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 :خالصٌ

گايی با یک شرٍع سادى نی تَان پایانی خَش را بٌ ارنغان آٍرد، حال نی خَايد آن 
 .آغاز با یک تصهیو بزرگ یا کَچک باشد

داستان دربارى ی دختری است کٌ با تَجٌ بٌ عالقٌ ٍ يدف نًو زندگی اش، آشپزی، 
تصهیهی نی گیرد کٌ دٍرانی عجیب بٌ زندگیش بديد ٍ يهان تصهیو اٍ را ٍارد 

 .بازی يایی نی کند؛ بازی يای خطرناکی کٌ رنگ ٍ بَی حقیقت دارند

 :نقدنٌ

 بٌ خَدم گفتو از زنین کٌ گذشت

 از يَایی شدن يراسی نیست

 پیش بینی نکن چٌ خَايد شد

 عشق نثل يَاشناسی نیست

 .عشق، باران ناى نرداد است

*** 

يهٌ در حال نظافت . آقا نًدی آخرین ظرف نیگَ رٍ برداشت تا برای نشتری ببرى
نًتا ٍ یاسی ظرف يا رٍ نی شستن ٍ نسعَد فريا رٍ تهیز نی کرد، علی . آشپزخَنٌ بَدند

ٍ نحسن يو گاز رٍ تهیز نی کردندآقای تَکلی، سرآشپز يو نشغَل جهع کردن ٍسایلش 
 .بَد

نی دٍنستو يهٌ از این کٌ اٍن نی خَاد از آشپزخَنٌ برى ناراحت بَدند؛ انا دست ياش 
 .جَابش کردى بَدند، خَدش نی گفت دیگٌ ٍقت بازنشستگیو رسیدى
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ٌ يا يهٌ تَ لک بَدند ٍ کسی با کسی کاری نداشت، آشپزخَنٌ برعکس يهیشٌ تَ  بچ
 .سکَت کانل بَد ٍ تنًا صدای بشقاب ٍ قاشق نی اٍند

يهیشٌ آرزٍ داشتو کٌ آشپز خَب . تی رٍ گرفتو ٍ نشغَل تهیزکردن کف آشپزخَنٌ شدم
ٌ ای بٌ ادانٌ. ٍ نعرٍفی بشو ٌ ی حسابداری عالق دادن بعد از گرفتن لیسانسو تَ رشت

ٌ م برم  سالو بَد در کنار 22از ٍقتی . درسو نداشتو ٍ تصهیو گرفتو تا دنبال کار نَردعالق
درسو آشپزی رٍ دنبال کردم ٍ کالس يای نختلف شرکت کردم کٌ تَ اکثر این کالس يا 
تعریف رستَران آقای نَالیی رٍ شنیدى بَدم ٍ خیلی دٍست داشتو اٍن جا نشغَل بٌ 

بٌ نانان ٍ بابا گفتو کٌ اال ٍ بال باید تَ يهین رستَران کار کنو، اٍنا يو کٌ . کار بشو
ٌ ی نن رٍ بٌ آشپزی نی دٍنستند، اجازى دادن کٌ عالقو رٍ پیش بگیرم بٌ يزار زٍر . عالق

ٍ زحهت تَنستو بٌ رستَران آقای نَالیی بیام کٌ یکی از رستَران يای نعرٍف شهال 
نشغَل .  بَد با غذايای خارجی، اٍنو نٌ بٌ عنَان آشپز ٍلی خب دستیار يو بد نبَد

يیجدى سال بَد کٌ آقای تَکلی تَ این . سال نی گذرىکارشدم ٍ از اٍن زنان شیش
رستَران سرآشپز بَد ٍ تقریبا يهٌ از رفتنش ناراحت بَدند؛ ٍلی حیف کٌ دست ياش 

 .دیگٌ یاریش نهی کردند

ٌ يای کنار انباری آشپزخَنٌ پایین رفتو یاسی ٍ نًتا آنادى ننتظر . کارم کٌ تهَم شد، از پل
ٌ يا بٌ سالن . نن تَ رختکن نشستٌ بَدند سریع لباس يام رٍ عَض کردم ٍ با بچ

رستَران رفتیو، آقای تَکلی نی خَاست ازنَن خداحافظی کنٌ ٍ بٌ قَل خَدش ازنَن 
جهعیتی کٌ تَ رستَران کار نی کردند، دٍر آقای تَکلی جهع شدى بَدند ٍ . حاللیت بطلبٌ

ير سٌ رٍی صندلی نیز چًار نفرى . بٌ آقای تَکلی در سکَت ٍ ننتظر نگاى نی کردند
. نشستیو ٍ نثل بقیٌ بٌ آقای تَکلی کٌ در سکَت بٌ زنین خیرى شدى بَد نگاى کردیو

 :لحظاتی بعد شرٍع بٌ صحبت کرد
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سال رٍ در خدنت آقای نَالیی سالٌ کٌ آشپزم ٍ يیجدى سال از این بیستنن بیست -
سال خیلی چیزا یاد گرفتو ٍ سعی کردم بٌ دستیارا ٍ شاگردانو یاد بَدم، تَ این بیست

ٌ تَن آرزٍی ... بدم؛ ٍلی دیگٌ این دست يا یاریو نهی کنن، آشپز بی دست يو کٌ برای يه
ٌ تَن یٌ . نَفقیت دارم شهايا جٍَنای بااستعدادی يستین ٍ نن نطهئنو یٌ رٍزی يه

ازتَن نی خَام اگٌ تَ این چند سالی کٌ با نن بَدین اگٌ . آشپز خَب ٍ الیق نی شین
ٌ تَن . بدی یا بداخالقی  کردم نن رٍ ببخشید ٍ حاللو کنید ٍقتتَن رٍ نهی گیرم، از يه

 .نهنَنو

ٌ ی سالن راينهایی کرد، یکی از  بعد آقای نَالیی يهٌ رٍ بٌ سهت سکَی بزرگ گَش
ٌ نَن چاپ  کارنندای رستَران يو ازنَن عکس گرفت ٍ قرار شد اٍن عکس رٍ برا يه

 .کنن

ٌ يایی افتادى، بعد از خداحافظی با يو سالن رٍ ترک کردیو نًتا کٌ نسیرش از . با شَن
نا جدا بَد، ازنَن خداحافظی کرد ٍ رفت، نن ٍ یاسی يو نسیرنَن بٌ يو نی خَرد ٍ 

 .تا یٌ جایی با يو نی رفتیو

یاسی در حالی کٌ سنگ جلَی پاش رٍ شَت نی کرد با صدایی کٌ ناراحتی تَش نَج 
 :نی زد گفت

 .نیگو راشا، حیف شد آقای تَکلی دارى نیرى، نن کٌ خیلی بًش عادت کردى بَدم-

 .آرى ننو يهین طَر ٍاقعا آدم خَبی بَد، خیلی چیزا بًهَن یاد داد-

 ٍای از فردا سرآشپز جدید نیاد، خیلی کنجکاٍم ببینهش، تَ چی؟-

 .نٌ زیاد، اٍنو حتها یٌ آدنیٌ نثل آقای تَکلی دیگٌ-

 .اٍيَم، انیدٍارم-
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 .بٌ سر خیابَن کٌ رسیدیو، از یاسی خداحافظی کردم ٍ بٌ سهت خَنٌ راى افتادم

ابريای تیرى آسهَن رٍ پَشَندى بَدند، دست يای . اٍایل آذر بَد ٍ يَا رٍ بٌ سردی
 .سرنازدى م رٍ تَی جیب پالتَی کرم رنگو گذاشتو

انرٍز رستَران رٍ ٍاسٌ شام تعطیل کردى بَدند؛ ٍلی رٍزای دیگٌ تا شب نی نَندیو ٍ 
ٌ ی زندگیو بَدم، نانان ٍ بابای خَبو. بابا ير شب نی ا ٍند دنبالو . عاشق دٍتا فرشت

ٌ ی يهین تا آخر عهرم  یادنٌ يیچ ٍقِت يیچ ٍقت پشتو رٍ خالی نکردند ٍ ٍاس
 .دست بَسشَنو

ٌ نَن رد نی شدم کٌ یادم افتاد بٌ رٍشنک قَل پفک دادم،  داشتو از کنار سَپری سر کَچ
ٌ ش خریدم  .دٍتا پفک ٍاس

 .زنگ رٍ زدم کٌ صدای رٍشنک اٍند

 کیٌ؟-

 .ننو رٍشنک، باز کن-

 .آخ جَن آجی راشا اٍند-

درخت گردٍیی کٌ . رفتو داخل ٍ بٌ حیاط بزرگهَن نگاى کردم. در با صدای تیکی باز شد
سالو بَد با بابا کاشتیهش ٍ االن بزرگ شدى بَد نظرم رٍ جلب کرد؛ ٍقتی نن يشت

ٌ يا رٍ عریان نی کردندبرگ ياش زرد شدى ٍ بَد کو بٌ تاب . کو نی ریختند ٍ شاخ
ٌ ی رٍشنک برای خالٌ  بازیش، سفیدرنگ زیر درخت نگاى کردم کٌ تابستَنا نی شد خَن

لبخندی بٌ یاد چادر گلدارش کٌ نَقع بازی نی ذاشت زدم کٌ در رٍ باز کرد ٍ از دٍتا 
ٌ ی ٍرٍدی سریع دٍیید ٍ اٍند بغلو  .پل

 .نرسی آجی جَن. آخ جَن پفک، آخ جَن پفک-



 

www.lovelyboy.blog.ir 

6 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

 .بـ ـَسـ نحکهی از لپ ياش کردم

 .بدٍ بریو تَ تا سرنا نخَردی، بدٍ آجی. خَايش نی کنو نفس-

 .بعد با يو بٌ داخل رفتیو

 رٍشی نانان کجاست؟-

رٍشنک کٌ حاال یکی از پفک يا رٍ باز کردى بَد ٍ جلَی تلَیزیَن نشستٌ بَد ٍ برنانٌ 
 :کَدک نی دید، بٌ حیاط اشارى کرد ٍ گفت

 .تَ حیاط پشتی دارى بٌ گل يا آب نیدى-

 .یٌ بـ ـَسـ دیگٌ از لپ يای تپلی ٍ نازش کردم ٍ بٌ حیاط رفتو

نانان شلنگ رٍ دستش گرفتٌ بَد، بٌ باغچٌ آب نی داد ٍ زیر لب یٌ چیزی نی خَند کٌ 
نزدیک تر . حدس نی زدم يهَن الالیی  باشٌ کٌ ٍاسٌ نن ٍ رٍشنک تَ بچگی نی خَندى

 .از پشت بغلش کردم. کٌ شدم، فًهیدم حدسو درست بَدى

 .سالم نانان خَشگلو-

 .ترسید ٍ یٌ يین بلند کشید

 .؟ نصف عهر شدم!کردنٌنردى این چٌ ٍضعٌ سالمذلیل-

 .خندم رٍ قَرت دادم

 . کردنٌ دیگٌٍا نانان خدانکنٌ، خب اینو یٌ جَر سالم-

 .دادن گل يا شدنانان یٌ چشو غرى بًو رفت ٍ دٍبارى نشغَل آب
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ٌ ای- نايارت رٍ تَ یخچال گذاشتو، تَ برٍ لباسات رٍ . کی اٍندی نادر؟ حتها خیلی خست
 .عَض کن تا ننو غذات رٍ آنادى کنو

 .نهی خَاد نانانو خَدم گرم نی کنو-

 .برٍ، ننو کارم تهَم شد-

 ب.بعد شیر آب رٍ بست ٍ با يو بٌ داخل اٍندیو

ٌ ای کٌ نانان بٌ اتاق نشترکو با رٍشنک رفتو ٍ لباسو رٍ با یٌ تی شرت ٍ شلَار سرن
يَا تَ خَنٌ گرم بَد ٍ ننو آدم گرنایی  بَدم ٍ . خَدش دٍختٌ بَد عَض کردم

 .نهی تَنستو زنستَن يا تَ خَنٌ لباس گرم بپَشو

بعد از شستن دست ٍ صَرتو بٌ آشپزخَنٌ رفتو، نانان غذا رٍ کشیدى بَد ٍ پشت نیز 
 .ننتظر نن نشستٌ بَد؛ لبخندی بًش زدم ٍ رٍبرٍش نشستو

 سرآشپزتَن رفت؟-

ٌ يا خیلی ناراحت بَدن، يهٌ بٌ آقای تَکلی عادت کردى بَدیو-  .آرى رفت بچ

 خدا بًش سالنتی بدى، سرآشپز جدیدتَن کی نیاد؟-

 .بٌ احتهال زیاد فردا نیاد-

 .کی نیشٌ نن خبر سرآشپزشدن تَ رٍ بشنَم-

 .دعا کن نانان، آرزٍنٌ-

يهین نَقع رٍشنک با پاکت خالی پفک ٍ انگشت يای نارنجیش کٌ حاصل 
 .خَردن بَد اٍند داخل آشپزخَنٌپفک

 ببخشید، اجازى يست پَست پفکو رٍ بندازم ٍ دست يام رٍ بشَرم؟-
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 .الًی نانان قربَنت برى، چرا نهیشٌ خَشگلو بیا داخل نانانو-

 .آجی قربَنت برى کٌ تَ انقدر با ادبی-

 آجی راشا؟-

 جَن دلو؟-

 نیشٌ بًو دیکتٌ بگی؟-

 .چرا نهیشٌ، بدٍ برٍ تَ اتاق ٍسایلت رٍ حاضر کن تا ننو بیام-

 :با ذٍق دست ياش رٍ بٌ يو کَبید ٍ گفت

 .چشو-

از نانان تشکر کردم، ظرف يا رٍ شستو ٍ بٌ رٍشنک دیکتٌ . بعد دٍیید ٍ رفت تَ اتاق
 .ساعت ُنٌ بَد کٌ بابا اٍند. گفتو

 .سالم بابا خستٌ نباشید-

 سالم بابایی خَبی؟: رٍشنک

 .سالم دخترای بابا، نهنَنو: بابا

 .سالم آقا خستٌ نباشی: نانان

 .سالم خانهی، نهنَن درنَندى نباشی: بابا

نن، نانان ٍ رٍشنک يو نشغَل چیدن نیز . بابا رفت تا لباس ياش رٍ عَض کنٌ
 .شدیو
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بابا کارنند بانک بَد ٍ بعضی رٍزا نثل انرٍز بٌ یٌ دارالترجهٌ نی رفت ٍ اٍن جا کار 
زندگی سادى ٍ خَبی داریو، شکر خدا نشکل نالی نداشتیو ٍ رٍزی صد يزار بار . نی کرد

ٌ خاطر این آرانش شکر نی کردم ٍ نٌ نن، بلکٌ کل خانَادى  .خدا رٍ ب

 .بابا اٍند ٍ يهٌ دٍر يو نشغَل خَردن شام شدیو

ٌ ش پیش - ٌ طَر بَد؟ نانانت نی گفت آقای تَکلی نشکلی ٍاس راشاجان بابا انرٍز کار چ
 اٍندى ٍ رفتٌ، آرى بابا؟

 .بلٌ بابایی-

ناجرا رٍ ٍاسٌ بابا تعریف کردم ٍ بابا يو بًو گفت کٌ ير نشکلی داشتو ازش دریغ 
ٌ قدر از خدا نهنَن بَدم ٍاسٌ داشتن يهچین خانَادى ای. نکنو  .چ

*** 

صبح بعد از نهاز صبح آنادى شدم ٍ رٍشنک رٍ يو بیدار کردم، بعد خَردن صبحانٌ 
سر ساعت رسیدم ٍ تَ رختکن . رٍشنک رٍ بٌ ندرسٌ بردم ٍ خَدم بٌ رستَران رفتو

ٌ يا سالم . لباس يام رٍ عَض کردم، پیشبندم رٍ بستو ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٌ ی بچ با يه
کردن غذايای دریایی با نن بَد، ٍاسٌ درست. ٍ احَالپرسی کردم ٍ نشغَل کار شدم

رٍز نطالعٌ کردى بَدم ٍ ير نشکلی داشتو از آقای تَکلی یادگرفتن این غذايا شبانٌ
با . نی پرسیدم اٍن يو يهیشٌ بٌ سَاالت نن پاسخ نی داد؛ گايی حتی بیشتر از سَالو

 .کردن نیگَ شدمیادش آيی کشیدم ٍ نشغَل پاک

ساعت دى شدى بَد کٌ آقای نَالیی بٌ آشپزخَنٌ اٍند ٍ گفت کٌ سرآشپز اٍندى ٍ االن 
نیاد داخل آشپزخَنٌ، نا يو يهٌ نرتب ایستادیو ٍ با کنجکاٍی بٌ در آشپزخَنٌ خیرى 

 .شدیو
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 .پس چرا نهیاد؟ نردیو از فضَلی: نحسن

بعد زدیو زیر خندى کٌ يهَن نَقع در باز شد ٍ آقای « ٍاهلل»یٌ دفعٌ يهٌ با يو گفتیو 
 .نَالیی اٍند داخل ٍ در رٍ نگٌ داشت تا کسی کٌ پشت سرشٌ ٍارد بشٌ

 .بفرنایید آقای سرٍش، بفرنایید: نَالیی

. چشو يام رٍ دٍ سٌ بار باز ٍ بستٌ کردم، از چیزی کٌ نی دیدم نتعجب بَدم
ٌ يا تَ چٌ حالتی يستند؛ ٍلی نطهئن بَدم کٌ اٍن يا يو نثل نن  نهی دٍنستو بچ

زیرچشهی بٌ یاسی نگاى کردم، با دیدن چشو ياش کٌ قد تَپ شدى ٍ بَد . شَکٌ شدند
ٍ دين بازشدى ش خندى م گرفت؛ ٍلی زٍد لبخندم رٍ کٌ داشت کش نی اٍند جهع کردم 

نن کٌ بٌ شخصٌ فکر نی کردم . ٍ بٌ آقای نَالیی ٍ سرآشپز بسیار جٍَن نگاى کردم
 سالٌ باشٌ ٍ يهین باعث 30-29نیانسال باشٌ؛ ٍلی این آقای سرٍش بًش نی خَرد 

 .صداش نن رٍ از فکر بیرٍن آٍرد. تعجبو شد

نن آنین سرٍش يستو، سرآشپز جدیدتَن، از آشناییتَن خَشحالو ٍ انیدٍارم . سالم-
 .يهکارای خَبی برای يو باشیو

ٌ يا بپرسید: نَالیی با . خَب آقای سرٍش این شها اینو آشپزخَنٌ، ير سَالی بَد از بچ
 .اجازى تَن نن نیرم

 .بلٌ حتها لطف کردید-

نا يو ير جا کٌ . آقای نَالیی رفت ٍ سرٍش شرٍع بٌ دیدزدن ٍسایل آشپزخَنٌ کرد
ٌ ای . نی رفت پشتش نی رفتیو ٍ بٌ کارياش نگاى نی کردیو بعد از دیدن سبزی يا یٌ دفع

 .بٌ سهت نا برگشت کٌ يهٌ يینی کشیدیو ٍ صاف ایستادیو

 .ابرٍیی باال انداخت ٍ دست ياش رٍ پشتش قفل کرد
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 .تک خَدتَن رٍ نعرفی کنید ٍ بگید کٌ تَ آشپزخَنٌ چیکار نی کنید، از شهاخب، تک-

 .ٍ بٌ نحسن اشارى کرد

 .نحسن حسنی يستو ٍ دسر يا با ننٌ-

 .سرش رٍ تکَن داد ٍ بٌ نسعَد نگاى کرد

 .نسعَد کرانتی بخش سَپ-

 .علی انینی بخش سَپ-

 .نًتا نجیدی بخش دسر-

 .یاسهین تًرانی بخش پاستا-

 .آب دينو رٍ با صدا قَرت دادم

 .راشا نیکَ بخش غذايای دریایی-

 .خب خیلی کهید، فکر کنو نیاز بٌ نیرٍی بیشتری باشٌ-

ٍلی نا يهیشٌ يهین تعداد بَدیو ٍ ير ٍقت کٌ نشتری زیاد نی شد ٍ سرنَن : علی
 .شلَغ، آقای نَالیی از آشپزای قدیهی ٍ قبلی کهک نی گرفت

 :سرٍش سرش رٍ تکَن داد ٍ بٌ فکر فرٍ رفت، بعد از لحظاتی گفت

 .بسیارخَب کارتَن رٍ شرٍع کنید تا ببینو در چٌ ٍضعیتی يستید-

َ يا نَندى بَد ٍ نن نشغَل برش. يهٌ رفتیو سر کارانَن . دادنشَن بَدمکهی از نیگ
آشپزخَنٌ نستطیل نانند بَد ٍ . سرآشپز يو دٍر نی زد ٍ کار يهٌ رٍ نگاى نی کرد

ٍسطش یٌ نیز دراز ٍ بزرگ بَد کٌ آشپزخَنٌ رٍ بٌ دٍ قسهت تقسیو نی کرد ٍ این کاِر 
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بٌ پشت سرم نگاى کردم؛ سرآشپز . نا رٍ راحت کردى بَد ٍ باعث اختالل تَ کاريا نهی شد
 .اٍن طرف بَد ٍ نَندى بَد تا بٌ نن برسٌ

نشغَل برش دادن نیگَيا بَدم ٍ سرآشپز رٍ فرانَش کردى بَدم کٌ صداش رٍ شنیدم 
قلبو داشت نی اٍند تَ دينو؛ دیدم تَ يهین دٍ دٍر سر علی . کٌ بٌ نًتا تذکر نی داد

 .از نیز نًتا کٌ کنارم بَد گذشت ٍ بٌ نن رسید. نهکی سَپ داد زدى بَدبرای کو

 چی بَد فانیلیتَن؟.... خانو-

بابا راشا چتٌ؟ استرس ٍاسٌ چیٌ؟ . سعی کردم خَدم رٍ جهع کنو، استرس گرفتٌ بَدم
این يو سرآشپزى نثل آقای تَکلی دیگٌ؛ ٍلی اٍن نًربَن تر از این حرف يا بَد ٍ حتی 

 .این قدر سخت گیر نبَد

 .خانو با شهام-

 بلٌ، بلٌ؟-

 نیگو فانیلیتَن چی بَد؟-

 .نیکَ... نی-

 !خب خانو نیکَ، نیشٌ بپرسو این چٌ ٍضِع نیگَ برش دادنٌ؟-

 .جَری برش دادى بَدم؟ درست ٍ ننظو بَد دیگٌٍا نگٌ چٌ

 .ببخشید؛ ٍلی نن درست ٍ ننظو برش دادم-

ٌ قدر بد نصفش  دستش رفت طرف آخرین نیگَ ٍ برش داشت ٍ نشغَل برشش شد، چ
ٌ ای بد  .کردى بَد؛ ناننظو ٍ با قیاف

 .ٍلی این يو ناننظهٌ يو لٌ شدى-
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 .طَری کٌ نن برش دادم برش نی دیداز انرٍز يهین-

ٍلی نن این جَری نهی تَنو، نشتری دلش نهی گیرى کٌ این نیگَ رٍ بخَرى؛ این برش -
 .يا بیشتر بٌ درد سَپ نی خَرى

 .نن سرآشپزم یا شها؟ نن گفتو باید غذا شَر باشٌ باید بگید چشو-

ٌ يا کرد  .بعد رٍش رٍ بٌ سهت بچ

ٌ تَنو، این جا حرف حرف ننٌ، ير کی يو ناراحتٌ نجبَرى کٌ با این شرایط کنار - با يه
 .بیاد اگر يو نهی تَنٌ کٌ خَش اٍندى

 .ٍ بٌ در خرٍجی اشارى کرد

با حرص بٌ چشو ياش نگاى کردم ٍ رٍم رٍ برگردٍندم، بٌ نیگَیی کٌ نصف کردى بَد 
 .نگاى کردم

نیگَی خَدم رٍ با نیگَی سرآشپز سرخ کردم ٍ از ير کدٍم کهی خَردم، باٍرم نهی شد؛ 
نیگَیی کٌ سرآشپز برش دادى بَد تردتر ٍ خَشهزى تر شدى بَد ٍ شکل جالب تری يو 

با این کٌ اشتباى از نن بَد ٍ بٌ شدت کنجکاٍ بَدم کٌ در نَرد این نزى ی . گرفتٌ بَد
 .جالب ازش بپرسو؛ ٍلی بٌ رٍی نبارک نیاٍردم ٍ بٌ کارم ادانٌ دادم

تا شب دقهَن داد ٍ انقدر ازنَن کار کشیدى بَد کٌ نگَ، يی نیگفت فالنی تَ این کارٍ 
 .بکن فالنی تَ اٍن کارٍ بکن

ساعت یازدى بَد ٍ يهٌ آنادى ی رفتن، از سرآشپز خداحافظی کردیو ٍ از رستَران بیرٍن 
بابا نثل يهیشٌ ننتظرم بَد، سَار ناشین شدم ٍ اٍل یاسی رٍ کٌ با نا اٍندى . اٍندیو

 .بَد رسَندیو ٍ بعد بٌ سهت خَنٌ راى افتادیو

 ٍای بابا یٌ چیز جالب بًت بگو؟-
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 .بگَ دختر قشنگو-

 . سالش باش30ٌ یا 29سرآشپز جدیدنَن خیلی جٍَنٌ، بًش نیخَرى -

ٌ قدر جٍَن- ٌ جَری تَنست تَ این سن سرآشپز نايری بشٌ؟! ٍاقعا؟ چ  !چ

ٌ چیز گیر نیدى-  .برای نا يو عجیب بَد؛ ٍلی خیلی بداخالق ٍ سخت گیرى، بٌ يه

رسیدى بَدیو تَ حیاط کٌ . بعد ناجرای نیگَ رٍ ٍاسٌ بابا تعریف کردم کٌ خندى ش گرفت
نانان با دیدن خندى ی بابا ناجرا رٍ ازش پرسید؛ حاال ير دٍ داشتن نی خندیدند ٍ نن 

 .از دیدن خندى ياشَن غرق لذت شدم

ٌ ی نادربزرگ دعَت بَدیو ير سال شب . فردا شب، شب یلدا بَد ٍ نثل يهیشٌ خَن
ٌ ی نادربزرگ پدربزرگ ٍ نادربزرگ پدریو رٍ از دست . یلدا ٍ تهام اعیاد نی رفتیو خَن

دادى بَدم ٍ تنًا یٌ عهَ داشتو کٌ تًران زندگی نی کرد ٍ نجرد بَد ٍ نايی یٌ بار 
ٌ ی سنی کههَن باعث 34نی اٍند شهال، خیلی دٍسش داشتو؛   سالش بَد ٍ فاصل

آقای نَالیی بٌ نناسبت شب . نی شد کٌ با يو درددل کنیو ٍ رازيانَن رٍ بٌ يو بگیو
یلدا نی خَاست زٍدتر رستَران رٍ ببندى؛ برای يهین ساعت پنج کارنَن تهَم شد ٍ 

 .برگشتو خَنٌ

تَ این یٌ يفتٌ این قدر این سرآشپِز غر زد ٍ اشکال گرفت کٌ دیگٌ يهٌ کالفٌ شدى 
البتٌ بعضی از غرزدناش بٌ حق . بَدیو؛ ٍلی خب چٌ نیشٌ کرد، باید تحهل نی کردیو

ٌ ی نیگَ بٌ ٍجَد اٍندى بَد، سعی کردم نیگَيا رٍ جَری کٌ . بَد از اٍن رٍزی کٌ قضی
 .گفتٌ بَد برش بدم ٍ تا حدٍدی يو نَفق شدى بَدم

ٌ ی ایتالیایی درست کنو تا رسیدم خَنٌ، لباس يام رٍ . دلو نی خَاست برای انشب کلَچ
ٌ يا شدمعَض کردم ٍ نشغَل درست  . کردن کلَچ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

15 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

ٌ يا آنادى شدى  بَی کلَچٌ تهام خَنٌ رٍ برداشتٌ بَد، ساعت يفت بَد ٍ حاال کلَچ
بَدند ٍ نی خَاستو تَی ظرف دردار بچینهشَن کٌ رٍشنک اٍند تَ آشپزخَنٌ ٍ نظلَم 

 .نگايو کرد

 .آجی نیشٌ یٌ کلَچٌ بردارم؟ آخٌ بَش خیلی خَبٌ، دلو خَاست-

 .یٌ کلَچٌ از تَ سینی فر برداشتو ٍ گذاشتو تَ یٌ ظرف ٍ بًش دادم

 .رٍشنک ينَز داغٌ يا، نَاظب باش نسَزی-

 .چشو آجی-

ٌ يا رٍ تَ ظرف چیدم ٍ درش رٍ بستو ٍ گذاشتو تَ یخچال، بعد آشپزخَنٌ رٍ  کلَچ
رٍشنک جلَی تلَیزیَن خَابش بردى بَد، بغلش کردم ٍ . نرتب کردم ٍ رفتو تَ سالن

نانان رفتٌ بَد تا برای انشب خرید کنٌ؛ نا یٌ رسو . بردنش رٍ تخت خَابَندنش
 .داشتیو این کٌ ير سال خرج شب یلدا نال یٌ خانَادى باشٌ ٍ انسال نال نا بَد

پر درست کنٌ؛ ٍلی نذاشتو بٌ چیزی نانان اٍند ٍ نی خَاست برای انشب نرغ شکو
 . کردن غذادست بزنٌ ٍ خَدم شرٍع کردم بٌ درست

ٌ طَر شدى؟- ٌ کو بچش ببین چ  نانان بیا ی

 .نانان کهی از غذا خَرد

 .دستت درد نکنٌ نانانو! اٍنو عالی شدى-

 .خَايش نی کنو، قابل شها رٍ نداشت-

دیگٌ کو کو حاضر شَ، رٍشنک رٍ يو بیدارش کن االن ياست کٌ باباتو بیاد، برٍ -
 .دخترم
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 .چشو-

شلَار لی پَشیدم ٍ بافت کرنو رٍ کٌ نادربزرگ . یٌ دٍش گرفتو ٍ رٍشنک رٍ بیدار کردم
ٌ ایو رٍ درست نی کردم کٌ رٍشنک . پارسال برام بافتٌ بَد، پَشیدم داشتو شالو سرن

 :صدام کرد

 آجی راشا ببین لباسو خَشگلٌ؟-

ٌ ای  بٌ سهتش برگشتو، یٌ دانن نخهل سبز پررنگ پَشیدى بَد با پیراين سفید ٍ جلیق
بٌ رنگ داننش ٍ جَراب شلَاری سفیدش؛ پالتَی قًَى ایش رٍ يو پَشیدى بَد ٍ کالى 

 .بافتنیش دستش بَد

داشتو نگايش نی کردم کٌ یٌ گَشٌ ی داننش رٍ گرفت ٍ یٌ دٍر چرخید، با این کارش 
ٌ ش ضعف رفت ٍ رٍ دٍ زانَ نشستو ٍ بغلش کردم ٍ لپ ياش رٍ بَسیدم  .دلو ٍاس

 .يو خَدت خَشگلی يو لباست، نگٌ نیشٌ عرٍسکا خَشگل نباشن. نعلَنٌ-

 .خندى ی سرخَشی کرد، لپ يام ٍ بَسید ٍ دٍید رفت تَ سالن

ٌ ی کنسَل کنار در نگايی بٌ خَدم کردم ٍ کتَنی يای نشکیو رٍ  یٌ بار دیگٌ تَ آین
بابا سبد غذا رٍ گذاشت تَ صندٍق عقب . با رٍشنک بٌ داخل ناشین رفتیو. پَشیدم

 .ناشین کٌ نانانو اٍند ٍ يهٌ سَار شدند ٍ حرکت کردیو

 .ظرف کلَچٌ دست خَدم بَد ٍ چشو رٍشنک يو بًش

 .شکهَ خانو تازى یکی خَردی-

 .آجی اٍن کٌ نال دٍ ساعت پیش بَد-

 .لپش رٍ کشیدم
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ٌ قدر دلت خَاست کلَچٌ بخَر- ٌ ی نادرجَن، اٍن جا ير چ  .ير ٍقت رفتیو خَن

ٌ ی ناشین شد ٌ ی بخارگرفت  .سری از ذٍق تکَن داد ٍ نشغَل کشیدن نقاشی رٍ شیش

ٌ ی نادربزرگ تَ یکی از رٍستايای نزدیک شًر بَد، بارٍن نی اٍند ٍ بَی نو خاک  خَن
بابا ناشین رٍ داخل حیاط . ٍقتی رسیدیو، بارٍن تندتر شدى بَد. يَش از سر آدم نی برد

. برد ٍ کنار ناشین دایی علی پارک کرد؛ انگار يهٌ اٍندى بَدن ٍ نا آخرین نفر بَدیو
 .سریع از ناشین پیادى شدیو ٍ بٌ داخل رفتیو

ٌ ی نانان بزرگ یٌ حیاط بزرگ داشت، یٌ اتاق بزرگ ٍ یٌ آشپزخَنٌ ٍ یٌ اتاق دیگٌ خَن
داد ٍاسٌ این کٌ تَ سرنا بشینی ٍ چای داغ کٌ زیادی بزرگ نبَد؛ تراس بزرگش جَن نی

 .ٍ کلَچٌ بخَری، بٌ صدای بارٍن گَش بدی ٍ بَی نو خاک رٍ استشهام کنی

دٍتا دایی داشتو کٌ تَ کار کیف ٍ کفش بَدند ٍ کار پدربزرگو . يهٌ تَ سالن بزرگٌ بَدن
ٌ م يو نعلو ادبیات بَد دایی اٍلو دایی علی، دٍتا پسر داشت . رٍ ادانٌ دادى بَدند، خال

سالش بَد ٍ نًندس عهران ٍ طايا کٌ تازى بٌ نام يای سیاٍش ٍ طايا کٌ سیاٍش سی
دایی کَچیکو دایی حسین، یٌ دختر داشت بٌ اسو رٍژین کٌ . سالگیرفتٌ بَد تَ چًاردى

دارشدن از نن یٌ سال کَچیک تر بَد ٍ خالو کٌ تازى دٍسالٌ ازدٍاج کردى ٍ قصد بچٌ
ٌ ی نادربزرگ عزیزم يهٌ دٍر يو جهع . نداشت خانَادى ای سادى ٍ صهیهی کٌ بٌ ٍاسط

 .نی شدیو

ٌ کهی نشستن برای کهک، با رٍژین بٌ آشپزخَنٌ  با يهٌ احَالپرسی کردم ٍ بعد از ی
ٌ کو بیشتر کٌ دقت کردم فًهیدم کٌ . رفتیو يهٌ بَدند؛ ٍلی انگار یٌ نفر کو بَد ٍ ی

ٌ يا رٍ با . کنجکاٍ شدم بفًهو سیاٍش کجاست. سیاٍش نیست يهَن طَر کٌ کلَچ
 :رٍژین تَ ظرف کریستال نی چیدیو زیر گَشش آرٍم پرسیدم

 پس سیاٍش کجاست؟-
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 .کو تَ شرکتشَن کار دارىدایی نی گفت نیاد، یٌ-

ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ کارم ادانٌ دادم  .شَن

ٌ يا ناخَنک نی  .زد، زدمرٍی دست رٍژین کٌ داشت بٌ کلَچ

 !ناخَنک نزن-

 .ِا خسیس-

 .؟ بذار بعد از شام نی بریو جلَ، بٌ اندازى ی يهٌ يست!خسیس چیٌ-

 .باشٌ بابا بگیر-

 .ظرف رٍ رٍی اپن گذاشتو ٍ پیش بقیٌ رفتیو

دایی حسین داشت از خاطرات سربازیش نی گفت ٍ نارٍ نی خندٍند، ٍسطای خاطرى ش 
سیاٍش بَد کٌ آخرین بار . بَد کٌ با صدای سالم کسی نگاى يا يهٌ بٌ طرف در چرخید

نَيای قًَى ایش کٌ رٍ ندلشَن خیلی حساس بَد حاال . عید قربان دیدى بَدنش
شرت طَسیش يو خیس شدى بَد؛ انگار بارٍن خیس شدى بَدند ٍ بٌ يو ریختٌ، سَیی

 .خیلی تند شدى

 .با يهٌ احَالپرسی کرد ٍ پیش طايا نشست ٍ دایی بٌ تعریف خاطرى ش ادانٌ داد

کردن شام بَدیو؛ نن برنج رٍ نی کشیدم ٍ ساعت دى شب بَد ٍ نا خانو يا در حال آنادى
یاسی تزیینش نی کرد؛ داشتو دیس دٍم رٍ نی ریختو کٌ زن دایی سپیدى، زن دایی علی 

 :گفت

 .ٍای بًارجان دستت درد نکنٌ، خَراک نرغت چٌ آب ٍ رنگی دارى-

 :نانان تک خندى ای کرد ٍ گفت
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 .باید از آشپزش تشکر کرد، نٌ نن-

 :این  دفعٌ زن دایی نًری بٌ حرف اٍند

 ٍا بًار آشپزش کیٌ؟ نکنٌ دادی آشپزخَنٌ  يای بیرٍن درستش کردن؟-

 .نٌ بابا، زحهت شام انشب رٍ راشا جان کشیدى-

 .دیس چًارم يو پر کردم ٍ دادم بٌ رٍژین

ناشاءاهلل دخترم چٌ بزرگ شدى، ان شاءاهلل خَشبخت بشی ! ٍاقعا؟: زن دایی سپیدى
 .راشا جان

 .نهنَن زن دایی-

 .راشا جان خالٌ دیگٌ ٍقت شَيرکردنتٌ يا! بٌ بٌ چٌ کدبانَیی: خالٌ

با حرف خالٌ از خجالت آب شدم ٍ با نگايو برای لبخندای خبیث رٍژین خط ٍ نشَن 
غذايارٍ کشیدیو ٍ آقایَنو نشغَل . يهٌ ریزریز خندیدند ٍ دیگٌ چیزی نگفتند. کشیدم

 .گذاشتن سفرى شدند

 .رٍشنک سهت راست نن بَد ٍ رٍژین سهت چپو، رٍبرٍم يو بابا نشستٌ بَد

صدای . تعریف از خَد نباشٌ ٍاقعا خَشهزى شدى بَد. يهٌ نشغَل خَردن شام شدند
 .رٍژین نن رٍ بٌ خَدم آٍرد

 .نیگها راشا ترشی نخَری یٌ چیزی نیشی-

 .غرى ای بًش رفتو ٍ نشغَل خَردن شدمچشو

ٌ م، شب يا کو غذا نی خَرد ٍ نثل يهیشٌ غذاش رٍ زٍدتر تهَم  آقا نحسن، شَيرخال
 .کردى بَد



 

www.lovelyboy.blog.ir 

20 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

 .بًار خانو دست شها درد نکنٌ عالی بَد-

 :یٌ دفعٌ خالٌ گفت

 .آقا نحسن، زحهت غذای انشب رٍ راشاجَن کشیدن-

 .يهٌ با تعجب بٌ خالٌ ٍ بعد بٌ نن نگاى کردند

بعد از چند لحظٌ يهٌ از بًت در اٍندند ٍ سیل تشکر ٍ تحسین بَد کٌ بٌ سهتو حَالٌ 
 .شد

 :یٌ دفعٌ اٍن ٍسط طايا يو یٌ تیکٌ پرٍند

ٌ ی شها، از بس تخو نرغ - نیگو دختر عهٌ از این بٌ بعد نا شام ٍ نايار رٍ نیایو خَن
 .خَردیو صدا نرغ نی دیو

ٌ ش  :بعدم شرٍع کرد بٌ قدقدکردن کٌ سیاٍش زد پس کل

 ؟ درٍغ نیگو نگٌ؟!اى داداش چرا نی زنی-

 :زن دایی آرٍم زد رٍ دستش ٍ لبش رٍ گزید

 !ٍا: زن دایی

 .ٍاال: طايا

ٌ يا رٍ قایو کردى بَدم؛ آخٌ نی ترسیدم تا ببرنشَن . سفرى جهع شد ٍ ظرفا شستٌ کلَچ
 .دٍبارى یکی بگٌ کی درست کردى ٍ نن اٍن جا خجالت بکشو

رفتو تَ سالن، نانان ٍ بابا ٍ رٍژین گرم حرف بَدند ٍ رٍشنک يو خَاب بَد؛ خدا   رٍ 
 .شکر کسی سراغ کلَچٌ رٍ نگرفت
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ٌ ی پدربزرگش رفتٌ  داشتو جَاب پیام نًتا رٍ نی دادم، اٍنا يو با خانَاد ى شَن بٌ خَن
 .بَدند

ٌ يات رٍ کجا قایو کردی؟-  راشا این کلَچ

 .ٍای از دست تَ رٍژین، آخر بند رٍ آب داد

 .رٍژین جان عهٌ فکر کنو تَ کابینت ٍسطی گذاشتٌ بَد، رفتو ظرفا رٍ بذارم دیدم-

 .چند لحظٌ بعد با ظرف خالِی کلَچٌ نَاجٌ شدم

ٌ يا رٍ خَردى بَدند ٍ خَشبختانٌ اين دفعٌ چيزي نگفتند؛ يعنی تعريف  ٌ ی کلَچ يه
 .کردند؛ ٍلی ديگٌ نگفتن کی درست کردى ٍ اين حرفا ٍ نن نفس آسَدى ای کشيدم

ساعت یک شب بَد کٌ يهٌ عزم رفتن کردند، از يهٌ خداحافظی کردم ٍ رفتو تَ تراس 
قدر انشب رٍشنک رٍ تَ بغلو گرفتٌ بَدم، چٌ. ٍ ننتظر شدم تا نانان ٍ بابا بيان

ٌ ی نرنی رٍی پيشَنی سفيدش زدم ٍ بعد چشو يای . شيطَنی کردى بَد بـ ـَس
 .سبزرنگش رٍ کٌ بٌ نادربزرگ رفتٌ بَد، بَسیدم ٍ بٌ خَدم فشردنش تا سردش نشٌ

 .با صداي در بٌ عقب چرخيدم ٍ سیاٍش رٍ ديدم کٌ بٌ سهتو اٍند

ٌ يا؛ فَق-  .العادى بَدندخترعهٌ نهنَن، يو ٍاسٌ شام انشب ٍ يو ٍاسٌ کلَچ

 :با نًربَنی نگاش کردم ٍ تنًا گفتو

 .نَش جان-

يَا سَز داشت ٍ سرنا تا نغز . بعد لبخندی زد ٍ رفت تا ناشينشَن رٍ گرم کنٌ
 .استخَنو رسَخ کردى بَد
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ٌ ی ناشين چسبَندم ٍ چشو يام رٍ بستو؛ سردِي  سَار ناشين شديو، سرم رٍ بٌ شيش
خيلی خستٌ شدى بَدم؛ ٍلی . شيشٌ حس خَبی بًو نی داد ٍ سردردم رٍ آرٍم نی کرد

 «.خدايا شکرت» :بٌ آسهَن نگاى کردم ٍ گفتو. شب خَبی بَد

*** 

 .صبح با صدای رٍشنک بيدار شدم

 .آجی آجی پاشَ، ديرت نیشٌ يا-

 .ٍلو کن رٍشی، نی خَام بخَابو-

 .آجی ساعت يشتٌ-

ٌ يا پاشدم ٍ بٌ ساعت نگاى کردم، ٍای ديرم شدنثل برق سريع لباسام رٍ پَشيدم ! گرفت
ٌ ی آنادى ی نانان رٍ گرفتو تا تَ راى بخَرم رٍشنک انرٍز ندرسٌ نداشت، پس . ٍ لقه

 .نی تَنستو زٍدتر برسو، قدم يام رٍ تند کردم

کو تَ رختکن نشستو ٍ بعد کٌ درد پايام يٌ. ٍقتي رسيدم، زانَيام خيلی درد گرفتٌ بَد
يهٌ بَدن، فقط نن دير کردى . بًتر شد، لباس يای کار رٍ پَشيدم ٍ رفتو تَ آشپزخَنٌ

 .سالم بلندی کردم ٍ بٌ طرف نيز کارم رفتو کٌ با صدایی نجبَر بٌ ایستادن شدم. بَدم

ٌ کهی زٍد تشريف آٍرديد؟- ٌ خير خانو نيکَ، فکر نهی کنيد ي  صبح ب

 .از حرص پَست لبو رٍ نی کندم

ٌ قدر دير اٍنديد، يٌ دفعٌ نهی اٍنديد ديگٌ! خانو نيکَ با شهام-  .چ

 ببخشيد خَاب نَندم، ديگٌ تکرار نهیشٌ-

 .بعد اخهی کردم ٍ با انگشت يای دستو ٍر رفتو
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 .نبايدم تکرار بشٌ، حاال بفرنایید سر کارتَن-

 .با حرص بٌ سهت نيزم رفتو ٍ نشغَل کار شدم

بٌ یاسی نگاى کردم، دست ياش رٍ آٍرد کنار سرش ٍ بٌ نعنای اين کٌ نخ ندارى تکَن 
 .لبخند بزرگی زدم ٍ شرٍع بٌ کار کردم. داد

فصل زنستَن بَد ٍ رستَران شلَغ نبَد، بيشتر تَ فصل تابستَن کٌ تَريست نی اٍند 
 .رستَران شلَغ نی شد

 .نايار رٍ درست کرديو ٍ بعد رفتيو تَ رختکن نشغَل نايارخَدن شديو

 نيگو يا راشا صبح چرا دير اٍندی؟: نًتا

ٌ ی نانان- بزرگو بَدیو ساعت دٍ برگشتيو خَنٌ، انقدر خستٌ بَدم صبح کٌ ديشب خَن
 .اگٌ رٍشنک صدام نهی کرد شايد تا االن يو نی خَابيدم

ٌ ی يهٌ رٍ نی گيرى: نًتا  .نهی دٍنو اين سرٍش چشٌ پاچ

 .ٍلی تا حاال بٌ نن چيزی نگفتٌ: یاسی

 .شانسيتٌاز خَش-

نايارنَن رٍ خَرديو، بعد از چند ساعت استراحت رفتيو تا برای شام غذايا رٍ درست 
 .کنيو

ساعت يازدى ٍ ربع بَد؛ ٍلی بابا نيَندى بَد برای يهین نگران شدم، گَشيو رٍ درآٍردم 
 .ٍ شهارى ی بابا رٍ گرفتو کٌ جَاب نداد؛ شهارى ی خَنٌ رٍ گرفتو کٌ نانان برداشت

 بابا نيَندى دنبالو يرچی زنگ نی زنو برنهی دارى تَ خبر داری ازش؟. نانان سالم-
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ٍاي ببخشيد نانانو يادم رفت بًت زنگ بزنو از بس اين رٍشنک حرف نی زنٌ، دٍست -
 .نی خَاي ٍايسا االن نيام دنبالت. بابات تصادف کردى بابات بردتش بيهارستان

 .نٌ نانان يٌ آژانس نی گيرم نيام-

 .باشٌ نانان نَاظب باشی يا، ننتظرم-

گَشی رٍ قطع کردم ٍ بٌ خيابَن نگاى کردم کٌ خلَت بَد ٍ تک ٍ تَک ناشين ني اٍند 
تا دٍتا خيابَن اٍن ٍرتر يو کٌ آژانسی نبَد؛ حاال چيکار کنو؟ بسو الًی گفتو . ٍ نی رفت

 .ٍ پيادى راى افتادم

بٌ سر خيابَن رسيدى بَدم کٌ . زير لب آيت الکرسی نی خَندم، قدم يام رٍ تندتر کردم
صدای بَق ناشينی نن رٍ بٌ خَدم آٍرد، بٌ ناشين نگاى کردم کٌ چشو يام قد تَپ 

 .جا چيکار نی کرد؟ رفتو طرف ناشينشد؛ ٍا اين اين

 !جا چيکار نی کنی پسر دايی؟سالم اين -

شَيرعهٌ بٌ نن زنگ زد گفت کٌ بيام دنبالت، حاال بيا سَار شَ تا . سالم دخترعهٌ-
 .قنديل نبستی

 .سَار ناشين شدم، بخاری رٍ رٍشن کرد ٍ حرکت کرد

 .بخشيد بٌ زحهت افتادی-

 چٌ خبرا؟ کارا خَب پيش نيرى؟. ستخَايش نی کنو ٍظيفٌ-

 .خدارٍشکر نی گذرى-
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ٍقتی رسيديو، تعارفش کردم کٌ بياد تَ؛ . سری تکَن داد ٍ ديگٌ تا خَنٌ حرفی نزديو
ٍلی گفت کٌ بايد برى خَنٌ ٍ زندایی ننتظرشٌ، نن يو ديگٌ اصرار نکردم ٍ رفتو تَ 

 .خَنٌ

بابا ينَز نيَندى بَد، بٌ نانان گفتو کٌ سیاٍش نن رٍ رسَندى؛ انا انقدر نگران بابا بَد 
 .کٌ اصال حَاسش بٌ حرفای نن نبَد ٍ نن يو انقدر خستٌ بَدم کٌ رٍ نبل خَابو برد

پا شدم، نهازم رٍ . چشو يام رٍ کٌ باز کردم يَا ينَز تاريک بَد ٍ صدای اذان نی اٍند
ساعت يفت رٍشنک رٍ بيدار کردم، . خَندم، چايی رٍ دم دادم ٍ صبحانٌ رٍ آنادى کردم

 .نانان ٍ بابا يو بيدار شدى بَدند

 .يهٌ نشغَل خَردن صبحَنٌ بَديو کٌ نشکل ديشب بابا يادم اٍند

 راستی بابا حال دٍستت خَبٌ؟-

 .آرى باباجَن حالش خَبٌ، پاش شکستٌ بَد فقط کٌ يهَن ديشب نرخصش کردن-

 .رٍشی پاشَ برٍ لباست رٍ بپَش بريو. خب خدارٍشکر-

 .چشو آجی-

 .رٍشنک رٍ رسَندم ٍ بٌ رستَران رفتو

*** 

دٍ ناى از اٍندن سرآشپز جديد نی گذشت کٌ حس کردم اين آقای سرٍش يٌ نظری بٌ 
یاسی دارى، يَاشکی بٌ نًتا گفتو ٍ قرار شد سرآشپز عاشق رٍ زير نظر بگيريو؛ یاسی يو 

نن ٍ نًتا . انقدر کٌ آی کيَش باال بَد کال چيزی رٍ نهی گرفت ٍ انگار تَ این فازيا نبَد
 .يو تصهیو گرفتیو تا نطهئن نشدیو چیزی بًش نگیو
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چًارسال پيش يو تَ يهين . کال نا، يعنی نن ٍ نًتا آدم يای فضَلی يستيو
ٌ ی بخت، حاال با کی؟  آشپزخَنٌ حسابدار اين  جا، يعنی آقای بًبَدی رٍ فرستاديو خَن

ٌ يای آشپزخَنٌ کٌ تا پارسال بايانَن کار نی کرد؛ ٍلی از ٍقتی باردار  با سحر يکی از بچ
 .شد ٍ نی نيش بٌ دنيا اٍند، آقای بًبَدی يو کارکردن رٍ ننع کرد

اگٌ نن ٍ نًتا ٍ یاسی انقدر شيطنت نهی کرديو، االن آقای بًبَدی پيرپسر شدى بَد؛ 
البتٌ از نگاى يای زير زيرکيشَن نی شد فًهيد کٌ يٌ حسی بٌ يو دارن ٍ این نَضَع رٍ 

ٌ يای رستَران يو فًهیدى بَدند االن يو کٌ نَبت دٍست خل ٍ چلهَن با سرآشپز . بچ
ٌ يا دارم. گند دناغ بَد  .انرٍز کٌ گذشت؛ ٍلی از فردا نقش

لبخند خبيثی زدم کٌ تا کسی نديد زٍد جهعش کردم ٍ يٌ چشهک يو بٌ نًتا کٌ داشت 
بٌ نن نگاى نی کرد زدم، اٍن يو دست ياش رٍ گذاشت رٍ لبش ٍ ادای کل زدن رٍ 

 .درنی آٍرد

 .ساعت ُنٌ اٍندم خَنٌ، انشب چَن نشتری نداشتيو زٍد اٍنديو ٍ کار رٍ تهَم کردیو

يٌ سيب از تَ ظرف نيَى . شام رٍ خَرديو ٍ دٍر يو نشغَل ديدن تلَيزيَن شديو
 .برداشتو ٍ نشغَل پَست کندنش شدم

 نانان نی دٍنی نن ٍ نًتا بٌ چی پی برديو؟-

 !نٌ، بٌ چی؟-

 .بٌ اين کٌ جناب سرٍش يٌ حس يایی بٌ یاسی دارى-

 !درٍغ؟: نانان

بذار بگو از کجا فًهيديو، االن دٍ نايٌ اٍندى از کار يهٌ جز یاسی . نٌ بابا درٍغو چيٌ-
 .اشکال گرفتٌ
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 .خب اين کٌ دليل نهیشٌ بابا: بابا

آخٌ بابايی اين رٍ بذاريو کنار، ير رٍز کٌ غذا نيارى ٍ تنًا بٌ یاسی تعارف نی کنٌ؛ بعضي -
خَد یاسی کٌ انقدر خنگٌ اين چيزا حاليش نيست، اگٌ نن ٍ . رسَنتششب يا يو ني

 .نًتا دست بٌ کار نشيو طفلی سرٍش تا بخَاد بًش بفًهَنٌ يفت تا کفن پَسَندى

زشتٌ دختر، اصال شايد اين کارا از رٍي قصد نباشٌ شايدم ارتباط فانيلی ! ٍاا راشا: نانان
داشتٌ باشن کٌ نهی خَان شها بدٍنيد؛ بعدشو اٍل بايد از احساس آقای سرٍش نطهئن 

 .بشيد بعد بٌ یاسی بگيد

نانان نن نا کٌ نهی خَاستيو يهين فردا بٌ یاسی بگيو کٌ بيا برٍ زنش شَ، اٍل سر از -
 .کار سرٍش در نياريو بعد بًش نی گيو

 نهی دٍنو ٍاهلل، ير کاری نی کنی کن فقط حَاست رٍ؟: نانان

 .جهع کنو-

 .آفرين، حاال يو نيَى تَ بخَر ٍ برٍ بخَاب دخترم-

 .چشو سرٍرم-

*** 

ٌ م رٍ کٌ ديشب ٍاسٌ ش يٌ نيو ساعتی ٍقت گذاشتو برای نًتا گفتو ٍ نَقع ظًر نقش
 .اٍن يو کلی ذٍق کرد

 خَب نازی، فردا ٍاسٌ اجرای نقشٌ خَبٌ؟-

ٌ ی یاسی اينا بٌ نانانشو يٌ چيزی سر يو نی کنو نیگو-  .آرى عاليٌ، نن انشب نیرم خَن

 .خيلی خَبٌ-
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 . بعد کف دست يانَن رٍ زديو بٌ يو

دربارى ی فردا حرف نی زديو ٍ ريزريز نی خنديديو ٍ بعد کٌ یاسی اٍند ديگٌ چيزی 
ٌ ی یاسی ٍ شب تَ غذاش قرص خَاب. نگفتيو آٍر بريزى قرار شد کٌ شب نًتا برى خَن

ٌ ی بچگانٌ. کٌ تا فردا ظًر بخَابٌ ٌ نَن شايد ير کی از نقش ی نا باخبر نی شد ٍاس
ٌ ایو؛ ٍلی خَب فضَلی بد درديٌ  .احساس تاسف نی کرد ٍ قطعا فکر نی کرد کٌ ديٍَن

سرٍش ٍقتی اٍند کهی بٌ کارياش رسيد ٍ ساعت ُنٌ کٌ . صبح طبق نقشٌ، یاسی نيَند
 .شد کالفگی از سر ٍ رٍش نی باريد

 چرا خانو تًرانی نيَندن؟: سرٍش

 .نًتا سريع پريد ٍسط

آقا ديشب نراسو خَاستگاريش بَد، نی خَان بٌ زٍر شَيرش بدن بٌ يٌ از خدا بی خبر 
 .کٌ سن باباش رٍ دارى

ٌ نَن نبَد بٌ . چشو يام از حرف يای نًتا قد تَپ بسکتبال شدى بَد، اينا جزٍ برنان
سرٍش نگاى کردم کٌ اخو کردى بَد ٍ نتفکر بٌ نیز سبزیجات نگاى نی کرد، يهَن طَر کٌ 

 .نگاش نی کردم بٌ حرف يای نًتا يو گَش دادم

ديشب زنگ زدى بَد بٌ نن ٍ ريحانٌ ٍ با گريٌ ازنَن خَايش نی کرد کٌ کاری کنيو؛ -
آقاي . ٍلی خب نا چیکار نی تَنيو بکنيو؟ انرٍز بعد از ظًر يو نی خَان عقد کنن

سرٍش نیشٌ شها بريد با پدرش حرف بزنيد تا ننصرف شٌ؟ خَايش نی کنيو، حتها 
 حرف شها رٍ زنين نهی اندازى؛ نگٌ نٌ راشا؟

 .بعد نگايش رٍ سهت نن چرخَند ٍ چشهک نانحسَسی زد
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ٌ چيز رٍ . زير لب آرى ی نانفًَنی گفتو ٍ نشغَل کارم شدم قرارنَن اين نبَد ٍ نًتا يه
بٌ يو ريختٌ بَد، نا فقط نی خَاستيو از احساس سرٍش باخبر شيو نٌ اين کٌ قضيٌ رٍ 

کردى ای دارى، پدر ٍ يهٌ نی دٍنستيو کٌ یاسی خانَادى ی تحصيل. بٌ اين جا بکشَنيو
یاسی يو با تَجٌ بٌ . کردىنادرش ير دٍ کارنند بَدن ٍ دٍتا برادرياش يو تحصيل

