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 خالصه :

 

 .باشد کوچک یا بزرگ تصمیم یک با آغاز آن خواهدمی حال آورد، ارمغان به را خوش انیپای توانمی ساده شروع یک با گاهی

 به عجیب دورانی که گیردمی تصمیمی آشپزی، اش،زندگی مهم هدف و عالقه به توجه با که است دختری یدرباره داستان

 .دارند حقیقت بوی و رنگ که خطرناکی هایبازی کند؛می هاییبازی وارد را او تصمیم همان و بدهد زندگیش
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 الرحیم الرحمن اهلل بسم

 

 :مقدمه

 گذشت که زمین از گفتم خودم به

 نیست هراسی شدن هوایی از

 شد خواهد چه نکن بینیپیش

 نیست هواشناسی مثل عشق

 .است مرداد ماه باران عشق،

*** 

 امهت. بودند آشپزخونه نظافت حال در همه. ببره مشتری برای تا برداشت رو میگو ظرف آخرین مهدی آقا

 تمیز رو گاز هم محسن و علی کرد،می تمیز رو فرها مسعود و شستنمی رو هاظرف یاسی و

 .بود وسایلش کردنجمع مشغول هم سرآشپز توکلی، کردندآقایمی

 بودند، کرده وابشج هاشدست اما بودند؛ ناراحت بره آشپزخونه از خوادمی اون کهاین از همه دونستممی

 .رسیده بازنشستگیم وقت دیگه گفتمی خودش

 و ودب کامل سکوت تو همیشه برعکس آشپزخونه نداشت، کاری کسی با کسی و بودند لک تو همه هابچه

 .اومدمی قاشق و بشقاب صدای تنها
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 وفیمعر و خوب آشپز که داشتم آرزو همیشه. شدم آشپزخونه کف تمیزکردن مشغول و گرفتم رو تی

 گرفتم تصمیم و نداشتم درسم دادنادامه به ایعالقه حسابداری یرشته تو لیسانسم گرفتن از بعد. بشم

 هایکالس و کردم دنبال رو آشپزی درسم کنار در بود سالم 22 وقتی از. برم مموردعالقه کار دنبال تا

 خیلی و بودم شنیده رو موالیی آقای رستوران تعریف هاکالس این اکثر تو که کردم شرکت مختلف

 کنم، ارک رستوران همین تو باید بال و اال که گفتم بابا و مامان به. بشم کار به مشغول جااون داشتم دوست

 و زور هزار به. بگیرم پیش رو عالقم که دادن اجازه دونستند،می آشپزی به رو من یعالقه که هم اونا

 غذاهای با بود شمال معروف هایرستوران از یکی که بیام موالیی آقای رستوران به تونستم زحمت

 سالشیش زمان اون از و کارشدم مشغول .نبود بد هم دستیار خب ولی آشپز عنوان به نه اونم خارجی،

 ناراحت رفتنش از همه تقریبا و بود سرآشپز رستوران این تو توکلی آقای که بود سالهیجده. گذرهمی

 .کردندنمی یاریش دیگه هاشدست که حیف ولی بودند؛

 تکنرخ تو من منتظر آماده مهتا و یاسی. رفتم پایین آشپزخونه انباری کنار هایپله از شد، تموم که کارم

 توکلی آقای رفتیم، رستوران سالن به هابچه با و کردم عوض رو هاملباس سریع. بودند نشسته

 کار رستوران تو که جمعیتی. بطلبه یتحالل ازمون خودش قول به و کنه خداحافظی ازمون خواستمی

 هس هر. کردندمی نگاه منتظر و سکوت در توکلی آقای به و بودند شده جمع توکلی آقای دور کردند،می

 ودب شده خیره زمین به سکوت در که توکلی آقای به بقیه مثل و نشستیم نفره چهار میز صندلی روی

 :کرد صحبت به شروع بعد لحظاتی. کردیم نگاه

 این تو بودم، موالیی آقای خدمت در رو سالبیست این از سالهیجده و آشپزم که سالهبیست من -

 هادست این دیگه ولی بدم؛ یاد شاگردامم و دستیارا به کردم سعی و گرفتم یاد چیزا خیلی سالبیست

 بااستعدادی نایجوو شماها. دارم موفقیت آرزوی تونهمه برای... که هم دستبی آشپز کنن،نمی یاریم
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 چند این تو اگه خواممی ازتون. شینمی الیق و خوب آشپز یه تونهمه روزی یه مطمئنم من و هستین

 از یرم،گنمی رو وقتتون. کنید حاللم و ببخشید رو من کردم بداخالقی یا بدی اگه بودین من با که سالی

 .ممنونم تونهمه

 رستوران کارمندای از یکی کرد، راهنمایی سالن یگوشه بزرگ سکوی سمت به رو همه موالیی آقای بعد

 .کنن چاپ مونهمه برا رو عکس اون شد قرار و گرفت عکس ازمون هم

 ازمون بود، جدا ما از مسیرش که مهتا. کردیم ترک رو سالن هم با خداحافظی از بعد افتاده، هاییشونه با

 .رفتیممی هم با جایی یه تا و خوردیم هم به مسیرمون هم یاسی و من رفت، و کرد خداحافظی

 :گفت زدمی موج توش ناراحتی که صدایی با کردمی شوت رو پاش جلوی سنگ کهحالی در یاسی

 .بودم کرده عادت بهش خیلی که من میره، داره توکلی آقای شد حیف راشا، میگم-

 .داد یاد بهمون چیزا خیلی بود، خوبی آدم واقعا طورهمین منم آره-

 چی؟ تو ببینمش، کنجکاوم خیلی میاد، جدید سرآشپز فردا از یوا-

 .دیگه توکلی آقای مثل آدمیه یه حتما اونم زیاد، نه-

 .امیدوارم اوهوم،-

 .افتادم راه خونه سمت به و کردم خداحافظی یاسی از رسیدیم، که خیابون سر به

 توی رو مسرمازده هایدست بودند، پوشونده رو آسمون تیره ابرهای. سردی به رو هوا و بود آذر اوایل

 .گذاشتم رنگمکرم پالتوی جیب
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 دومامی شب هر بابا و موندیممی شب تا دیگه روزای ولی بودند؛ کرده تعطیل شام واسه رو رستوران امروز

 یخال رو پشتم وقتهیچ وقتِهیچ یادمه. خوبم بابای و مامان بودم، زندگیم یفرشته دوتا عاشق. دنبالم

 .بوسشونمدست عمرم آخر تا همین یواسه و دندنکر

 پفک دوتا دادم، پفک قول روشنک به افتاد یادم که شدممی رد مونکوچه سر سوپری کنار از داشتم

 .خریدم شواسه

 .اومد روشنک صدای که زدم رو زنگ

 کیه؟-

 .کن باز روشنک، منم-

 .اومد راشا آجی جون آخ-

 من وقتی که گردویی درخت. کردم نگاه بزرگمون حیاط به و خلدا رفتم. شد باز تیکی صدای با در

 کممک بود و شده زرد هاشبرگ کرد؛ جلب رو نظرم بود شده بزرگ االن و کاشتیمش بابا با بود سالمهشت

 دشمی تابستونا که کردم نگاه درخت زیر سفیدرنگ تاب به. کردندمی عریان رو هاشاخه و ریختندمی

 ازب رو در که زدم ذاشتمی بازی موقع که گلدارش چادر یاد به لبخندی بازیش،خاله یبرا روشنک یخونه

 .بغلم اومد و دویید سریع ورودی یپله دوتا از و کرد

 .جون آجی مرسی. پفک جون آخ پفک، جون آخ-

 .کردم هاشلپ از محکمی ـوسـ بـ

 .آجی بدو نخوردی، سرما تا تو بریم بدو. نفس کنممی خواهش-
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 .رفتیم داخل به هم با دبع

 کجاست؟ مامان روشی-

 به د،دیمی کودک برنامه و بود نشسته تلویزیون جلوی و بود کرده باز رو هاپفک از یکی حاال که روشنک

 :گفت و کرد اشاره حیاط

 .میده آب هاگل به داره پشتی حیاط تو-

 .رفتم حیاط به و کردم نازش و تپلی هایلپ از دیگه ـوسـ بـ یه

 زدممی حدس که خوندمی چیزی یه لب زیر و دادمی آب باغچه به بود، گرفته دستش رو شلنگ امانم

 درست حدسم فهمیدم شدم، که ترنزدیک. خوندهمی بچگی تو روشنک و من واسه که باشه الالیی همون

 .کردم بغلش پشت از. بوده

 .خوشگلم مامان سالم-

 .کشید بلند هین یه و ترسید

 .شدم عمر نصف ؟!کردنهسالم وضعه چه این مردهذلیل-

 .دادم قورت رو خندم

 .دیگه کردنهسالم جور یه اینم خب خدانکنه، مامان وا-

 .شد هاگل دادنآب مشغول دوباره و رفت بهم غرهچشم یه مامان
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 ممن تا کن عوض رو لباسات برو تو گذاشتم، یخچال تو رو ناهارت. ایخسته خیلی حتما مادر؟ اومدی کی-

 .کنم آماده رو غذات

 .کنممی گرم خودم مامانم خوادنمی-

 .شد تموم کارم منم برو،-

 ب.اومدیم داخل به هم با و بست رو آب شیر بعد

 بود دوخته خودش مامان که ایسرمه شلوار و شرتتی یه با رو لباسم و رفتم روشنک با مشترکم اتاق به

 گرم لباس خونه تو هازمستون تونستمنمی و بودم گرمایی مآد منم و بود گرم خونه تو هوا. کردم عوض

 .بپوشم

 ستهنش من منتظر میز پشت و بود کشیده رو غذا مامان رفتم، آشپزخونه به صورتم و دست شستن از بعد

 .نشستم روبروش و زدم بهش لبخندی بود؛

 رفت؟ سرآشپزتون-

 .بودیم کرده عادت توکلی آقای به همه بودن، ناراحت خیلی هابچه رفت آره-

 میاد؟ کی جدیدتون سرآشپز بده، سالمتی بهش خدا-

 .میاد فردا زیاد احتمال به-

 .بشنوم رو تو سرآشپزشدن خبر من میشه کی-

 .آرزومه مامان، کن دعا-
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 داخل اومد بود خوردنپفک حاصل که نارنجیش هایانگشت و پفک خالی پاکت با روشنک موقع همین

 .آشپزخونه

 بشورم؟ رو هامدست و بندازم رو پفکم پوست هست جازها ببخشید،-

 .مامانم داخل بیا خوشگلم نمیشه چرا بره، قربونت مامان الهی-

 .ادبی با انقدر تو که بره قربونت آجی-

 راشا؟ آجی-

 دلم؟ جون-

 بگی؟ دیکته بهم میشه-

 .بیام منم تا کن حاضر رو وسایلت اتاق تو برو بدو نمیشه، چرا-

 :گفت و کوبید هم به رو هاشدست ذوق با

 .چشم-

 هنُ ساعت. گفتم دیکته روشنک به و شستم رو هاظرف کردم، تشکر مامان از. اتاق تو رفت و دویید بعد

 .اومد بابا که بود

 .نباشید خسته بابا سالم-

 خوبی؟ بابایی سالم: روشنک
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 .ممنونم بابا، دخترای سالم: بابا

 .نباشی خسته آقا سالم: مامان

 .نباشی درمونده ممنون خانمی، سالم :بابا

 .شدیم میز چیدن مشغول هم روشنک و مامان من،. کنه عوض رو هاشلباس تا رفت بابا

 و ادهس زندگی. کردمی کار جااون و رفتمی دارالترجمه یه به امروز مثل روزا بعضی و بود بانک کارمند بابا

 شکر آرامش این خاطربه رو خدا بار هزار دص روزی و نداشتیم مالی مشکل خدا شکر داریم، خوبی

 .خانواده کل بلکه من، نه و کردممی

 .شدیم شام خوردن مشغول هم دور همه و اومد بابا

 رهآ رفته، و اومده پیش شواسه مشکلی توکلی آقای گفتمی مامانت بود؟ طورچه کار امروز بابا راشاجان-

 بابا؟

 .بابایی بله-

 داخ از قدرچه. نکنم دریغ ازش داشتم مشکلی هر که گفت بهم هم بابا و کردم یفتعر بابا واسه رو ماجرا

 .ایخانواده همچین داشتن واسه بودم ممنون

*** 

 مدرسه به رو روشنک صبحانه خوردن بعد کردم، بیدار هم رو روشنک و شدم آماده صبح نماز از بعد صبح

 رو پیشبندم کردم، عوض رو هاملباس رختکن تو و رسیدم ساعت سر. رفتم رستوران به خودم و بردم
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 کردندرست. شدم کار مشغول و کردم احوالپرسی و سالم هابچه یهمه با. رفتم آشپزخونه به و بستم

 از داشتم مشکلی هر و بودم کرده مطالعه روزشبانه غذاها این یادگرفتن واسه بود، من با دریایی غذاهای

 ادشی با. سوالم از بیشتر حتی گاهی داد؛می پاسخ من سواالت به شههمی هم اون پرسیدممی توکلی آقای

 .شدم میگو کردنپاک مشغول و کشیدم آهی

 داخل میاد االن و اومده سرآشپز که گفت و اومد آشپزخونه به موالیی آقای که بود شده ده ساعت

 .مشدی خیره آشپزخونه در به کنجکاوی با و ایستادیم مرتب همه هم ما آشپزخونه،

 .فضولی از مردیم نمیاد؟ چرا پس: محسن

 داخل اومد موالیی آقای و شد باز در موقع همون که خنده زیر زدیم بعد «واهلل» گفتیم هم با همه دفعه یه

 .بشه وارد سرشه پشت که کسی تا داشت نگه رو در و

 .بفرمایید سروش، آقای بفرمایید: موالیی

 چه تو هابچه دونستمنمی. بودم متعجب دیدممی که چیزی از ،کردم بسته و باز بار سه دو رو هامچشم

 اب کردم، نگاه یاسی به زیرچشمی. شدند شوکه من مثل هم هااون که بودم مطمئن ولی هستند؛ حالتی

 داشت که رو لبخندم زود ولی گرفت؛ مخنده شبازشده دهن و بود و شده توپ قد که هاشچشم دیدن

 فکر شخصه به که من. کردم نگاه جوون بسیار سرآشپز و موالیی آقای هب و کردم جمع اومدمی کش

. شد تعجبم باعث همین و باشه ساله 03-22 خوردمی بهش سروش آقای این ولی باشه؛ میانسال کردممی

 .آورد بیرون فکر از رو من صداش

 خوبی همکارای امیدوارم و خوشحالم آشناییتون از جدیدتون، سرآشپز هستم، سروش آمین من. سالم-

 .باشیم هم برای
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 من توناجازه با. بپرسید هابچه از بود سوالی هر آشپزخونه، اینم شما این سروش آقای خوب: موالیی

 .میرم

 .کردید لطف حتما بله-

 پشتش رفتمی که جا هر هم ما. کرد آشپزخونه وسایل دیدزدن به شروع سروش و رفت موالیی آقای

 نیهی همه که برگشت ما سمت به ایدفعه یه هاسبزی دیدن از بعد. کردیممی اهنگ کارهاش به و رفتیممی

 .ایستادیم صاف و کشیدیم

 .کرد قفل پشتش رو هاشدست و انداخت باال ابرویی

 .شما از کنید،می چیکار آشپزخونه تو که بگید و کنید معرفی رو خودتون تکتک خب،-

 .کرد اشاره محسن به و

 .منه با هادسر و هستم حسنی محسن-

 .کرد نگاه مسعود به و داد تکون رو سرش

 .سوپ بخش کرامتی مسعود-

 .سوپ بخش امینی علی-

 .دسر بخش مجیدی مهتا-

 .پاستا بخش تهرانی یاسمین-

 .دادم قورت صدا با رو دهنم آب
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 .دریایی غذاهای بخش نیکو راشا-

 .باشه بیشتری نیروی به نیاز کنم فکر کمید، خیلی خب-

 موالیی آقای شلوغ، سرمون و شدمی زیاد مشتری که وقت هر و بودیم تعداد همین همیشه ما ولی: علی

 .گرفتمی کمک قبلی و قدیمی آشپزای از

 :گفت لحظاتی از بعد رفت، فرو فکر به و داد تکون رو سرش سروش

 .هستید وضعیتی چه در ببینم تا کنید شروع رو کارتون بسیارخوب-

 دور هم سرآشپز. بودم دادنشونبرش مشغول من و بود مونده هامیگو از کمی. امونکار سر رفتیم همه

 که بود بزرگ و دراز میز یه وسطش و بود مانندمستطیل آشپزخونه. کردمی نگاه رو همه کار و زدمی

 کارها تو اختالل باعث و بود کرده راحت رو ما کارِ این و کردمی تقسیم قسمت دو به رو آشپزخونه

 .برسه من به تا بود مونده و بود طرف اون سرآشپز کردم؛ نگاه سرم پشت به. شدمین

 تذکر مهتا به که شنیدم رو صداش که بودم کرده فراموش رو سرآشپز و بودم میگوها دادنبرش مشغول

 از. بود زده داد سوپ نمکیکم برای علی سر دور دو همین تو دیدم دهنم؛ تو اومدمی داشت قلبم. دادمی

 .رسید من به و گذشت بود کنارم که مهتا میز

 فامیلیتون؟ بود چی.... خانم-

 هسرآشپز هم این چیه؟ واسه استرس چته؟ راشا بابا. بودم گرفته استرس کنم، جمع رو خودم کردم سعی

 .نبود گیرسخت قدراین حتی و بود هاحرف این از ترمهربون اون ولی دیگه؛ توکلی آقای مثل

 .شمام با خانم-
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 بله؟ بله،-

 بود؟ چی فامیلیتون میگم-

 .نیکو... نی-

 !دادنه؟برش میگو وضعِ چه این بپرسم میشه نیکو، خانم خب-

 .دیگه بود منظم و درست بودم؟ داده برش جوریچه مگه وا

 .دادم برش منظم و درست من ولی ببخشید؛-

 نامنظم بود؛ کرده نصفش بد رقدچه شد، برشش مشغول و داشت برش و میگو آخرین طرف رفت دستش

 .بد ایقیافه با و

 .شده له هم نامنظمه هم این ولی-

 .دیدمی برش دادم برش من که طوریهمین امروز از-

 ردد به بیشتر ها برش این بخوره؛ رو میگو این که گیرهنمی دلش مشتری تونم،نمی جوریاین من ولی-

 .خورهمی سوپ

 .چشم بگید باید باشه شور غذا باید گفتم من شما؟ یا سرآشپزم من-

 .کرد هابچه سمت به رو روش بعد

 نهتونمی هم اگر بیاد کنار شرایط این با که مجبوره ناراحته هم کی هر منه، حرف حرف جااین تونم،همه با-

 .اومده خوش که
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 .کرد اشاره خروجی در به و

 .کردم نگاه بود کرده نصف که وییمیگ به برگردوندم، رو روم و کردم نگاه هاشچشم به حرص با

 که میگویی شد؛نمی باورم خوردم، کمی کدوم هر از و کردم سرخ سرآشپز میگوی با رو خودم میگوی

 از اهاشتب کهاین با. بود گرفته هم تریجالب شکل و بود شده ترخوشمزه و تردتر بود داده برش سرآشپز

 هب و نیاوردم مبارک روی به ولی بپرسم؛ ازش جالب یمزه این مورد در که بودم کنجکاو شدت به و بود من

 .دادم ادامه کارم

 اون وت فالنی بکن کارو این تو فالنی میگفت هی نگو، که بود کشیده کار ازمون انقدر و داد دقمون شب تا

 .بکن کارو

 مثل بابا. مدیماو بیرون رستوران از و کردیم خداحافظی سرآشپز از رفتن، یآماده همه و بود یازده ساعت

 خونه سمت به بعد و رسوندیم بود اومده ما با که رو یاسی اول و شدم ماشین سوار بود، منتظرم همیشه

 .افتادیم راه

 بگم؟ بهت جالب چیز یه بابا وای-

 .قشنگم دختر بگو-

 .باشه سالش 03 یا 22 میخوره بهش جوونه، خیلی جدیدمون سرآشپز-

 !بشه؟ ماهری سرآشپز سن این تو تونست جوریچه! جوون قدرچه واقعا؟-

 .میده گیر چیزهمه به گیره،سخت و بداخالق خیلی ولی بود؛ عجیب هم ما برای-
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 دندی با مامان که حیاط تو بودیم رسیده. گرفت شخنده که کردم تعریف بابا واسه رو میگو ماجرای بعد

 لذت غرق هاشونخنده دیدن از من و دندخندیمی داشتن دو هر حاال پرسید؛ ازش رو ماجرا بابا یخنده

 .شدم

 اعیاد تمام و یلدا شب سال هر. بودیم دعوت مادربزرگ یخونه همیشه مثل و بود یلدا شب شب، فردا

 که داشتم عمو یه تنها و بودم داده دست از رو پدریم مادربزرگ و پدربزرگ. مادربزرگ یخونه رفتیممی

 و بود سالش 03 داشتم؛ دوسش خیلی شمال، اومدمی بار یه ماهی و بود مجرد و کردمی زندگی تهران

 به موالیی آقای. بگیم هم به رو رازهامون و کنیم درددل هم با که شدمی باعث کممون سنی یفاصله

 و شد تموم کارمون پنج ساعت همین برای ببنده؛ رو رستوران زودتر خواستمی یلدا شب مناسبت

 .خونه برگشتم

 هچ خب ولی بودیم؛ شده کالفه همه دیگه که گرفت اشکال و زد غر سرآشپزِ این قدراین تههف یه این تو

 هب میگو یقضیه که روزی اون از. بود حق به غرزدناش از بعضی البته. کردیممی تحمل باید کرد، میشه

 .بودم شده موفق هم حدودی تا و بدم برش بود گفته که جوری رو میگوها کردم سعی بود، اومده وجود

 و کردم عوض رو هاملباس خونه، رسیدم تا. کنم درست ایتالیایی یکلوچه امشب برای خواستمی دلم

 .شدم هاکلوچه کردندرست مشغول

 خواستممی و بودند شده آماده هاکلوچه حاال و بود هفت ساعت بود، برداشته رو خونه تمام کلوچه بوی

 .کرد نگاهم مظلوم و آشپزخونه تو اومد روشنک که بچینمشون دردار ظرف توی

 .خواست دلم خوبه، خیلی بوش آخه بردارم؟ کلوچه یه میشه آجی-

 .دادم بهش و ظرف یه تو گذاشتم و برداشتم فر سینی تو از کلوچه یه
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 .نسوزی باش مواظب ها، داغه هنوز روشنک-

 .آجی چشم-

 رفتم و کردم مرتب رو آشپزخونه بعد یخچال، تو گذاشتم و بستم رو درش و چیدم ظرف تو رو هاکلوچه

 مامان. خوابوندمش تخت رو بردمش و کردم بغلش بود، برده خوابش تلویزیون جلوی روشنک. سالن تو

 شهبا خانواده یه مال یلدا شب خرج سال هر که این داشتیم رسم یه ما کنه؛ خرید امشب برای تا بود رفته

 .بود ما مال امسال و

 خودم و بزنه دست چیزی به نذاشتم ولی کنه؛ درست پرشکم مرغ امشب برای خواستمی و اومد مامان

 .غذا کردندرست به کردم شروع

 شده؟ طورچه ببین بچش کمیه بیا مامان-

 .خورد غذا از کمی مامان

 .مامانم نکنه درد دستت! شده عالی اومم-

 .نداشت رو شما قابل کنم،می خواهش-

 .دخترم برو بیاد، باباتم که هاست االن کن بیدارش هم رو روشنک شو، حاضر کمکم دیگه-

 .چشم-

 امبر پارسال مادربزرگ که رو کرمم بافت و پوشیدم لی شلوار. کردم بیدار رو روشنک و گرفتم دوش یه

 :کرد صدام روشنک که کردممی درست رو ایمسرمه شالم داشتم. پوشیدم بود، بافته
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 خوشگله؟ لباسم ببین راشا آجی-

 و امنشد رنگ به ایجلیقه و سفید پیراهن با بود پوشیده پررنگ سبز مخمل دامن یه برگشتم، سمتش به

 .بود دستش بافتنیش کاله و بود پوشیده هم رو ایشقهوه پالتوی سفیدش؛ شلواری جوراب

 شواسه دلم کارش این با چرخید، دور یه و گرفت رو دامنش ی گوشه یه که کردممی نگاهش داشتم

 .بوسیدم رو هاشلپ و کردم بغلش و نشستم زانو دو رو و رفت ضعف

 .نباشن خوشگل عروسکا میشه مگه لباست، هم خوشگلی خودت هم. معلومه-

  .سالن تو رفت دوید و بوسید و هاملپ کرد، سرخوشی یخنده

 نکروش با .پوشیدم رو مشکیم هایکتونی و کردم خودم به نگاهی در کنار کنسول یآینه تو دیگه بار یه

 دشدن سوار همه و اومد مامانم که ماشین عقب صندوق تو گذاشت رو غذا سبد بابا. رفتیم ماشین داخل به

 .کردیم حرکت و

 .بهش هم روشنک چشم و بود خودم دست کلوچه ظرف

 .خوردی یکی تازه خانم شکمو-

 .بود پیش ساعت دو مال که اون آجی-

 .کشیدم رو لپش

 .بخور کلوچه خواست دلت قدرچه هر جااون ادرجون،م یخونه رفتیم وقت هر-

 .شد ماشین یبخارگرفته یشیشه رو نقاشی کشیدن مشغول و داد تکون ذوق از سری
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 آدم سر از هوش خاک نم بوی و اومدمی بارون بود، شهر نزدیک روستاهای از یکی تو مادربزرگ یخونه

 علی دایی ماشین کنار و برد حیاط داخل رو ماشین بابا. بود شده تندتر بارون رسیدیم، وقتی. بردمی

 .رفتیم داخل به و شدیم پیاده ماشین از سریع. بودیم نفر آخرین ما و بودن اومده همه انگار کرد؛ پارک

 بزرگ زیادی که دیگه اتاق یه و آشپزخونه یه و بزرگ اتاق یه داشت، بزرگ حیاط یه بزرگمامان یخونه

 بارون صدای به بخوری، کلوچه و داغ چای و بشینی سرما تو کهاین واسه دادیم جون بزرگش تراس نبود؛

 .کنی استشمام رو خاک نم بوی و بدی گوش

 ادهد ادامه رو پدربزرگم کار و بودند کفش و کیف کار تو که داشتم دایی دوتا. بودن بزرگه سالن تو همه

 که طاها و سیاوش هاینام به داشت پسر دوتا علی، دایی اولم دایی. بود ادبیات معلم هم مخاله بودند،

 دایی کوچیکم دایی. سالگیچهارده تو بود رفته تازه که طاها و عمران مهندس و بود سالشسی سیاوش

 ازدواج دوساله تازه که خالم و بود ترکوچیک سال یه من از که روژین اسم به داشت دختر یه حسین،

 دور همه عزیزم مادربزرگ یواسطه به که صمیمی و ساده ایدهخانوا. نداشت دارشدنبچه قصد و کرده

 .شدیممی جمع هم

 ند؛بود همه. رفتیم آشپزخونه به روژین با کمک، برای نشستن کمییه از بعد و کردم احوالپرسی همه با

 فهممب شدم کنجکاو. نیست سیاوش که فهمیدم کردم دقت که بیشتر کمیه و بود کم نفر یه انگار ولی

 آروم گوشش زیر چیدیممی کریستال ظرف تو روژین با رو هاکلوچه که طورهمون. کجاست اوشسی

 :پرسیدم

 کجاست؟ سیاوش پس-

 .داره کار شرکتشون تو کمیه میاد، گفتمی دایی-
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 .دادم ادامه کارم به و انداختم باال ایشونه

 .زدم زد،می ناخونک هاکلوچه به داشت که روژین دست روی

 !نزن ناخونک-

 .خسیس اِ-

 .هست همه یاندازه به جلو، بریممی شام از بعد بذار ؟!چیه خسیس-

 .بگیر بابا باشه-

 .رفتیم بقیه پیش و گذاشتم اپن روی رو ظرف

 صدای با که بود شخاطره وسطای خندوند،می مارو و گفتمی سربازیش خاطرات از داشت حسین دایی

 موهای. بودمش دیده قربان عید بار آخرین که بود سیاوش. یدچرخ در طرف به همه هانگاه کسی سالم

 طوسیش شرتسویی ریخته، هم به و بودند شده خیس حاال بود حساس خیلی مدلشون رو که ایشقهوه

 .شده تند خیلی بارون انگار بود؛ شده خیس هم

 .داد ادامه شخاطره تعریف به دایی و نشست طاها پیش و کرد احوالپرسی همه با

 تزیینش یاسی و کشیدممی رو برنج من بودیم؛ شام کردنآماده حال در هاخانم ما و بود شب ده عتسا

 :گفت علی دایی زن سپیده، دایی زن که ریختممی رو دوم دیس داشتم کرد؛می

 .داره رنگی و آب چه مرغت خوراک نکنه، درد دستت بهارجان وای-

 :گفت و کرد ایخنده تک مامان
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 .من نه کرد، تشکر پزشآش از باید-

 :اومد حرف به مهری دایی زن دفعه این

 کردن؟ درستش بیرون های آشپزخونه دادی نکنه کیه؟ آشپزش بهار وا-

 .کشیده جان راشا رو امشب شام زحمت بابا، نه-

 .روژین به دادم و کردم پر هم چهارم دیس

 .جان راشا بشی خوشبخت اءاهللش ان شده، بزرگ چه دخترم ماشاءاهلل! واقعا؟: سپیده دایی زن

 .دایی زن ممنون-

 .ها شوهرکردنته وقت دیگه خاله جان راشا! کدبانویی چه به به: خاله

 ریزریز همه. کشیدم نشون و خط روژین خبیث لبخندای برای نگاهم با و شدم آب خجالت از خاله حرف با

 .شدند سفره گذاشتن مشغول آقایونم و کشیدیم غذاهارو. نگفتند چیزی دیگه و خندیدند

 .بود نشسته بابا هم روبروم چپم، سمت روژین و بود من راست سمت روشنک

 به رو من روژین صدای. بود شده خوشمزه واقعا نباشه خود از تعریف. شدند شام خوردن مشغول همه

 .آورد خودم

 .میشی چیزی یه نخوری ترشی راشا میگما-

 .شدم خوردن مشغول و رفتم بهش ایغرهچشم
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 .بود کرده تموم زودتر رو غذاش همیشه مثل و خوردمی غذا کم هاشب م،شوهرخاله محسن، آقا

 .بود عالی نکنه درد شما دست خانم بهار-

 :گفت خاله دفعه یه

 .کشیدن راشاجون رو امشب غذای زحمت محسن، آقا-

 .کردند نگاه من به بعد و خاله به تعجب با همه

 .شد حواله سمتم به که بود تحسین و تشکر سیل و اومدند در بهت از همه لحظه چند از بعد

 :پروند تیکه یه هم طاها وسط اون دفعه یه

 مرغ صدا خوردیم مرغتخم بس از شما، یخونه میایم رو ناهار و شام ما بعد به این از عمه دختر میگم-

 .دیممی

 :شکله پس زد سیاوش که قدقدکردن به کرد شروع بعدم

 مگه؟ میگم دروغ ؟!زنیمی اچر داداش اه-

 :گزید رو لبش و دستش رو زد آروم دایی زن

 !وا: دایی زن

 .واال: طاها
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 گهب یکی دوباره ببرمشون تا ترسیدممی آخه بودم؛ کرده قایم رو هاکلوچه. شسته ظرفا و شد جمع سفره

 .بکشم خجالت جااون من و کرده درست کی

 سراغ کسی شکر رو خدا بود؛ خواب هم روشنک و بودند حرف رمگ روژین و بابا و مامان سالن، تو رفتم

 .نگرفت رو کلوچه

 .بودند رفته پدربزرگش یخونه به شونهخانواد با هم اونا دادم،می رو مهتا پیام جواب داشتم

 کردی؟ قایم کجا رو هاتکلوچه این راشا-

 .داد آب رو بند آخر روژین، تو دست از وای

 .دیدم بذارم رو ظرفا رفتم بود، گذاشته وسطی کابینت تو کنم فکر عمه جان روژین-

 .شدم مواجه کلوچه خالیِ ظرف با بعد لحظه چند

 گهدی ولی کردند؛ تعریف یعنی نگفتند؛ چیزی دفعه این خوشبختانه و بودند خورده رو هاکلوچه یهمه

 .کشیدم ایآسوده نفس من و حرفا این و کرده درست کی نگفتن

 تا شدم منتظر و تراس تو رفتم و کردم خداحافظی همه از کردند، رفتن عزم همه که بود شب یک ساعت

 روی نرمی یـوسه بـ. بود کرده شیطونی امشب قدرچه بودم، گرفته بغلم تو رو روشنک. بیان بابا و مامان

 دمخو به و بوسیدم بود، رفته مادربزرگ به که رو سبزرنگش هایچشم بعد و زدم سفیدش پیشونی

 .نشه سردش تا فشردمش

 .اومد سمتم به که دیدم رو سیاوش و چرخیدم عقب به در صدای با
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 .بودن العادهفوق ها؛کلوچه واسه هم و امشب شام واسه هم ممنون، دخترعمه-

 :گفتم تنها و کردم نگاش مهربونی با

 .جان نوش-

 کرده رسوخ استخونم مغز تا رماس و داشت سوز هوا. کنه گرم رو ماشینشون تا رفت و زد لبخندی بعد

 .بود

 حس شیشه سردیِ بستم؛ رو هامچشم و چسبوندم ماشین یشیشه به رو سرم شدیم، ماشین سوار

 نگاه آسمون به. بود خوبی شب ولی بودم؛ شده خسته خیلی. کردمی آروم رو سردردم و دادمی بهم خوبی

 «.شکرت خدایا:» گفتم و کردم

*** 

 .شدم بیدار روشنک صدای با صبح

 .ها میشه دیرت پاشو، آجی آجی-

 .بخوابم خواممی روشی، کن ولم-

 .هشته ساعت آجی-

 یآماده یلقمه و پوشیدم رو لباسام سریع! شد دیرم وای کردم، نگاه ساعت به و پاشدم هاگرفتهبرق مثل

 رو هامقدم برسم، رزودت تونستممی پس نداشت، مدرسه امروز روشنک. بخورم راه تو تا گرفتم رو مامان

 .کردم تند
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 شد، بهتر پاهام درد که بعد و نشستم رختکن تو کمیه. بود گرفته درد خیلی زانوهام رسیدم، وقتی

 و کردم بلندی سالم. بودم کرده دیر من فقط بودن، همه. آشپزخونه تو رفتم و پوشیدم رو کار هایلباس

 .شدم تادنایس به مجبور صدایی با که رفتم کارم میز طرف به

 آوردید؟ تشریف زود کمییه کنیدنمی فکر نیکو، خانم خیربه صبح-

 .کندممی رو لبم پوست حرص از

 .دیگه اومدیدنمی دفعه یه اومدید، دیر قدرچه! شمام با نیکو خانم-

 نمیشه تکرار دیگه موندم، خواب ببخشید-

 .رفتم ور دستم هایانگشت با و کردم اخمی بعد

 .کارتون سر بفرمایید حاال بشه، تکرار نبایدم-

 .شدم کار مشغول و رفتم میزم سمت به حرص با

 بزرگی لبخند. داد تکون نداره مخ که این معنای به و سرش کنار آورد رو هاشدست کردم، نگاه یاسی به

 .کردم کار به شروع و زدم

 شلوغ رستوران اومدمی توریست که تابستون فصل تو بیشتر نبود، شلوغ رستوران و بود زمستون فصل

 .شدمی

 .شدیم ناهارخودن مشغول رختکن تو رفتیم بعد و کردیم درست رو ناهار

 اومدی؟ دیر چرا صبح راشا ها میگم: مهتا
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 روشنک اگه که صبح بودم خسته انقدر خونه، برگشتیم دو ساعت بودیم بزرگممامان یخونه دیشب-

 .خوابیدممی هم االن تا شاید کردنمی صدام

 .گیرهمی رو همه یپاچه چشه سروش این دونمنمی: مهتا

 .نگفته چیزی من به حاال تا ولی: یاسی

 .شانسیتهخوش از-

 .کنیم درست رو غذاها شام برای تا رفتیم استراحت ساعت چند از بعد خوردیم، رو ناهارمون

 رو بابا یشماره و درآوردم ور گوشیم شدم، نگران همین برای بود نیومده بابا ولی بود؛ ربع و یازده ساعت

 .برداشت مامان که گرفتم رو خونه یشماره نداد؛ جواب که گرفتم

 ازش؟ داری خبر تو دارهبرنمی زنممی زنگ هرچی دنبالم نیومده بابا. سالم مامان-

 تصادف بابات دوست زنه،می حرف روشنک این بس از بزنم زنگ بهت رفت یادم مامانم ببخشید وای-

 .دنبالت میام االن وایسا خوایمی. بیمارستان بردتش باتبا کرده

 .میام گیرممی آژانس یه مامان نه-

 .منتظرم ها، باشی مواظب مامان باشه-

 وتاد تا. رفتمی و اومدمی ماشین توک و تک و بود خلوت که کردم نگاه خیابون به و کردم قطع رو گوشی

 .افتادم راه پیاده و گفتم الهی بسم کنم؟ یکارچ حاال نبود؛ آژانسی که هم ورتراون خیابون
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 بوق صدای که بودم رسیده خیابون سر به. کردم تندتر رو هامقدم خوندم،می الکرسیآیت لب زیر

 چیکار جااین این وا شد؛ توپ قد هامچشم که کردم نگاه ماشین به آورد، خودم به رو من ماشینی

 .ماشین طرف رفتم کرد؟می

 !دایی؟ پسر کنیمی چیکار جااین سالم-

 .نبستی قندیل تا شو سوار بیا حاال دنبالت، بیام که گفت زد زنگ من به شوهرعمه. دخترعمه سالم-

 .کرد حرکت و کرد روشن رو بخاری شدم، ماشین سوار

 .افتادی زحمت به بخشید-

 میره؟ پیش خوب کارا خبرا؟ چه. ستوظیفه کنممی خواهش-

 .گذرهمی خداروشکر-

 باید هک گفت ولی تو؛ بیاد که کردم تعارفش رسیدیم، وقتی. نزدیم حرفی خونه تا دیگه و داد تکون یسر

 .خونه تو رفتم و نکردم اصرار دیگه هم من منتظرشه، زندایی و خونه بره

 اسشحو اصال که بود بابا نگران انقدر اما رسونده؛ رو من سیاوش که گفتم مامان به بود، نیومده هنوز بابا

 .برد خوابم مبل رو که بودم خسته انقدر هم من و نبود من حرفای هب

 رو چایی خوندم، رو نمازم شدم، پا. اومدمی اذان صدای و بود تاریک هنوز هوا کردم باز که رو هامچشم

 .بودند شده بیدار هم بابا و مامان کردم، بیدار رو روشنک هفت ساعت. کردم آماده رو صبحانه و دادم دم

 .اومد یادم بابا دیشب مشکل که بودیم صبحونه خوردن شغولم همه
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 خوبه؟ دوستت حال بابا راستی-

 .کردن مرخصش دیشب همون که فقط بود شکسته پاش خوبه، حالش باباجون آره-

 .بریم بپوش رو لباست برو پاشو روشی. خداروشکر خب-

 .آجی چشم-

 .رفتم رستوران به و رسوندم رو روشنک

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 داره، یاسی به نظری یه سروش آقای این کردم حس که گذشتمی جدید سرآشپز اومدن از ماه دو

 بود االب کیوش آی که انقدر هم یاسی بگیریم؛ نظر زیر رو عاشق سرآشپز شد قرار و گفتم مهتا به یواشکی

 یزیچ نشدیم مطمئن تا گرفتیم تصمیم هم مهتا و من. نبود فازها این تو انگار و فتگرنمی رو چیزی کال

 .نگیم بهش

 جا،این حسابدار آشپزخونه همین تو هم پیش چهارسال. هستیم فضولی هایآدم مهتا و من یعنی ما، کال

 ات که پزخونهآش هایبچه از یکی سحر با کی؟ با حاال بخت، یخونه فرستادیم رو بهبودی آقای یعنی

 ور کارکردن هم بهبودی آقای اومد، دنیا به نیشنی و شد باردار وقتی از ولی کرد؛می کار باهامون پارسال

 .کرد منع
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 هاینگاه از البته بود؛ شده پیرپسر بهبودی آقای االن کردیم،نمی شیطنت انقدر یاسی و مهتا و من اگه

 فهمیده هم رستوران هایبچه رو موضوع این و دارن هم به حسی یه که فهمید شدمی زیرکیشون زیر

 فردا از ولی گذشت؛ که امروز. بود دماغ گند سرآشپز با چلمون و خل دوست نوبت که هم االن. بودند

  .دارم هانقشه

 نگاه من به داشت که مهتا به هم چشمک یه و کردم جمعش زود ندید کسی تا که زدم خبیثی لبخند

 .آورددرمی رو زدنکل ادای و لبش رو گذاشت رو هاشستد هم اون زدم، کردمی

 .کردیم تموم رو کار و اومدیم زود نداشتیم مشتری چون امشب خونه، اومدم نُه ساعت

 مشغول و برداشتم میوه ظرف تو از سیب یه. شدیم تلویزیون دیدن مشغول هم دور و خوردیم رو شام

 .شدم کندنشپوست

 بردیم؟ پی چی هب مهتا و من دونیمی مامان-

 !چی؟ به نه،-

 .داره یاسی به هاییحس یه سروش جناب که این به-

 !دروغ؟: مامان

 .گرفته اشکال یاسی جز همه کار از اومده ماهه دو االن فهمیدیم، کجا از بگم بذار. چیه دروغم بابا نه-

 .بابا نمیشه دلیل که این خب: بابا
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 هم هاشب بعضی کنه؛می تعارف یاسی به تنها و میاره غذا که روز هر کنار، بذاریم رو این بابایی آخه-

 فلیط نشیم کار به دست مهتا و من اگه نیست، حالیش چیزا این خنگه انقدر که یاسی خود. رسونتشمی

 .پوسونده کفن تاهفت بفهمونه بهش بخواد تا سروش

 که باشن داشته فامیلی ارتباط شایدم نباشه قصد روی از کارا این شاید اصال دختر، زشته! راشا واا: مامان

 .بگید یاسی به بعد بشید مطمئن سروش آقای احساس از باید اول بعدشم بدونید؛ شما خواننمی

 در سروش کار از سر اول شو، زنش برو بیا که بگیم یاسی به فردا همین خواستیمنمی که ما من مامان-

 .گیممی بهش بعد میاریم

 رو؟ حواست فقط کن کنیمی کاری هر واهلل، دونمنمی: مامان

 .کنم جمع-

 .دخترم بخواب برو و بخور تو میوه هم حاال آفرین،-

 .سرورم چشم-

*** 

 ذوق کلی هم اون و گفتم مهتا برای گذاشتم وقت ساعتینیم یه شواسه دیشب که رو منقشه ظهر موقع

 .کرد

 خوبه؟ نقشه اجرای واسه فردا نازی، خوب-

 .میگم کنممی هم سر چیزی یه مامانشم به اینا یاسی یخونه میرم شبام من عالیه، آره-
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 .خوبه خیلی-

 . هم به زدیم رو هاموندست کف بعد

 هک شد قرار. نگفتیم چیزی دیگه اومد یاسی که بعد و خندیدیممی ریزریز و زدیممی حرف فردا یدرباره

 از کی هر شاید. بخوابه ظهر فردا تا که هبریز آورخواب قرص غذاش تو شب و یاسی یخونه بره مهتا شب

 ولی ایم؛دیوونه که کردمی فکر قطعا و کردمی تاسف احساس مونواسه شدمی باخبر ما یبچگانه ینقشه

