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 سرخ رز: رمان نام

 

 نودوهشتیا انجمنکابر_ حمزه عارفه :نویسنده

 

 تراژدي_اجتماعي_عاشقانه:ژانر

 

 

 که میوفته هایي اتفاق...میشه فقیر پسر یه عاشق که هست پولداري دختر درمورد داستان:خالصه

 ...میشه فقیر دختر و پولدار پسر و میشه عوض جایگاهشون نفر دو این

 

 :مقدمه

 بودن این تالطم در همیشه مثل شهر مردم. دوختم چشم کافه پنجره به و کشیدم سر رو قهوه فنجون

 و میرم پیش چي هر انگار.است کننده کسل زندگي چقدر. کنن خرج پول یا بیارن در پول یا که

 رو زندگیم هاي میشه؛گره تر کور میگذره هرچي.میرم فرو الي و گل توي بیشتر میزنم پا و دست

 .میفهمن ها سرسره فقط رو دردم که رفتم پایین و باال زندگي توي اینقدر.میگم

 

 میکوبد ها صخره به سر که موج آن_

 

 ...دارد عجیبي شباهت چه من با

 و کرد باز رو در کریم عمو همیشه مثل.رفتم خونه سمت به سرعت با و کردم باز رو ماشینم در

 کوتاهي قد و رنگ تیره پوست.بوده خونمون نگهبان که دارم یاد بچگي از که مردي پیر.داخل رفتم

 به و شدم پیاده. شده دست یک سفید که بلند نسبتا و ساده سیبیل و ریش و کامالسفید موهاي.داره

 :بایستم شد باعث کریم عمو صداي کردم،که حرکت خونه ساختمون سمت

 

 .بپرسم سوال یه خواستممي ببخشید خانم_
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 .عمو بپرس_

 

 عید لباس من بدون که گرفته بهونه شهرستانمون؟دخترم برم زودتر روز چند یه من میشه_

 .بگیرم اجازه ازشون که پدرتون،نبودن پیش بیمارستان بودن رفته مادرتون.خرهنمي

 

 .بیوفتي راه عصر امروز گیرممي بلیط برات خودم عمو نداره اشکال:گفتم.جلو رفتم و زدم لبخندي

 

 .ببینید جوونیتون از خیر.نکنه کمتون بزرگي از خدا خانم_

 

 با همیشه خونه این. بودم شده بزرگ و اومدم دنیا به توش که اي خونه. خونمون سمت به رفتم

 کجا ولي. صمیمیت و صفا از پر خونه توي و سرخ رز هاي بوته از پر هاش باغچه.بود نشاط

 خاکستر گرفت،انگار ُگر پدرم قلب توي آتیش مثل درد وقتي صمیمیت؟از و گرما همه اون رفت

 خوبي میداد،بهونه رخ زندگیم تو دیگري از بعد یکي که اتفاقاتي.نشست خونه این روي سردش

 .شدن شدنم افسرده براي

 

 دراز تلوزیون جلوي.خوردم چجوري نفهمیدم رو نهار.گرفتم دوش و کردم عوض رو هام لباس

 و نصیحت بوي بیشتر که خاله دیشب هاي حرف به.چرخیدم شبکه اون و شبکه این و کشیدم

 بلند جام از.اومدم مي بیرون هوا و حال این از سال?  از بعد بود بهتر.کردم فکر میداد دلسوزي

 رو چراغ. انباري سمت رفتم.انداختم سرم روي رو سفیدم شال و پوشیدم بلند مشکي کت یک.شدم

 .کردم روشن

 

 انباري از... سرخ، گل باغبوني،بیلچه،آبپاش،کود،بذر کردم؛دستکش پیدا بود نیاز که هرچیزي

 در کنار دوتا و بود حیاط داخل باغچه تا چهار.رفتم ها باغچه سمت به و اومدم بیرون

 ها گل بذر و زدم شخم معروف قول به رو زمین و کردم شروع حیاط از اول. کوچه ورودي،داخل

 .پاشیدم آب رو ها اون روي و ریختم خاک روي رو

 

 نگفتید؟ خودم به چرا کنید؟مي چیکار دارید خانم ا  _
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 .خواستمي باغبوني دلم عمو نه:گفتم و شدم بلند

 

 کردي؟ جمع که رو گرفتم؛وسایلت رو بلیط عمو:گفتم. انداخت باال اي شونه عمو

 

 .اتون اجازه با کردم جمع بله. خانم نکنه درد دستتون_

 

. کاشتم داخلشون رو ها بذر و زدم شخم هم رو بیرون هاي باغچه. کوچه سمت رفتم و زدم لبخندي

 سمت به رفتم و کردم عوض رو ها لباس.بود شده خاکي هام لباس حسابي. خونه به برگشتم

 که بزرگ پنجره یه.کمرنگ صورتي و سفید کامال دکوراسیون.دارم زیبایي و بزرگ اتاق.اتاقم

 لباس کمد یه.تحریرم میز ورودي در راست سمت و داره قرار نفره یک خواب تخت کنارش

 شلوار و پیرهن یک.هست ورودي چپ دارم،سمت دوستش خیلي که سفیدم پیانوي و بزرگ

 پول پاکت یه ها لباس بین. کردم پیچش کادو.بودم خریده کریم عمو دختر براي دخترونه صورتي

 از اتوبوس بلیط همراه به رو کادو.میاد براشون مهمون و خالیه دستشون عید دم دونستممي.گذاشتم

 عمو:گفتم.بود دستش چمدوني. شد حیاط وارد.زدم صدا رو عمو.پایین رفتم و برداشتم میزم روي

 .رسونمتمي ترمینال تا باال بپر

 

 .دادیم زحمت شما به جاشم همین تا جون خانم نه_

 

 ...باال بپر نکن اذیت ا  _

 

 ...ندارم تعارف شما با که من_

 

 به هم من طرف از رو عید و بهش بده. جونه مهتاب مال کادو این فقط. راحتي هرطور باشه_

 .بگو تبریک خانمت به هم و مهتاب

 

 .خانم بده خیرتون خدا_
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 .رفت و کرد خدافظي و برداشت رو چمدون

 بود بهتر. نخریدم عید لباس هنوز. خونه به برگشتم. شدم تنها زود اینقدر من و بود عید تا هفته دو

 و خوشگل دختر.بود دبیرستانم زمان دوست یاسمن.بریم خرید به باهم که یاسمن بزنم زنگ

 شالقي و لخت هاي مو.پوست سفید و بود الغر.گذشتمي کردنش عروسي از سال 5 که مهربوني

 :گرفتم تماس باهاش.آبي هاي چشم و داشت يخرمای

 

 خودم؟چطوري؟ خانوم یاسي سالم الو_

 

 چطوري؟ تو. محل بي خروس سالم_

 

 .بخریم عید لباس بریم بخوام ازت خواستممي بیشعور_

 

 تخم از سر جوجه باالخره.بیاد بیرون خونه از خوادمي کتي نمیشه باورم.بابا کردم شوخي_

 بریم؟ درآورد؟کي

 

 خوبه؟ عصر.خورهمي تکون خانوم یاسي هاي شاخک میاد خرید اسم تا کن نگاه_

 

 .خدافظ.منتظرتم آره_

 

 .خدافظ باشه_

 

 بهش سر یه بیمارستان رفته وقتي از.بزنم پدرم به سر یه باید اول.اتاقم داخل رفتم و کردم قطع

 خیلي چهره. کردم نگاه خودم به آینه داخل و پوشیدم اسپرت لباس دست یه. اومد بدم خودم از.نزدم

 کموني هاي ابرو مشکي، هاي چشم و روشن گندمي پوست...ایراني چهره یه. نداشتم خاصي

 ها شب که بود سیاه اینقدر رنگش.داشت درشت خیلي فر پایینش و بود صاف موهام. مشکي
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 چهره اینکه با کردمنمي آرایش وقت هیچ. کني فرض آسمون و ها اون بین مرزي تونستينمي

 .بیمارستان سمت افتادم راه و ماشینم سراغ رفتم سریع. ساده و تمیز چهره یک. نداشتم عالي خیلي

 

 هم بابا.خوند مي قرآن و بود نشسته تخت کنار مامان.بود بستري توش پدرم که اتاقي سمت رفتم

 من که بود آور تعجب براش.شد حضورم متوجه مامان.خوابیده که میداد نشون اش بسته هاي چشم

 و جلو رفتم.زد لبخندي.زدم بیرون خونه رفتن،از کافه از غیر دلیلي به سال دو از بعد باالخره

 .کردم سالم

 

 چطوره؟ بابا حال ماماني_

 

 .میکنن مرخصش اومدي،امروز شد خوب.بهتره_

 

 .خداروشکر_

 

 زدي؟ بیرون خونه از چیشد:گفت و انداخت بهم اي مادرانه نگاه

 

 چي؟ که بمونم؟باالخره خونه توي باید کي تا_

 

 اگه.میگیم رو همین داریم ساله دو هم ما کن باور خب:گفت و زد بخشي رضایت لبخند مامان

 باهات بیاد میگفتم بهش میذاره،زودتر تاثیر روت زود اینقدر ات خاله دیروز هاي حرف میدونستم

 .بزنه حرف

 

 مثل درست من موهاي.افتاد اش شده سفید موهاي به چشمم.دوختم چشم بابا به و کردم کوتاهي خنده

 .بود ساخته زیبایي تضاد مشکیش موهاي بین سفید موي تار چند که تفاوت این بود؛با بابا

 رو مخارج و صندوق سمت رفتم.داد رو پدر ترخیص برگه دکتر باالخره که موندم اونجا اینقدر

 شادتر من يشده بهتر حال دیدن از انگار پدر.کردیم ماشین سوار رو پدر.کردم حساب

 !نکرده؟ بستني هوس دلت...دخترم:گفت آروم.بود خوشحال.شد
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 ...هست و بوده بستني عاشق من کتایون!خب؟ چیه:گفت.کردم نگاش تعجب با

 

 .نیست خوب شما براي ولي خوادمي دلم که من:گفتم و خندیدم

 

 خورم؛خوبه؟مي آبمیوه من_

 

 کردم توقف.کردم رانندگي بیمارستان نزدیک فروشي بستني سمت به و زدم بخشي رضایت لبخند

 کامال هنوز.بشینه فروشي بستني جلوي هاي صندلي روي و بشه پیاده که رسوندم کمک بابا به و

 خواستم.دادم سفارش رفتم منم و نشست کنارش مامان.داشت گیجه سر و بود نشده خوب حالش

 پارک یه فروشي بستني کنار.بزنم قدم یکمي دادم ترجیح و کردن خلوت دیدم که کنارشون بشینم

 شده بهاري دیگه هوا.کردم نگاه پارک رمانتیک فضاي به.زدم قدم و پارت سمت رفتم.بود بزرگ

 .میشدن سبز ها درخت هاي شکوفه زودي به و بود

 

 پسر یه.کردم بلند رو سرم.افتادم زمین روي و کرد برخورد باهام نفر یه یهو که بودم خودم حال تو

 آویزون بهش زیادي هاي بادکنک که چوبي و میزد نفس نفس.بود کرده برخورد بهم که بود جوون

 !کجاست؟ حواست!هوي:زدم داد.بود چسبیده محکم رو بود

 

 ...خانم ببخشید_

 

 نفسم...پسر وایسا:کرد فرار پسر اومد سرم پشت از که مردي صداي با که بگم چیزي خواستم

 .خودته ضرر به کني فرار!برید

 

 محو لحظه چند از بعد و رفت دنبالش.بود کرده چیزي دزدي حتما.بود پلیس لباس با مرد یه

 .نشستم بابا و مامان کنار و گرفتم.بود شده آماده سفارشات.فروشي بستني سمت برگشتم.شدن

 باز رو صحبت سر باالخره پدر.کنه آماده رو نهار که رفت مامان.نشستم خوابش تخت لبه

 بابا؟ میره پیش چطور کارگاه اوضاع:کرد
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 .خداروشکر خوبه چي همه_

 

 آدمي هیچ کن باور.اومدي خودت به که دخترم،خوشحالم:گفت و انداخت من به محزون نگاهي

 .بریزي اشک اي قطره حتي خاطرش به که نداره رو این ارزش

 

 روي زود!بود؟ چي بقیه با پوریا فرق میدوني.خودشون نه هاست آدم نامردي من درد بابا_

 و میشن نزدیک بهم دارن پوریا قصد با که هستن ها آدم از خیلي هنوزم داد،ولي نشون رو سیاهش

 ...میترسم این از.خبرم بي من

 

 ...نترس هیچي از هستم من تا:گفت و گذاشت دستم روي رو دستش بابا

 

 ...بابایي ممنونم:گفتم.کرد گرم رو دلم حرفش

 

 باز رو پوریا هاي پیام همیشه مثل و برداشتم رو گوشیم.اتاقم سمت رفتم و شدم بلند جام از

 هاي محبت جواب وقت هیچ که کنممي شکر رو خدا...جوابش بي هاي گفتن دارم دوستت...کردم

 بچگي با من...من و شد نزدیکم  پدرم اموال و مال طمع با که کسي جواب.ندادم رو دروغینش

 جوري اتفاقات اگه اینکه به کردن فکر.کنه خواستگاري پدرم از حتي که دادم اجازه اون به کردنم

 زندگي بود ترسناک.بشه راست تنم به مو شد باعث شدممي زنش من و شدمي چیده هم روي دیگه

 داشتم هوشیاري پدر که کنممي خداروشکر.نداشت کار طمع گرگ جز باطني که مردي با کردن

 کرد؛وقتي اخراجش کارگاه از سریع داره دزدي پرونده که فهمید وقتي.کرد تحقیق اش درباره که

 خوش هاي حرف گول و کردم بچگي من.دیدم رو شکستنش...شکست شد مطلع من با ارتباطش از

 کردممي بچگي بازم اگه...ولي بشم صمیمي باهاش شد مانع غرورم که درسته. خوردم رو رنگش

 .زد یخ تنم چرخیدمي ذهنم تو که هایي داستان از!میداد؟ رخ چیزي چه دادممي راه بهش و

 

 .دنبالش رفتم و زدم زنگ یاسمن به.بود 4 ساعت.پوشیدم رو هام لباس و شدم بلند جام از

 

 .شد سوار و اومد بیرون خونه از که زدم بوق چندتا
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 !سالم!گل خانوم کتي به به_

 

 ...سالم علیک_

 

 پیدا رو عالقم مورد لباس من باالخره گشتیم شب تا اینکه از بعد.همیشگي پاساژ سمت رفتیم

 کلوش آستین که خریدم روشن خیلي صورتي مانتوي. میشد کالفه من با خرید موقع یاسمن.کردم

 مانتو همرنگ شال یک و مشکي شلوار.بود شده کار قشنگي هاي گلدوزي مانتو پایین. داشت

 .خریدم

 

 ...کفش و کیف خرید سراغ بریم خب_

 

 .خریممي کفش و کیف میایم بعد.شدم خسته بریم بیا.بردار سرم از دست کتي توروخدا واي_

 

 .کنممي دعوتت خورون بستني یه به بیارم در دلت از اینکه براي.باشه بابا اي_

 

 ...بریم بزن عه_

 

 ...نگاه رو شکمو_

 

 هاي شکست توي که بود دوستي.داشتم یاسمن با رو اوقاتم بهترین.خوردیم بستني و رفتیم.خندیدم

 .داشت رو هوام همیشه بزرگتر برادر یه مثل هم همسرش حتي.بود نذاشته تنهام زندگي

 

 تصمیم.خونه برگشتم و اشون خونه دم گذاشتم رو یاسمن. افتادیم راه و اومدم بیرون افکارم از

 .کاشتم گندم داخلش و کردم پیدا سبدي.کنم سبز عید سبزه گرفتم
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 خرید برم شدم؛باید آماده سریع و زدم صورتم به آبي. شدم بلند جام از و کردم خفه رو گوشیم آالرم

 .سین هفت سفره کردن درست براي وسایل سري یه

 

 .زد خشکم مامان پریده رنگ چهره دیدن با و پایین رفتم

 

 چیشده؟ مامان_

 

 .اورژانس زدم زنگ...بده خیلي حالش بابات_

 

 به درد از.افتاد زندگیم قهرمان به چشمم.رفتم خوابش اتاق سمت به ترس با!برس دادمون به خدایا

 پدر و اومد اورژانس باالخره.نداشتم رو صحنه این دیدن تحمل.کردمي ناله و پیچیدمي خودش

 بستري ویژه هاي مراقبت بخش تو رو پدر و داد انجام رو معاینات دکتر.رسوندیم بیمارستان به رو

 .اومد بیرون بخش از و کرد

 

 چطوره؟ حالش دکتر آقاي_

 

 هستین؟ دخترشون:گفت و انداخت بهم نگاهي

 

 !بله_

 

 قلبشون هاي دریچه از یکي.شه بدتر حالشون ممکنه دارن،اینجوري عمل به نیاز متاسفانه_دکتر

 .داره مشکل

 

 میشه؟ خوب کنین عملش اگه دکتر_مامان

 

 .هست باال عمل موفقیت بله؛احتمال_دکتر
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 .کنین عملش خب:گفتم مصمم

 

 .کنید امضا رو برگه سري یه و داخل بیاید:گفت و کرد اشاره بخش کنار اتاق به دکتر

 

 و میان عصر 6 ساعت رفیعي دکتر خب:گفت دکتر.کردم امضا رو ها برگه و رفتیم همراهش

 .میدن انجام رو عمل

 

 .گردمبرمي...کارگاه سر یه برم من مامان:گفتم مامان به رو و شدم بلند جام از

 

 .باش خودت ماظب.مادر باشه_

 

 .ماشینم سمت رفتم و بوسیدم رو اش گونه

 

 یکي داخل کارگاهش.داشت بزرگ خیلي بافي قالي کارگاه یک پدرم!حاله؟ چه در کارگاه ببینم باید

 هایي فرش.شناختنمي رو هاش فرش و پدر اصفهان جاي همه.بود شهرمون قدیمي هاي بازار از

 که عربي هاي کشور خصوص به...دیگه هاي کشور به شدمي صادر اکثرا کردیممي تولید که

 .بودیم کرده استخدام کاشان از رو ها بافنده بیشتر.میدن کاشان قالي و ایراني فرش بابت خوبي پول

 

 .کارگاه داخل رفتم و شدم پیاده ماشین از

 

 جون؟ کتي خوبي. رستگار خانوم سالم به به_

 

 خوبي پسر.بزرگتر من از سال چند و بود شرکت قدیمي مهندس.کردم نگاه بابک به تفاوتي بي با

 خواستگاري من بهم،از پوریا شدن نزدیک از قبل ماه 2.میکرد راحتي حس حد از زیاد ولي بود

 کارگاه داخل و گرفت دل به کینه اونم.کنهمي بازي دختر که دونستممي چون نکردم قبولش.کرد
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 ازدواجمون مانع و کنهمي مخالفت پدر چرا که بود شاکي.انداخت راه پدر با بدي دعواي

 به بگه،فقط براش رو دیده که ماجراهایي و شنیده که هایي حرف خواستنمي دلش پدرم.میشه

 نشون رو خودش پوریا که بود روز همون.بود همکار و شریک پدر با که خدابیامرزش پدر احترام

 رو بزرگترت احترام و بکش خجالت که کرد کل کل بابک با یکمي.شد دعوا مانع و اومد جلو.داد

 شد تموم زود خیلي بابک قضیه.شد عمل وارد تازه پوریا ولي شد ساکت روز اون بابک.دار نگه

 شدن باخبر نیرنگش از همه.شدن خبردار اون از همه و کرد پیدا ادامه ماه چندین پوریا قضیه ولي

 .من زندگي از هم کارگاه، از شد،هم اخراج پوریا باالخره و

 

 سر صبح موقع این دارم توقع رحیمي آقاي ضمن در.خانوم کتي:گفتم و کردم صاف رو صدام

 .باشید کارتون

 

 .برسم کارهام به برم من.خانوم ببخشید:گفت و کرد نگام آویزون هاي لب با

 

 سمت برگشتم.بود اي کننده خسته روز. بس و همینه بودن پرو جواب.اتاقش سمت رفت دلخوري با

 کنم ذوق من و بدن گل که شدمي کي.انداختم باغچه داخل شده سبز هاي بوته به نگاهي.خونه

 مامان ها روز.موندمي بیمارستان دیگه هفته یه باید پدر.داخل رفتم و زدم رو ریموت!براشون؟

 ...من ها شب و بود پیشش

 

 دیدنمون به ها یاسمن،عید جز مهموني. چیدم رو قشنگي سین هفت سفره. بود عید دیگه روز دو

 کرده ازدواج هم با اینکه خاطر به مادرم و پدر. بریم دیدنش به که نداشتیم هم رو کسي. اومد نمي

 یک فقط و بود یتیم که هم مادرم. مادرم خاطر به شد طرد اش خونواده از پدرم. موندن بودن،تنها

 بیمار یه بابا قول ندیدمش،به وقت هیچ خداروشکر که محمودم دایي. داشت بزرگتر برادر

 .?بس و دارم رفیق یک دنیا دار از. نداشتیم آمد و رفت اونا با کال و( معتاده) اجتماعیه

 

*** 

 االبصار و القلوب مقلب یا

 

... 
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 .الحال احسن الي حالنا حول

 

 .شد شلیک تلوزیون داخل از توپ

 

 ...هشت و نود و سیصد و هزار یک سال آغاز_

 

 .مبارک عیدتون ها ماهي:گفتم ماهي تنگ به رو

 

 الي بود گذاشته پدرم رو نو هاي پول این. برداشتم عیدي خودم براي قرآن الي از و زدم لبخندي

 چقدر.بردارم خودم مجبورم نیست که حاال.بده عیدي مامان و من به سال تحول لحظه که قرآن

 رو پول. خندیدیممي و گفتیممي هم دور همیشه مثل و بودن باید االن.بودم بابام و مامان دلتنگ

 :گرفتم فال و برداشتم رو فال کتاب. جیبم توي گذاشتم و بوسیدم

 

 ...مخور غم کنعان با آید باز گشته گم یوسف

 

 ...مخور غم گلستان روزي شود احزان کلبه

 

 از. میدوند من از بیشتر حافظ جناب.دونمنمي و دارم هم اي گشته گم یوسف البد. زدم پوزخندي

 دیدن براي بیمارستان رفتم اول و پوشیدم رو عیدم هاي لباس. اتاقم داخل رفتم و شدم بلند جام

 .افتادم راه و خریدم قرمز رز گل شاخه دوتا.بابام و مامان

 

 .مبارک عیدتون...بابایي ماماني،سالم سالم_

 

 و دادم بهشون رو ها گل.بوسیدم رو دوتاشون هر و جلو رفتم.بود شده بهتر حالش یکمي پدر

 .نشستم کنارشون
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 لطیفه که هایي وقت براي میزد لک دلم گرنه و نبود خوب براش هیجان و بود کرده عمل بابا

 .کردیممي غش خنده از تایي سه و میخوندم

 

 .پختممي نهار هم بعدش و یاسمن خونه میرفتم باید.کردم خدافظي و شدم بلند جا از

 

 باز رو در دید رو قیافم آیفون داخل از وقتي.زدم رو زنگ و کردم توقف یاسي خونه در جلوي

 .کرد

 

 .مبارک عیدت...جونم یاسي سالم_

 

 .تو بیا.مبارک توام عید عزیزم سالم_

 

 اي چهره و مردونه و درشت هیکل و قد با پسري.شد ظاهر جلوم کامران خندون چهره. داخل رفتم

 هاي چشم که تفاوت این بودن؛با هم شبیه ولي بود شوهرش درسته.بود یاسمن شبیه خیلي که

 خب.بود سفید هم پوستش داشت؛تي یاسمن رنگ هم و شکل هم موهاي ولي بود عسلي کامران

 .دیگه بودن عمو پسر و عمو دختر

 

 .مبارک عیدت کامي آقا سالم_

 

 .مبارک توام عید دختر سالم_

 

 .کرد پذیرایي ازم ها مهمون مثل یاسمن و مبل روي نشستم

 

 !رو هاتون میوه و آجیل ببینم،نه رو خودت اومدم یاسي بشین بیا:گفتم بلند
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 .نشست کامي کنار روم به رو و اومد یاسمن.خندید کامي

 

 .داشتن ذوق حسابي و بدن رو خبري خواستنمي انگاري دوشون هر

 

 !بگین؟ میخواین شده؟چي تون چیزي دوتا شما:گفتم

 

 !کامي بگو تو:گفت کامران به رو یاسمن

 

 بگم؟ من!تو   دوست ا  _کامران

 

 !کردید سرم به جون دیگه بگید ا  :گفتم

 

 خاله داري:گفت خجالت با.انداخت پایین رو سرش و کرد بازي هاش انگشت با یکمي یاسمن

 !میشي

 

 سرفه چندتا.افتادم سرفه به.شد ناي وارد مري جاي به و کرد گم رو راهش خوردممي که شربتي

 !چي؟:گفتم بهت با اومد؛ جاش سر نفسم وقتي و کردم

 

 .بابا من و میشه مامان داره یاسمنت آبجي:گفت کامران و خندیدن دوشون هر

 

 !باشه مبارکت واي:گفتم و کشیدم آغوش در رو یاسمن ذوق با

 

 !عزیزم مرسي_

 

 ...خندیدیم و گفتیم کلي. داد رو یاسمن و من عیدي کامران
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 مي زیبایي ما خونه به دوباره و بودن شده باز همشون.انداختم ها گل به نگاهي.خونه برگشتم

 نوازش رو ام ریه سرخ هاي گل کشیدم؛بوي عمیقي نفس و بردم جلو رو سرم.بخشیدن

 .کردم عوض رو هام لباس و خونه به برگشتم.کرد

 