ٌ ی شخصيش تَ رستَران کار نی کرد، ٍگرنٌ اٍنا يهچين خانَادى ای نبَدن کٌ  عالق
 .بخَان یاسی رٍ ٍادار بٌ ازدٍاج کنن، اٍن يو با نردي يو سن پدرش

بٌ سهت نًتا . يهين لحظٌ سرٍش کالى کاسکت نَتَرش رٍ گرفت ٍ با عجلٌ زد بيرٍن
 .يجَم بردم

 ؟!ديٍَنٌ اينا چی بَد گفتی-

نهی دٍنو راشا، دينو رٍ کٌ باز کردم اين اراجيف خَد بٌ خَد يهٌ ريخت بيرٍن؛ انگار -
 .دست خَدم نبَد

 !ٍایی گفتو ٍ کف آشپزخَنٌ سر خَردم، حاال چی نی شد؟

ٌ يا يو تعجب کردى بَدند، بٌ نا نگاى نی کردند ٍ ننتظر تَضيح بَدند؛ ٍلی نا  بچ
سرنَن رٍ انداختيو پایین ٍ تظاير کرديو چيزي نشدى اٍن يا يو بعد از چند دقيقٌ 

 .صحبت در نَرد اتفاق پيش اٍندى ٍ اظًار نظر کردن بٌ کارشَن برگشتند

*** 

 :فين نًتا اعصابو رٍ بٌ يو ريختٌ بَد، زير گَشش گفتوصداي فين

 .ايٌ، بسٌ ديگٌ ٍاسٌ نن اشک تهساح نريز-
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بٌ یاسی نگاى کردم کٌ با کنجکاٍی بٌ نا نگاى نی کرد ٍ سرٍش کٌ انقدر جلَنَن قدم رٍ 
ينَز نهی دٍنستيو قضيٌ چيٌ؛ ٍلی حدس نی زدم کٌ . رفتٌ بَد کٌ سرگيجٌ گرفتٌ بَدم

 .چٌ اتفاقی افتادى

 .نًتا يو تا اٍن يا رٍ ديد بند رٍ آب داد ٍ شرٍع بٌ گريٌ کرد

 .با صداي داد سرٍش يٌ نتر پريدم

 اين چٌ کاری بَد؟-

 !اى. عصبانی شدم، نردک فکر نی کرد سر جاليزى نا يو کارگرياش

چٌ خبرتٌ جناب سرٍش، نگٌ نا چيکار کرديو؟ يٌ شَخی دٍستانٌ بَد کٌ بٌ خَدنَن -
نن نهی دٍنو بٌ شها چٌ ربطی دارى کٌ نخَد آش شدين ٍ دل ني سَزٍنيد، . نربَطٌ

 !ٍاقعا نهی فًهو

 .پَزخندی زد ٍ دست ياش رٍ زد بٌ کهرش

ٌ ش نی افتاد کی جَابگَ ! شَخي دٍستانٌ؟- آخٌ اين چٌ شَخی ایٌ؟ اگٌ اتفاقی ٍاس
 بَد؟ شها خانو نيکَ يا اين خانو؟

 .بعد بٌ نًتا اشارى کرد

پَف بلندی کشيدم ٍ نگايی دٍبارى بٌ یاسی انداختو، نثل خری کٌ بًش تی تاپ دادى 
 .بَدن نيشش يٌ نتر باز بَد؛ اخهي بًش کردم کٌ نيشش رٍ بست

ٌ ش . اصال اينا بٌ کنار- شها چرا تَ اين نَضَع دخالت نی کنين؟ بٌ فرض يو ٍاس
 .اتفاقي پيش ني اٍند، نا بايد جَاب پدر ٍ نادرش رٍ نی داديو نٌ شها
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از فردا شها دٍ تا حق نداريد بيايد بٌ . خانو انقدر با نن يکی بٌ دٍ نکن: سرٍش
 !آشپزخَنٌ، اخراجيد اخراج

اخراج آخری رٍ انقدر بلند گفت کٌ گَش يام رٍ گرفتو، خيلي عصبانی شدم ٍ خدا نکنٌ 
نفس عهيقی کشيدم تا رٍی خَدم نسلط بشو ٍ عصبانيتو . کٌ راشای آرٍم عصبی بشٌ

ديدم کٌ یاسی ٍ نًتا با ترس بٌ نن زل زدند ٍ نی دٍنستو االن سرخ . فرٍکش کنٌ
 .صدای نًتا رٍ شنيدم کٌ زير لب ٍای کشداری گفت ٍ نن يٌ دفعٌ ننفجر شدم. شدم

اگٌ ادعای دٍست داشتن ٍ . رى... دا... چی نیگی اصال تَ؟ يان؟ بٌ تَ ييچ ربطی ن-
بَدن داری برٍ خَاستگاريش ٍاسٌ نن ادای عاشقای نگران رٍ در نيار، خَبٌ ينَز عاشق

اگٌ نگرانشی . ييچ کارى شی اين طَری نی کنی، ٍای بٌ حال رٍزی کٌ شَيرش بشی
ٌ خاطر احساس تعلق آبکی کٌ شها . آقاي سرٍش، اين رايش نبَدى ٍ نيست کٌ چی ب

 .؟ برٍ بابا!داری نا بايد اخراج بشيو

آبکی بَدن یا نبَدن احساساتو بٌ شها ربطی ندارى، بعدشو با بزرگ ترت درست حرف -
 ...بزن دخترِ 

 يٌ، دختِر چی؟-

 .دیگٌ نهی خَام يیچ حرفی بشنَم! بسٌ خانو، بسٌ: سرٍش

دينو رٍ باز کردم تا حرفی بزنو کٌ نظرم عَض شد، بًتر بَد کٌ دیگٌ بیشتر از این 
 .کشش ندم

يَف بلندی کشیدم ٍ دست نًتا رٍ گرفتو ٍ بردنش بٌ سهت رختکن، لباسهَن رٍ 
 .نًتا يهين جَر داشت گريٌ نی کرد. پَشيديو

 !نًتا خفٌ-
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ٌ ی سرٍش، از آشپزخَنٌ زديو بيرٍن با نًتا . جلَي چشو يای گريَن یاسی ٍ نگاى کالف
بٌ سهت پارکی کٌ دٍتا خيابَن باالتر بَد رفتيو، تَ راى فقط داشتو بٌ سرٍش فحش 

 .نی دادم

ٌ ش تقصير تَئٌ-  .ِاى پسرى ی پررٍ رٍ ببين، نًتا يه

از . اگٌ اٍن حرفا رٍ نهی زدی يو نا بٌ نقشًهَن رسيدى بَديو يو االن اخراج نهی شديو
فردا نی ريو تَ يٌ رستَران ديگٌ، اصال تا کی قرارى تَ اين رستَران دستياری کنيو؟ نا 
حقهَن سرآشپزيٌ، بيچارى یاسی؛ نن کٌ اگٌ جای اٍن بَدم ديگٌ تَ رٍی اٍن الدنگو 

 .نگاى نهی کردم چٌ برسٌ بٌ اين کٌ بيام بًش فکر کنو

انگار نًتا با حرف يای نن آرٍم شدى بَد چَن صداش نهی اٍند، بٌ سهتش برگشتو 
 .ديدم نيشش شلٌ ٍ يرير دارى ني خندى؛ يکی زدم پشت گردنش

 !نن دارم از حرص سکتٌ رٍ نی زنو تَ ني خندی؟ ٍاقعا کٌ-

خندی؛ خب چيکار کنو؟ گريٌ نی کنو نيگی چرا گريٌ ني کنی، نی خندم نيگی چرا ني-
 نيگی چيکار کنو پس؟

 .رٍي نيهکت نشستو

 .چٌ نی دٍنو، ٍلهَن کن بابا-

 .ٍا نگٌ دارنت-

 .يٌ يٌ خيلی بانزى ای نردم از خندى، نسخرى-

ٌ جَری خَدت رٍ نگٌ داشتی؟ نن فکر کردم االن اٍن جا با خاک يکسان - ٍلی راشا چ
 .از تَ بعيد بَد، خيلی خَب باياش حرف زدی. نيشٌ
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آرى باالخرى تَنستو، آخٌ يٌ ٍقت ديدی شد شَير یاسی، اگٌ باياش بدتر حرف ني زدم -
 .ديگٌ ٍاٍيال ني شد

ٌ کو با يو حرف زديو رٍی کردى بَد ٍ بٌ خداییش کار نا يو بد بَد؛ ٍلی سرٍش زيادى. ي
 .قَل نعرٍف پاش رٍ از گليهش درازتر کردى بَد

ييچ کدٍم دٍست نداشتيو خانَادى يانَن از اين نَضَع باخبر شن، پس تا ظًر تَ 
ساعت دٍ بَد ٍ نا زير درخت بيد تَ پارک نشغَل خَردن . پارک نشستيو ٍ حرف زديو

 :ساندٍيچ يهبرگرنَن بَديو کٌ نَبايل نًتا زنگ خَرد، يٌ نگاى بٌ نَبايلش کرد ٍ گفت

 .یاسیٌ-

 .جَاب بدى، بذار رٍ بلندگَ-

 .سالم یاسی: نًتا

سالم نًتا کجايی؟ اين راشای ديٍَنٌ کجاست؟ دارم از دلشَرى نی نيرم، نرى کار دست -
 .خَدش بدى؟ اٍن اعصاب ندارى يا، نگرانشو

 تَ چيکار کردی اٍن شازدى رٍ؟. نهی خَاد نگران باشی نن پيش نًتام، سر ٍ نر ٍ گندى-

 !يان؟ شازدى کيٌ؟. ديٍَنٌ تَ يو اٍن جایی؟ ٍای خدايا شکرت-

 .آی کيَ سرٍش خان رٍ نيگٌ: نًتا

 االن شها دٍ تا کجایید؟. آيان بًتَن نيگو: یاسی

 .تَ اٍن پارک کٌ دٍ تا خيابَن باالتر از رستَرانٌ:نًتا

 .خيلی خب يهَن جا باشيد ننو تا يٌ ربع ديگٌ اٍن جام: یاسی

 .بعد گَشي رٍ قطع کرد ٍ نشغَل خَردن غذانَن شديو
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*** 

 .نًتا بٌ درخت لو دادى بَد ٍ نن يو رٍ پاش خَابيدى بَدم کٌ یاسی اٍند

 .کيفش رٍ انداخت تَ بغلو ٍ کنارم رٍ پای نًتا خَابيد

 !يَي پاي بندى بالشت نيستا-

 .خفٌ بابا: یاسی

 .خب تعريف کن-

 ٍايسا ببينو، اٍن چٌ کاری بَد شها ديشب کردين؟: یاسی

ٌ ش تعريف کن کٌ نقشٌ چی بَد-  .نًتا ٍاس

 .نًتا کل ناجرا رٍ ٍاسٌ یاسی تعريف کرد

ٌ نَن نن کٌ خَاب بَدم، نانانو در رٍ . کٌ اين طَر: یاسی صبح کٌ سرٍش اٍند دم خَن
باز کرد ٍ بًش گفت کٌ نن خَابو؛ اٍن ديٍَنٌ يو اٍند ير چی اين نًتا گفتٌ بَد 

بٌ زٍر با آب بيدارم کرد، . صاف کف دست نادرم گذاشت، اٍن يو نَضَع رٍ انکار کرد
ٌ ی شَير زٍری رٍ ٍاسٌ نن تعريف کرد؛ نن انقدر خندى م گرفتٌ بَد کٌ نگَ . بعد قضي

 .بعد نجبَرم کرد کٌ پاشَ برٍ رستَران ٍ اٍن دٍ تا جغلٌ رٍ ادب کن

 .يٌ دفعٌ نًتا نحکو زد رٍ پيشَنيش

 چتٌ؟-

 !يعنی تَ سَار نَتَرش شدی؟: نًتا

 .با تصَرش پقی زدم زير خندى
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 .یاسی اخهی کرد ٍ یٌ نشت آرٍم زد تَ شکو نًتا

نٌ تَ رٍ خدا نی خَاستی جلَی نانانو ترک نَتَر . نخیرم، آژانس گرفتو اٍندم: یاسی
 .جیگرش بشینو بیام

 خب؟-

ٌ ش رٍ کٌ خَدتَن بَدید دیگٌ- حاال شها دٍ تا نی خَاید چی کار . خب ٍ کَفت، بقی
 کنید؟ برنی گردید یا نٌ؟

؟ عهرًا نن دیگٌ پام رٍ تَ اٍن رستَران نهی ذارم، تا اٍن سرٍش !برگردیو! چی؟-
 .نًتا حق انتخاب با خَدشٌ. اٍن جاست نن دیگٌ اٍن جا نهیام

 .نٌ ننو دیگٌ برنهی گردم: نًتا

 خیلی نانردین پس نن چی؟: یاسی

 .اٍل ببین شَير جَنت اجازى نیدى با نا بیای بعد نطق کن-

شَير چیٌ بابا؟ یعنی نن انقدر نانرد شدم کٌ دٍستام رٍ ٍل کنو برم بٌ سرٍش : یاسی
 ؟!بچسبو

ٌ يا یٌ چیزی بگو نسخرى م نهی کنید؟: نًتا  بچ

 .نٌ بگَ-

 .نن نیگو بیاید پَل جَر کنیو خَدنَن یٌ رستَران بزنیو: نًتا

 آخٌ خرى پَلهَن کجا بَد؟: یاسی

ٌ کو از پدر ٍ نادرانَن نی گیریو یا اصال ٍام نی گیریو: نًتا بعدشو نن کٌ پس انداز . ی
 دارم، شها چی؟
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اٍن دٍتا داشتن با يو سر پَل بحث نی کردند ٍ نن داشتو فکر نی کردم؛ یٌ حساب 
 .سرانگشتی کردم ٍ دیدم نًتا بد يو نهیگٌ، پَل آن چنانی نهی خَاست

 .نَافقو-

چی چی رٍ نَافقو؟ راشا تَ بٌ پَلش فکر کردی؟ بٌ نکانش؟ بٌ فرض يو کٌ : یاسی
 رستَران رٍ زدیو تبلیغات چی؟ نشتری چی؟

بٌ ير حال يهیشٌ کٌ نهی تَنیو تَ این رستَران ٍ تَ اٍن . بابا انقدر سخت نگیر -
رستَران دستیار یا آشپز باشیو، بعدشو اگٌ قرار باشٌ تَ رستَران دیگران کار کنیو تا آخر 

نگٌ رستَران يای دیگٌ از اٍل نشتری داشتن؟ یا يهٌ . عهرنَن يهین دستیار نی نَنیو
پَل کافی برای تاسیس یٌ رستَران داشتن؟ نٌ خَاير نن، اگٌ دیگران تَنستن نا يو 

ٌ ست دست بدى  .نی تَنیو؛ پس ير کی پای

 .دستو رٍ بردم جلَ ٍ چند لحظٌ بعد دست ير دٍ رٍی دست يام بَد

ساعت چًار بَد کٌ بٌ خَنٌ برگشتو، قرار شد ير کس بٌ خانَادى ش بگٌ کٌ نی خَایو 
خیلی استرس داشتو از این کٌ بابا ٍ نانان . چیکار کنیو ٍ رضایت اٍن يا رٍ جلب کنٌ

جا پشت ٍ يهرايو بَدند؛ ٍلی خَب این نَضَع قبَل نکنن، درستٌ يهیشٌ ٍ يهٌ
ٌ کو فرق نی کرد سعی کردم بٌ خَدم نسلط شو، نفس عهیقی کشیدم ٍ بسو الًی . ی

نانان ٍ رٍشنک خَنٌ نبَدند، دٍشی گرفتو ٍ خَابیدم ٍ ٍقتی بیدار شدم ساعت . گفتو
رٍشنک داشت با . رفتو تَ سالن. نَيام رٍ شَنٌ کردم ٍ بستهشَن. يفت بَد

عرٍسک ياش بازی نی کرد، رفتو کنارش ٍ یٌ بـ ـَسـ نحکو از لپ ياش کردم کٌ دردش 
 .اٍند

 !آجی راشا-

 نانان کجاست نفسو؟. ببخشید آجی، خب تقصیر خَدتٌ از بس کٌ خَردنی ای-
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 .تَ آشپزخَنٌ-

 .رفتو تَ آشپزخَنٌ، نانان داشت نَاد کتلت رٍ درست نی کرد

 .سالم جیگر-

ٌ طَری؟-  سالم خَابالَ چ

 نرسی نانان، چٌ خبرا؟-

 انرٍز زٍد اٍندی، باز نشتری نداشتین؟. خبر سالنتیت-

 .نٌ نانان، بذار بابا بیاد بًت نیگو-

 چیزی شدى؟-

 .نٌ یٌ نَضَعیٌ باید باياتَن در نیَن بذارم، حاال نیگو بًت-

 .شاءاهلل خیرىان-

 .خیرى نادر، خیرى-

بابا کٌ اٍند ٍ شام رٍ خَردیو، رٍشنک رٍ بردم تَ اتاق تا بخَابٌ بعد اٍندم تَ سالن ٍ 
 .نانان يو بعد از گذاشتن چایی رٍ نیز، کنار نا نشست. پیش بابا نشستو

نن ٍ نًتا ٍ یاسی تصهیو گرفتیو رستَران نستقل . یٌ راست نیرم سر اصل نطلب-
 .بزنیو ٍ از اٍن رستَران بیایو بیرٍن

 .بعد از تهَم شدن حرفو بابا ٍ نانان رفتند تَ فکر

راشاجان بابا کار سختیٌ، کلی دنگ ٍ فنگ دارى، نی تَنی از پسش بر بیای؟ نن : بابا
ٌ کو بًت ایهان دارم؛ ٍلی دخترم نی خَای از اٍل شرٍع کنی ٍ این نَضَع ی
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خَشبختانٌ تنًا نیستیغ ٍلی اجازى بدى نن ٍ نانانت کهی در این نَرد . نگران کنندى ست
 فکر کنیو، باشٌ دخترم؟

پیشنًاد بابا خَب بَد، خَدم يو تَ این چند رٍز فکر . لبخندی زدم ٍ جَاب نثبت دادم
 .نی کردم

*** 

ٌ يا نَافقت کردى بَدند ٍ تنًا  دٍ رٍز گذشتٌ؛ ٍلی بابا جَابی ندادى بَد، خانَادى يای بچ
 .نن نَندى بَدم

 .سر نیز نايار نشستٌ بَدیو کٌ بابا صدام زد

 جَنو بابایی؟-

نن ٍ نانانت خیلی فکر کردیو، حهایتت نی کنیو؛ انا تَ يو باید قَل بدی ير اتفاقی -
 .برات افتاد ٍ نیاز بٌ کهک داشتی بًهَن بگی

 .دلو نی خَاست يهَن ٍسط پاشو برقصو ٍ جیغ بزنو

 .چشو بابایی، چشو نهنَنو-

پاشدم، ير دٍشَن رٍ بَسیدم ٍ ازشَن تشکر کردم؛ خدایا اگٌ نن این دٍ تا فرشتٌ رٍ 
 .نداشتو باید چی کار نی کردم؟ خدایا شکرت ٍاسٌ داشتنشَن

 .یٌ پیام بٌ یاسی ٍ نًتا دادم ٍ رضایت رٍ اعالم کردم کٌ اٍنا يو خیلی خَشحال شدند

*** 
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ٌ چندان بزرگ کٌ برای شرٍع  ٌ يا رفتیو تا نغازى ی نًتا رٍ ببینیو، یٌ نغازى ی ن صبح با بچ
چیزایی رٍ کٌ الزم داشتیو نَشتیو، پَالنَن رٍ رٍی يو گذاشتیو ٍ یٌ . کارنَن بدک نبَد

 .حساب کتاب کردیو کٌ دیدیو خدارٍشکر پَل کو نهیاریو

بعد رفتیو رستَران آقای نَالیی ازش عذرخَايی کردیو ٍ گفتیو کٌ دیگٌ نهی تَنیو 
ٌ يای . باياش يهکاری کنیو، خیلی ناراحت شد؛ ٍلی آخرش قبَل کرد بعد يو بچ

از آقای سرٍش يو خداحافظی کردیو ٍ بٌ قَل نعرٍف . آشپزخَنٌ خداحافظی کردیو
سرٍش نسبت بٌ . ازش حاللیت طلبیدیو؛ ٍلی ناجرای اٍن ٍ یاسی تازى شرٍع شدى بَد

این ناجرا ناراحت شد؛ انا ينَز چیزی رٍ از دست ندادى بَد، یاسی ازش ٍقت بیشتری 
درستٌ خیلی از اٍندنش بٌ این رستَران ٍ آشناییش با یاسی . برای شناخت نی خَاست

ٌ ی کهی کٌ بًش پیدا کردى بَد باعث شرٍع این اتفاق يا شدى  نگذشتٌ بَد؛ ٍلی عالق
 .بَد؛ انا خب عالقٌ حتی اگٌ کهو باشٌ کار خَدش رٍ نی کنٌ

ٌ  ی نا رفتیو نانان فسنجَن درست کردى بَد ٍ نن عاشق این غذای . نايار رٍ بٌ خَن
ٌ کو با رٍشنک بازی فکری کردیو کٌ خستٌ شد ٍ . لذیذ بَدم بعد از نايار رفتیو تَ اتاق ی

ٌ کو استراحت کردیو ٍ بعد رفتیو سراغ کاريای رستَران  .خَابید، نا يو ی

نیز ٍ صندلی يا رٍ يو سفارش . خرید رنگ ٍ کاغذيای دیَاری برای تزئین رستَران
یٌ . پارکت ٍ کاغذ دیَاری يا طرح چَب بَدند ٍ نیز يا يو چَبی. دادیو تا برانَن بیارن

 .سطل رنگ کرم گرفتیو ٍ سقف رٍ کرم کردیو تا رنگش با دکَر يهخَنی داشتٌ باشٌ

تَ این رٍزایی کٌ نشغَل تعهیرات ٍ دکَراسیَن بَدیو، ير رٍز یکی از نانان يا غذا 
داداش يای یاسی يو خیلی زحهت کشیدى بَدند ٍ کاريای سنگین رٍ اٍنا . نی فرستاد

 سالٌ داشت کٌ خیلی شیطَن ٍ 31یاسی دٍ تا داداش دٍقلَی . بٌ عًدى گرفتٌ بَدند
شَخ بَدند ٍ بعضی اٍقات انقدر نا رٍ نی خندٍندند کٌ یٌ بالیی سرنَن نی اٍند؛ یا از 
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خالصٌ اٍن یٌ ناِى سخت يو گذشت ٍ نا . شدچًار پایٌ نی افتادیو یا دستهَن زخو نی 
 .االن تَ رستَران شیک ٍ قشنگهَن نشستیو ٍ بٌ دنبال اسو برای رستَران يستیو

ٌ طَرى بذاریو نیر یا ریو؟: یاسی  چ

 .چٌ ربطی دارى؟ اصال نعنی نهیدى-

نٌ بیخیال اشتب شد، فکر . چرا دیگٌ، ی یعنی یاسی ر یعنی راشا ٍ م یعنی نًتا: یاسی
 .کنید

 .نن نیگو بذاریو نادام: نًتا

بابا چٌ اسو يای داغَنی پیشنًاد نی دید، یٌ اسو با نعنی ٍ با کالس کٌ نشتری رٍ -
 .جذب کنٌ

ٌ طَرى؟* اصال شالی: یاسی  چ

 !ٍای راست نیگٌ راشا، شالی خیلی قشنگٌ: نًتا

 .کهی فکر کردم، آرى اسو قشنگی بَد

 .باشٌ شالی خَبٌ-

پس بدیو تابلَ رٍ يو سریع بزنن برانَن بعد يو آگًی بدیو برای آشپز، : یاسی
ٌ طَرى؟  چ

 :نن ٍ نًتا يو زنان گفتیو

 !عالیٌ-

 (بٌ نعنای برنجٌ (شهالی)شالی در زبان نازنی : شالی*)
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*** 

ٌ تانَن از بیرٍن بٌ رستَران .رستَران از ير لحاظ آنادى ی آنادى بَ. باالخرى تهَم شد ، س
 .نقلی، ٍلی شیکهَن نگاى کردیو

 !ٍای خدا باٍرم نهیشٌ خَدنَن صاحب این جیگر شدیو: نًتا

 :یاسی با دين باز گفت

 .بًترى باٍرت بشٌ-

 ٍا یاسی حاال چرا دينت بازى؟-

 !ٍای نن خیلی این رٍ دٍست دارم... آخٌ خیلی خَشگل شدى: یاسی

 .آرى دقیقا: نًتا 

 .بیاین بریو داخل-

ٌ تایی بايو ٍارد شدیو ٍ نن نگايی بٌ دکَر انداختو، دیَاريا ٍ پارکت يا از رنگ  س
طالیی بَدند با نیزيای گرد قًَى ای تیرى ٍ صندلی يای بلند کرنی رنگ کٌ ٍجب بٌ 

 .ٍجب رستَران چیدى شدى بَد

 .بچٌ يا بًترى بٌ کارنَن برسیو، ٍقت نداریو: نًتا

آخر رستَران یٌ نیز قًَى ای رنگ گذاشتٌ بَدیو با سٌ تا صندلی پشتش، رٍش يو 
 .نَشتٌ شدى بَد نیز ندیریت

*** 

برای آگًی استخدانی کٌ زدى بَدیو خیلی يا نراجعٌ کردى بَدند، نزدیک بٌ بیست نفر ٍ 
 .ٍاقعا انتخاب ٍ گزینش کار سختی بَد
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 .ٍای خدا خستٌ شدم-

ٌ کنندى باشٌ... دقیقا: نًتا  .اصال فکرش يو نهی کردم این قدر خست

ٌ ش پنج ساعت سرنَن بٌ کار بَد: یاسی ٌ قدر شها دٍتا غر نی زنین، يه  .ٍای چ

ٌ ست: نًتا  .يهچین نیگی پنج ساعت انگاری پنج دقیق

دٍ نفر رٍ برای کار استخدام کردیو، داداش يای یاسی يو بٌ عنَان گارسَن نی خَاستن 
 .بًهَن کهک کنن

 بٌ نظرتَن کهن؟ -

 کیا؟: یاسی

 .نیرٍ -

نیگو خب بٌ نظر نن بسٌ، نی دٍنی آخٌ کارنَن کٌ ينَز رٍنق نگرفتٌ؛ بذاریو : نًتا
ٌ طَرى؟. ٍقتی کانل افتادیو رٍ غلتک نیرٍ نی گیریو  چ

 .آرى راست نیگٌ: یاسی

 ...خب باشٌ قبَل، فقط نَاد غذایی-

ٌ کو برانَن تًیٌ کنٌ حاال ان شاءاهلل تا بعد با یٌ جا : نًتا نگران نباشید، نیگو بابام فعال ی
 .قرار داد نی بندیو

 .خَبٌ پس پاشید بریو خَنٌ، نن کٌ دیگٌ نهی تَنو چشهام رٍ باز نگٌ دارم-

ٌ يانَن شدیو  .یاسی بٌ یٌ آژانس زنگ زد ٍ سٌ تایی رايی خَن
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ٌ کو با نانان ٍ بابا در نَرد رستَران حرف زدیو، بعد يو انقدر  شانهَن رٍ خَردیو ٍ ی
 .خستٌ بَدم کٌ نفًهیدم کی خَابو برد

*** 

جلَی در . صبح بعد از خَندن نهاز ٍ خَردن صبحَنٌ، رٍشنک رٍ بردم ندرسٌ
ٌ شَن کٌ رسیدیو، رٍشنک یٌ دفعٌ دست يام رٍ ٍل کرد ٍ دٍید بٌ یٌ سهتی با . ندرس

نگايو دنبالش کردم ٍ دیدم دٍستش يلیا رٍ بغل کرد ٍ دست يو رٍ گرفتن ٍ بايو 
نی خَاستو دنبالشَن برم کٌ رٍشنک خَدش اٍند بیرٍن ٍ دستش رٍ . رفتن تَ ندرسٌ

ٌ م بـ ـَسـ فرستاد خندى ای کردم ٍ دست يام . بَسید ٍ رٍ يَا گرفت؛ نثال از اٍن جا ٍاس
 .رٍ بٌ نعنی خداحافظی تکَن دادم

 .ٍقتی رسیدم رستَران، نًتا رٍ نیز خَابش بردى بَد ٍ از یاسی يو خبری نبَد

 يَی نًتا؟-

 .چند تا زدم بٌ پًلَش

 .نًتا با تَام پاشَ-

 َاى چی نیگی نزاحو؟: نًتا

 یاسی کجاست؟ بعدشو تَ نگٌ دیشب نخَابیدی؟. نزاحو عهتٌ-

ٌ م رٍ تحَیل بدم داشتو . ستتَ آشپزخَنٌ: نًتا نخیر خَابو کجا بَد، فردا باید پایان نان
 .رٍش کار نی کردم ٍ تا ساعت سٌ صبح بیدار بَدم

ٌ ای کشیدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو  .نفس کالف

 یاسی کجایی تَ دختر؟-
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تند ٍ سریع بٌ . کل آشپزخَنٌ رٍ دید زدنغ ٍلی نبَد، فقط یٌ جا نَندى بَد اٍنو انباری
سهت انباری رفتو، آرٍم در رٍ ٍا کردم ٍ رفتو داخل سهت راست رٍ دیدم نبَد، برای 

 .يهین سهت چپ رٍ نگا کردم

 .آيان پیدات کردم ای فضَل شکهَ-

یاسی با شنیدن صدام آلَ خشکایی کٌ در حال خَردن بَد تَ گلَش گیر کرد ٍ بٌ سرفٌ 
ٌ ش آب ریختو ٍ . افتاد ٌ ی انبار ٍ از شیر آب انبار ٍاس خندى م گرفتٌ بَد، سریع رفتو گَش

 .دادم دستش؛ یٌ نفس تهَم آب رٍ خَرد ٍ با آستینش دٍر دينش رٍ پاک کرد

 !کَفت، این چٌ ٍضعٌ داخل اٍندنٌ؟: یاسی

 بحث رٍ عَض نکن يا، تَ کی نی خَای این عادت بد رٍ ترک کنی؟-

 .ٍقت گل نی-

ٌ  زنانش؟-  اٍن ٍقت ِکی

 .ير ٍقت تَ الل شی بذاری نن دٍ تا برگٌ زردآلَم رٍ نَش جان کنو-

 .پشت چشهی نازک کردم ٍ یکی پس گردنش زدم

 َاى نریضی نگٌ؟ چرا نی زنی؟-

 .ٍاسٌ این کٌ زبَنت دراز شدى-

 .نن؟ نن کٌ چیزی نگفتو-

ٌ ای این جا يست؟-  آرى دیگٌ تَ، االن بٌ نظرت بٌ جز نن ٍ تَ کس دیگ

 حاال نیذاری دٍتا برگٌ زردآلَم رٍ کَفت کنو؟-
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 .اٍف، بخَر بریو آشپزخَنٌ-

 .باشٌ، صبر کن چندتا يو بردارم-

 !یاسی-

 چیٌ؟ بریو دیگٌ، نکنٌ برگٌ زردآلَ نی خَای؟-

نٌ صبر کن، تَ دٍتا برگٌ زردآلَ خَردی؛ گفتی ير ٍقت کٌ بذارم بخَری این عادتت رٍ -
 .ترک نی کنی

 .عجب حَاسی، ٍل کن بابا نن یٌ چی گفتو-

 .نٌ دیگٌ نشد، از يهین االن شرٍع نی کنیو، برگ يای زردآلَ رٍ بدى بٌ نن بعد نی ریو-

 .پَف از دست تَ، بیا بگیرشَن-

. برگ يای زردآلَ رٍ از دستش گرفتو، سرجاشَن گذاشتو ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ راى افتادم
یٌ نگايی بٌ اطرافو انداختو دیدم نًتا نیست، از آشپزخَنٌ اٍندم بیرٍن ٍ بلٌ، خانو 

 .ينَز خَاب تشریف دارن؛ عجب يا

 .نًتا، نًتا بیدار شَ دیگٌ-

 ...باز چیٌ؟ بذار بخَابو دیگٌ دیشب تا سٌ بیدار بَدم داشت: نًتا

 .نًتا یٌ بار برام تَضیح دادی، حاال بلند شَ بریو سرکارنَن-

ٌ کو نی خَابو بعد نیام: نًتا  .تَ برٍ نن ی

 .نٌ این جَری نهیشٌ، یاسی؟ یٌ لیَان آب بیار-

 .نًتا تا یٌ لیَان آب رٍ شنید سیخ سرجاش نشست
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آب برای چی نی خَای؟ نن کٌ تشنٌ نیستو، بیا بریو آشپزخَنٌ کلی کار داریو برای -
 .انرٍز

 .راى افتادیو سهت آشپزخَنٌ

 خب، نیگو نًتا پدرت نَاد اٍلیٌ رٍ تًیٌ کردى؟-

 .آرى دیگٌ: نًتا

 پس چرا دٍ نفری کٌ استخدام کردیو نیَندن؟-

 .راشا یٌ نگاى بٌ پشتت بنداز: یاسی

 .سالم خانو نیکَ-

 .بًترى کارنَن رٍ شرٍع کنیو خیلی دیر شدى، اٍل باید کارا رٍ تقسیو کنیو. سالم-

نیگَ رٍ تَ دستو گرفتو ٍ بٌ شکل نیگَيای . بعد از تقسیو کاريا يهٌ نشغَل شدیو
سرآشپز سرٍش برش دادم، یٌ نگاى بٌ نیگَی زشت ٍ بدترکیب کردم؛ لبخند زدم ٍ بٌ 

ٌ ی نن بَد ٍ حاضر بَدم براش يرکاری بکنو. کارم ادانٌ دادم  .آشپزی تهام عالق

*** 

. چیز خَب بَدیٌ ناى بٌ زٍدی گذشت، آشپزخَنٌ رٍی غلتک افتادى بَد ٍ تقریبا يهٌ
ٌ نَن رٍ نشغَل خَدش کردى  اتفاقای جالبی تَ این ندت افتاد ٍ یکی از اٍنا کٌ فکر يه

 .بَد، پیرنردی بَد کٌ ير جهعٌ ظًر با تیپ ٍ ظايری شیک بٌ رستَران نی اٍند

ٌ ی دیگٌ پشت نیز نشستٌ ٍ ننتظر ٍرٍد پیرنرد بَدیو ٌ يا نثل ير جهع . نن ٍ بچ
. ساعت دٍازدى کٌ شد، ناشین قدیهی ٍ گرٍن قیهت پیرنرد جلَی در رستَران پارک شد

ٌ ی یاسی چشو از ناشین گرفتو  .با سقله
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 چتٌ؟-

 .عشقت اٍندا: یاسی

 .خفٌ بابا-

 .ِاى بچٌ بد: یاسی

ٌ يا لباس يا رٍ داشتٌ باشین: نًتا  .ٍای بچ

 .بٌ سهت در برگشتیو، از چیزی کٌ نی دیدم دينو بازنَند

 !چٌ باکالس-

 !خیلی: یاسی

نثل يهیشٌ کت ٍ شلَاری شیک ٍ نرتب با رنگ نتفاٍتی پَشیدى بَد ٍ کالى پانانایی 
کاری شدى ٍ نطهئنًا کٌ يهیشٌ با رنگ کت ٍ شلَارش ست بَد، با عصای کندى

 .گرٍن قیهتش ٍارد رستَران شد ٍ رٍی نیز يهیشگی نشست

 نًران داداش بدٍ برٍ ببین چی نی خَاد؟: یاسی

 .نًران رفت ٍ نا يو برگشتیو بٌ آشپزخَنٌ

 .داشتو سس درست نی کردم کٌ نًران با عجلٌ اٍند داخل آشپزخَنٌ

 .راشا بیا باال این پیرنرِد نی خَاد تَ رٍ ببینٌ: نًران

 .تعجب کردم

 نن رٍ؟ نطهئنی؟-

 .آرى آرى، خَدش گفت برٍ سرآشپز رٍ صداش کن کارش دارم: نًران
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 .باشٌ تَ برٍ نن يو یٌ چند دقیقٌ دیگٌ نیام-

ٌ ای باال انداختو؛  ٌ يا نگاى کردم کٌ با حالت سَالی بًو خیرى شدى بَدند، شَن بٌ بچ
ٌ کو استرس گرفتٌ بَدم، . پیشبندم رٍ باز کردم ٍ بعد از شستن دست يام بٌ سالن رفتو ی

یعنی چیکارم داشت؟ نام خدا رٍ زیر لب گفتو ٍ بٌ طرف نیز راى افتادم، غذاش رٍ خَردى 
بٌ نیز رسیدم ٍ تعظیو کَتايی . رنگش بَدبَد ٍ نشغَل رٍشن کردن پیپ قًَى ای

 .کردم

 سالم جناب خیلی خَش اٍندید، کهکی از نن بر نیاد؟-

 .نهنَن اگٌ انکانش يست چند لحظٌ ٍقتتَن رٍ بگیرم. سالم خانو جَان: پیرنرد

 .بعد با دستش بٌ صندلی اشارى کرد

 رٍی صندلی نشستو

 .خَايش نی کنو، بفرنایید-

ٌ ی . نهنَن نیشو حرف يام رٍ کانل گَش کنید- نن اردشیر خانیان يستو ٍ کارخَن
چند ٍقت پیش اتفاقی از این جا . نَادغذایی دارم، در حال حاضر اٍن رٍ ندیریت نی کنو

ٌ م رٍ جلب کرد اٍلین بار با دخترم اٍندم ٍ غذاتَن خیلی . نی گذشتو کٌ رستَرانتَن تَج
حتی دخترنو خَشش اٍندى بَد؛ آخٌ اٍن ناراحتی نعدى دارى ٍ تا حد زیادی . خَب بَد

 .بدغذاست؛ انا در کهال ناباٍری غذای شها رٍ پسندید

 .نظر لطف شهاست، خَشحالو کٌ خَشتَن اٍندى-

ٌ ی پیش بَد کٌ یکی از . نهنَن دخترم: اردشیر خب بریو سر اصل نطلب، دٍ يفت
شرکت يای خَب با برند نعرٍف کٌ نیشٌ گفت رقیب نا نحسَب نیشٌ پیشنًادی بٌ 

 .نا داد
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 .سَالی نگاش کردم. نَشکافانٌ نگايو کرد ٍ بعد سری بٌ نعنای تایید تکان داد

ٌ ی آشپزی برگزار بشٌ ٍ : اردشیر ٌ ی بزرگی در حیط قرارى در بیست ٍ دٍم ناى آیندى نسابق
قرار بر این شدى کٌ ير کارخَنٌ یٌ شرکت کنندى در این نسابقٌ داشتٌ باشٌ ٍ گرٍيی کٌ 
ٌ ی  برندى بشن يو نبلغ قابل تَجًی بٌ آشپز دادى نیشٌ يو نعرٍف نیشٌ ٍ بٌ کارخَن

ٌ يای باارزشی تعلق نی گیرى  .نا يو رتب

 خب نظرت چیٌ؟: اردشیر

 در نَرِد؟-

 .نی خَام تَ بٌ عنَان آشپز از گرٍى نا در اٍن تَرنَننت شرکت کنی: اردشیر

چشو يام رٍ باز ٍ بستٌ کردم ٍ با تعجب بًش خیرى شدم، خندى م ! چی نی شنیدم؟
 .گرفتٌ بَد

 شَخی نی کنید دیگٌ؟-

شها در زنینٌ آشپزی خیلی استعداد دارید ٍ خَدتَن ! نٌ اصال، چٌ شَخی ای؟: اردشیر
 .نطلع نیستید

 .نهنَن از شها؛ ٍلی نٌ نن قبَل نهی کنو-

 آخٌ چرا؟: اردشیر

 .نٌ نن تَاناییش رٍ دارم ٍ نٌ خانَادى م اجازى ی این کار رٍ بًو نیدن-

دیگٌ بعد از يفتادسال سن . دخترم تَاناییش رٍ کٌ داری، نن با فکر جلَ اٍندم: اردشیر
خَب ٍ بد رٍ تشخیص نیدم، حتها چیزی دیدم کٌ تَ رٍ انتخاب کردم ٍگرنٌ این يهٌ 

 .آشپز تَ این شًر يست
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 .نهی دٍنو ٍاقعا-

خب نن درک نی کنو پیشنًادم خیلی غیرننتظرى بَد، فکر نی کنو یک يفتٌ : اردشیر
 .برای فکرکردن کافی باشٌ

 .از جاش بلند شد ٍ عصاش رٍ تَ دستش گرفت، چند قدم بٌ طرف در رفت ٍ برگشت

ٌ ی آیندى بانَی جَان: اردشیر  .تا جهع

يهین کٌ . ٍ بعد کاليش رٍ کٌ از سرش بٌ نعنای احترام گرفتٌ بَد گذاشت ٍ رفت
ٌ يا ریختن سرم  .ناشینش حرکت کرد بچ

 راشا چی شد؟ چی گفت؟: نًتا

 .راشا دينت رٍ باز کن دیگٌ، یٌ چیزی بگَ: یاسی

 .کانران داداش برٍ یٌ لیَان آب بیار: نًران

ٌ يا در نیَن بذارم  .بعد از خَردن آب کهی حالو اٍند سرجاش، بًتر بَد با بچ

ٌ ياشَن خندى م گرفتٌ بَد  .بًشَن نگاى کردم ٍ از دیدن قیاف

 .فضَلین يا-

 .خفٌ بابا: یاسی

ٌ ی ناجرا رٍ براشَن تَضیح دادم  .يه

*** 

 .خیلی خستٌ بَدم؛ ٍلی از استرس فردا خَابو نهی برد
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تا قضیٌ رٍ بٌ نانان . تَ ذينو حرف يایی رٍ کٌ نی خَاستو بٌ خانیان بزنو نرٍر نی کردم
ٍ بابا گفتو ير دٍ سریع نخالفت کردند ٍ نن يو دیگٌ اٍن ناجرا رٍ ادانٌ ندادم، 

ٌ م رٍ  ٌ ای رستَران يو زیاد راضی نبَد؛ ٍلی چَن عالق نی دٍنستو بابا سر طرح عجل
 .نی دٍنست نَافقت کرد

*** 

انرٍز جهعٌ بَد ٍ نن از صبح از . یک يفتٌ گذشت بدٍن يیچ اتفاق خاص ٍ جالبی
رٍ صندلی استراحت تَ رختکن نشستٌ بَدم ٍ . استرس نهی تَنستو کاری کنو

حرف يایی رٍ کٌ نی خَاستو بٌ خانیان بزنو نرٍر نی کردم کٌ یاسی اٍند داخل رختکن 
 .ٍ یٌ لیَان آب يو دستش بَد

 .چتٌ راشا؟ یٌ کالم نیری نیگی خانَادى م نخالفن، يهین: یاسی

 .خَدم يو نهی دٍنو چرا استرس گرفتو-

ٌ ای: یاسی راستی نن انرٍز زٍدتر برم؟ آخٌ با سرٍش نی خَایو بریو . از بس دیٍَن
ٌ ی عهَش نًهَنی  .خَن

ٌ ای از آب رٍ خَردم  .دستو رٍ بٌ نعنای باشٌ تکَن دادم ٍ جرع

ٌ م کٌ آب پرید تَ گلَم ٍ بٌ سرفٌ افتادم  .نًتا زد پس کل

 نریضی نًتا؟: یاسی

! انگار نی خَاد جَاب خَاستگارش رٍ بدى. آخٌ ببینش، اعصابو رٍ خرد نی کنٌ: نًتا
ٌ ی بدی يو نیست يا، نخش رٍ بزن راشا؛ طرف پَلدار کٌ  يرچند این خانیان تیک

 يست خَشتیپ يو کٌ يست دیگٌ چی نی خَای؟

 :پاشدم ٍ افتادم دنبالش، دٍر آشپزخَنٌ دنبال يو نی کردیو کٌ کانران اٍند تَ ٍ گفت
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 .راشا بیا کٌ طرف اٍند-

 .دٍبارى استرس ٍجَدم رٍ گرفت

ٌ يا چیکار کنو؟-  بچ

 .برٍ بگَ نٌ، یٌ کالم: یاسی

 .کاش نیشد بابات رٍ راضی کرد، این نَقعیت خیلی خَبیٌ راشا: نًتا

 .راشا حاال بیا برٍ ننتظرى: کانران

ٌ م کشیدم ٍ بٌ سالن رفتو درست جای يهیشگی با سر ٍ . دستی بٌ رٍپَش ٍ نقنع
ٍضعی نرتب با طهانینٌ نشغَل خَردن غذاش بَد، با استرس زیادی بٌ سهت نیزش 

 .رفتو ٍ سالم کردم

 .سالم دخترم، بفرنا بشین-

ٍ برٍش نشستو ٍ سرم رٍ انداختو پایین  .رٍی صندلی ر

 انیدٍارم نتیجٌ نثبت باشٌ، این طَرى؟-

ٌ طَر شرٍع کنو ٍ بًش بگو، نفس عهیقی کشیدم  .نهی دٍنستو چ

راستش آقای خانیان نتاسفو، پدرم رضایت ندادند ٍ نن بدٍن رضایت ... راستش-
 .ایشَن ٍ خانَادى کاری انجام نهیدم؛ انیدٍارم این نَضَع رٍ درک کنید

سرم رٍ آرٍم باال آٍردم ٍ بٌ خانیان کٌ از پنجرى بٌ . نفس راحتی کشیدم، باالخرى گفتو
پیپش رٍ از کتش بیرٍن آٍرد ٍ نشغَل رٍشن کردنش . بیرٍن نگاى نی کرد، نگاى کردم

 .شد
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انیدٍارم از نن آزردى خاطر نشدى باشید، خَدتَن حتها دختر دارید ٍ حتها کار پدر بندى -
 .رٍ درک نی کنید

بلٌ بلٌ کانال، نن بٌ پدرتَن حق نیدم؛ انا نن نی تَنو شهارى ی پدرتَن یا : خانیان
 آدرسی ازشَن داشتٌ باشو تا با يو گپ ٍ گفتی داشتٌ باشیو؟

 یعنی شهارى رٍ بًش بدم؟ از بابا بپرسو اٍل بعد بًش بدم؟

خَايش نی کنو دخترم، نطهئن باش اتفاقی نهیفتٌ، نن بٌ پدرتَن نیگو کٌ : خانیان
 .اصرار کردم کٌ شهارى رٍ بًو بدی

 .بسیار خب یادداشت کنید-

 .بعد از نَشتن شهارى ٍ خداحافظی بٌ آشپزخَنٌ برگشتو

ٌ ٍر شدند  .تا رفتو تَ يهٌ بٌ سهتو حهل

 چی شد راشا؟: نًتا

 ناراحت شد؟: یاسی

 نٌ بابا، چرا باید ناراحت شٌ؟:کانران

 .کانران جان تَ ببند گلو: یاسی

 .چٌ خبرى؟ نٌ ناراحت نشد، گفت شهارى بابات رٍ بدى باياش حرف بزنو-

 تَ يو دادی، آرى؟: نًتا

 .اصرار کرد خب-

 .نیگو راشا کارت اگٌ جَر شد بگَ ننو باياتَن بیام. کَفت؛ ٍلی کار خَبی کردی: نًتا
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 تَی خَابالَ رٍ کجا ببرن آخٌ؟: یاسی

 .بٌ تَ چٌ؟ فضَل: نًتا

ٌ ی نشکالت ٍ  ازشَن فاصلٌ گرفتو ٍ رفتو سراغ غذايا، آشپزی تهام عشق نن بَد ٍ يه
ٌ يام نَقع آشپزی فرانَش نی شد  .دغدغ

گَشت رٍ داخل ظرف گذاشتو ٍ آب خَرشت رٍ ریختو رٍش ٍ نشغَل تزئین ظرف 
 .شدم

ساعت دٍازدى شب بَد ٍ سرنَن شلَغ، خدارٍشکر ير رٍز رستَران شلَغ تر نی شد ٍ 
 .این نن رٍ خیلی خَشحال نی کرد

 :نشغَل کشیدن برنج تَ ظرف بَدم کٌ نًتا گفت

 .راشا، نانان ٍ بابا ٍ رٍشنک اٍندن-

 .نتعجب شدم ٍ سریع دست يام رٍ شستو ٍ بٌ سالن رفتو

 .رٍی يهَن نیزی کٌ خانیان نشستٌ بَد، نشستند

 .سالم-

ٌ ای از لپش گرفتو ٍ گذاشتهش رٍ صندلی ٍ  رٍشنک تا نن رٍ دید پرید بغلو، بـ ـَس
 .خَدم يو کنارش نشستو

چند . ٍ بعد بٌ يو نگاى کردند ٍ لبخند زدند« سالم دخترم»نانان ٍ بابا يو زنان گفتند 
ٌ خاطر يهین از بابا  لحظٌ صبر کردم دیدم کٌ نٌ نهی خَان نگايشَن رٍ از يو بگیرن؛ ب

 .پرسیدم

 بابا چیزی شدى کٌ اٍندین رستَران؟ -
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ٌ ای کرد ٍ گفت  :بابا سرف

 .نٌ چیزی نشدى، فقط اٍندیو بٌ رستَران دختر گلو تا شام بخَریو -

 .ٍاقعا؟ چٌ خَب -

 :نانان صَرتش رٍ طرف بابا کرد ٍ گفت

ٌ يا بیایو این جا، فضاش خیلی دلچسبٌ -  .نیگو کَرٍش از این بٌ بعد آخر يفت

 :رٍشنک گفت

 .آرى آرى بیایو! ٍای آخ جَن_

 .تا بابا اٍند جَاب نانان رٍ بدى، گَشیش کٌ از قبل رٍ نیز گذاشتٌ بَد زنگ خَرد

 .بابا یٌ نگاى بٌ شهارى ای کٌ رٍ صفحٌ افتادى بَد انداخت ٍ جَاب داد

 .سالم، بلٌ بفرنایید_

چند لحظٌ گذشتٌ بَد؛ ٍلی بابا سکَت کردى بَد، اخو ریزی کرد ٍ از جاش بلند شد ٍ از 
با رٍشنک نشغَل حرف زدن در نَرد ندرسٌ ٍ دٍست ياش بَدیو . رستَران بیرٍن رفت

ٌ ای اٍند داخل  .کٌ بابا با صَرت گرفت

 کَرٍش جان چیزی شدى؟: نانان

 .نٌ خانو یٌ نسئلٌ کاریٌ، چیزی نیست: بابا

یٌ حس عجیبی تَ چشو يای . نگران بٌ بابا نگاى نی کردم کٌ سرش رٍ بٌ طرفو برگردٍند
دٍست داشتو بدٍنو چی شدى ٍ کی پشت تلفن . قًَى ایش بَد کٌ نن رٍ گیج نی کرد

 .بَد؛ یعنی خانیان بَد کٌ بٌ بابا زنگ زد؟ با صدای بابا از فکر بیرٍن اٍندم
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 خب، راشا جان بابا نايار انرٍز نًهَن تَ يستیو دیگٌ؟-

ٌ ی کشیدى ای گفتو ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو  .بل

ٌ يا رٍ چک کردم ٍ بعد چًار سرٍیس کباب کَبیدى آنادى کردم ٍ بردنش سر  اٍل کار بچ
 .رٍشنک تا کَبیدى رٍ دید، جیغ خفیفی کشید ٍ یٌ بـ ـَسـ از لپو گرفت. نیزنَن

 رٍشنک؟ زشتٌ دختر نگٌ تا حاال کباب نخَردی؟: نانان

 .رٍشنک لب برچید

 .آخٌ دست پخت آجی راشاست-

 .ير سٌ بٌ قیافٌ بانهک ٍ خَردنی رٍشنک خندیدیو ٍ نشغَل خَردن غذانَن شدیو

*** 

سٌ رٍز از اٍندن خانیان گذشتٌ بَد ٍ اتفاق خاصی نیفتادى بَد، بابا يو رفتارش عادی 
 .بَد ٍ نهی تَنستو بفًهو خانیان بًش زنگ زدى یا نٌ

 .تَ اتاقو نشستٌ بَدم ٍ بٌ رٍشنک ریاضی یاد نی دادم کٌ بابا در زد ٍ اٍند داخل

 دخترای بابا چٌ نی کنید؟-

 .لبخندی زدم ٍ بٌ رٍشنک کٌ پرید بغل بابا نگاى کردم

 .رٍشی فردا انتحان ریاضی دارى، داشتیو با يو کار نی کردیو-

 .بابا رٍشنک رٍ رٍی تخت کنار نن نشَند ٍ خَدش لبٌ تخت نشست

 .رٍشنک، بابا جَن نانانت برات یٌ چیزی درست کردى گفتٌ بیام صدات کنو:بابا

 :رٍشنک نگايی سَالی بٌ بابا انداخت ٍ گفت
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 چی درست کردى؟-

 .نهیگو، خَدت برٍ ببین: بابا

ٌ ای گفت، دٍید ٍ از اتاق بیرٍن رفت استرس گرفتو، حس نی کردم بابا رٍشنک رٍ . باش
ٌ ای حرف بزنٌ ٍ اٍن نسئلٌ  فرستادى دنبال نخَد سیاى ٍ نی خَاد بايام در نَرد نسئل

نی دٍنستو چشو يای قًَى ای رٍشنو از استرس تیرى . حتها نربَط بٌ خانیان نی شد
 .شدى بَد ٍ این رٍ از نگاى دقیق بابا تَ چشو يام نی شد فًهید

 چیزی شدى راشا جان؟: بابا

 .نٌ بابا چیزی نشدى... نٌ-

نن استرس رٍ تَ چشو يای درشت ٍ . راشا جان نن پدرتو پشتتو، تا آخرین نفسو: بابا
ٌ م بابا؟. قشنگت نی بینو، نی بینو کٌ با ترس خاصی بًو نگاى نی کنی  نن غریب

ٌ قدر !نٌ بابا این چٌ حرفیٌ- ؟ يهٌ نی دٍنن کٌ شها ٍ نانان برای نن خیلی عزیزید ٍ چ
 .دٍستَن دارم

خب پس چی؟ از چی نگرانی؟ نگَ درٍغٌ کٌ باٍر نهی کنو، حتی رٍشنک يو فًهیدى تَ -
ٌ ش از نادرت نیپرسٌ آبجی راشا نریض شدى؟  یٌ چیزیت شدى ٍ يه

بًتر بَد کٌ بٌ بابا نی گفتو، این جَری يو خَدم راحت نی شدم يو خانَادى رٍ از نگرانی 
 .درنی آٍردم

ٌ ی يهَن آقای خانیانٌ-  .خب، خب راستش قضی

 اذیتتَن کردى بابا؟: بابا

 .نٌ، نٌ-
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 پس چی؟: بابا

*** 

نفس آسَدى ای کشیدم ٍ بٌ بابا نگاى کردم، صَرتش بی تفاٍت بَد ٍ نهی شد حدس زد 
 :دستی رٍ صَرتش کشید، پا شد تَ اتاق قدم زد ٍ گفت. کٌ االن چٌ حسی دارى

 تَ چی دٍست داری؟ نظرت چیٌ؟ نی خَای بٌ اٍن نسابقٌ بری؟-

نهی دٍنو ٍاقعا تا حاال بًش فکر نکردى بَدم، اصال حتی چند دقیقٌ يو بًش فکر نکردم؛ 
ٌ ی نًو برم  .بٌ این کٌ قرارى بٌ یٌ نسابق

 .نن اصال تا حاال بٌ این نَضَع فکرم نکردم، نهی دٍنو-

ٌ ای کٌ نی خَاست از اتاق خارج بشٌ، برگشت  بابا بٌ طرف در رفت ٍ بازش کرد، لحظ
 :طرفو ٍ گفت

ٌ ی جَانب رٍ بسنجی ٍ آیندى رٍ ببینی بعد - تا دٍ رٍز فکرات رٍ بکن، دلو نی خَاد يه
 .بًو بگَ کٌ تصهیهت چیٌ دخترم

لبخندی زد، در رٍ بست ٍ نن رٍ با افکاری کٌ تازى بٌ ذينو يجَم آٍردى بَدند تنًا 
 .گذاشت

*** 

شب از نیهٌ گذشتٌ بَد ٍ نن يهَن طَر کٌ بٌ سقف اتاق زل زدى بَدم بٌ این فکر 
نی کردم کٌ قبَل کنو یا نٌ؟ اگٌ این يا يهٌ یٌ تلٌ باشٌ چی؟ آخٌ تَ چٌ فرد نًهی 

 !يستی کٌ بخَان بندازنت تَ تلٌ؟
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اگٌ بخَاد ببرتو اٍن ٍر تا بالیی سرم بیارى چی؟ خَب ازش ندرک نی گیری، يهین جَری 
الکی کٌ نهیشٌ باید ندرک ٍ سند بیارى برای حرف ياش اٍنو نعتبر؛ از خَدش يو یٌ 

 .دست خط نی گیرم

يهَن طَر کٌ با خَدم حرف نی زدم بٌ خَاب رفتو ٍ صبح با تکَن يای دست رٍشنک 
 .بیدار شدم

ٌ خیر: رٍشنک  .سالم آجی، صبحت ب

دادنش کردم، اٍن يو فقط پا شدم ٍ رٍشنک رٍ انداختهش رٍ تخت ٍ شرٍع بٌ قلقلک
 .نی خندید ٍ جیغ نی زد

 .جیشو نی ریزى... االن... بسٌ... بس... جی... آ: رٍشنک

تا این رٍ گفت دست از قلقلک دادنش برداشتو، رٍشنک تَ این نَرد سابقٌ داشت؛ برای 
 .يهین يهیشٌ نانان از دستش حرص نی خَرد

 .بدٍ برٍ دستشَیی، بدٍ-

با خندى سریع بٌ طرف دستشَیی دٍید، نن يو تختو رٍ نرتب کردم ٍ بٌ دستشَیی 
در دستشَیی باز شد ٍ رٍشنک شلَار بٌ دست . ننتظر شدم تا رٍشنک بیاد بیرٍن. رفتو

 .با لبخند نضحکی رٍ لبش نهایان شد

 .آجی دیر شد: رٍشنک

 .تک خندى ای کردم

 .بٌ نانان نگی نن قلقلکت دادنا-
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ٌ ش نی رفتو؛ رٍشنک  سری تکَن داد ٍ بٌ طرف آشپزخَنٌ رفت، تَ دلو قربَن صدق
ٌ ای از ٍجَدم بَد ٍ عشق خَايرش  .تک

 .تَ اتاقو نشغَل عَض  کردن لباسو بَدم کٌ داد نانان رٍ شنیدم

 !راشا: نانان

 بلٌ نانان؟-

 باز تَ این بچٌ رٍ قلقلک دادی؟:نانان

ٌ طَر نگٌ؟! يان؟ نن؟ نٌ-  چ

 .يردٍتَن نن رٍ حرص نی دین، بذار بابات بیاد: نانان

بٌ آشپزخَنٌ رفتو، نانان دٍر نیز گرد نايارخَریهَن نشستٌ بَد ٍ برای رٍشنک لقهٌ 
 .کنارشَن نشستو ٍ چًرى م رٍ نظلَم کردم. نَن ٍ پنیر نی گرفت

 نانانی؟ نانان؟-

 ؟!کنییانان نانان، دختر تَ االن ٍقت شَيرکردنتٌ این کارا چیٌ نی: نانان

 .بٌ رٍشنک نگاى کردم کٌ دستش رٍ گذاشتٌ بَد رٍ دينش ٍ ریزریز نی خندید

 .غرى ای بًش رفتو؛ ٍلی اٍن برام زبَن درآٍردچشو

 .خب ببخشید دیگٌ، تقصیر رٍشنک بَد اصال-

 .ِا نانان درٍغ نیگٌ، خَدش نن رٍ قلقلک داد: رٍشنک

 .خیلی خب، بسٌ دیگٌ:نانان
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ٌ م شدم کٌ یٌ دفعٌ یاد حر ف يای  پا شدم ٍ برای خَدم چایی ریختو ٍ نشغَل صبحان
 .دیشب بابا افتادم ٍ چایی تَ گلَم پرید ٍ سرفٌ بَد کٌ پشت يو نی اٍند

 چت شد یًَ؟: نانان

ٌ ای از چاییو رٍ خَردم تا بًتر بشو گلَم رٍ . دستو رٍ بٌ نعنای يیچی تکَن دادم ٍ جرع
 .صاف کردم ٍ نفس عهیقی کشیدم

 .آخیش، داشتو خفٌ نی شدم يا-

 خَبی االن نادر؟: نانان

 .آرى نانان جان، خَبو-

ٌ ای نَن ٍ پنیر الکتیکی برای خَدم گرفتو ٍ بٌ حرف يای دیشب بابا فکر کردم . لقه
ٌ ای دیگٌ از . پیشنًاديام بدک نبَد، البتٌ از نظر خَدم؛ ٍلی باید با بابا نشَرت کنو جرع

 .چاییو رٍ خَردم ٍ بٌ اتاقو رفتو تا آنادى بشو

ٌ يا احَال پرسی کردم ٍ بعد از  ساعت َدى بٌ رستَران رسیدم، بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ با بچ
 .تعَیض لباس نشغَل کار شدم

 .نیگو راشا انرٍز یاسی نیَندى، زنگ يو نی زنو جَاب نهیدى: نًتا

آرى دیشب زنگ زد گفت نانزدش یٌ چند رٍز اٍندى نرخصی، نی خَاست این چند رٍز -
 .رٍ کانل پیشش باشٌ

کفگیر رٍ تَ دیگ برنج در حال جَش چرخَندم ٍ کهی از برنج خَردم تا ببینو جَش 
 .خَردى یا نٌ

 .حق يو دارى بیچارى چند ناى بٌ چند ناى نی بینتش-
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 .ننو گفتو نیاد، باشٌ پیش آنین -

 .کار خَبی کردی: نًتا

*** 

 .پارچ آب رٍ بردم تَ آشپزخَنٌ

 .نانان بیا کنار، نن ظرف يا رٍ نیشَرم-

 .نٌ عزیزم، تَ برٍ استراحت کن خَدم نی شَرنشَن-

ٌ ای گفتو ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن اٍندم بابا جلَی تلَیزیَن نشستٌ بَد ٍ جدٍل حل . باش
سیبی از ظرف نیَى رٍی نیز چَبی . نی کرد، االن بًترین فرصت برای حرف زدن بَد

ٌ ی شکالتی رنگهَن نشستو، بابا نیو نگايی بًو کرد ٍ دٍبارى  گرفتو ٍ کنار بابا رٍی کاناپ
 .نشغَل حل جدٍلش شد

 بابا؟ نی تَنو چند لحظٌ ٍقتت رٍ بگیرم؟-

 .آرى دخترم-

نجلٌ رٍ انداخت رٍ نیز عسلی کنارش، عینکش رٍ بٌ دستش گرفت ٍ يهَن طَر کٌ 
 :چشو ياش رٍ ناساژ نی داد گفت

 .نن در خدنتو-

اگٌ حرف يای آقای خانیان . خَب، راستش نن کل شب رٍ دربارى ی حرفاتَن فکر کردم-
درست باشٌ این یٌ نَقعیت خیلی خَب برای نن نحسَب نیشٌ، با این کٌ ينَز 

آخرین باری کٌ اٍند . نهی دٍنو چرا بین این يهٌ آشپز خَب ٍ کاربلد اٍندى سراغ نن
 .رستَران شهارى ی شها رٍ ازم گرفت ٍ نی خَاست باياتَن حرف بزنٌ
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 .آرى، بًو زنگ زد-

 .نتعجب بٌ بابا نگاى کردم؛ انا اٍن خَنسرد نشغَل خَردن چایش بَد

اگر آدم درستکار ٍ قابل اعتهادی باشٌ پیشنًاد نن برای دادن یٌ انضای نحضری رٍ -
قبَل نی کنٌ ٍ این کٌ ازش ندرک ٍ سندی برای حرفاش بخَایو کٌ آیا يهچین 

ٌ ای يست یا نٌ ٌ يای خارجی ٍ سایت يا در نَردش چیزی نَشتن. نسابق  .نطهئنًا رسان

بابا فنجَن چاییش رٍ رٍی نیز گذاشت، خیرى بٌ تلَیزیَن خانَش شد ٍ نطهئنا در 
 .حال فکرکردن بَد؛ چَن ير ٍقت فکر نی کرد دست ياش رٍ تَ يو قالب نی کرد

لبخندی زدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ نگاى کردم؛ نانان ٍ رٍشنک نشغَل حرف زدن بَدند ٍ 
در . نی دٍنستو نانان دارى سر رٍشنک رٍ گرم نی کنٌ تا نن ٍ بابا با يو حرف بزنیو

 .يهین لحظٌ بٌ نن نگاى کرد ٍ نن لبخندی از سر قدردانی بًش زدم

با ننو کٌ صحبت کرد، چیز خاصی نگفت؛ ٍلی اصرار داشت کٌ تَ رٍ بٌ اٍن . فکر خَبیٌ-
 .نسابقٌ ببرى

ٌ ای کشید ٍ نَبایلش رٍ از رٍی نیز کنار فنجان چای برداشت چند لحظٌ بعد . نفس کالف
 .گَشی رٍ گذاشت دم گَشش

 .الَ سالم-

-... 