 .دردیه بد فضولی خوب

 زا کالفگی شد که نُه ساعت و رسید کارهاش به کمی اومد وقتی سروش. نیومد یاسی نقشه، طبق صبح

 .یدبارمی روش و سر

 نیومدن؟ تهرانی خانم چرا: سروش

 .وسط پرید سریع مهتا

 ور باباش سن که خبربی خدا از یه به بدن شوهرش زور به خوانمی بود، خواستگاریش مراسم دیشب آقا

 .داره

 هک کردم نگاه سروش به. نبود مونبرنامه جزو اینا بود، شده بسکتبال توپ قد مهتا هایحرف از هامچشم

 هم مهتا هایحرف به کردممی نگاش که طورهمون کرد،می نگاه سبزیجات میز به متفکر و ودب کرده اخم

 .دادم گوش
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 چیکار ما خب ولی کنیم؛ کاری که کردمی خواهش ازمون گریه با و ریحانه و من به بود زده زنگ دیشب-

 حرف پدرش با برید شما میشه سروش آقای. کنن عقد خوانمی هم ظهر از بعد امروز بکنیم؟ تونیممی

 راشا؟ نه مگه اندازه؛نمی زمین رو شما حرف حتما کنیم،می خواهش شه؟ منصرف تا بزنید

 .زد نامحسوسی چشمک و چرخوند من سمت رو نگاهش بعد

 ،بود ریخته هم به رو چیزهمه مهتا و نبود این قرارمون. شدم کارم مشغول و گفتم نامفهومی یآره لب زیر

 همه. بکشونیم جا این به رو قضیه که این نه شیم باخبر سروش احساس از تیمخواسمی فقط ما

 برادرهاش دوتا و بودن کارمند دو هر مادرش و پدر داره، ایکردهتحصیل یخانواده یاسی که دونستیممی

 همچین اونا وگرنه کرد،می کار رستوران تو شخصیش یعالقه به توجه با هم یاسی. کردهتحصیل هم

 .پدرش سن هم مردی با هم اون کنن، ازدواج به وادار رو یاسی بخوان که نبودن ایادهخانو

 .بردم هجوم مهتا سمت به. بیرون زد عجله با و گرفت رو موتورش کاسکت کاله سروش لحظه همین

 ؟!گفتی بود چی اینا دیوونه-

 .نبود خودم دست انگار بیرون؛ ریخت همه خود به خود اراجیف این کردم باز که رو دهنم راشا، دونمنمی-

 !شد؟می چی حاال خوردم، سر آشپزخونه کف و گفتم وایی

 انداختیم رو سرمون ما ولی بودند؛ توضیح منتظر و کردندمی نگاه ما به بودند، کرده تعجب هم هابچه

 اظهار و اومدهپیش اتفاق مورد در صحبت دقیقه چند از بعد هم هااون نشده چیزی کردیم تظاهر و پایین

 .برگشتند کارشون به کردن نظر
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*** 

 :گفتم گوشش زیر بود، ریخته هم به رو اعصابم مهتا فینفین صدای

 .نریز تمساح اشک من واسه دیگه بسه اهه،-

 هک بود رفته رو قدم جلومون انقدر که سروش و کردمی نگاه ما به کنجکاوی با که کردم نگاه یاسی به

 .افتاده اتفاقی چه که زدممی حدس ولی چیه؛ قضیه دونستیمنمی هنوز. بودم گرفته سرگیجه

 .کرد گریه به شروع و داد آب رو بند دید رو ها اون تا هم مهتا

 .پریدم متر یه سروش داد صدای با

 بود؟ کاری چه این-

 !اه. کارگرهاش هم ما جالیزه سر کردمی فکر مردک شدم، عصبانی

 من. مربوطه خودمون به که بود دوستانه شوخی یه کردیم؟ ارچیک ما مگه سروش، جناب خبرته چه-

 !فهممنمی واقعا سوزونید،می دل و شدین آش نخود که داره ربطی چه شما به دونمنمی

 .کمرش به زد رو هاشدست و زد پوزخندی

 یا ونیک خانم شما بود؟ جوابگو کی افتادمی شواسه اتفاقی اگه ایه؟شوخی چه این آخه! دوستانه؟ شوخی-

 خانم؟ این

 .کرد اشاره مهتا به بعد
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 هی نیشش بودن داده تاپتی بهش که خری مثل انداختم، یاسی به دوباره نگاهی و کشیدم بلندی پوف

 .بست رو نیشش که کردم بهش اخمی بود؛ باز متر

 ام اومد،می پیش اتفاقی شواسه هم فرض به کنین؟می دخالت موضوع این تو چرا شما. کنار به اینا اصال-

 .شما نه دادیممی رو مادرش و پدر جواب باید

 اخراجید آشپزخونه، به بیاید ندارید حق تا دو شما فردا از. نکن دو به یکی من با انقدر خانم: سروش

 !اخراج

 آروم راشای که نکنهخدا و شدم عصبانی خیلی گرفتم، رو هامگوش که گفت بلند انقدر رو آخری اخراج

 و سییا که دیدم. کنه فروکش عصبانیتم و بشم مسلط خودم روی تا کشیدم عمیقی فسن. بشه عصبی

 کشداری وای لب زیر که شنیدم رو مهتا صدای. شدم سرخ االن دونستممی و زدند زل من به ترس با مهتا

 .شدم منفجر دفعه یه من و گفت

 برو داری بودنعاشق و داشتندوست ادعای اگه. ره... دا... ن ربطی هیچ تو به هان؟ تو؟ اصال میگی چی-

 وای کنی،می طوریاین شیکاره هیچ هنوز خوبه نیار، در رو نگران عاشقای ادای من واسه خواستگاریش

 خاطربه چی که. نیست و نبوده راهش این سروش، آقای نگرانشی اگه. بشی شوهرش که روزی حال به

 .بابا برو ؟!بشیم اخراج باید ما داری شما که آبکی تعلق احساس

 ...دخترِ بزن حرف درست ترتبزرگ با بعدشم نداره، ربطی شما به احساساتم نبودن یا بودن آبکی-

 چی؟ دخترِ هه،-

 .بشنوم حرفی هیچ خوامنمی دیگه! بسه خانم، بسه: سروش
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 .ندم کشش این از بیشتر دیگه که بود بهتر شد، عوض نظرم که بزنم حرفی تا کردم باز رو دهنم

 مینه مهتا. پوشیدیم رو لباسمون رختکن، سمت به بردمش و گرفتم رو مهتا دست و کشیدم بلندی هوف

 .کردمی گریه داشت جور

 !خفه مهتا-

 که پارکی سمت به مهتا با. بیرون زدیم آشپزخونه از سروش، یکالفه نگاه و یاسی گریون هایچشم جلوی

 .دادممی فحش سروش به داشتم فقط راه تو رفتیم، بود باالتر خیابون دوتا

 .توئه تقصیر شهمه مهتا ببین، رو پررو یپسره اِه-

 یه تو ریممی فردا از. شدیمنمی اخراج االن هم بودیم رسیده نقشهمون به ما هم زدینمی رو حرفا اون اگه

 سی؛ای بیچاره سرآشپزیه، حقمون ما کنیم؟ دستیاری رستوران این تو قراره کی تا اصال دیگه، رستوران

 .نمک فکر بهش بیام که این به برسه چه کردمنمی نگاه الدنگم اون روی تو دیگه بودم اون جای اگه که من

 و شله نیشش دیدم برگشتم سمتش به اومد،نمی صداش چون بود شده آروم من هایحرف با مهتا انگار

 .گردنش پشت زدم یکی خنده؛می داره هرهر

 !که واقعا خندی؟می تو مزنمی رو سکته حرص از دارم من-

 کنم چیکار میگی خندی؛می چرا میگی خندممی کنی،می گریه چرا میگی کنممی گریه کنم؟ چیکار خب-

 پس؟

 .نشستم نیمکت روی
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 .بابا کن ولمون دونم،می چه-

 .دارمت مگه وا-

 .مسخره خنده، از مردم ایبامزه خیلی هه هه-

 بعید تو از. میشه یکسان خاک با جااون االن کردم فکر من داشتی؟ نگه رو خودت جوریچه راشا ولی-

 .زدی حرف باهاش خوب خیلی بود،

 واویال دیگه زدممی حرف بدتر باهاش اگه یاسی، شوهر شد دیدی وقت یه آخه تونستم، باالخره آره-

 .شدمی

 پاش معروف قول به و بود کرده رویزیاده سروش ولی بود؛ بد هم ما کار خداییش. زدیم حرف هم با کمیه

 .بود کرده درازتر گلیمش از رو

 حرف و نشستیم پارک تو ظهر تا پس شن، باخبر موضوع این از هامونخانواده نداشتیم دوست کدومهیچ

 موبایل که بودیم همبرگرمون ساندویچ خوردن مشغول پارک تو بید درخت زیر ما و بود دو ساعت. زدیم

 :گفت و کرد ایلشموب به نگاه یه خورد، زنگ مهتا

 .یاسیه-

 .بلندگو رو بذار بده، جواب-

 .یاسی سالم: مهتا
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 اون بده؟ خودش دست کار نره میرم،می دلشوره از دارم کجاست؟ دیوونه راشای این کجایی؟ مهتا سالم-

 .نگرانشم ها، نداره اعصاب

 رو؟ زدهشا اون کردی چیکار تو. گنده و مر و سر مهتام، پیش من باشی نگران خوادنمی-

 !کیه؟ شازده هان؟. شکرت خدایا وای جایی؟اون هم تو دیوونه-

 .میگه رو خان سروش کیو آی: مهتا

 کجایید؟ تا دو شما االن. میگم بهتون آهان: یاسی

 .رستورانه از باالتر خیابون تا دو که پارک اون تو:مهتا

 .جاماون دیگه ربع یه تا منم باشید جاهمون خب خیلی: یاسی

 .شدیم غذامون خوردن مشغول و کرد قطع رو وشیگ بعد

*** 

 .اومد یاسی که بودم خوابیده پاش رو هم من و بود داده لم درخت به مهتا

 .خوابید مهتا پای رو کنارم و بغلم تو انداخت رو کیفش

 !نیستا بالشت بنده پای هوی-

 .بابا خفه: یاسی

 .کن تعریف خب-
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 کردین؟ دیشب شما بود کاری چه اون ببینم، وایسا: یاسی

 .بود چی نقشه که کن تعریف شواسه مهتا-

 .کرد تعریف یاسی واسه رو ماجرا کل مهتا

 بهش و کرد باز رو در مامانم بودم، خواب که من مونخونه دم اومد سروش که صبح. طور این که: یاسی

 اون گذاشت، درمما دست کف صاف بود گفته مهتا این چی هر اومد هم دیوونه اون خوابم؛ من که گفت

 من کرد؛ تعریف من واسه رو زوری شوهر یقضیه بعد کرد، بیدارم آب با زور به. کرد انکار رو موضوع هم

 .کن ادب رو جغله تا دو اون و رستوران برو پاشو که کرد مجبورم بعد. نگو که بود گرفته مخنده انقدر

 .پیشونیش رو زد محکم مهتا دفعه یه

 چته؟-

 !شدی؟ موتورش سوار تو یعنی: مهتا

 .خنده زیر زدم پقی تصورش با

 .مهتا شکم تو زد آروم مشت یه و کرد اخمی یاسی

 بشینم جیگرش موتور ترک مامانم جلوی خواستیمی خدا رو تو نه. اومدم گرفتم آژانس نخیرم،: یاسی

 .بیام

 خب؟-
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 یا گردیدبرمی کنید؟ کار چی خوایدمی تا دو شما حاال. دیگه بودید خودتون که رو شبقیه کوفت، و خب-

 نه؟

 دیگه من جاستاون سروش اون تا ذارم،نمی رستوران اون تو رو پام دیگه من عمراً ؟!برگردیم! چی؟-

 .خودشه با انتخاب حق مهتا. نمیام جااون

 .گردمبرنمی دیگه منم نه: مهتا

 چی؟ من پس نامردین خیلی: یاسی

 .کن نطق بعد بیای ام با میده اجازه جونت شوهر ببین اول-

 ؟!بچسبم سروش به برم کنم ول رو دوستام که شدم نامرد انقدر من یعنی بابا؟ چیه شوهر: یاسی

 کنید؟نمی ممسخره بگم چیزی یه هابچه: مهتا

 .بگو نه-

 .بزنیم رستوران یه خودمون کنیم جور پول بیاید میگم من: مهتا

 بود؟ کجا پولمون خره آخه: یاسی

 چی؟ شما دارم، اندازپس که من بعدشم. گیریممی وام اصال یا گیریممی مادرامون و پدر از کمیه: مهتا

 و کردم سرانگشتی حساب یه کردم؛می فکر داشتم من و کردندمی بحث پول سر هم با داشتن دوتا اون

 .خواستنمی چنانیآن پول نمیگه، هم بد مهتا دیدم

 .موافقم-
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 زدیم رو رستوران که هم فرض به مکانش؟ به کردی؟ فکر پولش به تو راشا موافقم؟ رو چی چی: یاسی

 چی؟ مشتری چی؟ تبلیغات

 ای دستیار رستوران اون تو و رستوران این تو تونیمنمی که همیشه حال هر به. نگیر سخت انقدر بابا -

. مونیممی ستیارد همین عمرمون آخر تا کنیم کار دیگران رستوران تو باشه قرار اگه بعدشم باشیم، آشپز

 نه داشتن؟ رستوران یه تاسیس برای کافی پول همه یا داشتن؟ مشتری اول از دیگه هایرستوران مگه

 .بده دست ستپایه کی هر پس تونیم؛می هم ما تونستن دیگران اگه من، خواهر

 .بود هامدست روی دو هر دست بعد لحظه چند و جلو بردم رو دستم

 و کنیم چیکار خوایممی که بگه شخانواده به کس هر شد قرار برگشتم، نهخو به که بود چهار ساعت

 و همیشه درسته نکنن، قبول مامان و بابا که این از داشتم استرس خیلی. کنه جلب رو هااون رضایت

 شم، مسلط خودم به کردم سعی. کردمی فرق کمیه موضوع این خوب ولی بودند؛ همراهم و پشت جاهمه

 تیوق و خوابیدم و گرفتم دوشی نبودند، خونه روشنک و مامان. گفتم الهی بسم و کشیدم عمیقی نفس

 با داشت روشنک. سالن تو رفتم. بستمشون و کردم شونه رو موهام. بود هفت ساعت شدم بیدار

 .اومد دردش که کردم هاشلپ از محکم ـوسـ بـ یه و کنارش رفتم کرد،می بازی هاشعروسک

 !راشا آجی-

 نفسم؟ کجاست مامان. ایخوردنی که بس از خودته تقصیر خب آجی، شیدببخ-

 .آشپزخونه تو-

 .کردمی درست رو کتلت مواد داشت مامان آشپزخونه، تو رفتم
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 .جیگر سالم-

 طوری؟چه خوابالو سالم-

 خبرا؟ چه مامان، مرسی-

 نداشتین؟ مشتری باز اومدی، زود امروز. سالمتیت خبر-

 .میگم بهت بیاد بابا بذار مامان، نه-

 شده؟ چیزی-

 .بهت میگم حاال بذارم، میون در باهاتون باید موضوعیه یه نه-

 .خیره شاءاهللان-

 .خیره مادر، خیره-

. ستمنش بابا پیش و سالن تو اومدم بعد بخوابه تا اتاق تو بردم رو روشنک خوردیم، رو شام و اومد که بابا

 .نشست ما کنار میز، رو چایی گذاشتن از بعد هم مامان

 اون از و بزنیم مستقل رستوران گرفتیم تصمیم یاسی و مهتا و من. مطلب اصل سر میرم راست یه-

 .بیرون بیایم رستوران

 .فکر تو رفتند مامان و بابا حرفم شدنتموم از بعد
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 ولی ؛دارم ایمان بهت من بیای؟ بر پسش از تونیمی داره، فنگ و دنگ کلی سختیه، کار بابا راشاجان: بابا

 یول نیستیغ تنها خوشبختانه. ستکنندهنگران کمیه موضوع این و کنی شروع اول از خوایمی دخترم

 دخترم؟ باشه کنیم، فکر مورد این در کمی مامانت و من بده اجازه

 .کردممی فکر روز چند این تو هم خودم بود، خوب بابا پیشنهاد. دادم مثبت جواب و زدم لبخندی

*** 

 .بودم مونده من تنها و بودند کرده موافقت هابچه هایخانواده بود، نداده جوابی بابا ولی گذشته؛ وزر دو

 .زد صدام بابا که بودیم نشسته ناهار میز سر

 بابایی؟ جونم-

 به یازن و افتاد برات اتفاقی هر بدی قول باید هم تو اما کنیم؛می حمایتت کردیم، فکر خیلی مامانت و من-

 .بگی بهمون شتیدا کمک

 .بزنم جیغ و برقصم پاشم وسط همون خواستمی دلم

 .ممنونم چشم بابایی، چشم-

 چی باید نداشتم رو فرشته تا دو این من اگه خدایا کردم؛ تشکر ازشون و بوسیدم رو دوشون هر پاشدم،

 .داشتنشون واسه شکرت خدایا کردم؟می کار

 .شدند خوشحال خیلی هم اونا که کردم عالما رو رضایت و دادم مهتا و یاسی به پیام یه

*** 
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 دکب کارمون شروع برای که بزرگ چنداننه یمغازه یه ببینیم، رو مهتا یمغازه تا رفتیم هابچه با صبح

 هک کردیم کتاب حساب یه و گذاشتیم هم روی رو پوالمون نوشتیم، داشتیم الزم که رو چیزایی. نبود

 .منمیاری کم پول خداروشکر دیدیم

 همکاری باهاش تونیمنمی دیگه که گفتیم و کردیم عذرخواهی ازش موالیی آقای رستوران رفتیم بعد

 آقای از. کردیم خداحافظی آشپزخونه هایبچه هم بعد. کرد قبول آخرش ولی شد؛ ناراحت خیلی کنیم،

 تازه اسیی و اون ماجرای ولی طلبیدیم؛ حاللیت ازش معروف قول به و کردیم خداحافظی هم سروش

 یاسی بود، نداده دست از رو چیزی هنوز اما شد؛ ناراحت ماجرا این به نسبت سروش. بود شده شروع

 با آشناییش و رستوران این به اومدنش از خیلی درسته. خواستمی شناخت برای بیشتری وقت ازش

 بخ اما بود؛ شده هااتفاق این شروع باعث بود کرده پیدا بهش که کمی یعالقه ولی بود؛ نگذشته یاسی

 .کنهمی رو خودش کار باشه کمم اگه حتی عالقه

 از بعد. بودم لذیذ غذای این عاشق من و بود کرده درست فسنجون مامان. رفتیم ما یخونه به رو ناهار

 استراحت کمیه هم ما خوابید، و شد خسته که کردیم فکری بازی روشنک با کمیه اتاق تو رفتیم ناهار

  .رستوران کارهای سراغ رفتیم بعد و کردیم

 برامون تا دادیم سفارش هم رو هاصندلی و میز. رستوران تزئین برای دیواری کاغذهای و رنگ خرید

 ور سقف و گرفتیم کرم رنگ سطل یه. چوبی هم هامیز و بودند چوب طرح هادیواری کاغذ و پارکت. بیارن

 .هباش داشته همخونی دکور با رنگش تا کردیم کرم

. فرستادمی غذا هامامان از یکی روز هر بودیم، دکوراسیون و تعمیرات مشغول که روزایی این تو

 ود یاسی. بودند گرفته عهده به اونا رو سنگین کارهای و بودند کشیده زحمت خیلی هم یاسی هایداداش
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 خندوندندمی رو ما انقدر اوقات بعضی و بودند شوخ و شیطون خیلی که داشت ساله 03 دوقلوی داداش تا

 سخت ماهِ یه اون خالصه. شدمی زخم دستمون یا افتادیممی پایه چهار از یا اومد؛می سرمون بالیی یه که

 .هستیم رستوران برای اسم دنبال به و نشستیم قشنگمون و شیک رستوران تو االن ما و گذشت هم

 ریم؟ یا میر بذاریم طورهچه: یاسی

 .نمیده عنیم اصال داره؟ ربطی چه-

 .کنید فکر شد، اشتب بیخیال نه. مهتا یعنی م و راشا یعنی ر یاسی یعنی ی دیگه، چرا: یاسی

 .مادام بذاریم میگم من: مهتا

 .کنه جذب رو مشتری که کالس با و معنی با اسم یه دید،می پیشنهاد داغونی هایاسم چه بابا-

 طوره؟چه* شالی اصال: یاسی

 !قشنگه خیلی شالی اشا،ر میگه راست وای: مهتا

 .بود قشنگی اسم آره کردم، فکر کمی

 .خوبه شالی باشه-

 طوره؟چه آشپز، برای بدیم آگهی هم بعد برامون بزنن سریع هم رو تابلو بدیم پس: یاسی

 :گفتیم زمانهم مهتا و من

 !عالیه-
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 (برنجه معنای به( شمالی) مازنی زبان در شالی: شالی*)

*** 

 ولی نقلی، رستوران به بیرون از تامونسه ،.بو آماده یآماده لحاظ هر از رستوران .شد تموم باالخره

 .کردیم نگاه شیکمون

 !شدیم جیگر این صاحب خودمون نمیشه باورم خدا وای: مهتا

 :گفت باز دهن با یاسی

 .بشه باورت بهتره-

 بازه؟ دهنت چرا حاال یاسی وا-

 !دارم دوست رو این یخیل من وای... شده خوشگل خیلی آخه: یاسی

 .دقیقا آره:  مهتا

 .داخل بریم بیاین-

 میزهای با بودند طالیی رنگ از هاپارکت و دیوارها انداختم، دکور به نگاهی من و شدیم وارد باهم تاییسه

 .بود شده چیده رستوران وجب به وجب که رنگکرمی بلند هایصندلی و تیره ایقهوه گرد

 .نداریم وقت برسیم، کارمون به بهتره ها بچه: مهتا

 یزم بود شده نوشته هم روش پشتش، صندلی تا سه با بودیم گذاشته رنگ ایقهوه میز یه رستوران آخر

 .مدیریت
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*** 

 و انتخاب واقعا و نفر بیست به نزدیک بودند، کرده مراجعه هاخیلی بودیم زده که استخدامی آگهی برای

 .بود سختی کار گزینش

 .شدم خسته خدا وای-

 .باشه کنندهخسته قدراین کردمنمی هم فکرش اصال... دقیقا: مهتا

 .بود کار به سرمون ساعت پنج شهمه زنین،می غر دوتا شما قدرچه وای: یاسی

 .ستدقیقه پنج انگاری ساعت پنج میگی همچین: مهتا

 کمک بهمون خواستنمی گارسون عنوان به هم یاسی هایداداش کردیم، استخدام کار برای رو نفر دو

 .کنن

 کمن؟ نظرتون به -

 کیا؟: یاسی

 .نیرو -

 یمافتاد کامل وقتی بذاریم نگرفته؛ رونق هنوز که کارمون آخه دونیمی بسه، من نظر به خب میگم: مهتا

 طوره؟چه. گیریممی نیرو غلتک رو

 .میگه راست آره: یاسی

 ...غذایی مواد فقط قبول، باشه خب-
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 ادد قرار جا یه با بعد تا شاءاهللان حاال کنه تهیه برامون کمیه فعال بابام میگم ،نباشید نگران: مهتا

 .بندیممی

 .دارم نگه باز رو چشمام تونمنمی دیگه که من خونه، بریم پاشید پس خوبه-

 .شدیم هامونخونه راهی تایی سه و زد زنگ آژانس یه به یاسی

 که بودم خسته انقدر هم بعد زدیم، حرف رستوران مورد در بابا و مامان با کمیه و خوردیم رو شاممون

 .برد خوابم کی نفهمیدم

*** 

 رسیدیم، که شونمدرسه در جلوی. مدرسه بردم رو روشنک صبحونه، خوردن و نماز خوندن از بعد صبح

 هلیا دوستش دیدم و کردم دنبالش نگاهم با. سمتی یه به دوید و کرد ول رو هامدست دفعه یه روشنک

 خودش روشنک که برم دنبالشون خواستممی. مدرسه تو رفتن باهم و گرفتن رو هم دست و کرد بغل رو

 و کردم ایخنده. فرستاد ـوسـ بـ مواسه جا اون از مثال گرفت؛ هوا رو و بوسید رو دستش و بیرون اومد

 .دادم تکون خداحافظی معنی به رو هامدست

 .نبود خبری هم یاسی از و بود برده وابشخ میز رو مهتا رستوران، رسیدم وقتی

 مهتا؟ هوی-

 .پهلوش به زدم تا چند

 .پاشو توام با مهتا-
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 مزاحم؟ میگی چی اَه: مهتا

 نخوابیدی؟ دیشب مگه تو بعدشم کجاست؟ یاسی. عمته مزاحم-

 کار روش داشتم بدم تحویل رو منامهپایان باید فردا بود، کجا خوابم نخیر. ستآشپزخونه تو: مهتا

 .بودم بیدار صبح سه ساعت تا و کردممی

 .رفتم آشپزخونه به و کشیدم ایکالفه نفس

 دختر؟ تو کجایی یاسی-

 انباری سمت به سریع و تند. انباری اونم بود مونده جا یه فقط نبود، ولی زدمغ دید رو آشپزخونه کل

 .کردم نگا رو چپ سمت همین یبرا نبود، دیدم رو راست سمت داخل رفتم و کردم وا رو در آروم رفتم،

 .شکمو فضول ای کردم پیدات آهان-

 مخنده. افتاد سرفه به و کرد گیر گلوش تو بود خوردن حال در که خشکایی آلو صدام شنیدن با یاسی

 مومت نفس یه دستش؛ دادم و ریختم آب شواسه انبار آب شیر از و انبار یگوشه رفتم سریع بود، گرفته

 .کرد پاک رو دهنش دور آستینش با و خورد رو آب

 !اومدنه؟ داخل وضعه چه این کوفت،: یاسی

 کنی؟ ترک رو بد عادت این خوایمی کی تو ها، نکن عوض رو بحث-

 .نی گل وقت-

 زمانش؟ کِیه وقت اون-
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 .کنم جان نوش رو زردآلوم برگه تا دو من بذاری شی الل تو وقت هر-

 .دمز گردنشپس یکی و کردم نازک چشمی پشت

 زنی؟می چرا مگه؟ مریضی اَه-

 .شده دراز زبونت که این واسه-

 .نگفتم چیزی که من من؟-

 هست؟ جااین ایدیگه کس تو و من جز به نظرت به االن تو، دیگه آره-

 کنم؟ کوفت رو زردآلوم برگه دوتا میذاری حاال-

 .آشپزخونه بریم بخور اوف،-

 .بردارم هم چندتا کن صبر باشه،-

 !یاسی-

 خوای؟می زردآلو برگه نکنه دیگه، بریم چیه؟-

 .کنیمی ترک رو عادتت این بخوری بذارم که وقت هر گفتی خوردی؛ زردآلو برگه دوتا تو کن، صبر نه-

 .گفتم چی یه من بابا کن ول حواسی، عجب-

 .ریممی بعد من به بده رو زردآلو هایبرگ کنیم،می شروع االن همین از نشد، دیگه نه-

 .بگیرشون بیا تو، دست از فپو-
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 هب نگاهی یه. افتادم راه آشپزخونه سمت به و گذاشتم سرجاشون گرفتم، دستش از رو زردآلو هایبرگ

 عجب دارن؛ تشریف خواب هنوز خانم بله، و بیرون اومدم آشپزخونه از نیست، مهتا دیدم انداختم اطرافم

 .ها

 .دیگه شو بیدار مهتا مهتا،-

 ...داشت بودم بیدار سه تا دیشب دیگه بخوابم ذارب چیه؟ باز: مهتا

 .سرکارمون بریم شو بلند حاال دادی، توضیح برام بار یه مهتا-

 .میام بعد خوابممی کمیه من برو تو: مهتا

 .بیار آب لیوان یه یاسی؟ نمیشه، جوریاین نه-

 .نشست سرجاش سیخ شنید رو آب لیوان یه تا مهتا

 .امروز برای داریم کار کلی آشپزخونه بریم بیا نیستم، تشنه که من خوای؟می چی برای آب-

 .آشپزخونه سمت افتادیم راه

 کرده؟ تهیه رو اولیه مواد پدرت مهتا میگم خب،-

 .دیگه آره: مهتا

 نیومدن؟ کردیم استخدام که نفری دو چرا پس-

 .بنداز پشتت به نگاه یه راشا: یاسی
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 .نیکو خانم سالم-

 .کنیم تقسیم رو کارا باید اول شده، دیر خیلی کنیم شروع رو ونکارم بهتره. سالم-

 سروش سرآشپز میگوهای شکل به و گرفتم دستم تو رو میگو. شدیم مشغول همه کارها تقسیم از بعد

 تمام آشپزی. دادم ادامه کارم به و زدم لبخند کردم؛ بدترکیب و زشت میگوی به نگاه یه دادم، برش

 .بکنم هرکاری براش بودم حاضر و بود من یعالقه

*** 

 تو جالبی اتفاقای. بود خوب چیزهمه تقریبا و بود افتاده غلتک روی آشپزخونه گذشت، زودی به ماه یه

 ظهر جمعه هر که بود پیرمردی بود، کرده خودش مشغول رو مونهمه فکر که اونا از یکی و افتاد مدت این

 .اومدمی رستوران به شیک ظاهری و تیپ با

 شد، که دوازده ساعت. بودیم پیرمرد ورود منتظر و نشسته میز پشت دیگه یجمعه هر مثل هابچه و من

 ماشین از چشم یاسی یسقلمه با. شد پارک رستوران در جلوی پیرمرد قیمت گرون و قدیمی ماشین

 .گرفتم

 چته؟-

 .اومدا عشقت: یاسی

 .بابا خفه-

 .بد بچه اِه: یاسی
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 .باشین داشته رو هالباس هابچه وای: مهتا

 .بازموند دهنم دیدممی که چیزی از برگشتیم، در سمت به

 !باکالس چه-

 !خیلی: یاسی

 رنگ اب همیشه که پانامایی کاله و بود پوشیده متفاوتی رنگ با مرتب و شیک شلواری و کت همیشه مثل

 میز روی و شد تورانرس وارد قیمتشگرون مطمئناً و شده کاریکنده عصای با بود، ست شلوارش و کت

 .نشست همیشگی

 خواد؟می چی ببین برو بدو داداش مهران: یاسی

 .آشپزخونه به برگشتیم هم ما و رفت مهران

 .آشپزخونه داخل اومد عجله با مهران که کردممی درست سس داشتم

 .ببینه رو تو خوادمی پیرمردِ این باال بیا راشا: مهران

 .کردم تعجب

 مطمئنی؟ رو؟ من-

 .دارم کارش کن صداش رو سرآشپز برو گفت خودش آره، آره: رانمه

 .میام دیگه دقیقه چند یه هم من برو تو باشه-
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 کردم ازب رو پیشبندم انداختم؛ باال ایشونه بودند، شده خیره بهم سوالی حالت با که کردم نگاه هابچه به

 زیر ور خدا نام داشت؟ چیکارم یعنی ،بودم گرفته استرس کمیه. رفتم سالن به هامدست شستن از بعد و

 به. بود رنگشایقهوه پیپ کردنروشن مشغول و بود خورده رو غذاش افتادم، راه میز طرف به و گفتم لب

 .کردم کوتاهی تعظیم و رسیدم میز

 میاد؟ بر من از کمکی اومدید، خوش خیلی جناب سالم-

 .بگیرم رو وقتتون لحظه چند هست امکانش اگه ممنون. جوان خانم سالم: پیرمرد

 .کرد اشاره صندلی به دستش با بعد

 نشستم صندلی روی

 .بفرمایید کنم،می خواهش-

 در دارم، موادغذایی یکارخونه و هستم خانیان اردشیر من. کنید گوش کامل رو هامحرف میشم ممنون-

 ور متوجه رستورانتون که گذشتممی جااین از اتفاقی پیش وقت چند. کنممی مدیریت رو اون حاضر حال

 آخه بود؛ اومده خوشش دخترمم حتی. بود خوب خیلی غذاتون و اومدم دخترم با بار اولین. کرد جلب

 .پسندید رو شما غذای ناباوری کمال در اما بدغذاست؛ زیادی حد تا و داره معده ناراحتی اون

 .اومده خوشتون که خوشحالم شماست، لطف نظر-

 با خوب هایشرکت از یکی که بود پیش یهفته دو مطلب، اصل سر بریم خب. مدختر ممنون: اردشیر

 .داد ما به پیشنهادی میشه محسوب ما رقیب گفت میشه که معروف برند

 .کردم نگاش سوالی. داد تکان تایید معنای به سری بعد و کرد نگاهم موشکافانه
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 این بر قرار و بشه برگزار آشپزی یحیطه رد بزرگی یمسابقه آینده ماه دوم و بیست در قراره: اردشیر

 ابلق مبلغ هم بشن برنده که گروهی و باشه داشته مسابقه این در کنندهشرکت یه کارخونه هر که شده

 .گیرهمی تعلق باارزشی هایرتبه هم ما یکارخونه به و میشه معروف هم میشه داده آشپز به توجهی

 چیه؟ نظرت خب: اردشیر

 موردِ؟ در-

 .کنی شرکت تورنومنت اون در ما گروه از آشپز عنوان به تو خواممی: شیرارد

 .بود گرفته مخنده شدم، خیره بهش تعجب با و کردم بسته و باز رو هامچشم! شنیدم؟می چی

 دیگه؟ کنیدمی شوخی-

 .یدنیست مطلع خودتون و دارید استعداد خیلی آشپزی زمینه در شما! ای؟شوخی چه اصال، نه: اردشیر

 .کنمنمی قبول من نه ولی شما؛ از ممنون-

 چرا؟ آخه: اردشیر

 .میدن بهم رو کار این یاجازه مخانواده نه و دارم رو تواناییش من نه-

 رو بد و خوب سن هفتادسال از بعد دیگه. اومدم جلو فکر با من داری، که رو تواناییش دخترم: اردشیر

 .هست شهر این تو آشپز همه این وگرنه کردم انتخاب رو تو که دیدم چیزی حتما میدم، تشخیص

 .واقعا دونمنمی-
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 فکرکردن برای هفته یک کنممی فکر بود، غیرمنتظره خیلی پیشنهادم کنممی درک من خب: اردشیر

 .باشه کافی

 .برگشت و رفت در طرف به قدم چند گرفت، دستش تو رو عصاش و شد بلند جاش از

 .جوان انویب آینده یجمعه تا: اردشیر

 ردک حرکت ماشینش که همین. رفت و گذاشت بود گرفته احترام معنای به سرش از که رو کالهش بعد و

 .سرم ریختن هابچه

 گفت؟ چی شد؟ چی راشا: مهتا

 .بگو چیزی یه دیگه، کن باز رو دهنت راشا: یاسی

 .بیار آب لیوان یه برو داداش کامران: مهران

 .بذارم میون در هابچه با بود بهتر سرجاش، ومدا حالم کمی آب خوردن از بعد

 .بود گرفته مخنده هاشونقیافه دیدن از و کردم نگاه بهشون

 .ها فضولین-

 .بابا خفه: یاسی

 .دادم توضیح براشون رو ماجرا یهمه

*** 
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 .بردنمی خوابم فردا استرس از ولی بودم؛ خسته خیلی

 ره گفتم بابا و مامان به رو قضیه تا. کردممی مرور بزنم انخانی به خواستممی که رو هاییحرف ذهنم تو

 ایعجله طرح سر بابا دونستممی ندادم، ادامه رو ماجرا اون دیگه هم من و کردند مخالفت سریع دو

 .کرد موافقت دونستمی رو معالقه چون ولی نبود؛ راضی زیاد هم رستوران

*** 

 تونستمنمی استرس از صبح از من و بود جمعه امروز. یجالب و خاص اتفاق هیچ بدون گذشت هفته یک

 مبزن خانیان به خواستممی که رو هاییحرف و بودم نشسته رختکن تو استراحت صندلی رو. کنم کاری

 .بود دستش هم آب لیوان یه و رختکن داخل اومد یاسی که کردممی مرور

 .مینه مخالفن، مخانواده میگی میری کالم یه راشا؟ چته: یاسی

 .گرفتم استرس چرا دونمنمی هم خودم-

 عموش یخونه بریم خوایممی سروش با آخه برم؟ زودتر امروز من راستی. ایدیوونه بس از: یاسی

 .مهمونی

  .خوردم رو آب از ایجرعه و دادم تکون باشه معنای به رو دستم

 .افتادم سرفه به و گلوم تو پرید آب که مکله پس زد مهتا

 مهتا؟ یضیمر: یاسی
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 خانیان این هرچند! بده رو خواستگارش جواب خوادمی انگار. کنهمی خرد رو اعصابم ببینش، آخه: مهتا

 چی دیگه هست که هم خوشتیپ هست که پولدار طرف راشا؛ بزن رو مخش ها، نیست هم بدی یتیکه

 خوای؟می

 :گفت و تو اومد انکامر که کردیممی هم دنبال آشپزخونه دور دنبالش، افتادم و پاشدم

 .اومد طرف که بیا راشا-

 .گرفت رو وجودم استرس دوباره

 کنم؟ چیکار هابچه-

 .کالم یه نه، بگو برو: یاسی

 .راشا خوبیه خیلی موقعیت این کرد، راضی رو بابات میشد کاش: مهتا

 .منتظره برو بیا حاال راشا: کامران

 با مرتب وضعی و سر با همیشگی جای درست .رفتم سالن به و کشیدم ممقنعه و روپوش به دستی

 .کردم سالم و رفتم میزش سمت به زیادی استرس با بود، غذاش خوردن مشغول طمانینه

 .بشین بفرما دخترم، سالم-

 .پایین انداختم رو سرم و نشستم بروشرو صندلی روی

 طوره؟این باشه، مثبت نتیجه امیدوارم-

 .کشیدم عمیقی نفس بگم، بهش و کنم شروع طورچه دونستمنمی



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 59 

 کاری خانواده و ایشون رضایت بدون من و ندادند رضایت پدرم متاسفم، خانیان آقای راستش... راستش-

 .کنید درک رو موضوع این امیدوارم نمیدم؛ انجام

 نگاه بیرون به پنجره از که خانیان به و آوردم باال آروم رو سرم. گفتم باالخره کشیدم، راحتی نفس

 .شد کردنشروشن مشغول و آورد بیرون کتش از رو پیپش. کردم نگاه ،کردمی

 درک رو بنده پدر کار حتما و دارید دختر حتما خودتون باشید، نشده خاطرآزرده من از امیدوارم-

 .کنیدمی

 هداشت ازشون آدرسی یا پدرتون یشماره تونممی من اما میدم؛ حق پدرتون به من کامال، بله بله: خانیان

 باشیم؟ داشته گفتی و گپ هم با تا باشم

 بدم؟ بهش بعد اول بپرسم بابا از بدم؟ بهش رو شماره یعنی

 که کردم اصرار که میگم پدرتون به من نمیفته، اتفاقی باش مطمئن دخترم، کنممی خواهش: خانیان

 .بدی بهم رو شماره

 .کنید یادداشت خب بسیار-

 .برگشتم پزخونهآش به خداحافظی و شماره نوشتن از بعد

 .شدند ورحمله سمتم به همه تو رفتم تا

 راشا؟ شد چی: مهتا

 شد؟ ناراحت: یاسی
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 شه؟ ناراحت باید چرا بابا، نه:کامران

 .گلم ببند تو جان کامران: یاسی

 .بزنم حرف باهاش بده رو بابات شماره گفت نشد، ناراحت نه خبره؟ چه-

 آره؟ دادی، هم تو: مهتا

 .خب کرد اصرار-

 .بیام باهاتون منم بگو شد جور اگه کارت راشا میگم. کردی خوبی کار ولی کوفت؛: هتام

 آخه؟ ببرن کجا رو خوابالو توی: یاسی

 .فضول چه؟ تو به: مهتا

 هامدغدغه و مشکالت یهمه و بود من عشق تمام آشپزی غذاها، سراغ رفتم و گرفتم فاصله ازشون

 .شدمی فراموش آشپزی موقع

 .شدم ظرف تزئین مشغول و روش ریختم رو خورشت آب و گذاشتم ظرف خلدا رو گوشت

 خیلی رو من این و شدمی ترشلوغ رستوران روز هر خداروشکر شلوغ، سرمون و بود شب دوازده ساعت

 .کردمی خوشحال

 :گفت مهتا که بودم ظرف تو برنج کشیدن مشغول

 .اومدن روشنک و بابا و مامان راشا،-
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 .رفتم سالن به و شستم رو هامدست عسری و شدم متعجب

 .نشستند بود، نشسته خانیان که میزی همون روی

 .سالم-

 کنارش هم خودم و صندلی رو گذاشتمش و گرفتم لپش از ایـوسه بـ بغلم، پرید دید رو من تا روشنک

 .نشستم

 دمکر صبر لحظه چند .زدند لبخند و کردند نگاه هم به بعد و «دخترم سالم» گفتند زمانهم بابا و مامان

 .پرسیدم بابا از همین خاطربه بگیرن؛ هم از رو نگاهشون خواننمی نه که دیدم

 رستوران؟ اومدین که شده چیزی بابا -

 :گفت و کرد ایسرفه بابا

 .بخوریم شام تا گلم دختر رستوران به اومدیم فقط نشده، چیزی نه -

 .خوب چه واقعا؟ -

 :گفت و دکر بابا طرف رو صورتش مامان

 .دلچسبه خیلی فضاش جا، این بیایم هاهفته آخر بعد به این از کوروش میگم -

 :گفت روشنک

 .بیایم آره آره! جون آخ وای_
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 .خورد زنگ بود گذاشته میز رو قبل از که گوشیش بده، رو مامان جواب اومد بابا تا

 .داد جواب و انداخت بود افتاده صفحه رو که ایشماره به نگاه یه بابا

 .بفرمایید بله سالم،_

 ونبیر رستوران از و شد بلند جاش از و کرد ریزی اخم بود، کرده سکوت بابا ولی بود؛ گذشته لحظه چند

 اومد ایگرفته صورت با بابا که بودیم هاشدوست و مدرسه مورد در زدنحرف مشغول روشنک با. رفت

 .داخل

 شده؟ چیزی جان کوروش: مامان

 .نیست چیزی کاریه، مسئله هی خانم نه: بابا

 که ودب ایشقهوه هایچشم تو عجیبی حس یه. برگردوند طرفم به رو سرش که کردممی نگاه بابا به نگران

 زنگ بابا به که بود خانیان یعنی بود؛ تلفن پشت کی و شده چی بدونم داشتم دوست. کردمی گیج رو من

 .اومدم بیرون فکر از بابا صدای با زد؟

 دیگه؟ هستیم تو مهمون امروز ناهار بابا جان شارا خب،-

 .رفتم آشپزخونه سمت به و گفتم ایکشیده یبله

. میزمون سر بردمش و کردم آماده کوبیده کباب سرویس چهار بعد و کردم چک رو هابچه کار اول

 .گرفت لپم از ـوسـ بـ یه و کشید خفیفی جیغ دید، رو کوبیده تا روشنک

 نخوردی؟ کباب حاال تا مگه دختر هزشت روشنک؟: مامان



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 63 

 .برچید لب روشنک

 .راشاست آجی پختدست آخه-

 .شدیم غذامون خوردن مشغول و خندیدیم روشنک خوردنی و بانمک قیافه به سه هر

*** 

 تمتونسنمی و بود عادی رفتارش هم بابا بود، نیفتاده خاصی اتفاق و بود گذشته خانیان اومدن از روز سه

