نداری راه پس یا پیش نمی

 بندی خندی، ولی بدون تو هم یه روز دل میمن عاشقت شدم بم می

 هم ه خوریم بنار هم، دیگه نمیگی باشیم کمی

 حاال برای کی لباسای قشنگمو بپوشم، که مثل تو بگه چه بهت میاد و ساده زیر و رو شم 

 واسه فراموشیت باید فراموشی بگیرم، دور شم 

 کنم، چه سردی به عکسای دوتاییمون نگاه که می

 بینم کنار من یه ذره هم بخندی چرا نمی

 گردی ونه هی میچرا واسه ی رفتنت پی به

*** 

  :با تموم شدن آهنگ اخم کردم و آروم گفتم

 و بزنی؟ ر  شه هرچه زودتر حرف هاتمی_

  .اوکی نریمان:_

راه نگه داشت. ماشین رو خاموش کرد و به طرفم چرخید. خودم رو این رو گفت و راهنما زد. کنار بزرگ
  :زد و گفتجور کردم و هم چنان با اخم نگاهش کردم. پوزخندی  وع جم

 قدر هیوال شدم؟ از کی برات این _
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  :جوابش سکوت بود. پوزخندش غلیظ تر شد و گفت

  ...فقط ...، هیچ فرقی نکردمریتا من همون نریمانم_

 :بهش اجازه ندادم و با خشم گفتم

 میری؟ آره؟ عاشقم شدی؟ برام می_

 :اونم اخم کرد و چیزی نگفت. ادامه دادم

 دخترا حسودن ولی شما پسرا دو برابر بدترین...تا دیدی سورنا با منه، داری خودت همه جا باب شده که_
 ه و من هلو؟ اون افراسیابه و تو رستم؟ ئزنی که چی بشه؟ بگی سورنا لولو و به آب و آتیش میر 

  :و باال آوردم. با سر انگشت هام به پیشونیش ضربه زدم و گفتمر  دستم

من فقط سورنا رو دوست دارم و ؛گم، خوب تو این سیاه چاله جاش بدهیو برای آخرین بار بهت مر  این_
 فهمیدی یا جور دیگه ای بهت بفهمونم؟  .نه هیچ احدوالناس دیگه ای ،فقط اون برام مهمه

  :چشم غره بدی بهش رفتم و از ماشین پیاده شدم. برگشتم و از الی در گفتم

 !سالماالآشپز و کمک آشپزه...و درضمن، از این به بعد رابطه ما فقط در حد سر _

 یو رور  مههم کوبوندم و شروع کردم قدم زنون راه رفتن. صدای باز شدن در ماشین اومد. کوله و بر  در
دوشم جا به جا کردم و تند تر قدم برداشتم. یهو مثل جن جلوم سبز شد. از چهره ی عصبانیش ترسیدم و 

و با ضرب به میله ر  یله های کنار جاده کشوندم. کمرمو گرفت و به سمت مر  جیغ کوتاهی کشیدم. بازوم
  :کوبوند که از درد آخی گفتم. تا خواستم حرفی بزنم غرید

به باالسری قسم  ؛ت دارمتتم...نه رستمم، نه هلو...من فقط دیوونه وار دوسهمن نه عاشقتم، نه دیوون_
و باز کن ر  خامش نشو...چشم هات باورش نکن، ؛ت دارم. ریتا عشق سورنا فقط جنونه، دروغ محضهتدوس
و ر  عصبانیت هام ..و ببین.ر  ناراحتی هام ..عالقه و دوست داشتنم رو ببین. ..و ببین.ر  من ..ریتا.

یه لحظه  ؛دمکشم. ریتا تو رو به روح پدر مادرت قسم میببین...ببین چه جوری دارم به خاطرت زجر می
  !فقط به حرفام فکر کن

و به زور باال آوردم و یه کشیده به صورتش زدم. چشم هاش رو ر  چشم هاش، دستم بی توجه به التماس تو
  :محکم روی هم فشار داد و چیزی نگفت. داد زدم

  !گمشو نریمان...فقط ولم کن و از جلوی چشم هام گمشو_

  :به چشم های به خون نشسته اش زل زدم و غریدم

  !و بشنوم...زود ولم کنر  ت، نه صداتخوام ببینمخوره...دیگه نه میحالم ازت بهم می_
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و ر  و رها کرد و صاف ایستاد. به چشم هام هم چنان خیره بود. خواستم پسش بزنم که مچ دستمر  بازوم
  :نفس هاش نامنظم بود. با تشر گفتم !خیلی تند ..زد.ش گذاشت. قلبش تند میهگرفت و رو سین

 زنه؟ قدر تند میبگی قلبت به خاطر من اینخوای ولم کن...یعنی چی این کارا؟ هه مثالً می_

و از دستش بیرون بکشم. با حرص ر  خیال شدم و تقال کردم تا دستملبخندی از جنس غم. بی ..لبخند زد.
  :گفتم

  ...حرف حـ_

 :یهو گفت

گیره. خیلی هم سعی شم، این لعنتی بازیش میآره درست حدس زدی...هر وقت باهات رو در رو می_
من تو فکر این  !دونم چی شد که عشقت تو دلم ِرخنه کردولی نشد. اصالً نمی ،و بگیرمر  کردم جلوش

  ...چیزها نبودم ولی

و پس زدم. دستش تو هوا ر  و جلو آورد. سریع به خودم اومدم و دستشر  و نگفت و دستشر  بقیه حرفش
  :و ادامه داد موند و مشتش کرد. آروم پایین آورد

رسی. من مطمئنم روزی بهشون می ....فقط حرف های امروزمون رو یادت باشهباشه، دیگه حرفی نیست_
ولی تو نخواستی، ندیدی، یا بهتره بگم پسم زدی.  ،داشتم تبیشتر از خودم و هر چیز دیگه ای دوست

  !دمو بهت قول میر  کنه. اینافتادی دنبال کسی که باالخره یه روز ولت می

  :و روی لب هاش گذاشت و گفتر  شهر تا خواستم چیزی بگم، انگشت اشا

  ...هیچی نگو !هیس_

  :و بوسید. آروم لب زدر  پیشونیم ،دو طرف سرم رو گرفت و تا به خودم بیام

خوام که و نبینی...معذرت میر  دم دیگه هیچ وقت منببخشید که اذیتت کردم، ببخشید...قول می_
  .عصبانیت کردم

جا دور شد. چند دقیقه ب کشید. زود سوار ماشینش شد و از اونو عقر  یه نگاه کوتاه بهم کرد و خودش
دادم. و با حرص روی پیشونیم کشیدم. مدام تو دلم بهش فحش میر  طول کشید تا به خودم بیام. دستم

بندم شدم. حتماً وقتی هولم داد از دستم باز شده و افتاده تو مرتب کردم که متوجه نبودن دسر  لباس هام
  :یدم و داد زدمپایین. جیغی کش

  !ازت متنفرم نریمان، متنفر_

 .و به زمین کوبیدم و با اعصابی داغون شروع به راه رفتن کردمر  پام
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****** 

 «چند روز بعد»

   

کرایه رو حساب کردم و با عجله به سمت فرودگاه دویدم. از شوق دیدنش حسابی هیجان زده بودم. با 
ید منتظرش بمونم رو پیدا کنم. دل تو دلم نبود. مثل دیوونه ها هی جا تونستم جایی که باکمک کارکنان اون

  :خودم گفتم نگاه کردم. با و به دست گرفتم و به باالی پله برقیر  خندیدم. کیفممی

 اَه پس چرا نمیاد؟ _

 منتظرشی؟ _

م هاش و به طرف صدا چرخوندم. زن جوونی با ظاهر آراسته کنارم ایستاده بود. عینک دودی رو چشر  سرم
  :کرد. گفتمروش نگاه میه بود و به روب

 شما چیزی گفتید؟ _

  :تو همون حالتش گفت

 !منتظرش نباش...اون نمیاد_

  .شمببخشید متوجه منظورتون نمی_

  !خندهتو رو فراموش کرده...اون داره می_

  :با گیجی گفتم

  ؟شه یه جوری حرف بزنید که منم بفهممها؟ می_

  .و گرفتنر  حاله، همه دورشخوش اون بدون تو خیلی_

  :کالفه شدم و گفتم

  !گیبرو بابا حالت خوش نیست، داری چرت و پرت می_

  :و گرفت و غریدر  یهو دوتا بازوهام

  !احمق نباش، فراموشش کن_

کردم. همون لحظه مأمورای زن اون جا اومدن و چشم هام اندازه توپ درشت شد و مات فقط نگاهش می
  :و باال برد و پشت سرهم فریاد زدر  زور ازم جدا کردن. صداش دختره رو به
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  !فراموشش کن...احمق نباش...فراموشش کن_

  :مردی با لباس رسمی و بی سیم کنارم ایستاد و گفت

 حالتون خوبه خانم؟ _

  :از هپروت دراومدم و نگاهش کردم. با مکث گفتم

  .خوبم ،بله_

 اذیتتون که نکرد؟ _

  ...نه فقط_

  :ث کردم که گفتمک

اما به جای اون وکیل  ؛جااون زن یه مریض روانیه...سه سال پیش برای استقبال از همسرش میاد این_
خواد غیابی ازش طالق بگیره...اون خانم که به شدت گه که همسرش میهمسرش میاد و بهش می

شه. باالخره به هر ری میخوره و چند روز توی بیمارستان بستهمسرش رو دوست داشته، ضربه بزرگی می
شه همسرش توی یداره و با پیگیری زیاد، متوجه مشن. اما این خانم دست برنمیطریقی ازهم جدا می
تونه بدون اون ش داره و نمیتقدر دوسهجا تا بهش بگه چره اونکنه. با شوق فراوان میاستانبول زندگی می

شه همسرش با یک خانم دیگه ای ازدواج کرده و بچه داره. متوجه می ،رسهجا میزندگی کنه...وقتی به اون
کشه. شه و در نتیجه کارش به تیمارستان میکلی هم شاد و خوشبخته. این خانم دچار شوک روحی می

  ...کنه و میاد اینجاحاال هم چند وقت یه بار از اون جا فرار می

  :وسط حرفش پریدم و با ناراحتی گفتم

  !چارهزن بی_

  :یمش به صدا دراومد که گفتبی س

  .خب من باید برم...مواظب خودتون باشید، روز خوش_

  .خدانگهدار_

  :نگاهم به جمعیت خورد که خیره نگاهم می کردن. اخم کردم و گفتم

  !معرکه تموم شد، به کارتون برسید_

کشیدم و به طرف  پوفی .هرکس چیزی گفت و از اون جا دور شد. باز جو فرودگاه به حالت عادی برگشت
ظاهراً هواپیماشون فرود اومده بود. چون مسافرا یکی  .پله ها برگشتم. نگاهم رو اطراف فرودگاه چرخوندم

کردم رفتن. رو پنجه های پام ایستادم و سعی مییکی از پله ها پایین میومدن و به طرف خانواده هاشون می
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دوشم انداختم و بدو بدو  یو رور  پیداش کردم. کیفم از الی جمعیت پیداش کنم. بعد از کلی گشتن باالخره
  :به سمتش رفتم. نزدیکش که شدم داد زدم

  !سورنا_

و باال بردم و با شوق براش بای بای کردم. اخم کرد و به طرفم اومد. ر  و به طرفم چرخوند. دستمر  سرش
  :خواستم بغلش کنم که غرید

کشه نباید از این کارا حل الس زدن...یعنی عقلت نمیجا فرودگاست، نه موایسا سرجات ببینم...این_
 بکنی؟ 

  :دست های باز شدم رو معذب پایین آوردم و با ناراحتی گفتم

  !خب دلم برات تنگ شده بود_

  .تونستی وقتی رفتیم بیرون رفع دلتنگی کنیمی سورنا:_

  :و پایین انداختم و گفتمر  سرم

  .ببخشید، حواسم نبود_

  :اشت و گفتچمدونش رو برد

  .بیا بریم_

جوری کرد؟ به خودم اومدم و سریع بعدم از کنارم رد شد. با تعجب به رفتنش نگاه کردم. این چرا این
  :دنبالش راه افتادم. نزدیک پله ها بهش رسیدم. نگاهش کردم و گفتم

  !ناراحت شدی؟ من که عذرخواهی کردم_

  .مهم نیست سورنا:_

  .زنیجوری باهام حرف میراحتی که اینچرا مهمه...تو از من نا_

  :ایستاد و به طرفم برگشت. لبخند کج و کوله ای تحویلم داد و گفت

 !مهناراحت نیستم فقط یکم خست_

  ...اما_

  :بین حرفم پرید و گفت

 خب؟  ،بزار بقیه حرف هامون رو تو کافه بزنیم_
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م و یه آژانس گرفتیم. سورنا آدرس کافه خرم رو باشه ای آروم از لب هام خارج شد. به طرف ماشین ها رفتی
داد. راننده چیزی نگفت و راه افتاد. تو طول راه نه من حرفی زدم، نه سورنا. عمیق توی فکر بودم. برای چی 

اون جوری باهام رفتار کرد؟ یعنی واقعاً به خاطر خستگی؟ ولی...کالفه پلک زدم و به بیرون نگاه کردم. 
کافه رسیدیم. از ماشین پیاده شدم و زودتر وارد اون جا شدم. میز دو نفره ای پیدا طولی نکشید به محل 

روم نشست. لبخندی زدم و ه و رو میز گذاشتم که سورنا اومد و روبر  کردم و رو صندلی نشستم. کیفم
  :گفتم

  .و ندیدی حتماً خیلی بهت سخت گذشتهر  خب چه خبر؟ سه روز عشقت_

 :و روی میز گذاشت و گفتر  د دست راستشپوزخند صدا داری زد. ساع

  !خیلی _

  :و توهم کشیدم و گفتمر  اخم هام

  !دلیل این پوزخندا و اخم هات باشه کنم خستگیتو چته سورنا؟ من فکر نمی_

  :و باال انداخت و با تمسخر گفتر  یه تای ابروش

 ِ   !چه باهوش _ا

  :و جلو کشیدم که ادامه دادر  خودم

  !سر رسیده ریتا خانمتاریخ انقضات به _

 یعنی چی؟ _

  :مثل خودم نشست و با جدیت گفت

  !و از زندگیم بکشی بیرونر  خوام با حفظ یه ذره عقلی که داری، پاتیعنی دیگه دوست ندارم و ازت می_

  :ایستاد. به زور گفتمیهو تمام بدنم یخ کرد. قلبم داشت می

 ته؟ هاینم یکی از سوپرایزهای احمقان_

 :تسرد گف

  .نه_

  :خنده بی جونی کردم و گفتم

  !درمیاری حتماً داری تالفی اذیت کردنام رو_

  :باز پوزخند زد و آروم زمزمه کرد
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  !سوزه ساده لوحدلم برات می_

این سورنا بود؟ دست هام شروع کرد به لرزیدن. خیره نگاهش کردم تا اثری از  !شدخشکم زد. باورم نمی
  :و غلیظ تر کرد و گفتر  اخمشخنده و شوخی پیدا کنم. 

  !خوام ببینمتچون جزو کارکنام هستی مجبورم تحملت کنم، وگرنه دیگه حتی یه لحظه هم نمی_

  :از جاش بلند شد و گفت

جای موندن نیست، خدافظ  و حروم یه بچه کردم...بیشتر از اینر  پشیمونم که چند ماه از عمر با ارزشم_
  !خانم کوچولو

  :و جمع کردم و بلند گفتمر  د و چند قدمی برداشت. تمام نیرومو بهم کر ر  پشتش

 پس عشقمون چی؟ _

ایستاد و به حالت نیم رخ به طرفم چرخید. با مکث پوزخندی زد. بی اهمیت به حالت قبلیش برگشت و از 
و ر  پیچید. سریع به خودم اومدم و کیفمکافه خارج شد. صدای زنگوله در مثل موج انفجار بمب تو سرم می

  :کردم دنبالش دویدم. داد زدمبرداشتم. از جام بلند شدم و همون طور که صداش می

  !کنمسورنا، سورنا صبر کن...خواهش می_

و بهش ر  خودم !دونست قراره چی بشهبی توجه بهم به سمت آژانسی که گرفته بودیم رفت. پس از قبل می
  :فترسوندم و جلوش ایستادم. اخم غلیظی کرد و با خشم گ

  .خوام دیگه ببینمتبرو کنار...نمی_

  :و قورت دادم و گفتمر  چشم هام آماده ی باریدن بودن. آب دهنم

 یعنی من، کسی که تا چند روز پیش تمام زندگیت بود، االن حتی حاضر نیستی ببینیش؟ _

  :و تو جیب شلوارش فرو کرد و گفتر  دست راستش

  .مجبور بودم تحملت کنم !هه_

  :نارم گذشت که سریع گفتمبعد از ک

 زدی، اینا چی بودن؟ پس حرفامون، قول هات، عاشقانه هایی که ازش دم می_

  !شهاون روزها رو یادم ننداز که حالم بد می سورنا:_

  .کنی، این مزخرفات رو تمومش کنزنی؟ سورنا داری اذیتم مییعنی چی؟ چرا این حرفا رو می_

  :به شیشه کوبیدم و داد زدم پوزخندی زد و سوار ماشین شد.
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  ...سورنا تو رو خدا، با من این کارو نکن. سور_

-حرکت کنه. مات و مبهوت به ماشینی که هرلحظه ازم دورتر می بی توجه به التماس هام به راننده گفت

  :شد، نگاه کردم. زمزمه وار با خودم گفتم

 یعنی تموم شد؟ رفت؟ به همین راحتی؟ _

. نفس هام نامنظم شده بود. بغض بدی گلوم رو گرفته بود. عجیب هوای گریه کردن به کردقلبم درد می
م لرزید و هکرد. چونو با ریزش بارون نم نمک خالی می شگرفته سرم زده بود. درست مثله آسمون که دل

در بدبخت قهمن چ کردم.میون همهمه مردم که به خاطر بارون بود، با صدای بلند گریه می ؛زدم زیر گریه
ً اصالً باورم نمی !قدر ساده و احمق بودم که تونست این جوری گولم بزنههچ ..بودم. با این که ! شه، اصال

من هنوز منتظرم برگرده یا زنگ بزنه و بگه همه چی یه  ،اون حرفا رو زد و همه چی رو تموم شده دونست
شه االن زنگ شه؟ میآخ یعنی می و بکشم.ر  شوخی خیلی چرت بوده. منم کلی جیغ جیغ کنم و موهاش

دختر ! و بلند کردم و به اطرافم نگاه کردم. خوش به حال مردمر  بزنه و همین حرفا رو بهم بگه؟ سرم
کردن...از ته دل آهی زدن. بچه هایی که با ذوق آب بازی میپسرهایی که کنار هم زیر بارون قدم می

و پاک کردم. صدای ر  جیبم بیرون آوردم و صورتمکشیدم و حسرت خوردم. یه برگ دستمال کاغذی از 
م نداشته و همش یه اجبار بوده. تگفت از اولم دوسسورنا هنوزم تو گوشم بود. حرف هاش، تحقیرهاش. می

محاله این کارو  .دونم، رفته خارج هوایی شده. وگرنه سورنا عاشق منهاما چرا؟ اما با همه این ها من می
گرده و به غلط کردم میوفته...اَه، چرا این جوری شد؟ من که دو روز دیگه برمی ..آره همینه. !باهام بکنه

ش بودم...دوباره گریه از سر گرفتم. قدم زنون به ایستگاه اتوبوس هکه عاشق و دیوونکاری نکردم، جز این
روی صندلی چوبی نشستم و تو ذهن خودم غرق شدم. فکر سورنا یه لحظه هم دست از سرم  .رسیدم

دادن. خاطرات شیرینی که با حرف ها و کارهاش داشت. گذشته و خاطره هامون به شدت عذابم میرنمیب
همه به سمتش حجوم بردن. اما  ،و به کامم تلخ کرد...اتوبوس که اومدر  برام ساخته بود و امروز تمامش

ی صندلی ها پر  من بی حوصله و غمگین از جام بلند شدم. آهسته به سمتش رفتم. وقتی سوار شدم همه
کرد. با گرمای کارت رو زدم و کنار شیشه ایستادم. از سرو صورتم آب چکه می !شده بود. مهم بود؟ قطعاً نه

ولی بازم برام مهم نبود. تنها چیزی که اهمیت داشت سورنا بود.  ؛داخل اتوبوس، تازه متوجه ی سرما شدم
-روی شماره سورنا مکث کردم. باید یه کاری میو از جیبم درآوردم. از توی لیست مخاطب هام ر  گوشیم

و برم. ر  خیال همه چیز و ادامه زندگیمتونستم به همین راحتی همه چیز رو قبول کنم. بگم بیکردم. نمی
 :محل پیام رو لمس کردم و براش نوشتم

طور هتونم باور کنم. آخه چهنوز تو دریای بُهت و شوک غرقم...حرف های چند دقیقه پیشت رو نمی_
طور ممکنه بعد از این همه هممکنه چند ماه عاشقانه زندگی کردن، از عشق گفتن، یهو این جوری بشه؟ چ

وقت، وقتی که تک تک لحظاتش رو باهم سپری کردیم و کلی خاطره ساختیم، بیای بگی همه چی دروغ 
طور تونستی با هکردی؟ چگی، خیلی خیلی...چرا این کارو طور؟ اگه واقعا این جوری هست که میهبوده؟ چ
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احساسات یه دختر بازی کنی؟ لعنتی من عاشقت شدم. اگه قصد تو سرگرمی بوده، من واقعی عاشق شدم. 
 ؟ رو فهمی اینمی

  :لب پایینم رو محکم زیر دندون گرفتم تا صدای هق هقم بلند نشه. باز نوشتم

گردی، ...مطمئنم یه روزی برمیکشمبرام مهم نیست که چی شده، من دست از دوست داشتنت نمی_
  .منتظرتم عزیزم

و ر  فریمز با کمی مکث ارسالش کردم. دستی زیر چشم هام کشیدم که دوباره خیس شدن. از تو کیفم هند
همون رو پلی کردم. همراه  ؛درآوردم و به گوشی وصل کردم. یادمه سیما یه آهنگ غمگین برام فرستاده بود

  .ریختمو اشک میخواننده آروم زمزمه می کردم 

*** 

 شه ره جلو بدتر میره هرچی، مییادم نمی

 کنم و پرت میر  چند وقته که تو رفتی، حواسم

 تونم یادم بره اما من به سختی، می

 انگار پیشم نشستی، آخه تو واسم نفسی 

 و ول کنه ر  تونه، عشقشعاشق مگه می

 و با یکی دیگه، بتونه پر کنه ر  جای خالیش

 نه که بگذره، از اون همه خاطره تو مگه می

 خیلی باید بگذره، عشقت از دلم بره 

 دروغ بود همش، انگار همه بازی بود 

 ریختی اشک، دیدم واست عادی بود تو می

 قلب من شکست، انگار که یه خواب بودی 

 زود گذشت و رفت 

 دروغ بود همش، انگار همه بازی بود 

 د ریختی اشک، دیدم واست عادی بو تو می

 قلب من شکست، انگار که یه خواب بودی 
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 زود گذشت و رفت 

 بعد تو تا دم صبح، تو کوچه ها و من 

 زنم، تو نیستی تنها شدم پرسه می

 و، زدی شکوندی ر  دستی دستی این دل

 تو حتی پای قولتم نموندی 

 ش، انگار همه بازی بود هدروغ بود هم

 ریختی اشک، دیدم واست عادی بود تو می

 من شکست، انگار که یه خواب بودی  قلب

 زود گذشت و رفت 

 دروغ بود همش، انگار همه بازی بود 

 ریختی اشک، دیدم واست عادی بود تو می

 قلب من شکست، انگار که یه خواب بودی 

 زود گذشت و رفت 

*** 

 :زمزمه کردم و بیرون آوردم ور  شیشه کنارم رو باز کردم. باد سری همراه بارون به صورتم خورد. دستم

  !شهدروغ بود هم_

  !خانم شیشه رو بکش بچم یخ کرد_

بدون حرف شیشه  .و محکم در آغوش گرفته بودر  و به طرف صدا چرخوندم. زن جوونی که نوزادشر  نگاهم
و بستم و ذهنم رو خالی از ر  و روش گذاشتم. آهنگ رو روی تکرار گذاشتم. چشم هامر  رو بستم و سرم

به سورنا و خاطره هامون فکر کردم. خنده و گریه هامون، دعوا و آشتی هامون، عشق  هرچیزی کردم. فقط
هنم پر کشید به چند ذلبخندی رو لبم نشست.  ،و تنفرمون، سوپرایزهای یهویی...با یادآوری آخرین مورد

  :روز پیش

*** 

  :آروم آروم قدم برداشتم و گفتم



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  !ترسمسورنا من دارم کم کم می_

  :خندید و گفت

 ترسه؟ می ،آخه آدم وقتی عشقش کنارشه_

  .جدی گفتم !لوس_

  .منم جدی گفتم خانمم سورنا:_

و از روی چشم هام ر  ایستاد. دست هاش ،لبخندی زدم و سکوت کردم. چند قدم دیگه که راه رفتیم
 :برداشت و گفت

  !سوپرایز_

دیدم؟ یه باغ کوچیک در عین چی میروم نگاه کردم. خدای من، ه و تکون دادم و به روبر  آروم پلک هام
شد. برکه ی کرد گل و درخت دیده میزیبایی...با ذوق جلو رفتم و به اطراف نگاه کردم. تا چشم کار می

کردن. تو زاللی آب ماهی های قرمز و سنگی خوشگلی وسط باغ بود. دوتا قوی سفید هم داخلش شنا می
ا حیرت نگاهش کردم. لبخند با محبتی زد و به طرفم اومد. رقصیدن. به طرف سورنا چرخیدم و بنارنجی می

 :اشاره ای به اطراف کرد و گفت

 پسندید بانوی من؟ می_

 :و تو بغلش انداختم. در همون حال گفتمر  نتونستم تحمل کنم و با جیغ خودم

  !عالیه عشقم، تو بهترینی_

  :و دورم انداخت. گفتر  خندید و دستش

  !باید بهترین بود برای بی همتایی مثل تو_

و تنگ تر کردم و با تمام وجود از آغوش یار لذت ر  کردم. حلقه دستمشادی عجیبی رو تو خودم حس می
درست جایی که نور ماه  ؛و گرفت و به گوشه ی باغ بردر  بردم. بعد از چند دقیقه ازهم جدا شدیم. دستم

  :تیم. به سورنا نگاه کردم و با هیجان گفتمافتاده بود. یه تخت خیلی خوشگل اون جا بود. هردو روش نشس

  !شه تو همچین جایی هستمهنوز باورم نمی_

ش زد و چشمکی حوالم کرد. هو به شونر  ش بودم. دست چپشهاز همونایی که من دیوون ؛لبخند زد
  :ش تو گوشم پیچیدهش گذاشتم. صدای آروم و مردونهخندیدم و سرم روی شون

  !هر غیرممکنی رو برات ممکن کنم...این که چیزی نیست عزیزی که حاضرمقدر برام این ،ریتا_
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و جلو بردم و تو دستای بزرگش قفل کردم. فشار دست هاش باعث شد وجودم سرشار از عشق ر  دستم
  :بشه. مثل خودش زمزمه کردم

  !ت دارم سورنا، خیلیتخیلی دوس_

  :نفس عمیقی کشید و رو به آسمون گفت

  .االخره به آرزوم رسیدمخدایا شکرت، ب_

خندیدم و چیزی نگفتم. تا نزدیک های صبح باهم بودیم و از وجود و حرف های هم دیگه لذت می بردیم. 
نزدیک اذان صبح بود که دیگه خمیازه کشیدن  .زندگی داشت با سورنا روی خوشش رو بهم نشون می داد

  :رها کردم و گفتم تخت یو رور  زد. خودممن شروع شد. سورنا هم چنان حرف می

  !گه الفاتحهسورنا تو خسته نشدی ولی بدن من داره می_

  :خندید و مثل خودم روی تخت خوابید. نگاهم کرد و گفت

  !گیرمکلی انرژی می ،بینمدست خودم نیست...هر دفعه که تورو می_

 نه؟  ،فهمهساعت و زمانم نمی !شعوریچه بدن بی_

  :و بوسید. آروم زمزمه کردر  رد و روی دستممون رو باال آو هدست قفل شد

  !عشق حرف حالیش نیست_

  :خندیدم و نگاهش کردم. گفتم

 بگم فیلمه رو قورت دادی یا زوده؟  !نه بابا ،او_

  !مرض سورنا:_

  !دونی اگر یه روز ترور شخصیت نکنم، قطعاً اون روز مُردمقهر نکن خوشگله...تو که می_

  :و غرید سریع با خشم نیم خیز شد

 باز تو از این حرف ها زدی؟ _

  :مظلوم گفتم

  !خب حاال_

  :و کالفه بیرون داد و باز دراز کشید. چند لحظه ای به سکوت سپری شد که گفتمر  نفسش

  !تونم نادیده بگیرمخیال همه چی بشم، ننه جون رو نمیعزیزم اگه بی_
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  :بی توجه به حرفم گفت

 خوان؟ لتونن چی میبه نظرت اون آدمایی که دنبا_

  :نگاهش کردم. با اخم به آسمون زل زده بود. گفتم

 و پرسیدی؟ ر  برای چی یهو این_

  :و به طرفم چرخوند و گفتر  صورتش

  !م برام مهمهه هاز اون جایی که تو برام مهمی، این مسئل _

  :و ازش گرفتم و گفتمر  نگاهم

  .دنبال مدارک بابام هستن_

 ؟ مدارک بابات سورنا:_

  :اخم غلیظی رو پیشونیم نشست. گفتم

  .تونم چیزی بگم...فقط در همین حد بدونراجب بقیش نپرس که نمی_

  !یه بارکی بگو نامحرمی و تمام سورنا:_

  :روی ساعد دستم بلند شدم و دلخور گفتم

 ِ  این چه حرفیه؟  _ا

 سورنا:مگه منظورت همین نبود؟ _

  .چون به بابام قول دادمتونم بگم خاطر این نمیهنخیرم، ب_

  :نگاهش به یک باره مهربون شد و گفت

  .ارمذخوام تحت فشارت بباشه عزیزم، نمی_

  :و سریع و رو هوا بوسیدم. گفتمر  شهگون

  .مرسی عشقم_

  :و روی تخت ولو کردم. یهو از جاش بلند شد و گفتر  لبخندی زد و چیزی نگفت. با خمیازه دوباره خودم

 طوریه که بعد از این همه سال هنوز نتونستن جای اون مدارک رو پیدا کنن؟ هحداقل بگو چ_

  :لبخندی رو لب هام نشست و گفتم
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  !یه جای خوب قایمشون کردم_

 کجا؟  سورنا:_

  :مردد نگاهش کردم. پوزخندی زد و گفت

  .نگو ،اوکی_

 :تحمل ناراحتیش رو نداشتم. بنابراین سریع گفتم

 !تو آشپزخونه_

  :هاش درشت شد و با تعجب گفتچشم 

 آشپزخونه؟ _

  .آره، آشپزخونه من_

  .شم، واضح حرف بزنمتوجه نمی سورنا:_

و زیر سرم بردم و به ماه خیره شدم. در همون حال شروع به توضیح دادن کردم. بدون ر  ماه دوتا دست
  د...اطالع از لبخند پیروزمندانه ای که روی لب های مرد کنارم نشسته بو 

*** 

  ؟خانم ؟خانم_

شد. و باز کردم و به اطراف نگاه کردم. اتوبوس خالی بود. آهنگ هم چنان تو گوشم پخش میر  چشم هام
  :راننده جلوم ایساده بود. نگاهش کردم که گفت

 حالتون خوبه؟ _

  :پلک زدم و گفتم

  .بله_

 پیاده بشید؟  دخواینمی ،ایستگاه آخره_

و تو جیبم گذاشتم و قدم زنون مسیر ر  و از اتوبوس پیاده شدم. گوشیم مزمزمه کردی زیر لب  "ببخشید"
  .خونه رو در پیش گرفتم

****** 

  :خورد. سالم کردم و گفتماز دستشویی بیرون اومدم و به آشپزخونه رفتم. ننه جون داشت صبحونه می
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 ننه قرص مسکن کجاست؟ _

  :و گفت و ریز کردر  و باال آورد و نگاهم کرد. چشم هاشر  سرش

 گریه کردی؟ _

گونم گذاشت. با  یو رور  آرومی از لب هام خارج شد. از جاش بلند شد و به طرفم اومد. دستش "نه"
  :و نوازش کرد و گفتر  انگشت شصتش صورتم

  .زنه دیشب گریه کردیشناسم...این صورت داره داد میو میر  من دخترم_

  :م برداشتم و گفتمهو آروم از رو گونر  دستش

  .خوبم ننه_

  .این خوبم تو یعنی حتماً یه اتفاقی افتاده ننه جون:_

  :جوابی ندادم که ادامه داد

  !حالی روی پاهات بند نباشیاصالً مگه نرفته بودی دنبال اون پسره؟ تو که االن باید از خوش_

  :پوزخندی زدم و با بغض گفتم

  !خوام بمیرمهه آره، از خوشی زیاد می_

  :رو کشیدم و نشستم. ننه جونم رو صندلی کنارم نشست و گفتبعد صندلی 

 شد؟ خب زود بگو ببینم چی_

  :شد. زبونی روی لب هام کشیدم و به زور گفتمدرد توی گلوم هر لحظه بیشتر می

 ؟ دیه چایی برام میاری_

کار ره با دخترم چیگی...باید بفهمم اون پستونی از زیرش در بری، کامل برام میاین دفعه نمی ننه جون:_
  .جوری بهم ریختهکرده که این

  :چشم هام خیس شد و لرزون گفتم

  !ننه هنوز باورم نشده_

 شه؟ چی رو باورت نمی ننه جون:_

  :م ریخت و گفتمهپلک هام روی هم افتاد. قطره های اشک روی گون

  !زمان عاشقی من به پایان رسیده_
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  :با تعجب گفت

  !چی؟_

  :گریون گفتم

  !اما با دو کلمه همه چیز تموم شد، دو ماه طول کشید تا عاشق بشم_

  :هق هقی کردم و ادامه دادم

  "االن به حرف اون مجری تلویزیون رسیدم "تاریخ انقضای عشق، به میزان دل زدگی معتبر شد_

  :و تکون دادم و باز گریه از سر گرفتم. ننه جون آروم گفتر  میون اشک هام خندیدم. سرم

  !پس باالخره ولت کرد_

  :سریع نگاهش کردم. با عصبانیت غریدم

 باالخره؟ ننه باالخره؟ _

  :اخم کرد و گفت

  .دیدمبله باالخره...ریتا من این روز رو از همون اول تو چشم های پسره می_

  :نذاشت حرفی بزنم و با مکث ادامه داد

ه، آدم درستی نیست؟ اما تو چی گفتی؟ آواز عاشقمه خور یادته چقدر گفتم ریتا این پسره به درد تو نمی_
  !عین آشغال دورت انداخت ،عاشقمه سر دادی...حاال همون عاشقِ مجنون

  :حقیقت حرف هاش از زهر برام تلخ تر بود. ولی با این حال خشمگین گفتم

  !بسه ننه، بسه_

انم، اون موقع که جیک جیک کنه؟ طاقت شنیدنشون رو نداری؟ ریتا خحرف هام اذیتت می ننه جون:_
 ...بودیباید فکر زمستونتم می ،مستونت بود

  :اشتم ادامه بده و عصبی از جام بلند شدم. نگاهم کرد و گفتذن

 !شهشو برو ولی با رفتنت حقیقت عوض نمی بلند ،آره_

 :و محکم زیر چشم هام کشیدم و گفتمر  دستم

ذره ای برام اهمیت نداره...تا االن قوی و محکم  ، اتفاق افتادهدونید چیه؟ هرچیزی که قبالً و حاالاصالً می_
  .زندگی کردم، از این به بعدم همین خواهد بود
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  :با تمسخر گفت

  !شمارن ریتا خانمجوجه رو آخر پاییز می_

 :کالفه و عصبی نگاهم رو ازش گرفتم. خشک گفتم

  .فظحاخدا .رم رستورانمن می_

  .خوش بگذره :ننه جون_

و ر  خودم کردم که لعنت بر خودم باد...نفسم !ست راستم رو به یک باره مشت کردم. تیکه پشت تیکهد
دونستم چی بپوشم، نه چرخیدم. نه میهای بالتکلیف دور خودم می فوت کردم و به اتاقم رفتم. مثل آدم

لم رو توی کیفم دونستم چی کار بکنم. آخر سر یه دست مانتو شلوار تیره با مقنعه پوشیدم. وسایمی
گذاشتم و از تو آیینه به خودم نگاه کردم. تیرگی چشم هام عجیب به حال و روزم میومد. پوزخندی زدم و 

  :گفتم

این بود اون همه ادعا؟ ریتا ریتا گفتنت همین بود؟ دیدی راحت فریب خوردی، بدون این که حتی بهش _
  !فکر کنی

  :خندیدم و ادامه دادم

_ ً   !...دختره ی احمق، فقط لب و دهنیخاک تو سرت واقعا

پایان حرف هام مشت محکمی به آیینه زدم. همزمان با ترک خوردن شیشه، قلب منم ترک برداشت. اون 
  :سینم گذاشتم و گفتم یو رور  دستم

  !قدر از قبلی دردناک تر بودهاینم از دومین ترک، چ_

ی کرد اما اهمیتی بهش ندادم. بیشتر از درد قلبم مشتم رو پایین آوردم و صاف ایستادم. دستم خیلی درد م
  :قطعاً نبود. باز به چهره خودم تو آیینه خیره شدم و گفتم

  .ارم باز بشکنیذاز این به بعد مواظبتم، امکان نداره ب_

و ر  و محکم روی هم فشار دادم. نفسمر  گفت اینم مثل بقیه حرفاته...چشم هامیه حسی عجیب بهم می
از اتاق بیرون اومدم. از ننه جون خداحافظی کردم و راهی  ،دادم. یه خرده که آروم تر شدمکالفه بیرون 

رستوران شدم. باید به همه نشون بدم هنوز همون دختر قوی و خندون قبلم. لبخندی رو لب هام نشوندم 
  .و محکم تر برداشتمر  و قدم هام

****** 

 «نریمان»
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  :و بهم کوبید و به حالت نظامی گفتر  روم گذاشتم. پاهاشه یز روبازش تشکر کردم و فنجون چایی روی م

 با من امر دیگه ای ندارید قربان؟ _

  :و جا به جا کرد و گفتر  پرونده زیر دستش

  .تونی بریمی ،نه_

  :و به مرد پشت میز دوختم و گفتمر  باز احترام گذاشت و از اتاق بیرون رفت. نگاهم

 گفتید؟ خب داشتید می_

  :و توهم قفل کرد. نگاهم کرد و گفتر  از کارش کشید و انگشت هاش دست

  !این آقا هیچ سوء سابقه ای نداره ،طبق تحقیقاتی که من کردم_

  :خندیدم و گفتم

  !محاله_

 شما با ایشون چه خصومتی داری؟ _

  :و پایین انداختم. خشک گفتمر  و چرخوندم و نگاهش کردم. پلک زدم و سرمر  سرم

  !خوردم منو زدنبه دستور این آقا چندنفر ریختن سرم و تا مییه بار _

 از کجا مطمئنید؟ _

  .یکی از اون آدم ها گفت_

تونیم کاری علیه اون آقا بکنیم. نیاز به مدارک و شواهد قانونی هست که ظاهراً نمی ،ببینید با همه این ها_
  .شما هیچ کدوم رو ندارید

  :با خشم گفتم

 کنه؟ شینم و نگاه کنم چه جوری زندگی یه آدم رو تباه میجوری بپس همین_

  !ه اختیاراتم نیستز انجام بدم، تو حو  دخوایکاری که شما از من می_

  :و روی دسته مبل گذاشتم و گفتمر  هوفی کشیدم و با کالفگی عمیق پلک زدم. دستم

  .کنم کمکم کنیدازتون خواهش میشه. شایدم دو نفر...یک نفر این وسط نابود می ،اگه جلوش رو نگیرید_

 از من چه کاری برمیاد وقتی هیچی از اون آقا تو دستم ندارم؟  طاهری،آقای _
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  :نالیدم

  !دونید کمک کنید...فکر کنید پای دخترتون وسطه، به هر طریقی که میدتنها امیدم شمایی_

  :اخم کرد و از جاش بلند شد. چند قدم راه رفت و گفت

  .دمولی قول نمی ،دما خداست جوون...باشه من هرکاری که در توانم باشه براتون انجام میتنها امید م_

  :حال گفتمخوش

  .دونم چه جوری ازتون تشکر کنمواقعاً ممنونم، نمی_

  :به طرفم چرخید. لبخندی زد و گفت

زنید؟ به آب و آتیش میو ر  قدر خودتونبرای چی این دکنم، این جزو وظایف منه...راستی نگفتیکاری نمی_
 یعنی دلیل اصلیتون چیه؟ 

  :و تکون داد و گفتر  چیزی نگفتم و مسیر نگاهم رو عوض کردم. سرش

  .و بدیدر  مجبور نیستید جوابم_

  :با کمی مکث گفتم

  .تون من برم...ببخشید مزاحمتون شدمهخب با اجاز _

 !گهبانی دم در بدید که باهم در ارتباط باشیمو به نر  تونهفقط شمار  .خدا به همراهتون ،کنمخواهش می_

  .خداحافظ ،اوکی_

  .به سالمت_

  :به سمتش رفتم و باهم دست دادیم. از اتاق بیرون اومدم و نفس عمیقی کشیدم. با خودم گفتم

  .اینم از این_

  .دستگیره درو رها کردم و به طرف خروجی راهرو قدم برداشتم

****** 

 «ریتا»
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دیدیم. نه اون حرف د که از رستوران اومده بودم. کنار ننه جون نشسته بودم و باهم فیلم مییک ساعتی بو 
از  ؛و جلو بردم و فنجون چایی رو برداشتم. یهو صدایی شنیدمر  نه من. خیره به تلویزیون دستم ،زدمی

  :ترس فنجون رو رها کردم. جیغم به هوا رفت. ننه جون با نگرانی گفت

 شد؟ چی_

 :منالید

  !پام سوخت_

 حواست کجاست؟  ننه جون:_

  ...یه صدایی شنـ_

  :خیال گفتاین دفعه صدای بلندتری اومد. با ترس به ننه جون نگاه کردم که بی

_ ً   .گربه ای چیزیه حتما

بی توجه به سوزش پام از جام بلند شدم و بیرون رفتم. دمپایی های عروسکیم رو پا کردم و آروم آروم جلو 
  :ننه جونم چراغ های حیاط رو روشن کرد. داد زد .ا چشم های ریزشده به اطراف نگاه می کردمرفتم. ب

  !بیا تو دختر کارآگاه بازی در نیار_

  .برگشتم که یهو یه طناب دور گردنم افتاد و شخصی اونو با فشار کشید. نفسم تو سینه حبس شد

اما هر لحظه  ،و از دور گردنم باز کنمر  دم تا اونکر و باال آوردم و به طناب رسوندم. سعی میر  دست هام
  :شد. به ِخرِخر افتاده بودم. ننه جون با دیدن وضعیتم جیغی کشید و گفتفشار بیشتر می

  !کنمکنی؟ االن حالیت میو خفه میر  آی طناب کش، دختر من_

تونستم نفس بکشم. رفت. نمیو باال آورد و دوان دوان به طرفمون اومد. چشم هام سیاهی میر  عصاش
و آزاد کردم. به سرفه ر  با یه حرکت خودم برای یه لحظه طناب شل شد. منم از فرصت استفاده کردم و

حمله بود.  ،هنم رسیدذافتادم. برگشتم که یه مرد سیاه پوش رو باالی سر خودم دیدم. تنها چیزی که به 
  :نش نشستم. یهو ننه داد کشیدبلند شدم و با سر رفتم تو شکمش. افتاد زمین و منم روی بد

  !ریتا دمپایی...با دمپایی بزن تو سرش_

و از پام درآوردم و خواستم بزنم که خرگوش روش بهم دهن کجی کرد. اخمی کردم و ر  شهسریع یه لنگ
  :گفتم

  !مچکر .ننه راه حلت بسیار عاقالنه بود_
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و ر  صورتم. فریاد بلندی از درد کشیدم. دستممرده از غفلتم استفاده کرد و یه کف گرگی جانانه اومد تو 
  :دماغم گذاشتم و گفتم یرو

 و از کجا بیارم؟ ر  حاال پول عملش !بی مروت_

یواشکی گیره سوزنی تو  .و باال آورد. سریع چرخیدم و جا خالی دادمر  و انداخت رو زمین و مشتشر  من
 مهه باز جلو اومد که به طرفش پریدم و گیر مرد .و بیرون آوردم. بینیم مثل آبشار ازش خون میومدر  موهام

و محکم ر  و توی بازوش فرو کردم. فقط یه آخ کوتاه از دهنش خارج شد. فرز بلند شدم و تکه سنگ کنارمر 
  :به سرش کوبیدم. درجا پس افتاد. پوزخندی زدم و گفتم

  !و دست کم گرفته بودی چاقالر  حریفت_

نگاه کردم. با دیدنش دهنم سه متر باز موند. بین دوتا مرد ایستاده  یهو یاد ننه جون افتادم و به پشت سرم
  :و تو هوا می چرخوند. متعجب گفتمر  بود و عصاش

 !انگار ننه کماندو تر از منه_

و به اون طرف چرخوندم. یاسین و مادرش سراسیمه به طرفمون می اومدن. همون ر  صدای در اومد. نگاهم
مخفیه توی حیاط بیرون اومد. کیسه سیاه رنگ توی دستش باعث شد  لحظه مرد دیگه ای از زیر زمین

 :مغزم اِرور بده. داد زدم

  !و بگیرهر  یکی جلوی اون! وای مدارک_

یاسین به خودش اومد و به دنبال اون مرد رفت. منم پشت سرشون شروع به دویدن کردم. تاریکی شب 
م. یهو صدای تیر اومد. به همراه پاهام، قلبمم شنیداشت خوب ببینم. فقط صدای درگیریشون رو میذنمی

ایستاد. چند ثانیه طول کشید تا از شوک دربیام. آروم آروم به طرفشون رفتم. هردوشون روی زمین افتاده 
بودن. به مرده نگاه کردم. رو شکم خوابیده بود و ازش خون می رفت. یاسین جلو تر از اون بود. به سمتش 

  :خونِ و به زور داره نفس میکشه. بدو کنارش نشستم و با داد گفتمرفتم که دیدم بدنش غرق 

  !یاسین_

  :و به طرفم گرفت. به زور گفتر  نگاهم کرد و کیسه توی دستش

 !خشید یکم خو..نیه...خواستید...بببفرمایید..ریـ..تا خانم، اینم چیزی که می_

  :اشک هام رو صورتم ریخت و کیسه رو ازش گرفتم. گریون نالیدم

  !خیلی...خیلی مردی_

  :و بست. جیغ کشیدمر  لبخند با محبتی زد. یهو دستش افتاد و چشم هاش



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  !یاسین !نه_

 :فایده ای نداشت، اون دیگه مُرده بود. همون موقع صدای آژیر پلیس بلند شد. با گریه گفتم

  !تموم شد، همه چی تموم شد...دیر اومدید_

طولی نکشید که کل خونه پر از نیروهای پلیس شد. یه درجه دار هق هقی کردم و اشک هام شدت گرفت. 
  :به طرفم اومد و گفت

 خانم شما حالتون خوبه؟ _

 :حرفی نزدم و فقط نگاهش کردم. بی سیمش رو باال آورد و گفت

  .سریع دوتا آمبوالنس خبر کنید_

و ر  ت هام یادم اومد. پلک هامو برگردوندم و به چشم های بسته یاسین نگاه کردم. تمام آزار و اذیر  سرم
 شد؟ کردم جلوی گریه کردنم رو بگیرم، اما مگه میروی هم فشار دادم. سعی می

****** 

 «چند روز بعد»

   

 !اوه نه، بازم مهمونی تیرداد:_

 این جزو رزرو کاری ماست درسته؟  نریمان:_

  .بله حق با شماست تیرداد:_

 :و بهم کوبید و گفتر  دست هاش

دونید که امشب باید دو برابر کار کنید. و قطعاً مثل همیشه عالی از یف همگی مشخصه و میخب وظا_
 ...پسش برمیاید. نکته ای که وجود داره اینه

دادم و  و جلوی دهنم مشت کردم و سرفه ای کردم. توجه همه بهم جلب شد. آب دهنم رو قورتر  دستم
 :گفتم

 ریان اخراجی اون خانم که هستید؟ ببخشید ولی ما یه آشپز کم داریم...در ج_

  :اخم غلیظی رو پیشونیش نشست و بی توجه به من گفت

  !خب ظاهراً باید تغییر کوچیکی تو روند کاریمون بدم_
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  :و به سمتم گرفت. گفتر  شهیهو به من نگاه کرد و انگشت اشار 

  .هئتهیه خورشت و کمک به بقیه آشپزها وظیفه تو _

  :م کوبید و ادامه داده و بهر  باز دست هاش ،متا خواستم اعتراضی بکن

  !سر کارهاتون، یاال دخب زود بری_

و با آب و ر  دست هام! و روی هم فشار دادم. پسره ی بی شخصیت خرمالور  و بستم و لب هامر  دهنم
خوند. با شنیدن اسم صابون شستم و مشغول کار شدم. نریمان یکی یکی سفارشات رو بلند برامون می