 سمت به و کشیدم سرم روي رو ام صورتي شال.شدم حیاط وارد.داشتم برش و آبپاش سراغ رفتم

 باز رو خونه در.بود در دم هاي گل نوبت.دادم آب قشنگم هاي گل به.رفتم حیاط داخل هاي باغچه

 .کردم

 

 باز صداي با.میچید رو چندتاش داشت و من رز هاي گل روي بود شده خم نفر یه!دیدم؟مي چي

 برخورد باهام پارک تو که پسریه همون آهان،این...بود آشنا چقدر...کرد بلند رو سرش در شدن

 .شناختم رو رنگش خاکستري هاي چشم.کرد

 

 داري؟ چیکار من هاي گل میکني؟با غلطي چه داري:زدم داد

 

 ...من...من_

 

 دویدنم و داشتم نفس تنگي بچگي از.دویدم دنبالش و کردم پرت رو آبپاش.گذاشت فرار به پا یهو

 بست بن یه وارد که دیدم دور از.شد دور ازم فورا و بود تیز خیلي اون عوض در.نبود خوب

 رو مچش برگشتن براي قطعا.شدم قایم بست بن سر برق تیر پشت و زدم اي خبیثانه لبخند.شد

 کشید؛زنگ عمیقي نفس و کرد نگاه رو اطراف.ایستاد بست بن هاي وسط.برنگشت میگرفتم؛ولي

 .فشرد رو روش به رو خونه

 

 کوچیک ها بست بن توي هاي خونه ولي داشت پولداري اهالي نسبتا که بود اي محله توي ما کوچه

 اش مغازه که بود هایي دار مغازه از یکي مال.میشناختم رو ایستاد جلوش که اي خونه این.بودن تر

 ظاهرشون میخوان ولي نیستن پولدار خیلي.دارن عجیبي خونواده.بود بازار توي بابام کارگاه کنار

 رو ساناز دخترش.خوبه وضعمون بگن که کردن اجاره رو خونه این.بدن جلوه خوب رو

 .مغروره و اي افاده خیلي.بودیم باهم دبیرستان توي.میشناسم
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 پسره.شنیدمنمي بود دور ام فاصله چون ولي زدنمي حرف پسره با.کرد باز رو در ساناز قضا از

 از کنه؟اونم خواستگاري من گل با خواستهمي پس.گرفت ساناز جلوي رو من بیچاره گل

 کني؟حالتمي فرار خواستگاري؟بعدم واسه میدزدي گل...دزد پسره.خندیدم موذیانه و ریز!ساناز؟

 .میگیرم رو

 

 گل پارک توي از من واسه حاال...دهاتي پسره:شنیدم پیچید کوچه توي که رو ساناز فریاد صداي

 نمي هیکلت کل به موشون تار یه که دارم خواستگار تا هزار خواستگاري؟من میاي چینيمي

 همه این از قصدش فهمیدم حاال...نچسبونه من به رو خودش اینقدر بگو خواهرتم اون به.ارزه

 ...بوده چي صمیمیت

 

 ...شنیدم رو پسر قلب شکستن در،صداي شدن بسته صداي میون.بست محکم رو خونه در

 

 انقالبي صداشون با که ندازهمي مردمي اون فریاد یاد منو ها آدم قلب شکستن صداي اوقات گاهي"

 "میکنه پا به بزرگي انقالب قطعا هم شکسته هاي قلب این.دنیا جاي جاي توي کردن پا به

 من متوجه و بود پایین سرش.رسیدم بهش و رفتم جلو.بگیرم ماهي آلود گل آب از گرفتم تصمیم

 فرق خیلي ساناز با پسر اون!کرد؟مي ردش مطمئنا که کسي خواستگاري بود اومده چرا.نبود

 مشکي و سفید چهارخونه پیرهن یه فقط اون ولي بود رنگارنگ هاي لباس در غرق ساناز.داشت

 .هستن تمیز ولي کهنه حسابي بود مشخص که یخي آبي جین شلوار یه و بود پوشیده

 

 بریده ترس با و کشید عقب رو خودش.چرخوند سمتم به و سرش.گذاشتم اش شونه روي دست

 ...خواستمنمي...من خانم:گفت بریده

 

 کني؟ دزدي همیشه مثل!چي؟ خواستينمي_

 

 .میگي چي بفهم...خانم نیستم دزد من:زد داد و کرد اخم

 

 دنبالت پلیس هم پارک توي که یادمه.نیست یادت منو نکن تظاهر!هه:گفتم و ایستادم سینه به دست

 ...بود
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 مامور و نبود پلیس مرد اون که فهمیدینمي کردینمي دقت یکمي اگه:گفت و زد پوزخندي

 !گیرهمي ایراد شهرداري و قانونیه غیر کارم فروشممي بادکنک خیابون توي چون.بود شهرداري

 

 دزد که فرض به خب:گفتم.نیاوردم کم کردم؛وليمي قضاوت زود نباید.دادم سوتي عجب

 !دزدیدي؟ که منو هاي گل نباشي،ولي

 

 گل همه این شما.گل شاخه دوتا باشه مهم اینقدر کردمنمي فکر:گفت اي مسخره حالت با

 .میدم رو ها گل پول بخواید اگه االنم.شدنمي چیزي کندممي من رو داشتین،دوتاش

 

 پول اگه زد،چون رو حرف این غرورش حفظ براي بود معلوم آخه.اومد خوشم نفسش به اعتماد از

 .بکنه باغچه از گل نبود خرید،مجبورمي گل که داشت

 

 که داريبرمي دهنت از بزرگتر لقمه چرا...سوال یه ضمن در...ندارم نیازي پول اون به من:گفتم

 .دیدم رو ماجرا بخوري؟من بست بن به

 

 ...بزاري پیش پا منتظره و خوادمي تورو خودش دختره که کرد اصرار خواهرم...واال دونمنمي_

 

 ...کنهمي ناز داره شاید ولي نیس طوري خب!بخواد؟ رو کسي!ساناز؟:گفتم تعجب با

 

 .کننمي ناز اولش همشون دخترا:گفتم.کرد نگام بهت با

 

 .خدافظ...برم باید دیگه من...ببخشید بازم:گفت و انداخت باال اي شونه

 

 چیه؟ راستي،اسمت:گفتم بلند صداي با.گرفت فاصله ازم سرعت با
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 ...پرهام:گفت و ایستاد سرجاش

 

 چشم به خیلي اش سادگي اون زیر ولي داشت زیبایي خیلي چهره.شد دور اونجا از دوباره

 به که اش خاکستري هاي جور،چشم و جمع و درشت هاي لب و روشن گندمي پوست.نمیومد

 مجبور که داشت دلیلي حتما.بود ساخته رو قشنگي هارموني اش خرمایي هاي مو و ها ابرو همراه

 خواستممي و بود کرده گل وجودم سوپرمن حس.سوخت حالش به کنه؛دلم فروشي بادکنک بود

 !کنم؟ اعتماد بهش چي؟چجوري کنه سواستفاده اونم اگه...ولي...کنم کمکش

 

 بهش بشناسمش بتونم اگه.بشناسمش باید.دربیارم کارش از سر و شم نزدیک بهش گرفتم تصمیم

 .برسه ساناز به میکنم کمکش و میدم کار

 

 کوچه سر به.میکردم تعقیبش نشه متوجه که جوري.شدم نزدیک بهش و دویدم نامحسوس خیلي

 اتوبوس.بودم شده قایم بود کوچه نبش که اي خونه دیوار پشت.ایستاد اتوبوس ایستگاه توي و رسید

 پوشیده که صورتي سویشرت جیب تو دست!ندارم؟ اتوبوس کارت که من واي.شد سوار و اومد

 بود شلوغ خیلي.شدم سوار و دادم اتوبوس راننده به اسکناسي.بود توش خرد پول یکمي.کردم بودم

 پیاده نفر چند و ایستاد بعد ایستگاه توي اتوبوس.ببینه منو نمیتونست پرهام شلوغي اون توي و

 بار اولین.بودم گرفته میله به رو دستم.نبینه منو که شدم پنهون چاق زن یه پشت.شد تر خلوت.شدن

 منو دیگه!هوف.نشست پرهام و شد خالي مردونه هاي صندلي از یکي.میشدم اتوبوس سوار بود

 .دیدنمي

 

 واي.انداختم خودم به نگاهي!میکنن؟ نگام اینجوري چرا!وا.شدم زن چندتا نگاه سنگیني متوجه

 به حواسم اصال!خیابون؟ تو بودم اومده وضع این با.شدممي آب داشتم خجالت از!سرم بر خاک

 ...نبود هام لباس

 

 ها بچه مثل.نود سفید چسبون شلوار و داشت خرگوش جلوش که بودم پوشیده صورتي سویشرت

 .چیزیه اي افتاده عقب دختره میگن دارن البد.بودم پوشیده لباس

 

 شد پیاده اگه که میزدم دید رو پرهام نامحسوس.نشستم جاش من و شد پیاده نفر یه بعد ایستگاه تو

 .بشم متوجه
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 دنبالم گوشي حتي نه و پولي حسابي،نه و درست لباس نه!دنبالش؟ افتادم یهو ها دیوونه مثل چرا

 .بود

 

 کوچه یه داخل رفت.دنبالش افتادم ها کارآگاه مثل دوباره.شدم پیاده منم و شد پیاده پرهام باالخره

 یه.باشه داشته وجود شهرم توي هایي کوچه همچین کردمنمي رو فکرش!عجیبه اینجا چقد.باریک

 یه کوچه وسط.زده زنگ فلزي هاي در و آجري هاي دیوار با هایي خونه.بود قدیمي باریک کوچه

 رو ها صحنه این.بودن صدا و سر و بازي مشغول کوچه توي ها بچه.داشت وجود قدیمي آربراه

 که داشت قوس و پیچ اینقدر.بود طوالني ولي باریک کوچه.بودم دیده قدیمي هاي فیلم توي فقط

 تیر پشت و رفتم عقب.ایستاد خونه یه جلوي.بود زیاد پرهام با ام فاصله.میشدم خسته داشتم دیگه

 رو در و داخل رفت.کرد باز رو در و درآورد جیبش توي از کلیدي.شدم پنهون چوبي برق

 تعجب با اتوبوس توي هاي زن مثل هم کوچه توي هاي بچه.کنم حفظ رو پالک که جلو رفتم.بست

 .گرفتم یاد رو اشون خونه.بود?  پالک.کردنمي نگام

 

 کاري...خانم:اومدم خودم به اي بچه پسر صداي با خونه پالک به بودم زده زل که همونجور

 دارید؟

 

 پرهامه؟ خونه اینجا:گفتم.بود ساله??  یا??  پسر یه.سمتش برگشتم

 

 شما؟...کنهمي زندگي اینجا پرهام داش بله:گفت و انداخت باال ابرویي

 

 .خواهرشم دوست من هیچي_

 

 خانمي؟ رها هاي دوست از!آهان_

 

 بگیرم؟ تماس امون خونه با تونممي چجوري بگي میشه.اوهوم_
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 تماس خونه تلفن با که میذاره بي بي.بیاید من دنبال:گفت و کرد اشاره رویي به رو خونه به

 ...بگیري

 

 .داریم مهمون...بي بي:گفت و زد در.افتادم راه دنبالش و زدم لبخندي

 

 .گرفت خندم.کردمي رفتار ساله??  هاي مرد مثل

 ننه؟ کیه:پیچید حیاط توي زن پیر صداي

 

 ریخته قرمز ماهي چندتا حوض توي.بود رنگ آبي حوض یه وسطش که داشت کوچیک حیاط یه

 داشت وجود حیاط گوشه هم انگور درخت چندتا. بودن گذاشته شمعدوني هاي گلدون رو دورش و

 .بود شده سبز هاش برگ بین هاي غوره تازه که

 

 چادر و بود سرش سفیدي روسري.بود خمیده یکمي قدش.اومد پایین خونه هاي پله از زن پیر

 و بهم زد زل.زد چشمش به رو اش استکاني ته عینک و اومد جلو.بود انداخته سرش روي رنگي

 .کرد برانداز رو پام تا سر تعجب با

 

 بگیرم؟ تماس مادرم با اتون خونه تلفن با من میشه...سالم:گفتم استرس با.رفت شرفم و آبرو

 

 ...تو بیا...دخترم سالم:گفت و انداخت باال اي شونه

 

 خونه هال ظاهر که کوچیک اتاق یه.داخل رفتم دنبالش.نشست دلم به و داشت اصفهاني غلیظ لهجه

 دیده اونجا چوبي در تا دو.بود زیاد خیلي اتاق نور و داشت چوبي هاي میومد،پنجره حساب به

 آشپزخونه هم چپ سمت.هستن خواب اتاق دوتا بود مشخص در باالي هاي شیشه از که میشد

 ...بزن زنگ اون با:گفت و کرد اشاره طاقچه روي تلفن به.بود قدیمي

 

 .ممنون_
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 .نداشت کمي ارتفاع زمین تا طاقچه.زدن حرف ایستاده بود سخت چقدر.رفتم تلفن سمت به

 

 بزني؟ زنگ و وایسي میخواي زمین؛نکنه رو بزار بردار رو تلفن_

 

 سفید روکش با قرمز استوانه پشتي چندتا دیوار کنار! خدا؟ خنگم من چقدر.زدم نمایي دندون لبخند

 شماره و نشستم.ساده و بود تمیز خونه.بودن کرده پهن سفید هاي محلفه رو زیرش و بودن گذاشته

 قطع و شدم منصرف.چرخیدمي گیرش شماره که بود ها قدیمي تلفن این از.گرفتم رو مامان

 :گرفتم رو یاسمن شماره.من دنبال بیاد تونستنمي.بابا بود،پیش بیمارستان االن مامان.کردم

 

 .یاسي الو،سالم_

 

 کتي؟ سالم،تویي_

 

 من؟ دنبال میاي میگم آره_

 

 مگه؟ کجایي_

 

 .بیا میگم که آدرسي این به.میگم برات بعدا_

 

 سیني یه.شد اتاق وارد.بود آشپزخونه توي لحظه اون تا پیرزن.کردم قطع و گفتم براش رو آدرس

 دوستشون خیلي.بود قدیمي هاي اي خمره استکان این از.بود چاي فنجون دوتا توش که بود دستش

 ها لباس این با ببینم بگو...دختر خب:گفت و نشست کنارم.برداشتم رو چایي و کردم تشکر.داشتم

 میکني؟ چیکار اینجا

 

 خونه از فوري شدم مجبور من.شدم مزاحم ببخشید:گفتم و انداختم پایین رو سرم.کشیدم خجالت

 ...شد یهویي ببخشید.نبود هام لباس به حواسم.بزنم بیرون
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 زدي؟ زنگ خب.نداره اشکال:گفت و خندید پیرزن

 

 .دنبالم میاد بله،دوستم_

 

 .نشه سرد بخور رو چایي!خوبه:گفت و زد تکیه پشتي به

 

 .ممنون_

 

 .خوردم رو چایي و برداشتم رو استکان

 

 دخترم؟ چیه اسمت_

 

 .هستم کتایون_

 

 هم پسري اون.کننمي صدام خاتون بي بي و رباب بي بي.هست رباب منم اسم:گفت و زد لبخندي

 و کردن تصادف زنش با پیش سال چند که ندارم بیشتر پسر یه.ام پسري نوه تنها مجیده آوردت که

 .من پیش موند بچه این و رفتن دنیا از

 

 یه فقط که مادري یه براي دیدن داغ بود سخت چقدر.سوخت حالش به دلم.شد غمگین اش چهره

 .داشت دنیا دار از بچه

 

 .بیامزدشون خدا.متاسفم:گفتم

 

 .زندگي این توي من دارایي تموم شد پسر این.دخترم بیامرزه هم رو خودت رفتگان خدا_
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 .کردم ناراحتت ببخشید:گفت و کشید آهي

 

 .نزنید رو حرف این.میکنم خواهش_

 

 .بگه پرهام به بود ممکن چون نزنم حرفي دادم ترجیح!نه؟ یا بپرسم پرهام درمورد بودم مردد

 

 به رو سرماش کم کم داشت که هوایي از یا بود بودن موذب و خجالت از نمیدونم بود شده گرمم

 !میداد؟ بهاري هواي

 

 .زدم باد رو خودم دست با

 

 ...مادر بیار در رو کتت گرمته اگه_

 

 گذاشتم و زدم تا رو سویشرت.بودم پوشیده بلند آستین بلند پیرهن یه زیرش.درآوردم رو سویشرت

 ...اومد در صدا به در زنگ صداي که زدم حرف پیرزن با یکمي.گوشه یه

 ...بفرمائید بله...کیه؟:برداشت رو آیفون پیرزن

 

 .دنبالت اومده دوستت:گفت بهم رو

 

 .ممنون بازم.شدم خوشحال آشناییتون از.کردین که لطفي از ممنون بي بي:گفتم و شدم بلند جام از

 

 .دخترم کنممي خواهش_
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 سالم بي بي و من به.کردمي نگاهمون و بود نشسته ماشین توي یاسمن.اومد همراهم حیاط در دم تا

 .کرد

 

 ...بي بي خدافظ:گفتم بي بي به رو

 

 .بپوش درست لباس یه سري این بزن؛فقط سر بهم بیا اینجا بازم_

 

 .افتاد راه و شدم یاسمن ماشین سوار.گرفتم فاصله ازش و خندیدم

 

 ...ها میزني مشکوک کردي؟تومي چیکار اینجا وضع این با دختر_

 

 کني؟ چیکار خوايمي حاال خب:گفت.میداد گوش ذوق با.گفتم براش رو ماجرا و خندیدم

 

 کارگاه توي میارمش.میدم کار درخواست بهش بود اگه.نه یا هست اعتمادي قابل آدم ببینم باید_

 .خودم پیش

 

 اومده؟ خوشت ازش:گفت مردد.کرد ریز رو هاش چشم و کرد نگام

 

 .کنم کمک بهش خواست دلم فقط...بابا برو!من؟ کي_

 

 .کردم باور منم و گفتي تو_

 

 .کن فکر میخواي هرجوري:گفتم و زدم تکیه ماشین صندلي به

 

 .شوهرش پیش بره باید گفت و کرد مخالفت داخل بیاد که کردم تعارف هرچي.رسیدیم خونه به
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 ...گرفتم رو مامان شماره تلفنم با و گرفتم دوش یه.خونه داخل برگشتم منم و رفت یاسمن

 

 .گلم مامان الو،سالم_

 

 خوبي؟.دخترم سالم_

 

 چطوره؟ بابا.مامان ممنون_

 

 .دنبالمون بیاي باید.کننمي مرخصش فردا گفت دکتر.خداروشکر خوبه_

 

 مامان؟ نداري کاري.چشم روي به_

 

 .برس خودت به و کن درست خوب غذاي یه میمونم،تو اینجا من امشب.دخترم نه_

 

 .ماماني چشم_

 

 .عزیزم خدافظ_

 

 .خدافظ_

 

 ام آشپزي که بپزم جدید غذاي یه باید آها!کنم؟ درست چي.کشیدم دراز کاناپه روي و کردم قطع

 شروع آشپزي کتاب کمک به.داشتم دوست خیلي و بودم نکرده درست الزانیا حاال تا.بشه خوب

 .کردم
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 یه.روش ریختم رو مواد و چیدم ظرف کف رو الزانیا هاي ورق.دادم تفت و کردم ترکیب رو مواد

 با رو روش و چیدم الزانیا ورق دوباره.ریختم روش رو مواد بقیه و چیدم الزانیا ورق دیگه الیه

 .موندم منتظر و فر داخل گذاشتمش.پوشوندم پیتزا پنیر

 

 توي رو الزانیا از تیکه یه و چیدم خودم براي الکچري و خوشگل میز یه.شد آماده الزانیا باالخره

 تیکه یه.بیرون بود ریخته یکمي موادش فقط نبود بد.انداختم پاش تا سر از نگاهي.گذاشتم بشقاب

 .بود خشک ولي بود شده خوشمزه اوم.دهنم توي گذاشتم.یکم بود شده سفت.بریدم زور به رو اش

 

 ...رختخواب توي رفتم و خودم رو شام

 

*** 

 

 رو ام صبحونه.بابا و مامان دنبال برم باید.بود صبح?  ساعت.گرفتم دوش و شدم بیدار خواب از

 .بیمارستان سمت افتادم راه و شدم قشنگم ماشین سوار و خوردم

 

 فعالیت هفته یک تا.دارن مراقبت به نیاز ولي بهتره االن حالشون خانم،پدرتون ببنید خب:گفت دکتر

 کال.شه وارد بهشون استرس یا باال عصبي فشار نباید وقت هیچ عمرشون آخر تا.باشن نداشته شدید

 متوجهید؟.خطرناکه براشون منفي چه و مثبت زیاد،چه هیجانات

 

 .هست دکتر،حواسم بله_

 

 .بیمارستان صندوق برید و کنید امضا رو برگه این خوبه_

 

 مامان کمک به رو بابا و کردم حساب رو مخارج.صندوق رفتم و کردم امضا رو ترخیص برگه

 که خوشحالم:گفت و شد خوشحال خیلي رز هاي گل دیدن با بابا.خونه برگشتیم.کردیم ماشین سوار

 ...داشت نیاز ها این به خونه.کاشتي رو ها گل این
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 رفتم و کردم عوض رو لباسم.بپزم من رو نهار گرفتم تصمیم.خونه داخل رفتیم و زدم لبخندي

 استراحت کاناپه روي تلوزیون جلوي بابا.سالن توي اومدم و بستم آشپزي بند پیش.آشپزخونه سمت

 دارید؟ میل چي خب...بنده با نهار امروز:گفتم بلند صداي با.بود مطالعه مشغول مامان و کردمي

 

 !برسه دادمون به خدا:گفت و داد پایین رو اش مطالعه عینک مامان.کردن نگام دوشون هر

 

 ...سبزي قرمه فقط که من:گفت و خندید بابا

 

 .بده براتون زیاد چربي بابا ا  _

 

 ...نیستا خودت به حواست...محسن میگه راست:مامان

 

 .دارن میل مادرتون هرچي!تسلیم من باشه:گفت و برد باال رو هاش دست بابا

 

 موافقید؟.باشه مورد بهترین پلو ماهي نظرم به:گفت و خندید مامان

 

 !بله:بابا و من

 

 جون براش که بود غذایي.بودم پلو ماهي عاشق.آوردم بیرون رو ها ماهي و یخچال سراغ رفتم

 صداي.داغ روغن توي انداختم و گذاشتم مواد کردم؛توي تیکه تیکه و شستم رو ها ماهي.دادممي

 .دادمي لذت حس بهم شدنش سرخ ویلیز و جیلیز

 

 پشت و اومدن.زدم صدا رو بابا و مامان.چیدم تمام سلیقه با رو نهار میز و شد آماده غذا باالخره

 .کرده چه بابا کدبانوي!به به:گفت و کرد نگاه میز به میزد برق که هایي چشم با بابا.نشستن میز

 

 .?نشستم و زدم لبخندي
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 بهمون رو مهمي حرف که شیم جمع هال توي که خواست ازمون بابا شام خوردن از بعد

 .نشستم بابا و مامان کنار رفتم و شستم رو ها ظرف.بزنه

 

 دکتر که جایي اون از...که بگم خواستممي!خب:گفت و گذاشت میز روي رو دستش توي کتاب بابا

 دخترم به رسما رو کارگاه بعد به این از خوامکرده،مي ممنوع برام رو عصبي فشار و هیجان

 !کنم واگذار

 

 ممنونم:گفتم.بشم اونجا رئیس روزي یه که بودم این عاشق من.بودم خوشحال خیلي.زدم لبخندي

 .کنم سفیدتون رو که کنممي رو تالشم.بابایي

 

 .کنيمي رو کار این که مطمئنم_

 

**** 

 

 :دادم جواب یاسي شماره دیدن با.خورد زنگ تلفنم

 

 !خبرا؟ چه یاسي سالم الو_

 

 رو گفت،کتت و بهم زد زنگ بودي اش خونه دیروز که پیرزنه اون بگم میخواستم.کتي سالم_

 ...گذاشتي جا اونجا

 

 یه و لباسم کمد سمت رفتم.بزنم حرف پرهام درباره بي بي با و برم اینکه واسه شد اي بهونه این

 ها پله از و نکردم آرایش.پوشیدم و برداشتم سرمه شال و اي سرمه شلوار و رنگ مشکي مانتوي

 به.بیرون رفتم صدابي و آروم.بزنم کسي به حرفي فعال پرهام درمورد خواستنمي دلم.رفتم پایین

 .نده سوتي که کردم هماهنگ هم یاسمن با.یاسمن پیش رممي که دادم پیام مامان
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 رو پرهام ذهنم توي.نشستم ایستگاه توي و خریدم اتوبوس کارت یه.کوچه سر دکه سراغ رفتم

 زدنش تیپ اون با بینم،چونمي من فقط رو جذابیتش کردممي حس ولي بود جذابي پسر.کردم تجسم

 .نشست لبم روي لبخندي ناخودآگاه.داشت فرمي روي و ورزیده هیکل.کنهنمي نگاهش دختري هیچ

 

 چیزي:گفتم.بهم بود زده زل.بود تمیز و تر و خوشتیپ.کردم نگاه بود نشسته کنارم که تپلي زن به

 !شده؟

 

 شدي،آره؟ عاشق:گفت و کرد جا به جا رو اش مستطیلي عینک و زد لبخندي

 

 !عاشق؟!نه:گفتم تعجب با

 

 .درون سر از دهدمي خبر رخساره رنگ:گفت و داد تکون نه نشونه به رو سرش

 

 الکي چرا نیستین مطمئن وقتي خب...زنهمي حرفایي چه.رسید اتوبوس که بدم رو جوابش خواستم