 تشکر قربان،حال شها خَبٌ؟

-... 
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راستش نن ينَز بٌ این سفر رضایت ندارم، خَدتَن پدرید ٍ نطهئنا نن رٍ درک نی -
 .کنید

-... 

 بابا نیشٌ بذاری رٍ بلندگَ؟-

ٌ ی بلندگَی رٍی  بابا دستش رٍ بٌ نعنای يیس رٍی بینیش گذاشت ٍ بعد دکه
 گَشیش رٍ فشار داد

 .ٍ صدای خانیان تَ سالن پیچید

 .بلٌ جناب درکتَن نی کنو؛ انا این یٌ فرصت طالییٌ برای دخترتَن-

ٌ ای يست؟-  شها ندرک ٍ سندی دارید کٌ ثابت کنٌ يهچین نسابق

ٌ يای خارجی رٍ - بلٌ بلٌ چرا کٌ نٌ، یٌ قرار بذارید نن ندارک رٍ ارائٌ کنو ٍ این کٌ رسان
نا زیاد فرصت نداریو نتاسفانٌ ٍ باید کاريا رٍ . يو دنبال کنید از این خبر نطلع نی شید

يرچٌ سریع تر انجام بدیو، نن فردا شب نی تَنو بیام رستَران یا ير جایی کٌ شها بگید؛ 
 خَبٌ؟

 آقای خانیان چرا انقدر اصرار دارید کٌ راشا بٌ این نسابقٌ برى؟-

 .راستش این رٍ بذارید بعد از نسابقات بگو، البتٌ اگٌ قبَل کنید پیشنًادم رٍ-

 .بسیار خب، نا فردا شب ساعت يشت شب تَ رستَران ننتظرتَنیو-

 .حتها، شب شها خَش-

ٌ يا رٍ خرد نی کردم، چشو يام بٌ ساعت بَد . استرس زیادی داشتو. يهَن طَر کٌ گَج
با سَزش دستو بٌ خَدم اٍندم ٍ بٌ انگشت .  بَد ٍ بابا ينَز نیَندى بَد۶:۳۰ساعت
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نًتا با دیدن خَن، جیغ خفیفی کشید ٍ از جعبٌ کهک يای اٍلیٌ یٌ . بریدى م نگاى کردم
 .باند ٍ بتادین ٍ چسب زخو آٍرد

 .آخٌ دختر تَ چتٌ؟ از صبح تا حاال يی چشهت بٌ اٍن ساعتٌ ٍ حَاست نیست: نًتا

 .نًتا، استرس دارم-

 .استرس ٍاسٌ چی؟ یا نیشٌ یا نهیشٌ، استرس ندارى کٌ-

 .نن رٍ بٌ زٍر طرف صندلی کنار یخچال يا برد ٍ رٍی اٍن نشَند

 .يهین جا بشین کٌ چشهو بًت باشٌ کار دست خَدت ندی-

نیو ساعت بعد بابا . بٌ طرف نیز کارش کٌ رٍبرٍی نن بَد رفت ٍ نشغَل کارش شد
رستَران، شلَغ نبَد ٍ کار . رٍی نیز چَبی کنار پنجرى نشستیو. اٍند ٍ نن بٌ سالن رفتو

 .انرٍزنَن کهتر بَد

 .نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ بابا کٌ از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى نی کرد خیرى شدم

 .نتَجٌ نگاى خیرى ی نن شد، برگشت سهت نن ٍ یٌ لبخند تحَیلو داد

 استرس داری بابا؟-

 .آرى، خیلی-

نگايی بٌ ساعت کرد کٌ يهین لحظٌ در بٌ صدا در اٍند؛ خَدش بَد، با يهَن عصا ٍ 
کهی اطراف رٍ دید زد ٍ بٌ نیز نا رسید، لبخندی زد ٍ بٌ طرف نا . تیپ يهیشگیش

 .اٍند

نن ٍ بابا يو بلند شدیو ٍ ننتظر نَندیو تا بٌ نیزنَن برسٌ، بعد از سالم ٍ احَال پرسی 
 .گرنی، يهگی نشستیو
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 .خب، نثل این کٌ غذا سفارش ندادید: خانیان

 .لبخندی زد ٍ بٌ نن نگاى کرد

 .نشتاقو ير چٌ زٍدتر دٍبارى طعو غذايای رستَرانتَن رٍ بچشو-

 .لبخند خجَلی زدم

 چی نیل دارید؟-

 .نن انرٍز نیرزا قاسهی نی خَرم-

 .رٍم رٍ سهت پدر کردم

 بابا شها چی؟-

 .فرقی ندارى دخترم-

ٌ يا ٍ . ببخشیدی گفتو، نیز رٍ ترک کردم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو کهی حَاسو رٍ بٌ بچ
غذايا دادم ٍ بعد از سفارش یٌ نیرزا قاسهی ٍ دٍ پرس برگ بٌ سالن برگشتو ٍ بابا ٍ 

بابا انگار کٌ کهی از اٍن حالت تًاجهیش در اٍندى بَد . خانیان رٍ نشغَل صحبت دیدم
 .ٍ این کهی نن رٍ خَشحال نی کرد

 .سالم دٍبارى ای گفتو ٍ نشستو

 جناب خانیان ندارک رٍ بًهَن نشَن نیدید؟: بابا

 .بلٌ بلٌ، حتها چند لحظٌ لطفا-

کیف لپ تابی کٌ کنار صندلیش گذاشتٌ بَد رٍ رٍی پاياش گذاشت ٍ لپ تاپ 
 .نشکی رنگ بٌ يهراى یٌ سری کاغذ رٍ از اٍن درآٍرد ٍ رٍی نیز گذاشت
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 .لپ تاپش رٍ رٍشن کرد ٍ بعد از چند دقیقٌ بٌ طرفهَن گرفت

خبر این تَرنَننت . ببینید، این یٌ خبرگذاری رسهیٌ کٌ اسهش رٍ يو نطهئنًا شنیدید-
ٌ ی خبريای نًو قرار گرفتٌ  .بٌ اٍن کاغذيا نگاى بندازید. در دست

کاغذ صَرتی رنگ رٍ باز کرد کٌ یٌ برگٌ با نتن انگلیسی تَش بَد، خَشبختانٌ بابا تَ 
بٌ نًريای زیر نتن ٍ بعد بٌ . این زنینٌ درجٌ یک بَد؛ نشغَل خَندن اٍن نتن شد

 .بابا نگاى کردم، کاغذ رٍ کنار گذاشت ٍ بٌ خانیان نگاى کرد

 .نا کٌ شخصی رٍ نهی شناسیو، پس انضايا ٍ نًريا برانَن صحت ندارى-

 .بلٌ درست نی فرنایید، یٌ لحظٌ اجازى بدید: خانیان

لپ تاپ رٍ بٌ سهت خَدش برگردٍند ٍ بعد اخبار تَرنَننت رٍ باز کرد، انضايایی کٌ زیر 
بعد از کهی صحبت در نَرد ندارک دیگٌ غذايا رٍ . برگٌ بَد زیر اٍن اطالعیٌ يو بَد

 .بعد صرف غذا کهی دیگٌ حرف زدیو. آٍردن ٍ نشغَل خَردن غذايا شدیو

 خب آقای نیکَ جَاب آخرتَن چیٌ؟ راضی يستید کٌ راشاخانو يهراى نا بشن؟-

 .اگر اجازى بدید کهی دیگٌ فکر کنیو، نی دٍنید کٌ صحبت یکی دٍ رٍز نیست-

 .با اجازى تَن نن دیگٌ برم. بلٌ بلٌ درک نی کنو، پس ننتظر خبرتَن يستو-

برای خداحافظی تا دم در رستَران يهرايیش کردیو، نن بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ بابا يو بٌ 
 .خَنٌ

يهَن طَر کٌ نشغَل جهع ٍ جَر کردن کاريا بَدم، فکرم درگیر حرف يای خانیان در 
استرس ٍ يیجان عجیبی ٍجَدم رٍ گرفتٌ بَد ٍ دست يام از . نَرد اٍن نسابقٌ بَد

 .يیجان نی لرزید؛ يهین باعث شد کٌ یکی از ظرف يا بیفتٌ پایین ٍ بشکنٌ
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ٌ يا بٌ طرف نن ٍ ظرف شکستٌ چرخید ٌ ای زدم، جارٍ رٍ از . سريای بچ لبخند دستپاچ
ٌ  يا شدم نًتا اٍند . کنار سینک ظرفشَیی برداشتو ٍ نشغَل جهع کردن خردى شیش

ٌ يای بزرگ شیشٌ رٍ نی ریخت تَ سطل زبالٌ  .کهکو ٍ تیک

 راشا چتٌ؟-

 .نهی دٍنو بٌ خدا، استرس دارم-

ٌ ی  ٌ ای بًو کرد ٍ نن رٍ رٍی صندلی سفیدرنگ ٍ پالستیکی گَش نگاى سرزنشان
يهَن طَر کٌ نشغَل جهع کردن بقیٌ خردى . آشپزخَنٌ نشَند ٍ یٌ لیَان آب بًو داد

ٌ يا بَد حرف نی زد  .شیش

آخٌ ينَز کٌ چیزی نعلَم نیست، بعدشو نگٌ ندرک بًتَن نشَن ندادى؟ استرست -
 برای چیٌ؟

 َاى نًتا؟ چٌ نی دٍنو آخٌ؟-

ٌ ای کشید ٍ برگشت سر کارش  .نفس کالف

*** 

بدٍن این کٌ شام بخَرم بٌ رختخَاب رفتو؛ ٍلی با اٍن يهٌ حجو خستگی خَابو 
ٌ ش بٌ فکر اٍن تَرنَننت لعنتی بَدم احتهال این کٌ بابا قبَل کنٌ زیادى . نهی برد ٍ يه

ٌ ی سخت تر، خَدم رٍ آنادى  ٍ نن باید برای یٌ شرایط سخِت دٍر از خانَادى ٍ یٌ نسابق
ٌ چندان زیادی کٌ در نَرد آشپزی دیدى بَدم احتهال این کٌ تَ . نی کردم با آنَزش يای ن

 .نسابقٌ نَفق نشو زیادى؛ ٍلی خب خَدم رٍ نحک نی زنو

 .انقدر فکر کردم کٌ خَابو برد

*** 
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صبح با صدای اذان بیدار شدم، ٍضَ گرفتو ٍ سجادى ای رٍ کٌ نادربزرگ از کربال برام 
ٌ ای بَد کٌ . آٍردى بَد باز کردم ٌ قدر دلو برای نانان بزرگ تنگ شدى بَد، چند يفت چ

 .ندیدى بَدنش

 .قانت بستو ٍ از خدا برای بازشدن گرى يای زندگیو کهک خَاستو

يهَن طَر کٌ چاییو رٍ . دلو نی خَاست انرٍز برم پیش نانان بزرگ ٍ بًش سری بزنو
 .شیرین نی کردم بٌ بابا نگاى کردم

 بابا؟-

 جانو؟-

 بزرگ تنگ شدى، نیشٌ انرٍز بریو پیشش؟نیگو، نن خیلی دلو برای نانان-

 .کهی از چایش رٍ نَشید

 .آرى عزیزم، چرا نهیشٌ؟ از سرکار کٌ اٍندم آنادى باشید نی ریو اٍن جا-

رٍشنک جیغی از سر خَشحالی کشید ٍ نن رٍ بَسید، از بابا تشکر کردم ٍ نشغَل 
ٌ م شدم ٌ ی صبحان  .بقی

*** 

دلو نی خَاست بدٍنو بابا نظر قطعیش چیٌ، اصن در نَردش فکر کردى؟ کاش 
 .نی تَنستو ازش بپرسو

ٌ ای ٍسط سالن ریختو ٍ با دستهال  ٌ شَر رٍ رٍی نیز شیش آيی کشیدم ٍ کهی از شیش
 انرٍز بیکار بَدم ٍ رستَران يو بستٌ بَد،. نشغَل تهیزکردنش شدم
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نًتا برای کاريای دانشگايش بٌ تًران رفتٌ بَد ٍ یاسی يو کٌ انرٍز قرار بَد با سرآشپز 
سرٍش برن بیرٍن تا بايو کهی حرف بزنند؛ انگار یاسی کهی دلش نرم شدى بَد ٍ دیگٌ 

نن يو چَن دلو پیش نانان بزرگ بَد بٌ . از نخالفت يای شدید قبل خبری نبَد
 .خَدنَن حالی دادم ٍ رستَران رٍ تعطیل کردم

رٍشنک بستنی کیهی دستش بَد ٍ انیهشین جدیدی رٍ کٌ براش خریدى بَدم نگاى 
 .نی کرد

 رٍشی؟ تَ پاییز کسی بستنی نی خَرى؟ تَ يَای سرد؟-

 .خب دلو خَاست نانان يو برام خرید-

 .غرى ای بًش رفتو ٍ نیز عسلی يای زیر نیز رٍ تهیز کردمچشو

 .نانان برای نايار لَبیاپلَ درست کردى بَد ٍ نن عاشق این غذای خَشهزى بَدم

از . بٌ نیز گرد ٍ چَبی ٍسط آشپزخَنٌ نگاى کردم؛ ناست بَرانی، نَشابٌ ٍ لَبیاپلَ
گرسنگی صدای نعدى م دراٍندى بَد، سریع نشستو ٍ برای خَدم کشیدم ٍ نشغَل 

 .شدم

بعد از خَردن نايار تَ یٌ جَ صهیهی ظرف يا رٍ با کهک رٍشنک شستو ٍ کنار نانان تَ 
 .نشینهن نشستو

 .انرٍز زن داییت زنگ زدى بَد-

 دایی؟کدٍم زن-

 .نادر سیاٍش ٍ طايا-

 آيان،خب چی نی گفت؟-
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تا فًهیدى نا انرٍز . يهَن بحث يای قدیهی رٍ پیش کشید، ننو چیزی نگفتو بًش-
 .نی خَایو بریو خَنٌ نانان بزرگت گفت کٌ اٍنا يو نیان

 !ٍای زن دایی ينَز اٍن داستان يا رٍ فرانَش نکردى؟-

 .نٌ، چَن بابات اٍن زنان بًشَن گفتٌ بَد کٌ زنان نی خَاد-

 .دستو رٍ بٌ پیشَنیو کَبیدم

 .چتٌ دختر؟ خَدت رٍ نکشی-

 حاال چیکار کنیو؟-

 شاید بد نباشٌ رٍش فکر کنیو، يَم؟. نگران نباش-

ٌ ی سیاى تلَیزیَن خیرى شدم ٌ ای باال انداختو ٍ بٌ صفح از اٍن قضیٌ پنج سالی . شَن
 .نیشٌ کٌ گذشتٌ ٍ زن دایی يهچنان پافشاری نی کنٌ

. با صدای زنگ در از فکر ٍ خیال بیرٍن اٍندم، بٌ سهت آیفَن دٍیدم ٍ در رٍ باز کردم
 .بابا خندٍن ٍارد خَنٌ شد

 ايل ٍ عیال کجایید؟-

 .بٌ استقبالش رفتو

 .سالم بابا، خستٌ نباشید-

 .سالم دخترم-

 .ٍسایل ياتَن رٍ جهع کنید کٌ کو کو راى بیفتیو: بابا

 نايار خَردی؟: نانان
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 .بلٌ خانو، خَردم_

ٌ ی بابا عهل کنو، ير ٍقت بابا نی گفت ٍسایالتَن رٍ جهع  بٌ طرف اتاقو رفتو تا بٌ گفت
در کهد سفیدرنگ چَبی کنار نیز . کنید حتها نی خَاست یٌ دٍ رٍزی اٍن جا بهَنٌ

آرایش يو رنگش رٍ باز کردم، کیف بزرگو رٍ کٌ برای يهین نَاقع خریدى بَدنش 
 .درآٍردم ٍ نشغَل جهع کردن ٍسایل ضرٍریو شدم

ٌ يا بدم کٌ فردا رستَران رٍ باز کنٌ، گَشیو  باید قبل رفتن کلید رستَران رٍ بٌ یکی از بچ
صد . يهیشٌ از داشتن آينگ پیشَاز بدم نی اٍند/ رٍ برداشتو ٍ بٌ یاسی زنگ زدم

گَشی رٍ از . دفعٌ بٌ یاسی گفتٌ بَدم برش دارى؛ ٍلی يو چنان رٍ کارش نصهو بَد
 .گَشو دٍر کردم، رٍ آیفَن گذاشتهش ٍ نشغَل اتَزدن نانتَی آبی رنگو شدم

 الَ؟-

ٌ طَری؟. سالم یاسی-  چ

 سالم عالی، تَ خَبی؟ اتفاقی افتادى؟-

ننو خَبو، نا انرٍز نی خَایو بریو خَنٌ نادربزرگو ٍ فکر کنو تا فردا بخَایو . خدارٍشکر-
ٌ ای کلید رستَران رٍ بدم بًت فردا دیگٌ بازش کنی. بهَنیو  .نی خَاستو ببینو اگٌ خَن

ٌ م-  .خَش بگذرى بًت سرآشپز. آرى خَن

 باز تَ شرٍع کردی؟-

 .خب چیٌ؟ بًت تعریف يو نیَندى؟ سرآشپزی دیگٌ-

کهی نگران . کهی دیگٌ با یاسی حرف زدم بعد لباس يام رٍ پَشیدم ٍ بٌ سالن رفتو
زن دایی ٍ تصهیهش بَدم، نهی دٍنستو نی خَاد چیکار کنٌ؛ نخصَصا اینکٌ زِن رکیٌ ٍ 

 .حرفش رٍ راحت نی زنٌ
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نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ در گَشی حرف زدن يای  نانان زیر گَش بابا تَ آشپزخَنٌ 
ٌ ای رٍی نیز برداشتو ٍ رٍی قیافٌ بابا کٌ ير لحظٌ . نگاى کردم شکالتی از ظرف شیش

ٌ ای زدم ٍ با لذت بیشتری شکالتو رٍ جَیدم؛ اگٌ . پکر تر نی شد زٍم شدم لبخند جانان
ٌ چی حلٌ  .بابا نخالف باشٌ يه

*** 

پاییز بَد ٍ يَا ابری ٍ سرد، بارٍنی سبزرنگو رٍ پَشیدم ٍ بعد از بستن در سَار ناشین 
 .تَ کل راى يهٌ ساکت بَدند، حتی رٍشنک يو حرفی نزد. شدم ٍ راى افتادیو

نفس آسَدى ای کشیدم ٍ بعد از . ٍقتی رسیدیو، دایی ٍ خانَادى ش ينَز نیَندى بَدند
ٌ ی رٍستایی ٍ با صفای نادربزرگ دٍیدم . بازکردن در حیاط برای ناشین بٌ طرف خَن

 .نانان بزرگ رٍی تراس ایستادى بَد ٍ با لبخند نگايهَن نی کرد

 .آجی ٍایسا ننو بًت برسو... آجی: رٍشنک

. بٌ پشت سرم نگاى کردم، رٍشنک از ناشین پیادى شدى بَد ٍ پشت نن نی دٍید
لپ يای تپل ٍ قرنز نانان بزرگ رٍ . ایستادم تا بًو برسٌ ٍ بعد با يو رفتیو داخل خَنٌ

رٍسریش يهیشٌ بَی گالب نی داد، یٌ بار دیگٌ . حسابی بَسیدم ٍ نحکو بغلش کردم
ٍسایل يا رٍ گذاشتو تَ آشپزخَنٌ ٍ تا خَاستو . بَسیدنش ٍ رفتو تا بٌ نانان کهک کنو

سهت یخچال برم صدای در ٍرٍدی ٍ زن دایی اٍند، نفس عهیقی کشیدم ٍ از آشپزخَنٌ 
ٌ شَن بَدند؛ دایی ٍ زن دایی بٌ يهراى طايا ٍ سیاٍش. بیرٍن رفتو  .يه

 .شالو رٍ نرتب کردم ٍ کنار نانان ایستادم

 راشا زن داییت اگٌ چیزی گفت اصال جَاب ندى، باشٌ؟: نانان

 .ايَم باشٌ-
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زن دایی کٌ بٌ نن رسید، نحکو بغلو کرد ٍ قربَن . يهٌ نشغَل سالم علیک شدیو
ٌ م رفت . بٌ سیاٍش نگاى کردم کٌ سرش پایین بَد ٍ با نَبایلش ٍر نی رفت. صدق

 .لبخندی زدم ٍ بٌ زٍر از بغل زن دایی بیرٍن اٍندم

 .با تعارف نانان بزرگ يهٌ بٌ داخل رفتند ٍ نن برای آنادى کردن چایی بٌ آشپزخَنٌ رفتو

ٌ  . چایی رٍ درست کردم ٍ ننتظر نَندم کٌ دم بکشٌ رفتو رٍی صندلی گَشٌ آشپزخَن
استرس داشتو؛ چَن . نشستو، کنار یخچالی کٌ جًیزیٌ نادربزرگ بَد ٍ بٌ فکر فرٍ رفتو

يو باید در نَرد پیشنًاد خانیان فکر نی کردم ٍ يو این کٌ اصراريای زندایی اذیتو 
 .نی کرد

با صدای دٍیدن پای کسی بٌ خَدم اٍندم ٍ فکر ٍ خیال رٍ از خَدم دٍر کردم، رٍشنک 
 .با سر ٍ صدا ٍارد آشپزخَنٌ شد

 .آبجی؟ آبجی؟ آب نی خَام-

چایی دم کشیدى بَد، تَی استکان کهر باریک ٍ . از رٍ صندلی پا شدم ٍ براش آب ریختو
قدیهی ریختهشَن ٍ يهراى با شیرینی يای رٍی اپن بردم پذیرایی ٍ بٌ يهٌ تعارف 

 :ٍقتی بٌ سیاٍش رسیدم، با لبخند خاصی نگام کرد ٍ گفت. کردم

 .دستت درد نکنٌ-

نَش جانی گفتو ٍ سینی رٍ رٍی نیز گذاشتو، کنار رٍشنک رٍی زنین نشستو ٍ بٌ 
حرف يای بزرگتريا گَش دادم تا این کٌ یًَ زن دایی با خَشحال ترین لحن نهکن رٍ بٌ 

 :جهع گفت

 .خب خب این بحث يا رٍ تهَم کنیو ٍ بریو سر نَضَع اصلی-
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ٍ با لبخند بٌ نن نگاى کرد، بعد سرش رٍ بٌ طرف راستش خو کرد ٍ بٌ سیاٍش اشارى 
کرد کٌ یًَ نگايو رفت سهت بابا کٌ دیدم اخو ياش تَ يهٌ ٍ دارى بٌ زنین نگاى 

 يهَن لحظٌ زن دایی رٍ بٌ بابا کرد. نی کنٌ

راستش آقا نحسن نن نی خَاستو حرف يای چند سال پیش رٍ ٍسط بکشو ٍ دٍبارى -
 .راشا رٍ برای سیاٍش خَاستگاری کنو

صَرت بابا برافرٍختٌ شدى بَد، نی دٍنستو نهکنٌ تَ رٍدربایستی بهَنٌ ٍ يهین يو 
 .شد

ٌ يان- ير دٍشَن بزرگ ٍ عاقل شدن ٍ برای زندگی . راستش زن داداش نًو خَد بچ
 .خَدشَن تصهیو نیگیرن، نا بزرگتر يا فقط راينهاییشَن نی کنیو

ٌ يا با . درستٌ، حرف شها نتین: زن دایی پس اگٌ نَافق باشید با اجازى نادرجان، بچ
 .يو یٌ صحبتی داشتٌ باشن کٌ اگر با يو بٌ تَافق نرسیدن بٌ حق يهین جا تهَم بشٌ

بابا سری تکَن داد ٍ رٍ بٌ نن کرد، کهی شَکٌ بَدم از این اتفاق سریع؛ ٍلی با اجازى ی 
 .بابا پا شدم ٍ با سیاٍش بٌ حیاط رفتو

ينَز نهی دٍنستو حس سیاٍش بٌ . رٍی تخت کنار حَض نستطیلی تَ حیاط نشستیو
 .نن چیٌ یا از این نَضَع راضی يست یا نٌ

 .نفسی کشیدم ٍ خَاستو حرفی بزنو کٌ اٍن شرٍع کرد

نن با این کٌ نی دٍنستو ناجرا از چٌ قرارى ٍ تصهیو نانانو چیٌ؛ ٍلی خب کهی شَکٌ -
 .شدم

راستش رٍ بخَای پیشنًاد دٍبارى ش رٍ نن بٌ نانان دادم، احساس نی کنو کٌ شرایط 
 .يهسر آیندى م رٍ داری
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ٌ يای شالو نشغَل بازی شدم  .کهی خجالت کشیدم، سرم رٍ پایین انداختو ٍ با ریش

ٌ چیز تهَنی يستی، نن نهیگو کٌ نسبت بًت عشق آتشینی دارم - از نظر نن دختِر يه
یا این عشق بچگیٌ؛ ٍلی دٍستت دارم ٍ نجابت ٍ سخت کَشیت رٍ يهیشٌ تحسین 

 .نی کنو

 .تشکر آرٍنی زیر لب کردم

شناخت تقریبًا کانلی نسبت بًت دارم ٍ خیلی خَشحال نیشو کٌ جَاب نثبتت رٍ -
بشنَم؛ انا نی خَام بدٍنی کٌ تصهیو آخر با خَدتٌ ٍ اگٌ جَاب ننفی دادی قَل نیدم 

 .کٌ يیچ کدٍرتی بین خانَادى يا نیفتٌ

 .بٌ نايی يای حَض آب نگاى کردم ٍ تَی ذينو دنبال یٌ جَاب درست ٍ ننطقی بَدم

خب راستش نن زنان نی خَام، نهی خَام انقدر سریع پیش برى ٍ بعدًا يردٍ از ... خب-
ٌ ی زیاد پشیهَن بشیو نی دٍنی کٌ نن قرارى تَ یٌ تَرنَننت شرکت کنو ٍ . این عجل

 .خیلی برام نًهٌ این نَضَع، پس ازت ٍقت نی خَام

ٌ ای نیست بریو داخل تا قندیل . خیلی يو خَب- نن نشکلی ندارم، اگٌ حرف دیگ
 .نبستیو

صدای خندى ی نانان . لبخندی زدم، از رٍی تخت پا شدم ٍ بٌ طرف خَنٌ حرکت کردیو
نن بٌ طرف آشپزخَنٌ رفتو ٍ سیاٍش يو بٌ اتاق . ٍ زن دایی از تَ آشپزخَنٌ نی اٍند

 .پذیرایی رفت

از زن دایی خجالت نی کشیدم، نهی دٍنو شاید يو حجب ٍ حیای دخترٍنٌ کٌ نیگن 
سعی کردم جلَی خندى م رٍ بگیرم، ٍارد آشپزخَنٌ کٌ . يهینٌ؛ از طرز فکرم خندى م گرفت
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لبخند شیرینی زدم ٍ نی دٍنستو ننتظر بَدن بگو کٌ نتیجٌ . شدم نگاى ير دٍ بًو افتاد
 .چی شدى

 .ٍاهلل قرار شد ير دٍ کهی بیشتر فکر کنیو-

ٌ ی  نانان ٍ زن دایی راضی از تصهیههَن نگايی بٌ يو کردند ٍ نشغَل ادان
 .صحبتشَن شدن ٍ نن رٍ يو تَ بحثشَن شرکت دادند

نانان ٍ زن دایی درحال چیدن سفرى نايار بَدند ٍ با نانان بزرگ کٌ رٍی صندلی نشستٌ 
بٌ نیز نگاى . نن يو بیکار ننشستو ٍ بشقاب يا رٍ رٍی نیز چیدم. بَد، حرف نی زدند

کردم تا ببینو چیزی کو يست تا بیارم کٌ سنگینی نگايی رٍ احساس کردم؛ سرم رٍ بلند 
کرد تا ببینو کیٌ کٌ نگاى خیرى ی نانان بزرگ رٍ رٍی خَدم دیدم، لبخندی رٍ بًش زدم 

 :کٌ زن دایی گفت

 راشا نیری بقیٌ رٍ صدا کنی بیان؟-

 .چشو زن دایی-

بعد از چند دقیقٌ کٌ آنادى بَدن غذا رٍ بٌ نرديا گفتو، بابا ٍ دایی ٍ يهین طَر سیاٍش 
 .کٌ رٍشنک رٍ تَی بغلش داشت ٍارد شدند ٍ رٍی صندلی يا نشستند

 :نانان اخهی کرد ٍ بٌ رٍشنک گفت

 .بلندشَ، سیاٍش اذیت نیشٌ-

 نگٌ نٌ سیاٍش؟. نهیشٌ، نهیشٌ: رٍشنک

 .عهٌ بذار راحت باشٌ، خَدم بغلش کردم. آرى خَشگلٌ-

 .بعد از حرف سیاٍش کسی حرفی نزد ٍ نايار در سکَت صرف شد
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نانان با چشو اشارى کرد ظرف يا رٍ بشَر؛ انا نن نفًهیدم چرا گفت؛ نن کٌ يهیشٌ 
 .ظرف يا رٍ خَدم نی شَرم، بٌ ير حال فرصت خَبی برای فکرکردن بَد

جالب بَد کٌ نن يو دقیقا نظر سیاٍش رٍ داشتو، اٍنو ایدى آل نن بَد ٍ نن يو 
ٌ ای بًش نداشتو؛ ٍلی اگٌ قرار باشٌ ازدٍاج کنیو دیگٌ نهی تَنو بٌ نسابقٌ برم  .عالق

ٌ ای کشیدم  .نفس کالف

 داری بٌ سیاٍش فکر نی کنی، درستٌ؟-

 !ٍای ترسیدم نانان بزرگ-

 حاال داری بٌ سیاٍش فکر نی کنی یا نٌ؟-

 .راستش آرى-

نَى م نی تَنٌ آرزٍی ير . سیاٍش پسر خَبیٌ، چًرى ش يو کٌ يزار ناشاءاهلل عالیٌ-
 .دختری باشٌ؛ ٍلی خَب فکر کن کٌ یٌ ٍقت پشیهَن نشی

 .لبخندی بٌ این تعریف درست نادربزرگ زدم

 .چشو نادربزرگ، خَب فکر نی کنو_

ٌ خیر نن يهسن تَ بَدم دٍتا بچٌ داشتو- دلو نی خَاست عاشق نی شدم ٍ . یادش ب
ٌ خاطر این کار پدرم ازش . بعد ازدٍاج نی کردم؛ ٍلی پدرم نجَرم کرد اٍن نَقع يا ب

نتنفر بَدم؛ ٍلی بعد يا فًهیدم بًترین کار رٍ کرد ٍ نن اشتباى نی کردم؛ چَن خَدم 
اگٌ تَ يو ننتظر اینی کٌ عاشق شی ٍ بعد ازدٍاج کنی . عاشق نرتضی، پدربزرگت شدم

نَقعیت يایی نثل سیاٍش کو پیدا نیشٌ، بٌ نظرم جَاب نثبت بدی . اشتباى نی کنی
 .بًترى
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 ...آخٌ نادر-

دختر نن اینا رٍ نگفتو کٌ آخٌ آخٌ کنی، گفتو تا فکر کنی اگٌ يو بابات نَافق بَد ٍ -
گفت بلٌ بدی، بگی چشو؛ چَن اٍن صالحت رٍ نی خَاد، يرچند از پدر تَ بعیدى کٌ بٌ 

 .نظرت تَجٌ نکنٌ

نشغَل شستن بقیٌ . نادربزرگ حرف آخرش رٍ زد ٍ آرٍم آرٍم با عصاش رفت بیرٍن
ظرف يا شدم، در نَرد نسابقٌ تَضیح کانلی بٌ سیاٍش ندادى بَدم ٍ نگران بَدم کٌ 

 .قبَل نکنٌ ٍ رای بابا رٍ يو بزنٌ

ٌ ی آبی کنار سینک خشک کردم ٍ بٌ حیاط  ٌ ای کشیدم ٍ دستو رٍ با حَل نفس کالف
نگايی . يهٌ رٍی تخت ٍسط حیاط نشستٌ بَدند ٍ چایی نی خَردند. پیش بقیٌ رفتو

کردم ٍ تنًا جای خالی بین بابا ٍ سیاٍش بَد؛ کهی برای نشستن کنار بابا نردد شدم کٌ 
ٌ ی حَض رٍبرٍی تخت نشستو  .در آخر رٍی پل

 .ِا راشا جان چرا اٍن جا نشستی نادر؟ بیا پیش بابات کٌ جا يست: زن دایی

 .عادت داشت بٌ يهٌ بگٌ نادر، خندى ی کَتايی کردم

 .دایی این جا بًترى، يهٌ رٍ يو نی بینونٌ زن-

 .ير جَری راحتی -

سیاٍش در گَش رٍشنک چیزی گفت، رٍشنک از سینی چایی یٌ استکان برداشت ٍ با 
دست يای کَچَلَش برام آٍرد؛ نَاظب بَد کٌ نریزى ٍ چشهش فقط بٌ چایی بَد ٍ نن 

ٌ کاریش خندى م گرفت  .از این نحافظ

 .آجی بیا چایی بخَر-

ٌ ای رٍی صَرتش زدم  .استکان رٍ از دستش گرفتو ٍ بـ ـَس
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 .نرسی خَشگل آجی-

ٌ ی حَض نشست، کنجکاٍ بَدم بپرسو کٌ سیاٍش تَ گَشش چی گفتًغ  کنارم رٍ لب
 .يرچند نی شد حدس زد

 .سرم رٍ بٌ رٍشنک نزدیک تر کردم

 رٍشی؟-

 بلٌ؟-

 سیاٍش تَ گَشت چی گفت؟-

 .دست يای کَچَلَش رٍ نزدیک دينش کرد، انگار کٌ نی خَاد نطلب نًهی رٍ بگٌ

 .گفت آجی راشا خستٌ شدى، بیا این چایی رٍ براش ببر-

لبخندی زدم، نَياش رٍ نَازش کردم ٍ رٍم رٍ طرف سیاٍش برگردٍندم کٌ نشغَل 
 .نَشیدن چاییش بَد

ٌ قدر سیاٍش خَب بَد  .چ

از نگاى کردن ٍ فکرکردن در نَردش دست کشیدم ٍ چاییو رٍ کٌ درحال سردشدن بَد 
 .نَشیدم

 .کَرٍش بیا اتاقو کارت دارم-

این نادربزرگ بَد کٌ بابا رٍ فرا نی خَند تا بٌ اتاقش برى، بابا چشهی گفت ٍ پشت سر 
زن دایی از سرجاش بلند شد ٍ استکان يا رٍ جهع کرد ٍ بٌ . نادربزرگ داخل خَنٌ رفت

ٌ ای نیفتٌ . آشپزخَنٌ رفت، نانان يو پشت زن دایی رفت تا تَ غیبت کردنشَن ٍقف
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نگايی بٌ اطراف انداختو تا رٍشی رٍ پیدا کنو . صدای گَشی دایی اٍن رٍ يو بلند کرد
 .کٌ دیدم اٍنو نیست؛ تازى کنارم بَد يا

ٌ ای کشیدم، عجب تَی چند لحظٌ يهٌ رفتند، حتی رٍشی کٌ يهیشٌ ! نفس کالف
ٌ جا بَد ٍ حاال نن با سیاٍش تنًا شدم ٍ این نَقعیت خَبی بَد تا در نَرد نسابقٌ  يه

ٌ ای بَد برای خَدش ٌ طَر گفتنش يو نسئل پَفی گفتو ٍ این بار . باياش صحبت کنو؛ چ
ٌ خاطر يهین بااجازى ای گفتو ٍ  نگاى سیاٍش رٍ نعطَف خَدم کردم، اصال نگو بًترى؛ ب

 .سهت خَنٌ رفتو

ٌ ای نهی خَاستی بگی؟-  چیز دیگ

 !بٌ سهتش برگشتو ٍ با تعجب نگايش کردم، از کجا فًهید؟

 .چرا نی خَاستو بگو؛ ٍلی نظرم عَض شد، بعدًا نیگو-

 .باشٌ يرجَر نایلی-

 .با شنیدن صدای رٍشی کٌ ندام صدام نی کرد، پا تند کردم ٍ بٌ سهتش رفتو

 .آجی نانان بزرگ گفتٌ بری اتاقش-

 باشٌ نیرم، بابا ينَز اٍن جاست؟-

 .آرى آجی-

لپ رٍشنک رٍ کشیدم ٍ بٌ سهت اتاق نادربزرگ رفتو؛ نادربزرگی کٌ در نظرم ندتی بَد 
 .کٌ نقش پررنگ تری نسبت بٌ قبل داشت
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در زدم ٍ با بیا تَی نادربزرگ داخل شدم، پدر لبخند اطهینان بخشی بًو زد ٍ باعث 
نگايو رٍ از رٍی پدر گرفتو ٍ بٌ نادربزرگ خیرى . نقش بستن لبخند رٍی لب يام شد

 .شدم

 جانو نادربزرگ کاری بايام داشتین؟-

 !راشا بابات بًو درنَرد نسابقٌ گفتٌ، نی خَای حتها بری؟-

 .خب آرى، دٍست دارم برم-

 کٌ این طَر، پس جَابت بٌ سیاٍش ننفیٌ؟-

 .نهی دٍنو، ينَز تصهیهی نگرفتو-

 کَرٍش تَ چی نیگی؟ نظرت درنَرد سیاٍش چیٌ؟-

 .از يهٌ لحاظ پسر خَبیٌ؛ ٍلی خب نن این تصهیو رٍ بٌ عًدى راشا گذاشتو-

 .نادربزرگ دٍبارى نگايی بًو انداخت ٍ بٌ صندلی چَبی رٍبرٍش اشارى کرد

دادن زٍدى ٍ صحبت یٌ عهر زندگیٌ؛ ٍلی بازم دارم نی دٍنو کٌ جَاب. بشین دخترجان-
ٌ ی نناسبیٌ ٍ این کٌ خیلی دٍست دارى، این حرف رٍ جلَی  بًت نیگو سیاٍش گزین

بابات نی زنو کٌ فکر نکنی درٍغی چیزی نیگو؛ برای نن پیرزن چٌ نفعی دارى کٌ درٍغو 
 .بگو

 ...این چٌ حرفیٌ نادر-

ٌ م بَد بًت بگو. رٍ حرف نن نپر دختر- بازم . در ير حال نن بٌ عنَان بزرگ تر ٍ ٍظیف
فکرات رٍ بکن، تحقیقیت رٍ انجام بدى؛ در نَرد نسابقٌ باياش صحبت کن ٍ بعد 

 .یکی دٍ رٍز نیست، یٌ عهرى. تصهیهت رٍ بگیر
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بٌ بابا نگاى کرد ٍ ننتظر تاییدش بَد، بابا يو سری تکَن داد ٍ نن رٍ با افکار دريو تنًا 
 .فکر کردم دٍ رٍز نیام این جا استراحت؛ انا اٍضاع بدتر شد. گذاشتند

 .نفس حرصی ای کشیدم ٍ بٌ یاسی زنگ زدم، دلو یٌ يو صحبت نی خَاست

 .باز این آينگ پیشَاز نسخرى

 .سالم سرآشپز-

ٌ طَری؟. سالم یاسی-  چ

 تَ چی، کَکی؟! عالی-

 .فکر نی کردم نیام این جا فکرم باز نیشٌ؛ ٍلی بدتر شد. اصال-

ٌ طَر؟ چی شدى؟-  چ

 .نردنکو رٍ کالفٌ تَ کاسٌ چشو يام چرخَندم

 .سیاٍش ازم خَاستگاری کرد-

 .يین بلندی کشید، حدس نی زدم يهین ٍاکنش رٍ نشَن نیدى

 !درٍغ؟-

 .جان تَ-

 .جان سیاٍش جَنت، نفلٌ-

 .خندى ی سرخَشی سر دادم

 .دیٍَنٌ، ينَز کٌ جَن نشدى -

ٌ قدر صحبت با یاسی بًو آرانش ٍ شادی داد  .چ
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از رٍی صندلی بلند شدم ٍ بٌ سهت پنجرى ای کٌ رٍ بٌ حیاط بَد رفتو، پردى ی کرم رنگ 
نگايی بٌ حیاط بزرگ ٍ پر از درخت نادربزرگ انداختو؛ . رٍ کنار زدم ٍ پنجرى رٍ باز کردم

با فکری کٌ از ذينو عبَر کرد جلَتر رفتو . لبخندی از این يهٌ سرسبزی رٍی لب يام اٍند
ٍ سرم رٍ از پنجرى بیرٍن انداختو تا تخت رٍ ببینو، سیاٍش ينَز اٍن جا نشستٌ بَد؛ 

باالخرى کٌ باید در نَرد نسابقٌ باياش حرف بزنو، بًتر يو يست زنانی ! چٌ خَب
با این فکر از اتاق . چند ساعت پیش يو اشتباى کردم چیزی نگفتو. باشٌ کٌ تنًاست

 .خارج شدم ٍ ٍارد سالن شدم

بٌ سهت در ٍرٍدی خَنٌ کٌ . بابا ٍ دایی رٍی کاناپٌ نشستٌ بَدند ٍ بايو حرف نی زدند
 «کجا نیری؟»:با صدای نانان کٌ نی گفت. باز بَد رفتو

 :بٌ سهتش چرخیدم ٍ نگايو افتاد بٌ رٍشنکی کٌ بغل نانان خَاب بَد، گفتو

 .در ضهن نانان رٍشنک سنگینٌ کهرت درد نیاد بذارش زنین. نیرم حیاط -

چند ٍقتیٌ نانان . نانان سری تکَن داد ٍ بٌ سهت اتاق رٍبرٍیی اتاق نادربزرگ رفت
ٌ ی این رفتاريای  رٍی نن ٍ کاريام نظارت دارى ٍ ٍاقعا دلیلش رٍ نهی فًهو، اصال نتَج

پَفی کردم، بیشتر از این نعطل نکردم ٍ از در ٍرٍدی گذشتو ٍ بٌ سهت . نانان نهیشو
 :تخت یا در ٍاقع سیاٍش رفتو؛ با فاصلٌ کنارش نشستو ٍ گفتو

راستش باید بايات درنَرد نَضَعی حرف بزنو، باید زٍدتر نی گفتو؛ ٍلی نشد ٍ این  -
 .بٌ جَاب خَاستگاری يو ربط دارى

 :سیاٍش نگايی بًو انداخت ٍ گفت

 .خب بگَ-

 :نفس عهیق ٍ بی صدایی کشیدم ٍ گفتو. ٍ بٌ رٍبرٍ خیرى شد
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 .نن بٌ یٌ نسابقٌ بین الهللی آشپزی دعَت شدم ٍ این کٌ بٌ احتهال زیاد نیرم -

بعد . نگاى پر از تعجبش رٍ رٍی خَدم حس کردم؛ ٍلی سکَت کردم ٍ بًش نگاى نکردم
ٌ ای گفت  :از نکث یٌ دقیق

 بابات راضیٌ؟! تَ کدٍم کشَرى؟-

ٌ کو نردد شدى-  .تَ ایتالیا يستش، بابا يو تقریبًا راضیٌ؛ ٍلی با خَاستگاری شها ی

 .انگار تَ يو خیلی دٍست داری بری. کٌ این طَر-

 :سرم رٍ تکَن دادم ٍ گفتو

 .آرى خیلی-

 .سیاٍش ادانٌ داد

 اگٌ این نسابقٌ نبَد تَ جَابت بٌ نن نثبت بَد؟. یٌ سَال نی پرسو راستش رٍ بگَ-

 :چشو يام گرد شد ٍ آرٍم گفتو

 .فکر کنو نثبت بَد-

بعد چند دقیقٌ . سیاٍش لبخند نلیحی زد ٍ باز سکَت کرد، انگار داشت فکر نی کرد
 :گفت

 .چندتا پیشنًاد دارم، باید با بابات صحبت کنو-

سیاٍش، نادربزرگ ٍ بابا تَ اتاق . بارٍن شرٍع بٌ باریدن کردى بَد، بٌ ساعت نگاى کردم
کناری جلسٌ سّری گذاشتٌ بَدند؛ از طرز فکرم خندى م گرفت ٍ يهین حین بابا صدام زد 

 .کٌ برم پیششَن
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با رفتن نن، سیاٍش ٍ نادربزرگ ساکت شدند ٍ ننتظر بٌ نن کٌ کنار بابا نشستو نگاى 
 .نادربزرگ بٌ حرف اٍند. کردند

راشا جان بابات با رفتنت بٌ نسابقٌ نَافقت کردى؛ انا بٌ شرط ٍ شرٍطی کٌ اٍنو بٌ -
 .جَاب سَالی کٌ نی خَام ازت بپرسو بستگی دارى

 !چٌ شرطی؟! چٌ سَالی؟-

 جَابت بٌ سیاٍش چیٌ؟ نثبتٌ یا ننفی؟-

نادربزرگ درستٌ سیاٍش خان پسر داییهٌ ٍ رٍش شناخت دارم؛ انا خَدتَن يو کٌ -
نن نیاز بٌ زنان . گفتید صحبت یٌ عهر زندگیٌ ٍ نن نهی خَام انقدر زٍد تصهیو بگیرم

 .دارم، بٌ نعاشرت بیشتر ٍ نیاز بٌ فکرکردن بیشتر

حرفت کانال ننطقیٌ؛ ٍلی شرط رفتنت این يست کٌ تنًا بٌ این نسابقٌ نری ٍ _
 .سیاٍش يو يهرايیت کنٌ

نتعجب بٌ بابا نگاى کردم؛ انکان نداشت این تصهیو خَدش باشٌ، نادربزرگ ٍ سیاٍش 
ٌ چیز بًو تحهیل . حتها تَ این تصهیو دست داشتند کهی حرصو گرفت، انگار يه

 .نادربزرگ این جَری نبَد؛ ٍلی نهی دٍنو چرا این دٍ رٍز يیچ چیز رٍی رٍال نبَد. نی شد

آخٌ چرا؟ بابا شها کٌ نی دٍنی نن از خَدم اختیار ندارم، شاید آقای خانیان نَافقت -
اگٌ نَافق نیستید کٌ نن بٌ این نسابقٌ برم باید يهَن اٍل نی گفتید نٌ این کٌ . نکنٌ

 .این يهٌ شرط بذارید برام

دخترم چیزی نشدى کٌ، نا فقط پیشنًاد دادیو کٌ سیاٍش يهرايت بیاد کٌ تنًا : بابا
نگران نباش این رٍی ازدٍاج ٍ تصهیهت يیچ . نباشی ٍ نا يو خیالهَن راحت تر باشٌ
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این جَری يو تنًا نیستی تَ کشَر غریب يو این کٌ با سیاٍش بیشتر . تاثیری ندارى
 آشنا نیشی، يَم؟

 .نٌ این درستٌ کٌ با سیاٍش برم، نٌ نن قبَل نی کنو-

 :بابا اخهی کرد ٍ گفت

 نن يهیشٌ صالحت رٍ نی خَام ٍ خَدت این رٍ خَب نی دٍنی، درستٌ یا نٌ؟-

 .درستٌ بابا-

 پس چی نیگی راشا، برای چی نَافق نیستی؟-

 .دلیل خیلی زیادى-

 .بگَ نا نی شنَیو-

 ...این کٌ نا نانحرنیو ٍ نهی-

 :قبل از این کٌ حرفو تهَم شٌ بابا پرید ٍسط حرفو ٍ گفت

! راشا تَ چٌ فکری کردی؟ فکر نی کنی نن اجازى نیدم کٌ با سیاٍش تَ یٌ خَنٌ باشین؟-
 .سیاٍش نیرى يتل

تازى اگٌ يو قرارى تَ . ندت نسابقٌ زیادى، نهی تَنٌ تَ يتل بهَنٌ! نگٌ یکی دٍ رٍزى؟-
يتل باشٌ پس بازم نن تنًام ٍ اٍندنش فایدى ای ندارى؛ فکر نکنو با کالس يای آشپزی 

ٌ يا فرصتی يو برای آشنایی باشٌ  .ٍ نسابق

 :صَرتو رٍ بٌ سهت سیاٍش کردم ٍ ادانٌ دادم

 ..در ضهن نی خَای با شرکتت چیکار کنی؟ نهی تَنی يهین طَر رياش کنی کٌ -
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 :دٍبارى سهت بابا برگشتو ٍ گفتو

نن نهی تَنو از . اٍندن پسردایی کار بیخَدیٌ، این جا يو نی تَنیو بیشتر آشنا بشیو-
اعتهاد آقای خانیان سَء استفادى کنو، ایشَن بًو اعتهاد کردن ٍ نن رٍ انتخاب کردن ٍ 

 .حداقلش اینٌ کٌ تهام تالشو رٍ بکنو تا پیششَن شرنندى نشو

. نکث کَتايی کردم ٍ نگايو رٍ رٍی صَرت يای نتعجبشَن انداختو ٍ پَزخندی زدم
ببخشیدی گفتو ٍ در اتاق رٍ باز کردم ٍ نحکو . حتها يهچین انتظاری ازم نداشتند

 .بستو کٌ صدای نًیبی ایجاد شد، ايهیتی ندادم ٍ بٌ سهت حیاط رفتو

 .نثال این پیشنًادش بَد! يٌ سیاٍش با خَدش چی فکر کردى بَد؟

پَفی کردم، در خَنٌ رٍ باز کردم ٍ دیدم کٌ بارٍن بند اٍندى؛ نفس عهیقی کشیدم ٍ 
ٌ قدر سریع حرف يام رٍ گفتو ٍ اجازى  شرٍع بٌ قدم زدن کردم ٍ بٌ این فکر کردم کٌ چ

حرف زدن بٌ کسی ندادم، شاید این طَر حرف زدنو باعث شدى باشٌ کٌ نتَجٌ بشن کٌ 
نهی دٍنو چی شد کٌ اٍن جَری جَش . بٌ يیچ ٍجٌ دلو يهرايِی سیاٍش رٍ نهی خَاد