و براش ر  لبخند زدم. "خورشت لوبیا" مامان عاشق این خورشت بود. بابا چقدر با وسواس اون خورشت
کرد. چهره و خنده هاشون تو ذهنم تجسم شد. لبخندم عمیق تر شد و با شوق به طرف انبار مواد درست می

جوش غذایی رفتم...رستوران به شلوغ ترین ساعت کاریش رسیده بود. همه سخت در تالش و جنب و 
بودن. آخرین بشقاب تو ظرف شویی رو آب کشیدم و به طرف قابلمه غذام رفتم. صدای داد سرپیش 

  :خدمت از اول آشپزخونه بلند شد

 شد؟ این خورشت چیپس _

  :ول زیر گاز رو خاموش کردم و گفتمه

  .االن میارم_

ین و شکست. جیغ کوتاهی کشید برگشتم تا بشقاب ها رو بیارم که به حنا برخوردم. کاسه دستش افتاد زم
  :و گفت

  !وای آشم_

  :نریمان غرید ،و باز کردمر  تا دهنم

 حواست کجاست خانم تهرانی؟ _

  :و به طرفش چرخوندم و نگاهش کردم. با عصبانیت به طرفمون اومد. رو به حنا گفتر  سرم

 باز آش نداری سریع بریزی تو کاسه بدم ببرن؟ _

  :نالیدحنا 

  .کشهین بود، باز باید درست کنم که اونم طول میش همهنه هم_

  :و نباختم. اخم کردم و گفتمر  اما خودم ،هوفی کشید و خشمگین نگاهم کرد. کمی جا خوردم

  .نه حنا ،افته...نه من مقصرمکنید؟ اتفاقه، میجوری به من نگاه میچرا این_
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  :دست به سینه شد و گفت

  !دیدمشاوره فلفسه هم می ،آشپزیدونستم عالوه بر نمی !چه جالب_

  :مکثی کرد و ادامه داد

  .به جای زبون درازی به کارتون برسید خانم...حنا توهم سریع یه قابلمه دیگه آش درست کن_

  :و از روی خشم مشت کردم و با خودم غریدمر  و گفت و به جایگاهش برگشت. دستمر  این

  !عوضی_

  :نیره جون جلو اومد و گفت

  .خور عزیزمحرص ن_

و بیرون ر  کالفه نفسم .لبخند کوچیکی بهش زدم و به طرف گاز چرخیدم. مالقه توی ظرف رو چرخوندم
صورتم کشیدم. آروم باش ریتا، یادت نره با خودت چه عهدی کردی...به عقب  یو رور   دادم و دستم

. تزئین کوچیکی هم کردم داخلشون رو از خورشت پرکردم .برگشتم و از سبد ظرف ها دوتا بشقاب برداشتم
بدون نگاه کردن بهش بشقاب ها رو روی میز گذاشتم. همون لحظه یکی از خدمه ها  .و پیش نریمان بردم

  :وارد آشپزخونه شد و با شوق گفت

  !ریتا خانم، ریتا خانم_

  :نگاهش کردم و متعجب گفتم

 بله؟ _

جا تا حضوری ازتون مده...گفت برید اونمون از خورشتتون خیلی خوشش او همهمون ویژ  !گمتبریک می_
  !تشکر کنه

و درآوردم و با اون خدمه از آشپزخونه بیرون ر  نریمان پوزخندی زد و چیزی نگفت. حرصی پیش بندم
اومدم. دستی به لباس هام کشیدم و لبخند زنون به طرف میزشون رفتم. درحال غذا خوردن و گفت و گو 

  :ای رسا گفتمبودن. سرفه مصلحتی کردم و با صد

  .سالم، من ریتا تهرانی هستم...مسئول خورشت های رستوران_

  :مرد میانسالی با تیپ رسمی بهم نگاه کرد و سر تا پام رو برانداز کرد. متعجب گفت

 آشپز این غذا شما هستید؟ _

  .بله خودمم_
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  !دشما که به نظر خیلی جوان و تازه کار میای_

  :لبخندی زدم و گفتم

  !ت یک آشپز به سن و تجربش نیست...به کیفیت کارشهقابلی_

  :ابرویی باال انداخت و گفت

 احیاناً چند سالتونه؟ ! غیرقابل باوره دختری مثل شما همچین دست پختی داشته باشه_

  .هجده سال_

  :تعجبش بیشتر شد. با این حال دستی زد و لبخند زنون گفت

 آشپزی رو یاد گرفتید؟ تونم بپرسم از کجا براوو، براوو...می_

  .پدرم_

 جا هستند؟ ایشونم این_

  .فوت کردن ،خیر_

  :چهره غمگینی به خودش گرفت و گفت

  !سفمأمت ،اوه_

  :بی حوصله گفتم

  .ببخشید ولی من کار زیادی تو آشپزخونه دارم، باید برم_

  .تونید تشریف ببرید...بابت غذاهم ممنونمشم، میبله بله مزاحمتون نمی_

  .نوش جانتون ،کنمخواهش می_

بندم رو برداشتم و بی توجه به نگاه های بقیه لبخند کوچیکی زدم و سریع به آشپزخونه برگشتم. پیش
  .سرجام برگشتم

****** 

بعد از چند ساعت طاقت فرسا باالخره تمام مشتری ها رفته بودن. طبق معمول منم مشغول تمیز کردن 
کردن. یهو سورنا با و میشستن، یا وسایل رو جا به جا میر  دست هاشون آشپزخونه بودم. بقیه هم یا

  :عصبانیت وارد آشپزخونه شد و فریاد کشید

 مسئول خورشت های امشب کی بود؟ _
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که نزنم ش همه غم های عالم رو تو دلم سرازیر کرد. برای اینههمه از ترس ساکت شده بودن. دیدن دوبار 
  :چشم هام کشیدم و چند بار نفس عمیق کشیدم. باز صدای فریادش اومدو به ر  زیر گریه، دست خیسم

  !با شماها بودم_

و با پیش بندم خشک کردم. چهره جدی به خودم گرفتم و جلو رفتم. با جرئت ر  شیر آب رو بستم و دستم
  :گفتم

 طور مگه؟ همن بودم، چ_

دیم رو حفظ کنم. جلو اومد و شمرده و مشت کردم تا خونسر ر  نگاهش مثل نگاه خرس خشمگین بود. دستم
  :شمرده گفت

 ؟ یکی به تو گفته بود که تو خورشت لوبیا، لوبیا چیتی بریز_

  :متعجب گفتم

  !خب توی دستورالعملش هست_

  .دستورالعمل چه صیغیه ایه؟ تو باید طبق سلیقه من غذا درست کنی سورنا:_

  :خندیدم و گفتم

  !ستهحرفتون احمقان_

گیره.منم دوست ندارم تو جا رستوران منه، پس هرچیزی که باب میل من باشه صورت میینا سورنا:_
  .خورشت لوبیا، لوبیا چیتی بریزی

  :اخم غلیظی رو صورتم نشست و گفتم

نم جناب رحمانی...یک آشپز بر اساس اصول تغذیه کمنم با دستور و سلیقه شخصی شما غذا درست نمی_
  !کنهو تجربیاتش کار می

  :بیشتر بهم نزدیک شد و گفت

  .شه، باید حتما اخراجت کنمانگار تو زبون آدمیزاد حالیت نمی ،نه_

  :پوزخند صداداری زدم و آروم زمزمه کردم

  !هه_

  :بلندتر گفتم
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ر نیستم تو همچین جایی، که رئیسش یه مرد ضهرکاری که مایلید انجام بدید آقای رحمانی...منم دیگه حا_
  .ودخواهه بمونمبی منطق و خ

 ،خواست تف کنم تو صورتشو درآوردم و محکم روی میز کوبیدم. به سورنا نگاه کردم. دلم میر  پیش بندم
ولی فقط به یک نگاه خشمگین بسنده کردم. دیگه موندن رو جایز ندونستم و با سرعت از آشپزخونه بیرون 

ه محضی که اونا رو ازش گرفتم صبر نکردم و از و بیاره. بر  اومدم. دم در به یکی از خدمه ها گفتم وسایلم
 .رستوران خارج شدم

****** 

 «نریمان»

   

 خانم تهرانی رو ندیدید؟ _

  :بهم نگاه کرد و گفت

  .همین االن وسایلشون رو گرفتن و رفتن_

  .ممنون ،باشه_

ط کوچه دیدمش. قدم درو باز کردم و بدو از رستوران بیرون اومدم. به این طرف و اون طرف نگاه کردم. وس
خیال رفت. یهو یه مزدای مشکی کنارش ایستاد و چند نفر ازش پیاده شدن. ریتا بیزنون داشت راه می

تونه این می ؛خواستم جلو برم اما پشیمون شدم. شاید آدم های سورنا باشن .زدداشت باهاشون حرف می
و ر  و به زور سوار ماشین کردن. سوئیچمر  اونفرصت خوبی برای تالفی و پیروزی باشه. به طرف ریتا رفتن و 

درآوردم و سریع سوار ماشینم شدم. با احتیاط دنبالشون راه افتادم. سرعت نسبتاً باالیی داشتن. بعد از نیم 
کمی عقب تر از اون ها ایستادم و ماشین رو خاموش کردم. از ماشین . ساعت جلوی یه برج متوقف شدن

انگار بیهوشش کرده بودن. وقتی مطمئن شدم وارد ساختمون  ؛شون بودریتا رو دوش یکی. پیاده شدن
  :و دادر  و گرفتم. طولی نکشید تا جوابمر  شهو درآوردم و شمار ر  شدن، گوشیم

  .بفرمایید ؟الو_

  :روم کردم و گفتمه نگاهی به برج چند طبقه روب

  !پیداشون کردم جناب سروان، باالخره خودشون رو نشون دادن_

 برای من توضیح بدید چه اتفاقی افتاده؟ دقیق _

  .ریتا رو دزدین و بردن تو یه برج بزرگ...منم دنبالشون رفتم و حاال رو به روی همون ساختمونم_
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  .کنمسریع آدرس بدید، االن نیروها رو اعزام می_

 ...یادداشت کنید ،بله بله_

منتظر یه باخت  ؛ه به آخر بازی رسیدیملبخند زنون تماس رو خاتمه دادم و گوشی رو خاموش کردم. دیگ
 .پوزخندی زدم و باز به ساختمون نگاه کردم !جانانه باش. این دفعه نوبت پیروزی منه

****** 

  «ریتا»

   

و باز کردم و گیج به اطراف نگاه کردم. روی یک تخت مجلل توی اتاق بزرگی خوابیده بودم. ر  چشم هام
کردم؟ حسابی به مغزم فشار کار میجا چییم خیز شدم. من ایندستی به چشم هام کشیدم و توی جام ن

و تو یه پنت ر  آوردم تا یادم اومد. سریع از روی تخت بلند شدم و به بیرون رفتم. در کمال تعجب خودم
صداها  ،رفتمآروم جلو رفتم. صدای صحبت و خنده های چندتا مرد میومد. هرچی جلوتر می هاوس دیدم.
رزون از پشت ستون بیرون اومدم که سه مرد رو با پوشش نامناسب در حال بازی کردن شد. لواضح تر می

و قلیون پر بود. همون لحظه نگاه یکیشون بهم افتاد.  کنارشون از شیشه های نوشیدنی دیدم. روی میز
تم ناخودآگاه جیغی کشیدم و پناه گرفتم. باهم زدن زیر خنده. حس کردم صدای آشنایی رو شنیدم. جلو رف

و با چهره ی سورنا مواجه شدم. نور امیدی تو دلم روشن شد. همه چیز رو از یاد بردم و با شوق به سمتش 
  :لبخندی زد و گفت .رفتم. سرشو به طرفم چرخوند و نگاهم کرد

  !برای یک مهمونی عالی، انگار بیش از حد آماده ای_

و گرفتم و ر  به سمت بدنم کشوند. رد نگاهشو ر  شهسرجام ایستادم و متعجب بهش نگاه کردم. نگاه خیر 
سرم  یو رور  با دیدن وضعیتم هین بلندی کشیدم. با تاپ و شلوارک جلوشون ایستاده بودم. دستم

  :کار بکنم. رو به سورنا گفتمدونستم چیگذاشتم. هیچ پوششی نداشت. از خجالت و شرم نمی

 مانتو شلوارم کجاست؟ _

  :کرد. گفت خندید و به اون مرد ها نگاه

  !و درآوردمر  دونه خودم لباس هاشخواد...نمیبچه ها، بره کوچولو از سردسته گرگ ها کمک می_

  :به طرف خودم برگشت و با لحن بدی ادامه داد

  !خیلی دلنشینی_

 کبدنم از حرفش لرزید و با تته پته گفتم



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

 جام؟ این حرف ها یعنی چی؟ اصالً من برای چی این_

  :زدن کرد و گفت شروع به قدم

-رو بگم، شرح حال یه بازی رو برات بگم...بعد باهم پایانش رو بازی می تاالتؤکه جواب سار قبل از اینذب_

 کنیم، اوکی؟ 

و ازم گرفت. نفس عمیقی ر  م کشیدم و چیزی نگفتم. نیشخندی زد و نگاهشهمعذب دستی به بازوی برهن
  :کشید و گفت

  "کنن "موفقیت به قیمت نابودیره که بازیکنانش طبق اون رفتار میاین بازی یه قاعده اصلی دا_

  :یه چرخ به دور خودش زد و ادامه داد

کنیم...سکانس اول، صحنه سازی و نقش بازی کردن برای آشنایی طعمه...سکانس دوم، خب شروع می_
انداختن طعمه و  نزدیک شدن به طعمه...سکانس سوم، آماده سازی مقدمات نقشه...سکانس چهارم، گیر

اجرای اولین گام بازی...سکانس پنجم، تغییر شخصیت و تحریک احساسات طعمه...سکانس ششم، 
رسیدن به آخرین گام و نزدیک شدن به هدف...سکانس هفتم، تضعیف و شکستن طعمه...سکانس هشتم، 

شدن برای مرحله دیدن ثمره تالش ها و برداشتن پاداش...سکانس نهم، پاک سازی محیط بازی و آماده 
 !آخر

  :ساکت شد و رو به روم ایستاد. نگاهی به سر تا پام انداخت. پوزخندی زد و به دورم چرخید. گفت

 هوم؟  ؟به نظرت سکانس آخر رو باید چه جوری بازی کنیم_

 :گیج گفتم

 !زنیفهمم داری از چی حرف میمنظورت از این حرف ها چی بود؟ من نمی_

یهو اخم کرد و نزدیکم  ،کردمشروع به دست زدن کرد. با تعجب به کارهاش نگاه می ه بلندی سر داد وهقهق
  :شد. ترسیدم و قدمی به عقب برداشتم. تند گفت

که چیزی رو ذره ای حس بدون این ؛زدییعنی تمام مدت داشتی تو بازی من و عموم دست و پا می_
، دیدن دوباره اون مرد و پیشنهاد کارش، اومدنت کنی...درگیری اون پیرمرد با جوون ها، آشنا شدنت با من

به رستوران، تعقیب و دزدی چندساله از خونتون، پیشنهاد دوستی و ابراز عالقه هام، سفر خارج از کشور و 
تون برای برداشتن مدارک پدرت، دعوای تو رستوران و در آخر  هحرف هام توی کافه، حمله اخیر به خون

دلیلشم فقط اطالعات مفید و  ؛ها نقشه های از قبل طراحی شده من و عموم بود همه این !جابودنت در این
 مهم پدرت بود...حاال فهمیدی منظورم چیه دختر جون؟ 
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کردم. مدام حرف های اطرافیانم راجب سورنا تو ذهنم می چرخید. بدون هیچ عکس العملی فقط نگاهش می
  :شوکه زیرلب زمزمه کردم .تمو روی سرم گذاشر  کم کم به خودم اومدم و دست هام

دروغه، داری فیلم بازی  !وای نه...امکان نداره کار کردم؟کار کردم؟ با خودم و زندگیم چیخدایا من چی_
  ...ور  خوای باز منکنی. آره میمی

 :بین حرفم پرید و دست به سینه گفت

 نه؟  ،تونی اوج سادگی و حماقتت رو باور کنینمی_

اون چشم های سرد و خبیث، موقعیتی که داخلش قرار داشتم، اتفاقات افتاده و  ؛با حرفش ماتم زد
فهموند که حقیقت تلخ تر و دردآورتر از همیشه است. ش با حرف های سورنا، همه این ها بهم میهمقایس

کشیدم. گیج و با چشم های خیس به م داشتم. به سختی نفس میهاحساس سنگینی چیزی رو روی سین
و به شدت ر  گریه؟ جیغ و داد؟ دعوا با سورنا؟ سرم !کار بکنمدونستم باید چیحتی نمی .گاه کردماطرافم ن

 ،شد. انجام این کارهادو طرف تکون دادم. احساسات تباه شده من، با هیچ کدوم از این ها مثل قبل نمی
مردی که تمام  ؛ومهر ه کنه. تمام سختی هایی که کشیدم باعث و بانیش مرد روبهیچ چیزی رو درست نمی

 دلش ،باهاش بد حرف زدم ،دیدم. به خاطرش تو روی عزیزترین کسم ایستادمخوبی های دنیا رو توش می
قدر خودش رو به آب و آتیش زد تا من متوجه هو شکستم. دوست هام رو ناراحت کردم. وای نریمان، چر 

رنجوندمش. بدتر از هر چیزی اینه که  کار کردم؟ به هر نحوی که تونستم از خودمحماقتم بشم. و من چی
یه ظالم عوضی بود...کم کم به حالت عادی برگشتم. شعله های خشم رو تو وجودم  ،باعث همه این رفتارها

 :تمام نفرتی که نسبت بهش پیدا کرده بودم رو تو چشم هام ریختم و گفتم .کردمحس می

 !آره باید بابت تموم کثافت کاریات بهت آفرین گفت_

  :سی نداشتم اما بدنم می لرزید. قدمی به جلو برداشتم و ادامه دادمتر 

  .ولی بقیه بازیکن هام قابلیت های خودشون رو داشتن ؛درسته تو این بازی تو بهترین بازیکن بودی_

 :نیشخندی زد و گفتم

ام تالش گفتی هدف بازی به دست آوردن اطالعات پدرم، طی چندسال سرآشپزیش بوده...باید بگم که تم_
شن. چون درکنار آدم های کثیفی مثل تو، آدم های شریف و خوبی هم مثل یاسین پیدا می ؛هات پوچ بوده

 زیردست هات بهت نگفتن مدارک دست منه؟ 

 :پوزخند صداداری زد و گفت

 پس فکر کردی دلیل این مهمونی چیه؟ فقط قبلش باید یه مراسم کوچیک داشته باشیم، مگه نه دوستان؟ _
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مردی که قبالً دیده بودم، از جاهاشون بلند شدن و لبخند به لب به طرفم اومدن. اخم کردم و به عقب  سه
  :رفتم. لرزون گفتم

 ؟ دبکنی دخوایکار میچی_

  :. آب دهنم رو قورت دادم و باز گفتمنجوابی بهم ندادن و هم چنان جلو اومد

  !زنم لهتون می کنمرم، میفکرهای شوم رو از ذهنتون بیرون کنید...من رزمی کا_

  :باهم زدن زیر خنده. یکیشون گفت

از پس چهارتا مرد هیکلی برنمیاد. حاالم مثل دختر خوب  ؛قدرم حریف باشههیه بره کوچولوی ناز هرچ_
  ...بیا

اشتم به هدفشون برسن. سورنا عصبی ذفقط نباید می ؛از ترس پام پیچ خورد و افتادم. درد بدنم مهم نبود
  :رشون زد و گفتکنا

  !کنید؟ زود کارشو تموم کنیدفیلم جنایی بازی می_

و گرفت. جیغ بلندی کشیدم و شروع به تقال کردم. اون سه تا مرد هم جلو ر  خودش جلو اومد و مچ پام
  ....اومدن و

****** 

  «نریمان»

   

  :از ماشین پیاده شدم و داد زدم

 جناب سروان؟ _

  :لبخندی رو لبام نشوندم و جلوش وایسادم. خشک گفتایستاد و به طرفم برگشت. 

 کدوم ساختمونه؟ _

  :با دست نشون دادم و گفتم

  .همینه_

  :سری تکون داد و رو به نیروهاش گفت

  .با احتیاط برید داخل_
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  :یه سرباز جلوم رو گرفت و گفت ،خودشم پشت سرشون راه افتاد. تا خواستم دنبالشون برم

  .ید، باید صبرکنید تا عملیات تموم بشهتونید برشما نمی_

کالفه نگاهم رو ازش گرفتم و کنار ماشینم ایستادم. دل تو دلم نبود. نگران ریتا بودم. امیدوارم همه چی 
و تو جیب شلوارم فرو کردم و به بدنه ماشین تکیه دادم. مضطرب ر  خوام پیش بره. دستمجوری که میاون

گذشت. یهو صدای شلیک اومد. قلبم برای زدم. هر ثانیه برام صدسال میبا نوک کفشم به زمین ضربه می
یه لحظه ایستاد. نگاهی به سرباز کنارم انداختم. حواسش به من نبود. از فرصت استفاده کردم و به طرف 

دونستم کدوم طبقه هستن، فقط ساختمون دویدم. فریادش بلند شد. توجهی نکردم و وارد برج شدم. نمی
سربازها تا منو دیدن با اخم جلوم  بود که پلیس ها رو دیدم. طبقه هفتم .از پله ها باال می رفتمبا سرعت 
  .رو گرفتن

کردم از بینشون داخل رو ببینم. باالخره تونستم سروان رو و رو اسلحه هاشون گذاشتم و سعی میر  دستم
  :ببینم داد زدم

 جناب سروان، جناب سروان؟ _

و سرتاسر ر  حال وارد پنت هاوس شدم. نگاهمربازها اشاره کرد تا ولم کنن. خوشبه طرفم چرخید و به س
-بند میتبه دیوار چسبونده بودنش و بهش دس ؛اون جا چرخوندم تا ریتا رو ببینم. یه دفعه سورنا رو دیدم

  :زدن. شادی عجیبی تو وجودم حس کردم. لبخند زنون به طرفش رفتم. پوزخندی زدم و گفتم

دم برات آب هندونه بیارم دم آخی غصه نخور، قول می! که مثل سوسمار تو چنگ قانون افتادیبینم می_
  .سلولت بهت بدم

  :از دیوار جداش کردن تا ببرنش. با اخم وحشتناکی بهم نگاه کرد و گفت

  !ریزمو بهت میر  کشتمت. اشتباه کردم، ولی مطمئن باش زهرمباید همون موقعی که عموم گفت می_

  :خنده گفتمبا 

مونی، بعد بیا بست...جناب رحمانی تو ببین اول زنده میجارو به دمش می ،رفتموش تو سوراخ نمی_
  .واسه من کُری بخون

  :پلیس پشت سرش غرید ،تا خواست حرفی بزنه

  .راه بیفت_

  :فقط تونست با چشم غره بهم نگاه کنه. داد زدم

  !یامحتماً برای مراسم نزول به قعر جهنمت م_
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با زور به بیرون بردنش. با لب خندون به طرف چپم نگاه کردم که ریتا رو دیدم. کنار دیوار روی زمین 
نشسته بود و به سرامیک ها خیره شده بود. لباس مناسبی هم تنش نبود. رنگ به رخسار نداشت. نگران 

مشت شد و آروم صداش یه طرف صورتش رد سیلی مونده بود. دست هام  .روش نشستمه جلو رفتم و روب
  :زدم

 ریتا؟ _

  :حتی نگاهمم نکرد. یکی از پلیس های خانم اومد کنارمون و گفت

  .و بپوش عزیزمر  این_

گرفت. هم چنان به زمین خیره بود. نکنه بالیی سرش آوردن؟ یعنی دیر  ریتا و به سمتر  چادر توی دستش
  :رسیدم؟ با نگرانیِ همراه با عصبانیت گفتم

  .و نگاه کنر  ریتا من_

  :ریتای من سالمه. خانم کنارم با اخم رو بهم گفت ؛انگار توی عالم دیگه ای بود. نه امکان نداره

کشید؟ جناب بینید ایشون پوشش مناسب ندارن. خجالت نمیجا هستید آقا؟ مگه نمیبرای چی این_
 سروان؟ 

  :و تکون دادم و گفتمر  سرم

 نید؟ کچرا شلوغش می ،رمباشه باشه می_

از جام بلند شدم که بالفاصله چادر رو روی بدنش کشید. بعدم کمکش کرد تا بلند بشه. ایستادم و 
  :نگاهش کردم. حالش اصال خوب نبود. جلوشون رو گرفتم و رو به ریتا گفتم

  !شمتورو خدا یه حرفی بزن ریتا...دارم از نگرانی دیوونه می_

  !لطفاً برید کنار آقا_

  .م...فقط چند دقیقه باهاش حرف بزنمکنخواهش می_

  !شه، باید ببریمش اداره تا ازش بازجویی کنننمی_

  :با تعجب گفتم

 کار کرده؟ چرا؟ مگه چی_

  .تونن به ما کمک کنندونن و میکاری نکردن اما باید بازجویی بشن. مطمئناً چیزهای زیادی می_
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و دید، ر  ت حداقل نگاهم کنه. اون خانم که سکوتمخواسش چرخید. دلم میهنگاهم روی صورت رنگ پرید
-اگه همون موقع نمی !و روی هم فشار دادم. لعنت به من، لعنتر  ریتا رو همراه خودش برد. چشم هام

حسابی عصبی بودم. تحمل این  !شد. لعنت بهت نریماناین جوری نمی ،اشتم ریتا رو با خودشون ببرنذ
جوری مشت کرده بودم که انگار گردن اون سورنای عوضی تو  ور  دست هام .و نداشتمر  جوری دیدنش

اتفاقی برای  ،چرخیدم و به سمت سروان رفتم. شاید اوناهم مقصر بودن. اگه زودتر میومدن. دست هامه
-داشت با یکی از افرادش صحبت می .هم فشردمه و بر  افتاد. کنارش ایستادم و دندون هامریتای من نمی

  :کرد

 تاد؟ اتفاقی که نیف_

  .نه قربان...قبل از این که کاری از پیش ببرن وارد صحنه شدیم_

  :و تکون داد و گفتر  سرش

  !مثل همیشه کارتون عالی بود .خوبه، خسته نباشید_

حرف هاشون مثل آبی بود که روی آتش درونم ریخته شد.  با لبخند احترام نظامی گذاشت و ازمون دور شد.
و تو موهام فرو کردم. دستی روی بازوم نشست. سرمو بلند ر  پنجه هام نفسی از سر آسودگی کشیدم و

  :کردم و بهش نگاه کردم. لبخند محوی تحویلم داد و گفت

  .شهبهتون گفته بودم همه چی به خوبی تموم می_

  :متقابالً لبخندی زدم و گفتم

  !ات دادیدطوری ازتون تشکر کنم. شما جون عزیزترین فرد زندگیم رو نجهدونم چنمی_

  طاهری.مون عمل کردیم آقای هفیما به وظ_

  :چیزی نگفتم که ادامه داد

خدارو شکر همه رو دستگیر کردیم و اون دختر هم هیچ آسیبی ندیده. به زودی فرد اصلی ماجرا هم تو _
و از  اری. شوک بزرگی بهش وارد شدهذچنگ قانون میافته...فقط به نظرم باید مدتی اون خانم رو تنهاش ب

  .نظر روحی حالش مساعد نیست

  :خیره نگاهش کردم و گفتم

حتی شده دنیا رو  .اشتمذمن به خاطرش هر چیزی رو تحمل کردم. هیچ وقت تو هیچ شرایطی تنهاش ن_
  !ارم حالش بد باشهذکنم ولی نمیهم زیرو رو می

  :و تکون داد و گفتر  لبخند با محبتی رو لب هاش نشست. سرش
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  .شه...خب بهتره دیگه بریمجوون هایی مثل تو رو دونست. این روزها کمتر کسی مثل تو پیدا میباید قدر _

چیزی نگفتم و باهاشون همراه شدم. وقتی از برج بیرون اومدم، ریتا رو توی ماشین پلیس جلوی در دیدم. 
بود. نزدیکش شدم و  کرد. شیشه کنارش پایینو به بدنه ماشین تکیه داده بود و بیرون رو نگاه میر  سرش
  :گفتم

  .کنه...غصه نخورهمه چی تموم شد، دیگه کسی اذیتت نمی_

دم ریتا، جوابی بهم نداد. همون لحظه ماشین راه افتاد. با حسرت به دور شدنش نگاه کردم. بهت قول می
اشینم شه...آهی کشیدم و به طرف مارم دیگه چیزی حتی ذره ای خاطرت رو مخدوش کنه. درست میذنمی
  .رفتم

****** 

  !سرم رفت ،بسه آقا_

  :و عقب کشیدم و گفتمر  پام

  .خواممعذرت می_

و ازم گرفت. صدای در اومد. از جا پریدم و بهش چشم دوختم. خانم ر  پشت چشمی نازک کرد و نگاهش
و باال آورد. آروم شروع کرد به راه ر  کنارش چیزی رو دم گوشش بهش گفت. سری تکون داد و دستش

  :وردم و به سمتش پر کشیدم. جلوش ایستادم و صداش زدمارفتن. طاقت نی

 ؟ریتا_

و ازهم جدا ر  دلم لرزید. لب هاش ،و باال آورد و نگاهم کرد. با دیدن مردمک های خیسشر  ایستاد. سرش
  :کرد و گفت

 نریمان؟ _

م برای بغل کردنش انگار به زور همین یک کلمه رو گفت. وجود ؛لرزیدصداش آروم بود و حسابی می
  :کرد. مثل خودش آروم زمزمه کردمالتماس می

  !جون دلم_

  :هق هقی کرد و نالید

 جوری؟ -ههان؟ تو بگو چ ؟شعور باشمجوری تونستم تا این حد سنگ دل و بیهقدر احمقم؟ چمن چرا این_

  :به خانم پشت سرش نگاه کردم و گفتم
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 تونیم بریم؟ ما دیگه می ،ببخشید_

  .گیریمباهاتون تماس می ،الی بود یا خبری شدؤ...اگه باز سبله_

  .ممنونم_

  :ایستادم و به سمتش خم شدم. دم گوشش گفتم ریتا کنار

  .زنیمباهم حرف می .بیا بریم خونه عزیزم_

و پایین انداخت. چند قدم برداشتم و به طرفش برگشتم. دستی رو صورت و چشم ر  چیزی نگفت و سرش
جا بیرون لبخندی زدم و باهم از اون .ادری که بهش داده بودن رو جمع کرد و دنبالم اومدهاش کشید. چ

خودم هم پشت فرمون نشستم و راه افتادم. شادی عجیبی تو  .اومدیم. کمکش کردم تا سوار ماشین بشه
و سمت ر  خواستم با گذاشتن آهنگ این حس رو به ریتاهم منتقل کنم. دستمشد. میوجودم حس می

  :بط بردم که گفتض

  .روشنش نکن_

و لبه شیشه گذاشتم ر  نگاهش کردم و صاف نشستم. ترجیح دادم تا رسیدن به خونه حرف نزنم. دست چپم
  :و نوازش کردر  و بهش تکیه دادم. صدای آرومش گوشمر  و سرم

  .خوام این جوری برم پیش ننه جونشه بریم لباس بخریم؟ نمیشه...میشه، میمی_

  :و مشت کرد. لبخندی زدم و گفتمر  بیرون داد و دست هاش نفسش رو

ً  ؟چرا که نه_   .حتما

شد مثل کودک دنده رو عوض کردم و به محض رسیدن به اولین دور برگردون دور زدم. وجود ریتا باعث می
اس جلوی یه بوتیک لب !رفتمسه ساله شور و اشتیاق داشته باشم. انگار برای اولین بار بود که خرید می

  :ایستادم. تا خواستم پیاده بشم گفت

  .خوام تنها برممی_

  .شه، منم میامنمی_

  :نالید

  ...خوام توهمکنم نریمان...وضعم به خودی خود تأسف بار هست، نمیخواهش می_

  :و قطع کردم و با اخم گفتمر  حرفش

  .حرفم نباشه !پیاده شو_
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سمتش ایستادم و دست به جیب نگاهش کردم. نگاهش رو خودم زودتر از ماشین بیرون اومدم. کنار در 
ازم گرفت و معذب پیاده شد. چادرش رو به سختی جمع کرد و باهم وارد بوتیک شدیم. با وجود مخالفت 
های ریتا، یه تیشرت و شلوار با مانتو و روسری براش گرفتم. همشون رو پوشید و از اتاق پرو بیرون اومد. 

  :زیرلب گفت .هام نشست و سرمو تکون دادم. آروم اومد کنارم ایستاد لبخند رضایت بخشی رو لب

  .گردونمو بهت برمیر  پولش_

  :عصبی گفتم

  .گیرمو نشنیده میر  حرفت_

  :رو به فروشنده کردم و ادامه دادم

  .ممنونم، روز خوش_

رون بیاره. اما من و از تو دستم بیر  کرد دستشدست ریتا رو گرفتم و از بوتیک بیرون اومدم. سعی می
  :و فشردم و گفتمر  مصمم تر دستش

خود تالش نکن این دست ها مال منه...چند مغازه جلوتر کفش فروشیه، حاال که همه چی گرفتیم بیا بی_
  !کفشم بخریم

و آروم تر کردم. ر  و به طرف خودم کشیدم و قدم هامر  داد مخالفتی نداره. با شوق اونسکوتش نشون می
  :پشت ویترین نگاهم رو جذب خودش کرد. مشتاق صداش زدم و گفتمکفش خوشگل 

  .م میاده هاتریتا اون جا رو نگاه کن...ببین چه خوشگله، به لباس_

  :و کشیدم و وارد مغازه شدم. به کفشه اشاره کردم و گفتمر  لت حرف زدن بهش ندادم. دستشهم

 از این مدل سایز ایشون رو دارید؟  .سالم_

  :ه متعجب نگاهم کرد و گفتمرد فروشند

 بله به گمونم...سایز پاتون چنده خانم؟ _

  .ریتا:سی و هفت_

  .االن براتون میارم_

  :آروم زمزمه کردریتا 

  !بنده خدا هنگ کرد ؟این چه طرز برخورده_

  !خیال بابابی_
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یکی یکی پا کرد.  مرده کفش رو آورد. سریع به ریتا دادم تا بپوشه. همون جور که دستش تو دستم بود
  :پرسیدم

 طوره؟ خوشت اومد؟ هچ_

  :و گفت کرد نگاهی بهش

  .خوبه_

  :رو به فروشنده گفتم

 قدره؟ هخب قیمتش چ_

  .قابل شما رو نداره...دویست تومن_

  :پول رو بهش دادم و بیرون اومدیم. نگاهش کردم و گفتم

  .مبارکت باشه_

  :و پایین انداخت. با خجالت گفتر  سرش

  .ممنون_

  .خب دیگه بریم_

کردم که در عرض پنج دقیقه جلوی درب قدر با سرعت رانندگی میباز سوار ماشین شدیم و راه افتادم. این
  :گفتم ،که پیاده بشهخونه بودیم. قبل از این

 ریتا؟ _

  :دستش روی دستگیره موند. نیم نگاهی بهم انداخت. زبونی رو لب هام کشیدم و گفتم

 خب؟  ،جون راجب جزئیات ماجرا نگوبه ننه _

و ازم گرفت و پیاده شد. پوفی کشیدم و سوئیچ رو درآوردم. دنبال ریتا وارد خونه شدم. ننه جون بدو ر  روش
  :اومد تو حیاط و داد زد

 دخترم؟ _

ریتا با دیدنش سر جاش ایستاد و زد زیر گریه. ننه جون جلو اومد و بی طاقت بغلش کرد. مدام می 
  :رفت. لبخند غمگینی زدم و گفتمو قربون صدقش می بوسیدش

  .حاال که همه چی به خیر گذشته، نگران نباشید_
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  :ریتا رو از خودش جدا کرد و خیره نگاهش کرد. دست های لرزونش رو صورتش کشید. آروم گفت

  !خدایا شکرت...هزار مرتبه شکر

  :گفت یهو ریتا خم شد و دست های ننه جون رو بوسید. با گریه

  !شد...منو ببخش، نوه خطاکارت رو ببخشننه غلط کردم، اصالً نفهمیدم چی_

  :و از تو دست هاش بیرون کشید و روی سرش رو نوازش کرد. گفتر  دست هاشننه جون 

  .م رو نبخشم؟ تو همه کس منی دخترمهتونم جگرگوشمگه می_

  :گفتم کرد. لبخند مصلحتی زدم وچیزی نگفت و هم چنان گریه می

  .بسه دیگه، بهتره بریم تو-

و دور کمر ریتا انداخت و باهم به داخل خونه رفتن. منم پشت سرشون وارد شدم و درو ر  ننه جون دستش
  .بستم

****** 

  :لیوان شربت روی میز گذاشتم و ازش تشکر کردم. نگاهی به سمت اتاقش انداختم و گفتم

 هنوز از اتاقش بیرون نیومده؟ _

  :آهی کشید و گفتننه جون

  .زنهخوره، نه حرف میو تو اتاق حبس کرده...نه چیزی میر  نه مادر، دو روزه خودش_

  !میرههمین جوری بخواد پیش بره که می_

  .دهبه حرف من که گوش نمی؟ چی بگم ننه جون:_

  :و توهم کشیدم و گفتمر  اخم هام

  !و در میارهر  دیگه داره شورش_

خواست کاریش نداشته باشم. به اتاقش رفتم. ننه جون هم دنبالم اومد. مدام ازم میاز جام بلند شدم و 
  :چند تقه به در زدم و گفتم .دستگیره رو چند بار باال و پایین کردم. قفل بود

  .ریتا، درو باز کن ببینم_

  :جوابی نداد که عصبی مشت محکمی به در زدم و داد زدم

  !روباتوام...باز کن این وامونده _
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  ...ننه جون:کوتاه بیا پسرم، حالش خوب نیـ_

  :و قطع کردم و غریدمر  حرفش

-تاوانشم داد. معنی این کاراش رو نمی شده؟ اشتباه کرد،یعنی چی که حالش خوب نیست؟ مگه چی_

فهمم. مدارک پدرشم که صحیح و سالم سرجاشه. سورنا و عموشم چند روز دیگه دادگاهشونه. خداروشکر 
 هم ندیده. دیگه چه دلیلی واسه حال بدش داره؟  صدمه ای

  :در به شدت باز شد و چهره ی عصبانی ریتا نمایان شد. آروم اما خشمگین گفت

و ر  التؤجوری جلب توجه کنم. حاال جواب سخوام اینفقط کمبود توجه دارم می! هیچ دلیلی، هیچی_
  ...گرفتی؟ بفرما برو، مزاحـ

  :اتاق و درو از پشت قفل کردم. بلند گفتملش دادم تو و تو یه حرکت ه

  .خواممعذرت می .ولی الزمه تنها صحبت کنیم ،ببخشید مادر_

  :و مشت کرد و باال آورد. بهش خیره شدم و گفتمر  نفسی گرفتم و به طرف ریتا برگشتم. دستش

که چیزی نیست. خاطر تو تحمل کردم. یه سیلی هخوای بزنی؟ بیا بزن. من چیزهای بدتر رو بچیه می_
  !مخصوصاً این که توسط خودت بهم زده بشه

و پایین آورد. چند قدم جلوتر رفتم و با لحن مالیمی ر  ش لرزید و چشم هاش خیس شد. آروم دستشهچون
  :گفتم

حال باشی که همه کنی؟ هان؟ تو االن باید خیلی خوشو اذیت میر  قدر خودتچرا الکی این ،عزیز دلم_
تونی به وصیت پدرت عمل کنی. مادربزرگت صحیح و سالم باز وم شد. بدون هیچ مانعی میچی به خوبی تم

 هوم؟  ؟خوایکنارته...دیگه چی می

  :پلک زد و اشک هاش رو گونه هاش ریخت. هق هقی کرد و گفت

ق ریتای شاد و شنگول با این اتفا! شهروحم داغون شده، مغزم داره از حجم کارهایی که کردم منفجر می_
 فهمی؟ شه. دیگه چیزی ازم نمونده...قلبم شکسته نریمان، میداره به مرز نابودی کشیده می

و سفت ر  و سیر می کرد. تو یه حرکت بغلش کردم. دست هامر  مردمک چشم هام بی طاقت کل صورتش
  :دورش پیچیدم و گفتم

و ر  دوباره از نو خودت ؛کنممیارم همچین بالیی سر عشقم بیاد...خودم کمکت ذمن باید مُرده باشم که ب_
و داری. ر  تونه بهت آسیبی بزنه. تو دیگه تنها نیستی، از این به بعد منسازی. این دفعه هیچ چیزی نمیمی

  !که بخواد تورو اذیت کنهچه برسه به این ؛عمراً کسی جرئت کنه طرفت بیاد
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ش خیره شدم. با سر انگشتم اشک م برداشتم و بههو از روی سینر  کرد. سرشهم چنان داشت گریه می
  :و پاک کردم. لبخندی زدم و گفتمر  هاش

  !ندیده بودم شامپانزه هام گریه بکنن_

  :صورتش کشیدم و باز گفتم یو رور  دستم ؛وسط گریه و بغض خندید

  .آفرین، تو باید همیشه بخندی_

  :زبونی رو لب هاش کشید و گفت

  !تو خیلی خوبی نریمان_

  :لب زدم آهی کشیدم و

  ؟کیه که قدر بدونه_

زیر لب یه چیزی با خودش گفت که نفهمیدم. کنجکاو بهش خیره شده بودم. نفس  ؛لبخندی آرومی زد
  :عمیقی کشید و گفت

-و نجات دادی، بلکه داری از روحمم محافظت میر  جوری ازت تشکر کنم...نه تنها جونمهدونم چنمی_

  !کنی...تو الیق بهترین هایی

  :به سینه شدم و با غرور گفتمدست 

 نه؟  ،گنجی که همچین مردی عاشقت شدهاالن تو پوست خودت نمی_

  :با دهان کج شده پوکر فیس نگاهم کرد. لبخند گشادی تحویلش دادم که گفت

  !خندهقیافت شبیه وقتی شده که یه زامبی می_

و روی هم فشار دادم و چیزی ر  امدرجا نیشم بسته شد. چشم غره ای بهش رفتم که نیشخندی زد. لب ه
  :نگفتم. یهو مشت های محکم یک نفر به در کوبیده شد. پشت سرش صدای ننه جون اومد

 ؟ دکنیمی چه غلطی داین درو ببینم...معلوم هست داری دباز کنی_

اال و باز کردم. با عصبانیت اومد داخل و نگاه بدی به من انداخت. ابروهام بر  به طرف در رفتم و قفلش
شده" تکون و به معنی "چیر  و ازم گرفت و به ریتا نگاه کرد. سر تا پاش رو برانداز کرد. سرمر  پرید. روش

  :دادم. ریتا شونه ای باال انداخت و گفت

 ننه خوبی؟ _

  :و باال آورد و به سمتش گرفت. تند گفتر  عصاش
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  !تو حرف نزن_

  :کرد و رو به ریتا گفتو پایین آورد. اخم ر  و تکون داد و عصاشر  بعد سرش

! زدم میومد دیگهگفتی بهش زنگ میچرا این اداها رو درآوردی؟ می ،خواستیتو که از اول این پسره رو می_
  .و حرص بدیر  فقط بلدی من

  :سرخ شد و گفتریتا 

 ِ  زنی؟ ننه این چه حرفیه می _ا

نه تنها  ،ر نه انگار...اما تا نریمان اومدو کشتم دو کلمه حرف بزنی، انگار  گم؟ دو روزه خودممگه دروغ می_
  !حرف زدی، بلکه نیشتم تا بناگوشت باز شد

  :و گاز گرفت و با تته پته گفتر  لبشریتا 

  ...خب خب...من...چیزه_

 سرشریتا به عصاش تکیه داد و با کنجکاوی نگاهش کرد. منم با خنده نظاره گر بحثشون بودم. ننه جون 
  :فی کشید. آروم گفتو پایین انداخت و هو ر 

  !شددونم، خودمم نفهمیدم چینمی_

گنجیدم. باالخره نشست و به من چشمکی زد. از شادی تو پوست خودم نمی ی ننه جونلبخندی رو لب ها
خواست برم حسابی دست های ننه جون رو ببوسم. فکری نشون داد نسبت بهم بی تفاوت نیست. دلم می

  :به ذهنم رسید و با ذوق گفتم

 بریم یه دوری بزنیم و خوش بگذرونیم...نظرتون؟  ؛طوره حاال که ریتا از گوشه نشینی دراومدهچ گممی_

  :م زد و گفتهو کج کرد و شونه ای باال انداخت. ننه جون با خنده مشت آرومی به شونر  ریتا لب هاش

  !پیشنهاداتم مثل خودت عالیه_

  :خندیدم و گفتم

  د.ارم، شماهام بیایذشم و یه آهنگی مین سوار ماشین میقربان شما...خب پس تا م_

  .حله پسرم ننه جون:_

  .چیزی نگفتم و چشمک زنون از اتاق بیرون اومدم

****** 

  «ریتا»
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به اجبار ننه جون یه مانتوی صورتی با شلوار طوسی پوشیده بودم. شال همرنگ لباس هامم روی سرم 
  :کردم که گفتانداختم. داشتم روی سرم مرتب می

  !بینتت باید استغفار کنهیه چیزی هم به اون صورتت بزن...آدم می ننه جون:_

  :وا رفته نگاهش کردم. به سمتش برگشتم و گفتم

 !ترسم یهو لوس بشمکنید، میاین جوری ازم تعریف می_

  :با حالت چندش نگاهم کرد و گفت

شیرآبه؟ یا چشم های کالغیت؟ یا ابروهات که مثل  دماغت که مثل! موندم نریمان چی تو رو پسندیده_
مونه؟ هیکل زن کاظم آقا از تو قشنگ تره. عین مارمولک دراز و باریکی. پوستتم که بیابون کاالهاری می

  !چیزی نگم بهتره. آدم یاد ارواح فیلم احضار میوفته

  :چند بار پلک زدم و پوکر گفتم

 نه؟  ،خیلی سخت بود_

 چی؟  ننه جون:_

  !کردتحمل کردن این همه تعریف از من...انگار خیلی ته دلتون سنگینی می_

  :و کنار زد و گفتر  با عصاش من

  !ار باد بیادذچخه، برو کنار ب_

 !ننه_

نریمان جونم منتظره...این قدر جلو آیینه نباش، تو چند دقیقه که تبدیل به ملکه قصر انگلیس  ننه جون:_
  !شینمی

  :اتاق بیرون رفت. دهان بازم رو بستم و نفس عمیقی کشیدم. با خودم زمزمه کردم این رو گفت و از

و به تیمارستان ر  اگر به خاطر اتفاق های افتاده افسردگی نگیرم، این حجم بی سابقه محبت ننه جون من_
  !کشونه....این خط، اینم نشونمی

شتم. مردد نگاهش کردم. همین کارهای هوف کشداری از دهانم خارج شد. رژلب صورتی روی میز رو بردا
و باز کردم و سخاوت مندانه روی لب هام ر  تونه قدمی برای ادامه زندگی باشه. درشساده می

کشیدم...غمگین بودن به لباس تیره و به خود نرسیدن نیست. باید دِلی ناراحتیت رو نشون بدی. اون فردی 
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، از علت ناراحتیت مهم تره. ارزشش باالتر از تمام آدم و بفهمه و سعی کنه حالت رو خوب کنهر  هم که این
خاطر نریمان همن باید ب .های اطرافته. خیلی احمقی اگه قدر اون آدم رو ندونی...آره تصمیم درست همینه

خوام احمق باشم. به اندازه ی کافی تو باتالق سادگی و جهالت دست و پا زدم. تا از خودم بگذرم. دیگه نمی
تو ذهن مردم یه دختر سخت کوش و شیطون شکل گرفته. از این به بعدم همین خواهد بود. وقتی االن ریتا 

و درگیر حاشیه های بیخود ر  و داره، برای چی باید خودمر  یه کسی هست که ثابت کرده همه جوره هوام
جوون های  من تازه هجده سالم شده. طبیعیه خیلی اشتباه ها بکنم. مهم اینه که مثل بقیه؟ زندگی بکنم

و ر  امروزی خودم رو نبازم و آیندم رو تباه نکنم. هیچ کس با غم خوشبخت نشده. پس یاال دخترجون، سرت
م مالیدم و لبخندی ه و بهر  باال بگیر و لبخند زنون به جنگ مشکالت برو. قطعاً پیروز میدان تویی...لب هام

تکمیل شد، کیف دستی کوچیکم رو از تو  به خودم زدم. کمی ریمل و خط چشم هم بد نبود. وقتی آرایشم
کشو برداشتم. موبایل و چند تا وسایل دیگه رو داخلش گذاشتم. دستی به لباس و شالم کشیدم. وقتی از 

از اتاقم بیرون اومدم. کفشی که نریمان چند روز پیش برام خریده بود  ،خوب بودن همه چیز مطمئن شدم
  :آروم گفتم رو پام کردم. نگاهی به خونه انداختم و

  .کنم یه چیزی رو فراموش کردمحس می_

  :و به کار گرفتم تا یادم بیاد. همون لحظه ننه جون عصبی داخل شد و گفتر تمام فکرم

  ...دختره ی چشـ_

با دیدنم ساکت شد و خیره بهم نگاه کرد. بوی خوشی که ازش استشمام کردم، باعث شد جرقه ای تو ذهنم 
ش کرده بودم. بدو به اتاق برگشتم و از شیشه روی میز یه مقدار به خودم زدم. عالی بخوره. عطرم رو فرامو 