 !کنین؟مي قضاوت

 

 و شدم پیاده.برسه مقصد به اتوبوس که موندم منتظر.ها صندلي از یکي روي نشستم و شدم سوار

 اینجوري آخه باشم داشته نفوذي یه باید.نشم شناخته که زدم رو ام دودي عینک.کوچه داخل رفتم

 !چي؟ که جا این میام ها کاربي مثل

 

 گلي دسته گوچه سر از.کنم صحبت باهاش قصدم درباره گرفتم تصمیم.افتاد بي بي خونه به چشمم

 .برگشتم و خریدم

 

 کیه؟:پیچید حیاط توي مجید صداي.فشردم رو زنگ

 

 ...کتایون منم_



 
 
 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

32  www.98iia.com                                                                                                                        page                                                                                                                                                                               

   

 کاربر نودهشتیا_حمزهعارفه 

 

 برم که کرد تعارف و کرد سالم.شد باز اش رفته هم در هاي ابرو دیدنم با و کرد باز رو در

 .رفتم سمتش به بي بي دیدن با و شدم وارد.داخل

 

 !کشیدي؟ زحمت چرا.دخترم بینمتمي دوباره که خوشحالم چقدر_

 

 .ببرم رو کتم و کنم تشکر ازتون دیروز  بابت اومدم.نداره رو شما قابل_

 

 .اومدي خوش_

 

 ...کنم شروع چجوري دونستمنمي.کردیم بش و خوش کلي و نشستم

 

 .بگم براتون راجبش خواممي و دارم تصمیمي یه من...بي بي:گفتم

 

 !باشه خیر_

 

 .تونه رویي به رو همسایه پرهام آقا درباره_

 

 !پرهام؟_

 

 .اوهوم_

 

 .آوردمي در شاخ تعجب از داشت.گفتم براش رو دیروزم اومدن یهویي اون دلیل

 

 .کنم استخدامش خواممي!نه؟ یا کنم اعتماد بهش تونممي ببینم و بشناسمش خواممي.بي بي خالصه_
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 !گرفتي؟ رو تصمیم این که داره خاصي دلیل آخه_

 

 ...میشه اذیت درآوردن پول خاطر به داره خیلي کردم حس_

 

 با هایي آدم شهر این توي که بدون رو این ولي کنممي کمکت پاکه نیتت چون:گفت و زد لبخندي

 .کنه کار تونهمي و جوونه اون بازم.هستن هم پرهام از بدتر اوضاع

 

 ...که سخته خیلي آخه!باشن؟ نداشته هیچي که کسایي بودن یعني

 

 اگه.خیریه به دست و مودب پسر دونممي و شناسمشمي همسایه یه درحد من:گفت و کشید آهي

 بهت بفهمم بیشتري چیز تونستم اگه دونم؛امانمي این از بیشتر....کنهنمي دریغ کمکش از بتونه

 .میگم

 

 .جون بي بي ممنون_

 

 .خاطراتش از و کرد تعریف خودش از یکمي و خوردیم چایي باهم

 

 از فقط و نکردي بازش وقتي که قدیمیه صندوق یه مثل همیشه ها مادربزرگ خاطرات"

 اینکه از دریغ!چیه داخلش جواهرات اون بدوني که کنن،مشتاقيمي تعریف برات محتویاتش

 ."لذتبخشه واقعا که کننمي تعریفش جذاب اینقدر ولي باشه کهنه پارچه تیکه چند ممکنه

 خیره سقف به...بیارم در زندگیش از سر زودتر باید.شدم ولو خوابم تخت روي و خونه برگشتم

 .کشیدم نقشه و شدم

 

*** 
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 پیدا داخلش و دودي ماشینم هاي شیشه خداروشکر.موندم منتظر و کردم توقف کوچه سر

 :کردم پخش رو آهنگي و بردم دست.نشد پرهام از خبري شدم خیره کوچه انتهاي به هرچي.نیست

 

 جا این تو مث تنها من مث

 بودیم خاص دوتایي اما،ما زیاده

 پیچیده دوتا ما اسم حاال میشنوم

 بودیم احساس از پر ما هرجا

 برگردونم تورو چطوري بگو دورم تو از وقتي دیوونم یه مث نمیدونم تورو پشیمونم که من

 برگردونم تورو چطوري بگو دورم تو از وقتي دیوونم یه مثل دونمنمي تورو پشیمونم که من

 کمه تو بي چیزي یه داغون حال و خواب بي من چشم بارون من شب

 همه پرسنمي تورو من، از بازم و تلخن هام لحظه رفتن هام خنده

 برگردونم تورو چطوري بگو دورم تو از وقتي دیوونم یه مثل دونمنمي تورو پشیمونم که من

 برگردونم تورو چطوري بگو دورم تو از وقتي دیوونم یه مث دونمنمي تورو پشیمونم که من

 

 و بود پیاده.بود دستش مشکي پالستیک یه همراه به چوب یه.اومد بیرون کوچه از.دیدمش باالخره

 شدم پیاده.رسید پارک یه به باالخره و رفت راه خیلي.رفتممي ازش،دنبالش دور فاصله با.افتاد راه

 بادکنک چندتا دستش توي پاکت توي از و ایستاد پارک وسط.رفتم دنبالش.زدم رو دودیم عینک و

 .کرد وصل چوب به و کرد بادشون.آورد در

 

 پس...خریدن بادکنک و پیشش اومدن هاشون پدر و مادر همراه به کم کم پارک توي هاي بچه

 .فروشه گفت؛بادکنکمي درست

 

 میره و فروشهمي بادکنک میاد روز هر یعني!عجیبه.خونه برگشت بعد و بود اونجا ظهر تا

 ...اي کننده کسل زندگي چه!همین؟!خونه؟
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 ون?بد.گفتممي باید ولي بودم مردد.بزنم حرف پدرم با پرهام درباره گرفتم تصمیم و خونه برگشتم

 .نمیومد خوشم کاري پنهون از دیگه.کردممي کاري نباید بابا اجازه

 

 .زدم رو اتاقش در

 

 .بفرمایید_

 

 .نباشي خسته...بابایي سالم:گفتم.داخل رفتم و کردم باز رو در

 

 .بشین.نباشي درمونده.دخترم سالم_

 

 اتاق.نوشتمي چیزایي یه یا خوندمي کتاب یا خونه،دائم بود اومده و کار رفتنمي که وقتي از

 فقط.داشت سفید و اي قهوه دکور.مطالعه اتاق اسم به بود ساخته خودش براي خونه توي کوچیکي

 و نشستم.بود گذاشته صندلي تا دو هم میز روي به رو.تحریر میز یه و بود توش چوبي کتابخونه یه

 بابا؟ خواستيمي چیزي:بود،گفت خوندن در غرق که جور همون.کردم نگاش

 

 .کنم صحبت باهاتون نفر یه درباره خواممي...راستش:گفتم بریده بریده

 

 .شنوممي:گفت و کرد نگام.گذاشت میز روي رو اش مطالعه عینک و بست رو کتاب

 

 خواممي.کنهمي کار پول،سخت خاطر به و نیازمنده واقعا که دیدم رو جووني پسر یه من راستش_

 ...کارگاه توي کنم استخدامش شما اجازه هست،با اعتمادي قابل پسر اگه که کنم تحقیق درموردش

 

 شدي؟ آشنا باهاش چجوري:گفت و کرد ریز رو هاش چشم

 خودت تو!واال دونممي چه:گفت و انداخت باال اي شونه بابا.گفتم رو ماجرا و دریا به زدم رو دل

 ...اعتمادنکن بابا؟ساده خب.باشه حواست...فقط.راضیم من بگیري تصمیمي هر...بالغ و عاقلي
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 .دارید قبولم که ممنونم.بابایي چشم_

 

 رفته سر ام حوصله.اتاقم به برگشتم.بابا از اینم خب.رفتم بیرون اتاق از و شدم بلند.زد لبخندي

 رشته ارشد دانشجوي من.بود نمونده دانشگاه هاي کالس شدن شروع و عید اتمام تا چیزي.بود

 .شممي راحت درس از و گیرممي رو مدرکم بخونم دیگه سال دو فقط.هستم صنعتي مدیریت

 

 بازش.بود پوریا يشماره...شماره آخرین.ها پیام سمت رفت دستم ناخودآگاه.برداشتم رو گوشیم

 خودت.باشم داشته دوست تونستممي ولي نداشتم دوست من:خوندم رو پیغامش آخرین.کردم

 .نخواستي

 

 سرازیر هام اشک...ولي عاشقمه کردممي فکر!باشه؟ پست تونستمي چقدر آدم یه.گرفت بغضم

 ها،عکس پیام همه.زدم رو حذف و داشتم نگه اسمش روي رو دستم.گرفتم رو تصمیمم.شدن

 .زندگیم از کردم حذف رو بود فرستاده برام که هرچي و هاش هاش،نامه

 

 ...کردم افتخار خودم به و زدم لبخندي.بشه دفن من گذشته توي باید پوریا.شد تموم دیگه

 

*** 

 

 عید دوم هفته االن.پرهام کردن تعقیب بود شده کارم فقط من و شدمي طي یکي یکي ها روز

 !خوبه خیلي.است جمعه و پنجشنبه چون تعطیله هم عید بعد پونزدهم و چهاردهم.بود

 

 بي...بي بي:زد داد و اتاق سمت دوید.کرد سالم دیدنم با و کرد باز رو در مجید.زدم رو در زنگ

 .اومده کتي بي،خاله

 

 بود گذشته که روزي چند از و کنارش نشستم.کردم احوالپرسي و سالم بي بي با و داخل رفتم

 .زدیم حرف
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 ندارید؟ برام جدیدي بي،اصالعات بي خب_

 

 که گفت.مادرشه دایي زن.زدم حرف ها همسایه از یکي با.اتفاقا دارم چرا:گفت و کرد نگام بي بي

 و شده پرت ساختمون از و بوده بنا پدرش گفتمي.داده دست از بد خیلي رو پدرش و مادر

 خواهر خرج و کرده کار بچگي از پرهام.شدن در به در اش بیچاره خونواده نبوده بیمه چون.مرده

 .داده رو مادرش و

 

 گفت؟ رو اینا که گفتین دایي زن به چي.آخي:گفتم.سوخت حالش به دلم

 

 .بدم زنش خواممي گفتم:گفت و خندید

 

 شد؟چي مادرش پس:گفتم.کردم نگاش منتظر و خندیدم

 

 پولدار يخونه کاري نظافت رفتهمي گفتمي...ولي نگفت درست:گفت.شد درهم اش چهره

 و نگفت چیزي دیگه.میشه پیدا اش جنازه بعد و کار براي جا یه میره همیشه مثل روز یه بعدش.ها

 .نپرسیدم منم

 

 !بود کشیده سختي چقدر!پرهام بود؟بیچاره اومده مادرش سر بالیي چه یعني

 

 .دیگه کار یه میمونه فقط...کنم اعتماد بهش تونممي پیداس که اینجوري.بي بي ممنونم:گفتم

 

 چي؟_

 

 !نداره؟ چیزي اي پرونده ببینم بپرسم.کنهمي کار آگاهي توي.پدرم دوست پیش برم باید_
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 .آزاره بي واقعا پسر این چون دونممي بعید ولي.بکن رو کار همین:گفت و زد لبخندي

 

 اونجا بابا دوست فرخي آقاي که پاسگاهي سمت رفتم.شدم دور اونجا از و کردم خدافظي بي بي با

 .کردمي کار

 

 .زدم در و اتاقش سمت رفتم.داخل رفتم و کردم سر چادر

 

 .بفرمایید_

 

 .بفرمایید،امرتون:گفت کنه نگام که این بدون و بود پرونده یه توي سرش.داخل رفتم

 

 ...کنم شکایت شما دست از اومدم من ببخشید...اهم:گفتم و کردم صاف رو صدام

 

 .زد لبخندي.کرد بلند رو سرش و شناخت رو صدام

 

 عمو؟ چطوري!رستگار کتایون خانم!به به_

 

 .بهرام عمو خوبم_

 

 کردي؟ فقرا از یادي عجب چه.دخترم بشین_

 

 .دارم نیاز کمکتون به عمو.سرید تاج شما:گفتم و خندیدم

 

 .خدمتم در_
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 نه؟ یا داره تخلفي ثبت یا پرونده آگاهي توي خواه نیک پرهام اسم به شخصي ببینید میشه:گفتم

 

 کي خان پرهام این:گفت دقیقه چند بعد.گشت یکمي و روش به رو مانیتور توي برد رو سرش

 ...نداره هم مجاز غیر سرعت حاال؟حتي هست

 

 .است غریبه.کارگاه توي کنیم استخدامش خوایممي:گفتم و خندیدم

 

 .نمیاد گیرتون این از بهتر_

 

 .عمو شمنمي مزاحمتون دیگه من.ممنون:گفتم و زدم لبخندي

 

 .بیارن بگم چایي یه بشین_

 

 .دارم کار خیلي.ممنون نه_

 

 .برسون سالم پدرت به:گفت و شد بلند.شدم بلند جام از

 

 .خداحافظ.رسونممي رو بزرگیتون.چشم:گفتم رفتممي در سمت به که طور همون

 

 .خداحافظ_

 

 ولي...کنممي استخدامش.گرفتم رو تصمیمم.رفتم کارگاه سمت به و اومدم بیرون اونجا از

 چجوري؟

 رد اشون کوچه سر از مسیر توي.کنم دعوتش کار به مستقیم غیر که گشتممي راهي یه دنبال باید

 هاي نزدیک.کنم استخدامش خواممي که بگم بهش و بزنم بي بي به سر یه گرفتم تصمیم.شدممي

 .دیدنش بیاد یکي که بود در به چشمش همیشه و بود تنها بي بي ولي بود ظهر



 
 
 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

40  www.98iia.com                                                                                                                        page                                                                                                                                                                               

   

 کاربر نودهشتیا_حمزهعارفه 

 

 سر شد باعث صدایي که بزنم زنگ خواستم.ایستادم بي بي خونه روي به رو و شدم کوچه وارد

 .خوشگله دختر...سالم:بزنه خشکم جام

 

 هاي کت.رنگ مشکي گشاد هاي شلوار با بودن نفر سه.کردم نگاش و دادم قورت رو دهنم آب

 ها،اینا الت اون از نه البته.هستن الت بود مشخص اشون قیافه و تیپ از کال و داشتن رنگي سبز

 .بودن اوباش

 

 خواید؟مي چي:گفتم

 

 !خوبه مالیت وضع خیلي خودته؟حتما مال خوشگله ماشین اون:گفت کرد سالم که هموني

 

 .زنممي داد وگرنه کارتون رد برید:گفتم.نبود کوچه توي کس هیچ!لعنتي.خندید

 

 رو چاقوش ضامن و گذاشت شکمم روي رو مشتش.چسبید رو یقهام و اومد جلو حرکت یه توي

 !دنیا اون میري بیاد در جیکت:گفت آروم.کردم احساس رو چاقو تیزي.فشرد

 

 .کنید ولم فقط...میدم بهتون بخواید پول هرچي:گفتم بغض با.لرزیدممي بید مثل.بودم ترسیده

 

 خواي؟مي چي تو.میرم و گیرممي من رو اصغر،پول:گفت و کرد اشون دیگه یکي به رو

 

 .خواممي رو خودش من:گفت اصغره اسمش فهمیدم که اوني

 

 عقب هرچي.رفتم عقب من و اومد تر جلو.شدمي بیشتر ترسم لحظه هر.خنده زیر زدن تایي سه

 دنبالم کم فاصله با.کردم فرار و کردم قرض دیگه یکي داشتم پا دوتا.میومد جلوتر رفتممي
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 کي ظهر سر آخه.بده نجاتم که ببینم آدم یه شدم،بلکهمي ها کوچه پس کوچه وارد فکر بدون.میومدن

 !گرما این توي کوچه؟اونم توي میاد

 

 تاییشون سه.کردم نگاه سرم پشت به و برگشتم ترس با.خوردم بست بن به!شانس بخشکي اي

 .کنید ولم توروخدا.میدم بخواید پول هرچي:کردم التماسشون ترس با.زدیممي نفس نفس.بهم رسیدن

 

 جیغ توانم تموم با و شدم کار به دست ولي ترسیدممي زدن جیغ عواقب از.خندیدن بازم

 .سلیطه ببند رو دهنت:زد داد اشون یکي.دویدن سمتم به سریع.کشیدم

 

 .بینيمي بد وگرنه بیا دنبالمون حرف بدون:گفت و گرفت رو بازوهام

 

 رها رو بازوهام.صورتش توي زدم مشت با.نذاشتم و کردم تقال ولي ببره خودش با منو خواست

 و جمع رو خودم.سرم باالي اومدن.افتادم زمین روي و شدم کشیده پشت از ولي کردم فرار.کرد

 و شد خم اشون یکي.افتادم گریه به.بود شده زخم ها آسفالت با برخورد از هام دست.کردم جور

 کني؟مي غلطي چه داري جعفر،باز:زد خشکشون نفر یه صداي با که لباسم یقه به زد چنگ

 

 خدا واي.دیدم رو اش چهره بزرگشون پاهاي بین از.برگشت صدا سمت به و کرد ول رو ام یقه

 و کردن کل کل باهم.سمتش به رفتن نفر سه اون.کشیدم عقب رو خودم.دیدمي منو نباید!بود پرهام

 !کنم؟ چیکار باید.شدم بلند جام از.بود حریفشون ولي بود نفر یه پرهام اینکه با.افتادن هم جون به

 

 ...دختر کن فرار:زد داد پرهام

 

 رو صورتم نتونه که شدم رد سرش پشت از و کردم فرار جوري.بود ندیده هنوز منو چهره

 من خاطر به اون! چي؟ بهش بزنن چاقو اگه.ایستادم کوچه وسط یهو.میدویدم توقف بدون.ببینه

 دویدم.بودن نشسته درش دم نفر سه و بود باز درش که افتاد نونوایي به چشمم.شد درگیر باهاشون

 !کنید کمک توروخدا:کردم التماس بلند صداي با و سمتشون به

 

 دخترم؟ چیشده:گفت داشت درشتي هیکل که یکیشون.کردن نگام تعجب با
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 .کنید کمکش توروخدا.میزنن کتکش نفري سه دارن...اونجان:گفتم و کردم اشاره بست بن به

 

 ...کشیدم اي آسوده نفس.رفتن بست بن سمت به و شدن بلند جاشون از

 پیدا رو راهم که کرد کمک GPS تکنولوژي خداروشکر ولي بودم گمشده!کجام؟ من واي

 به.کارگاه بي،نه بي خونه برم تونستممي نه وضع و سر این با.افتادم راه و شدم ماشین سوار.کنم

 .کردم عوض رو هام لباس و رفتم خونه سمت

 

 پایینش آبي و نارجي سنتي هاي طرح و بود مشکي.پوشیدم بود پام مچ تا که بلند مانتوي یه

 نگاه صورتم به آینه توي.رفتم دستشویي سمت به و کردم سر رو مشکیم روسري.داشت

 نگاه هام دست به و زدم صورتم به آبي.بود شده خاکي یکمي فقط و نشده زخمي خداروشکر.کردم

 رو آستینم.بود افتاده روش بدي زخم دستم مچ و بود شده زخم از پر دستم کف.بود وحشتناک.کردم

 دستشویي از.زدم پماد و شستم رو هام دست!نده خداخیرتون.بود شده زخم هم آرنجم!اوخ.زدم باال

 تو میاي دزدکي دختر،چرا:شم متوقف شد باعث مامان صداي.اومدم پایین ها پله از و اومدم بیرون

 .بکن هم چیزي سالمي خونه؟یه

 

 .کارگاه برم خواستمداشتم؛مي عجله.مامان سالم:گفتم دستپاچه

 

 .سالمت به برو باشه_

 

 عمیقي نفس.میزم پشت نشستم و شدم کارم اتاق وارد.رفتم کارگاه سمت به فورا و کردم خدافظي

 !میتونن که معلومه بدن؟خب نجات رو پرهام تونستن یعني.کشیدم

 

 .خورد در به اي تقه که بودم افکارم در غرق

 

 .بفرمایید_
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 .سالم:گفتم و گرفتم جدي حالت.شد ظاهر در پشت از بابک چهره

 

 .بزنم حرف باهات اومدم...سالم_

 

 !بگه؟ خوادمي چي یعني.بشینه که کردم اشاره

 

 و مشکي موهاي.داشت خوبي چهره.نبود انرژي پر همیشه مثل.داشت عجیبي حالت یه صورتش

 .بود پوش خوش و خوشتیپ.سفید پوست.رنگ آبي هاي چشم

 

 .بدم استعفا خواممي من...کتي_

 

 !چرا؟ آخه:گفتم زدم بهت

 

 ...بینمتمي وقتي.باشم اینجا خوامنمي:گفت و انداخت پایین رو سرش

 

 .کن قبول رو استعفام لطفا:گفت و کرد بلند رو سرش.خورد رو حرفش

 

 تونستمنمي چرا دونمنمي...ولي کنه ثابت رو عشقش که بود این تالشش همیشه.کردم فکر یکمي

 اعتماد کسي به.بودم شده حساس پوریا خاطر به من چون...چرا دونستممي یعني.کنم باورش

 .نداشتم

 

 .خوايمي خودت چون کنممي قبولش ولي نداشتم دوست رو درخواستت این من:گفتم

 

 رو حقوقت هم ماه آخر.حساب تسویه براي کرمي خانم پیش برو...بیا:گفتم و نوشتم رو اي برگه

 .کنممي واریز
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 خوشبخت امیدوارم:گفت و شد بلند جاش از.زد زل بهم حرفي هیچ بي ثانیه چند و گرفت رو برگه

 .خدافظ.بشي

 

 .سالمت به.همچنین_

 

 .شدم ولو صندلي روي و کشیدم آهي.رفت بیرون اتاق از

 

 براي جایگزین یه دنبال باید.رفتن ها کارمند همه.شد تموم کاري وقت و شد?  ساعت باالخره

 ...خوب طراح یه...باشم پرهام

 

 .بره بعد و بگیره کامل رو ماه این حقوق که موندمي اینجا باید ماه آخر تا که بود این اش خوبي

 

 و زدم رو زنگ فورا ترس از دفعه این.کردم رانندگي بي بي خونه سمت به.رفتم بیرون شرکت از

 .پیشش نشستم و کردم بش و خوش بي بي با.داخل رفتم در شدن باز محض به

 

 .بود خورده چاقو و بود کرده دعوا کلفت گردن چندتا با پرهام امروز.اومدي شد خوب:بي بي

 

 دعوا اهل دونستم،پرهاممي:گفتم،گفت که رو ظهر ماجراي.خشکید گلوم.شد گرد هام چشم!نه واي

 .نیست

 

 .کنممي استخدامش.گرفتم رو تصمیمم من_

 

 .گرفتي خوبي تصمیم:گفت و زد لبخندي

 

 چطوره؟ حالش حاال_
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 .خونه آوردنش پانسمان از بعد و نبوده عمیقي زخم خداروشکر.بیمارستان بردنش_

 

 .خداروشکر!هوف

 

*** 

 

 پرهام براي استخدام درخواست بتونم که شد پیدا خوب ایده یه یاسمن پیشنهاد به.گذشت روز سه

 .بفرستم

 

 روي قلمو با رو(میشه استفاده ها آگهي چسبوندن براي که گیاهي چسب نوع یه)گریس از یکمي

 به رو بي؛درست بي خونه دیوار روي چسبوندم رو آگهي و یاسمن دست دادم رو قلمو.مالیدم دیوار

 .پرهام خونه در روي

 

 و خندیدیم.میشه عید روزش ببینه رو این و بیرون بیاد صبح!عالیه:گفت و زد چشمکي یاسمن

 بهش من که شانسیه این اصال...هوف!چي؟ نیاد اگه...کارگاه بیاد فردا امیدوارم.خونه برگشتیم

 .نیاد خوادبیاد،نمي خوادمیدم؛مي

 

*** 

 

 به.نشد پرهام از خبري و گذشتمي داشت روز.نداشت فایده کردممي نگاه ساعت به هرچي

 .بکنم خیر کار خواستم که کردم غلط اصال!درک

 

 .خوردنش شکست از و گفتم براش امون نقشه از.بي بي خونه رفتم شد تموم که کارم

 

 ...بکنم کاري یه تونممي ننه:گفت و کشید اش چونه به دستي
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 عین کشیده مجید از عکس یه.خوبه خیلي اش نقاشي پسره این:گفت.کردم نگاش پرسشگرانه

 خوره؟مي دردت به هاش هنر این.بلده هم مکانیکي.عکسشه انگار.خودشه

 

 قالي هاي طرح طراحي براي.آره:گفتم.خوبیه جایگزین بابک براي خوبه اینقدر اش طراحي اگه

 !خوبه خیلي هامون

 

 کارگاه براي طراح یه که دارم آشنا یه که بگم بهش من تونممي:گفت و زد بخشي رضایت لبخند

 .کردم اش معرفي که میگم بهش.خوادمي اش قالي

 

 ! بي بي گرم دمت:گفتم ذوق با.بود عالي

 

 .کنممي خواهش:گفت و خندید

 

 خیلي.استخدام واسه میاد صبح پرهام که داد خبر بهم تلفني و داد پرهام به رو پشنهاد بي بي

 .شد خوشحال اونم و دادم یاسمن به رو خبر.شدمنمي موفق نبود بي بي اگه.بودم خوشحال

 

 میزم پشت و کارگاه رفتم همیشه از زودتر.زیبا ولي رسمي و مرتب.زدم خاص تیپ یه صبح

 خبر رو پرهام اومدن خوادمي منشي کردممي فکر میزد زنگ تلفن که هردفعه.نشستم منتظر

 .زدم آمیزي موفقیت لبخند خورد در به که اي تقه با و داد رو خبر سري این باالخره.بده

 