 .نه یا زده زنگ بهش خانیان بفهمم

 .داخل اومد و زد در بابا که دادممی یاد ریاضی روشنک به و بودم نشسته اتاقم تو

 کنید؟می چه بابا دخترای-

 .کردم نگاه بابا بغل پرید که روشنک به و زدم لبخندی

 .کردیممی کار هم با داشتیم داره، ریاضی امتحان فردا روشی-

 .نشست تخت لبه خودش و نشوند نم کنار تخت روی رو روشنک بابا

 .کنم صدات بیام گفته کرده درست چیزی یه برات مامانت جون بابا روشنک،:بابا

 :گفت و انداخت بابا به سوالی نگاهی روشنک

 کرده؟ درست چی-

 .ببین برو خودت نمیگم،: بابا
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 الدنب فرستاده رو روشنک بابا کردممی حس گرفتم، استرس. رفت بیرون اتاق از و دوید گفت، ایباشه

. شدمی خانیان به مربوط حتما مسئله اون و بزنه حرف ایمسئله مورد در باهام خوادمی و سیاه نخود

 هامچشم تو بابا دقیق نگاه از رو این و بود شده تیره استرس از روشنم ایقهوه هایچشم دونستممی

 .فهمید شدمی

 جان؟ راشا شده چیزی: بابا

 .نشده یزیچ بابا نه... نه-

 ینم،بمی قشنگت و درشت هایچشم تو رو استرس من. نفسم آخرین تا پشتتم، پدرتم من جان راشا: بابا

 بابا؟ مغریبه من. کنیمی نگاه بهم خاصی ترس با که بینممی

 .دارم دوستون قدرچه و عزیزید خیلی من برای مامان و شما که دوننمی همه ؟!حرفیه چه این بابا نه-

 شده چیزیت یه تو فهمیده هم روشنک حتی کنم،نمی باور که دروغه نگو نگرانی؟ چی از چی؟ سپ خب-

 شده؟ مریض راشا آبجی میپرسه مادرت از شهمه و

 .آوردمدرمی نگرانی از رو خانواده هم شدممی راحت خودم هم جوریاین گفتم،می بابا به که بود بهتر

 .انهخانی آقای همون یقضیه راستش خب خب،-

 بابا؟ کرده اذیتتون: بابا

 .نه نه،-

 چی؟ پس: بابا
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 یحس چه االن که زد حدس شدنمی و بود تفاوتبی صورتش کردم، نگاه بابا به و کشیدم ایآسوده نفس

 :گفت و زد قدم اتاق تو شد پا کشید، صورتش رو دستی. داره

 بری؟ مسابقه اون به خوایمی چیه؟ نظرت داری؟ دوست چی تو-

 رارهق که این به نکردم؛ فکر بهش هم دقیقه چند حتی اصال بودم، نکرده فکر بهش حاال تا واقعا دونممین

 .برم مهم یمسابقه یه به

 .دونمنمی نکردم، فکرم موضوع این به حاال تا اصال من-

 :گفت و طرفم برگشت بشه، خارج اتاق از خواستمی که ایلحظه کرد، بازش و رفت در طرف به بابا

 که بگو بهم بعد ببینی رو آینده و بسنجی رو جوانب یهمه خوادمی دلم بکن، رو فکرات روز دو تا-

 .دخترم چیه تصمیمت

 .گذاشت تنها بودند آورده هجوم ذهنم به تازه که افکاری با رو من و بست رو در زد، لبخندی

*** 

 نمک قبول که کردممی فکر این به ودمب زده زل اتاق سقف به که طورهمون من و بود گذشته نیمه از شب

 !تله؟ تو بندازنت بخوان که هستی مهمی فرد چه تو آخه چی؟ باشه تله یه همه هااین اگه نه؟ یا

 هنمیش که الکی جوریهمین گیری،می مدرک ازش خوب چی؟ بیاره سرم بالیی تا وراون ببرتم بخواد اگه

 .گیرممی خطدست یه هم خودش از عتبر؛م اونم هاشحرف برای بیاره سند و مدرک باید
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 .شدم بیدار روشنک دست هایتکون با صبح و رفتم خواب به زدممی حرف خودم با که طورهمون

 .خیربه صبحت آجی، سالم: روشنک

 جیغ و خندیدمی فقط هم اون کردم، دادنشقلقلک به شروع و تخت رو انداختمش رو روشنک و شدم پا

 .زدمی

 .ریزهمی جیشم... االن... بسه... بس... جی... آ: روشنک

 همیشه همین برای داشت؛ سابقه مورد این تو روشنک برداشتم، دادنشقلقلک از دست گفت رو این تا

 .خوردمی حرص دستش از مامان

 .بدو دستشویی، برو بدو-

 دمش منتظر. رفتم دستشویی به و کردم مرتب رو تختم هم من دوید، دستشویی طرف به سریع خنده با

 مایانن لبش رو مضحکی لبخند با دست به شلوار روشنک و شد باز دستشویی در. بیرون بیاد روشنک تا

 .شد

 .شد دیر آجی: روشنک

 .کردم ایخنده تک

 .دادما قلقلکت من نگی مامان به-

 ودب وجودم از ایتکه روشنک رفتم؛می شصدقه قربون دلم تو رفت، آشپزخونه طرف به و داد تکون سری

 .خواهرش عشق و
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 .شنیدم رو مامان داد که بودم لباسم کردنعوض مشغول اتاقم تو

 !راشا: مامان

 مامان؟ بله-

 دادی؟ قلقلک رو بچه این تو باز:مامان

 مگه؟ طورچه! نه من؟ هان؟-

 .بیاد بابات بذار دین،می حرص رو من هردوتون: مامان

 پنیر و نون لقمه روشنک برای و بود نشسته خوریمونناهار گرد میز دور مامان رفتم، آشپزخونه به

 .کردم مظلوم رو مچهره و نشستم کنارشون. گرفتمی

 مامان؟ مامانی؟-

  ؟!کنیمی چیه کارا این شوهرکردنته وقت االن تو دختر مامان، یامان: مامان

 .خندیدمی ریزریز و دهنش رو بود گذاشته رو دستش که کردم نگاه روشنک به

 .درآورد زبون برام اون ولی رفتم؛ بهش ایغرهچشم

 .اصال بود روشنک تقصیر دیگه، ببخشید خب-

 .داد قلقلک رو من خودش میگه، دروغ مامان اِ: روشنک

 .دیگه بسه خب، خیلی:مامان
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 و افتادم بابا دیشب هایفحر یاد دفعه یه که شدم مصبحانه مشغول و ریختم چایی خودم برای و شدم پا

 .اومدمی هم پشت که بود سرفه و پرید لومگ تو چایی

 یهو؟ شد چت: مامان

 و کردم صاف رو گلوم. بشم بهتر تا خوردم رو چاییم از ایجرعه و دادم تکون هیچی معنای به رو دستم

 .کشیدم عمیقی نفس

 .ها شدممی خفه داشتم آخیش،-

 مادر؟ االن خوبی: مامان

 .خوبم جان، مامان آره-

 دکب پیشنهادهام. کردم فکر بابا دیشب هایحرف به و گرفتم خودم برای الکتیکی رپنی و نون ایلقمه

 تا تمرف اتاقم به و خوردم رو چاییم از دیگه ایجرعه. کنم مشورت بابا با باید ولی خودم؛ نظر از البته نبود،

 .بشم آماده

 لباس تعویض از بعد و ردمک پرسیاحوال هابچه با و رفتم آشپزخونه به رسیدم، رستوران به دَه ساعت

 .شدم کار مشغول

 .نمیده جواب زنممی هم زنگ نیومده، یاسی امروز راشا میگم: مهتا

 پیشش کامل رو روز چند این خواستمی مرخصی، اومده روز چند یه نامزدش گفت زد زنگ دیشب آره-

 .باشه
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 .نه یا خورده جوش بینمب تا خوردم برنج از کمی و چرخوندم جوش حال در برنج دیگ تو رو کفگیر

 .بینتشمی ماه چند به ماه چند بیچاره داره هم حق-

 .آمین پیش باشه نیاد، گفتم منم -

 .کردی خوبی کار: مهتا

*** 

 .آشپزخونه تو بردم رو آب پارچ

 .میشورم رو هاظرف من کنار، بیا مامان-

 .شورمشونمی خودم کن استراحت برو تو عزیزم، نه-

 االن کرد،می حل جدول و بود نشسته تلویزیون جلوی بابا. اومدم بیرون آشپزخونه زا و گفتم ایباشه

 یکاناپه روی بابا کنار و گرفتم چوبی میز روی میوه ظرف از سیبی. بود زدنحرف برای فرصت بهترین

 .شد جدولش حل مشغول دوباره و کرد بهم نگاهینیم بابا نشستم، رنگمونشکالتی

 بگیرم؟ رو وقتت لحظه دچن تونممی بابا؟-

 .دخترم آره-

 ماساژ رو هاشچشم که طورهمون و گرفت دستش به رو عینکش کنارش، عسلی میز رو انداخت رو مجله

 :گفت دادمی

 .خدمتم در من-
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 این باشه درست خانیان آقای هایحرف اگه. کردم فکر حرفاتون یدرباره رو شب کل من راستش خوب،-

 و خوب آشپز همه این بین چرا دونمنمی هنوز که این با میشه، محسوب من رایب خوب خیلی موقعیت یه

 باهاتون خواستمی و گرفت ازم رو شما یشماره رستوران اومد که باری آخرین. من سراغ اومده کاربلد

 .بزنه حرف

 .زد زنگ بهم آره،-

 .بود چایش خوردن مشغول خونسرد اون اما کردم؛ نگاه بابا به متعجب

 نای و کنهمی قبول رو محضری امضای یه دادن برای من پیشنهاد باشه اعتمادی قابل و درستکار آدم اگر-

 هایرسانه مطمئناً. نه یا هست ایمسابقه همچین آیا که بخوایم حرفاش برای سندی و مدرک ازش که

 .نوشتن چیزی موردش در هاسایت و خارجی

 د؛بو فکرکردن حال در مطمئنا و شد خاموش تلویزیون به خیره گذاشت، میز روی رو چاییش فنجون بابا

 .کردمی قالب هم تو رو هاشدست کردمی فکر وقت هر چون

 مامان دونستممی و بودند زدنحرف مشغول روشنک و مامان کردم؛ نگاه آشپزخونه به و زدم لبخندی

 من و کرد نگاه من به لحظه همین در. بزنیم حرف هم با بابا و من تا کنهمی گرم رو روشنک سر داره

 .زدم بهش قدردانی سر از لبخندی

 .رهبب مسابقه اون به رو تو که داشت اصرار ولی نگفت؛ خاصی چیز کرد، صحبت که منم با. خوبیه فکر-

 رو گوشی بعد لحظه چند. برداشت چای فنجان کنار میز روی از رو موبایلش و کشید ایکالفه نفس

 .گوشش دم گذاشت
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 .سالم الو-

-... 

 خوبه؟ شما قربان،حال تشکر

-... 

 .کنید می درک رو من مطمئنا و پدرید خودتون ندارم، رضایت سفر این به هنوز من راستش-

-... 

 بلندگو؟ رو بذاری میشه بابا-

 ادد فشار رو گوشیش روی بلندگوی یدکمه بعد و گذاشت بینیش روی هیس معنای به رو دستش بابا

 .پیچید سالن تو خانیان صدای و

 .دخترتون برای طالییه فرصت یه این اما کنم؛می درکتون جناب بله-

 هست؟ ایمسابقه همچین کنه ثابت که دارید سندی و مدرک شما-

 کنید دنبال هم رو خارجی هایرسانه که این و کنم ارائه رو مدارک من بذارید قرار یه نه، که چرا بله بله-

 نم بدیم، انجام ترسریع هرچه رو کارها باید و متاسفانه نداریم فرصت زیاد ما. شیدمی مطلع خبر این از

 خوبه؟ بگید؛ شما که جایی هر یا رستوران بیام تونممی شب فردا

 بره؟ مسابقه این به راشا که دارید اصرار انقدر چرا خانیان آقای-

 .رو پیشنهادم کنید قبول اگه البته بگم، مسابقات از بعد بذارید رو این راستش-
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 .منتظرتونیم رستوران تو شب هشت ساعت شب فردا ما خب، بسیار-

 .خوش شما شب حتما،-

 و بود ۰:03ساعت. داشتم زیادی استرس. بود ساعت به هامچشم کردم،می خرد رو هاگوجه که طورهمون

 ون،خ دیدن با مهتا. کردم نگاه مبریده انگشت به و اومدم خودم به دستم سوزش با. بود نیومده هنوز بابا

 .آورد زخم چسب و بتادین و باند یه اولیه هایکمک جعبه از و کشید خفیفی جیغ

 .نیست حواست و ساعته اون به چشمت هی حاال تا صبح از چته؟ تو دختر آخه: مهتا

 .دارم استرس مهتا،-

 .که نداره استرس نمیشه، یا میشه یا چی؟ واسه استرس-

 .نشوند اون روی و برد هاخچالی کنار صندلی طرف زور به رو من

 .ندی خودت دست کار باشه بهت چشمم که بشین جاهمین-

 سالن به من و اومد بابا بعد ساعتنیم. شد کارش مشغول و رفت بود من روبروی که کارش میز طرف به

 .بود کمتر امروزمون کار و نبود شلوغ رستوران،. نشستیم پنجره کنار چوبی میز روی. رفتم

 .شدم خیره کردمی نگاه بیرون به پنجره از که بابا به و کشیدم یقیعم نفس

 .داد تحویلم لبخند یه و من سمت برگشت شد، من یخیره نگاه متوجه

 بابا؟ داری استرس-

 .خیلی آره،-
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. همیشگیش تیپ و عصا همون با بود، خودش اومد؛ در صدا به در لحظه همین که کرد ساعت به نگاهی

 .اومد ما طرف به و زد لبخندی رسید، ما میز به و زد ددی رو اطراف کمی

 همگی گرمی، پرسیاحوال و سالم از بعد برسه، میزمون به تا موندیم منتظر و شدیم بلند هم بابا و من

 .نشستیم

 .ندادید سفارش غذا که این مثل خب،: خانیان

 .کرد نگاه من به و زد لبخندی

 .بچشم رو رستورانتون ایغذاه طعم دوباره زودتر چه هر مشتاقم-

 .زدم خجولی لبخند

 دارید؟ میل چی-

 .خورممی قاسمی میرزا امروز من-

 .کردم پدر سمت رو روم

 چی؟ شما بابا-

 .دخترم نداره فرقی-

 از بعد و دادم غذاها و هابچه به رو حواسم کمی. رفتم آشپزخونه به و کردم ترک رو میز گفتم، ببخشیدی

 اباب. دیدم صحبت مشغول رو خانیان و بابا و برگشتم سالن به برگ پرس دو و قاسمی میرزا یه سفارش

 .کردمی خوشحال رو من کمی این و بود اومده در تهاجمیش حالت اون از کمی که انگار
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 .نشستم و گفتم ایدوباره سالم

 میدید؟ نشون بهمون رو مدارک خانیان جناب: بابا

 .لطفا لحظه چند حتما بله، بله-

 هی همراه به رنگمشکی تاپلپ و گذاشت پاهاش روی رو بود گذاشته صندلیش کنار که تابی لپ کیف

 .گذاشت میز روی و درآورد اون از رو کاغذ سری

 .گرفت طرفمون به دقیقه چند از بعد و کرد روشن رو تاپشلپ

 یدسته در تورنومنت این خبر. شنیدید مطمئناً هم رو اسمش که رسمیه خبرگذاری یه این ببینید،-

 .بندازید نگاه کاغذها اون به. گرفته قرار مهم خبرهای

 درجه نهزمی این تو بابا خوشبختانه بود، توش انگلیسی متن با برگه یه که کرد باز رو رنگصورتی کاغذ

 و تگذاش کنار رو کاغذ کردم، نگاه بابا به بعد و متن زیر مهرهای به. شد متن اون خوندن مشغول بود؛ یک

 .کرد نگاه انیانخ به

 .نداره صحت برامون مهرها و امضاها پس شناسیم،نمی رو شخصی که ما-

 .بدید اجازه لحظه یه فرمایید،می درست بله: خانیان

 اون رزی بود برگه زیر که امضاهایی کرد، باز رو تورنومنت اخبار بعد و برگردوند خودش سمت به رو تاپلپ

 غذاها خوردن مشغول و آوردن رو غذاها دیگه مدارک مورد در صحبت کمی از بعد. بود هم اطالعیه

 .زدیم حرف دیگه کمی غذا صرف بعد. شدیم
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 بشن؟ ما همراه راشاخانم که هستید راضی چیه؟ آخرتون جواب نیکو آقای خب-

 .نیست روز دو یکی صحبت که دونیدمی کنیم، فکر دیگه کمی بدید اجازه اگر-

 .برم دیگه من توناجازه با. هستم خبرتون ظرمنت پس کنم،می درک بله بله-

 .خونه به هم بابا و رفتم آشپزخونه به من کردیم، همراهیش رستوران در دم تا خداحافظی برای

 مسابقه اون مورد در خانیان هایحرف درگیر فکرم بودم، کارها کردن جور و جمع مشغول که طورهمون

 که شد باعث همین لرزید؛می هیجان از هامدست و بود گرفته رو وجودم عجیبی هیجان و استرس. بود

 .بشکنه و پایین بیفته هاظرف از یکی

 سینک کنار از رو جارو زدم، ایدستپاچه لبخند. چرخید شکسته ظرف و من طرف به هابچه سرهای

 هشیش بزرگ هایتیکه و کمکم اومد مهتا. شدم هاشیشه خرده کردنجمع مشغول و برداشتم ظرفشویی

 .زباله سطل تو ریختمی رو

 چته؟ راشا-

 .دارم استرس خدا، به دونمنمی-

 یه و نشوند آشپزخونه یگوشه پالستیکی و سفیدرنگ صندلی روی رو من و کرد بهم ایسرزنشانه نگاه

 .زدمی حرف بود هاشیشه خرده بقیه کردنجمع مشغول که طورهمون. داد بهم آب لیوان

 چیه؟ برای استرست نداده؟ نشون بهتون مدرک مگه بعدشم نیست، وممعل چیزی که هنوز آخه-

 آخه؟ دونممی چه مهتا؟ اَه-
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 .کارش سر برگشت و کشید ایکالفه نفس

*** 

 به شهمه و بردنمی خوابم خستگی حجم همه اون با ولی رفتم؛ رختخواب به بخورم شام که این بدون

 از دور تِسخ شرایط یه برای باید من و زیاده کنه قبول بابا که این احتمال. بودم لعنتی تورنومنت اون فکر

 مورد در که زیادی چنداننه هایآموزش با. کردممی آماده رو خودم تر،سخت یمسابقه یه و خانواده

 .زنممی محک رو خودم خب ولی زیاده؛ نشم موفق مسابقه تو که این احتمال بودم دیده آشپزی

 .برد خوابم که کردم فکر انقدر

*** 

. دمکر باز بود آورده برام کربال از مادربزرگ که رو ایسجاده و گرفتم وضو شدم، بیدار اذان صدای با صبح

 .بودمش ندیده که بود ایهفته چند بود، شده تنگ بزرگ مامان برای دلم قدرچه

 .خواستم کمک زندگیم هایگره بازشدن برای خدا از و بستم قامت

 به کردممی شیرین رو چاییم که طورهمون. بزنم سری بهش و بزرگمامان پیش برم امروز خواستمی دلم

 .کردم نگاه بابا

 بابا؟-

 جانم؟-

 پیشش؟ بریم امروز میشه شده، تنگ بزرگمامان برای دلم خیلی من میگم،-
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 .نوشید رو چایش از کمی

 .اجاون ریممی باشید آماده اومدم که سرکار از نمیشه؟ چرا عزیزم، آره-

 مصبحانه یبقیه مشغول و کردم تشکر بابا از بوسید، رو من و کشید خوشحالی سر از جیغی روشنک

 .شدم

*** 

 .بپرسم ازش تونستممی کاش کرده؟ فکر موردش در اصن چیه، قطعیش نظر بابا بدونم خواستمی دلم

 مشغول مالدست با و ریختم سالن وسط ایشیشه میز روی رو شورشیشه از کمی و کشیدم آهی

 بود، بسته هم رستوران و بودم بیکار امروز. شدم تمیزکردنش

 برن سروش سرآشپز با بود قرار امروز که هم یاسی و بود رفته تهران به دانشگاهش کارهای برای مهتا

 لقب شدید هایمخالفت از دیگه و بود شده نرم دلش کمی یاسی انگار بزنند؛ حرف کمی باهم تا بیرون

 .کردم تعطیل رو رستوران و دادم حالی خودمون به بود بزرگمامان پیش دلم چون هم من .نبود خبری

 .کردمی نگاه بودم خریده براش که رو جدیدی انیمشین و بود دستش کیمی بستنی روشنک

 سرد؟ هوای تو خوره؟می بستنی کسی پاییز تو روشی؟-

 .خرید برام هم مامان خواست دلم خب-

 .کردم تمیز رو میز زیر هایعسلی میز و مرفت بهش ایغرهچشم

 .بودم خوشمزه غذای این عاشق من و بود کرده درست لوبیاپلو ناهار برای مامان
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 ممعده ایصد گرسنگی از. لوبیاپلو و نوشابه بورانی، ماست کردم؛ نگاه آشپزخونه وسط چوبی و گرد میز به

 .شدم مشغول و کشیدم خودم برای و نشستم سریع بود، دراومده

 نشینمن تو مامان کنار و شستم روشنک کمک با رو هاظرف صمیمی جو یه تو ناهار خوردن از بعد

 .نشستم

 .بود زده زنگ داییتزن امروز-

 دایی؟زن کدوم-

 .طاها و سیاوش مادر-

 گفت؟می چی آهان،خب-

 هخون بریم خوایممی امروز ما فهمیده تا. بهش نگفتم چیزی منم کشید، پیش رو قدیمی هایبحث همون-

 .میان هم اونا که گفت بزرگتمامان

 !نکرده؟ فراموش رو هاداستان اون هنوز داییزن وای-

 .خوادمی زمان که بود گفته بهشون زمان اون بابات چون نه،-

 .کوبیدم پیشونیم به رو دستم

 .نکشی رو خودت دختر؟ چته-

 کنیم؟ چیکار حاال-

 هوم؟ کنیم، فکر روش نباشه بد شاید. نباش نگران-
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 و تهگذش که میشه سالیپنج قضیه اون از. شدم خیره تلویزیون سیاه یصفحه به و انداختم باال ایشونه

 .کنهمی پافشاری همچنان داییزن

 وارد خندون بابا. کردم باز رو در و دویدم آیفون سمت به اومدم، بیرون خیال و فکر از در زنگ صدای با

 .شد خونه

 کجایید؟ عیال و اهل-

 .رفتم استقبالش به

 .نباشید خسته بابا، سالم-

 .دخترم سالم-

 .بیفتیم راه کمکم که کنید جمع رو هاتونوسایل: بابا

 خوردی؟ ناهار: مامان

 .خوردم خانم، بله_

 ماحت کنید جمع رو وسایالتون گفتمی بابا وقت هر کنم، عمل بابا یگفته به تا رفتم اتاقم طرف به

 کردم، باز رو رنگشهم آرایش میز کنار چوبی سفیدرنگ کمد در. بمونه جااون روزی دو یه خواستمی

 .شدم ضروریم وسایل کردنجمع مشغول و درآوردم بودمش خریده مواقع همین برای که رو بزرگم کیف

 و داشتمبر رو گوشیم کنه، باز رو رستوران فردا که بدم هابچه از یکی به رو رستوران کلید رفتن قبل باید

 برش بودم گفته یاسی به دفعه صد. اومد می بدم پیشواز آهنگ داشتن از همیشه/ زدم زنگ یاسی به
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 مشغول و گذاشتمش آیفون رو کردم، دور گوشم از رو گوشی. بود مصمم کارش رو چنانهم ولی داره؛

 .شدم رنگمآبی مانتوی اتوزدن

 الو؟-

 طوری؟چه. یاسی سالم-

 افتاده؟ اتفاقی ؟خوبی تو عالی، سالم-

. بمونیم بخوایم فردا تا کنم فکر و مادربزرگم خونه بریم خوایممی امروز ما خوبم، منم. خداروشکر-

 .کنی بازش دیگه فردا بهت بدم رو رستوران کلید ایخونه اگه ببینم خواستممی

 .سرآشپز بهت بگذره خوش. مخونه آره-

 کردی؟ شروع تو باز-

 .دیگه سرآشپزی نیومده؟ هم تعریف بهت چیه؟ خب-

 شتصمیم و داییزن نگران کمی. رفتم سالن به و پوشیدم رو هاملباس بعد زدم حرف یاسی با دیگه کمی

 .زنهمی راحت رو حرفش و رکیه زنِ اینکه مخصوصا کنه؛ چیکار خوادمی دونستمنمی بودم،

 تیشکال. کردم نگاه آشپزخونه تو بابا گوش زیر مامان های زدنحرف گوشی در به و کشیدم عمیقی نفس

 ایهجانان لبخند. شدم زوم شدمی ترپکر لحظه هر که بابا قیافه روی و برداشتم میز روی ایشیشه ظرف از

 .حله چیهمه باشه مخالف بابا اگه جویدم؛ رو شکالتم بیشتری لذت با و زدم

*** 
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 راه و شدم ماشین سوار در بستن از عدب و پوشیدم رو سبزرنگم بارونی سرد، و ابری هوا و بود پاییز

 .نزد حرفی هم روشنک حتی بودند، ساکت همه راه کل تو. افتادیم

 حیاط در بازکردن از بعد و کشیدم ایآسوده نفس. بودند نیومده هنوز شخانواده و دایی رسیدیم، وقتی

 و بود ایستاده تراس روی بزرگمامان. دویدم مادربزرگ صفای با و روستایی یخونه طرف به ماشین برای

 .کردمی نگاهمون لبخند با

 .برسم بهت منم وایسا آجی... آجی: روشنک

 و هبرس بهم تا ایستادم. دویدمی من پشت و بود شده پیاده ماشین از روشنک کردم، نگاه سرم پشت به

 .کردم بغلش محکم و بوسیدم حسابی رو بزرگمامان قرمز و تپل هایلپ. خونه داخل رفتیم هم با بعد

 رو هاوسایل. کنم کمک مامان به تا رفتم و بوسیدمش دیگه بار یه داد،می گالب بوی همیشه روسریش

 عمیقی نفس اومد، داییزن و ورودی در صدای برم یخچال سمت خواستم تا و آشپزخونه تو گذاشتم

 .سیاوش و طاها همراه به داییزن و دایی بودند؛ شونهمه. رفتم بیرون آشپزخونه از و کشیدم

 .ایستادم مامان کنار و کردم مرتب رو شالم

 باشه؟ نده، جواب اصال گفت چیزی اگه داییتزن راشا: مامان

 .باشه اهوم-

 به. رفت مصدقه قربون و کرد بغلم محکم رسید، من به که داییزن. شدیم علیک سالم مشغول همه

 داییزن بغل از زور به و زدم لبخندی. رفتمی ور موبایلش با و بود پایین سرش که کردم نگاه سیاوش

 .اومدم بیرون
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 .رفتم آشپزخونه به چایی کردنآماده برای من و رفتند داخل به همه بزرگمامان تعارف با

 رکنا نشستم، آشپزخونه گوشه صندلی روی رفتم. بکشه دم که موندم منتظر و کردم درست رو چایی

 پیشنهاد مورد در باید هم چون داشتم؛ استرس. رفتم فرو فکر به و بود مادربزرگ جهیزیه که یخچالی

 .کردمی اذیتم زندایی اصرارهای که این هم و کردممی فکر خانیان

 وارد صدا و سر با روشنک کردم، دور خودم از رو خیال و فکر و اومدم خودم به کسی پای دویدن صدای با

 .شد آشپزخونه

 .خواممی آب آبجی؟ آبجی؟-

 قدیمی و باریک کمر استکان توی بود، کشیده دم چایی. ریختم آب براش و شدم پا صندلی رو از

 سیاوش به وقتی. کردم تعارف همه به و پذیرایی بردم اپن روی هایشیرینی با همراه و ریختمشون

 :گفت و کرد نگام خاصی لبخند با رسیدم،

 .نکنه درد دستت-

 هابزرگتر هایحرف به و نشستم زمین روی روشنک کنار م،گذاشت میز روی رو سینی و گفتم جانی نوش

 :گفت جمع به رو ممکن لحن ترینخوشحال با داییزن یهو که این تا دادم گوش

 .اصلی موضوع سر بریم و کنیم تموم رو هابحث این خب خب-

 همنگا یهو که کرد اشاره سیاوش به و کرد خم راستش طرف به رو سرش بعد کرد، نگاه من به لبخند با و

 کرد بابا به رو داییزن لحظه همون. کنهمی نگاه زمین به داره و همه تو هاشاخم دیدم که بابا سمت رفت
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 برای رو راشا دوباره و بکشم وسط رو پیش سال چند هایحرف خواستممی من محسن آقا راستش-

 .کنم خواستگاری سیاوش

 .شد هم همین و بمونه رودربایستی تو ممکنه دونستممی بود، شده برافروخته بابا صورت

 تصمیم خودشون زندگی برای و شدن عاقل و بزرگ دوشون هر. هانبچه خود مهم داداش زن راستش-

 .کنیممی راهنماییشون فقط هابزرگتر ما میگیرن،

 هتداش صحبتی یه هم با هابچه مادرجان، اجازه با باشید موافق اگه پس. متین شما حرف درسته،: دایی زن

 .بشه تموم جاهمین حق به نرسیدن توافق به هم با اگر که باشن

 با و شدم پا بابا یاجازه با ولی سریع؛ اتفاق این از بودم شوکه کمی کرد، من به رو و داد تکون سری بابا

 .رفتم حیاط به سیاوش

 ینا از یا چیه من به سیاوش حس دونستمنمی هنوز. نشستیم حیاط تو مستطیلی حوض کنار تخت روی

 .نه یا هست راضی موضوع

 .کرد شروع اون که بزنم حرفی خواستم و کشیدم نفسی

 .شدم شوکه کمی خب ولی چیه؛ مامانم تصمیم و قراره چه از ماجرا دونستممی که این با من-

 رو مآینده همسر شرایط که کنممی احساس دادم، مامان به من رو شدوباره پیشنهاد بخوای رو راستش

 .یدار

 .شدم بازی مشغول شالم هایریشه با و انداختم پایین رو سرم کشیدم، خجالت کمی
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 عشق این یا دارم آتشینی عشق بهت نسبت که نمیگم من هستی، تمومی چیزهمه دخترِ من نظر از-

 .کنممی تحسین همیشه رو کوشیتسخت و نجابت و دارم دوستت ولی بچگیه؛

 .کردم لب زیر آرومی تشکر

 خواممی اما بشنوم؛ رو مثبتت جواب که میشم خوشحال خیلی و دارم بهت نسبت کاملی تقریباً شناخت-

 .تهنیف هاخانواده بین کدورتی هیچ که میدم قول دادی منفی جواب اگه و خودته با آخر تصمیم که بدونی

 .بودم منطقی و درست جواب یه دنبال ذهنم توی و کردم نگاه آب حوض هایماهی به

 زیاد یعجله این از هردو بعداً و بره پیش سریع انقدر خوامنمی خوام،می زمان من راستش خب. ..خب-

 پس موضوع، این مهمه برام خیلی و کنم شرکت تورنومنت یه تو قراره من که دونیمی. بشیم پشیمون

 .خواممی وقت ازت

 .نبستیم قندیل تا داخل بریم نیست ایدیگه حرف اگه ندارم، مشکلی من. خوب هم خیلی-

 تو از داییزن و مامان یخنده صدای. کردیم حرکت خونه طرف به و شدم پا تخت روی از زدم، لبخندی

 .رفت پذیرایی اتاق به هم سیاوش و رفتم آشپزخونه طرف به من. اومدمی آشپزخونه

 فکرم طرز از همینه؛ میگن که دخترونه حیای و حجب هم شاید دونمنمی کشیدم،می خجالت داییزن از

 لبخند. افتاد بهم دو هر نگاه شدم که آشپزخونه وارد بگیرم، رو مخنده جلوی کردم سعی. گرفت مخنده

 .شده چی نتیجه که بگم بودن منتظر دونستممی و زدم شیرینی

 .کنیم فکر بیشتر کمی دو هر شد قرار واهلل-
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 هم رو من و شدن صحبتشون یادامه شغولم و کردند هم به نگاهی تصمیممون از راضی دایی زن و مامان

  .دادند شرکت بحثشون تو

 حرف بود، نشسته صندلی روی که بزرگمامان با و بودند ناهار سفره چیدن درحال داییزن و مامان

 سته کم چیزی ببینم تا کردم نگاه میز به. چیدم میز روی رو هابشقاب و ننشستم بیکار هم من. زدندمی

 بزرگانمام یخیره نگاه که کیه ببینم تا کرد بلند رو سرم کردم؛ احساس رو نگاهی ینیسنگ که بیارم تا

 :گفت داییزن که زدم بهش رو لبخندی دیدم، خودم روی رو

 بیان؟ کنی صدا رو بقیه میری راشا-

 .داییزن چشم-

 رو روشنک که یاوشس طورهمین و دایی و بابا گفتم، مردها به رو غذا بودنآماده که دقیقه چند از بعد

 .نشستند هاصندلی روی و شدند وارد داشت بغلش توی

 :گفت روشنک به و کرد اخمی مامان

 .میشه اذیت سیاوش بلندشو،-

 سیاوش؟ نه مگه. نمیشه نمیشه،: روشنک

 .کردم بغلش خودم باشه، راحت بذار عمه. خوشگله آره-

 .دش صرف سکوت در ناهار و نزد حرفی کسی سیاوش حرف از بعد
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 خودم رو هاظرف همیشه که من گفت؛ چرا نفهمیدم من اما بشور؛ رو هاظرف کرد اشاره چشم با مامان

 .بود فکرکردن برای خوبی فرصت حال هر به شورم،می

 نداشتم؛ بهش ایعالقه هم من و بود من آلایده اونم داشتم، رو سیاوش نظر دقیقا هم من که بود جالب

 .برم مسابقه به تونمنمی دیگه کنیم جازدوا باشه قرار اگه ولی

 .کشیدم ایکالفه نفس

 درسته؟ کنی،می فکر سیاوش به داری-

 !بزرگمامان ترسیدم وای-

 نه؟ یا کنیمی فکر سیاوش به داری حاال-

 .آره راستش-

 ولی باشه؛ دختری هر آرزوی تونهمی منوه. عالیه ماشاءاهلل هزار که هم شچهره خوبیه، پسر سیاوش-

 .نشی پشیمون وقت یه که کن فکر خوب

 .زدم مادربزرگ درست تعریف این به لبخندی

 .کنممی فکر خوب مادربزرگ، چشم_

 کردم؛می ازدواج بعد و شدممی عاشق خواستمی دلم. داشتم بچه دوتا بودم تو همسن من خیربه یادش-

 ارک بهترین فهمیدم هابعد ولی بودم؛ رمتنف ازش پدرم کار این خاطربه هاموقع اون. کرد مجورم پدرم ولی

 که اینی منتظر هم تو اگه. شدم پدربزرگت مرتضی، عاشق خودم چون کردم؛می اشتباه من و کرد رو
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 ابجو نظرم به میشه، پیدا کم سیاوش مثل هاییموقعیت. کنیمی اشتباه کنی ازدواج بعد و شی عاشق

 .بهتره بدی مثبت

 ...مادر آخه-

 بگی دی،ب بله گفت و بود موافق بابات هم اگه کنی فکر تا گفتم کنی، آخه آخه که نگفتم رو اینا من دختر-

 .نکنه توجه نظرت به که بعیده تو پدر از هرچند خواد،می رو صالحت اون چون چشم؛

 در شدم، هاظرف بقیه شستن مشغول. بیرون رفت عصاش با آرومآروم و زد رو آخرش حرف مادربزرگ

 .هبزن هم رو بابا رای و نکنه قبول که بودم نگران و بودم نداده سیاوش به کاملی توضیح مسابقه مورد

 همه. تمرف بقیه پیش حیاط به و کردم خشک سینک کنار آبی یحوله با رو دستم و کشیدم ایکالفه نفس

 شسیاو و بابا بین خالی جای تنها و کردم نگاهی. خوردندمی چایی و بودند نشسته حیاط وسط تخت روی

 .نشستم تخت روبروی حوض یپله روی آخر در که شدم مردد بابا کنار نشستن برای کمی بود؛

 .هست جا که بابات پیش بیا مادر؟ نشستی جااون چرا جان راشا اِ: داییزن

 .کردم کوتاهی یخنده مادر، بگه همه به داشت عادت

 .بینممی هم رو همه بهتره، جااین داییزن نه-

 .راحتی ریجو هر -

 هایدست با و برداشت استکان یه چایی سینی از روشنک گفت، چیزی روشنک گوش در سیاوش

 مخنده کاریشمحافظه این از من و بود چایی به فقط چشمش و نریزه که بود مواظب آورد؛ برام کوچولوش

 .گرفت
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 .بخور چایی بیا آجی-

 .مزد صورتش روی ایـوسه بـ و گرفتم دستش از رو استکان

 .آجی خوشگل مرسی-

 شدمی هرچند گفتهغ چی گوشش تو سیاوش که بپرسم بودم کنجکاو نشست، حوض یلبه رو کنارم

 .زد حدس

 .کردم ترنزدیک روشنک به رو سرم

 روشی؟-

 بله؟-

 گفت؟ چی گوشت تو سیاوش-

 .بگه رو مهمی مطلب خوادمی که انگار کرد، دهنش نزدیک رو کوچولوش هایدست

 .ببر براش رو چایی این بیا شده، خسته اشار آجی گفت-

 .بود چاییش نوشیدن مشغول که برگردوندم سیاوش طرف رو روم و کردم نوازش رو موهاش زدم، لبخندی

 .بود خوب سیاوش قدرچه

 .نوشیدم بود سردشدن درحال که رو چاییم و کشیدم دست موردش در فکرکردن و کردننگاه از

 .مدار کارت اتاقم بیا کوروش-
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 اخلد مادربزرگ سر پشت و گفت چشمی بابا بره، اتاقش به تا خوندمی فرا رو بابا که بود مادربزرگ این

 پشت هم مامان رفت، آشپزخونه به و کرد جمع رو هااستکان و شد بلند سرجاش از داییزن. رفت خونه

 هب نگاهی. کرد بلند مه رو اون دایی گوشی صدای. نیفته ایوقفه کردنشونغیبت تو تا رفت داییزن

 .ها بود کنارم تازه نیست؛ اونم دیدم که کنم پیدا رو روشی تا انداختم اطراف

 اب من حاال و بود جاهمه همیشه که روشی حتی رفتند، همه لحظه چند توی! عجب کشیدم، ایکالفه نفس

 هم گفتنش طورهچ کنم؛ صحبت باهاش مسابقه مورد در تا بود خوبی موقعیت این و شدم تنها سیاوش

 ؛بهتره نگم اصال کردم، خودم معطوف رو سیاوش نگاه باراین و گفتم پوفی. خودش برای بود ایمسئله

 .رفتم خونه سمت و گفتم ایبااجازه همین خاطربه

 بگی؟ خواستینمی ایدیگه چیز-

 !فهمید؟ کجا از کردم، نگاهش تعجب با و برگشتم سمتش به

 .میگم بعداً شد، عوض نظرم ولی بگم؛ خواستممی چرا-

 .مایلی هرجور باشه-

 .رفتم سمتش به و کردم تند پا کرد،می صدام مدام که روشی صدای شنیدن با

 .اتاقش بری گفته بزرگمامان آجی-

 جاست؟اون هنوز بابا میرم، باشه-

 .آجی آره-
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 نقش که بود دتیم نظرم در که مادربزرگی رفتم؛ مادربزرگ اتاق سمت به و کشیدم رو روشنک لپ

 .داشت قبل به نسبت تریپررنگ

 ندلبخ بستننقش باعث و زد بهم بخشیاطمینان لبخند پدر شدم، داخل مادربزرگ توی بیا با و زدم در

 .شدم خیره مادربزرگ به و گرفتم پدر روی از رو نگاهم. شد هاملب روی

 داشتین؟ باهام کاری مادربزرگ جانم-

 !بری؟ حتما خوایمی گفته، مسابقه درمورد بهم بابات راشا-

 .برم دارم دوست آره، خب-

 منفیه؟ سیاوش به جوابت پس طور،این که-

 .نگرفتم تصمیمی هنوز دونم،نمی-

 چیه؟ سیاوش درمورد نظرت میگی؟ چی تو کوروش-

 .گذاشتم راشا عهده به رو تصمیم این من خب ولی خوبیه؛ پسر لحاظ همه از-

 .کرد اشاره روبروش چوبی صندلی به و انداخت بهم نگاهی دوباره مادربزرگ

 میگم بهت دارم بازم ولی زندگیه؛ عمر یه صحبت و زوده دادنجواب که دونممی. دخترجان بشین-

 نکنی فکر که زنممی بابات جلوی رو حرف این داره، دوست خیلی که این و مناسبیه یگزینه سیاوش

 .بگم دروغم که داره عینف چه پیرزن من برای میگم؛ چیزی دروغی

 ...مادر حرفیه چه این-
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 بکن، رو فکرات بازم. بگم بهت بود موظیفه و تربزرگ عنوان به من حال هر در. دختر نپر من حرف رو-

 ست،نی روز دو یکی. بگیر رو تصمیمت بعد و کن صحبت باهاش مسابقه مورد در بده؛ انجام رو تحقیقیت

 .عمره یه

 فکر .گذاشتند تنها درهم افکار با رو من و داد تکون سری هم بابا بود، تاییدش نتظرم و کرد نگاه بابا به

 .شد بدتر اوضاع اما استراحت؛ جااین میام روز دو کردم

 .خواستمی صحبت هم یه دلم زدم، زنگ یاسی به و کشیدم ایحرصی نفس

 .مسخره پیشواز آهنگ این باز

 .سرآشپز سالم-

 طوری؟چه. یاسی سالم-

 کوکی؟ چی، تو! الیع-

 .شد بدتر ولی میشه؛ باز فکرم جا این میام کردممی فکر. اصال-

 شده؟ چی طور؟چه-

 .چرخوندم هامچشم کاسه تو کالفه رو مردمکم

 .کرد خواستگاری ازم سیاوش-

 .میده نشون رو واکنش همین زدممی حدس کشید، بلندی هین

 !دروغ؟-
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 .تو جان-

 .نفله جونت، سیاوش جان-

 .دادم سر سرخوشی یهخند

 .نشده جون که هنوز دیوونه، -

 .داد شادی و آرامش بهم یاسی با صحبت قدرچه

 و زدم کنار رو رنگکرم یپرده رفتم، بود حیاط به رو که ایپنجره سمت به و شدم بلند صندلی روی از

 همه این از دیلبخن انداختم؛ مادربزرگ درخت از پر و بزرگ حیاط به نگاهی. کردم باز رو پنجره

 انداختم بیرون پنجره از رو سرم و رفتم جلوتر کرد عبور ذهنم از که فکری با. اومد هاملب روی سرسبزی

 باهاش مسابقه مورد در باید که باالخره! خوب چه بود؛ نشسته جا اون هنوز سیاوش ببینم، رو تخت تا

 با .نگفتم چیزی کردم اشتباه هم پیش ساعت چند. تنهاست که باشه زمانی هست هم بهتر بزنم، حرف

 .شدم سالن وارد و شدم خارج اتاق از فکر این

 با .رفتم بود باز که خونه ورودی در سمت به. زدندمی حرف باهم و بودند نشسته کاناپه روی دایی و بابا

 «میری؟ کجا:»گفتمی که مامان صدای

 :گفتم بود، ابخو مامان بغل که روشنکی به افتاد نگاهم و چرخیدم سمتش به

 .زمین بذارش میاد درد کمرت سنگینه روشنک مامان ضمن در. حیاط میرم -

*** 
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 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 کارهام و من روی مامان وقتیه چند. رفت مادربزرگ اتاق روبرویی اتاق سمت به و داد تکون سری مامان