دیدم ننه جون نیست. در خونه رو بستم و به طرف ماشین رفتم. نریمان پشت  از اتاق که بیرون اومدم! شد
به و ر  فرمون بود و با خنده آهنگ عوض می کرد. صدای تق تق کفش هام باعث شد بهم توجه کنه. سرش

لبخند کوچیکی زدم و سوار ماشین شدم. ننه  .زدطرفم چرخوند و نگاهم کرد. تعجب تو چشم هاش موج می
  :جون به عقب برگشت و گفت

کنم دی...بهت افتخار میحقا فرزند همون پدری، تو هیچ شرایطی روحیه استوارت رو از دست نمی_
  !دخترم

اگه اون و مادرم بودن، . واست االن کنارم بودخدلم میقدر هبه زور لب هام کش اومد. چ ؛نگاهش کردم
و با آه بیرون دادم و به سکوتم ادامه ر  این بالهام سرم نمیومد. نفسم ؛قطعاً هیچ غمی تو زندگیم نداشتم

  :و گوشه شالم کشیدم و گفتمر  کردم. معذب دستمدادم. سنگینی نگاه نریمان رو خودم حس می

 یم؟ باید تا صبح همین جا بمون_

 افتی؟ راه نمی .پسرم گهراست می ننه جون:_
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 .ریمچرا چرا، االن می نریمان:_

و از تو کیفم برداشتم و باهاش ر  م سر نره، گوشیمهکه حوصلماشین رو روشن کرد و راه افتاد. برای این
دیدم که چشمم به عکس های مشغول شدم. اول از همه وارد گالریم شدم. یکی یکی عکس ها رو می

خدارو شکر به  !و بدون وقفه پاک کردم. آشغالِ بی احساسش ر هم با سورنا خورد. با عصبانیت هم هدونفر 
و روی هم گذاشتم و تو دلم ر  کوبید. کالفه چشم هامبینمت. قلبم بی قرار تو سینم میزودی باالی دار می

  :گفتم

زیر پاهاش لهت کرد؟ احساساتت رو تپی؟ برای کسی که هان؟ هنوزم واسش می ؟گی این وسطتو چی می_
به تباهی بکشه. واقعا برای همچین فردی  ور  تهخواست آیندبه بازی گرفت و بعدم با بی رحمی تمام می

 سوزونی؟ هنوز دل می

  :و محکم رو سینم کوبیدم و غریدمر  مشتم

  !تو غلط کردی_

 با من بودی؟  ننه جون:_

صورتم  یو رور  کشیدم و دست راستم لب هام خارج شد. هوفیکه نگاهش کنم "نه" آرومی از بدون این
آروم  شد رو از گوشیم پاک کردم.و برداشتم و هر چیز دیگه ای که به سورنا مربوط میر  کشیدم. باز گوشیم

تر شدم. یه مقدار دیگه باهاش ور رفتم و خاموشش کردم. همون لحظه ظبط ماشین روشن شد و آهنگی 
  :نه به صندلی تکیه دادم و بهش گوش سپردمازش پخش شد. دست به سی

*** 

 اگه از دنیا دلت گرفته، غمت نباشه من هستم 

 پیدا نکردی کسی رو که، با تو هم صدا شه من هستم 

 اگه دیدی که، زندگی با تو راه نیومد من هستم 

 واسه عشق من کلی ساله بعد 

 دل تو لک زد من هستم 

 رو عشق من حساب کن همیشه 

 شه عشقش که خسته نمیآدم از 

 تنها من رو تو ذهنت نگهدار 

 تا تو بخوای من هستم 
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 نزدیک من باشی نباشی 

 غرق سکوت شی یا که صدا شی 

 گم به تو خدانگهدار هرگز نمی

 تا تو بخوای من هستم 

 اگه عشق یعنی تو نباشی و فکرکنم هستی، من هستم 

 م و شکستی، من هستر  که عمری مننگرانت شم با این

 اگه دیدی که زندگی با تو راه نیومد، من هستم 

 واسه عشق من کلی سال بعد 

 دل تو لک زد من هستم 

 من هستم، من هستم 

 رو عشق من حساب کن همیشه 

 آدم از عشقش که خسته نمیشه 

 تنها من رو تو ذهنت نگهدار 

 تا تو بخوای من هستم 

 نزدیک من باشی نباشی 

  غرق سکوت شی یا که صدا شی

 گم به تو خدانگهدار هرگز نمی

 تا تو بخوای من هستم 

 آی من هستم 

*** 

  :که تغییری تو حالتم بدم گفتمو بسته بودم و محو آهنگ بودم. خیلی قشنگ بود. بدون اینر  چشم هام

 اریش رو تکرار؟ ذشه بنریمان می_

  :ماشین رو نگه داشت و گفت
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 .رسیدیم !شرمنده_

  :گفتم متوجه نشدم کجاییم. رو به نریمان، اطراف نگاه کردم. هرچی دقت کردم لب هام آویزون شد و به

 جا دیگه کجاست؟ این_

  :م کرد و با لبخند گفتهدستگیره رو گرفت و نگاهم کرد. چشمکی حوال

  !ش داریتجایی که قطعاً خیلی دوس_

  :بعدم از ماشین پیدا شد. ننه جون برگشت و گفت

 منظورش چی بود؟ _

و کج کردم و شونه هام رو باال انداختم. اون هم حرفی نزد. باهم پیاده شدیم و به دنبال نریمان ر  مصورت
و به دورم چرخوندم. چیز ر  عجیب صدای حرکت موتور میومد. کنجکاو نگاهم ،رفتیم. کمی جلوتر که رفتیم

رو خوندم. "پیست موتور  و ریز کردم و متن روشر  خاصی ندیدم تا اینکه با یه تابلو مواجه شدم. چشم هام
" دهنم از تعجب دو متر باز موند. این؟ این؟ حضور کسی رو کنارم حس کردم. بالفاصله شهروند سواری

  :ش تو گوشم پیچیدهصدای مردون

کنم، هم سوپرایز حالت می. گفتم حاال این جوری هم خوششب تولدت که نتونستم سوپرایزت کنم نریمان:_
  !مونهخودم ناکام نمی

و گاز گرفتم. ر  کرد. ذوق زده خندیدم و لبمو چرخوندم و نگاهش کردم. با لبخند آرومی بهم نگاه میر  سرم
  :گفتم

  !شه، خیلی غافلگیر شدموای باورم نمی_

  :ننه جون هم کنارم وایساد و گفت

 جا چی نوشته؟ بیست تومور دوانی؟ ریکا این_

  :نریمان با خنده گفت

  .وتور سواریپیست م ،نه مادر_

  :به عصاش تکیه داد و پرسید

 دن؟ یعنی هرکی موتور سوار شد بهش بیست می_

  :و توهم کشید و نگاهمون کرد. گفتمر  اخم هاشننه جون دوتایی زدیم زیر خنده. 
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قربونت برم، پیست جاییه که افراد مختلف برای انجام یه سری فعالیت های ورزشی میان. مثل موتور _
  .لیسواری یا را

 رانی؟  ؟چی ننه جون:_

  :خندون گفتم

 .کنهولی خیلی فرق می ،یعنی همون ماشین سواری ؛رالی ،نه ننه_

  :پشت چشمی نازک کرد و گفت

  !به حق چیزهای نشنیده و ندیده...مردم چه مسخره بازی هایی تو خودشون درمیارن ها_

  :ادو باال آورد و ادامه در  عصاش ،که حرفی بزنیمقبل از این

  !بریم ببینم چیه این رانی دحاال بیای_

 .نه رالی ،جا پیست موتور سواریهمادر این نریمان:_

 .هرچی، مهم نیته پسرم ننه جون:_

  :با خنده گفتنریمان 

 .فرماییدبله بله شما صحیح می_

  :و بهم کوبیدم و ذوق زده گفتم دست هام

رسم...تصور کنید، سوار یه ه من باالخره به آرزوم میاین حرف ها رو ولش کنید. به این توجه کنید ک_
  !موتور مسابقه بشی و تو پیست دور دور کنی. وای چه کیفی بده

بدون معطلی به طرف اون جا رفتم. خیلی هیجان داشتم. برگشتم و بهشون نگاه کردم. نگاه ننه جون مثل 
با خنده  نریمانپوکر به نریمان نگاه کرد.و چرخوند و ر  کنه. سرشکسی بود که به یک عقب مونده نگاه می

و به معنی "بفرمایید" دراز کرد. ننه جون پشت چشمی نازک کرد و عصا ر  شونه باال انداخت. بعدم دستش
  :داشت. بهم که رسیدن گفتمزنون شروع به راه رفتن کرد. نریمانم پشت سرش قدم برمی

 !عجله کنید دیگه _

 کنی؟ ومده که این جوری بال بال میمگه برات خواستگار ا ننه جون:_

  :بی حال نگاهش کردم و گفتم

زنم یا نه...اما انگار شما مورد زیاد داشتی، تجربه واال من که تا حاال خواستگار نداشتم بدونم بال بال می_
  !کردی
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 االن به من تیکه انداختی؟  ننه جون:_

  :و کج کردم و شونه باال انداختم. تند گفتر  لب هام

  !ندازی؟دختره ی چشم سفید، حاال کارت به جایی رسیده که به من تیکه می_

  :و تکون دادم و گفتمر  و به ساق پام کوبید. آخی از لب هام خارج شد و اخم کردم. پامر  بعدم عصاش

 ننه باز زورت بهم نرسید از عصات مایه گذاشتی؟ _

  !حرف نزن ننه جون:_

  :به نریمان نگاه کردم و غریدم

 چرا روزه ی سکوت گرفتی؟  ،حاال که باید وراجی کنی_

  :با لبخند گفت

 .دم تو مسائل مادر و دختری دخالت نکنمترجیح می_

  :چشم غره بدی بهش رفتم. لنگون دو قدم برداشتم که باز صدای پر از محبتش اومد

  !ری انگار معلولی، درست راه برو دخترجوری راه می ننه جون:_

و فوت کردم و با درد شروع به راه رفتن کردم. صدای ر  بیم در حال باال رفتن بود. نفسمدمای سیستم عص
  :دارم براتون. نریمان اومد کنارم و گفت ؟کنیدو اذیت میر  خنده های یواشکیشون میومد. حاال من

  .رم با دوستم حرف بزنم، تو با ننه جون برو تو روی صندلی های اون جا بشین تا بیاممن می_

و به نشونه باشه تکون دادم. نیم نگاهی بهم انداخت و رفت. وقتی ننه جون بهم رسید وارد محوطه ر  سرم
و ر  کرد. حال و هوای موتور سواری تمام وجودماون جا شدیم. چشم هام مثل دوربین همه جا رو رصد می

به پسری که داشت در بر گرفته بود. دست ننه جون رو گرفتم و باهم به پیست مسابقه نزدیک شدیم. 
اونم چه  .نگاه کردم. آهی از درونم بلند شد. منم چند وقت پیش یه موتور داشتم ،کردموتورش رو تمیز می

و تکون دادم و سعی کردم با این افکار حال خوبم رو خراب نکنم. همون لحظه یه موتور ر  هه...سرم !موتوری
  :. صدای موتور سوار حواسم رو پرت کردکردمشیک جلوی پام ترمز زد. هیجان زده بهش نگاه می

  !شم توجه کنیهخوره اگه به راننداحیاناً به کسی بر نمی نریمان:_

  :با نیش باز نگاهش کردم و گفتم

  !خیلی نایسه...بدو بیا پایین ببینم_

 که چی بشه؟  نریمان:_
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  !خوام سوارش بشم دیگهمی_

 !عمراً  نریمان:_

  :مه دادلب هام آویزون شد که ادا

  !شهکنی، تا بعدش ببینم چی میاول چند دور با خودم سواری می_

  :چه ای کردم و گفتمو دندون قر 

  !سواستفاده گر االغ_

  :و مشت کردم. غریدمر  پوزخندی زد و کالهش رو روی سرش گذاشت. دست هام

سمونم به حالت گریه کردم خروس های آشانس آوردی کارم پیشت گیره...وگرنه مرغ که سهله، کاری می_
  !کنن

  :دستش رو نقاب کاله گذاشت و با خنده گفت

 شی؟ عشقم سوار نمی_

و پس زدم و ر چشم غره وحشتناکی بهش رفتم و با اکراه پشتش نشستم. یه کاله به طرفم گرفت. دستش
  :گفتم

  !من که راننده نیستم_

  :نیم رخش رو تو تیررس نگاهم قرار داد. جدی گفت

  !داره؟ تابع قانون بودن و حفظ امنیت برای همه هست...زود سرت کن ببینم چه ربطی_

  :دهن کجی بهش کردم و کاله رو ازش گرفتم. نالیدم

  !دهآخه این جوری اصالً کیف نمی_

 خوش گذرونی مهم تره یا سالمتیت؟  نریمان:_

  :خم شد و گفت و جلو دادم و حرفی نزدم. ناراضی کاله رو سرم کردم. روی موتورر  لب هام

  ر.و بگیر  کمرم_

  :با تمسخر گفتم

 اینم جزو امنیته؟ _

  :کالفه گفت ،که تغییری به حالتش بدهبدون این
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  ...قدر لجباز و غدی؟ هم برای حفظ تعادلت، هم همریتا چرا این_

 هم چی؟ _

  :کمی مکث کرد و گفت

  !خوام لذت موتور سواری با عشقم دو برابر بشههم می_

تونست مثل سورنا، رفش شادی عجیبی تو وجودم پیچید. پس دلیل این کارش فقط من بودم. قطعاً میبا ح
خواست این حس خوشایند رو یه موتور به دستم بده و بگه برو خوش باش. ولی این کارو نکرد، چون می

بدنش و دو طرف ر  همراه با عشق اون تجربه کنم. لبخند گشادی رو لب هام نشست. آروم دست هام
شد راضی شدم. با بدجنسی لباسش رو چنگ زدم و ناخون انگار باورش نمی .گذاشتم. تکون خفیفی خورد

و به طرف ر  و تو بدنش فرو کردم. همزمان با صدای آخش، صاف روی موتور نشست. صورتشر  هام
  :چرخوند و گفت

 کنی؟ برای چی این جوری می_

  :خندیدم و با ناز گفتم

  !یهو احساسات گربه ایم گل کرد هیچی عزیزم، فقط_

و روی هم فشار دادم و خندون نگاهش کردم. یه تای ر  و درآورد و کامالً به طرفم چرخید. لب هامر  کالهش
  :کردم نخندم گفتمابروش رو باال انداخت و کنجکاو نگاهم کرد. در حالی که سعی می

 چیه؟ _

چشم هام شد. انگشت شصتش رو نوازش گونه مردمک چشم هاش کل صورتم رو رصد کرد و در آخر قفل 
  :و نوازش کردر  روی چال لبخندم کشید. صدای آرومش گوشم

  !قدر دلم برای این جوری نگاه کردنت تنگ شده بود...شیطون و با احساسهچ_

همون لحظه جیغ  .پلک زدم و هم چنان خیره نگاهش کردم. انگشتش رو روی تیغه ی بینیم لغزوند
که نیوفتم صندلی موتور رو سفت چسبیدم. ون کل ستون های پیست رو لرزوند. برای اینفرابنفش ننه ج

اما نریمان تعادلش رو از دست داد و از پشت پخش زمین شد. یکی از پاهاش روی نشیمن گاه بود، اون 
و به حالت تکیه روی زمین گذاشته بود و با چشم های گشاد ر  یکی روی چرخ جلویی موتور. دست هاش

  :کرد. نتونستم جلوی خودم رو بگیرم و زدم زیر خنده. گفتمه نگاهم میشد

 !ت باحال شدههقدر قیافهوای نریمان چ_

  :اخم کرد و گفت
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  .به جای خندیدن بیا کمکم کن بلند بشم_

و روی موتور گذاشتم و اون یکی رو به طرفش گرفتم. ر  و تکون دادم و پیاده شدم. یه دستمر  با خنده سرم
خواست اون یکی هم بیاره پایین که به  .و تو دستم گذاشت و یکی از پاهاش رو روی زمین گذاشتر  دستش

و یه ضرب عقب کشید. با این کارش باعث شد قشنگ ر  و درهم کرد و پاشر  شهزنجیر موتور گیر کرد. چهر 
  :لند شدروی زمین دراز بکشه و منم روی بدنش بیافتادم. تو شوک اتفاق بودم که داد ننه جون ب

 هان؟  ؟شما دوتا اومدین موتور سواری یا الو ترکوندن_

و محکم بسته بود. آروم صداش زدم و ر  و از رو شونه ی نریمان برداشتم و نگاهش کردم. چشم هاشر  سرم
  :پرسیدم

 خوبی تو؟ _

  :یه چشمش رو باز کرد و به سختی گفت

 .تونم نفس بکشمشه بلند بشی؟ نمیآره، فقط می_

ش رو بیرون داد و بلند هو به طرفش گرفتم. نفس حبس شدر  از روش بلند شدم و ایستادم. دستم سریع
  :شد. گفت

 .به نظرم خودم پاشم بهتره _

نفس راحتی کشیدم.  ،و به موتور تکیه داد و با یا علی ایستاد. وقتی دیدم سالمه و چیزیش نشدهر  دستش
  :ردم که ننه جون عصبی گفتهمون لحظه صدای آخش بلند شد. نگران نگاهش ک

  !کنی؟ انگار زیادی بهت رو دادمو اغفال میر  حاال جلوی من دخترم! پسره ی نمک نشناس_

  !ننه؟ نریمان که کاری نکرد یگیوا چی م_

  :و سمت دهنم گرفت و گفتر  ته عصاش

  !کشه چشم سفیدزنه، با پا پیش میبا دست پس می! تو یکی ساکت_

  :و با دست پایین آوردم. تند گفتمر  اخم کردم و عصاش

  ید...دار_

  .گید اشتباه از بنده بودهخوام، درست میا، دعوا نکنید...من از شما عذر میهنریمان:هی هی خانم_

  :چشم غره ای بهش رفت و با تهدید گفتننه جون 

 افتاد؟  .گردیمکنی و برمیزود این مسخره بازیات رو تموم می_
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  .بله بله نریمان:_

  :ای گفت و عصا زنون ازمون دور شد. نزدیکش شدم و گفتم "خوبه"با غرور 

دونیم داره بهونه های دی؟ در صورتی که هردومون میقدر جلوش کوتاه میای و حق رو به اون میچرا این_
  !گیرهالکی می

  :لبخند شیرینی تحویلم داد و گفت

اجبه. سن و سالی ازش گذشته، این بهونه ها طبیعیه. ما احترامش و  ،هئقربونت برم، اون مادر و عزیز تو _
 .که نباید مثل بچه ها باهاش در بیوفتیم و ناراحتش کنیم

  :پوفی کشیدم و گفتم

  .یگیاوهوم درست م_

  :کشید و زمزمه کرد شدستی به لباس ها

 .ا بیشتر از این به حس و حالم ضدحال نخورد، بیا به موتور سواریمون برسیمت_

  :و با ذوق تکون دادم و گفتمر  سرم

 !فقط بدون کاله ،باشه_

  :و ازم گرفت و سوار موتور شد. گفتر  کالفه نگاهش

  .شم، قبولهمن که حریف تو نمی_

  ن!آخ جو _

سرم مرتب کردم و سفت بستمش.  یو رور  شونه هاش گذاشتم و پشتش نشستم. شالم یو رور  دستم
  :گازی داد و گفت

 آماده ای؟ _

و تکرار کرد و یهو موتور از جا کنده شد. جیغ بلندی ر  ای گفتم. چند بار دیگه کارش "آره"گرفتم و و ر  کمرش
خورد. حس دا بیفتم. باد تند تند به سر و صورتم میااز هیجان کشیدم. نریمان رو محکم چسبیدم تا مب

  :خیلی خوبی بود. خندیدم و داد زدم

 یه!وای عال_

گفت خندید و میی بهم خوش گذشت و جیغ و داد کردم. نریمان فقط میسه دور دور پیست چرخیدیم. کل
قدر لذت ببرم. شاید حضور نریمان باعث این حس بود. شایدم...همون کردم اینمواظب باشم. فکر نمی
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م از موتور پایین اومد. دست ه و پس زدم و آروم پیاده شدم. نریمانر  لحظه موتور از حرکت ایستاد. افکارم
  .کرد مرتبشون کنهتو موهاش برد و سعی میو ر  هاش

 بهتون خوش گذشت؟ _

  :به صاحب صدا نگاه کردم. مرد نسبتاً جوونی کنارمون ایستاده بود. نریمان لبخند معنی داری زد و گفت

 ؟شه خوش نگذشته باشهمگه می_

م و حرفی نزدم. مرد و پایین انداختر  بعدم به من نگاه کرد. برای اولین بار طعم خجالت رو چشیدم. سرم
  :خندید و گفت

 ؟ دراضی بودی ؟از موتور چی! تا باشه از این خوشی ها_

  :سریع گفتم

  !بهترین رخشی بود که سوارش شدم، المصب خیلی خفنه_

  :نگاه سرزنش بار نریمان باعث شد به آسمون نگاه کنم. مرد جوون باز خندید و گفت

  !کارش حرف ندارهحالم بانو...تُندر از این بابت خوش_

 تُندر؟ _

  .اسم موتوره نریمان:_

  .تون من برم پیش مادربزرگم، خدانگهدارهآهان...با اجاز _

زد. بیشتر شبیه صبر نکردم و با سرعت به طرف ننه جون رفتم. کنار یه پسره وایساده بود و باهاش حرف می
  :بحث کردن بود. جلو رفتم و کنارش ایستادم. با کنجکاوی پرسیدم

 شده ننه؟ چی_

  :پسر رو به روم زودتر به حرف اومد و نالید

 .خانم شما یه چیزی به مادرتون بگید_

  :اخم کردم که ننه جون عصبی گفت

  !زنی طلبکارم هستی؟ذغال کرمو، به ناموس مردم چشمک می_

  :چشم هام به شدت گشاد شد و گفتم

  !جان؟_
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ت من مشکل داره، تیک عصبی دارم. ای بابا عجب گیری چشم راس؟ خانم محترم با چه زبونی بگم_
 ها!کردیم

  !دروغ نگو، بعدشم خندیدی و بهم اشاره کردی ننه جون:_

  .من اشاره کردم؟ قباحت داره واال، شما جای مادر منید_

  :سریع بین بحثشون پریدم و گفتم

  !ادامه بدید ،توسط این عصا بمیرید دخوایآقا اگه می_

  :خید و با حالت بدی گفتبه طرفم چر 

 گی این وسط؟ تو دیگه چی می_

ابروهام درهم شد. زانوی پای چپم رو باال آوردم و محکم به شکمش کوبیدم. از درد خم شد و ناله ای سر 
  :و حسابی رو یکی از پاهاش فشار دادم. دیگه دادش دراومد. با خشم گفتمر  داد. بعدم پاشنه کفشم

  !اسفناج فاسد ؛ن من درنیوفتی و به من بی احترامی کنیتا تو باشی با ننه جو _

  :و به طرف خروجی دراز کردم و رو به ننه جون ادامه دادمر  دستم

  .از این طرف_

و گرفت. تیکه ای از چادرش که افتاده بود رو دوباره به کمرش ر  پشت چشمی برای مرده نازک کرد و روش
  :بست. مرده بهم نگاه کرد که گفتم

 هست؟  حرفی_

  :لرزون گفت

  !فقط خواستم عرض خوش آمد بگم. بازم تشریف بیارید، نه نه_

  :به طرفش خم شدم و شمرده شمرده گفتم

  ی؟(دلم بخواد میام، دلمم نخواد نمیام. به امثال توهم هیچ ربطی نداره...دو یو اندرستند؟ )متوجه شد_

ایستادم و به طرف در خروجی رفتم. صداش به  ای گفتم. صاف "خوبه"و تکون داد. لبخندی زدم و ر  سرش
  :آرومی به گوشم خورد

  !عصبیِ نامتعادل_

با نریمان فیس تو فیس  پودرش کنم که تا برگشتم و بهم فشردم.ر  دست هام مشت شد و دندون هام
  :شدم. لباش کش اومد و لبخند ژکوندی تحویلم داد. گفت
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 بریم عزیزم؟ _

ش، اون لبخند دلبرانه و تیله های مشکیش، تمام ههش، صدای گرم و مردونطرز نگا ؛یهو تپش قلب گرفتم
  :و ازش گرفتم و گفتمر  لرزوند. رومتارهای احساساتیم رو می

 !هوا چه گرم شده  ،هوف_

  :و باد زدم. تک خنده ای کرد و گفتر  و با دست تند تند خودم

  !شهدختر؟ تازه داره زمستون شروع می یگیجک م_

  :شد و گیج نگاهش کردم. گفتمدهنم کج 

  هان؟_

  :و گرفت و با خنده گفتر  بازوم

 .هیچی، بیا بریم_

  :و به شکمش زدم و همزمان گفتمر  مهو عقب کشیدم و هیکلش رو برانداز کردم. انگشت اشار ر  خودم

 !آقاهه، از نزدیک خیلی خیلی وحشتناکی ها_

  :و ازم دور کرد و گفتر  هیستریک خودش

  !نکن_

نگاه به انگشتم، یه نیم نگاه به شکمش، در نتیجه لبخند خبیثی روی لب هام نشست. نریمان که چشم یه 
  :هول گفت ،های شیطونم رو دید

  ...اوه نه، من اصلـ_

با فرو رفتن انگشتم تو عضله های شکمش، مثل دخترها جیغ کشید. ذوق زده نگاهش کردم و به کارم ادامه 
شد موقعیت به این خواست تمومش کنم. ولی مگه میپرید و ازم میو پایین میدادم. نریمانم مدام باال 

دوییدم. اونم جیغ انگشتم رو مثل اسلحه به طرفش گرفته بودم و دنبالش می ز! خیال شد؟ هرگخوبی رو بی
رد و اباالخره طاقت نی .خندیدنجا وایساده بودن و بهمون میچرخید. چند نفر هم اونکشان دور خودش می

  :و عصبی داد زد

  ...کنی، یایا زود این بازی کثیف رو تمومش می_

  :خندون و با شیطنت گفتم

 یا چی؟_
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  :خیره نگاهم کرد و تو یه جهش من رو روی دوشش انداخت. با حرص گفت

  !گیرمو میر  یا به روش خودم جلوت_

  :حاال نوبت جیغ کشیدن من بود. داد زدم

کشه مکان عمومی جای این آرتیست کنن زشته...یعنی عقلت نمیگاهمون میپسره ی نفهم، همه دارن ن_
 بازیا نیست؟ 

  !و ازم گرفته. یه جورایی روانیم کردهر  دونن که فسقل قد و باال، تموم عقل و فکرمهمه نمی نریمان:_

وجه کشید. تجربه نشون داده بود این پسره زبون من رو مته مردم رو اعصابم سوهان میهصدای قهق
ش رو محکم گاز گرفتم. آخش به هو به سختی پایین کشیدم و شونر  شه. پس تو یه تصمیم آنی، خودمنمی

  :هوا رفت. فریاد کشید

  !آخ آخ ول کن، جون مادرت ول کن_

سریع یقه لباسش رو کنار زد  .ی افتادم زمینعو فشار کردم که یهو ولم کرد. به طرز فجیر  بیشتر دندون هام
  :نگاه کرد. ناله وار گفتو به شونش 

  !و سوراخ کردم ر هنگاه کن، نگاه کن تورو خدا...ببین چه جوری شون_

  :جور کردم و گفتم وع و جمر  بهم نگاه کرد که خودم بعد

  !مثل گرگ یتیم به من نگاه نکن. تقصیر خودت بود_

یخته بود. مانتو شلوارمم خاکی م ره از جام بلند شدم و شروع کردم به مرتب کردن لباسام. تمام موهام به
  :شده بود. با حرص نگاهش کردم و گفتم

 ولی مرد باش...االن وضع من باید این باشه؟ ، یه شاخه مو نداشته باش_

  :لبخند آرومی زد. لباسش رو مرتب کرد و گفت

 آخه این حرف ها رو از کجا میاری؟ _

  !جنگل آمازون، نزدیک سواحل قندهاری_

  :شد و با تعجب گفت چشم هاش درشت

 جان؟ _

  :و تکون دادم و با ادا گفتمر  دستم

  !شرمنده نونمون تموم شده...برای پخت بعدی تشریف بیارید_
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  :ش ادامه دادمهبا دیدن چهر 

ت، چیزی به اسم هدونم تو اون بیابونِ کاالهاریه تو کلو نگاه نکن. میر  مثل عقب مونده های ذهنی من_
  !ولی خواهشمندم حداقل یکم تالش کن شاید به آبی چیزی رسیدیشه. عقل پیدا نمی

و ر  بلندی سر دادم. دست هام هدیگه شبیه سکته ای ها شده بود. نتونستم بیشتر از این تحمل کنم و قهقه
  :رو زانوهام گذاشتم و خم شدم. از خنده نفسم بند اومده بود. بریده بریده گفتم

  !ین خنِگ دوست داشتنی رو ازم نگیرخدایا تا ظهور آقا امام زمان ا_

  :ش رسوندم. ادامه دادمهو به شونر  و باال آوردم و به زور دستمر  سرم

  !بلند بگو الهی آمین_

  :پوکر فیس نگاهم کرد و گفت

  !من میگم الهی آمین، ولی تو هم سر راه یه دکتر برو...به نظرم نیاز داری، خیلی حالت خرابه_

  :است ایستادم. جدی گفتمو خوردم و ر ر  مهخند

  !اهبه روت خندیدم پررو شدی_

و از دست ر  بینم من بیشتر از تو بهش محتاجم...دارم کم کم عقلمکنم، میحاال که خوب فکر می نریمان:_
  .دممی

 تو مگه از اول عقل داشتی؟ _

ِ  نریمان:_   !اهتوهین نداشتیم اِ ا

ندم. ننه جون کنار ماشین وایساده بود و به رو به روش خیره و برگردو ر  و براش تکون دادم و رومر  دستم
  :شده بود. به طرفش قدم برداشتم. نزدیکش شدم و گفتم

  !؟دکنیعصا به دست افق های بی کران خیابون رو تماشا می_

  :با مکث نگاهم کرد. لبخند غمگینی زد و گفت

  .زدمداشتم با پدربزرگت حرف می_

  :خیابون نگاه کردم. باز به طرف ننه جون برگشتم و گفتم چند بار پلک زدم و به

 دقیقا کدوم پدربزرگ؟ _

  :م و با حرص گفتهزد پس کل
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 دختره ی وقیح، مگه تو چند تا پدربزرگ داری؟ _

  !واال یکیشون که شوهر شما بود، خیلی وقته فسیل شده...بقیه رو اطالعی ندارم_

  :تمعقب عقب رفتم و گف ،صورتش که قرمز شد

-تون رفع زحمت میهخب از هم صحبتی با خانم متشخصی چون شما، بسیار بسیار مسرور شدم. با اجاز _

  م.کن

به عقب چرخیدم که چهره خشمگین نریمان مقابلم قرار گرفت. با دیدنش حالت زاری به خودم گرفتم و به 
آب دهنم رو صدادار قورت دادم و خواد از عصا آویزونم کنه. گفت میش بهم میهننه جون نگاه کردم. چهر 

  :گفتم

  !اهشید؟ خنک میدطوریهگم با یه بستنی چمی_

  :باهم داد زدن

  !ساکت_

  ...اوه اوه با این همه خشم به کجا چنین شتابان؟ بابا شما اول جوونـ_

  .به طرفم یورش آوردن که با خنده پا به فرار گذاشتم

****** 

و باال آوردم و انگشت هام رو ماساژ دادم. نریمان ر  وش نشستم. پای راستممبل پرت کردم و ر  یو رور  کیفم
  :روی مبل کناریم نشست. نگاهی به من انداخت و گفت

  !دی انگار کوه نوردی بودیو ماساژ میر  جوری پاهات_

کشید اومد توی و روی میز پرت کرد. ننه جون در حالی که خمیازه میر  دهن کجی بهش کردم. سوئیچش
  :یرایی و گفتپذ

  .من برم بخوابم_

  :به نریمان نگاه کرد و ادامه داد

  .توهم دیگه پاشو برو خونتون_

 خوابه؟ ساعت هشت کی می_

  :خمار جواب داد

 بشینم تو رو تماشا کنم؟ _
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  .آخه هنوز شام نخوردیم نریمان:_

  :با لحن مسخره ای گفتننه جون 

 ِ  ای تو لیست خواسته هاتون نیست؟  چیز دیگه د؟ مطمئنیدخوای، شامم می_ا

  :نیم نگاهی بهم انداخت و با شیطنت گفتنریمان 

  .شماگه این دختر خانمتونم بهم بدید ممنونتون می_

  :و به بازوش زد و گفتر  دمپاییش رو درآورد و به طرفش اومد. آروم و پشت سرهم اونننه جون 

  !شهکپسره ی بی ادب، بی حیا، بی شرم...خجالتم نمی_

  :و جلو کشیدم و گفتمر  و از داخل دهنم به دندون گرفتم تا از خندیدنم جلوگیری کنه. خودمر  گوشه لپم

  !عشقم، بر خطای این گستاخ چشم بپوشان و او را به سپیدی گیسوانت ببخش_

و گرفتیم. ننه جون بی حال ر ولی مدام جلوی خودمون رو می ؛شدیمهردومون داشتیم از خنده منفجر می
  :به من گفت

  !باشد فرزندم_

  !باشد که ما هم چنان گرسنه ایمحال بدین گونه می نریمان:_

  :رو به من کرد و گفت

 اِی آشپزباشی، این غذای ما چه شد؟ _

  .آبش تمام شد و ز این بدبختی چلو شد، سرورم_

پا وایساده بود. از جام بلند ننه جون با چشم های نیمه باز و خمار از خواب نگاهمون می کرد. به زور سر 
  :و گرفتم. به نریمان نگاه کردم و گفتمر  شدم و زیر کتفش

  .سرورم، من این بانویه کهن سالِ کاخ همایونی را به اتاقش برده، سپس به سوی شما باز خواهم گشت_

  :و تکون داد و گفتر  سرش

  .توانی برویمی_

و محکم تر دورش ر  و ازش گرفتم و دستمر  ه کردم. عصاشریز خندیدم و آروم ننه جون رو با خودم همرا
جلوی شومینه وایساده بود و یه قاب عکس  .پیش نریمان برگشتم ،که خوابوندمشانداختم. بعد از این

  .دستش بود
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  :برگشت و بهم لبخندی زد. گفتم ؛کنارش ایستادم

  .این عکس رو چهار سال پیش وقتی رفته بودیم ایالم گرفتیم_

  !حالیدتون خوشهقدر همهچ ان:نریم_

  :لحنش پر از غم و حسرت بود. آهی کشیدم و چیزی نگفتم. قاب رو سرجاش گذاشت و گفت

  .خب من دیگه برم_

 ِ  خوری؟ کجا؟ مگه شام نمی _ا

  :م رو نوازش کرد. زمزمه وار گفتهلبخندی زد و گون

  !یه روز صرف کنم خوام همه ی لحظات خوب رو توباشه برای دفعه دیگه...نمی_

-و آورد پایین و تو جیب شلوارش فرو کرد. خیره بهم نگاه میر  لب هام به معنای لبخند کش اومد. دستش

و پایین انداختم و لب پایینم رو به دندون ر  سرم .کرد. تحمل اون چشم های پر از محبت برام سخت بود
  :الفم نگاه کردم که گفتگرفتم. چند دقیقه ای تو همون حالت بودیم. معذب به سمت مخ

  ؟!یادت که نرفته_

  :و به طرفش چرخوندم و گفتمر  با تعجب سرم

 چی رو؟ _

  :و از نظر گذروند. به آرومی لب زدر  مردمک چشم هاش کل صورتم

  .نوبت دادگاهمون...فرداست_

گاهش کردم به یک باره دمای بدنم فروکش کرد. نفس عمیقی کشیدم و سعی کردم آروم باشم. با استرس ن
  :و گفتم

  .ترسممن خیلی می_

  .دلیلی برای ترس وجود نداره عزیزم نریمان:_

  :و ازش گرفتم و چرخیدم. گفتمر  روم

  ...ره و اون وقتبحث سورناست نریمان...مطمئنم به یک طریقی از زیر مجازات در می_

  :و نجواگونه گفت و به گوشم نزدیک کردر  و بوسید. لبشر  مهیهو از پشت بغلم کرد و شون

 مگه نه؟  ،و داری...پس دیگه هیچ چیز مهم نیستر  تو دیگه تنها نیستی، من_
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  :دستش گذاشتم. مثل خودش آروم گفتم یو رور  لبخندی زدم و دستم

  !کردم...مرسی که هستیکاش زودتر پیدات می_

  :وازش کردو نر  و آروم و طوالنی بوسید. لبخندم عمیق تر شد. باز صداش گوشمر  مهگون

  !بدجوری دل کندن ازت سخته_

و به طرفش چرخوندم. بدون حرف فقط نگاهش کردم. اونم بهم خیره شد. کم ر  به بدنش تکیه کردم و سرم
و لمس کرد. حصار ر  کم دست راستم باال اومد و رو صورتش نشست. انگشت شصتم نوازش گونه پوستش

  :دست هاش تنگ تر شد و گفت

  !ن ریتابا دل من بازی نک_

  :و غنچه کردم و تخس گفتمر  لب هام

 و اگه به حرفت گوش ندم؟ _

  :با لحن خاصی گفت

  .کنم که بالیی سرت نیارموقت تضمین نمیاون_

  :و تو پوست صورتش فرو کردم. تند گفتمر  اخم کردم و سر ناخون هام

  !جا کردی خرمالوتو بی_

  .و از شامپانزه به پیشول وحشی تغییر بدمر  باشه اسمتکشی؟ یادم آخ، چرا سریع پنجول می نریمان:_

  :و گرفتم و کش دار گفتمر  دماغش

  !سیه_

کردم. چند کرد. با تعجب به کارهاش نگاه میو باز و بسته میر  و چپکی کرد و مدام دهنشر  اشهمیهو چش
  :ثانیه که شد پرسیدم

 یا جن المجنون...چت شد؟ _

و جمع کردم و ر  مهو بیرون داد که چهر ر   و از دماغش جدا کرد. نفسشر  و باال آورد و دستمر  دست چپش
  :گفتم

  !پیف چه بوی گندی_

  !اهشدمهوف داشتم خفه می نریمان:_
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  :بعد به من نگاه کرد و گفت

  !ترسم پتانسیل تحمل کردنش رو نداشته باشم، درجا بیوفتم بمیرمقدر دوسم داری میاین_

و گاز گرفت که جیغم به هوا رفت. اما سریع ر  مهدم و چیزی نگفتم. یهو گونخنده ی نازی تحویلش دا
  :و جلوی دهنم گذاشت که صدام بلند نشه. گفتر  دستش

  .کنیهیس چه خبرته؟ االن ننه جون رو بیدار می_

  :و از دهنم جدا کردم و با اخم گفتمر  دستش

 شی؟ چرا وحشی می_

  :چشمکی زد و گفت

  .هاتکردنار تالفی اذیت ذب_

  :چرخیدم و به عقب هولش دادم. تند گفتم

  !حالم کنانگار زیادی بهت خوش گذشته...با رفتنت خوش_

  :و تو جیب شلوارش فرو کرد. شیطون گفتر  هاشخندید و دست

  .شهبدون بوس خدافظی که نمی_

چیزی برای زدنش پیدا های گرد شده نگاهش کردم. خدایی پررو نبود؟ اطرافم رو گشتم و در آخر با چشم
  :خندیدنش رو نروم بود. جلو اومد و گفت .و به طرف در گرفتمر  نکردم. نفس عمیقی کشیدم و دستم

 کنی؟ م نمیهدی، تا دم درم بدرقبوس که نمی_

  :چه ای کردم و با حرص گفتمو دندون قر 

  !گود نایت_

  :و بوسید و گفتر  تو یه حرکت پیشونیم

  !خیرعزیزمهشبت ب_

عدم سریع از دستم در رفت و از ساختمون بیرون دوید. به در بسته خیره موندم. کم کم لبام کش اومد. ب
و لمس کردم. شیرینی خاصی تو وجودم ر  جای لب هاش .دسِت دراز شدم رو آروم به طرف پیشونیم بردم

  .و گاز گرفتمر  پیچید. با ذوق خندیدم و لبم

****** 
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  «نریمان»

   

که نگاهم کنه بدون این .ر کردم و پیش ریتا برگشتم. لیوان آب انبه رو به دستش دادماز فروشنده تشک
  :نی توی لیوان رو به دهن گرفتم و گفتم .گرفت و روی میز گذاشت. صندلی رو کشیدم و کنارش نشستم

 خوری؟ نمیچرا _

ان کشید. تو همون و روی میز گذاشت و به بدنه لیو ر  اخم نسبتاً غلیظی رو پیشونیش بود. دست چپش
  :حالت گفت

  .میل ندارم_

  !شه هستیشه؟ تو عاشق انبه و هر چیزی که مربوط به اون میمگه می_

  :کرد. دستش رو گرفتم و گفتمجوابم رو نداد و هم چنان با اخم به لیوان نگاه می

 !به من نگاه کن ریتا_

  :گفتمو چرخوند و بدون حرف بهم نگاه کرد. کمی مکث کردم و ر  سرش

 االن به خاطر چی این جوری بهم ریختی؟ -

  :پوزخندی زد و گفت

  !رممعلوم نیست؟ چند دقیقه دیگه با پای خودم برای تماشای حساب رسی عشقم می_

  :و محکم فشار دادم و غریدمر  و در بر گرفت. دستشر  عصبانیت و حرص تمام وجودم

  !تمومش کن ریتا، اون عشقت نیست. منو روانی نکن_

  !کنم، تو به چیحرف مفت نزن...من به چی فکر می ریتا:_

 هان؟  ؟خب پس دردت چیه_

  :جدی به چشم هام خیره شد و با عصبانیت گفت

خندم، همه چیز رو فراموش کردم؟ نه آقا، لحظه ای نیست که گم و میفکر کردی چون باز دارم می_
  .رمم به دیدار فرشته های عذابم میحماقت هام رو به یاد نیارم و درد نکشم...االنم دار 

و عصبی بیرون دادم و سعی کردم آروم باشم. پلک هام رو روی هم فشار دادم و شمرده شمرده ر  نفسم
  :گفتم
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گن انسان جایز الخطاست. تو یه اشتباهی کردی تاوانشم دادی...یعنی همه آدم ها همینن. شنیدی که می_
شه. و اذیت کنی و اطرافیانت رو برنجونی که نمیر  این جوری خودتاگه قرار باشه به خاطر هر اشتباهی 

و سرزنش کنی...تو اوج بچگی یه غلطی ر  قرار نیست تا آخر عمر عذاب وجدان داشته باشی و مدام خودت
دی. کنی و تجربه هات رو سر لوحه رفتارهات قرار میکردی، تموم شد رفت. حاالم مثل گذشته زندگی می

 افتاد؟ 

و ول کردم و نی رو به دهنم نزدیک کردم. تو همون ر  و ازم گرفت و پوف کالفه ای کشید. دستشر  نگاهش
  :حالت گفتم

  .خوام صحنه محکوم کردن اون عوضی رو از دست بدمشه...نمیو بخور، داره دیر میر  تهاالنم زود آبمیو _

کرد. گرفت و باهاش بازی می و به دست راستش تکیه داد. نی توی لیوان رو به دستر  حرفی نزد و سرش
  :اخم کردم و گفتم

  !حتما باید عصای ننه جون باالی سرت باشه تا به حرف کسی گوش بکنی؟_

  :پشت چشمی نازک کرد و گفت

  !خب بابا_

جهت نگاهش رو به سمت مخالفش تغییر داد. لیوان رو باال آورد و از محتویات داخلش نوشید. لبخندی رو 
از جامون بلند شدیم. پولش  ،م رو خوردم. وقتی ریتا هم تموم کردهلذت تا آخر آبمیو  لب هام نشست و با

رو حساب کردم و سوار ماشین شدیم. شروع به رانندگی کردم. فاصله ی آن چنانی با اون جا نداشتیم. 
اشتم که باهم پیاده شدیم. چند قدم برد ،که یه گوشه پارک کردمبنابراین خیلی زود رسیدیم. بعد از این

  :دیدم ریتا باهام نمیاد. به عقب برگشتم و گفتم

  !چرا وایسادی؟ بیا دیگه_

و گرفتم و ر  دستش .و چرخوندم و به طرفش رفتمر  ش موج میزد. کالفه چشم هامهنگرانی و استرس تو چهر 
از مسئولی که و با خودم همراه کردم. پله های دادگستری رو باال رفتیم و به طبقه مورد نظر رسیدیم. ر  اون

بعدم ازمون  ؛شهساعت دادگاه پرسیدم. بهم گفت که تا پنج دقیقه دیگه شروع می ع بهراج ،اون جا بود
گفت. خم شدم و دم سرش پایین بود و چیزی نمی ؛خواست تا وارد اون جا بشیم. نگاهی به ریتا انداختم

  :گوشش گفتم

  .شهباید بریم تو، به زودی شروع می_

ر داد. مکثی کرد و چند قدم برداشت. برگشت و نگاهم کرد. بدون حرف باهاش همراه شدم. دستم رو فشا
  :و نوازش کردم و گفتمر  و رها کردم که با ترس بهم خیره شد. بازوشر  دم در دستش
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  .ولی نگران نباش کنارتم .باید رعایت کنیم ؛من و تو هیچ صنمی باهم نداریم ،عزیزم از لحاظ قانون_

م تحویلش دادم و پلک زدم. مردمک چشم هاش توی صورتم چرخید و در آخر اونم لبخند زد. لبخندی گر 
باهم به سمت صندلی ها رفتیم. در قسمت جلویی اون ها نشستیم و منتظر موندیم. ریتا شروع کرد با پاش 

  :و به طرف پاش بردم و گفتمر  به سرامیک ها ضربه زدن. دستم

  .شهچیز عالی و بی دردسر تموم می دم همهبهت قول می !آروم باش_

  :هوفی کشید و رو بهم گفت

 شد؟ قضیه اون وکیلی که گفتی چی_

  .رسهیه کار بلدش رو پیدا کردم...بهم پیام داد گفت تا چند دقیقه دیگه می_

و تکون داد و دیگه حرفی نزد. طولی نکشید دادگاه پر از آدم شد. دروغ چرا، کمی استرس گرفته ر  سرش
دونم ریتا رو چه جوری دم. اگه برخالف گفته هام همه چیز خراب بشه چی؟ اون وقت دیگه واقعاً نمیبو 

آروم کنم. به موهام چنگ زدم و اونا رو تکون دادم. به ریتا نگاه کردم. جهت نگاهش سمت چپش بود. منم 
دست به این طرف به اون سمت نگاه کردم که سورنا رو دیدم. لباس مجرم ها تنش بود و دستبند به 

زدم باید عموی سورنا وردنش. پشت سرش یه مرد میانسال دیگه هم به همین شکل بود. حدس میامی
  :باشه. آروم زیر لب گفتم

  !باره...آشغال هااز چهره هردوشون ظلم و بدجنسی می_

  :لیدمریتا نگاهش رو ازشون برداشت. فین فین کنان دستی به صورتش کشید. به طرفش خم شدم و نا

 کنی؟ داری گریه می !ریتا_

  :صاف نشست و گفت

  .خوبم ،نه نه_

و ازش گرفتم. نفس عمیقی کشیدم ر  روم ،چند ثانیه با نگرانی نگاهش کردم و چیزی نگفتم. با صدای قاضی
 .و خونسردی خودم رو حفظ کردم

****** 

و محکم گرفت. بهش نگاه کردم. ر  مزمان اعالم حکم فرا رسید. یهو ریتا دست ،بعد از دو ساعت طاقت فرسا
و قفل دستش کردم. نرم فشاری بهش ر  و چرخوندم و انگشت هامر  با ترس به قاضی خیره شده بود. دستم

  :و به حرف های قاضی جمع کردمر  بعد حواسم .و گرفتر  وارد کردم. اونم محکم تر دستم

  ه...کنرو اعالم میدادگاه حکم خودش  ،خب، طبق شواهد و مدارک و صحبت های متهمین_
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به منشیش نگاه کرد و اشاره کرد که حکم رو بخونه. اونم از جاش بلند شد و برگه ای رو به دست گرفت. 
و بستم و با ر  و در بر گرفته بود. منشی لب باز کرد و شروع به خوندن کرد. چشم هامر استرس تمام وجودم

خیلی  ؛شدفشار دست ریتا هر لحظه بیشتر می .کوپیدم میهنگرانی گوش سپردم. قلبم بی قرار تو سین
کردم. خودمم بهتر از اون نبودم. چند دقیقه مثل چند سال گذشت و باالخره خوندن حکم خوب درکش می

اما چیزی طول نکشید  !و باال آوردم. حتماً اشتباه شنیدمر  و باز کردم و با تعجب سرمر  تموم شد. چشم هام
  :الم کرد. عصبی دست ریتا رو ول کردم و از جام بلند شدم. داد زدمکه قاضی دادگاه رو مختومه اع

  !یعنی چی آقای قاضی؟ من این حکم رو قبول ندارم_

  :خونسرد بهم نگاه کرد و گفت

 !شهحکم صادر شد، دادگاه به اتمام رسیده. اعتراضی پذیرفته نمی_

  !اما این در کمال ناعدالتیه_

  :فتاخم ظریفی رو پیشونیش نشست. گ

وگرنه مجبور  ؛کنه...وقت ما رو بیخود نگیریدگیرم آقای محترم، قانون رأی صادر میجا من تصمیم نمیاین_
  .شم باهاتون برخورد جدی داشته باشممی