 .بفرمایید_

 

 .صندلي روي بودم داده لم و بودم کرده باز صورتم جلوي رو اي مجله.شد وارد

 

 .خواه نیک آقاي بشینید:گفتم
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 پایین سرش.گذاشتم میز روي و آوردم پایین رو مجله.نشست.شد نزدیک هاش قدم صداي

 !کشیدي خوب خیلي رو مجید عکس و هستي خوبي طراح گفتمي رباب بي بي:گفتم.بود

 

 ...ولي نه که خوب خیلي:گفت و کرد بلند رو سرش

 

 .خودمم.بینيمي درست:گفتم و زدم لبخندي.زد پلک بار چند.زد خشکش دیدنم با

 

 شناسین؟مي کجا از رو بي بي...شما...یعني...من_

 

 .گممي بهت رو چي همه!باش صبور_

 

 اینجوري معاش امرار براي فهمیدم که روزي اون:دادن توضیح به کردم شروع.کرد نگام منتظر

 دنبالت.بهت نداشتن اعتماد بودي غریبه یه چون اولش.کنم کمکت گرفتم تصمیم کنيمي تالش

 ازش تو از و شدم آشنا بي بي با اتفاقي.نه یا فروشي بادکنک که میگي راست ببینم که اومدم

 بهترین تو و داد استعفا شخصي دالیل به کارگاه طراح.خوبه طراحیت که گفت بهم.پرسیدم

 .بودي جایگزین

 

 بدین؟ کار من به خواینمي شما یعني.شدم شوکه واقعا من_

 

 !درسته_

 

 .ندارم نیاز کسي ترحم به ولي.ممنونم ممنونم،واقعا...من_

 

 .نکني قبول تونيمي و کني قبول تونيمي.نیست؛پیشنهاده ترحم_

 

 بگم؟ چي باید خب:گفت و کرد فکر یکمي
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 نه؟ یا کنيمي کار اینجا خب_

 

 .بشه اگه کنم کار که دارم دوست...خب_

 

 .بگم برات رو کارت تا کن پر رو فرم این:گفتم و زدم لبخندي

 

 .کردم مشخصاتش به نگاهي.داد تحویلم و کرد پر رو مشخصاتش.دستش دادم رو برگه

 

 :??....سن...دیپلم:تحصیالت...محمد:پدر نام...خواه نیک پرهام

 

 ...بزرگتره من از سال?  پس

 

 یه قبلش.ها طراح سرپرست شيمي تو.نیست سخت کارت خب:گفتم و گذاشتم میز روي رو برگه

 طرح یه.کني طراحي دممي بهت که طرحي یه روي از رو قالي یه برام باید.گیرممي ازت تست

 کني جدا رو میشه قشنگ ترکیبشون باهم که هایي طرح باید شدي تایید اگه بعد.طرح سه از ترکیبي

 و کنيمي تایید و چک رو ها طرح.بزنن جدید طرح تو نظر زیر که هات دست زیر دست بدي و

 شدي؟ متوجه.چاپ براي میره

 

 !بله_

 

 .خوبه_

 

 و دستش دادم مداد و برگه یه همراه به بودم کرده آماده که رو طرح سه میزم کشوي توي از

 میز روي و گرفت رو ها برگه.کن شروع و بشین جا همین.داري وقت ساعت یک:گفتم

 نظر زیر رو حرکاتش تک تک.کردمي نگاه فقط ربع یک حدودا.کرد نگاهشون متفکرانه.گذاشت

 .کرد تمومش ساعت یک از کمتر.کشیدن به کرد شروع.گرفتم
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 ...استخدامي تو!عالیه:گفتم خوشحالي با!بود عالي واقعا.انداختم طرح به نگاهي

 

*** 

 سیزدهم پارت

 

 .کرد تشکر و زد لبخندي

 

 .شي اخراج کاري اول ممکنه کني دیر.مدارکت با باش اینجا?  ساعت راس فردا خونه برو حاال_

 

 ...چشم:گفت و خندید

 

 ...ممنونم:گفت.سمتم برگشت و ایستاد در چهارچوب توي.رفت در سمت به و شد بلند جاش از

 

 ولي دونمنمي.کنم اعتماد بهش تونممي میگه بهم حسي یه.رفت و دادم رو جوابش لبخندي با

 .تونممي

 

*** 

 

 تصمیم.رفتمي پیش خوب چیز همه.کرد پر رو جاش رسما پرهام و رفت هم بابک و شد ماه آخر

 با.بخواد خودش اگه برسه،البته ساناز به که کنم کمکش شناختم بیشتر رو پرهام که حالال گرفتم

 .روم به رو نشست و اومد پرهام بعد دقیقه چند.اتاقم بفرسته رو کهپرهام خواستم منشي از تلفن

 

 داشتین؟ خانم؟امري بله:پرهام

 

 .بزنم حرف باهات ساناز درباره خواممي_
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 برسي؟ بهش خوايکنم،مي کمکت اگه:گفتم.شد درهم اش چهره

 

 دلیلش که بود شیطنتي از پر اش چهره.کرد نگام بعد لحظه چند.کرد فکر و انداخت پایین رو سرش

 .بدم زحمتتون خوامنمي...ولي برسم بهش خواممي بله:گفت.دونستمنمي رو

 

 کم ماهت اول حقوق از رو مخارج و خرج همه.کنممي راهنماییت فقط من:گفتم و زدم لبخندي

 .کنممي

 

 .میدین خجالتم اینجوري...خب_

 

 !دیگه نکن تعارف_

 

 .چشم،ممنونم_

 

 یه با.فرستممي برات رو آدرسش که پارکي بیا عصر فردا:گفتم و گذاشتم میز روي رو هام دست

 .بدم آموزشت که میام ماهر مربي

 

 آموزش؟:گفت تعجب با

 

 .باشیم( جذاب)کاریزماتیک چگونه_

 

 !برسه دادم به خدا:گفت لب زیر.خندید اونم که خندیدم

 

 !گفتیا چي شنیدم_

 !ها خانم چنگ تو میرم دارم خب:گفت و زد نمایي دندون لبخند
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 .برس کارت به برو...برو:گفتم و خندیدم

 

 کمکش خوادش،منممي که حاال.بشه موفق که کنممي رو تالشم همه.شد خارج اتاق از و شد بلند

 .کنممي

 

 و زد زنگ.کردمي هوس مدام و بود ماهه سه االن کوچولوش ني ني.یاسمن سراغ رفتم کار از بعد

 خونه رفتم و خریدم رو ها فرنگي توت.کرده بخرم،هوس فرنگي توت براش راه توي داد دستور

 .یاسمن

 

 !رو خاله جیگر برم واي،قربونش_

 

 .میاد در پدرم که باشه شیطون خب!کتي ا  _

 

 .باشه تخس باید بچه اتفاقا_

 

 فردا:گفتم یاسمن به رو.خوردم رو اش یکمي و کندم پوست رو ام میوه.روم به رو نشست و خندید

 .بدیم آموزش نفر یه به باید...شمس پارک بیا کامران با عصر

 

 !کي؟:گفت تعجب با

 

 .دختره از کردن خواستگاري براي کنیم کار روش خواممي.پرهام_

 

 .هستم من!عالیه....اوم_

 

 خونه برگشتم.بمونم اونجا بود زشت و میومد کامران دیگه.شد ظهر نزدیک که زدیم حرف یکمي

 .خوردیم رو نهار بابا و مامان با و
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 :کردم پخش رو آهنگي و کشیدم دراز خوابم تخت روي

 

 کن تا همیشه مثل من با بعد به این از بیا

 

 کن وا اخماتو یکم

 

 کن صدا عشقت منو

 

 کردم آماده رو قلبم چجوري ببین بیا

 

 نگاهم توي بشي گم

 

 بگردم دنبالت بیام

 

 بگردم؟ دنبالت کجا

 

 کم کم شي عاشقم که خوادمي دلم

 

 شم تر دیوونه و ببینم تورو

 

 بگردم؟ دنبالت کجا

 

 حرفم همینه شدم عاشقت من

 

 قلبم میزنه تند و تند تورو بینمتمي



 
 
 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

53  www.98iia.com                                                                                                                        page                                                                                                                                                                               

   

 کاربر نودهشتیا_حمزهعارفه 

 بگردم دنبالت کجا

 

 کم کم شي عاشقم که خوادمي دلم

 

 شم تر دیوونه و ببینم تورو

 

 بگردم دنبالت کجا

 

 حرفم همینه شدم عاشقت من

 

 قلبم میزنه تند و تند تورو بینمتمي

 

 زبونم همش میاد بند بینمتمي که تا

 

 میمونم عاشقت که همون همونم هنوز من

 

 میشه الیي ال برام هات خنده که میاد روز یه

 

 میشه تداعي برات ها روز این که شبایي چه

 

 انگار کنممي گم رو پام و دست بینمتمي

 

 اصرار و خواهش بي شو من مال بار یه فقط

 

 واسم خاطره ها روز همین بشه بذار بیا
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 سازم خاطره ثانیه هر تو تو کنار

 

 بگردم؟ دنبالت کجا

 

 کم کم شي عاشقم میخواد دلم

 

 شم تر دیوونه و ببینم تورو

 

 بگردم دنبالت کجا

 

 حرفم همینه شدم عاشقت من

 

 قلبم میزنه تند و تند تورو بینمتمي

 

 بگردم دنبالت کجا

 

 کم کم شي عاشقم که میخواد دلم

 

 شم تر دیوونه و ببینم تورو

 

 بگردم دنبالت کجا

 

 حرفم همینه شدم عاشقت من

 

 قلبم میزنه تند و تند تورو بینمتمي
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 (فرزین فرزاد_بگردم دنبالت)

 

 داشته خواهان حسابي که طرحي یه.کنم طراحي خاص قالي یه که بودم این فکر تو بود وقتي چند

 .شه اول خاورمیانه دستي صنایع جشنواره توي و باشه

 

 .شم موفق که کنممي رو تالشم!بابا هي

 

*** 

 

 .باش زود.دیگه نیار در بازي خنگ اینقدر کامي ا  _

 

 کنم؟ چیکار دقیقا باید یعني:کامران

 

 !راه...برو راه فقط!هیچي_

 

 .اینجوریه زدن قدم الکچري خب:گفت و شد بلند ها چمن روي از

 

 .برداشت رو زیباش و آروم هاي قدم و گرفت رو اسپرتش کت لبه دست یه با

 

 !ایول!اومد خوشم نه...کامي...نه:گفتم و زدم دست

 

 گرفتي؟ یاد:گفتم پرهام به رو

 

 برم؟ راه اینجوري باید همیشه ولي گرفتم یاد:گفت و خاروند رو اش چونه
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 .هست الکچري جاهاي کال و ها مهموني توي واسه فقط رفتن راه این.نکن اشتباه!داداش نه:کامران

 

 ...اوهوم:پرهام

 

 .بره راه خیابون توي چجوري بدي یادش که اینه وقته حاال کامي خب_

 

 بیوفته نباید و هست سرت روي چیزي یه کن فرض میري راه وقتي ببین:گفت پرهام به رو کامران

 رو کتت لبه یا بزار جیبت توي یا رو اش یکي.باشه رها هوا توي نباید دستت دو هر.زمین روي

 .بگیر

 

 یاد که هایي آموزش پرهام که شد این نوبت بعدش.گرفتمي یاد پرهام و دادمي توضیح کامران

 .رفتمي راه عالي و بود گرفته یاد خوب خیلي.بده نشون رو بود گرفته

 

 روي آخر جلسه توي.میشه آخر جلسه هم فردا پس و زدنه حرف جلسه فردا!گرم همگي دم خب_

 .کنیممي تمرین کردنت خواستگاري

 

 .هامون خونه برگشتیم و شدیم ماشین سوار

 

 مثل سوم روز.دادیم پرهام به هم رو زدن حرف روش به مربوط هاي آموزش و گذشت هم دم روز

 .کنه خواستگاري باید چجوري که دادیم توضیح پرهام براي و پارک رفتیم همیشه

 

 .شده اش گشنه بچم.بده حالم من کامي اه:یاسمن

 

 .بهش بگو.خانمه ساناز همون کتایون کن فرض دیگه باش زود!نبودي خنگ که تو پرهام:کامران

 



 
 
 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

57  www.98iia.com                                                                                                                        page                                                                                                                                                                               

   

 کاربر نودهشتیا_حمزهعارفه 

 !آخه؟ شده چم.بود رفته باال قلبم ضربان.بود ناآشنا برام نگاهش توي برق.هام چشم توي زد زل

 

 .کن تمرین خونه تو توام...پرهام.گردیمبرمي!بسه خب:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 

 .زدم باد رو خودم دستم با.بود شده گرمم.برگردوندم رو روم فورا

 

 چطورید؟ بستني با:کامران

 

 !عالیه:یاسمن

 

 !شدم؟ اونجوري چرا!بود؟ شده چم دونمنمي.خونه برگشتیم.خوردیم بستني رفتیم و کردیم موافقت

 

**** 

 

 ها شب پنجشنبه هاش دوست و ساناز پاتوق که بود فهمیده پرهام.خواستگاري واسه ریممي فردا

 و پرهام.ایستادیم کامران رفیق آرایشگاه جلوي.هست ما خونه هاي نزدیک که رستورانه یه توي

 رانندگي من و بودیم نشسته جلو یاسمن و من.آرایشگاه سمت رفتن و شدن پیاده کامران

 زنگمون و شد تموم کارشون باالخره که چرخیدیم یاسمن با خیابون توي ساعتي یک.کردممي

 .زدن

 

 موهاي آرایشگر.بود شده عوض چقدر!پرهامه؟ این!من خداي واي.داخل اومد و کرد باز رو در

 شده مرتب و صاف ریشش خط.بود کرده کوتاه رو سرش طرف دو هاي مو و زده باال رو لختش

 ساسان آقا دم:گفت یاسمن که بودم اش زیبایي غرق.بود شده نمایان اش زیبایي و جذابیت تازه.بود

 !مبارکه.پرهام آقا شدین خوب چقدر.گرم

 

 .که شدي تر خوشگل منم از تو اصال.شدي عالي خیلي پسر:کامران
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 و کردم جور و جمع رو خودم سریع نشه ضایع اینکه براي.بود زده خشکم هنوز من و خندیدن

 .خرید بریم باید شید سوار زود:گفتم

 

 .نمیام من!اه!یاسمن با خرید دوباره!نه واي:یاسمن

 

 .کردیا اذیت رو خانمم خیلي کنم فکر:گفت و خندید کامران

 

 !نگو که پسنده سخت اینقدر.کنهمي عاصي رو آدم:یاسمن

 

 هاش لباس من بود قرار.زدیممي دید رو ها مغازه تک تک.داخل رفتیم و داشتم نگه پاساژ یه جلوي

 رو و زیر رو ها لباس دقت با خیلي.بودم رفته مد طراحي کالس چون کنم انتخاب رو

 خوب مغازه این هاي لباس.کردم رو و زیر رو ها کت رگال.شدیم بعدي مغازه وارد.کردیممي

 هاي رنگ با شلوار سري یه خواستم فروشنده از و کردم جدا رو اسپرت تک کت تا سه.بود

 .پرو اتاق توي دادم هلش و پرهام بغل تو ریختم رو ها لباس.بیاره گفتم که خاصي

 

 اتاق در.ایستادیم طرفش دو نشست؛ماهم یاسمن و گذاشت پرو در جلوي و آورد صندلي یه کامران

 چطوره؟:گفت پرهام و شد باز پرو

 

 رو سرم.داشت کوب نقره هاي طرح اش یقه لبه.بود مشکي شلوار و پیرهن و مشکي تک کت یه

 ...بعدي.نداشتیم دوست نه:گفت کامران.دادم تکون" نیست بدک هي" نشونه به

 

 خندم!نداشتم دوست رو لباس دست این چقدر واي.اومد بیرون دوباره و داخل رفت

 .کن عوضش بده خیلي:گفتم.گرفت

 

 رو آخر هاي لباس و داخل رفت.مشکي پیرهن و شلوار و قرمز کت.بود شده ها دختر مثل

 شلوار و پیرهن همراه به طوسي کت.گرفت عجیب رو چشمم.بود محشر.بیرون اومد.پوشید

 .بریممي رو ها همین!عالیه:گفتم.بود شده ست هاش چشم رنگ با کت مشکي؛رنگ
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 کفش مغازه وارد.کفش خرید سراغ رفتیم بعدش و خریدیم براش هم آستین سر دکمه دست یه

 پرهام و من.بپسندن اسپرت کفش کامران براي که رفتن جدا کامران و یاسمن.شدیم بزرگي فروشي

 جلوتر.بود شده چیده ردیف بلندي،ردیف هاي طبقه توي هاي کفش.مجلسي هاي کفش سمت رفتیم

 عالي کفش یه به چشمم.کردممي نگاه رو ها کفش دونه دونه و داشتمبرمي قدم پرهام از

 ...خیلي ببین اینو:گفتم و پرهام سمت به برگشتم.افتاد

 

 ها دیوونه مثل قلبم.صورتم توي بود شده خیره.بود کم خیلي باهام اش فاصله.خوردم رو حرفم

 حرف هاش چشم توي.دادم قورت رو دهنم آب!بود؟ شده مرگم چه.کوفتمي ام سینه به رو خودش

 با و کشید جیغ ترس از.شد ظاهر پرهام جاي به پوریا چهره.میزد آتیش رو قلبم که بود مبهمي هاي

 .پوشوندم رو صورتم هام دست

 

 کتي؟ شد چت:یاسمن

 

 شد؟ پرهام،چش:کامران

 

 ...کشید جیغ و دید منو که دادمي نشونم رو کفش این داشت دونمنمي_

 

 !دیده جن البد:کامران

 

 عزیزم؟ شد چت:گفت و داد ماساژ رو هام شونه یاسمن.خندید بعدش

 

 ...بود پوریا...پوریا:گفتم و برداشتم صورتم روي از رو هام دست

 

 .نیست خوب حالت تو...پرهامه این!رفته پوریا:گفت و شد گرد یاسمن هاي چشم

 

 دیگه هم رو اش سایه حتي تو.نیست دیگه مرتیکه اون:گفت و فشرد بهم رو هاش دندون کامران

 ترسي؟مي چي از.کتي بینينمي
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 اشک و میزد تند تند قلبم...کیه پوریا بدونه کنجکاوه االن که دونممي.کردمي نگاه رو ما فقط پرهام

 .ریختممي

 

 .بیارم معدني آب میرم من...من:پرهام

 

 شده سست پاهام.شدم ماشین سوار یاسمن کمک با و برداشتیم رو کفشه.شد دور اونجا از فورا

 .بیرون بره من زندگي از نداشت قصد لعنتي پوریاي.نبود خوب حالم.بود

 

 کتي؟ خوبي:گفت و نشست کنارم یاسمن.زدم تکیه ماشین شیشه به رو سرم

 

 .کنم فراموشش تونمنمي...نیست خوب حالم...یاسي_

 

 حالت یاسمن.نفرت روي از...عشق روي از نه ولي کنم فراموشش تونستمنمي من.افتادم هق هق به

 حال به.بودم نشسته عقب صندلي روي و بودم تنها ماشین توي.شد پیاده سریع و بود گرفته تهوع

 .کنم فراموشش رو پست آدم اون تونمنمي که بدبختم چقدر.ریختممي اشک خودم

 

 بهتري؟_

 

 بخور،خوب:گفت.بود گرفته سمتم رو پرتقال آب لیوان یه و نشسته کنارم.بود پرهام.سمتش برگشتم

 ...میشي

 

 که حالم.شد تر گرم بدنم و اومد باال خونم قند.خوردم رو اش یکمي.گرفتم رو لیوان و کردم تشکر

 ...هامون خونه سمت افتادیم راه شد بهتر

 

**** 
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 ماجرا لحظه به لحظه بهم و مونيمي آنالین.کني خاموش رو ات گوشي اگه کشمتمي کتي:یاسمن

 .میدي پیام رو

 

 .برم باید.دیره کن قطع حاال.چشم_

 

 .خدافظ باشه_

 

 رنگم مشکي شلوار و شال.پوشیدم تیره بادمجوني مانتوي یه.هام لباس کمد سراغ رفتم و کردم قطع

 ام گوشي و داشتم برش.بود توش بادمجوني هاي طرح که داشتم مشکي کیف.کردم ست باهاش رو

 به هم رنگي کالباسي رژ و زدم هام مژه به ریمل یکمي و ایستادم آینه جلوي.داخلش گذاشتم رو

 یاسمن با.مامان میام زود.جایي تا میرم دارم من:گفتم مامان به رو و اومدم پایین ها پله از.لبم

 .ایناییم

 

 .چشم.باش مراقب شبه مادر.سالمت به برو:مامان

 

 پیاده و ایستادم.دیدم رو پرهام کوچه سر...کردم رانندگي کوچه سر سمت به و شدم ماشینم سوار

 .شدم

 

 .سالم:پرهام

 

 نگاهت شاپ کافي گوشه از من.باش نداشته هم استرس.کن جمع رو حواست.سویچ اینم بیا.سالم_

 .راحت کنم،خیالتمي

 

 .ممنونم هات مهربوني بابت...کتایون:گفت و زد لبخندي

 

 رسیدم سریع.افتادم راه پیاده منم.کافه سمت به داد گاز.شد سوار و نزد حرفي.داشت خاصي حال یه

 شلوغ ها جمعه شب ولي نبود بزرگي شاپ کافي.گشتم دنبالش.داخل رفتم.بود خیابون سر چون
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 و زدم چشمکي.دید منو.هاش دوست و ساناز کناري میز.بود نشسته جایي خوب ایول.دیدمش.میشد

 یاسمن براي و درآوردم رو گوشیم.دادم تلخ قهوه سفارش و نشستم.کافه گوشه میز سمت رفتم

 .نشستیم.شدیم کافه وارد تازه:نوشتم

 

 شد پا.شد تسلیم زود چقدر ایول.پرهام سمت بره موندم منتظر و دوختم چشم ساناز به.کردم ارسال

 چش.بود توهم هاش اخم پرهام ولي پرهام روي به زد لبخندي.نشست پرهام روي به رو رفت و

 آقا سالم:گفت ساناز.شنیدممي رو صداشون.کنهمي خراب رو چي همه داره عبوسه؟اه چرا!شده؟

 خوبه؟ خواهرتون...نشناختمتون.پرهام

 

 ...خوبه.سالم:گفت سرد پرهام

 

 .کنهمي خراب رو چي همه داره:دادم پیام یاسمن براي عصبي و کردم مشت رو هام دست

 

 کنه؟مي چرا؟چیکار:داد جواب

 

 .دختره به نمیده محل.دونمنمي:نوشتم

 

 .میشه جذبش بیشتر دختره بگیره رو خودش هرچي.بهتره اینجوري:نوشت و فرستاد خنده استیکر

 

 داشتین؟ فرمایشي:گفت پرهام.کردم نگاشون!عجب

 

 .میاد بهت خیلي رنگ این.شدي قشنگ خیلي:گفت عشوه با و زد لبخندي ساناز

 

 !شد خاله پسر زود چه اه

 

 بگین؟ اینو اومدین.ممنون:پرهام
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 .کنم خواهي معذرت روز اون بابت اومدم!نه:خجالت با ساناز

 

 ...وگرنه شده عاشق پرهام که حیف.پرست ظاهر دختره

 

 اتفاق بهترین من شد باعث ماجرا اون ولي نیست مشکلي:گفت پرهام!چه؟ من به اصال!!پوف

 .کنم پیدا رو زندگیم

 

 .شد باز بناگوشش تا نیشش ساناز

 

 .بزنم بهش رو دلم حرف که اومدم هم حاال.نمیشم سیر ازش من:پرهام

 

یف خر ساناز انگار  که بگم باید قبلش:گفت و کرد ریز رو هاش چشم پرهام.گرفت خندم.بود شده ک 

 .کنم تالفي خواممي من و شکستي رو بنده غرور شما

 

 وقت هیچ من.پرستي ظاهر دختر یه تو:داد ادامه.گفتمي داشت چي.شد کمرنگ ساناز خنده

 ...خواستگاریت اومدم رها اصرار به.نیستم و نشدم عاشقت

 

 هستي؟ کي کردي فکر!تو؟ میگي چي:زد داد اخم با شو بلند جاش از ساناز

 

 پرهام؟تو کنيمي چیکار داري:زدم داد و گرفتم رو کتش لبه.سمتشون دویدم.شد بلند هم پرهام

 ...کني خواستگاري ساناز از اینجا اومدي

 

 .کردنمي نگاهمون و بودن برگشته همه

 

 شما!مردم:گفت و جمعیت سمت برگشت.داشتم عجیبي حس.هام چشم توي زد زل پرهام

 شکسته غرور انتقام(کرد اشاره ساناز به.)بگیرم انتقام دختر این از که اینجا اومدم من...شاهدید
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 که کسي.بستم دل بهش که کسي اولین.کنم خواستگاري واقعیم عشق از خواممي...ولي...رو ام شده

 ...داشت رو هوام هاش مهربوني با

 

 بازش.درآورد جیبش از رو اي جعبه و هام چشم توي زد زل!میگه؟ چي فهمیدمنمي.سمتم برگشت

 کني؟مي ازدواج من با کتي:گفت.گرفت سمتم به و کرد

 

 ...بود آشنا برام صحنه این چقدر!گفت؟مي چي.کردممي نگاش زده بهت

 

 کني؟مي ازدواج من با کتي:گفت.کردنمي نگاه داشتن کارگاه هاي کارمند همه.زد زانو جلوم پوریا

 