 زا بیشتر کردم، پوفی. نمیشم مامان رفتارهای این یمتوجه اصال فهمم،نمی رو دلیلش واقعا و داره نظارت

 کنارش فاصله با رفتم؛ سیاوش واقع در یا تخت سمت به و گذشتم ورودی در از و نکردم معطل این

 :گفتم و نشستم

 جواب به این و دنش ولی گفتم؛می زودتر باید بزنم، حرف موضوعی درمورد باهات باید راستش -

 .داره ربط هم خواستگاری

 :گفت و انداخت بهم نگاهی سیاوش

 .بگو خب-

 :گفتم و کشیدم صداییبی و عمیق نفس. شد خیره روبرو به و

 .میرم زیاد احتمال به که این و شدم دعوت آشپزی المللیبین مسابقه یه به من -

 یه مکث از بعد. نکردم نگاه بهش و مکرد سکوت ولی کردم؛ حس خودم روی رو تعجبش از پر نگاه

 :گفت ایدقیقه

 راضیه؟ بابات! کشوره؟ کدوم تو-
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 .شده مردد کمیه شما خواستگاری با ولی راضیه؛ تقریباً هم بابا هستش، ایتالیا تو-

 .بری داری دوست خیلی هم تو انگار. طوراین که-

 :گفتم و دادم تکون رو سرم

 .خیلی آره-

 .داد ادامه سیاوش

 بود؟ مثبت من به جوابت تو نبود مسابقه این اگه. بگو رو راستش پرسممی سوال هی-

 :گفتم آروم و شد گرد هامچشم

 .بود مثبت کنم فکر-

 :گفت دقیقه چند بعد. کردمی فکر داشت انگار کرد، سکوت باز و زد ملیحی لبخند سیاوش

 .کنم صحبت بابات با باید دارم، پیشنهاد چندتا-

 جلسه کناری اتاق تو بابا و مادربزرگ سیاوش،. کردم نگاه ساعت به بود، کرده باریدن به شروع بارون

 .پیششون برم که زد صدام بابا حین همین و گرفت مخنده فکرم طرز از بودند؛ گذاشته سرّی

 ربزرگماد. کردند نگاه نشستم بابا کنار که من به منتظر و شدند ساکت مادربزرگ و سیاوش من، رفتن با

 .اومد حرف به

 هک سوالی جواب به اونم که شروطی و شرط به اما کرده؛ موافقت مسابقه به رفتنت با بابات جان راشا-

 .داره بستگی بپرسم ازت خواممی
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 !شرطی؟ چه! سوالی؟ چه-

 منفی؟ یا مثبته چیه؟ سیاوش به جوابت-

 یه صحبت گفتید که هم ونخودت اما دارم؛ شناخت روش و داییمه پسر خان سیاوش درسته مادربزرگ-

 هب نیاز و بیشتر معاشرت به دارم، زمان به نیاز من. بگیرم تصمیم زود انقدر خوامنمی من و زندگیه عمر

 .بیشتر فکرکردن

 همراهیت هم سیاوش و نری مسابقه این به تنها که هست این رفتنت شرط ولی منطقیه؛ کامال حرفت_

 .کنه

 این تو حتما سیاوش و مادربزرگ باشه، خودش تصمیم این نداشت امکان کردم؛ نگاه بابا به متعجب

 نبود؛ جوریاین مادربزرگ. شدمی تحمیل بهم چیزهمه انگار گرفت، حرصم کمی. داشتند دست تصمیم

 .نبود روال روی چیزهیچ روز دو این چرا دونمنمی ولی

 موافق اگه. نکنه موافقت خانیان آقای شاید ندارم، اختیار خودم از من دونیمی که شما بابا چرا؟ آخه-

 .برام بذارید شرط همه این که این نه گفتیدمی اول همون باید برم مسابقه این به من که نیستید

 هم ما و نباشی تنها که بیاد همراهت سیاوش که دادیم پیشنهاد فقط ما که، نشده چیزی دخترم: بابا

 تنها هم جوریاین. نداره تاثیری هیچ تصمیمت و زدواجا روی این نباش نگران. باشه ترراحت خیالمون

 هوم؟ میشی، آشنا بیشتر سیاوش با که این هم غریب کشور تو نیستی

 .کنممی قبول من نه برم، سیاوش با که درسته این نه-

 :گفت و کرد اخمی بابا
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 نه؟ یا درسته دونی،می خوب رو این خودت و خواممی رو صالحت همیشه من-

 .اباب درسته-

 نیستی؟ موافق چی برای راشا، میگی چی پس-

 .زیاده خیلی دلیل-

 .شنویممی ما بگو-

 ...نمی و نامحرمیم ما که این-

 :گفت و حرفم وسط پرید بابا شه تموم حرفم که این از قبل

 همیر سیاوش! باشین؟ خونه یه تو سیاوش با که میدم اجازه من کنیمی فکر کردی؟ فکری چه تو راشا-

 .هتل

 ازمب پس باشه هتل تو قراره هم اگه تازه. بمونه هتل تو تونهنمی زیاده، مسابقه مدت! روزه؟ دو یکی مگه-

 یآشنای برای هم فرصتی هامسابقه و آشپزی هایکالس با نکنم فکر نداره؛ ایفایده اومدنش و تنهام من

 .باشه

 :دادم ادامه و کردم سیاوش سمت به رو صورتم

 ..که کنی رهاش طورهمین تونینمی کنی؟ چیکار شرکتت با خوایمی ضمن در -

 :گفتم و برگشتم بابا سمت دوباره
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 انیانخ آقای اعتماد از تونمنمی من. بشیم آشنا بیشتر تونیممی هم جااین بیخودیه، کار پسردایی اومدن-

 کنمب رو تالشم تمام هک اینه حداقلش و کردن انتخاب رو من و کردن اعتماد بهم ایشون کنم، استفادهسوء

 .نشم شرمنده پیششون تا

 همچین حتما. زدم پوزخندی و انداختم متعجبشون هایصورت روی رو نگاهم و کردم کوتاهی مکث

 د،ش ایجاد مهیبی صدای که بستم محکم و کردم باز رو اتاق در و گفتم ببخشیدی. نداشتند ازم انتظاری

 .رفتم حیاط سمت به و ندادم اهمیتی

 .بود پیشنهادش این مثال! بود؟ کرده فکر چی خودش با اوشسی هه

 زدنقدم به شروع و کشیدم عمیقی نفس اومده؛ بند بارون که دیدم و کردم باز رو خونه در کردم، پوفی

 شاید ندادم، کسی به زدنحرف اجازه و گفتم رو هامحرف سریع قدرچه که کردم فکر این به و کردم

. خوادنمی رو سیاوش همراهیِ دلم وجههیچ به که بشن متوجه که باشه شده باعث زدنمحرف طوراین

 من همراه رو سیاوش باید بابا چرا دونمنمی داشتم، حق ولی آوردم؛ جوش جوریاون که شد چی دونمنمی

 .بفرسته

 .دبو خوبی جای گذروندنوقت برای رفتم، خیابون طرف اون پارک به و انداختم اطراف به نگاهی کالفه

 اطرافم دیدزدن و خوردنتاب مشغول که طورهمون. دادم حرکت رو تاب پام با و نشستم خیس تاب روی

 .خورد زنگ گوشیم بودم

 .کردم لمس رو سبزرنگ فلش. رفت باال تعجب از ابروم تای یه بود، خانیان

 الو؟-
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 .راشاجان سالم-

 خوبه؟ حالتون خانیان، آقای سالم-

 نای و کردن موافقت اومدنتون با و زدن زنگ من به االن همین پدر که بگم شدم مزاحمت راستش. تشکر-

 .دارید همراه یه احتماال گفتن که

 .شد جاری ناخودآگاه هاماشک ولی نبود؛ خودم دست چرا؟ آخه گرفت، نفسم

 دخترم؟ میدی گوش-

 .بله بله،-

 هایکالس سری یه جااون. کنم درست رو پاسپورتت کارهای من تا عازمیم، دیگه ماه دو یکی تقریباً-

 حذف بیاره داورها انتظار از کمی ینمره که هرکسی گیرن،می مسابقه یه آخرش و ذارنمی آموزشی

 ما ایبر مسابقه این راشاجان. کننمی پیدا راه اصلی یمسابقه به بیارن خوبی ینمره که کسانی و میشه

 ود این تو کنممی خواهش پس کنیممی گذاری سرمایه آشپزیت و تو روی داریم که دونیمی مهمه، خیلی

 .کن مطالعه و تمرین تونیمی قدرچه هر موندهباقی ماه

 !حتما خانیان، آقای حتما. اممتوجه بله-

 .خوش روز نمیشم، مزاحمت دیگه من دخترم خب بسیار-

 .کردم قطع رو گوشی و گفتم آرومی خداحافظ
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! نشدند؟ منصرف پیشنهادشون از هنوز زدم که حرفی همه اون با ییعن. دادم فشار هم روی رو هامپلک

 رو سبز فلش و کردم صاف رو گلوم. بود مامان باراین و خورد زنگ گوشیم دوباره که گفتم ایلعنتی

 .شنیدم رو بابا صدای مامان، جانم بگم خواستم تا و کشیدم

 .نداره قهر و زنا همه این که داشتن همراه یه! رفتی؟ کجا. راشا نکن قطع-

 :گفتم و کردم اخمی

 .داره همراه یه میگی خانیان آقای به شما وقتاون باشه، همراهم سیاوش خوامنمی من! قهری؟ و ناز چه-

 .کردم سکوت و شدم صدام تن باالبودن یمتوجه شد، تموم مجمله که این بعداز

 قهر فتمگ نوعی به که این با. نگفتم هم ببخشیدی. کرده تعجب بود مشخص لحنش از و گفت راشایی بابا

 االن کردمی قبول پدرش گفتمی چی هر بار هر که من مثل دختری میشه مگه بودم؛ قهر ولی نیستم؛

 انگشت با و ندادم بهشون رو شدنجاری یاجازه اما بودند؛ سرازیرشدن حال در باز هاماشک. نکنه قهر

 .کشیدم بلندم یهامژه روی ماشاره

 .بزنیم حرف هم با دنبالت بیام! کجایی؟ بگو گلم، خترد راشا-

 :گفتم آروم

 .پارکم تو-

 .کرد قطع رو تماس و گفت ی«میام االن» بابا
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 ؛کرد پرواز دوری یگذشته به فکرم و زدم تلخی لبخند کجاست، گفتم که پارکی دونستمی مطمئناً

 به رو من باید بابا رفتیممی مادربزرگ یخونه به که وقت هر و بودم روشنک سال و همسن من که زمانی

 تسم به و دادم تکون رو سرم کشیدم، آهی. خریدمی برام شکالت طعم با بستنی یه و آوردمی پارک این

 .بزنم صورتم به آبی تا رفتم پارک گوشه دستشویی

 داشت فاصله باهام قدم چند که شوییرو سمت به. شد جمع اومدمی دستشویی توی که بویی از صورتم

 به و کشیدم آهی. دادمی نشون رو باشم من که اییکردهبغض دختر صورت که کردم ایآینه به نگاه رفتم،

 .بود شده براق هم رنگشایقهوه مردمک و قرمز کمی دورش گریه خاطربه که شدم خیره هامچشم

 بود چسبیده صورتم به الحا که رو رنگمایقهوه موهای و زدم صورتم به آب مشتی کردم، باز رو آب شیر

 سمت هب کردم تند پا و کنم تحمل رو دستشویی بد بوی نتونستم این از بیشتر. گذاشتم گوشم پشت

 بابا و رفتم پیشش به آهسته هایقدم با. دیدم سرگردون شاید و منتظر ورودی در جلوی رو بابا که بیرون

 صورتم تو و کرد جدا آغوشش از رو من هلحظ چند از بعد آغوشش، در فرورفتن با شد همزمان گفتنم

 :گفت و کرد کنکاشی

 !راشا؟ کردی گریه-

 و کرد هدایت نیمکتی سمت به رو من و گذاشت پشتم رو دستش کرد، نچینچ بابا که گفتم اهومی

 .نشستم هم من نشست؛

 .شد جمع هامچشم تو دوباره اشک بود؛ خودم هایچشم رنگ کردم، نگاه ایشقهوه هایچشم تو

 ...ولی بری؛ سیاوش با نداری دوست دونممی من خوایم،نمی رو بدت که ما عزیزم جان راشا-
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 .کرد نگاه اطرافش به و گرفت هامچشم از رو نگاهش کشید، ایکالفه نفس

 بهم جوابی شده جوریاین بینیت چرا پرسیدممی ازش وقت هر زد،می ذوق تو ششدهشکسته بینیِ

 .دادنمی

 .رفتم ور بنفشم گردنشال هایریشه با و انداختم ینپای رو سرم

 اومدن به اصراری عزیزی، خیلی من برای تو. راشا ترسممی بری، تنها که بدم اجازه تونمنمی ولی-

 .دارم قبول رو هاتحرف کامال چون ندارم؛ باهات سیاوش

 .کرد نگاه من به دوباره و نشست هاشلب روی عمیقی لبخند

 ولی پدر؛ گذاشتم رو خودم اسم. کنیمی راهنمایی رو من هاوقت خیلی تو ولی رتم؛پد که این با-

 رو تصمیمیت این و بدی باید خودت رو سیاوش جواب ولی راشا؛ پشتتم من. دارم اشتباه هایتصمیم

 دیب سیاوش پیشنهاد به مثبت جواب ممکنه درصد یک فقط درصد، یک اگر. داره تأثیر تآینده زندگی

 دِتِری؟ باشه. کنی فکر بیشتر رهبهت پس

 .کردم گفتنش دِتِر به ریزی یخنده

 .بابا چشم-

 .بریم پاشو حاال-

 .زدم زل هاشچشم تو عشق تمام با و گرفتم رو هاشدست شدم، پا

 .دارم دوست خیلی بابایی-
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 یه اباب راه وت. خوردندمی چایی سرد هوای تو و بودند نشسته تراس رو همه و بود عصر برگشتیم، خونه به

 مادربزرگ و روشنک کنار دادم، کوتاهی سالم و انداختم پایین رو سرم. بود گرفته هم شیرینی جعبه

 .نشستم

 خوبی؟ مامان راشا: بزرگمامان

 .دادم قورتش ولی انداخت؛می مخنده به شیرینش یلهجه

 .خوبم بله-

 .کردم جابی دخالت کنم فکر دخترجان، ببخش-

 !بزرگمامان حرفیه چه این-

 نفس. داد هامدست به آرومی فشار و گذاشت کنارم بود ریخته زغالیش سماور از که رو چایی فنجون

 .بود کرده مشغول رو فکرم سیاوش جواب ولی نوشیدم؛ رو چایم و کشیدم ایآسوده

 .شدیم مادر مزاحم هستیم جااین وقته خیلی بریم، شین آماده خانم-

 .بمونین مزاحمتی؟ چه-

 :گفت و کرد نگاه بابا به ایید

 .بمونین هم شما هستیم ما زود، قدرچه-

 .دارم کار کمیه هم من برسه، رستورانش به باید راشا دیگه نه-

 :گفت لبخند با و داد تکون سری مادربزرگ
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 .ترینراحت هرجور-

. ودمب ممنونش خاطر این به نباشه، جلوم سیاوش قدراین تا کنهمی رو کار این من خاطربه بابا دونستممی

 متقابالً منم و زد بهم لبخندی که انداختم بابا به نگاهی و شدم بلند جام از روشنک و مامان از زودتر

 .بشم آماده تا رفتم بود جا اون وسایلم که اتاقی به و زدم لبخند

 نشده اتاق ردوا هنوز وقتی بیام، خوامنمی گفتمی مامان به که روشنک بغض از پر صدای بعد دقایقی

 و مامان و شد باز اتاق در لحظه چند از بعد. بریم خواستنمی دلش که بود مشخص و اومدمی بودن

 رو هاشلب و کنه گربه شبیه رو هاشچشم روشنک که االنه بودم مطمئن تقریباً شدند، اتاق وارد روشنک

 من روی ولی نداشت؛ اثر مامان روی حرکاتش این. نریم که کن راضی رو بابا و مامان بگه بهم و غنچه

 و کردم باز رو در. گفتم ی«میرم من» و برداشتم رو کیفم سریع همین خاطربه کرد؛می اثر هم خوب خیلی

. یانب روشنک و مامان تا ایستادم بابا پیش و رفتم هم من بودند، صحبت درحال دایی و بابا. رفتم بیرون

 نگاهش. شدم روبرو سیاوش معنادار پوزخند با که ردوندمبرگ رو سرم کردم، احساس رو نگاهی سنگینی

 ازب و برگشتم بابا سمت به دوباره و نکردم بهش توجهی! چرا؟ شدمنمی متوجه ولی برات؛ دارم گفتمی

 دناوم با شد همزمان که کردم پوفی. داشتممی سیاوش با باید که ییگووگفت و دیدار سمت رفت فکرم

 نم. رفت و گفت بلندی خداحافظ بیارم، رو ماشین تا میرم زودتر من گفت مامان هب بابا. روشنک و مامان

 .افتادیم راه ماشین سمت به و کردیم خداحافظی همه از هم مامان و

 سریع همین خاطربه اومد؛می خوابم خیلی. رسیدیم خونه به زود خیلی و نشد زده خاصی حرف ماشین تو

 .خوابیدم و کردم عوض رو لباسم

*** 
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 .شدم بیدار خواب از باالخره هاشصداکردن و روشنک هایتکون با

 روشنک؟ چیه-

  .کنم صدات گفته بابا شامه،! خوابی؟می قدرچه آجی اَه،-

 :گفتم و نشستم تخت روی روشنک جمله این شنیدن با

 .خوابیدم قدرچه من وای! شامه؟-

 تسم به و کردم باز کامل بود بازنیمه که رو اقات در. شدم بلند تخت روی از. رفت و کرد ایخنده روشنک

 یشپ رو آشپزخونه راه موهام دوباره بستن و صورتم شستن از بعد. بشورم رو صورتم تا رفتم دستشویی

. نیاد در صدام کردم سعی ولی گرفت؛ مخنده مامان غرهچشم با شدم، آشپزخونه وارد کههمین و گرفتم

 .کرد زدنحرف به شروع مامان که منشست بابا کنار و روشنک روبروی

 .بدم شوهرت امیدی چه به دونمنمی من خوابی؟می همه این خرسی مگه-

 :گفتم مظلومانه و آروم

 .اومدمی خوابم خب-

 بذار! داری؟ چیکار دخترم با خانم اِ»گفتن با رو نشدهشروع بحث بابا که بده رو جوابم خواست مامان

 ور من بشقاب. کرد تموم رو بحث و پرید مامان و من بحث وسط بابا میشهه مثل. کرد تموم.« باشه راحت

 .گذاشت من جلوی رو خورشت و کشید برنج برام و گرفت
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 غذا شدنتموم از بعد. شد غذاخوردنش مشغول و برداشت من به کردننگاه از دست کرد، پوفی مامان

 :گفت مامان به بابا که سینک تو گذاشتم و کردم جمع رو هاظرف شدم بلند

 .شورهمی ظرف داره دارم، گلی دختر چه ببین-

 .کرد کوتاهی یخنده هم بعدش

 :گفت ولی بود؛ گرفته شخنده هم مامان

 ازم میدم انجام رو خونه کارهای و کنممی درست غذا دارم روز هر که من کنی،می لوسش داری کوروش-

 کنی؟می تعریف راشا از حاال کنی،نمی تعریف

 :داد ادامه بوسید، رو مامان لپ و گفت سودیح بابا

 خانم؟ خوبه حاال-

 لب زیر بابا که گفت بابایی مظلومانه روشنک بود، اعتراض مطمئناً که بزنه حرفی مامان که این از قبل

 هایلپ کرد، بغل رو روشنک و شد بلند صندلی روی از بابا. خنده زیر زدن مامان و خودش و زد حرفی

 هاملب به رو لبخند روشنک یقهقهه صدای لحظه چند از بعد. شد خارج آشپزخونه از و بوسید رو تپلش

 سالن به کارم شدنتموم از بعد هم من رفت، سالن سمت به و شد بلند صندلیش روی از هم مامان. آورد

 .رفتم

 من این و ادافتمی جا رستوران دیروز از بهتر روز هر و بود مرتب چیزهمه. زدم آشپزخونه به سری صبح

 .کردمی خوشحال رو
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 ادامه کارش به عالقه با دغدغه نوع هر از فارغ و بود شده تموم دانشگاهش هایکار بود، برگشته مهتا

 .عالی روزش و حال و بود خان آمین با آشنایی شرف در همچنان هم یاسی. دادمی

 دو این تو. شدم هابچه به کمک ولمشغ و زدم عمیقی لبخند آشپزخونه اون خاطرات و اول روزهای یاد به

 یزچهیچ با رو آشپزی به معالقه که مطمئنم حاال بود، شده تنگ آشپزی و آشپزخونه برای دلم واقعا روز

 .کنمنمی عوض دنیا تو

 ماه دو یکی که دادمی رو این نوید و خواستمی مدارک سری یه بود، زده زنگ بهم پاسپورت برای خانیان

 چه ره باید. ریخت هم به سیاوش موضوع به فکرکردن با خوشحالیم تموم اما مسابقات؛ ایبر ریممی دیگه

 سمت به کردم، خشک سفیدم روپوش با و شستم رو هامدست. کردممی مشخص رو تکلیفم زودتر

 وصل رو تماس کشیدم، عمیقی نفس. کردم ایست سیاوش اسم روی و درآوردم رو موبایلم. رفتم رختکن

 .رسید گوشم به شمردونه و بم صدای که بود نرسیده بوق هارمینچ به. کردم

 !دخترعمه به به-

 .الم... س-

 طوری؟چه سالم،-

 .شدم متوجه خوب رو این من و بود دلگیر صداش لحن

 خواممی دیگه نیم و ماه یه تا من بزنم، حرف باهات خواممی که بگم شدم مزاحم راستش. تشکر خوبم،-

 مه و بذاریم قراری یه عصر فردا هست امکانش اگه مرددم؛ کمی تو پیشنهاد با خب و برم مسابقه اون به

 .ببینیم رو
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 .بینمتمی فنجون کافه تو عصر فردا باشه خوبه خیلی هوم،-

 برگشتم، آشپزخونه به. کردممی جمع رو هامحرف باید. کردم قطع خداحافظی از بعد و گفتم ایباشه

 .کردم پرت سمتشون هویچ ایتیکه. خندیدندمی ریزریز کردندومی پچپچ هم گوش دم مهتا و یاسی

 .انداختین راه کرکر هرهر چتونه؟-

 .خصوصیه موضوع: مهتا

 خصوصیه؟ که-

 .دراومد یاسی صدای که دادم نشون مشغول رو خودم و چرخوندم قهر حالت به رو سرم

 .گیممی بهت شد که ناهار موقع. حاال کنهمی قهریم چه اوه: یاسی

 .میشه ناراحت مهتا خصوصیه، مسئله خوامنمی-

 رو مخنده شد، جمع ما به هم بقیه حواس که خنده زیر زدیم پقی دفعه یه و کردم نگاه دوشون هر به

 .کردم خورد رو هاهویج یادامه و خوردم

*** 

 و بیان تا بودیم ظرمنت ما و بودند هاسفارش دادن مشغول کامران و مهران. بودیم نشسته سالن تو هم دور

 .بخوریم رو ناهارمون

 زدید؟می حرف چی مورد در داشتید نگفتید، خب-

 .گفتم مهتا برای رو سیاوش قضیه: یاسی
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 دراومد مهتا صدای که رفتم یاسی به ایغرهچشم

 .نکنه درد دستت شدم؟ غریبه من حاال خانم راشا اِ-

 .چرخوند قهر حالت به رو صورتش و

 .کرد لقیدهن یاسی این ولی گفتم؛می بهت خودم من چیه؟ غریبه-

. برگردوندم ازش رو و کردم ایقروچه دندون. کردمی نگاهم شیطون هایچشم با که کردم نگاه یاسی به

 اتباه تا گذشتمی زمان باید کنی، خوشحالش تونستیمی سخت خیلی و شدمی ناراحت زود خیلی مهتا

 .بشه عادی قبل مثل

 .شدیم غذاخوردن مشغول و اومدن هم مهران و نکامرا حین همین

*** 

 شده سنگین همیشه برعکس هم رستوران کارهای. کردمی بد رو حالم سیاوش با دیدار استرس صبح از

 بعد بدم انجام رو رستوران هایکار تا. دادمی رو جوابم سنگین هم مهتا و سرکار بود نیومده یاسی بود،

 از و بود رفته باال قلبم ضربان. بود ایستاده سه یعقربه روی که مکرد نگاه ساعت به. شد ازظهر

 پسر نیست؛ قبلی سیاوش اون سیاوش کردممی حس. ترسیدممی بشه زده خواستمی که هاییحرف

 .بود مهربون و کردمی برخورد مسائل با منطقی که داشتنیدوست طوسی چشم

 کافه. کردم حرکت و سپردم یاسی رو آشپزخونه شدم، آماده کمکم هم من. گذشتمی تندی به ساعت

 رو هامحرف راه تو. رسیدممی بهش سرد هوای این تو رویپیاده دقیقه بیست با و نبود دور زیاد فنجون

 قیعمی نفس شدم، کالفه. افتادمی قلم از چیزی یه بار هر و کردم مرور بزنم تا بودم کرده جمع دیشب که
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 دورنمای از. بود پنج به ربع یک ساعت کردم؛ نگاه چپم دست مچ روی نقره مچی ساعت به و کشیدم

 و سرد صورت به گرم هوای شدم، که داخل. رسیدم باالخره و کردم ترتند رو هامقدم دیدم، رو کافه چوبی

 و کردم نگاهی اطراف به. داد دست بهم اضطراب همه اون تو خوشایندی حس و کرد برخورد قرمزم

 .بود باالش مدل گوشی توی سرش و بود کرده اخم ش؛دیدم کافه یگوشه

 قدم سمتش به و کشیدم بود کرده ایجاد خوبی تضاد مشکی مانتوی با که زرشکیم شال به دستی

 رو صندلی کردمی احوالپرسی که طورهمون و شد بلند سریع دیدینم با که گفتم آرومی سالم. برداشتم

 .بشینم تا کشید بیرون برام

 شصورت داشت که کمی ریشته و عقابیش بینی هاش،چشم. بود شده ترتیره هاشچشم دم،کر نگاه بهش

 .بود کرده ترمردونه رو

 .دادیم سفارش داغ شیرکاکائو دو هر اومد، هاسفارش گرفتن برای منکافه که کشیدم عمیقی نفس

 .کردم شروع کردمغ می تلف رو وقت نباید

 وت پسردایی، ببین. کنم روشن مسابقه و خواستگاریت به اجعر رو تکلیفم که شدم مزاحمت راستش-

 و مهمه من برای خیلی مسابقه اون ولی نداری؛ کم چیزی گفت میشه دختر یه کردنخوشبخت برای

 رو خودم دالیل من. نیست کدوممونهیچ نفع به جوریاین چون بیای؛ همراهم که کنم قبول تونمنمی

 این با باید خوایمی رو من اگه و توئه با انتخاب خواد،نمی رو راهیهم این هیچ دلم که میگم و دارم

 .بیای کنار شرایط

 روم رو یخ آب سطل انگار زد که حرفی با اما کنه؛ برخورد تند داشتم انتظار. بود آروم کردم، نگاه بهش

 .کردن خالی
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 .طوراین که-

 .کرد آروم رو صداش و جلوتر آورد رو سرش

 احتر خیلی تونممی نکنی قبول اگه و بری تنها تو که ندارم دوست هیچ و میام مسابقه اون به باهات من-

 پا دارم که راهی این تو و خواممی خودم برای رو تو تماماً من! که دونیمی. بزنم رو مادربزرگ و بابات رأی

 .باشه اشتهد ارزش من از بیشتر خیلی تو برای اگه حتی باشه، مانعم چیزیهیچ خوامنمی ذارممی

 جزو کردممی فکر پیش وقت چند تا که هاییلبخند اون از رفت، و زد لبخند حرفش شدنتموم از بعد

 ...ولی هاست؛لبخند زیباترین

 سیاوش اون که بودم مطمئن حاال و شدم تفاوتبی اما نشدم؛ متنفر گرفت، رو وجودم تمام انزجار حس

 .کنه عملیش کهاین از تهدیدش، از ترسیدممی. نیست قبل

 فکری ایدب خودم نه گفتم؟می بابا به باید یعنی. فرستادم لعنتی بدم بخت به و گذاشتم میز روی رو سرم

 بابا زنگ با. کردم فکر و نشستم کافه همون تو هاساعت. گشتن مختلف هایراه دنبال کردم شروع. بکنم

 .برگشتم خونه به و شدم پا گرفت،می حالم از خبر که

*** 

 حس خودم روی رو بابا و مامان سنگین نگاه کردم،می بازی غذام با و رفتنمی پایین گلوم از امش

 .کردممی

 شده؟ چیزی بابا راشا-

 دادم رو جوابش پرتحواس
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 بشه؟ خوادمی چی نه، هان؟-

 .کرد نگاه بهم مشکوک و انداخت باال ایشونه

 از داشتند هامچشم کههمین و کشیدم دراز تختم روی. کردم ترک رو شام میز و گفتم ی«مامان ممنون»

 سیاوش برای که کنم پیدا راهی باید یا رسید؛ ذهنم به ایده دوتا دفعه یه شدند،می بسته خستگی

 چیزهمه نمبتو که بگردم زندگیش تو تیره یلکه یه و آتو یه دنبال یا و نرسه سفر به و بیاد پیش مشکلی

 که طورهمون. نبود ساخته دستم از کاری اول مورد تو بهتره، دوم مورد مکردمی احساس .بزنم هم به رو

 .برد خوابم کردممی فکر دومم یایده به

*** 

 و رفتم بانک به اون بعد. کردم تهیه رو رستوران برای الزم هایچیز و رفتم بارتره میدون به اول صبح،

 کردنشخالی مشغول و بود رسیده رستوران هب من از زودتر سبزیجات وانت. کردم پاس رو برنج هایچک

 .بودن

 یدد رو من تا بود، میزها تمیزکردن مشغول یاسی. رفتم داخل به و گرفتم کامران از رو قیسی آلو نایلون

 .زد مگونه روی محکمی یـوسه بـ و اومد سمتم به

 طوره؟چه من عشق-

 .بریز خان آمین واسه رو هازبون این برو، برو-

 .بریزم تو واسه خوادمی دلم نچ،-
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 یمشت آورد؛ هجوم سمتشون به دید دستم تو رو آلوها تا. افتادم راه انبار سمت به و گفتم غلیظی ایش

 .شد خوردنشون مشغول سریع و برداشت آلو

 !دختر شکمت اون بخوره کارد ای-

 .کرد نگاه بهم و کرد کج رو سرش کرده، پف هاشملپ و بود آلو از پر دستش که حالتی همون در یاسی

 چیه؟-

 :گفتم و بردم باال رو دستم که بود نکرده باز رو دهنش هنوز

 .بعد بخور رو اون اول خوره؛می هم به حالم کنیمی وا رو دهنت االن نزن، حرف-

 .کرد اشاره دستم توی آلوی نایلون به و زد موزیانه لبخند یه

 !خوای؟می آلو بازم-

 و اومد سرم پشت دو حالت با اون و رفتم انبار سمت به و کردم نچینچ لشمقاب در که داد تکون رو سرش

 فکر کمی با. داد نشون رو دهنش دستش با که چرخیدم سمتش به و کردم پوفی زد، کتفم رو محکم

 چندشی بودم شده موزیانه لبخند اون متوجه تازه و پیشونیم تو کوبیدم دستم با و شد گرد هامچشم

 :دادم ادامه و دادم بهش رو آلو نایلون گفتم،

 .کنممی کم دستمزدت از خوریمی که رو آلوهایی یهزینه-

 خیلی شچهره خنده؛ زیر زدم که رفت برام اییغرهچشم حالت همون تو. زدم ایبدجنسانه لبخند و

 .بود شده دارخنده
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 :گفت و داد قورت رو آلوها زور به

 .برات دارم-

 و ندبود ولو جا اون هابچه رفتم، رختکن طرف به. نبود کسی. رفتم زخونهآشپ سمت به و دادم تکون سری

 وانت بعدشم و کنن تمیز رو آشپزخونه تا بودند اومده همیشه از زودتر صبح چون داشتن؛ هم حق

 و ده انداختم؛ ساعتم به نگاهی. رفتم مهتا طرف به و زدم هابچه به لبخندی. کردند خالی رو سبزیجات

 هم دمخو و نزدم حرفی. بود فکر تو کردم، نگاه بهش و نشستم مهتا کنار. داشتیم وقت هنوز پس بود، نیم

 چیزی طورچه پس دیدم،نمی زیاد رو سیاوش که من. آتو یه پیداکردن به کردم؛ فکر دیشب فکرای به

 .رسیدممی نتیجه به کمتر کردممی فکر هرچی کنم؟ پیدا

 و نکشید طول هم دقیقه دو که فکری اومدم؛ بیرون فکر از ،زدمی صدا رو اسمم که مهتا صدای با

 .بود نتیجهبی

 :دادم ادامه و گفتم ایبله

 ازم؟ دلخوری هنوز تو-

 .کرد اکتفا سرش دادنتکون به

 .نباش جوریاین مهتا وای-

 سلو درقچه که کردم فکر این به دلم تو. کرد اخم و دراومد بغلم از که کردم بغلش و گفتم رو جمله این

 .شده

 .خواستی خودت-
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 .کردم ولش بعد و شد سرازیر هاشچشم از اشک که قدراون کردم؛ دادنشقلقلک به شروع

 زدی؟ صدام چی برای حاال خب-

 :گفت و زد لبخندی

 .یازدهه ساعت کنیم؟ شروع بریم-

 نیست؟ زود االن. بود نیم و ده تازه گذشت، زود قدرچه! یازدهه؟-

 .کشهمی طول کنن آماده و بشورن رو سبزیجات هابچه تا نیستش،-

 .بریم پس باشه-

 یاسی به نگاهی. نشه کثیف هامونلباس تا پوشیدیم رو پیشبندهامون هردو و رفتیم آشپزخونه سمت به

 سطل توی ریزکردن از بعد که بود آب سطل یه هم کنارش و بود هازمینیسیب ریزکردن درحال انداختم؛

 تازه که مهتا و من فقط و کندنپوست درحال یا بودند مواد شستن حال در یا هم هابچه بقیه. ریختمی

 .بودیم بیکار بودیم، اومده

 بدیم؟ انجام ما نیست کاری هابچه-

 راشاخانم؟-

 :گفت که انداختم بهش نگاهی واردتازه دستیار صدای با

 .شن خورد باید هاسبزی-
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. شد مشغول خودش کار به و گذاشت جلوم میز روی رو شدهشسته هایسبزی حرفش، گفتن از بعد و

 دو .دادیم سرعت کارمون به هامشتری اومدن با کمکم. کرد برنج شستن به شروع و نموند کاربی هم مهتا

 .بردندمی رو غذاها و گفتندمی رو هاسفارش اومدند،می ربع یه هر تقریباً هاقلو

 یهمه یچهره تو رو خستگی. داشتیم سفارش توک و تک هنوز ولی بود؛ شده دو هاینزدیک ساعت

 غذا و کنیم استراحت تونستیممی راحت و نداشتیم سفارشی دیگه ربع یه گذشت از بعد. دیدممی هابچه

 هایغذا همون همیشه مثل و نکرد اقدام هااون کردنگرم برای هم کسی و بود سرد ما غذاهای. بخوریم

 .خوردیم رو سرد

. کنم تموم رو غذام اول دادم ترجیح گشنگی خاطربه ولی شنیدم؛می رختکن از رو گوشیم زنگ صدای

 شدم بلند جام از و نوشیدم سرش پشت هم دوغ لیوان یه و خوردم هم رو برنج یموندهباقی قاشق چند

 .کرد گل یاسی فضولی که

 راشا؟ میری کجا-

 .بود کی ببینم برم بود، خورده زنگ گوشیم پیش دقیقه چند-

 :گفت آروم و کرد دخالت هم مهتا

 .بود جونش سیاوش دیگه، معلومه-

 و آوردم در کیفم از رو گوشیم. رفتم رختکن سمت به و کردم اخمی. کردند خندیدن به شروع یاسی با و

 بوق دو از بعد مامان که زدم زنگ بهش. دارم مامان از رفته از تماس دو دیدم که کردم روشن رو شصفحه

 .برداشت ور گوشی
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 زدی؟ زنگ داشتی کاری مامان، سالم-

 کردی؟می داشتی چیکار نمیدی؟ جواب رو گوشیت چرا. آره سالم،-

 .خوردممی ناهار داشتم-

 !دیر؟ قدراین چرا -

 داشتی؟ چیکار نمیگی مامان. داشتیم مشتری خب-

 .کنی کمک تخاله به که برو وری اون از زودتر تو کرده، دعوت امشب برا اینا داییت با رو ما تخاله آها،-

 .خونه میام ندارم؛ خودم همراه که هم لباس حموم برم باید مامان، نمیشه-

 :گفت و کرد غرغر به شروع مامان

 .بکن خوادمی دلت هرکاری-

 .خداحافظ باشه-

 .خداحافظ-

 .کردمی اذیتم سیاوش دوباره دیدن برم، مهمونی اون به امشب نداشتم دوست اصال

 و ودب سیاوش از پیامی. لرزید دستم تو گوشیم که بودم مهمونی اون تو حاضرنشدن برای بهونه نبالد به

:» دبو نوشته. کردم باز رو پیام بود، شده خیس عرق از که هاییدست با. کرد بیشتر رو قلبم تپش این

 رزیدم،ل آخرش یجمله از!« نباش نیومدن فکر به هم درصد یه حتی راشاجان، بینمتمی امشب
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 و نشستم صندلی تریننزدیک روی. کردمی اذیت رو من و بود وارتهدید و دستوری دیگه هاشحرف

 .خوندم رو پیام دوباره و دوباره

 به اگر بودم مطمئن. اومدمی بدم دوراهی تو موندن از همیشه نه، یا برم دونستمنمی و بود شیش ساعت

 چیکار احمق یپسره ببینم خواستممی کرد،نمی اصراری نمیام و دارم کار رستوران تو که بگم بابا

 .بکنه خوادمی

 قبول هم اون که کردم بهانه رو رستوران بودنشلوغ و زدم زنگ بابا به گرفتم، هامدست تو رو گوشیم

 .برگشتم آشپزخونه به و گذاشتم جیبم تو رو گوشیم و کشیدم ایآسوده نفس. کرد

 نفر چهار -سه فقط و خونه فرستادم رو هابچه اکثر همین خاطربه و دبودن کم هامشتری امشب برعکس

 .یاسی و مهتا همراه به من بودیم؛ مونده

 مردد هم باز ولی داشتم؛ کامل اعتماد بهشون آدمیه، همچین سیاوش که بگم براشون خواستمی دلم

 .کردم تعریف به شروع کردممی آبکش رو برنج که طورهمون و زدم دریا به رو دلم نه، یا بگم که بودم

 .اون از بدتر یاسی و دیدم متعجب رو مهتا که انداختم بهشون نگاهی شد تموم که هامحرف

 !بیشعوره خیلی که واقعا: یاسی

 .نرفتی امشب کردی خوبی کار. نباش نگران بزنه، رو مادرت و پدر رأی بتونه نکنم فکر: مهتا

 .دادم قورت رو مدهن آب لرزید، گوشیم دوباره لحظه همون

 .خودشه کنم فکر هابچه-

 !خودشه؟ کی: یاسی
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 .برام اومده پیام سیاوش،-

 .شدی ترسو تو قدرچه خره، کن بازش خب: یاسی

 و نداشت رمز گوشیم آورد؛ بیرون رو گوشیم و جیبم تو کرد دست داد،می فحش لب زیر که طورهمون

 .کرد باز رو پیام راحت

 .دیگه بخونش: مهتا

 .شد بیشتر ترسم که کرد نچینچ یاسی

 .دادی دقمون بخونش نفله: مهتا

 «.خواستی خودت باشه. بودم منتظرت خانمی، نیومدی:» نوشته! زنین؟می چرا حاال خب: یاسی

 .کرد سیاوش ادای درآوردن به شروع یاسی که دادم قورت رو دهنم آب

 ...خانمی نیومدی-

 .پهلوش به مزد کفگیر با و گرفت مخنده استرس اون تو

 بگم؟ بابام به یعنی. بگیرم رو جلوش که بیارم گیر ازش چیزی آتویی یه باید. مسخره یاسی-

 .کنیم فکری یه باید فعال نه: مهتا

 :گفت داشت، رو پهلوش که طورهمون یاسی

 .بکنیم تونیمنمی کاری وگرنه بگیریم، آتو ازش باید آره ولی! ها شدی وحشی راشا-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 119 

 .نیست راحتی کار ازش هم آتوگرفتن -

 .فکرن حال در بود مشخص کردند، سکوت دوشون هر

 :گفت ناگهانی خیلی مهتا

 ...فقط دارم، فکری یه-

 .بگو رو فکرت چی؟ فقط-

 .شی نزدیک بهش باید-

 :گفت پوزخند با یاسی

 .کردی هم فکری چه. نباشی خسته-

 !کنی؟می ممسخره یاسی-

 .شه نزدیک بهش باید که معلومه! داشت؟ فکرکردن این آخه-

 :گفتم من بده جوابی یاسی به مهتا که این از قبل

 .بکنم رو کار این تونمنمی من نمیشه،! شین ساکت اَه-

 :گفت و کرد نچینچ یاسی

 نه، اب و کردم اخمی. بکشیم نقشه باید آتوگرفتن و شدننزدیک طورچه برای بشی، باید که رو نزدیک-

 .کردم اعالم دوم ارب برای رو خودم نارضایتی
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 چرا دونمنمی من. بشورین رو هاظرف کنین شروع هم شما کنم قفل رو در میرم من. راحتی هرجور باشه،-

 .پوف بره، گفتی دستیار به

 :گفت و کرد صدام یاسی که کردیم هاظرف شستن به شروع هم مهتا و من یاسی، رفتن با

 .دارم کارت جا این بیا راشا -

 دیدن با که رفتم رستوران اصلی قسمت به و شستم رو هامدست نیومد، خودش چرا که کردم تعجب

 .شد گرد هامچشم برومرو یصحنه

 دخترعمه؟ شده چیزی-

 :گفتم عصبانیت با

 !کنی؟می چیکار جا این تو-

 .دیگه دنبالت اومدم-

 :فتمگ و کردم نگاه سیاوش به داد، باال ایشونه که کردم نگاه یاسی به عصبانیت با

 .نمیام دارم، کار گفتم بابا به من-

 .ندارین که هم مشتری! داری؟ چیکار-

 :داد ادامه سیاوش نداشتم، گفتن برای حرفی

 .منتظرم شو، آماده برو-
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 :گفت یاسی که کنم مخالفت خواستم

 .شسته االن تا مهتا که هم رو هاظرف راشا، نداریم کاری-

 :داد ادامه و گرفت نادیده رو من اخم یاسی

 .بریم خوایممی هم مهتا و من شیم، آماده بریم بیا-

 رختکن که مخالف سمت به رو من و گذاشت پشتم رو دستش زد،می رو هاحرف این که طورهمون یاسی

 .کرد هدایت بود

 زوره؟ مگه برم همراهش خوامنمی! یاسی؟ کنیمی چیکار-

 بگیری؟ آتو ازش خواینمی مگه-

 .ذاریمی منگنه تو کارات این اب رو من همیشه پووف،-

 :گفت کرد ایخنده یاسی

. اومد خودش بکشیم نقشه براش خواستیممی ما دیدی؟ ولی. نده سوتی کنم هماهنگ مهتا با برم-

 .بیاره دستت به زور به خوادمی فقط داره، دوستت مشخصه

 .رفت هم یاسی که دادم تکون سری حوصلهبی

 هب کیفم گرفتن با و کردم سر رو رنگشهم روسری کردمش، مرتب بعد و کردم تنم رو ایمقهوه پالتوی

 .بودند من منتظر مهتا و یاسی. رفتم سالن
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 به درها بستن و هابرق کردنخاموش از بعد هم من و شدند ماشینش سوار سیاوش اصرار به دوتا اون

 تو اجبار به من و کرد ازب رو جلو در زودتر که بشینم هابچه کنار عقب خواستم. رفتم ماشینش طرف

 شکستن مرز در کردممی که ایقروچهدندون از هامدندون و بود گرفته حرصم گرفتم؛ جا جلو صندلی

 .بود

 ؛داشت برم ترس کمی رسوندیم که رو یاسی و مهتا. بود آزاردهنده خیلی سکوت این و بودیم ساکت همه

 ارانگ ولی ایهغمنطقی و آروم پسر سیاوش ردمکمی فکر همیشه. ترسیدممی کمی سیاوش با تنهایی از

 آن از دارد، هو و های که نترس آن از:» میگه که افتادم معروف المثلضرب این یاد کردم،می فکر اشتباه

 خیابون به شیشه از. گوشیش خوردنزنگ با شد زمانهم که کشیدم سردی آه.« دارد تو به سر که بترس

 .بود سیاوش هایحرف به حواسم اما کردم؛می نگاه خیس

 .سالم الو،-

-... 