و از روی عصبانیت مشت کردم. به ر  بعدم از جایگاهش پایین اومد و به طرف در خروجی رفت. دستم
  :زمین کشیدم و غریدم یو رور  امپ !همین سادگی همه چی تموم شد

  !لعنتی_

  :همون لحظه صدای ظریفش تو گوشم پیچید

  ...یعنی ...یعنی ریتا:_

  :کرد. جلوی پاش زانو زدم و با لحن مالیمی گفتمبه سمتش برگشتم. مات بهم نگاه می

کم چیزی  ولی بیست سال حبس هم ،ا...درسته که طبق خواستمون اعدام نشدنهاصال ناراحت نباشی_
  !نیست

  :و گرفتم و خنده ی بی جونی کردم. ادامه دادمر  دست هاش

  .تا اون موقع ممکنه نوه دار هم شده باشیم_

  :گفت بی توجه به حرفم خندید و

  !وای نریمان_
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  :و انداخت تو بغلم که نزدیک بود بیفتم. با خنده تعادلم رو حفظ کردم و گرفتمش. گفتمر  خودش

 یادت رفته کجاییم؟  ؟کاریه دیوونه این چه_

  !حالمقدر خوشهدونی چآخه نمی ریتا:_

  .بعد ،ار بریم بیرونذخب باشه، بی خیل_

  :ازم جدا شد و با اخم گفت

  !لیاقت نداری بهت افتخار بدم و بغلت کنم_

  :خندیدم و گفتم

  !او نه تورو خدا، این محبت بی کران رو ازم دریغ نکن_

  :م زد و گفتهمشت آرومی به شون

  .گرفتمو میر  وگرنه حالت ،شانس آوردی حالم خیلی خوبه_

  !خواید تشریف ببرید؟ همه رفتنببخشید دادگاه خیلی وقته تموم شده، نمی_

کس اون جا نبود. از جا بلند شدم و با ریتا به بیرون هیچ ؛گفتبه سرباز توی سالن نگاه کردم. راست می
و در بیارم. ولی خب دیگه ر  دیدم تا حسابی حرصشدم آخری سورنا رو میخواست رفتیم. خیلی دلم می

و چرخوندم و نگاهش کردم. با ر  خواستم حال خوب ریتا رو خراب کنم. سرمدیر شده بود. از طرفی هم نمی
چشم ازش  .منم لبخند زدم ،حالی اونکرد و کنارم راه میومد. با دیدن خوشلب خندون به جلوش نگاه می

  :ریتا گفت ،و تند تر کردم. بعد از این که سوار ماشین شدیمر  م و قدم هامبرداشت

 شیرینی بگیریم بریم خونه؟  ،نریمان_

  !چرا که نه ،آره_

با لبخند چرخید و صاف نشست. کمربندش رو هم بست. منم کمربندم رو بستم و راه افتادم. به لطف 
مسیر همون جا رو در پیش گرفتم. وقتی رسیدیم آدرس یه شیرینی فروشی خوب رو بلد بودم.  ،تیرداد

جلوی مغازه پارک کردم و به ریتا گفتم منتظر باشه. سری تکون داد و چیزی نگفت. از ماشین پیاده شدم و 
وارد مغازه شدم. بعد از نگاه کلی به شیرینی ها چند نوعشون رو سفارش دادم. چند دقیقه طول کشید تا 

یش ریتا برگشتم. نگاهی به خیابون انداختم و سوار شدم. جعبه شیرینی رو تحویل بگیرم. حساب کردم و پ
  :به دستش دادم و گفتم

  !خب اینم سفارش خانم خانما_

 عه نریمان چرا یکی جعبه گرفتی؟  ریتا:_
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 گرفتم؟ مگه باید چند تا می_

  !دوتا ریتا:_

 چرا دوتا؟ _

  !اهو عصبی نکنر  خرمالو من ریتا:_

 :خندیدم و گفتم

  .پرسمدارم دلیلش رو می ،خب عزیز دلم_

 :ذوق زده گفت

خوام ببریم رستوران بچه ها رو هم تو شادیمون شریک کنیم...هم این که خیلی وقته ندیدمشون، دلم می_
  !براشون تنگ شده

  .گیرم میامباشه پس همین جا بشین، زود یکی دیگه می_

 :پوکر فیس گفت

  .رفتم وسط خیابون چادر بزنموگرنه داشتم می ؛خوب شد گفتی_

 .با خنده سری تکون دادم و پیاده شدم

****** 

  «ریتا»

   

  :با تعجب به اطراف نگاه کردم و رو به نریمان گفتم

 قدر خلوته؟ جا چرا ایناین_

  .دونم واال...بیا بریم سالن دونمی نریمان:_

حال به همه رو دیدم. خوش ،جلوتر که اومدمبه دنبالش راه افتادم و از پله ها باال رفتیم. چند قدم 
  :طرفشون رفتم و بلند گفتم

  !باالخره به آغوش گرم رستوران برگشتم_

زد. نیشم رو باز کردم که صدایی حالی تو نگاهاشون موج میتوجه ها به سمتم جلب شد. تعجب و خوش
  :گفت
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  .سالم خانم تهرانی_

 :فتمدرجا خشکم زد و به سمتش چرخیدم. معذب گ

  .سالم آقای غربتی ...ام_

 طوره؟ هخیلی وقت بود ندیده بودمتون...حالتون چ غربتی:_

  :لبخند آرومی زدم و گفتم

  .شکر خوبم_

  .سالم به همگی نریمان:_

 کرد. توجهش به آقای غربتی جلب شد و جلو رفت. دستشکنار من ایستاده بود و با لبخند به همه نگاه می
  :رد و گفتو به طرفش دراز کر 

  !به به جناب مدیر، مشتاق دیدار_

  :باهاش دست داد و لبخند زنون گفتغربتی 

 طوره نریمان جان؟ اوضاع کار و زندگی خوبه؟ هحالت چ! امان از کار و سفر_

؟ حتماً مسئله مهمی پیش اومده که قدم دطوریهره...شما چخدا رو شکر همه چی عالی پیش می نریمان:_
 !دو به رستوران تشریف آوردی درنجه فرمودی

 .منم بد نیستم...واال چی بگم؟ همه که از اتفاق های اخیر خبر دارید غربتی:_

پاورچین به طرف حنا رفتم. کنارش وایسادم و به پهلوش  اخمی رو پیشونیش نشست و سری تکون داد.
 :زدم. گفتم

  ...حنا؟ پیس پیس_

 :به سمتم برگشت و ذوق زده گفت

  !وای ریتا_

 :بینیم گذاشتم و آروم گفتم یو رور  مهانگشت اشار 

ِ  هیس_  ، می خوای همه بشنون؟ ا

 :خندید که ادامه دادم

 کنه؟ یکار مجا چیخب حاال اینا رو ول کن...غربتی این_
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  .دونمواال منم نمی حنا:_

ا نه؟ اما امروز دونم خبر دارید یرم سر اصل مطلب...نمیمی ،خب دوستان، حاال که همه حاضرن غربتی:_
  .دادگاه آقای رحمانی بود

 :اخم کرد و بلندتر گفت گفت.همهمه ای به پا شد و هرکس چیزی می

 !تصمیم قانون بر این بوده که ایشون گناهکاره و به بیست سال حبس محکوم شد_

 :با تعجب به ادامه حرف غربتی گوش دادن ؛صدای هین گفتن زن ها و وای مردها بلند شد

بد شوکی بهم وارد  ؛کردماصالً فکر همچین چیزی رو نمی !این اتفاق هم متأسف شدم، هم ناراحتبابت _
و از ر  یا خدای ناکرده اون ،اریم این اتفاق ُشبهه رستوران ما رو لکه دار کنهذشد...اما خب، من و شما نباید ب

  .خودش پایین بکشه اَرج

 :مکثی کرد و گفت

ارم بیشتر از ذجا بیام و نرستوران، این رو وظیفه خودم دونستم که به این به عنوان مدیر و مالک سه دنگ_
  .این ِخللی به رستوران وارد بشه

  :و پشت کمرش گذاشت. رو به ما ادامه دادر  به نریمان نزدیک شد و دستش

..که این یس جدید رستوران معرفی کنم.ئبنابراین تصمیم گرفتم یک فرد الیق و قابل اعتماد رو به عنوان ر _
 !فرد کسی جز نریمان عزیزم نیست

برگشت و با لبخند بهش نگاه کرد. نریمان مثل خنگ ها به غربتی نیم نگاهی انداخت و بعد به ما نگاه کرد. 
زد. دهن منم تا زمین باز شده بود. چند بار پلک زدم که نریمان به تعجب و غافلگیری تو چهره همه موج می

  :خودش اومد و گفت

  !ید دیگه؟کندارید شوخی میشما _

  .خیر، کامالً جدی و قاطع هستم غربتی:_

 :هنگ کرد و به تته پته افتاد. گفتنریمان 

  !رئیس همچین رستوران بزرگی بشم؟ تونم یه شبهطور میهشه؟ من یه سرآشپزم، چاما...یعنی...مگه می_

وران حواسم به همه چیز بوده و دور را دور اما از اول تأسیس رست ،جا حضور نداشتمدرسته که این غربتی:_
نگران نباش، من همه چیز  به نظرم تو بهترین گزینه برای این سمتی. جا خبر داشتم.از کارها و اتفاقات این

 !کنمکه االن بدون هیچ شکی دارم این رو به همه اعالم می رو در نظر گرفتم

  !دونم چی بگممن...من...من واقعاً نمی نریمان:_
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  .قبول کن دیگه اصالن:_

  :به سمتش برگشت و نگاهش کرد. پشت سرش صدای نیره اومد که گفت

  .یایتو حتماً از پسش بر م؛ پسرم منم باهاشون موافقم_

  .آره داداش سبحان:_

یکی یکی همه به حرف اومدن و موافقت خودشون رو اعالم کردن. لبخندی رو لب هام نشست و به نریمان 
برای آروم کردنش با مکث پلک زدم. خندید و  !حالهم خوش ونم بهم نگاه کرد. هم نگران بود،نگاه کردم. ا

 :به طرف غربتی برگشت. یهو داد تیرداد بلند شد

  !آقا من اعتراض دارم_

 :بهش نگاه کردیم که آروم تر ادامه داد

 ...این ،کمتر این آخه چیه من_

و ر  یهو دستشتیرداد  ؛ی دهنش کشید. سری تکون دادو به شکل زیپ جلور  نریمان با چشم غره دستش
  :دور شونه ی یکی از خدمه حلقه کرد و گفت

  ؟بدین این فریبرز عزیزمه که نباید بهم وام_

 تیرداد جان االن جای این حرف هاست؟  اصالن:_

  .آقای مسعودی شما بعداً بیاید دفتر من غربتی:_

 :مه برداشت و گفتو از روی شونه خدر  ضایع شده دستشتیرداد 

  د.راحت باشی؛ اوکی_

همه با غرغر باز به طرف غربتی و نریمان برگشتن. ریز خندیدم که همون لحظه تیرداد نگاهم کرد. با اخم 
و ازم ر  خندون شونه ای باال انداختم. چشم غره ای بهم رفت و نگاهش .و به معنی "چیه؟" تکون دادر  سرش

 :ون توجه کردمگرفت. صدای نریمان که اومد به ا

پیشنهادی که  ...کنیدبابت لطف تک تکتون واقعاً سپاس گزارم. در واقع دارید منو شرمنده خودتون می_
قدر اصرار دارید، اما حاال چون هم آقای غربتی، هم شما این ؛بهم شد، برای من خیلی بزرگ و سخت هست

  م.امیدوارم بتونم از پسش بر بیا. کنمباشه قبول می

  :حال گفتمو باال آوردم و خوشر  دستم

 !مبارکه...بزنید کف قشنگه رو_
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چند تا سوت با دهنم زدم و بعد همراه بقیه شروع به دست زدن کردم. نریمان با لبخند مهربونی نگاهم 
کرد. متقابالً لبخندی بهش تحویل دادم. اول غربتی، بعد کم کم همه جلو رفتن تا به نریمان تبریک بگن. می

  :آقای غربتی گفت ،فقط یه گوشه ایستادم و نگاه کردم. سیر تبریکات که تموم شداما من 

تونه یکی از بچه خب نریمان جان، حاال باید یکی رو به انتخاب خودت به عنوان سرآشپز معرفی کنی...می_
  .جا باشه، یا کالً یه نفر رو خارج از رستوران معرفی کنیهای این

 !رهحالم که آقا نریمان رئیس شد...دیگه همه چیز عالی پیش میوای ریتا خیلی خوش :حنا_

 :به سمتش چرخیدم و با لبخند گفتم

  .اوهوم، لیاقتش رو داشت_

یهو صدای دست زدن اومد. متعجب جهت نگاهم رو به رو به روم تغییر دادم. نگاه همه به من بود و با 
 :زدن. گیج گفتملبخند برام دست می

 شده؟ چی_

 :جلو اومد و آروم گفتنریمان 

 م.عزیزم، من تو رو سرآشپز جدید رستوران معرفی کرد_

 :هنگ کرده پلک زدم و با دهان باز گفتم

 نمنه؟ _

ش نبود. باز به ههیچ کس نارضایتی یا چیز خاصی تو چهر  ؛خندید و چیزی نگفت. به همه نگاه کردم
  :نریمان نگاه کردم و گفتم

شه همچین چیزی؟ زود این شوخی جا؟ کسی هم اعتراضی نداره؟ مگه مینیعنی االن من بشم سرآشپز ای_
 !مسخره رو تمومش کنید

 :و تو هوا تکون دادم و خندیدم. نیره جلو اومد و گفتر  دستم

 ...ت از ما خیلی کمتره ولیهجایی و قاعدتاً تجربدرسته که تو جوون ترین عضو این_

 :بین حرفش پریدم و گفتم

  .ین درست نیستاما نیره جون ا_

جا یک رستوران دخترم، همه ی ما بر این باوریم که تو شایسته ترین فردی برای این کار...این اصالن:_
  .مشهور و عالی با تیم کار بلد و جوون هست. من و نیره خانم هم کم کم باید رفع زحمت کنیم
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  :و باال آورد و گفتر  لب باز کردم تا حرفی بزنم که دستش

اما سوخت و سوز نداره.  ،دیر و زود داره ؛د چیزی بگی ریتا جان...حقیقتی هست که وجود دارهخوانمی_
جدا از همه این ها، ما استعداد و کار تو رو به عینه دیدیم. اون روزی که جلوی همه استیک نیم پز درست 

چه جوری و از دونم قدر از خورشتت خوشش اومد. نمیهمون چهیا چند شب گذشته، مهمون ویژ  ؛کردی
خوام که این سمت رو قبول گم و ازت میولی بهت تبریک می ؛قدر خوب آشپزی رو یاد گرفتیکجا این

  ی.کن

و به طرف همه کشوندم. در آخر با مکث طوالنی به ر  حالی لبخند آرومی به روش زدم. جهت نگاهمبا خوش
  :و ازش گرفتم و گفتمر  نریمان نگاه کردم. روم

پدر من یک سرآشپز حرفه ای بود. ؛ رو بهتون نگفته بودم و به خاطر مسائلی ازتون پنهون کردم تا حاال این_
اسمش توی همه ی رستوران های معروف شناخته شده بود. حتی توی برخی از اون ها کار کرده بود. توی 

از دو سال هم به دانشگاه آشپزی خارج فارغ التحصیل شد و همون جا با عالقه شروع به کار کردن کرد. بعد 
  !بعدها ازش شنیدم که جاذبه نیروی عشق اون رو به اون سمت کشونده ؛هند رفت

  :خندیدم و ادامه دادم

شه و یک سال بعدش، بعد از کلی سختی و تالش باهم ازدواج می کنن. آخه اون جا با مادرم آشنا می_
-گردن. پدرم میباردار بوده به ایران بر می واقعاً عشقشون ناب و مثال زدنی بود...وقتی هم که مامانم منو

به همین دلیل بقیه زندگیشون  ؛گفت خانواده مادرم نتونستن هیچ جوره اون رو به عنوان دامادشون بپذیرن
تونست اون رو رها کنه...خالصه، من یه مادربزرگم دارم که پدرم نمی ،جا ادامه دادن. از اون گذشتهرو این

کنن. از همون بچگی پدرم ر و مادرم یه زندگی پر از شادی و خوشبختی رو شروع میمن به دنیا میام و پد
لباس سفید سرآشپزی رو به تنم  ،خواد وقتی بزرگ شدمگفت میکرد. میو به آشپزی ترغیب میر  مدام من

  !ببینه

حفظ کنم. و روی هم فشار دادم. مکثی کردم تا آرامشم رو ر  بغضی همراه خنده توی گلوم نشست. لب هام
  :گفتم

همه چیز عالی بود تا اون روز کذایی...بعد از یه اردوی دوستانه و کلی شادی و خنده به خونه اومدم. با _
و ر  یهو مادربزرگم رو دیدم. با گریه داشت چادرشم. زدو صدا میر  خوندم و مادرمصدای بلند آواز می

تا من رو دید  ؛ب کرده بودم. صداش زدمگفت. حسابی تعجکرد و یه چیزهایی رو زیر لب میسرش می
  کشید!آتیش میبه و ر  زد قلبمجه کرد. حرف هایی که میضشروع به خود زنی و 

  :م لرزید و آروم تر به حرف اومدمهاشک تو چشم هام جمع شد. چون
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اشتم معنی . تازه د..فهمیدممن تازه داشتم یه چیزهایی از زندگی می ؛توی یه ثانیه دنیا رو سرم آوار شد_
و بگیرم. خدا چه طور ر  خواستم از بابام جایزه معدل بیستممی ..کردم.خانواده و کنارهم بودن رو درک می

تونست یهو همه این ها رو ازم بگیره؟ چه جوری تمام آرزوهام جلوی چشمم یکی یکی نابود شد؟ این 
گفت مادرم همیشه می ؛بلد نبودمشدن...اما من غم و سوگواری رو  جمالت شب و روز تو ذهنم تکرار می

قوی و شجاع باش. با لب های خندونت سپری شو در برابر مشکالت پیش روت...بعد از یک ماه تونستم 
خودم رو رو به راه کنم و به حرف های مادرم پایبند باشم. خواسته پدرم هم هدف زندگیم شد. درس خوندن 

  !روع کردم. زندگی پر از سختی اما هدفمندرو ول کردم و با مادربزرگم زندگی تازه ای رو ش

  :دستی روی چشم های خیسم کشیدم. نفس عمیقی از درونم بلند شد و گفتم

رسم...از همتون بابت این لطف بزرگی که در حالم که تالش هام بی فایده نبوده و امروز به هدفم میخوش_
  !حقم کردید ممنونم. همین

کردن. از ردم. چهره چند نفر گریون بود و بقیه با ناراحتی بهم نگاه میلبخند آرومی زدم و بهشون نگاه ک
  :بینشون تیرداد به حرف اومد

  !عجب داستانی داشتی ها ریتا، کف کردم_

  :خندیدم که حنا گفت

  !الهی بمیرم برات، چه زجری کشیدی_

 ِ   !خدانکنه دختر _ا

  .دیگه هیچ وقت تو زندگیت غم نبینیبرای پدر و مادرت واقعاً متاسفم...امیدوارم  غربتی:_

  .ممنونم_

االن وقت ناراحتی نیست دوستان...باید برای من و ریتا یه جشن بزرگ بگیرید. به اینم فکر نکنید  نریمان:_
  .گفته باشم !تونید از زیرش در برید هاکه می

  :همه خندیدن و یکی از خدمه گفت

  .شما باید شیرینی بدی داداش_

  :و گفتم هینی کشیدم

 .ای وای، اتفاقاً تو راه گرفته بودیم. یادم رفت با خودم بیارم_

ِ  نریمان:_  !دنریتا چرا گفتی؟ االن اینا دیگه بهمون شیرینی نمی ا

 پوکر فیس نگاهش کردم و گفتم:
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 همه جا باید خسیس بودنت رو نشون بدی؟_

و به سمتش دراز ر  ک خنده ای کردم و دستمخنده همه بلند شد و نریمان با اخم بامزه ای بهم نگاه کرد. ت
 و به معنی "چیه؟" تکون داد. گفتم:ر  کردم. سرش

 سوئیچ؟_

و تو جیب شلوارش فرو کرد. سوئیچ بیرون آورد و به سمتم گرفت. ر  و تو حدقه چرخوند و دستشر  چشمش
 تشکر کردم و از دستش قاپیدم. بعد شنگول به طرف پله ها دویدم.

****** 

رمزم رو سفت کردم. پیش بند رو دور کمرم بستم و دستی روش کشیدم. از تو آیینه قدی رو گره کروات ق
م رو مرتب کردم و کاله مخصوص هبه روم نگاهی به خودم کردم. لبخند کوچیکی رو لبم نشست. مقنع

 اما این طور ؛شدمسرآشپزی رو روی سرم گذاشتم. همه چیز تکمیل شد. باید با لذت به خودم خیره می
شد. طاقت دیدن خودم رو نداشتم. سرم رو حالیم مینبود. بغض عجیبی که داشتم مانع از ذوق و خوش

پایین انداختم تا بیشتر از این حالم بد نشه. قطره اشکی به اصرار از چشمم پایین اومد و روی کفشم افتاد. 
 زمزمه کردم: ؛م لرزیدهچون

 بابایی؟_

 !جان دلم_

زد. وردم. درست شنیده بودم؟ چهره مردی که تو آیینه افتاده بود قلبم رو چنگ میحیرت زده سرم رو باال آ
گفت اون کنارمه، درست پشت و باال آوردم و به عکس نزدیک کردم. یه حسی بهم میر  آروم دست راستم

تو یه حرکت ناگهانی به عقب چرخیدم. لبخند مهربونش باعث شد باور کنم خودشه. با صدای لرزون  !سرم
 الیدم:ن

 !بابا؟_

 یک قدم نزدیکم شد و با نگاه همیشه پر از عشقش بهم خیره شد. سر تا پام رو برانداز کرد و گفت:

کنم و بابت داشتن همچین و به آرزوم رسوندی. بهت افتخار میر  باالخره من! قدر بهت میاد دخترمهچ_
 بالم!دختری به خودم می

 کوتاهی ادامه داد:رد نگاهش به چشم هام کشیده شد. با مکث 

 !سرآشپز کوچولو...سرآشپز کوچولوی من_
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 ..حالی بود.اما این بار از روی خوش ؛و روی هم گذاشتم. اجازه دادم باز اشک هام بریزهر  بی قرار پلک هام
و باز کردم که با جای خالیش مواجه شدم. غم، کوله بار سنگینش رو باز ر  چشم هام !به خاطر رضایت پدر

ا کرد. واقعیت تلخ نداشتنش همیشگی بود. هم اون، هم مادرم...آخ مامان، نیستی که با قربون توی دلم ره
ت تموم شادی های دنیا رو بهم هدیه بدی. بپرم تو بغلت و منو به دور خودت هصدقه های خالصان

. تکرار هامون کل اتاق رو پر کنه. "و در میان سیر زندگی، من محکومم به تکرار هبچرخونی. صدای قهقه
"...نفس عمیقی کشیدم. همراه با آه سوزناکی که از نهادم بلند !مداوم خاطراتی شیرین اما به تلخی زهر

و روی گونه هام کشیدم و رد اشک ها رو پاک کردم. به سمت میز کنار اتاق رفتم. از جعبه ر  دستم ،شد
شون گرفتم. جلوی آیینه دستمال کاغذی روش دو تا دستمال بیرون کشیدم. خیسی چشم هام رو باها

و چند بار به صورتم زدم تا کمی از التهابش که به خاطر ر  ایستادم و به خودم نگاه کردم. کف دست هام
و به نشونه تایید تکون دادم. حاال شدی ریتا تهرانی، ر  م نشوندم. سرمهگریه بود کم بشه. لبخندی روی چهر 

که مطمئن شدم همه چیز خوبه برانداز کردم. بعد از این ور  چرخی زدم و باز خودم !سرآشپز جدید رستوران
باید بدون نقص انجامش بدم. خدایا هم چنان حواست  ؛از اتاق بیرون اومدم. شروع جدیدی منتظر منه

بهم باشه. نزار باز جلوی خودت و اطرافیانم سرافکنده باشم. لبخند زنون قدم برداشتم و به طرف آشپزخونه 
شد. پشت در ایستادم. کمی استرس گرفته بودم. با این حال به خوبی شنیده میرفتم. سر و صداشون 

شون بهم خیره موند. چند قدم جلو  هدستگیره در رو کشیدم و وارد آشپزخونه شدم. ساکت شدن و نگاه هم
 رفتم. شیطنتم رو به کار گرفتم و با اخم ساختگی گفتم:

 ه؟دونید االن کی در مقابلتون قرار گرفتشما می_

 حرفی نزدن که ادامه دادم:

 من کسی نیستم جز سرآشپز بزرگ، ریتا خانم...احترام بگذارید!_

در حالی که از خنده به  تیرداده هاشون بلند شد. هصدای قهق ؛چند ثانیه طول کشید تا به خودشون بیان
 نفس نفس افتاده بود گفت:

 پس سگ وفادارت، زُمبه کجاست؟_

 و باز کردم و گفتم:ر  نیشم

 .از قبل فرستادمش پیشتون_

 !بینیمشکو؟ ما که نمی تیرداد:_

 به نریمان اشاره کردم و گفتم:

 .ایناهاش_
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 کرد. چشمکی زدم و گفتم:نریمان برزخی نگاهم می ؛آشپزخونه از انفجار خنده ترکید

 زُمبه جان، فعال کاری باهات ندارم...مرخصی!_

 گفتم: ،کنهداره بهم نگاه میبه طرفشون قدم برداشتم. وقتی دیدم هم چنان 

 برو تو اتاقت بشیـ... ،خوایم آشپزی کنیم. آفرین پسر خوبمی؛ جا جای تو نیستچرا وایسادی؟ این_

-چرخیدم و نریمانم به دنبالم میبه طرفم خیز برداشت که جیغ کشون از زیر دستش در رفتم. دور گاز می

 داد زد: دوید. بقیه هم با خنده نظاره گر ما بودن. عصبی

 !وایسا ببینم دختره ی بی ادب_

و بخوری...مگه مغز تو رو خوردم که تو این موقعیت خطرناک ر  خوای مناالن هار شدی زمبه جونم، می_
 وایسم!

و باال ر  چرخیدم و پشت نیره جون پناه گرفتم. جلوش ایستاد و بهم اشاره کرد تا کنار بیام. جفت ابروهام
 ش غلیظ شد و گفت:انداختم و نچی گفتم. اخم

 نمیای دیگه؟_

 و تو جیب شلوارش فرو کرد و جدی گفت:ر  و به دو طرف تکون دادم. دست هاشر  با لبخند سرم

 ...اوکی مشکلی نیست_ 

 پیروزمندانه بهش نگاه کردم که ادامه داد:

 !فقط تا دو ماه از حقوق خبری نیست...روز خوش خانم_

یره کنار رفتم و مات به در بسته نگاه کردم. بعد به طرف بچه ها پوزخندی زد و به بیرون رفت. از پشت ن
 برگشتم و گفتم:

 خدا هیچ عقده ای رو رئیس نکنه!_

 با خنده به طرف جایگاهاشون رفتن. لب هام آویزون شد و جلوی میزم وایسادم.

****** 

ر گرفته بود. در کمد و به شونه هام کوبیدم. خستگی بدجور بدنم رو در بر  خمیازه بلندی کشیدم و مشتم
 با خودم گفتم: ،پوشیدمشو برداشتم. همون جور که میر  لباس هام رو باز کردم و مانتوم

 کنم...آخ چه کیفی بده!رم خونه، بعد با یه دوش آب گرم از خودم پذیرایی میقدر خوبه که دارم میهچ_
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و برداشتم و در کمد ر  کیفم ؛شیدمو پو ر  که تمام لباس هام لبخند گشادی رو لب هام نشست. بعد از این
با نریمان رو به رو شدم. دست به سینه به چار چوب در تکیه داده بود. تک  ،رو بستم. همین که برگشتم

 ش زدم و گفتم:هخنده ای کردم و به سمتش رفتم. مشت آرومی به شون

 اومدی دنبال رئیست پسر خوب؟_

 باز کرد و صاف ایستاد. گفت: و از همر  لبخند مرموزی رو صورتش بود. دست هاش

 دی؟آره عزیزم، افتخار می_

دوشم انداختم. خندون به  یو رور  و به طرفم دراز کرد. دستمو تو دستش قفل کردم و کیفمر  دست راستش
هم نگاه کردیم و قدم زنون از رستوران بیرون اومدیم. ماشینش رو توی پارکینگ پارک کرده بود. بنابراین 

منتظرش ایستادم. چند دقیقه طول کشید تا پیداش شد. کمی جلوتر از من ترمز کرد. به  جلوی در رستوران
و روی ر  راه افتاد و چند قدم جلوتر ایستاد. کالفه چشم هام ،و به دستگیره رسوندمر  تا دستم ؛سمتش رفتم

و روی ر  شو به ماشین رسوندم که پار  باز خودم !هم گذاشتم. بازیش گرفته، انگار پسر هجده ساله است
حرصی قدم برداشتم و سریع  ؛و صدا زدم و به عقب ماشین کوبیدم. ایستادر  گاز گذاشت. با جیغ اسمش
 و باال آوردم و چند بار به بازوش کوبیدم. عصبی گفتم:ر  توی ماشین نشستم. کیفم

 !خیلی...شعوریخیلی بی_

و روی پام ر  کیفم ؛رصم خالی شدکرد جلوی ضرباتم رو بگیره. وقتی کمی از حخندید و سعی میفقط می
 گذاشتم. برزخی نگاهش کردم و غریدم:

 واقعاً بی شخصیتی...نفرین ریتا بر تو باد!_

 و کشید و خندون گفت:ر  لپم

 قدر خنده دار شدی عزیزم!هبا این چهره ی خوابالو و عصبی چ_

داد. دنده رو عوض  و نامحسوس تکونر  و روی هم فشار داد و سرشر  چشم غره بدی بهش رفتم. لب هاش
 و به طرف شیشه چرخوندم. آروم گفتم:ر  کرد و به راه افتاد. به صندلی تکیه کردم و سرم

 .یه آهنگ بی کالم فرانسوی بزار_

 امر دیگه؟ نریمان:_

 .حرفم نزن_

 ید.اطاعت رئیس بزرگ، شما فقط دستور بد نریمان:_
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سکوت سپری شد. خواستم بگم چرا آهنگ رو  و کمی جا به جا کردم. چند ثانیه بهر  چیزی نگفتم و سرم
نذاشتی، که صدای مهیب و بلندی توی ماشین پیچید. جیغ فرابنفشی از روی ترس کشیدم و از جا پریدم. 

و رو قلبم گذاشتم و شوکه به جلوم نگاه کردم. صدا قطع شد و فقط صدای نحس هندل زدن نریمان ر  دستم
و ازم گرفت. مات ر  و رها کرد و روشر  شهم خنده. با دیدن چهر و چرخوندم و نگاهش کردمر  اومد. سرممی

 گفتم:

 این چه کاری بود کردی؟_

 به زور جلوی خودش رو گرفت و گفت:

 صرفاً جهت پروندن خواب و انرژی گرفتن!_

پلک زدم و هم چنان نگاهش کردم. به جلوش نیم نگاهی انداخت و باز به طرفم برگشت. هنوز توی شوک 
دونستم چه عکس العملی انجام بدم. عصبانی بشم؟ بخندم؟ بزنمش؟ یا کالً از ماشین نمی کارش بودم.

بیرون بندازمش؟ در حال حاضر هیچ کدوم از این ها کارآیی نداشت. بنابر این فقط با یه نگاه خاص بهش 
د. به قول خیره شدم. معنیشم چیزی جز "خدا شفات بده" نبود. تک خنده ای کرد و به رانندگیش ادامه دا

خودش خوابم که پریده بود. حداقل یه آهنگ گوش می کردم تا ذهنم آروم بشه. گوشی و هندزفریمو از تو 
 ارم از دستم کشید و گفت:ذکیفم بیرون آوردم. تا اومدم توی گوشم ب

-هندزفری توی گوششون نمی، و بدونی وقتی کسی پیشتهر  شما که خانم متشخصی هستی، باید این_

 احترامی به اون شخصه! ارن...بیذ

 و روی هم فشار دادم. ریلکس گفت:ر  و به حالت خفه کردنش گرفتم و حرصی دندون هامر  دستم

تونی هر نوع صحنه اکشنی که بخوای ار برسیم خونه، اون موقع میذعزیزم ماشین جای این کارها نیست. ب_
 روی من پیاده کنی!

 با مکث پوزخندی زد و نگاهم کرد. گفت:

 .ه اگه بتونی، که بعید می دونمالبت_

 و خشمگین بیرون دادم و گفتم:ر  نفسم

 !کنم...حاال ببینمن تو رو آدم می_

 دونی چرا؟تونی، میبازم نمی :نریمان_

 فقط برزخی نگاهش کردم. به بغلش نیم نگاهی انداخت و توی کوچه پیچید. لبخند زنون گفت:
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کنم آدم خواری، زامبی، جنی، خون آشامی از جونت فکر میو این جوری کردی؟ دور ر  تهحاال چرا قیاف_
 چیزی کنارم نشسته!

و به ر  راهنما زد و ماشین رو کنار کوچه پارک کرد. سوئیچ رو چرخوند و از جاش بیرون کشید. دستش
 دستگیره گرفت و گفت:

 شی؟پیاده نمی_

و بکشم. سریع از زیر ر  شه کتشو کنترل نکردم و به سمتش خیز برداشتم. فقط تونستم گو ر  دیگه خودم 
و روی صندلیش پرت کردم و به دنبالش بیرون پریدم. انگار زودتر زنگ ر  دستم در رفت و پیاده شد. وسایلم

و داخل خونه انداخت. ر  خونه رو زده بود. به محض این که بهش رسیدم، در باز شد. چشمکی زد و خودش
اشتم ببندتش. پوزخندی زدم و ذلش دادم و نو دم. هو به در رسونر  و فهمیدم و به سرعت خودمر  قصدش

 گفتم:

 بازی تموم شد آقا نریمان...دیگه تو چنگمی!_

 با خنده عقب عقب رفت و به کنارش نگاه کرد. باز به طرف من برگشت و گفت:

 .تو دل نازک تر از این حرف هایی عشقم_

 گذاشتم و گفتم: مهسین یو رور  مهو درشت کردم. انگشت اشار ر  خندیدم و چشم هام

 !کی؟ من؟ کابوس خیلی قشنگی دیدی عشقم_

و کج کردم و با تمسخر "عشقم" رو تلفظ کردم. پای چپش رو به عقب برد و ابرویی باال انداخت. ر  دهنم
 گفت:

 نه بابا؟_

 بهش نزدیک شدم و گفتم:

 .به جون مارمولک زیر پات_

داشت. درست هم فکر کرده بودم. تا اسم  خیلی خوب یادمه، نریمان در حد مرگ از خزنده ها وحشت
 م به هوا رفت. گفتم:هبه هوا پرید و داد کشید. قهقه ،مارمولک رو آوردم

 !حقته...تا تو باشی من رو اذیت نکنی_

 رو زانوهام خم شدم و به خندیدنم ادامه دادم. صدای حرصیش اومد که گفت:

 آب گرم از خودت پذیرایی کنی، درسته؟خوای وقتی اومدی خونه با دوش تو رستوران گفتی می_
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متعجب صاف ایستادم که دیدم شلنگ به دست، به طرف شیر آب خم شده. تا اومدم حرفی بزنم یا عکس 
و جلوی صورتم ر  العملی از خودم نشون بدم، تمام هیکلم از آب خیس شد. جیغ کوتاهی زدم و دستم

 ریخت. با خنده داد زد:کردم، کلی آب توی دهنم مییخواستم صداش بزنم. اما تا دهنم رو باز مگرفتم. می

 طوره بانو؟ خوشتون اومد؟هدوش آب گرمتون چ_

 به طرف مخالف جریان آب چرخیدم و جیغ کشیدم:

 !خورمنریمان...اون شیر آب رو ببند، االن سرما می_

و تکون دادم ر  همون لحظه آب قطع شد. دستی به صورتم کشیدم و نفس حبس شدم رو بیرون دادم. سرم
 که قطرات آب به این طرف و اون طرف رفت. نالیدم:

 !وای خدا، لِچ آب شدم...بی ریتا بشی نریمان_

 چیزی روی شونم افتاد و صداش تو گوشم پیچید:

 !شنومدفعه اول و آخرت باشه همچین حرفی ازت می_

کرد. موهای خیس توی پیشونیم و گرفتم و نگاهش کردم. جلوم ایستاده بود و با اخم ریزی نگاهم میر  کتش
 رو با انگشتش کنار زد و گفت:

 من حتی طاقت ندارم لحظه ای ازت بی خبر باشم!_

خاطرش داشتم رو از بین برد. لبخندی زدم و هم همحبت توی حرفش و نگاه گیراش، تمام عصبانیتی که ب
 چنان ساکت نگاهش کردم. گره ریز بین ابروهاش باز شد. آروم صدام زد:

 ریتا؟_

 مردمک های سیاهش رو از نظر گذروندم و لب زدم:

 جانم؟_

و با لذت بست و لبخند عمیقی رو لب هاش نشست. جلو رفتم و آروم بغلش کردم. شوکه ر  چشم هاش
 سینش گذاشتم و گفتم: یو رور  شدنش رو به خوبی حس کردم. سرم

 حبتت تو دلم نشسته!بعد از پدر و مادر و ننه جونم، تو اولین نفری هستی که عجیب م_

 و عقب کشیدم و تند گفتم:ر  خودم
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م هس...در واقع، تو رو مثل خانوادهولی خیال خام به سرت نزنه که دوست دارم ها، منظور من چیز دیگ_
کنی، برای شاد بودنم دست به هر دونم. بی ریا و خالص کنارمی، مراقبمی، بهم توجه میبهترین حامی می

 ر...ه مهم تزنی و از همکاری می

 و پایین انداختم و آروم ادامه دادم:ر  سرم

 .دوستم داری_

چشم هاش برق عجیبی داشت. شاید به  ؛دستش رو شونه هام نشست و صدام زد. با مکث نگاهش کردم
 و نوازش کرد و گفت:ر  خاطر نور چراغ بود. خدا رو اعلم، بهتره فکرهای الکی نکنم. بازوم

خیال شدم، بیوقتی مدام از طرفت پس زده می ؛قلب عاشقی...اگه اون نبودهمه این ها رو مدیون این _
 د...اما این اتفاق نیافتا !رفت دنبال زندگیششد و می همه چیز می

 و به سینش زد و ادامه داد:ر  شهانگشت اشار 

 زنه!تپه، با هر ضربانش اسم تو رو فریاد میجا میچون اینی که این_

 و پایین انداختم. خندید و گفت:ر  لبخند خجلی زدم و سرم

 !د خجالت بکشیااصالً بهت نمی_

 لب پایینم رو گاز گرفتم و چیزی نگفتم. چند ثانیه تو همون حالت موندم. بعد به عقب رفتم و گفتم:

خب دیگه، شب از نیمه گذشته و من باید رفع زحمت کنم. شما هم برو خونتون الال کن...مرسی بابت همه _
 ی.چ

 و براش تکون دادم و با لحن کش داری گفتم:ر  تمخندون دس

 حافظ!خدا_

و برام تکون داد. به عقب چرخیدم و در ساختمون رو باز کردم. همون جا ایستادم. ر  اونم خندید و دستش
با یادآوری حرف هاش ذوق زده خندیدم و وارد پذیرایی شدم. همون لحظه صدای قار و قور شکمم بلند شد. 

 م و گفتم:و روش کشیدر  دستم

 !دم قربونت برمگشنته مامانی؟ االن بهت غذا می_

فکر کنم از شادی زیاد خل شده بودم. سرمو به نشونه تاسف تکون دادم و به طرف آشپزخونه رفتم. چراغ رو 
روشن کردم، که دیدم ننه جون سرش روی میزه و در خواب ملکه ایه خودش غرق شده. تبسمی روی لب 

 م و شونه هاش رو گرفتم. آروم صداش زدم و گفتم:هام نشست. نزدیکش شد

 .شهجا خوابیدی؟ کمرت تا صبح داغون میعزیز دلم چرا این_



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

 و ریز کرد و گفت:ر  و باز کرد و با آخ و ناله بلند شد. نگاهش به من افتاد. چشمشر  پلک هاش

 تویی ریکا؟ کی اومدی دخترم؟_ 

 ید.من نشدمتوجه  دشه، شما خواب بودیچند دقیقه ای می_

سری تکون داد و چیزی نگفت. مردد بودم که خبر سرآشپزیم رو بگم یا نه؟ کمی دست دست کردم و 
 گفتم:

 ننه؟_

 و چرخوندم و با تته پته گفتم:ر  هوم زیر لبی گفت. نگاهم

 من...چیزه...امروز..._

 .و بزنر  ریکا هم خوابم میاد، هم حوصله ندارم...زود حرفت ننه جون:_

 .، شما برید بخوابیدیگمفردا م_

 از جاش بلند شد و گفت:

 .باشه پس شب به خیر_

و آه مانند ر  ازم گرفت و به اتاقش رفت. نفسم ؛و بهش دادمر  و بوسیدم و عصاشر  شهلبخند زدم. گون
بدون هیچ  ؛گذشتو چرخوندم و به کابینت ها نگاه کردم. روزها داشت پشت سرهم میر  بیرون دادم. سرم

بردم. یه زندگی خسته اما لذتی ازش نمی ،دیدمو با چشم های خودم میر  گذر عمرم !مه ریزیاختیار و برنا
سن و سالم، که االن با ذوق هجده  شاید به خاطر اینه که مثل بقیه زندگی نکردم. مثل دخترهای هم !کننده

در پی، انواع  کنن. مهمونی، تفریح دوستانه، تحصیل، خریدهای پیساله شدنشون دارن کیف دنیا رو می
تکنولوژی، غیره و غیره...سهم من از زندگیم چی بود؟ کار و کار و کار برای درآوردن یه ذره خرج زندگی؟ 

گیره؟ یا تحمل هر تحقیر و نگهداری از مادربزرگ پیرم؟ سر و کله زدن با هر نوع آدمی که سر راهم قرار می
و به دو طرف تکون دادم. ر  ا شد؟ با پوزخند سرمعذابی؟ فقط موندم این وسط، عشق و عاشقی از کجا پید

صندلی ! وگرنه یه دختره هفده ساله رو چه به این کارها ؛معلومه ریتا خانم، فقط سادگی و حماقت محض
و به دست گرفته بود. افکار و اتفاقات ر  رو عقب کشیدم و روش نشستم. کالفگی تمام سلول های مغزم

کار کنم؟ چی ؛شدن. یه سوال اساسی ته همه این ها بودذهنم تکرار میزندگی مثل گذر یک فیلم مدام توی 
کار بکنم؟ هم چنان با حاال که به خواسته پدرم رسیدم و زندگیم روال آرومی به خودش گرفته، باید چی

و ر  و تغییر بدم؟ تو یه حرکت روسریمر  چرخه زندگی منم بچرخم؟ یا یه مسیر دیگه در پیش بگیرم و زندگیم
-خواست تا میو محکم تو موهام فرو کردم. سرم در حال انفجار بود. دلم میر  رم درآوردم و پنجه هاماز س

و خالی کنم. صدای زنگ خونه بلند شد. هوف، این ر  تونستم فریاد بزنم. هرچی هست رو جیغ بزنم و خودم
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ح بود برم دم در. و دوباره سرم کردم و از جام بلند شدم. صالر  تونست باشه؟ روسریموقت شب کی می
 و پوشیدم و از ساختمون بیرون اومدم. حرصی صدامو باال بردم و گفتم:ر  دمپایی هام

 کیه؟_

جوابی دریافت نکردم. زنجیر قفل درو کشیدم و بازش کردم. چهره خندون نریمان جلوم ظاهر شد. به 
 شدت اخم کردم که گفت:

 هات نخوری!او، یهو ما رو با این اخم_

 گشتی؟برای چی بر _

 و به طرفم گرفت و گفت:ر  کیفم

 .تو ماشینم جا گذاشته بودی_

 لبش کشید و معذب گفت: یو رور  از دستش گرفتم و ممنون زیر لبی گفتم. با تعجب نگاهم کرد. زبونش

 رفتم که حالت خوب بود!م چیزی شده؟ وقتی می_آ

 .کنهسرم درد می_

 ...حتماً یه قرص مسکن با سرما خوردگی بخـ نریمان:_

 نگاهش به لباسام افتاد و ادامه داد:

 .زود برو عوضشون کن تا مریض نشدی! وای تو که هنوز همین ها تنته_

 و تو حدقه چرخوندم و گفتم:ر  چشم هام

 مرسی بابت توصیه هات، شب خوش!_

 بعدم درو محکم بستم. صدای پر از حیرتش اومد:

 ریتا؟_

 به در تکیه دادم و کالفه گفتم:

 .ن، فقط بروبرو نریما_

 اما آخه... نریمان:_

 کنم، لطفاً!میخواهش _

 چند ثانیه ساکت شد. بعد آروم گفت:
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 رم ولی اگه چیزی بود حتماً بهم زنگ بزن. من تا صبح بیدارم...فهمیدی ریتا؟می ،خوایو میر  حاال که این_

 و به شدت بیرون دادم. گفتم:ر  عمیق پلک زدم و نفسم

 .باشه...شب به خیر_

 .مراقب خودت باش عزیزم، نگرانتم...شب تو هم خوش یمان:نر_

وقتی مطمئن شدم رفته از در فاصله گرفتم. یکی دیگه از دغدغه های مهم زندگیم رو فراموش کرده بودم. 
و می خواد، در صورتی که هنوز تکلیفم با خودم مشخص نیست. حتی ر  اون من ..نریمان و احساسش.

چه برسه به آدم های اطرافم...الزم بود تا صبح فکر کنم و جواب تمام  ؛ی خوامم دونم از این زندگی چینمی
یه طرف صورتم گذاشتم و هوفی کشیدم. اول باید به سر و  ور  کردم. دستمال ها و ابهاماتم رو پیدا میؤس

ف وگرنه یه ذات ریه )سینه پهلو( خفن در انتظارم بود. قدم برداشتم و آهسته به طر  ؛رسیدموضعم می
ساختمون رفتم. داخل خونه شدم و یه راست سراغ حموم رفتم. بعد از یه استحمام داغ، لباس پوشیدم و 

سرم  ؛کردمو خوردم. احساس خواب آلودگی میر  برای خودم یه لیوان شیر گرم کردم. همراه با قرص اون
اقم رسوندم. پوف، این و به اتر  تونستم خودم رو نگه دارم. به زور خودمحسابی سنگین بود. اصالً نمی

چاره ای جز خوابیدن نداشتم. هر طریقی که بود تشکم رو پهن کردم و روش دراز کشیدم.  ؛شدجوری نمی
 و بستم.ر  لحاف رو تا گردنم باال آوردم و چشم هام

****** 

و جلوی دهنم گرفتم و سرفه کردم که گلوم حسابی درد گرفت. ننه جون با غرغر راه می رفت و ر  دستم
خیلی عصبانی شد. همون لحظه هم به نریمان  ،کار کردیمکرد. وقتی شنید با نریمان دیشب چیشپزی میآ

 زنگ زد و حسابی دعواش کرد. اونم کلی عذرخواهی کرد و حالم رو پرسید.