 ...گمشو...بگیر فاصله من دختر از...رو پر پسره رو خودت کن جمع:زد داد بابا

 

 ...گمشو:زدم داد

 

 کردم؟ گناهي چه کتي؟مگه چرا:گفت ناباورانه.شد محو پرهام خنده

 

 .گردینمي پدرم پول دنبال همتون.هستین گرگ همتون:زدم داد.شدن سرازیر هام اشک

 

 ...کتي.وایسا خدا تورو کتي:زدمي صدام که شنیدممي رو صداش.بیرون زدم کافه از

 

 داد.کشیدم بیرون چنگش از رو مانتوم لبه و برگشتم.شدم کشیده عقب به و مانتوم پشت به زد چنگ

 !!ها ارزش بي گمشید پوریایي؟برید مثل توام:زدم

 

 آخرته؟ حرف:گفت ناراحتي با
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 ...آخرمه حرف_

 

 تفاوت داره؟این فرق که مونه مالي وضع مشکل.نمیدم دستت از من ولي...ولي ندادي فرصت بهم_

 ...نیستم پولت دنبال بفهمي کتي؛که رسممي بهت.برممي بین از رو

 

 .گردمبرمي...کتي خدافظ:گفت بغض با

 

 سوار و داشتم برش.زمین روي بود انداخته رو ماشین سویچ.زد خشکم جام سر...شد دور اونجا از

 وقفه بي هام اشک.کوبیدم داشبورد روي مشت با و گذاشتم فرمون روي رو سرم.شدم ماشینم

 کارهاي چقدر...پوریا و پرهام.کردم قطعش شماره به توجه بي.خورد زنگ ام گوشي.ریختندمي

 بهش نشد،من نزدیک من به اون.داشت فرق پرهام ولي...ولي...مینداخت پوریا یاد منو پرهام

 کردم؟همش صحبت پرهام با اینجوري چرا...نه پوریا ولي کردمي توجه بهم اون.شدم نزدیک

 .کنم اعتماد کسي به نتونم که شده باعث پوریا!لعنتیه اون تقصیر

 

 !لعنت!پوریا تو به لعنت

 

 براش رو چي همه و بخوام معذرت ازش باید.گرفتم رو پرهام شماره و برداشتم رو گوشیم

 ...زدم زنگ دوباره.شد اشغال و خورد بوق چندتا.بگم

 

 ...باشدمي خاموش نظر مورد مشترک_

 

 که مسیري سمت رفتم و کردم روشن رو ماشین.صندلي روي کردم پرت رو گوشي عصبانیت با

 :بود پیچیده ماشین توي غمناکي آهنگ.انداختم چشم رو پیاده توي هرچي.بود رفته

 

 من دل با تو کردي چه ببین

 من قاتل شد آخر تو عشق

 دانممي رسممي گریه به مانممي من و رويمي تو
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 توانمنمي عاشقم من کنمنمي نفرین 

 من عاشقانه هاي لحظه تمام نگهدار خدا

 من کودکانه هاي گریه دلیل همرات به خدا

 دیدار امید بماند دل به سالمت سفر

 نگهدار خدا... نگهدار خدا... نگهدار خدا... نگهدار خدا

 

 را پرم و بال تو زدي آتش

 را خاکسترم شهر این از کن جمع

 نگهدار مرا خاطراتت میان ولي

 خدانگهدار من مسافر بخیر سفر 

 من عاشقانه هاي لحظه تمام نگهدار خدا

 من کودکانه هاي گریه دلیل همرات به خدا

 دیدار امید بماند دل به سالمت سفر

 نگهدار خدا... نگهدار خدا... نگهدار خدا.... نگهدار خدا

 

 ولي خونشون سمت رفتم.نبود ازش خبري.بودم زده زل زده شب ساکت هاي رو پیاده به بغض با

 خوابم ماشین توي جا همون که موندم راه به چشم اینقدر.نیومد موندم منتظر کوچه سر هرچي

 ...برد

 

 .بود پلیس.دادم پایین رو شیشه.کردم باز رو هام چشم خورد شیشه به که اي تقه با

 

 اومده؟ پیش مشکلي خانم_

 

 !نه_

 .ممنوعه خوابیدید؟توقف اینجا چرا_
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 .میرم االن.نبود حواسم ببخشید_

 

 واي.کردم نگاه رو ساعت.افتادم راه.بودم مجبور ولي برم خواستنمي دلم.کردم روشن.نزد حرفي

 و مامان از تماس عالمه یه.ایستادم گوشه یه و کردم روشن رو گوشیم.بود شب نیمه سه ساعت

 پیام یاسمن به.کارگاهم توي صبح تا و کشیده طول کارم که دادم پیام مامان به.داشتم یاسمن

 بیداري؟:دادم

 

 .دادم جواب.خورد زنگ گوشیم بعد دقیقه چند

 

 بودي؟ خاموش کجایي؟چیشد؟چرا...الو،کتي:یاسمن

 

 خونتون؟ بیام_

 

 .منتظریم بیا_

 

 .داخل رفتم جون بي پاهاي با.کرد باز رو در.یاسمن خونه سمت رفتم.کردم قطع خدافظي بي

 

 شدي؟ اینجوري کتي؟چرا چیشد:یاسمن

 

 ...گردهنمي بر دیگه...رفت پرهام...رفت:گفتم بغض با

 

 چي؟ یعني:یاسمن

 

 رفت؟ کجا:کامران

 ...کرد خواستگاري ازم:گفتم.شد جاري فورا هام اشک
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 !نداره گریه که این:گفت و خندیدي یاسمن

 

 که وقتي تا نداشت گریه:نالیدم هام گریه میون.افتادم هق هق به و پوشوندم رو صورتم هام دست با

 ...رفت...رنجوندمش من...بودم نکرده حماقت من

 

 !چرا؟ آخه:گفت و کرد بغلم یاسمن

 

 .نیست خوب حالش.مبل روي بشینه کن کمکش یاسمن:کامران

 

 .مبل روي نشستم یاسمن کمک به.نداشت جون پاهام

 

 ...شد چي بگو قشنگ حاال خب:کامران

 

 .گفتم براشون رو چي همه

 فراگیر خونه توي سکوت.بود رفته فرو فکر توي کامران و بود نشسته گوشه یه ناراحت یاسمن

 .شکوندمي رو سکوت من گریه از بعد سکسکه صداي گهگاهي فقط و بود شده

 

 .کنیم بازي خوایممي.شید بلند:کامران

 

 !!بازي؟:یاسمن و من

 

 ...اوهوم:کامران

 

 دستش x_box سیستم و بازي دسته تا سه.برگشت بعد دقیقه چند و خوابشون اتاق سمت رفت

 بزنیم؟ سواري ماشین دست یه اس پایه کي:گفت و کامپیوتر به کرد وصلش.بود
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 از رو دسته و سمتش دویدم.کنه خوب رو حالمون چجوري بود بلد همیشه کامران.زدم لبخندي

 !نه؟ یا بدین شکستم تونینمي ببینم:گفتم و کشیدم دستش

 

 .کامي من بده رو دسته اون!عجب:یاسمن

 

 شاد پرهام رفتن خیال بي.بودیم شاد اي لحظه براي کامران هاي شوخي با و شدیم بازي مشغول

 .اومد چشمم جلوي اش چهره دوباره شد تموم بازي که محضي به ولي بودم

 

 :منشیم به زدم زنگ.خونمون برگشتم صبحونه خوردن از بعد و بودیم سرگرم صبح تا

 

 کاریم کسي.باشه ها کار به حواستون.کارگاه بیام تونمنمي امروز من...جعفري خانوم سالم الو_

 .کن خبرم داشت

 

 ...فقط.خانم چشم.سالم_

 

 چي؟_

 

 .اومدن صبح خواه نیک آقاي_

 

 !بود؟ مهم برام اینقدر چرا اصال!نبودم؟ اونجا چرا...افتاد تپش به قلبم

 

 داشت؟ چیکار_

 

 !شدن؟ اخراج...رفت بعدشم.شما به بدم گفت و داد بهم پاکت یه اومد_

 ...اونجا میام االن_
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 رو در.اتاقم توي رفتم و گرفتم منشي از رو پاکت.شرکت سمت رفتم فورا و کردم قطع رو گوشي

 هایي آستین سر دکمه جفت از لنگه یه...و نامه یه و بود پول مقدار یه.کردم باز رو پاکت.کردم قفل

 شدم عاشقش که بودم مطمئن.واقعیه دادم بهش که حسي بودم مطمئن.گرفت بغضم.خریدم براش که

 :کردم بازش لرزون هاي دست با رو نامه.زنممي گول رو خودم دارم و

 

 هات مهربوني همه بابت.دادي انجام برام که خریدهاییه اون پول این.عزیزم کتایون سالم_

 .خواستگاریت میام بازم و رسممي بهت روزي یه.ممنون

 

 پرهام.بودم شده خارج افسردگیم حالت از تازه.دادم ریختن اجازه اشکام به و نشستم صندلي روي

 نبود درد...نشسته دلم توي بدتر درد یه االن...ولي شم دور گذشته هاي غم از که بود شده باعث

 .ببره خودش با رو دلم تونست که بود نفر اولین که کسي.شدم عاشقش که کسي

 

 .بابا نه و مامان نگفتم،نه چیزي کسي به.خونه برگردم گرفتم تصمیم و شدم بلند جام از

 

 ...برد خوابم که ریختم اشک اینقدر و شدم ولو تختم روي

 

**** 

 

 که کشیدممي میز روي رو دستم.دادممي فحش لب زیر بسته هاي چشم با!شب؟ موقع این کیه آخه

 روي اومدم مخ با که کنم پیداش که شدم خم.زمین روي افتاد و خورد بهش دستم.کنم پیدا رو گوشیم

 :دادم جواب رو تلفنم دیگه دست با و دادممي ماساژ رو سرم دست یه با!سرم آخ.زمین

 

 بله؟_

 

 گذاشته جا رو خونه کلید دسته من.گرفته آتیش کارگاه...اینجا بیاید خدا تورو!مهندس خانم_

 ...که دارم برش اومدم.رفت یادم و راهرو توي گذاشتمش سالن کف کشیدن طي موقع.بودم
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 گرفته؟ آتیش کارگاه!عمو؟ گفتي چي:زدم داد و کردم قطع رو حرفش

 

 .پلیس و نشاني آتش زدم زنگ.خانم بله_

 

 چجوري؟ بود؟آخه ممکن مگه...چرخیدمي سرم دور دنیا

 

 رفتم.پوشیدم چي نفهمیدم و شدم بلند جام از.میاد سرم داره هم سر پشت هست بدبختي هرچي

 .بود شده بیدار صدا و سر از مامان.پایین

 

 !شب؟ وقت این میري مامان؟کجا شده چي کتي_

 

 !مامان شدیم بدبخت...گرفته آتیش...کارگاه:گفتم بغض با

 

 !چیشده؟ شنیدم؟کارگاه درست...کتي:سمتش برگرده مامان شد باعث بابا صداي

 

 ...که اومد پیش کاري یه.باباجونم هیچي...هي_

 

 !قلبم آخ:گفت و گذاشت قلبش روي رو دستش بابا

 

 .اورژانس بزن زنگ مامان!بابا باش آروم!چیشدي؟ بابایي:گفتم نگراني با و سمتش دویدم

 

 ...امشب نحسیه شب چه.گرفت تماس اورژانس با میزد خودش سر تو که همونجور مامان

 

 رنگش و میزد نفس نفس.دادم بهش رو قرصش و خوابوندمش زمین روي.بود شده حالبي بابا

 .بود پریده
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 ...بابا...کتي:بابا

 

 بابا؟ جانم_

 

 .نیست...چیزیم من...بزن سر...رو کارگاه برو...باش...مامانت...و خودت...مواظب_

 

 .مونممي پیشت.بابا نمیرم جایي من_

 

 و دادم قورت رو دهنم آب.کرد نگام ملتمسانه و کرد پاک رو اشکم.چکید اش گونه روي اشکم

 !باشه؟.بابا نیوفته برات اتفاقي بده قول پس:گفتم

 

 ...میدم قول_

 

 .کردممي رانندگي وحشیانه.رفتم کارگاه سمت به و سپردم مامان به رو بابا

 تونست سختي و زحمت با بابام که کارگاهي.افتاد کارگاه هاي دیوار به چشمم.کارگاه دم رسیدم

 از آتیش هاي دوده که کردممي نگاه ها دیوار به بغض با.رفتم جلو و کشیدم آهي.کنه تاسیسش

 در دم افسر دوتا.جلو رفتم و زدم کنار رو جمعیت.بود نشسته روشون و بود اومده بیرون ها پنجره

 .شن متفرق و برن خواستنمي مردم از و بودن ایستاده

 

 !لطفا برید...نیاید جلو خانم:افسر

 

 .شرکتم این صاحب من_

 

 رستگار؟ خانم:گفت و کرد نگام افسره

 

 .خودمم.رستگار کتایون_



 
 
 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

73  www.98iia.com                                                                                                                        page                                                                                                                                                                               

   

 کاربر نودهشتیا_حمزهعارفه 

 .داخل بیاید_

 

 قبال که جایي به و رفتیم جلوتر.کردممي نگاه سوخته هاي دیوار به.کارگاه داخل رفتیم همراهش

 و شد سست پاهام.بود اي قالي نه و نخي نه.بودن سوخته ها قالي تموم.رسیدیم بود برزگمون کارگاه

 .رفت گیج سرم

 

 خوبید؟ خانم:افسر

 

 !شدیم بیچاره!شدیم بدبخت واي:نالیدم و گرفتم دیوار به رو دستم

 

 ناراحت هم و بودم بابا نگران هم.کردم خبردار رو فرخي آقاي.پاسگاه رفتم ها پلیس همراه

 ...بود خاموش اش گوشي ولي گرفتم تماس مامان با.کارگاه

 

 ...هي...اي عمه عمویي،نه اي،نه خاله بودیم؛نه غریب چقدر

 

 طبیعي منبع سوزي آتیش این ما تحقیقات طبق.اتفاق این بابت متاسفم رستگار خانم خب:سرگرد

 .نداشته

 

 چي؟ یعني:گفتم تعجب با

 

 نیستید؟ مشکوک کسي به شما.زده آتیش رو کارگاه عمد از یکي_

 

 کي؟ به مثال_

 

 داشته خصومت یا دشمني باهاتون که کسي دونم،مثالنمي:گفت و چرخوند هوا تو رو هاش دست

 ...باشه داشته رو بهتون زدن مالي آسیب قصد و باشه
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 .نداشتیم دشمني هیچ ما نه_

 

 هم ها این و شکست و چي؟عشق خونوادگي یا شخصي مشکل:گفت و کشید هاش ریش به دستي

 ...میشه شامل

 

 و میرسم بهت من:اومد ذهنم توي گفت بهم که آخري جمله.افتادم پرهام یاد عشق کلمه اومدن با

 .کنممي خواستگاري ازت دوباره

 

 !نه:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 

 پرهام کار ممکنه یعني.نکنم کاري ضررش به که بود این بکنم تونستممي که کاري حداقل

 !ناراحته؟ من پولداري از اون از غیر کي آخه!باشه؟

 

 نزدیک دیوونه یه به بازم!خوردم؟ دست رو بازم یعني.کردم مشت رو دستم خشم زور از

 آورد؟ سرم رو بال این جنونش به شبیه عشق خاطر به...بخشمششدم؟نمي

 

 پیدا رو پرهام شده هرجوري باید.کنم پیداش گرفتم تصمیم.بودم عصباني هم داشتم بغض هم

 !نبوده عقالني اصال کارش!چیه؟ کارش این دلیل ببینم باید.کنم

 

 بیمارستان سمت به فورا و کردم امضا رو گفتن ها پلیس که هایي برگه.فعال بابام سراغ برم باید

 .رفتم

 

 اتاقن؟ کدوم رستگار محسن آقاي...خانم:گفتم و پذیرش سمت رفتم

 

 بعد لحظه چند.کرد جو و جست رو بابا اسم کنه نگام اینکه بدون بود نشسته سیستم پشت که زني

 !اینجا نیاوردن بیماري همچین:گفت
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 !گفت؟مي چي این!وا؟

 

 !اینجا آوردن رو بابام مطمئنم من خانم_

 

 ...کن صبر لحظه یه:گفت.نیومد خوشم نگاهش از.کرد نگام

 

 ...کنيمي پیداش راست سمت راهرو انتهاي برو...آهان:گفت بعد و کرد جو و جست دوباره

 

 !اینجا بشین بیا بعد بگیر یاد کار اول:گفتم.انگار نیست بلد هیچي.است دیوونه اینم

 

 بي...سردخونه...بود اتاق یه فقط...راهرو انتهاي اما...راهرو سمت رفتم و بده جواب ندادم مهلت

 بابام گفتن خانم اون.ببخشید خانم:گفتم ها پرستار از یکي به و برگشتم.شد کند قلبم ضربان دلیل

 !نداره وجود بیماري اتاق که اینجا...ولي اینجاس

 

 هستي؟ رستگار محسن دختر:گفت و انداخت پام تا سر از نگاهي

 

 و گذاشت ام شونه روي رو دستش.دادم تکون مثبت نشونه به رو سرم و دادم قورت رو دهنم آب

 ...بدیم نجاتش نتونستیم ما...کرد قلبي ایست پدرت...متاسفم:گفت

 

 هضم یکي یکي رو جمالتش.رفتمي گیج سرم.شنیدمنمي رو اش جمله آخر هاي تیکه

 ...بدن نجاتش...نتونستن...قلبي ایست...کردم

 

 ...شد سیاه جا همه و کشیدم جیغي

 

*** 

 خوبي؟.پاشو...جونم کتي...کتي_
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 یاسمن چهره دیدن با.بود شده خشک هام لب.سوختمي هام پلک.کردم باز رو هام چشم الي آروم

 کنم؟مي چیکار اینجا کجاست؟من اینجا:گفتم.شد گرم دلم

 

 .بود کرده پف هاش چشم و بود غمگین یاسمن چهره

 

 نیس،کتي؟ یادت_

 

 کجاست؟...بابام..با:گفتم فورا.آوردم یاد به رو پرستار هاي حرف و آوردم فشار مغزم به

 

 گریه چرا:زدم داد بغض با.لرزیدن به کرد شروع هاش شونه و انداخت پایین رو سرش یاسمن

 کجاست؟ بابام...بده منو شدي؟جواب کني؟خنگمي

 

 ...لعنتي بزن حرف....بزن حرف:زدم داد بازم.شدم تر دیوونه من و زدنمي حرف یاسي

 

 .بیمارستانه اینجا!میزني؟ داد چرا.بگیر آروم:کامران

 

 کجاست؟ بابام بگو تو توروخدا...کامي:گفتم میشد اتاق وارد داشت که کامران به رو

 

 این با کتي.دونمنمي...من:گفت و برگردوند رو روش.بود محزون نگاهش.کردم نگاش ملتمسانه

 ...کنيمي بدتر هم رو مادرت حال کارات

 

 !مامانم؟_

 

 باید...بپذیري رو تلخ حقیقت این متاسفانه باید...ولي شده تو مثل حالش مادرتم:گفت و سمتم برگشت

 .باشي مادرت گاه تکیه
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 بود؟ گذاشته زندگیم،تنهام قهرمان...بابام واقعا یعني!گفت؟مي چي این

 

 هق هق به و شد صدادار ام گریه کم کم.خوردمي سر ام گونه روي از اشکام فقط و بود زده خشکم

 ...نالیدم و رفتم فرو یاسمن آغوش توي.افتادم

 

*** 

 

 ...بس و بود کردن گریه کارم فقط دیشب از

 

 هر دست با.برم راه که کنن کمکم داشتن سعي و بودن گرفته رو بغلم زیر هامون همسایه از دونفر

 داشتن رو بابام.نداشت خوردن تکون توان پاهام.کشیدم جلو رو خودم و کنار دادم هل رو دوشون

 .کنید بس...اس زنده من باباي...دارید نگه دست:زدم داد و رفتم جلو.قبر توي میذاشتن

 

 .باش آروم...بگیر آروم کتایون:گفت کامران.گرفتن رو بازوهام مهران داداش و کامران

 

 تو بابا...نمردي تو که بگو بهشون پاشو...پاشو توروخدا...بابا:زدممي زار.زدم زانو زمین روي

 !!!!بابا...ذارينمي تنهام کارگاه برم اگه گفتي...دادي قول

 

 زار بود صورتم روي هام دست که همونطور.زدم صورتم به و کردم قبر کنار خاک پر رو دستم

 ...زدممي

 ...بعد ماه? 

 

 خوب حالت تو کتي ولي ندارم حرفي من اعتماده قابل و پدرته دوست که میگي خودت اگه:یاسمن

 .نداشتي حسابي و درست خوراک ماه یک این توي.نیست

 نمیشه ولي نگفتن هیچي بابا احترام به.ندادم رو بدبخت کارمنداي اون پول ماهه یک...درک به_

 ...کنیم آواره رو مردم که
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 ته با رو پولشون و گرفتیم تماس ها کارمند با یکي یکي.وکیلم سراغ رفتم و کردم خدافظي باهاش

 .دادیم خونه فروش مول و کارگاه حساب مونده

 

 خونه در دم باغچه به نگاهي.نبود ما خونه دیگه حاال.خونمون سمت رفتم و کردم کرایه ماشیني

 کردم سعي.نشست لبم روي لبخندي ناخودآگاه.دیدم اینجا رو پرهام که افتادم روزي یاد.انداختم

 کودکي خاطرات تموم.کردم باز رو در بغض با...کنم فراموش پوریا مثل اونم باید.کنم فراموشش

 .گذشت چشمم جلوي از لحظه یه در

 

 ...رفتیم و کردیم بار رو وسایل

 

*** 

 

 آریا پخش و تولیدي شرکت:انداختم شرکت اسم به نگاهي

 

 .اومدم استخدام براي...هستم رستگار...سالم:گفتم و ایستادم منشي میز جلوي.داخل رفتم مصمم

 

 .بفرمایید.منتظرتونن رئیس بله_

 

 بود؟ این بابا آریافر،دوست آقاي پس.داخل رفتم.زدم در و رئیس دفتر سمت رفتم

 

 .نشستم و کردم سالم.بود تیپ?خوش و شده سفید داشت،موهاش گندمي پوست و گرد صورت

 

 .شبیهشي چقدر.باشه تو عمر خوابیده اون هرجي...رو پدرت کنه خوبي؟خدارحمت.دخترم سالم_

 

 .ممنونم:گفتم ناراحتي با
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 بخش توي تونيمي.خوبه طراحیت کار بودي گفته.کار سر بیاي تونيمي صبح فردا دخترم،از_

 هاي طراح سرپرست تونيمي قطعا و بودي بزرگ کارگاه یه صاحب خودت تو.کني کار طراحي

 ...بشي من

 

 .فروختنمي و کردنمي تولید ماشیني هاي قالیچه و ها فرش.نبود ما کارگاه مثل شرکتشون

 

 .بیرون زدم اونجا از بعدش و داد شرح مختصر رو وظایفم

 

 کرده ول رو دانشگاه و درس حسابي مدت این توي.شدم خوندن درس مشغول و خونه برگشتم

 .بودم

 ...کردم شروع رو جدیدي زندگي و نکرد تغییر چیز هیچ ولي گذشت هم بابا چهلم

 

 باید رو ها سختي.شدممي خوندن درس سرگرم هم بعدش.خونه میومدم ظهر و کار رفتممي ها روز

 .جنگید روزگار با نمیشه وگرنه کرد تحمل

 

 ..."برماست که دنیاست از"

 

 .رفتم خواب به و شد گرم هام چشم.خوندن به کردم شروع و کردم باز رو کتابم

 

 و برد خوابم تحریر میز روي.بود گرفته درد گردنم!آخ.پریدم خواب از گوشیم زنگ صداي با

 ...الو:دادم جواب.بود ناشناس شماره.کردم نگاه گوشیم به.نفهمیدم

 

..._ 

 

 گید؟نمي هیچي چرا...بفرمایید_

 ...بوق...بوق...بوق_
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 جا از.کننمي قطع بعد و گننمي وهیچي میزنن زنگ شب نصف.شدن مریض مردم!وا؟.شد قطع

 .رختخوابم توي رفتم و شدم بلند

 

*** 

 

 .بریم راه باید...خوبه برات...بخور تکون!تنبل یامن واي_

 

 .خرید بیام تو با نباید من.خوردم تورو گول باز کردم غلط!کتي توروخدا:نالیدمي و میزد غر یاسمن

 

 ...بدو...خان تنبل بدو...کردي که هست غلطي_

 

 باعث ها رفتن راه این و بود آخرش هاي ماه.بود خوب براش.بره راه کردممي مجبورش زور به

 .بیاد دنیا به تر راحت کوچولو میشد

 

 روزها مامان که بودم کرده اجاره رو اینا یاسمن بغلي خونه.خونه برگشتیم و شد تموم خریدمون

 .نباشه تنها

 

 نشون رو خودش روي داشت پاییزي هواي.شد شروع دانشگاه آخر ترم و شد تموم امتحاناتم

 .دادمي

 

 ...سالم...الو:دادم جواب و کردم صاف رو صدام فورا.بود آریافر آقاي.خورد زنگ گوشیم

 

 خوبي؟.دخترم سالم_

 

 .ممنونم_
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 باید.دستي صنایع خوارمیانه جشنواره طرف از اومده نامه دعوت برامون.دارم خوب هاي خبر_

 .بزرگت آرزوي شدن برآورده براي شده مهیا فرصت که بجنبي زود

 

 !آریافر آقاي ممنون واي:گفتم خوشحالي با

 

 خوشحال خیلي اونم و دادم مامان به رو خبر فورا.گنجیدمنمي خودم پوست توي خوشحالي از

 .بدم سامون و سر رو زندگیم تونستممي پولش با.شدمي خوب چقدر شدممي اول اگه.شد

 