 کرده؟ فرار چی یعنی-

-... 

 .زدم بهتون سری یه امشب شاید بیام، تونمنمی االن من. هستید احمقی هایآدم که واقعا-

 اکج! بود؟ کرده فرار کی یعنی. داد فشار گاز پدال روی رو پاش و جلوش کرد پرت کالفگی با رو گوشی

 هدفع این اما خورد؛ زنگ تلفنش دوباره که شم خیالبی خواستم کرد، گل ضولیمف باز بره؟ خواستمی

 .کجاییم بدونه خواستمی که بود دایی
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 خیلی مالیش وضع ما برعکس دایی. شدیم بزرگشون حیاط داخل و زد رو پارکینگ در رسیدیم، باالخره

 که بزرگ و سرسبز حیاط یه اب خونه یه داشت؛ رامسر جای بهترین تو طبقه دو یخونه یه بود، خوب

 .بود شده کاشته سبزی و گل هایبوته شبقیه و بود کاج درخت پره اطرافش

 راشاجان؟ نمیشی پیاده-

 گیسن نمای با ساختمون به رو خودم سرعت با و شدم پیاده سریع افتاد؛ تنم به لرزی راشاجان، گفتن از

 .رسوندم

 .کرد همراهی رو من و اومد در دم ،بود شنیده رو ماشین صدای انگار که داییزن

 رم،ظاه کردنمرتب و صورتی دخترونه تونیک یه پوشیدن و پالتوم درآوردن از بعد و رفتم اتاقش به اول

 باراخ هم دایی و بابا و آشپزخونه تو دایی زن و مامان بودند، بازی مشغول طاها و روشنک. رفتم بقیه پیش

 کمی بوسیدم، محکم و کرد پرواز طرفم به دید رو من تا روشنک .بر سر حوصله مهمونیِ یه دیدند؛می

 .طاها با بازیش سر برگشت دوباره اون و زدیم حرف باهم

 نای و بود کردن درست ساالد مشغول مامان. رفتم آشپزخونه به و پاشدم بود، نیومده داخل هنوز سیاوش

 .شدم مشغول و گرفتم ازش رو وسایل پس بود، بیکاری از بهتر

 پیش به و کرد مامان به سالمی اومد، سیاوش که بودم ساالد روی تزئین برای هاهویج گذاشتن حال رد

 .انداختندمی نگاهینیم من به هم گاهی کردند،می پچپچ مامان و داییزن. رفت بقیه

 و رظه کله تا خوادمی راحت خواب یه دلم بخوابم؛ و خونه برسم زودتر هرچه داشتم دوست شدم، کالفه

 .آروم و دردسربی روز یه
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 شهمه داشتم؛ واهمه باهاش روبروشدن از نرفتم، سالن به اصال. گذشت هم چندساعت اون باالخره

 .بشم هاشحرف قبول به مجبور و بمونم رودربایستی تو که بگه چیزی جمع تو ترسیدممی

 رو لباسش باز که بود خندیده قدراون روشنک. چیدیم رو غذاها داییزن کمک با و کردیم پهن رو سفره

 سن این تو روشنک حرکت از برد، دستشویی به رو اون صدایی و سر هیچ بدون مامان و بود کرده خیس

 .گرفتم گاز رو زبونم

 و مرفت دیگران کنار مامان، از روشی گرفتنتحویل از بعد و کردم سفره پای نشستن به دعوت رو آقایون

 سوالی حتی که این بدون کشید،می برام غذایی هر از و بود نشسته مروبرو سیاوش. شدیم غذا مشغول

 .کردم مشغول داییزن یخوشمزه شیر سوپ خوردن با رو خودم ولی بود؛ گرفته مخنده. بپرسه

 .رفتم خواب به نیفتاده، که اتفاقاتی از آسوده من و برگشتیم خونه به شام بعد

*** 

 من کردمی فکر رسماً دیگه و شدمی بیشتر هاشپیگیری و سیاوش آمد و رفت و گذشتنمی روزها

 ونا اما کنه؛ بس رو رفتاراش این که دادم تذکر بهش بار چندین. بود ناراحت موضوع این از بابا. نامزدشم

 .هاشپیام و گردش و شام به دعوت رستوران، به اومدن یهویی هاش،زدنزنگ داد؛می ادامه قبل از بیشتر

 میلفا و بگیریم جشن روشنک برای بود قرار. روشنک تولد شب تا رفتمی پیش منوال مینه به چیزهمه

 .کنیم سورپرایزش جورایی یه تا مادربزرگ پیش بود برده رو روشنک بابا. کنیم دعوت رو

 .شدم ماست و ساالدها کردندرست مشغول خانم، فنچول گفتن با و زدم لبخندی

*** 
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 خاموش رو هاچراغ. بود رفته بزرگمامان و روشنک دنبال بابا و بودند اومده همه تقریباً بود، هشت ساعت

 گرفته دستمون تو رو هافشفشه هم سیاوش و روژین من،. دادم طاها دست به رو شادی برف و کردیم

 .بودیم

 رد ها،چراغ طرف به رفت مامان. داشتم هیجان. اومدمی بابا با روشنک هایخنده صدای اومد، در صدای

 .شد داخل و درآورد رو هاشکفش روشنک و شد باز

 کجان؟ راشا و مامان خاموشه؟ هاچراغ چرا بابا؟-

 .ببینیم داخل بریم دخترم، دونمنمی-

 سمت رفتیم جیغ با و زد رو برق مامان و کرد روشن رو هامونفشفشه سیاوش داخل، اومدن هم با

 داشت فقط که بود خوشحال انقدر فنچولم ،کردم بغلش و دستش دادم رو خودم یفشفشه. روشنک

 .خندیدمی

 یفشفشه. داشت دوست رو آهنگ این خیلی گذاشتم، براش رو قرمزی کاله مبارکِ تولدت آهنگ

 .گرفتمی فیلم ازش هم روژین شد، رقصیدن مشغول باهاش و گرفت رو ایدیگه

 لشف روژین. گردوند برم سالن به و مکن کاری نذاشت اما کنم؛ کمک مامان به تا رفتم آشپزخونه سمت به

 صدای شنیدن با. شد آهنگ گذاشتن مشغول و گذاشت رو خودش رنگصورتی فلش و درآورد رو من

 مامان با صحبت مشغول که بزرگ مامان به و گرفت مخنده کنه؛ چیکار خوادمی که فهمیدم شمالی آهنگ

 .کردم نگاه بود بابام و

 .دربزرگما پیش بریم بیا راشا: روژین
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 .کرد نگاهمون گرمی لبخند با و افتاد ما به نگاهش رفتم، مادربزرگ سمت به همراهش

 برقصیم؟ هم با میای... چیزه... میگما بزرگمامان: روژین

 محلیشون رقـــص چون کنه؛می قبول دونستممی کردم، نگاه بزرگ مامان به و دادم قورت رو مخنده

 .داشت دوست خیلی و بود

 .کشممی خجالت مادر زشته: زرگبمامان

 .وسط میارم من هم رو بقیه اصال، برقصین باهم لیال مامان و تو محرمن همه مامانی-

 میرقصیدن بامزه قدراین. شدند محلی رقـــص مشغول بابام مامانِ همون لیال، مامان با و داد تکون سری

 در بازیمسخره قدراین طاها و ژینرو. پیوستندمی بهشون کمکم و کردندمی نگاه بهشون همه که

 .بودم نخندیده جوریاین بود وقت خیلی بود، گرفته درد دلم خنده از که آوردندمی

 و ردکمی نگاه گوشیش به اخم با و بود نشسته ایگوشه گشتم؛ دنبالش سالن تو و افتادم سیاوش یاد

 .شدیم پذیرایی ولمشغ مامان با و انداختم باال ایشونه. ستکالفه که بود علوم

*** 

 و تمنشس بود، شد خسته بازیمسخره همه این بعد که روژینی کنار شد، تموم مونپذیرایی که این از بعد

 لبالوآ شربت لیوان شدم،نمی سیاوش حالت تغییر یمتوجه. بود کالفه همچنان که کردم نگاه سیاوش به

 روی شربت یهو که دادمی لیوان به تکونی ظهلح چند هر و بود رفته فرو فکر به و داشت دستش تو رو

 سمت به بعد و نشنیدم که گفت چیزی لب زیر و شد بلند جاش از عصبانیت با ریخت؛ شلوارش
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 مطمئناً و کردمی خودنمایی خیلی شلوارش روی شربت سرخ رنگ بود، گرفته مخنده. رفت دستشویی

 .رفتنمی رنگش

 هفرستاد گوشیش به پیام هی رفتم، بود نشسته روش سیاوش که مبلی همون سمت و شدم بلند جام از

. بود کرده درست ریتمی یه خودش این و اومدمی پیام هم پشت اما بود؛ کم صداش که این با و شدمی

 نگاهی. بود نشسته سیاوش که جایی دقیقا کرد، هدایت مبل چپ سمت به رو من هاپیام دیدن یوسوسه

 این و نداشت رمز. کردم روشنش و برداشتم رو گوشی همین برای ود؛نب حواسش کسی کردم، بقیه به

 یادم که روش بزنم خواستم. بود تلگرام از هاپیام یهمه. ذاشتمی رمز همیشه سیاوش چون بود؛ عجیب

 تو رو موبو همیشه سیاوش. گشتم موبو دنبال هابرنامه تو همین خاطر به خوره؛می سین طوریاین اومد

 متونستنمی من و بود ویس پیامش آخرین زدم، بود شایان اسمش که نفر اولین روی. ذاشتمی روح حالت

 عرض در. شدم ترمصمم هاپیام یبقیه خوندن برای و کردم هنگ پیام چند خوندن با. بدم گوش جمع تو

 .ببینه دستم تو رو گوشی و بیاد سیاوش ترسیدممی. خوندم رو امروز هایپیام یهمه دقیقه دو

 و رمبب اتاقم به رو سیاوش گوشی کردم قصد همین خاطربه چیه؛ ویسه که پیام آخرین بفهمم خواستممی

 و کردم حذفش هابرنامه آخرین توی اومدم، بیرون موبو از. ذاشتنمی سیاوش از ترس ولی کنم؛ گوش

 متس شدم، بلند. بود افتاده اتفاق دقیقه پنج توی هااین یهمه نکنه؛ شک تا گذاشتم جاش سر رو گوشی

 تدرس ولی داشتم؛ جواب هاسوال این برای ست؟چیکاره و کیه سیاوش که کردم فکر این به و رفتم اتاقم

 سریع. کرده اخم و شده خارج دستشویی از که دیدم رو سیاوش بشم، اتاقم وارد که این از قبل. نبودند

 اب نبود؛ کردممی فکر قبال من که سیاوشی سیاوش، این. ترسیدممی باهاش رویارویی از شدم؛ اتاقم وارد

 شدیگه روی و بود شده عوض چیهمه حاال ولی ترسیدم؛نمی ازش داشتم بهش نسبت که تنفری یهمه
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 الخیبی تونستمنمی و بود ریخته هم به موردش در افکارم و معادالت تمام دقیقه پنج سر. بودم دیده رو

 .بپیونده وقوع به نامی شایان حرف تا کردممی صبر باید و نبود ایچاره اما شم؛

 مداشت که حالتی این از رو خودم و بزنم صورتم به آبی تا رفتم دستشویی سمت به و شدم خارج اتاق از

 ندلبخ باید. نداره ربطی تو به بیفته هم اتفاقی هر گفتم خودم به و کشیدم عمیقی نفس. کنم خارج

 .بست نقش لبم روی مصنوعی چند هر لبخندی د؛بو خواهرم تولد امروز زدم،می

 ردمک سعی و نشستم سیاوش کنار ینفره تک مبل روی و رفتم سالن سمت به و شدم خارج دستشویی از

 رو من خواستمی بابا که رفت روزی به فکرم. بشنوم هم رو ویس تا اومدممی زودتر کاش. نکنم نگاه بهش

 .کردم پافشاری نبودنش برای که شد خوب قدرچه بسپاره، سیاوش دست به

 .کردم نگاه برورو به و اومدم بیرون فکر از کردههول م،شونه به دستی برخورد با

 راشا؟ هوی-

 روژین؟ چیه اَه،-

 بودی؟ کی فکر تو کردم؟ صدات چندبار دونیمی شدی؟ کر-

 .کرد نگاهم مشکوک و

 داشتی؟ کارم. نبود مهمی چیز-

 .ستآشپزخونه تو داشت؛ کارت مامانت نه، من آها-

 :گفتم و زدم لبخندی
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 .گفتی بهم که ممنون باشه،-

 خونه زنگ صدای اما رفتم؛ آشپزخونه سمت به و شدم بلند جام از هم من. رفت و داد تکون سری روژین

 .داشت وا حرکت از رو من

 :گفت بلند صدای با بابا

 کردی؟ دعوت هم رو ایدیگه کس خانم-

 .کرد نگاه اباب به متعجب مامان

 .بیاد ایدیگه کس نبود قرار واهلل، نه-

 تو سیاوش. شدند زدنحرف مشغول دوباره همه. رفت خودش و نذاشت بابا که برم در سمت به خواستم

 نگاه بیرون به و بود نشسته حیاط به رو بزرگ یپنجره کنار و کردم نگاه رو اطراف کمی نبود، جمع

 .شدم روژین با زدنحرف مشغول درهم رافکا با و زدم پوزخندی کرد؛می

 .بود رفته بابا که بود دقیقه پنج از بیشتر

 .رفته کجا بابات ببین برو راشاجان: بزرگمامان

 مدید رو بابا رفتم، حیاط به زرشکیم دامن و کت رو مانتوم پوشیدن بعد کرد، تایید رو حرفش هم مامان

 .ردک اخمی و برگشت طرفم به سریع که زدم صداش و فتمر جلوتر. میده تکون سر و در به داده تکیه که

 .راشا خونه تو برو-
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 دستش یمبیس یه و بود پوشیده مشکی پا تا سر که مرد یه. ببینم خوب تا رفتم جلوتر بازم ترسیدم، کمی

 مرد با و برم کنارش به که زد اشاره نمیرم، داخل من دید که بابا. باشه پلیس زدممی حدس که بود

 وقتی. آوردمنمی در سر چیزی بود قاچاق مورد در که هاشحرف از. شد صحبت مشغول پوشسیاه

 :گفت و بهم کرد رو بابا شد، تموم هستش رکوعی سرهنگ اسمش بودم فهمیده تازه که مردی هایحرف

 .اومده پلیس نگو فقط بیاد، بگو سیاوش به داخل برو جان راشا-

 ...و ها پیام اون اومد، دستم ماجرا تازه

 :گفت افتاد بهم چشمش تا مامان. رفتم داخل به و گفتم چشمی

 موند؟ کجا بابات-

 .میاد االن-

 .ردک نگاه بهم ترسون و متعجب کردم؛ صدا گوشیش تو سرش و بود پنجره کنار هنوز که رو سیاوش آروم

 .دارن کار تو با در دم برو-

 کیه؟! من؟ با-

 .انداختم باال ایشونه

 .شرکت طرف از کنم فکر یول دونم؛نمی-

 غلیظی اخم کرد؛ نگاه من به و خورد جا دید رو پلیس تا. رفتیم در طرف به هم با و گفت آرومی یباشه

 .گرفت ازم رو روش که کردم
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 هستید؟ مجیدی سیاوش شما: رکوعی

 .له... ب-

 .بیاید ما همراه باید-

 .زد بنددست سیاوش هایدست به و اومد جلو بود رکوعی همراه که سربازی

 .شده اشتباه حتما بیام؟ باید چی برای-

 نیستید؟ مجیدی سیاوش شما مگه-

 !خب؟ بله،-

 قاچاق، بار برعالوه. بوده هم درست که دارید قاچاق بار گزارش. شماست مال که هم مهرآرین شرکت-

 .شهب روشن چیزهمه تا بیاید ما همراه باید. بوده باراتون بین هم مواد بسته تا چند

 جااون نتونستنم. رفت رنگمشکی پارس پژو طرف به سرباز همراه و انداخت بابا و من به نگاهی سیاوش

 بارون و بود سرد هوا. بود اتاقم تراس جا بهترین و نداشتم رو کسهیچ یحوصله. رفتم داخل به و بمونم

 .نشستم کوچیکمون بالکن کف. بود کرده باریدن به شروع نمنم

 اتاقم در صدای. نداشت تمومی دادمی شاندازه از بیش عصبانیت از نشون که دایی فریادهای و داد صدای

 تو رو خودش روشنک که شدم بلند جام از بود؛ مشخص صورتش روی اشک رد که بود روشنک اومد،

 :گفتم آروم. کرد پرت بغلم

 !روشی؟ شده چی-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 132 

 .بود بودنشناراحت برای خوبی لیلد تولدش شدنخراب بود، ایاحمقانه سوال لحظه این تو

 .بردن هاپلیس رو سیاوش داداش-

 از البته! بودن؟ خوب هم با قدراین یعنی! بود؟ شده داداشش کِی سیاوش کردم، تعجب زد که حرفی با

 و زدم صداداری پوزخند. دادمی نشون مظلوم و خوب رو خودش قدرچه و اومدمی بر کاری هر سیاوش

 :مگفت مکثی از بعد

 .بردنش هاپلیس که کرده کاری حتما نباش، ناراحت-

 .بود مهربون که داداش-

 :گفتم زد روشنک که حرفی به توجهبی همین برای اومدنمی دایی صدای دیگه

 هستن؟ هامهمون هنوز-

 .ببینم میرم االن رفتن، کنم فکر ولی آجی؛ دونمنمی-

 .ریممی هم با خواد،نمی-

 داختم؛ان سالن به نگاهی. افتاد راه به من از جلوتر و کرد باز کامل بود نبسته که رو قاتا در و گفت ایباشه

 .بابا و مامان حتی نبود، کسهیچ

 دیدم؛ هاظرف شستن حال در رو مامان و رفتم آشپزخونه سمت به شنیدم، اییبله که زدم صدا رو مامان

 .شتدا دستش تو قرمزی سیب و بود نشسته صندلی روی هم روشنک

 داشتی؟ کارم-
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 کجاست؟ بابا مامان،-

 .چیه جریان ببینه رفت داییت همراه کوروش-

 .آها-

 .کمک بیاین و کنین عوض رو لباساتون برین دوتون هر-

 .میاد خوابم من مامان-

 .خوابیمی دیرتر هاشب تو روشنک، نباشه حرف-

 .رفت اتاق سمت غرغر با روشنک

 ادی؟ایست جااین چرا دیگه، برو راشا-

 بیرون اتاق از و کردم عوض رنگیکم آبی شلوارک و تیشرت با رو لباسم رفتم، اتاقم سمت و گفتم ایباشه

 .رفتم

 و اومدنمی در روشنک از صدایی. شدم پالستیک توی هامیوه پوست ریختن و هاظرف کردنجمع مشغول

 و رفتم اتاقم سمت. بود خواب دیدمش؛ هاکاناپه از یکی روی که انداختم اطراف به نگاهی بود، عجیب این

 دم،شنی کردمی صحبت مامان با داشت که رو بابا صدای بعدش و در صدای که برداشتم بالشتی و ملحفه

 .رفتم سالن به ترسریع

 .بابا سالم-

 :گفت من به رو و گرفت مامان از رو نگاهش بابا
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 نخوابیدی؟ چرا دخترم، سالم-

 .کردیممی مکک مامان به داشتیم روشنک با-

 :گفت و داد تکون سری بابا

 وت هم شرکتش هایکارکن از تا چند و شرکتش طریق از کرده، قاچاق گفتنمی مامورها. گفتممی داشتم-

 .گرفتن رو اونا که داشتن دست قاچاق

 :گفت متعجب مامان

 .نمیشه باورم! داد؟می انجام قاچاق کار سیاوش واقعا-

 :گفت و داد تکون سری بابا

 خواستگاری وقتی. مسابقه بفرستم راشا همراه رو پسری همچین خواستممی. خانم نمیشه باورم منم-

 .میاد در آب از توزرد دونستمنمی خوبیه؛ پسر کردممی فکر بودم، راضی من کرد

 و نداختا روشنک به نگاهی بود، روشنک کنار کاناپه که نشست کاناپه تریننزدیک روی عصبانیت با بابا

 .رفت اتاق به و کرد بغل رو روشنک شد بلند وبارهد

 یزم پشت بود نشسته هم بابا و بخوابه رفت که بود خسته قدراین مامان. کردم جور و جمع رو خونه سریع

 .کردمی ترجمه رو کتابی و آشپزخونه

 .کرد صدام بابا که بخوابم برم خواستم آشپزخونه کردنمرتب بعد

 .بشین بیا باباجان راشا،-
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 .برداشت هاشچشم از رو طبیش عینک و کشید ایخمیازه نشستم، روبروش

 آدمی همچین یه با رو تو خواستممی که مشرمنده خودم از ناراحتم، امشب اتفاق از قدرچه دونینمی-

 .غریب کشور بفرستم

. شدم خیره بهش سکوت تو. آورد باال نگو چیزی معنای به رو هاشدست که بزنم حرفی خواستم

 .داد ماساژ کمی رو شخسته هایچشم

 تو هک براش ناراحتم هم طرفم یه از و نیفتاد بدتری اتفاقات که خوشحالم ولی کنم؛ قضاوتش خوامنمی-

 و تمسابقه به نکن، فکر بهش دیگه و تمومه فعال ماجرا این که بدونی خواستممی. افتاده بدی دردسر

 دیرتر بود قرار و شده ردیف کارات گفت بهم زد، زنگ خانیان زامرو. کن فکر داری رو پیش که ایآینده

 همراه رو یاسی یا مهتا حداقل خواستمی دلم. عازمید دیگه هفته دو و جلو انداختن رو برنامه اما برید؛

 .دخترم بخواب برو. نمیشه خب ولی بردی؛می خودت

 .رفتم اتاق طرف به خیربه شب گفتن بعد و بوسیدم رو ماهش صورت

 قدراین. شدمی دستگیرم کمی چیز ولی بود؛ پلیس هایحرف و هاپیام درگیر فکرم شب هاینیمه تا

 .برد خوابم بشم متوجه که این بدون که بودم خسته

*** 

 به و کردم نثارش فحشی. شدم بیدار خریداریم کهنه ماشینِ بلندگوی صدای با که بود ظهر هایوسط

 زرو چند تا که بود سرمایی از نشان این و کردمی درد کمی گلوم. نمیام امروز بگم تا زدم زنگ رستوران

 .گیرهمی رو گریبانم دیگه
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 .کردمی پاک سبزی و بود نشسته مامان

 خوردی؟ صبحانه مامان-

 .بخوریم هم با شی بیدار بودم منتظر هنوز، نه-

 .زدم صدا رو مامان و چیدم رو صبحانه میز

 نیستی؟ احتنار که دیشب قضیه از راشا-

 کردن؛ درست پاپوش براش یا بوده خودش کار واقعا دونمنمی. ازش دلخورم نباشم؟ ناراحت میشه مگه-

 و قتل به راجع بود، اومده پیام سری یه موبایلش تو دیشب راستش. اونه علیه بر چیزهمه که فعال ولی

 ...و گروگان و کشتن

 !چی؟-

 .کردم نگاه بشمتعج یقیافه به و ترسیدم مامان داد از

 گفتی؟ پلیس به: مامان

 آخه؟ چه من به نه،-

 .شد صبحانش خوردن مشغول کن فراموشش گفتن با و داد تکون سری مامان

 حرف مواد و قاچاق مورد در فقط که بود این هم ترعجیب کنم؟ فراموش رو هاحرف اون طورچه من

 تو اجباری شاید شد،می ذهنم آشفتگی باعث طفق و نداشت ایفایده هم داشتنشون یاد به ولی زدند؛نمی

 .نکنم فکر هم سیاوش به که بود کردنشفراموش
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 :گفت و شست سریع خیلی و کرد جمع رو صبحونه سفره مامان

 .کنم کمکش میرم شون؛خونه میرن اینا شوهرش مادر داره، مهمون امروز تخاله-

 کنی؟ کمک بری خوایمی نفر چهار برای-

 .نیست خوب حالش گفتمی دونم،نمی-

 .آهان-

 .روشنکید و تو فقط کن، درست خودت رو ناهار امروز راشا-

 .مامان باشه-

 موهام تا رفتم اتاقم به هم من کنه، عوض رو لباسش تا رفت بابا و خودش اتاق به و داد تکون سری مامان

 ینتردست دم که بنفشی کش با و بافتم ساده رو موهام. نشه سختم کردندرست غذا موقع که ببافم رو

 بیکاری از. خونه در صدای بعدش و مامان خداحافظ با شد زمانهم موهام بستن و بستم رو تهش بود، کش

 مکرد نگاهش و روشنک سر باال رفتم و کردم پوفی. بود خواب که هم روشنک کنم، چیکار دونستمنمی

 باحال خیلی نشه، کوچیکم خواهر شدنبیدار باعث صدام تا گذاشتم دهنم جلوی رو دستم خنده از که

. بود پاش ساق روی هم سرش و بود شده جمع شکمش توی پاهاش بود؛ شده توپ یه مثل بود، خوابیده

 ویر. داشتم غذاپختن برای وقت و بود یازده انداختم؛ ساعت به نگاهی. رفتم سالن به و دادم تکون سری

 اومد روزه چند این اتفاقات تمام بود بسته هامچشم که ایدقیقه چند بستم، رو هامچشم و نشستم کاناپه

 رو میادداشت دفتر و رفتم اتاقم به. کرد تغییر گرد به بسته از هامچشم اتفاق یه یادآوری از من و ذهنم تو

 حال این با ولی داشت؛ کم رقم دو. نوشتم اومد ذهنم به که رو ایشماره و برداشتم خودکاری همراه به
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 تشکیل هاهمین از هم رقم دو اون مطمئناً و شدمی صفر و هفت نه، شامل اعدادش و دبو رند خیلی

. اومدمی یادم شماره دیدن قبل و بعد العملعکس فقط اومد،نمی یادم ولی بستم؛ رو هامچشم. شدمی

 .کردممی توجه ششماره به کاش گفتم؛ خودم به ایلعنتی

 من ولی داشتم؛ رو بهشون زدنزنگ قصد و نوشتم عدد تا سه اون ترکیب از رقمی دو عدد تاده حدود

 نهی کار این از رو من عقلم. کنم فراموش کارهاش همه با رو سیاوش کردم قصد کنم؟ چیکار خواستممی

 .دادنمی اجازه داشتم موضوع این به نسبت که ایکنجکاوی اما کرد؛می

 دختری، صدای شنیدن با. زدم رو شماره اولین و برداشتم میز روی از رو گوشیم کشیدم، عمیقی نفس

 با و شماست یشماره این گفتم و دادم سالمی الوگفتن بار دو با و کشیدم جمعی خیال روی از دمی

 جواب مردی که ایشماره هر و گرفتم رو شماره تاده هر. کردم قطع و گفتم ببخشیدی جوابش شنیدن

 دیگه شماره چند. شدممی روبرو منفی جواب با دفعه هر هک هستین شایان آقا شما گفتممی داد،می

 و ردمک پوفی. پختممی غذا باید و بود دقیقه ده و دوازده افتاد، گوشیم باالی ساعت به چشمم که نوشتم

  .گذاشتم هامکتاب کمد توی رو هاشماره حاوی یادداشت دفتر

 کردم صداش هم پشت بار دو و زدم بخندیل بود، خوابیده حالت همون تو هنوز که رفتم روشنک سمت به

 لپش روی ـوسه بـ یک با گرمی به که کرد بهم سالمی آلودخواب و کرد نگاهم و شد بیدار خواب از که

 .کنم آماده رو ناهار ترسریع هرچه تا شدم بلند و دادم رو جوابش

 پالستیک و کردم باز رو یخچال در گذاشتم، گاز روی بود داده خیس رفتن از قبل مامان که رو برنجی

 وگرد و سیاه آلو یبسته و گذاشتم گرمی آب توی و برداشتم بود مرغ از هاییتکه توش که رو ایزدهیخ

 و درآوردم یخچال از رو انار رب و نارنج آب ترشی و رفتم یخچال سمت به دوباره و گذاشتم میز روی رو
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 خیلی که غذایی کنم؛ درست کته و ترش سنجونف خواستممی. کردم کار به شروع. بستم رو یخچال در

 .داشتم دوستش

*** 

 روشنک خوردیم، که رو ناهارمون. نمیان شب تا و خاله یخونه رفته هم بابا که گفت و زد زنگ مامان

 .بودم شماره جستجوی در هم من و شد تکالیفش انجام مشغول

 روی یاسی خندون یچهره و خورد نگز که بگیرم رو ایدیگه یشماره تا گرفتم دستم تو رو گوشیم

 .کردم لمس رو سبزرنگ فلش و زدم لبخندی افتاد، صفحه

 .یاسی سالم-

 تو؟ کجایی طوری؟چه خره، سالم-

 چطوره؟ خان آمین طوری؟چه تو. رستوران بیام ندارم حال م؛خونه نیستم، بد-

 .میگم بهت حاال داخل؛ بیام کن باز رو در دلتنگتن، هابچه. خوبیم هم ما-

 .کردم تعجب

 !چی؟-

 .زدم یخ کن باز رو در میگم کوفت،-

 !کنی؟می چیکار جااین-

 برم؟ ناراحتی. کنم چک رو آبتون کنتور اومدم-
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 دتش به هوا و باریدمی تندی بارون. رفتم در طرف به گوشی، کردنقطع از بعد و کردم باز آیفون با رو در

 .اومد داخل به دو با یاسی. بود سرد

 .ببینیم رو آفتاب روز یه موندیم دل به آرزو شده؟ جوریاین چرا واه-

 کنی؟می چیکار جااین! نگفتی؟-

 .باشیم هم با شب تا اومدم ندیدمت خوب رستوران، میای توک و تک وقت چند این بابا-

 .رفت بود، نشده اومدنش یمتوجه که روشنک طرف به و زد نماییدندون لبخند

 .گذاشت روشنک هایچشم روی پشت از رو هاشدست یاسی

 هستی؟ کی تو کیه؟ راشا آجی راشا؟ آجی: روشنک

 شناسی؟نمی رو من تو جان، بچه! وا-

 یاسی؟ خاله-

 رو پذیرایی وسایل تا رفتم آشپزخونه به هم من شدند، بش و خوش مشغول و برداشت رو هاشدست

 .کنم آماده

 .شد ظاهر در درگاه تو کرده وضع لباس یاسی که چیدممی ظرف تو رو ها میوه

 میگه؟ چی روشی شده؟ خبر چه ببینم بگو پیدا،کم خانم خب-

 .نشست روبروم زدم؛ تعارف یاسی به و نشستم پشتش خودم گذاشتم، میز روی رو میوه ظرف-
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 ایدفعه یه خواستگاری. یاسی گیجم بگم، رو کدوم دونمنمی که افتاده زیادی اتفاقات قدر این واال-

 .دستگیرشدنش و مسابقه اومدن به اصرارش هاش؛مزاحمت اوش،سی

 !دستگیرشدنش؟! چی؟-

 شده هم مشکوک بهش من. کردن دستگیرش مواد و قاچاق جرم به اومد، پلیس روشنک تولد تو. آره-

 یهاحرف برگشت راه تو رسوندیم، رو شما که بعد بودیم؟ دعوت شونخونه که شبی اون میاد یادت. بودم

 اصال؛ بود قراربی بود، حواسبی و کالفه خیلی دیشب. چیزها این و فرار از حرف زد؛می تلفن با عجیبی

 وشیشگ دستشویی رفت وقتی اتفاقی خیلی. کردمی نگاه بیرون به و ایستادمی پنجره پشت رفتمی هی

 و قتل مورد در شایان؛ اسم به شخصی یه طرف از بود اومده براش پیام سری یه کردم، نگاه رو

 .بود گیریگروگان

 :گفت و شد کندنپوست مشغول و گرفت پرتقالی شد،می ترمتعجب لحظه هر یاسی من، هایتعریف با

 .شد جالب خب؟-

 .کردم پرت طرفش سیبی

 .مسخره زنممی حرف مهم موضوع یه از دارم من-

 .بگو رو شبقیه دیگه، شد جالب نیست؟دخب مهم گفتم من مگه وا-

 ولی کنم؛ فراموش رو بهش مربوط چیزهمه گفتن هم مامان و بابا. بردش و اومد پلیس بعد دیگه، هیچی-

 یهفته دو گیجم، خیلی یاسی. کرده درگیر رو فکرم گردم،می مرده اون یشماره دنبال دارم صبح از

 .عازمم هم دیگه



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 142 

 .زد عجیبی برق یاسی هایچشم

 راحت دستش از که حاال نداره؛ ربطی تو به اون لمسائ رو، سیاوش کن ول جان دیوونه! میگی؟ جدی-

 و قتل یپرونده اگه. شینهمی هم لرزش پای خورده خربزه اونم میری، که هم تو .مسابقه به بچسب شدی

 یربگ رو وقت چند این کارات، دنبال برو. توئه و من از تر زرنگ پلیس باشه، وسط این هم گیریگروگان

 ناهار پاشو، پاشو هم حاال. ها برگردی پر دست باید توئه؛ به مونهمه چشم راشا. کن مطالعه کن، تمرین

 .رگ تو بزنم بیار توپ چیز یه نخوردم

 باید زد؛می رو هاحرف این که بود نفری سومین این گفت،می راست یاسی. کردم گرم رو فسنجون

 .کردممی فراموش

 مورد در یاسی بین این تو. شدند خوردن لمشغو و کشیدم غذا براشون بود، شده شگرسنه هم روشنک

 دلم قدرچه. کردیممی کار توش که قبلی رستوران به آمداشون و رفت از گفت؛می آمین و خودش نامزدی

 .بود تنگ جا اون برای

*** 

 یرد هم االن هرچند کردم،می شروع باید. نکردم تمرینی هیچ تقریباً حاال تا من و داشتم فرصت هفته دو

 :گفتم یاسی به رو گرفتم، رو خودم تصمیم و کردم فکر. دبو شده

 دیگه؟ هستی جااین امشب-

 !طور؟چه دیگه، هستم گفتم آره-

 جا؟اون بریم سر یه باهام فردا میای شده، تنگ قدیمیمون رستوران برای دلم راستش. خوبه-
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 :گفت و زد لبخندی یاسی

 .نه که چرا-

 مزخرف حال اون از که بود خوب خیلی کل در کردیم، بازی و دیدیم فیلم روشنک و یاسی با شب تا

 .اومدم بیرون

 این به هاییدوست که بود خوب قدرچه. انداختم بود خوابیده زمین روی چپم سمت که یاسی به نگاهی

 از رو نگاهم. شدندمی لبم به لبخند اومدن و شادشدن موجب اونا بودم ناراحت وقت هر داشتم، خوبی

 روش از پتو و بود شده مچاله خودش تو دادم؛ بود خوابیده راستم سمت که روشنک به و گرفتم یاسی

 هم روی رو هامپلک اومد، در مخمیازه صدای. کشیدم باال گردنش تا رو پتو آروم خیلی. بود رفته کنار

 .رفتم خواب به زود خیلی و گذاشتم

*** 

 .شدم بیدار خواب از یاسی صدای با

 .شده بیدار ساعته دو بگیر یاد روشنک از! ها؟ توام با راشا شو، بیدار دهاوم مامانت راشا-

 .برو تو میشم بیدار باشه اَه-

 .ها قدیممون یآشپزخونه بریم سر یه باهم بود قرار برم؟ کجا من-

 .بخور صبحونه برو تو میام، االن بود رفته یادم-

 .زودتر فقط باشه،-
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 من یاسی خاطربه دیشب. کردم جمع زمین روی از رو خوابم رخت و شدم بلند جام از و دادم تکون سری

 و تمرف دستشویی سمت و کردم باز رو اتاق در. نباشه تنها مثال تا بودیم خوابیده زمین روی هم روشنک و

. شنیدم همه از رو جوابش که دادم بلندی سالم و رفتم آشپزخونه به صورتم و دست شستن از بعد

 کردنعوض از بعد. کنیم عوض رو لباسمون تا رفتیم اتاق به یاسی همراه و دمخور مختصری یصبحونه

 ؛بریم کردیممی آشپزی و بودیم کارآموز توش هاسال که ایآشپزخونه به تا افتادیم راه به هامونلباس

 :گفتم و کردم یاسی سمت رو روم سریع اومدم یادم که چیزی با ولی

 .وللش نمیام من بیاین؛ من آشپزخونه به ندارین حق دیگه و اجیناخر شما گفتمی سروش یادمه! وای-

 .بگه چیزی نداره جرأت پس دوستمی، هم تو و ها نامزدشم مثال بابا، نه-

 .بریم باشه پووف،-

 و گرم فضای چه! بود خوبی دوران چه. کردم نگاهش خیره و کردم مکثی رسیدیم، رستوران به وقتی

 و درآورد فکر از رو من. زد بازوم به فکرم تو من دید وقتی یاسی. خیرهب یادش هی. داشتیم اییصمیمی

 یهمه به تقریباً یاسی. شدم وارد سرش پشت منم کرد، باز رو رستوران در و افتاد راه به من از جلوتر

 هردو و رسیدیم رستوران یآشپزخونه به. شناختمی رو همه انگار کرد،می سالم هاگارسون و کارکنان

 ارک باهاشون قبالً که پسرهایی. برگشت یاسی و من سمت به ها سر یهمه سالممون با که کردیم مسال

 نگاه با بود، آمین با گو و گفت درحال یاسی. کردند پرسیاحوال باهام تعجب با و بودن هنوز کردیممی

 .شد هم طورهمین و برم طرفشون به لبخند با کردم سعی. برگشتند طرفم به من خیره

 خوبید؟ سروش، آقای سالم-

 :گفت لبخند با
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 ایمسابقه به گفتمی یاسی میره؟ پیش خوب کارها طورین؟چه شما ممنون،. سابق آشپز نیکو، خانم به-

 .شدین دعوت ایتالیا تو

 کنهمی هماهنگ باهاش دونستممی گفت، ایحله لب زیر و زد چشمکی که کردم نگاه یاسی به تعجب از

 .نداشتم رو رفتاری همچین انتظار دیگه یول باشه؛ خوب که

 .گفته بهتون یاسی حتما که هم جریانش بله. میرن پیش عالی هم کارها خوبم،-

 :گفت و کرد ایخنده تک

 میاد بر دستم از کمکی اگه مسابقه مورد در ضمن در اومدید؟ جا این که داشتید کاری بفرمایید؟ خب-

 .بدم انجام براتون بگید

 .باهاتون داشتم کار بله، راستش-

 .کنیم صحبت اتاقم تو بریم بفرمایید خب-

 .رفتیم سروش اتاق به سروش و یاسی همراه و دادم تکون سری

 .خواستم رو رستوران این توی کارکردن یاجازه ازش من و

 !کنین؟ کار جا این خواینمی چی برای! چی؟-

 .شما کمک با البته بگیرم، یاد ندارم ارتمه کافی اندازه به توشون که رو چیزهایی خواممی راستش-

 .میشه بیشتر کاراشون نباشی؛ تو اگه میشه سختشون شما رستوران هایبچه فقط، بیا باشه. طور این که-

 :گفت بگم چیزی من که این از قبل یاسی
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 .هستش جااین راشا جاش به ما، رستوران بفرست رو علی یا محسن خب-

 .برن نخوان شاید ولی خوبیه؛ فکر: سروش

 :گفت من از قبل هم باز یاسی

 .میان رو، ما شناسنمی خودمونن های بچه از بابا نه-

 میگی؟ چی شما دیگه، باشه پس: سروش

 .بهتره بیاد یکی خب آره دوخت، و برید خودش یاسی بگم؟ چی-

 .فرستممی فردا از رو یکیشون و کنممی صحبت باهاشون من خوبه،: سروش

 :گفتم و دادم تکون سری

 بیام؟ کی از من-

 .بهتره خودت برای باشه زودتر هرچی البته تری،راحت وقت هر-

 .میام امشب از پس-

 .اومدیم بیرون اتاقش از یاسی با و داد تکون سری سروش

 .بردارم رو ساعتم رفت یادم چنده؟ ساعت یاسی-

 .ربعه و ده-

 .نشه ناراحت دستم از قبل دفعه مثل هک بگو مهتا به رو جریان رستوران برو تو خونه، میرم من-
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 :گفت و کرد ایخنده تک یاسی

 .ناراحته خودم دست از هنوز-

 مه بابا و مامان به تا افتادم راه به خونه سمت به و شدم خارج رستوران از «میرم من» گفتن با و خندیدم

 .بگم رو جریان

*** 

 دردم به خیلی مطمئناً که گرفتم یاد سروش از جدیدی چیزهای من و گذشت زود خیلی هفته دو

 عالوه به رستوران هایبچه و روشنک و بابا و مامان خانیان، آقای کنار فرودگاه تو االن و خوردنمی

 رفتار باهم بهتر خیلی االن و رفته یادمون رو قبل هایدرگیری سروش هم و من هم. ایستادم سروش

 .یاسیه کارهای همه اینا و کنیممی

 :گفت بغض با روشنک

 .میشه تنگ برات دلم من میای؟ کی آجی-

. شدمی تنگ دلم هستن جااین که افرادی یهمه برای روشنک، برای تنها نه شد؛می تنگ براش دلم منم

 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 .کشهمی طول قدرچه دونمنمی خوشگلم، آجی میشه تنگ برات دلم منم-

 :گفت گریه با مامان

 .ها باشی مواظب جان مامان-



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 148 

 .مواظبم گفتی؛ بیشتر بار ده مامان، چشم-

 :گفت یاسی و کردند بغلم نوبت به یاسی و مهتا

 .بکن رو تالشت یهمه. میشی اول دونممی میشه، تنگ خیلی برات دلم راشا-

 :گفت مهتا

 .بزنی زنگ بهمون نره یادت میشه، تنگ برات دلم خیلی منم-

 :گفتم لبخند با

 .زنممی زنگم چشم. ها بچه مرسی-

 .بندنمی رو گیت االن دخترم، زودتر جان راشا: خانیان

 .چشم چشم،-

 .کردم بغلش زد،می موج هاشچشم تو نگرانی که رفتم بابا طرف به

 از یکی. بگو من و خانیان آقای به داشتی مشکلی هر. باشه جمع حواست باش، خودت مراقب بابا راشا-

 .کیانیه هم فامیلیش باشه؛ داشته رو هوات سپردم بهش ت،هس جااون هم مترجمه که هامدوست

 طرف به خانیان با و کردم خداحافظی همه با کردم، بغلش دوباره و گفتم چشمی گیت شدنبسته اعالم با