 ننه جونم با عصبانیت بهش گفته بود: 

 کردی!نشم میریتا مُرد...دیشب که بارون بهاری براش درست کرده بودی، باید فکر اال_

هم ناراحت. باالخره بعد از کلی  ،حال شدمهم خوش ؛از این که به خاطر من با نریمان اون جوری حرف زد
نذاشت به عیادتم بیاد. االن هم داره  ،خیال شد. اما بر خالف میل نریماندعوا ننه جون کوتاه اومد و بی

زدم تا و به مریضی میر  تو بچگی مدام خودم کنه. چیزی که من خیلی دوستش دارم.برام حریره درست می
ننه جون برام حریره بپزه. یه بار متوجه شد و تا یک ماه تو تحریم بادوم بودم. با یادآوری اون روزها 

خندیدم و پتوی دورم رو روی سرم انداختم. همون لحظه عطسه کردم. بشقاب حریره رو جلوم گذاشت و 
 گفت:

 و درست کردی؟ر  خودت حاال چرا مثل معتادهای نعشه_
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 بیشتر تو خودم جمع شدم و خمار گفتم:

 !سرده یوی_

 به بشقاب اشاره کرد و حرصی گفت:

 !و تموم کرده باشی هار  گردم اینتا از خرید بر می_

 خوای بخری؟چی می_

 به طرفم خم شد و شمرده شمرده لب زد:

 عالی! مواد الزم برای سوپ جناب_

و تکون دادم. چشم غره ای بهم رفت و از آشپزخونه خارج شد. ر  دم و سرمحالتش خیلی بامزه بود. خندی
بشقاب رو به طرف خودم کشیدم و با لذت بهش خیره شدم. اولین قاشق رو پر کردم و بی حواس سریع 

و باد زدم. هوف، ر  توی دهنم گذاشتم. جیگرم آتیش گرفت. قاشق رو ول کردم و تند تند با دست خودم
کردم که اول باید سرد بشه بعد بخورم. وقتی از رو از بچگی داشتم. از ذوق فراموش میهمیشه این مشکل 

سوزشش کم شد این بار با حوصله شروع به خوردن کردم. تو همین حین صدای زنگ گوشیمم بلند شد. کی 
ذاشتم خیال به خوردنم ادامه دادم. حریرم که تموم شد بشقاب رو توی سینک گحال داشت تا اتاق بره؟ بی

و تو شکمم جمع کردم و پتو رو محکم ر  و از آشپزخونه بیرون اومدم. توی پذیرایی روی مبل نشستم. پاهام
و روی پام گذاشتم و به وسایل خونه خیره شدم. تیک تیک ساعت تنها صدایی ر  تر به دورم پیچیدم. سرم

ه ای از گلوم بلند شد. اَه سرف !قدر این تنهایی و سکوت لذت بخش بودهشکست. چبود که سکوت رو می
خواستم لعنتی، تو این همه دغدغه فقط سرما خوردگی رو کم داشتم. چشم هام خمار شده بود اما نمی

زنگ خونه به صدا در اومد. از جا بلند  ،بخوابم. تصمیم گرفتم کمی تلویزیون نگاه کنم. تا کنترل رو برداشتم
 شدم و غرغرکنان گفتم:

 .ارن آرامش داشته باشیذمیای بابا، یه دقیقه ن_

راه رفتنم مثل  ،در رو باز کردم. دوباره به طرف مبل رفتم. به خاطر بی حالی ،بدون این که بدونم کیه
حلزون شده بود. در ساختمون باز شد و صدای خنده ی ننه جون اومد. خوب که دقت کردم صدای یه نفر 

آشنا شده و سریع به خونه دعوتش کرده. عصبی پتوی تو دیگه هم رو شنیدم. پوف، حتماً باز تو راه با یکی 
دستم رو فشار دادم. کفششون رو درآوردن و وارد پذیرایی شدن. با دیدن فرد همراه ننه جون تعجب کردم 

 و زمزمه کردم:

 سیما؟_

 و گاز گرفت و لرزون گفت:ر  اونم بهم نگاه کرد. چشم هاش از اشک خیس شد. لبش
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 !ریتا_

و بغل گرفتیم. ر  محکم هم ؛ا بی قرار به طرف هم بریم. اصالً فراموش کردم که مریضمهمین کافی بود ت
 گفتم:

 !بی معرفت یهو خوب تنهام گذاشتی ها_

 .ه االغ معلوم نبود کجا گم و گور شدیئتو  سیما:_

 .گمش مفصله، اگه بمونی برات میهقضی_

 و از خودش جدا کرد و با اخم گفت:ر  من

ت نکنم دلم خنک هچار کنم؟ تا مثل خودت بی .فکر کردی به همین راحتی ولت میمونم..معلومه که می_
 .شهنمی

 خندیدم و گفتم:

 .با این که چیز محالیه ولی باشه آبجی، حاللت_

 دوباره بغلم کرد و گفت:

 کردم این قدر برام مهم باشی!فکر نمی_

 طور؟هچ_

 .آخه بدجوری دلتنگت شدم سیما:_

 کردم!م شک میهبایست به عنصرهای تشکیل دهندمی ؛ن بوداگه چیزی غیر از ای_

 از پهلوم نیشگونی گرفت و با حرص گفت:

 .فکر کردم بعد از اون اتفاق ها آدم شدی_

 اخم کردم و گفتم:

 کدوم اتفاق؟_

 و ازم گرفت و گفت:ر  نگاهش ؛به تته پته افتاد

 .ننه جون همه چیز رو بهم گفته_

 یدم ننه جون نیست. پوفی کشیدم و بهش گفتم:به پشت سرش نگاه کردم که د

 .اشکال نداره...بیا بشین_
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 به سمت مبل ها رفت و گفت:

 راستی چرا وقتی اومدیم پتو دورت بود؟_

 .زیرا سرما خوردم_

 چی؟ سیما:_

 !مشعل چی_

 هان؟ سیما:_

 !بخور نان_

 و زمین زد و گفت:ر  عصبی پاش

 !اَه ریتا_

همون لحظه ننه جون با ظرف میوه اومد. سیما سریع به  ؛آویزون شدخندیدم و چیزی نگفتم. لب هاش 
 طرفش رفت و گفت:

 ِ  .اومدیممن و ریتا می دگفتی؟ میدچرا شما زحمت کشیدیاِ  _ا

 کمرش گذاشت و گفت: یو رور  دستشننه جون 

 .این بچه که پر میکروبه، توهم مهمونی دخترم...وظیفه خودم بود تا ازت پذیرایی کنم_

 !قربون مهربونیتون :سیما_

م درهم شد و چندش وار نگاهش کردم. ننه جون به عصاش تکیه داد و با حرص مشهودی به سیما هچهر 
اشاره کرد. پشت چشمی نازک کردم. یهو عطسه وحشتناکی از درونم بلند شد. دستمال کاغذی توی لباسم 

 :و پاک کردم. بهشون نگاه کردم و غریدمر  رو بیرون آوردم و صورتم

 کنید؟ مریضم!باکتری ناشناخته رو که مشاهده نمی_

 و برداشتم و گفتم:ر  و گرفت. بی حوصله پتومر  ننه جون نیش کرد و روش

 .رم بکپم، فعالمن می_

 و شنیدم:ر  رفتم که صداشداشتم به طرف اتاقم می 

 یضم هست واویال!خدا بهمون رحم کنه...این حالت عادی اعصاب نداشت، چه برسه به االن که مر سیما:_

 و به اتاق رسوندم.ر  اهمیتی ندادم و کشون کشون خودم
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****** 

باالخره بعد از سه روز استراحت تونستم به رستوران برم. تو این مدت هم خیلی راجب خودم و زندگیم فکر 
شون تونستم انجامکنه. اما به تنهایی نمیکردم. تصمیم هایی گرفتم که روال زندگیم رو به کل عوض می

و باال ر  زدم. دستمبه جز نریمان هم گزینه بهتری نبود. باید باهاش حرف می ؛نیاز به یه همراه داشتم ،بدم
 آوردم و به ساعتم نگاه کردم. یک ربع به شروع کار رستوران مونده بود. رو به نیره جون گفتم:

 .رم پیش نریمان، لطفاً حواست به بچه ها باشهخانمی؟ من چند دقیقه می_

 لبخندی زد و گفت:

 .برو دخترم_

تشکر کردم و از آشپزخونه بیرون اومدم. پله ها رو باال رفتم و به اتاق نریمان رسیدم. نفسی گرفتم و در 
 ش به گوشم رسید:هزدم. صدای جدی و مردون

 .بفرمایید_

 آروم در رو باز کردم و وارد اتاق شدم. به طرفش چرخیدم. با دیدنم تعجب کرد و گفت:

 کنی؟ مگه االن نباید تو رخت خواب باشی؟کار میجا چیتو این_

 پوکر فیس گفتم:

 نوزادها جاشون مدام تو رخت خوابه، نه یه دختر باشخصیتی مثل من! ؛جهت اطالع_

 خندید و از جاش بلند شد. به طرفم اومد و گفت:

 حالت خوبه؟ ننه جون دیروز گفت تب کردی!_

ت نکنه، هو نشناختی؟ تا به خاطر اون شب بیچار ر  و هنوز مادربزرگ منخواسته سرتو شیره بماله...ت_
 .شه خیالش راحت نمی

 و تکون داد و گفت:ر  رو به روم ایستاد. با لبخند سرش

 بله بله درسته...حاال بهتری؟_

 !بینی کهاوهوم، می_

 .خوام، واقعاً بی عقلی کردمبابت اون شب ازت عذر می نریمان:_

 زیر لب گفتم:

 شدی!گه عقل داشتی که عاشق من نمیا_
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 چیزی گفتی؟ نریمان:_

 لبخند گشادی زدم و با چشمک گفتم:

 .ارمذینه...اشکال نداره، به پای تالفی اذیت هام م_

 و تکون داد. گفت:ر  گیج نگاهم کرد و سرش

مخصوصاً  ؛به هر حال ببخشید...باور کن منم تو این سه روز خواب و خوراک نداشتم. خیلی نگرانت بودم_
 .وقتی اون جوری از هم خداحافظی کردیم

 و پایین انداختم. زبونی رو لبم کشیدم و گفتم:ر  سرم

 .خواستم ناراحتت کنمنمی؛ خوامبابت اون شب و حرف هام خیلی عذر می_

 م.زنی، بیدار باشمن به دل نگرفتم ولی نگران بودم. تا صبح نخوابیدم که بهم زنگ می نریمان:_

تونست یه نفر تا چه حد می ؛و به سمت صورتش کشوندم. بدون حرف بهش خیره شدمر  مجهت نگاه
 و رو بازوش کشیدم و با لحن مهربونی گفتم:ر  مهربون و دوست داشتنی باشه؟ دست راستم

 .به خدا، حالم خوب نبود تمهعزیزم...شرمند_

 و قورت داد و گفت:ر  با تعجب به من و دستم نگاه کرد. آب دهنش

 ا خودتی؟ریت_

 الیه می پرسی؟ؤاین چه س !وا_

 آخه این لحن آرومت، حرفات، مهربون بودنت با من، حتی گفتن... نریمان:_

 بین حرفش پریدم و تند گفتم:

 حتما باید مدام ترور شخصیتت کنم تا باور کنی خودمم؟_

 خندید و گفت:

 کار کنم؟ به این ریتای مظلوم عادت ندارم!خب چی_

 به کمر گفتم: اخم کردم و دست

 آره؟ ،خوای بگی من قبلش مظلوم و خانم نبودممی_

شه دوستتون من گالبی بخورم اگه همچین حرفی بزنم...شما ملکه عذاب قلب منید، مگه می نریمان:_
 نداشت؟
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 االن این ابراز عالقه بود یا..._

 بین حرفم پرید و با لبخند گشادی گفت:

 .صد در صد جمله عاشقانه بود عزیزم_

 و تکون دادم و گفتم:ر  سرم

رسیدی. اونم توسط سرآشپز خوشگل و وگرنه تو همین هفته اول ریاستت به قتل می ؛ها شانس آوردی_
 نازت!

 از کی شامپانزه ها خوشگل و ناز شدن که من نفهمیدم؟ نریمان:_

 از همون وقتی که کروکدیل ها عاشق آهوها شدن!_

 میون خنده هاش گفت: ؛زد زیر خنده

 .وشم میاد حاضری هر چرت و پرتی رو بگی، ولی تو جواب دادن کم نیاریخ_

 چه ای کردم و حرصی گفتم:و دندون قر 

 .بهتر از اینه که مثل تو بی فرهنگ باشم_

 و به آغوش گرفت. با لحن قشنگی گفت:ر  و پشت سرم گذاشت و منر  دستش

 ه بود!قدر دلم برای این شیرین زبونی هات تنگ شدهچ...عشق بامزه من_

و از بغلش بیرون کشیدم. چشم غره ای ر  و کنترل کردم و خودمر  اما شادیم ؛نیشم در حال جر خوردن بود
 بهش رفتم و گفتم:

 !زنی...اَه اصالً یادم رفت برای چی اومده بودمفقط حرف می_

 مونه؟در محضر یار مگه برای آدم حواس می نریمان:_

 کردم. خنده بلندی سر داد و گفت: و جمع کردم و چندش وار نگاهشر  مهچهر 

 .باشه بابا، حاال اون جوری نگاهم نکن_

و جمع کردم و متفکر به قاب عکس روی دیوار ر  و ازش گرفتم. لب هامر  چشم غره ای بهش رفتم و روم
 خیره شدم. کمی به مغزم فشار آوردم تا یادم اومد. بشکنی زدم و به طرفش چرخیدم. گفتم:

 !یافتم_

 ش باال پرید و کنجکاو نگاهم کرد. ادامه دادم:جفت ابروها
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 .من یه تصمیم هایی گرفتم_

 ؟ع بهراج نریمان:_

 .خودم و زندگیم_

 و ریز کرد و چیزی نگفت. زبونی رو لب هام کشیدم و با مکث گفتم:ر  چشم هاش

 .خوام ادامه تحصیل بدممی_

 نریمان:جداً؟_

 .اوهوم_

حال شدم...تا االن هم اشتباه کردی که مدرسه رو ول کردی. شخیلی خو  !آفرین چه فکر خوبی نریمان:_ 
ریم دنبال کنم. اصالً همین فردا میخوای بری سراغش. منم بهت کمک میاما اشکال نداره، مهم اینه باز می

 طوره؟هکارهاش...چ

 لبخندی زدم و گفتم:

 .رم. باالخره اون بزرگتر منهالزم نیست، خودم با ننه جون می_

 گی...خب تصمیم بعدیت چیه؟آره درست می ن:نریما_

 .خوام عوض کنم، به جاش یه دو طبقه نقلی بگیرممون رو میهخون_

 با تعجب گفت:

 اما اون جا که..._

 آهی کشیدم و گفتم:

کنه...بدتر از همه مرگ یاسین و مادرشه، هیچ درسته، کلی خاطره اون جا دارم که همونا داره اذیتم می_
 ره!ومش از یادم نمیوقت چهره معص

 .ولی این یکی با من؛ گیرمو نمیر  ، جلوتحاال که این طوره باشه نریمان:_

و نشونم می ر  و تکون دادم. لبخند زد و نگاهم کرد. باز داشت از اون نگاه هاشر  تک خنده ای کردم و سرم
 و جمع کردم و گفتم:ر  داد. معذب لب هام

 .یانچیزه، من دیگه برم االن مشتری ها م_

 سریع برگشتم و به طرف در رفتم. همون لحظه صداش میخ کوبم کرد:
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 ریتا؟_

 قدر قشنگ صدام زد که بی اراده گفتم:این

 جانم؟_

 !دارم تدوست نریمان:_

دستگیره  ؛و با لذت بستم و لبخند گشادی روی صورتم نشست. دیگه موندن رو جایز ندونستمر  چشم هام
و به آشپزخونه ر  اومدم. ذوق زده پله ها رو دوتا، یکی رد کردم و خودم درو کشیدم و تند از اتاق بیرون
آروم باش ریتا، اتفاقی نیافتاده. فقط یه جمله شنیدی که اون رو قبالً بارها  ؛رسوندم. نفس عمیقی کشیدم

خوام به یادم بیارم. نریمان اصالً با اون قابل مقایسه نیست. خودش و از زبون سور...نه نه نمی
 ساتش مثل آب زالله. بی ریا دوستم داره، این رو مطمئنم...با صدای یک نفر به خودم اومدم:احسا

 شی؟ حالت خوبه؟چرا هی مثل دخترهای آفتاب مهتاب ندیده سرخ و سفید می سبحان:_

 و از در برداشتم. غریدم:ر  مهاخم کردم و تکی

 .خوبم ،چیزی نیست_

 !خب بابا...نخور ما رو سبحان:_

 !نیستی، از بس مثل عرق بابونه تلخی خوردنی_

پشت چشمی نازک کردم و جلوی میزم وایسادم. اونم کمی نگاهم کرد و چیزی نگفت. با تک سرفه ای که 
کردم همه سر جاهاشون ایستادن. نگاهی به کل آشپزخونه انداختم. مثل همیشه عالی و بی نقص. لبخندی 

سید. برگه رو از دستگاه جدا کردم و برای بچه ها خوندم. از سر رضایت رو لب هام نشست. اولین سفارش ر 
و تا زدم و کنار اصالن ایستادم. ر  سریع مشغول به کار شدن. تصمیم گرفتم منم کمکشون کنم. آستین هام

 گفتم:

 دید؟اجازه دخالت به بنده می_

 لبخندی زد و گفت:

 .اختیار دارید سرآشپز، بفرمایید_

تا رو برداشتم. اون ها رو توی آب جوش ریختم. ماهی تابه رو روی گاز تک خنده ای کردم و بسته پاس
 و روشن کردم. داخلش روغن ریختم. به پسری که برای کمک آشپزی اومده بود گفتم:ر  گذاشتم و زیرش

 .زود خامه و سبزیجات برام بیار ،امید_

 .چشم_
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مد. ازش تشکر کردم که لبخند زنون قارچ ها رو برداشتم و خوردشون کردم. همون لحظه امید با وسایل او 
رفت. سبزیجات و بقیه مواد رو داخل ماهیتابه ریختم و تفت دادم. ادویه های مورد نظرمم ریختم. دیگه 

پاستاها حاضر شده بود. آبکششون کردم و اون رو هم به بقیه مواد اضافه کردم. شروع کردم تند تند 
زش چشیدم. یه چیزی کم بود. به اطرافم نگاه کردم. با تکونش دادن. وقتی خوب باهم مخلوط شدن کمی ا

حال برش داشتم. مقداری از محتویاتش رو داخل غذا ریختم. االن همه چی خوب بود. دیدن ظرفش خوش
و خاموش کردم. به شکل خاصی توی بشقاب ریختم. تزئینش کردم ر  زیرش ،یه مقدار دیگه که تفت خورد

گشتم و به بچه ها نگاه کردم. بعد از اون همه سختی و تالش دیدن و روی میز تحویل غذا گذاشتم. بر 
همچین صحنه ای واقعاً لذت بخش بود. برای یک لحظه احساس غرور کردم. من ریتا تهرانی، دختر مهران 
تهرانی، توی هجده سالگی سرآشپز یکی از بهترین و معروف ترین رستوران های ایران بودم. شادی عجیبی 

 و دراز کردم و داد زدم:ر  گرفت. نگاهم به امید افتاد. دست راستموجودم رو فرا 

 !کنیاون جوری نه، داری کلم ها رو نابود می ی!هی ه_

 و آروم کردم و گفتم:ر  همه با تعجب نگاهم کردن. سریع به طرفش رفتم و چاقو رو از دستش گرفتم. لحنم

دی...متوجه اری و با حوصله برش میذا میچاقو رو باید این جوری توی دست بگیری. حاال روی کلم ه_
 شدی؟

 لبخندی زد و گفت:

 .فهمیدم ،بله سرآشپز_

 و دادم. رو به بچه ها گفتم:ر  ش زدم و متقابالً با لبخند جوابشهدستی به شون

 .ببخشید، به کارتون ادامه بدید_

 م.دوباره آشپزخونه به روال خودش برگشت. اخم ریزی کردم و به طرف جایگاهم رفت

****** 

به همراه نریمان از ماشین پیاده شدم. پسر جوونی که باهامون بود زودتر وارد مغازه شد. ما هم پشت 
سرش داخل شدیم. نگاهی به دور و بر انداختم و روی مبل کهنه ی کنار میز نشستم. مرد صاحب مغازه 

 خطاب به ما گفت:

 ، درسته؟گه از خونه خوشتون اومدهخب این جوری که شاگردم می_

 و کج کردم و گفتم:ر  همون موقع نریمان کنارم نشست. لبم

 ه.شبهتر می ،اِی بدک نیست، با چند دست رنگ_
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خواهرم، اون جا قبالً مال یه خانواده پر جمعیت بود. بچه هاشون خود شیطون بودن، استغفرلله. مادر و _ 
وگرنه اون خونه یکی از بهترین  ؛ه خاطر اینهب ،بینید یکم اوضاعش ناجورهپدر هم که نگم براتون...اگه می
 ساختمون هاست. مگه نه بچه؟

 .بله اوستا_

 لبخندی با افتخاری زد و ابرو باال انداخت. گفت:

 ؟بفرمایید، عرض نکردم_

 و چرخوندم و رو به نریمان گفتم:ر  چندش گونه بهش نگاه کردم. سرم

 نظر تو چیه؟ بخرمش؟_

تون داری و اوضاع زندگیت، به نظرم همین خوبه. به قول خودت هفروش خونبا این پولی که از  نریمان:_
لله که ءشانشه...هر چی هم نگاه کردم از لحاظ ساخت ایرادی ندیدم. اوقت عالی میکنی اونرنگشم می

 بعدش هم مشکلی پیش نمیاد!

 و به نشونه تأیید تکون دادم و به طرف مرد و شاگردش چرخیدم. گفتم:ر  سرم

 .تونید قولنامه رو بنویسیدمن موردی ندارم، میخب _

 شما چند سالته؟ ،فقط آبجی_

 اخم کردم و گفتم:

 طور؟هچ_

 .گمزنی میناراحت نشو، ولی چون یکم بچه می_

 نریمان گفت: ،قبل از این که چیزی بگم

 .کنممن به جای ایشون امضا می_

 و به طرفش چرخوندم. گفت:ر  ره سرمنگاهش کردم. جدی به مرده خیره شده بود. با صداش دوبا

 شما برادرشونی؟_

 . نخیر نامزدشم نریمان:_

 و روی صندلی جا به جا کرد و لبخند زنون گفت:ر  خودشمرده 

-خوایید، مورد بهتری بهتون نشون میدونستم واسه شروع زندگی میبه به زودتر بگو داداش...اگه می_

 .دادم
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و ازش گرفتم. نریمان ر  نگاهم کرد. پشت چشمی نازک کردم و روممرده چپ چپ  ؛پوزخندی صدا داری زدم
 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:

من به  ؛برای کارهای محضریش هم اگر مشکلی دارید مسئله ای نیست، ما همین خونه رو پسندیدیم._
 .خرمنیابت از ایشون خونه رو می

 با تعجب نگاهش کردم و گفتم:

 چی میگی نریمان؟_

 زد و آهسته گفت:عمیق پلک 

 .کنمنگران نباش، بعداً به اسمت می_

 پولش؟_

 .ریزی به حسابم دیگهخب تو می نریمان:_

 شه!یه تعارفم نزنی ها، جیبت سوراخ می_

 خندید و رو به مرده گفت:

 من کجا رو باید امضا کنم؟ ،خب جناب نریمان:_

 .خوای بکن...تو ماشین منتظرتماصالً به من چه، هرکار می_

بط رو روشن ضو به دسته ی مبل گرفتم و بلند شدم. از مغازه بیرون اومدم و سوار ماشین شدم. ر  دستم
 کردم و به آهنگ گوش سپردم.

****** 

 دادی؟بهتر نبود به ننه جونم خبری می ؛ریتا یگمم نریمان:_

 کردم گفتم:و سفت میر  همون جور که گره روسریم

 .هش بگمخوام وقتی کارهامون تموم شد بمی_

 به نظرم دیگه همه چیزش خوبه! نریمان:_

 و کج کردم و گفتم:ر  کنارش وایسادم و به سطل رنگ نگاه کردم. لبم

 !اِی بدک نی_

 قلمو رو به دماغم مالید و گفت:
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 .به کار استادت خرده نگیر_

 جیغ کوچیکی زدم و گفتم:

 شعور این صورت یه آدمه، نه دفتر نقاشی بچگیت!بی_

زی نگفت. با حرص به اطرافم نگاه کردم. قلموی کنار سطل رو برداشتم و تو رنگ فرو کردم. خندید و چی
ه بلندی زدم و هو عقب کشید. قهقر  بعد تو یه حرکت انتهاری اون رو به کل صورتش مالیدم. با داد خودش

 گفتم:

 کرد!!عجب طرحی واست زدم ها...باور کن پیکاسو همچین هنری رو صورت خلق نمی_

ن قرچه ای کرد و به طرفم خیز برداشت. جیغ کوچیکی زدم و از دستش فرار کردم. یه میز چوبی وسط دندو 
پذیرایی گذاشته بودیم. به دور اون چرخیدم و به نریمان نگاه کردم. اون طرف میز وایساده بود. جدی 

 گفت:

 .تو که آخرش تو چنگمی، پس با زبون خوش بیا این ور_

 و از میز برداشت و گفت:ر  شهداختم و نوچی کردم. تکیو باال انر  با خنده سرم

 نمیای دیگه؟_

و تکون داد و باشه ای زیر لب گفت. ریلکس سرجاش ایستاده بود و ر  و تکرار کردم. اونم سرشر  باز کارم
کرد. یعنی بیخیال تالفی شد؟ یه چیزی زمین افتاد. خم شد تا برش داره. تمام حواسم قلموش رو برانداز می

و دربیارم. یهو یک نفر جفت پاهام رو گرفت. جیغ بلندی از روی ترس ر  این بود تا چه جوری حرصشپی 
و تکون دادم. این کار باعث شد تعادلم رو از دست بدم و از پشت زمین بخورم. سریع ر  کشیدم و خودم

 بلند شدم و نشستم. عصبی نگاهش کردم و غریدم:

 شعور این چه کاری بود؟بی_

 ت:خندید و گف

 !دیدی گفتم آخرش تو چنگ خودمی_

 چهار دست و پا به طرفم اومد و خبیث گفت:

 وقت، وقِت تالفیه عشقم!_

و عقب ر  و کج کردم و خنثی نگاهش کردم. متعجب دستشر  خندیدم که شروع کرد به قلقلک دادنم. سرم
 کشید و گفت:

 قلقلکی نیستی؟_
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 .نوچ_

 !ای بابا نریمان:_

و گرفت و دوباره ر  پام ،و از حصار بدنش آزاد کردم. اما تا بلند شدمر  خودم از فرصت استفاده کردم و
 پخش زمین شدم. آخم به هوا رفت. رو ساعدهای دستم بلند شدم و غریدم:

 کشی؟و گیر آوردی هی میر  افسار االغ بابات_

بهترین راه  !خطریه ش پر از شیطنت بود. اوه اوه انگار اوضاعهو برگردوند. چهر ر  و باال کشید و منر  خودش
و از هم باز کردم و لبخند زدم. یه تای ر  خر کردن به روش ریتا...اخم هام؛ در این موقعیت چیه؟ درسته

 ابروش باال پرید و گفت:

 شد؟ از کارم خوشت اومد؟چی_

 !اوف چه جورم_

 ...خب خب خـب نریمان:_

 تو دلم اضافه کردم:

 !خب و زهرمار_

صورتش گذاشتم. با نازترین حالتی که از  یو رور  واگرانه تر کردم و دست راستمو اغر  اما در ظاهر لبخندم
 خودم سراغ داشتم گفتم:

 نریمان؟_

چند دقیقه ای تو همین حال بودیم که زنگ خونه به صدا در اومد. نریمان به طرفم چرخید و نگاهم کرد. 
 غریدم:

 .کنی؟ خب برو درو باز کنچیه؟ نگاه نگاه می_

و به سرامیک ها دوختم. یعنی آرزوم ر  ارم کرد و به طرف خروجی ساختمون رفت. عصبی نگامبی ادبی نث
رو به مورچه ای که داشت جلوی پام راه می رفت  !شم سریع گند نخوره توش، اَهبود تا یه ذره شاد می

 گفتم:

 ...بندم االن هم یه بدبختی دیگه در انتظارمهدونی دلیلش چیه؟ شرط میتو می_

 زمین کشیدم و ادامه دادم: یو رور  مانگشت

 این خط، اینم نشون!_
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همون لحظه صدای نریمان اومد. از جام بلند شدم و دستی به لباسم کشیدم. با دیدن مردی که کنارش بود 
و قورت دادم و جلو رفتم. به نریمان نزدیک ر  خشکم زد. عجیب تر از اون، مرد پشت سرش بود. آب دهنم

 شدم و آروم گفتم:

 کار می کنه؟ اون دیگه کیه؟جا چیاین این_

 .اگه فهمیدی به منم بگو نریمان:_

 سرفه ای کرد و گفت:

 دشیمتوجه می ،بیایم تو داگه اجازه بدی ؛ببخشید_

 .باشه بفرمایید نریمان:_

 .ممنون_

محکم به بازوی نریمان  ؛نگاه های خیره مرد همراهش اذیتم می کرد. اصال حس خوبی بهش نداشتم
 عصبی گفت: نریمان ،سبیدم. از جلومون که رد شدنچ

 کشه، با اون لباس های عجق وجقش!مردک چشم چرون...خجالتم نمی_

 !ترسم نریمانزد؟ من میدیدی چه لبخند هایی هم می_

ارم کسی بهت ذوردم...نترس عشقم من پیشتم، نمیآ و جا میر  حیف که مهمونن وگرنه حالش نریمان:_
 .اال هم بیا بریم سر از کار این دوتا در بیاریمآسیبی برسونه. ح

 .بریم_

و از دست ندم. نریمان جلو رفت و در زد. کسی جواب نداد. ر  سعی کردم به مرده نگاه نکنم تا کنترل خودم
 محکم تر به در کوبید که داد ننه جون بلند شد:

 !بیخود تالش نکنید_

 .خیال شو مهمون داریماهم، ننه این دفعه رو بی_

 شم؟ کور خوندی!فکر کردی با این چیزا خر می ننه جون:_

 و گاز گرفتم و نگاهی بهش انداختم. تک سرفه ای کرد و گفت:ر  معذب لبم

 .شه درو باز کنید باهاتون کار داریمسالم حاج خانم، اگه می_

ما تعجب کرد.  مثل ،همون موقع در باز شد و ننه جون طلبکار بیرون اومد. تا نگاهش به اون دوتا افتاد
 و به طرف من چرخوند که شونه باال انداختم. لبخندی زد و گفت:ر  سرش
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 اجازه هست؟_

 نشست. سریع گفتم: ننه جون اخم شدیدی رو پیشونی

 !البته، چرا که نه_

اخمالو از جلوی در کنار رفت و اون  !و گاز گرفتم و براش ابرویی باال انداختم. یعنی هیچی نگور  بعدم لبم
 وارد خونه شدن. من و نریمان هم خواستیم بیایم تو که تهدید گونه گفت:دوتا 

_ ً  رسم!می حساب شما دو تا رو بعدا

 اوکی، حاال اجازه هست؟_

باالخره رفتیم تو و نریمان درو بست.  !چشم غره ای بهم رفت و چیزی نگفت. پروردگارا صبر، فقط صبر
رشون، من و ننه جونم رو به روشون نشستیم. همه سکوت دوتاییشون روی کاناپه نشسته بودن. نریمان کنا

شدم. ای بابا، یکی کرده بودیم. جو سنگینی حاکم بود. منم داشتم زیر نگاه های خیره اون مرد عصبی می
 با حرص گفت: ؛قدر زل زدی؟ کالفه شدم. باالخره نریمان سکوت رو شکستبگه چشم هات درد نگرفت این

 .ما منتظریم ،خب آقا رضا_

 و جلو کشید و گفت:ر  ده. خودشخورم تو دلش داره فقط فحش میقسم می !کنهاوه چه بد نگاهش می

 دونم دقیق از کجا شروع کنم!راستش نمی_

 به ننه جون نگاه کرد و گفت:

 درسته؟ ،شما باید مادر مهران باشید_

 طور؟هبله، چ ننه جون:_

 بنده رو به جا نمیارید؟_

 با اخم گفت:ننه جون 

 نه، باید بشناسم؟_

 دونم...به گمونم مهران زیاد از من بهتون گفته!نمی_

 چشم هام درشت شد و متعجب گفتم:

 بابای من؟_

 نیم نگاهی بهم انداخت و گفت:
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 .بله...من و پدرتون تو دوران سربازی دوست های صمیمی بودیم_

 پس چرا تا حاال چیزی نگفتید؟ !جانم؟_

 .گمن میداستان داره، سر فرصت بهتو _

 ؟ این آقا کیه؟دجاییخب حاال برای چی این _ننه جون:

 و با آه بیرون داد و به مرد کنارش نگاه کرد. پرسید:ر  کنجکاو منتظر جوابش شدم. نفسش

 بگم؟_

 و به معنی آره باز و بسته کرد. سری تکون داد و باز به طرف ما چرخید. رو به من گفت:ر  مرد چشم هاش

 دونید؟ادرتون چیزی میشما از خانواده م_

 مامانم؟_

 .بله_

 گیج به ننه جون نگاه کردم و گفتم:

 .دونم پدر مادرش با ازدواجش مخالف بودن و بعدش هم طردش کردنفقط می_

 زیر چشمی به مرد کنارش نگاه کرد و گفت:

 .دادمرهاش نکردن...من دور را دور از اوضاع دخترشون و همسرش بهشون اطالع می_

 !شممیمتوجه ن_

اون موقعی که پدرتون قصد ازدواج با مادرتون رو داشت، منم اون جا بودم. خیلی وقت بود بعد از سربازی _
و ندیده بودیم. سراغش رو گرفتم و به دیدنش رفتم...خالصه شاهد تمام اتفاق های افتاده بودم. بهم ر  هم

 ،رف زدم و خواستم منصرفش کنمخواد به خواستگاری یه دختر هندی بره. هرچی باهاش حگفت که می
نشد. مهران واقعاً عاشق اون دختر شده بود. خیلی هم برای به دست آوردنش تالش کرد. در آخر هم موفق 

بعد از ازدواجشون، خانواده .شد. اینم ناگفته نماند که اون دختر هم کم سختی نکشید. یعنی مادر شما
جا رو نداره. مادرتون خیلی ناراحت شد. ولی به  همسر مهران طردش کردن و گفتن حق زندگی در اون

و جمع کردم تا ر  خاطر عشقش مجبور شد از اون جا بره. مهران و همسرش که به تهران رفتن، منم وسایلم
پیش خانوادم برگردم. قبل از رفتن، پدره مادرتون پیشم اومد و ازم چیزی رو خواست. اونم این بود که 

رفت. منم هر ماه به یط دخترش باخبر کنم...همه چیز خیلی خوب پیش میو از حال و شرار  یواشکی اون
دادم. تا این که شرایط زندگیم به کل تغییر کرد. پدرم دچار یک ضرر مالی خانواده مادرتون اطالعات می

اسفناک شد. از اون موقع دیگه ارتباطم با پدره مادرتون قطع شد و حتی مدتی از مهرانم خبر نداشتم. یکم 
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ه اوضاعم رو به راه شد، دوباره پیش مهران برگشتم. اون موقع تازه شما به دنیا اومده بودید. خالصه، ازش ک
خواستم برام کار پیدا کنه. اونم پیشنهاد داد نظافت چی رستورانشون بشم. منم مخالفت نکردم. بعض بی 

مهران یه مهمونی کوچیک کاری و بی پولی بود. با کمکش اون جا استخدام شدم. چند شب بعدش همسر 
دوستانه برگزار کرد. منم دعوت بودم. اون شب با دیدن مادرتون یاد خانواده و قرارمون افتادم. تازه فهمیدم 

-چه غفلتی کردم. فرداش سعی کردم دوباره باهاشون ارتباط بگیرم. اما هرچی تالش کردم نشد. منم بی

ی مادر و پدرتون واقعاً حسرت برانگیز بود. اما خیال شدم...گذشت و دختر مهران بزرگ شد. خوشبخت
 متاسفانه زیاد طول نکشید و اون ها...

 و پایین انداخت. نفس عمیقی کشیدم و گفتم:ر  و ادامه نداد و سرشر  حرفش

 خب؟_

م بود بهتون هدونم شاید منم مقصر مرگشون هستم. حتی مقصر اتفاق هایی که برای شما افتاد. وظیفنمی_
حدود یک ماه پیش، از طریق یکی از دوستانم دوباره  بگذریم. ..لی به هر دلیلی دریغ کردم.و  ،کمک کنم

تونستم با خانواده مادرتون ارتباط برقرار کنم. بدون غفلت سریع به هند رفتم. آدرسشون رو هنوز به یاد 
سف و عزاداری دیره، أداشتم...وقتی فوت پدر و مادرتون رو اطالع دادم خیلی ناراحت شدن. اما دیگه برای ت

 خیلی دیر!

 به من نگاه کرد و ادامه داد:

خوان شما رو ببینند. و این که، از این به بعد شما تنها یادگار دخترشون هستید. اون ها بی صبرانه می_
 باهاشون در هند زندگی کنید!

 به شدت تعجب کردم و چشم هام درشت شد. همراه نریمان داد زدم:

 چی؟_

 ون جوری که بهم خیره بود با لحن خاصی گفت:مرد کنارش هم

 فاریا؟_

و از کجا می دونست؟ نکنه؟ قبل از این که حرفی بزنم رضا ر  گنگ بهش نگاه کردم. این مرد اسم مادرم
 گفت:

 درسته...این آقا پدربزرگ شماست!_

 تقریبا از شوک زیاد مثل سکته ای ها شده بودم. به زور لب زدم:

 دیگه؟ دکنیشوخی می دداری_
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 من حسابی گیج شدم. االن کی به کی شد؟ ننه جون:_

 دستمون انداختی؟ ،رضا جان نریمان:_

 آروم باشید...درک و قبولش کردن یکم سخته ولی خب، حقیقتی قابل انکاره!_

 و گرفتم و نالیدم:ر  دو طرف سرم

 !شهوای خدا، مغزم داره منفجر می_

 جلو کشید و بی قرار گفت: ور  خودش ،مردی که پدربزرگم معرفی شده بود

 من کاهول خان پدربزرگ تو بود! ؛تو دختر فاریا هست_

تونستمم داشته باشم. وقتی دید چیزی فقط خیره نگاهش کردم. در واقع هیچ حسی نداشتم. یعنی نمی
 ادامه داد: ،گمنمی

 حال نشد؟چرا هیچ نکرد؟ خوش_

 و قورت دادم و زمزمه کردم:ر  آب دهنم

 قدر احساسی و غیر قابل باور نبوده!بم اینتا حاال خوا_

 پدر عروس منه؟ ،یعنی این پیرمرده ننه جون:_

 .بله رضا:_

 نگاهی به سر تا پاش انداخت و چندش گونه گفت:ننه جون 

 !بال به دور_

 کنه!من که بدجور غافلگیر شدم. ذهنم قفل شده، کار نمی نریمان:_

 .یه لحظه صبر کنید_

 یدم و رو به رضا گفتم:و توهم کشز  اخم هام

بیام  ،تکلیف من این وسط چیه؟ یهو پاشم با این آقای به ظاهر پدربزرگ ؛گیرم همه ی حرفاتون درست_
 !تونم داستانی که برام تعریف کردید رو باور کنمست. شرمنده ولی، اصالً نمیههند؟ خیلی مسخر 

 اونم متقابالً اخم کرد و جدی گفت:
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قدر هم بیکار نیستم که این آقا رو با خودم بیارم و براتون قصه عاشقانه بگم. این ؛دلیلی برای دروغ ندارم_
و مطالعه کنید. توش راجب ر  مهتونید پروندکنم. میجدا از این ها، من تو رستوران شما خیلی وقته کار می
 یه سری مسائل زندگیم و معرفم نوشته خانم تهرانی!

 از جام بلند شدم و گفتم:

تونم این آقا رو به عنوان پدربزرگم قبول کنم و باهاش جایی برم. چه اما من نمی ؛دگیما راست میاوکی، ش_
 برسه به زندگی کردن!

 کالفه پوفی کشید و رو به اون گفت:

 !گفتم...عجله کردید کاهول خان ددیدی_

 ابروهاش بهم گره خورد و به من نگاه کرد. اخمم غلیظ تر شد که گفت:

 من هست. دروغ نگفت! مادر تو دختر_

 از جیب لباسش یه عکس بیرون آورد و ادامه داد:

 .نگاه کن...این را بیست سال پیش گرفت. آن موقع فاریا تازه با پدرت آشنا شد_

و ازش گرفتم و بهش نگاه کردم. مادرم در کنار یک زن و مرد با پسر جوونی بود. لبخند مهربونش ر  عکس
زد کاهول خان نزدیکم شد. با لحنی که حسرت توش موج می !رات لعنتیباعث شد بغض کنم. دوباره خاط

 گفت:

کرد پدرت مرد خوبی نبود. از طرفی نخواست با یک ایرانی ازدواج کرد. من و برادرش به او ظلم کرد. فکر می_
 دانست که...نمی

هفت سالم بود. اون  وقتی که فقط ؛و با آهی از ته دل قطع کرد. یه دفعه ذهنم پرکشید به کودکیر  حرفش
و شنیدم...نصفه شب بود. از خواب بلند شدم و طبق عادتم به اتاق ر  روز برای اولین بار صدای گریه مادرم

گرفتم. خوابیدم آروم نمیزد. بعدم تا کنار اون ها نمیمامان بابا رفتم. گاهی وقت ها بی خوابی به سرم می
تاقشون شدم. صدای بابا باعث شد تو درگاه در بایستم و و مالیدم و نزدیک ار  با دست راستم کمی چشمم

و ر  به حرف هاش گوش کنم. هردو روی تخت نشسته بودن و پشتشون به من بود. بابا در حالی که مامان
 بغل کرده بود گفت:

 قدر بی تابی می کنی؟ حیف اون چشم های نازت نیست؟عزیزم آخه چرا این_

 هق هق گفت: کرد. به زور بامامان فقط گریه می

 کند!فهمی؟ داغ دوری و دلتنگی مرا اذیت میمن ده سال است که خانواده ام را ندیده ام. می ،مهران_
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و نداشتم. بالفاصله زدم زیر گریه. اون ر  جواب بابا فقط سکوت و نوازشش بود. طاقت دیدن گریه ی مامانم
لباسش پاک کرد. بابا بی وقفه به  و با گوشه یر  ها هم متوجه حضور من شدن. مامان سریع اشک هاش

 سمتم اومد و پرسید:

 کنی؟ خواب بد دیدی؟عروسک بابا گریه می_

و در آغوش گرفت. دست های گرمش رو صورتم نشست و ر  همون لحظه مامان هم بهمون پیوست و من
 گفت:

 !ریتا کوچولوی من باز بی خواب شده_

شد. اون موقع همین جملش برام کافی خوبی حس میبا اینکه لحنش مهربون بود، اما بغض تو صداش به 
بود تا آروم بشم. ولی هیچ وقت اون روز رو فراموش نکردم...از مرور خاطرات دست کشیدم و با خشم 

 و فشردم. به مرد کنارم نگاه کردم و غریدم:ر  عکس توی دستم

ی دیگه ای هم بوده پس دلیل اشک های اون شب مامانم شما بودید؟ مطمئنم به جز اون شب، شب ها_
ست که به هطور دلتون اومد هان؟ مامانم تنها دختر شما بود. این عاقالنهکه با ناراحتی سپری کرده باشه. چ

 ؟جرم عاشقی اون رو از خودتون برونید؟ بعدم بی اهمیت رهاش کنید؟ این جزو کدوم رسوم شماست
 هان؟

هام حسابی توی هم فرو رفته بود. کاهول خان  گرفت. اخمو فرا میر  هر لحظه عصبانیت بیشتری وجودم
 کرد. فرصت رو غنیمت شمردم و باز ادامه دادم:غمگین نگاهم می

بینم مقصر تموم اتفاق های افتاده برای من و عزیزانم شمایید. شما و می ؛کنماصالً حاال که خوب فکر می_
 تا من خوووب براتون شرح بدم! دیخودخواهیتون...آقا رضا فقط خالصه ی ماجرا رو بهتون گفته. بیا

 به تمسخر خندیدم و گفتم:

طور مرد خودخواهی مثل شما پدرشه...اگر این لباس ها تنتون نبود و هفقط موندم مامانم به اون خوبی، چ_
 کردم جناب کاهول خان!صد در صد به فامیل بودنمون شک می ؛و نداشتیدر  جه ی مادرمهل

و بهش بفهمونم. سرش رو ر  کردم با نگاهم تمام حرصمم و سعی میجدی تو چشم هاش خیره شده بود
 پایین انداخت که گفتم:

 نه؟ ،کشیدشد؟ چرا نگاهتون رو ازم گرفتید؟ خجالت میچی_

صدای اعتراض گونه نریمان باعث شد حرفم رو با هوف بلندی رها کنم. شروع کردم به راه رفتن. شاید این 
ن که تمام مدت سکوت کرده بود، جلو رفت و رو به روی کاهول خان شدم. ننه جو جوری کمی آروم می
 ایستاد. آروم گفت:
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گرفتم. شما و میر  دیدم هزار بار سراغشو نمی مهکنم...من یه روز بچکنم، واقعاً درکتون نمیدرکتون نمی_
 طور تونستید بیست سال از دخترتون بی خبر باشید؟هچ

و باال آورد و به ننه جون نگاه کرد. چشم هاش ر  عملش شدم. سرشخیره نگاهش کردم و منتظر عکس ال
 حسابی سرخ شده بود. باالخره به حرف اومد:

من هم سختی کشید. غصه خورد. همسرم هر روز اشک ریخت. پسرم عوض شد. همه ی ما  کاهول خان:_
مد. هر چه صبر کرد فایده گردد. اما فاریا نیاکرد بعد از چند روز پشیمان شده، بر میداغان شد...فکر می

نداشت. رضا به ما گفت که او شاد و خندان است. زندگی خوبی دارد. خیلی ناراحت شد. فکر کرد او ما را 
فراموش کرده. به خاطر همین دیگر سراغش را نگرفت. فقط گاهی وقت ها رضا به ما خبر داد...وقتی 

 جا آمد. اما...به این بسیار نگران شد. حتی خواست ،ارتباطمان با رضا قطع شد

 و خورد و سکوت کرد. عصبی گفتم:ر  حرفش

 ،دونستید که جویای حال دخترتون بشیدنه؟ مایع سرافکندگی خودتون می ،اما چی؟ غرورتون مانع شد_
 نه؟

 با گریه روی مبل نشست و زمزمه کرد:

 !شرمنده ام، شرمنده ام_

 با این حرفش منفجر شدم و داد زدم:

-نه اتفاق های افتاده رو بر می ،کنهو زنده میر  خوره...نه پدر و مادر منبه هیچ دردی نمیشرمندگی شما _

 هیچی، هیچی! ..نه هیچ چیز دیگه ای. ..کنه.و پر میر  نه تنهایی های من ...گردونه.

 رفتم جیغ کشیدم:همون جور که به طرف اتاقم می

 !هیچی_

و به دیوار کنارم تکیه ر  ترکید و باالخره اشکم دراومد. سرموارد اتاق شدم و درو محکم بهم کوبیدم. بغضم 
-دادم و آروم روی زمین نشستم. هق هق های سوزناکم تنها صدایی بود که سکوت سنگین خونه رو می

 شکست.

و تو گلو خفه کنم. در باز شد اما عکس العملی نشون ر  و جلوی دهنم گرفتم و سعی کردم هق هقمر  دستم
م نشست و منو به طرف خودش برگردوند. چهره ی تار نریمان رو از الی پلک های هنندادم. دستی رو شو 

و تو بغلش کشید. با دستم تیشرتش رو ر  م شدت گرفت. بی مکث منهخیسم دیدم. دوباره پر شدم و گری
-گرفتم و به اشک ریختنم ادامه دادم. دچار بغض وحشتناکی شده بودم. سکوت نریمان بیشتر اذیتم می

 خودم نفس زنون و لرزون به حرف اومدم: کرد.
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 ؟بینیو میر  بینی نریمان...روزگار قشنگممی ؟بینیمی_

 .هیچی نگو ریتا نریمان:_

قدر مظلومانه و محکم تر دورم حلقه کرد. میون گریه آه سوزناکی از نهادم برخاست. اینر  بعد دست هاش
تو آغوش بابام باشم. به جای ننه جون مادرم  بود که دلم برای خودم سوخت. االن باید به جای نریمان

مراقبم باشه. اما به خاطر خودخواهی آدم ها و تقدیر خدا پیشم نیستن. با نبودشون هم فقط درد و حسرت 
مونه. حسرت روزها و شب های پر از شادی که ندارم. من از خیلی چیزها محروم شدم...نفس برای من می

 و رو صورتم کشید و گفت:ز  ز خودش جدا کرد. دستشو از  عمیقی کشیدم که نریمان من

 مثل این که آروم شدی!_

 چیزی نگفتم که ادامه داد:

 المصب بغل یار از هزارتا آرام بخش بهتره...مگه نه؟_

و بغل کردم. متقابالً نریمانم همین کار رو کرد. ر  و به دیوار چسبوندم و زانوهامر  لبخند آرومی زدم. خودم
آرومش باعث شد بهش نگاه کنم. نگاهش به  "آه"ردم و به دیوار تکیه دادم. صدای و به عقب بر  سرم

 سمت پنجره اتاقم بود. لبخند غمگینی زد و گفت:

 دونی...به نظرم درد یه مشت خاطره تلخ و عذاب نداشتنشون، خیلی بهتر از اینه که بدونی هستن و...می_

 چند دقیقه فقط بهش خیره شدم. بعد لب زدم:

-گنجه...اگه از خودشون نبودی، میآخرش نفهمیدم چرا پدر و مادرت این کار رو کردن. تو مغزم نمیمن _

 شد یه چیزی گفت ولی االن...چی بگم واال!

ال رو بارها از خودم و اون ها پرسیدم. جوابی جز بالتکلیفی نگرفتم...شاید پیشرفت و ؤاین س نریمان:_
شاید هم نه. در هر صورت دیگه برام مهم نیست. این قدر نبودن  ..عالیقشون مهم تر از پسریه که دارن.