 .مسابقه براي طرحم درباره کردن فکر به کردم شروع امشب همین از

 

 رفتیممي باید پنجشنبه و بود شنبه امروز.بدم تحویلش و بکشم رو طرحم داشتم فرصت هفته یک

 .بود اش جشنواره روز هم جمعه شده برگزار ایران توي.جشنواره براي تهران

 

**** 

 

 گفت تسلیت حسابي.مراسم براي اومد شد فوت بابام که روزي.بود کرده رو رباب بي بي هواي دلم

 جمع رو وسایلش و اومده پرهام یهویي دیده که گفت.شد ناراحت خیلي شنید که رو پرهام قضیه.بهم

 .کنه پیداش نتونسته هم خواهرش.زده غیبش و کرده

 

 توي بدي بغض...کردم نگاه پرهام خونه در به و برگشتم ناخودآگاه.ایستادم قدیمي فلزي در جلوي

 کردي؟ حماقت باهام؟چرا کردي رو کار این چرا.پیچید گلوم

 

 بش و خوش بي بي با و داخل رفتم.کرد باز رو در مجید همیشه مثل.زدم در و کشیدم عمیقي نفس

 .کردم

 

 .نشست کنارم و آورد چایي معمول طبق
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 !نگیریا پیرزن این از دختر،سراغي خب_

 

 .بود شده تنگ براتون دلم_

 .خونه برگشتم بعد و زدیم حرف کلي.کردم تعریف براش رو مدت این اتفاقات همه

 

**** 

 

 بود طرحي بهترین.بودم راضي ازش واقعا و بود شده کامل طرحم.شد پنجشنبه زدني هم بر چشم

 .بودم کشیده عمرم توي که

 

 بغل رو مامان.شد بلند آیفون صداي.بودم نشسته تلفني تاکسي منتظر و بودم کرده جمع رو وسایلم

 .بوسیدم رو اش گونه و کردم

 

 .باش خودت مواظب کسم تنها:مامان

 

 .خدافظ.عزیزم مامان همینطور توام_

 

 .همراهت به خدا_

 

 .باش کوچولوت و خودت مواظب:گفتم و کردم بغل هم رو یاسمن

 

 .جونم کتي باش خودت مواظب توام_

 

 .گردمبرمي دیگه هفته یه و تهران میرم دارم!رمنمي که گرفتین؟قندهار غمباد چرا!یاسي!مامان!ا  _
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 وسایلم.کرد توقف فرودگاه توي و افتاد راه تاکسي.شدم تاکسي سوار.بیرون رفتم و کردم خدافظي

 شرکت هاي کارمند از دیگه چندتا و آریافر آقاي.رفتم بودیم گذاشته قرار که جایي به و برداشتم رو

 .نشستیم منتظر و کردیم احوالپرسي و سالم.بودن اومده هم

 

 با مکرر هاي تماس سرگرم که هم آریافر.بود گوشیم توي سرم و بودم نشسته آریافر آقاي کنار

 فاخر هاي کارمند از راد آقاي دیگه یکي و بود دخترش اشون یکي هم دیگه دونفر اون.بود تلفنش

 .شرکت

 

 .سعادتي چه...آریافر آقاي!به به_

 

 رو پاهاش فقط و بود پایین سرم.کردمي بش و خوش آریافر با و بود ایستاده جلومون نفر یه

 یکي اینم البد.بود آریافر سن هم.کرد نگاهم.کردم بلند رو سرم.نکنم سالم زشته کردم حس.دیدممي

 رو جوابم و کردم سالم.همایش براي بیاد خوادمي که شهره هاي دار شرکت و دارها کارگاه از

 ...دادممي گوش هاشون حرف به کردن بازي حین در منم و شدن زدن گپ مشغول دوباره.داد

 

 .برام زشته دیگه شکست بار چهار از بعد.بشه قبول امسال طرحم مهرداد،امیدوارم آره:آریافر

 

 .بارمه ششمین که میگي چي منو:مهرداد

 

 .خندیدند

 

 شناسي؟مي رو خواه نیک مهندس راستي:مهرداد

 

 !کجا خواه نیک مهندس و کجا پرهام.بابا زدم توهم...باشه خودش نداره امکان!خواه؟ نیک

 

 .کردم تیز رو هام چي؟گوش باشه خودش اگه ولي
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 کرده؟ صدا جا همه که وارده تازه مهندس همین:آریافر

 

 .بوده تابش مهندس پیشرفتش پشتوانه میگن.نداره حرف کارش.آره:مهرداد

 

 ...کرده پیشرفت اینقدر بگو پس:آریافر

 

 لطفا تهران_اصفهان پرواز مسافرین:پیچید سالن توي کردمي اعالم رو ها پرواز که زني صداي

 !شوید هواپیما وارد?  ورودي از

 

 وارد تازه...باشه پرهام بود ممکن?. ورودي سمت افتادیم راه و برداشتم رو چمدونم.شدیم پا

 ...کنمنمي فکر بهش کرد؛دیگه سیاه رو زندگیم اون!چه؟ من به اصال.بود خواه نیک...بود

 

 هتلي سمت رفتیم تاکسي با.تهران به رسیدیم بعد چندساعت.افتاد راه هواپیما و شدیم هواپیما سوار

 .اتاق یه هم راد مهندس و اتاق یه اتاق،من یه دخترش و خودش.بود کرده رزرو برامون آریافر که

 

 جلوش و بود وسطش نفر دو تخت یه.طالیي_سفید دیزاین با بود کوچیک اتاق یه.اتاقم داخل رفتم

 هیچ.کردم کیف و کردم نگاهش بازم.طرحم سراغ رفتم و گرفتم دوش.داشت قرار تلوزیون یه

 هوش بي خستگي از.رسیدیم سالمت به که دادم خبر و گرفتم تماس مامان با.دیدمنمي توش نقصي

 .شدم

 

*** 

 

 یه.پوشیدم رو لباسم بهترین و گرفتم دوش.رفتیممي همایش براي باید امروز.شدم بیدار صبح

 شالي و مشکي جین شلوار.چسبونش و کوتاه مشکي زیري همراه نفتي،به آبي باز جلو بلند مانتوي

 .بود مشکي و آبي ترکیب که
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 کمرنگ رژ یه.شم انتخاب که باشه عالي چیم همه باید.کشیدم نازک چشم خط یه و زدم ریمل یکمي

 .زدم هام لب به هم کالباسي

 

 آسانسور سوار.اومد بیرون اتاقم از و برداشتم رو ام مشکي دستي کیف.بود عالي چیم همه دیگه

 به رو که اوني.شد باز در و ایستاد تر پایین طبقه دو.صبحونه براي هتل رستوران برم که شدم

 تند تند قلبم.زدنمي حرف پرهام درمورد.زدم حدس درست پس...بود خودش...اون...بود روم

 سرازیر هام اشک بود ممکن آن هر و بود گذاشته گلوم روي پا بدي بغض.کرد زدن به شروع

 شده تر مردونه اش چهره و گذاشته ریش ته.بود شده تر خوشتیپ و خوشگلتر چقدر.شن

 نیک آقاي سالم:گفتم و کردم پیدا جرات.شد آسانسور وارد.بودیم زده زل بهم اي چندثانیه.بود

 .خوشحالم دیدنتون از...خواه

 

 .طورهمین منم.سالم_

 

 انگار.بود رسمي زبونمون...ولي زدیممي رو دلمون حرف هامون چشم با و بودیم هم چشم تو چشم

 ...شدنمي جدا هم از نگاهمون ولي بودیم قدیمي آنشاي دوتا

 

 ...بودم دلتنگت چقدر پرهام_

 

 ...بودم دلتنگت منم_

 

 بودي؟ کجا پرهام_

 

 ...قلبت تو_

 

 سي اون و بودم ساله سي من حاال.سال?  از بعد دیدمش شدنمي باورم.میشد بیشتر هرلحظه بغضم

 .کنم کنترل رو بغضم بتونم که زدم زل آسانسور هاي دکمه به.ساله دو و
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 بافي قالي کارگاه بزرگترین رئیس مشخصه خب.شدین دعوت هم شما بینممي رستگار خانم خب_

 .شه دعوت بایدم اصفهان

 

 واقعا!نه؟ یا بوده پرهام کار سوزي آتیش یعني.نیومد خوشم من ولي نداشت طعنه و تیکه لحنش

 !نه؟ یا شدنم بدبخت از خبرداره

 

 .گرفت آتیش کارگاه پیش سال?  همون متاسفانه:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب

 

 بود؟ کرده تعجب واقعا یا کردمي بازي فیلم.کرد نگام بابهت

 

 چجوري؟ آخه!آتیش؟_

 

 آتیشش نداشته رو ثروتم دیدن چشم که نفر یه:گفتم کنم نگاش اینکه بدون و انداختم باال اي شونه

 ...بود کي نفهمیدیم وقت هیچ و زده

 

 همه زود چقدر.گذشت چشمم از سوزي آتش از بعد لحظه اون.کردم نگاه زمین به و کشیدم آهي

 .کامم به شد تلخ چیز

 

 بیرون اول.شد باز در و کرد توقف باالخره.رستوران به برسه نداشت قصد هم لعنتي آسانسور این

 .شد قفل هم توي نگاهمون دوباره.شد خارج پرهام بعدش رفتم

 

 .باشید موفق امیدوارم.خانم شدم خوشحال_

 

 .همچنین.ممنون_
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 مرده من و برد رو من بیچاره قلب.بردمي رو قلبم داشت رفتنش با انگار ولي شدم دور ازش

 ...بود مرد اون هاي دست توي ضربانم که بودم متحرکي

 

 سرد جمالتش...بود سرد نگاهش...بود مشکلي یه ولي.نیوفته قندم که خوردم زور به رو صبحونه

 ...بود

 

 یه که بود بزرگي شدسالن پر سالن کم کم و نشستیم.همایش محل به رسیدیم.نداشتم تمرکز اصال

 شده چیده پلکاني صورت به صندلي هاي ردیف سکو روي به رو قسمت دور تا دور.داشت سکو

 به رو.بودن همراهانش و پرهام ما پایین ردیف.سکو روي به رو هاي صندلي رو نشستیم.بود

 شناسي؟مي رو کاره تازه میگن که خواه نیک مهندس این:تمگف آریافر دختر

 

 ...میگي؟آره رو پرهام مهندس:گفت و شد باز نیشش یهو

 

 از یکي مهموني یه توي ظاهرا.رسیده اینجا به تابش مهندس کمک به:گفت.نیومد خوشم لحنش از

 کارش بگم رفت یادم آخ.بینهمي زن یه پاي رو خودش دست با بوده ساخته پرهام که هایي طرح

 کارش از تابش دکتر.داره کفش بزرگ تولیدي کارگاه اصفهان توي.هست چرمي کفش طراحي

 .میشه مستقل و کنهمي پیشرفت کم کم.خودش پیش کنهمي جذبش و میاد خوشش

 

 زل سکو به و ندادم محلش.گفتمي اش پسرخاله درمورد داشت انگار که میزد حرف جوري

 آمد خوش همه به و رفت سکو روي سفید و مشکي رسمي شلوار و کت با پوش شیک مردي.زدم

 .بدن تحویل رو هاشون طرح که زد صدا رو ها شهر یکي یکي و داد توضیح یکمي.گفت

 طرح بین از داوران هیئت که کنیم صبر دقیقه چهل تا که گفتن و دادیم تحویل رو هامون طرح

 ...کنن انتخاب رو تا?  استاني هر هاي

 

 .پرهام پیش نصفش و بود دفاعیه پیش ذهنم نصف.گذشت تمام استرس با دقیقه چهل این

 

 .برگشت هم مجري و سکو روي اومدن ها داور از نفر? 
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 نام رو منتخب افراد و میگذرونیم رو ها استان الفبا ترتیب به.کنید دقت...آقایان و ها خانم خب_

 فرستیممي که جدولي اساس بر هفته آخر تا و دارند دفاعیه الف حروف هاي استان امروز.بریممي

 رو برتر طرح?  جمعه روز انشاهللا.باشین داشته حظور روز هر باید.میشه برگزار ها دفاعیه

 .کنیممي اعالم

 

 .باشم شده قبول که کردم خدا خدا!خدایا.خوندن رو ها اسم یکي یکي

 

 ...رستگار کتایون خانم_

 

 .همینطور هم آریافر آقاي و بود شده قبول هم پرهام!ایول

 

 منتخب فرد ها استان از خیلي.کردمي نگام رقیب یه چشم به حاال همین از که کردم نگاه آریافر به

 .داشتن دوتا_یکي یا نداشتن

 

 مثل و پرسیدن ازش سوال یه ها داور ولي رفت پیش خوب...دفاعیه واسه رفت آریافر همه از اول

 بعدش...بازم میشه رد که دونستمي.باال برگشت آویزون لوچه و لب با.موند گل توي خر بالنسبت

 جذبه با.کردن تشویقش همه و داد انجام رو دفاعش نفس به اعتماد با و خوب خیلي.بود پرهام نوبت

 ...بود شده اش زیبایي جذب که هایي چشم دیدممي.زیبا و بود

 

 اش شونه شدیم رد که هم کنار از.باال میومد داشت پرهام.رفتم پایین ها پله از.زدن صدا رو اسمم

 ...کرد رو کار این عمد از مطمئنم...ام شونه به خورد

 

 ...ببخشید_

 

 درد یکمي سرم و داشتم بغض!نبودم ضعیف اینقدر شده؟من چم من خدایا.افتاد لرزه به تنم.رفت و

 .سکو روي رفتم لرزون پاهاي با.کردمي
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 .بدین توضیح طرحتون درمورد خانم خب_

 

 .رفت پیش خوب االن تا خداروشکر.شد تموم حرفم.کردم شروع ولي لرزیدمي صدام

 

 منطقي نسبتا جواب نداشتم تمرکز اینکه با و آوردم فشار مغزم به یکمي.شد پرسیده اول سوال

 جواب!کیه؟ به حواست دختر اه.گشتمي دنبالش جمعیت توي چشمم.شد پرسیده بعدي سوال.دادم

 تکرار رو سوالش داور.دیدمش جمعیت بین...بودم چیز یه دنبال فقط من.تونستمنمي...بده رو سوال

 .کرد

 

 پرسیده آخر سوال و.دادم رو جوابش و کردم فکر یکمي و اومدم خودم به بلندش صداي با

 دور سالن.گرفت ُگر تنم.بهم زده زل که دیدممي فاصله اون از.هاش چشم توي افتاد چشمم...شد

 استرس با مجري و ها داور.افتادم عقب به سکو پله تا سه روي از رفتم عقب عقب.چرخیدمي سرم

 .دویدن سمتم به

 

 خوبید؟ رستگار خانم_

 

 خانم؟ چیشدین_

 

 .کنم کمکتون بزارید_

 

 رو تمرکزم و ریختي بهم صبح سر از رو حالم!کردي پرت رو حواسم که لعنت!پرهام بهت لعنت

 هرچي.شد شروع دوباره ام تنگي نفس.دویدم خروج در سمت به و شدم بلند و زدم کنارشون.گرفتي

 گریه به.هام ریه از کردمي دریغ رو اکسیژن شهر آلوده هواي اون انگار کشیدممي عمیق نفس

 جا نفسم.خوردم آب یکمي سردکن آب از و سالن توي برگشتم.زدممي نفس نفس و بودم افتاده

 آخه.زدم زار و خوابم تخت توي انداختم رو خودم.هتل برگشتن و گرفتم تاکسي سریع.اومد

 !کردم؟ گناهي چه من مگه!چرا؟

 



 
 
 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

90  www.98iia.com                                                                                                                        page                                                                                                                                                                               

   

 کاربر نودهشتیا_حمزهعارفه 

 بود سنگین سرم.پریدم خواب از هام چشم سوزش از.داشتم گرما حس.برد خوابم و شد سنگین سرم

 یه باید.بیرون رفتم و انداختم سرم روي رو شالم.برداشتم قدم در سمت به.سوختمي هام چشم و

 انگار.شدم البي وارد و آسانسور داخل رفتم.کردممي حس رو این و دارم شدید تب...کنم کاري

 رو میز.افتادم زمین روي ولي برسونم پذیرش میز به رو خودم کردم سعي.خوردمي تکون زمین

 زدم چنگ زمین به.بود سنگین سرم و سوختمي هام چشم.بخورم تکون تونستمنمي ولي دیدممي

 .بخورم تکون تونستمنداشت؛نمي فایده بازم ولي

 

 ...شما...خانم_

 

 ..شده؟چرا تویي؟چت کتي:گفت و اومد جلو

 

 .نبودم حرکتي به قادر.شناختم رو پرهام چهره.سرم رو گذاشت رو دستش و زد زانو جلوم

 

 .سوزيمي داري تو دختر واي_

 

 حرکت تند و کرد بلندم.زانوم زیر رو اش دیگه دست و گذاشت گردنم زیر رو دستش

 رو صندلي و گذاشت ماشینش صندلي روي منو که شدم متوجه.میرم کجا دارم دونستمنمي.کردمي

 .بزنم حرف اي کلمه تونستمنمي.روندمي سرعت با و شد سوار هم خودش.خوابوند

 

 خوبي؟.بزن حرفي یه توروخدا...کتي_

 

 م..ها...پر:نالیدم

 

 جانم؟:گفت میومد چاه ته از که صدایي با آروم.داد قورت رو بغضش شایدم یا دهنش آب

 

 خواستم.نبود مهم برام هیچي دیگه.بیماري و تب توي حتي...خواستمشمي من.بردم جلو رو دستم

 ...رفتم حال از که بگیرم رو دستش
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 و لرزیدممي درون از.کرد گرم رو بدنم و شد خونم وارد گرمي مایع کردم حس.شد گرم هام پلک

 .گرفتممي آتیش داشتم بیرون از ولي بود سردم

 

 .شد بهتر حالم پرهام نگران صورت دیدن با.کردم باز رو هام چشم

 

 بهتري؟_

 

 به میگردونم برتون شد تموم که تزریق:گفت و هام چشم توي زد زل.زدم پلک مثبت معني به

 ...هتل

 

 حرفي هیچ مسیر توي و هتل برگشتیم...خوامشنمي من کنهمي فکر شاید.شد سرد لحنش دوباره

 :کرد پخش رو غمناکي آهنگ فقط و نشد بدل و رد بینمون

 

 کردي خرابش

 

 کردي حراجش رو عشقمون که تویي

 

 کردي تباهش رو زندگیم ي همه

 

 کردي خرابش کردي آهش

 

 کردم خرابش

 

 کردم انتخابش دلم با که کسي
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 کردم پاکش سینه این تو از و زدم 

 

 کردم خرابش کردم خاکش 

 

 نداره فرقي بري هرجا برم هرجا ولي

 

 بذاره تنها تورو نمیتونه قلبم 

 

 میباره هرشب که باروني همین مثل

 

 … نداره تعریفي تو بعد منم حال

 

 من توام یاد بري هرجا برم هرجا

 

 جهنم شد من واسه دنیا این که شد چي

 

 سینم تو عشقتو من دارم نگه باید

 

 … ببینم بازم تورو جا یه روز یه شاید

 

 فرزین فرزاد_کردي خرابش

 

 و شدم ولو تخت روي.خوردم رو قرصم و اتاقم به برگشتم.بست محکم رو در و اتاقش توي رفت

 ...رفتم فرو عمیقي خواب به
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 همه تلفني وقتي.برام بود جدید هاش اخالق این اصال.شد مغرور و سرد پرهام همون بازم فردا از

 ...من مثل...ناراحت هم و شد خوشحال هم.نمیشد باورش گفتم یاسمن براي رو چي

 

 بله؟:دادم جواب رفیعي اسم دیدن با.خورد زنگ گوشیم

 

 برنگشتید؟ هنوز.رستگار خانم سالم_

 

 .ام خونه شب جمعه نه_

 

 سري یه ها پلیس سوزي آتیش از بعد.افتاده اتفاقاتي یه اینجا.کنم تعریف براتون رو چیزي یه باید_

 رو فندک که یادتونه.بودن شده فندک یه متوجه و بودن کرده جمع کارگاه توي از ریز خورده

 !ندیدینش؟ تاحاال که گفتید شما و دادن نشونتون

 

 .یادمه...آره...آره_

 

 .کردمي درد گلوم.کردم اي سرفه تک

 

 از نفر یه آخر در و دادن نشون بودن کارگاه توي که کسایي همه به تک تک رو فندک اون_

 پوریاي آقاي شده اخراج کارمنده اون...میشناسه رو فندک که بوده گفته...شده اخراج هاي کارمند

 .بوده فرخنده

 

 .بود کرده کمکم اینبار...ولي پیچید وجودم توي نفرت حس پوریا اسم شنیدن با

 

 این صدق به زیاد هاي تحقیق از بعد ها پلیس و هاست کارمند از یکي به متعلق فندک بوده گفته_

 ...رحیمي بابک...بوده بابک زده آتیش رو کارگاه که کسي اون.رسیدن ادعا
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 !داد؟ استعفا همین براي پس!بابک؟

 

 مطمئنید؟ شما:گفتم.چسبوندم چپم گوش به و کردم جدا راستم گوش از رو گوشي زده بهت

 

 .کنن پیداش بتونن تا شده الخروج ممنوع فعال.خانم بله_

 

 .باشي خبر خوش.رفیعي آقاي ممنون_

 

 .خدانگهدار.باشین سالمت_

 

 .خدافظ_

 

 اشتباهي قضاوت عجب!نبود؟ پرهام کار و گفتمي درست حسم یعني پس...کردم قطع رو تلفن

 ...دزده کردممي فکر که بود اون اولیش...بود پرهام درباره من اشتباه قضاوت دومین این...کردم

 

 بیا!کردم؟ غلط بگم بهش برم تونستممي اگه میشد چي.بستم رو هام چشم.کشیدم دراز تخت روي

 ...بزاره پیش پا نباید دختر:گفتمي همیشه مامانم یادمه بچگي از!کن ازدواج باهام

 

 رو پرهام.پایین رفتم.شدم آماده نهار براي و اومدم پایین تخت از...غلط افکار این به لعنت!پوف

 رو نهارم.خوري نهار هاي میز از یکي پشت نشستم.ببینمش خواستمي دلم.ندیدم آسانسور توي

 که اي صحنه با.رستوران در سمت رفتم و شدم بلند جام از.نبود ولي زدم دید رو اطراف و خوردم

 گاهي از هر پرهام.میومد رستوران سمت به پرهام شونه به شونه آریافر دختر.زد خشکم دیدم

 پرهام.کردم نگاشون حرص با و کردم مشت رو دستم.خندیدمي غش غش دختره و گفتمي چیزي

 .رفتم آسانسور سمت به سریع.شد نگاهم متوجه

 .بگیرم رو حالش باید.گرفتم بغل رو هام زانو گوشه یه و اتاقم توي رفتم حرص با
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*** 

 

 .داشتم استرس بازم ولي نیستم منتخب نفرات جزو دونستممي اینکه با

 

 و کفششون زیباي طرح با اصفهان از خواه نیک پرهام...آقاي...جناب...اول نفر خب:مجري

 .میگم تبریک.عالیشون دفاعیه همچنین

 

 جایزه و رفت سکو سمت به.دیدم هاش چشم توي رو شادي برق.شده اول پرهام که بودم خوشحال

 .گرفت رو اش

 

 .فارس استان از کریمي آقاي جناب...دوم نفر خب_

 

 .رسید آخر نفر به نوبت و زدند دست همه

 

 اول نفر بود ممکن واقعا.بود العاده فوق خیلي طرحشون ایشون.رستگار کتایون...خانم...سرکار_

 .گیممي تبریک بازم.شد خراب اشون دفاعیه داشتن اضطراب چون ولي بشن

 

 این و من.جام سر برگشتم و گرفتم رو ام جایزه ذوق با و باال رفتم!شنوم؟مي درست یعني!خدایا

 !محاله خوشبختي همه

 

 بدید؟ خوایدمي شیریني چه پرهام آقا:آریافر دختر

 

 دعوتتون تهرانم اطراف باغ توي تفریحاتي روز یک به:گفت و کرد همه به نگاهي پرهام

 .زدم لبخند فقط من و زدن جیغ و دست باخوشحالي همه.کنممي

 

*** 
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 و زیبا هاي سایه و بود گردو بلند هاي درخت از پر که بزرگ باغ یه!جاییه عجب.شدم باغ وارد

 .بود شده ساخته زیبا عمارت یه باغ وسط و بودن کرده درست آبنما یه باغ کنار.داشت خوبي

 

 و بود باغ وسط که اي میله تا چهار سمت رفت پرهام.شد جور بازي بساط و عمارت سمت رفتیم

 !والیبال؟ایول.کرد وصل بهشون رو هایي تور

 

 تیم بیا فرهاد:گفت بود فرهاد اسمش که ها پسر از یکي به پرهام.کنیم بازي که پیشش دویدن همه

 .بکشیم

 

 .محسن من:فرهاد

 

 !کتایون:گفت و کرد نگاه من به پرهام

 

 براي کوتاهه قدت تو جون کتي:گفت و گرفت لجش هست رویا اسمش که آریافر دختر

 بلدي؟ اصال.والیبال

 

 ...نیست خوب بازیم خیلي.رسیمنمي شما پاي به:گفتم و زدم پوزخندي!چندش دختره ایش

 

 ...پررو دختره میدم نشونت حاال

 

 .برد خودش تیم توي رو فرهاد،رویا و شد چیده ها تیم.زد لبخندي.شده پیروز کرد فکر

 

 دیگه گل دوتا فقط.شدیم برابر که کردیم بازي اینقدر.شد شروع بازي زد پرهام رو سرویس اولین