 .آٍردم؛ ٍلی حق داشتو، نهی دٍنو چرا بابا باید سیاٍش رٍ يهراى نن بفرستٌ

کالفٌ نگايی بٌ اطراف انداختو ٍ بٌ پارک اٍن طرف خیابَن رفتو، برای ٍقت گذرٍندن 
يهَن طَر کٌ . رٍی تاب خیس نشستو ٍ با پام تاب رٍ حرکت دادم. جای خَبی بَد

 .نشغَل تاب خَردن ٍ دیدزدن اطرافو بَدم گَشیو زنگ خَرد

 .فلش سبزرنگ رٍ لهس کردم. خانیان بَد، یٌ تای ابرٍم از تعجب باال رفت

 الَ؟-

 .سالم راشاجان-

 سالم آقای خانیان، حالتَن خَبٌ؟-
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راستش نزاحهت شدم بگو کٌ پدر يهین االن بٌ نن زنگ زدن ٍ با اٍندنتَن . تشکر-
 .نَافقت کردن ٍ این کٌ گفتن احتهاال یٌ يهراى دارید

 .نفسو گرفت، آخٌ چرا؟ دست خَدم نبَد؛ ٍلی اشک يام ناخَدآگاى جاری شد

 گَش نیدی دخترم؟-

 .بلٌ، بلٌ-

اٍن جا یٌ . تقریبًا یکی دٍ ناى دیگٌ عازنیو، تا نن کاريای پاسپَرتت رٍ درست کنو-
سری کالس يای آنَزشی نی ذارن ٍ آخرش یٌ نسابقٌ نی گیرن، يرکسی کٌ نهرى ی کهی 
ٌ ی اصلی راى  از انتظار داٍريا بیارى حذف نیشٌ ٍ کسانی کٌ نهرى ی خَبی بیارن بٌ نسابق

راشاجان این نسابقٌ برای نا خیلی نًهٌ، نی دٍنی کٌ داریو رٍی تَ ٍ . پیدا نی کنن
آشپزیت سرنایٌ گذاری نی کنیو پس خَايش نی کنو تَ این دٍ ناى باقی نَندى ير 

ٌ قدر نی تَنی تهرین ٍ نطالعٌ کن  .چ

ٌ ام-  !حتها آقای خانیان، حتها. بلٌ نتَج

 .بسیار خب دخترم نن دیگٌ نزاحهت نهیشو، رٍز خَش-

 .خداحافظ آرٍنی گفتو ٍ گَشی رٍ قطع کردم

یعنی با اٍن يهٌ حرفی کٌ زدم ينَز از پیشنًادشَن . پلک يام رٍ رٍی يو فشار دادم
گلَم . لعنتی ای گفتو کٌ دٍبارى گَشیو زنگ خَرد ٍ این بار نانان بَد! ننصرف نشدند؟

رٍ صاف کردم ٍ فلش سبز رٍ کشیدم ٍ تا خَاستو بگو جانو نانان، صدای بابا رٍ 
 .شنیدم

 .یٌ يهراى داشتن کٌ این يهٌ ناز ٍ قًر ندارى! کجا رفتی؟. قطع نکن راشا-

 :اخهی کردم ٍ گفتو
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نن نهی خَام سیاٍش يهرايو باشٌ، اٍن ٍقت شها بٌ آقای خانیان ! چٌ ناز ٍ قًری؟-
 .نیگی یٌ يهراى دارى

ٌ ی باالبَدن تن صدام شدم ٍ سکَت کردم ٌ م تهَم شد، نتَج  .بعداز این کٌ جهل

با این کٌ . ببخشیدی يو نگفتو. بابا راشایی گفت ٍ از لحنش نشخص بَد تعجب کردى
بٌ نَعی گفتو قًر نیستو؛ ٍلی قًر بَدم؛ نگٌ نیشٌ دختری نثل نن کٌ ير بار ير چی 

اشک يام باز در حال سرازیرشدن بَدند؛ انا . نی گفت پدرش قبَل نی کرد االن قًر نکنٌ
 .اجازى ی جاری شدن رٍ بًشَن ندادم ٍ با انگشت اشارى م رٍی نژى يا ی بلندم کشیدم

 .بیام دنبالت با يو حرف بزنیو! راشا دختر گلو، بگَ کجایی؟-

 :آرٍم گفتو

 .تَ پارکو-

 .ی گفت ٍ تهاس رٍ قطع کرد«االن نیام»بابا 

ٌ ی دٍری  نطهئنًا نی دٍنست پارکی کٌ گفتو کجاست، لبخند تلخی زدم ٍ فکرم بٌ گذشت
ٌ ی نادربزرگ  پرٍاز کرد؛ زنانی کٌ نن يهسن ٍ سال رٍشنک بَدم ٍ ير ٍقت کٌ بٌ خَن
. نی رفتیو بابا باید نن رٍ بٌ این پارک نی آٍرد ٍ یٌ بستنی با طعو شکالت برام نی خرید

آيی کشیدم، سرم رٍ تکَن دادم ٍ بٌ سهت دستشَیی گَشٌ پارک رفتو تا آبی بٌ 
 .صَرتو بزنو

ٍ شَیی کٌ چند قدم . صَرتو از بَیی کٌ تَی دستشَیی نی اٍند جهع شد بٌ سهت ر
ٌ ای کردم کٌ صَرت دختر بغض کردى ایی کٌ نن  بايام فاصلٌ داشت رفتو، نگاى بٌ آین

ٌ خاطر گریٌ دٍرش . باشو رٍ نشَن نی داد آيی کشیدم ٍ بٌ چشو يام خیرى شدم کٌ ب
 .کهی قرنز ٍ نردنک قًَى ای رنگش يو براق شدى بَد
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شیر آب رٍ باز کردم، نشتی آب بٌ صَرتو زدم ٍ نَيای قًَى ای رنگو رٍ کٌ حاال بٌ 
بیشتر از این نتَنستو بَی بد دستشَیی رٍ .  صَرتو چسبیدى بَد پشت گَشو گذاشتو

تحهل کنو ٍ پا تند کردم بٌ سهت بیرٍن کٌ بابا رٍ جلَی در ٍرٍدی ننتظر ٍ شاید 
با قدم يای آيستٌ بٌ پیشش رفتو ٍ بابا گفتنو يهزنان شد با فرٍرفتن . سرگردٍن دیدم

در آغَشش، بعد از چند لحظٌ نن رٍ از آغَشش جدا کرد ٍ تَ صَرتو کنکاشی کرد ٍ 
 :گفت

 !گریٌ کردی راشا؟-

ايَنی گفتو کٌ بابا نچ نچی کرد، دستش رٍ پشتو گذاشت ٍ نن رٍ بٌ سهت نیهکتی 
 .يدایت کرد ٍ نشست؛ نن يو نشستو

تَ چشو يای قًَى ایش نگاى کردم، رنگ چشو يای خَدم بَد؛ اشک دٍبارى تَ چشو يام 
 .جهع شد

راشا جان عزیزم نا کٌ بدت رٍ نهی خَایو، نن نی دٍنو دٍست نداری با سیاٍش بری؛ -
 ...ٍلی

ٌ ای کشید، نگايش رٍ از چشو يام گرفت ٍ بٌ اطرافش نگاى کرد  .نفس کالف

ٌ شدى ش تَ ذٍق نی زد، ير ٍقت ازش نی پرسیدم چرا بینیت این جَری شدى  بینِی شکست
 .جَابی بًو نهی داد

ٌ يای شال گردن بنفشو ٍر رفتو  .سرم رٍ پایین انداختو ٍ با ریش

تَ برای نن خیلی عزیزی، اصراری . ٍلی نهی تَنو اجازى بدم کٌ تنًا بری، نی ترسو راشا-
 .بٌ اٍندن سیاٍش بايات ندارم؛ چَن کانال حرف يات رٍ قبَل دارم

 .لبخند عهیقی رٍی لب ياش نشست ٍ دٍبارى بٌ نن نگاى کرد
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اسو خَدم رٍ گذاشتو . با این کٌ پدرتو؛ ٍلی تَ خیلی ٍقت يا نن رٍ راينهایی نی کنی-
نن پشتتو راشا؛ ٍلی جَاب سیاٍش رٍ خَدت باید . پدر؛ ٍلی تصهیو يای اشتباى دارم

اگر یک درصد، فقط یک درصد . بدی ٍ این تصهیهیت رٍ زندگی آیندى ت تأثیر دارى
 باشٌ ِدِتری؟. نهکنٌ جَاب نثبت بٌ پیشنًاد سیاٍش بدی پس بًترى بیشتر فکر کنی

 .خندى ی ریزی بٌ ِدِتر گفتنش کردم

 .چشو بابا-

 .حاال پاشَ بریو-

 .پا شدم، دست ياش رٍ گرفتو ٍ با تهام عشق تَ چشو ياش زل زدم

 .بابایی خیلی دٍست دارم-

بٌ خَنٌ برگشتیو، عصر بَد ٍ يهٌ رٍ تراس نشستٌ بَدند ٍ تَ يَای سرد چایی 
سرم رٍ پایین انداختو ٍ سالم . تَ راى بابا یٌ جعبٌ شیرینی يو گرفتٌ بَد. نی خَردند

 .کَتايی دادم، کنار رٍشنک ٍ نادربزرگ نشستو

 راشا نانان خَبی؟: نانان بزرگ

ٌ ی شیرینش بٌ خندى م نی انداخت؛ ٍلی قَرتش دادم  .لًج

 .بلٌ خَبو-

 .ببخش دخترجان، فکر کنو دخالت بی جا کردم-

 !این چٌ حرفیٌ نانان بزرگ-
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فنجَن چایی رٍ کٌ از سهاٍر زغالیش ریختٌ بَد کنارم گذاشت ٍ فشار آرٍنی بٌ 
نفس آسَدى ای کشیدم ٍ چایو رٍ نَشیدم؛ ٍلی جَاب سیاٍش فکرم رٍ . دست يام داد

 .نشغَل کردى بَد

 .خانو آنادى شین بریو، خیلی ٍقتٌ این جا يستیو نزاحو نادر شدیو-

 .چٌ نزاحهتی؟ بهَنین-

 :دایی بٌ بابا نگاى کرد ٍ گفت

ٌ قدر زٍد، نا يستیو شها يو بهَنین-  .چ

ٌ کو کار دارم-  .نٌ دیگٌ راشا باید بٌ رستَرانش برسٌ، نن يو ی

 :نادربزرگ سری تکَن داد ٍ با لبخند گفت

 .يرجَر راحت ترین-

ٌ خاطر نن این کار رٍ نی کنٌ تا این قدر سیاٍش جلَم نباشٌ، بٌ این  نی دٍنستو بابا ب
زٍدتر از نانان ٍ رٍشنک از جام بلند شدم ٍ نگايی بٌ بابا انداختو . خاطر نهنَنش بَدم

کٌ لبخندی بًو زد ٍ ننو نتقابالً لبخند زدم ٍ بٌ اتاقی کٌ ٍسایلو اٍن جا بَد رفتو تا 
 .آنادى بشو

دقایقی بعد صدای پر از بغض رٍشنک کٌ بٌ نانان نی گفت نهی خَام بیام، ٍقتی ينَز 
بعد از چند . ٍارد اتاق نشدى بَدن نی اٍند ٍ نشخص بَد کٌ دلش نهی خَاست بریو

لحظٌ در اتاق باز شد ٍ نانان ٍ رٍشنک ٍارد اتاق شدند، تقریبًا نطهئن بَدم االنٌ کٌ 
رٍشنک چشو ياش رٍ شبیٌ گربٌ کنٌ ٍ لب ياش رٍ غنچٌ ٍ بًو بگٌ نانان ٍ بابا رٍ 

این حرکاتش رٍی نانان اثر نداشت؛ ٍلی رٍی نن خیلی خَب يو . راضی کن کٌ نریو
ٌ خاطر يهین سریع کیفو رٍ برداشتو ٍ  در رٍ باز کردم ٍ . ی گفتو«نن نیرم»اثر نی کرد؛ ب
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بابا ٍ دایی درحال صحبت بَدند، نن يو رفتو ٍ پیش بابا ایستادم تا . بیرٍن رفتو
سنگینی نگايی رٍ احساس کردم، سرم رٍ برگردٍندم کٌ با پَزخند . نانان ٍ رٍشنک بیان

! نگايش نی گفت دارم برات؛ ٍلی نتَجٌ نهی شدم چرا؟. نعنادار سیاٍش رٍبرٍ شدم
تَجًی بًش نکردم ٍ دٍبارى بٌ سهت بابا برگشتو ٍ باز فکرم رفت سهت دیدار ٍ 

َ یی کٌ باید با سیاٍش نی داشتو ٍ گ پَفی کردم کٌ يهزنان شد با اٍندن نانان ٍ . گفت 
بابا بٌ نانان گفت نن زٍدتر نیرم تا ناشین رٍ بیارم، خداحافظ بلندی گفت ٍ . رٍشنک

 .نن ٍ نانان يو از يهٌ خداحافظی کردیو ٍ بٌ سهت ناشین راى افتادیو. رفت

خیلی خَابو نی اٍند؛ . تَ ناشین حرف خاصی زدى نشد ٍ خیلی زٍد بٌ خَنٌ رسیدیو
ٌ خاطر يهین سریع لباسو رٍ عَض کردم ٍ خَابیدم  .ب

*** 

 .با تکَن يای رٍشنک ٍ صداکردن ياش باالخرى از خَاب بیدار شدم

 چیٌ رٍشنک؟-

ٌ قدر نی خَابی؟-  .شانٌ، بابا گفتٌ صدات کنو! َاى، آجی چ

 :با شنیدن این جهلٌ رٍشنک رٍی تخت نشستو ٍ گفتو

ٌ قدر خَابیدم! شانٌ؟-  .ٍای نن چ

ٌ باز بَد کانل باز . از رٍی تخت بلند شدم. رٍشنک خندى ای کرد ٍ رفت در اتاق رٍ کٌ نیه
بعد از شستن صَرتو ٍ بستن . کردم ٍ بٌ سهت دستشَیی رفتو تا صَرتو رٍ بشَرم

دٍبارى نَيام راى آشپزخَنٌ رٍ پیش گرفتو ٍ يهین کٌ ٍارد آشپزخَنٌ شدم، با چشو غرى 
رٍبرٍی رٍشنک ٍ کنار بابا نشستو . نانان خندى م گرفت؛ ٍلی سعی کردم صدام در نیاد

 .کٌ نانان شرٍع بٌ حرف زدن کرد
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 .نگٌ خرسی این يهٌ نی خَابی؟ نن نهی دٍنو بٌ چٌ انیدی شَيرت بدم-

 :آرٍم ٍ نظلَنانٌ گفتو

 .خب خَابو نی اٍند-

ِا خانو با دخترم چیکار »نانان خَاست جَابو رٍ بدى کٌ بابا بحث شرٍع نشدى رٍ با گفتن
نثل يهیشٌ بابا ٍسط بحث نن ٍ نانان پرید ٍ . تهَم کرد« .بذار راحت باشٌ! داری؟

بشقاب نن رٍ گرفت ٍ برام برنج کشید ٍ خَرشت رٍ جلَی نن . بحث رٍ تهَم کرد
 .گذاشت

بعد از . نانان پَفی کرد، دست از نگاى کردن بٌ نن برداشت ٍ نشغَل غذاخَردنش شد
شدن غذا بلند شدم ظرف يا رٍ جهع کردم ٍ گذاشتو تَ سینک کٌ بابا بٌ نانان تهَم
 :گفت

 .ببین چٌ دختر گلی دارم، دارى ظرف نی شَرى-

 .بعدش يو خندى ی کَتايی کرد

 :نانان يو خندى ش گرفتٌ بَد؛ ٍلی گفت

کَرٍش داری لَسش نی کنی، نن کٌ ير رٍز دارم غذا درست نی کنو ٍ کاريای خَنٌ رٍ -
 انجام نیدم ازم تعریف نهی کنی، حاال از راشا تعریف نی کنی؟

 :بابا حسَدی گفت ٍ لپ نانان رٍ بَسید، ادانٌ داد

 حاال خَبٌ خانو؟-

قبل از این کٌ نانان حرفی بزنٌ کٌ نطهئنًا اعتراض بَد، رٍشنک نظلَنانٌ بابایی گفت 
بابا از رٍی صندلی بلند شد ٍ . کٌ بابا زیر لب حرفی زد ٍ خَدش ٍ نانان زدن زیر خندى
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بعد از چند . رٍشنک رٍ بغل کرد، لپ يای تپلش رٍ بَسید ٍ از آشپزخَنٌ خارج شد
ٌ ی رٍشنک لبخند رٍ بٌ لب يام آٍرد نانان يو از رٍی صندلیش بلند . لحظٌ صدای قًقً

 .شد ٍ بٌ سهت سالن رفت، نن يو بعد از تهَم شدن کارم بٌ سالن رفتو

ٌ چیز نرتب بَد ٍ ير رٍز بًتر از دیرٍز رستَران جا . صبح سری بٌ آشپزخَنٌ زدم يه
 .نی افتاد ٍ این نن رٍ خَشحال نی کرد

نًتا برگشتٌ بَد، کار يای دانشگايش تهَم شدى بَد ٍ فارغ از ير نَع دغدغٌ با عالقٌ 
یاسی يو يهچنان در شرف آشنایی با آنین خان بَد ٍ حال ٍ . بٌ کارش ادانٌ نی داد

 .رٍزش عالی

بٌ یاد رٍزيای اٍل ٍ خاطرات اٍن آشپزخَنٌ لبخند عهیقی زدم ٍ نشغَل کهک بٌ 
ٌ يا شدم تَ این دٍ رٍز ٍاقعا دلو برای آشپزخَنٌ ٍ آشپزی تنگ شدى بَد، حاال . بچ

ٌ م بٌ آشپزی رٍ با يیچ چیز تَ دنیا عَض نهی کنو  .نطهئنو کٌ عالق

خانیان برای پاسپَرت بًو زنگ زدى بَد، یٌ سری ندارک نی خَاست ٍ نَید این رٍ 
نی داد کٌ یکی دٍ ناى دیگٌ نی ریو برای نسابقات؛ انا تهَم خَشحالیو با فکرکردن بٌ 

. باید ير چٌ زٍدتر تکلیفو رٍ نشخص نی کردم. نَضَع سیاٍش بٌ يو ریخت
نَبایلو رٍ . دست يام رٍ شستو ٍ با رٍپَش سفیدم خشک کردم، بٌ سهت رختکن رفتو

. نفس عهیقی کشیدم، تهاس رٍ ٍصل کردم. درآٍردم ٍ رٍی اسو سیاٍش ایست کردم
ٌ ش بٌ گَشو رسید  .بٌ چًارنین بَق نرسیدى بَد کٌ صدای بو ٍ نردٍن

 !بٌ بٌ دخترعهٌ-

 .الم... س-

ٌ طَری؟-  سالم، چ
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 .لحن صداش دلگیر بَد ٍ نن این رٍ خَب نتَجٌ شدم

راستش نزاحو شدم بگو کٌ نی خَام بايات حرف بزنو، نن تا یٌ ناى ٍ . خَبو، تشکر-
نیو دیگٌ نی خَام بٌ اٍن نسابقٌ برم ٍ خب با پیشنًاد تَ کهی نرددم؛ اگٌ انکانش 

 .يست فردا عصر یٌ قراری بذاریو ٍ يو رٍ ببینیو

 .يَم، خیلی خَبٌ باشٌ فردا عصر تَ کافٌ فنجَن نی بینهت-

ٌ ای گفتو ٍ بعد از خداحافظی قطع کردم بٌ . باید حرف يام رٍ جهع نی کردم. باش
. آشپزخَنٌ برگشتو، یاسی ٍ نًتا دم گَش يو پچ پچ نی کردندٍ ریزریز نی خندیدند

ٌ ای يَیچ سهتشَن پرت کردم  .تیک

 .چتَنٌ؟ يرير کرکر راى انداختین-

 .نَضَع خصَصیٌ: نًتا

 کٌ خصَصیٌ؟-

 .سرم رٍ بٌ حالت قًر چرخَندم ٍ خَدم رٍ نشغَل نشَن دادم کٌ صدای یاسی دراٍند

 .نَقع نايار کٌ شد بًت نی گیو. اٍى چٌ قًریو نی کنٌ حاال: یاسی

 .نهی خَام نسئلٌ خصَصیٌ، نًتا ناراحت نیشٌ-

بٌ ير دٍشَن نگاى کردم ٍ یٌ دفعٌ پقی زدیو زیر خندى کٌ حَاس بقیٌ يو بٌ نا جهع 
ٌ ی يَیج يا رٍ خَرد کردم  .شد، خندى م رٍ خَردم ٍ ادان

*** 

نًران ٍ کانران نشغَل دادن سفارش يا بَدند ٍ نا . دٍر يو تَ سالن نشستٌ بَدیو
 .ننتظر بَدیو تا بیان ٍ نايارنَن رٍ بخَریو
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 خب نگفتید، داشتید در نَرد چی حرف نی زدید؟-

 .قضیٌ سیاٍش رٍ برای نًتا گفتو: یاسی

 چشو غرى ای بٌ یاسی رفتو کٌ صدای نًتا دراٍند

 .ِا راشا خانو حاال نن غریبٌ شدم؟ دستت درد نکنٌ-

 .ٍ صَرتش رٍ بٌ حالت قًر چرخَند

 .غریبٌ چیٌ؟ نن خَدم بًت نی گفتو؛ ٍلی این یاسی دين لقی کرد-

ٌ ای کردم ٍ رٍ . بٌ یاسی نگاى کردم کٌ با چشو يای شیطَن نگايو نی کرد دندٍن قرٍچ
نًتا خیلی زٍد ناراحت نی شد ٍ خیلی سخت نی تَنستی خَشحالش . ازش برگردٍندم

 .کنی، باید زنان نی گذشت تا بايات نثل قبل عادی بشٌ

 .يهین حین کانران ٍ نًران يو اٍندن ٍ نشغَل غذاخَردن شدیو

*** 

کاريای رستَران يو برعکس . از صبح استرس دیدار با سیاٍش حالو رٍ بد نی  کرد
. يهیشٌ سنگین شدى بَد، یاسی نیَندى بَد سرکار ٍ نًتا يو سنگین جَابو رٍ نی داد

ٌ ی سٌ . تا کار يای رستَران رٍ انجام بدم بعد ازظًر شد بٌ ساعت نگاى کردم کٌ رٍی عقرب
ضربان قلبو باال رفتٌ بَد ٍ از حرف يایی کٌ نی خَاست زدى بشٌ . ایستادى بَد
حس نی کردم سیاٍش اٍن سیاٍش قبلی نیست؛ پسر چشو طَسی . نی ترسیدم

 .دٍست داشتنی کٌ ننطقی با نسائل برخَرد نی کرد ٍ نًربَن بَد

نن يو کو کو آنادى شدم، آشپزخَنٌ رٍ یاسی سپردم ٍ . ساعت بٌ تندی نی گذشت
کافٌ فنجَن زیاد دٍر نبَد ٍ با بیست دقیقٌ پیادى رٍی تَ این يَای سرد . حرکت کردم

تَ راى حرف يام رٍ کٌ دیشب جهع کردى بَدم تا بزنو نرٍر کردم ٍ ير . بًش نی رسیدم
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کالفٌ شدم، نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ ساعت نچی نقرى . بار یٌ چیزی از قلو نی افتاد
از دٍرنهای چَبی کافٌ رٍ . رٍی نچ دست چپو نگاى کردم؛ ساعت یک ربع بٌ پنج بَد

داخل کٌ شدم، يَای گرم بٌ صَرت سرد . دیدم، قدم يام رٍ تند تر کردم ٍ باالخرى رسیدم
بٌ اطراف . ٍ قرنزم برخَرد کرد ٍ حس خَشایندی تَ اٍن يهٌ اضطراب بًو دست داد

ٌ ی کافٌ دیدنش؛ اخو کردى بَد ٍ سرش تَی گَشی ندل باالش  نگايی کردم ٍ گَش
 .بَد

دستی بٌ شال زرشکیو کٌ با نانتَی نشکی تضاد خَبی ایجاد کردى بَد کشیدم ٍ بٌ 
سالم آرٍنی گفتو کٌ با دیدینو سریع بلند شد ٍ يهَن طَر کٌ . سهتش قدم برداشتو

 .احَالپرسی نی کرد صندلی رٍ برام بیرٍن کشید تا بشینو

ٌ ریش کهی . بًش نگاى کردم، چشو ياش تیرى تر شدى بَد چشو ياش، بینی عقابیش ٍ ت
ٌ  تر کردى بَد  .کٌ داشت صَرتش رٍ نردٍن

ٌ نن برای گرفتن سفارش يا اٍند، ير دٍ شیرکاکائَ داغ  نفس عهیقی کشیدم کٌ کاف
 .سفارش دادیو

 .نباید ٍقت رٍ تلف نی کردنغ شرٍع کردم

ببین . راستش نزاحهت شدم کٌ تکلیفو رٍ راجع بٌ خَاستگاریت ٍ نسابقٌ رٍشن کنو-
کردن یٌ دختر نیشٌ گفت چیزی کو نداری؛ ٍلی اٍن پسردایی، تَ برای خَشبخت

نسابقٌ خیلی برای نن نًهٌ ٍ نهی تَنو قبَل کنو کٌ يهرايو بیای؛ چَن این جَری بٌ 
نن دالیل خَدم رٍ دارم ٍ نیگو کٌ دلو يیچ این يهرايی رٍ . نفع يیچ کدٍنهَن نیست

 .نهی خَاد، انتخاب با تَئٌ ٍ اگٌ نن رٍ نی خَای باید با این شرایط کنار بیای

انتظار داشتو تند برخَرد کنٌ؛ انا با حرفی کٌ زد انگار سطل . بًش نگاى کردم، آرٍم بَد
 .آب یخ رٍ رٍم خالی کردن
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 .کٌ این طَر-

 .سرش رٍ آٍرد جلَتر ٍ صداش رٍ آرٍم کرد

نن بايات بٌ اٍن نسابقٌ نیام ٍ يیچ دٍست ندارم کٌ تَ تنًا بری ٍ اگٌ قبَل نکنی -
نن تهانًا تَ رٍ برای ! نی دٍنی کٌ. نی تَنو خیلی راحت رأی بابات ٍ نادربزرگ رٍ بزنو

چیزی نانعو باشٌ، حتی خَدم نی خَام ٍ تَ این رايی کٌ دارم پا نی ذارم نهی خَام يیچ
 .اگٌ برای تَ خیلی بیشتر از نن ارزش داشتٌ باشٌ

شدن حرفش لبخند زد ٍ رفت، از اٍن لبخند يایی کٌ تا چند ٍقت پیش فکر بعد از تهَم
 ...نی کردم جزٍ زیباترین لبخند ياست؛ ٍلی

تفاٍت شدم ٍ حاال نطهئن بَدم حس انزجار تهام ٍجَدم رٍ گرفت، نتنفر نشدم؛ انا بی
 .نی ترسیدم از تًدیدش، از این کٌ عهلیش کنٌ. کٌ اٍن سیاٍش قبل نیست

یعنی باید بٌ بابا نی گفتو؟ نٌ . سرم رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ بٌ بخت بدم لعنتی فرستادم
ساعت يا تَ يهَن . شرٍع کردم دنبال راى يای نختلف گشتن. خَدم باید فکری بکنو

با زنگ بابا کٌ خبر از حالو نی گرفت، پا شدم ٍ بٌ خَنٌ . کافٌ نشستو ٍ فکر کردم
 .برگشتو

*** 

شام از گلَم پایین نهی رفت ٍ با غذام بازی نی کردم، نگاى سنگین نانان ٍ بابا رٍ رٍی 
 .خَدم حس نی کردم

 راشا بابا چیزی شدى؟-

 حَاس پرت جَابش رٍ دادم

 يان؟ نٌ، چی نی خَاد بشٌ؟-
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ٌ ای باال انداخت ٍ نشکَک بًو نگاى کرد  .شَن

رٍی تختو دراز کشیدم ٍ يهین کٌ . ی گفتو ٍ نیز شام رٍ ترک کردم«نهنَن نانان»
چشو يام داشتند از خستگی بستٌ نی شدند، یٌ دفعٌ دٍتا ایدى بٌ ذينو رسید؛ یا باید 

رايی پیدا کنو کٌ برای سیاٍش نشکلی پیش بیاد ٍ بٌ سفر نرسٌ ٍ یا دنبال یٌ آتَ ٍ یٌ 
ٌ چیز رٍ بٌ يو بزنو ٌ ی تیرى تَ زندگیش بگردم کٌ بتَنو يه احساس نی کردم نَرد .  لک

يهَن طَر کٌ بٌ ایدى ی دٍنو فکر . دٍم بًترى، تَ نَرد اٍل کاری از دستو ساختٌ نبَد
 .نی کردم خَابو برد

*** 

بعد اٍن بٌ . بار رفتو ٍ چیز يای الزم برای رستَران رٍ تًیٌ کردمصبح، اٍل بٌ نیدٍن ترى
ٍانت سبزیجات زٍدتر از نن بٌ رستَران . بانک رفتو ٍ چک يای برنج رٍ پاس کردم
 .رسیدى بَد ٍ نشغَل خالی کردنش بَدن

یاسی نشغَل تهیزکردن نیزيا . نایلَن آلَ قیسی رٍ از کانران گرفتو ٍ بٌ داخل رفتو
ٌ م زد ٌ ی نحکهی رٍی گَن  .بَد، تا نن رٍ دید بٌ سهتو اٍند ٍ بـ ـَس

ٌ طَرى؟-  عشق نن چ

 .برٍ برٍ، این زبَن يا رٍ ٍاسٌ آنین خان بریز-

 .نچ، دلو نی خَاد ٍاسٌ تَ بریزم-

تا آلَيا رٍ تَ دستو دید بٌ سهتشَن . ایش غلیظی گفتو ٍ بٌ سهت انبار راى افتادم
 .يجَم آٍرد؛ نشتی آلَ برداشت ٍ سریع نشغَل خَردنشَن شد

 !ای کارد بخَرى اٍن شکهت دختر-
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ياشو پف کردى، سرش رٍ کج کرد ٍ یاسی در يهَن حالتی کٌ دستش پر از آلَ بَد ٍ لپ
 .بًو نگاى کرد

 چیٌ؟-

 :ينَز دينش رٍ باز نکردى بَد کٌ دستو رٍ باال بردم ٍ گفتو

 .حرف نزن، االن دينت رٍ ٍا نی کنی حالو بٌ يو نی خَرى؛ اٍل اٍن رٍ بخَر بعد-

 .یٌ لبخند نَزیانٌ زد ٍ بٌ نایلَن آلَی تَی دستو اشارى کرد

 !بازم آلَ نی خَای؟-

سرش رٍ تکَن داد کٌ در نقابلش نچ نچی کردم ٍ بٌ سهت انبار رفتو ٍ اٍن با حالت دٍ 
پشت سرم اٍند ٍ نحکو رٍ کتفو زد، پَفی کردم ٍ بٌ سهتش چرخیدم کٌ با دستش 

با کهی فکر چشو يام گرد شد ٍ با دستو کَبیدم تَ پیشَنیو ٍ . دينش رٍ نشَن داد
تازى نتَجٌ اٍن لبخند نَزیانٌ شدى بَدم چندشی گفتو، نایلَن آلَ رٍ بًش دادم ٍ ادانٌ 

 :دادم

ٌ ی آلَيایی رٍ کٌ نی خَری از دستهزدت کو نی کنو-  .يزین

ٌ ای زدم غرى ایی برام رفت کٌ زدم زیر خندى؛ تَ يهَن حالت چشو. ٍ لبخند بدجنسان
 .چًرى ش خیلی خندى دار شدى بَد

 :بٌ زٍر آلَيا رٍ قَرت داد ٍ گفت

 .دارم برات-

ٌ يا . کسی نبَد. سری تکَن دادم ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو بٌ طرف رختکن رفتو، بچ
اٍن جا ٍلَ بَدند ٍ حق يو داشتن؛ چَن صبح زٍدتر از يهیشٌ اٍندى بَدند تا 
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ٌ يا زدم . آشپزخَنٌ رٍ تهیز کنن ٍ بعدشو ٍانت سبزیجات رٍ خالی کردند لبخندی بٌ بچ
. نگايی بٌ ساعتو انداختو؛ دى ٍ نیو بَد، پس ينَز ٍقت داشتیو. ٍ بٌ طرف نًتا رفتو

حرفی نزدم ٍ خَدم يو بٌ فکرای . کنار نًتا نشستو ٍ بًش نگاى کردم، تَ فکر بَد
ٌ طَر . دیشب فکر کردم؛ بٌ پیداکردن یٌ آتَ نن کٌ سیاٍش رٍ زیاد نهی دیدم، پس چ

 .چیزی پیدا کنو؟ يرچی فکر نی کردم کهتر بٌ نتیجٌ نی رسیدم

با صدای نًتا کٌ اسهو رٍ صدا نی زد، از فکر بیرٍن اٍندم؛ فکری کٌ دٍ دقیقٌ يو طَل 
 .نکشید ٍ بی نتیجٌ بَد

ٌ ای گفتو ٍ ادانٌ دادم  :بل

 تَ ينَز دلخَری ازم؟-

 .بٌ تکَن دادن سرش اکتفا کرد

 .ٍای نًتا این جَری نباش-

تَ دلو بٌ این فکر کردم . این جهلٌ رٍ گفتو ٍ بغلش کردم کٌ از بغلو دراٍند ٍ اخو کرد
ٌ قدر لَس شدى  .کٌ چ

 .خَدت خَاستی-

شرٍع بٌ قلقلک دادنش کردم؛ اٍن قدر کٌ اشک از چشو ياش سرازیر شد ٍ بعد ٍلش 
 .کردم

 خب حاال برای چی صدام زدی؟-

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .بریو شرٍع کنیو؟ ساعت یازديٌ-
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ٌ قدر زٍد گذشت، تازى دى ٍ نیو بَد! یازديٌ؟-  االن زٍد نیست؟. چ

ٌ يا سبزیجات رٍ بشَرن ٍ آنادى کنن طَل نی کشٌ-  .نیستش، تا بچ

 .باشٌ پس بریو-

. بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتیو ٍ يردٍ پیشبنديانَن رٍ پَشیدیو تا لباس يانَن کثیف نشٌ
نگايی بٌ یاسی انداختو؛ درحال ریزکردن سیب زنینی يا بَد ٍ کنارش يو یٌ سطل آب 

ٌ يا يو یا در حال شستن نَاد . بَد کٌ بعد از ریزکردن تَی سطل نی ریخت بقیٌ بچ
 .بَدند یا درحال پَست کندن ٍ فقط نن ٍ نًتا کٌ تازى اٍندى بَدیو، بیکار بَدیو

ٌ يا کاری نیست نا انجام بدیو؟-  بچ

 راشاخانو؟-

 :با صدای دستیار تازى ٍارد نگايی بًش انداختو کٌ گفت

 .سبزی يا باید خَرد شن-

ٌ شدى رٍ رٍی نیز جلَم گذاشت ٍ بٌ کار خَدش  ٍ بعد از گفتن حرفش، سبزی يای شست
کو کو با اٍندن . نًتا يو بی کار نهَند ٍ شرٍع بٌ شستن برنج کرد. نشغَل شد

َ يا تقریبًا ير یٌ ربع نی اٍندند، سفارش يا رٍ . نشتری يا بٌ کارنَن سرعت دادیو دٍ قل
 .نی گفتند ٍ غذايا رٍ نی بردند

خستگی رٍ تَ . ساعت نزدیک يای دٍ شدى بَد؛ ٍلی ينَز تک ٍ تَک سفارش داشتیو
ٌ يا نی دیدم ٌ ی بچ بعد از گذشت یٌ ربع دیگٌ سفارشی نداشتیو ٍ راحت . چًرى ی يه

غذايای نا سرد بَد ٍ کسی يو برای . نی تَنستیو استراحت کنیو ٍ غذا بخَریو
 .گرم کردن اٍن يا اقدام نکرد ٍ نثل يهیشٌ يهَن غذا يای سرد رٍ خَردیو
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ٌ خاطر گشنگی ترجیح دادم اٍل غذام  صدای زنگ گَشیو رٍ از رختکن نی شنیدم؛ ٍلی ب
چند قاشق باقی نَندى ی برنج رٍ يو خَردم ٍ یٌ لیَان دٍغ يو پشت . رٍ تهَم کنو

 .سرش نَشیدم ٍ از جام بلند شدم کٌ فضَلی یاسی گل کرد

 کجا نیری راشا؟-

 .چند دقیقٌ پیش گَشیو زنگ خَردى بَد، برم ببینو کی بَد-

 :نًتا يو دخالت کرد ٍ آرٍم گفت

 .نعلَنٌ دیگٌ، سیاٍش جَنش بَد-

گَشیو رٍ از . اخهی کردم ٍ بٌ سهت رختکن رفتو. ٍ با یاسی شرٍع بٌ خندیدن کردند
ٌ ش رٍ رٍشن کردم کٌ دیدم دٍ تهاس از رفتٌ از نانان دارم . کیفو در آٍردم ٍ صفح

 .بًش زنگ زدم کٌ نانان بعد از دٍ بَق گَشی رٍ برداشت

 سالم نانان، کاری داشتی زنگ زدی؟-

 چرا گَشیت رٍ جَاب نهیدی؟ چیکار داشتی نی کردی؟. سالم، آرى-

 .داشتو نايار نی خَردم-

 !چرا این قدر دیر؟ -

 نانان نهیگی چیکار داشتی؟. خب نشتری داشتیو-

ٌ ت نا رٍ با داییت  اینا برا انشب دعَت کردى، تَ زٍدتر از اٍن ٍری برٍ کٌ بٌ - آيا، خال
ٌ ت کهک کنی  .خال

 .نهیشٌ نانان، باید برم حهَم لباس يو کٌ يهراى خَدم ندارم؛ نیام خَنٌ-

 :نانان شرٍع بٌ غرغر کرد ٍ گفت
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 .يرکاری دلت نی خَاد بکن-

 .باشٌ خداحافظ-

 .خداحافظ-

 .اصال دٍست نداشتو انشب بٌ اٍن نًهَنی برم، دیدن دٍبارى سیاٍش اذیتو نی کرد

پیانی . بٌ دنبال بًَنٌ برای حاضرنشدن تَ اٍن نًهَنی بَدم کٌ گَشیو تَ دستو لرزید
با دست يایی کٌ از عرق خیس شدى بَد، . از سیاٍش بَد ٍ این تپش قلبو رٍ بیشتر کرد

انشب نی بینهت راشاجان، حتی یٌ درصد يو بٌ فکر » :نَشتٌ بَد. پیام رٍ باز کردم
ٌ ی آخرش لرزیدم، حرف ياش دیگٌ دستَری ٍ تًدید ٍار بَد ٍ « !نیَندن نباش از جهل

 .رٍی نزدیک ترین صندلی نشستو ٍ دٍبارى ٍ دٍبارى پیام رٍ خَندم. نن رٍ اذیت نی کرد

. ساعت شیش بَد ٍ نهی دٍنستو برم یا نٌ، يهیشٌ از نَندن تَ دٍرايی بدم نی اٍند
نطهئن بَدم اگر بٌ بابا بگو کٌ تَ رستَران کار دارم ٍ نهیام اصراری نهی کرد، نی خَاستو 

 .ببینو پسرى ی احهق چیکار نی خَاد بکنٌ

گَشیو رٍ تَ دست يام گرفتو، بٌ بابا زنگ زدم ٍ شلَغ بَدن رستَران رٍ بًانٌ کردم کٌ 
نفس آسَدى ای کشیدم ٍ گَشیو رٍ تَ جیبو گذاشتو ٍ بٌ آشپزخَنٌ . اٍن يو قبَل کرد

 .برگشتو

ٌ يا رٍ فرستادم خَنٌ ٍ  ٌ خاطر يهین اکثر بچ برعکس انشب نشتری يا کو بَدند ٍ ب
 .چًار نفر نَندى بَدیو؛ نن بٌ يهراى نًتا ٍ یاسی- فقط سٌ

دلو نی خَاست براشَن بگو کٌ سیاٍش يهچین آدنیٌ، بًشَن اعتهاد کانل داشتو؛ 
ٍلی باز يو نردد بَدم کٌ بگو یا نٌ، دلو رٍ بٌ دریا زدم ٍ يهَن طَر کٌ برنج رٍ آبکش 
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حرف يام کٌ تهَم شد نگايی بًشَن انداختو کٌ نًتا . نی کردم شرٍع بٌ تعریف کردم
 .رٍ نتعجب دیدم ٍ یاسی بدتر از اٍن

 !ٍاقعا کٌ خیلی بیشعَرى: یاسی

کار خَبی کردی انشب . فکر نکنو بتَنٌ رأی پدر ٍ نادرت رٍ بزنٌ، نگران نباش: نًتا
 .نرفتی

 .يهَن لحظٌ دٍبارى گَشیو لرزید، آب دينو رٍ قَرت دادم

ٌ يا فکر کنو خَدشٌ-  .بچ

 !کی خَدشٌ؟: یاسی

 .سیاٍش، پیام اٍندى برام-

ٌ قدر تَ ترسَ شدی: یاسی  .خب بازش کن خرى، چ

يهَن طَر کٌ زیر لب فحش نی داد، دست کرد تَ جیبو ٍ گَشیو رٍ بیرٍن آٍرد؛ گَشیو 
 .رنز نداشت ٍ راحت پیام رٍ باز کرد

 .بخَنش دیگٌ: نًتا

 .یاسی نچ نچی کرد کٌ ترسو بیشتر شد

 .نفلٌ بخَنش دقهَن دادی: نًتا

باشٌ خَدت . نیَندی خانهی، ننتظرت بَدم» :نَشتٌ! خب حاال چرا نی زنین؟: یاسی
 «.خَاستی

 .آب دينو رٍ قَرت دادم کٌ یاسی شرٍع بٌ درآٍردن ادای سیاٍش کرد
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 ...نیَندی خانهی-

 .تَ اٍن استرس خندى م گرفت ٍ با کفگیر زدم بٌ پًلَش

یعنی بٌ بابام . باید یٌ آتَیی چیزی ازش گیر بیارم کٌ جلَش رٍ بگیرم. یاسی نسخرى-
 بگو؟

 .نٌ فعال باید یٌ فکری کنیو: نًتا

 :یاسی يهَن طَر کٌ پًلَش رٍ داشت، گفت

 .ٍلی آرى باید ازش آتَ بگیریو، ٍگرنٌ کاری نهی تَنیو بکنیو! راشا ٍحشی شدی  يا-

 .آتَگرفتن يو ازش کار راحتی نیست -

 .ير دٍشَن سکَت کردند، نشخص بَد در حال فکرن

 :نًتا خیلی ناگًانی گفت

 ...یٌ فکری دارم، فقط-

 .فقط چی؟ فکرت رٍ بگَ-

 .باید بًش نزدیک شی-

 :یاسی با پَزخند گفت

 .چٌ فکری يو کردی. خستٌ نباشی-

 !یاسی نسخرى م نی کنی؟-

 .نعلَنٌ کٌ باید بًش نزدیک شٌ! آخٌ این فکرکردن داشت؟-

 :قبل از این کٌ نًتا بٌ یاسی جَابی بدى نن گفتو
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 .نهیشٌ، نن نهی تَنو این کار رٍ بکنو! َاى ساکت شین-

 : نچی کرد ٍ گفتیاسی نچ

ٌ طَر نزدیک شدن ٍ آتَگرفتن باید نقشٌ بکشیو- اخهی . نزدیک رٍ کٌ باید بشی، برای چ
 .کردم ٍ با نٌ، نارضایتی خَدم رٍ برای بار دٍم اعالم کردم

. نن نیرم در رٍ قفل کنو شها يو شرٍع کنین ظرف يا رٍ بشَرین. باشٌ، يرجَر راحتی-
 .نن نهی دٍنو چرا بٌ دستیار گفتی برى، پَف

با رفتن یاسی، نن ٍ نًتا يو شرٍع بٌ شستن ظرف يا کردیو کٌ یاسی صدام کرد ٍ 
 :گفت

 .راشا بیا این جا کارت دارم -

تعجب کردم کٌ چرا خَدش نیَند، دست يام رٍ شستو ٍ بٌ قسهت اصلی رستَران 
ٍ برٍم چشو يام گرد شد ٌ ی ر  .رفتو کٌ با دیدن صحن

 چیزی شدى دخترعهٌ؟-

 :با عصبانیت گفتو

 !تَ این جا چیکار نی کنی؟-

 .اٍندم دنبالت دیگٌ-

ٌ ای باال داد، بٌ سیاٍش نگاى کردم ٍ گفتو  :با عصبانیت بٌ یاسی نگاى کردم کٌ شَن

 .نن بٌ بابا گفتو کار دارم، نهیام-

 .نشتری يو کٌ ندارین! چیکار داری؟-
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 :حرفی برای گفتن نداشتو، سیاٍش ادانٌ داد

 .برٍ آنادى شَ، ننتظرم-

 :خَاستو نخالفت کنو کٌ یاسی گفت

 .کاری نداریو راشا، ظرف يا رٍ يو کٌ نًتا تا االن شستٌ-

 :یاسی اخو نن رٍ نادیدى گرفت ٍ ادانٌ داد

 .بیا بریو آنادى شیو، نن ٍ نًتا يو نی خَایو بریو-

طَر کٌ این حرف يا رٍ نی زد، دستش رٍ پشتو گذاشت ٍ نن رٍ بٌ سهت یاسی يهَن
 .نخالف کٌ رختکن بَد يدایت کرد

 نهی خَام يهرايش برم نگٌ زٍرى؟! چیکار نی کنی یاسی؟-

 نگٌ نهی خَای ازش آتَ بگیری؟-

 .ذاریپٍَف، يهیشٌ نن رٍ با این کارات تَ ننگنٌ نی-

 :یاسی خندى ای کرد گفت

ٍلی دیدی؟ نا نی خَاستیو براش نقشٌ بکشیو . برم با نًتا يهاينگ کنو سَتی ندى-
 .نشخصٌ دٍستت دارى، فقط نی خَاد بٌ زٍر بٌ دستت بیارى. خَدش اٍند

 .حَصلٌ سری تکَن دادم کٌ یاسی يو رفتبی

پالتَی قًَى ایو رٍ تنو کردم ٍ بعد نرتب کردنش، رٍسری يو رنگش رٍ سر کردم ٍ با 
 .یاسی ٍ نًتا ننتظر نن بَدند. گرفتن کیفو بٌ سالن رفتو
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اٍن دٍتا بٌ اصرار سیاٍش سَار ناشینش شدند ٍ نن يو بعد از خانَش کردن برق يا ٍ 
ٌ يا بشینو کٌ زٍدتر در جلَ رٍ . بستن دريا بٌ طرف ناشینش رفتو خَاستو عقب کنار بچ

باز کرد ٍ نن بٌ اجبار تَ صندلی جلَ جا گرفتو؛ حرصو گرفتٌ بَد ٍ دندٍن يام از 
ٌ ای کٌ نی کردم در نرز شکستن بَد  .دندٍن قرٍچ

نًتا ٍ یاسی رٍ کٌ رسَندیو کهی . يهٌ ساکت بَدیو ٍ این سکَت خیلی آزارديندى بَد
يهیشٌ فکر نی کردم سیاٍش . ترس برم داشت؛ از تنًایی با سیاٍش کهی نی ترسیدم

پسر آرٍم ٍ ننطقی ایًغ ٍلی انگار اشتباى فکر نی کردم، یاد این ضرب الهثل نعرٍف افتادم 
آى سردی « .از آن نترس کٌ يای ٍ يَ دارد، از آن بترس کٌ سر بٌ تَ دارد» :کٌ نیگٌ

از شیشٌ بٌ خیابَن خیس نگاى . کشیدم کٌ يو زنان شد با زنگ خَردن گَشیش
 .نی کردم؛ انا حَاسو بٌ حرف يای سیاٍش بَد

 .الَ، سالم-

-... 

 یعنی چی فرار کردى؟-

-... 

نن االن نهی تَنو بیام، شاید انشب یٌ سری بًتَن . ٍاقعا کٌ آدم يای احهقی يستید-
 .زدم

یعنی کی فرار . گَشی رٍ با کالفگی پرت کرد جلَش ٍ پاش رٍ رٍی پدال گاز فشار داد
کجا نی خَاست برى؟ باز فضَلیو گل کرد، خَاستو بی خیال شو کٌ دٍبارى ! کردى بَد؟

 .تلفنش زنگ خَرد؛ انا این دفعٌ دایی بَد کٌ نی خَاست بدٍنٌ کجاییو
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دایی برعکس نا ٍضع . باالخرى رسیدیو، در پارکینگ رٍ زد ٍ داخل حیاط بزرگشَن شدیو
ٌ ی دٍ طبقٌ تَ بًترین جای رانسر داشت؛ یٌ خَنٌ با یٌ  نالیش خیلی خَب بَد، یٌ خَن

ٌ يای گل ٍ سبزی  ٌ ش بَت حیاط سرسبز ٍ بزرگ کٌ اطرافش پرى درخت کاج بَد ٍ بقی
 .کاشتٌ شدى بَد

 پیادى نهیشی راشاجان؟-

از گفتن راشاجان، لرزی بٌ تنو افتاد؛ سریع پیادى شدم ٍ با سرعت خَدم رٍ بٌ ساختهَن 
 .با نهای سنگی رسَندم

 .زن دایی کٌ انگار صدای ناشین رٍ شنیدى بَد، دم در اٍند ٍ نن رٍ يهرايی کرد

اٍل بٌ اتاقش رفتو ٍ بعد از درآٍردن پالتَم ٍ پَشیدن یٌ تَنیک دخترٍنٌ صَرتی ٍ 
رٍشنک ٍ طايا نشغَل بازی بَدند، نانان ٍ زن . نرتب کردن ظايرم، پیش بقیٌ رفتو

رٍشنک . دایی تَ آشپزخَنٌ ٍ بابا ٍ دایی يو اخبار نی دیدند؛ یٌ نًهَنِی حَصلٌ سر بر
تا نن رٍ دید بٌ طرفو پرٍاز کرد ٍ نحکو بَسیدم، کهی بايو حرف زدیو ٍ اٍن دٍبارى 

 .برگشت سر بازیش با طايا

نانان نشغَل ساالد . سیاٍش ينَز داخل نیَندى بَد، پاشدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو
 .درست کردن بَد ٍ این بًتر از بیکاری بَد، پس ٍسایل رٍ ازش گرفتو ٍ نشغَل شدم

در حال گذاشتن يَیج يا برای تزئین رٍی ساالد بَدم کٌ سیاٍش اٍند، سالنی بٌ 
زن دایی ٍ نانان پچ پچ نی کردند، گايی يو بٌ نن . نانان کرد ٍ بٌ پیش بقیٌ رفت

 .نیو نگايی نی انداختند

کالفٌ شدم، دٍست داشتو يرچٌ زٍدتر برسو خَنٌ ٍ بخَابو؛ دلو یٌ خَاب راحت 
 .نی خَاد تا کلٌ ظًر ٍ یٌ رٍز بی دردسر ٍ آرٍم
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اصال بٌ سالن نرفتو، از رٍبرٍشدن باياش ٍايهٌ . باالخرى اٍن چندساعت يو گذشت
ٌ ش نی ترسیدم تَ جهع چیزی بگٌ کٌ تَ رٍدربایستی بهَنو ٍ نجبَر بٌ قبَل  داشتو؛ يه

 .حرف ياش بشو

رٍشنک اٍن قدر خندیدى بَد کٌ . سفرى رٍ پًن کردیو ٍ با کهک زن دایی غذايا رٍ چیدیو
باز لباسش رٍ خیس کردى بَد ٍ نانان بدٍن يیچ سر ٍ صدایی اٍن رٍ بٌ دستشَیی 

 .برد، از حرکت رٍشنک تَ این سن زبَنو رٍ گاز گرفتو

آقایَن رٍ دعَت بٌ نشستن پای سفرى کردم ٍ بعد از تحَیل گرفتن رٍشی از نانان، کنار 
سیاٍش رٍبرٍم نشستٌ بَد ٍ از ير غذایی برام . دیگران رفتو ٍ نشغَل غذا شدیو

خندى م گرفتٌ بَد؛ ٍلی خَدم رٍ با خَردن . نی کشید، بدٍن این کٌ حتی سَالی بپرسٌ
 .سَپ شیر خَشهزى ی زن دایی نشغَل کردم

 .بعد شام بٌ خَنٌ برگشتیو ٍ نن آسَدى از اتفاقاتی کٌ نیفتادى، بٌ خَاب رفتو

*** 

رٍزيا نی گذشتن ٍ رفت ٍ آند سیاٍش ٍ پیگیری ياش بیشتر نی شد ٍ دیگٌ رسهًا فکر 
چندین بار بًش تذکر دادم کٌ این . بابا از این نَضَع ناراحت بَد. نی کرد نن نانزدشو

رفتاراش رٍ بس کنٌ؛ انا اٍن بیشتر از قبل ادانٌ نی داد؛ زنگ زدن ياش، یًَیی اٍندن بٌ 
 .رستَران، دعَت بٌ شام ٍ گردش ٍ پیام ياش

 ٌ قرار بَد برای رٍشنک . چیز بٌ يهین ننَال پیش نی رفت تا شب تَلد رٍشنکيه
بابا رٍشنک رٍ بردى بَد پیش نادربزرگ تا یٌ . جشن بگیریو ٍ فانیل رٍ دعَت کنیو

 .جَرایی سَرپرایزش کنیو

 .لبخندی زدم ٍ با گفتن فنچَل خانو، نشغَل درست کردن ساالديا ٍ ناست شدم
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*** 

. ساعت يشت بَد، تقریبًا يهٌ اٍندى بَدند ٍ بابا دنبال رٍشنک ٍ نانان بزرگ رفتٌ بَد
نن، رٍژین ٍ سیاٍش . چراغ يا رٍ خانَش کردیو ٍ برف شادی رٍ بٌ دست طايا دادم

ٌ يا رٍ تَ دستهَن گرفتٌ بَدیو  .يو فشفش

نانان رفت بٌ . يیجان داشتو. صدای در اٍند، صدای خندى يای رٍشنک با بابا نی اٍند
 .طرف چراغ يا، در باز شد ٍ رٍشنک کفش ياش رٍ درآٍرد ٍ داخل شد

 بابا؟ چرا چراغ يا خانَشٌ؟ نانان ٍ راشا کجان؟-

 .نهی دٍنو دخترم، بریو داخل ببینیو-

ٌ يانَن رٍ رٍشن کرد ٍ نانان برق رٍ زد ٍ با جیغ  با يو اٍندن داخل، سیاٍش فشفش
ٌ ی خَدم رٍ دادم دستش ٍ بغلش کردم، فنچَلو انقدر . رفتیو سهت رٍشنک فشفش

 .خَشحال بَد کٌ فقط داشت نی خندید

. آينگ تَلدت نبارِک کالى قرنزی رٍ براش گذاشتو، خیلی این آينگ رٍ دٍست داشت
ٌ ای رٍ گرفت ٍ باياش نشغَل رقصیدن شد، رٍژین يو ازش فیلو  ٌ ی دیگ فشفش

 .نی گرفت

بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو تا بٌ نانان کهک کنو؛ انا نذاشت کاری کنو ٍ بٌ سالن برم 
رٍژین فلش نن رٍ درآٍرد ٍ فلش صَرتی رنگ خَدش رٍ گذاشت ٍ نشغَل . گردٍند

با شنیدن صدای آينگ شهالی فًهیدم کٌ نی خَاد چیکار کنٌ؛ . گذاشتن آينگ شد
 .خندى م گرفت ٍ بٌ نانان بزرگ کٌ نشغَل صحبت با نانان ٍ بابام بَد نگاى کردم

 .راشا بیا بریو پیش نادربزرگ: رٍژین

 .يهرايش بٌ سهت نادربزرگ رفتو، نگايش بٌ نا افتاد ٍ با لبخند گرنی نگايهَن کرد
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 نیای با يو برقصیو؟... چیزى... بزرگ نیگهانانان: رٍژین

خندى م رٍ قَرت دادم ٍ بٌ نانان بزرگ نگاى کردم، نی دٍنستو قبَل نی کنٌ؛ چَن 
 .رقـــص نحلیشَن بَد ٍ خیلی دٍست داشت

 .زشتٌ نادر خجالت نی کشو: بزرگنانان

 .نانانی يهٌ نحرنن تَ ٍ نانان لیال بايو برقصین اصال، بقیٌ رٍ يو نن نیارم ٍسط-

. سری تکَن داد ٍ با نانان لیال، يهَن ناناِن بابام نشغَل رقـــص نحلی شدند
. این قدر بانزى نیرقصیدن کٌ يهٌ بًشَن نگاى نی کردند ٍ کو کو بًشَن نی پیَستند

رٍژین ٍ طايا این قدر نسخرى بازی در نی آٍردند کٌ از خندى دلو درد گرفتٌ بَد، خیلی 
 .ٍقت بَد این جَری نخندیدى بَدم

ٌ ای نشستٌ بَد ٍ با اخو بٌ گَشیش  یاد سیاٍش افتادم ٍ تَ سالن دنبالش گشتو؛ گَش
ٌ ست ٌ ای باال انداختو ٍ با نانان نشغَل پذیرایی . نگاى نی کرد ٍ علَم بَد کٌ کالف شَن

 .شدیو

*** 

بعد از این کٌ پذیرایی نَن تهَم شد، کنار رٍژینی کٌ بعد این يهٌ نسخرى بازی خستٌ 
ٌ ی تغییر حالت . شد بَد، نشستو ٍ بٌ سیاٍش نگاى کردم کٌ يهچنان کالفٌ بَد نتَج