یاد گرفتم فقط به خودم متکی باشم. برای زندگی بجنگم. شاد و  ،که به جای خالیشون عادت کردم
 و سپری کنم...درست مثل تو!ر  خوشبخت عمرم

 پوزخندی زدم و گفتم:

 !هه، خوشبخت_

مدن این آقا یه سری حقایق تلخ دیگه برات آشکار شدن. اما این نا شکری نکن ریتا...درسته با او  نریمان:_
 .شه تو همه چیز رو فراموش کنیدلیل نمی

 صاف نشست و به چشم هام خیره شد. منم بهش نگاه کردم. جدی ادامه داد:
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...ریتا، تو چه بخوای چه نخوای اون گمحاال بهت می .اگه تا االن سکوت کردم، گذاشتم تا جو آروم بشه_
شه. ولی حرف هاشون مسخره و بی اساس ردی که بیرون نشسته پدربزرگته. آره، منم هنوز باورم نمیم

اما بدون درک هم قاعدتاً  ؛تونم همدردی بکنمشون نمیهبا هم..دونم حرف دل تو چیه.نیست. می
دی. چرا شکست خوردی و عقب نکشی ؛جای زندگی قوی و با فکر جلو رفتینیست...خوشگل من، تو تا این

 خوای پا پس بکشی؟حاال که مشکالت کمتر شدن می

 حرفات رو قبول دارم. اما..._

کنی. باالخره امروز یا فردا باید اون آقا اما نداریم. با این ها فقط خودت و اطرافیانت رو اذیت می نریمان:_
 نی!رو به عنوان پدربزرگت قبول کنی. پس بهتره بدون لجبازی و غد بودن این کارو بک

 و گرفت. مهربون گفت:ر  و پایین انداختم و سکوت کردم. بهم نزدیک شد و دست هامر  سرم

 .نه؟ پس بهش فکر کن ،ارزش امتحان کردن رو داره. جدا از اون تو به من اعتماد داری دیگه_

 اوهوم زیر لبی گفتم و بهش نگاه کردم. لبخند زد که گفتم:

 و بهش ادا کنم!ر  ینمدونم چه جوری دِ بابت داشتنت به خدا خیلی مدیونم. نمی_

 مکثی کردم و آروم تر ادامه دادم:

 !ت دارم نریمانتبه خاطر آروم کردنم ازت ممنونم. عجیب دوس_

 و محکم فشرد و گفت:ر  برد. دستم و میر  از همون هایی که حسابی دل من ؛خندید

 ست!هتشکر الزم نیست...چون یکی از وظایف عاشقی، خوب کردن حال هم دیگ_

 با شیطنت ابرویی باال انداخت و گفت:

 ؟شه جمله آخرتون رو تکرار کنیدببخشید من جدیداً یکم گوشم سنگین شده، می_

 خندیم و گفتم:

 ت دارم یه عالمه، به اندازه دو قابلمه!تدوس_

 ش دوتا؟ههم نریمان:_

 .مهم نیته_

 دیک گوشش بردم. خندون لب زدم:و نز ز  و گرفت. رو پاهام نشستم و سرمز  اخم کرد و دلخور روش

 !عشقم قهر کردن اصالً بهت نمیادها_

 و بست. با لحن خاصی گفت:ر  قلبش گذاشت و چشم هاش یو رور  دستش
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 !آخ، قلبم_

و ر  و جمع کردم و مثل دکترها نبضشر  مهزمین انداخت. خند یو رور  بعدم به صورت نمایشی خودش
گذاشتم. صدای ضربان قلبش بهترین آوایی بود که تا حاال  شهو رو سینر  گرفتم. نوچ نوچی کردم و سرم

 و برداشتم و گفتم:ر  شنیدم. با مکث سرم

 خدا بیامرزتتون. باقی عمر شما برای عشق عزیزتون...الفاتحه!_

و باز کرد و ر  و رو بدنش گذاشتم و شروع به خوندن سوره حمد کردم. سریع چشم هاشر  مهانگشت اشار 
 . نیشم تا بناگوشم باز شد. عصبی گفت:خشمگین بهم نگاه کرد

 کنی؟و امضا میر  کارت به جایی رسیده که برای من رسید مرگم_

 و به لپم زدم و گفتم:ر  دستم

 بال به دور! !زنیدهااستغفرالله، حرف ها می ؟من آهوی کی باشم از این غلطا بکنم حاج آقا! اِوا خاک عالم_

و محکم کشید. ر  گاز گرفتم. کمی خیره نگاهم کرد و یهو دماغمو ر  و تو حدقه چرخوندم و لبمر  چشم هام
 و گرفتم و گفتم:ر  آخم دراومد. مچ دستش

 !ت ول کنهول کن، جون عمه ی نداشت_

و عقب کشید. سریع شروع کردم به نوازش دماغ نازم. چشم غره خفنی هم به نریمان ر  خندید و دستش
 م کاشت. مات نگاهش کردم که چشمکی بهم زد. لب هامهرفتم. از جاش بلند شد و بوسه ی تندی رو گون

 و ازش گرفتم. خندون گفت:ر  و جمع کردم و رومر 

 شناسی؟حاج خانم دیگه بهتره بریم. ننه جونت رو که می_

 !باشه بابا_

مستقیم به  م،با کمکش از جام بلند شدم و باهم از اتاق بیرون رفتیم. بدون این که به اطراف توجه کن
و حسابی شستم و با حوله خشکش کردم. نفس عمیقی کشیدم و به پذیرایی ر  رفتم. صورتم آشپزخونه

 برگشتم. نگاهی به اطراف انداختم و گفتم:

 پس آقا رضا کو؟_

 .بنده خدا کار داشت رفت...دیگه موندنش هم فایده ای نداشت ننه جون:_

کاهول خان اشاره کرد. اخمی کردم  سری تکون دادم و کنارش روی کاناپه نشستم. همون لحظه نریمان به
 که خودش گفت:

 دخترم؟ کاهول خان:_
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 خشک گفتم:

 !من دختر شما نیستم_

حق داشت. باور کن پشیمان بوداهه. خواست جبران کرد. قول  ..دانم از من ناراحت بود.می کاهول خان:_
 داد. از این به بعد برایت کم نگذاشت. تو عزیز ما هست!

 جون گفت:حرفی نزدم که ننه 

ریتا، من باهاشون صحبت کردم. اون بنده خدا هم کم زجر نکشیده. توهم بهشون حق بده. باالخره همه _
 .رفته، تموم شده...پس الکی خودت و بقیه رو اذیت نکن ؛کنن. گذشته از اسمش پیداست اشتباه می

کرد. محکم پلک ش میهوف کالفه ای کشیدم و به کاهول خان نگاه کردم. با چشم هاش داشت ازم خواه
 زدم و گفتم:

 شه که شما رو به عنوان پدربزرگم قبول کردم!کنم. اما دلیل بر این نمیباشه، دیگه مخالفتی نمی_

و گرفتم. یهو سوزشی رو تو بازوم حس ر  حال از جاش بلند شد و به سمتم اومد. بی اهمیت رومخوش
نگاه کردم. با چشم هاش بهم فهموند که بلند بشم. و روش گذاشتم و اخم کرده به ننه جون ر  کردم. دستم

و گرفت. ر  لبخندی زد و دست هامکاهول خان عصبی پلک زدم. از جام بلند شدم و رو به روش ایستادم. 
 خواستم عقب بکشم اما یه چیزی مانعم شد. مهربون گفت:

خواهد هرچه شاد شد. او می حالم که باالخره تو را پیدا کرد. بََسنتی خیلیتو دختر فاریای منی...خوش_
 زودتر تو را دید. همین طور فاروک و میندا؛ همه منتظر تو بود!

 و مشت کردم که گفت:ر  لبخند زورکی زدم و چیزی نگفتم. یهو بغلم کرد. حرصی دستم

 عصبانی نباش. من طاقت نداشت تو را این طور دید. خواهش کرداهه!_

 و فوت کردم و گفتم:ر  نفسم

 .شهدرست می ...باید یکم با خودم راه بیام. نگران نباشید د؛دیبهم فرصت ب_

 و گرفت. گفت:ر  ازم جدا شد و بازوهام

 واقعاً؟_

 .بله_

 تشکر کرد. مثل مادرت دل نازکی داشت و مهربان بود! کاهول خان:_

 لبخند آرومی زدم. نریمان از جاش بلند شد و گفت:
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ون تدارک مخصوصی ببینم. تا هم ازشون پذیرایی خوبی کرده پس اگه اجازه بدید به افتخار مهمون عزیزم_
 خاطر اتمام این جدایی!ههم یه شادی کوچیک ب ؛باشیم

 .عالیه پسرم ننه جون:_

 به من نگاه کرد که گفتم:

 .کنممنم کمکت می_

 رو به کاهول خان لب زدم:

 .ببخشید من باید برم_

نید. گفت مثل پدرت آشپز قابلی هست. دوست داشت تعریف تو را از رضا ش ؛اشکال نداشت کاهول خان:_
 . دست پختت را خورد

 .پس با اجازه_

 م گذاشتم و گفتم:هسین یو رور  به نریمان اشاره کردم و سریع به آشپزخونه رفتم. دستم

 !و دادمر  هوف، جونم دراومد تا دو کلمه جوابش_

 ش باعث شد به طرفش بچرخم. جدی گفتم:هصدای خند

 خنده داشت؟ کجای حرفم_

 گفت: ،شستو میر  همون جور که دست هاش

 شه!این که ریتای وراج جلوی پدر بزرگش مثل موش می_

 ش بیشتر شد. با حرص گفتم:هسریع یه پس گردنی بهش زدم که خند

 !ت وراجه بی تربیتهاون دوست کج و کول_

 منظورت تیرداده دیگه؟ نریمان:_

 ت بشه؟به جز اون خنگ کی حاضره با تو دوس_

 !گی هاهی هی حواست باشه داری چی می نریمان:_

 .خیال بابابی_

 کردم که گفت:و گفتم و در یخچال رو باز کردم. بی هدف به داخلش نگاه میر  این

 خوای چی درست کنی؟می_
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 !شما میزبانی_

 خندید و گفت:

 .جدی گفتم !لوس نشو_

 .دونمنمی_

 ؟درست کنیمطوره یه غذای اصیل ایرانی هچ نریمان:_

 مثالً؟_

 .ار فکر کنمذب نریمان:_

 در یخچال رو بستم و به طرفش چرخیدم. یهو بشکنی زد و گفت:

 کباب کنجه الری )یک نوع غذای استان فارس(_

 ای گفتم. چپ چپ نگاهم کرد. شونه ای باال انداختم و به طرف شیرآب رفتم. "خوبه"و کج کردم و ر  لبم

****** 

و تموم کرد. رو ر دم و شروع به جمع کردن ظرف ها کردم. نریمانم همون موقع غذاشاز روی صندلی بلند ش
 به ننه جون گفتم:

 .ننه اون لیوان رو بده_

 !خیلی خوشمزه بود ،ممنون دخترم کاهول خان:_

 .نوش جونتون_

 .برمبده من می نریمان:_

 .تو فقط بساط چایی رو آماده کن .کنمخواد...خودم کارها رو مینمی_

 .باشه نریمان:_

و باال زدم و شروع به شستن کردم. نریمان هم بقیه ر  ظرف ها رو برداشتم و به آشپزخونه رفتم. آستینم
ی "جانم"رفت که صداش زدم. رو به روم ایستاد و وسایل رو آورد. بعد چایی دم کرد. داشت بیرون می

 گفت. لبخند کوچیکی زدم و گفتم:

 شه امشب هم بیام پیش تو؟می_

 خوای این دفعه ننه جون دوتامون رو بکشه؟دیوونه شدی؟ می نریمان:_
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ی زیر لب زمزمه کردم که  "نوچ "شیرآب رو بستم و کامل به طرفش چرخیدم. به پذیرایی نگاهی انداختم.
 گفت:

 کنه عزیزم؟چی اذیتت می_

 و کج کردم و گفتم:ر  لب هام

 خوبی بهش ندارم! اما اصالً حس ،با این که یه جورایی قبولش کردم_

 .شه. تو هنوز چند ساعته باهاش آشنا شدیکم کم درست می نریمان:_

 !خیالهوف، بی_

 .زنمبا ننه جون حرف می نریمان:_

انگار هر  ؛حال نگاهش کردم. چشمکی زد و از آشپزخونه بیرون رفت. لبخندی رو لب هام نشستخوش
 ن ظرف ها رو از سر گرفتم.شم. به فکرم خندیدم و شستثانیه بیشتر عاشقش می

****** 

  «نریمان»

 

 وارد خونه شدم و گفتم:

 د.بفرمایید، خوش اومدی_

رارهای ریتا مجبور شدم شب رو با صآروم جلو اومد و با کنجکاوی به اطراف نگاه کرد. با لجبازی ننه جون و ا
ی کردم که بهم نگاه کرد. اما چاره ای نداشتم. سرفه ی مصلحت ،پدر بزرگش بگذرونم. به شدت معذب بودم

 گفتم:

 .لطفاً کفش هاتون رو در بیارید ،ببخشید_

ش باعث شد هو درآورد. اون ها رو تو جا کفشی گذاشتم. نگاه خیر ر  نگاهی به پاهاش انداخت و کفش هاش
و فوت کردم و ر  و ازم گرفت و قدم برداشت. نفسمر  لبخند خجلی بزنم. باز بهش تعارف زدم. با مکث روش

هم ریخته بود. سریع دستی بهش ه به اتاقم رفتم. کمی ب ،ستهبستم. وقتی دیدم سرگرم تماشای خون درو
 کردم گفتم:کشیدم و صداش زدم. چند دقیقه بعدش اومد. همون جور که بالشت رو جا به جا می

 جا بخوابید!ببخشید اگه کوچیکه و زیاد دل چسب نیست. امیدوارم بتونید امشب رو این_

 فش برگشتم و لبخندی زدم. باالخره سکوتش رو شکست و گفت:به طر 
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 !پسر تمیز و مستقلی هست. خوشمان آمد_

 .ممنونم...بفرمایید، راحت باشید_

و به سمت دکمه های لباسش برد و آروم بازشون کرد. ر  جلو اومد و اتاق رو از نگاهش گذروند. دستش
 ،س نخی همون اندازه به تن داشت. وقتی لباس رو درآوردشبیه یه پالتوی بلند تزئین شده بود. زیرش یه لبا

 گفتم:

 .بدید من آویزون کنم_

تشکری کرد و به سمتم گرفت. بعدم روی تخت نشست. ساعتش رو هم درآورد و روی میز کنار تخت 
 گذاشت. نگاهی بهم انداخت و گفت:

 چرا ایستاد؟ نخواست خوابید؟_

 .خوابمها؟ بله، االن می_

کمدم رو باز کردم. تشک و ملحفه ای بیرون کشیدم و کنار تخت پهنش کردم. تمام مدت  چرخیدم و در
 بهم خیره بود. انگار عادتشه به آدم ها این جوری نگاه کنه. دستی تو موهام کشیدم و معذب گفتم:

 ؟دچیز دیگه ای الزم نداری_

 نه...بشین. خواست با تو حرف زد! کاهول خان:_

 گفتم و وسط تشک نشستم. بهش نگاه کردم که یهو پرسید:ی تو دلم  "للّهابسم "

 تو کی هست؟_

 چشم هام گشاد شد. فکر کنم بنده خدا کالً مریضه. گفتم:

 م؟اببخشید متوجه منظورتون نشدم. یعنی چی که من کی_

 کار داشت؟ چرا کنارشون زندگی کرد؟با نوه من چی کاهول خان:_

تا هستم. این خونه هم فعالً مال منه. برای این که بتونم راحت تر آها، از اول بگید...خب من نامزد ری_
 .مراقبشون باشم و هم به قول معروف پیش یار، همین جا ساکن شدم

 تقریباً داد زد:

 نامزد؟_

شه. به این وسط یه صیغه ای خونده می ،شندونید چیه؟ وقتی دختر و پسر به اسم هم میبله...نمی_
 گن.میاصطالح بهشون نامزد 
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 و تو حدقه چرخوندم. آروم ادامه دادم:ر  کرد. کالفه چشم هامهنوز متعجب و گیج نگاهم می

 .هم محرم بشنه تا اون دوتا ب ؛شهصیغه یه متنی هست که توسط فرد خاصی برای زوج خونده می_

 و توهم کشید و عصبانی گفت:ر  اخم هاش

 .خود دانست نامزد چیست. الزم نبود توضیح داد_

 گفتم: تو دلم

 !و مضحکه خودت کردی؟ عجب گیری کردیم هار  پس مرض داشتی من_

 چند وقت بود با ریتا نامزد کرد؟ کاهول خان:_

 .شناسیمو میر  شه. البته ما تقریباً یک ساله همچند ماهی می_

 چند دقیقه ای همون جور خشمگین نگاهم کرد و چیزی نگفت. رو تخت دراز کشید که پرسیدم:

 .انگار از حرفم خوشتون نیومدچیزی شده؟ _

 و بهم کرد و جدی گفت:ر  پشتش

 .نه، شب به خیر_

به گمونم تعادل روانی هم نداره.  !کنهحاال تندی می ،کردتعجب کردم. همین االن داشت ازم تعریف می
ادم قبلش خواستم بخوابم اما ترجیح دم باال کشیدم. میهشونه ای باال انداختم و دراز کشیدم. پتو رو تا سین

و چک کنم. بلند شدم و از روی میز برداشتم. دوباره دراز کشیدم و باهاش مشغول شدم. ریتا پیام ر  گوشیم
 داده بود. سریع بازش کردم و خوندم:

 گذره؟با کاهو جونتون خوش می_

 خندیدم و نوشتم:

 ِ  این چه طرز حرف زدنه؟ کاهو چیه؟ _ا

 بالفاصله جواب داد:

 .اسمش همینه دیگه_

 )استیکر خنده( !از دست تو_

 ه!ئبره. ذهنم خیلی مشماخیال...نریمان خوابم نمیبی :ریتا_

 ذهنت چیه؟_
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 .همون که یعنی خیلی درگیره ؛مشما ریتا:_

 یکم فکر کردم و نوشتم:

 آها منظورت مشوشه؟_

 .یس ریتا:_

 پوکر شدم که گفت:

 چیه؟_

 روی زمین گذاشتم و جواب دادم: و زیر سرم گذاشتم. لبه گوشی رور  ی زدم و یه دستمتغل

 ؟کنی آخه عشق منو اذیت میر  قدر خودتهیچی...ریتا؟ چرا این_

 !هوف ...دونم به وللهنمی ریتا:_

 ترجیح دادم بحث رو عوض کنم، پس براش نوشتم:

 .فردا بعد از مدرسه نیا رستوران. خودم میام دنبالت_

 چرا؟ ریتا:_

 لبخند زدم و تایپ کردم:

 !حاال...دیر و زود داره، سوخت و سوز ندارهفهمی می_

 به پا یهو سنگ نمک نشی خوشمزه! ریتا:_

زدم زیر خنده. اما سریع جلوش رو گرفتم و به کاهول خان نگاه کردم. آروم خوابیده بود. نفس راحتی 
ر" کشیدم. باز صدای پیام گوشیم بلند شد. بهش نگاه کردم که دیدم نوشته "بهتره بخوابم. شب به خی

و خاموش کردم. تو جام جا به جا شدم و پتو رو روی خودم کشیدم. خمیازه ای ر  جوابش رو دادم و گوشیم
 و به خواب سپردم.ر  و بستم و خودمر  از درونم بلند شد. چشم هام

****** 

-هبا انگشت هام روی فرمون ضرب گرفته بودم و همراه خواننده لب خونی می کردم. یه نگاهمم به در مدرس
و مرتب کردم. همون ر  ش موهامهن بود. پس چرا نمیومد؟ آفتاب گیر جلوم رو پایین کشیدم. از تو آیینشو 

 زد. با تعجب نگاهش کردم که گفت:کمی نفس نفس می ؛موقع در ماشین باز شد و ریتا سوار شد

 وای چقدر فک زد دختره. به من گفته زارت، برو جات هستم!_

 خید و غرید:خنده ای سر دادم. به طرفم چر 
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 !مانخند نریمان، نخند که بد ازت شاکی_

 و نمایشی قورت دادم و گفتم:ر  آب دهنم

 شه بفرمایید چه خبطی کردم قربان؟می_

و به معرض نمایش این افریته ها ر  خواستی خودتبه چه حقی این قدر به خودت رسیدی؟ می ریتا:_
 نه؟ ،اریذب

_ ً  !چرت و پرت نگو خواهشا

 !لش چیه؟ بگو منم بفهممپس دلی ریتا:_

 جدی و عصبانی گفتم:

 هان؟ ؟چه دلیلی باالتر از تو_

 به تته پته افتاد و گفت:

 !دونم رگ غیرتم بدجور زده باالخب خب...اصالً من این ها حالیم نیست. فقط می_

 و کشیدم. لب زدم:ر  خندیدم و لپش

 .فدای غیرتت_

 و کشیدی!ر  باز که لپ من ریتا:_

 !شیقدر ناز میهبا فرم مدرسه چ دونیآخه نمی_

 لبخندی زد که گفتم:

 .آها حاال شد_

و باال انداختم و ر  کرد. ابروهامو تکون دادم. متعجب نگاهم میر  صدای آهنگ رو بیشتر کردم و خودم
 خوندم:

 و بردی کم کم...کاش بشه یه روز بیاد دورت بگردم!ر  دل بده تو به قلبم، دلم_

 :و گاز گرفت و گفتر  لبش

 ..کنه.این اداها چیه نریمان؟ اونم جلوی مدرسه دخترونه...االن حراست میاد خفتمون می !خاک عالم_
 صلوات!

 کردم گفتم:خندیدم و ماشین رو راه انداختم. همون جور که رانندگی می
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 االن خوبه نازگل من؟_

رفتم و شروع به خوندن و به معنی آره بست. دوباره رو فرمون ریتم گر  لبخند مهربونی زد و چشم هاش
 کردم:

 .بپا دلت جایی نره، این جوری خیلی بهتره...کنار من باشی فقط، منم دلم جایی نره_

 این بار دوتایی باهم بلند گفتیم:

 و بردی کم کم...کاش بشه یه روز بیاد دورت بگردم!ر  دل بده تو به قلبم، دلم_

بیشتر کردم. ماشین با صدایی اوج گرفت. باالخره و ر  حال سرعتملرزوند. خوشو میر  صورت خندونش قلبم
و ازش گرفتم و بهشون ر  کرد. مغرور رومخواستم رسیدیم. ریتا هیجان زده به کارهام نگاه میبه جایی که می

عالمت دادم. در عرض چند ثانیه، با سرعت از کنارمون گذشتن و شروع به هنرنمایی کردن. تمام این ها از 
ه بود. دنده رو عوض کردم و پشت سرشون جا گرفتم. از هر دو ماشین یک نفر بیرون قبل برنامه ریزی شد

اومد. پرچم هایی که بهشون داده بودم رو به نمایش درآوردن. عکس من و ریتا روی هر کدوم بود. صدای 
 ش به گوشم رسید:هذوق زد

 !وای نریمان اون جا رو_

 .خوام پرواز کنیمسفت بشین، می_

رو بست. منتظر موندم تا راه رو باز کنن. سرعتشون رو پایین آوردن و کنار کشیدن. نفسی  سریع کمربندش
و محکم رو پدال گاز فشردم. جیغ ریتا بلند شد. االن وقتش بود. ترمز رو با گاز عوض کردم و ر  گرفتم و پام

ده بهش نگاه ترمز دستی رو کشیدم. ماشین یه دور چرخید و خالف جهت خیابون ایستاد. با خیال آسو 
 کردم. ترسیده به صندلی چسبیده بود. لبخندی زدم که گفت:

 تموم شد؟_

 نگاه کن! ؛نه_

انگشتم جلو رو نشونه گرفته بود. ماشین ها ویراژ گونه به شکل ضربه دری رو به رومون ترمز کردن. بچه ها 
بودن. بادکنک های رنگی پیاده شدن و کنارهم ایستادن. طبق هماهنگی که کرده بودیم، ست لباس پوشیده 

 و باز کردم و گفتم:ر  هم به دست داشتن. کمربندم

 خوای پیاده بشی؟نمی ،خب_

مات نگاهم کرد و آروم پیاده شد. جعبه رو از صندلی عقب برداشتم و منم پیاده شدم. جلوی بچه ها 
چرخوند و بدون  ور  کرد. کنارش جا گرفتم و صداش زدم. سرشوایساده بود و حیرت زده بهشون نگاه می

 حرف به چشم هام زل زد. لبخند مهربونی زدم و گفتم:
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 الماس زندگیم ولنتاین مبارک!_

جعبه رو به سمتش گرفتم. دهنش باز موند. نگاه کوتاهی به جعبه انداخت. بعد دوباره سمت بچه ها 
 چرخید. آروم و بریده بریده لب زد:

 یعنی...همه ی این ها...برای ولنتاین بود؟_

 ،دیدم کافه و هرجای عاشقانه دیگه ای تکراری شده ؛ره عزیز دلم...راستش خیلی با خودم فکر کردمآ_
خواستم متفاوت باشم. چیزی که تو خیلی طالبش هستی...با کمک بچه ها تصمیم بر این شد که این 

 جوری غافلگیرت کنم. امیدوارم دوست داشته باشی!

 فت. ادامه دادم:و جلوی دهنش گر ر  ذوق زده خندید و دستش

 و ببینی؟ر  خوای کادوتنمی_

 !چرا چرا ریتا:_

 چیزی دیدن با. برداشت درش رو و کشید آروم رو جعبه روی روبان. لرزیدمی هیجان فرط از هاش دست
. اومد لبم به لبخند شگونه بچه شادی از. پرید پایین باال و رفت عقب به. زد یبلند جیغ بود داخلش که

 :گفت و کرد نگاهم

 !وای نریمان، وای_

و تو بغلم انداخت. کمی عقب رفتم و ر  جعبه رو به یکی از بچه ها دادم. همون لحظه با یه جهش خودش
 محکم گرفتمش. دم گوشم زمزمش رو شنیدم:

 !عاشقتم، عاشقتم، عاشقتم_

ون خامه ای چقدر این کلمه های سریعش لذت بخش بود. درست مثل خوردن ن ؛خنده ی بلندی سر دادم
و تنگ تر کرد. خندون ر  و محکم تر دورم انداخت و حصار دست هاشر  های دزدکیه سر یخچال...پاهاش

 گفتم:

 !کنی، یواش تر دخترم میهداری خف_

 تونم، خیلی احساساتی شدم...وی تو لعنتی ترین منی!نمی ریتا:_

بلند شده بود. از ال به الشون حرف  و گرفتم. صدای جمعیت و ماشین هار  باز خندیدم و دو طرف پهلوهاش
 شد:هایی شنیده می

 "ای!چه زوج دوست داشتنی !"وای نگاهشون کن

 "!"خدا بده شانس
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 "!"چه رمانتیک

 "وسط خیابون جای این کارهاست؟"

 "!"عقده ای ها

 ذره ای حرف های نامربوطشون برام مهم نبود. آروم لب زدم:

 .کننمیعشقم، بسه دیگه...همه دارن نگاهمون _

 با لب های آویزون ازم جدا شد و غر زد:

 کور شود هر آن کس که نتوان دید!_

 خوای بریم یه جای آروم؟می_

 و تکون داد و گفت:ر  تند تند سرش

 .آره آره از شر هر چی مزاحمه راحت بشیم_

 خندیدم و گفتم:

 ؟دپس سوار شو بریم...بچه ها شما هم میای_

 ن گفت:نگاهی به هم انداختن و یکیشو 

 اگه مزاحم نباشیم!_

این حرف ها چیه؟ باالخره روز عشقه، همه ی عشاق باید لذتش رو ببرن...زود سوار بشین پشت سر من _
 د.بیای

ریتا جعبه رو برداشت و سریع سوار ماشین شد. شونه ای باال انداختم و به دنبالش منم سوار شدم. ماشین 
م. به ریتا نگاه کردم. تمام حواسش به موجود داخل جعبه بود. رو به جهت خیابون برگردوندم و راه افتاد

 و نگاه کردم. تو همون حالت گفتم:ر  و به دو طرف تکون دادم و از تو آیینه بغل پشتمر  سرم

 خب کجا بریم؟_

و نداد که نفسمو فوت کردم. عینک دودیم رو از جلوی ماشین برداشتم و روی موهام گذاشتم. به ر  جوابم
هام پیام دادم تا محلی برای رفتن پیشنهاد بکنه. چیزی طول نکشید تا جواب داد. "پارک آب و  یکی از بچه

آتش" ایولی زیر لب زمزمه کردم. آهنگ تندی گذاشتم و سرعتم رو افزایش دادم. نیم نگاهی بهش انداختم 
 و گفتم:

 راحتی؟_
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 باالخره سرشو باال آورد و گفت:

 و برام بخری؟ر  بگو، چه جوری به ذهنت رسید این راستش رو! وای نریمان خیلی نازه_

 ابرویی باال انداختم و مغرور گفتم:

 !دیگه ،دیگه_

 !شهحاال چه جوری ازش نگهداری کنم؟ تو جعبه که نمی ریتا:_

 ت.سهقفسش توی خون ،نگران نباش_

 !مرسی ریتا:_

 فقط لبخند زدم. به داخل جعبه نگاه کرد و ادامه داد:

 !قدر مهربونه برات خونه خریدههعمو چهمستری، ببین _

 گیرمش ها...گفته باشم!ازت می ،راستی...ببینم این حیوون همه ی وقت و حواست رو گرفته_

 !بدجنس نشو دیگه ماننری ِ اریتا:_

شونه ای باال انداختم و حرفی نزدم. لرزشی رو روی پام حس کردم. این دیگه چیه؟ شروع کردم به وول 
شد. اما شلوارم اینقدر تنگ بود که نمی ؛کردم اون جسم رو از جیبم بیرون بکشمخوردن. سعی می 

و به زور تو جیبم فرو کرد. گوشی رو بیرون آورد و با ر  مجبوری از ریتا کمک خواستم. پوفی کشید و دستش
 اخم گفت:

 کنه؟کار میاین تو جیب تو چی_

 خب برای تو آوردمش...حاال ببین کیه؟_

 خواستی باشه؟ فرشته ی زمان، حلیمه بانو!کی می ریتا:_

 خندیدم که بی حوصله جواب داد:

 جانم؟_

_.... 

 !بیرون، زیر آسمون خدا ریتا:_

_.... 

 .با نریمانم ریتا:_
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_.... 

 کار کنم؟من چی ریتا:_

_.... 

 !خیلی بی ادبی ننه ریتا:_

_.... 

 .زودتر از دوازده نمیام خونه ،حاال که این طور شد ریتا:_

_.... 

 .به من چه، خودتون خواستید ریتا:_

_.... 

 تهدیدهاتون تکراری شده! ریتا:_

که داشت  ؛شدش درهم شد و موبایل رو از گوشش فاصله داد. صدای داد و بیداد ننه جون شنیده میهچهر 
ت. روی گوشش گذاش رو دوباره موبایل ریتا ،داد. وقتی آروم شدریتا رو مورد لطف الفاظ خودش قرار می

 گفت:

 تموم شد؟_

_.... 

 من باید پاسخ گو باشم؟ ،ت رو سر بردههاون کاهو حوصل ؛دورت بگردم ریتا:_

_.... 

 اخمی رو پیشونیش نشست و گفت:

 یعنی چی این حرف؟_

_.... 

 اصالً بهش مربوط نیست...چه جو گرفتتش. نیومده صاحب خونه شده! ریتا:_

_.... 

 االن باید برم. کاری نداری؟ ؛زنیمکه اومدم حرف می ار شبذدونم. بمن هیچی نمی ریتا:_

_.... 
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 .کنیم فدات بشمگفتم شب صحبت می ریتا:_

_.... 

 .فظحاخدا ،باشه ریتا:_

 تماس رو قطع کرد و هوفی کشید. پرسیدم:

 شده؟چی_

 حرصی گفت:

 آمنم که  کنی؟ ننه جونآخه یکی نیست بگه، هنوز کسی به پدربزرگی قبولت داره که بزرگ تری می_
 اال نوه خودش! ،دهلله. به حرف همه گوش میءماشا

 با خنده گفتم:

 .ترسه پررو بشیمی !اخالقش اینه دیگه_

 پوکر فیس نگاهم کرد و گفت:

 ده، برای همون!خیلی هم که روی خوش به من نشون می_

 ی.و نیستر تو هم کم پر _

 .تو رانندگیت رو بکن !سو استفاده گر جانی ریتا:_

 خندیدم و گفتم:بلند 

 .شرمنده، رسیدیم_

 بعد ماشین رو محل مشخص شده پارک کردم. به بیرون نگاه کرد و با ریتم خوند:

رسیدیم. تو راه بودیم، خوش بودیم. سوار پورشه بودیم...این دنده و اون رسیدیم و رسیدیم. کاشکی نمی_
 ی نبود!دنده، خسته نباشی راننده. رانندگیت عالی بود، جای هیچ کس خال

 و به دو طرف تکون دادم و گفتم:ر  بعد نیش بازش رو برام به نمایش گذاشت. سرم

 .پیاده شو_

 !خب همستری، وقت رفتنه ریتا:_

 و صاف کرد. با چشم بسته بلند خوند:ر  حالت غمگینی به خودش گرفت و صداش

 !مونهمیرن آدم ها، از اون ها فقط، خاطره هاشون، به جا می_
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 کرد و ادامه داد: نمایشی هق هق

 .فظ دوست ناز و قشنگم...زود میام غصه نخورحاخدا_

"خدا شفات بده" این رو گفتم و زودتر پیاده شدم. نگاهی به اطراف انداختم که بچه ها رو دیدم. لبخندی 
 و بهمون رسوند. سرفه ی مصلحتی کرد و گفت:ز  زدم و به طرفشون رفتم. ریتا هم بدو بدو خودش

 تا خانومه زیبا تشریف فرما شدن!اهم اهم، ری_

 و دور شونه هاش انداختم و گفتم:ز  همه با دیدنش لبخند محوی رو لب هاشون نشست. دستم

 !خب دوستان، شما هم دست جفتتون رو بگیرید و برید خوش گذرونی. فعال_

داخت. و دور کمرم انر  رسید، دستشچشمکی زدم و ریتا رو با خودم همراه کردم. چون قدش بهم نمی
ساختم. بازوش رو تو دستم فشردم و به قدم هام سرعت و ازش گرفتم. باید روز عالی براش میر  نگاهم

 بخشیدم.

****** 

 «ریتا»

ه ای زدم و در ساختمون رو باز کردم. صبر کردم تا اونم بیاد داخل، بعد درو بستم. همین جور که هقهق
 خندید گفت:می

 !فقط پسره، عالی بود_

 به من...وای آره _

 زدم زیر خنده و مکث کردم. دوباره ادامه دادم:

 !قدر بیبی فیسی عزیزمهگه چبه من می_

ش این باشه، از بقیه هشه؟ وقتی شهروند دوازده سالجامعه ما رو ببین. داره به کجا کشیده می نریمان:_
 شه کرد!توقعی نمی

 !واال_

معمول خشمگین تو چارچوب در نمایان شد. صاف  همون لحظه صدای در واحدمون اومد و ننه جون، طبق
 ایستادیم و باهم سالم کردیم. سری تکون داد و به من اشاره کرد. مستأصل به نریمان نگاه کردم و گفتم:

 .خب دیگه شب به خیر_
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فهمیدم. اما لبخند اجباری زدم و وارد خونه شدم. بالفاصله در آویزون بهم نگاه کرد. خوب معنیش رو می
م بهم کوبیده شد. شمارش معکوس رو شروع کردم. یک، دو، سه، بمب...با عصبانیت رو به روم محک

 ایستاد و گفت:

 کنی؟کنی؟ حیا نمییکشی؟ شرم نمتو خجالت نمی_

 کالفه گفتم:

 شده؟چی_

 باز که با این پسره بلند شدی رفتی خوش گذرونی، منم آدم حساب نکردی! ننه جون:_

 چرخوندم و به طرف کاناپه رفتم. رو یکیش نشستم و گفتم:و تو حدقه ر  چشم هام

شه؟ این که مسئله ای نریمان نامزدمه، چه اشکالی داره باهاش برم بیرون؟ آها، نکنه حسودیتون می_
 .بریمنیست فدات بشم. از این به بعد تو رو هم با خودمون می

 و به پام زد. گفت:ر  جلو اومد و عصاش

 !الزم نکرده ورپریده_

خندیدم و حرفی نزدم. رو کاناپه کنارم نشست و نگاهی به سمت اتاقم انداخت. گیج به همون سمت نگاه 
 کردم که گفت:

 !هی ریکا_

 و چرخوندم و گفتم:ر  سرم

 بله؟_

 ه خیلی شاکیه!ئننه جون:این کاهو _

 خواست؟ ادامه داد:اخم نسبتاً غلیظی رو پیشونیم نشست. این دیگه چی از جونم می

و کرد تو یه کفش، که اال بال همین فردا ز  ه تا فهمید شما دوتا رفتید بیرون، کلی غر زد. بعدم پاشاول ک_
 د.باید بریم هن

 !بیخود کرده_

 و گرفت و به نشستن وادارم کرد. غرغر کنان گفت:ر  و گفتم و از جام بلند شدم. دستمز  این

 سرم! زدم خیرگیره. داشتم حرف میبشین ببینم، واسه من فاز می_

 !ننه من االن اعصاب شوخی ندارم_
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 شعور شدی؟چرت و پرت نگو، اعصاب ندارم...دختر تو چرا اینقدر لجباز و بی ننه جون:_

 متعجب بهش نگاه کردم و گفتم:

 !ننه؟_

 گم؟ننه جون:مگه دروغ می_

 عصبی غریدم:

 نی اسرائیلم!کنی. منم طبق معمول از قوم بنه شما همیشه قانون مکتب خدا رو اعالم می_

 جلوی خندش رو گرفت و گفت:

 .خواممن خیر تو رو می ،ناراحت نشو_

 از جام بلند شدم و گفتم:

 !اال خودم...جالبه ،خوانو میر  آره، همه خیر من_

به سمت اتاقم رفتم و محکم در زدم. ننه جون پشت سرم اومد و سعی در آروم کردنم داشت. اما دیگه 
و به ر  هامکردم. دوباره محکم انگشتهمین االن این بازی مسخره رو تمومش می باید ؛تحملم طاق شده بود

 در زدم که باالخره آقا درو باز کرد. جدی به چشم هاش خیره شدم و گفتم:

 .باید باهاتون حرف بزنم_

 گره بین ابروهاش بیشتر شد و از جلوی در کنار رفت. رو به ننه جون مالیم تر گفتم:

 .افتهار. نگران نباش اتفاقی نمیذتنهامون بلطفاً چند لحظه _

بعدم وارد اتاق شدم و خودم درو بستم. منتظر نموندم و زودتر روی تخت نشستم. خیلی جدی نگاهش 
و ر  کردم که اونم اومد کنارم نشست. نفسی گرفتم و سعی کردم تمرکزم رو به دست بیارم. کف دست هام

 بدون این که نگاهش کنم گفتم:بهم چسبوندم و کلمات رو تو ذهنم چیدم. 

 از هر لحاظی که فکرش ؛ببینید آقای کاهول خان یا به اصطالح پدربزرگ بنده، من یه دختر کامالً مستقلم_
و بکنید. درسته با مادربزرگم زندگی کردم، ولی رو پاهای خودم ایستادم. به تنهایی با بد و خوب روزگار ر 

یا چون هجده سالم شده به بلوغ فکری  ،فهممهمه چیز رو می گم خیلی عاقلم، دیگهکنار اومدم. نمی
شه که مدام کنم. اما دلیل بر این نمینه، حتی اگه کسی این رو بگه بی برو برگشت تکذیب می ؛رسیدم

خود خواهم یا از خود راضی، ولی من  دتحت نظر اطرافیانم باشم. از امر و نهی به شدت متنفرم. شاید بگی
بینم...همه این حرف ها رو زدم، تا به شما بفهمونم تو هر موقعیت و م توی خودم نمیهمینم. مشکلی ه
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شید. به قطعاً با واکنش خوبی مواجه نمی ؛و نکنیدر  جایگاهی که هستید، هوس دخالت تو کارهای من
 خوام اول آشناییمون کالهمون بره تو هم!نمی ؛گمخاطر خودتون می

ش مواجه شدم. تو دلم پوزخند زدم. زبونی رو لبم کشیدم و هافروخت به طرفش چرخیدم که با صورت بر
 ادامه دادم:

در ضمن، راجب قضیه هند و اینا...من با شما هیچ جا نمیام. خیلی مشتاق دیدار منن؟ اونا هم مثل شما _
 مهمون ناخونده بشن. چاره ای نیست!

تم رو گرفت. فشار زیادی هم که بهش دستم رو، روی پاهام گذاشتم و نیم خیز شدم. یهو مچ دست راس
 م درهم بشه. با اخم بهش نگاه کردم که عصبی غرید:هکرد، باعث شد چهر وارد می

اما اشتباه کرد. خیلی گستاخ و وقیح  ،فاریا تو را به نحو احسنت بزرگ کرد ؛من فکر کرد تو دختر خوبی بود_
دانست چیست. برایت الً ادب و احترام نمیهست. به گمانم پدرت این طور بود که تو این جور شد. اص

 متأسف بود!

 و به شدت پس کشیدم و گفتم:ر  دستم

 !پدر من درست صحبت کنید هبع راج_

 !پذیرفتحال که این طور شد، همین فردا تو را به هند برد. هیچ اعتراضی هم نمی کاهول خان:-

 .موفق باشید د؛خیال بافی های قشنگی داری ،اوکی_

 ز جام بلند شدم و به طرف در رفتم. صدای عصبانیش پرده گوشم رو لرزوند. داد زد:بعد سریع ا

 !ریتا_

 غرید: ،اهمیتی ندادم و دستگیره درو کشیدم. قبل از باز شدن در

 ؛شود با تو مهربان بود. باشد؛ اگر تو این هستی، من هم کاهول خان هست. مردِ خشن شهرمانانگار نمی_
مانعش نبود...اگر فردا با من به هند نیایی، پیش پلیس رفته و ماجرا را به دادگاه  کسی که تا به حال چیزی

 خواهد کشید!

 م گذاشتم و به حالت عصبی گفتم:هو روی سینر  مهچشم هام درشت شد و به طرفش برگشتم. انگشت اشار 

 کنید؟و تهدید میر  کنید؟ منو تهدید میر  من_

 .شتیراه دیگری برایم نگذا :کاهول خان_

و خوب به خاطر داشته ر  خواد بکنید. اما ایناصالً هرکار دلتون می..خب برید شکایت کنید.! چه جالب هه_
 تمام!..شه.؛ من، نظرم، عوض، نمیدباشی
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و روی در ر  تونستم عصبانیتمبهش فرصت جواب دادن ندادم و سریع از اتاق بیرون اومدم. تا جایی که می
قطعاً یه  ،موندمجا میشد. اگه ایناز ترس خشکش زده بود. این جوری نمیخالی کردم. طفلک ننه جون، 

و ر  تونستم برم. چون با حرف های چرتش بیشتر اعصابمپیش نریمان هم نمی !للهابالیی سر این...استغفر 
بهم می ریخت. تو یه تصمیم آنی، با همون لباس های تنم از خونه بیرون زدم. شاید اون بتونه کاری برام 

بکنه. کفش هام رو پوشیدم و توی جیب مانتوم، به دنبال گوشیم گشتم. همون لحظه نریمان با جعبه 
 و کم داشتم. متعجب به طرفم اومد و گفت:ر  همین !دستش وارد ساختمون شد. اَه لعنتی

 ری؟چیزی شده؟ جایی می_

 سرسری جواب دادم:

 .رم پیش حناآره، یه سر می_

خانم حواس پرت، همستر جونت رو تو ماشین جا گذاشته بودی. اگه یکم دیرتر  راستی! چه یهویی نریمان:_
 رسیده بودم تلف شده بود زبون بسته!

 خداحافظ. ..گیرم.ممنون. فعال ببر پیش خودت، بعداً میام ازت می_

م. ئو نذاشتم حرفی بزنه و بدو از ساختمون بیرون اومدم. برای این که بهم نرسه، مجبور شدم تا خیابون بد
نفس زنون دستمو برای ماشین ها بلند کردم. همش گیر مزاحم های خیابونی میافتادم. یا مسیرشون بهم 

من اگه شانس داشتم، االن تو فرانسه خرچنگ سرخ  !لعنت بهتون ..خواستن.یا کرایه مفت می ،خوردنمی
 خیال ماشین شدم و شروع کردم پیاده تا اون جا رفتن.کردم. بیمی

****** 

 تلویزیون رو خاموش کرد و به طرفم چرخید. بهم خیره شد اما عکس العملی نشون ندادم. عصبی گفت:

 با توام؟ !هوی برج زهرمار، افریته قرن دوازده_

و بهش دوختم ر  ورد و مشتی به بازوم زد. نگاه برزخیماپای چپم رو اون یکی انداختم و حرفی نزدم. طاقت نی
 که غرید:

 چه مرگته؟_

 .ن حوصله ندارمولم ک_

م ه و بهر  خواستی فقط اعصاب منجا؟ مییعنی چی؟ اگه حوصله نداشتی برای چی اومدی این سیما:_
 بریزی؟

 پوزخندی زدم و گفتم:
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 !خیر سرم رفیقمی_

 !خب باشم سیما:_

 .خیال، بهتره برمهوف بی_

 .و بزن ریتار  حرفت سیما:_

ام. وقتی تموم شد، یه پس گردنی محکم بهم زد. مردد نگاهش کردم. صورت جدیش باعث شد به حرف بی
 جور کرد و گفت: وع و جمر  وردم و با کف گرگی جوابش رو دادم. خودشاکم نی

 چته وحشی؟_

 .زدی ضربتی، ضربتی نوش کن_

 نه بابا؟! سیما:_

 برای چی زدی؟_

 چون که خیلی خری. ریتا خیلی ها، حتی بیشتر از خود جناب خر! سیما:_

 م و گفتم:اخم غلیظی کرد

 .عوضش تو هم تو بی ادبی رقیب نداری_

 خندید و دستش رو به معنی "برو بابا" تکون داد. کالفه موهام رو چنگ زدم و زمزمه کردم:

کار کنم؟ چه جوری از شر این کاهوی تلخ خالص بشم؟ اَه، اصالً برای چی یهو رو زندگیم آوار حاال چی_
 شد؟

خوره...موقعیت به این توپی گیرت اومده؛ به جای استفاده، مدام وقتی میگم خری، بهت بر می سیما:_
 کوبی!داری بهش سنگ می

 دستم رو تکیه گاه سرم کردم و پوکر فیس گفتم:

 مثالً چه غلطی بکنم؟_

 .گم، االن بهت میآ سیما:_

 ژست خاصی به خودش گرفت و ادامه داد:

ً اول می_  ه...خور یت نمیبه گروه خون ری خیلی خانومه، چیزی که ابدا

 خب؟_
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 .کنیری و از پدر بزرگت عذرخواهی میگفتم؛ اول مثل یه دختر خوب میداشتم می سیما:_

_ ً  !هه، عمرا

 و بزنم، بعد هوا گیری کن!ر  ار بقیه حرفمذب سیما:_

 و ازش گرفتم. کالفه گفت:ر  شعوری نثارش کردم و رومبی

ومد...بعد از مرحله عسل مالی برای کاهو جون، نوبت به بیا، رشته کالم از دهنم سر خورد. نه نه یادم ا_
 !تا پاچانیه، آمئیک مسافرت ناب می رسه. یعنی کجا؟ هندوها

 کوفت، مسخره بازی در نیار. بعدش؟_

 بعدی وجود نداره. همش تفریح و خوش گذرونیه! سیما:_

 بی حال گفتم:

 !تمرسی از نظریه_

فقط سعی داشت از زندگی لذت  ؛کرددرگیر حاشیه ها نمی ور  شناسم، خودشریتایی که من می سیما:_
 قدر آشفته ای؟شده؟ چرا اینببره...چی

 .دونم سیمام، گیجم، نمیهم، خستهدونم...کالفنمی_

خودش رو جلو کشید و در آغوشم گرفت. دستش، نوازش گونه صورت و موهام رو لمس کرد. با لحن 
 مهربونی گفت:

-شاری که طی این چند سال بهت وارد شد، له شدی. ضعیف و رنجور شدی...میفهمم عزیزکم. زیر فمی_

-هب ؛کنهریزه و تو رو داغون میتونی. یه جا، یه موقع، تمام معادالتت بهم میاما نمی ،خوای بهترین باشی
 حتی با ،گیریزنه که تحت کنترلت نیست. از زمین و زمان ایراد میخاطر همین واکنش هایی ازت سر می

 تمرکز نداری...درسته نه؟ ،دیکارهات رو به درستی انجام نمی ،کنیعزیزانت تندی می

 آهی از نهادم بلند شد و زمزمه کردم:

_ ً  !دقیقا

 روی موهام رو بوسید و گفت:

 !نبینم غصه بخوری ها_

 راریه؟سیما؟ چه جوری از این منجالب خالص بشم؟ اصالً چرا آرامش به من نیومده؟ چرا خوشبختی ازم ف_
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بریزش  ؛خواهر کوچولوی من...باید صبر داشته باشی. یه ریتای جدید و نو بسازی. این یکی پر از ویروسه_
مثل همیشه قوی و مغرور، اما  !نسخه جدید و ضد ویروسش رو نصب کن. دوباره رو پاهات وایسا !دور

 ل بگذرونیش؟خوای که با این حامهربون...هنوز یه آینده ی طوالنی در انتظارته. نمی

سرم رو بلند کردم و از بغلش بیرون اومدم. حرف هاش بدجوری ذهنم رو درگیر کرده بود. نگاهی بهش 
 انداختم. لبخند مهربونی تحویلم داد و گفت:

 ولی به اندازش...سخت نگیر رفیق! ،مقاومت خوبه_

ش ادامه بدم؟ سری تکون دادم و انتهای این کارها و رفتارها پوچیه. پس چرا به انجام دادن ؛حق با اون بود
ناخوداگاه لبخند زدم. حالم خیلی بهتر شده بود. تو یه تصمیم آنی، تو بغلش پریدم و محکم به خودم 

 حال گفتم:فشارش دادم. خوش

 !مرسی خواهری...تکی، یه دونه ای_

 با خنده گفت:

 !باشه، خفم کردی دختر_

 خودم رو عقب کشیدم و گفتم:

 و کنترل کنم!ر  تونم خودمن احساساتی بشم نمیدونی، متو که می_

 و ازم گرفت و زیر لب گفت:ر  روش

 !طفلک نریمان_

 تهدیدوار گفتم:

 چیزی گفتی؟_

 .با خودم بودم ،نه نه سیما:_

 !خوبه_

 موافقی به یاد گذشته بریم تو آشپزخونه و دیوونه بازی کنیم؟ سیما:_

 ذوق زده گفتم:

 !ایول، بزن بریم_

 از جاهامون بلند شدیم و به طرف آشپزخونه رفتیم.با جیغ سریع 

****** 
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 حال جلو اومدم و صدا زدم:سوت زنان وارد خونه شدم و کفش هام رو از پام درآوردم. خوش

 دلیل نفس کشیدن من کجاست؟_

 .دست شویی ننه جون:_

ت شویی بیرون م درهم شد و کلید توی دستم رو، روی میز پرت کردم. همون لحظه ننه جون از دسهچهر 
 اومد. به کنایه گفتم:

 خسته نباشید!_

 دست های خیسش رو به لباسش مالید و گفت:

 .سالمت باشید_

 کاهو کجاست؟_

 اول با تعجب، بعد با اخم نگاهم کرد. چشم هام رو تو حدقه چرخوندم و گفتم:

 بابابزرگ عزیزم کو؟_

 پرسی؟برای چی می ننه جون:_

 .کارش دارم_

 خوای جار و جنجال راه بندازی؟میباز  ننه جون:_

 نه، گفـ..._

در اتاقم باز شد و کاهول خان با چهره خشمگین بیرون اومد. صاف ایستادم و سالم کردم. همون جور که 
 و نامحسوس تکون داد. معذب به حرف اومدم:ر  جلو میومد، سرش

 می خواستم......من...ام چیزه_

 نفس عمیقی کشیدم و تند گفتم:

م ازتون عذرخواهی کنم. عصبانی بودم، نفهمیدم چی گفتم. شما به بزرگی هتار تند و بی ادبانبابت رف_
 .خودتون ببخشید

 و پایین انداختم. جعبه شیرینی توی دستم رو به طرفش گرفتم و ادامه دادم:ر  بعد سرم

 اینم تحفه ای ناقابل، برای آشتی کنون!_

 گاز گرفتم. باالخره صدای آرومش به گوشم رسید: چند دقیقه سکوت شد. از استرس لب پایینم رو
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 پذیرم، به یک شرط!هم که فکر کرد، دختر بدی نیست. عذرخواهی ات را می اهنه، خوشمان آمد. آن قدر _

 سریع سرم رو باال آوردم و گفتم:

 چی؟_

 .کاهول خان:با من به هند بیا_

 ری که با خودم رفتم، گفتم:چشم هام رو بستم. سخت ترین مرحله همین بود. بعد از کلنجا

 میام، ولی با ننه جون و نریمان. تازه بعد از چند روز بر می گردیم!_

عصبانی شد و دهن باز کرد تا حرفی بزنه؛ اما یه دفعه پشیمون شد. انگار فکری به ذهنش رسید. سری 
 تکون داد و گفت:

 .مشکل نداشت_

-گذشت؟ ننه جون با خوشداختم. چی تو سرش میچشم هام رو ریز کردم و نگاه کنجکاوانه ای بهش ان

 حالی جعبه رو از دستم گرفت و گفت:

 .خدا رو شکر همه چیز به خوبی تموم شد. حاال بفرمایید دهنتون رو شیرین کنید_

بوی خامه مانع از ادامه کنجکاویم شد و با چشم های ستاره بارون دو تا برداشتم. گاز بزرگی به هر کدوم 
کرد. شونه ای باال انداختم و یه دونه شروع به خوردن کردم. ننه جون با چشم غره نگاهم میزدم و با لذت 

دیگه برداشتم. کاهول خان با این حرکتم خندید. مجبوری یکیش رو قورت دادم که توی گلوم گیر کرد. حتی 
ب برام آورد. به زور دادم. ننه جون سریع یه لیوان آتونستم سرفه کنم. فقط دستم رو تند تند تکون مینمی

آب رو خوردم و از مردنم جلوگیری کردم. بعدی رو نزدیک دهنم بردم که از دستم گرفت. با اعتراض اسمش 
 رو صدا زدم. اخم کرد و گفت:

 !برو تو اتاقت ،تا بیشتر از این آبروم رو نبردی_

 ِ  .خوام شیرینی بخورممی _ا

 و بزن و الال!ر  رو مسواکتشه. بالزم نکرده، دندونات خراب می ننه جون:_

چه ای کردم و از جام بلند شدم. توی اتاقم رفتم و درو محکم بستم. نگاهم به شیرینی تو دستم و دندون قر 
دید. از افتاد. لجوجانه تو دهنم فرو کردم و ابرویی باال انداختم. انگار ننه جون پیروزی قهرمانه ام رو می

ه دستمال بیرون کشیدم و دست و صورتم رو تمیز کردم. یه دفعه جعبه دستمال کاغذیِ روی میز توالت، ی
 کرد. خودم رو برانداز کردم و گفتم:نگاهم به آیینه افتاد. تصویر دختر رو به روم بهم دهن کجی می

 .به نظر خیلی شلخته شدم. باید یه حموم درست و حسابی برم_
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 خمیازه ای کشیدم و به طرف کمد لباس ها رفتم.