 رفقا؟ کنیم چیکار:گفت پرهام.شدیم جمع هم دور کشیدن نقشه براي ها تیمي هم.بردیممي زدیممي
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 بگم؟ من:گفتم

 

 .میزنم خوبي هاي آبشار من:گفتم.کردن نگام همشون

 

 .داشتن اعتماد بهم و بودم زده خوبي ضربات خیلي بازي اونجاي تا

 

 هم شما...آقاپرهام.تور لب بفرست رو توپ و وایسا آخر اي همه از بلندتر قد که شما مسعود آقا_

 .بزنم آبشار که بنداز من براي رو توپ و وایسا توپ لبه

 

 زدم زل.زد من سمت به و کرد دریافت پرهام و زد رو توپ مسعود.بازي توي رفتیم و کرد قبول

 زمین با محکم که زدم آبشاري توانم تمام با.بود خوب خیلي پرشم.باال پریدم و هاش چشم توي

 .کرد برخورد حریف

 

 چیکار ببین دهاتي دختره:شدن ساکت همه رویا جیغ جیغ صداي با که بودیم خوشحالي درحال

 .شد کبود و بازوم توي خورد ات وحشیانه توپ!کردي

 

 بودي؟ کي با رو دهاتي:گفتم و شدم عصبي.گفتمي چي این

 

 .خودت خود...خودت_

 

 تو.زدممي نفس نفس.آوردم مي کم نفس دممیش عصبي وقتي.چسبیدم رو اش یقه و رفتم جلو

 .میاد بیرون گشادت دهن از چي بفهم!بچه هست تو امثال و تو دهاتي:زدم داد صورتش

 

 ...هرز دختره کن ول رو ام یقه:گفت اخم با
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 با و رفتم عقب.میومد پایین میرفت باال تند تند سینم قفسه.فکش تو خوابوندم و بردم باال رو مشتم

 آورده کم نفس.گرفت منو پشت از کسي که سمتش بردم خیز.زمین روي افتاد و شکمش تو زدم لگد

 ...کن ولم...کن ولم:زدم داد ولي بودم

 .بگیر آروم...کن ولش:گفت آروم که پیچید گوشم توي پرهام صداي

 

 هاش دست.گرفتم آروم خوب بچه یه مثل و نکردم تقال دیگه.بود کرده قالف دورم رو هاش دست

 .کرد جدا دورم از رو

 

 ولي میزدن حرف باهم و شدنمي نفري سه یا نفري دو همه.عمارت سمت رفتیم و شد جمع بازي

 بزرگ دستشویي سمت رفتم.بود گرفته درد یکمي سرم.بودم گوشیم با بازي سرگرم تنها من

 آبي. روشور چندتا و داشت دستشویي چندتا.بود عروسي هاي تاالر مال مثل دستشویي یه.عمارت

 که بود گرفته آغوش تو منو که افتادم اي لحظه یاد.کردم نگاه خودم به آینه توي و زدم صورتم به

 .شدمي متوقف جا همون زمان کاش اي...نکنم حمله رویا به

 

 در چهارچوب توي پرهام چهره...ولي بیرون برم که برگردوندم رو آینه از و کشیدم آهي

 هل دیوار سمت به منو و گرفت رو هام بازو.جلوتر اومد...بهش شدم خیره فقط.شد ظاهر دستشویي

 ولي بود رفته باال قلبم ضربان.بست رو در هاش دست از یکي با.کردم برخورد دیوار با آروم.داد

 از پر هاش چشم.شد انگشت بند یه اندازه باهام اش فاصله و اومد جلو.نمیومد خوشم خلوت این از

 .کردمي نگام ملتمسانه.بود غم

 

 هنوزم اون دونمنمي من باشه هرچي...شه نزدیک بهم بزارم نباید...ولي داشتم منم رو حس این

 !نه؟ یا داره دوسم

 

 خودم به.سوختمي دستش گرماي از زدم یخ صورت.گذاشت صورتم روي و آورد جلو رو دستش

 کار مراقب لطفا...خواه نیک آقاي:گفتم و رفتم در بود زده تکیه دیوار به که دستش زیر از و اومدم

 .باشید هاتون

 

 و کالفه.کردممي نگاش چشمي زیر.نشستم بقیه پیش رفتم و کشیدم عمیقي نفس.زدم بیرون اونجا از

 ...ناراحت البته و میومد نظر به عصبي
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 ...عصبي بازي...کردمي بازي میز روي لیوان با و بود ایستاده آشپزخونه اپن کنار

 

 کنیم؟ چیکار رو نهار:گفت ها پسر از یکي

 

 بلیط برم باید من!پرهام:گفتم آروم و پرهام سمت رفتم.داشتم هواپیما بلیط.رفتممي باید من

 .ببینمت اصفهان توي امیدوارم.دارم

 

 .سالمت به...اومدي که ممنون.باشه:گفت زبونش...ولي نرو گفتمي نگاهش.سمتم برگشت

 

 رفتم و خوردم نهار.کردم جمع رو وسایلم و هتل برگشتم.نزد حرفي ولي برم نذاره داشتم انتظار

 .فرودگاه

 

**** 

 

 باالي رفتم بعد دادم جواب رو ها تلفن یکي یکي.کردم شروع رو کارم و کردم روشن رو مانیتورم

 .میزد قدم ها طراح سر باالي و شد کارگاه وارد.دیدم رو رویا که میزم سمت برگشتم.ها طراح سر

 

 طراح؟ میگن توام کشیدي؟به چیه این:گفت اونا از یکي به رو

 

 لطفا...نقصه بي طرحشون که میدم تشخیص و هستم مسئولشون من...آریافر خانم:گفتم و جلو رفتم

 .نزنید بهم رو اینجا نظم

 

 دهاتي؟ دختره میگي چي تو:گفت سینه به دست و کرد اخم
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 دیگه،هرچي بسه:زدم رئیسه،داد دختر اینکه به خیال بي.کرد تکرار رو حرف این باز.شدم عصبي

 ...شدي پررو گمنمي هیچي

 

 خبره؟ چه اینجا_

 

 چیشده؟...رستگار خانم:گفت بهم رو و اومد جلو.اومد صاحبش!اوه.بود آریافر

 

 ...میزنه داد من سر:گفت لوسي حالت با رویا

 

 میگه؟ راست_

 

 ...آخه:گفتم...کرد توهین بهم لعنتي خب

 

 کتکش بودید که تهران که گفت رویا...حسابداري برید لطفا...بشنوم چیزي خوامنمي!بسه_

 !نه دیگه اینبار ولي گذشتم ازت پدرت احترام به...زدي

 

 .شم اخراج خوامنمي من!نه واي

 

 ...آریافر آقاي_

 

 !برید گفتم_

 

 دور اونجا از.کردم نگاه چپ چپ رویا به و دادم بیرون باصدا رو نفسم.کنم التماس که نبودم آدمي

 .رفت شدم اخراج بله...شدم
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 !کنم؟ چیکار من کاريبي این توي حاال

 

*** 

 

 رفیعي؟ آقاي میگید جدي واي_

 

 رو هام لباس فورا.بوده چي کارش دلیل بدونم خواستمي دلم.بود شده دستگیر بابک.بودم خوشحال

 .پاسگاه سمت رفتم و پوشیدم

 

 که میزي پشت نشستم و اتاق یه داخل رفتم.دیدنش برم دادن اجازه و گرفتن ازم امضا سري یه

 .بود اونجا

 

 بین.بود شده پیر سال?  این توي.اومدن بابک همراه مامور چندتا و شد باز در بعد دقیقه چند

 پاهاش.شدم بلند جام از.کرد نگام براقش هاي چشم با.بود نمایان سفیدي موهاي اش مشکي موهاي

 .بهم بود زده زل حرف بدون فقط.نشست روم به رو و کشید زمین روي رو

 

 ...سالم،بابک_

 

 زندگیم و من با رو کار این بابک؟چرا چرا:گفتم.بود شده اشک پر هاش چشم.کردمي نگام فقط

 !کردي؟

 

 زدي ام سینه به رد دست که موقعي اون:گفت بغض با و کرد مشت رو بود میز روي که دستش

 .گرفتم رو شکستم دل انتقام من...شکوندي رو دلم تو ولي...داشتم دوست من.شکست قلبم

 

 بشم؟ مند عالقه به نتونستم چرا!بود؟ شده عاشقم واقعا یعني.زدمنمي حرفي
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 .بمیرم و ببینمت دیگه بار یه که بود این آرزوم.کنن اعدامم بگو:گفت و شد بلند جاش از

 

 .برم خواممي:گفت و رفت سرباز سمت به

 

 .گذاشت تنها فکر هزاران توي رو من و رفت اونجا از

 

 ولي گشتم رو سالن و آشپزخونه توي.نشنیدم جوابي.زدم صدا رو مامان.بودم خسته.خونه برگشتم

 !خدا واي.خواب اتاق توي رفتم.نبود

 

 ...گرفتم تماس اورژانس با.شدم هول.بود خون در غرق و افتاده جانمازش کنار مامان

 ...بیمارستان رسوندیم رو مامان

 

 چطوره؟ مامانم حال دکتر_

 

 .داره سل بیماري مادرت متاسفانه...ولي خوبه فعال:گفت و انداخت بهم نگاهي دکتر

 

 !نه دیگه اینبار.کوبیدم سرم روي رو دستم دوتا

 

 ولي بکشه طول کن؛شاید تهیه نویسممي رو داروهاش.درمانه قابل بیماري این...نباش نگران:دکتر

 .میشه خوب

 

 ولي بیاد گیر سخت خارجیه چون شاید.داروهاست اسم این:گفت و گرفت سمتم به رو اي برگه

 .کنيمي پیدا بگردي

 

 ...دکتر ممنون_
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 همه.زدم زل بهش بغض با.بود شده سفید گچ مثل صورتش رنگ.مامانم پیش رفتم منم و رفت دکتر

 .بود ندارم و دار

 

*** 

 

 شد؟ چقدر آقا خب_

 

 ...تومن هزار_??? 

 

 بیرون رو هام پول و بردم جیبم توي رو گرون؟دستم اینقدر قرص بسته تا چهار!گفت؟مي چي

 تک تک قیمتشون بگید شهمي آقا:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب.داشتم هزارتومن???  فقط.آوردم

 چقدره؟

 

 .تومن???  هم بسته دوتا اون.تومن???  بسته یه اون.تومن صد دوتا این_

 

 .برممي فقط رو تومني???  اون:گفتم

 

 بي به اینجوري وقت هیچ.خونه رفتم و برداشتم رو ها قرص بسته.شدممي آب خجالت از داشتم

 .کارم دنبال در به در.کارمبي و پاس و آس که است هفته دو االن.بودم نخورده پولي

 

 .داخل رفتم و کردم باز رو در

 

 .اومدم من.ماماني سالم_

 

 .اومدي خوش.دخترم سالم_
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 یادت.بخوري باید رو اش یدونه ساعت??  هر رو اینا مامان:گفتم و گذاشتم میز روي رو ها قرص

 !ها نره

 

 .دردنکنه دستت.دخترم چشم_

 

 :گرفتم رو یاسمن شماره و کشیدم دراز.کاناپه سمت رفتم و بوسیدمش

 

 چطوره؟ خاله ني چطوري؟ني.یاسي الو،سالم_

 

 ني ني دیگه دخترم نمیاد؟بعدم دادش و جیغ صداي مگه.کنهمي خوبه،شیطوني اونم.خوبم.سالم_

 .شده بزرگ.نیس

 

 .سالشونه هفت خانم.نبود حواسم.بله بله_

 

 .سخته کردن پیدا کار وضعیت این توي کن باور.ام شرمنده...کتي راستي:گفت و خندید

 

 .بپرسم رو حالت فقط زده زنگ.شرمنده دشمنت_

 

 .اومد کامران کنم فکر.گلم مرسي_

 

 .خدافظ.برس کارات به برو_

 

 .خدافظ.زدي زنگ که مرسي_
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 کنم خواهي معذرت رویا از و برگردم که بود این راه تنها.بستم رو هام چشم ناامیدانه و کردم قطع

 !بدم انجام رو کدوم هیچ نداشت امکان.بیوفتم آریافر پاي به یا

 

*** 

 

 خنک که کردم دستش اون و دست این.بود داغ.برداشتم زمیني سیب یه و تابه سمت بردم رو دستم

 .شه

 

 .دختر نزن ناخونک:مامان

 

 !کنم؟مي پیدا کار نظرت ماماني،به:گفتم و زدم لبخندي

 

 .کن توکل خدا به!ایشاال_

 

 .افتاد سرفه به یهو

 

 شد؟ چت ماماني_

 

 آروم:گفتم.کردم هول.دادم ماساژ رو هاش شونه.کردمي سرفه و بود گرفته دهنش جلوي رو دستش

 .ماماني باش

 

 دستش به چشمم.کشید عمیق نفس و برداشت دهنش جلوي از رو دستش.اومد بند اش سرفه

 .کشیدم جیغ ترس از.بود خوني.افتاد

 

 شده؟ چت تو...ماماني_
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 .باش آروم.خوبم.نیست چیزیم:گفت حالبي

 

 ...دکتر بریم که کردم اش راضي زور به و گرفتم رو دستش

 

 ...بخوره کامل رو داروهاش باید خانم،مادرتون:دکتر

 

 !بکنه؟ برام تونستمي کاري چه بخرم؟اون ندارم پول گفتممي!گفتم؟مي چي

 

 .کنممي رو آریافر التماي رممي اصال.کنم پیدا کار شده هرجوري باید.شد جمع هام چشم توي اشک

 

*** 

 

 .بودم نشسته منتظر

 

 !داخل برید تونیدمي خانم:منشي

 

 .زدم در.لرزیدمي هام دست.اتاقش سمت رفتم و شدم بلند

 

 .تو بیا_

 

 .کردم سالمي.کرد نگام و نشست سینه به دست.بستم رو در و داخل رفتم

 

 !اینجا؟ اومدي چرا_
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 مادرم آقا:گفتم و انداختم صدام توي رو جراتم.کردم فکر مامان به.برام بود سخت.بگم تونستمنمي

 بزارید توروخدا.مجبورم دارم نیاز پول به چون ولي کنم التماس کسي به که نیستم آدمي.مریضه

 .ندارم من که خوانمي پارتي همشون.نکردم پیدا کاري گشتم رو هرجا.برگردم

 

 بدبختي اینقدر بود بابام اگه:دادم ادامه.بود اومده خوشش انگار.کرد ریز رو هاش چشم

 ...کنین پدري حقم در توروخدا.کشیدمنمي

 

 قسمم دخترم ولي نداشتم و ندارم بودنت با مشکلي دخترم،من ببین:گفت.حالم به سوخت دلش انگار

 .ندم راه اینجا تورو که داد

 

 چند رو شرکتش که هست مدیري یه.کنم پیدا کار برات تونممي...ولي:گفت.کردم نگاش ناامیدانه

 نیس،طراحي فرش طراحي کارش.داره نیاز جدید نیروي به...کرده تاسیس تازه که ساله

 بدي؟ انجامش تونيمي...کفشه

 

 !داشت؟ فرقي کفش،چه یا بودم،فرش بلد نو هاي ایده طراحي وقتي.نداشت فرقي

 

 .نداره مشکلي نه:گفتم

 

 شد؟ اول جشنواره توي یادته؟که رو خواه نیک_

 

 رو وجودم تموم استرس!پرهام؟ پیش بفرسته منو خواستشنیدم؟ميمي چي

 ...یادمه...بله:گفتم.گرفت

 

 دیدم همین نبود،واسه خوب خیلي فرشش طراحي کار میگم بهش.دیده تورو جشن توي کنم فکر_

 خوبه؟.کنممي اش معرفي شما به بلده کفش طراحي

 

 .آقا ممنونم.بله:پرهام؟گفتم از بهتر کي.بودم خوشحال
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 ...خواه نیک آقاي جناب سالم...الو:گرفت اي شماره و برداشت رو اش گوشي و زد لبخندي

 

 .خودشه معلومه خب.افتاد تپش به قلبم!بود؟ خودش یعني

 

 آشنایان از بنده هاي کارمند از یکي...باشین سالمت...داشتم امري یه...ممنونم...بله...بله_

 شما،اگه پیش بفرستمش هست؛گفتم قالي و فرش از بهتر خیلي کفش طراحي توي کارش دیدم.بودن

 اونجا?  ساعت راس فردا میگم من پس...ممنون...درسته!...داري؟ نیاز نفس تازه کار نیروي به

 .باشه

 

 .دادم تکون فهمیدم نشونه به رو سرم و زدم لبخندي.کرد نگاه من به

 

 ...خدانگهدار...همچنین...ممنون_

 

 .باش اونجا صبح?  میدم،فردا بهت رو کارتش من خب:گفت و کرد نگام.کرد قطع

 

 .ممنون بازم.چشم_

 

 از خدافظي از بعد و کردم تشکر بازم.سمتم گرفت و درآورد میزش کشوي توي از رو کارتي

 !شکرت خدایا:گفتم آسمون به رو.بودم خوشحال.بیرون زدم شرکت

 

*** 

 

 خوبه؟ حالت ماماني:گفتم و بهش دادم رو مامان قرص

 

 .خوشگلم خوبم_
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 !کارم؟ سر برم راحت خیال با:گفتم و زدم لبخندي

 

 .هستي چي نگران.هست که هم یاسمن.میزنم زنگت اومد پیش مشکلي.دخترم برو_

 

 و بود شده سرد هوا.افتادم راه و خوردم اي صبحونه.کردم خدافظي باهاش و بوسیدم رو اش گونه

 .افتادم را مقصد سمت به و شدم تاکسي سوار.دادمي زمستوني برفي نوید

 

 تولیدي:کردم نگاه شرکت تابلوي به.برگشتم و دادم رو تاکسي پول.شدم پیاده و ایستاد شرکت جلوي

 ...پرهام کفش

 

 عامل کردممي فکر روزي یه اینکه کنم؟با فراموشش نتونستم چرا.برام بود نوشته زیباترین اسمش

 .نشه دور ازم خداکنه...بودم سرد چقدر...کردم محلي بي بهش چقدر...اونه بدبختیام

 

 .خوبه.بود?  دقیقا.کردم نگاه رو ساعت و ایستادم منشي میز جلوي.کشیدم عمیقي نفس.داخل رفتم

 

 .خانم سالم_

 

 که رفته باال و صاف هاي ابرو.غریب و عجیب صورت با بود جووني دختر.کرد بلند رو سرش

 اصال که رنگي آبي لنز و کشیده چشمش پشت که کلفتي چشم خط.شیطوني گنمي بهش اصطالحا

 زور به که زده ها مژه به ریمل اینقدر.بود مالیده لباش به سرخ رژ یه و زده نمیومد صورتش به

 .بفرمایید بله:گفت زشتي اخم با.بود داشته نگه باز رو هاش چشم

 

 .اومدم آریافر آقاي طرف از.داشتم قبلي وقت_

 

 .کنین صبر لحظه چند_
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 آریافر آقاي طرف از خانمي مهندس،یه آقا:گفت باز نیش با.شد باز هاش اخم و برداشت رو گوشي

 ...چشم...بله...اومدن

 

 .داخل برید تونیدمي:گفت و گذاشت رو گوشي

 

 پیشرفت زود چه(مدیر دفتر.)کردم نگاه رو در باالي رنگ طالیي تابلوي.اتاقش سمت رفتم

 رفتم و زدم در.پیشرفتش از بودم خوشحال چقدر.افتادم کردمي فروشي بادکنک که وقتي یاد.کرد

 .نبود پرهام که این ولي.داخل

 

 ...خواه نیک پرهام:کردم نگاه میز روي کارت به

 

 تو هنوز و نشستم.بشینم که خواست دست اشاره با.داد جواب و کردم سالمي.نبود پرهام این اما

 .بودم شوک

 

 .شرکت معاون.رادمهر هستم؛کیوان رادمهر خانم،من خب_

 

 .خواستممي رو خودش من ولي.کشیدم اي آسوده نفس

 

 میشه خانم خب.کنم رسیدگي شما استخدام کار به خواستن من از و داشتن کاري امروز مدیر_

 کنید؟ لطف رو مدارکتون

 

 و خوشتیپ.بود خوبي و مودب پسر.انداخت نگاه دقت با و کرد باز.گرفتم سمتش به رو مدارکم

 و مهربون لحنش.داشت ساده و زیبا صورتي.مشکي ابروي و چشم و موها و گندمي پوست.زیبا

 .بود مودبانه
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 !کنه؟ پیدا کار اینجوري باید چطوري شما تحصیالت با خانم،کسي_

 

 ولي بودم قالي بزرگ کارگاه یه رئیس خودم.داشتم سخت شکست سري یه زندگیم توي من_

 .گرفت آتیش کارگاه متاسفانه

 

 از و کنید پر رو فرم این.کنید کار اینجا که دارید رو صالحیتش واقعا شما خب.متاسفم!بد چه اوه_

 باید که فرق این مونه،بامي فرش طراحي همون دونید؟مثلمي که رو کارتون.کار براي بیاید فردا

 تیم دیگه.برش واسه کشینمي الگو اونا و دیدمي طرح شما.باشید کش الگو سري یه سر باالي

 تیم عضو شنمي اونا.شدن استخدام و شد مصاحبه باهاشون دیروز هم دیگه نفر دو.ندارید طراحي

 .کنیدمي تکمیل رو طرحتون اونا مشورت با و شما

 

 .ممنون.شدم متوجه بله_

 

 .کنممي خواهش_

 

 بیرون اونجا از قرارداد و نام ثبت مراحل از بعد و دادم تحویل.کردم پر و گرفتم رو فرم

 .رفتم خونه سمت به انرژي پر و خوشحال.اومدم

 

 روزه چند که بود ماشینم امیدم تنها.کنم جور رو مامان هاي دارو شده راحت خیالم که حاال باید

 همون.فروش براي گذاشتمش و کارواش بردمش.یاسمن خونه پارکینگ توي بودم کرده قایمش

 .دیدش و اومد مشتري یه روز

 

 اش بقیه با.بخرم پایین مدل کارکرده ماشین یه تونستم پولش با.خریدش خوبي قیمت با و پسندید

 بدهي براي و داد چک هم رو پول بقیه.خریدم خونه براي پرت و خرت سري یه و مامان داروهاي

 .داشتم نگهش هام

 

*** 
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 .نبود بد اخالقش ولي بود داغون قیافش اینکه با.کردم سالم منشي به و شدم شرکت وارد

 

 .دیدم سالن توي رو کیوان

 

 .رادمهر آقاي سالم_

 

 بلدید؟ رو کارتون محل.اومدید خوش.رستگار خانم سالم ا  :گفت و برگشت.شد من متوجه

 

 .خیلي نه:گفتم و زدم لبخندي

 

 .بیاید من همراه_

 

 با بود معمولي اتاق یه.کرد باز رو در و رفت مدیر اتاق کنار اتاقي سمت به.افتادم راه دنبالش

 قرار راست سمت کرمي رنگ به بزرگي میزد.رنگ کرم البته و سوخته اي قهوه و سفید دکور

 صندلي و میز بزرگ،دوتا میز روي به رو یعني چپ سمت.بود روش کاملي مجهزات و داشت

 .بودن گذاشته تر کوچک

 

 .شماست کار میز این:گفت و کرد اشاره بزرگ میز به

 

 .هست همکارتون دوتا کار میز هام این:داد ادامه و کرد اشاره کوچک میز دوتا به

 

 .باشید موفق:گفت و شد دور اونجا از.کردم تشکر و زدم لبخندي

 

 و مرتب چي همه.بودن چیده وسایل سري یه میز روي!داشت خوبي حس چه.نشستم میزم پشت

 .کردم آویزون اتاق کنار لباسي چوب به رو کیفم و پالتو.کردم روشن رو مانیتور.بود تمیز
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 به و کرد نگام.کردم سالم.بود خودم سن هم کنم فکر.شد وارد جوون خانم یه.شد باز صدا با در

 و نشست کوچک هاي میز از یکي پشت.بودم خورده رو باباش ارث انگار.داد جواب زور

 درسته؟.باشید من همکار باید شما:گفت

 

 .هستم رستگار کتایون.بله:گفتم و بردم جلو رو دستم.سمتش رفتم و زدم لبخندي

 

 .هستم احضاري پریناز منم:گفت و داد دست شه بلند اینکه بدون ادب بي

 

 نه یعني.بود خوشگل.کردم نگاش چشمي زیر.رفتم میزم سمت و کشیدم بیرون دستش از رو دستم

 بود؛چشم ریخته بیرون مشکي مقنعه زیر از که بوري موهاي و داشت سفید پوست.نبود بد.خیلي

 لب رژ و داشت چشم به گردي عینک.میومد نظر به زیبا بود کشیده که چشمي خط با اش آبي هاي

 ...صورتي

 

 رو دستش و اومد سمتم به لبخند با.شدم بلند.شد وارد خانمي و شد باز در.کرد روشن رو سیستم

 .خوشبختم.هستم ابراهیمي رها من.سالم:گفت.کرد دراز

 

 .خوشبختم.رستگارم کتایون منم:گفتم و فشردم رو دستش صمیمانه

 

 عزیزم؟ سالته چند:گفت و زد لبخند

 

 شما؟...سالمه_?? 