 .رفتیم خروجی در

 ...و مسابقه و رستوران برای هم و خانواده برای هم زد؛می شور دلم. شدممی سوار هواپیما بود بار اولین
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 داری؟ استرس راشا،: خانیان

 .کمیه آره-

 پیشت ما. میره پیش خوب جااین هایکار نه و رسیمی مسابقه به نه جوریاین کن، دورش خودت از-

 دخترم؟ باشه نباش؛ چیزهیچ نگران. منتظرمونه ایتالیا تو اون که دخترم و من هستیم،

 .کنم زمتمرک رو فکرم کمی تا بستم رو هامچشم و گفتم چشمی

*** 

 رایب شیک لباس دست چند و رفتم بازار به مهتا و یاسی با قبل روز چند. رسیدیم باالخره هاساعت از بعد

 .گرفتم خودم

 کمی. رنگشهم روسری با مشکی شلوار و جیگری چرم پالتوی کردم؛ نگاه روبروم ایشیشه در تو

 نپیرز به افتاد چشمم که زدم خودم به ندیلبخ. نیستم بدک هوم کردم؛ نگاه خودم به دوباره و چرخیدم

 رفط به بیارم خودم روی به که این بدون. زدم گندی چه فهمیدم و کردمی نگام تعجب با که شیشه پشت

 ردم،ک نگاه صورتش به. داشت زیبایی یلهجه که بود جوونی دختر با بش و خوش مشغول که رفتم خانیان

 گردنشال و کاله. بود کرده بانمکش که سرخ هایلپ با سفید یصورت و متناسب بینی ای،قهوه هایچشم

 :گفت و برگشت سمتم به و کرد مرتب رو ایشقهوه

 !نیست؟ راشا همون این پدر واو-

 :گفت و کرد دخترش یزدهذوق صورت به ایخنده تک خانیان

 .گفتم بهت که سولمازه دخترم این جان راشا. معروفه راشاخانم همون ایشون بله،-
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 زدارخ پالتوی پر از ایتیکه. بود صمیمی زیادی کنم فکر گرفت، آغوشم در محکم و اومد طرفم به سولماز

 .بگیره معطسه شد باعث و بینیم تو رفت مشکیش

 .عزیزم ببخشید اوه-

 .نیست مشکلی-

 .بریم منتظرمونه، بیرون ماشین هابچه خب: خانیان

 .کشید خودش دنبال و گرفت رو دستم سولماز

 هاکشور اکثر با کارش یواسطه به شنیدم؛ بابا از و خوندم موردش در بارها بود، زیبایی کشور ایتالیا

 .دادمی توضیح برامون نشستیممی هم دور که گاهی و داشت آشنایی

. دادممی تحویلشون لبخندی گاهی هم من و خندیدندمی و زدندمی حرف باهم دخترش و خانیان راه، تو

 .شدم دلتنگش نگذشته ساعت چند هنوز! بود شده تنگ بابا برای مدل قدرچه

 .بود چوبی و شیک هایسوییت پرِ که شد کوچک شهرک یه وارد ماشین

 :گفت بردمی خونه طرف به رو من که جورهمون سولماز. شدیم پیاده هاسوییت اون از یکی جلوی

 جوریاین البته. کشورها تمام از میشن، ستقرم جااین هاکنندهشرکت تمام ست،مسابقه مال شهرک این-

 داخل بریم حاال. میان هاکنندهشرکت تمام هفته این آخر تا اومدیم؛ زود خیلی ما نبینش، ساکت

 .میگم بهت رو بیشتر توضیحات
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. بود گرفته قرار کوچولو آشپزخونه یه هم اون پشت که داشت نشیمن یه تنها شدیم، چوبی خونه وارد

 بود، شده پر تلویزیون یه و کرمی هایاناپهک از نشیمن

 صدای اب که بشینم کاناپه روی خواستم. شدمی منتهی باال طبقه به که بود ایپله راه هم آشپزخونه کنار

 یخاص دیزاین و شدندمی متریچهل کدوم هر که داشت اتاق تا سه باال یطبقه. رفتم باال طرف به سولماز

 .آرایش میز و تخت یه نداشتند، هم

 .رفتم حموم به لباس و حوله برداشتن از بعد و کردم باز رو چمدونم

*** 

 هنگا سولماز به بشن، گرم تا کردم حلقه دورش رو سردم هایودست برداشتم میز روی از رو نسکافه ماگ

 .کردم

 هک ذارهمی کالس سری یه مسابقه فاصله این تو اما ست؛دیگه ماه یه مسابقه ببین عزیزم، راشای خب-

 من هب داشتی نیاز چیزی هر. ببری باال رو تمرینت و مطالعه باید مدت این تمام تو و اجباریه اون تو شرکت

 و سابقهم روی رو حواست تمام که خواممی ازت المللیه، بین تورنومنت یه این. کنیم تهیه برات بگو بابا یا

 باشه؟ بذاری؛ پیرامونش

 .دارم نیاز غذایی مواد سری یه و کتاب تا چند من فقط جان، سولماز حتما-

 .کنممی تهیه برات سریع بنویس، رو هاشوناسم-

 .خوردم رو منسکافه بقیه و زدم لبخندی

*** 
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 .ببندمشون شد باعث و خورد هامچشم به چوبی یپنجره از آفتاب نور شدم، بیدار سگ پارس صدای با

 شستممی صابون با رو صورتم داشتم. رفتم شوییدست به و شدم بلند بعد و دادم بدنم به قوسی و کش

 :گفت و زد در به ایتقه سولماز که

 .زده زنگ مامانت بیا راشایی،-

 .گرفتم ازش رو گوشی و رفتم بیرون شستم، رو صورتم سریع

 الو؟-

 .بخشید بهم تازه جون یه مامان پرانرژی صدای

 طوری؟چه. دلم عزیز سالم-

 روشنک؟ بابا، طوری؟چه تو شدم، عالی شنیدم که رو صدات. مامانی سالم-

 مرتبه؟ چیزهمه طوره؟چه جااون وضعیتت. خوبن همه-

 .برام کن دعا مامان خوبه، چیزهمه آره-

 .زنممی زنگ بهت فردا. باش خودت مراقب نمیشم، مزاحمت دیگه من خب. حتما مادر، حتما-

 .منتظرم چشم. باشه-

 به زسولما با و بپوشم رو هاملباس تا برگشتم اتاقم به و زدم شادی روی از بشکنی کردم، قطع رو گوشی

 .برم خرید
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 هرچه خواستمی دلم هم من که کرد تعریف شهر دیدنی هایمکان و بازارها از سولماز قدراین راه تو

 و باستانی رآثا از پر کشوری داشتم؛ زیادی اطالعات ایتالیا از خودمم که چند هر برم، جاهااون به زودتر

 .بود رویایی چیز یه داشتم عالقه هم تاریخ به که منی برای این و موزه

 :گفت که کردم نگاهش و دراومدم فکر از سولماز صدای با

 .بازار هم این بیا-

 هپیاد ماشین از دو هر. تمیز هم خیلی البته و بود قشنگ خیلی کردم، نگاه بیرون به ماشین پنجره از

 .کردیم حرکت زاربا سمت به و شدیم

 .هستش پورتسه پورتو بازارش اسم-

 :گفتم و انداختم اطراف به نگاهی

 .میشه پیدا جااین چیهمه جالبه، چه-

 .داره جلوتر هم غذایی مواد خیلی،-

 و داشتم خودم همراه که کاغذی روی از. رفتیم غذایی مواد قسمت به سولماز همراه و دادم تکون سری

 بود، تازه غذاییشون مواد که بود خوب. خریدیم و خوندم رو مواد بودم، نوشته رو زنیا مورد چیزهای روش

 ماهی یه تا رفتیمی فروشیماهی مغازه چندتا داخل باید خواستی،می ماهی یه اگه که ایران برخالف

 گهید جایهیچ با رو کشورم نداشتم دوست و نبودم راضی کردم که ایمقایسه از. کنی پیدا تازه نسبتاً

 .بودن ناخودآگاه هامقایسه این اما کنم؛ مقایسه

 :گفتم سولماز به و اومدم بیرون فکر از
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 داره؟ هم کتاب و آشپزخونه وسایل جا این-

 ات بخریم داره جااین که رو چیزهایی بریم فعال. نداره کتاب ولی داره؛ رو چیزها جور این و قابلمه و تابه-

 .بخریم جاک از کتاب بپرسم بابا از هم من

 ولی بود؛ چی همه تقریباً سوییت توی. بخریم آشپزخونه وسایل تا رفتم همراهش و گفتم اییباشه

 و خستگی با آشپزخونه، وسایل ترینمرغوب خرید از بعد. کردنمی برطرف رو آشپز یه نیازهای

 شینما ساعت به نگاهی نشستم، ماشین داخل وقتی. رفتیم ماشین سمت به پالستیک از پر هاییدست

 شده مگشنه من و بود ناهار وقت االن و گذشتمی بودیم اومده خرید به که وقتی از ساعت سه انداختم؛

 :گفت سولماز که بیاد در شکمم صدای بود ممکن لحظه هر. بود

 بخوریم؟ پاستا یه ناهار برای چیه نظرت جون راشا-

 :گفتم لبخند با و کشیدم راحتی از نفسی

 !عالیه-

 گارسونی که نشستیم میز یه روی و رفتیم داخل هم با. ایستاد هارستوران از یکی جلوی و زد یلبخند

 :گفت من به رو و فهمید سولماز انگار ولی نفهمیدم؛ هیچی من که زد حرف ایتالیایی به و اومد

 راشا؟ خوریمی پاستا مدل چه-

 .بده هم من برای میدی سفارش خودت برای چی هر دونم،نمی-

 زا بعد گارسون و گفت رو پاستا واقع در غذاها اسم بود ایستاده منتظر که گارسون به و داد تکون یسر

 مفهمید پرسید سولماز که سوالی با و خورد زنگ سولماز گوشی لحظه همون رفت، پاستاها اسم یادداشت
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 آشپزی هایکتاب ات خواستمی رو فروشیکتاب یه آدرس پدرش از. سولمازه بابای همون یا خانیان آقای

 :گفت من به رو و کرد قطع و کرد خداحافظی صحبت دقیقه چند از بعد. بخره برام رو

 .خرهمی برات خودش گفتش بابا-

 .گفتم ممنونی لبخند با

 وردنخ به شروع سولماز آورد، رو پاستا گارسون که همین. بیارن رو پاستا تا کشید طول ایدقیقه بیست

 :گفت جویدمی دهنش تو رو ستاپا که طورهمون و کرد

 .کنینمی ضرر خوردنش با س،خوشمزه خیلی آلفردو پاستای-

 .بود خوشمزه واقعا بود، سولماز با حق. کردم خوردن به شروع هم من و دادم تکون سری

 شده؟ درست چی با بگی تونیمی راشا-

 فکر کمی بعد و کردم مزه کمیه گذاشتم، دهنم تو و کردم پاستا ظرف تو بود دستم تو که رو چنگالی

 :گفتم

 .باشن هاهمین کنم فکر نکردم؛ حس رو ایدیگه مزه سیر، و خامه جعفری، کره، مرغ،-

 :گفت خنده با سولماز

 .مشخصه غذا تو و شدن ریز و درشت هم اینا که فهمیدم رو جعفری و مرغ فقط من ها، بلدی-

 :گفتم و خندیدم

 .نشدم آشپز که بیخود-
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 هک افرادی به بیکاری از و بودم منتظرش در جلوی منم و بده رو پولش رفت سولماز شد تموم که پاستا

. بودم دغدغهبی یدسته همین جزو منم البته کردم، نگاه بودند غذاخوردن حال در ایدغدغه هیچ بدون

 .نیست همیشگی حال و حس این که دونممی ولی باشم؛ نداشته نگرانی مدتی برای فقط شاید

 وارس رفتیم، ماشین سمت به بود ایستاده کنارم االن که سولمازی همراه و گرفتم هاآبی چشم از رو گاهمن

 .نزدیم حرفی سوئیت به رسیدن تا و شدیم

 خیلی سولماز کردیم، ردیفشون یخچال و آشپزخونه تو و آوردیم در ماشین از رو وسایل سولماز با

. نیومد خوابم کردم کاری هر ولی بودم؛ خسته هم من بخوابه، تا رفت اتاقش به همین برای میومد خوابش

 الالیی به چشمم که این تا گشتم خوب آهنگ یه دنبال و برداشتم میز روی از رو هندزفریم و گوشی

 .بستم رو هامچشم و زدم روش. م؛موردعالقه یخواننده از العادهفوق آهنگ یه خورد، زندوکیلی

 مشبن زیبای دختر کن الال»

 شقایق زانوی روی کن الال

 نبینی مهریبی رنگ تا بخواب

 حقایق تلخه که بیداریه تو

 مونیمی من التماس مثل تو

 چکیدم هاششونه روی شب یک که

 بود اون هاینوازش گرم سرم
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 «.ندیدم رو کوچش و برد خوابم که

 .رفتم خواب به و شد تهبس چشمام ناخودآگاه و کردممی آلودگیخواب احساس آهنگ، شدنتموم از بعد

*** 

 .کرد بو و گرفت هاشدست تو رو موهام از ایطره و شد نزدیک بهم

 بشم؟ مست کی موهای بوی با من بری تو اگه-

 .کردنمی که کارها چه عشق خورد،می هم به داشت حالم

 .لجن بردار رو دستت-

 :غرید عصبانی

 آره؟ برات، کمم-

*** 

. ردکنمی ولم هم هاخواب توی حتی لعنتی سیاوش! بود؟ خوابی چه دیگه این. شدم بیدار خواب از گریه با

 نم گریه، زیر زدم قبل از بلندتر. بود زندان تو که سیاوش لرزوند؛می رو من خواب پیوستن واقعیت به

 هب اشکیم هایچشم با شد، باز بدی صدای با اتاق در. ترسیدممی ترس واقعی معنای به سیاوش از دیگه

 .بود سولماز کردم، نگاه اتاق دیورو

 کنی؟می گریه چرا جان؟ راشا شده چی-

 اومد؟ پایین تا مگریه صدای. بود کابوس نیست، مهمی چیز-
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 .شنیدم رو صدات که کنم بیدارت بیام خواستممی بودم؛ پله رو من بابا، نه. آهان-

 :گفتم و کشیدم دست هامچشم روی هامدست با

 کنی؟ بیدارم خواستیمی هک داشتی باهام کاری-

 .بدم بهت خواستممی خریده رو ها کتاب برات بابا آره،-

 :گفت لبخند با سولماز داشت، کتاب چندتا که افتاد دستش به نگاهم تازه

 .بخواب تو میز، رو ذارمشونمی-

 .پایین میام نمیاد، خوابم دیگه نه. دردنکنه دستت-

 .شد خارج اتاق از میز، روی هاکتاب گذاشتن از بعد و داد تکون سری سولماز

 و رفتم طرفشون به اومد،می سالن از خانیان هایصحبت صدای. رفتم سالن به و کردم مرتب رو شالم

 گاهن خانیان کنار جوون پسر به. برگشتند طرفم به همراهش و خانیان من سالم با که کردم بلندی سالم

 مثل بود، داده باال طرف به رو ایشقهوه موهای و دبو پوشیده مشکی شلوار با طوسی پلیور کردم؛

 .سیاوش

 من پایین، بندازه رو سرش شد باعث مخیره نگاه که شدم نگاهش غمگین آبی یخیره و زدم پوزخندی

 :گفت و کرد نگاهی پسر به. کردم نگاه خانیان به سوالی و اومدم خودم به هم

 .هستن مسابقه رانداو و مربیان از یکی خسروی، جان هومان ایشون-

 .جناب خوشبختم-
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 .مسابقه امسال آشپز ماست؛ عزیز راشای خانم این جان، هومان-

 ور فکرم بودم دیده که خوابی. رفتم سولماز کنار آشپزخونه به و گذاشتم تنهاشون پرسیاحوال بعد

 سابقهم کنم؛ زتمرک بتونم باید تونستم،نمی ولی بزنم؛ حرف یاسی با خواستمی دلم. بود کرده مشغول

 .چیزیه هر از ترمهم

 خانیان که کنم درست قارچ پاستای خواستممی کردم، آشپزی به شروع و شدم سرگرم هاکتاب با کمی

 :گفت و آشپزخونه تو اومد

 شام یه بدی؛ نشون رو خودت خوب خواممی تو، با امشب غذای مونه،می جااین شام هومان راشاجان-

 .خوشمزه و ایرانی

 .رفت و زد چشمکی بعد

 پلو سبزی و ماهیچه کردندرست به شروع. شد کتابش خوندن مشغول و خندید من زار حال به سولماز

 .غذا روی بذارم رو انرژیم تمام باید کردم؛

*** 

 برگزار سنتی چیزهمه خواستمی خانیان. نشستم کنارشون و گذاشتم سفره روی رو گوشت آخر ظرف

 از همراهش سولماز رو هاظرف. ریختیم سنتی هایظرف تو رو غذا و کردیم هنپ زمین روی رو سفره بشه؛

 و بوده آشپز هم خانیان زن بره؛می همراهش میره هرجا و بوده مامانش هدیه گفتمی بود، آورده شخونه

 .میرهمی تصادف یه تو
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 مندهخ کرد،می نگاه هسفر روی غذای به هاگرسنه مثل که کردم نگاه جوون پسر به. نشستم سولماز کنار

 .داد من به و گرفت سفره از رو نگاهش که گذاشتم جلوش رو پلو سبزی و کردم دراز دست. بود گرفته

 .کنممی خواهش بفرمایید-

 رمعط برنج و بود شده لذیذ و نرم گوشت! بود شده خوشمزه واقعا. شد غذا کشیدن مشغول و زد لبخندی

 داشت نام هومان که جوون پسر و خانیان اما کشیدم؛ کنار ودز و نبودم گرسنه زیاد. پختخوش و

 .بودن مشغول همچنان

 .برگشتم نشیمن به دوباره و دادم دم نعنا و هل عطر با چای، و رفتم آشپزخونه طرف به

*** 

 .شدممی بود بهش مربوط چی هر و آشپزی غرق بیشتر من و گذشتندمی هم پی از روزها

 و خوب پسر. بود هومان من هایکالس اکثر مربی خانیان، هایرایزنی با و شدمی شروع هاکالس فردا

 .چیه برای نگاهش غم که فهمیدمنمی اما بود؛ مهربونی

 .دونستنمی رو دلیلش هم اون اما شد؛ نظرهم من با بودم، پرسیده سولماز از که بار یه

*** 

 .رفتیم داشت ارقر شهرک اول که هاکالس سمت به زیادی خیلی استرس با صبح

 با داشت، قرار آشپزی میزهای اطرافش که شدم مانندایدایره سالن وارد سولماز با خداحافظی بعد

 و رسوندم میزها از یکی به رو خودم. بودند گرفته جا میزها این پشت نفر چند و زیاد چندان نه یفاصله

 .ایستادم پشتش
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 مشغول هم با هم هابعضی و گرفتنمی قرار میزی پشت متفاوت هایسن رنج با هاخانوم و مردها کم کم

 همسابق مورد در هاشونحرف متوجه و بود خوب انگیلیسیم هم من بابا خوب زبان لطف به. بودند زدنگپ

 .شدممی شرایطش و

 تمام. ساکت سالن کمکم و شد کم هاهمهمه اومد، داخل به بود مربیمون که هومان جناب و شد نُه ساعت

 مجواب رنگیکم لبخند با که دادم تکون ادب از سری رسید که من به و کردمی نگاه تک به تک رو میزها

 .داد رو

 :کردنصحبت انگلیسی به کرد شروع و

 این قوانین با و شناسنمی رو من بودن قبل دفعات که هاییکنندهشرکت. اومدین خوش خیلی سالم،-

 هم هاکالس این بدونید الزمه. اصلیتون غذاهای مربی تم،هس خسروی هومان من. دارن آشنایی مسابقات

 و میده نمره بهش بینهمی کنندهشرکت هر از که هاییتوانایی و استعداد به توجه با مربی هر دارن، نمره

 دست رو هاکالس این پس. میشن حذف بخش این در نفر دو و میشه جمع هامربی یهمه نمرات آخر در

 دارین سوالی میده؛ بهتون جولز خانم کالس پایان رو برنامه. باشین حاضر جلسات یهمه و نگیرید کم

 .بپرسین

 :گفت اومدمی روسی نظر به و بود سفید هم خیلی که آبی چشم پسرهای از یکی

 هستین؟ هم داورا جزو شما خسروی استاد-

 آروم و پایین انداختم رو سرم گرفت، مخنده من که کرد تلفظ رو خسروی استاد باحالی خیلی لهجه با

 تقریباً هم خودشون چون نبود؛ دارخنده بقیه برای کردم، حس رو زیادی هاینگاه سنگینی. خندیدم

 رو سرم شدم، موفق که بپره مخنده تا فشردم دهنم داخل رو لبم هومان صدای با. گفتنمی جوریهمین
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 زدیم موج توش خنده اثرات که صدایی با. فتهگر شخنده اونم بود معلوم که کردم نگاه بهش و آوردم باال

 :گفت

 رقف خیلی نباید که شما برای البته هستم؛ مراحل یبقیه نیستم، داور تونمسابقه اول مرحله تو فقط-

 پنج بهتون. کنین درست پستو سس با مرغ پنه همه امروز برای کارمون، سر بریم بهتره خب. باشه داشته

 .کنین پیدا رو نیاز مورد موادغذایی میدم وقت دقیقه

 :گفت و انداخت ساعتش به نگاهی

 .شد شروع االن از-

 .بودند میزشون کنار همه دقیقه پنج از بعد

 فهمیدین؟ بزنه، دست چیزی به نداره حق کسی ربع یه بعد. کنین درست رو غذا تا دارین وقت ربع یه-

 دو به حاال تا و دیدمی گرفتیم که رو موادی و زدمی دور هومان. کردیم شروع و گفتیم ایبله هم با همه

 :گفت رسید که من به. آوردین کم چیزی یه بود گفته نفر

 .آفرین کامله، خوبه-

 زا همیشه و بود سخت کمیه سسش دادم؛ تفت و کردم ریز رو مواد بود گفته آمین که ترتیبی همون به

 اضافه کمکم رو زیتون روغن باید غلظتش ایبر گفتش بهم آمین یادمه. شدنمی غلیظ و رفتمی در دستم

 برای و ریختم ظرفی توی شد، آماده غذام دقیقه ده سر. کردم درست آمین روش با هم رو سس. کنم

 .گذاشتم روش قشنگی حالت با رو ریحون هایبرگ تزئینش
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 تموم هم هاهبچ از بعضی. بود مونده شده معین وقت از دقیقه چهار سه هنوز انداختم، ساعتم به نگاهی

 چون نذاشتم؛ روش کامل ولی گذاشتم؛ ظرف روی بشقابی نشه سرد غذام کهاین برای. بودند کرده

 .شدمی غذا شدنخراب باعث آب و کردمی عرق گرما خاطربه

 .کرد نظرش گفتن و چشیدن به شروع و کرد اعالم رو وقت پایان هومان دقیقه چند از بعد

 نگاه هومان به و کشیدم صداییبی و عمیق نفس. کردمی وارد استرس من به ینا و گرفتمی ایراد همه از

 نگاه رضایت باعث غذاش که رو آشپزی تا دادم ترپایین رو نگاهم. باریدمی رضایت اشچهره از. کردم

 .بود روسی پسر همون ببینم؛ بود هومان

 ولقب قابل و خوب غذاشون که بود معنا نای به این و نگرفت ایراد هم دیگه نفر چند از روسی پسر از بعد

 تقریبا دهنم آب دادنقورت با رو استرسم. نگرفت ایرادی که بود خوب انگار هم من کناری نفر پنه. بود

 اببشق توی فرودادن و چنگال گرفتن دست به با بعد و انداخت من به نگاهی و ایستاد کنارم. کردم مهار

 آهسته بعد و برد دهنش سمت به و کرد فرو بشقاب توی رو چنگال هم دیگه بار یه. خورد رو مقداریش

. دمکر نگاه خیره بهش طورهمین و زدم تالشم به لبخندی. بود خوب پس. گذاشت بشقاب توی رو چنگال

 فقط واقع در. گفت رو نظرش و خورد هم رو هااون غذای که بود مونده باقی من از بعد نفر چهار-سه

 این هومان و نبود خصوصی به غذای پنه! ایرادگرفتن طرز اون با کوبوندمی رو بیچاره آشپزهای داشت

  !داشتیم باهاش که هاییکالس و غذاها بقیه حال به وای بود گرفته ایراد آشپزها از همه

 زا که رو نفری چند دستش با و گفت دیگه بار یه رو کلی ایرادهای و ایستاد سرجاش شدنتموم از بعد

 .بودم جزوشون هم من البته که داد نشون بود راضی غذاشون

 .بخورن دادم نشون که رو افرادی این یپنه برن گرفتم ایراد شونپنه از که هاییاون -
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 داشتند هابچه و بود گرفته فرا رو هومان درس کالس واقع در یا و آشپزخونه صدا و سر ایدقیقه ده

 .کردندمی امتحان رو ما غذاهای

 .شدیم ساکت و اومدیم خودمون به داشت، هابچه کردنآروم در سعی که هومان بلند صدای با

 :گفت هومان

 همه! نزد دل به هم چنگی که کردین درست غذا نوع یه فقط شما و رفت کالس وقت از زیادی زمان -

 .بگیرین رو موادش برین. پزممی منم کنین، درست استیک

 غذام دو هر از هومان که رفتمی در این از خستگیم ولی ت؛گذش سخت خیلی همه برای کالس روز اولین

 .بود راضی

 .رفتم سویت سمت به زدنقدم با و انداختم پایین رو سرم

 و بست نقش لبم رو عمیق لبخند اسمش دیدن با. بود بابا خورد، زنگ هم گوشیم در بازکردن با همزمان

  .بستم رو خونه در و کشیدم اسمش روی

 خوبین؟ خودم، باباجون سالم -

 خبرا؟ طوری؟چهچه تو خوبیم همه بابا، دختر سالم -

 .خستم کمیه فقط بود، کالسمون اولین امروز که خبر. خوبم منم -

 .بخواب برو گریمنمی رو وقتت پس! طوراین که -

  !شده تنگ براش دلم میدی؟ روشنک به رو گوشی بابا دارم؛ کار -
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 .خداحافظ من از دخترم، باشه -

  .بابا خداحافظ -

  .شنیدم رو روشنک صدای که رفتم اتاقم سمت به

 راشا؟ آجی الو -

 طوری؟چه من کوچولو آبجی سالم -

  !آخ... سیاو که نگفت بهت بابا آجی راستی. جونم آجی خوبم -

  میگی؟ چی روشنک؟ شد چی -

 .خداحافظ آجی؛ هیچی! ها -

 .کردم خداحافظی ازش و گفتم ایباشه تعجب با

 برام خانیان آقای که رو هاییکتاب از یکی و کردم عوض رو لباسم و انداختم باال ایشونه آینه جلوی

 هم عملی باید که چند هر کردم؛ خوندن به شروع و کشیدم دراز تخت رو و برداشتم بود خریده

 .خوندممی دور یه حداقل بود بهتر ولی دادم؛می انجام رو دستوراتش

 روشنک ینصفه حرف رو فکرم و نبود خوب حالم. تخت رو انداختمش و خوندم رو کتاب از صفحه چند

  .بود ریخته بهم

 رو در. رفتم بیرون به و پوشیدم رو هاملباس. نذاشت مامان و بگه بهم چیزی خواستمی بودم مطمئن

  .شنیدم رو هومان صدای کنم حرکت خواستم تا و بستم
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 راشا؟ -

 .بود ماشینش شستن حال در و بود اون مال بغلی سوئیت. کردم نگاه بهش

 بفرمایید؟ سالم، -

 برسونمت؟ میری جایی سالم، اوه -

 .بزنم قدم کمیه خواممی ممنون، نه -

 برای دلم. بود شلوغ هاخیابون. اومدم بیرون شهرک از و نشدم حرفش یادامه منتظر و زدم لبخندی

 .گرفتند رو دیدم جلوی هاماشک و گرفت ضمبغ. امخانواده برای بود، شده تنگ خیلی کشورم

 تاریک کمکم هوا. کنم مرتب رو خودم کمی تا کناری یکوچه دویدم ریختممی اشک که طورهمین

 .شدمی

 نمت تمام شد باعث کلفت صدای یه که بیام بیرون خلوت یکوچه اون از خواستم و کردم پاک رو هاماشک

 .بلرزه

 خوشگلم؟ کجا -

 گاهمن چندشی و کثیف لبخند با و بودن پشتش که خودش مثل تا دو با هیکلی مرد یه. مکرد نگاه بهش

 .انداختم پایین رو سرم هاشوننگاه از. کردندمی

 خورده؟ موش رو زبونت -

  !شو خفه -
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 !نشنیدم چی؟ -

  :گفتم و کردم پیدا جرأت

  !عوضی شو خفه گفتم -

 .پررویی خیلی اینکه مثل نه! اوه -

 یکیشون که کنم فرار خواستم و کشیدم بلندی جیغ طرفم بیان خواستن تا داد؛ عالمت هاشنوچه به

 .گرفت پشت از رو پالتوم

 .لرزیدممی و شد شروع هامگریه

  !باشید نداشته کاری باهام کنممی خواهش! نیستم کشور این مال من آقا ببین -

  !خودت برای هستی جیگری ولی باش؛ کجایی هر مال! نه نه -

 .گوشم تو زد محکم و شد قطع انداختم صورتش تو که تفی با که زد ایقهقهه

 راه و گفت چیزی بود گرفته رو لباسم که کسی به. بود شده هقهق به تبدیل و گرفت شدت هاماشک

 .افتادند

 .کشوند خودش دنبال و گرفت محکم رو دستم مچ

 .کردممی گریه و میزدم جیغ فقط

  !وضیع کن ولم! کن ولم -
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 هی و نزدیک اومد و دیوار به چسبوند رو من.بگم چی دونستمنمی و بود شده قاطی انگلیسیم و فارسی

 .گفتمی لب زیر چیزهایی

 .گوشش زیر زدم محکم که ترنزدیک بیاد خواست. بود گرفته مسکسکه ترس از

  .شد مانع ینزم رو افتادنش و آخ صدای که کنه کاری دوباره خواست و کرد ایقروچه دندون

 .دویدیم و کشید رو دستم فقط ببینمش خوب نتونستم کردم؛ نگاه ناجیم به

 .کشوندمی همراهش رو من و دویدمی فقط اون. اومدنمی باال نفسم

 .شد سوار هم خودش و ماشینش تو انداخت رو من رسیدیم، که کوچه سر به

 .بود هومان کردم، نگاه بهش

  .نبود خوب اصال سوال رسیدنپ برای حالم ولی کردم؛ تعجب

 هشد بیشتر هاشچشم غم و بود کرده غلیظی اخم. کردم نگاه بهش دوباره شدم، آروم و گذشت که کمیه

  .بود

 .دادین نجاتم که ممنون -

 کردی؟می غلطی چه جااون -

 .کردم فکر زد که حرفی به زدهحیرت

 کردی؟می کارچی جااون میگم توام، با -
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 .درآوردم جااون از سر که بزنم قدم کمیه اومدم... شناسمنمی خوب رو جااین اصال من... من -

  .کنم مچاله صندلی پشتی تو رو خودم که شد باعث و رفت باال صداش

 رتس بالیی چه االن اومدمنمی من اگه دونیمی! بزنی قدم میای کنیمی غلط نیستی بلد رو جایی وقتی -

 !هان؟ بودن؟ آورده

  .داشت نگه رو ماشین و کشید عمیقی نفس

 .شو پیاده -

 بودیم؟ رسیده کی. کردم نگاه بیرون به پنجره از

 :گفتم ببندم رو در اینکه قبل شدم پیاده و کردم باز رو در

  !دادید نجاتم که ممنونم و متاسفم -

 .رفتم خونه طرف به و بستم رو در

 .رفتم اتاقم به سولماز هایصدازدن به توجه بدون

 .بود شده خشک هاماشک انگار شد؛ مجسم ذهنم توی هاصحنه دوباره. کردم باز رو گرم آب دوش

  !بود شده تنگ رستوران برای دلم. رو کوچولوم روشنک رو، مخانواده خواست،می رو مامانم دلم

 .زدمی صدا رو اسمم هی که سولماز و اومدمی زدن در صدای. گرفت شدت هاماشک
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 در محکم بعد و کرد نگاهم حیرت با کمی. کردم باز رو در خیس هایلباس همون با و تمبس رو آب شیر

 .گرفت آغوشم

 آره؟! بزن حرف کرده؟ اذیتت کسی شدی؟ جوریاین چرا جان؟ راشا شده چی -

 اگه... اگه خدایا. شد نمایان هامچشم جلوی مرد اون قیافه دوباره تونستم؛نمی اما بزنم حرف خواستممی

 !شد؟می چی رسیدنمی ومانه

 اما کنم؛ گریه بزنم، جیغ خواستممی. نداشتم زدنحرف جرأت و بودم ورغوطه امآزاردهنده فکرهای تو

 .ریختند هامگونه روی اختیاربی هاماشک سولماز سیلی با که اومدنمی در صدام انگار

 و زامرو از دلتنگی، از داشت، باهام که اییرفتاره از سیاوش، از گفتم؛ و گفتم و دادم جا بغلش تو رو خودم

 .دادمی نوازش رو موهام هاشدست با و کردمی گوش من به سکوت در فقط اون! هومان

 .برد خوابم بغلش تو که کردم گریه و زدم حرف قدراون

 هامدست با کمی کشید؛ تیر گردنم که بخورم تکون خواستم. بود شده تاریک هوا شدم بیدار وقتی

. کردم عوض رو هاملباس و گرفتم دوشی. بود شب ده ؛کردم نگاه میز روی ساعت به. دادم اژشماس

 .کنم نگاه سولماز هایچشم تو کشیدممی خجالت

. ادافت ناجیم یخونه حیاط به چشمم. کردم نگاه بیرون به پنجره از و نشستم پنجره کنار صندلی روی

 .کشیدمی رسیگا و بود نشسته تراسش ننوئی صندلی روی

 .پوشیدمی تریگرم لباس کاش بود؛ سرد بیرون هوا



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 171 

 زل کردمی نگاهم خاصی مهربونی با که روبروم خندان سولماز به و بردارم ازش نگاه شد باعث در صدای

 .انداختم پایین رو سرم و دادم تحویلش لبخندی متقابال. بزنم

 طوره؟چه ما خانوم راشا حال -

 ی؟داشت کارم نیستم، بد -

 :گفت و کرد اخمی سولماز

 بخوری؟ شام نباید تو -

 همیدهف انگار. رفت و بست رو در ترسریع و منتظرتیم پایین گفت زودتر سولماز که کنم مخالفت خواستم

 از و کردم پوفی. گذاشت شدهانجام کار توی رو من قصد از و نمیره پایین گلوم از غذا امروز اتفاقات با بود

 دور. انداختم خودم زدهغمباد یچهره به نگاهی آینه جلوی و پوشیدم و آوردم در ایدهسا لباس کمد توی

 !نشه هم قرمز خواستممی گریه همه اون با رفت؛ نمی هم ایدیگه انتظار بود، قرمز هامچشم

 غضب. اومدمی سولماز و خانیان آقای خنده صدای. افتادم راه آشپزخونه سمت به و رفتم بیرون اتاقم از

 آقای صدای. شدندمی ترمشتاق شدنجاری برای لحظه هر هاماشک! داشتم کنارم رو بابا االن کاش کردم،

 عمیقی نفس و بستم رو هامچشم. پرسیدمی سوال سولماز از من مورد در داشت که شنیدم رو خانیان

 نگاه بهم دو هر که شدم آشپزخونه وارد. دادم قورت فشار با دهنم آب با رو گلوم توی بغض و کشیدم

 .بودم هم موفق نسبتا انگار که بزنم لبخند کردم سعی. کردند

 خوبین؟ خانیان، آقای سالم -

 :گفت و بست نقش خانیان آقای هایلب روی لبخندی
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 گذره؟می طورچه هاکالس طوری؟چه تو ممنون گلم، دختر سالم -

 :داد ادامه مکثی با

 .نیست خوب خیلی حالت انگار -

 .خوبه هم هاکالس شده؛ تنگ مخانواده برای دلم فقط! نیست مهمی یزچ -

 .بشین بیا! دخترجان زود چه -

 .کردم سکوت و اومد هاملب روی دوباره لبخند و نشستم صندلی روی

. ترفنمی پایین گلوم از ولی گرفتم؛ ایلقمه. بود کنارش ریزکرده هم گوجه و خیارشور و بود کتلت غذا

 .دیدم خودم روی رو سولماز نگاه. خوردم و ریختم دمخو برای آبی

  !نیست خوشمزه تو غذاهای مثل دونممی خوری؟نمی که شده بد قدراین یعنی -

 !دیگه خورممی دارم خوبه؛ هم خیلی سولماز نه -

 :گفت خنده با خانیان آقای

  !افتضاحه آشپزیش کال نگو، دلخوشیش برای جان راشا -

 خوابین؟می گشنه کال که هم شما خورم؛می رو خودم غذاهای تنها من پس! ه؟افتضاح بابا، اِ -

 غذاتون بخورین گفتن با و نزد حرفی و شد مشخص هم هاشدندون که کرد بلندی یخنده خانیان آقای

 .کرد غذاش خوردن به شروع هم خودش رو،
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 .نشه ناراحت تا بخورم رو سولماز خوب نسبتا غذای که دیدم بهتر هم من

 با هک کردمی صحبت گوشیش با داشت خانیان آقای. نشستم هاکاناپه از یکی روی و رفتم نشینمن به

 .میگه چی ببینم تا کردم توجه هومان، اسم شنیدن

  جا؟اون کنیمی کارچی میره؛ سر اتحوصله تنها جااین بیا پسرجان، نه -

  !دیگه بیا پسر -

 من به خانیان آقای. بشم روبرو هومان با خواستمنمی. کرد قطع ور تماس و منتظرم گفت و کرد ایخنده

 :گفت و کرد نگاه

  .جااین میاد داره هومان -

 .دارم کالس هم صبح فردا میاد، خوابم خیلی من آخه! بد چه -

 .بخواب برو جان دختر خب -

 .رفتم خودم اتاق به و شدم بلند کاناپه روی از و دادم تکون سری

 ختت روی برم اینکه از قبل و پوشیدم راحتی لباس و کردم عوض رو لباسم ولی اومد؛نمی بمخوا اینکه با

 ایستاده در جلوی. اومدمی ما سوییت سمت به داشت هومان. کردم نگاه رو بیرون و رفتم پنجره سمت به

! اه. دمکشی دراز تخت روی و رفتم عقب سریع. خورد من به واقع در و اتاقم پنجره به نگاهش که بود

 رفک امروز به تا کردم رو سعیم تمام و بستم رو هامچشم و کشیدم خودم روی رو پتو! کردم خراب لعنتی

 .خوابیدم اومدمی نشینمن از که صدایی و سر به توجه بدون و نکنم
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 ...دیروز اتفاقات با هومان دیدن برم؛ کالس به امروز نداشتم دوست

 و رفتمگ تستی نون. بودند خواب همه انگار. رفتم پایین طبقه به شدنآماده از بعد و کشیدم نفسی کالفه

 .رفتم کالس برگزاری محل به عجله با

 و بود هند از دختری که طرف یه کردم؛ نگاه کناریم میزهای به. بودند هومان منتظر و حاضر همه تقریبا

 اومد هومان موقع همون هک زدم بهش لبخندی و کردم نگاه هندی دختر به. آلمان از پسری دیگه طرف

 .داخل

 .بودم مجبور اما کنم؛ نگاه بهش خواستمنمی. شد سکوت کامل هومان صدای با و شد کم هاهمهمه

 .کردمی تدریس جدیت و اخم با کامال و نکرد نگاهم هم بار یه آموزش طول در

 .کردیممی درست سبزیجات سوپ باید امروز شد؛ غذاها کردندرست موقع

 .کردمی تستشون باید و شد آماده هاسوپ. دادم انجام رو کارهام دقت با و مکرد شروع

 با و چشید رو سوپش هندی دختر به بود رسیده. بود شده معدم رفلکس باعث و داشتم بدی استرس

 .شد چشیدن مشغول و انداخت بهم جدی نگاهی. اومد من طرف به نیست کامل هاسبزی پخت گفتن

 .کن رستد اول از! افتضاحه -

 ور حرف این چی برای بود؛ شده خوب خیلی سوپم. شدم متعجب. خندیدند کالس اکثر حرفش شنیدن با

 !زد؟

  .چشید سوپ از و نزدیکم اومد هندی دختر
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 !ستخوشمزه خیلی اینکه! وو _

 .شدم دوباره کردندرست مشغول و کشیدم ایکالفه پوف

 باالخره. ببرم پیش رو کارهام کندتر شدمی باعث ینهم و گرفتمی درد و بود نشده خوب هنوز گردنم

  .کردم آماده رو دومم سوپ

 .اسآماده سوپم استاد، -

 .اومد طرفم به و کرد قطع رو صحبتش من حرف با که بود هابچه با صحبت مشغول

 .چشید و برداشت رو قاشق

 .دوباره مزخرفه، -

 .بود اومده در امگریه. نشستم زمین روی کنانناله

 .بایستم شد باعث صداش که برم ورودی طرف به خواستم و پاشدم جام از حرص با

 .خودته با انتخاب میشی؛ حذف مسابقه از بری اگه -

 .ترباحوصله دفعه این اما شدم؛ کردندرست مشغول اول از دوباره و برگشتم. نداشتم ایچاره

 استفاده میشه سبزیجات پختیخوش باعث و کنهمی ترطعم خوش رو سوپ دونستممی که ایادویه هر از

 هم نفری چند و بودند رفته هابچه اکثر. بود شده عالی واقعا و چشیدم کمی. شد حاضر باالخره. کردم

 .بودند ایستاده ایگوشه فضولی برای

 .خورد بعد و کرد بو اول و برد دهنش نزدیک رو سوپ قاشق
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 :گفت و کرد مکث کمی

 !عالیه -

 .رفت و داد تکون سری. زدم لبخند و کردم نگاه بهش. کنم بپربپر و بزنم جیغ بلند اشتمد دوست ذوق از

 .رفتم خونه طرف به سرعت تندترین با و کردم جمع رو وسایلم

 هولم و کشید جیغی که کردم بغلش محکم پشت از. نبود حواسش و کردمی گوش آهنگ داشت سولماز

 .عقب داد

 .کردم گاهن اشترسیده قیافه به خنده با

 !چی؟ کردممی سکته افتادممی! خری که واقعا راشا -

 شده؟ چی بگو کن ول رو هااین. من گردن خونت بابا نترس -

 !شده؟ چی -

 .خورد زنگ تلفن که بودیم خندیدن مشغول باهم. کردم تعریف براش رو ماجرا کل

 .مامانمه که گفت و برداشت رو تلفن

 مامان؟ سالم الو -

 !سالمی؟! برات؟ نیفتاده اتفاقی خوبی؟ اییراش سالم -

 بیفته؟ اتفاقی بود قرار مگه؟ طورچه! سالمم سالم مامان آره! وا -
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 !سالمی که شکر رو خدا. شدم نگرانت دیدم بد خواب دیشب! نه نه، هان؟ -

 .خداحافظ! هاباشی خودت مواظب. شهگشنه خواهرت که برم من مادرجان خب

 ...و روشنک به چشم -

 یعنی! کرد؟ قطع چرا. شد من اندازه از بیش تعجب باعث و کرد قطع مامان که بود نشده تموم حرفم نوزه

  بود؟ اشگشنه قدراین روشنک

 دب چیز هر به بدم ربطش کردم سعی و بستم فشار با رو هامچشم. کنم سوال خوابش درمورد نذاشت حتی

 تراح ذاشتننمی هاشب که بودند هاییکابوس بدترینشون. افتاد اتفاق وقت چند این که مشکوکی و