سیاٍش نهی شدم، لیَان شربت آلبالَ رٍ تَ دستش داشت ٍ بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَد ٍ ير 
چند لحظٌ تکَنی بٌ لیَان نی داد کٌ یًَ شربت رٍی شلَارش ریخت؛ با عصبانیت از 

خندى م . جاش بلند شد ٍ زیر لب چیزی گفت کٌ نشنیدم ٍ بعد بٌ سهت دستشَیی رفت
گرفتٌ بَد، رنگ سرخ شربت رٍی شلَارش خیلی خَدنهایی نی کرد ٍ نطهئنًا رنگش 

 .نهی رفت
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از جام بلند شدم ٍ سهت يهَن نبلی کٌ سیاٍش رٍش نشستٌ بَد رفتو، يی پیام بٌ 
گَشیش فرستادى نی شد ٍ با این کٌ صداش کو بَد؛ انا پشت يو پیام نی اٍند ٍ این 

ٌ ی دیدن پیام يا نن رٍ بٌ سهت چپ نبل . خَدش یٌ ریتهی درست کردى بَد ٍسَس
نگايی بٌ بقیٌ کردم، کسی حَاسش . يدایت کرد، دقیقا جایی کٌ سیاٍش نشستٌ بَد

رنز نداشت ٍ این عجیب بَد؛ . نبَد؛ برای يهین گَشی رٍ برداشتو ٍ رٍشنش کردم
ٌ ی پیام يا از تلگرام بَد. چَن سیاٍش يهیشٌ رنز نی ذاشت خَاستو بزنو رٍش کٌ . يه

ٌ يا دنبال نَبَ گشتو . یادم اٍند این طَری سین نی خَرى؛ بٌ خاطر يهین تَ برنان
رٍی اٍلین نفر کٌ اسهش شایان بَد . سیاٍش يهیشٌ نَبَ رٍ تَ حالت رٍح نی ذاشت

با خَندن چند پیام . زدم، آخرین پیانش ٍیس بَد ٍ نن نهی تَنستو تَ جهع گَش بدم
ٌ ی پیام يا نصهو تر شدم ٌ ی . ينگ کردم ٍ برای خَندن بقی در عرض دٍ دقیقٌ يه

. نی ترسیدم سیاٍش بیاد ٍ گَشی رٍ تَ دستو ببینٌ. پیام يای انرٍز رٍ خَندم
ٌ خاطر يهین قصد کردم گَشی سیاٍش  نی خَاستو بفًهو آخرین پیام کٌ ٍیسٌ چیٌ؛ ب

از نَبَ بیرٍن اٍندم، تَی . رٍ بٌ اتاقو ببرم ٍ گَش کنو؛ ٍلی ترس از سیاٍش نهی ذاشت
ٌ ی این يا  ٌ يا حذفش کردم ٍ گَشی رٍ سر جاش گذاشتو تا شک نکنٌ؛ يه آخرین برنان

بلند شدم، سهت اتاقو رفتو ٍ بٌ این فکر کردم کٌ . تَی پنج دقیقٌ اتفاق افتادى بَد
قبل از . سیاٍش کیٌ ٍ چیکارى ست؟ برای این سَال يا جَاب داشتو؛ ٍلی درست نبَدند

سریع . این کٌ ٍارد اتاقو بشو، سیاٍش رٍ دیدم کٌ از دستشَیی خارج شدى ٍ اخو کردى
این سیاٍش، سیاٍشی کٌ نن قبال فکر . ٍارد اتاقو شدم؛ از رٍیارٍیی باياش نی ترسیدم

ٌ ی تنفری کٌ نسبت بًش داشتو ازش نهی ترسیدم؛ ٍلی حاال  نی کردم نبَد؛ با يه
ٌ ش رٍ دیدى بَدم ٌ چی عَض شدى بَد ٍ رٍی دیگ سر پنج دقیقٌ تهام نعادالت ٍ . يه

افکارم در نَردش بٌ يو ریختٌ بَد ٍ نهی تَنستو بی خیال شو؛ انا چارى ای نبَد ٍ باید 
 .صبر نی کردم تا حرف شایان نانی بٌ ٍقَع بپیَندى
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از اتاق خارج شدم ٍ بٌ سهت دستشَیی رفتو تا آبی بٌ صَرتو بزنو ٍ خَدم رٍ از این 
نفس عهیقی کشیدم ٍ بٌ خَدم گفتو ير اتفاقی يو بیفتٌ . حالتی کٌ داشتو خارج کنو

باید لبخند نی زدم، انرٍز تَلد خَايرم بَد؛ لبخندی ير چند نصنَعی . بٌ تَ ربطی ندارى
 .رٍی لبو نقش بست

از دستشَیی خارج شدم ٍ بٌ سهت سالن رفتو ٍ رٍی نبل تک نفرى ی کنار سیاٍش 
. کاش زٍدتر نی اٍندم تا ٍیس رٍ يو بشنَم. نشستو ٍ سعی کردم بًش نگاى نکنو

قدر خَب شد فکرم بٌ رٍزی رفت کٌ بابا نی خَاست نن رٍ بٌ دست سیاٍش بسپارى، چٌ
 .کٌ برای نبَدنش پافشاری کردم

ٍ برٍ نگاى کردم ٌ م، يَل کردى از فکر بیرٍن اٍندم ٍ بٌ ر  .با برخَرد دستی بٌ شَن

 يَی راشا؟-

 َاى، چیٌ رٍژین؟-

 کر شدی؟ نی دٍنی چندبار صدات کردم؟ تَ فکر کی بَدی؟-

 .ٍ نشکَک نگايو کرد

 کارم داشتی؟. چیز نًهی نبَد-

ٌ ست-  .آيا نن نٌ، نانانت کارت داشت؛ تَ آشپزخَن

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .باشٌ، نهنَن کٌ بًو گفتی-

نن يو از جام بلند شدم ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو؛ انا . رٍژین سری تکَن داد ٍ رفت
 .صدای زنگ خَنٌ نن رٍ از حرکت ٍا داشت
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 :بابا با صدای بلند گفت

ٌ ای رٍ يو دعَت کردی؟-  خانو کس دیگ

 .نانان نتعجب بٌ بابا نگاى کرد

ٌ ای بیاد-  .نٌ ٍاهلل، قرار نبَد کس دیگ

يهٌ دٍبارى نشغَل حرف زدن . خَاستو بٌ سهت در برم کٌ بابا نذاشت ٍ خَدش رفت
سیاٍش تَ جهع نبَد، کهی اطراف رٍ نگاى کردم ٍ کنار پنجرى ی بزرگ رٍ بٌ حیاط . شدند

نشستٌ بَد ٍ بٌ بیرٍن نگاى نی کرد؛ پَزخندی زدم ٍ با افکار دريو نشغَل حرف زدن با 
 .رٍژین شدم

 .بیشتر از پنج دقیقٌ بَد کٌ بابا رفتٌ بَد

 .راشاجان برٍ ببین بابات کجا رفتٌ: نانان بزرگ

نانان يو حرفش رٍ تایید کرد، بعد پَشیدن نانتَم رٍ کت ٍ دانن زرشکیو بٌ حیاط 
جلَتر رفتو ٍ صداش زدم کٌ . رفتو، بابا رٍ دیدم کٌ تکیٌ دادى بٌ در ٍ سر تکَن نیدى

 .سریع بٌ طرفو برگشت ٍ اخهی کرد

 .برٍ تَ خَنٌ راشا-

یٌ نرد کٌ سر تا پا نشکی پَشیدى بَد ٍ . کهی ترسیدم، بازم جلَتر رفتو تا خَب ببینو
بابا کٌ دید نن داخل نهیرم، اشارى . یٌ بیسیو دستش بَد کٌ حدس نی زدم پلیس باشٌ

از حرف ياش کٌ در نَرد . زد کٌ بٌ کنارش برم ٍ با نرد سیاى پَش نشغَل صحبت شد
ٍقتی حرف يای نردی کٌ تازى فًهیدى بَدم اسهش . قاچاق بَد چیزی سر در نهی آٍردم

 :سرينگ رکَعی يستش تهَم شد، بابا رٍ کرد بًو ٍ گفت

 .راشا جان برٍ داخل بٌ سیاٍش بگَ بیاد، فقط نگَ پلیس اٍندى-
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 ...تازى ناجرا دستو اٍند، اٍن پیام يا ٍ

 :نانان تا چشهش بًو افتاد گفت. چشهی گفتو ٍ بٌ داخل رفتو

 بابات کجا نَند؟-

 .االن نیاد-

آرٍم سیاٍش رٍ کٌ ينَز کنار پنجرى بَد ٍ سرش تَ گَشیش صدا کردم؛ نتعجب ٍ 
 .ترسَن بًو نگاى کرد

 .برٍ دم در با تَ کار دارن-

 کیٌ؟! با نن؟-

ٌ ای باال انداختو  .شَن

 .نهی دٍنو؛ ٍلی فکر کنو از طرف شرکت-

ٌ ی آرٍنی گفت ٍ با يو بٌ طرف در رفتیو تا پلیس رٍ دید جا خَرد ٍ بٌ نن نگاى . باش
 .کرد؛ اخو غلیظی کردم کٌ رٍش رٍ ازم گرفت

 شها سیاٍش نجیدی يستید؟: رکَعی

 .لٌ... ب-

 .باید يهراى نا بیاید-

 .سربازی کٌ يهراى رکَعی بَد جلَ اٍند ٍ بٌ دست يای سیاٍش دست بند زد

 .برای چی باید بیام؟ حتها اشتباى شدى-

 نگٌ شها سیاٍش نجیدی نیستید؟-
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 !بلٌ، خب؟-

. گزارش بار قاچاق دارید کٌ درست يو بَدى. شرکت آرین نًر يو کٌ نال شهاست-
باید يهراى نا بیاید تا . عالٍى بر بار قاچاق، چند تا بستٌ نَاد يو بین باراتَن بَدى

ٌ چیز رٍشن بشٌ  .يه

. سیاٍش نگايی بٌ نن ٍ بابا انداخت ٍ يهراى سرباز بٌ طرف پژٍ پارس نشکی رنگ رفت
ٌ ی يیچ. نتَنستنو اٍن جا بهَنو ٍ بٌ داخل رفتو کس رٍ نداشتو ٍ بًترین جا حَصل

کف بالکن . يَا سرد بَد ٍ بارٍن نو نو شرٍع بٌ باریدن کردى بَد. تراس اتاقو بَد
 .کَچیکهَن نشستو

صدای داد ٍ فریاديای دایی کٌ نشَن از عصبانیت بیش از اندازى ش نی داد تهَنی 
صدای در اتاقو اٍند، رٍشنک بَد کٌ رد اشک رٍی صَرتش نشخص بَد؛ از . نداشت

 :آرٍم گفتو. جام بلند شدم کٌ رٍشنک خَدش رٍ تَ بغلو پرت کرد

 !چی شدى رٍشی؟-

ٌ ای بَد، خراب شدن تَلدش دلیل خَبی برای ناراحت بَدنش  تَ این لحظٌ سَال احهقان
 .بَد

 .داداش سیاٍش رٍ پلیس يا بردن-

یعنی این قدر با يو خَب ! با حرفی کٌ زد تعجب کردم، سیاٍش ِکی داداشش شدى بَد؟
ٌ قدر خَدش رٍ خَب ٍ نظلَم نشَن ! بَدن؟ البتٌ از سیاٍش ير کاری بر نی اٍند ٍ چ
 :پَزخند صداداری زدم ٍ بعد از نکثی گفتو. نی داد

 .ناراحت نباش، حتها کاری کردى کٌ پلیس يا بردنش-

 .داداش کٌ نًربَن بَد-
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 :دیگٌ صدای دایی نهی اٍند برای يهین بی تَجٌ بٌ حرفی کٌ رٍشنک زد گفتو

 ينَز نًهَن يا يستن؟-

 .نهی دٍنو آجی؛ ٍلی فکر کنو رفتن، االن نیرم ببینو-

 .نهی خَاد، با يو نی ریو-

ٌ ای گفت ٍ در اتاق رٍ کٌ نبستٌ بَد کانل باز کرد ٍ جلَتر از نن بٌ راى افتاد نگايی . باش
 .بٌ سالن انداختو؛ يیچ کس نبَد، حتی نانان ٍ بابا

ٌ ایی شنیدم، بٌ سهت آشپزخَنٌ رفتو ٍ نانان رٍ در حال  نانان رٍ صدا زدم کٌ بل
شستن ظرف يا دیدم؛ رٍشنک يو رٍی صندلی نشستٌ بَد ٍ سیب قرنزی تَ دستش 

 .داشت

 کارم داشتی؟-

 نانان، بابا کجاست؟-

 .کَرٍش يهراى داییت رفت ببینٌ جریان چیٌ-

 .آيا-

 .ير دٍتَن برین لباساتَن رٍ عَض کنین ٍ بیاین کهک-

 .نانان نن خَابو نیاد-

 .حرف نباشٌ رٍشنک، تَ شب يا دیرتر نی خَابی-

 .رٍشنک با غرغر سهت اتاق رفت

 راشا برٍ دیگٌ، چرا این جا ایستادی؟-
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ٌ ای گفتو ٍ سهت اتاقو رفتو، لباسو رٍ با تیشرت ٍ شلَارک آبی کو رنگی عَض کردم  باش
 .ٍ از اتاق بیرٍن رفتو

صدایی از . نشغَل جهع کردن ظرف يا ٍ ریختن پَست نیَى يا تَی پالستیک شدم
رٍشنک در نهی اٍند ٍ این عجیب بَد، نگايی بٌ اطراف انداختو کٌ رٍی یکی از 

ٌ يا دیدنش؛ خَاب بَد سهت اتاقو رفتو ٍ نلحفٌ ٍ بالشتی برداشتو کٌ صدای در . کاناپ
 .ٍ بعدش صدای بابا رٍ کٌ داشت با نانان صحبت نی کرد شنیدم، سریع تر بٌ سالن رفتو

 .سالم بابا-

 :بابا نگايش رٍ از نانان گرفت ٍ رٍ بٌ نن گفت

 سالم دخترم، چرا نخَابیدی؟-

 .با رٍشنک داشتیو بٌ نانان کهک نی کردیو-

 :بابا سری تکَن داد ٍ گفت

نانَريا نی گفتن قاچاق کردى، از طریق شرکتش ٍ چند تا از کارکن يای . داشتو نی گفتو-
 .شرکتش يو تَ قاچاق دست داشتن کٌ اٍنا رٍ گرفتن

 :نانان نتعجب گفت

 .باٍرم نهیشٌ! ٍاقعا سیاٍش کار قاچاق انجام نی داد؟-

 :بابا سری تکَن داد ٍ گفت

. نی خَاستو يهچین پسری رٍ يهراى راشا بفرستو نسابقٌ. ننو باٍرم نهیشٌ خانو-
ٍقتی خَاستگاری کرد نن راضی بَدم، فکر نی کردم پسر خَبیٌ؛ نهی دٍنستو تَزرد از آب 

 .در نیاد
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بابا با عصبانیت رٍی نزدیک ترین کاناپٌ نشست کٌ کاناپٌ کنار رٍشنک بَد، نگايی بٌ 
 .رٍشنک انداخت ٍ دٍبارى بلند شد رٍشنک رٍ بغل کرد ٍ بٌ اتاق رفت

نانان این قدر خستٌ بَد کٌ رفت بخَابٌ ٍ بابا يو . سریع خَنٌ رٍ جهع ٍ جَر کردم
 .نشستٌ بَد پشت نیز آشپزخَنٌ ٍ کتابی رٍ ترجهٌ نی کرد

 .بعد نرتب کردن آشپزخَنٌ خَاستو برم بخَابو کٌ بابا صدام کرد

 .راشا، باباجان بیا بشین-

 .رٍبرٍش نشستو، خهیازى ای کشید ٍ عینک طبیش رٍ از چشو ياش برداشت

ٌ قدر از اتفاق انشب ناراحتو، از خَدم شرنندى م کٌ نی خَاستو تَ رٍ با یٌ - نهی دٍنی چ
 .يهچین آدنی بفرستو کشَر غریب

تَ سکَت بًش . خَاستو حرفی بزنو کٌ دست ياش رٍ بٌ نعنای چیزی نگَ باال آٍرد
ٌ ش رٍ کهی ناساژ داد. خیرى شدم  .چشو يای خست

نهی خَام قضاٍتش کنو؛ ٍلی خَشحالو کٌ اتفاقات بدتری نیفتاد ٍ از یٌ طرفو يو -
نی خَاستو بدٍنی کٌ این ناجرا فعال تهَنٌ ٍ . ناراحتو براش کٌ تَ دردسر بدی افتادى

ٌ ت ٍ آیندى ای کٌ پیش رٍ داری فکر کن انرٍز خانیان . دیگٌ بًش فکر نکن، بٌ نسابق
زنگ زد، بًو گفت کارات ردیف شدى ٍ قرار بَد دیرتر برید؛ انا برنانٌ رٍ انداختن جلَ ٍ 

دلو نی خَاست حداقل نًتا یا یاسی رٍ يهراى خَدت نی بردی؛ . دٍ يفتٌ دیگٌ عازنید
 .برٍ بخَاب دخترم. ٍلی خب نهیشٌ

ٌ خیر بٌ طرف اتاق رفتو  .صَرت نايش رٍ بَسیدم ٍ بعد گفتن شب ب

ٌ يای شب فکرم درگیر پیام يا ٍ حرف يای پلیس بَد؛ ٍلی چیز کهی دستگیرم  تا نیه
 .این قدر خستٌ بَدم کٌ بدٍن این کٌ نتَجٌ بشو خَابو برد. نی شد
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*** 

فحشی . ٍسط يای ظًر بَد کٌ با صدای بلندگَی ناشیِن کًنٌ خریداریو بیدار شدم
گلَم کهی درد نی کرد ٍ این . نثارش کردم ٍ بٌ رستَران زنگ زدم تا بگو انرٍز نهیام

 .نشان از سرنایی بَد کٌ تا چند رٍز دیگٌ گریبانو رٍ نی گیرى

 .نانان نشستٌ بَد ٍ سبزی پاک نی کرد

 نانان صبحانٌ خَردی؟-

 .نٌ ينَز، ننتظر بَدم بیدار شی با يو بخَریو-

 .نیز صبحانٌ رٍ چیدم ٍ نانان رٍ صدا زدم

 راشا از قضیٌ دیشب کٌ ناراحت نیستی؟-

نهی دٍنو ٍاقعا کار خَدش بَدى یا براش . نگٌ نیشٌ ناراحت نباشو؟ دلخَرم ازش-
ٌ چیز بر علیٌ اٍنٌ راستش دیشب تَ نَبایلش یٌ . پاپَش درست کردن؛ ٍلی فعال کٌ يه
 ...سری پیام اٍندى بَد، راجع بٌ قتل ٍ کشتن ٍ گرٍگان ٍ

 !چی؟-

ٌ ی نتعجبش نگاى کردم  .از داد نانان ترسیدم ٍ بٌ قیاف

 بٌ پلیس گفتی؟: نانان

 نٌ، بٌ نن چٌ آخٌ؟-

 .نانان سری تکَن داد ٍ با گفتن فرانَشش کن نشغَل خَردن صبحانش شد
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ٌ طَر اٍن حرف يا رٍ فرانَش کنو؟ عجیب تر يو این بَد کٌ فقط در نَرد قاچاق ٍ  نن چ
نَاد حرف نهی زدند؛ ٍلی بٌ یاد داشتنشَن يو فایدى ای نداشت ٍ فقط باعث آشفتگی 

 .کردنش بَد کٌ بٌ سیاٍش يو فکر نکنوذينو نی شد، شاید اجباری تَ فرانَش

 :نانان سفرى صبحَنٌ رٍ جهع کرد ٍ خیلی سریع شست ٍ گفت

ٌ شَن؛ نیرم کهکش کنو- ٌ ت انرٍز نًهَن دارى، نادر شَيرش اینا نیرن خَن  .خال

 برای چًار نفر نی خَای بری کهک کنی؟-

 .نهی دٍنو، نی گفت حالش خَب نیست-

 .آيان-

 .راشا انرٍز نايار رٍ خَدت درست کن، فقط تَ ٍ رٍشنکید-

 .باشٌ نانان-

نانان سری تکَن داد ٍ بٌ اتاق خَدش ٍ بابا رفت تا لباسش رٍ عَض کنٌ، نن يو بٌ 
نَيام رٍ سادى بافتو . اتاقو رفتو تا نَيام رٍ ببافو کٌ نَقع غذا درست کردن سختو نشٌ

ٍ با کش بنفشی کٌ دم دست ترین کش بَد، تًش رٍ بستو ٍ بستن نَيام يو زنان 
از بیکاری نهی دٍنستو چیکار کنو، . شد با خداحافظ نانان ٍ بعدش صدای در خَنٌ

پَفی کردم ٍ رفتو باال سر رٍشنک ٍ نگايش کردم کٌ از خندى . رٍشنک يو کٌ خَاب بَد
دستو رٍ جلَی دينو گذاشتو تا صدام باعث بیدارشدن خَاير کَچیکو نشٌ، خیلی 

باحال خَابیدى بَد، نثل یٌ تَپ شدى بَد؛ پاياش تَی شکهش جهع شدى بَد ٍ سرش 
نگايی بٌ ساعت انداختو؛ . سری تکَن دادم ٍ بٌ سالن رفتو. يو رٍی ساق پاش بَد

رٍی کاناپٌ نشستو ٍ چشو يام رٍ بستو، چند . یازدى بَد ٍ ٍقت برای غذاپختن داشتو
ٌ ای کٌ چشو يام بستٌ بَد تهام اتفاقات این چند رٍزى اٍند تَ ذينو ٍ نن از  دقیق
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بٌ اتاقو رفتو ٍ دفتر یادداشتو رٍ . یادآٍری یٌ اتفاق چشو يام از بستٌ بٌ گرد تغییر کرد
دٍ رقو کو داشت؛ . بٌ يهراى خَدکاری برداشتو ٍ شهارى ای رٍ کٌ بٌ ذينو اٍند نَشتو

ٍلی با این حال خیلی رند بَد ٍ اعدادش شانل نٌ، يفت ٍ صفر نی شد ٍ نطهئنًا اٍن 
چشو يام رٍ بستو؛ ٍلی یادم نهی اٍند، فقط . دٍ رقو يو از يهین يا تشکیل نی شد

لعنتی ای بٌ خَدم گفتو؛ کاش بٌ . عکس العهل بعد ٍ قبل دیدن شهارى یادم نی اٍند
 .شهارى ش تَجٌ نی کردم

حدٍد دى تا عدد دٍ رقهی از ترکیب اٍن سٌ تا عدد نَشتو ٍ قصد زنگ زدن بًشَن رٍ 
داشتو؛ ٍلی نن نی خَاستو چیکار کنو؟ قصد کردم سیاٍش رٍ با يهٌ کارياش فرانَش 

عقلو نن رٍ از این کار نًی نی کرد؛ انا کنجکاٍی  ای کٌ نسبت بٌ این نَضَع . کنو
 .داشتو اجازى نهی داد

با شنیدن . نفس عهیقی کشیدم، گَشیو رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ اٍلین شهارى رٍ زدم
صدای دختری، دنی از رٍی خیال جهعی کشیدم ٍ با دٍ بار الَگفتن سالنی دادم ٍ گفتو 

ير دى تا شهارى . این شهارى ی شهاست ٍ با شنیدن جَابش ببخشیدی گفتو ٍ قطع کردم
رٍ گرفتو ٍ ير شهارى ای کٌ نردی جَاب نی داد، نی گفتو شها آقا شایان يستین کٌ ير 

چند شهارى دیگٌ نَشتو کٌ چشهو بٌ ساعت باالی . دفعٌ با جَاب ننفی رٍبرٍ نی شدم
پَفی کردم ٍ دفتر یادداشت . گَشیو افتاد، دٍازدى ٍ دى دقیقٌ بَد ٍ باید غذا نی پختو

 .حاٍی شهارى يا رٍ تَی کهد کتاب يام گذاشتو

بٌ سهت رٍشنک رفتو کٌ ينَز تَ يهَن حالت خَابیدى بَد، لبخندی زدم ٍ دٍ بار پشت 
يو صداش کردم کٌ از خَاب بیدار شد ٍ نگايو کرد ٍ خَاب آلَد سالنی بًو کرد کٌ بٌ 
گرنی با یک بـ ـَسٌ رٍی لپش جَابش رٍ دادم ٍ بلند شدم تا يرچٌ سریع تر نايار رٍ 

 .آنادى کنو
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برنجی رٍ کٌ نانان قبل از رفتن خیس دادى بَد رٍی گاز گذاشتو، در یخچال رٍ باز کردم 
ٌ يایی از نرغ بَد برداشتو ٍ تَی آب گرنی گذاشتو  ٍ پالستیک یخ زدى ای رٍ کٌ تَش تک

ٌ ی آلَ سیاى ٍ گردٍ رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ دٍبارى بٌ سهت یخچال رفتو ٍ ترشی  ٍ بست
. شرٍع بٌ کار کردم. آب نارنج ٍ رب انار رٍ از یخچال درآٍردم ٍ در یخچال رٍ بستو

 .نی خَاستو فسنجَن ترش ٍ کتٌ درست کنو؛ غذایی کٌ خیلی دٍستش داشتو

*** 

ٌ ی خالٌ ٍ تا شب نهیان نايارنَن رٍ کٌ . نانان زنگ زد ٍ گفت کٌ بابا يو رفتٌ خَن
 .خَردیو، رٍشنک نشغَل انجام تکالیفش شد ٍ نن يو در جستجَی شهارى بَدم

ٌ ای رٍ بگیرم کٌ زنگ خَرد ٍ چًرى ی خندٍن  گَشیو رٍ تَ دستو گرفتو تا شهارى ی دیگ
 .یاسی رٍی صفحٌ افتاد، لبخندی زدم ٍ فلش سبزرنگ رٍ لهس کردم

 .سالم یاسی-

ٌ طَری؟ کجایی تَ؟-  سالم خرى، چ

ٌ م؛ حال ندارم بیام رستَران- ٌ طَری؟ آنین خان چطَرى؟. بد نیستو، خَن  تَ چ

ٌ يا دلتنگتن، در رٍ باز کن بیام داخل؛ حاال بًت نیگو. نا يو خَبیو-  .بچ

 .تعجب کردم

 !چی؟-

 .کَفت، نیگو در رٍ باز کن یخ زدم-

 !این جا چیکار نی کنی؟-

 ناراحتی برم؟. اٍندم کنتَر آبتَن رٍ چک کنو-
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بارٍن تندی نی بارید . در رٍ با آیفَن باز کردم ٍ بعد از قطع کردن گَشی، بٌ طرف در رفتو
 .یاسی با دٍ بٌ داخل اٍند. ٍ يَا بٌ شدت سرد بَد

 .يَا چرا این جَری شدى؟ آرزٍ بٌ دل نَندیو یٌ رٍز آفتاب رٍ ببینیو-

 این جا چیکار نی کنی؟! نگفتی؟-

بابا این چند ٍقت تک ٍ تَک نیای رستَران، خَب ندیدنت اٍندم تا شب با يو -
 .باشیو

ٌ ی اٍندنش نشدى بَد، رفتلبخند دندٍن  .نهایی زد ٍ بٌ طرف رٍشنک کٌ نتَج

 .یاسی دست ياش رٍ از پشت رٍی چشو يای رٍشنک گذاشت

 آجی راشا؟ آجی راشا کیٌ؟ تَ کی يستی؟: رٍشنک

 بچٌ جان، تَ نن رٍ نهی شناسی؟! ٍا-

 خالٌ یاسی؟-

دست ياش رٍ برداشت ٍ نشغَل خَش ٍ بش شدند، نن يو بٌ آشپزخَنٌ رفتو تا 
 .ٍسایل پذیرایی رٍ آنادى کنو

 .نیَى يا رٍ تَ ظرف نی چیدم کٌ یاسی لباس عَض کردى تَ درگاى در ظاير شد

 پیدا، بگَ ببینو چٌ خبر شدى؟ رٍشی چی نیگٌ؟خب خانو کو-

ظرف نیَى رٍ رٍی نیز گذاشتو، خَدم پشتش نشستو ٍ بٌ یاسی تعارف زدم؛ رٍبرٍم -
 .نشست

خَاستگاری . ٍاال این قدر اتفاقات زیادی افتادى کٌ نهی دٍنو کدٍم رٍ بگو، گیجو یاسی-
ٌ ای سیاٍش، نزاحهت ياش؛ اصرارش بٌ اٍندن نسابقٌ ٍ دستگیرشدنش  .یٌ دفع
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 !دستگیرشدنش؟! چی؟-

نن بًش . تَ تَلد رٍشنک پلیس اٍند، بٌ جرم قاچاق ٍ نَاد دستگیرش کردن. آرى-
ٌ شَن دعَت بَدیو؟ بعد کٌ شها . نشکَک يو شدى بَدم یادت نیاد اٍن شبی کٌ خَن

. زد؛ حرف از فرار ٍ این چیزيارٍ رسَندیو، تَ راى برگشت حرف يای عجیبی با تلفن نی
دیشب خیلی کالفٌ ٍ بی حَاس بَد، بی قرار بَد اصال؛ يی نی رفت پشت پنجرى 

خیلی اتفاقی ٍقتی رفت دستشَیی گَشیش رٍ نگاى . نی ایستاد ٍ بٌ بیرٍن نگاى نی کرد
کردم، یٌ سری پیام براش اٍندى بَد از طرف یٌ شخصی بٌ اسو شایان؛ در نَرد قتل ٍ 

 .گرٍگان گیری بَد

با تعریف يای نن، یاسی ير لحظٌ نتعجب تر نی شد، پرتقالی گرفت ٍ نشغَل 
 :پَست کندن شد ٍ گفت

 .خب؟ جالب شد-

 .سیبی طرفش پرت کردم

 .نن دارم از یٌ نَضَع نًو حرف نی زنو نسخرى-

ٌ ش رٍ بگَ-  .ٍا نگٌ نن گفتو نًو نیست؟دخب جالب شد دیگٌ، بقی

ٌ چیز نربَط بًش رٍ . يیچی دیگٌ، بعد پلیس اٍند ٍ بردش- بابا ٍ نانان يو گفتن يه
. فرانَش کنو؛ ٍلی از صبح دارم دنبال شهارى ی اٍن نردى نی گردم، فکرم رٍ درگیر کردى

ٌ ی دیگٌ يو عازنو  .یاسی خیلی گیجو، دٍ يفت

 .چشو يای یاسی برق عجیبی زد

دیٍَنٌ جان ٍل کن سیاٍش رٍ، نسائل اٍن بٌ تَ ربطی ندارى؛ حاال کٌ از ! جدی نیگی؟-
تَ يو کٌ نیری، اٍنو خربزى خَردى پای لرزش .  دستش راحت شدی بچسب بٌ نسابقٌ
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اگٌ پرٍندى ی قتل ٍ گرٍگان گیری يو این ٍسط باشٌ، پلیس زرنگ تر از نن . يو نی شینٌ
راشا چشو . برٍ دنبال کارات، این چند ٍقت رٍ بگیر تهرین کن، نطالعٌ کن. ٍ تَئٌ

ٌ نَن بٌ تَئٌ؛ باید دست پر برگردی يا حاال يو پاشَ پاشَ، نايار نخَردم یٌ چیز . يه
 .تَپ بیار بزنو تَ رگ

یاسی راست نی گفت، این سَنین نفری بَد کٌ این حرف يا رٍ . فسنجَن رٍ گرم کردم
 .نی زد؛ باید فرانَش نی کردم

ٌ ش شدى بَد، براشَن غذا کشیدم ٍ نشغَل خَردن شدند تَ این . رٍشنک يو گرسن
بین یاسی در نَرد نانزدی خَدش ٍ آنین نی گفت؛ از رفت ٍ آنداشَن بٌ رستَران 

ٌ قدر دلو برای اٍن جا تنگ بَد. قبلی کٌ تَش کار نی کردیو  .چ

*** 

باید شرٍع نی کردم، . دٍ يفتٌ فرصت داشتو ٍ نن تا حاال تقریبًا يیچ تهرینی نکردم
 :فکر کردم ٍ تصهیو خَدم رٍ گرفتو، رٍ بٌ یاسی گفتو. يرچند االن يو دیر شدى بَد

 انشب این جا يستی دیگٌ؟-

ٌ طَر؟-  !آرى گفتو يستو دیگٌ، چ

راستش دلو برای رستَران قدیهیهَن تنگ شدى، نیای فردا بايام یٌ سر بریو . خَبٌ-
 اٍن جا؟

 :یاسی لبخندی زد ٍ گفت

 .چرا کٌ نٌ-

تا شب با یاسی ٍ رٍشنک فیلو دیدیو ٍ بازی کردیو، در کل خیلی خَب بَد کٌ از اٍن 
 .حال نزخرف بیرٍن اٍندم
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ٌ قدر خَب بَد کٌ . نگايی بٌ یاسی کٌ سهت چپو رٍی زنین خَابیدى بَد انداختو چ
دٍست يایی بٌ این خَبی داشتو، ير ٍقت ناراحت بَدم اٍنا نَجب شادشدن ٍ اٍندن 

نگايو رٍ از یاسی گرفتو ٍ بٌ رٍشنک کٌ سهت راستو خَابیدى . لبخند بٌ لبو نی شدند
خیلی آرٍم پتَ رٍ تا . بَد دادم؛ تَ خَدش نچالٌ شدى بَد ٍ پتَ از رٍش کنار رفتٌ بَد

صدای خهیازى م در اٍند، پلک يام رٍ رٍی يو گذاشتو ٍ خیلی زٍد . گردنش باال کشیدم
 .بٌ خَاب رفتو

*** 

 .با صدای یاسی از خَاب بیدار شدم

 .از رٍشنک یاد بگیر دٍ ساعتٌ بیدار شدى! راشا نانانت اٍندى بیدار شَ، راشا با تَام يا؟-

 .َاى باشٌ بیدار نیشو تَ برٍ-

ٌ ی قدیههَن يا-  .نن کجا برم؟ قرار بَد بايو یٌ سر بریو آشپزخَن

 .یادم رفتٌ بَد االن نیام، تَ برٍ صبحَنٌ بخَر-

 .باشٌ، فقط زٍدتر-

دیشب . سری تکَن دادم ٍ از جام بلند شدم ٍ رخت خَابو رٍ از رٍی زنین جهع کردم
ٌ خاطر یاسی نن ٍ رٍشنک يو رٍی زنین خَابیدى بَدیو تا نثال تنًا نباشٌ در اتاق رٍ . ب

باز کردم ٍ سهت دستشَیی رفتو ٍ بعد از شستن دست ٍ صَرتو بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ 
ٌ ی نختصری خَردم ٍ يهراى . سالم بلندی دادم کٌ جَابش رٍ از يهٌ شنیدم صبحَن
کردن لباس يانَن بٌ راى بعد از عَض. یاسی بٌ اتاق رفتیو تا لباسهَن رٍ عَض کنیو

ٌ ای کٌ سال يا تَش کارآنَز بَدیو ٍ آشپزی نی کردیو بریو؛ ٍلی با  افتادیو تا بٌ آشپزخَن
 :چیزی کٌ یادم اٍندم سریع رٍم رٍ سهت یاسی کردم ٍ گفتو
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یادنٌ سرٍش نی گفت شها اخراجین ٍ دیگٌ حق ندارین بٌ آشپزخَنٌ نن بیاین؛ ! ٍای-
 .نن نهیام ٍللش

 .نٌ بابا، نثال نانزدشو يا ٍ تَ يو دٍستهی، پس جرأت ندارى چیزی بگٌ-

 .پٍَف، باشٌ بریو-

چٌ ! چٌ دٍران خَبی بَد. ٍقتی بٌ رستَران رسیدیو، نکثی کردم ٍ خیرى نگايش کردم
ٌ خیر. فضای گرم ٍ صهیهی ایی داشتیو یاسی ٍقتی دید نن تَ فکرم بٌ . يی یادش ب

نن رٍ از فکر درآٍرد ٍ جلَتر از نن بٌ راى افتاد ٍ در رستَران رٍ باز کرد، ننو . بازٍم زد
ٌ ی کارکنان ٍ گارسَن يا سالم نی کرد، انگار . پشت سرش ٍارد شدم یاسی تقریبًا بٌ يه

ٌ ی رستَران رسیدیو ٍ يردٍ سالم کردیو کٌ با سالنهَن . يهٌ رٍ نی شناخت بٌ آشپزخَن
ٌ ی سر يا بٌ سهت نن ٍ یاسی برگشت پسريایی کٌ قبالً باياشَن کار نی کردیو . يه

یاسی درحال گفت ٍ گَ با آنین بَد، با . پرسی کردندينَز بَدن ٍ با تعجب بايام احَال
سعی کردم با لبخند بٌ طرفشَن برم ٍ يهین طَر يو . نگاى خیرى نن بٌ طرفو برگشتند

 .شد

 سالم آقای سرٍش، خَبید؟-

 :با لبخند گفت

ٌ طَرین؟ کاريا خَب پیش نیرى؟ یاسی . بٌ خانو نیکَ، آشپز سابق- نهنَن، شها چ
ٌ ای تَ ایتالیا دعَت شدین  .نی گفت بٌ نسابق

ٌ ای گفت، نی دٍنستو باياش  از تعجب بٌ یاسی نگاى کردم کٌ چشهکی زد ٍ زیر لب حل
 .کنٌ کٌ خَب باشٌ؛ ٍلی دیگٌ انتظار يهچین رفتاری رٍ نداشتويهاينگ نی

 .بلٌ جریانش يو کٌ حتها یاسی بًتَن گفتٌ. خَبو، کاريا يو عالی پیش نیرن-
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 :تک خندى ای کرد ٍ گفت

خب بفرنایید؟ کاری داشتید کٌ این جا اٍندید؟ در ضهن در نَرد نسابقٌ اگٌ کهکی از -
 .دستو بر نیاد بگید براتَن انجام بدم

 .راستش بلٌ، کار داشتو باياتَن-

 .خب بفرنایید بریو تَ اتاقو صحبت کنیو-

 .سری تکَن دادم ٍ يهراى یاسی ٍ سرٍش بٌ اتاق سرٍش رفتیو

 .ٍ نن ازش اجازى ی کارکردن تَی این رستَران رٍ خَاستو

 !برای چی نی خَاین این جا کار کنین؟! چی؟-

راستش نی خَام چیزيایی رٍ کٌ تَشَن بٌ اندازى کافی نًارت ندارم یاد بگیرم، البتٌ با -
 .کهک شها

ٌ يای رستَران شها سختشَن نیشٌ اگٌ تَ نباشی؛ . کٌ این طَر- باشٌ بیا فقط، بچ
 .کاراشَن بیشتر نیشٌ

 :یاسی قبل از این کٌ نن چیزی بگو گفت

 .خب نحسن یا علی رٍ بفرست رستَران نا، بٌ جاش راشا این جا يستش-

 .فکر خَبیٌ؛ ٍلی شاید نخَان برن: سرٍش

 :یاسی باز يو قبل از نن گفت

 .شناسن نا رٍ، نیاننٌ بابا از بچٌ يای خَدنَنن نی-

 پس باشٌ دیگٌ، شها چی نیگی؟: سرٍش
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 .چی بگو؟ یاسی خَدش برید ٍ دٍخت، آرى خب یکی بیاد بًترى-

 .خَبٌ، نن باياشَن صحبت نی کنو ٍ یکیشَن رٍ از فردا نی فرستو: سرٍش

 :سری تکَن دادم ٍ گفتو

 نن از کی بیام؟-

 .ير ٍقت راحت تری، البتٌ يرچی زٍدتر باشٌ برای خَدت بًترى-

 .پس از انشب نیام-

 .سرٍش سری تکَن داد ٍ با یاسی از اتاقش بیرٍن اٍندیو

 .یاسی ساعت چندى؟ یادم رفت ساعتو رٍ بردارم-

 .دى ٍ ربعٌ-

نن نیرم خَنٌ، تَ برٍ رستَران جریان رٍ بٌ نًتا بگَ کٌ نثل دفعٌ قبل از دستو -
 .ناراحت نشٌ

 :یاسی تک خندى ای کرد ٍ گفت

 .ينَز از دست خَدم ناراحتٌ-

از رستَران خارج شدم ٍ بٌ سهت خَنٌ بٌ راى افتادم تا « نن نیرم»خندیدم ٍ با گفتن 
 .بٌ نانان ٍ بابا يو جریان رٍ بگو

*** 

دٍ يفتٌ خیلی زٍد گذشت ٍ نن چیزيای جدیدی از سرٍش یاد گرفتو کٌ نطهئنًا خیلی 
بٌ دردم نی خَردن ٍ االن تَ فرٍدگاى کنار آقای خانیان، نانان ٍ بابا ٍ رٍشنک ٍ 
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ٌ يای رستَران بٌ عالٍى سرٍش ایستادم يو نن ٍ يو سرٍش درگیری يای قبل رٍ . بچ
 .یادنَن رفتٌ ٍ االن خیلی بًتر بايو رفتار نی کنیو ٍ اینا يهٌ کاريای یاسیٌ

 :رٍشنک با بغض گفت

 .آجی کی نیای؟ نن دلو برات تنگ نیشٌ-

ٌ ی افرادی کٌ این جا يستن ننو دلو براش تنگ نی شد؛ نٌ تنًا برای رٍشنک، برای يه
 :لبخند تلخی زدم ٍ گفتو. دلو تنگ نی شد

ٌ قدر طَل نی کشٌ-  .ننو دلو برات تنگ نیشٌ آجی خَشگلو، نهی دٍنو چ

 :نانان با گریٌ گفت

 .نانان جان نَاظب باشی يا-

 .چشو نانان، دى بار بیشتر گفتی؛ نَاظبو-

 :نًتا ٍ یاسی بٌ نَبت بغلو کردند ٍ یاسی گفت

ٌ ی تالشت رٍ بکن. راشا دلو برات خیلی تنگ نیشٌ، نی دٍنو اٍل نیشی-  .يه

 :نًتا گفت

 .ننو خیلی دلو برات تنگ نیشٌ، یادت نرى بًهَن زنگ بزنی-

 :با لبخند گفتو

 .چشو زنگو نی زنو. نرسی بچٌ يا-

 .راشا جان زٍدتر دخترم، االن گیت رٍ نی بندن: خانیان

 .چشو، چشو-
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 .بٌ طرف بابا رفتو کٌ نگرانی تَ چشو ياش نَج نی زد، بغلش کردم

ير نشکلی داشتی بٌ آقای خانیان ٍ . راشا بابا نراقب خَدت باش، حَاست جهع باشٌ-
یکی از دٍست يام کٌ نترجهٌ يو اٍن جا يست، بًش سپردم يَات رٍ داشتٌ . نن بگَ

 .باشٌ؛ فانیلیش يو کیانیٌ

شدن گیت چشهی گفتو ٍ دٍبارى بغلش کردم، با يهٌ خداحافظی کردم ٍ با اعالم بستٌ
 .با خانیان بٌ طرف در خرٍجی رفتیو

دلو شَر نی زد؛ يو برای خانَادى ٍ يو برای . اٍلین بار بَد يَاپیها سَار نی شدم
 ...رستَران ٍ نسابقٌ ٍ

 راشا، استرس داری؟: خانیان

ٌ کو-  .آرى ی

رسی ٍ نٌ کار يای این جا خَب پیش جَری نٌ بٌ نسابقٌ نیاز خَدت دٍرش کن، این-
چیز نگران يیچ. نا پیشت يستیو، نن ٍ دخترم کٌ اٍن تَ ایتالیا ننتظرنَنٌ. نیرى

 نباش؛ باشٌ دخترم؟

 .چشهی گفتو ٍ چشو يام رٍ بستو تا کهی فکرم رٍ نتهرکز کنو

*** 

چند رٍز قبل با یاسی ٍ نًتا بٌ بازار رفتو ٍ چند دست . بعد از ساعت يا باالخرى رسیدیو
 .لباس شیک برای خَدم گرفتو

ٌ ای رٍبرٍم نگاى کردم؛ پالتَی چرم جیگری ٍ شلَار نشکی با رٍسری  تَ در شیش
لبخندی بٌ . کهی چرخیدم ٍ دٍبارى بٌ خَدم نگاى کردم؛ يَم بدک نیستو. يو رنگش

خَدم زدم کٌ چشهو افتاد بٌ پیرزن پشت شیشٌ کٌ با تعجب نگام نی کرد ٍ فًهیدم 
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بدٍن این کٌ بٌ رٍی خَدم بیارم بٌ طرف خانیان رفتو کٌ نشغَل خَش . چٌ گندی زدم
ٌ ی زیبایی داشت بٌ صَرتش نگاى کردم، چشو يای . ٍ بش با دختر جٍَنی بَد کٌ لًج

کالى ٍ . قًَى ای، بینی نتناسب ٍ صَرتی سفید با لپ يای سرخ کٌ بانهکش کردى بَد
 :گردن قًَى ایش رٍ نرتب کرد ٍ بٌ سهتو برگشت ٍ گفتشال

 !ٍاٍ پدر این يهَن راشا نیست؟-

 :خانیان تک خندى ای بٌ صَرت ذٍق زدى ی دخترش کرد ٍ گفت

 .راشا جان این دخترم سَلهازى کٌ بًت گفتو. بلٌ، ایشَن يهَن راشاخانو نعرٍفٌ-

ٌ ای از . سَلهاز بٌ طرفو اٍند ٍ نحکو در آغَشو گرفت، فکر کنو زیادی صهیهی بَد تیک
ٌ م بگیرى  .پر پالتَی خزدار نشکیش رفت تَ بینیو ٍ باعث شد عطس

 .اٍى ببخشید عزیزم-

 .نشکلی نیست-

ٌ يا ناشین بیرٍن ننتظرنَنٌ، بریو: خانیان  .خب بچ

 .سَلهاز دستو رٍ گرفت ٍ دنبال خَدش کشید

ٌ ی کارش با  ایتالیا کشَر زیبایی بَد، باريا در نَردش خَندم ٍ از بابا شنیدم؛ بٌ ٍاسط
 .اکثر کشَر يا آشنایی داشت ٍ گايی کٌ دٍر يو نی نشستیو برانَن تَضیح نی داد

خندیدند ٍ نن يو گايی لبخندی تَ راى، خانیان ٍ دخترش بايو حرف نی زدند ٍ نی
ٌ قدر دلو برای بابا تنگ شدى بَد. تحَیلشَن نی دادم ينَز چند ساعت نگذشتٌ ! چ

 .دلتنگش شدم

 .ناشین ٍارد یٌ شًرک کَچک شد کٌ پِر سَییت يای شیک ٍ چَبی بَد
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سَلهاز يهَن جَر کٌ نن رٍ بٌ طرف خَنٌ . جلَی یکی از اٍن سَییت يا پیادى شدیو
 :نی برد گفت

ست، تهام شرکت کنندى يا این جا نستقر نیشن، از تهام این شًرک نال نسابقٌ-
البتٌ این جَری ساکت نبینش، نا خیلی زٍد اٍندیو؛ تا آخر این يفتٌ تهام . کشَريا
 .حاال بریو داخل تَضیحات بیشتر رٍ بًت نیگو. کنندى يا نیانشرکت

ٍارد خَنٌ چَبی شدیو، تنًا یٌ نشیهن داشت کٌ پشت اٍن يو یٌ آشپزخَنٌ کَچَلَ 
ٌ يای کرنی ٍ یٌ تلَیزیَن پر شدى بَد،. قرار گرفتٌ بَد  نشیهن از کاناپ

ٌ ای بَد کٌ بٌ طبقٌ باال ننتًی نی شد خَاستو رٍی کاناپٌ . کنار آشپزخَنٌ يو راى پل
ٌ ی باال سٌ تا اتاق داشت کٌ ير کدٍم . بشینو کٌ با صدای سَلهاز بٌ طرف باال رفتو طبق

 .چًل نتری نی شدند ٍ دیزاین خاصی يو نداشتند، یٌ تخت ٍ نیز آرایش

 .چهدٍنو رٍ باز کردم ٍ بعد از برداشتن حَلٌ ٍ لباس بٌ حهَم رفتو

*** 

ناگ نسکافٌ رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍدست يای سردم رٍ دٍرش حلقٌ کردم تا گرم 
 .بشن، بٌ سَلهاز نگاى کردم

ٌ ست؛ انا تَ این فاصلٌ نسابقٌ یٌ سری - خب راشای عزیزم، ببین نسابقٌ یٌ ناى دیگ
کالس نی ذارى کٌ شرکت تَ اٍن اجباریٌ ٍ تَ تهام این ندت باید نطالعٌ ٍ تهرینت رٍ 

این یٌ تَرنَننت بین . ير چیزی نیاز داشتی بٌ نن یا بابا بگَ برات تًیٌ کنیو. باال ببری
 الهللیٌ، ازت نی خَام کٌ تهام حَاست رٍ رٍی نسابقٌ ٍ پیرانَنش بذاری؛ باشٌ؟

 .حتها سَلهاز جان، فقط نن چند تا کتاب ٍ یٌ سری نَاد غذایی نیاز دارم-

 .اسو ياشَن رٍ بنَیس، سریع برات تًیٌ نی کنو-
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ٌ م رٍ خَردم  .لبخندی زدم ٍ بقیٌ نسکاف

*** 

با صدای پارس سگ بیدار شدم، نَر آفتاب از پنجرى ی چَبی بٌ چشو يام خَرد ٍ باعث 
. کش ٍ قَسی بٌ بدنو دادم ٍ بعد بلند شدم ٍ بٌ دست شَیی رفتو. شد ببندنشَن

ٌ ای بٌ در زد ٍ گفتداشتو صَرتو رٍ با صابَن نی  :شستو کٌ سَلهاز تق

 .راشایی، بیا نانانت زنگ زدى-

 .سریع صَرتو رٍ شستو، بیرٍن رفتو ٍ گَشی رٍ ازش گرفتو

 الَ؟-

 .صدای پرانرژی نانان یٌ جَن تازى بًو بخشید

ٌ طَری؟. سالم عزیز دلو-  چ

ٌ طَری؟ بابا، رٍشنک؟. سالم نانانی-  صدات رٍ کٌ شنیدم عالی شدم، تَ چ

ٌ چیز نرتبٌ؟. يهٌ خَبن- ٌ طَرى؟ يه  ٍضعیتت اٍن جا چ

ٌ چیز خَبٌ، نانان دعا کن برام-  .آرى يه

فردا بًت زنگ . خب نن دیگٌ نزاحهت نهیشو، نراقب خَدت باش. حتها نادر، حتها-
 .نی زنو

 .چشو ننتظرم. باشٌ-

گَشی رٍ قطع کردم، بشکنی از رٍی شادی زدم ٍ بٌ اتاقو برگشتو تا لباس يام رٍ بپَشو 
 .ٍ با سَلهاز بٌ خرید برم
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قدر سَلهاز از بازاريا ٍ نکان  يای دیدنی شًر تعریف کرد کٌ نن يو دلو تَ راى این
نی خَاست يرچٌ زٍدتر بٌ اٍن جايا برم، ير چند کٌ خَدنو از ایتالیا اطالعات زیادی 

داشتو؛ کشَری پر از آثار باستانی ٍ نَزى ٍ این برای ننی کٌ بٌ تاریخ يو عالقٌ داشتو 
 .یٌ چیز رٍیایی بَد

 :با صدای سَلهاز از فکر دراٍندم ٍ نگايش کردم کٌ گفت

 .بیا این يو بازار-

ير دٍ از . از پنجرى ناشین بٌ بیرٍن نگاى کردم، خیلی قشنگ بَد ٍ البتٌ خیلی يو تهیز
 .ناشین پیادى شدیو ٍ بٌ سهت بازار حرکت کردیو

 .اسو بازارش پَرتَ پَرتسٌ يستش-

 :نگايی بٌ اطراف انداختو ٍ گفتو

 .چی این جا پیدا نیشٌچٌ جالبٌ، يهٌ-

 .خیلی، نَاد غذایی يو جلَتر دارى-

از رٍی کاغذی کٌ يهراى . سری تکَن دادم ٍ يهراى سَلهاز بٌ قسهت نَاد غذایی رفتیو
خَب . خَدم داشتو ٍ رٍش چیزيای نَرد نیاز رٍ نَشتٌ بَدم، نَاد رٍ خَندم ٍ خریدیو

بَد کٌ نَاد غذاییشَن تازى بَد، برخالف ایران کٌ اگٌ یٌ نايی نی خَاستی، باید داخل 
ٌ ای کٌ . فرٍشی نی رفتی تا یٌ نايی نسبتًا تازى پیدا کنیچندتا نغازى نايی از نقایس

کردم راضی نبَدم ٍ دٍست نداشتو کشَرم رٍ با يیچ جای دیگٌ نقایسٌ کنو؛ انا این 
ٌ يا ناخَدآگاى بَدن  .نقایس

 :از فکر بیرٍن اٍندم ٍ بٌ سَلهاز گفتو

 این جا ٍسایل آشپزخَنٌ ٍ کتاب يو دارى؟-
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فعال بریو چیزيایی رٍ کٌ . تابٌ ٍ قابلهٌ ٍ این جَر چیزيا رٍ دارى؛ ٍلی کتاب ندارى-
 .این جا دارى بخریو تا نن يو از بابا بپرسو کتاب از کجا بخریو

ٌ ایی گفتو ٍ يهرايش رفتو تا ٍسایل آشپزخَنٌ بخریو تَی سَییت تقریبًا يهٌ . باش
بعد از خرید نرغَب ترین ٍسایل . چی بَد؛ ٍلی نیازيای یٌ آشپز رٍ برطرف نهی کرد

ٍقتی داخل . آشپزخَنٌ، با خستگی ٍ دست يایی پر از پالستیک بٌ سهت ناشین رفتیو
ناشین نشستو، نگايی بٌ ساعت ناشین انداختو؛ سٌ ساعت از ٍقتی کٌ بٌ خرید اٍندى 

ٌ م شدى بَد ير لحظٌ نهکن بَد . بَدیو نی گذشت ٍ االن ٍقت نايار بَد ٍ نن گشن
 :صدای شکهو در بیاد کٌ سَلهاز گفت

 راشا جَن نظرت چیٌ برای نايار یٌ پاستا بخَریو؟-

 :نفسی از راحتی کشیدم ٍ با لبخند گفتو

 !عالیٌ-

با يو داخل رفتیو ٍ رٍی یٌ نیز نشستیو . لبخندی زد ٍ جلَی یکی از رستَران يا ایستاد
کٌ گارسَنی اٍند ٍ بٌ ایتالیایی حرف زد کٌ نن يیچی نفًهیدم؛ ٍلی انگار سَلهاز 

 :فًهید ٍ رٍ بٌ نن گفت

 چٌ ندل پاستا نی خَری راشا؟-

 .نهی دٍنو، ير چی برای خَدت سفارش نیدی برای نن يو بدى-

سری تکَن داد ٍ بٌ گارسَن کٌ ننتظر ایستادى بَد اسو غذايا در ٍاقع پاستا رٍ گفت ٍ 
گارسَن بعد از یادداشت اسو پاستايا رفت، يهَن لحظٌ گَشی سَلهاز زنگ خَرد ٍ با 

از پدرش آدرس . سَالی کٌ سَلهاز پرسید فًهیدم آقای خانیان یا يهَن بابای سَلهازى
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بعد از چند دقیقٌ . فرٍشی رٍ نی خَاست تا کتاب يای آشپزی رٍ برام بخرىیٌ کتاب
 :صحبت خداحافظی کرد ٍ قطع کرد ٍ رٍ بٌ نن گفت

 .بابا گفتش خَدش برات نی خرى-

 .با لبخند نهنَنی گفتو

ٌ ای طَل کشید تا پاستا رٍ بیارن يهین کٌ گارسَن پاستا رٍ آٍرد، سَلهاز . بیست دقیق
 :طَر کٌ پاستا رٍ تَ دينش نی جَید گفتشرٍع بٌ خَردن کرد ٍ يهَن

 .پاستای آلفردٍ خیلی خَشهزى س، با خَردنش ضرر نهی کنی-

حق با سَلهاز بَد، ٍاقعا خَشهزى . سری تکَن دادم ٍ نن يو شرٍع بٌ خَردن کردم
 .بَد

 راشا نی تَنی بگی با چی درست شدى؟-

کو نزى کردم ٍ چنگالی رٍ کٌ تَ دستو بَد تَ ظرف پاستا کردم ٍ تَ دينو گذاشتو، یٌ
 :بعد کهی فکر گفتو

ٌ ای رٍ حس نکردم؛ فکر کنو يهین يا باشن-  .نرغ، کرى، جعفری، خانٌ ٍ سیر، نزى دیگ

 :سَلهاز با خندى گفت

بلدی يا، نن فقط نرغ ٍ جعفری رٍ فًهیدم کٌ اینا يو درشت ٍ ریز شدن ٍ تَ غذا -
 .نشخصٌ

 :خندیدم ٍ گفتو

 .بیخَد کٌ آشپز نشدم -
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پاستا کٌ تهَم شد سَلهاز رفت پَلش رٍ بدى ٍ ننو جلَی در ننتظرش بَدم ٍ از بیکاری 
ٌ ای در حال غذاخَردن بَدند نگاى کردم، البتٌ ننو جزٍ  بٌ افرادی کٌ بدٍن يیچ دغدغ

ٌ ی بی دغدغٌ بَدم شاید فقط برای ندتی نگرانی نداشتٌ باشو؛ ٍلی نی دٍنو . يهین دست
 .کٌ این حس ٍ حال يهیشگی نیست