****** 

  «ریمانن»

 

دست هام رو بهم مالیدم و جلوی دهنم گرفتم. چند بار ها کردم تا کمی گرم بشن. دم در رستوران منتظر 
ریتا وایساده بودم؛ اما خبری از این دختر نبود. اواخر اسفند بود و این سردی هوا بی سابقه. تمام استخون 

با تلفن بیرون اومدن. صبرم سر اومد و هام از سرما می سوخت. چند دقیقه بعد، خانم در حال مکالمه 
 نالیدم:

 !بیا دیگه، یخ زدم_

 سری تکون داد و به فرد پشت خط گفت:

 .در حد پنج، شش روز ؛کشهزیاد طول نمی_

از پله ها پایین اومد و به من اشاره کرد. باهاش هم قدم شدم و به طرف ماشین رفتیم. دست چپش رو تو 
 داد:جیب پالتوش فرو کرد و ادامه 

 .خواستم این کارو بکنیدفهمم، اشکالی نداره. باور کنید اگه مجبور به این سفر نبودم، هرگز از شما نمیمی_

 کالفه پلک زد و با مکث گفت:

 .باشه ممنون...خدانگهدار_

 گوشی رو با حرص خاموش کرد و زمزمه کرد:

 !زنیکه نفهم_

 شده؟ قضیه مسافرت چیه؟چی_

 .گمه بهت میتو را ،سوار شو ریتا:_

چیزی نگفتم و دوتایی سوار شدیم. استارت زدم و راه افتادم. چند دقیقه به سکوت سپری شد. بخاری 
 ماشین رو روشن کرد و گفت:

 باالخره کوتاه اومدم؛ قراره سه روز دیگه بریم هند!_

شد. نگاهش  از شدت تعجب سریع ترمز گرفتم. محکم به جلو پرت شدیم و صدای بوق بقیه ماشین ها بلند
 کردم و گفتم:
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 سه روز دیگه کجا بریم؟_

 ش گذاشت و نفس آسوده ای کشید. آروم لب زد:هو رو سین دستش

 !هند_

 هنوز تو شوک بودم و قدرت بیانم رو از دست داده بودم. بهم نگاه کرد و گفت:

 !راه بیفت تا کر نشدم_

 گفتم: ،کردمرانندگی می به جلو چرخیدم و دوباره ماشین رو روشن کردم. همون جور که

 طور یهو راضی شدی؟!هخیلی جا خوردم...چ_

 و ازم گرفت و گفت:ر  نگاهش

 .قرار شد چند روز باهم بریم اون جا و برگردیم ؛دیدم لجبازی فایده ای نداره_

 شه؟پس کار و زندگیمون چی می_

نیره و اصالن از پسش برمیان.  ؛همدرسه که به زور رضایتشون رو گرفتم. بابت رستورانم خیالم راحت ریتا:_
 مونه تو!می..ننه جونم مشکلی نداره.

 دنده رو عوض کردم و گفتم:

 .تونم کارم رو به کسی بسپرم...مجبورم تو این مدت رستوران رو به کل تعطیل کنممن نمی_

 شونه ای باال انداخت و گفت:

 !جور راحتیهر _

جدا از لجبازی های ریتا، منم راضی به این سفر نبودم. دلیلش کالفه ازش رو گرفتم و به خیابون نگاه کردم. 
داد. وقتی به خونه رسیدیم ماشین رو جلوی درب اما دلم بدجور گواه خبرهای بد رو می :دونمرو نمی

 ساختمون پارک کردم. باهم وارد خونه شدیم که گفتم:

 خب کاری نداری؟_

 کجا؟ ریتا:_

 .مهبرم بخوابم، خست_

 م پیشت؟بیا ریتا:_

 لبخند مهربونی به روش زدم و گفتم:
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 .تو هم برو استراحت کن ،نه عزیزم_

 .خیلی خب، پس شب به خیر ریتا:_

 .شب خوش_

سری تکون داد و وارد واحدشون شد. آهی کشیدم و از پله ها باال رفتم. قطعاً امشب تا صبح از فکر و خیال 
ر واحدم رو باز کردم. وارد خونه شدم و یه راست به اتاقم برد. کلید رو از جیبم بیرون آوردم و د خوابم نمی

تونست حالم رو بهتر رفتم. کالفه لباسم هام رو از تنم بیرون کشیدم و به حمام رفتم. یه دوش آب گرم می
 کرد. شونه ای باال انداختم و شیر آب رو باز کردم.بکنه. شاید هم افکار منفی رو از ذهنم دور می

****** 

 «بعدسه روز »

 «ریتا»

 

دستم رو سایه بون چشم هام کردم و از فرودگاه بیرون اومدیم. به گفته کاهول خان، پسر و عروسش توی 
پارکینگ منتظر ما بودن. دسته چمدون رو به دنبال خودم کشیدم و کنجکاو به اطراف نگاه کردم. اولین 

بود. از آدم ها گرفته، تا وسایل  کرد، شلوغی بیش از حد شهرچیزی که توجه آدم رو به خودش جلب می
کردم ریه هام نقلیه و خونه و مغازه ها...بدتر از این ها هم هوای خیلی آلوده و گرمشون بود. احساس می

گفت. اما االن درست عکس حرف پر از دود شده. مامان همیشه از سرسبزی و مکان های بِکر هند برام می
فه به بقیه نگاه کردم. نریمان و ننه جون سخت در کنکاش هاش رو می دیدم. سرم رو چرخوندم و کال

خواستم هر  اطرافشون بودن. کاهول خان هم با تلفن همراهش درگیر بود. اصالً حس خوبی نداشتم. می
 چه زودتر از اون محیط خالص بشم. رو به کاهول خان گفتم:

 پس این شازده پسرتون کجاست؟_

 .آن جا را دید..آمد. کاهول خان:_

کرد، نگاه کردم. پسر گنده هیکلی، با لباس بلند و خاکی رنگ به طرفمون گشم و به سمتی که اشاره میبر 
 اومد. لبم کج شد و با خودم گفتم:می

 شون رو رحم کنه!هاما سیاه سوخته ای دارم. البته باباشم همچین حوری نیست. خدا بقی ،دایی خفن_

 من متمرکز بود. با صدای بم و زشتی گفت: لبخند زنون جلومون ایستاد؛ نگاه خیرش روی

 تو دختر فاریا هست، آره؟_
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 !تونهبا اجاز _

یک دفعه بین بازوهای درشتش گم شدم. نفسم تو سینه حبس شد؛ چشم هام به اندازه توپ فوتبال باز 
شدم که و محکم تو بغلش گرفته بود. دیگه داشتم جوون مرگ میر  کردم. چند دقیقه ای همین طور من

هام کرد. با ولع نفس کشیدم و چند بار سرفه کردم. همون لحظه بازوهام رو تو دست های بزرگش گرفت ر 
 و گفت:

 حال بود که به پدرت نرفت!شباهت عجیبی به خواهرم داشت. خوش_

ابرو هام توی هم گره خورد. اما ترجیح دادم فعالً سکوت کنم. به طرف ننه جون چرخید و خیلی گرم شروع 
 ل پرسی کرد. نریمان با خوش رویی دستش رو جلو آورد و گفت:به احوا

 ؟دسالم خوب هستی_

 بهش نگاه کوتاهی انداخت و اخم کرد. صاف ایستاد و خشک گفت:

 !ممنان_

نریمان معذب دستش رو عقب کشید. بدجور ضایع شده بود. برای چی این کار رو کرد؟ این وسط یه چیزی 
چند روز اصالً رفتار خوبی با نریمان نداشت. هر دفعه هم که خواستم  زد. کاهول خان هم تو اینلنگ می

 دلیلش رو بفهمم، به نوعی نشد. اخمم غلیظ تر شد و جلو رفتم. دست نریمان رو گرفتم و گفتم:

 .نامزد منه ،دایی جان، ایشون آقا نریمان_

 عصبی نگاهم کرد و دست هاش مشت شد. به زور غرید:

 حال شد!شاز آشنایی باهاشون خو _

 حرفی نزدم که نریمان معذب دستش رو از دستم جدا کرد. لبخندی رو لب هاش نشوند و گفت:

 .منم همین طور_

 .کاهول خان:خب دیگر بس است. باید رفت خانه. فاروک ماشینت را بیاور_

 .بله پادر فاروک:_

نم به مادرش رفته. شونه ای نگاه بدی به من انداخت و رفت. پدر و پسر مشکل روانی دارن. فکر کنم ماما
باال انداختم. همون لحظه ماشین دایی جانم رسید. هه، دایی جانم...چمدون رو به دنبال خودم کشیدم که 

 الی بهش نگاه کردم. نگران گفت:ؤدست نریمان دور مچم حلقه شد. برگشتم و س

 ریم!انگار داریم با پای خودمون به جهنم می ؛ترسمریتا من خیلی می_
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 دیدم و گفتم:خن

 !ت بخوره، بعد چرت و پرت بگوهار آفتاب به کلذب_

گم...رفتار پدربزرگ و االن هم داییت رو ندیدی؟ رسماً داشت با صورت عصبانیش قورتم جدی می نریمان:_
 داد!می

 و گم کنی. چته پسر؟ر  قدر خودتشه تو اینآره رفتارهاشون عجیبه، ولی دلیل نمی_

خیال بشم؛ بعدم چمدونش فه نفسش رو بیرون داد. با حرکت سر بهم فهموند که بیدستم رو ول کرد و کال
 رو برداشت و به طرف ماشین رفت. ننه جون از اون جا داد زد:

 .ریکا، بیا دیگه_

 لبم رو کج کردم و با خودم گفتم:

 !خدا به خیر بگذرونه...اومدم بابا_

ی سوار ماشین شدیم و دایی جان راه افتاد. خودم رو دسته چمدون رو گرفتم و بدو به طرفشون رفتم. همگ
به زور تکونی دادم و دستم رو آزاد کردم. هوف آخه این ماشین چیه؟ سه نفر هم جا نمیشن. ترجیح دادم 

و به طرف شیشه بغلم چرخوندم و چشم هام، یکی یکی ز  و با دیدن خیابون ها آروم کنم. سرمر  اعصابم
دمه تو دبستان، راجب پرجمعیت بودن هند و وضع بد اقتصادیشون خونده کرد. یامغازه ها رو رصد می

دیدم. لباس های پاره و کثیفی که تن مردم بود. بوی نامطبوع توی فضا، بودم. االن به عینه داشتم می
آلودگی نسبتاً زیاد هوا، تردد بی رویه ماشین ها و هزاران چیز دیگه...البته همه جای شهر این جوری نبود. 

کردن. خداکنه این کاهو و خانوادش این ما اکثر محله ها فقیر نشین بود. طفلکی ها چه سخت زندگی میا
به ! بی درد هشون معلومه معذلی تو زندگیشون ندارن. مرفهجوری نباشن. هرچند، از این اخالق شایست

ونم رو بردارم که محض ایستادن ماشین، چشم از خیابون گرفتم و همراه بقیه پیاده شدم. خواستم چمد
 دایی جان گفت:

 .من آورد، تو به داخل رفت_

باشه ای زمزمه کردم و با کاهول خان وارد خونه شدیم. خونه که چه عرض کنم، برای خودش قصری بود. 
کردم. اول از همه باغ بزرگ و سرسبزشون توی چشم نگاهم رو چرخوندم و حیرت زده به اطرافم نگاه می

ف، گل های رنگارنگ، استخر بزرگ و چند تا لونه سگ...اَه، از مورد آخری خوشم بود. درخت های مختل
نیومد. آخه چه معنی داره هرکس خونه ی مجلل داره، یه سگ بی ریخت رو نگهبان خونش بکنه؟ به نظرم 

 خیال بقیه افکارم شدم و به رصد کردنم ادامه دادم. وقتی ازست و بس، واال...بیهاین کار فقط یه عقد
 باغشون گذشتیم، کاهول خان داد زد:
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 !بسنتی، هی بسنتی_

همون لحظه زن میانسالی دوان دوان به سمتمون اومد. از زیبایی نسبتاً زیادش دهنم باز موند. اندام 
گرفتم. ظریف و قد متوسطی هم داشت. اگر موهای سفیدش نبود، قطعاً اون رو با یه جوون اشتباه می

رفت و جلوی کاهول خان ایستاد. لبخندی به روش زد و باهم روبوسی کردن. گوشه لباسش رو تو دستش گ
 بعد با شوقی که توی لحنش بود گفت:

 .به خانه خوش آمدی همسرم. چمدانت را به من بده_

 این زن مادربزرگ من بود؟ کاهول خان با لبخند رو کرد سمتم و گفت: !تعجبم بیشتر شد

 است. دختر فاریا کوچولو ات!بسنتی، آن دختر جوان و زیبا نوه م_

 لرزید؛ بریده بریده لب زد:با ناباوری به طرفم چرخید و آهسته قدم برداشت. پاهاش می

 ...تو...تو...تو_

بنابر این فقط به لبخند کوچیکی اکتفا کردم. همین، مجوزی بود  ؛دونستم چه عکس العملی نشون بدمنمی
کرد. با کشید و نوازشم میزد زیر گریه. مدام عطر تنم رو بو میتا زن به سمتم پر بکشه. محکم بغلم کرد و 

این کارش دلم زیر و رو شد. چهره و تمام خاطراتی که با مادرم داشتم، مثل گذر دوِر تند فیلمی از جلوی 
چشمم گذشت. بی اختیار دست هام دور بدنش حلقه شد. بغض و دلتنگی چند ساله ام دوباره سر باز 

یک دُمل چرکی؛ اصالً متوجه ریزش اشک هام نشدم. فقط زنی که به عنوان مادربزرگم کرد. درست مثل 
صورتم کشید. لبخند پر از بغضی  یو رور  فشردم. کمی ازم جدا شد و دستششناخته بودم رو تو بغلم می

 به روم زد و مهربون گفت:

 عزیز من، دختر خوشگل ام!_

و پایین انداختم. ر  م رو داشت. متقابالً لبخند زدم و سرمصدای لرزونش، برام حکم الالیی شب های کودکی
 اشک هام رو با گوشه لباسش پاک کرد. کاهول خان کنارمون ایستاد و خندون گفت:

 .مهمانان ما منتظر ایستاده ان...آن ها را به داخل راهنمایی کن ؛دیگر کافیست بسنتی_

 بخندی زد و رو به بقیه گفت:سریع ازم جدا شد و نم صورتش رو با دست گرفت. لبسنتی 

 .بفرمائید داخل، به خانه ما خوش آمد_

نریمان و ننه جون خشکشون زده بود. سرفه ی مصلحتی کردم تا به خودشون بیان. همین طور هم شد؛ از 
هپروت بیرون اومدن و به همراه مادربزرگم به طرف ساختمون رفتن. نفس عمیقی کشیدم. برعکس کاهو و 

انگار دوباره مادرم رو کنارم دارم. گرمای دستی رو روی  !مهر این زن به دلم نشسته بودقدر هپسرش، چ
 و چرخوندم که گفت:ر  کمرم حس کردم. سرم
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 .بیا برویم داخل کاهول خان:_

دونستم. دلیلش رو هم نمی ؛حرفی نزدم و باهاش هم قدم شدم. آرامش خاصی تو دلم سرازیر شده بود
گیر نکنم. وارد خونه که شدیم، تازه معنی شکوه و عظمت رو فهمیدم. دهنم اندازه بهتره فعالً ذهنم رو در 

همه  ؛گاراژ علی آقا باز شد و مات به سرتاسر خونه نگاه کردم. درست مثل فیلم ها بزرگ و خوشگل بود
 درخشید. آب دهنم رو قورت دادم و با خودم گفتم:جاش از تمیزی می

 !جلل معمار الخونه...عجب چیزیه_

 !سیالم_

صدای ظریف و نازش، باعث شد چشم از اطراف بگیرم و به صاحبش نگاه کنم. دختر جوونی با لباس قرمز 
 جور کردم و گفتم: وع جلوم ایستاده بود. خودم رو جم

 سالم، ببخشید شما؟_

 .همسر ماست ،این زن زیبا فاروک:_

قیافه مضحکی به خودم گرفتم و لب  لبخند زنون کنارش ایستاد و دستش رو دور شونه هاش حلقه کرد.
 زدم:

 ِ  ؟ زنِ دایی جان هستید؟_ا

 و تکون داد و لبخند مهربونی به روم زد. دستم رو به طرفش دراز کردم. گفتم:ر  دخترک سرش

 خوشبختم، اسم من ریتاست. اسم شما چیه؟_

 .میندا_

 !واو، چه باحال_

 !اتری ننه جون:_

 .م، فعالبینیو میر  خب من دیگه برم. باز هم_

الی نگاهش کردم. اخم غلیظی رو پیشونیش بود. عصبی ؤبدو ازشون جدا شدم و به طرف ننه جون رفتم. س
 گفت:

 احوال پرسی هاتون تموم شد؟_

 .آره_
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ی زیر لب زمزمه کرد و وارد اتاق بغلش شد. پوکر فیس نگاهش کردم و پشت سرش وارد  "ال اله اال الله"
 گفت:اتاق شدم. به طرفم برگشت و 

 .اتاقتون طبقه باالست نوه عزیزم تو کجا؟ ننه جون:_

 م گرفت. ابرو باال انداختم و پرسیدم:هرو تلفظ کرد که خند "عزیزم"با لحن خاصی 

 حسودیتون شده؟!_

 سریع گفت:

 م؟همگه بچ_

 !گهو میر  تون اینهآخه لحن و چهر _

 پوزخندی زد و روی تخت نشست. غرید:

 لحنم غلط کرد با تو!_

 روی تخت زانو زدم و آروم نزدیکش شدم. یهو از پشت بغلش کردم و گفتم:

 !الهی قربونت برم !زندگی من حسودیش شده_

 دست هام رو گرفت و عصبی گفت:

 !برو اون ور بچه. چرت و پرتم کمتر بگو_

ه بلندی سر بدم. همون هش رو محکم بوسیدم و پا به فرار گذاشتم. صدای جیغش باعث شد قهقهگون
 لحظه دستم توسط کسی کشیده شد.

بالفاصله یه دست دیگه رو دهنم نشست. صدام تو گلو خفه شد؛ با چشم های گرد شده به مرد رو به روم 
نگاه کردم. به اطراف نگاهی انداخت و من رو به دنبال خودش کشید. شوکه شده بودم و توان انجام کاری 

 رد و عصبی داد زد:رو نداشتم. وقتی از ساختمون خارج شدیم، ولم ک

 جا چه کرد؟تو این_

 م درهم شد و سرمهیه قدم عقب رفتم و حرفی نزدم. بهم نزدیک شد و یقه لباسم رو تو مشتش گرفت. چهر 
م می زد. تکونی بهم داد و ه و بهر  داد. چهره سیاه و زشتش هم داشت حالمو عقب کشیدم. بدجور بو میر 

 غرید:

 و را زد، تکه تکه کرد!آشغال، تو آشغال هست. باید ت_
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اشتم کسی تا این حد بهم ذکردم. منی که تا به حال ندونم چرا در مقابلش ضعیف بودم و کاری نمینمی
نزدیک بشه. یهو مشتش رو باال آورد؛ سریع چشم هام رو بستم و منتظر درد وحشتناکش شدم. ولی به 

 جاش، فریاد دایی جان گوشم رو نوازش کرد:

 !چیتان_

و روی زمین هل داد و پا به فرار گذاشت. دردی که تو ر  کش زد؛ آروم به پشت سرش نگاه کرد. مندرجا خش
 بدنم پیچید، باعث شد ناله ای سر بدم. نریمان بدو به طرفم اومد و کمکم کرد تا بلند بشم. نگران پرسید:

 خوبی؟ باهات که کاری نکرد؟_

 آروم گفتم:

 د.نه، به موقع رسیدی_

 م از درد جمع شده بود. تو همون حالت گفتم:هردم و به صورت عصبانیش نگاه کردم. چهر سرم رو باال آو 

 این روانی دیگه کی بود؟_

 پسر خدمت کارمان هست. به خاطر گذشته اش مشکل روانی دارد! فاروک:_

 د!اوف، چه قدر هم کثیف و بد قیافه بو _

 دستش رو دورم انداخت و غرید:نریمان 

 ه دفعه بعدی، جنس مورد پسند شما میاریم!للءشاببخشید...ان_

 خندیدم که پررویی نثارم کرد. همون لحظه دایی جان عصبی رو به نریمان گفت:

 مگر مشکلی دارد که تو کمکش کرداهه؟_

 به تته پته افتاد و گفت:نریمان 

 خب، خب..._

 دست من رو گرفت و به طرف خودش کشید. بعد با اخم های درهمش غرید:فاروک 

 .آیدودش میخ_

ناراحت به هم دیگه نگاه کردیم. هوفی از لب هام خارج شد و به داخل خونه برگشتم. زنی دوان دوان به 
اومدم. رفتار کاهو و و گرفتم و از پله ها باال رفتم. دیگه داشتم به ستوه میر  اومد. بی اهمیت روم سمتم می
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-ان رو با اون ها مشخص کنم. این جوری نمیرفت. باید همین فردا تکلیف نریمپسرش روی مخم رژه می

شه؛ مگه چه هیزم تری بهشون فروخته؟ شونه ای باال انداختم و یهو ایستادم. من داشتم کجا می رفتم؟ 
 کالفه پلک هام رو روی هم گذاشتم. چند دقیقه تو همون حالت موندم که یهو صدای آشنایی خطابم کرد:

 ریتا؟ میندا:_

 بهش نگاه کردم. لبخند مهربونی زد و گفت:و باال آوردم و ر  سرم

 حتما خسته هست...این اتاق تو بود. استراحت کرد!_

 به ذهنم فشار آوردم تا اسمش یادم بیاد. تو همون حین گفتم:

 .ممنونم_

ی زیر لب زمزمه کردم و وارد اتاق شدم. از بزرگی نسبتاً  "خیالبی"سری تکون داد و از کنارم گذشت. 
آروم جلو رفتم و تمام چیدمانش رو از ! از موند. درست مثل اتاق یک پرنسس؛ زیبا و مجللزیادش دهنم ب

نگاه گذروندم. تمام وسایل ست آبی روشن و سفید بود. اول از همه تخت دو نفره ی وسط اتاق، توجه آدم 
. لبخندی از سر کرد. بعد کمد و میز توالت، با پنجره بزرگ ته اتاق که دایره شکل بودرو به خودش جلب می

رضایت روی لب هام نشست. یکی یکی دکمه های مانتوم رو باز کردم و یه ضرب از تنم درآوردم. به همراه 
شالم روی صندلی داخل اتاق انداختم. خمیازه ای کشیدم و روی تخت دراز کشیدم. کم کم پلک هام بسته 

 شد و به عالم خواب فرو رفتم.

******* 

تکون دادم و کمی با خودم ورزش کردم. بعد جلوی آیینه وایسادم و از خوب  گردنم رو به چپ و راست
بودن ظاهرم مطمئن شدم. در اتاق رو باز کردم و بدو پله ها رو پایین اومدم. همه دور میز وسط پذیرایی 

 نشسته بودن و مشغول صبحانه خوردن. پر انرژی داد زدم:

 !سالم، صبح همگی به خیر_

 بونی رو لب هاشون نشست. مادربزرگم سریع به کنار خودش اشاره کرد و گفت:با دیدنم لبخند مهر 

 .جا دخترمریتا؟ بیا این_

لحن بامزش بدجور برام شیرین بود. لبخندی به روش زدم و بدون حرف کنارش نشستم. ظرفی جلوم گرفت 
گذاشتم. بعد از کلی و ازم خواست تا برای خودم غذا بردارم. ازش تشکر کردم و مقدار کمی توی بشقابم 

ش، شروع به خوردن صبحانه کردم. همون لحظه متوجه نبود نریمان شدم. رو به هتعارف های سخاوتمندان
 :ننه جون گفتم

 نریمان کجاست؟_
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شونه ای باال انداخت و بی اهمیت به خوردنش ادامه داد. حرصی نگاهم رو ازش گرفتم. بی ادبی بود اگه از 
صبر کردم تا صبحانه خوردن همه تموم بشه. بعد از خدمت کاری که میز رو جمع  شدم. پسجام بلند می

 می کرد پرسیدم:

 دونی اتاق نامزدم کدومه؟می_

 الی و متعجب نگاهم کرد. پوفی کشیدم که دایی جان گفت:ؤس

 چیزی شداهه؟_

 دونید نریمان کجاست؟شما می_

 ن نگاه کرد. خونسرد از جاش بلند شد و گفت:اخم غلیظی رو پیشونیش نشست و زیر چشمی به کاهول خا

 .صبح زود رفت کاهول خان:_

 کجا؟!_

 جوابم سکوت بود. عصبی داد زدم:

 شده؟چی_

 !داد نزن دختر فاروک:_

 !که جا گذاشته رفته دنم یه اتفاقی افتاده، یا یه حرفی بهش زدیئمطم_

 .او خودش رفت، ما به او هیچ نگفت _فاروک:

 !باور کردمو منم  دشما گفتی_

 :عصبی به طرف پله ها رفتم که بلند داد زد

 !اگر با او بد بود، دلیل داشت کاهول خان:_

 :به طرفش برگشتم و گفتم

 و به منم بگید بفهمم؟ر  شه دلیلشمی_

 :چند قدم نزدیکم شد و بازوهام رو تو دست هاش گرفت. با لحن مالیمی گفت

 !به دنبال دارایی های توستدختر قشنگم...آن پسر تو را دوست ندارد. _

 :خنده تمسخر آمیزی کردم و گفتم

 !قشنگ بود_
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 :اخم غلیظی رو پیشونیش نشست و غرید

 .من دروغ نگفت. می توان از خدمت کارمان پرسیداهه_

 :به زن چاق و زشتی که اون جا بود، نگاه کرد و پرسید

 .هر چه را که شنیدی، به او هم بگو_

 :ن چرخید. تردید داشت؛ لرزون به حرف اومدنگاهش بین من و کاهول خا

صبح زود که از کنار اتاقشان رد شد، صدایی شنید. با یک نفر صحبت کرد. یواشکی به حرف هایشان _
 !گفتآورد و مدام از شما و پول هایتان میگوش داد؛ اسم ریتا را می

 .دید چه گفت؟ من از همان اول به او شک داشت کاهول خان:_

 :وردم و عصبی غریدماکرد تا حرف هاش رو باور کنم. اما کم نینش، داشت مجابم میلحن حرف زد

 !گهداره مثل سگ دروغ می_

 !هی، درست صحبت کرد فاروک:_

 :بازوم رو از تو دست های کاهول خان بیرون کشیدم و گفتم

این کارها خودتون رو کنم. نریمان اصالً همچین آدمی نیست. سعی نکنید با من این خزعبالت رو باور نمی_
 !از چشمم بندازید

زدم. تا بهشون ثابت نکنم دارن جدی به هردوشون نگاه کردم و از پله ها باال رفتم. باید بهش زنگ می
کنن، دست بردار نیستم. در اتاقم رو باز کردم و مستقیم سراغ گوشیم رفتم. از تو لیست مخاطب اشتباه می

عصبی با لب هام ور می رفتم و منتظر جواب دادنش بودم. پنج  هام، انگشتم رو روی اسمش کشیدم.
و گرفتم. نه یک بار، بلکه صد بار؛ دریغ از یه الو یا رد ر  دقیقه گذشت اما برنداشت. باز شمارش

 :تماس...گوشی رو روی تخت پرت کردم و داد زدم

 هان؟ ؟داریچرا برنمی_

دای پا اومد؛ از قدم های نامنظمش متوجه شدم ننه کالفه به موهام چنگ زدم و نفسم رو بیرون دادم. ص
 :جونه. رو تخت نشستم که گفت

 ریتا؟ به نظرت نریمان کجا رفته؟_

 :خشمگین نگاهش کردم و گفتم

 درسته؟ د،شما که چرت و پرتاشون رو باور نکردی_
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 .ال پرسیدمؤمعلومه که نه، فقط س ننه جون:_

 :با سر انگشت هام چشمم رو مالیدم و لب زدم

 .دونم...بهشم زنگ زدم جواب ندادنمی_

 :کنارم نشست و گفت

 .زنهدلم شور می_

 .حتما رفته یکم بگرده ،نگران نباش_

 بدون ما؟ مخصوصاً تو؟ ننه جون:_

 :از جا بلند شدم و داد زدم

 !دونمدونم ننه، هیچی نمینمی_

فتی تو پسر؟ کجا رفتی؟ هوفی از دیگه جوابم رو نداد و ساکت شد. عصبی شروع به قدم زدن کردم. کجا ر 
 .لب هام خارج شد و به اطرافم نگاه کردم

****** 

  «نریمان»

 

صدای خنده هاشون روی مخم بود. تکیه ام رو از درخت برداشتم و چشم غره ای بهشون رفتم. بیخیال 
م بیکار و زدن. دیگه طاقتم طاق شد و از جام بلند شدم. سریع ازشون فاصله گرفتم. دوتا آدمی هقهقه

گفتم؟ منم تا دیروز کنار ریتا، حال این دو تا رو داشتم. سرخوش که...یهو ایستادم؛ چی داشتم با خودم می
بی دغدغه و شاد، عاشق و گرفتار. انگار هیچ غمی تو زندگی هامون نداشتیم. اما حاال چی؟ یه بازنده به تمام 

-تونه فریاد بزنه. داره میکشه اما نمیه. درد میکن ش را با خودش حمل میمعنا؛ کسی که قلب خورد شده

سوزه و باید در مقابل نامردی روزگار ساکت باشه...پای راستم رو تکون دادم و یه قدم برداشتم. سنگین 
تونست برداره. یهو سرم گیج رفت و محکم زمین خوردم. له شدن زیر خرابه های ترین قدمی که یه آدم می

کرد تا خفم کنه. به خودم و اون لحظه بود. بغض توی گلوم، به سختی تالش مییک ساختمون، تنها حسم ت
کرد. همون لحظه پیچیدم و روی زمین غلت زدم. درد داشتم؟ قطعاً نه. فقط، یه چیزی داشت اذیتم می

 :چرای آرومی از لب هام خارج شد. لباسم رو چنگ زدم و بلند فریاد کشیدم

 چرا؟_
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شد. چرخیدم و مشتم رو روی زمین قط اشک بود که از چشم هام سرازیر میصدای هق هقم بلند شد و ف
 :کوبیدم. با خودم گفتم

طور دلت اومد؟ آخه هو لگد کوب کردی؟ چر  طور تونستی لعنتی؟ بعد از اون همه سختی، چرا قلبمهچ_
خواسته های از  برای چی؟ من که برات کم نذاشتم. هر چی از جانب تو بود و با جون و دل پذیرفتم. یعنی

شد عشقتم، چرا من هان؟ چرا؟ منی که ادعات می ؟روی غریضت مهم تر بود؟ پس چرا به خودم نگفتی
 هان؟ ؟نه

شه. بلند شدم و چمن های زیر دستم رو کردم رگ های مغزم داره منفجر میاز شدت عصبانیت، حس می
ون پسره رو زیر مشت و لگد بگیرم. تا خواستم اتونستم نفس بکشم. فقط میاز ریشه درآوردم. حتی نمی

جون داره بزنمش، که دیگه هوس بی ناموسی به سرش نزنه. نفسی گرفتم و شروع به فریاد زدن کردم. از 
قدر داد کشیدم که تارهای صوتیم در مرز پاره شدن بود. اما دریغ از ذره ای زدم. ایناعماق وجودم داد می

کردم همراه همیشگیِ عمر باقی موندمه، زی نبود؛ کسی که فکر میآروم شدن. هنوز داغون بودم. کم چی
 :جلوی چشمم با یه عوضی...یهو بلند شدم و گفتم

 !جنگمکشم. دیگه برات نمیفرستم...دیگه پا پس نمیکنم، هر دوتون رو به جهنم میتون میهبیچار _

 شونخونه به جوری چه نفهمیدم اصال. رفتم ماشینم طرف به عصبانیت با و بخشیدم سرعت هام قدم به
با  شد، باز در که این محض به. دادم فشار رو در زنگ و کردم پارک گوشه یه رو ماشین سریع فقط. رسیدم

 :رفتم، بلند داد کشیدمقدم های بلند وارد حیاط شدم. همون جوری که به طرف ساختمون می

 !ریتا_

حال اسمم رو صدا زد و جلوم ایستاد. خشمگین شچند دقیقه بعد دوان دوان از خونه بیرون اومد. خو 
کردم. تو یه حرکت آنی، کشیده ی محکمی زیر گوشش خوابوندم. آخ بلندی گفت و عقب عقب نگاهش می

 :ش رو تو مشت هام گرفتم. تکونی بهش دادم و غریدما هرفت. بهش امون ندادم و یق

ریزی؟ جواب اون همه عشق و عالقه روی هم می زنی؟ با یه غربتیو دور میر  کارت به جایی رسیده که من_
 این بود؟ آره عوضی؟ آره آشغال؟

ش رو ول هزد. یقم میه گفت. گرمای دست هاش روی مچم، حالم رو بهکرد و چیزی نمیمات نگاهم می
 :کردم و هلش دادم. خودش رو به سختی نگه داشت. با خشم بیشتری ادامه دادم

شد رو تحمل م رو یه مدت از دست دادم. هر تحقیر و توهینی که از جانبت میه لعنتی بیناییئبه خاطر تو _
ذره ای محبت وجودم رو ازت دریغ نکردم. از دست اون سورنای  .شکستم و دم نزدم ؛کردم. کتک خوردم
با همه چیت ساختم...حاال فقط بهم بگو چرا؟ بعد از این همه خاطره و سختی، برای  ؛کثافت نجاتت دادم

 م خیانت کردی؟ چه خطایی ازم سر زده؟ چرا نابودم کردی؟چی به
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 :م لرزید و قطره اشکی از گوشه چشمم چکید. آروم تر و لرزون گفتمهچون

 چرا با دست های خودت کشتیم؟ !مردملعنتی من عاشقت بودم؛ برات می_

 :باالخره لب باز کرد و گیج گفت

 ینا؟ حالت خوبه نریمان؟فهمم. یعنی چی امن، من، من هیچی از حرفات نمی_

با این حرفش باز منفجر شدم و به سمتش خیز برداشتم. دستم رو باال آوردم و با تمام توانم رو صورتش 
فرود آوردم. همزمان صدای جیغ چند نفر بلند شد. ریتا هم با داد روی زمین افتاد. سرم رو که باال آوردم، 

گران دیدم. مادربزرگ ریتا زودتر جلو اومد و اون رو از زمین کاهول خان و بقیه رو با چهره های عصبانی و ن
 :و بزنه که ریتا داد زدر  بلند کرد. داییش خشمگین به طرفم اومد و خواست من

 !و ندارید که روی نریمان دست بلند کنیدر  سرجاتون...شما حق این دوایسی_

 :عصبی گفت

 او تو را زد، فهمید؟ :فاروک_

 :خم های درهمش غریداز جاش بلند شد و با ا

 !لطفاً تو زندگی شخصی من دخالت نکنید ؛این مسئله به خودمون مربوطه_

 :جدی گفتریتا کاهول خان خواست حرفی بزنه که 

 د.و عوض کنید. پس هرچه زودتر به خونه برگردیر  تونید نظرماصالً نمی_

 ...اما دخترم بسنتی:_

تنهامون گذاشتن؛ بماند که پدربزرگ و داییش چقدر بهم جوابش اخم غلیظ ریتا بود. همه با نارضایتی 
 :چشم غره رفتن. ننه جون هنوز اون جا وایساده بود. ریتا کالفه پوفی کشید و گفت

 .برو تو فدات بشم_

نگران نگاهمون کرد و عصا زنون به طرف ساختمون رفت. بالفاصله به طرفم برگشت و بهم خیره شد. اخمم 
 :گفت رو بیشتر کردم که آروم

خوام دلیل اون مزخرفاتی که بهم هات ندارم. به داد و فریادهاتم ندارم...فقط میکاری به دست بلند کردن_
 !گفتی رو بدونم

 خوای بگی از هیچی خبر نداری؟هه، االن مثالً می_

 باید خبر داشته باشم؟ ریتا:_
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 :به سمتش خیز برداشتم و غریدم

 کنی هان؟گذروندی، خبر داشتی داری چه غلطی میوش میوقتی داشتی با آشغال تر از خودت خ_

 حرف دهنت رو بفهمم نریمان...یک کلمه بگو چه مرگته؟ ریتا:_

 ؛با عصبانیتی غیر قابل کنترل، چیزهایی که دیشب ازش دیده بودم رو گفتم. چشم هاش چهار تا شد
 :م شد لب زدکرد. وقتی تمو حسابی تعجب کرده بود. با دهن باز به حرف هام گوش می

 !غیر ممکنه_

 :تو چشم هام زل زد و گفت

اصالً متوجه هیچ چیز نشدم. خودت که از خواب سنگینم  ؛من دیشب تا صبح عین خرس خوابیده بودم_
طور خفتم کرده بود؟ هخبر داری...جدا از این، خود داییم گفت اون پسره مشکل روانی داره. ندیدی چ

 !ن ها هستمطمئنم کاسه ای زیر نیم کاسه ای

 :فقط پوزخند زدم که عصبی گفت

 و باور نداری؟ر  تو من_

 !دیگه نه_

اما  ،کله خراب هستم ،نفهم هستم ،شعور هستمیعنی چی نریمان؟ این حرف یعنی چی؟ آره من بی ریتا:_
با هیچ اتفاقی  ؛گم دوست دارم، یعنی یه مهر بزرگ از طرفت رو قلبم خوردهنامرد نیستم...وقتی بهت می

شه من، دختری که اونقدر اذیتت کرد تا قبولت کنه؛ یهو به این طور باورت میهشه. اصالً چم پاک نمیه
 شکل غیرممکن عوضی بشه هان؟

داد. وقتی ما اون جوری همین چیزها زجرم می و حرف هاش من رو به فکر وادار کرد. تقریباً حق با اون بود
جا و با یه روانی...کالفه و عصبی، سرم رو تو دست هام ونم اینهم رسیدیم، چرا باید بهم خیانت کنه؟ اه ب

 :گرفتم و روی زمین نشستم. مغزم داغ کرده بود. ریتا هم جلوی پام زانو زد و گفت

 م داری؟ هنوزم حاضری تا تهش باهام باشی؟تهنوز دوس_

ختری بود که من سرم رو باال آوردم؛ تمام اجزای صورتش رو برای خودم تجزیه تحلیل کردم. همون د
 :خواستمش. قاطع لب باز کردم و گفتم دیوونه وار می

 !هنوز عشق اول و آخرمی_

 :دستش رو به طرفم دراز کرد و گفت

 !قلبم جایی ندارن تو مخانواده جز کسی که کنم ثابت بهت منم تا بگو، علی پس یه یا_
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تم رو تو دستش گذاشتم و با کمکش بلند و به طرفم دراز کرد. دسر  بی اراده لبخند زدم؛ بلند شد و دستش
 :ردیم. انگار هرکدوم دنبال یک چیز بودیم. تو همون حالت گفتمشدم. جدی بهم نگاه می 

 کار بکنی؟خوای چیحاال می_

 !رم سر وقت مهره تاسمعلومه؛ می ریتا:_

 یعنی چی؟_

 :ازم رو گرفت و خیره به جای نامعلومی گفت

خوام همین باید درگیر حاشیه بشی، تا به اصل ماجرا برسی...منم دقیقاً میگاهی وقت ها برای موفقیت _
 .کار رو بکنم

 .ازم نفهمیدم_ب

داشتم. آروم کالفه چشم غره ای بهم رفت و بعد شروع به راه رفتن کرد. بدون حرف پشت سرش قدم برمی
 :گفت

 .خفت کنیمو ر  مگه نگفتی اون پسره ی دیوونه تو اتاقم بوده؟ پس اول باید اون_

 خوای پیداش کنی؟آها...خب حاال از کجا می_

ست. منم یه جورایی کنجکاو پسره همادر همین پسر  ،شونههاز میندا شنیدم، خدمت کاری که تو خون ریتا:_
خواستم دلیل دیوونگیش رو بدونم. رفتم پیش مادره و به زور فهمیدم قضیه چی بوده. البته شده بودم. می
کنید؟ چنان آهی کشید که کنه و کالً چرا کمکش نمیست...بعدشم پرسیدم کجا زندگی میاالن این مهم نی

جگرم ریش شد. گفت باید بیمارستان روانی بستری بشه اما دلش نمیاد. تو همین خونه نگهش داشته؛ 
 !چون از بقیه جاها وحشت داره...خالصه، باید این قصر رو زیر و رو کنیم

 :باهاش هم قدم شدم و گفتم

 !طفلکی، چه غم انگیز_

 !هه جالبه ریتا:_

 چی جالبه؟_

 ذاشتی؛ االن برات گربه چکمه پوش شد؟ش نمیهتا چند دقیقه پیش اگه جلوت بود، زند ریتا:_

 :اخم غلیظی رو پیشونیم نشست و جوابش رو ندادم. ناگهان ایستاد و به طرفم چرخید. خشک گفت

 .تر بشهبهتره جدا شیم، تا کار جست و جو آسون _
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کمی نگاهش کردم و به باشه ای اکتفا کردم. سمت راست خونه رو در پیش گرفتم و ازش دور شدم. یه 
بلکه یه طوفان بزرگ تر توی راهه...نفس عمیقی از  ،شهنه تنها این مسئله حل نمی ؛گفت حسی بهم می

حیاط پشتی رسیدم.  روی کالفگی کشیدم که صدای جیغ ریتا رو شنیدم. به دنبال صداش دویدم تا به
زد. جلو رفتم که همون پسره ی دیوونه رو پشتش به من بود و داشت با عصبانیت سر یک نفر داد می
 :دیدم. همون لحظه دستش رو باال آورد. سریع فریاد کشیدم

 !انگشتت بهش بخوره کشتمت_

رفشون رفتم و پسره رو ترسیده نگاهم کرد و خواست فرار کنه، که ریتا بازوش رو چنگ زد. منم بدو به ط
 :کرد و به دنبال رهایی بود. ریتا عصبی غریدمحکم گرفتم. هی تقال می

یه  ،ال هامون رو بدیؤیه دقیقه آروم بگیر بچه، کاریت نداریم...تازه اگه پسر خوبی باشی و جواب همه س_
 دم. هوم؟جایزه خوب بهت می

 :جور که بازوهاش تو دستم بود گفتمبا تردید نگاهمون کرد و بدون اعتراض ایستاد. همون 

 !قدر سخته خودم رو در برابرت کنترل کنمهچ_

 یادت نرفته که ما دنبال چیز دیگه ای هستیم؟ ریتا:_

 :هوفی کشیدم و حرفی نزدم. باز به پسره نگاه کرد و گفت

 دیشب برای چی اومدی تو اتاق من؟_

 :ادامه داد .ریتارنگ از رخسارش پرید

 هان؟ ؟ی بهت گفت همچین غلطی بکنیبهتره بگم، ک_

 :خواست فرار کنه که مانعش شدم. ترسیده به حرف اومدباز بی قرار می

 !من نبود، من نبود_

 ...چرت و پرت نگو؛ خودم دیدم نزدیک تختش داری_

 :بقیه حرفم رو توی عصبانیتم پنهون کردم و بازوش رو فشار دادم. ریتا با آرامش گفت

 ت خواست این کار رو بکنی؟فقط بهم بگو کی از _

 :چند دقیقه خیره نگاهش کرد و لب زد

 .کاهو_

 :تعحب ریتا رو که دید، با جرئت بیشتری ادامه داد
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 !او گفت تو گردبند مادرم را دزدید. من فقط آمدم آن را بردارم؛ اما نبود_

 :سرش رو تند تند تکون داد و هیستریک گفت

 !نبود، نبود، نبود_

 :م و جلوش وایسادم. به چشم هاش زل زدم و جدی گفتمریتا رو کنار زد

 ما باور کردیم که تو بی گناهی؛ فقط نباید حرفی راجب ما بزنی باشه؟_

 :با حرکت سر جواب مثبت بهم داد. ریتا جلو اومد و گفت

 چیزی هم بهت داد؟_

 :نفس حرصی کشید و غرید ریتادستش رو تو جیبش فرو کرد و دوتا آبنبات بیرون آورد.