 االح و بود مشکوک هم کرد تموم نیمه نصفه رو حرفش که روشنک با قبلم روز چند گفتگو اون. بخوابم

 فهمیدم؛نمی هیچی. دادم پیشونیم به چینی و کردم باز رو هامچشم. شد اضافه بهش مامان تماس این هم

 .افتاده بدی اتفاق بودم مطمئن ولی

 .کردمی نگاه بهم داشت تعجب با که افتاد سولماز به نگاهم

  راشا؟ شده چی -

 :گفتم بود کرده مزین رو پیشونیم که اخمی همون با

 .دونمنمی -

 :دادم ادامه مکثی با و

 !دونمنمی واقعا -
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 .کردم پرت کاناپه روی رو خودم تقریبا و کردم پووفی

. ودب آشفته العادهفوق ذهنم و بود پیشونیم روی اخم االن دیدم،خنمی داشتم که قبل دقیقه چند برخالف

 نمیگن؟ من به که چیه جریان آخه! لعنتی اه

 .نکن اذیت رو خودت نداری اطالعی هیچ ازش که چیزی برای کنی؟می جوریاین چرا دختر چته -

 .بگن بهم خواننمی و شده چیزی یه حتما. کنهمی اذیتم نداشتنم اطالع همین -

 :گفت و زد لبخندی

  !نیست چیزی که انشاءاهلل کردی؛ برداشت اشتباه رفتارشون از تو شاید -

 شدم بلند کاناپه روی از و گفتم «امیدوارمی» کردم،می حس خوبی به رو زدگیشماتم خودم که صدایی با

  :دادم ادامه و

 .بخوابم میرم من -

 .که نخوردی ناهار! کجا؟ -

 .خورمنمی -

 جوریشاین شما دادیم بهتون گلدسته دختر نگه نکنه خفتمون مامانت بعدا که بخور بیا! دارهن امکان -

 .کردین

 :گفتم و زدم داشت بهم نسبت سولماز که محبتی همه این به لبخندی

 .نیست مگشنه خوردم، پختم خودم که رو غذایی کالس توی نمیگه؛ نباش نگران -
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 .بری ذارممی کنهنمی خفتم مادرت و اشمنب نگران گفتی اینکه خاطر به فقط -

 زیر و کردم عوض راحتی شلوارک و تیشرت با رو لباسم. شدم اتاقم وارد و زدم روش به ایخسته لبخند

 هک میشه آرامش باعث خوابی. زدم افکارم به پوزخندی. بشه فراموشی باعث خواب شاید تا خزیدم پتو

 مهاچشم و دادم فشار بالش روی رو سرم و کردم پوفی. بیدنخوا که نمیشه کرد، میشه چه! ندزدنت توش

 .بستم رو

 !راشا... خوابیمی خرس مثل دیگه، شو بیدار راشا -

 :گفتم آلودخواب

 سولماز؟ چیه... هوم -

 .بیرون بریم خوایممی جا؛این بیاد گفته هومان به بابا. دیگه شو بیدار پنجه ساعت -

 :گفتم آروم

 .برید شما خب -

 .کشیدم سرم روی رو پتو هم بعد

 هستی کی دیگه تو خوابی؟می هم بعدش بریم میگی تو حاال بیرون بریم گفته تو خاطربه بابا راشا، -

 !دختر؟
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 بیدار زدهوحشت. شد ریخته صورتم روی آب قطره چند و شد کشیده شدت به پتوم لحظه چند از بعد

 ردمک صداش عصبانیت با. داشت لبش رو نیشخندی که کردم نگاه سولماز به و نشستم تخت روی و شدم

 :گفت که

  !ببخشید بریزم، آب روت شدم مجبور نشدی، بیدار کردم صدات چندبار! چه من به خب -

  کردی؟ بیدارم چرا حاال نداره، عیبی -

 و انداخت دستش توی رنگسیاه ساعت به نگاهی. شده گرد سولماز هایچشم که کردم احساس قشنگ

 :گفت

 .میدم توضیح بهت دارم من اسدقیقه ده االن -

 .بگو هم دیگه بار یه خب -

 .کرد نگاه بهم چپچپ سولماز

 .بیاد که گفتش هم هومان آقا به بگردیم کمیه بیرون بریم گفته بابا که گفتم -

 .کنم برخورد باهاش طورچه و کنم کارچی هومان با که کردم فکر این به و گفتم آهانی

 .منتظرن همه که شو آماده -

 .رفت بیرون اتاق از سولماز اون پی در و گفتم ایباشه و دادم تکون سری

 هک رو آسمونیم آبی کتیِ مانتوی مانتوها، بین از و پوشیدم و آوردم بیرون کمد از ایسرمه جین شلوار

 که رو ایسرمه شالی هم هاشال بین از و پوشیدم هم رو اون و کردم انتخاب نبود هم کوتاه چندان
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 میز روی از و زدم خودم به لبخندی. گذاشتم سرم روی و کردم انتخاب داشت زیرش درهم سیاه هایطرح

 ادمد بابا به که قولی به که بود خوب قدرچه بودم؛ شده خوب. زدم لبم به و برداشتم رو صورتیم رژ آرایش

 از و اومدم بیرون فکر از سولماز صدای با. بپوشم لباس بودم ایران که زمانی مثل و کنم عمل تونستممی

 .کردم حرکت نشیمن سمت به و رفتم بیرون اتاقم

 تیپ سولماز کردم؛ سه هر به گذرا نگاهی. کردند نگاه بهم نفرسه هر که دادم جمع به رو بلندی سالم

 نیراهپ هم اردشیرخان. بود گذاشته سرش روی رو رنگیسیاه کپ کاله و بود زده سیاه بادمجونی اسپرت

 شلوار هومان دادم هومان به رو نگاهم. داشت تریتیره رنگ شلوار که بود پوشیده ایقهوه شلوار و

 .بود پوشیده ایسورمه پیراهن با سیاهی

  :گفت و کرد نگاه بهم تحسین و لبخند با اردشیرخان

 خوبی؟ دخترم سالم -

 :گفتم و زدم لبخندی جوابش در

  خوبین؟ شما ممنون، -

 .خوبم ترمدخ آه -

 .بریم بهتره گفت و کرد سالمی خنثی خیلی هومان

 سرش پشت و دادم تکون سری هومان به رو همین خاطربه کنم؛ رفتار معمولی خیلی کردم سعی منم

  .کردم حرکت
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 به رو سرم من اما کرد؛می شرکت بحث تو گاهی هم سولماز و بود کشیده حرف به رو هومان خانیان راه تو

 .کردممی فکر وقت چند این اتفاقات به و دادم تکیه ینماش یپنجره

 برگردم و کنم تمومش موفقیت با رو مسابقه و بشه تموم هم هفته چند این زودتر چه هر خواستمی دلم

 .هامدوست و خانواده پیش

 .روستاییش یخونه و مادربزرگ ،برای عزیزم روشنک برای! شده تنگ مهتا و یاسی برای دلم قدرچه

 .شد بسته هامچشم کمکم و کشیدم یآه

 جنگل هی تو زیبا خیلی آبشار یه. کردم نگاه اطرافم به قوسی و کش از بعد و شدم بیدار سولماز یضربه با

 .شدم پیاده ماشین از فراوون ذوق با و کشیدم هامریه به رو خاک بوی. بود قشنگ خیلی

 .آب زیر بردم رو هامدست و دویدم آبشار طرف به کنه،می نگاهم داره واج و هاج سولماز که رفت یادم

 دو هر حاال و شد ملحق بهم هم سولماز. کردم تکرار رو کارم دوباره و کشیدم ایخفه جیغ آب سردی از

 .کشیدیممی جیغ و بودیم هم به پاشیدنآب مشغول بود اومده آبشار آب از که ایرودخونه وسط

 .شده خیس که ونهاتلباس کردید؟ چه دخترا: خانیان

 .ارزیدمی بابایی، نداره اشکال -

 .کردیم عوض رو هامونلباس و اومدیم بیرون آب از. نکردم پیداش ولی گشتم؛ هومان دنبال هامچشم با

 که هومان روبروی و رفتم آتیش کنار به و کردم تن به بود بافته برام مامان که رو رنگیایسرمه ژاکت

 .ستمنش بود اطراف دیدن مشغول
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 من زا اشتباه باشه؛ سرسنگین باهام خواستنمی دلم. کرد نگاه آبشار به دوباره و انداخت بهم گذرا نگاهی

 .کنه رفتار طوریاون نداشت حق هم اون اما رفتم؛ بیرون فکربی روز اون که بود

 هومان؟ آقا -

 بله؟ -

 اتفاقی همچین یه ممکنه که ونستمدنمی اصال! متاسفم روز اون بابت بگم خواستممی... خواستممی -

 من شما واکنش با... شد طوریاون که داشتم تنهایی به نیاز و بودم ناراحت موضوعی از راستش. بیفته

  .باشید کرده درک امیدوارم. کردم ناراحتی احساس و ترسیدم بیشتر

 ه؟آخ چته تو. غمگین هایچشم اون دوباره لعنتی، غم اون دوباره. کرد نگاهم خیره

 مغزم و شدم عصبی واقعا دیدمتون حال اون تو وقتی. کردم تندروی منم میگی؛ درست شما بله -

 !متاسفم واقعا. بود کرده هنگ جورایییه

 .زدم لبخندی

 .گیدمی درست کنم،می خواهش -

 .شدم نسکافه کردندرست مشغول و کنم سکوت دادم ترجیح

 .آبشار این کنار سرد هوای این تو هم اون. خواستمی فهنسکا دلم عجیب راشاجان، طال دستت! به به -

 .گذاشت دوشش روی رو دستش و نشست هومان کنار درخت یتنه روی

 .باشی ساکت نبینم هومان، آقا -
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 .گرفت خانیان دست از رو نسکافه ماگ و زد لبخندی

 .هاستحرف این و مسابقه درگیر فکرم کمیه فقط نه -

 .بگذرونیم خوش ففط اومدیم رو امروز ببر، لذت یعتطب از! جوون خیالبی -

 کجاست؟ سولماز خانیان، آقای -

 .حتما سنگست تخته تو پشت زد،می حرف تلفن با داشت دونمنمی -

 .رفتم بود گفته خانیان که جایی به و برداشتم رو سولماز و خودم ماگ. کردم نگاه دستش مسیر به

 .شده چی بببینم کردم تیز رو هامگوش. اومدمی آرومش هایخنده صدای

 .نمیشه امروز عزیزم نه -

- ... 

 ایو. ببینیم رو هم و بذاریم قرار یه فردا میدم قول ولی تفریح؛ اومدیم هامدوست از تا چند و بابا با آخه -

 !باشی صدات مثل امیدوارم ببینمت، دارم دوست قدرچه دونینمی

 .بشه اومدنم متوجه که کردم ومیآر یسرفه. نبود جایز کردنگوش دیگه

 .شد گذاشتنم سرسربه و شوخی مشغول قبل از ترخوشحال و کرد خداحافظی زود

 تیمنشس رودخونه وسط بزرگ سنگ روی آب تو رفتیم و گرفتم قرار سولماز هایشیطنت تاثیر تحت منم

 .شدیم نسکافمون خوردن مشغول و
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  !راشا -

 .جانم -

 !ها نگی کسی به فعال ولی مبگ بهت چیز یه خواممی -

 .بگو باشه -

 .خورد رو اشنسکافه از کمی و زد لبخندی. کردم نگاهش و برگشتم طرفش به ذوق با

 شهر وت که قدیمی هایاتومبیل نمایشگاه توی و ایرانیه. شدم دوست پسرِ یه با میشه ایهفته یه تقریبا -

 .دیدمش بود شده برگزار میالن

 .مبارکه پس! به به -

 .کرد نگاهم تعجب با

 !مبارکه؟ چی -

 .ازدواج آخر در و دوستیتون همین -

 .شد قطع سولماز بشگون با که کردم بلندی یخنده

 .بگم بقیه و بابا به بعد شه قطعی خودم برای چیزهمه اول خواممی! هانگی هیشکی به فعال راشا -

 اس؟چیکاره سالشه؟ چند چیه؟ اسمش حاال! بابا باشه -

 .سیاوشه اسمش و سالشه 22 خونده، معماری اوم -
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 .کنه کش چیزی به سولماز که کنم حرکتی نباید که بود این دادمی مغزم که فرمانی تنها زد، یخ تنم تمام

 سیاوش این کاش که کردممی فکر این به تنها من و کردمی تعریف سیاوش از و بود شده خیره روبرو به

  !نباشه لعنتی همون

  !همونه که کردممی پیدا یقین رفتمی جلوتر چی هر اما

 .زد ایجرقه ذهنم

 ازش؟ داری چیزی عکسی تو ببینم -

 .وایسا آره -

 همون مظلوم، قیافه همون بود؛ نکرده تغییر. داد نشون بهم رو عکس بعد و رفت ور موبایلش با کمی

 .قشنگ لبخندهای

 رایب مشکوک رفتارهای اون پس بود؟ نگفته چیزی مبه کسی چرا بزنم؛ جیغ خواستمی دلم بود، بد حالم

  !بود همین

 کشور؟ این چرا سولماز؟ چرا بود؟ اومده بیرون زندان از جوریچه آخه

 .بشم آروم کمیه تا بریزم اشک فقط و گوشه یه برم دادم ترجیح. ترکیدمی داشت مخم

 و شدم درختی نزدیک. نبود دمیآ هیچ که جایی تا دویدم همه به توجهبی و شدم بلند سنگ روی از

 از من! بود پست قدرچه سیاوش. شدند جاری هاماشک. گذاشتم زانوم روی رو سرم و دادم تکیه بهش
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 ق،احم منِ. دادممی مثبت جواب بهش نبود مسابقه بحث اگه بودم گفته بهش و اومدمی خوشم لعنتی اون

 !بودم ساده قدرچه واقعا

 گذرونیخوش داره اون کنم؟می گریه ارزشیبی آدم همچین برای دارم چرا من فراریه، چیقاچاق یه اون

  !احمقم واقعا هه،! گریه من کنه،می

 و دادم ادامه هم باز ولی کردم؛ احساس گلوم توی رو درد که کشیدم دل ته از جیغی و بستم رو هامچشم

 نگاه آسمون به و کردم باز رو هامچشم. کردم پاک رو هاماشک دستم پشت با. کشیدم ایدیگه جیغ

 برام این بودم؛ تنها من و بود شده تاریک هوا ترسیدم لحظه یه برای بود؛ تاریک و تیره آسمون. کردم

 وزش با شد همزمان بلندشدنم و شدم بلند زمین روی از و برداشتم درخت از رو امتکیه. نبود جالب اصال

 به ات کردم بازدمی و دم و چسبیدم درخت به و رفتم عقب قدم هی. انداختم بدنم تو رو لرز که سوزناکی باد

 دوتا انداختم؛ اومدم که راهی به نگاهی. نداره ایفایده دونستممی که چند هر بشم؛ مسلط خودم اعصاب

 که کردم نگاه هاجاده به دقت با. شدم رد کدوم از نبود یادم قطعا من که بود روبروم عرض کم یجاده

 .بودند هم به شبیه دو هر. نشدم بینشون تفاوتی متوجه

 سیاوش اون تقصیر شهمه! اه. بود نشده تاریک هم خیلی که بود خوب انداختم، آسمون به نگاهی

  !برم راه کدوم از باید دونمنمی و جاماین من که بود شعوربی

 و مکرد روشنش. ودب گوشیم بردم، فرو شلوارم جیب تو رو دستم و شدم خوشحال زد سرم به که فکری با

 استر سمت. کردم نگاه اطراف به و گذاشتم جیبم توی و کردم پوفی. نداشت آنتن کردم؛ نگاه آنتنش به

 و ترتاریک لحظه هر هوا. بشینم درخت همون کنار دادم ترجیح. بود بلندی کاج درخت هاجاده از یکی

 .داشتم تردید رفتن برای من و شدمی سردتر
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 و کردم انتخاب رو کاج درخت به نزدیک یجاده همون. بمونم جااین شدنمی برم؛ تمگرف تصمیم باالخره

 لمث باشم اومده اشتباه نکنه که فکر این. رسیدمنمی ولی بودم؛ راه توی ایدقیقه چند. افتادم راه به

 کردممی متحانا رو شانسم این بود بهتر. بود دیر دیگه اما برگردم؛ خواستممی و جونم تو بود افتاده خوره

 هب تاریکی دیگه. کردم روشن رو فالشش نور و درآوردم جیبم توی از رو گوشیم. اومدمی در درست شاید

 هم اون دیدم؛می رو پاهام جلوی متر یه تا فقط من و بود شده آوروهم فضا و بود کرده غلبه محیط

 شارژ هااون از یکی. کردندمی جهوور ورجه ذهنم توی طورهمین منفی افکار. بود فالش نور خاطربه

 شارژم حداقل. بود درصد 78 انداختم، گوشیم شارژ به نگاهی. بشه خاموش یهو ترسیدممی بود؛ گوشیم

 .گرفت رو جاش ایدیگه منفی فکر باد و برق طور به اما پرید؛ منفیم افکار از یکی و بود خوب

 هومان دهن از رو خودم اسم لحظه چند از بعد و شنیدم رو خشیخش صدای که کشیدم عمیقی نفس

 و بستم رو هامچشم 3آخیش. رسیدم بهش کردم، صدا رو هومان هم من. رفتم صدا سمت به دو با. شنیدم

 :گفت عصبانیت با هومان که کشیدم آسودگی سر از نفسی

 کنی؟می کارچی جااین کجایی؟ معلومه هیچ -

 :گفتم آروم

  .شد اتفاقی نبود، حواسم -

  میری؟ راه کنینمی نگاه رو جلوت مگه ایه؟صیغه چه دیگه نبود واسمح -

 :گفتم هاشحرف به ربطبی

 برگردیم؟ میشه -
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  :گفت و کرد نگاهم خیره

 .خب خیلی -

 جاده چپ سمت. افتادم راه سرش پشت منم. افتاد راه به من از جلوتر و کشید عمیق نفس چند بعدش و

 :گفت و چرخید پشت به قهدقی سه-دو از بعد. کردمی حرکت

 .بشم رد برمیون از خواممی که شو قدممهم -

 برشمیون وارد و انداخت بهم نگاهینیم. شدم باهاش قدمهم و برداشتم درشتی گام و دادم تکون سری

  .هادرخت حالت خاطربه هم اون بود؛ ترتاریک مراتب به راه این. شد جنگل وارد واقع در یا

 :گفت و انداخت نگاهینیم که شدم ترنزدیک بهش. ترسیدممی من طبیعتاً

 کنی؟ کارچی خواستیمی کردمنمی پیدات اگه گشتیم؟ دنبالت قدرچه دونیمی -

 .گشتمبرمی داشتم خودم که دیدی -

 :گفت و زد پوزخندی

 !دیدم که البته -

  :داد ادامه و کرد مکثی

 هشتی-هفت ساعت االن احتماال بود؛ راه ساعت دو حداقل جاده اول تا بودی که جاییاون از راه اون -

 میشه، رد بزرگی این به جنگل وسط از که ایجاده اونم شب ده ساعت. ده میشه دیگه ساعت دو. باشه

  هوم؟ شه پیدا ها جااون هم زیادی هایحیوون که اینه معمولش
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 .نبود زیاد نظر به دویدم ور راه همه این من واقعا ولی گفت؛می درست کامال نداشتم، حرفی

 اطراف به من حرف بدون. رفتیممی راه حرف بدون ایدقیقه چند. کرد سکوت هم هومان من سکوت از

 .کنم باز رو حرف سر کردم سعی. شدمی بیشترم ترس باعث این و کردممی توجه بیشتر

  رفتن؟ خان اردشیر و سولماز -

 .گردنمی دنبالت دارن هم با نه -

 .نباشن نگران و نگردن بیشتر که کردی پیدام که بده اطالع جوری یه بهشون خب ا؟واقع -

 ماون کردی، نگرانشون ضمن در بزنم؟ سوت نداری که انتظار. نداره آنتن جااین بدم؟ اطالع طورچه مثال -

  !خیلی

 :گفتم و انداختم باال ایشونه

 ...ندارم نه -

  :دادم ادامه و کردم بازدمی و دم

 .دونمیم -

 ونا به نزدیکی ینشونه این و بودند شده کمتر هادرخت. شدم کردنصحبت خیالبی منم که نداد جوابی

 شه قطع تماس اینکه از قبل تا سریع. بود شده وصل آنتن پس خورد؛ زنگ هومان گوشی. بود منطقه

 .داد جواب و آورد در جیبش از رو گوشی

- ... 
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 .وبهخ نه کردم؛ پیداش بله سالم، -

- ... 

 .رسیممی االن نزدیکیم باشه، -

- ... 

 .خدانگهدار فعال پس -

 :گفت من روبه و کرد قطع رو تماس

 .بیا تندتر نمونده خیلی -

 .نبود سخت اصال زد زنگ کی اینکه حدس دادم؛ تکون سری جواب در

 ایستاده سولماز ارکن اردشیرخان. منطقه همون به رسیدیم هم بعدش و دیدیم رو نوری دقیقه ده از بعد

 کهاین فکر به من و افتاد ما به نگاهشون. کردمی دادبی شونچهره از ناراحتی. بودند صحبت حال در و بود

  .برسم بهشون که افتادم راه کنم کارچی سیاوش و سولماز با

  کردی؟ اخم چرا -

 !من؟! هان -

 .رفت توهم ابروهات کردی نگاه خانم سولماز به -

 .کردم سکوت هم باز! بود جمع حواسش قدرچه پسر این

 .اومد در جیغم که گرفت بازوم از نیشگونی محکم شدم که سولماز نزدیک



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 192 

 !وحشی چته؟ -

 چی؟ کردیمنمی پیدات اگه هان؟ دادیمی خبر یه نباید -

 .اددمی کردنشگریه از نشون دماغش فینفین صدای. کنارمون بزرگ درخت یتنه روی نشست

 .کردم هم بغلش و نشستم کنارش. اتفاقاته این تمام باعث عوضی سیاوش نبود؛ قصرم که اون

 تو !کردم ناراحتت که شرمنده. ایرانم و امخانواده دلتنگ بودم، ناراحت. نبود حواسم! سولمازی ببخشید -

 باشه؟! ببخش

 .گرفت آغوشم در محکم و کرد پاک آستینش یگوشه با رو هاشاشک -

 باشه؟ نشو، جدا ازم دیگه -

 .کردم بسته و باز تایید ینشونه به رو هامچشم آروم و کردم نگاه گریونش و التماس از پر هایچشم به

 .بود کرده طاق رو طاقتم که اتفاقات این از کالفه من و بود موعظه و نصیحت مشغول خانیان رو راه کل

 .ریختم اشک صدابی و چسبوندم شیشه به رو سرم آروم

 .بشم ترسبک شاید جوریاین بگم؛ براش رو ماجرا تمام و یاسی به بزنم زنگ فردا فتمگر تصمیم

 .رفتم اتاقم به کردم خداحافظی هومان از سرسری رسیدن محض به

 شد اتاق داخل نمیدم جواب دید وقتی و زد در به ایتقه. زدم خواب به رو خودم اومد، سولماز پای صدای

 هگذشت موضوعات به رو شب کل داشتم تصمیم. بیدارم بفهمه خواستنمی دلم. کرد صدام آروم چندبار و

 .رفت نکرد دریافت جوابی اینکه از بعد. کنم فکر امروز اتفاق و سیاوش و
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 فکری، چه هم اون رفتم؛ فرو فکر به بودم زده خواب به رو خودم و بود بسته چشمم که طورهمون من و

 خوب همیشه اون. بیارم یاد به رو سیاوش با بچگیم خاطرات دمکر سعی! کاردغل سیاوشِ هه،! کسی چه

 دختری هر آرزوی سیاوش طور؛همین شدیم هم تربزرگ. کردمی کمک بهم و بود مواظبم همیشه و بود

. افتاد اتفاق مادربزرگ یخونه توی که جریانی و روز همون از شناختمش خوب من ولی باشه؛ تونستمی

 شکبی حاال و کردنش قاچاق و شدن زندانی جریان که هم بعدش. کرده فرق وشسیا که فهمیدم روز اون

 تو آخه! غیرممکنه شده؟ مندعالقه بهش واقعا یعنی! شده؟ دوست سولماز با چرا ولی کرده؛ فرار زندان از

 !کم؟ مدت این

 نه، فشم؟هد من یعنی! قصدی؟ چه! باشه شده نزدیک سولماز به قصد با سیاوش که ممکنه هم باز ولی

 امبی قراره من که دونستمی سیاوش ولی داریم؟ ربط هم به سولماز و من بدونه باید کجا از اصال سیاوش

 !جا؟این اومده چرا جااون بره تونستمی بود کشور همه این ایتالیا،

 باز. کردی مشغول رو ذهنم بیداریم تو حاال کردینمی ولم هامخواب تو! لعنت! سیاوش تو بر لعنت اه

 و دادم فشار و گذاشتم هامچشم روی رو امسبابه انگشت تا دو که شدمی جاری داشت هاماشک

 یلدل این با رو خودم و کشیدم عمیقی نفس چی؟ برای اصال کنم؟می گریه قدرچه من. گرفتم رو جلوشون

 .کردم قانع شده تنگ امخانواده برای دلم که منطق و

 نتیجهبی نتیجه، در هم باز که رو افکاری کردم سعی و بستم بودند شده باز کی دونمنمی که رو هاییچشم

 همین اومدم خاطرشبه جااین تا که چیزی بدم؛ مسابقه به رو ذهنم تمرکز فقط و کنم دور خودم از بودند

  !بس و
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 ماعصاب روی هاشخنده صدای. خطش پشت طرف و سولماز یمکالمه بعد و شدم بیدار در صدای با صبح

 بشینه صورتم روی عمیقی اخم شد باعث و بود

 !بیارم؟ هم رو دوستم میشه اوم -

 .شناسیشنمی تو -

 .دیگه نکن اذیت سیا! ا -

 .شب تا پس باشه ایول -

  .خورد در به ایتقه شد قطع که صحبتش

 .گفتم آرومی یبله و بستم بود گرفته نشأت دیشب گریه از که سوزشی و درد با رو هامچشم

  !خانم خوابالو پاشو -

 .کردم نگاهش آروم و ندادم رو جوابش

 آخه؟ کنیمی اذیت رو خودت قدراین چرا! کرده پفی چه هاتچشم خودت؟ با کردی کارچی دختر اوه -

 باشه؟ راشا، نداره چندانی اهمیت ببازیم چه ببریم چه. میشه تموم هم هفته چند این باالخره

 .کردم نگاهش زوری و رنگکم لبخند با و دادم تکون سری -

  .کوبید هم به رو هاشدست ذوق با

 .داریم کار کلی که پاشو! وای وای -
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  .کردم نگاه بهش گنگ

 .باشی همراهم هم تو خواممی! راشا نیست دلم تو دل کرده، دعوتم سیاوش امشب -

  .زد خشکم

 .دیگه برو خودت چی؟ برای من من؟ چی؟ -

 .نمیرم هم من نیای تو یای؛ب هم تو خوادمی دلم نه -

  .برگردوند قهر حالت به رو روش

 بذارم؟ دلم کجای رو این پوففف

. مبرگشت طرفش به پاهاش صدای شنیدن با. شه حاضر تا بودم سولماز منتظر و بودم نشسته کاناپه رو

 .زدم قشنگی لبخند/ بود شده عالی

  !سولمازی شدی خوب خیلی -

 !واقعا؟ -

 .بود کرده کامل رو تیپش خزدار پالتوی و مشکی هایبوت با همراه بلند دامن. چرخید هیجان با

 .آورد روش به اخمی و کرد نگاه رو پام تا سر

 بیای؟ خوایمی جوریاین! راشا -

 .کردم نگاه خودم به
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 .که خوبه -

 به رو زرشکیم پالتوی و کرد باز رو کمد در. کشوند اتاقم طرف به رو من غرغرکنان و گرفت رو دستم

 .داد دستم مشکی شلوار همراه

 !بزن صورتت اون به هم چیزی یه! بیرون میای سریع و پوشیشمی -

 راه و شدم سوار. بود نشسته ماشین تو سولناز. رفتم بیرون و زدم رو گلبهی رژ و کردم عوض رو هاملباس

. بود شلوغ هاخیابون ولی ؛بود سرد هوا اینکه با. شدیم شهر وارد و اومدیم بیرون شهرک از. افتادیم

 .بزنم قدم و شم پیاده داشتم دوست

 .بزنم لبخند شد باعث این و داشتم خوبی حس. بود نو سال نزدیک

 !دیدیم رو شما لبخند عجب چه -

 اول نهمی بود بهتر ولی نمیتونستم؛ اما بگم؛ بهش رو حقیقت خواستمی دلم. برگشتم سولماز سمت به

 .بفهمه رو چیزهمه

 ولماز؟س -

 جان؟ -

 .بگم بهت رو چیزی یه خواممی راستش -

 !عزیزم بگو -

 .داد جلو به رو حواسش دوباره و انداخت بهم نگاهینیم
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 هاس؟این و دوری برای گفتممی بهت و کردممی گریه و بودم ناراحت شهمه وقته چند این که دونیمی -

 .گلم دونممی آره -

 .نبود هم راست خب ولی نبود؛ دروغ شهمه راستش -

 .بستم رو هامچشم و کشیدم عمیقی نفس. کردم پنجره طرف رو سرم

 .منه پسرداییِ سیاوش راستش -

  !چی؟_

 .داشت نگه خیابون یگوشه رو ماشین و زد بلند داد

 :گفت درهم ایقیافه با بهم رو و

 !نکن شوخی -

 :گفتم و کردم نگاه بهش

 .پسرداییمه سیاوش واقعا! نبود شوخی -

 !مطمئنی؟ تو -

 .دادی نشون بهم رو عکسش خودت آره -

  داری؟ عکسی ازش تو -

 .بگردم کن صبر دارم، کنم فکر -
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 طبیعتا گشتم؛ جمعیموندسته هایعکس دنبال گالری توی رمز زدن از بعد و آوردم در جیبم از رو گوشیم

 یاوشس دستگیرشدن از قبل و روشنک تولد روز که رو عکسی گشتن کمی با. نداشتم تنها سلفی باهاش

 .سولماز دست دادم رو گوشی و کردم زوم بود ایستاده من کنار که سیاوش روی و آوردم گرفتیم هابچه با

. نداشت االنش حال از کمی دست هم عکس دیدن از قبل البته. کرد هنگ سولماز گفت میشه تقریبا

 :گفتم و نشست لب روی خود به خود پوزخندی

 م؟گفتمی دروغ -

 .نه -

 :گفت سولماز که دادم تکون سری

 میگی؟ بهم رو راستش بگم چیزی یه راشا -

 .کنممی رو سعیم بگو، خب -

  کردی؟می گریه براش که داشتی دوستش تو -

 :گفتم و زدم صداداری پوزخند

... دمب مثبت جواب خواستگاریش به کردم قصد اینکه، فقط. بود محض اشتباه بودم، بچه شد،نمی حالیم -

 .نیست مهم اصال این بگذریم

 :گفت آروم ولی کرد؛ نگاهم گردشده هایچشم با سولماز

 ...خب -
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 :داد ادامه و کرد مکثی سولماز

  بشی؟ روبرو باهاش خوایمی حاال -

 !ببینمش خوادنمی دلم اصال! نه که معلومه -

 .گفتیمی زودتر بهم باید تو! ببخشید واقعا کردم؛می مجبورت داشتم من پس -

 :گفتم لبخند با

 .شدم راحت دیگه فهمیدی که حاال خوبه آره، جورایی یه -

  برم؟ دیدنش به من میگی تو حاال اهوم، -

 .نگی بهش چیزی من از باشه حواست فقط داری؟ کارچی من به تو آره -

 .هست حواسم باشه -

 .گردمبرمی خودم و میشم پیاده جاهمین من خوبه -

 .رسونمتمی ودمخ مگه؟ بلدی -

 .میام همیشه اطراف این چالقم؟ من مگه بعدشم! میشه دیر قرارت -

  :گفت و کرد ایخنده تک سولماز

 .خداحافظ پس باشه! نه که معلومه -
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 به تسوئی سمت به و کردم خداحافظی لبخند با بود پایین اششیشه که پنجره از و شدم پیاده ماشین از

 .افتادم راه

 ماطراف به حواسم و بودم رفته فرو فکر به همیشه مثل و دیدم می رو پاهام جلوی فقط و بود پایین سرم

 اهنگ ماشین به ترس و تعجب با. پروند جا از رو من فریادی صدای اون پی در و ماشین بوق صدای که نبود

 .کردم

 :گفت که کردم آزاد رو مشدهحبس نفس هومان دیدن با

  !شو سوار بیا شنوی؟ نمی -

 رد و رفتم ماشینش سمت به. دادممی ترجیح هوا این تو پیاده به رو رفتن ماشین با منم و بود سرد اهو

  :گفتم من و افتادم راه به هومان که نشستم و کردم باز رو راننده سمت

 .نشنیدم بودم فکر تو ببخشید سالم -

 همتوج و شنیدم رو بیتاش مثل دقیقا فقط سختی به من که کرد زمزمه لب زیر چیزی و داد تکون سری

 .پرسیدم ازش تعجب با رو سوالم بود؟ کی بیتا ولی نشدم؛ هاشحرف ادامه

 !کیه؟ بیتا -

 :گفت و کرد نگاهم گردشده هایچشم با هومان

  شنیدی؟ -
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 ماشین توی سکوت ایدقیقه چند. کرد سکوت و شد خیره جلوش به اخم با که دادم تکون سری

! کیه بیتا داشت ربطی چه من به واقعا. پرسیدم جاییبی سوال شدم متوجه کامال من و شد فرماحکم

  !پوف

  :گفتم لبخند با همین خاطربه کنم؛ مالیماست رو حرفم کرد سعی

 .بود کنجکاوی خاطربه صرفا ببخشید، خب -

 :گفت و کرد نگاهم و انداخت باال ابرویی هومان

 .دونممی -

  :داد ادامه تلخی لبخند با کرد مکثی

 .بود نامزدم -

 :گفتم و کردم نگاه بهش بزرگی سوال عالمت با

  بود؟ -

 :گفت بود لبش روی که تلخی لبخند همون با

 .کرد تصادف آره -

 .کردمی رانندگی آروم خیلی و بود رفته فرو فکر به

  !کنه رحمتش خدا -
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 ومانه ایستادن و سوئیت به رسیدن با. نبود مهم هم خیلی انداختم، باال ایشونه. نشنید زیاد احتمال به

 بهش. کردم صدا هومان که بودم نرفته قدم چند هنوز. شدم پیاده و کردم خداحافظی و تشکر در؛ جلوی

 .گفتم ایبله و کردم نگاه

 .دونننمی نگی؟ کسی به میشه -

 .گفتمی رو نامزدش

 :گفتم لبخند با

 .گفتمنمی کسی به هم گفتینمی اگه -

 :گفت و زد ندیلبخ هم هومان

 .خداحافظ فعال خوبه، -

 .شدم خونه وارد و دادم تکون سری

 هنزد زنگ هااین مامان به بود وقت خیلی. کردم عوض رو لباسم و رفتم اتاقم به راست یه. نبود کسهیچ

 .بود شده تنگ براشون دلم واقعا و بودم

 .دهکر کارچی سولماز بدونم خواستمی دلم و بود رفته سر امحوصله

 آسمون به و سرم روی انداختم بافتی شال. رفتم خونه پشت تراس طرف به. بود کامل سکوت تو خونه

 .کردم نگاه

  .اومدممی در تنهایی از منم حداقل مونخونه اومدمی زدممی تعارف هومان به کاش
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 نزنم؟ یا بزنم نگز. کردم مکث هومان یشماره روی و درآوردم جیبم از رو گوشیم و بیرون دادم رو نفسم

 ای؟بهونه چه به خب اوم

 .پیچید گوشم تو که بود بوق صدای و لغزید سبز یدکمه رو انگشتم

- !Hello 

 .شه صاف صدام تا کردم ایسرفه

 .سالم -

 .بگم سریع رو حرفم یادامه که شد باعث سکوتش

 .کنم دعوتتون زدم زنگ راستش اوم خوبید؟ -

 !دعوت؟ -

 .گذاشت تشکر شام رو اسمش میشه هم جورایییه آره -

 .نشوند هاملب روی رو لبخند تلفن پشت آرومش یخنده

  !کنممی قبول میل کمال با -

 .منتظرتونم پس! عالی چه -

  .کردم قطع و نشدم جوابش منتظر
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 خودم به متفکر ایچهره کنم؟ درست چی حاال خب. رفتم آشپزخونه به و کشیدم ایخفه جیغ ذوق از

 .گرفتم

 .کردم درستش پریشکم سریع و درآوردم یخچال از بودم گرفته امروز که رو ایتمیزشده ماهی

 .بود برداشته رو خونه کل پلو سبزی و ماهی بوی

 مشکی شال همراه رو زرشکیم و بلند پیراهن کنم؛ عوض رو هاملباس تا رفتم اتاقم به و زدم لبخندی

 .پوشیدم

 شدم مطمئن اینکه از بعد. کردم نگاه آینه تو رو خودم و رفتم در طرف به سریع دراومد، زنگ صدای

 .کردم باز رو در مرتبه چیزهمه

 رو تشکال. کردم تعارفش. بود پوشیده کرمی کتون شلوار و مشکی کت اوور. بود دستش شکالتی جعبه

 .شد داخل و داد دستم به

 ودمب کرده آماده قبل از که هاییفنجون تو و رفتم آشپزخونه به. نشست شکالتی کاناپه روی و اومد داخل

 .نشیمن تو برگشتم و ریختم چای

 .گذاشت جیبش تو رو کتاب من اومدن از بعد بود خوندن مشغول و بود دستش کوچیکی جیبی کتاب

 چای خوردن مشغول و نشستم روبروش. کرد تشکر و برداشت رو فنجونی. کردم تعارف بهش رو چای

 .شدیم

 .داری مهارت خیلی ایرانی ذایغ پختن تو کنم فک -
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  .کردم نگاش گنگ

 طور؟چه -

 .زدم حدس میاد که خوبی بوهای از -

 .کردم تشکر و زدم نماییدندون لبخند

 العهمط فقط کم مدت این تو. میشه شروع مسابقه دیگه یهفته دو تقریبا هاست،کالس آخر یهفته این -

 .کن تمرکز ایتالیایی غذاهای رو هم بیشتر. بگیر یاد رو هافن و فوت عملی و کن

 .کردم تموم رو صحبت گرسنگی احساس با. رفت دستم از زمان که بودیم زدنحرف سرگرم قدراون

 .بکشم رو شام برم من -

 بیام؟ منم خوایمی -

 .نیست کاری ممنون نه -

 شک دید که رو یزم. شام برای کردم صداش. چیدم رو میز و کشیدم داشتم که ایسلیقه تمام با رو غذا

 .کرد تعریف و تشکر به شروع و زد برق هاشچشم ندارم

 ته با داره ناراحت دیدم که بریزم دوغ براش تا آوردم باال رو سرم. بود شده لذیذ و خوشمزه هم واقعا

 .کنهمی بازی غذاش هایمونده

  !بمونم الل که ذاشتمی من در فضولی حس این مگه اما کنم؛ کنجکاوی نخواستم

 .گذاشتم جلوش و ریختم دوغ لیوانی براش
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 هومان؟ آقا شده چیزی -

 .نگاه بهم گیج

 پرسیدی؟ چیزی هان؟ -

 شده؟ چیزی گفتم -

 .زد تلخی لبخند

  !بود عالی تو مثل پختشدست هم اون میفتم؛ بیتا یاد به قدراین امروز چرا دونمنمی -

  داشتین؟ دوستش خیلی -

 :گفت و گذاشت شبشقاب توی رو چنگال و قاشق

 !خیلی داشتمف دوستش خیلی آره باشه؟ نداشته دوستش و کنه نامزد کسی با آدم میشه مگه -

 .گیدمی درست خوب، چه -

*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 

*** 

 تونمنمی ولی گذشته؛ قعمو اون از سال دو. بودم عاشقش واقعا نداشتم، دوستش فقط دونیمی -

 .کنم فراموشش
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 خاطراتش و فکر توی انگار. فکره توی و نیست حواسش بود مشخص ولی کرد؛می نگاه خیره بهم هومان

 .گشتمی چیزی دنبال

 .نگه چیزی اصال یا بده ادامه خودش تا کنم سکوت زمانی همچین دادممی ترجیح هم من

 :گفت و برداشت روم از رو نگاهش کرد، خم رو سرش اینکه تا بود حاکم سکوت ایدقیقه چند

 روز چند فقط هم اون چی؟ یعنی کنه تصادف هاتچشم جلوی داری دوستش که کسی اینکه دونیمی -

 !عقدمون مراسم به بود مونده

 :گفت آروم و داد سر من روی رو نگاهش دوباره

  میگی؟ چی هان؟ -

  !ود؟ب جااون هومان یعنی بود؛ شده گرد هامچشم

  کردی؟ تحمل طورچه! بودش بد خیلی وای -

 :گفت بود تلخ شدت به که کرد ایخنده هومان

  !سخته خیلی که چند هر کنم؛می تحمل دارم! بود بد خیلی آره -

 :گفت و کشید عمیقی نفس

 و فراز یه هازندگی همه! کردم مکدر رو خاطرت که خواممی عذر. بود خوشمزه خیلی نکنه درد دستت -

  !بود فرازم بهترین تو نشیبش من برای حاال داره، نشیبی
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 واقعا! داشت هم حق. بود این برای بود نگاهش توی که غمی این پس. دادم تکون سری. زد پوزخندی و

 !تحمل غیرقابل البته صد و بود دردناک و زجرآور

 :گفتم و زدم لبخندی

 .بود خودم کنجکاوی حرفیه؟ چه این نه استاد؛ رسهنمی که خودت آشپزی به! کنممی خواهش -

 :گفت و کرد ایخنده

 .ندارم مهارت هم قدرهااون ایرانی غذاهای توی بگم بخوام رو راستش -

 که دیدم تردرست و گذاشتم سینک توی و کردم جمع رو هاظرف و شدم بلند صندلی روی از لبخند با

 با. کردمی نگاهم خیره و بود نشسته صندلی روی و آشپزخونه توی هنوز هومان که چون نشورم؛ االن

 :گفتم لبخند

  .سالن تو بریم نشستی؟ جااین چرا -

 :گفت و داد تکون سری. بره اول اون تا گرفتم خروجی در روبه رو، دستم و

 شوری؟نمی رو هاظرف -

 :گفتم لبخند همون با

 .ترهواجب مهمون فعال ولی چرا -

 :گفت و زد لبخندی

 .ممنون -
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 .شدم خارج سرش پشت هم من و شد خارج آشپزخونه از و

 :گفتم و نشستم کاناپه روی هومان روبروی

 قهوه؟ یا چای -

 .خورمنمی نیست، خوب غذا بعد. کدومهیچ فعال -

 .بخوری شاید گفتم ولی نیاوردم؛ همین خاطر به هم من -

 .آهان -

 دونستم؛می رو جریان که بود این خاطربه دشای. دیدمنمی هاشچشم ته رو غم اون دیگه کردم نگاه بهش

 .کردممی اشتباه هم شاید دونمنمی

 روییخوش با. بود آقااردشیر. کردم بازش و رفتم در سمت و برداشتم هومان از نگاه خونه زنگ صدای با

 دیدن با آقااردشیر و هومان. شد سالن وارد. داد رو جوابم طورهمون هم اون و کردم پرسی احوال باهاش

 نفرِ دو کاناپه روی و کردند پرسیاحوال به شروع و دادند دست هم به و رفتند هم سمت به لبخند با هم

 چایی اول. رفتم آشپزخونه به و دیدم مناسب هاظرف شستن برای رو موقعیت هم من. نشستند هم کنار

 چهل و ده انداختم؛ عتمسا به نگاهی. نبرم چایی آقااردشیر برای بود زشت چون گذاشتم؛ گاز روی رو