نگايو رٍ از چشو آبی يا گرفتو ٍ يهراى سَلهازی کٌ االن کنارم ایستادى بَد بٌ سهت 
 .ناشین رفتیو، سَار شدیو ٍ تا رسیدن بٌ سَئیت حرفی نزدیو

با سَلهاز ٍسایل رٍ از ناشین در آٍردیو ٍ تَ آشپزخَنٌ ٍ یخچال ردیفشَن کردیو، 
سَلهاز خیلی خَابش نیَند برای يهین بٌ اتاقش رفت تا بخَابٌ، نن يو خستٌ بَدم؛ 

گَشی ٍ يندزفریو رٍ از رٍی نیز برداشتو ٍ دنبال یٌ . ٍلی ير کاری کردم خَابو نیَند
العادى از آينگ خَب گشتو تا این کٌ چشهو بٌ الالیی زندٍکیلی خَرد، یٌ آينگ فَق

ٌ م؛خَانندى   .رٍش زدم ٍ چشو يام رٍ بستو. ی نَردعالق

 الال کن دختر زیبای شبنو»

 الال کن رٍی زانَی شقایق

 بخَاب تا رنگ بی نًری نبینی

 تَ بیداریٌ کٌ تلخٌ حقایق

 تَ نثل التهاس نن نی نَنی

ٌ ياش چکیدم  کٌ یک شب رٍی شَن

 سرم گرم نَازش يای اٍن بَد

 «.کٌ خَابو برد ٍ کَچش رٍ ندیدم
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بعد از تهَم شدن آينگ، احساس خَاب آلَدگی نی کردم ٍ ناخَدآگاى چشهام بستٌ شد 
 .ٍ بٌ خَاب رفتو

*** 

 .بًو نزدیک شد ٍ طرى ای از نَيام رٍ تَ دست ياش گرفت ٍ بَ کرد

 اگٌ تَ بری نن با بَی نَيای کی نست بشو؟-

 .حالو داشت بٌ يو نی خَرد، عشق چٌ کاريا کٌ نهی کرد

 .دستت رٍ بردار لجن-

 :عصبانی غرید

 کهو برات، آرى؟-

*** 

سیاٍش لعنتی حتی تَی ! این دیگٌ چٌ خَابی بَد؟. با گریٌ از خَاب بیدار شدم
بٌ ٍاقعیت پیَستن خَاب نن رٍ نی لرزٍند؛ سیاٍش کٌ تَ . خَاب يا يو ٍلو نهی کرد

بلندتر از قبل زدم زیر گریٌ، نن دیگٌ از سیاٍش بٌ نعنای ٍاقعی ترس . زندان بَد
در اتاق با صدای بدی باز شد، با چشو يای اشکیو بٌ ٍرٍدی اتاق نگاى کردم، . نی ترسیدم
 .سَلهاز بَد

 چی شدى راشا جان؟ چرا گریٌ نی کنی؟-

ٌ م تا پایین اٍند؟. چیز نًهی نیست، کابَس بَد-  صدای گری

 .نٌ بابا، نن رٍ پلٌ بَدم؛ نی خَاستو بیام بیدارت کنو کٌ صدات رٍ شنیدم. آيان-

 :با دست يام رٍی چشو يام دست کشیدم ٍ گفتو
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 کاری بايام داشتی کٌ نی خَاستی بیدارم کنی؟-

 .آرى، بابا برات کتاب  يا رٍ خریدى نی خَاستو بًت بدم-

 :تازى نگايو بٌ دستش افتاد کٌ چندتا کتاب داشت، سَلهاز با لبخند گفت

 .نی ذارنشَن رٍ نیز، تَ بخَاب-

 .نٌ دیگٌ خَابو نهیاد، نیام پایین. دستت دردنکنٌ-

 .سَلهاز سری تکَن داد ٍ بعد از گذاشتن کتاب يا رٍی نیز، از اتاق خارج شد

صدای صحبت يای خانیان از سالن نی اٍند، بٌ . شالو رٍ نرتب کردم ٍ بٌ سالن رفتو
. طرفشَن رفتو ٍ سالم بلندی کردم کٌ با سالم نن خانیان ٍ يهرايش بٌ طرفو برگشتند

بٌ پسر جٍَن کنار خانیان نگاى کردم؛ پلیَر طَسی با شلَار نشکی پَشیدى بَد ٍ نَيای 
 .قًَى ایش رٍ بٌ طرف باال دادى بَد، نثل سیاٍش

پَزخندی زدم ٍ خیرى ی آبی غهگین نگايش شدم کٌ نگاى خیرى م باعث شد سرش رٍ 
بٌ پسر نگايی کرد . بندازى پایین، نن يو بٌ خَدم اٍندم ٍ سَالی بٌ خانیان نگاى کردم

 :ٍ گفت

 .ایشَن يَنان جان خسرٍی، یکی از نربیان ٍ داٍران نسابقٌ يستن-

 .خَشبختو جناب-

 .يَنان جان، این خانو راشای عزیز ناست؛ آشپز انسال نسابقٌ-

خَابی کٌ دیدى بَدم . بعد احَال پرسی تنًاشَن گذاشتو ٍ بٌ آشپزخَنٌ کنار سَلهاز رفتو
دلو نی خَاست با یاسی حرف بزنو؛ ٍلی نهی تَنستو، باید . فکرم رٍ نشغَل کردى بَد

 .بتَنو تهرکز کنو؛ نسابقٌ نًو تر از ير چیزیٌ
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کهی با کتاب يا سرگرم شدم ٍ شرٍع بٌ آشپزی کردم، نی خَاستو پاستای قارچ درست 
 :کنو کٌ خانیان اٍند تَ آشپزخَنٌ ٍ گفت

راشاجان يَنان شام این جا نی نَنٌ، غذای انشب با تَ، نی خَام خَب خَدت رٍ -
 .نشَن بدی؛ یٌ شام ایرانی ٍ خَشهزى

 .بعد چشهکی زد ٍ رفت

شرٍع بٌ درست کردن . سَلهاز بٌ حال زار نن خندید ٍ نشغَل خَندن کتابش شد
 .نايیچٌ ٍ سبزی پلَ کردم؛ باید تهام انرژیو رٍ بذارم رٍی غذا

*** 

چیز خانیان نی خَاست يهٌ. ظرف آخر گَشت رٍ رٍی سفرى گذاشتو ٍ کنارشَن نشستو
. سنتی برگزار بشٌ؛ سفرى رٍ رٍی زنین پًن کردیو ٍ غذا رٍ تَ ظرف يای سنتی ریختیو

ٌ ش آٍردى بَد، نی گفت يدیٌ نانانش بَدى ٍ يرجا  ظرف يا رٍ سَلهاز يهرايش از خَن
 .نیرى يهرايش نی برى؛ زن خانیان يو آشپز بَدى ٍ تَ یٌ تصادف نی نیرى

ٌ يا بٌ غذای رٍی سفرى نگاى . کنار سَلهاز نشستو بٌ پسر جٍَن نگاى کردم کٌ نثل گرسن
دست دراز کردم ٍ سبزی پلَ رٍ جلَش گذاشتو کٌ نگايش رٍ . نی کرد، خندى م گرفتٌ بَد

 .از سفرى گرفت ٍ بٌ نن داد

 .بفرنایید خَايش نی کنو-

گَشت نرم ٍ لذیذ شدى ! ٍاقعا خَشهزى شدى بَد. لبخندی زد ٍ نشغَل کشیدن غذا شد
زیاد گرسنٌ نبَدم ٍ زٍد کنار کشیدم؛ انا خانیان ٍ پسر . بَد ٍ برنج نعطر ٍ خَش پخت

 .جٍَن کٌ يَنان نام داشت يهچنان نشغَل بَدن

 .بٌ طرف آشپزخَنٌ رفتو ٍ چای، با عطر يل ٍ نعنا دم دادم ٍ دٍبارى بٌ نشیهن برگشتو
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*** 

رٍزيا از پی يو نی گذشتند ٍ نن بیشتر غرق آشپزی ٍ ير چی نربَط بًش بَد 
 .نی شدم

فردا کالس يا شرٍع نی شد ٍ با رایزنی يای خانیان، نربی اکثر کالس يای نن يَنان 
 .پسر خَب ٍ نًربَنی بَد؛ انا نهی فًهیدم کٌ غو نگايش برای چیٌ. بَد

 .یٌ بار کٌ از سَلهاز پرسیدى بَدم، با نن يو نظر شد؛ انا اٍن يو دلیلش رٍ نهی دٍنست

*** 

 .صبح با استرس خیلی زیادی بٌ سهت کالس يا کٌ اٍل شًرک قرار داشت رفتیو

بعد خداحافظی با سَلهاز ٍارد سالن دایرى ای نانند شدم کٌ اطرافش نیزيای آشپزی قرار 
ٌ ی نٌ چندان زیاد ٍ چند نفر پشت این نیزيا جا گرفتٌ بَدند خَدم رٍ . داشت، با فاصل

 .بٌ یکی از نیزيا رسَندم ٍ پشتش ایستادم

کو کو نرديا ٍ خانَم يا با رنج سن يای نتفاٍت پشت نیزی قرار نی گرفتن ٍ بعضی يا 
بٌ لطف زبان خَب بابا نن يو انگیلیسیو خَب بَد ٍ . يو با يو نشغَل گپ زدن بَدند

 .نتَجٌ حرف ياشَن در نَرد نسابقٌ ٍ شرایطش نی شدم

ٌ يا کو شد ٍ کو کو  ساعت ُنٌ شد ٍ جناب يَنان کٌ نربیهَن بَد بٌ داخل اٍند، يهًه
تهام نیزيا رٍ تک بٌ تک نگاى نی کرد ٍ بٌ نن کٌ رسید سری از ادب . سالن ساکت

 .تکَن دادم کٌ با لبخند کو رنگی جَابو رٍ داد

 :ٍ شرٍع کرد بٌ انگلیسی صحبت کردن

شرکت کنندى يایی کٌ دفعات قبل بَدن نن رٍ نی شناسن ٍ . سالم، خیلی خَش اٍندین-
نن يَنان خسرٍی يستو، نربی غذايای . با قَانین این نسابقات آشنایی دارن
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الزنٌ بدٍنید این کالس يا يو نهرى دارن، ير نربی با تَجٌ بٌ استعداد ٍ . اصلیتَن
ٌ ی  تَانایی يایی کٌ از ير شرکت کنندى نی بینٌ بًش نهرى نیدى ٍ در آخر نهرات يه

پس این کالس يا رٍ دست کو . نربی يا جهع نیشٌ ٍ دٍ نفر در این بخش حذف نیشن
ٌ ی جلسات حاضر باشین برنانٌ رٍ پایان کالس خانو جَلز بًتَن نیدى؛ . نگیرید ٍ يه

 .سَالی دارین بپرسین

 :یکی از پسريای چشو آبی کٌ خیلی يو سفید بَد ٍ بٌ نظر رٍسی نی اٍند گفت

 استاد خسرٍی شها جزٍ داٍرا يو يستین؟-

با لًجٌ خیلی باحالی استاد خسرٍی رٍ تلفظ کرد کٌ نن خندى م گرفت، سرم رٍ انداختو 
سنگینی نگاى يای زیادی رٍ حس کردم، برای بقیٌ خندى دار نبَد؛ . پایین ٍ آرٍم خندیدم

با صدای يَنان لبو رٍ داخل دينو . چَن خَدشَن يو تقریبًا يهین جَری نی گفتن
فشردم تا خندى م بپرى کٌ نَفق شدم، سرم رٍ باال آٍردم ٍ بًش نگاى کردم کٌ نعلَم بَد 

 :با صدایی کٌ اثرات خندى تَش نَج نی زد گفت. اٍنو خندى ش گرفتٌ

ٌ ی نراحل يستو؛ البتٌ برای شها کٌ - ٌ تَن داٍر نیستو، بقی فقط تَ نرحلٌ اٍل نسابق
خب بًترى بریو سر کارنَن، برای انرٍز يهٌ پنٌ نرغ با . نباید خیلی فرق داشتٌ باشٌ

بًتَن پنج دقیقٌ ٍقت نیدم نَادغذایی نَرد نیاز رٍ پیدا . سس پستَ درست کنین
 .کنین

 :نگايی بٌ ساعتش انداخت ٍ گفت

 .از االن شرٍع شد-

 .بعد از پنج دقیقٌ يهٌ کنار نیزشَن بَدند
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بعد یٌ ربع کسی حق ندارى بٌ چیزی دست . یٌ ربع ٍقت دارین تا غذا رٍ درست کنین-
 بزنٌ، فًهیدین؟

ٌ ای گفتیو ٍ شرٍع کردیو يَنان دٍر نی زد ٍ نَادی رٍ کٌ گرفتیو نی دید . يهٌ با يو بل
 :بٌ نن کٌ رسید گفت. ٍ تا حاال بٌ دٍ نفر گفتٌ بَد یٌ چیزی کو آٍردین

 .خَبٌ کانلٌ، آفرین-

ٌ کو سخت  بٌ يهَن ترتیبی کٌ آنین گفتٌ بَد نَاد رٍ ریز کردم ٍ تفت دادم؛ سسش ی
یادنٌ آنین بًو گفتش برای . بَد ٍ يهیشٌ از دستو در نی رفت ٍ غلیظ نهی شد

. سس رٍ يو با رٍش آنین درست کردم. کو اضافٌ کنوغلظتش باید رٍغن زیتَن رٍ کو
سر دى دقیقٌ غذام آنادى شد، تَی ظرفی ریختو ٍ برای تزئینش برگ يای ریحَن رٍ با 

 .حالت قشنگی رٍش گذاشتو

بعضی از . نگايی بٌ ساعتو انداختو، ينَز سٌ چًار دقیقٌ از ٍقت نعین شدى نَندى بَد
ٌ يا يو تهَم کردى بَدند برای این کٌ غذام سرد نشٌ بشقابی رٍی ظرف گذاشتو؛ ٍلی . بچ

ٌ خاطر گرنا عرق نی کرد ٍ آب باعث خراب  . شدن غذا نی شدکانل رٍش نذاشتو؛ چَن ب

بعد از چند دقیقٌ يَنان پایان ٍقت رٍ اعالم کرد ٍ شرٍع بٌ چشیدن ٍ گفتن نظرش 
 .کرد

نفس عهیق ٍ بی صدایی . از يهٌ ایراد نی گرفت ٍ این بٌ نن استرس ٍارد نی کرد
نگايو رٍ پایین تر دادم تا . از چًرى اش رضایت نی بارید. کشیدم ٍ بٌ يَنان نگاى کردم

 .آشپزی رٍ کٌ غذاش باعث رضایت نگاى يَنان بَد ببینو؛ يهَن پسر رٍسی بَد

بعد از پسر رٍسی از چند نفر دیگٌ يو ایراد نگرفت ٍ این بٌ این نعنا بَد کٌ غذاشَن 
استرسو . پنٌ نفر کناری نن يو انگار خَب بَد کٌ ایرادی نگرفت. خَب ٍ قابل قبَل بَد

کنارم ایستاد ٍ نگايی بٌ نن انداخت ٍ بعد . دادن آب دينو تقریبا نًار کردمرٍ با قَرت
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یٌ بار دیگٌ يو . با بٌ دست گرفتن چنگال ٍ فرٍدادن تَی بشقاب نقداریش رٍ خَرد
چنگال رٍ تَی بشقاب فرٍ کرد ٍ بٌ سهت دينش برد ٍ بعد آيستٌ چنگال رٍ تَی 

لبخندی بٌ تالشو زدم ٍ يهین طَر بًش خیرى نگاى . پس خَب بَد. بشقاب گذاشت
چًار نفر بعد از نن باقی نَندى بَد کٌ غذای اٍن يا رٍ يو خَرد ٍ نظرش رٍ -سٌ. کردم
پنٌ ! در ٍاقع فقط داشت آشپزيای بیچارى رٍ نی کَبَند با اٍن طرز ایرادگرفتن. گفت

غذای بٌ خصَصی نبَد ٍ يَنان این يهٌ از آشپزيا ایراد گرفتٌ بَد ٍای بٌ حال بقیٌ 
 !غذايا ٍ کالس يایی کٌ باياش داشتیو

بعد از تهَم شدن سرجاش ایستاد ٍ ایراديای کلی رٍ یٌ بار دیگٌ گفت ٍ با دستش چند 
 .نفری رٍ کٌ از غذاشَن راضی بَد نشَن داد کٌ البتٌ نن يو جزٍشَن بَدم

ٌ ی این افرادی رٍ کٌ نشَن دادم بخَرن - ٌ شَن ایراد گرفتو برن پن  .اٍن يایی کٌ از پن

ٌ ای سر ٍ صدا آشپزخَنٌ ٍ یا در ٍاقع کالس درس يَنان رٍ فرا گرفتٌ بَد ٍ  دى دقیق
ٌ يا داشتند غذايای نا رٍ انتحان نی کردند  .بچ

ٌ   يا داشت، بٌ خَدنَن اٍندیو ٍ ساکت  با صدای بلند يَنان کٌ سعی در آرٍم کردن بچ
 .شدیو

 :يَنان گفت

زنان زیادی از ٍقت کالس رفت ٍ شها فقط یٌ نَع غذا درست کردین کٌ چنگی يو بٌ  -
 .برین نَادش رٍ بگیرین. پزميهٌ استیک درست کنین، ننو نی! دل نزد

اٍلین رٍز کالس برای يهٌ خیلی سخت گذشت؛ ٍلی خستگیو از این در نی رفت کٌ 
 .يَنان از ير دٍ غذام راضی بَد

 .زدن بٌ سهت سَیت رفتوسرم رٍ پایین انداختو ٍ با قدم
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با دیدن اسهش لبخند عهیق رٍ . يهزنان با بازکردن در گَشیو يو زنگ خَرد، بابا بَد
 .لبو نقش بست ٍ رٍی اسهش کشیدم ٍ در خَنٌ رٍ بستو

 سالم باباجَن خَدم، خَبین؟ -

ٌ  طَری؟چٌ خبرا؟ -  سالم دختر بابا، يهٌ خَبیو تَ چ

ٌ کو خستو. ننو خَبو -  .خبر کٌ انرٍز اٍلین کالسهَن بَد، فقط ی

 .پس ٍقتت رٍ نهی گریو برٍ بخَاب! کٌ این طَر -

 !کار دارم؛ بابا گَشی رٍ بٌ رٍشنک نیدی؟ دلو براش تنگ شدى -

 .باشٌ دخترم، از نن خداحافظ -

 .خداحافظ بابا -

 .بٌ سهت اتاقو رفتو کٌ صدای رٍشنک رٍ شنیدم

 الَ آجی راشا؟ -

ٌ طَری؟ -  سالم آبجی کَچَلَ نن چ

 !آخ... راستی آجی بابا بًت نگفت کٌ سیاٍ. خَبو آجی جَنو -

 چی شد رٍشنک؟ چی نیگی؟ -

 .يیچی آجی؛ خداحافظ! يا -

ٌ ای گفتو ٍ ازش خداحافظی کردم  .با تعجب باش
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ٌ ای باال انداختو ٍ لباسو رٍ عَض کردم ٍ یکی از کتاب يایی رٍ کٌ آقای  جلَی آینٌ شَن
خانیان برام خریدى بَد برداشتو ٍ رٍ تخت دراز کشیدم ٍ شرٍع بٌ خَندن کردم؛ ير چند 

 .کٌ باید عهلی يو دستَراتش رٍ انجام نی دادم؛ ٍلی بًتر بَد حداقل یٌ دٍر نی خَندم

حالو خَب نبَد ٍ فکرم رٍ حرف . چند صفحٌ از کتاب رٍ خَندم ٍ انداختهش رٍ تخت
ٌ ی رٍشنک بًو ریختٌ بَد  .نصف

لباس يام رٍ پَشیدم ٍ بٌ . نطهئن بَدم نی خَاست چیزی بًو بگٌ ٍ نانان نذاشت
 .در رٍ بستو ٍ تا خَاستو حرکت کنو صدای يَنان رٍ شنیدم. بیرٍن رفتو

 راشا؟ -

 .سَئیت بغلی نال اٍن بَد ٍ در حال شستن ناشینش بَد. بًش نگاى کردم

 سالم، بفرنایید؟ -

 اٍى سالم، جایی نیری برسَنهت؟ -

ٌ کو قدم بزنو -  .نٌ نهنَن، نی خَام ی

ٌ ی حرفش نشدم ٍ از شًرک بیرٍن اٍندم خیابَن يا شلَغ . لبخندی زدم ٍ ننتظر ادان
بغضو گرفت ٍ اشک يام . دلو برای کشَرم خیلی تنگ شدى بَد، برای خانَادى ام. بَد

 .جلَی دیدم رٍ گرفتند

ٌ ی کناری تا کهی خَدم رٍ نرتب کنو يَا . يهین طَر کٌ اشک نی ریختو دٍیدم کَچ
 .کو کو تاریک نی شد

ٌ ی خلَت بیرٍن بیام کٌ یٌ صدای کلفت  اشک يام رٍ پاک کردم ٍ خَاستو از اٍن کَچ
 .باعث شد تهام تنو بلرزى
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 کجا خَشگلو؟ -

یٌ نرد يیکلی با دٍ تا نثل خَدش کٌ پشتش بَدن ٍ با لبخند کثیف . بًش نگاى کردم
 .ياشَن سرم رٍ پایین انداختواز نگاى. ٍ چندشی نگايو نی کردند

 زبَنت رٍ نَش خَردى؟ -

 !خفٌ شَ -

 !چی؟ نشنیدم -

 :جرأت پیدا کردم ٍ گفتو

 !گفتو خفٌ شَ عَضی -

 .نٌ نثل اینکٌ خیلی پررٍیی! اٍى -

ٌ ياش عالنت داد؛ تا خَاستن بیان طرفو جیغ بلندی کشیدم ٍ خَاستو فرار کنو  بٌ نَچ
 .کٌ یکیشَن پالتَم رٍ از پشت گرفت

ٌ يام شرٍع شد ٍ نی لرزیدم  .گری

 !خَايش نی کنو بايام کاری نداشتٌ باشید! ببین آقا نن نال این کشَر نیستو -

 !نال ير کجایی باش؛ ٍلی جیگری يستی برای خَدت! نٌ نٌ -

ٌ ای زد کٌ با تفی کٌ تَ صَرتش انداختو قطع شد ٍ نحکو زد تَ گَشو  .قًقً

بٌ کسی کٌ لباسو رٍ گرفتٌ بَد . يق شدى بَداشک يام شدت گرفت ٍ تبدیل بٌ يق
 .چیزی گفت ٍ راى افتادند

 .نچ دستو رٍ نحکو گرفت ٍ دنبال خَدش کشَند
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 .فقط جیغ نیزدم ٍ گریٌ نی کردم

 !ٍلو کن عَضی! ٍلو کن -

نن رٍ چسبَند بٌ دیَار ٍ .فارسی ٍ انگلیسیو قاطی شدى بَد ٍ نهی دٍنستو چی بگو
 .اٍند نزدیک ٍ یٌ چیزيایی زیر لب نی گفت

 .خَاست بیاد نزدیک تر کٌ نحکو زدم زیر گَشش. م گرفتٌ بَداز ترس سکسکٌ

ٌ ای کرد ٍ خَاست دٍبارى کاری کنٌ کٌ صدای آخ ٍ افتادنش رٍ زنین نانع  دندٍن قرٍچ
 .شد

 .بٌ ناجیو نگاى کردم؛ نتَنستو خَب ببینهش فقط دستو رٍ کشید ٍ دٍیدیو

 .اٍن فقط نی دٍید ٍ نن رٍ يهرايش نی کشَند. نفسو باال نهی اٍند

 .بٌ سر کَچٌ کٌ رسیدیو، نن رٍ انداخت تَ ناشینش ٍ خَدش يو سَار شد

 .بًش نگاى کردم، يَنان بَد

 .تعجب کردم؛ ٍلی حالو برای پرسیدن سَال اصال خَب نبَد

اخو غلیظی کردى بَد ٍ غو .  کو کٌ گذشت ٍ آرٍم شدم، دٍبارى بًش نگاى کردمیٌ
 .چشو ياش بیشتر شدى بَد

 .نهنَن کٌ نجاتو دادین -

 اٍن جا چٌ غلطی نی کردی؟ -

 .حیرت زدى بٌ حرفی کٌ زد فکر کردم

 با تَام، نیگو اٍن جا چی کار نی کردی؟ -
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کو قدم بزنو کٌ سر از اٍن جا اٍندم یٌ... نن اصال این جا رٍ خَب نهی شناسو... نن -
 .درآٍردم

 .صداش باال رفت ٍ باعث شد کٌ خَدم رٍ تَ پشتی صندلی نچالٌ کنو

نی دٍنی اگٌ نن نهی اٍندم ! ٍقتی جایی رٍ بلد نیستی غلط نی کنی نیای قدم بزنی -
 !االن چٌ بالیی سرت آٍردى بَدن؟ يان؟

 .نفس عهیقی کشید ٍ ناشین رٍ نگٌ داشت

 .پیادى شَ -

 کی رسیدى بَدیو؟. از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى کردم

 :در رٍ باز کردم ٍ پیادى شدم قبل اینکٌ در رٍ ببندم گفتو

 !نتاسفو ٍ نهنَنو کٌ نجاتو دادید -

 .در رٍ بستو ٍ بٌ طرف خَنٌ رفتو

 .بدٍن تَجٌ بٌ صدازدن يای سَلهاز بٌ اتاقو رفتو

ٌ يا تَی ذينو نجسو شد؛ انگار اشک يام خشک . دٍش آب گرم رٍ باز کردم دٍبارى صحن
 .شدى بَد

دلو برای رستَران تنگ . دلو نانانو رٍ نی خَاست، خانَادى م رٍ، رٍشنک کَچَلَم رٍ
 !شدى بَد

 .زدصدای در زدن نی اٍند ٍ سَلهاز کٌ يی اسهو رٍ صدا نی. اشک يام شدت گرفت

کهی با حیرت نگايو کرد ٍ . شیر آب رٍ بستو ٍ با يهَن لباس يای خیس در رٍ باز کردم
 .بعد نحکو در آغَشو گرفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

156 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

 آرى؟! چی  شدى راشا جان؟ چرا این جَری شدی؟ کسی اذیتت کردى؟ حرف بزن -

. تَنستو؛ دٍبارى قیافٌ اٍن نرد جلَی چشو يام نهایان شدنی خَاستو حرف بزنو انا نهی
 !اگٌ يَنان نهی رسید چی نی شد؟... خدایا اگٌ

ٌ ٍر بَدم ٍ جرأت حرف نی خَاستو جیغ بزنو، . زدن نداشتوتَ فکريای آزارديندى ام غَط
گریٌ کنو؛ انا انگار صدام در نهی اٍند کٌ با سیلی سَلهاز اشک يام بی اختیار رٍی 

ٌ يام ریختند  .گَن

خَدم رٍ تَ بغلش جا دادم ٍ گفتو ٍ گفتو؛ از سیاٍش، از رفتاريایی کٌ بايام داشت، از 
اٍن فقط در سکَت بٌ نن گَش نی کرد ٍ با دست ياش ! دلتنگی، از انرٍز ٍ يَنان

 .نَيام رٍ نَازش نی داد

 .اٍن قدر حرف زدم ٍ گریٌ کردم کٌ تَ بغلش خَابو برد

خَاستو تکَن بخَرم کٌ گردنو تیر کشید؛ کهی با . ٍقتی بیدار شدم يَا تاریک شدى بَد
دٍشی گرفتو ٍ . ؛ دى شب بَد بٌ ساعت رٍی نیز نگاى کردم. دست يام ناساژش دادم
 .خجالت نی کشیدم تَ چشو يای سَلهاز نگاى کنو. لباس يام رٍ عَض کردم

ٌ ی . رٍی صندلی کنار پنجرى نشستو ٍ از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى کردم چشهو بٌ حیاط خَن
 .رٍی صندلی ننَئی تراسش نشستٌ بَد ٍ سیگار نی کشید. ناجیو افتاد

 .يَا بیرٍن سرد بَد؛ کاش لباس گرم تری نی پَشید

صدای در باعث شد نگاى ازش بردارم ٍ بٌ سَلهاز خندان رٍبرٍم کٌ با نًربَنی خاصی 
 .نتقابال لبخندی تحَیلش دادم ٍ سرم رٍ پایین انداختو. نگايو نی کرد زل بزنو

ٌ طَرى؟ -  حال راشا خانَم نا چ

 بد نیستو، کارم داشتی؟ -
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 :سَلهاز اخهی کرد ٍ گفت

 تَ نباید شام بخَری؟ -

خَاستو نخالفت کنو کٌ سَلهاز زٍدتر گفت پایین ننتظرتیو ٍ سریع تر در رٍ بست ٍ 
انگار فًهیدى بَد با اتفاقات انرٍز غذا از گلَم پایین نهیرى ٍ از قصد نن رٍ تَی کار . رفت

پَفی کردم ٍ از تَی کهد لباس سادى ای در آٍردم ٍ پَشیدم ٍ جلَی . شدى گذاشتانجام
ٌ ای . آینٌ نگايی بٌ چًرى ی غهباد زدى خَدم  انداختو دٍر چشو يام قرنز بَد، انتظار دیگ

 !يو نهی رفت؛ با اٍن يهٌ گریٌ نی خَاستو قرنز يو نشٌ

صدای خندى آقای خانیان ٍ سَلهاز . از اتاقو بیرٍن رفتو ٍ بٌ سهت آشپزخَنٌ راى افتادم
شدن اشک يام ير لحظٌ برای جاری! بغض کردم، کاش االن بابا رٍ کنارم داشتو. نی اٍند

صدای آقای خانیان رٍ شنیدم کٌ داشت در نَرد نن از سَلهاز سَال . نشتاق تر نی شدند
چشو يام رٍ بستو ٍ نفس عهیقی کشیدم ٍ بغض تَی گلَم رٍ با آب دينو . نی پرسید

سعی کردم لبخند . ٍارد آشپزخَنٌ شدم کٌ ير دٍ بًو نگاى کردند. با فشار قَرت دادم
 .بزنو کٌ انگار نسبتا نَفق يو بَدم

 سالم آقای خانیان، خَبین؟ -

 :لبخندی رٍی لب يای آقای خانیان نقش بست ٍ گفت

ٌ طَر نی گذرى؟ - ٌ طَری؟ کالس يا چ  سالم دختر گلو، نهنَن تَ چ

 :با نکثی ادانٌ داد

 .انگار حالت خیلی خَب نیست -

 .فقط دلو برای خانَادى م تنگ شدى؛ کالس يا يو خَبٌ! چیز نًهی نیست -

 .بیا بشین! چٌ زٍد دخترجان -
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 .رٍی صندلی نشستو ٍ لبخند دٍبارى رٍی لب يام اٍند ٍ سکَت کردم

ٌ ای گرفتو؛ ٍلی از گلَم . غذا کتلت بَد ٍ خیارشَر ٍ گَجٌ يو ریزکردى کنارش بَد لقه
 .نگاى سَلهاز رٍ رٍی خَدم دیدم. آبی برای خَدم ریختو ٍ خَردم. پایین نهی رفت

 !یعنی این قدر بد شدى کٌ نهی خَری؟ نی دٍنو نثل غذايای تَ خَشهزى نیست -

 !نٌ سَلهاز خیلی يو خَبٌ؛ دارم نی خَرم دیگٌ -

 :آقای خانیان با خندى گفت

 !راشا جان برای دلخَشیش نگَ، کال آشپزیش افتضاحٌ -

پس نن تنًا غذايای خَدم رٍ نی خَرم؛ شها يو کٌ کال گشنٌ ! ِا بابا، افتضاحٌ؟ -
 نی خَابین؟

آقای خانیان خندى ی بلندی کرد کٌ دندٍن ياش يو نشخص شد ٍ حرفی نزد ٍ با گفتن 
 .بخَرین غذاتَن رٍ، خَدش يو شرٍع بٌ خَردن غذاش کرد

 .نن يو بًتر دیدم کٌ غذای نسبتا خَب سَلهاز رٍ بخَرم تا ناراحت نشٌ

ٌ يا نشستو آقای خانیان داشت با گَشیش صحبت . بٌ نشینهن رفتو ٍ رٍی یکی از کاناپ
 .نی کرد کٌ با شنیدن اسو يَنان، تَجٌ کردم تا ببینو چی نیگٌ

ٌ ات سر نیرى؛ چی کار نی کنی اٍن جا؟ -  نٌ پسرجان، بیا این جا تنًا حَصل

 !پسر بیا دیگٌ -

. نهی خَاستو با يَنان رٍبرٍ بشو. خندى ای کرد ٍ گفت ننتظرم ٍ تهاس رٍ قطع کرد
 :آقای خانیان بٌ نن نگاى کرد ٍ گفت

 .يَنان دارى نیاد این جا -
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 .آخٌ نن خیلی خَابو نیاد، فردا صبح يو کالس دارم! چٌ بد -

 .خب دختر جان برٍ بخَاب -

 .سری تکَن دادم ٍ از رٍی کاناپٌ بلند شدم ٍ بٌ اتاق خَدم رفتو

با اینکٌ خَابو نهی اٍند؛ ٍلی لباسو رٍ عَض کردم ٍ لباس راحتی پَشیدم ٍ قبل از اینکٌ 
يَنان داشت بٌ سهت . برم رٍی تخت بٌ سهت پنجرى رفتو ٍ بیرٍن رٍ نگاى کردم

جلَی در ایستادى بَد کٌ نگايش بٌ پنجرى اتاقو ٍ در ٍاقع بٌ نن . سَییت نا نی اٍند
پتَ رٍ رٍی ! لعنتی خراب کردم! اى. سریع عقب رفتو ٍ رٍی تخت دراز کشیدم. خَرد

خَدم کشیدم ٍ چشو يام رٍ بستو ٍ تهام سعیو رٍ کردم تا بٌ انرٍز فکر نکنو ٍ بدٍن 
 .تَجٌ بٌ سر ٍ صدایی کٌ از نشینهن نی اٍند خَابیدم

 ...دٍست نداشتو انرٍز بٌ کالس برم؛ دیدن يَنان با اتفاقات دیرٍز

. انگار يهٌ خَاب بَدند. کالفٌ نفسی کشیدم ٍ بعد از آنادى شدن بٌ طبقٌ پایین رفتو
 .نَن تستی گرفتو ٍ با عجلٌ بٌ نحل برگزاری کالس رفتو

بٌ نیزيای کناریو نگاى کردم؛ یٌ طرف کٌ . تقریبا يهٌ حاضر ٍ ننتظر يَنان بَدند
بٌ دختر يندی نگاى کردم ٍ لبخندی . دختری از يند بَد ٍ طرف دیگٌ پسری از آلهان

 .بًش زدم کٌ يهَن نَقع يَنان اٍند داخل

ٌ يا کو شد ٍ با صدای يَنان کانل سکَت شد نهی خَاستو بًش نگاى کنو؛ انا . يهًه
 .نجبَر بَدم

 .در طَل آنَزش یٌ بار يو نگايو نکرد ٍ کانال با اخو ٍ جدیت تدریس نی کرد

 .کردن غذايا شد؛ انرٍز باید سَپ سبزیجات درست نی کردیونَقع درست

 .سَپ يا آنادى شد ٍ باید تستشَن نی کرد. شرٍع کردم ٍ با دقت کاريام رٍ انجام دادم
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رسیدى بَد بٌ دختر يندی سَپش . استرس بدی داشتو ٍ باعث رفلکس نعدم شدى بَد
نگايی جدی بًو . رٍ چشید ٍ با گفتن پخت سبزی يا کانل نیست بٌ طرف نن اٍند

 .انداخت ٍ نشغَل چشیدن شد

 .از اٍل درست کن! افتضاحٌ -

سَپو خیلی خَب شدى بَد؛ برای . نتعجب شدم. با شنیدن حرفش اکثر کالس خندیدند
 !چی این حرف رٍ زد؟

 .دختر يندی اٍند نزدیکو ٍ از سَپ چشید

 !اینکٌ خیلی خَشهزى ست! ٍٍ _

ٌ ای کشیدم ٍ نشغَل درست  .کردن دٍبارى شدمپَف کالف

شد کندتر کاريام رٍ پیش گردنو ينَز خَب نشدى بَد ٍ درد نی گرفت ٍ يهین باعث نی
 .باالخرى سَپ دٍنو رٍ آنادى کردم. ببرم

 .استاد، سَپو آنادى اس -

ٌ يا بَد کٌ با حرف نن صحبتش رٍ قطع کرد ٍ بٌ طرفو اٍند  .نشغَل صحبت با بچ

 .قاشق رٍ برداشت ٍ چشید

 .نزخرفٌ، دٍبارى -

ٌ ام در اٍندى بَد. کنان رٍی زنین نشستونالٌ  .گری

 .با حرص از جام پاشدم ٍ خَاستو بٌ طرف ٍرٍدی برم کٌ صداش باعث شد بایستو

 .اگٌ بری از نسابقٌ حذف نیشی؛ انتخاب با خَدتٌ -
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کردن شدم؛ انا این دفعٌ برگشتو ٍ دٍبارى از اٍل نشغَل درست. چارى ای نداشتو
ٌ تر  .باحَصل

ٌ ای کٌ نی دٍنستو سَپ رٍ خَش طعو تر نی پختی کنٌ ٍ باعث خَشاز ير ادٍی
. کهی چشیدم ٍ ٍاقعا عالی شدى بَد. باالخرى حاضر شد. سبزیجات نیشٌ استفادى کردم

ٌ ای ایستادى بَدند ٌ يا رفتٌ بَدند ٍ چند نفری يو برای فضَلی گَش  .اکثر بچ

 .قاشق سَپ رٍ نزدیک دينش برد ٍ اٍل بَ کرد ٍ بعد خَرد

 :کهی نکث کرد ٍ گفت

 !عالیٌ -

سری . بًش نگاى کردم ٍ لبخند زدم. از ذٍق دٍست داشتو بلند جیغ بزنو ٍ بپربپر کنو
 .تکَن داد ٍ رفت

 .ٍسایلو رٍ جهع کردم ٍ با تندترین سرعت بٌ طرف خَنٌ رفتو

از پشت نحکو بغلش کردم کٌ . سَلهاز داشت آينگ گَش نی کرد ٍ حَاسش نبَد
 .جیغی کشید ٍ يَلو داد عقب

 .با خندى بٌ قیافٌ ترسیدى اش نگاى کردم

 !نی افتادم سکتٌ نی کردم چی؟! راشا ٍاقعا کٌ خری -

 این يا رٍ ٍل کن بگَ چی شدى؟. نترس بابا خَنت گردن نن -

 !چی شدى؟ -

 .بايو نشغَل خندیدن بَدیو کٌ تلفن زنگ خَرد. کل ناجرا رٍ براش تعریف کردم

 .تلفن رٍ برداشت ٍ گفت کٌ نانانهٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

162 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

 الَ سالم نانان؟ -

 !سالهی؟! سالم راشایی خَبی؟ اتفاقی نیفتادى برات؟ -

ٌ طَر نگٌ؟ قرار بَد اتفاقی بیفتٌ؟! آرى نانان سالو سالهو! ٍا -  چ

 !خدا رٍ شکر کٌ سالهی. دیشب خَاب بد دیدم نگرانت شدم! يان؟ نٌ، نٌ -

ٌ شٌ  .خداحافظ! نَاظب خَدت باشی يا. خب نادرجان نن برم کٌ خَايرت گشن

 ...چشو بٌ رٍشنک ٍ -

. ينَز حرفو تهَم نشدى بَد کٌ نانان قطع کرد ٍ باعث تعجب بیش از اندازى نن شد
ٌ اش بَد؟! چرا قطع کرد؟  یعنی رٍشنک این قدر گشن

چشو يام رٍ با فشار بستو ٍ سعی کردم ربطش . حتی نذاشت درنَرد خَابش سَال کنو
بدترینشَن کابَس يایی . بدم بٌ ير چیز بد ٍ نشکَکی کٌ این چند ٍقت اتفاق افتاد

اٍن گفتگَ چند رٍز قبلو با رٍشنک کٌ . بَدند کٌ شب يا نهی ذاشتن راحت بخَابو
حرفش رٍ نصفٌ نیهٌ تهَم کرد يو نشکَک بَد ٍ حاال يو این تهاس نانان بًش 

يیچی نهی فًهیدم؛ ٍلی . چشو يام رٍ باز کردم ٍ چینی بٌ پیشَنیو دادم. اضافٌ شد
 .نطهئن بَدم اتفاق بدی افتادى

 .نگايو بٌ سَلهاز افتاد کٌ با تعجب داشت بًو نگاى نی کرد

 چی شدى راشا؟ -

 :با يهَن اخهی کٌ پیشَنیو رٍ نزین کردى بَد گفتو

 .نهی دٍنو -

 :ٍ با نکثی ادانٌ دادم
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 !ٍاقعا نهی دٍنو -

 .پٍَفی کردم ٍ تقریبا خَدم رٍ رٍی کاناپٌ پرت کردم

برخالف چند دقیقٌ قبل کٌ داشتو نی خندیدم، االن اخو رٍی پیشَنیو بَد ٍ ذينو 
 آخٌ جریان چیٌ کٌ بٌ نن نهیگن؟! اى لعنتی. فَق العادى آشفتٌ بَد

چتٌ دختر چرا این جَری نی کنی؟ برای چیزی کٌ ازش يیچ اطالعی نداری خَدت رٍ  -
 .اذیت نکن

 .حتها یٌ چیزی شدى ٍ نهی خَان بًو بگن. يهین اطالع نداشتنو اذیتو نی کنٌ -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 !شاید تَ از رفتارشَن اشتباى برداشت کردی؛ انشاءاهلل کٌ چیزی نیست -

گفتو ٍ از رٍی « انیدٍارنی»زدگیش رٍ بٌ خَبی حس نی کردم، با صدایی کٌ خَدم ناتو
 :کاناپٌ بلند شدم ٍ ادانٌ دادم

 .نن نیرم بخَابو -

 .نايار نخَردی کٌ! کجا؟ -

 .نهی خَرم -

گل بًتَن دادیو بیا بخَر کٌ بعدا نانانت خفتهَن نکنٌ نگٌ دختر دستٌ! انکان ندارى -
 .شها این جَریش کردین

 :لبخندی بٌ این يهٌ نحبتی کٌ سَلهاز نسبت بًو داشت زدم ٍ گفتو

ٌ م نیست -  .نگران نباش نهیگٌ؛ تَی کالس غذایی رٍ کٌ خَدم پختو خَردم، گشن
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 .ذارم بریفقط بٌ خاطر اینکٌ گفتی نگران نباشو ٍ نادرت خفتو نهی کنٌ نی -

ٌ ای بٌ رٍش زدم ٍ ٍارد اتاقو شدم لباسو رٍ با تیشرت ٍ شلَارک راحتی . لبخند خست
پَزخندی بٌ افکارم . عَض کردم ٍ زیر پتَ خزیدم تا شاید خَاب باعث فرانَشی بشٌ

. چٌ نیشٌ کرد، نهیشٌ کٌ نخَابید! خَابی باعث آرانش نیشٌ کٌ تَش ندزدنت. زدم
 .پَفی کردم ٍ سرم رٍ رٍی بالش فشار دادم ٍ چشو يام رٍ بستو

 !راشا... راشا بیدار شَ دیگٌ، نثل خرس نی خَابی -

 :خَاب آلَد گفتو

 چیٌ سَلهاز؟... يَم -

 .بابا بٌ يَنان گفتٌ بیاد این جا؛ نی خَایو بریو بیرٍن. ساعت پنجٌ بیدار شَ دیگٌ -

 :آرٍم گفتو

 .خب شها برید -

 .بعد يو پتَ رٍ رٍی سرم کشیدم

خاطر تَ گفتٌ بریو بیرٍن حاال تَ نیگی بریو بعدش يو نی خَابی؟ تَ راشا، بابا بٌ -
 !دیگٌ کی يستی دختر؟

. بعد از چند لحظٌ پتَم بٌ شدت کشیدى شد ٍ چند قطرى آب رٍی صَرتو ریختٌ شد
ٍحشت زدى بیدار شدم ٍ رٍی تخت نشستو ٍ بٌ سَلهاز نگاى کردم کٌ نیشخندی رٍ 

 :با عصبانیت صداش کردم کٌ گفت. لبش داشت

چندبار صدات کردم بیدار نشدی، نجبَر شدم رٍت آب بریزم، ! خب بٌ نن چٌ -
 !ببخشید
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 عیبی ندارى، حاال چرا بیدارم کردی؟ -

رنگ تَی نگايی بٌ ساعت سیاى. قشنگ احساس کردم کٌ چشو يای سَلهاز گرد شدى
 :دستش انداخت ٍ گفت

ٌ اس نن دارم بًت تَضیح نیدم -  .االن دى دقیق

 .خب یٌ بار دیگٌ يو بگَ -

 .سَلهاز چپ چپ بًو نگاى کرد

 .کو بگردیو بٌ آقا يَنان يو گفتش کٌ بیادگفتو کٌ بابا گفتٌ بریو بیرٍن یٌ -

ٌ طَر باياش برخَرد کنو  .آيانی گفتو ٍ بٌ این فکر کردم کٌ با يَنان چی کار کنو ٍ چ

 .آنادى شَ کٌ يهٌ ننتظرن -

ٌ ای گفتو ٍ در پی اٍن سَلهاز از اتاق بیرٍن رفت  .سری تکَن دادم ٍ باش

ٌ ای از کهد بیرٍن آٍردم ٍ پَشیدم ٍ از بین نانتَيا، نانتَی کتِی آبی  شلَار جین سرن
آسهَنیو رٍ کٌ چندان کَتاى يو نبَد انتخاب کردم ٍ اٍن رٍ يو پَشیدم ٍ از بین 

ٌ ای رٍ کٌ طرح يای سیاى دريو زیرش داشت انتخاب کردم ٍ رٍی  شال يا يو شالی سرن
لبخندی بٌ خَدم زدم ٍ از رٍی نیز آرایش رژ صَرتیو رٍ برداشتو ٍ بٌ لبو . سرم گذاشتو

ٌ قدر خَب بَد کٌ بٌ قَلی کٌ بٌ بابا دادم نی تَنستو عهل کنو . زدم خَب شدى بَدم؛ چ
با صدای سَلهاز از فکر بیرٍن اٍندم ٍ از اتاقو . ٍ نثل زنانی کٌ ایران بَدم لباس بپَشو

 .بیرٍن رفتو ٍ بٌ سهت نشیهن حرکت کردم

نگايی گذرا بٌ ير سٌ کردم؛ . نفر بًو نگاى کردندسالم بلندی رٍ بٌ جهع دادم کٌ ير سٌ
سَلهاز تیپ اسپرت بادنجَنی سیاى زدى بَد ٍ کالى کپ سیاى رنگی رٍ رٍی سرش گذاشتٌ 
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. اردشیرخان يو پیراين ٍ شلَار قًَى ای پَشیدى بَد کٌ شلَار رنگ تیرى تری داشت. بَد
ٌ ای پَشیدى بَد  .نگايو رٍ بٌ يَنان دادم يَنان شلَار سیايی با پیراين سَرن

 :اردشیرخان با لبخند ٍ تحسین بًو نگاى کرد ٍ گفت

 سالم دخترم خَبی؟ -

 :در جَابش لبخندی زدم ٍ گفتو

 نهنَن، شها خَبین؟ -

 .آى دخترم خَبو -

 .يَنان خیلی خنثی سالنی کرد ٍ گفت بًترى بریو

خاطر يهین رٍ بٌ يَنان سری تکَن دادم ٍ ننو سعی کردم خیلی نعهَلی رفتار کنو؛ بٌ
 .پشت سرش حرکت کردم

تَ راى خانیان يَنان رٍ بٌ حرف کشیدى بَد ٍ سَلهاز يو گايی تَ بحث شرکت نی کرد؛ 
 .انا نن سرم رٍ بٌ پنجرى ی ناشین تکیٌ دادم ٍ بٌ اتفاقات این چند ٍقت فکر نی کردم

دلو نی خَاست ير چٌ زٍدتر این چند يفتٌ يو تهَم بشٌ ٍ نسابقٌ رٍ با نَفقیت 
 .تهَنش کنو ٍ برگردم پیش خانَادى ٍ دٍست يام

ٌ قدر دلو برای یاسی ٍ نًتا تنگ شدى ٌ ی ! چ برای رٍشنک عزیزم ،برای نادربزرگ ٍ خَن
 .رٍستاییش

 .آيی کشیدم ٍ کو کو چشو يام بستٌ شد
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ٌ ی سَلهاز بیدار شدم ٍ بعد از کش ٍ قَسی بٌ اطرافو نگاى کردم یٌ آبشار خیلی . با ضرب
ٌ يام کشیدم ٍ با ذٍق فراٍٍن از . زیبا تَ یٌ جنگل خیلی قشنگ بَد بَی خاک رٍ بٌ ری

 .ناشین پیادى شدم

یادم رفت کٌ سَلهاز ياج ٍ ٍاج دارى نگايو نی کنٌ، بٌ طرف آبشار دٍیدم ٍ دست يام 
 .رٍ بردم زیر آب

ٌ ای کشیدم ٍ دٍبارى کارم رٍ تکرار کردم سَلهاز يو بًو نلحق شد . از سردی آب جیغ خف
ٌ ای کٌ از آب آبشار اٍندى بَد نشغَل آب پاشیدن بٌ يو ٍ حاال ير دٍ ٍسط رٍدخَن

 .بَدیو ٍ جیغ نی کشیدیو

 .دخترا چٌ کردید؟ لباس ياتَن کٌ خیس شدى: خانیان

 .اشکال ندارى بابایی، نی ارزید -

از آب بیرٍن اٍندیو ٍ لباس يانَن . با چشو يام دنبال يَنان گشتو؛ ٍلی پیداش نکردم
 .رٍ عَض کردیو

ٌ ای رنگی رٍ کٌ نانان برام بافتٌ بَد بٌ تن کردم ٍ بٌ کنار آتیش رفتو ٍ ژاکت سرن
 .رٍبرٍی يَنان کٌ نشغَل دیدن اطراف بَد نشستو

دلو نهی خَاست بايام سرسنگین . نگايی گذرا بًو انداخت ٍ دٍبارى بٌ آبشار نگاى کرد
باشٌ؛ اشتباى از نن بَد کٌ اٍن رٍز بی فکر بیرٍن رفتو؛ انا اٍن يو حق نداشت اٍن طَری 

 .رفتار کنٌ

 آقا يَنان؟ -

 بلٌ؟ -
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اصال نهی دٍنستو کٌ نهکنٌ یٌ ! نی خَاستو بگو بابت اٍن رٍز نتاسفو... نی خَاستو -
راستش از نَضَعی ناراحت بَدم ٍ نیاز بٌ تنًایی داشتو کٌ . يهچین اتفاقی بیفتٌ

انیدٍارم . با ٍاکنش شها نن بیشتر ترسیدم ٍ احساس ناراحتی کردم... اٍن طَری شد
 .درک کردى باشید

 تَ چتٌ آخٌ؟. دٍبارى اٍن غو لعنتی، دٍبارى اٍن چشو يای غهگین. خیرى نگايو کرد

ٍقتی تَ اٍن حال دیدنتَن ٍاقعا عصبی . بلٌ شها درست نیگی؛ ننو تندرٍی کردم -
ٌ جَرایی ينگ کردى بَد  !ٍاقعا نتاسفو. شدم ٍ نغزم ی

 .لبخندی زدم

 .خَايش نی کنو، درست نی گید -

 .کردن نسکافٌ شدمترجیح دادم سکَت کنو ٍ نشغَل درست

اٍن  يو تَ این يَای سرد . دستت طال راشاجان، عجیب دلو نسکافٌ نی خَاست! بٌ بٌ -
 .کنار این آبشار

ٌ ی درخت کنار يَنان نشست ٍ دستش رٍ رٍی دٍشش گذاشت  .رٍی تن

 .آقا يَنان، نبینو ساکت باشی -

 .لبخندی زد ٍ ناگ نسکافٌ رٍ از دست خانیان گرفت

ٌ کو فکرم درگیر نسابقٌ ٍ این حرف ياست -  .نٌ فقط ی

 .از طبیعت لذت ببر، انرٍز رٍ اٍندیو ففط خَش بگذرٍنیو! بی خیال جٍَن -

 آقای خانیان، سَلهاز کجاست؟ -

 .نهی دٍنو داشت با تلفن حرف نی زد، پشت تَ تختٌ سنگست حتها -
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ناگ خَدم ٍ سَلهاز رٍ برداشتو ٍ بٌ جایی کٌ خانیان گفتٌ . بٌ نسیر دستش نگاى کردم
 .بَد رفتو

 .گَش يام رٍ تیز کردم بببینو چی شدى. صدای خندى يای آرٍنش نی اٍند

 .نٌ عزیزم انرٍز نهیشٌ -

- ... 