 !بدو دنبال بازیت؛ زود برو تا عصبانی نشدم_

فهموند و چرخوندم و بهش نگاه کردم. حالت صورتش بهم میر  سریع با قدم های بلند ازمون دور شد. سرم
 :که چقدر خشمگینه. نزدیکش شدم و آروم صداش زدم. پشتش رو بهم کرد و گفت

 !خوام چیزی بشنوم نریماننمی_

 ...اما_

 :ید و عصبی گفتیهو به طرفم چرخ

 خوای بگی؟ حرفی هم باقی گذاشتی جناب؟چی می_

 :و پایین انداختم و گفتمر  شرمنده سرم

 !هر چی بگی حق داری_

و زدی؛ اونم ر  فهمی مـن، منمی ...کار کردی؟ منمعلومه که حق دارم...نریمان تو حالیت هست چی ریتا:_
هان؟ پس عاشق چیه من شدی  ؟نستی به من شک کنیطور تو هچ !نه یک بار، دو بار...اصالً همش به درک

 !لعنتی؟ جواب خوبی هام رو خیلی خوب دادی آقا نریمان. دمت گرم، ایوال داری

سرم رو باال آوردم که با چهره گریونش مواجه شدم. برای یه لحظه نفس کشیدن یادم  .لرزیدصداش می
 :رفت. مات زمزمه کردم

 کنی؟تو...تو داری...تو داری گریه می_

 :هق هقش اوج گرفت و دستش رو روی دهنش گذاشت. مچش رو محکم گرفتم و گفتم
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و ندارم. صورتی رو که همیشه ر  خوای باهام بکن؛ اما گریه نکن...من طاقت دیدن اشکاتهر کار می ،ریتا_
 !و خنجر نزن ریتار  تونم این جوری بارونی ببینم. قلبمخندون دیدم، نمی

 :کرد. التماس گونه ادامه دادمچنان گریه می و ازم گرفت و همر  روش

ریتا جون نریمان گریه نکن...به خدا غلط کردم. وقتی اون صحنه رو دیدم، دیگه همه چیز از یادم رفت. _
دم دیگه هیچ قول می ؛دونی چه حالی شدم. ریتا درکم کنشد. تو نمیفقط لفظ خیانت تو مغزم تکرار می

 !و ببخشر  تم بشکنه اگه بخوام روت دست بلند کنم...ریتا، منوقت همچین اتفاقی نیفته. دس

با چشم های سرخ و پر از اشک، بهم نگاه کرد و خودش رو تو بغلم انداخت. دستم رو دورش انداختم که 
 :گفت

قدر سختی کشیدم...پس خواهشاً باهام بد نشو. من هدونی چمی ؛تو از همه ی زندگی من خبر داری_
 !عوض نشو نریمانو ندارم. ر  تحملش

 :روی سرش رو بوسیدم و آروم گفتم

 .دمشم...قول میشم عشقم، نمینمی_

ش بند اومد و ازم هکردم با نوازش و حرف های خوب، آرومش کنم. موفق هم بودم؛ کم کم گریسعی می
 :جدا شد. دستم رو روی صورتش کشیدم و اشک هاش رو پاک کردم. بعد پیشونیش رو بوسه زدم و گفتم

 .بهتره بریم تو_

دستش رو گرفتم و باهم به داخل ساختمون رفتیم. فاروک و پدرش با دیدنمون از جا  ؛سرش رو تکون داد
زد. فشار دست ریتا باعث شد بلند شدن و به طرفمون اومدن. خشم و عصبانیت تو چهره هاشون موج می

ی حسابی تو راهه...کاهول خان رو به ریتا، بهش نگاه کنم. با اخم به اون ها زل زده بود. این یعنی یه دعوا
 :عصبی غرید

 برای چه این را به داخل آورد؟_

اوالً، این اسم داره و اسمش نریمانه. دوماً، نامزدم هر جایی که من باشم هست. سوماً، گفته بودم  ریتا:_
 درسته؟ ؛خوشم نمیاد تو کارهام دخالت بکنید

 !. سرت داد کشیدتو فهمید چه گفت؟ او تو را زد فاروک:_

 تو هر رابطه ای دعوا هست؛ مگه نه دایی جان؟ ریتا:_

 .این پسر در شأن تو نیست کاهول خان:_

 :خنده ی تمسخر آمیزی کرد و گفتریتا 
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 !دسوزیاز چی می دداری دگفتیاز اول می !آها_

 منظورت چیست؟ فاروک:_

 :اخم هاش درهم شد و عصبی گفتریتا 

 !فهمماما دلیلش رو نمی ...ددونم با نریمان مشکل دارییعنی من خر نیستم؛ می_

 ..چه دلیلی جز نا الیقی و کاهول خان:_

 :گفتم دیگه نتونستم تحمل کنم و

 ؟داز کجا به این نتیجه رسیدی دشه بگیمی_

 !تو ساکت بود فاروک:_

 !دزنیدر مورد من حرف می دیعنی چی؟ شما داری_

 :سریع بلند گفت

 !جا بردشا...زود این را از اینآمیل، دِواک، جو _

چیزی طول نکشید تا چهار، پنج تا مرد هیکلی وارد ساختمون شدن و به طرفم اومدن. تا به خودم بیام، من 
 :بردن. شروع به تقال کردم و داد زدمرو کشون کشون به بیرون می

باید بگم کور  ،شمیتا میخیال رولم کنید ببینم...هی کاهول خان، اگه فکر کردی با این کارها من بی_
 .خوندی. آسون به دستش نیاوردم که به همین راحتی ولش کنم

 ؟دشنوینمی ،با شما بود ریتا:_

 :به داییش نگاه کرد و خشمگین گفت

 !بهشون بگید ولش کنن تا سگ نشدم_

 .به تو ربطی ندارد...چرا ایستاده اید؟ زودتر ببریدش فاروک:_

ده نداشت و به زور از ساختمون خارجم کردن. صدای جیغ ریتا آخرین چیزی فای ،هرچی داد و فریاد کردم
لم دادن. محکم روی زمین افتادم و آخ دردناکی از و بود که شنیدم. در خروجی رو باز کردن و به شدت ه

 :دهانم خارج شد. یکیشون با تهدید گفت

 !وگرنه زنده نماند ؛جا ندیددیگر تو را این_

 :و ادامه داد لگدی حواله بدنم کرد
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 !یاال بلند شو و گورت را گم کن_

 :دمکمی مکث کردن و به داخل خونه رفتن. صدای بسته شدن در، تو سرم منعکس شد. با خودم زمزمه کر 

 کار کنم؟کار کنم؟ تو این وضعیت چیخدا، خدا...من چی_

 .ناله ای از سر بیچارگی سر دادم و چشم هام رو بستم

****** 

 «ریتا»

 

فهمید. فقط به فکر خود خواهی ه حقی این کار رو کردید؟ به چه حقی؟ شما هیچی از عشق نمیبه چ_
 !هاتون هستید...یاال زود برش گردونید

 :یهو به سمتم خیز برداشت که مادربزرگم نالون گفت

 !او را بخشید ؛به خدا قسم کاری با او نداشت. جوان و خام است_

 :د، مشت کرد و غریددستی که برای زدنم باال آورده بو 

 !هرچه زودتر ببرش ..فاروک ببرش. کاهول خان:_

نزدیکم شد و بازوم رو گرفت. اخمم غلیظ تر شد و خودم رو عقب کشیدم. مصمم تر من رو روی دوشش 
خواستم ولم کنه. بی اهمیت در اتاقم رو باز کرد و کشیدم و ازش میانداخت و به سمت اتاقم رفت. جیغ می

ا به خودم بیام از اتاق خارج شد و در رو هم قفل کرد. چند بار دستگیره رو باال پایین کردم و لم داد. تو ه
 :داد زدم

 !؟ دایی مثال محترمم با شما هستمدبرای چی درو قفل کردی؟ مگه اسیر آوردی_

 :مشتم رو محکم به در کوبیدم که صدای گریه ننه جون رو شنیدم. بی قرار به در چسبیدم و گفتم

 !و باز کنر  ه؟ تویی دردت به جونم؟ بیا ایننن_

 :لرزون گفت

قدر ضعیفم. ببخش واسه این و ببخش که اینر  تونم دخترم...ای کاش به حرفت گوش کرده بودم. مننمی_
 !که مادربزرگ خوبی برات نیستم

م رو ضعف تمام وجود .قدر تالش کردم تا از بین ببرمش، نتونستمهبغض سنگینی تو گلوم نشست. هر چ
گرفته بود. خیس شدن صورتم برام خیلی دردناک بود. هق هقی که از سر ناتوانی بلند شد و صدای گریه ی 
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 ِ توی قلبم رو دو برابر می کرد. دیگه نتونستم بایستم و روی زمین نشستم. هم زمان متوجه  عاجزانم، غم
  :م رو از روی لباس چنگ زدم و نالیدمهگریه ی ننه جون هم شدم. سین

  !خدا بسه، به پیامبرات بسه_

پلک هام روی هم افتاد و از ته دل داد زدم. انعکاس صدام تو کل خونه پیچید؛ اما کسی نبود تا صدام رو 
بشنوه. نریمان نبود که با لبخند های مهربونش، تمام غم قلبم رو از بین ببره. مشتم رو به سینه کوبیدم و 

حال اره دو روز خوشذروزگار عجیب باهام لج کرده. حتی نمی کردم.برای باز شدن راه نفسم تالش می
ش چند هاما آخه چرا؟ چه گناه کبیره ای تو زندگیم کردم که باید این جوری عذاب بکشم؟ مگه هم .باشم

من به مرز نابودی  !هان؟ منتظر از پا دراومدن منی آره؟ کور خوندی ؟خوای بتازونیسالمه؟ تا کی می
ش حرف هزد، این ها همصدای درونم فریاد می خورم. هم زمانشکست نمی شم اماکشیده می

زدم. تلخی حقیقت قابل انکار بود و قبول کردنش به شدت سخت. ضعف می که از روی بود پوچی های
غم،  شد؟ آخر این تقدیر و سرنوشت پیچیده چی بود؟ خوشبختی،آخر این بازی به کجا ختم می

ودن یا جدایی؟ حتی فکر کردن به پایان تلخ هم دیوونه کننده بود. من این همه بدبختی، کنار هم ب شادی،
کنم. هرجور شده به نفع خودم این بازی رو تموم می .خوام نرسمسختی نکشیدم، تا تهش به چیزی که می

  .سرم رو چند بار به در کوبیدم و به گریه کردنم ادامه دادم

****** 

  .بخور، برای تو آورد میندا:_

بی حال سرم رو  .فقط نگاهش کردم که معذب، ساری تنش رو توی مشتش گرفت و از اتاق بیرون رفت
چرخوندم و از پنجره ی تو اتاق، آسمون رو تماشا کردم. دو روزه دیدن گریه ها و التماس های ننه جون، 

ا حرف هاش سعی در جزو سرگرمی روزانم شده. از اون ور عصبانیت کاهول خان و ناراحتی مادربزرگم، که ب
خیالی به بدنم تزریق شده بود. فقط سرد به کارهاشون نگاه آروم کردنم داشت. اما من، به طرز عجیبی بی

دیدم. نفس عمیقی کشیدم و سرم رو به دیوار تکیه دادم. کردم. شاید دلیلی برای داد و فریاد نمیمی
م اومد. هیچ عکس العملی انجام ندادم که همون لحظه در باز شد و فاروک با چهره ای طلبکار به سمت

 :گفت

  .بلند شو، پادَر با تو کار دارد_

 :زدیک پله ها ایستاد و غریدن. آورد عصبی دستم رو کشید و به زور از اتاق بیرونم ...بازم سکوت

  !اگر با حرف پادر مخالفت کرداهه، خود تو را مجبور کرد_

  :اخم هام در هم شد و گفتم

 ؟ دزنیینم؛ از چی حرف میبب دوایسی_
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لبخند پلیدی گوشه لباش نشست و چیزی نگفت. مچ دستم رو گرفت که لجوجانه دستم رو عقب کشیدم. 
 :تخس گفتم

  .جا چه خبره، نمیام پایینتا نگین این_

مدام تقال می کردم و سعی  .اخم کرد و این بار محکم تر از قبل دستم رو گرفت. بعد سمت پله ها کشوندم
 و بزرگ دست حصار از بود؛ شدن دخور در حال شتم مچ دستم رو، که به یقین زیر فشار انگشت هاشدا

کرد. چه پذیرایی رسیدیم؛ همه اون جا ایستاده بودن. ننه جون با غم خاصی نگاهم می به. کنم آزاد سیاهش
یفته؟ وسط پذیرایی ایستاد و افتاد؟ باز چه بختکی قرار بود روی زندگی و سرنوشت شومم باتفاقی داشت می

  :و رها کرد. کاهول خان با اخم ریزی از جاش بلند شد و گفتر  من

  !خیلی لجباز بود دختر_

فرستادم که چرا پام رو تو هند خنثی نگاهش کردم؛ در ظاهر خونسرد بودم، اما از درون به خودم لعنت می
 :فتگذاشتم. سری تکون داد و شروع به راه رفتن کرد. آروم گ

  .تو خواست دلیل مخالفت من را دانست؛ االن به تو گفتاهه_

 :جلوم ایستاد و ادامه داد

من از بزرگان هند بود. یک هندی اصالت خود را با غریبه ها شریک ندانست. همه دختران و پسران ما _
ا له کرد. تو هند کاری که مادرت انجام داد و من ر  باهم عروسی کرد؛ ازدواج با یک غیر هندی را ننگ شمرد.

خاطر مادرت...هرگز نخواهم گذاشت، تو نیز با ما این کار را هفقط ب ،خوار و خفیف شد ،انگشت نما شد
  !کرد

 :به عقب چرخید و رو به پسر جوونی که اون جا بود، گفت

  .جابیا این_

لقه کرد و آروم جلو اومد و کنارش ایستاد. لبخندی رو لب هاش نشست. دستش رو دور شونه هاش ح
 :گفت

 !پسر فاروک است و زوجه تو ،ماواش_

چشم هام حسابی درشت شد و نگاه متعجبم رو به پسره دوختم. اون هم بهم زل زده بود و لبخند ملیحی 
انداخت. کم کم لب هام کش اومد ها میهم چاشنی صورتش کرده بود. چهره سیاه و زشتش من رو یاد برده

 :ه هوا رفت. میون خنده هام بریده بریده گفتمام ب هو عقب رفتم. یهو قهقه

 ؟ حالتون خوبه؟ دمیگی دچی داری_
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  !چیز جالب گفت که خندید؟ فاروک:_

  !دایی جان شه؛ مضحِک، مضحکهجالب برای یه لحظ_

  :و توهم کشید و بدون حرف بهم نگاه کرد. خودم رو جمع کردم و صاف ایستادم. جدی گفتمر  اخم هاش

لطفاً...دو روز که سهله، شما دو  ده بازیه؟ این نه، اون یکی؟ از گزافه گویی دست برداریخال دفکر کردی_
ال ؤدونید عشق چیه؟ هه چه سشه...اصالً مینظرم عوض نمی ،سالم من رو تو اون اتاق حبس کنید

 !کنیدقدر بی منطق و بی احساس رفتار میدونید که ایننمی !مزخرفی

 :با عصبانیت غرید

 .فکر آن پسر را از ذهنت بیرون بیاور. من هرگز نخواهم گذاشت با او زوجه شوی خان:کاهول _

 :پوزخند صدا داری زدم و گفتم

  .آش ماش، به همین خیال باش پدربزرگ عزیزم_

دستم رو به شکل خداحافظی تکون دادم و سریع به اتاقم برگشتم. جلوی آیینه ایستادم و با خودم زمزمه 
  :کردم

  .شمتون راحت میه. به زودی از دست همد، خیلی...هنوز ریتا رو نشناختیدخیالی خیلی خوش_

 :رژلبم رو برداشتم و روی آیینه خط بزرگی کشیدم. گفتم

 !این خط، اینم نشون_

نگاهم به موبایل خاموش روی میز افتاد. حسابی بغض کردم. دو روزه نه دیدمش، نه صداش رو شنیدم. 
کنه؟ غذا خورده؟ جای خواب چی؟ داره؟ از رو کالفگی و کار میاین شهر شلوغ چییعنی االن کجاست؟ تو 

درست مثل دل  ؛عصبانیت زیاد، شیشه ادکلن رو برداشتم و محکم به دیوار کوبوندم. خرد و خاکشیر شد
 :ش، درد بزرگی رو برام یادآور بود. بلند داد زدمهمن که هر تیک

 !تونهلعنت به هم_

دونم چرا کامل بی حس شده بودم. دستم کردم. نمیم زنگ خورد؛ فقط مات نگاهش میهمون موقع گوشی
 :رو جلو بردم و با مکث زیاد جواب دادم

 الو؟ _

 :صدای لرزون و آرومش به گوشم رسید

  !ریتا نریمان:_
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 :گلوم رو چنگ زدم و گفتم

  ؟جانم، جانم عشقم_

 خوبی؟  نریمان:_

 :نه. پلک هام روی هم افتاد و با آرامش خاصی جواب دادمز معلوم بود داره به زور حرف می

  !تا دو ثانیه پیش نه_

میرم ریتا...تو این دو روز خیلی فکر کردم. هزار بار با خودم کلنجار رفتم؛ اما نتونستم، به دارم می نریمان:_
 !باال سری قسم نشد

 :اخم هام توی هم گره خورد و گفتم

 منظورت چیه؟ _

  .تونم ازت بگذرمیمن نم نریمان:_

 :گوشی رو تو دستم فشردم و سعی کردم تا عصبانیتم رو کنترل کنم. گفتم

 مگه قرار بود ازم بگذری؟ _

  ...نریمان:نه ولی پدربزرگت_

  :بین حرفش پریدم و غریدم

و با حرفات سگ نکن...تو به حرف پدربزرگم عاشقم شدی که با ر  مزخرف نگو نریمان، مزخرف نگو. من_
 اون پا پس بکشی؟ حرف 

شه با قلدری به چرا متوجه نیستی؟ تو هر کار بکنی اون پدربزرگته و بقیه هم خانوادت؛ نمی نریمان:_
  .گم از خر شیطون پایین بیا و با زبون خوش راضیشون کنت برسی...من میهخواست

  !کنی عزیزمهه، خیلی رمانتیک فکر می_

  .عصبانیت نفعی نبردهگم؛ هیچ کس تو دارم جدی می نریمان:_

  !مهدونی چند دقیقه پیش کی رو دیدم؟ همسر آیندمی_

 :سکوت کرد؛ انگار از شک زیاد زبونش بند اومده بود. کم کم آروم به حرف اومد

 آره؟  ،این شوخی بود دیگه؟ از همون شوخی های مزخرفت_

  .تو موقعیتی نیستیم که بخوام از این کارها بکنم_
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 :یهو داد زد

 یعنی چی ریتا؟ یعنی چی؟ _

 !ت ادامه بدی، باید شاهد عروسی من و اون باشیهیعنی اگه بخوای به همین افکار احمقان_

  !خفه شو لعنتی، خفه شو نریمان:_

 سوزی؟ رگ گردنت باال اومد؟ شد؟ داری میچی_

  !ریتا نریمان:_

  .تونی تحمل کنی، پس هر یاوه ای رو به زبون نیارحاال که نمی_

 هان؟  ؟کار کنمچیگی می نریمان:_

 :شروع به راه رفتن کردم و گفتم

به نتیجه نسبتاً خوبی هم دست  ؛من خیلی تو این دو روز فکر کردم !آها، تازه رسیدیم به اصل مطلب_
  ...یافتم. اونم اینه که

تا مبادا کسی از  نگاهی به پشت سرم انداختم و رو تخت نشستم. ولوم صدام رو تا حد امکان پایین آوردم،
 .کردم نریمان بازگو برای رو هام حرف ادامه م متوجه بشه. بعدهنقش

****** 

  «نریمان»

   

خودم رو باال کشیدم و به دیوار تکیه دادم. سرم رو چرخوندم و نگاهی به در خونه انداختم. کالفه پلک هام 
داد، ل تو دلم نبود. اگه اشتباهی رخ میپس چرا بیرون نمیان؟ د !رو روی هم گذاشتم و برگشتم. لعنتی

با صدای در، سریع از جام بلند شدم و یواشکی به اون جا نگاه کردم. کاهول خان و  .شدهمه چیز خراب می
همونی که  زدم پسر فاروک باشه؛پسرش از خونه بیرون اومدن. یه پسر جوونی هم باهاشون بود. حدس می

ش کنم. همون هتونستم همین االن له و لوردمشت شد. کاش می ریتا گفت. دست هام از روی عصبانیت
لحظه ماشینی جلوشون ایستاد و اون ها سوار شدن. خودم رو عقب کشیدم تا وقتی از کنارم عبور کردن، 

ماشین که از تو دیدم خارج شد، با خیال راحت از کوچه بیرون اومدم و سریع به سمت خونه  .و نبیننر  من
 :رو گرفتم و داد زدم رفتم. زنجیره در

 _ریتا!
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همون موقع دو تا مرد که ظاهراً نگهبان خونه بودن، جلوم سبز شدن. اخم هاشون به شدت درهم شد؛ قبل 
 :از این که کاری بکنن، یک نفر بلند گفت

  .جوشا، دِواک...عقب بایستید :بسنتی_

  :لبخندی روی لب هام نشست. نزدیکمون شد و جدی ادامه داد

  !از کرددر را ب_

  ...خانم_

 تو که نخواست کارت را از دست داد؟  بسنتی:_

حال وارد خونه شدم. پوزخندی به اون دو نفر زدم و رو به به ناچار در رو باز کرد و عقب رفت. خوش
 :مادربزرگ ریتا گفتم

 !کنید رو جواب بدمدونم چه جوری لطف بزرگی که در حقم میواقعاً ازتون ممنونم. نمی_

 :ند آرومی زد و با غم خاصی گفتلبخ

قدر تو را دوست دارد. مثل مادرش مهربان و دوست داشتنی هفقط او را خوشبخت کن. دانست که چ_
  .اندازداست. او مرا یاد فاریا می

  :ش گذاشتم و گفتمهیهو زد زیر گریه؛ دلسوزانه دستم رو روی شون

دم. امیدوارم باز بتونیم اما این جوری از دستش می ،مخواست با ریتا بیشتر پیشتون بمونیخیلی دلم می_
  .به دیدنتون بیایم

  :و با گوشه ساری تنش پاک کرد و گفتر  اشک هاش

  !بهتر است زودتر بروید تا نیامدن_

بدون معطلی به سمتش  .بعد بلند عروسش رو صدا زد. به ورودی ساختمون نگاه کردم که ریتا رو دیدم
های تو دستش رو رها کرد و بدو به سمتم اومد. تا بهم رسیدیم، محکم هم دیگه رو  دویدم. اون هم چمدون

در آغوش گرفتیم. اینقدر محکم که احساس خفگی بهم دست داده بود. اما چه لذتی باال تر از این؟ بی قرار 
  :عطر تنش رو با ولع تو ریه هام فرستادم و زمزمه کردم

  !یمجانم، جان...عمر من، خانومم، زندگ_

 :لرزون صدام زد

 نریمان؟ _
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 :ش رو محکم بوسیدم و گفتمهشون

  .ریمیمجا الهی قربون اون بغض توی گلوت بشم...ناراحت نباش عزیزدلم؛ همه چی تموم شد. االن از این_

بعد از خودم جداش کردم و تمام صورتش رو غرق بوسه کردم. لبخند شیرینی که چاشنی رخ زیباش شده 
صدای اهم گفتن یک نفر، باعث شد دوتایی به خودمون بیاییم و به  .م رو زیر و رو می کردبود، دل عاشق

دادم همین االن با عصاش که امکان می ،ننه جون نگاه کنیم. چنان با اخم و عصبانیت بهمون خیره شده بود
 :و بوسیدم. بعد مهربون نگاهش کردم و گفتمر  به جونمون بیفته. جلو رفتم و جفت دست هاش

 طوره؟ هحلیمه بانوی ما چ_

  !امان از این زبونت، امان ننه جون:_

 :آروم خندیدم. اونم لبخندی زد و گفت

  .خوبم پسرم_

 !لطفاً عجله کرد. ممکن است زود باز گردند میندا:_

  :هول چمدون ننه جون رو برداشتم و گفتم

  د.سرم بیای...ریتا چمدونت رو بردار و با ننه جون پشت گنایشون راست می_

 بغلش یهو و گرفت رو صورتش طرف دو. ریختمی اشک صدا، بی که رفت مادربزرگش طرف به توجه بی
 :گفت آروم. کرد

شدیم. شما مثل مادرم خیلی مهربون و متاسفم بابت همه چیز...ای کاش هیچ وقت این جوری آشنا نمی_
بشکنم. اما مجبورم؛ به خاطر عشقم و زندگیم  خواست با رفتنم دلتون رودلنشینید؛ اصالً دلم نمی

  .مجبورم...امیدوار یه روزی باز بتونم به دیدنتون بیام

کرد. لبخندی به روش زد و چمدونش رو و بوسید و ازش جدا شد. با چشم های خیس نگاهش میر  صورتش
 :برداشت. رو به همسر فاروک گفت

روز رفتار خوبی باهات نداشتم؛ ولی تو خانمی خودت رو بهم از توهم ممنونم میندا. با این که تو این چند _
  .ثابت کردی. مواظب مامان بزرگ خوشگلم باش...خداحافظ

  .خدانگهدارتون...ریتا بدو_

  :هول دست ننه جون رو گرفت که عصبی گفت

  .چالق نیستم !الزم نکرده_
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 ...اما کمرتون ریتا:_

  .شما جوونا برید من میام ننه جون:_

ای زمزمه کرد و چمدونش رو برداشت. نیم نگاهی بهش انداختم و باهم شروع به دویدن کردیم. وسط  باشه
 :راه یهو مچ پاش پیچ خورد و افتاد زمین. با نگرانی جلوش نشستم و گفتم

 خوبی؟ چی شد یهو؟ _

جکاو به و باال آورد. خواست حرفی بزنه که یهو خشکش زد. رنگ از رخسارش پرید. کنر  بلند شد و سرش
 :پشت سرم نگاه کردم. با دیدن قیافه برزخی کاهول خان، در حال سکته زدن بودم. فریاد کشید

 شما چه غلط کرداهه؟ _

  .فقط خیره نگاهش می کردم. قدم برداشت و با عصبانیت به طرفم اومد از ترس زبونم بند اومده بود؛

****** 

 «ریتا»

   

 :رو جلو کشیدم و گفتمقبل از این که نریمان رو بزنه، خودم 

  !دست روش بلند کنید دباید از جنازه من رد بشین تا بتونی_

نگاه خشمگینش رو به پسرش دوخت. سری تکون داد و نزدیکم شد. بازوم رو گرفت و یک ضرب بلندم 
 :و گفتم کرد. جیغ بلندی کشیدم

  د!باشیکاری به نریمان داشته  دخوام باهات بیام. شما حق ندارینمی !ولم کن_

 !کاهول خان:پس تماشا کن دختر_

 :و صدا زد و اون ها با بی رحمی به جون نریمان افتادن. داد زدمر  سریع خدمت کارهاش

 !کنارد بری ؟دکارش دارینه...ولش کنید احمقا. چی_

 !کردم تا از حصار دست های فاروک خالص بشم. اما زور یک مرد کجا، زور منه ناتوان کجامدام تقال می
دیدن مشت و لگدهای محکمی که نثار بدنش  .کشون کشون من رو عقب کشید و کنار بقیه نگهم داشت

شد؛ به شدت زجرآور بود. ننه جون و بقیه، از روی ترس بود یا چیز دیگه؛ فقط ناراحت به نریمان نگاه می
  :کردن. با گریه رو به کاهول خان گفتممی

  ش!کشندارن می .لش کننبگو و  ،پرستیتو رو به هر کسی که می_
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  :خونسرد کنارم ایستاد و گفت

  !به یک شرط دیگر با او کار نداشت_

 چی؟ _

  !با ماواش زوجه شو کاهول خان:_

 :عصبی داد زدم

؟ من این همه جار و جنجال راه انداختم تا بهتون بفهمونم انتخابم رو از قبل دگیمی دچی داری دفهمیمی_
 حرف خودتون رو می زنید؟  دباز داری وقت شماانجام دادم؛ اون

  :م رو محکم بین دستش گرفت و غریدهچون

من هم به تو گفت، هرگز نخواهم گذاشت مثل مادرت آبروی مرا برد...بهتر است هرچه زودتر لجبازی را _
  !میردوگرنه این مرد امشب می .کنار بگذاری و با ماواش عروسی کرداهه

 :ریخت. نالیدممی اشک هام تند تند روی صورتم

 خوام؟ کنید که نمیو مجبور به کاری میر  دید؟ چرا منمگه من نوه شما نیستم؟ چرا عذابم می_

همین که شنید؛ یا جان این پسرک و خوشبختی خودت، یا مرگ او و ازدواج با ماواش...کدام  کاهول خان:_
 خواهی؟ را می

زدن. صورت شون بود و گاهی لگد محکمی به شکمش میبا گریه به نریمان نگاه کردم، که اسیر دست ها
-پیچید. قلبم داشت تکه تکه میخوشگلش پر از خون شده بود. صدای ناله و فریادهاش مدام تو گوشم می

کردم؟ چه کار میشد. دیگه طاقت دیدن این حالش رو نداشتم. چشم هام رو بستم. خدایا حاال باید چی
تونستم شاهد جون دادنش باشم. دادم؟ از طرفی هم نمیغیر از نریمان میجوری تن به ازدواج با کسی به 

دی؟ خودم رو این دیگه چه سرنوشت شومی بود؟ به کدوم گناه ناکرده این جوری عذابم میا! خدا، خدا، خد
فاروک جدا کردم و آروم به طرف نریمان رفتم. جلوش زانو زدم و گریون بهش خیره  از حصار دست های

زدن. به سختی سرش رو باال آورد و بهم نگاه کرد. سرفه ی آرومی کرد ن مرد هام دیگه کتکش نمیشدم. او 
 تم:که خون از دهنش جاری شد. دست هام رو مشت کردم و گف

و ببخش نریمان...از وقتی با من آشنا شدی، روزی نبوده ر  با این که الیق مهربونی تو نبودم و نیستم؛ من_
فتاری ها و نامردی هایی که در حقت شد. تو از جانبم خیلی زخم خوردی؛ اما هیچ که عذاب نکشی. چه بدر 

بلکه مثل یه پدر دلسوز مراقبم  ی،بداخالقی نکرد ،وقت از گل نازک تر بهم نگفتی. باهام تندی نکردی
از اشتی آب تو دلم تکون بخوره. با وجود تو خنده ی رو لب هام، هیچ وقت ذبودی. به هر زحمتی بود نمی

 !بین نرفت. همیشه سعی کردم تمام محبت هات رو جبران کنم؛ ولی به گرد پات نرسیدم
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عمیق پلک زدم و اجازه دادم اشک های گرمم، هم چنان صورتم رو خیس کنه. بغض بدی گلوم رو فرا گرفته 
  :بود. نفسی گرفتم و لرزون ادامه دادم

م تقدر بی ریا دوستونم تویی رو که اینکنم. نمیتونم آینده خودم رو مالک خود خواهیم بمن، من نمی_
ت باشم...نریمان حاللم کن؛ باور کن تونم جلوی چشم خودم شاهد مرگ ناعداالنهداشتی، عذاب بدم. نمی
 ...گذرم، تا بتونی زندگی کنی. شاید، شایدقدر هست که االن دارم ازت میخیلی دوست دارم. این

ادامه حرف زدنم شد و با گریه سریع به داخل خونه برگشتم. پله ها رو چشم های معصوم و غمگینش، مانع 
تند تند باال رفتم و خودم رو روی تخت اتاقم انداختم. بغضم ترکید و باز گریه، همدم لحظات تلخ زندگیم 

  .شد

****** 

 !و خون کردی؛ تمومش کنر  بسه دختر، بسه...جیگرم ننه جون:_

 :یختم، گفتمرهمون جور که پشت سرهم اشک می

  ...میرم...آختونم...دارم مینمی_

  :گوشیم رو برداشت و عصبی گفت

  !و خاموش کنر  پس این ماسماسک_

 !فهمی؟ درد من این آهنگ نیست؛ درد من زندگی مثل زهرمارمهننه چرا نمی_

  :ناراحت نگاهم کرد و چیزی نگفت. به سختی ادامه دادم

  !حقم تموم کردی...دمت گرمخدایا قربونت برم که لطفت رو در _

  ...تو که راضی شدی، پس چرا ننه جون:_

 :بین حرفش پریدم و عصبی گفتم

کردم؟ ننه خودت که شاهدی ش رو قبول میهکنی اگه ذره ای قدرت داشتم، اون پیشنهاد احمقانفکر می_
از غم های دل  ،داری ما دو تا چقدر سختی کشیدیم، تا به آرامش رسیدیم. تو که از دردهای نریمان خبر

 سوزونی؟ م رو باز میهو میگی؟ چرا قلب سوختر  من آگاهی؛ تو چرا این

 :لب هاش لرزید؛ چشم هاش مثل من خیس شد و لرزون گفت

وقت دادم. اوندونم چی بگم...فقط این که، ای کاش برای یک بار هم شده به لجبازی هات بها مینمی_
و ر  دیدم...منشدم. درد کشیدن و گریه هاشون رو نمیگوشه هام نمیوسیله ای برای عذابِ دو تا جگر 

 !ببخش دخترم
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 :گریون گفتم

  !نریمانم...ننه، نریمانم_

  :و قورت داد و زمزمه کردر  و به آغوشش کشید. بغضشر  دستش رو دور گردنم انداخت و من

  !م، گریه کنهگریه کن دردون_

م مزین شد. حلقه دست هاش تنگ تر شد و پا هیاد های عاجزانم، با فرهق هقم اوج گرفت و صدای گریه
به پام شروع به اشک ریختن کرد. من به بدترین نوع جدایی محکوم شده بودم. جدایی از جنس اجبار 

  !ابدی

****** 

بدون این که به خودم نگاه کنم، به طرفشون چرخیدم و نگاه سردم رو بهشون دوختم. همه با دیدنم 
ن جز ننه جون، که با غم زیاد بهم خیره شده بود. مادربزرگمم با لب های خندون اما چشم شگفت زده شد

 :قدر ناراحته. رو به دو دختر جوون گفتمهفهموند چهای غصه دار، بهم می

  د!ممنون، زحمت کشیدی_

 :رسید، خندون گفتاونی که سنش کمتر به نظر می

  !شما از زیباترین عروس های هند بوداهه_

جور کرد و زیر لب بهم تبریک گفت. دختر کنارش هم تبریک  وع ط نگاهش کردم. کمی خودش رو جمفق
آرومی تحویلم داد و هردو از اتاق بیرون رفتن. میندا حریره قرمز توی دستش رو، روی سرم مرتب کرد و 

 :گفت

  .من هم به اجبار عروسی کرد؛ اما کم کم آن را پذیرفت و خوشبخت شد_

 :خشک گفتم

 !شهآدم عاشق هیچ وقت خوشبخت نمی_

 :عقب کشید و حلقه گلی رو دور گردنم انداخت. به ننه جون نگاه کردم و گفتم

 نه؟  ،خیلی مضحک شدم_

 :با بغض توی گلو گفت

  !کردم، این لباس و آرایش بیشتر از حد معمول بهت میادبرعکس چیزی که فکر می_

  :کث نگاهم رو به زمین دوختم و آروم لب زدمچند ثانیه تو همون حالت موندم. بعد با م



 
 
 

 

 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

  .بریم_

دورم ایستادن و باهم از اتاق بیرون اومدیم. صدای هلهله و شادی مردمِ حاضر در سالن، بلند شد. قدم 
کرد. سرم پایین بود و فقط به مسیر جلوی پام توجه داشتم. حتی های سنگینم آروم آروم زمین رو لمس می

حال جا مراسم عروسیه؟ پس چرا من خوشراف و آدم ها رغبت نداشتم. اصال مگه اینذره ای برای دیدن اط
نیستم؟ چرا به طرز وحشتناکی همه چیز برام بی معنیه؟ نه، نه، نه، این اشتباهه. به نظرم مجلس ختم 

ثل زمزمه م !کردبیشتر به این فضا میاد. سرد و بی روح؛ اینقدر که فضا، حس غم و اندوه رو به آدم القا می
ی آروم باد، داخل یک خونه متروکه، ترسناک بود. جالب تر از همه، کفش و لباسه تنم بود. برای چی رنگ 

شاد و در معرض دید؟ مگه االن نباید سیاه تنم باشه؟ پس چرا قرمزه؟ هیچ کدوم از این معادالت در مغز 
پرسم. اما چی بگم؟ اگه موردی اون می از ه.دونه؛ آره، خودشگنجید. شاید جوابش رو ننه جون میمن نمی

وجود داشت، حتماً تا حاال صدای اعتراضش به گوش فلک رسیده بود. پس بالتکلیفی و ذهن مشوش من 
 خودم به یهو...برام رفته. نیست جااین که اون نریمان؟ال هام رو بده؟ ؤشه؟ کی قراره جواب س چی می

 به رو من و بود انفجار حال در مختلف افکار هجوم از غزم،م. گرفتم سرم به رو دستم ایستادم؛ و اومدم
 قدم دوباره. دادم رو جوابش آرومی" خوبم" با که شد؛ احوالم جویای نگران مادربزرگم. رسوندمی جنون

 چشم. کرد نوازش رو صورتم پوست خنکی نسیم لحظه، همون. شدیم خارج ساختمون از باالخره و برداشتم
 پشت رو، خودش زننده گول ظاهر هوا انگار شد؛ بسته گلوم راه کشیدم... میقیع نفس و بستم رو هام

 بار این. نشستم ای شده تزئین صندلیِ  روی میندا، راهنمایی با و رفتم جلو. بود کرده پنهان اش آلوده ذرات
 همه و چرخوندم بزرگ باغ دور تا دور رو نگاهم. بشه آروم مشوشم ذهن کمی تا دادم، اطراف به رو دقتم
 ایستاده شده تزئین میزهای دور مختلف، های چهره و تیپ با ها مهمون. گذروندم نظرم زیر از رو چیز

 های زن. داشتند تن به که بود رنگارنگی هندیِ  های لباس اونم بودند؛ مشترک چیز یک تو همه. بودن
 بین. فروختندمی فخر آشناهاشون و دوست به و بودند داده زینت زیبا طالهای با رو خودشون مجلس،

 :شد جلب خان کاهول و مادربزرگم های زمزمه به توجهم ها، مهمون ها و حرف های خنده صدای

 چه؟ یعنی :_بسنتی

 !نیست اما گشت؛ فاروک با توانست که را جا هر...دانمنمی دانم،نمی :خان _کاهول

 !رفتاهه؟ پیالی نزد شاید :_بسنتی

 :گفت عصبانیت با. کردم نگاهشون و چرخوندم رو سرم

 !کشت خواهم را او :خان _کاهول

 :نالید و گرفت رو بازوش سریع

 باش! آرام نه، :_بسنتی
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 رفت. بیرون که است دیده زود صبح را او دِواک...پادر :_فاروک

 بیا! من با :خان _کاهول

 نیمه به هنوز. ردک تند پا خروجی در طرف به و کشید بیرون مادربزرگم های دست از اخم با رو بازوش بعد
 میلم، برخالف. شدن خیره روشون به رو به مات و اومدن عقب آهسته ایستادن؛ یهو که بودند نرسیده باغ

 اون پشت از زد؛ خشکم ها اون مثل. کنم نگاه سمت همون به و بشم بلند جام از شد باعث کنجکاوی
 :کشیدم جیغ و شد باز لبخند به هام لب کم کم کردم!نمی باور دیدممی که رو چیزی قرمز، حریره

 _نریمان!

 رو جلوم فاروک برسم، بهشون کهاین از قبل. دویدم طرفشون به دوان دوان و گرفتم مشتم تو رو لباسم
 حالخوش و شدم خیالبی رو اون. کرد ور شعله وجودم تو رو خشم و نفرت باز درهمش، های اخم. گرفت

 و افتاد من به نگاهش باالخره. اومدمی سمتمون به لنگون لنگ ماواش کمک با که کردم؛ نگاه نریمان به
 :زد داد فاروک ،شدن نزدیکمون وقتی مردم!می لبخندهاش شیرینی اون برای که آخ. زد لبخند

 احمق؟ کرد کار چه _تو

 :گفت پدرش به رو و ایستاد ماواش صاف

 هم داد، آزار را خود هم نتوانست. پیالی و من مثل هستند؛ عاشق ریتا و نریمان...داد انجام را درست _کار
 !کرد اشتباه شما پادر...را ها آن

 ماواش به رو جدیش و اخمالو صورت. گرفت رو جلوش خان کاهول که برداشت خیز طرفش به عصبانیت با
 :گفت آروم و داد نشون

 ایستاده؟ ام خواسته و من جلوی جرئت چه _با

ً  کرد؛ خواهش شما از :_ماواش  را کار این چه برای شما که فهمید من...باشند حالخوش همه ذاریدبگ لطفا
 متاسفاهه، بود؟ ناراحت ابد تا که خواهیدنمی بود؛ شما عزیزان ما ی همه قیمتاهه؟ چه به اما داد؛ انجام

 !شد زوجه ریتا با جوره هیچ نتوانست

 آب روی قایق مثل هام، چشم تو شوقِ  اشک بود؛ اومده بند پسر این مهربونی و شعور همه این از زبونم
 :گفت و داد تکون سری دقیقه، چند از بعد خان کاهول. رقصیدمی

 خوشبخت هم من خواسته برخالف بود امیدوار. آمد کنار باید نیست؛ جایز مخالفت دیگر...توست با _حق
 باشید. حالخوش و

 ...پادر اما :_فاروک
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 !کن تمامش :خان _کاهول

 کنار رو اش زمزمه و کرد بغلم آروم بعد داد؛ تحویلم غمگینی لبخند گرفته، ی چهره با و ایستاد من جلوی
 :شنیدم گوشم

 ...اما. رسید ام قلبی آرزوی به خواست فقط ببخش؛ را _من

 با هم فاروک. رفت ساختمون داخل به حرف بدون و شد جدا ازم کرد؛ تموم سوزناک آهی با رو حرفش بقیه
 لحظه یه. برگشت خونه داخل به هم اون و رفت پسرش به ای غره چشم بود، هویدا صورتش تو که خشمی

-نمی. دونستنمی رو چیزها بعضی رسم فقط و نبود بد هم آنچنان شاید سوخت؛ خان کاهول برای دلم

 که کردممی نگاه بهش قدردانی با. دوختم چشم ماواش به و دادم تکون رو سرم کالفه! نه هم شاید دونم،
 :گفت نریمان به رو رویی گشاده با. بیاد جلو تا کرد همراهی رو نریمان و زد لبخندی. رگشتب طرفم به

 !شوید خوشبخت...داد تو به که قول از هم این_

. برداشت رو صورتم روی حریره بود، خیره بهم که جور همون نریمان. کشید عقب و زد ششونه به دستی
 دورمون میندا و مادربزرگم با جون، ننه لحظه همون. دیدیمیم رو دیگه هم شاد صورتِ  واضح، خیلی حاال

 فقط زدیم؛نمی به هم حرفی کدوم هیچ چرا دونمنمی. شدن صحنه این شاهد حالیخوش با و ایستادن
 صدای. گرفتیم آغوش در رو دیگه هم تاب بی و نکشید طولی انتظار این اما. بودیم هم گر نظاره مشتاق،

 ای شده پرپر های گل با میندا اون، همراه به. آورد بیرون آور عذاب سکوت از رو ضاف که بود، جیغ و دست
 همه شدنمی باورم. کردمی تر عاشقانه رو صحنه و زدمی دامن شادمانی این به ریخت،می سرمون روی که

 زبون به شدمی چیزی چه. بچشم رو خوشبختی طعم باز تونممی بار، چندمین برای من و شده تموم چیز
 حالیخوش با و شدم جدا نریمان از. بشه تموم تلخی به زندگیم نذاشتی که ممنونم شکرت؛ خدایا جز آورد

. بزنم صدا رو اسمش زده ذوق و کنم بغلش محکم شد باعث جون، ننه خندون چهره. کردم نگاه بقیه به
 بعد. کرد می خوشبختی زویآر  هردومون برای و رفتمی ام صدقه قربون مدام ذاتیش، مهربونی با هم اون

-نمی ای لحظه و بود گرفته قرار جون ننه توجه مورد نریمان بین، اون در. رسید میندا و مادربزرگم نوبت

 و خدمه حتی دادن؛می نشون رو خودشون شادی نوعی به همه. بیاد بیرون هاش محبت بار زیر تونست
 با که پسری. بودم ماواش مدیون رو ها این همه نم و بود آورده رو ما به زندگی خوب روی باز! ها مهمون

. کرد هدایت ممکن مسیر ترین هموار به رو، مونهمه زندگی بد مسیر گذارش، تاثیر اما کوچیک تلنگر
 و کردممی خالی رو خودم جوری یک باید. شدنمی کنم، کنترل رو حالیمخوش تا کردممی سعی هرچی
 :کشیدم فریاد کشون جیغ و پریدم البا به یهو. کشیدن جیغ جز نبود راهی

 نوکرتم! _خدایا

 .کنم نگاه بهشون زده خجالت شد باعث و کرد برابر دو رو درونم شادی که بود بقیه بلند ی خنده

****** 
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 «نریمان»

 

 و شدم نزدیک بهش خندون. کشید بلندی" هو" گانه بچه شوق با و داد غلت ها چمن روی رو، خودش
 :گفتم

 !شیطون شد کثیف _لباسات

 :زدم لب خنده با و نشستم کنارش. خنده زیر زد و انداخت من به نگاهی بعد نشست. و شد بلند سریع

 خندی؟می چرا _چیه؟

 خیلی خدایی. رفت یادم رو شکلمون و سر که بودیم پایکوبی و جشن سرگرم قدراین...نریمان وای :_ریتا
ً  شدیم؛ دار خنده  !تو مخصوصا

 :گفتم. گرفتمش بغلم تو و کردم حلقه هاش شونه دور رو دستم. خندیدم راهشهم و گفتم ی "آهان"

 !شده برابر ده زیباییت بلکه نشدی، دار خنده تنها نه تو من نظر از _اما

 :گفت و داد تکیه مشونه به رو سرش

 !بابا؟ نه _او،

 خدا! به _واال

 نریمان... میگم :_ریتا

 :کردم زمزمه شد،می پمپاژ وقتی هر از بیشتر قلبم تو که محبتی با

 دلم؟ _جونِ 

 کنیم؟ زندگی قبل مثل و ایران برگردیم باید حاال یعنی :_ریتا

 :گفتم و بوسیدم رو موهاش روی

 جوری این. کنیممی هک قلبم مثل م،شناسنامه تو رو شما اسم ریممی قبلش که تفاوت این با عزیزم؛ _آره
 بگیره. ازم رو تو تونهنمی دیگه کس هیچ

 :گفت آرومی لبخند با

 !تو طور همین _و

 ً  :گفت باز که زدم لبخند بهش متقابال
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 شن؟می چی بقیه و کاهو و مادربزرگم _پس

 بمونیم؟ خوای _می

 ...ولی نه :_ریتا

 رفع رو ها کدورت کامل هم باشی، رسیده دلت مراد به شما هم...جا همین گردیمبرمی عسل ماه _برای
 عشقم؟ خوبه. کنیم

 عالیه! :_ریتا

 :کرد زمزمه و کشید صورتم زخم روی رو دستش

 !تمشرمنده ابد _تا

 :گفتم و کردم اخم

 نده. آزار خودت رو الکی. داره خودش رو های بلندی پستی نشنوم! زندگی _دیگه

 صورتش روی رو دستم گونه نوازش و شدم خیره خوشگلش های چشم به. کرد نگاهم فقط و نزد حرفی
 :گفت یهو. کشیدم

 !ترسممی شیمی خیره من به که وقتایی _از

 :گفتم زیاد تعجب با

 _چرا؟

 قابل غیر کنممی احساس شناسمت؛نمی هنوز کنممی حس داره؛می برم ترس شی،می جدی آخه :ریتا-
 کجاست؟ فکرت کنیمی نگاه بهم جدی وقتی ..اصال.می شی بینی پیش

 :گفتم و کشیدم عمیقی نفس. نشست هام لب رو شیرینی لبخند

 لب دور داره، چروک تا چند هات چشم گوشه وقتی بعد؛ سال چهل رممی شم،می خیره جدی بهت _وقتی
 !باشه داشته لک تا چند صورتت ممکنه حتی و شده خط از پر هات

 داری؟ دوستم هم وقتاون :_ریتا

 :کردم زمزمه عاشقانه. بود من جواب منتظر و بود کرده درشت رو هاش چشم کنجکاو

 نگاهی واسه دارم؛ دوست هات چشم واسه رو نیست...تو هات لب فرم و پوستت به که داشتنت _دوست
 جوونه. و تازه بعدم سال چهل که

 :گفت و زد لبخند اونم
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 نگاهم که این ولی نگهدارم؛ خوب رو پوستم بعد سال چهل ماسک، مدل صد و کرم زور به بتونم شاید _من
 !توئه دست بمونه، تازه

 منه، گردن نگاهش موندن تازه ولی اونه. دست نه، یا بشه چروک هاش چشم دور کهاین گفت؛می راست
 :گفتم و بوسیدم محکم رو پیشونیش! احساسم گردن من، عشق گردن

 کنم.نمی رفتار باشه، باید که چیزی خالف وقت هیچ باش _مطمئن

 خودم به بیشتر و کردم تر تنگ بدنش ردو  رو دستم حلقه. بوسید آروم رو مگونه و زد لب "مطمئنم" ی
 داد باهم یهو که شد؛ سپری سکوت به ای دقیقه چند. شدم خیره آسمون به و گرفتم ازش نگاه. فشردمش

 :زدیم

 باشه. مبارک شکستت تونستیم! باالخره تونستیم؛ ما _زندگی،

 به ریتا ها، این همه ته که دبو  این مهم. خندیدیم گذشته های اتفاق تمام به باهم و دادیم سر بلندی قهقه
 !زندگیم کوچولوی سرآشپز به هم من رسید؛ خواستش
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