 

 .باشیم داشته خوبي هاي روز باهم امیدوارم.سالمه??  منم_

 

 .امیدوارم_
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 سفیدي پوست و بود تپل یکمي.بود اخالق خوش پریناز برعکس.اومد خوشم رفتارش از

 .بود نکرده آرایش و زده بهش رژکالباسي که اي قلوه هاي لب و ریز هاي چشم.داشت

 

 اول کار براي رو طرحمون اولین باید.ها خنم خب:گفتم.نشست پریناز میزش،کنار پشت

 خب؟.بشه کار بهترین دارم دوست.بکشیم

 

 !بله:باهم دوتاییشون

 

 کني؟مي شروع رو طرح شما خب:رها

 

 هرکدوم و میدم توضیح براتون رو ذهنمه توي که طرحي من.کنیم کار باهم دارم دوس ببینید_

 .کنیممي ترکیبشون بعدش.کنید طراحي رو اش بخشي

 

 !خوبه:رها

 

 .بفرمایید:گفتم.خورد در به اي تقه که کردیم شروع رو کارمون

 

 .منم فهمیده دیده که رو اسمم کنم فکر.کردمي نگام خاصي ذوق با.افتاد پرهام به چشمم.شد باز در

 

 خوبید؟.رستگار خانم سالم_

 

 .ممنونم.خواه نیک آقاي سالم_

 

 .بخیر روز.ها خانم سالم:گفت نفر دو اون به رو
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 و کنید ثابت رو خودتون بتونید امیدوارم.بشینید لطفا:گفت نفرمون سه به رو.دادن جواب اونام

 آخر حتما زدید رو طرحي که وقتي.شرکته پایه زیر شما کار.بسازید شرکت براي رو ها بهترین

 براي میره شد تایید اگه.کنم برسي خونه توي که بده من تحویل رو طرح نفرتون یه اداري ساعت

 .نکنن خطا که باشید الگو هاي طراح سر باالي باید شما رستگار خانم.تولید

 

 .چشم بله_

 قسمت یه تا و بودیم کرده شروع رو طرحمون اولین.کردم ذوق خیلي دلم توي.رفت بیرون اتاق از

 یا داره دوسم فهمیدممي جوري یه باید.شد تموم کاریمون ساعت.دادیم انجام رو هاییش

 ...نمیشه که اینجوري!نه؟

 

*** 

 

 عادي باهام...چیز یه جز بود خوب چیز همه.گذشت پرهام شرکت توي بودنم از ماه یک باالخره

 .کردمي رفتار باهام ها کارمند بقیه مثل.نداشت وجود مني انگار اصال.کردمي رفتار

 

 یاسمن دختر ترانه تولد.خونه رفتم و خریدم رو مادر هاي دارو خوشحالي با و گرفتم رو حقوقم

 و بزرگ خرگوش یه.گرفت رو چشمم خوشگل عروسک یه گشتن کلي از بعد.بازار توي رفتم.بود

 .کردم کادوش و خریدمش.بود بلند هاي گوش با سفید

 

 کوچولوم ترانه خوشحالي دیدن از.ترانه تولد رفتیم مامان با و پوشیدم رو لباسم بهترین شب براي

 .بودم خوشحال خیلي

 

*** 

 

 ذوق تاییمون سه هر.کردیم نگاش رها و پري با و گرفتم پرینت ازش.باالخره کردیم تموم رو طرح

 به اي تقه.کشیدم عمیقي نفس و ایستادم در پشت.پرهام اتاق سمت رفتم و برداشتم رو برگه.داشتیم

 .زدم در



 
 
 

 

 سرآشپز کوچولو_هانی کاربر نودهشتیا

116  www.98iia.com                                                                                                                        page                                                                                                                                                                               

   

 کاربر نودهشتیا_حمزهعارفه 

 

 ...بفرمایید_

 

 تموم اولمون طرح این مهندس:گفتم و رفتم جلو.کرد نگام و زد لبخندي دیدنم با.داخل رفتم

 .بفرمایید.شد

 

 ...کتي عالیه این:گفت.شد بیشتر لبش روي لبخند.کرد نگاش و گرفت

 

 .ممنون:گفتم.بود نزده صدام کوچیک اسم به بود وقت خیلي.خوردم جا

 

 .بزنم حرف باهات خواممي بشین:گفت و کرد نگام

 

 ...بگو گذشتکه چندسالي این از:گفت و کرد نگام.نشستم.رفت باال قلبم ضربان ناخودآگاه

 

 و بابام نبود فقط...نبود خاصي چیز:گفتم!هام؟ دلتنگي از!گفتم؟مي چي از!بود؟ سوالي چه این

 ...کرده سخت رو کارم مادرم ناتواني و بیماري

 

 .اومدم کنار باهاش که بود هم دیگه مشکل یه فقط:گفتم.شد محزون نگاهش

 

 ...نپرسید چیزي ولي کرد نگام تعجب کمال با

 

 .کردم نگاه ساعتم به و شدم بلند جام از

 

 .برم باید مهندس،من شرمنده_
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 ...باش خودت مواظب.باشه_

 

 ...خدافظ_

 

 .خدانگهدار_

 

 .بده لو رو چي همه قلبم صداي بود ممکن چون بمونم بیشتر خواستمنمي.اومدم بیرون اونجا از

 

 شده بیشتر بهم کرد؛توجهشمي رفتار تر بعد،مهربون به برخورد اون از...برگشتم خونه به فورا

 .بود

 

 !هستن؟ منشي،مهندس خانم_

 

 !باهاشون؟ داري چیکار باز:گفت و کرد نگام چپ چپ

 

 !باشه مربوط شما به کنمنمي فکر:گفتم!چه؟ تو به!!وا

 

 راحت اینقدر کرديمي کار توش که هایي شرکت مدیر همه با کال...خصوصیه کار پس آها_

 بودي؟

 

 ...مربوطه شرکت به کارم فقط من.بفهم رو دهنت حرف:گفتم و کردم اخم

 

 .نکن سیاه رو ما!بابا برو_
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 با و اومدسرم پشت.شدم وارد و زدم در.پرهام اتاق سمت رفتم بهش توجه بدون.کردم بهش اخمي

 ...که گفتم بهشون من...خواه نیک آقاي:گفت استرس

 

 .دارن فرق رستگار خانم.بیرون برید.خانم نداره مشکلي:پرهام

 

 زد پرهام دیدم یهو.بود گرفته خندم شکلش از.رفت بیرون حرص با و کرد نگام.شد عصبي دختره

 !خندي؟مي چرا:گفتم پرهام به رو بعدش.خندیدیم یکمي.کردم رها رو ام خنده منم.خنده زیر

 

 !خندي؟مي چي به خودت.دختره این شکل به_

 

 .تو خندیدن به_

 

 هول.داشتم چیکارش رفت یادم.ایستاد روم به رو و اومد جلو.شد محو اش خنده.شد بلند جاش از

 .دادمي استرس بهم این و بود کم فاصلمون.شدم

 

 یاسمن اسم دیدن با.دادي نجاتم مخمصه این از.هستي هرکي بده خیرت خدا.خورد زنگ گوشیم یهو

 یاسمن؟ جونم...الو:دادم جواب و گفتم ببخشیدي پرهام به رو و زدم لبخندي

 

 ...شدم بدبخت!کنم؟ چیکار من...یااباالفضل...من...اینجا بیا توروخدا...کتي سالم_

 

 ...توروخدا بزن کامي؟حرف آقا شده چي:گفتم...که بود کامران

 

 .نمیشه بیدار خواب از یاسمنم...یاسمن_

 

 ...میام االن من...من:گفتم و دادم قورت رو دهنم آب.زد خشکم سرجا
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 ...یاسمن...برم باید من:گفتم.لرزیدمي قلبم.زدم زل پرهام به و کردم قطع رو تلفن

 

 .بریم بدو...شرکت نمیاي ماشین با که دیدم...رسونمتمي خودم!باشه_

 

 تنها یاسمن...خدایا.داشتم بغض.افتادیم راه و شدیم پرهام ماشین سوار و رفتیم فورا.نبود جایز تعلل

 ...نه خدا واي...داره گناه دخترش خدایا.دوستمه و رفیق

 که زدم زنگ اینقدر.کردننمي باز رو در.زدم رو آیفون لرزون پاهاي با.یاسمن خونه رسیدیم

 روش به رو.کرد نگاهمون فقط.بود نشسته در کنار زده بهت کامران.داخل دویدم.شد باز باالخره

 کجاست؟ یاسمن...کامي:زدم داد و ایستادم

 

 ...بردنش_

 

 نرفتي؟ باهاشون چرا تو!کجا؟:زدم داد دوباره

 

 ...بیمارستان_

 

 بردنش؟ بیمارستان کدوم.داداش سالم:گفت کامران به رو پرهام.کشیدم صورتم به دستي کالفه

 

 ...عسگریه_

 

 .بریم باید.باش زود:گفت.کشید و گرفت رو دستم مچ

 

 !بیاره؟ خودش سر بالیي نکنه.کردم نگاه کامران به فقط

 

 اسم به بیماري خانم:گفتم و پذیرش سمت رفتم.بیمارستان به رسیدیم و کرد رانندگي سرعت با

 .خواستممي رو فرهزاد یاسمن
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 !نیست اینجا بیماري همچین:گفت و گشت یکمي

 

 و دادم قورت رو دهنم آب.سردخونه...شنیدم رو جمله این پیش چندسال که افتادم اي لحظه اون یاد

 !خونه؟ سرد توي حتي:گفتم

 

 بغض.کرد نگام بهت با و سمتم برگشت جمله این شنیدن با پرهام.گشتن به کرد شروع

 بعدا...نیست اینجا رستگار محسن اسم به بیماري سردخونه،گفتن بردن که رو بابام:گفتم.داشتم

 ...اس سردخونه توي فهمیدن

 

 .گذاشت ام شونه روي رو دستش و اومد جلو.شد غمگین

 

 ...نیست که ایشاال...کتي باش آروم_

 

 !نداریم هم سردخونه توي نه:گفت خانمه

 

 کجاست؟ یاسمن پس...بابا اي

 

 بخش توي بردنش که گنمي رو جووني زن اون شاید رحمتي خانم:گفت ها پرستار از یکي

 ...کالبدشکافي

 

 کالبدشکافي؟:گفتم و گذاشتم میز روي رو هام دست

 

 .بپرسید کالبدشکافي بخش توي برید...باشه همون شاید.میگن راست آهان_

 

 !اونجا؟ چي براي آخه_
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 پزشکي_علمي هاي دانشگاه براي بدنشون میشن،اعضاي فوت قلبي ایست اثر در که هایي بیمار_

 ...میشه برده

 

 !شو میگي؟خفه چي:زدم داد

 

 .شده چي ببینیم بریم بیا.کتي باش آروم:گفت و گرفت رو بازوم پرهام

 

 افتاده قندم.نشسته ام پیشوني روي سرد عرق کردممي حس.رفتیم و کردم نگاه زن به خشم با

 .بود پایین سرش.برگشت که زدم قدم رو سالن عرض.داخل رفت پرهام.بود

 

 پرهام؟ چیشد_

 

..._ 

 

 ...لعنتي بزن حرف_

 

 ...کنن اش کالبدشکافي نذاشتم:گفت و کرد بلند رو سرش

 

 دیوار به و رفتم عقب عقب.نمرده من یاسمن...نداره امکان نه!واي.کردم تحلیل تجزیه رو اش جمله

 .زدم تکیه

 

 !!یاسمن_

 

 و سمتش رفت پرهام.زدمي داد رو یاسمن اسم و زدمي نفس نفس.بود کامران.کردم بلند رو سرم

 رفتیم دنبالش.کالبدشکافي بخش داخل رفت و کنار داد هل رو پرهام.کنه آرومش کرد سعي
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 بر دستشون از کاري کامران هاي فریاد و داد با ولي بیرون بریم که گفتنمي مدام ها پرستار.داخل

 اشکام به و نشستم ها صندلي روي.داخل رفت کامران ولي کردن بیرون رو پرهام و من.اومد نمي

 .دادم ریختن اجاره

 

 جون بي کامران و شد باز در.کرد مخفي هاش دست توي رو صورتش و نشست کنارم پرهام

 .بودن گرفته رو هاش شونه زیر سفید روپوش با مرد دوتا.اومد بیرون

 

 کنارش.بود شده خیره زمین به فقط و گفتنمي هیچي.ها صندلي روي بشینه که کردن کمکش

 .کشهمي عذاب اینجوري یاسمن.خدا تورو باش آروم!کامي داداش:گفتم و نشستم

 

 دیوار به مشت با.زرد صورتش رنگ و بود سرخ هاش چشم.کشید فریاد و شد بلند جاش از

 شد ور حمله منشي میز به.شکستمي و میزد رو دیدمي اونجا که هرچیزي.بود شده دیوونه.کوبید

 .بیمارستان سالن وسط کرد پرت رو بود روش هرچي و

 

 بیمارستان از و کشید بیرون ها اون حصار از رو خودش.گرفتن رو جلوش هیکلي مرد دوتا

 ...زدم زار و نشستم زمین روي.زد بیرون

 

*** 

 

 .بمونه تنها اشون خونه توي خواست کامران و موند پیشم دیشب ترانه

 

 حالش که مادرش.یاسمن خونواده به کمک دنبال پرهام کمک با رفتم و سپردم مامانم به رو ترانه

 منم حال.زدمي سرش توي و بود نشسته فقط هم باباش.رفتمي هوش از مدام و بود داغون خیلي

 .داد انجام رو ها خرید پرهام.دادمي انجام رو مراسم هاي کار یکي باید ولي نبود اونا از بهتر

 

 همش.گیممي دروغ بهش فهمیدمي ولي بود سالش.? بیارن رو ترانه سپاري خاک براي نذاشتم

 .گرفتمي بهونه و کردمي گریه
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 از بود سخت!داشت حق.بود کرده حبس خونه توي رو خودش.نیومد سپاري خاک براي کامران

 ...کردنته زندگي دلیل که کسي دادن دست

 

 ."میاد بند نزنه،نفست قدم و نره راه اگه.میشه بند هاش قدم به نفست باشي عاشق وقتي"

 

 هفته یک تا.نکرد آروم رو ما از کدوم هیچ دیده داغ هاي دل گور سرد خاک ولي شد سپري مراسم

 ...بود باال خیلي رفتنش سنگیني.بودیم شوک توي هنوزم

 

 چي بفهمیم که دادنمي نشون رو خودش کرده؛کامران قلبي ایست عصبي فشار اثر در گفتن ها دکتر

 در نه کامران هم هنوز.کردمي گریه خیلي و بود ما پیش هفته یک ترانه.کرده وارد فشار یاسمن به

 خیالمون که برید گفتمي آیفون پشت فقط.میومد بیرون نه و کردمي باز کسي روي رو خونه

 .سالمه شه راحت

 

 چقدر.بوسیدم رو اش پیشوني و زدم کنار رو پتو.کرده عرق چقدر.بود خواب.ترانه سر باالي رفتم

 .گرفتم تماس دکتر با فورا.داشت تب ام بچه!داغه

 

 خونه دم رفتم و کردم تن رو سیاهم لباس.داشت نیاز پدرش به دختر این.بود بس دیگه

 .فشردم رو زنگ.کامران

 

 !کتي؟ خوايمي چي_

 

 ...نیست خوب ترانه حال.کن باز رو در توروخدا کامران_

 

 .حیاط وسط دوید برهنه پا و کرد باز رو خونه در.شدم حیاط وارد.شد باز در
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 کتي؟ اومده دخترم سر بالیي چه_

 

 شده بلند هاش ریش و آشفته موهاش.مرد این بود شده شکسته چقدر.کردم نگاش بغض با

 کن باور...بردار کردن بچگي این از دست و بیا...داره نیاز تو به بچه اون کامي.داره تب:گفتم.بود

 مواظب بدونه اگه.گردهبرنمي که کرد؛دیگه میشه چه ولي سخته هممون سخته،براي...رفته یاسمن

 .مرد بیا خودت به توروخدا...کشهمي عذاب نیستي دخترش

 

 بخواد تصمیمي هر.برگردم گرفتم تصمیم.داخل رفت و کرد بهم رو پشتش.انداخت پایین رو سرش

 .گیرهمي

 

 .کردم عوض رو اش پیشوني روي دستمال.نشستم ترانه سر باالي و خونه برگشتم

 

 رو صداش که بردم جلو رو گوشم.زد بهم رو خشکش هاي لب.لرزید هاش چشم

 ...مامان...مامان...ما:بشنوم

 

 .شد کباب براش دلم!آخه؟ کرده گناهي چه بچه این.شد جاري هام اشک.شم فداش الهي

 

 ...بیا...یاسمن:شنیدم رو مامان صداي

 

 لبخندي.بود کنارش هم کامران و بود ایستاده ورودي در کنار مامان.رفتم بیرون اتاق از

 .ببرم رو دخترم اومدم:گفت.زدم

 

 ...اما_

 

 .داره نیاز من به اون.نداره اما_
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 .کن خبرم خواستي کمک.باش مواظبش.کردي درک اینو که خوبه:گفتم و رفتم جلو

 

*** 

 

 رو سیاهش لباس نه.بود عذادار هم هنوز ولي بود شده بهتر کامران دیگه...گذشت هم یاسمن چهلم

 ...چیدمي رو ها ریش قیچي با فقط.بود کرده کوتاه رو هاش ریش نه و درآورده

 ما بین چیزي یه که فهمیدن.بهمون کردن شک همه ها روز این.شرکت رفتم همیشه مثل

 ولي،ما داریم رابطه باهم ما کننمي فکر اونا...ذهنشونه تو که بود هموني کاش اي ولي...هست

 .نیستیم بیشتر قدیمي آشناي دوتا

 

 .زدم در.اتاقش دم رفتم

 

 .بفرمایید_

 

 .جدید طرح از اینم:گفتم.شد بلند جاش از دیدنم با.داخل رفتم

 

 برگشتم.زد صدام که رفتم در سمت به.کرد تایید و کرد نگاه یکمي.گذاشتم میزش روي رو ها برگه

 .بیاي توام دارم دوست.گیریممي شرکت سالگي?  براي جشن یه هفته آخر:گفت.کردم نگاش و

 

 .میام حتما.ممنون_

 

 .جشن براي بخرم خوب لباس یه باید.خونه سمت رفتم و کردم خدافظي

 

*** 
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 نما بدن که بود سفید ساتن زیرش که سفید رنگ به دانتل کامل پیرهن یه.پوشیدم رو لباسم

 تا شدمي بلند پشت از و بودن دوخته زانو تا دامن شکل به سفید ساتن سینه زیر از از ادامه.نباشه

 روشن صورتي رژ یه و چشم خط و ریمل یکمي.پوشیدم مشکي شلواري جوراب یه زیرش.پا مچ

 .شدنمي دیده مشکلي.انداختم خودم به نگاهي آینه توي.زدم هم

 

 .زدم صدا رو مامان و رفتم بیرون اتاق از.انداختم سرم رو ام مشکي شال

 

 !که؟ ترسينمي نداري؟تنهایي کاري.جشن میرم دارم من مامان_

 

 ...تنهام که نیست شبي اولین.برو مادر نه_

 

 مال آدرس.افتادم راه و شدم قیمتم ارزون ماشین سوار.کردم خدافظي باهاش و بوسیدم رو اش گونه

 .گفتن بهم خودشون.بودن دعوت هم پري و رها.بود شهر از بیرون

 

 استخر یه و بود درخت از پر باغ وسط.بود کرده کرایه شهر بیرون تاالر باغ یه.شدم باغ وارد

 خوش در دم خدمت پیش دوتا و بود باز سالن در.بود هم بزرگ خیلي ساختمون یه.بود توش بزرگ

 سالم.پیششون رفتم و کردم پیدا رو رها و پري.دیدمش دور از.گشتم دنبالش چشم با.گفتنمي آمد

 .شدیم صحبت مشغول.کردیم بش و خوش

 

 ...سالم_

 

 .بگذرون خوش:گفت و زد لبخندي.دادم رو سالمش جواب و برگشتم.بود پرهام

 

 .بقیه و کیوان پیش رفت.دادم لبخند یه با رو جوابش

 

 میوه.رقصیدن به کرد شروع و وسط رفت داشت دوس هرکي.شد پخش آهنگ و اومدن همه کم کم

 .خوردیم رو هامون شربت و
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 آمد خوش همه به و تبریک رو جشن.گرفت رو بلندگو پرهام و شد قطع آهنگ ساعت نیم از بعد

 .شد شام موقع و گذشت یکمي.گفت

 

 چیده عالي سفره پرهام.نشستیم ها میز پشت و غذاخوري سالن رفتیم

 به و خوردیم رو شام.نوشیدني و دسر و ساالد انواع و کباب،جوجه،ماهي،بوقلمون،برگ.بود

 .داره سوپرایز یه بود گفته.باغ توي رفتیم پرهام دستور

 

 !چیه؟ پرهام سوپرایز بفهمن بودن کنجکاو همه.شنیدممي رو ها پچ پچ.شدیم جمع همه

 

 .باغ پشت قسمت بیاین لطفا.خواممي معذرت کردنم دیر بابت:گفت و باغ توي اومد باالخره

 

 خشکمون رسیدیم ساختمون پشت به وقتي.رفتیم دنبالش نفرمون??_??  هر و افتاد راه خودش

 ها درخت هاي شاخه بین.بودن داده شکوفه که بود هلو درخت چهارتا!قشنگه اینجا چقدر واي.زد

 وسط.داشت وجود چپ هم دوتا و راست سمت درخت دوتا.بودن گذاشته ریز سفید هاي چراغ

 فضا و بودیم ایستاده هم کنار فرش سنگ از قبل همه.بود شده فرش سنگ مسیر یه درخت چهارتا

 .کردیممي نگاه رو

 

 کوچولو هاي شمع هاش رز گل بین و کشیده بزرگ قلب یه رز گل برگ با رو مسیر هاي وسط

 پرهام.بود شده آویزون کوچیک قلب سري بود،یه قلب باالي که هایي درخت شاخه از.بودن گذاشته

 براي اینجا اومدین امشب...خب:گفت رسیدمي همه به که بلند صداي با.ایستاد قلب وسط و رفت

 .بدم انجام مهم کار یه جشن این توي خواستممي من اصل در...ولي شرکت سالگي?  جشن

 

 رو گل این:گفت و کرد نگاه گل به.آورد بیرون خشکیده رز شاخه یه کتش داخل از و زد لبخندي

 .زیبا البته و ساده و مهربون دختر یه.کرد آشنا نفر یه با رو من پیش سال?  گل بینید؟اینمي

 

 ...نداشت تحلیل و تجزیه توان ذهنم.تپیدمي نور سرعت با قلبم.شد زیاد ها پچ پچ صداي
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 حق خب.دروغگوام یه کردمي فکر.نکرد قبولم اون ولي شدم دختر اون عاشق من:داد ادامه

 سال همه این.کردم صبر من...بودن شده نزدیک بهش پدرش اموال خاطر به زیادي داشت؛آدماي

 و عاشقشم واقعا من بفهمه که کنم ازدواج درخواست ازش بازم و بشم دار پول که کردم تالش

 .دارم دوسش

 

 .شد حبس ام سینه توي نفس.انداخت من به نگاهي

 

 جمع این توي خواممي امشب.کردم صبر هرچي بسه.ندارم صبر دیگه من...بیا.عزیزم جلو بیا:گفت

 ...شاهدن همه اینا و عاشقتم که بگم

 

 نگاهم همه.بود نگین تک حلقه همون.کرد باز جلوم و آورد بیرون جیبش از رو اي جعبه.رفتم جلو

 .متفاوت هاي نگاه.کردنمي

 

 کتي؟ کنيمي ازدواج من با:گفت

 

 .حتما...اوهوم:گفتم و زدم لبخندي

 

 .کشیدن جیغ و کل و زدن دست همه.زد ذوق سر از لبخندي

 

 ...شد من مال زیبایي این و زیبایي خیلي تو...کتي:گفت آروم.هاش چشم توي زدم زل

 

*** 

 

 بوته با داشت بزرگي نسبتا حیاط.کردم نگاه زیبامون خونه به و شدم پیاده.کرد باز رو ماشین در

 خوشت امیدوارم.اومدي خوش خونمون به:گفت و گرفت دستش توي رو دستم.زیبا سرخ رز هاي

 .بیاد
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 لبم روي لبخندي ناخودآگاه شدم که وارد.خونه سمت رفتیم و گرفتم باال رو عروسم لباس دامن

 دسته یه پذیرایي میز روي هال وسط.بود زیبا و بود شده چیده طالیي_سفید دکور با خونه.نشست

 مونده معقل هوا توي و کرده وصل قلبي بادکنک یه بهش و بود گذاشته بزرگ خیلي قرمز گل

 .مبارک پیوندمون:بود نوشته قلب روي.بود

 

 اومده؟ خوشت_

 

 .نداره حرف!پرهام عالیه:گفتم ذوق با

 

 باال؟ بریم:گفت و کرد نوازش رو کمرم.بغلش پریدم

 

 .بریم:گفتم و شدم جدا از

 

 روي خواب اتاق خود تا.زدم بهش لبخندي.شدم شوکه.کرد بلند هاش دست روي منو حرکت یه تو

 ...کتي:گفت و زد زل هام چشم تو.زد زانو جلوم و نشوند منو تخت لبه.بودم هاش دست

 

 همیم عاشق ما بگو حسودان به

 

 است من از پر تو چشمان

 

 تو از پر من چشمان و

 

 هیچکس شبیه تو و خودم شبیه من

 

 ما آسمان در بگو حسودان به
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 زند نمي پر عشق جز چیزي

 

 کنند دق عشق این تماشاي از شاید که

 

 زنند جار مان قصه بازار و کوچه در یا

 

 .عاشقتم پرهام:گفتم و زدم زل هاش چشم تو.بوسید رو ام گونه

 

 ...عزیزم عاشقتم منم_

 

 را گذشته ايه فیلم و عکس که فهمیدم زماني را این.بینیممي که است آني از تر زیبا زندگي"

 ..."بخیر یادش...آه:گفتم دلم در و دیدممي

 

 ...پایان
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