آخٌ با بابا ٍ چند تا از دٍست يام اٍندیو تفریح؛ ٍلی قَل نیدم فردا یٌ قرار بذاریو ٍ  -
ٌ قدر دٍست دارم ببینهت، انیدٍارم نثل صدات باشیٍای نهی. يو رٍ ببینیو  !دٍنی چ

ٌ ی آرٍنی کردم کٌ نتَجٌ اٍندنو بشٌ. کردن جایز نبَددیگٌ گَش  .سرف

ٌ سر گذاشتنو شد  .زٍد خداحافظی کرد ٍ خَشحال تر از قبل نشغَل شَخی ٍ سرب

ننو تحت تاثیر شیطنت يای سَلهاز قرار گرفتو ٍ رفتیو تَ آب رٍی سنگ بزرگ ٍسط 
 .رٍدخَنٌ نشستیو ٍ نشغَل خَردن نسکافهَن شدیو

 !راشا -

 .جانو -

 !نی خَام یٌ چیز بًت بگو ٍلی فعال بٌ کسی نگی  يا -

 .باشٌ بگَ -

ٌ اش رٍ خَرد. با ذٍق بٌ طرفش برگشتو ٍ نگايش کردم  .لبخندی زد ٍ کهی از نسکاف

ٌ ای نیشٌ با یٌ پسِر دٍست شدم - ایرانیٌ ٍ تَی نهایشگاى اتَنبیل يای . تقریبا یٌ يفت
 .قدیهی کٌ تَ شًر نیالن برگزار شدى بَد دیدنش
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 .پس نبارکٌ! بٌ بٌ -

 .با تعجب نگايو کرد

 !چی نبارکٌ؟ -

 .يهین دٍستیتَن ٍ در آخر ازدٍاج -

 .خندى ی بلندی کردم کٌ با بشگَن سَلهاز قطع شد

ٌ چیز برای خَدم قطعی شٌ بعد بٌ بابا ٍ ! راشا فعال بٌ يیشکی نگی يا - نی خَام اٍل يه
 .بقیٌ بگو

 حاال اسهش چیٌ؟ چند سالشٌ؟ چیکارى اس؟! باشٌ بابا -

 . سالشٌ ٍ اسهش سیاٍش۲۴ٌاٍم نعهاری خَندى،  -

تهام تنو یخ زد، تنًا فرنانی کٌ نغزم نی داد این بَد کٌ نباید حرکتی کنو کٌ سَلهاز بٌ 
 .چیزی شک کنٌ

بٌ رٍبرٍ خیرى شدى بَد ٍ از سیاٍش تعریف نی کرد ٍ نن تنًا بٌ این فکر نی کردم کٌ 
 !کاش این سیاٍش يهَن لعنتی نباشٌ

 !انا ير چی جلَتر نی رفت یقین پیدا نی کردم کٌ يهَنٌ

ٌ ای زد  .ذينو جرق

 ببینو تَ عکسی چیزی داری ازش؟ -

 .آرى ٍایسا -
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تغییر نکردى بَد؛ يهَن قیافٌ . کهی با نَبایلش ٍر رفت ٍ بعد عکس رٍ بًو نشَن داد
 .نظلَم، يهَن لبخنديای قشنگ

حالو بد بَد، دلو نی خَاست جیغ بزنو؛ چرا کسی بًو چیزی نگفتٌ بَد؟ پس اٍن 
 !رفتاريای نشکَک برای يهین بَد

ٌ جَری از زندان بیرٍن اٍندى بَد؟ چرا سَلهاز؟ چرا این کشَر؟  آخٌ چ

ٌ کو آرٍم بشو. نخو داشت نی ترکید  .ترجیح دادم برم یٌ گَشٌ ٍ فقط اشک بریزم تا ی

نزدیک . از رٍی سنگ بلند شدم ٍ بی تَجٌ بٌ يهٌ دٍیدم تا جایی کٌ يیچ آدنی نبَد
. اشک يام جاری شدند. درختی شدم ٍ بًش تکیٌ دادم ٍ سرم رٍ رٍی زانَم گذاشتو

ٌ قدر پست بَد نن از اٍن لعنتی خَشو نی اٍند ٍ بًش گفتٌ بَدم اگٌ بحث ! سیاٍش چ
ٌ قدر سادى بَدم. نسابقٌ نبَد بًش جَاب نثبت نی دادم  !نِن احهق، ٍاقعا چ

اٍن یٌ قاچاق چی فراریٌ، نن چرا دارم برای يهچین آدم بی ارزشی گریٌ نی کنو؟ اٍن 
 !يٌ، ٍاقعا احهقو! دارى خَش گذرٍنی نی کنٌ، نن گریٌ

چشو يام رٍ بستو ٍ جیغی از تٌ دل کشیدم کٌ درد رٍ تَی گلَم احساس کردم؛ ٍلی باز 
ٌ ای کشیدم چشو يام . با پشت دستو اشک يام رٍ پاک کردم. يو ادانٌ دادم ٍ جیغ دیگ

آسهَن تیرى ٍ تاریک بَد؛ برای یٌ لحظٌ ترسیدم يَا . رٍ باز کردم ٍ بٌ آسهَن نگاى کردم
ٌ ام رٍ از درخت برداشتو . تاریک شدى بَد ٍ نن تنًا بَدم؛ این برام اصال جالب نبَد تکی

ٍ از رٍی زنین بلند شدم ٍ بلندشدنو يهزنان شد با ٍزش باد سَزناکی کٌ لرز رٍ تَ بدنو 
یٌ قدم عقب رفتو ٍ بٌ درخت چسبیدم ٍ دم ٍ بازدنی کردم تا بٌ اعصاب . انداختو

نگايی بٌ رايی کٌ اٍندم . خَدم نسلط بشو؛ ير چند کٌ نی دٍنستو فایدى ای ندارى
با . انداختو؛ دٍتا جادى ی کو عرض رٍبرٍم بَد کٌ نن قطعا یادم نبَد از کدٍم رد شدم

 .ير دٍ شبیٌ بٌ يو بَدند. دقت بٌ جادى يا نگاى کردم کٌ نتَجٌ تفاٍتی بینشَن نشدم
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ٌ ش تقصیر ! اى. نگايی بٌ آسهَن انداختو، خَب بَد کٌ خیلی يو تاریک نشدى بَد يه
 !اٍن سیاٍش بی شعَر بَد کٌ نن این جام ٍ نهی دٍنو باید از کدٍم راى برم

. با فکری کٌ بٌ سرم زد خَشحال شدم ٍ دستو رٍ تَ جیب شلَارم فرٍ بردم، گَشیو بَد
پَفی کردم ٍ تَی جیبو گذاشتو ٍ . رٍشنش کردم ٍ بٌ آنتنش نگاى کردم؛ آنتن نداشت

ترجیح دادم . سهت راست یکی از جادى يا درخت کاج بلندی بَد. بٌ اطراف نگاى کردم
يَا ير لحظٌ تاریک تر ٍ سردتر نی شد ٍ نن برای رفتن تردید . کنار يهَن درخت بشینو

 .داشتو

يهَن جادى ی نزدیک بٌ درخت کاج رٍ . باالخرى تصهیو گرفتو برم؛ نهی شد این جا بهَنو
ٌ ای تَی راى بَدم؛ ٍلی نهی رسیدم. انتخاب کردم ٍ بٌ راى افتادم این فکر کٌ . چند دقیق

نکنٌ اشتباى اٍندى باشو نثل خَرى افتادى بَد تَ جَنو ٍ نی خَاستو برگردم؛ انا دیگٌ دیر 
گَشیو رٍ از تَی . بًتر بَد این شانسو رٍ انتحان نی کردم شاید درست در نی اٍند. بَد

دیگٌ تاریکی بٌ نحیط غلبٌ کردى بَد ٍ فضا . جیبو درآٍردم ٍ نَر فالشش رٍ رٍشن کردم
ٌ خاطر نَر  ٍيو آٍر شدى بَد ٍ نن فقط تا یٌ نتر جلَی پايام رٍ نی دیدم؛ اٍن  يو ب

یکی از اٍن يا شارژ . افکار ننفی يهین طَر تَی ذينو ٍرجٌ ٍٍرجٌ نی کردند. فالش بَد
 درصد 87نگايی بٌ شارژ گَشیو انداختو، . گَشیو بَد؛ نی ترسیدم یًَ خانَش بشٌ

حداقل شارژم خَب بَد ٍ یکی از افکار ننفیو پرید؛ انا بٌ طَر برق ٍ باد فکر ننفی . بَد
ٌ ای جاش رٍ گرفت  .دیگ

نفس عهیقی کشیدم کٌ صدای خش خشی رٍ شنیدم ٍ بعد از چند لحظٌ اسو خَدم رٍ 
نن يو يَنان رٍ صدا کردم، بًش . با دٍ بٌ سهت صدا رفتو. از دين يَنان شنیدم

 چشو يام رٍ بستو ٍ نفسی از سر آسَدگی کشیدم کٌ يَنان با 1آخیش. رسیدم
 :عصبانیت گفت

 يیچ نعلَنٌ کجایی؟ این جا چی کار نی کنی؟ -
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 :آرٍم گفتو

 .حَاسو نبَد، اتفاقی شد -

ٌ ایٌ؟ نگٌ جلَت رٍ نگاى نهی کنی راى نیری؟ -  حَاسو نبَد دیگٌ چٌ صیغ

 :بی ربط بٌ حرف ياش گفتو

 نیشٌ برگردیو؟ -

 :خیرى نگايو کرد ٍ گفت

 .خیلی خب -

. ننو پشت سرش راى افتادم. ٍ بعدش چند نفس عهیق کشید ٍ جلَتر از نن بٌ راى افتاد
 :سٌ دقیقٌ بٌ پشت چرخید ٍ گفت-بعد از دٍ. سهت چپ جادى حرکت نی کرد

 .يو قدنو شَ کٌ نی خَام از نیَن بر رد بشو -

نیو نگايی بًو انداخت . سری تکَن دادم ٍ گام درشتی برداشتو ٍ يو قدم باياش شدم
این راى بٌ نراتب تاریک تر بَد؛ اٍن يو . ٍ ٍارد نیَن برش یا در ٍاقع ٍارد جنگل شد

ٌ خاطر حالت درخت يا  .ب

 :بًش نزدیک تر شدم کٌ نیو نگايی انداخت ٍ گفت. طبیعتًا نن نی ترسیدم

ٌ قدر دنبالت گشتیو؟ اگٌ پیدات نهی کردم نی خَاستی چی کار کنی؟ -  نی دٍنی چ

 .دیدی کٌ خَدم داشتو برنی گشتو -

 :پَزخندی زد ٍ گفت

 !البتٌ کٌ دیدم -



 

www.lovelyboy.blog.ir 

174 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

 :نکثی کرد ٍ ادانٌ داد

اٍن راى از اٍن جایی کٌ بَدی تا اٍل جادى حداقل دٍ ساعت راى بَد؛ احتهاال االن ساعت  -
ساعت دى شب اٍنو جادى ای کٌ از ٍسط . دٍ ساعت دیگٌ نیشٌ دى. يشتی باشٌ-يفت

جنگل بٌ این بزرگی رد نیشٌ، نعهَلش اینٌ کٌ حیٍَن يای زیادی يو اٍن جا يا پیدا 
 شٌ يَم؟

حرفی نداشتو، کانال درست نی گفت؛ ٍلی ٍاقعا نن این يهٌ راى رٍ دٍیدم بٌ نظر زیاد 
 .نبَد

ٌ ای بدٍن حرف راى نی رفتیو. از سکَت نن يَنان يو سکَت کرد بدٍن . چند دقیق
سعی کردم . شدحرف نن بٌ اطراف بیشتر تَجٌ نی کردم ٍ این باعث ترس بیشترم نی

 .سر حرف رٍ باز کنو

 سَلهاز ٍ اردشیر خان رفتن؟ -

 .نٌ با يو دارن دنبالت نی گردن -

ٍاقعا؟ خب بًشَن یٌ جَری اطالع بدى کٌ پیدام کردی کٌ بیشتر نگردن ٍ نگران  -
 .نباشن

ٌ طَر اطالع بدم؟ این جا آنتن ندارى - انتظار کٌ نداری سَت بزنو؟ در ضهن . نثال چ
 !نگرانشَن کردی، اٍنو خیلی

ٌ ای باال انداختو ٍ گفتو  :شَن

 ...نٌ ندارم -

 :دم ٍ بازدنی کردم ٍ ادانٌ دادم
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 .دٍنونی -

درخت يا کهتر شدى بَدند ٍ این . جَابی نداد کٌ ننو بی خیال صحبت کردن شدم
ٌ ی نزدیکی بٌ اٍن ننطقٌ بَد . گَشی يَنان زنگ خَرد؛ پس آنتن ٍصل شدى بَد. نشَن

 .سریع تا قبل از اینکٌ تهاس قطع شٌ گَشی رٍ از جیبش در آٍرد ٍ جَاب داد

- ... 

 .سالم، بلٌ پیداش کردم؛ نٌ خَبٌ -

- ... 

 .باشٌ، نزدیکیو االن نی رسیو -

- ... 

 .پس فعال خدانگًدار -

 :تهاس رٍ قطع کرد ٍ رٍبٌ نن گفت

 .خیلی نهَندى تندتر بیا -

 .در جَاب سری تکَن دادم؛ حدس اینکٌ کی زنگ زد اصال سخت نبَد

اردشیرخان کنار . بعد از دى دقیقٌ نَری رٍ دیدیو ٍ بعدش يو رسیدیو بٌ يهَن ننطقٌ
. ناراحتی از چًرى شَن بی داد نی کرد. سَلهاز ایستادى بَد ٍ در حال صحبت بَدند

نگايشَن بٌ نا افتاد ٍ نن بٌ فکر اینکٌ با سَلهاز ٍ سیاٍش چی کار کنو راى افتادم کٌ 
 .بًشَن برسو

 چرا اخو کردی؟ -

 !نن؟! يان -
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 .بٌ سَلهاز خانو نگاى کردی ابرٍيات تَيو رفت -

ٌ قدر حَاسش جهع بَد  .باز يو سکَت کردم! این پسر چ

 .نزدیک سَلهاز کٌ شدم نحکو نیشگَنی از بازٍم گرفت کٌ جیغو در اٍند

 !چتٌ؟ ٍحشی -

 نباید یٌ خبر نی دادی يان؟ اگٌ پیدات نهی کردیو چی؟ -

ٌ ی درخت بزرگ کنارنَن ٌ کردنش صدای فین. نشست رٍی تن فین دناغش نشَن از گری
 .نی د اد

کنارش نشستو ٍ بغلش يو . اٍن کٌ نقصر نبَد؛ سیاٍش عَضی باعث تهام این اتفاقاتٌ
 .کردم

شرنندى کٌ . ناراحت بَدم، دلتنگ خانَادى ام ٍ ایرانو. حَاسو نبَد! ببخشید سَلهازی -
 باشٌ؟! تَ ببخش! ناراحتت کردم

ٌ ی آستینش پاک کرد ٍ نحکو در آغَشو گرفت -  .اشک ياش رٍ با گَش

 دیگٌ ازم جدا نشَ، باشٌ؟ -

ٌ ی تایید باز  بٌ چشو يای پر از التهاس ٍ گریَنش نگاى کردم ٍ آرٍم چشو يام رٍ بٌ نشَن
 .ٍ بستٌ کردم

کل راى رٍ خانیان نشغَل نصیحت ٍ نَعظٌ بَد ٍ نن کالفٌ از این اتفاقات کٌ طاقتو رٍ 
 .صدا اشک ریختوآرٍم سرم رٍ بٌ شیشٌ چسبَندم ٍ بی. طاق کردى بَد

تصهیو گرفتو فردا زنگ بزنو بٌ یاسی ٍ تهام ناجرا رٍ براش بگو؛ این جَری شاید 
 .سبک تر بشو
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 .بٌ نحض رسیدن سرسری از يَنان خداحافظی کردم بٌ اتاقو رفتو

ٌ ای بٌ در زد ٍ ٍقتی دید جَاب . صدای پای سَلهاز اٍند، خَدم رٍ بٌ خَاب زدم تق
تصهیو . دلو نهی خَاست بفًهٌ بیدارم. نهیدم داخل اتاق شد ٍ چندبار آرٍم صدام کرد

بعد از اینکٌ . داشتو کل شب رٍ بٌ نَضَعات گذشتٌ ٍ سیاٍش ٍ اتفاق انرٍز فکر کنو
 .جَابی دریافت نکرد رفت

ٍ نن يهَن طَر کٌ چشهو بستٌ بَد ٍ خَدم رٍ بٌ خَاب زدى بَدم بٌ فکر فرٍ رفتو؛ اٍن 
سعی کردم خاطرات بچگیو با سیاٍش رٍ ! کاريٌ، سیاٍِش دغل! يو چٌ فکری، چٌ کسی

بزرگ تر . اٍن يهیشٌ خَب بَد ٍ يهیشٌ نَاظبو بَد ٍ بًو کهک نی کرد. بٌ یاد بیارم
يو شدیو يهین طَر؛ سیاٍش آرزٍی ير دختری نی تَنست باشٌ؛ ٍلی نن خَب 

اٍن رٍز فًهیدم . ی نادربزرگ اتفاق افتادشناختهش از يهَن رٍز ٍ جریانی کٌ تَی خَنٌ
بعدش يو کٌ جریان زندانی شدن ٍ قاچاق کردنش ٍ حاال . کٌ سیاٍش فرق کردى

نند یعنی ٍاقعا بًش عالقٌ! بی شک از زندان فرار کردى؛ ٍلی چرا با سَلهاز دٍست شدى؟
 !آخٌ تَ این ندت کو؟! شدى؟ غیرنهکنٌ

یعنی ! چٌ قصدی؟! ٍلی باز يو نهکنٌ کٌ سیاٍش با قصد بٌ سَلهاز نزدیک شدى باشٌ
نن يدفشو؟ نٌ، سیاٍش اصال از کجا باید بدٍنٌ نن ٍ سَلهاز بٌ يو ربط داریو؟ ٍلی 

سیاٍش نی دٍنست کٌ نن قرارى بیام ایتالیا، این يهٌ کشَر بَد نی تَنست برى اٍن جا 
 !چرا اٍندى این جا؟

تَ خَاب يام ٍلو نهی کردی حاال تَ بیداریو ذينو رٍ ! لعنت! اى لعنت بر تَ سیاٍش
ٌ ام رٍ رٍی باز اشک يام داشت جاری نی. نشغَل کردی شد کٌ دٍ تا انگشت سباب

ٌ قدر گریٌ نی کنو؟ اصال برای . چشو يام گذاشتو ٍ فشار دادم ٍ جلَشَن رٍ گرفتو نن چ
چی؟ نفس عهیقی کشیدم ٍ خَدم رٍ با این دلیل ٍ ننطق کٌ دلو برای خانَادى ام تنگ 

 .شدى قانع کردم
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چشو يایی رٍ کٌ نهی دٍنو کی باز شدى بَدند بستو ٍ سعی کردم افکاری رٍ کٌ باز يو در 
نتیجٌ، بی نتیجٌ بَدند از خَدم دٍر کنو ٍ فقط تهرکز ذينو رٍ بٌ نسابقٌ بدم؛ چیزی کٌ 

ٌ خاطرش اٍندم يهین ٍ بس  !تا این جا ب

ٌ ی سَلهاز ٍ طرف پشت خطش صدای . صبح با صدای در بیدار شدم ٍ بعد نکاله
 خندى ياش رٍی اعصابو بَد ٍ باعث شد اخو عهیقی رٍی صَرتو بشینٌ

 !اٍم نیشٌ دٍستو رٍ يو بیارم؟ -

 .تَ نهی شناسیش -

 .سیا اذیت نکن دیگٌ! ا -

 .ایَل باشٌ پس تا شب -

ٌ ای بٌ در خَرد  .صحبتش کٌ قطع شد تق

ٌ ی آرٍنی  چشو يام رٍ با درد ٍ سَزشی کٌ از گریٌ دیشب نشأت گرفتٌ بَد بستو ٍ بل
 .گفتو

 !پاشَ خَابالَ خانو -

 .جَابش رٍ ندادم ٍ آرٍم نگايش کردم

چرا این قدر خَدت رٍ اذیت ! اٍى دختر چی کار کردی با خَدت؟ چشو يات چٌ پفی کردى -
چٌ ببریو چٌ ببازیو ايهیت . نی کنی آخٌ؟ باالخرى این چند يفتٌ يو تهَم نیشٌ

 چندانی ندارى راشا، باشٌ؟

 .رنگ ٍ زٍری نگايش کردمسری تکَن دادم ٍ با لبخند کو -

 .با ذٍق دست ياش رٍ بٌ يو کَبید
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 .پاشَ کٌ کلی کار داریو! ٍای ٍای -

 .گنگ بًش نگاى کردم

 .نی خَام تَ يو يهرايو باشی! انشب سیاٍش دعَتو کردى، دل تَ دلو نیست راشا -

 .خشکو زد

 .چی؟ نن؟ نن برای چی؟ خَدت برٍ دیگٌ -

 .نٌ دلو نی خَاد تَ يو بیای؛ تَ نیای نن يو نهیرم -

 .رٍش رٍ بٌ حالت قًر برگردٍند

 پَففف این رٍ کجای دلو بذارم؟

با شنیدن صدای پاياش بٌ . رٍ کاناپٌ نشستٌ بَدم ٍ ننتظر سَلهاز بَدم تا حاضر شٌ
 .لبخند قشنگی زدم/ عالی شدى بَد. طرفش برگشتو

 !خیلی خَب شدی سَلهازی -

 !ٍاقعا؟ -

دانن بلند يهراى با بَت يای نشکی ٍ پالتَی خزدار تیپش رٍ کانل . با يیجان چرخید
 .کردى بَد

 .سر تا پام رٍ نگاى کرد ٍ اخهی بٌ رٍش آٍرد

 این جَری نی خَای بیای؟! راشا -

 .بٌ خَدم نگاى کردم

 .خَبٌ کٌ -
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در کهد رٍ باز کرد ٍ پالتَی . دستو رٍ گرفت ٍ غرغرکنان نن رٍ بٌ طرف اتاقو کشَند
 .زرشکیو رٍ بٌ يهراى شلَار نشکی دستو داد

ٌ  چیزی يو بٌ اٍن صَرتت بزن! نی پَشیش ٍ سریع نیای بیرٍن -  !ی

. سَلناز تَ ناشین نشستٌ بَد. لباس يام رٍ عَض کردم ٍ رژ گلبًی رٍ زدم ٍ بیرٍن رفتو
با اینکٌ يَا سرد . از شًرک بیرٍن اٍندیو ٍ ٍارد شًر شدیو. سَار شدم ٍ راى افتادیو

 .دٍست داشتو پیادى شو ٍ قدم بزنو. بَد؛ ٍلی خیابَن يا شلَغ بَد

 .حس خَبی داشتو ٍ این باعث شد لبخند بزنو. نزدیک سال نَ بَد

 !چٌ عجب لبخند شها رٍ دیدیو -

دلو نی خَاست حقیقت رٍ بًش بگو؛ انا نهیتَنستو؛ ٍلی . بٌ سهت سَلهاز برگشتو
 .چیز رٍ بفًهٌبًتر بَد يهین اٍل يهٌ

 سَلهاز؟ -

 جان؟ -

 .راستش نی خَام یٌ چیزی رٍ بًت بگو -

 !بگَ عزیزم -

 .نیو نگايی بًو انداخت ٍ دٍبارى حَاسش رٍ بٌ جلَ داد

ٌ ش ناراحت بَدم ٍ گریٌ نی کردم ٍ بًت نی گفتو برای  - نی دٍنی کٌ این چند ٍقتٌ يه
 دٍری ٍ این ياس؟

 .آرى نی دٍنو گلو -

ٌ ش درٍغ نبَد؛ ٍلی خب راست يو نبَد -  .راستش يه
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 .نفس عهیقی کشیدم ٍ چشو يام رٍ بستو. سرم رٍ طرف پنجرى کردم

 .راستش سیاٍش پسردایِی ننٌ -

 !چی؟_

ٌ ی خیابَن نگٌ داشت  .داد بلند زد ٍ ناشین رٍ گَش

ٌ ای دريو گفت  :ٍ رٍ بًو با قیاف

 !شَخی نکن -

 :بًش نگاى کردم ٍ گفتو

 .ٍاقعا سیاٍش پسرداییهٌ! شَخی نبَد -

 !تَ نطهئنی؟ -

 .آرى خَدت عکسش رٍ بًو نشَن دادی -

 تَ ازش عکسی داری؟ -

 .فکر کنو دارم، صبر کن بگردم -

گَشیو رٍ از جیبو در آٍردم ٍ بعد از زدن رنز تَی گالری دنبال عکس يای 
با کهی گشتن عکسی رٍ کٌ . جهعیهَن گشتو؛ طبیعتا باياش سلفی تنًا نداشتودستٌ

ٌ يا گرفتیو آٍردم ٍ رٍی سیاٍش  رٍز تَلد رٍشنک ٍ قبل از دستگیرشدن سیاٍش با بچ
تقریبا نیشٌ گفت . کٌ کنار نن ایستادى بَد زٍم کردم ٍ گَشی رٍ دادم دست سَلهاز

. البتٌ قبل از دیدن عکس يو دست کهی از حال االنش نداشت. سَلهاز ينگ کرد
 :پَزخندی خَد بٌ خَد رٍی لب نشست ٍ گفتو

 درٍغ نی گفتو؟ -
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 .نٌ -

 :سری تکَن دادم کٌ سَلهاز گفت

 راشا یٌ چیزی بگو راستش رٍ بًو نیگی؟ -

 .خب بگَ، سعیو رٍ نی کنو -

 تَ دٍستش داشتی کٌ براش گریٌ نی کردی؟ -

 :پَزخند صداداری زدم ٍ گفتو

فقط اینکٌ، قصد کردم بٌ خَاستگاریش . حالیو نهی شد، بچٌ بَدم، اشتباى نحض بَد -
 .بگذریو این اصال نًو نیست... جَاب نثبت بدم

 :سَلهاز با چشو يای گردشدى نگايو کرد؛ ٍلی آرٍم گفت

 ...خب -

 :سَلهاز نکثی کرد ٍ ادانٌ داد

 حاال نی خَای باياش رٍبرٍ بشی؟ -

 !اصال دلو نهی خَاد ببینهش! نعلَنٌ کٌ نٌ -

 .تَ باید بًو زٍدتر نی گفتی! پس نن داشتو نجبَرت نی کردم؛ ٍاقعا ببخشید -

 :با لبخند گفتو

 .یٌ جَرایی آرى، خَبٌ حاال کٌ فًهیدی دیگٌ راحت شدم -

 ايَم، حاال تَ نیگی نن بٌ دیدنش برم؟ -

 .آرى تَ بٌ نن چی کار داری؟ فقط حَاست باشٌ از نن چیزی بًش نگی -
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 .باشٌ حَاسو يست -

 .خَبٌ نن يهین جا پیادى نیشو ٍ خَدم برنی گردم -

 .بلدی نگٌ؟ خَدم نی رسَنهت -

 .بعدشو نگٌ نن چالقو؟ این اطراف يهیشٌ نیام! قرارت دیر نیشٌ -

 :سَلهاز تک خندى ای کرد ٍ گفت

 .باشٌ پس خداحافظ! نعلَنٌ کٌ نٌ -

ٌ اش پایین بَد با لبخند خداحافظی کردم ٍ بٌ  از ناشین پیادى شدم ٍ از پنجرى کٌ شیش
 .سهت سَئیت بٌ راى افتادم

سرم پایین بَد ٍ فقط جلَی پايام رٍ نی دیدم ٍ نثل يهیشٌ بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَدم ٍ 
حَاسو بٌ اطرافو نبَد کٌ صدای بَق ناشین ٍ در پی اٍن صدای فریادی نن رٍ از جا 

 .با تعجب ٍ ترس بٌ ناشین نگاى کردم. پرٍند

 :شدى م رٍ آزاد کردم کٌ گفتبا دیدن يَنان نفس حبس

 !نهی شنَی؟ بیا سَار شَ -

بٌ سهت . يَا سرد بَد ٍ ننو با ناشین رفتن رٍ بٌ پیادى تَ این يَا ترجیح نی دادم
ناشینش رفتو ٍ در سهت رانندى رٍ باز کردم ٍ نشستو کٌ يَنان بٌ راى افتادم ٍ نن 

 :گفتو

 .سالم ببخشید تَ فکر بَدم نشنیدم -
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سری تکَن داد ٍ چیزی زیر لب زنزنٌ کرد کٌ نن بٌ سختی فقط دقیقا نثل بیتاش رٍ 
شنیدم ٍ نتَجٌ ادانٌ حرف ياش نشدم؛ ٍلی بیتا کی بَد؟ سَالو رٍ با تعجب ازش 

 .پرسیدم

 !بیتا کیٌ؟ -

 :يَنان با چشو يای گردشدى نگايو کرد ٍ گفت

 شنیدی؟ -

ٌ ای سکَت تَی . سری تکَن دادم کٌ با اخو بٌ جلَش خیرى شد ٍ سکَت کرد چند دقیق
ٍاقعا بٌ نن چٌ . فرنا شد ٍ نن کانال نتَجٌ شدم سَال بی جایی پرسیدمناشین حکو

 !پَف! ربطی داشت بیتا کیٌ

 :خاطر يهین با لبخند گفتونالی کنو؛ بٌسعی کرد حرفو رٍ ناست

 .خاطر کنجکاٍی بَدخب ببخشید، صرفا بٌ -

 :يَنان ابرٍیی باال انداخت ٍ نگايو کرد ٍ گفت

 .نی دٍنو -

 :نکثی کرد با لبخند تلخی ادانٌ داد

 .نانزدم بَد -

 :با عالنت سَال بزرگی بًش نگاى کردم ٍ گفتو

 بَد؟ -

 :با يهَن لبخند تلخی کٌ رٍی لبش بَد گفت
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 .آرى تصادف کرد -

 .بٌ فکر فرٍ رفتٌ بَد ٍ خیلی آرٍم رانندگی نی کرد

 !خدا رحهتش کنٌ -

ٌ ای باال انداختو، خیلی يو نًو نبَد. بٌ احتهال زیاد نشنید با رسیدن بٌ سَئیت ٍ . شَن
ينَز چند قدم نرفتٌ . ایستادن يَنان جلَی در؛ تشکر ٍ خداحافظی کردم ٍ پیادى شدم

ٌ ای گفتو. بَدم کٌ يَنان صدا کردم  .بًش نگاى کردم ٍ بل

 .نیشٌ بٌ کسی نگی؟ نهی دٍنن -

 .نانزدش رٍ نی گفت

 :با لبخند گفتو

 .اگٌ نهی گفتی يو بٌ کسی نهی گفتو -

 :يَنان يو لبخندی زد ٍ گفت

 .خَبٌ، فعال خداحافظ -

 .سری تکَن دادم ٍ ٍارد خَنٌ شدم

خیلی ٍقت بَد بٌ نانان . یٌ راست بٌ اتاقو رفتو ٍ لباسو رٍ عَض کردم. يیچ کس نبَد
 .این يا زنگ نزدى بَدم ٍ ٍاقعا دلو براشَن تنگ شدى بَد

ٌ ام سر رفتٌ بَد ٍ دلو نی خَاست بدٍنو سَلهاز چی کار کردى  .حَصل

شال بافتی انداختو رٍی . بٌ طرف تراس پشت خَنٌ رفتو. خَنٌ تَ سکَت کانل بَد
 .سرم ٍ بٌ آسهَن نگاى کردم
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ٌ نَن حداقل ننو از تنًایی در نی اٍندمکاش بٌ يَنان تعارف نی  .زدم نی اٍند خَن

. نفسو رٍ دادم بیرٍن ٍ گَشیو رٍ از جیبو درآٍردم ٍ رٍی شهارى ی يَنان نکث کردم
ٌ ای؟  زنگ بزنو یا نزنو؟ اٍم خب بٌ چٌ بًَن

ٌ ی سبز لغزید ٍ صدای بَق بَد کٌ تَ گَشو پیچید  .انگشتو رٍ دکه

- !Hello 

ٌ ای کردم تا صدام صاف شٌ  .سرف

 .سالم -

ٌ ی حرفو رٍ سریع بگو  .سکَتش باعث شد کٌ ادان

 .خَبید؟ اٍم راستش زنگ زدم دعَتتَن کنو -

 !دعَت؟ -

ٌ جَرایی يو نیشٌ اسهش رٍ شام تشکر گذاشت -  .آرى ی

 .خندى ی آرٍنش پشت تلفن لبخند رٍ رٍی لب يام نشَند

 !با کهال نیل قبَل نی کنو -

 .پس ننتظرتَنو! چٌ عالی -

 .ننتظر جَابش نشدم ٍ قطع کردم

ٌ ای کشیدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو خب حاال چی درست کنو؟ چًرى ای . از ذٍق جیغ خف
 .نتفکر بٌ خَدم گرفتو
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پری درستش نايی تهیزشدى ای رٍ کٌ انرٍز گرفتٌ بَدم از یخچال درآٍردم ٍ سریع شکو
 .کردم

 .بَی نايی ٍ سبزی پلَ کل خَنٌ رٍ برداشتٌ بَد

لبخندی زدم ٍ بٌ اتاقو رفتو تا لباس يام رٍ عَض کنو؛ پیراين بلند ٍ زرشکیو رٍ يهراى 
 .شال نشکی پَشیدم

بعد از اینکٌ . صدای زنگ دراٍند، سریع بٌ طرف در رفتو ٍ خَدم رٍ تَ آینٌ نگاى کردم
 .چیز نرتبٌ در رٍ باز کردمنطهئن شدم يهٌ

تعارفش . اٍٍر کت نشکی ٍ شلَار کتَن کرنی پَشیدى بَد. جعبٌ شکالتی دستش بَد
 .شکالت رٍ بٌ دستو داد ٍ داخل شد. کردم

بٌ آشپزخَنٌ رفتو ٍ تَ فنجَن يایی کٌ از قبل . داخل اٍند ٍ رٍی کاناپٌ شکالتی نشست
 .آنادى کردى بَدم چای ریختو ٍ برگشتو تَ نشیهن

کتاب جیبی کَچیکی دستش بَد ٍ نشغَل خَندن بَد بعد از اٍندن نن کتاب رٍ تَ 
 .جیبش گذاشت

رٍبرٍش نشستو ٍ نشغَل . فنجَنی رٍ برداشت ٍ تشکر کرد. چای رٍ بًش تعارف کردم
 .خَردن چای شدیو

 .فک کنو تَ پختن غذای ایرانی خیلی نًارت داری -

 .گنگ نگاش کردم

ٌ طَر؟ -  چ

 .از بَيای خَبی کٌ نیاد حدس زدم -
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 .لبخند دندٍن نهایی زدم ٍ تشکر کردم

ٌ ی دیگٌ نسابقٌ شرٍع نیشٌ - ٌ ی آخر کالس ياست، تقریبا دٍ يفت تَ این . این يفت
بیشتر يو رٍ غذايای . ندت کو فقط نطالعٌ کن ٍ عهلی فَت ٍ فن يا رٍ یاد بگیر

 .ایتالیایی تهرکز کن

با احساس گرسنگی صحبت رٍ . زدن بَدیو کٌ زنان از دستو رفتاٍن قدر سرگرم حرف
 .تهَم کردم

 .نن برم شام رٍ بکشو -

 نی خَای ننو بیام؟ -

 .نٌ نهنَن کاری نیست -

ٌ ای کٌ داشتو کشیدم ٍ نیز رٍ چیدم نیز . صداش کردم برای شام. غذا رٍ با تهام سلیق
 .رٍ کٌ دید شک ندارم چشو ياش برق زد ٍ شرٍع بٌ تشکر ٍ تعریف کرد

سرم رٍ باال آٍردم تا براش دٍغ بریزم کٌ دیدم . ٍاقعا يو خَشهزى ٍ لذیذ شدى بَد
 .کنٌناراحت دارى با تٌ نَندى يای غذاش بازی نی

 !نخَاستو کنجکاٍی کنو؛ انا نگٌ این حس فضَلی در نن نی ذاشت کٌ الل بهَنو

 .براش لیَانی دٍغ ریختو ٍ جلَش گذاشتو

 چیزی شدى آقا يَنان؟ -

 .گیج بًو نگاى

 يان؟ چیزی پرسیدی؟ -

 گفتو چیزی شدى؟ -
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 .لبخند تلخی زد

 !نهی دٍنو چرا انرٍز این قدر بٌ یاد بیتا نیفتو؛ اٍن يو دست پختش نثل تَ عالی بَد -

 خیلی دٍستش داشتین؟ -

 :قاشق ٍ چنگال رٍ تَی بشقابش گذاشت ٍ گفت

نگٌ نیشٌ آدم با کسی نانزد کنٌ ٍ دٍستش نداشتٌ باشٌ؟ آرى خیلی دٍستش  -
 !داشتهف خیلی

 .چٌ خَب، درست نی گید -

دٍ سال از اٍن نَقع گذشتٌ؛ ٍلی . نی دٍنی فقط دٍستش نداشتو، ٍاقعا عاشقش بَدم -
 .نهی تَنو فرانَشش کنو

انگار تَی . يَنان بًو خیرى نگاى نی کرد؛ ٍلی نشخص بَد حَاسش نیست ٍ تَی فکرى
 .فکر ٍ خاطراتش دنبال چیزی نی گشت

نن يو ترجیح نی دادم يهچین زنانی سکَت کنو تا خَدش ادانٌ بدى یا اصال چیزی 
 .نگٌ

ٌ ای سکَت حاکو بَد تا اینکٌ سرش رٍ خو کرد، نگايش رٍ از رٍم برداشت ٍ  چند دقیق
 :گفت

نی دٍنی اینکٌ کسی کٌ دٍستش داری جلَی چشو يات تصادف کنٌ یعنی چی؟ اٍن  -
 !يو فقط چند رٍز نَندى بَد بٌ نراسو عقدنَن

 :دٍبارى نگايش رٍ رٍی نن سر داد ٍ آرٍم گفت

 يان؟ چی نیگی؟ -
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 !چشو يام گرد شدى بَد؛ یعنی يَنان اٍن جا بَد؟

ٌ طَر تحهل کردی؟! ٍای خیلی بد بَدش -  چ

 :يَنان خندى ای کرد کٌ بٌ شدت تلخ بَد گفت

 !دارم تحهل نی کنو؛ ير چند کٌ خیلی سختٌ! آرى خیلی بد بَد -

 :نفس عهیقی کشید ٍ گفت

يهٌ ! عذر نی خَام کٌ خاطرت رٍ نکدر کردم. دستت درد نکنٌ خیلی خَشهزى بَد -
 !زندگی يا یٌ فراز ٍ نشیبی دارى، حاال برای نن نشیبش تَ بًترین فرازم بَد

حق . پس این غهی کٌ تَی نگايش بَد برای این بَد. سری تکَن دادم. ٍ پَزخندی زد
 !ٍاقعا زجرآٍر ٍ دردناک بَد ٍ صد البتٌ غیرقابل تحهل! يو داشت

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

رسٌ استاد؛ نٌ این چٌ حرفیٌ؟ کنجکاٍی بٌ آشپزی خَدت کٌ نهی ! خَايش نی کنو -
 .خَدم بَد

 :خندى ای کرد ٍ گفت

 .راستش رٍ بخَام بگو تَی غذايای ایرانی اٍن قدريا يو نًارت ندارم -

با لبخند از رٍی صندلی بلند شدم ٍ ظرف يا رٍ جهع کردم ٍ تَی سینک گذاشتو ٍ 
درست تر دیدم کٌ االن نشَرم؛ چَن کٌ يَنان ينَز تَی آشپزخَنٌ ٍ رٍی صندلی 

 :با لبخند گفتو. نشستٌ بَد ٍ خیرى نگايو نی کرد

 .جا نشستی؟ بریو تَ سالنچرا این -

 :سری تکَن داد ٍ گفت. ٍ دستو رٍ، رٍبٌ در خرٍجی گرفتو تا اٍن اٍل برى
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 ظرف يا رٍ نهی شَری؟ -

 :با يهَن لبخند گفتو

 .چرا ٍلی فعال نًهَن ٍاجب ترى -

 :لبخندی زد ٍ گفت

 .نهنَن -

 .ٍ از آشپزخَنٌ خارج شد ٍ نن يو پشت سرش خارج شدم

 :رٍبرٍی يَنان رٍی کاناپٌ نشستو ٍ گفتو

 چای یا قًَى؟ -

 .بعد غذا خَب نیست، نهی خَرم. فعال يیچ کدٍم -

 .نن يو بٌ خاطر يهین نیاٍردم؛ ٍلی گفتو شاید بخَری -

 .آيان -

ٌ خاطر این بَد کٌ . بًش نگاى کردم دیگٌ اٍن غو رٍ تٌ چشو ياش نهی دیدم شاید ب
 .جریان رٍ نی دٍنستو؛ نهی دٍنو شاید يو اشتباى نی کردم

آقااردشیر . با صدای زنگ خَنٌ نگاى از يَنان برداشتو ٍ سهت در رفتو ٍ بازش کردم
ٍارد . با خَش رٍیی باياش احَال پرسی کردم ٍ اٍن يو يهَن طَر جَابو رٍ داد. بَد

يَنان ٍ آقااردشیر با دیدن يو با لبخند بٌ سهت يو رفتند ٍ بٌ يو دست . سالن شد
نن يو . پرسی کردند ٍ رٍی کاناپٌ دٍ نفِر کنار يو نشستنددادند ٍ شرٍع بٌ احَال

اٍل چایی رٍ رٍی . نَقعیت رٍ برای شستن ظرف يا نناسب دیدم ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو
نگايی بٌ ساعتو انداختو؛ دى ٍ . گاز گذاشتو؛ چَن زشت بَد برای آقااردشیر چایی نبرم
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. شرٍع بٌ شستن ظرف يا کردم ٍ دقیقا بعد از پنج دقیقٌ کارم تهَم شد. چًل دقیقٌ بَد
 .چایی يو آنادى شدى بَد

در یکی از کابینت يا رٍ . دستو رٍ با حَلٌ خشک کردم ٍ تَی دٍتا استکان چایی ریختو
ٌ م رٍ کٌ کاکائَیی بَد در آٍردم ٍ یکی ازش خَردم ٍ  باز کردم ٍ بستٌ شکالت نَردعالق

سینی رٍ گرفتو ٍ بٌ سالن رفتو ٍ چایی رٍ تعارف . بعد بقیٌ رٍ تَی ظرفی خالی کردم
 :يَنان يو با لبخند گفت. کردم کٌ آقا اردشیر چایی ٍ شکالتی برداشت ٍ ازم تشکر کرد

 .نهنَن نهی خَرم -

 :سری تکَن دادم ٍ رٍبرٍی کاناپشَن نشستو کٌ آقا اردشیر بٌ يَنان گفت

ٌ طَرى؟ -  يَنان جان دخترم چ

 !خیلی عالیٌ، جزٍ سٌ شاگرد خَبهٌ -

يَنان تَی کالس يا يیچ ٍقت بٌ . با شنیدن این حرف از يَنان خیلی خَشحال شدم
 .طَر نستقیو بًهَن نگفت کدٍنهَن از بقیٌ بًتریو

 :آقااردشیر رٍبٌ نن کرد ٍ گفت

ٍاقعا خَشحالو کٌ نسابقٌ برات نًهٌ ٍ براش تالش ! نی دٍنستو دخترم بااستعدادى -
 .نی کنی؛ نطهئهنو کٌ تَی نسابقٌ نی درخشی

 :با لبخند گفتو

 !نهنَن شها بًو لطف دارین -

 نٌ دخترم حقیقتٌ، راستی سَلهاز کجاست؟ تَ اتاقشٌ؟ -

 .نٌ رفتٌ بیرٍن، قرار داشت -
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 .آيان -

ٌ ای کَتاى قصد رفتن کرد از حرف ياش با اٍن . گَشی يَنان زنگ خَرد ٍ بعد نکاله
از چًرى ش . کسی کٌ پشت خط بَد فًهیدم کٌ یکی از دٍستانش تصادف کردى بَد

 .نگرانی نی بارید

ببخشید دارم زٍد نیرم؛ دٍستو . شب خَبی بَد؛ دستت درد نکنٌ جبران نی کنو -
 !تصادف کردى نگرانشو

 :آقااردشیر گفت

 !نٌ يَنان جان عیبی ندارى؛ انشاءاهلل کٌ حالش خَبٌ -

 .فعال خداحافظ -

 .نن ٍ آقااردشیر يو ازش خداحافظی کردیو ٍ يَنان رفت

گَشیو رٍ برداشتو ٍ باياش . ٍقتی يَنان رفت، تازى یاد سَلهاز افتادم ٍ نگرانش شدم
 .دٍبارى گرفتهش کٌ بعد چند تا بَق باالخرى برداشت. تهاس گرفتو؛ جَاب نهی داد

ٌ خاطر شلَغی اطرافش خَب نهی اٍند  .صداش ب

 الَ سَلهاز کجایی؟ -

 .الَ سالم راشا، کلکش رٍ کندم دارم نیام -

 چی کارش کردی؟ الَ؟ الَ؟ -

کارم تهَم شد . نشغَل تهیزکردن شدم. بٌ آشپزخَنٌ رفتو تا سرم رٍ گرم کنو. قطع شد
 .کٌ صدای در اٍند

 .سریع بٌ طرف سَلهاز رفتو
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 .يین بلندی کشیدم کٌ دستش رٍ جلَی دينو گذاشت. کنار لبش قرنز بَد

 .بریو باال برات تَضیح نیدم! يیس -

رٍی تختش نشستو ٍ ننتظر بًش نگاى . شَکٌ سرم رٍ تکَن دادم ٍ بٌ اتاقش رفتیو
 .کاليش رٍ انداحت رٍی زنین ٍ رٍی صندلی ننَیی رٍ بٌ نن نشست. کردم

تعجب کرد کٌ تَ يهرايو نبَدی؛ . رفتو سر قرار؛ تنًا نبَد ٍ دٍستش يو يهرايش بَد -
ٌ کو صحبت کردیو کٌ . چَن بًش گفتٌ بَدم کٌ نی برنت؛ ٍلی کنجکاٍی نکرد ی

 .دٍستش رفت

 .سرش رٍ انداخت پایین

چیز بًش گفتو تَ راشا رٍ نی شناسی آرى؟ اٍل انکار کردغ ٍلی بعد از اینکٌ گفتو يهٌ -
ٌ خاطرش صبر . رٍ نی دٍنو شرٍع کرد بٌ حرف زدن گفت کٌ دٍستت نداشت ٍ ندارى ٍ ب

. نکردی ٍ از این چرت ٍ پرت يا؛ ٍلی باٍر نکردم؛ چَن چشو ياش یٌ چیز دیگٌ نی گفتن
ٌ دفعٌ . نهی دٍنو چی تَ فکرشٌ ٍ چٌ حسی بًت دارى حرف ياش رٍ کٌ زد چاقَش رٍ ی

ترسیدم ٍ نحکو زدم . گذاشت کنار لبو ٍ گفت اگٌ راشا بَیی ببرى يردٍنَن رٍ نی کشٌ
ٌ جَری از شرش خالص بشی! راشا نگرانتو. تَ دينش ٍ پا شدم اٍندم نهی دٍنو ! باید ی

ٌ  کاری کنیو، نی ترسو بالیی سرت بیارى ٌ جَری؛ ٍلی باید ی  .چ

 .خیرى بٌ سَلهاز نگاى کردم

ٌ دفعٌ از کجا ٍارد زندگیو شد - بٌ خدا ! نا فقط حرف ازدٍاج رٍ زدیو يهین. نهی دٍنو ی
ٌ خاطر پدرم ٍ داییو سکَت کردم این . فقط حرفش بَد ٍ ننو نخالفت کردم؛ ٍلی ب

 .نی گفتن قاچاق کردى. زندان بَد، نهی دٍنو دٍبارى از کجا پیداش شد

 .سرم رٍ بین دٍ تا دستو گرفتو
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ٌ  خدا دیگٌ دارم گیج نیشو - تازى درک نی کنو کٌ چرا ير ٍقت زنگ نی زنو بٌ نانان ! ب
ٌ جَری نگرانٌ ٍ بااحتیاط حرف نی حتها قضیٌ این عَضی رٍ نی دٍنن؛ پس چرا . زنٌی

 !بًو نگفتن؟

تا سَلهاز خَاست چیزی بگٌ از اتاق اٍندم بیرٍن؛ دلو يَای تازى نی خَاد، یٌ جایی کٌ 
 !يیچ کس نباشٌ

ٌ کو تَ شًرک قدم بزنو  .لباس يام رٍ پَشیدم ٍ از خَنٌ بیرٍن رفتو تا ی

يَنان خَنٌ نبَد ٍ چراغ يای سَییتش خانَش بَد ٍ ناشینش يو جای يهیشگی 
 .پارک نبَد

 .بٌ چٌ چیزيایی تَجٌ نی کنی راشا. سرم رٍ تکَن دادم

 .يَا سرد بَد ٍ نزدیک کریسهس بَدیو. دست يام رٍ تَی جیبو گذاشتو

ٌ يای  دلو برای رٍشنک ٍ شیرین زبَنی ياش تنگ شدى، برای بابا ٍ نانان، برای بچ
 !آشپزخَنٌ، یاسی ٍ نًتا

 .اشک يام شرٍع بٌ ریختن کردند

یاد شیطنت يانَن تَ آشپزخَنٌ افتادم ٍ نیَن گریٌ لبخند . چٌ رٍزيایی داشتیو
 .غهگینی زدم

ٌ قدر دلو برای يهٌ تنگ بَد  .انگار اٍن رٍزيا رٍ بیشتر دٍست داشتو. چ

 !کاش يیچ ٍقت پام بٌ این جا باز نهی شد

ٌ ای ترس برم داشت ٍ خَاستو برگردم کٌ یکی از . با صدای قدم يای کسی ایستادم لحظ
 .پشت سر نحکو دينو رٍ گرفت ٍ دیگٌ چیزی نفًهیدم
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ٌ چیز برام ٍاضح شد. جا رٍ تار نی دیدميهٌ. چشو يام رٍ باز کردم یاد دیشب . کو کو يه
ٌ  نظر قدیهی نگاى کردم. افتادم ٍ ترس برم داشت  .بٌ سَلٌ بزرگ ٍ ب

دست يام رٍ بٌ صندلی آلَنینیَنی بستٌ . خَاستو داد بزنو؛ ٍلی صدام در نهی اٍند
 .بَدند؛ سعی کردم طناب رٍ باز کنو ٍلی ير کاری کردم نشد

آرٍم بازشَن . تَ يهین حین در بزرگ سَلٌ با صدای بدی باز شد ٍ نَر چشو يام رٍ زد
 .با دیدنش تهام ٍجَدم پر از نفرت شد. دٍ نفر بٌ سهتو نی اٍندند. کردم

 .خیرى نگايو نی کرد ٍ پلک نهی زد

 !آشغال -

کهی جا خَرد؛ ٍلی نگايش رٍ . گلَم درد نی کرد؛ ٍلی باید چیزی نثارش نی کردم
 .برنداشت

 .سرم رٍ انداختو پایین تا قیافٌ نحسش رٍ نبینو. رٍبرٍم بٌ دیَار لو داد

 .ينَز داشت بی حرف نگايو نی کرد کٌ کالفٌ شدم

چتٌ تَ؟ بٌ چی نگاى نی کنی؟ نی خَای تنفر رٍ تَی چشو يام ببینی؟ نی خَای حس  -
 انزجارم رٍ جار بزنو کٌ يهٌ بدٍنن حالو ازت بٌ يو نی خَرى؟

 .پَزخندی زدم ٍ چشو يام رٍ ریز کردم

ننفَری، یٌ نَجَد بی رحو ٍ سنگدل کٌ اطرافیانش ! حالو ازت بٌ خو نی خَرى سیاٍش -
 برای چی از زندان فرار کردی؟ چرا اٍندی این جا؟ ياان؟! اصال براش نًو نیستن

ٌ  رٍی خَدم . لبخندی بًو زد ٍ اشکی رٍ کٌ از چشهش افتاد دیدم نتعجب شدم؛ ٍلی ب
 .نیاٍردم
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 .پسری رٍ کٌ اٍن گَشٌ ایستادى بَد فرستاد کٌ برى، تنًا نن ٍ اٍن نَندیو

 .رٍی زنین نشست

بچٌ بَدم، چٌ نی فًهیدم کٌ دنیا . از بچگی تَ گَشو خَندن کٌ راشا نال تَئٌ -
ٌ جَرین؟ از اٍن اٍل رٍت حس نالکیت پیدا کردم ٍ دٍست داشتو،  ٌ جَریٌ، آدم يا چ چ

 .نراقبت بَدم؛ آخٌ نال نن بَدی

 .لبخند غهگینی زد

ٌ ش حَاسو بًت بَد کٌ چیزیت نشٌ - ٌ يا کٌ بازی نی کردیو يه ٌ بار کٌ با یاسی . با بچ ی
یادت يست؟ با ! دم حَض نادرجَن بَدین ٍ تَ افتادی تَ حَض قلبو اٍند تَ دينو

نانانو . یاسی رٍ يو از عصبانیت زدم. دٍ اٍندم پیشت ٍ از تَ آب آٍردنت بیرٍن
ٌ قدر اٍن رٍز دعَام کرد  .چ

بزرگ تر کٌ شدیو ٍ شها رفتین از اٍن جا دیرتر نی دیدنت؛ ٍلی عاشق تر شدم، حسو بًت 
تا اٍن رٍز کٌ نانان . يیچ ٍقت بٌ رٍت نیاٍردم ٍ از این کارم خیلی پشیهَنو. قَی تر شد

سریع قبَل کردم ٍ اٍن  يو . نهی دٍنستو چی کار کنو. رٍی شَخی اٍن حرف رٍ بًو زد
ٌ ی نادرجَن جهع  زنگ زد بٌ خَنتَن ٍ ناجرا رٍ بٌ نادرت گفت ٍ قرار شد شبش خَن

ٌ دستت بیارم، نال خَدم بشی. شیو خستٌ بَدم ! بی رحو شدى بَدم، نی خَاستو زٍدتر ب
. تَ نی خَاستی بیای این جا. از این يهٌ سال کٌ تَ خیال داشتنت زندگی نی کردم

تَ داشتی پیشرفت نی کردی ٍ اٍن ! ترسیدم کٌ بری ٍ دیگٌ نبینهت! ترسیدم راشا
 .آزنَن تَ رٍ از نن جدا نی کرد

 پس ناجرای قاجاق چی بَد؟ اٍن يو درٍغ بَد؟ -

نن یٌ ! بٌ خدا پاپَش دٍختن برام. اٍن ناجرا رٍ اصال نن در جریان نبَدم! نٌ نٌ -
ٌ جا نی کرد االن . ٍکالت بٌ یکی از اعضای شرکت دادم ٍ اٍن باياش کاالی قاچاق جاب
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نن فرار نکردم؛ ٍلی نباید نی اٍندم خارج از کشَر . يو کٌ آزادم با پیگیری يای باباست
ٌ خاطر تَ اٍندم این جا. ٍ االن پلیس يا دنبالهن  ...نن ب

 .نی خَاست حرف بزنٌ کٌ نردی يراسَن اٍند داخل

 .پلیس يا جانَن رٍ پیدا کردن! سیا پاشَ باید بریو -

 .يراسَن از جاش بلند شد ٍ اٍند طرفو ٍ دست يام رٍ باز کرد

. خَاستو فرار کنو؛ ٍلی نحکو گرفتو ٍ دستش رٍ گذاشت رٍی دينو تا نتَنو جیغ بزنو
 .از در پشتی سَلٌ بٌ بیرٍن رفتیو ٍ سَار ناشین سفیدرنگی شدیو

سیاٍش چی نی گفت؟ ينَز تَ شَک . سرم رٍ بٌ شیشٌ چسبَندم ٍ چشو يام رٍ بستو
 .حرف ياش بَدم ٍ نهی تَنستو فکرم رٍ نتهرکز کنو

ٌ خاطر تَ با سَلهاز دٍست . راشا باٍر کن نن دٍست دارم - ٌ خاطر تَ تا این جا اٍندم، ب ب
شدم؛ ٍلی تَ يیچ ٍقت نفًهیدی؛ ٍلی دیگٌ نًو نیست تَ نال ننی ٍ نال نن 

 !نی نَنی

ٌ ای کرد ٍ با اخو بًو نگاى کرد  .خندى ی سرخَشان

انشب نی ریو یٌ جای دٍر کٌ يیشکی ! ٍقتٍقت بًو تَجًی نداشتی، يیچ يیچ -
 !پیدانَن نکنٌ ٍ کنار يو زندگی نی کنیو ٍ تَ نیشی نال نن

ٌ ای کرد ٍ ضبط رٍ رٍشن کرد ٍ با آينگ شادی کٌ پخش شد شرٍع بٌ  خندى ی دیگ
 .خَندن کرد

 .اشک يام بَدند کٌ صَرتو رٍ خیس نی کردند
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تَ فقط با کاريات باعث شدی ازت نتنفر بشو ! نن دٍست ندارم لعنتی! سیاٍش -
نی فًهی؟ نن تا قبل اٍن شب لعنتی تَی خَنٌ نادرجَن ازت خَشو نی اٍند؛ شاید اگٌ 

اٍن کاريا رٍ نهی کردی، اٍن حرف يا رٍ نهی زدی االن با يو بَدیو؛ ٍلی خَدخَايیت 
ٌ  رٍ يو بًت ندارم! چیز رٍ بٌ يو ریختيهٌ ٌ  ذرى عالق فقط تنفرى، ! نن دیگٌ اٍن ی
 !تنفر

 .حیرت زدى بًو نگاى کرد ٍ نحکو زد تَ گَشو ٍ نحکو کَبید رٍی فرنَن ناشین

 !باید دٍسو داشتٌ باشی، باید! غلط کردی کٌ دٍسو نداری -

نذار کٌ آدم ربایی يو بٌ پرٍندى يات اضافٌ ! دیر یا زٍد نی گیرنت! تَ نجرنی سیاٍش -
بذار برم، تَ يو برٍ زندان ٍ ٍقتی برگشتی تشکیل خانَادى بدى؛ نطهئنو تا اٍن ! بشٌ

 .نَقع نن رٍ فرانَش نی کنی

از ترس نهی تَنستو حرف . بٌ حرفو گَش نهی داد ٍ سرعت ناشین رٍ زیاد نی کرد
ٌ ای بزنو  .دیگ

تنًا جلَنَن یٌ درخت دیدم ٍ بعد صدای نًیبی کٌ خبر از . بٌ رٍبرٍ نگاى کردم
 .تصادفهَن نی داد

از ناشین بیرٍن اٍندم ٍ داغی . بٌ سیاٍش نگاى کردم کٌ سرش رٍی فرنَن افتادى بَد
 .چیزی رٍ رٍی سرم حس کردم

تاریک بَد ٍ تنًا صدای . بی حال کنار جادى ایستادم. زدم کٌ خَن اٍندى باشٌحدس نی
 .آژیر ناشین پلیس نی اٍند

 .انگار زیادم از سَلٌ دٍر نشدى بَدیو
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در . بٌ سهتش رفتو. با تهام تَانو راى افتادم؛ انا پشیهَن شدم ٍ بٌ ناشین نگاى کردم
 .طرف رانندى رٍ باز کردم تا بکشهش بیرٍن

اشک يام شرٍع بٌ ریختن . تهام صَرتش خَنی شدى بَد. بٌ سختی کشیدنش بیرٍن
 .کرد

 .کنارش زانَ زدم ٍ تکَنش دادم

بٌ خدا بايات نیام، دیگٌ ! بلند شَ! االن پلیس يا نی رسنا! سیاٍش؟ پاشَ، سیا پاشَ -
 !نیرىنادرت نی! دایی نی شکنٌ سیاٍش. باٍرت کردم اصالً پاشَ فقط! بحث نهی کنو

 .يق کردمداد زدم ٍ يق

 !تَ رٍ خدا پاشَ -

تنًا . بی حال بٌ ناشین تکیٌ دادم ٍ بٌ ناشین يای پلیس کٌ ایستادن نگاى نی کردم
 .حضَر یٌ آشنا رٍ حس کردم ٍ چشو يام بستٌ شد

*** 

ٌ ای آناناس خَردم  .بٌ خرس کَچَلَیی کٌ سَلهاز برام خریدى بَد نگاى کردم ٍ تیک

 .آناناس رٍ نجَیدى قَرت دادم. يهین حین در باز شد ٍ يَنان ٍارد شد

ٌ طَرى؟ -  سالم راشا، حالت چ

 .لبخند عهیقی زدم

 .سالم نهنَن خَبو، نرسی کٌ اٍندی -

 .نگايو رٍ دٍختو بٌ گل يای قشنگی کٌ اٍردى بَد
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 !نهنَن چٌ گل يای قشنگی_

ٌ خاطر نَضَعات گذشتٌ - . از سَلناز شنیدم قضایا رٍ. قابلی ندارى؛ راستش نتاسفو ب
اٍن شب دٍستو تصادف کردى بَد ٍ رفتو بیهارستان، ٍقتی برگشتو نزدیک خَنٌ کٌ 

تعجب کردم ٍ دقیق نگاى . رسیدم یٌ نفر رٍ دیدم کٌ دستش رٍ گذاشت رٍ دين یکی
نهی دٍنستو تَیی ٍ نحض کنجکاٍی دنبال ناشین رفتو ٍ پلیس رٍ درجریان . کردم

 .گذاشتو؛ خدا رٍ شکر کٌ اٍن شب اٍن جا دیدنت

ٌ جَری ازت تشکر کنو -  !ٍاقعا نهی دٍنو چ

 .يهین کٌ تَی نسابقٌ اٍل بشی بًترین تشکرى -

 .کهی با يو در نَرد نسابقٌ حرف زدیو ٍ رفت. لبخند خجَلی زدم

سیاٍش نرد؛ خانَادى يا فًهیدن ٍ دایی کلی شرنندى شد ٍ یٌ شبٌ پیر شد؛ انا زن دایی 
 .ٍاقعا راست نیگن داغ جٍَن بدى، حرف نهی زنٌ ٍ تَ شَکٌ. دیگٌ نثل قبل نشد

 .نانان ٍ بابا نی خَاستن کٌ برگردم؛ انا نن نَندم تا کار تیو رٍ تهَم کنو

 .پس فردا نسابقٌ بَد ٍ نن انرٍز از بیهارستان بعد چندین يفتٌ نرخص نی شدم

ٌ چیز خیلی سریع اتفاق افتاد ٍ نثل یٌ فیلو از جلَی چشو يام رد شد  .يه

ٌ کو  اردشیرخان کاريای ترخیصو رٍ انجام داد ٍ بعدش با سَلهاز اٍندند تَی اتاق ٍ ی
 :حرف يای نتفرقٌ زدیو تا اینکٌ اردشیرخان گفت

 .سَلهاز جان بٌ راشا کهک کن تا لباسش رٍ بپَشٌ؛ نن بیرٍن ننتظرم -

سَلهاز سری تکَن داد ٍ بٌ سهتو اٍند ٍ تَی پَشیدن لباس يا بًو کهک کرد ٍ ٍسایلی 
 .رٍ يو کٌ خَد بٌ خَد بعد چند يفتٌ این جا اتراق کردن جهع شدى بَد، جهع ٍ جَر کرد
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اردشیرخان با دیدن نا ٍ . بعد از دقایقی آنادى ٍ با تکیٌ بٌ سَلهاز از اتاق رفتیو بیرٍن
ٍسایل تَی دستهَن بٌ سهت نا اٍند ٍ ٍسایل رٍ از دست سَلهاز گرفت ٍ با گفتن 

بریو دخترا جلَتر از نا بٌ سهت در خرٍجی حرکت کرد ٍ با رسیدن نا در عقب ناشین رٍ 
بعد از . خَدش يو نشست ٍ ناشین رٍ بٌ راى انداخت. برانَن باز کرد ٍ ير دٍ نشستیو
 .چند دقیقٌ جلَی سَئیت بَدیو

از ناشین پیادى شدم کٌ احساس سرگیجٌ بًو دست داد دستو رٍ رٍی ناشین گذاشتو 
سَلهاز با دیدن حالو بٌ سهتو اٍند ٍ نن رٍ تا جلَی در . تا نیفتو ٍ چشهو رٍ بستو

 .اتاقو يهرايی کرد

 .راشا بًترى بخَابی؛ ينَز کانل خَب نشدی -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .باشٌ نهنَن سَلهازی -

دلو نی خَاست . نن يو ٍارد اتاقو شدم ٍ لباسو رٍ عَض کردم. سری تکَن داد ٍ رفت
 !حهَم برم، بَی بیهارستان نی دادم؛ از این بَ نتنفر بَدم

 .حَلٌ ٍ لباس يام رٍ برداشتو ٍ بٌ حهَم رفتو

فکرم رٍ خالی از ير چیزی . آب گرم آرانش عجیبی بًو ننتقل نی کرد. تَی ٍان نشستو
ٌ قدر !  چیز تهَم شدى بَد ٍ فقط نسابقٌ نَندى بَد ٍ يَنان، يَناندیگٌ يهٌ. کردم چ

. بٌ جا بَد يهیشٌ اٍن جايایی کٌ نیاز بٌ کهک داشتو يَنان از ير کسی پررنگ تر بَد
لبخندی زدم ٍ . يایی کٌ تنًا بَدم ٍ نیاز داشتو کٌ یکی باشٌ اٍن بَديهَن نَقع

ٌ ای بٌ فکرم خطَر کرد کٌ کاش  چشو يام رٍ بستو ٍ تَی ٍان کانل دراز کشیدم ٍ لحظ
 !يهیشٌ بَد
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با از بین رفتن حس رخَت از حهَم در اٍندم ٍ يهَن طَر رٍی تخت ٍلَ شدم ٍ بٌ 
 .خَاب فرٍ رفتو

با صدای خندى ٍ صحبت از سالن از خَاب بیدار شدم ٍ کهی رٍی تخت نشستو تا از 
بلند شدم ٍ لباس . بٌ صدايا تَجٌ کردم صدای يَنان يو نی اٍند. ننگی در بیام

 .نناسبی پَشیدم ٍ بٌ سالن رفتو

نن يو بٌ گرنی . پرسی کرديَنان با دیدن نن از رٍی کاناپٌ بلند شد ٍ سالم ٍ احَال
ٌ ای رٍ بٌ سهتو گرفت ٍ  جَابش رٍ دادم ٍ رٍی کاناپٌ نزدیک بًش نشستو کٌ دفترچ

 :گفت

 .بخَنش الزنت نیشٌ -

 :با تعجب گفتو

 این چیٌ؟ -

 !فن يایی کٌ از زنانی کٌ یٌ آشپز نبتدی بَدم تا االن جهعش کردم ٍ شد این -

 چرا بٌ نن نیدیش؟ -

 !لیاقتش رٍ داری؛ خیلی بانًارتی -

 .لبخندی زدم ٍ ازش تشکر کردم

کجا . اٍندتازى صداشَن نی! نگايی بٌ اطراف انداختو؛ سَلهاز ٍ آقااردشیر نبَدند
 .سَالو رٍ بلند گفتو! رفتند؟

اردشیرخان يو پیش پای تَ تلفنش . سَلهاز خانو رٍ نهی دٍنو؛ فکر کنو رفتن اتاقشَن -
 .زنگ خَرد ٍ رفت بیرٍن
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ٌ ای يو . آيانی گفتو ٍ نگايی بٌ دفترچٌ انداختو بٌ جز فن يای آشپزی چیزيای دیگ
 .اٍن سهت دفتر چندتا شعر بَد بًتر بَد بعدا نگاى نی کردم. نَشتٌ بَد

 :اردشیرخان ٍارد شد ٍ با دیدنو گفت

ٌ طَرى؟ -  راشا خانو گل نا چ

 .خیلی خَبو -

 !يهیشٌ خَب باشی دخترم -

 :لبخندی بٌ رٍش زدم کٌ بٌ يَنان گفت

 .يَنان جان ازت یٌ خَايشی دارم -

 !بلٌ اردشیر خان بفرنایید -

 نهیشٌ دختر نا این یکی دٍ رٍزی آنَزش اختصاصی ببینٌ؟ -

ٌ يا اجحاف نیشٌ؛ ٍلی حاال کٌ شها نیگی فردا رٍ بیاد  - خب این طَر کٌ بٌ بقیٌ بچ
ٌ ام ببینو چی نیشٌ  .خَن

 .خَايی کردم ازشَن تا بٌ اتاقو بیام ٍ اٍن دفترچٌ رٍ بخَنوخیلی زٍد تشکر ٍ نعذرت

از سر فضَلی اٍل بٌ اٍن طرف دفترچٌ کٌ شعر ٍ دلنَشتٌ يای احساسی بَد نگايی 
عجیب . پایینش تاریخ يو داشت ٍ نزدیک ترین تاریخ برای دٍ رٍز پیش بَد. انداختو

بَد شعريا رنگ ٍ بَی عاشقی داشت؛ یعنی انکان داشت يَنان دٍبارى عاشق شدى 
 !باشٌ؟ اصال بٌ نن چٌ

دفتر رٍ برعکس کردم ٍ شرٍع بٌ خَندن فَت ٍ فن يای آشپزی کٌ تَسط يَنان 
 .نَشتٌ شدى بَد کردم
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نختصر انا نفید؛ خیلی چیزيا رٍ تَضیح دادى بَد کٌ يهینش اٍن رٍ کاربردی تر کردى 
! کاش نن يو نی تَنستو یٌ رٍز بٌ جای يَنان برسو. نفس عهیقی کشیدم. بَد

ٌ ای کٌ این يهٌ براش زحهت  نی ترسیدم نتَنو از پس نسابقٌ بر بیام؛ اٍن يو نسابق
 !کشیدم

صبح با انرژی زیادی پاشدم ٍ کهی با نانان ٍ بابا حرف زدم ٍ آنادى شدم تا بٌ خَنٌ 
 .يَنان برم

تصهیو گرفتٌ بَدم . کهی استرس ٍ يیجان داشتو ٍ دٍست نداشتو با تقلب برندى بشو
 .این نظرم رٍ بٌ يَنان بگو

راى نزدیک بَد، شَنیز کرم با کتَن قًَى ایو رٍ پَشیدم ٍ بعد خداحافظی با سَلهاز بٌ 
 .خَنٌ يَنان رفتو

ٌ جا کردم ٍ زنگ در رٍ زدم  .جعبٌ شکالت رٍ تَ دست يام جاب

 .بعد چند دقیقٌ در باز شد ٍ يَنان با لبخند سالم کرد

ٌ خیر -  .سالم، رٍز ب

ٌ ی نصلحتی کردم. يهین جَر با لبخند ژکَند داشت نگايو نی کرد  .سرف

 نیشٌ بیام تَ؟ -

 .بٌ خَدش اٍند ٍ زد رٍ پیشَنیش

 !ببخشید اصال حَاسو نبَد؛ بفرنایید -
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ٌ ی نا بَد؛ البتٌ با دکَری نتفاٍت ٍ . کنار رفت ٍ نن ٍارد شدم ٌ اش نثل خَن خَن
ٌ اش رٍ از نظر . کالسیک، فضای جالبی داشت شکالت رٍ رٍی نیز گذاشتو ٍ خَن

 .گذرٍندم

 .خیلی خَش اٍندی -

 .بٌ سهتش برگشتو ٍ لبخند زدم

ٌ ی قشنگی داری -  .نهنَن، خَن

 .اٍى نرسی از تعریفت؛ بفرنا بشین -

ٌ ی شکالتی بٌ آشپزخَنٌ رفت ٍ با دٍتا فنجَن قًَى ٍ یٌ ظرف . رنگش نشستورٍی کاناپ
 .کَکی برگشت

ٌ ای رٍ کٌ بًت دادم خَندی؟. خب قًَى ات رٍ بخَر کٌ شرٍع کنیو -  دفترچ

نیگو اگٌ بخَای لَ بدی ٍ تهرین کنیو کٌ درست . آرى خَندنش خیلی خَب بَد -
 نیست، حق بقیٌ چی؟

ٌ ای کرد  .خندى ی نردٍن

ٌ کو بايو تهرین کنیو -  .دختر نن کٌ نهی خَاستو جرزنی کنیو، فقط نی خَایو ی

پیشبنديای عرٍسکی . نفس آسَدى ای کشیدم ٍ بعد اتهانش با يو بٌ آشپزخَنٌ رفتیو
. خندى ام گرفتٌ بَد؛ ٍلی قیافٌ جدیش رٍ کٌ دیدم سعی کردم ننو جدی باشو. رٍ بستیو

 .يهیشٌ تَ کار جدی بَد

 .کنار گاز ایستاد

 .خب از پاستای سبزیجات شرٍع کن، نن يو کهکت نی کنو -
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نَقع گرفتن نايیتابٌ ٍ باال پایین کردنش . نفس عهیقی کشیدم ٍ شرٍع بٌ کار کردم
 يهیشٌ نشکل داشتو

داشتو بٌ سختی . یا نچ دستو درد نی گرفت یا نَاد کهی ازش نی ریخت رٍی گاز
ٌ اش رٍ کهتر کرد ٍ نايی تابٌ . نايیتابٌ رٍ باال نی آٍردم کٌ حس کردم پشت سرنٌ فاصل

 .رٍ از دستو گرفت

ٌ ی کو گرفت اٍن برام تَضیح نی داد ٍ نن حَاسو نبَد ٍ رفتٌ بَدم . نفسو از این فاصل
 .تَ يپرٍت

 .با صدا زدن ياش بٌ خَدم اٍندم

 کجایی دختر؟ نتَجٌ شدی چی گفتو؟ -

 راستس حَاسو پرت شد، نیشٌ دٍبارى بگید؟ -

 .اخهی کرد

 !ببخشید استاد -

بٌ ساعت نگاى . از گفتن کلهٌ استاد لبخند ریزی زد ٍ دٍبارى شرٍع بٌ تَضیح دادن کرد
 .کردم کٌ دٍ بعدازظًر رٍ نشَن نی داد

ٌ ی بعدی -  .خب بریو سراغ نکت

ٌ کو استراحت بدى! ٍای نٌ دیگٌ -  !حداقل ی

 .اخو بانهکی کرد

اگٌ این رٍ خَب درست کنی کارنَن ! نن شاگرد این جَری نهی خَانا! پاشَ ببینو تنبل -
 .تهَم نیشٌ
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 .از رٍی صندلی چَبی کنار پنجرى پا شدم ٍ بٌ سهتش رفتو

برگشتو سهتش تا بگو . با دقت شرٍع بٌ کار کردم ٍ حَاسو کانل پرت آشپزی شدى بَد
نگايش کلی حرف داشت؛ ٍلی نن قادر . کارم تهَم شدى کٌ نگايو تَ نگايش قفل شد

 .بٌ حالت عادی برگشتو. بٌ خَندنش نبَدم

 .خب استاد کارم تهَنٌ -

ٌ ای از کیهچی رٍ تَی دينش . سری تکَن داد ٍ بٌ سهتو اٍند چنگالی گرفت ٍ تیک
 .ننتظر نگايش نی کردم کٌ بٌ سهتشو برگشت. گذاشت

 !عالیٌ -

 .لبخندی از سر شَق زدم

ٌ جَری جبران کنو! نهنَن استاد -  .ٍاقعا کهک بزرگی بًو کردید انرٍز؛ نهی دٍنو چ

 .بٌ زٍدی جبرانش نی کنی -

ٌ ای باال انداختو ٍ بعد از جهع. چشهکی زد ٍ از آشپزخَنٌ بیرٍن رفت کردن شَکٌ شَن
 .آشپزخَنٌ ٍ خداحافظی با يَنان بٌ خَنٌ رفتو

 .ساز زندگیو بَد ٍ استرس تهَم ٍجَدم رٍ گرفتٌ بَدفردا رٍز سرنَشت

برای کسب . کدٍنهَن از يیجان خَابهَن نهی برد؛ ٍلی نن نجبَر بٌ خَاب بَدميیچ
 .انرژی بٌ اصرار سَلهاز آرانبخشی خَردم ٍ بٌ خَاب رفتو

 .زدصبح با داد ٍ بی داديای سَلهاز بیدار شدم، از استرس جیغ نی

 !دختر نن نسابقٌ دارم، تَ کٌ بیشتر استرس داری؛ بعد يو بٌ نن ننتقلش نی کنی -

 .برٍ بابایی گفت ٍ بٌ جیغ ياش ادانٌ داد
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لباس يام رٍ پَشیدم ٍ بعد خَردن صبحانٌ ٍ صحبت با نانان . استرسو کهتر شدى بَد
 .ٍ بابا بٌ سهت نحل برگزاری نسابقٌ رفتیو

 .تَ دلو شرٍع بٌ خَندن آیت الکرسی کردم ٍ آرٍم گرفتو ٍ تنًا بٌ نَفقیت فکر کردم

شکل بزرگ ٍ سر باز، دٍر تا دٍر پر از تهاشاگر بَد ٍ پنج نیز يو برای یٌ سالن نستطیل
 .داٍريا يو رٍبرٍی نیز نا نی نشستند. افراد ننتخب

استرس داشتو ٍ دست يام کهی . پشت نیزم ایستادم ٍ پیشبند سبز نخصَصو رٍ بستو
 .نی لرزیدند

یکی از داٍريا پاکت يایی دستش گرفتٌ بَد ٍ . زیر لب شرٍع بٌ خَندن چًار قل کردم
کنندى باید درست نی کرد تَی ير پاکت غذایی کٌ اٍن شرکت. بٌ ير نیزی یکی نی داد

 .قرار داشت

 .با صدای شرٍع داٍران پاکت رٍ باز کردم. بسو اهلل ای گفتو ٍ پاکت رٍ برداشتو

پاستای فتَچینی برام افتادى . چشو يام رٍ بستو ٍ بعد بازکردن بٌ اسو غذا نگاى کردم
این پاستا رٍ بلد بَدم ٍ خدارٍشکر کردم چیز . لبخندی زدم ٍ شرٍع بٌ کار کردم. بَد

 .سختی برام نیفتاد

پاستا رٍ گذاشتو تا دم بکشٌ ٍ تَ ظرف دیگٌ کرى ٍ نرغ ٍ سس آلفردٍ رٍ با يو نخلَط 
 .کردم ٍ شرٍع بٌ پختنشَن کردم

پاستا کٌ آنادى شد، با نَاد قاتیشَن کردم ٍ تَی ظرف گردی کٌ کهی گَدی داشت 
 .ریختو ٍ با سس سیر ٍ سبزی نحلی تزئینش کردم

با صدای شهارش زنان سرم رٍ . تهام حَاسو بٌ آشپزی بَد ٍ استرسو از بین رفتٌ بَد
 .بلند کردم ٍ پشت نیز ایستادم
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. استرسو دٍبارى شرٍع شد. داٍريا شرٍع بٌ تست غذايا کردند.  بَدم2نن نیز شهارى 
 .نهی تَنستو بٌ نیز بغلی نگاى کنو ٍ حرکات داٍريا رٍ ببینو

 .بًشَن لبخندی زدم. کهی کٌ گذشت، داٍريا سهت نیز نن اٍندن

خستٌ نباشید گفتند ٍ شرٍع بٌ تست غذا کردند؛ سرشَن رٍ تکَن نی دادند ٍ با يو 
حرف نی زدند ٍ نن چیز زیادی نتَجٌ نهی شدم؛ چَن بٌ زبان اصلی خَدشَن حرف 

 .تَ این بین يَنان رٍ دیدم کٌ با لبخند نًربَنی نگايو نی کرد. نی زدند

داٍريا کٌ از نیزم . چرا نتَجٌ نبَدش نشدى بَدم؟ چشهکی بًو زد ٍ جَابو لبخند بَد
 .فاصلٌ گرفتند، بٌ طرفو اٍند

ٌ طَر بَد؟! خستٌ نباشید خانو آشپز! بٌ بٌ -  چ

 .نهنَن، از نظر نن بد نبَد؛ باید ببینیو شها داٍريا چٌ آشی برام نی پزید -

 .خندى ای کرد ٍ چنگال رٍ برداشت ٍ کهی از پاستا رٍ خَرد

 !عالی شدى؛ خیلی خَبٌ راشا! اٍم -

 .تشکری کردم کٌ یٌ دختر بانهک بًهَن نزدیک شد ٍ بٌ بازٍی يَنان چسبید

 .لبخندی بًش زد

ٌ طَری ناری؟ -  چ

 .اٍى خستٌ؛ ٍلی تَ رٍ دیدم عالی شدم -

 .بٌ طرفو برگشتند. اخو کهی رٍی پیشَنیو از این يهٌ صهیهیت نشَندم

 !العادىناری ایشَن راشا يستن؛ یٌ آشپز، دٍست ٍ شاگرد فَق -
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 !ٍٍ، پس راشاجان ایشَنٌ -

 .رٍبٌ نن کرد ٍ دستش رٍ دراز کرد

 .تعریفت رٍ خیلی شنیدم عزیزم -

 .لبخند شل ٍ ٍلی تحَیلش دادم ٍ دستش رٍ سرد فشردم

 .نهنَن،  آقا يَنان لطف دارن -

از . پیشبندم رٍ درآٍردم ٍ بٌ رختکن رفتو. کهی با يو حرف زدند ٍ ازم خداحافظی کردند
تا نن رٍ دیدند . فضای نسابقٌ بیرٍن زدم کٌ سَلهاز ٍ پدرش رٍ کنار ناشینشَن دیدم

 .بٌ طرفو اٍندند

 .سَلهاز نحکو بغلو کرد

ٌ طَری؟ -  خستٌ نباشی عزیزم، چ

ٌ م يهین - ٌ کو خست  .خَبو سَلهازی، فقط ی

ٌ ام ٍ بٌ سهت ناشین يدایتو کرد خانیان کٌ دید بی . دستش رٍ گذاشت رٍ شَن
ٌ ام تنًا خستٌ نباشیدی گفت ٍ بٌ خَنٌ رفتیو  .حَصل

کردن با نهی تَنستو انکار کنو کٌ يَنان ٍ اٍن دختِر فکرم رٍ درگیر نکردند؛ انا صحبت
 .خانَادى ٍ یاسی ٍ نًتا حالو رٍ خیلی خَب کرد

 .با استرس پای تلَیزیَن نشستیو. شدنتایج نسابقٌ شب از طریق تلَیزیَن اعالم نی

نفر اٍل رٍ کٌ گفت خیلی شَکٌ شدم؛ نی دٍنستو برندى نیشو ٍ از خانیان ٍ سَلهاز 
 .خجالت نی کشیدم
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شَکٌ بٌ سَلهازی کٌ . تا خَاستو بلند بشو نجری اسو نن رٍ بٌ عنَان نفر دٍم خَند
 .جیغ نی زد ٍ باال پایین نی رفت نگاى کردم

 .شَکٌ بَدم. خانیان يو از کاريای سَلهاز نی خندید

 .نثِل اینکٌ باٍرش نشدى! سَلهاز بابا بیا برٍ راشا رٍ از شَک در بیار -

سَلهاز بًو نگاى کرد ٍ اٍند سهتو ٍ یٌ نیشگَن از بازٍم گرفت کٌ بٌ خَدم اٍندم ٍ 
خیلی خَشحال بَدم ٍ تشکريای خانیان ٍ سَلهاز بیشتر . نحکو تَ آغَش سَلهاز رفتو

از اینکٌ تَنستو سربلند بیرٍن بیام ٍ شرنندى نشو جلَشَن خَشحال . خَشحالو نی کرد
! کنندى خَب خیلی بَدبا اینکٌ اٍل نشدم؛ ٍلی دٍم شدن بین اٍن يهٌ شرکت. بَدم

 .حداقل برای نن

 .ٍقتی خبر رٍ بٌ نانان ٍ بابا دادم از ذٍق گریٌ نی کردند

نی خَاستو برای زحهاتش ازش تشکر کنو؛ . در بین این تبریک يا از يَنان خبری نبَد
قرار شد . کهی دلگیر شدم. ٍلی چند ٍقتی بَد کٌ نبَد ٍ سَلهاز نی گفت رفتٌ نسافرت

 .کٌ زٍدترین بلیت رٍ برای برگشت بگیریو

نرگ سیاٍش . تَ این چند ٍقت خاطرات ٍ اتفاقات عجیبی برام افتاد؛ يو خَب ٍ يو بد
 .حاال با کلی خاطرى دارم از این شًر ٍ کشَر نیرم.  شدنو بًترینشبدترینش بَد ٍ برندى

پیانی برای تشکر بًش فرستادم ٍ برای آخرین بار بٌ . يَنان ينَز برنگشتٌ بَد
 .سَئیتهَن نگاى کردم ٍ سَار ناشین شدم ٍ بٌ نقصد فرٍدگاى حرکت کردم

ٌ خیر، . لبخند رٍ لبو نقش بست. تَی ناشین از پنجرى بٌ بیرٍن نگاى نی کردم یادش ب
ٌ قدر نگران بَدم ٌ چی ! اٍن رٍزی کٌ اٍندم چ خدا رٍ شکر کردم کٌ بٌ يدفو رسیدم ٍ يه

خیلی زٍد بٌ فرٍدگاى رسیدیو ٍ با خَندن شهارى پرٍازنَن . بٌ خیر ٍ خَشی تهَم شد
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برام جالب بَد کٌ این جا برعکس ایران کٌ يهیشٌ پرٍازيا تاخیر داشتند، . سَار شدیو
از ! تاخیر نداشت ٍ يهَن زنانی کٌ گفتٌ بَدند پرٍاز کردیو؛ البتٌ شاید يو تاخیر دارن

ٌ ام در . دارم شَنٌ باال انداختو این فکريای خندى تَ يَاپیها از بیکاری يدفَنو رٍ از کَل
آينگش رٍ دٍست . سلینا گَنز پلی شد marshmello آٍردم ٍ رٍ گَش گذاشتو؛ آينگ

چندتا آينگ دیگٌ يو گَش دادم کٌ خَابو . چشهو رٍ بستو ٍ بًش گَش دادم. داشتو
 .برد

 .با صدای سَلهاز کٌ پی در پی صدام نی کرد از خَاب بیدار شدم

 .االنٌ کٌ برسیو! اى راشا نثل خرس نی خَابی -

ٌ خاطر يهین سری تکَن دادم ٍ دستی بٌ صَرتو کشیدم ٍ از  ينَز لَد نشدى بَدم؛ ب
بٌ ساعتو نگاى کردم؛ بیشتر از . بطری آبی کٌ کنارم بَد کهی نَشیدم ٍ گذاشتو سر جاش

خندى م گرفت؛ حق با سَلهاز بَد؛ یٌ پا خرس برای خَدم شدى . سٌ ساعت خَاب بَدم
اردشیرخان رفتٌ بَد دنبال . بعد از یٌ ربع يَاپیها فرٍد اٍند ٍ نا پیادى شدیو! بَدم

 .چهدٍن يا ٍ نن ٍ سَلهاز بٌ اطراف نگاى نی کردیو تا خانَادى ام رٍ پیدا کنیو

 :با جیغ نی گفت. با شنیدن صدای جیغ رٍشنک بٌ اٍن سهت برگشتو

 !بابا، راشا -

با اینکٌ سنگین شدى بَد؛ . با سرعت بٌ اٍن سهت رفتو کٌ رٍشنک با دٍ پرید تَ بغلو
ٌ قدر دلو برای این کَچَلَ تنگ شدى بَد. ٍلی بغلش کردم ٍ لپ ياش رٍ بَسیدم  .چ

 :رٍشنک گفت

 خَبی؟! سالم آجی راشا -

ٌ طَر بًت گذشت آجی؟! سالم خَشگلٌ نن -  آرى خَبو تَ خَبی؟ تنًایی چ
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تنًایی ! تَ رٍ خدا دیگٌ تنًام نذار! نٌ خَب نیستو؛ دلو خیلی برات تنگ شدى بَد -
 !خیلی بدى

 :دٍبارى بَسیدنش ٍ گفتو

 .باشٌ آجی حتها! نن يو دلو برات تنگ شدى بَد! الًی نن فدات شو آجی کَچَلَم -

ٌ طَرى، رٍشنک رٍ رٍی زنین گذاشتو ٍ پریدم بغل  با صدای بابا کٌ نی گفت دختر نن چ
 .بابا

 :خَدم رٍ لَس کردم ٍ گفتو

 تَ چی بابایی؟! حاال کٌ باباییو رٍ دیدم عالیو -

 :بابا خندید ٍ رٍی سرم رٍ بَسید ٍ گفت

 !نی دٍنستو سرفرازم نی کنی؛ دخترم نبارکت باشٌ! خَبو شیطَن -

 .پرٍدى ی شهام دیگٌ، نرسی باباجَندست! خدا رٍ شکر کٌ خَبین -

 .سالم -

ٌ کو خجالت کشیدم. اردشیرخان بَد کٌ با خندى سالم کردى بَد . از بابا جدا شدم ٍ ی
بابا سهت اردشیرخان ٍ . بازی در نیاٍردى بَدميیچ ٍقت جلَی اردشیرخان این طَر لَس

سَلهاز رفت ٍ باياشَن احَال پرسی کرد ٍ بعد از دقایقی کٌ بٌ تعارف گذشت، بالخرى 
ٌ ی نا بیاد ٌ ی فانیل . اردشیرخان راضی شد بٌ خَن این طَر کٌ رٍشنک نی گفت يه

 .خَنٌ نا جهع يستند ٍ انشب يو قرار بَد شام بهَنند

 .از ناشین پیادى شدیو! چٌ خبر بَد این جا؟. با تَقف بابا جلَی خَنٌ چشو يام گرد شد
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دست خالو اسپند بَد ٍ یٌ آقایی يو چاقَ . فانیل يای نزدیک جلَی در ایستادى بَدند
بٌ دست کنار گَسفند کَچیکی ننتظر سربریدنش بَد کٌ با دیدن نا گَسفند پیچارى رٍ 

 .ذبح کرد ٍ از رٍی خَنش رد شدیو

ٌ اش در اٍندى بَد. نزدیک نانان رفتو ٍ يو رٍ بغل کردیو ٌ ی فانیل . نانان گری بقی
. اجازى صحبت ندادند ٍ نن ٍ يی این دست بٌ اٍن دست نی کردند ٍ تبریک نی گفتند

یًَ دستو . کو جهعیت ٍارد خَنٌ شدندکو. پرسی جزئی کردمبايهٌ سالم ٍ احَال
ٌ ای بايام حرف . کشیدى شد ٍ بٌ بغل دٍ نفر پرت شدم؛ یاسی ٍ نًتا بَدند چند دقیق

نی خَاستو . زدیو ٍ ابراز دلتنگی کردیو ٍ ٍاقعا يو کٌ خیلی دلو براشَن تنگ شدى بَد
برم دٍش بگیرم؛ بٌ خاطر يهین بًشَن سفارش کردم کٌ حَاسشَن بٌ اردشیرخان ٍ 

 سَلهاز باشٌ

ٌ ای رٍ پَشیدم رنگی در آخر بٌ زدن رژ کو. ٍ خَدم دٍش سریعی گرفتو ٍ تَنیک سرن
 .اکتفا کردم ٍ بٌ سالن برگشتو

بٌ . خبری از یاسی، رٍژین، نًتا ٍ سَلهاز نبَد. خانیان ٍ بابا نشغَل صحبت بَدند
 .نانان کنار خالٌ نشستٌ بَد ٍ بايو نشغَل حرف بَدند. آشپزخَنٌ رفتو

 نانان نهی دٍنی دخترا کجان؟ -

 .فکر کنو رفتن تَ حیاط عزیزم -

بٌ طرف حیاط رفتو کٌ دیدنشَن؛ رٍی تخت چَبی نشستٌ بَدند ٍ صدای خندى شَن 
 .بلند بَد

 !نی بینو کٌ جهعتَن جهعٌ، گلتَن کهٌ کٌ اٍندم! بٌ بٌ -

 !گل نٌ، خل: یاسی
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 .لبخند دندٍن نهایی زد کٌ بشگَنی از بازٍش گرفتو

 چتٌ ٍحشی؟! اٍی -

 .ابرٍ باال انداختو ٍ کنارش نشستو

ٌ ی خَد آدم نهیشٌ! آخیش -  نگٌ نٌ سَلهاز؟! يیچ جا خَن

 !دقیقا -

 .رٍ بٌ نًتا کردم

ٌ پَک بٌ باد ندادین؟ -  خب نًتاخانو، آشپزخَنٌ رٍ کٌ با این کل

ٌ چیز عالی تر پیش نیرى -  !نٌ اتفاقا در نبَد تَ يه

ٌ قدر دلو برای این دٍريهی يا ٍ دعَايای الکی تنگ شدى بَد. بلند زدم زیر خندى  .چ

ٌ شَن رفتند ٍ نانزد یاسی . سفرى ی نايار رٍ انداختیو بعد از نايار خانیان ٍ سَلناز بٌ خَن
 .بٌ اتاقو رفتیو تا استراحت کنیو. يو اٍند دنبالش ٍ با نًتا رفتند؛ نَندیو نن ٍ رٍژین

ٌ چیز تنگ شدى بَد - ٌ قدر دلو برای يه برای نانان ٍ بابا ٍ رٍشنک ! رٍژین نهی دٍنی چ
ٌ يا! شیطَن  !برای نانان بزرگ ٍ تَ، برای بچ

ٍقتی سیاٍش فرار کرد، ! نا اٍن قدر استرس داشتیو کٌ نگَ. شدنبَدت خیلی حس نی -
زن دایی دیگٌ کو ! دایی خیلی پیر شد راشا،  خیلی. نانان ٍ بابات یٌ رٍز آرٍم نداشتند

ٌ ی نانانی نیان نٌ  حرف نی زنٌ؛ از ٍقتی کٌ شنیدن سیاٍش چی کار کردى، دیگٌ نٌ خَن
 .سیاٍش خیلی دٍستت داشت؛ ٍلی این رايش نبَد. جای دیگٌ

 .آيی کشیدم ٍ بٌ سقف نگاى کردم
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سعی کردم فکريای آزارديندى رٍ . چشو يام رٍ بستو؛ از فردا زندگی دٍبارى شرٍع نیشٌ
 .از ذينو دٍر کنو ٍ نَفق شدم ٍ بٌ خَاب رفتو

ذٍق ٍ شَق . يیچ تغییری نکردى بَد. صبح بعد از خَردن صبحانٌ بٌ آشپزخَنٌ رفتو
 .ٍارد کٌ شدم انگار کلی انرژی بًو دادى شد. عجیبی داشتو

 .دٍقلَيا نثل يهیشٌ نشغَل شیطنت بَدند ٍ حَاسشَن بٌ نن نبَد

 !سالم آقا -

 ...سالم بفر -

 .يردٍ سرشَن رٍ آٍردند باال ٍ با دیدن نن نتعجب شدند

 !کانی یکی بزن پس گردنو فکر کنو خَابو -

 !نٌ بابا تَ بزن آخٌ ننو فکر کنو خَابو -

 .گَش ير دٍ رٍ گرفتو

 .باز يو کٌ نشغَل شیطنت بَدید، بچسبید بٌ کار ببینو. بیدار بیدارید! نخیر پررٍيا -

 .پرسی کردمبا يهٌ سالم ٍ احَال. تَ گیجی گذاشتهشَن ٍ بٌ آشپزخَنٌ رفتو

 .سراغش رٍ از نًتا گرفتو کٌ گفت تَ انبارى. يهٌ جز یاسی بَدند

نثل يهیشٌ سرش تَ ! بٌ طرف انبار رفتو ٍ آرٍم درش رٍ باز کردم ٍ دیدم بلٌ
 .زردآلَياست

 باز تَ اٍندی سراغ این بدبخت يا؟! سرتق -

 .از ترس پرید رٍ يَا
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ٌ ت کنٌ ذلیل نردى -  بٌ تَچٌ اصال؟! خدا خف

 .ایشی گفت، یٌ برگٌ رٍ گذاشت تَ دينش ٍ با ٍلع نشغَل خَردن شد

 .سری تکَن دادم ٍ بٌ سالن آشپزخَنٌ برگشتو

نی دٍنستو برای چیٌ؛ ٍلی . حالو خَب بَد؛ ٍلی این بین حس دلتنگی داشتو
 .نهی خَاستو کٌ بًش دانن بزنو

ٌ الی کار یاد يَنان نی افتادم ٍ دلو برای اٍن رٍزيا ٍ کهک ياش تنگ نی  .شدالب

 .عاشقش نبَدم؛ ٍلی قبَلش داشتو؛ انا بًتر بَد کٌ دیگٌ بًش فکر نکنو

يهَن دختری کٌ شعريای اٍن دفترچٌ در . يَنان خَدش عاشق بَد؛ عاشق ناری
يهَن بًتر کٌ بٌ این چیزيا فکر نکنو؛ اگٌ يو نن دٍستش داشتو، اٍن . نَردش بَد

انگار داشتو خَدم رٍ . نداشت؛ پس عشق یٌ طرفٌ يیچ فایدى ای جز عذاب برام ندارى
پَزخندی زدم ٍ بٌ کارم برگشتو ٍ تصهیو گرفتو یٌ سر بٌ دایی ٍ زندایی . گَل نی زدم

بزنو؛ خَدم رٍ نقصر نی دٍنستو ٍ اگٌ ٍ ای کاش يا تنًام نهی گذاشتند؛ بٌ خاطر يهین 
 .با تهَم شدن غذای در حال پختو اٍن رٍ سرٍ کردم ٍ بٌ دٍ قلَيا سپردم

 .بٌ رختکن رفتو ٍ لباسو رٍ عَض کردم ٍ بٌ بابا زنگ زدم تا بًش اطالع بدم

 سالم راشا، چیزی شدى؟ -

ٌ ی دایی اینا، گفتو بًتَن اطالع بدم -  .سالم بابا، نی خَاستو برم خَن

ٌ ی دٍستهو؛ نیام . خَبٌ کٌ نی خَای بری - یٌ دى دقیقٌ صبر کن، يهین اطراف خَن
 .دنبالت

 .ايَم، باشٌ بابا پس ننتظرتو -
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 .فعال خداحافظ دخترم -

 .از بابا خداحافظی کردم ٍ يهَن جا نشستو

یادم اٍند کٌ سَلهاز آیدِی يَنان رٍ بًو دادى . خیلی ٍقت بَد بٌ اینستا سر نزدى بَدم
تردید رٍ کنار . تردید داشتو برای فالَ کردنش ٍلی ير چی بَد اٍن استادم بَد. بَد

ٌ يا پریدن تَ رختکن تنًا فکری کٌ اٍن زنان بٌ ذينو . گذاشتو ٍ فالَش کردم کٌ بچ
رسید این بَد کٌ بیچارى اٍن کسایی کٌ قرارع باياشَن ازدٍاج کنند؛ انگار ينَز بزرگ 

 .پَفی کردم کٌ اٍندند چفت نن تَ دٍ طرفو نشستند. نشدى بَدند

 :نًتا گفت

 !راشا نی خَای بری؟ چٌ زٍد -

ٌ ی دایی اینا -  .آرى نی خَام برم خَن

ٌ ای بٌ يهین ننَال گذشت کٌ با بی حَصلگی . آيانی گفت ٍ ساکت شد یکی دٍ دقیق
 :گفتو

 چیٌ؟ کارم داشتین؟ -

 :یاسی گفت

 .ننتظریو بگی -

 :با تعجب گفتو

 دقیقا چی باید بگو؟ -

 :یاسی چشو نازک کرد ٍ گفت
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بعد اینکٌ اٍن جا کسی رٍ ! اٍال بگَ این کی بَد کٌ نا اٍندیو گَشی رٍ خانَش کردی -
 تَر نکردی؟

ٌ اش ٍ چپ چپ نگايش کردم ٍ گفتو. ٍ با نیش باز بًو نگاى کرد  :یکی زدم پس کل

 بٌ تَ چٌ فضَل؟ بعدشو نن پسر تَر نی کنو؟ -

 .با خَدم فکر کردم پسر تَر نکردم؛ ٍلی اشتبايی افتادم تَ دانی کٌ صیاد نداشت

 :یاسی سری تکَن داد ٍ گفت

ٌ يا نداری -  !نی دٍنستو از این عرض

 حاال این کی بَد؟: نًتا

 .استادنٌ -

 آيا يهَنی کٌ نی گفتی کٌ فاز غو دارى ٍ اینا؟ -

 :لبخندی زدم ٍ گفتو

 .آرى خَدشٌ -

 ببینهش خَب ندیدم، ازش عکس نداری؟ -

 .دارم باشٌ -

رٍز نسابقٌ با نظر سَلهاز یٌ سلفی ٍ یٌ عکس دستٌ جهعی با يو . تَی گالری رفتو
 .يهَن يا رٍ آٍردم ٍ بًشَن نشَن دادم. گرفتو

 نگٌ نٌ یاسی؟! ٍای این چٌ جیگرى -

 .یاسی يو حرف نًتا رٍ نبنی بر جیگربَدن يَنان تایید کرد
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 حاال اسهش چیٌ؟: یاسی

 .يَنان -

 ...عجب: نًتا

ٌ خاطر . با زنگ خَردن گَشیو حرفش نصفٌ نَند بابا بَد ٍ جلَی رستَران ننتظرم بَد؛ ب
ٌ يا خداحافظی کردم ٍ سَار ناشین بابا شدم  .يهین از بچ

بابا کار داشت؛ . تا بٌ خَنٌ   دایی برسیو در نَرد نسابقٌ ٍ ایتالیا با يو صحبت کردیو
ٌ خاطر يهین نیَند ٍ فقط نن رفتو با شنیدن صدام . زنگ رٍ زدم، زن دایی جَاب داد. ب

در کٌ باز شد چشو يام گرد شد . با بغض گفت االن نیام ٍ خَدش برای بازکردن در اٍند
 :ٍ با بًت گفتو

 !زن دایی -

چین ٍ چرٍک يای . تعجبو برای این بَد کٌ زندایی حاال يیچ شبايتی با قبل نداشت
پَستش، نَيای سفیدش ٍ الغری بیش از حدش کٌ لباس يا تَی تنش زار نی زدند، 

ٌ ی غو از دست دادن سیاٍش بَد  .نشَن

کاش . زن دایی چیزی نگفت ٍ فقط نن رٍ بغل کرد ٍ اشک از چشو ياش جاری شد
بغضو رٍ فرٍ دادم کٌ صدای دایی رٍ ! داستان نن ٍ سیاٍش این طَر تهَم نهی شد

 .شنیدم

 !خانو خَايرزادى م رٍ خفٌ کردی -

 .بٌ دایی نگاى کردم؛ اٍن يو دست کهی از زن دایی نداشت

 .زندایی آرٍم نن رٍ از بغلش جدا کرد ٍ با دست اشک ياش رٍ پاک کرد
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 .سالم دایی، سالم زن دایی -

 :زن دایی با صدای گرفتش گفت

 !دیدی پسرم رفت؟ سیاٍش دٍستت داشت راشا! دیدی چی بٌ سرم اٍند؟! سالم راشا -

چی . لبو رٍ گاز گرفتو ٍ سرم رٍ پایین انداختو. دٍبارى اشک يای زندایی سرازیر شد بَد
دایی نن ٍ زن دایی رٍ بٌ داخل خَنٌ يدایت کرد ٍ در . بًش نی گفتو؟ حرفی نداشتو

 .رٍ بست

 !دایی جان خَبی؟ تبریک نیگو بًت -

دایی با يو بٌ آشپزخَنٌ دایی ٍ زن. آرٍم نهنَنی گفتو ٍ رٍی نزدیک ترین کاناپٌ نشستو
. رفتند ٍ کهی بعد دایی با یٌ سینی کٌ دٍ استکان چای تَش بَد اٍند ٍ کنارم نشست

 .نهی دٍستو از چی ٍ از کجا بگو

 !ببخشید دایی -

 :دایی لبخند تلخی زد ٍ گفت

 چی راشا؟ برای چی عذرخَايی نی کنی؟ -

ٌ زدى بَد  :آرٍم گفتو. اشک تَی چشو يام حلق

 ...اگٌ م! تقصیر نن بَد -

 :دایی نذاشت حرفو رٍ ادانٌ بدم ٍ گفت

 !چی تقصیر خَدش بَد نٌ تَيهٌ! راشا پسرم حهاقت کرد، حهاقت -

 .اشک يام جاری شدند ٍ دایی اشک يام رٍ پاک کرد ٍ سرم رٍ تَ بغلش گرفت



 

www.lovelyboy.blog.ir 

223 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

ٌ ی دایی رٍ دیگٌ بیشتر از این نداشتو؛ بٌ يهین خاطر از خَنٌ زدم بیرٍن ٍ  تحهل خَن
فًهیدن اینکٌ . دایی نشوقدم نی زدم تا خاطرات لعنتی از یادم برن ٍ نَجب اذیت زن

زن دایی با دیدنو بٌ یاد سیاٍش نی افتٌ ٍ نن رٍ تا حدٍدی نقصر نی دٍنٌ کار سختی 
 .تا خَد خَنٌ رٍ قدم زدم. نبَد

فقط دلو نی خَاست . بٌ خَنٌ کٌ رسیدم، بی تَجٌ بٌ نانان ٍ رٍشنک بٌ اتاقو رفتو
 .بخَابو تا بٌ قَل دایی حهاقت يای سیاٍش رٍ فرانَش کنو

ٌ ای از اٍندنو بٌ ایران گذشتٌ بَد ٍ نن احساس دلتنگی نی کردم نهی دٍنو بٌ . یٌ يفت
خیلی بدى آدم نفًهٌ حس ٍ . خاطر عادتی بَد کٌ بٌ اٍن جا کردى بَدمچی؛ شاید بٌ

 .پٍَفی کردم. حالش چیٌ ٍ دلش از چی گرفتٌ

ٌ م رٍ خَردم ٍ نیز رٍ جهع نکردم تا نانان اینا يو بخَرند بی سر ٍ صدا لباسو . صبحَن
ٌ يا ينَز نیَندى . رٍ پَشیدم ٍ از خَنٌ خارج شدم ٍ بٌ سهت رستَران بٌ راى افتادم بچ

ٌ ی کاريا رٍ تهَم کردى بَدند . دادن نبَدبَدند ٍ کاری يو برای انجام ٌ يا دیشب يه بچ
 .رٍی یکی از صندلی يای رستَران نشستو. ٍ رفتند

از بیکاری تصهیو گرفتو حس ٍ حالو رٍ بنَیسو تا يو یٌ جَرایی خالی شو ٍ يو ٍقت 
 .دفتر یادداشت گَشی رٍ زدم ٍ شرٍع بٌ نَشتن کردم. بگذرى

دلت نی خَايد نباشی یا حداقل بٌ گذشتٌ . ير از گايی خستٌ نی شَی از تهام دنیا »
انید داری کٌ در . بازگردی تا گشتی بزنی ٍ ببینی کجای گذشتٌ قلبت را جا گذاشتی

از ! کنجی تنًا نیفتادى باشد ٍ نزد کسی باشد تا تیهارش کند؛ تیهاری از جنس خَاستن
 !جنس دٍست داشتٌ شدن

ٍقتی يو کٌ دیدی قلبت تنًا نیست، بازگردی بٌ آیندى ٍ نفس آسَدى ای، حداقل برای 
 «!کاش برای حال يو این راى پاسخ نی داد. گذشتٌ بزنی
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ٌ ام رٍ ناباٍرانٌ یٌ دٍر دیگٌ خَندم زدن خَدم پَزخندی زدم ٍ دست از گَل. نَشت
ٌ خاطرش برداشتو؛ نن نبتال بٌ نرض بی درنَن شدم؛ يهَن نرضی کٌ خیلی يا رٍ ب

 .نسخرى کردم

 .گَشی ينَز تَی دستو بَد ٍ نن بٌ نَشتو خیرى بَدم کٌ نًتا اٍند داخل

ٌ قدر زٍد اٍندی - نن داشتو با خَدم فکر نی کردم کٌ االن تنًایی ! سالم راشا خَبی؟ چ
 کنی؟بٌ چی نگاى نی. چی کار کنو

 .نًتا اٍند کنارم نشست ٍ بٌ گَشیو نگاى کرد

 .سالم -

 اینا چیٌ؟ خَدت نَشتی؟! چتٌ دختر؟ -

 .يیچی، خَبو -

 .گَشی رٍ خانَش کردم ٍ تَی جیب شلَارم گذاشتو ٍ از رٍی صندلی بلند شدم

 نطهئنی راشا؟ -

 .درٍغ نصلحتی کٌ عیبی نداشت

 تَ چرا این قدر زٍد اٍندی؟. آرى گفتو کٌ خَبو -

 :نًتا انگار باٍر نکردى بَد؛ ٍلی سری تکَن داد ٍ گفت

 .نهی دٍنو؛ بیکار بَدم اٍندم این جا -

 :آيانی گفتو ٍ ادانٌ دادم

 حاال چیکار کنیو؟ -
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ٌ طَر بَدى کٌ بین اٍن  - راشا اٍن غذایی رٍ کٌ تَ نسابقٌ پختی درست نی کنی؟ ببینو چ
 .يهٌ شرکت کنندى دٍم شدی

 .بریو! آرى چرا کٌ نٌ -

 .نًتا يو بلند شد ٍ يهرايو بٌ آشپزخَنٌ اٍند

 فتَچینی بَد دیگٌ؟ -

 :سری تکَن دادم کٌ نًتا گفت

 .پس نن نیرم نَادش رٍ نیارم -

 .باشٌ، نهنَن -

رٍز خیلی . نًتا دنبال نَاد غذایی رفت ٍ نن يو ننتظر نًتا بٌ رٍز نسابقٌ فکر کردم
بی خیالی گفتو ٍ با انگشت يام رٍ . خَبی بَد؛ ٍلی ناری بدترین نقطٌ اٍن رٍز برام بَد

 .نیز با ریتو زدم

نًتا با نَاد الزم اٍند ٍ اٍن يا رٍ رٍی نیز گذاشت ٍ نن نثل دفعٌ قبل سس رٍ درست 
.  ساعت پاستا رٍ آنادى کردمسِر نیو. کردم ٍ نَاد رٍ بايام نخلَط کردم ٍ پختهشَن

 :گفت. نگايش پر از تحسین شدى بَد. نًتا با چنگال نقداریش رٍ خَرد

ٌ قدر خَشهزى اس! ٍای -  !دختر این چ

ٌ يا اٍند . دٍ قلَيا ٍ یاسی اٍندى بَدند. لبخندی زدم ٍ ازش تشکر کردم کٌ صدای بچ
 .سر ٍ صدايا نشَن نی داد کٌ بٌ سهت آشپزخَنٌ نیان
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ٌ يا سالنی کردند ٍ نن ٍ نًتا يو جَابشَن رٍ دادیو يهٌ بٌ سهت پاستا اٍندند ٍ . بچ
ٌ چٌ ير سٌ نفر در اٍندى بَد. ازش خَردند ٌ بٌ ٍ چ پسرا کٌ تٌ ظرف رٍ يو با . صدای ب

 .خندى م گرفتٌ بَد. دست خَردند

 .از این بٌ بعد این يو جزٍ غذايای رستَران باشٌ! نیگو برٍبچ: یاسی

ٌ ی آشپزيا يو اٍندند ٍ شرٍع بٌ . يهٌ نَافقت کردند ٍ ننو بٌ ناچار نَافقت کردم بقی
 .دادن کاريای ابتدائی، نثل ریزکردن نَاد کردندانجام

کو نشتری يا نی اٍندند ٍ نثل يهیشٌ سر ظًر شلَغ بَد کٌ یکی از دٍقلَيا کٌ کو
دقیقا نهی تَنستو تشخیص بدم کدٍنشَنٌ، بًو گفت کٌ یکی از نشتری يا نی خَاد 

 .نن رٍ ببینٌ

خاطر احترانی کٌ يهیشٌ بٌ نشتری يا نی ذاشتو ٍ در ٍاقع تعجب کردم؛ ٍلی بٌ
ٌ نَن نی ذاشتیو، ترجیح دادم برم دٍ قلَيا نن رٍ پیش اٍن نیز بردند ٍ با رسیدنو . يه

این این جا چی کار . بٌ نیز ٍ دیدن شخصی کٌ با لبخند نگايو نی کرد ينگ کردم
 نی کنٌ؟

 سالم راشا خَبی؟ -

 .سالم -

 .غذايای لذیذی سرٍ نی کنید -

 .نهنَن -

 :سری تکَن داد ٍ گفت

 .باید با يو صحبت کنیو -
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ٌ ای گفتو ٍ بٌ سهت اتاق کَچیک ندیریت بٌ راى افتادم  .باش

 .ٍارد اتاق شدیو کٌ در رٍ بست. يو قدم بايام نی اٍند

 خب، چی نی خَاستی بگی؟ -

 نهی پرسی چرا اٍندم این جا؟ -

 نٌ، بٌ نن چٌ ربطی دارى؟ -

 :ابرٍی سهت راستش رٍ باال انداخت ٍ گفت

 ٍاقعا؟ -

 :نکثی کرد ٍ ادانٌ داد

 .پس خَدم نیگو -

 :ننتظر نگايش کردم کٌ لبخندی زد ٍ گفت

 !دلو برات تنگ شدى بَد -

 چشو يام گرد شدى بَد ٍ با تعجب نگايش نی کردم؛ این با نن بَد؟

 تَ چی؟ دلت برام تنگ نشدى بَد؟ -

 ...نن -

 !تَ چی راشا؟ بدجَر بًت عادت کردى بَدم ٍ نفًهیدم کٌ این اسهش عادت نیست -

 چی نیگی يَنان؟ نعنی حرف يات چیٌ؟... تَ -

خَدم نی دٍنستو چی نیگٌ ٍ ننظَرش چیٌ؛ خیلی يو خَشحال بَدم؛ ٍلی ينَز باٍرم 
 !نهی شد کٌ این يَنانٌ ٍ دارى این حرف يا رٍ بًو نی زنٌ



 

www.lovelyboy.blog.ir 

228 gandom ، zari dokht  نرداد ناى بارانرنان |  

از ٍقتی کٌ رفتی تا حاال کٌ تَ رٍ ببینو داشتو ! نن دٍست دارم! کانال نفًَنٌ راشا -
 .بًت فکر نی کردم

نهی تَنستو حرفی بزنو ٍ يَنان از سکَتو سَءاستفادى نی کرد ٍ يهین طَر حرف نی زد 
 .ٍ نن شنَندى بَدم

ٌ خاطر این . از ٍقتی کٌ دیدنت یاد بیتا افتادم؛ خیلی شبیٌ اٍنی - فکر نی کردم ب
راشا باٍر کن دٍستت . شبايتت بٌ بیتا بًت عادت کردم؛ ٍلی این طَر نبَد ٍ نیست

از ٍقتی کٌ رفتی انگار یٌ چیزی کو داشتو ٍ گو کردم ٍ تا بٌ خَدم اٍندم دیدم تَ ! دارم
 .نیستی

لبخند عهیقی رٍ صَرتو نشست؛ کدٍم آدنیٌ کٌ کسی کٌ دٍستش دارى بٌ ٍضَح ٍ 
نستقیو بگٌ دٍستش دارى ٍ ذٍق نکنٌ؟ با چیزی کٌ یادم اٍند لبخند از رٍی لب يام 

 .پرید

 ٍلی ناری چی؟ -

 :يَنان با تعجب گفت

 !ناری چی؟ -

 اٍن چِی تَ نیشٌ کٌ این قدر بايو خَبین؟ -

 :يَنان لبخندی زد ٍ بًو نزدیک شد ٍ آرٍم، ٍلی شیطَن گفت

ٌ م ٍ خَاير ناتنیهٌ! حسَدی -  .ناری دخترخال

 :آيانی گفتو کٌ يَنان گفت

 .نیل نیستییٌ چیزی بگَ کٌ بدٍنو بًو بی -
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نن دٍسش . سرم رٍ انداختو پایین ٍ نهی دٍنستو چی بگو. ازش خجالت نی کشیدم
داشتو؟ نداشتو؟ پس چرا فکرم يهش سهتش نی رفت؟ چرا دلگیر بَدم تَ نبَدش؟ نن 

 !دٍسش دارم

ٌ جَری بگو؟ نن نسبت بٌ این اتفاق خَشحالو... خب - ٍ نیشٌ گفت ... خب راستش چ
 .ننو دٍست دارم

 .يَنان نردٍنٌ خندید

  کنی؟ٍاقعا راشا؟ شَخی نهی -

 :سرم رٍ بٌ دٍ طرف تکَن دادم کٌ با لبخند گفت

 !ای جانو -

ٌ قدر با اٍن يَنان اٍایل فرق دارى يَنان بٌ سهتو اٍند . بٌ این فکر کردم کٌ يَنان چ
خجالتو چند برابر شد ٍ خَدم رٍ از حصار دست ياش بیرٍن کشیدم ٍ با . ٍ بغلو کرد

 .خجالت نگايش کردم

 !نا کٌ ينَز نحرم نشدیو -

 .نحکو زد رٍ پیشَنیش

ٌ خاطر تَ برگشتو ٍ از این برگشتو ! یادم رفتٌ بَد - نی دٍنی چندسالٌ ایران نبَدم؟ ٍلی ب
 !يو خَشحالو؛ خیلی خَشحالو

 :کهی نزدیک شد ٍ دم گَشو گفت

اصال فکرش ! تَ نثل بارٍنی بَدی کٌ تَی نرداد ببارى؛ خیلی غیر قابل باٍر عاشقت شدم -
 .رٍ يو نهی کردم کٌ یٌ رٍزی بعِد بیتا عاشق شو؛ ٍلی شدم ٍ بیتا رٍ فرانَش کردم
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اٍن پسر خشک ٍ غهگینی . دیگٌ ٍاقعا انتظار این يهٌ ابراز عالقٌ رٍ از يَنان نداشتو
کهی نن رٍ از خَدش فاصلٌ داد ٍ بًو نگاى ! کٌ اٍلین بار دیدم کجا ٍ این يَنان کجا

ٌ ی کَچکی دستش بَد. چشو ياش رٍ بست ٍ دستش رٍ جلَم گرفت. کرد  .جعب

 با نن ازدٍاج نی کنی بانَ؟ -

 .شَکٌ ٍ خجالت زدى نگايش کردم

فکر نهی کنی يهٌ چیز خیلی زٍد دارى پیش نیرى؟ نا ينَز خانَادى يانَن يو اطالع  -
 !ندارن

ٌ ش با خَدم -  !شها بلٌ رٍ بٌ نن بدى، بقی

 :لبخند زیبایی زدم ٍ آرٍم گفتو

 .بلٌ -

 داشتن رٍ از چشو يایی کٌ رٍزی پر غو بَد دید ٍ نن عاشق این يَنان نی شد دٍست
 .بَدم

يَنان تا خَاست چیزی بگٌ دستو رٍ رٍی بینیو بٌ حالت ساکت گذاشتو ٍ آرٍم بٌ 
ٌ ای بازش کردم  .طرف در رفتو ٍ یٌ دفع

چًارتا فضَل تعادلشَن رٍ از دست دادند ٍ افتادن تَ اتاقو ٍ يَنان از خندى ریسٌ 
 .زدى ٍ عصبانی زٍد دست ٍ پاشَن رٍ جهع کردندنی رفت ٍ اٍن يام خجالت

 !نیگها، نبارکٌ... ايو... چیزى: یاسی

ٌ دنبالششرٍع بٌ دست  .زدن کرد ٍ بقیٌ يو ب

 .بٌ يَنان نگاى کردم ٍ تَی دلو آرزٍ کردم کٌ بتَنو آیندى ی خَبی کنارش بسازم
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 .نگايش بًو افتاد ٍ آرٍم لب زد، دٍست دارم

 .چشو يام رٍ بستو ٍ برای این حس خَب خدارٍشکر کردم

*** 

پایان 