 هشد آماده هم چایی. شد تموم کارم دقیقه پنج از بعد دقیقا و کردم هاظرف شستن به شروع. بود دقیقه

 .بود

 ستهب و کردم باز رو هاکابینت از یکی در. ریختم چایی استکان دوتا توی و کردم خشک حوله با رو دستم

 خالی ظرفی توی رو بقیه بعد و خوردم ازش یکی و ردمآو در بود کاکائویی که رو مموردعالقه شکالت
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 و تبرداش شکالتی و چایی اردشیر آقا که کردم تعارف رو چایی و رفتم سالن به و گرفتم رو سینی. کردم

 :گفت لبخند با هم هومان. کرد تشکر ازم

 .خورمنمی ممنون -

 :گفت هومان به اردشیر آقا که نشستم کاناپشون روبروی و دادم تکون سری

  طوره؟چه دخترم جان هومان -

  !خوبمه شاگرد سه جزو عالیه، خیلی -

 بهمون مستقیم طور به وقتهیچ هاکالس توی هومان. شدم خوشحال خیلی هومان از حرف این شنیدن با

 .بهتریم بقیه از کدوممون نگفت

  :گفت و کرد من روبه آقااردشیر

 ممطمئمن کنی؛می تالش براش و مهمه برات مسابقه که حالمخوش واقعا! بااستعداده دخترم دونستممی -

 .درخشیمی مسابقه توی که

 :گفتم لبخند با

 !دارین لطف بهم شما ممنون -

  اتاقشه؟ تو کجاست؟ سولماز راستی حقیقته، دخترم نه -

 .داشت قرار بیرون، رفته نه -

 .آهان -
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 خط پشت که کسی اون با هاشحرف از. کرد رفتن قصد کوتاه ایمکالمه بعد و خورد زنگ هومان گوشی

 .باریدمی نگرانی شچهره از. بود کرده تصادف دوستانش از یکی که فهمیدم بود

 کرده تصادف دوستم میرم؛ زود دارم ببخشید. کنممی جبران نکنه درد دستت بود؛ خوبی شب -

  !نگرانشم

 :گفت آقااردشیر

 !خوبه حالش که انشاءاهلل نداره؛ عیبی جان هومان نه -

 .خداحافظ فعال -

 .رفت هومان و کردیم خداحافظی ازش هم آقااردشیر و من

 گرفتم؛ تماس باهاش و برداشتم رو گوشیم. شدم نگرانش و افتادم سولماز یاد تازه رفت، هومان وقتی

 .برداشت باالخره بوق تا چند بعد که گرفتمش دوباره. دادنمی جواب

 .اومدنمی خوب اطرافش شلوغی خاطربه صداش

 کجایی؟ سولماز الو -

 .میام دارم کندم رو کلکش راشا، سالم الو -

  الو؟ الو؟ کردی؟ کارشچی -

 رد صدای که شد تموم کارم. شدم تمیزکردن مشغول. کنم گرم رو سرم تا رفتم آشپزخونه به. شد قطع

 .اومد
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 .رفتم سولماز طرف به سریع

 .گذاشت دهنم جلوی رو دستش که کشیدم بلندی هین. بود قرمز لبش کنار

 .میدم توضیح برات باال بریم! هیس -

 ور کالهش. کردم نگاه بهش منتظر و نشستم تختش روی. رفتیم اتاقش به و دادم تکون رو سرم شوکه

 .نشست من به رو ننویی صندلی روی و زمین روی انداحت

 گفته بهش چون نبودی؛ همراهم تو که کرد تعجب. بود همراهش هم دوستش و نبود تنها قرار؛ سر رفتم -

 .رفت دوستش که کردیم صحبت کمیه. نکرد کنجکاوی ولی برمت؛می که بودم

 .پایین انداخت رو سرش

 دونممی رو چیزهمه گفتم اینکه از بعد ولی کردغ انکار اول آره؟ شناسیمی رو راشا تو گفتم بهش -

 و چرت این از و نکردی صبر خاطرشبه و ارهند و نداشت دوستت که گفت. زدنحرف به کرد شروع

 حسی چه و فکرشه تو چی دونمنمی. گفتنمی دیگه چیز یه هاشچشم چون نکردم؛ باور ولی ها؛پرت

 هردومون ببره بویی راشا اگه گفت و لبم کنار گذاشت دفعهیه رو چاقوش زد که رو هاشحرف. داره بهت

 خالص شرش از جورییه باید! نگرانتم راشا. اومدم شدم پا و دهنش تو زدم محکم و ترسیدم. کشهمی رو

  .بیاره سرت بالیی ترسممی کنیم، کاری یه باید ولی جوری؛چه دونمنمی! بشی

 .کردم نگاه سولماز به خیره
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 و بود حرفش فقط خدا به! همین زدیم رو ازدواج حرف فقط ما. شد زندگیم وارد کجا از دفعهیه دونمنمی -

 کجا از دوباره دونمنمی بود، زندان این. کردم سکوت داییم و پدرم خاطربه ولی کردم؛ الفتمخ منم

 .کرده قاچاق گفتنمی. شد پیداش

 .گرفتم دستم تا دو بین رو سرم

 و نگرانه جورییه مامان به زنممی زنگ وقت هر چرا که کنممی درک تازه! میشم گیج دارم دیگه خدا به -

 !نگفتن؟ بهم چرا پس دونن؛می رو عوضی این قضیه حتما. زنهمی حرف بااحتیاط

  !نباشه کسهیچ که جایی یه خواد،می تازه هوای دلم بیرون؛ اومدم اتاق از بگه چیزی خواست سولماز تا

 .بزنم قدم شهرک تو کمیه تا رفتم بیرون خونه از و پوشیدم رو هاملباس

 .نبود پارک همیشگی جای هم ماشینش و بود شخامو سوییتش هایچراغ و نبود خونه هومان

 .راشا کنیمی توجه چیزهایی چه به. دادم تکون رو سرم

 .بودیم کریسمس نزدیک و بود سرد هوا. گذاشتم جیبم توی رو هامدست

 و یاسی آشپزخونه، هایبچه برای مامان، و بابا برای شده، تنگ هاشزبونیشیرین و روشنک برای دلم

  !مهتا

 .کردند ریختن به شروع مهااشک

 .زدم غمگینی لبخند گریه میون و افتادم آشپزخونه تو هامونشیطنت یاد. داشتیم روزهایی چه

 .داشتم دوست بیشتر رو روزها اون انگار. بود تنگ همه برای دلم قدرچه
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  !شدنمی باز جااین به پام وقت هیچ کاش

 ممحک سر پشت از یکی که برگردم خواستم و داشت برم ترس ایلحظه. ایستادم کسی هایقدم صدای با

 .نفهمیدم چیزی دیگه و گرفت رو دهنم

 ترس و افتادم دیشب یاد. شد واضح برام چیزهمه کمکم. دیدممی تار رو جاهمه. کردم باز رو هامچشم

 .کردم نگاه قدیمی نظر به و بزرگ سوله به. داشت برم

 کردم سعی بودند؛ بسته آلومینیومی صندلی به رو هامدست. ومدانمی در صدام ولی بزنم؛ داد خواستم

 .نشد کردم کاری هر ولی کنم باز رو طناب

 به نفر دو. کردم بازشون آروم. زد رو هامچشم نور و شد باز بدی صدای با سوله بزرگ در حین همین تو

 .شد نفرت از پر وجودم تمام دیدنش با. اومدندمی سمتم

 .زدنمی پلک و کردمی نگاهم خیره

  !آشغال -

 .برنداشت رو نگاهش ولی خورد؛ جا کمی. کردممی نثارش چیزی باید ولی کرد؛می درد گلوم

 .نبینم رو نحسش قیافه تا پایین انداختم رو سرم. داد لم دیوار به روبروم

 .شدم کالفه که کردمی نگاهم حرف بی داشت هنوز

 جار رو انزجارم حس خوایمی ببینی؟ هامچشم توی رو تنفر خوایمی کنی؟می نگاه چی به تو؟ چته -

 خوره؟می هم به ازت حالم بدونن همه که بزنم
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 .کردم ریز رو هامچشم و زدم پوزخندی

 مهم براش اصال اطرافیانش که سنگدل و رحمبی موجود یه منفوری،! سیاوش خورهمی خم به ازت حالم -

 هاان؟ جا؟این اومدی چرا کردی؟ فرار زندان از چی برای! نیستن

 .نیاوردم خودم روی به ولی شدم؛ متعجب. دیدم افتاد چشمش از که رو اشکی و زد بهم لبخندی

  .موندیم اون و من تنها بره، که فرستاد بود ایستاده گوشه اون که رو پسری

 .نشست زمین روی

 هاآدم جوریه،چه دنیا که مفهمیدمی چه بودم، بچه. توئه مال راشا که خوندن گوشم تو بچگی از -

 .بودی من مال آخه بودم؛ مراقبت داشتم، دوست و کردم پیدا مالکیت حس روت اول اون از جورین؟چه

 .زد غمگینی لبخند

 حوض دم یاسی با که باریه. نشه چیزیت که بود بهت حواسم شهمه کردیممی بازی که هابچه با -

 آب تو از و پیشت اومدم دو با هست؟ یادت! دهنم تو اومد بمقل حوض تو افتادی تو و بودین مادرجون

 .کرد دعوام روزاون قدرچه مامانم. زدم عصبانیت از هم رو یاسی. بیرون آوردمت

. شد ترقوی بهت حسم شدم، ترعاشق ولی دیدمت؛می دیرتر جااون از رفتین شما و شدیم که تربزرگ

 رو حرف اون شوخی روی مامان که روز اون تا. پشیمونم خیلی کارم این از و نیاوردم روت به وقتهیچ

 مادرت به رو ماجرا و خونتون به زد زنگ هم اون و کردم قبول سریع. کنم کارچی دونستمنمی. زد بهم

 بیارم، دستتبه زودتر خواستممی بودم، شده رحمبی. شیم جمع مادرجون یخونه شبش شد قرار و گفت

 بیای خواستیمی تو. کردممی زندگی داشتنت خیال تو که سال همه این از بودم خسته! بشی خودم مال
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 از رو وت آزمون اون و کردیمی پیشرفت داشتی تو! نبینمت دیگه و بری که ترسیدم! راشا ترسیدم. جااین

 .کردمی جدا من

 بود؟ دروغ هم اون بود؟ چی قاجاق ماجرای پس -

 اعضای از یکی به وکالت یه من! برام دوختن پاپوش خدا به. نبودم جریان در من اصال رو ماجرا اون! نه نه -

 فرار من. باباست هایپیگیری با آزادم که هم االن. کردمی جاجابه قاچاق کاالی باهاش اون و دادم شرکت

 ...جااین اومدم تو خاطربه من. دنبالمن هاپلیس االن و کشور از خارج اومدممی نباید ولی نکردم؛

 .داخل اومد هراسون مردی که بزنه حرف خواستمی

  .کردن پیدا رو جامون هاپلیس! بریم باید پاشو سیا -

 .کرد باز رو هامدست و طرفم اومد و شد بلند جاش از هراسون

 پشتی در از. بزنم جیغ نتونم تا دهنم روی گذاشت رو دستش و گرفتم محکم ولی کنم؛ فرار خواستم

 .شدیم سفیدرنگی ماشین سوار و یمرفت بیرون به سوله

 و بودم هاشحرف شوک تو هنوز گفت؟می چی سیاوش. بستم رو هامچشم و چسبوندم شیشه به رو سرم

 .کنم متمرکز رو فکرم تونستمنمی

 هیچ تو ولی شدم؛ دوست سولماز با تو خاطربه اومدم، جااین تا تو خاطربه. دارم دوست من کن باور راشا -

  !مونیمی من مال و منی مال تو نیست مهم دیگه ولی دی؛نفهمی وقت

 .کرد نگاه بهم اخم با و کرد ایسرخوشانه یخنده
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 کنار و نکنه پیدامون هیشکی که دور جای یه ریممی امشب! وقتهیچ نداشتی، توجهی بهم وقتهیچ -

  !من مال میشی تو و کنیممی زندگی هم

 .کرد خوندن به شروع شد پخش که شادی آهنگ با و کرد روشن رو ضبط و کرد ایدیگه یخنده

 .کردندمی خیس رو صورتم که بودند هاماشک

 لقب تا من فهمی؟می بشم متنفر ازت شدی باعث کارهات با فقط تو! لعنتی ندارم دوست من! سیاوش -

 هاحرف اون ،کردینمی رو کارها اون اگه شاید اومد؛می خوشم ازت مادرجون خونه توی لعنتی شب اون

 رو عالقه ذره یه اون دیگه من! ریخت هم به رو چیزهمه خودخواهیت ولی بودیم؛ هم با االن زدینمی رو

 !تنفر تنفره، فقط! ندارم بهت هم

 .ماشین فرمون روی کوبید محکم و گوشم تو زد محکم و کرد نگاه بهم زدهحیرت

  !باید ،باشی داشته دوسم باید! نداری دوسم که کردی غلط -

 وت برم، بذار! بشه اضافه هاتپرونده به هم رباییآدم که نذار! گیرنتمی زود یا دیر! سیاوش مجرمی تو -

 .کنیمی فراموش رو من موقع اون تا مطمئنم بده؛ خانواده تشکیل برگشتی وقتی و زندان برو هم

 .بزنم ایدیگه حرف ستمتوننمی ترس از. کردمی زیاد رو ماشین سرعت و دادنمی گوش حرفم به

 .دادمی تصادفمون از خبر که مهیبی صدای بعد و دیدم درخت یه جلومون تنها. کردم نگاه روبرو به

 سرم روی رو چیزی داغی و اومدم بیرون ماشین از. بود افتاده فرمون روی سرش که کردم نگاه سیاوش به

 .کردم حس
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 ماشین آژیر صدای تنها و بود تاریک. ایستادم دهجا کنار حالبی. باشه اومده خون که زدممی حدس

 .اومدمی پلیس

 .بودیم نشده دور سوله از زیادم انگار

 باز رو راننده طرف در. رفتم سمتش به. کردم نگاه ماشین به و شدم پشیمون اما افتادم؛ راه توانم تمام با

 .بیرون بکشمش تا کردم

 .کرد ریختن به شروع هاماشک. بود شده خونی صورتش تمام. بیرون کشیدمش سختی به

  .دادم تکونش و زدم زانو کنارش

 !کنمنمی بحث دیگه میام، باهات خدا به! شو بلند! رسنامی هاپلیس االن! پاشو سیا پاشو، سیاوش؟ -

  !میرهمی مادرت! سیاوش شکنهمی دایی. فقط پاشو اصالً کردم باورت

  .کردم هقهق و زدم داد

  !وپاش خدا رو تو -

 ور آشنا یه حضور تنها. کردممی نگاه ایستادن که پلیس هایماشین به و دادم تکیه ماشین به حالبی

 .شد بسته هامچشم و کردم حس

*** 

 .خوردم آناناس ایتیکه و کردم نگاه بود خریده برام سولماز که کوچولویی خرس به

 .دادم ورتق نجویده رو آناناس. شد وارد هومان و شد باز در حین همین
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 طوره؟چه حالت راشا، سالم -

 .زدم عمیقی لبخند

 .اومدی که مرسی خوبم، ممنون سالم -

 .بود اورده که قشنگی هایگل به دوختم رو نگاهم

  !قشنگی هایگل چه ممنون_

 دوستم شباون. رو قضایا شنیدم سولناز از. گذشته موضوعات خاطربه متاسفم راستش نداره؛ قابلی -

 رو ستشد که دیدم رو نفر یه رسیدم که خونه نزدیک برگشتم وقتی بیمارستان، رفتم و بود دهکر تصادف

 ینماش دنبال کنجکاوی محض و تویی دونستمنمی. کردم نگاه دقیق و کردم تعجب. یکی دهن رو گذاشت

 .دیدمت جااون شب اون که شکر رو خدا گذاشتم؛ درجریان رو پلیس و رفتم

  !کنم تشکر ازت جوریچه دونمنمی واقعا -

 .تشکره بهترین بشی اول مسابقه توی کههمین -

 .رفت و زدیم حرف مسابقه مورد در هم با کمی. زدم خجولی لبخند

 قبل مثل دیگه داییزن اما شد؛ پیر شبه یه و شد شرمنده کلی دایی و فهمیدن هاخانواده مرد؛ سیاوش

 .شوکه تو و زنهنمی حرف بده، جوون داغ میگن راست واقعا. نشد

 .کنم تموم رو تیم کار تا موندم من اما برگردم؛ که خواستنمی بابا و مامان

 .شدممی مرخص هفته چندین بعد بیمارستان از امروز من و بود مسابقه فرداپس
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 .شد رد هامچشم جلوی از فیلم یه مثل و افتاد اتفاق سریع خیلی چیزهمه

 متفرقه هایحرف کمیه و اتاق توی اومدند سولماز با بعدش و داد مانجا رو ترخیصم کارهای اردشیرخان

 :گفت اردشیرخان اینکه تا زدیم

 .منتظرم بیرون من بپوشه؛ رو لباسش تا کن کمک راشا به جان سولماز -

 خود که هم رو وسایلی و کرد کمک بهم هالباس پوشیدن توی و اومد سمتم به و داد تکون سری سولماز

 .کرد جور و جمع بود، شده جمع کردن اتراق جااین هفته چند بعد خود به

 توی وسایل و ما دیدن با اردشیرخان. بیرون رفتیم اتاق از سولماز به تکیه با و آماده دقایقی از بعد

 سمت به ما از جلوتر دخترا بریم گفتن با و گرفت سولماز دست از رو وسایل و اومد ما سمت به دستمون

 هم خودش. نشستیم دو هر و کرد باز برامون رو ماشین عقب در ما رسیدن با و ردک حرکت خروجی در

 .بودیم سوئیت جلوی دقیقه چند از بعد. انداخت راه به رو ماشین و نشست

 ممچش و نیفتم تا گذاشتم ماشین روی رو دستم داد دست بهم سرگیجه احساس که شدم پیاده ماشین از

 .کرد همراهی اتاقم در جلوی تا رو من و اومد سمتم هب حالم دیدن با سولماز. بستم رو

 .نشدی خوب کامل هنوز بخوابی؛ بهتره راشا -

 :گفتم و زدم لبخندی

 .سولمازی ممنون باشه -

 بوی برم، حموم خواستمی دلم. کردم عوض رو لباسم و شدم اتاقم وارد هم من. رفت و داد تکون سری

 !ودمب متنفر بو این از دادم؛می بیمارستان
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 .رفتم حموم به و برداشتم رو هاملباس و حوله

 دیگه. کردم چیزی هر از خالی رو فکرم. کردمی منتقل بهم عجیبی آرامش گرم آب. نشستم وان توی

 جاهایی اون همیشه بود جا به قدرچه! هومان هومان، و بود مونده مسابقه فقط و بود شده تموم چیزهمه

 که داشتم نیاز و بودم تنها که هاییموقع همون. بود ترپررنگ کسی هر از هومان داشتم کمک به نیاز که

 فکرم به ایلحظه و کشیدم دراز کامل وان توی و بستم رو هامچشم و زدم لبخندی. بود اون باشه یکی

 !بود همیشه کاش که کرد خطور

 .رفتم فرو خواب به و شدم ولو تخت روی طورهمون و اومدم در حموم از رخوت حس رفتن بین از با

 به. بیام در منگی از تا نشستم تخت روی کمی و شدم بیدار خواب از سالن از صحبت و خنده صدای با

  .رفتم سالن به و پوشیدم مناسبی لباس و شدم بلند. اومدمی هم هومان صدای کردم توجه صداها

 و دادم رو جوابش گرمی به هم من. کرد پرسیاحوال و سالم و شد بلند کاناپه روی از من دیدن با هومان

 :گفت و گرفت سمتم به رو ایدفترچه که نشستم بهش نزدیک کاناپه روی

 .میشه الزمت بخونش -

 :گفتم تعجب با

  چیه؟ این -

  !این شد و کردم جمعش االن تا بودم مبتدی آشپز یه که زمانی از که هاییفن -

  میدیش؟ من به چرا -
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  !بامهارتی خیلی داری؛ رو لیاقتش -

 .کردم تشکر ازش و زدم لبخندی

 بلند رو سوالم! رفتند؟ کجا. اومدمی صداشون تازه! نبودند آقااردشیر و سولماز انداختم؛ اطراف به نگاهی

 .گفتم

 و خورد زنگ تلفنش تو پای پیش هم اردشیرخان. اتاقشون رفتن کنم فکر دونم؛نمی رو خانم سولماز -

 .بیرون رفت

 اون. بود نوشته هم ایدیگه چیزهای آشپزی هایفن جز به. انداختم دفترچه به نگاهی و گفتم آهانی

 .کردممی نگاه بعدا بود بهتر بود شعر چندتا دفتر سمت

 :گفت دیدنم با و شد وارد اردشیرخان

  طوره؟چه ما گل خانم راشا -

 .خوبم خیلی -

  !دخترم باشی خوب همیشه -

 :گفت مانهو به که زدم روش به لبخندی

 .دارم خواهشی یه ازت جان هومان -

  !بفرمایید خان اردشیر بله -

  ببینه؟ اختصاصی آموزش روزی دو یکی این ما دختر نمیشه -
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 چی ببینم امخونه بیاد رو فردا میگی شما که حاال ولی میشه؛ اجحاف هابچه بقیه به که طوراین خب -

 .میشه

 .بخونم رو دفترچه اون و بیام اتاقم به تا ازشون کردم خواهیمعذرت و تشکر زود خیلی

 پایینش. انداختم نگاهی بود احساسی های دلنوشته و شعر که دفترچه طرف اون به اول فضولی سر از

 ت؛داش عاشقی بوی و رنگ شعرها بود عجیب. بود پیش روز دو برای تاریخ تریننزدیک و داشت هم تاریخ

 !چه من به اصال باشه؟ شده شقعا دوباره هومان داشت امکان یعنی

 .کردم بود شده نوشته هومان توسط که آشپزی هایفن و فوت خوندن به شروع و کردم برعکس رو دفتر

 یعمیق نفس. بود کرده ترکاربردی رو اون همینش که بود داده توضیح رو چیزها خیلی مفید؛ اما مختصر

 ام؛بی بر مسابقه پس از نتونم ترسیدممی! رسمب هومان جای به روز یه تونستممی هم من کاش. کشیدم

 !کشیدم زحمت براش همه این که ایمسابقه هم اون

 .برم هومان خونه به تا شدم آماده و زدم حرف بابا و مامان با کمی و پاشدم زیادی انرژی با صبح

 به ور ظرمن این بودم گرفته تصمیم. بشم برنده تقلب با نداشتم دوست و داشتم هیجان و استرس کمی

 .بگم هومان

 .تمرف هومان خونه به سولماز با خداحافظی بعد و پوشیدم رو ایمقهوه کتون با کرم شومیز بود، نزدیک راه

 .زدم رو در زنگ و کردم جاجابه هامدست تو رو شکالت جعبه

 .کرد سالم لبخند با هومان و شد باز در دقیقه چند بعد
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 .خیربه روز سالم، -

 .کردم مصلحتی یسرفه. کردمی نگاهم داشت ژکوند لبخند با جورهمین

 تو؟ بیام میشه -

 .پیشونیش رو زد و اومد خودش به

  !بفرمایید نبود؛ حواسم اصال ببخشید -

 یجالب فضای کالسیک، و متفاوت دکوری با البته بود؛ ما یخونه مثل اشخونه. شدم وارد من و رفت کنار

 .گذروندم نظر از رو اشخونه و مگذاشت میز روی رو شکالت. داشت

 .اومدی خوش خیلی -

 .زدم لبخند و برگشتم سمتش به

 .داری قشنگی یخونه ممنون، -

 .بشین بفرما تعریفت؛ از مرسی اوه -

 .برگشت کوکی ظرف یه و قهوه فنجون دوتا با و رفت آشپزخونه به. نشستم رنگششکالتی یکاناپه روی

 خوندی؟ دادم بهت که رو ایدفترچه. کنیم عشرو که بخور رو اتقهوه خب -

 ی؟چ بقیه حق نیست، درست که کنیم تمرین و بدی لو بخوای اگه میگم. بود خوب خیلی خوندنش آره -

 .کرد ایمردونه یخنده
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 .کنیم تمرین باهم کمیه خوایممی فقط کنیم، جرزنی خواستمنمی که من دختر -

 .بستیم رو عروسکی پیشبندهای. رفتیم آشپزخونه به هم با اتمامش بعد و کشیدم ایآسوده نفس

 .بود جدی کار تو همیشه. باشم جدی منم کردم سعی دیدم که رو جدیش قیافه ولی بود؛ گرفته امخنده

 .ایستاد گاز کنار

 .کنممی کمکت هم من کن، شروع سبزیجات پاستای از خب -

 کلمش همیشه کردنش پایین باال و اهیتابهم گرفتن موقع. کردم کار به شروع و کشیدم عمیقی نفس

  داشتم

 باال رو ماهیتابه سختی به داشتم. گاز روی ریختمی ازش کمی مواد یا گرفتمی درد دستم مچ یا

 .گرفت دستم از رو تابهماهی و کرد کمتر رو اشفاصله. سرمه پشت کردم حس که آوردممی

 .هپروت تو بودم رفته و نبود حواسم من و دادمی توضیح برام اون. گرفت کم یفاصله این از نفسم

 .اومدم خودم به هاشزدن صدا با

 گفتم؟ چی شدی متوجه دختر؟ کجایی -

 بگید؟ دوباره میشه شد، پرت حواسم راستس -

 .کرد اخمی

  !استاد ببخشید -
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 دو که دمکر نگاه ساعت به. کرد دادنتوضیح به شروع دوباره و زد ریزی لبخند استاد کلمه گفتن از

 .دادمی نشون رو بعدازظهر

 .بعدی ینکته سراغ بریم خب -

  !بده استراحت کمیه حداقل! دیگه نه وای -

 .کرد بانمکی اخم

 .میشه تموم کارمون کنی درست خوب رو این اگه! خوامانمی جوریاین شاگرد من! تنبل ببینم پاشو -

 .فتمر سمتش به و شدم پا پنجره کنار چوبی صندلی روی از

 دهش تموم کارم بگم تا سمتش برگشتم. بود شده آشپزی پرت کامل حواسم و کردم کار به شروع دقت با

 عادی حالت به. نبودم خوندنش به قادر من ولی داشت؛ حرف کلی نگاهش. شد قفل نگاهش تو نگاهم که

 .برگشتم

 .تمومه کارم استاد خب -

 منتظر. گذاشت دهنش توی رو کیمچی از ایتیکه و گرفت چنگالی. اومد سمتم به و داد تکون سری

 .برگشت سمتشم به که کردممی نگاهش

 !عالیه -

 .زدم شوق سر از لبخندی

 .کنم جبران جوریچه دونمنمی امروز؛ کردید بهم بزرگی کمک واقعا! استاد ممنون -
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 .کنیمی جبرانش زودی به -

 و آشپزخونه کردنجمع از بعد و انداختم البا ایشونه شوکه. رفت بیرون آشپزخونه از و زد چشمکی

 .رفتم خونه به هومان با خداحافظی

 .بود گرفته رو وجودم تموم استرس و بود زندگیم سازسرنوشت روز فردا

 اصرار به انرژی کسب برای. بودم خواب به مجبور من ولی برد؛نمی خوابمون هیجان از کدوممونهیچ

 .رفتم خواب به و خوردم آرامبخشی سولماز

 .زدمی جیغ استرس از شدم، بیدار سولماز دادهایبی و داد با صبح

  !کنیمی منتقلش من به هم بعد داری؛ استرس بیشتر که تو دارم، مسابقه من دختر -

 .داد ادامه هاشجیغ به و گفت بابایی برو

 حلم سمت به بابا و نماما با صحبت و صبحانه خوردن بعد و پوشیدم رو هاملباس. بود شده کمتر استرسم

 .رفتیم مسابقه برگزاری

 .کردم فکر موفقیت به تنها و گرفتم آروم و کردم الکرسیآیت خوندن به شروع دلم تو

. منتخب افراد برای هم میز پنج و بود تماشاگر از پر دور تا دور باز، سر و بزرگ شکلمستطیل سالن یه

 .نشستندمی ما میز روبروی هم داورها

 .لرزیدندمی کمی هامدست و داشتم استرس. بستم رو مخصوصم سبز پیشبند و ایستادم میزم پشت
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 یکی میزی هر به و بود گرفته دستش هاییپاکت داورها از یکی. کردم قل چهار خوندن به شروع لب زیر

 .داشت قرار کردمی درست باید کنندهشرکت اون که غذایی پاکت هر توی. دادمی

 .کردم باز رو پاکت داوران شروع صدای با. برداشتم رو پاکت و گفتم ایاهللبسم

 و زدم لبخندی. بود افتاده برام فتوچینی پاستای. کردم نگاه غذا اسم به بازکردن بعد و بستم رو هامچشم

 .نیفتاد برام سختی چیز کردم خداروشکر و بودم بلد رو پاستا این. کردم کار به شروع

 هب شروع و کردم مخلوط هم با رو آلفردو سس و مرغ و کره دیگه ظرف تو و شهبک دم تا گذاشتم رو پاستا

  .کردم پختنشون

 یرس سس با و ریختم داشت گودی کمی که گردی ظرف توی و کردم قاتیشون مواد با شد، آماده که پاستا

 .کردم تزئینش محلی سبزی و

 شتپ و کردم بلند رو سرم زمان شمارش صدای با. بود رفته بین از استرسم و بود آشپزی به حواسم تمام

 .ایستادم میز

 زمی به تونستمنمی. شد شروع دوباره استرسم. کردند غذاها تست به شروع داورها. بودم 2 شماره میز من

 .ببینم رو داورها حرکات و کنم نگاه بغلی

 .زدم لبخندی بهشون. اومدن من میز سمت داورها گذشت، که کمی

 من و زدندمی حرف هم با و دادندمی تکون رو سرشون کردند؛ غذا تست به شروع و گفتند نباشید خسته

 که دیدم رو هومان بین این تو. زدندمی حرف خودشون اصلی زبان به چون شدم؛نمی متوجه زیادی چیز

 .کردمی نگاهم مهربونی لبخند با
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 هب گرفتند، فاصله میزم از که هاداور. بود لبخند جوابم و زد بهم چشمکی بودم؟ نشده نبودش متوجه چرا

 .اومد طرفم

 بود؟ طورچه! آشپز خانم نباشید خسته! به به -

 .پزیدمی برام آشی چه داورها شما ببینیم باید نبود؛ بد من نظر از ممنون، -

 .خورد رو پاستا از کمی و برداشت رو چنگال و کرد ایخنده

  !راشا خوبه خیلی شده؛ عالی! اوم -

 .چسبید هومان بازوی به و شد نزدیک بهمون بانمک دختر یه که کردم تشکری

 .زد بهش لبخندی

 ماری؟ طوریچه -

 .شدم عالی دیدم رو تو ولی خسته؛ اوه -

 .برگشتند طرفم به. نشوندم صمیمیت همه این از پیشونیم روی کمی اخم

  !العادهفوق شاگرد و دوست آشپز، یه هستن؛ راشا ایشون ماری -

  !ایشونه راشاجان پس وو، -

 .کرد دراز رو دستش و کرد من روبه

 .عزیزم شنیدم خیلی رو تعریفت -
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 .فشردم سرد رو دستش و دادم تحویلش ولی و شل لبخند

 .دارن لطف هومان آقا ممنون، -

 مسابقه فضای از. رفتم رختکن به و درآوردم رو پیشبندم. کردند خداحافظی ازم و زدند حرف هم با کمی

 .اومدند طرفم به دیدند رو من تا. دیدم ماشینشون کنار رو پدرش و سولماز که دمز بیرون

 .کرد بغلم محکم سولماز

 طوری؟چه عزیزم، نباشی خسته -

 .همین مخسته کمیه فقط سولمازی، خوبم -

 خسته تنها امحوصله بی دید که خانیان. کرد هدایتم ماشین سمت به و امشونه رو گذاشت رو دستش

 .رفتیم خونه به و گفت یدینباش

 و یاسی و خانواده با کردنصحبت اما نکردند؛ درگیر رو فکرم دخترِ اون و هومان که کنم انکار تونستمنمی

 .کرد خوب خیلی رو حالم مهتا

 .نشستیم تلویزیون پای استرس با. شدمی اعالم تلویزیون طریق از شب مسابقه نتایج

 .مکشیدمی خجالت سولماز و خانیان از و میشم برنده دونستممی م؛شد شوکه خیلی گفت که رو اول نفر

 البا و زدمی جیغ که سولمازی به شوکه. خوند دوم نفر عنوان به رو من اسم مجری بشم بلند خواستم تا

 .کردم نگاه رفتمی پایین

 .بودم شوکه. خندیدمی سولماز کارهای از هم خانیان
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 .نشده باورش اینکه مثلِ! بیار در شوک از رو راشا برو بیا بابا سولماز -

 آغوش تو محکم و اومدم خودم به که گرفت بازوم از نیشگون یه و سمتم اومد و کرد نگاه بهم سولماز

 اینکه از. کردمی خوشحالم بیشتر سولماز و خانیان تشکرهای و بودم خوشحال خیلی. رفتم سولماز

 دنشدوم ولی نشدم؛ اول اینکه با. بودم خوشحال وشونجل نشم شرمنده و بیام بیرون سربلند تونستم

 .من برای حداقل! بود خیلی خوب کنندهشرکت همه اون بین

 .کردندمی گریه ذوق از دادم بابا و مامان به رو خبر وقتی

 وقتی چند ولی کنم؛ تشکر ازش زحماتش برای خواستممی. نبود خبری هومان از هاتبریک این بین در

 برای رو بلیت زودترین که شد قرار. شدم دلگیر کمی. مسافرت رفته گفتمی سولماز و نبود که بود

 .بگیریم برگشت

 و بود بدترینش سیاوش مرگ. بد هم و خوب هم افتاد؛ برام عجیبی اتفاقات و خاطرات وقت چند این تو

 .میرم کشور و شهر این از دارم خاطره کلی با حاال. بهترینش شدنمبرنده

 و کردم نگاه سوئیتمون به بار آخرین برای و فرستادم بهش تشکر برای پیامی. بود برنگشته نوزه هومان

 .کردم حرکت فرودگاه مقصد به و شدم ماشین سوار

 ومدما که روزی اون خیر،به یادش. بست نقش لبم رو لبخند. کردممی نگاه بیرون به پنجره از ماشین توی

 خیلی. شد تموم خوشی و خیر به چیهمه و رسیدم هدفم به که ردمک شکر رو خدا! بودم نگران قدرچه

 نایرا برعکس جااین که بود جالب برام. شدیم سوار پروازمون شماره خوندن با و رسیدیم فرودگاه به زود

 ایدش البته کردیم؛ پرواز بودند گفته که زمانی همون و نداشت تاخیر داشتند، تاخیر پروازها همیشه که

 در امکوله از رو هدفونم بیکاری از هواپیما تو. انداختم باال شونه دارمخنده فکرهای این از! دارن تاخیر هم
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 چشمم. داشتم دوست رو آهنگش. شد پلی گومز سلینا marshmello آهنگ گذاشتم؛ گوش رو و آوردم

 .برد خوابم که دادم گوش هم دیگه آهنگ چندتا. دادم گوش بهش و بستم رو

 .شدم بیدار خواب از کردمی صدام پی در پی که لمازسو صدای با

 .برسیم که االنه! خوابیمی خرس مثل راشا اه -

 ارمکن که آبی بطری از و کشیدم صورتم به دستی و دادم تکون سری همین خاطربه بودم؛ نشده لود هنوز

 مخنده. بودم بخوا ساعت سه از بیشتر کردم؛ نگاه ساعتم به. جاش سر گذاشتم و نوشیدم کمی بود

 پیاده ما و اومد فرود هواپیما ربع یه از بعد! بودم شده خودم برای خرس پا یه بود؛ سولماز با حق گرفت؛

 اپید رو امخانواده تا کردیممی نگاه اطراف به سولماز و من و هاچمدون دنبال بود رفته اردشیرخان. شدیم

  .کنیم

 :گفتمی جیغ با. شتمبرگ سمت اون به روشنک جیغ صدای شنیدن با

  !راشا بابا، -

 و کردم بغلش ولی بود؛ شده سنگین اینکه با. بغلم تو پرید دو با روشنک که رفتم سمت اون به سرعت با

 .بود شده تنگ کوچولو این برای دلم قدرچه. بوسیدم رو هاشلپ

 :گفت روشنک

 خوبی؟! راشا آجی سالم -

  آجی؟ گذشت بهت طورچه تنهایی خوبی؟ تو خوبم آره! من خوشگله سالم -
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  !بده خیلی تنهایی! نذار تنهام دیگه خدا رو تو! بود شده تنگ برات خیلی دلم نیستم؛ خوب نه -

 :گفتم و بوسیدمش دوباره

 .حتما آجی باشه! بود شده تنگ برات دلم هم من! کوچولوم آجی شم فدات من الهی -

 .بابا بغل پریدم و گذاشتم زمین روی رو شنکرو طوره،چه من دختر گفتمی که بابا صدای با

 :گفتم و کردم لوس رو خودم

  بابایی؟ چی تو! عالیم دیدم رو باباییم که حاال -

 :گفت و بوسید رو سرم روی و خندید بابا

  !باشه مبارکت دخترم کنی؛می سرفرازم دونستممی! شیطون خوبم -

 .باباجون مرسی دیگه، شمام یپرودهدست! خوبین که شکر رو خدا -

 .سالم -

 جلوی وقتهیچ. کشیدم خجالت کمیه و شدم جدا بابا از. بود کرده سالم خنده با که بود اردشیرخان

 باهاشون و رفت سولماز و اردشیرخان سمت بابا. بودم نیاورده در بازیلوس طوراین اردشیرخان

. بیاد ما یخونه به شد راضی ردشیرخانا بالخره گذشت، تعارف به که دقایقی از بعد و کرد پرسیاحوال

 .بمونند شام بود قرار هم امشب و هستند جمع ما خونه فامیل یهمه گفتمی روشنک که طوراین

 .شدیم پیاده ماشین از! جا؟این بود خبر چه. شد گرد هامچشم خونه جلوی بابا توقف با



 

 
 

 
 

 نگاه دانلود دانلود نگاه انجمن کاربران گروهی کار | مرداد ماه باران  رمان

WWW.N EG AHD L . C OM  
 

Page 234 

 کنار دست به چاقو هم آقایی یه و ودب اسپند خالم دست. بودند ایستاده در جلوی نزدیک هایفامیل

 رد شخون روی از و کرد ذبح رو پیچاره گوسفند ما دیدن با که بود سربریدنش منتظر کوچیکی گوسفند

  .شدیم

 و ندادند صحبت اجازه فامیل یبقیه. بود اومده در اشگریه مامان. کردیم بغل رو هم و رفتم مامان نزدیک

. کردم جزئی پرسیاحوال و سالم باهمه. گفتندمی تبریک و کردندمی دست اون به دست این هی و من

 .بودند مهتا و یاسی شدم؛ پرت نفر دو بغل به و شد کشیده دستم یهو. شدند خونه وارد جمعیت کمکم

 .بود شده تنگ براشون دلم خیلی که هم واقعا و کردیم دلتنگی ابراز و زدیم حرف باهام ایدقیقه چند

 و اردشیرخان به حواسشون که کردم سفارش بهشون همین خاطر به بگیرم؛ دوش برم خواستممی

 باشه سولماز

 به و کردم اکتفا رنگیکم رژ زدن به آخر در. پوشیدم رو ایسرمه تونیک و گرفتم سریعی دوش خودم و

 .برگشتم سالن

 مامان .رفتم آشپزخونه به. نبود سولماز و مهتا روژین، یاسی، از خبری. بودند صحبت مشغول بابا و خانیان

 .بودند حرف مشغول باهم و بود نشسته خاله کنار

 کجان؟ دخترا دونینمی مامان -

 .عزیزم حیاط تو رفتن کنم فکر -

 .بود بلند شونخنده صدای و بودند نشسته چوبی تخت روی دیدمشون؛ که رفتم حیاط طرف به

  !دماوم که کمه گلتون جمعه، جمعتون که بینممی! به به -
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  !خل نه، گل: یاسی

 .گرفتم بازوش از بشگونی که زد نماییدندون لبخند

  وحشی؟ چته! اوی -

 .نشستم کنارش و انداختم باال ابرو

 سولماز؟ نه مگه! نمیشه آدم خود یخونه جاهیچ! آخیش -

  !دقیقا -

 .کردم مهتا به رو

 ین؟نداد باد به پوککله این با که رو آشپزخونه مهتاخانم، خب -

  !میره پیش ترعالی چیزهمه تو نبود در اتفاقا نه -

 .بود شده تنگ الکی دعواهای و هادورهمی این برای دلم قدرچه. خنده زیر زدم بلند

 شدنبال اومد هم یاسی نامزد و رفتند شونخونه به سولناز و خانیان ناهار از بعد. انداختیم رو ناهار یسفره

 .کنیم استراحت تا رفتیم اتاقم به. روژین و من موندیم رفتند؛ مهتا با و

 برای! شیطون روشنک و بابا و مامان برای! بود شده تنگ چیزهمه برای دلم قدرچه دونینمی روژین -

  !هابچه برای تو، و بزرگ مامان

 یه بابات و مامان کرد، فرار سیاوش وقتی! نگو که داشتیم استرس قدراون ما. شدمی حس خیلی نبودت -

 شنیدن که وقتی از زنه؛می حرف کم دیگه دایی زن! خیلی راشا، شد پیر خیلی دایی. نداشتند آروم روز
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 این ولی داشت؛ دوستت خیلی سیاوش. دیگه جای نه میان مامانی یخونه نه دیگه کرده، کارچی سیاوش

 .نبود راهش

 .کردم نگاه سقف به و کشیدم آهی

 دور ذهنم از رو آزاردهنده فکرهای کردم سعی. میشه شروع دوباره گیزند فردا از بستم؛ رو هامچشم

 .رفتم خواب به و شدم موفق و کنم

 وارد. داشتم عجیبی شوق و ذوق. بود نکرده تغییری هیچ. رفتم آشپزخونه به صبحانه خوردن از بعد صبح

 .شد داده بهم انرژی کلی انگار شدم که

 .نبود من به حواسشون و بودند شیطنت مشغول همیشه مثل دوقلوها

  !آقا سالم -

 ...بفر سالم -

 .شدند متعجب من دیدن با و باال آوردند رو سرشون هردو

  !خوابم کنم فکر گردنم پس بزن یکی کامی -

  !خوابم کنم فکر منم آخه بزن تو بابا نه -

 .گرفتم رو دو هر گوش

 .ببینم کار به بچسبید دید،بو شیطنت مشغول که هم باز. بیدارید بیدار! پرروها نخیر -

 .کردم پرسیاحوال و سالم همه با. رفتم آشپزخونه به و گذاشتمشون گیجی تو
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 .انباره تو گفت که گرفتم مهتا از رو سراغش. بودند یاسی جز همه

 .زردآلوهاست تو سرش همیشه مثل! بله دیدم و کردم باز رو درش آروم و رفتم انبار طرف به

 ها؟بدبخت این سراغ یاومد تو باز! سرتق -

 .هوا رو پرید ترس از

  اصال؟ توچه به! مردهذلیل کنه تخفه خدا -

 .شد خوردن مشغول ولع با و دهنش تو گذاشت رو برگه یه گفت، ایشی

 .برگشتم آشپزخونه سالن به و دادم تکون سری

 امند بهش که واستمخنمی ولی چیه؛ برای دونستممی. داشتم دلتنگی حس بین این ولی بود؛ خوب حالم

 .بزنم

 .شدمی تنگ هاشکمک و روزها اون برای دلم و افتادممی هومان یاد کار الیالبه

  .نکنم فکر بهش دیگه که بود بهتر اما داشتم؛ قبولش ولی نبودم؛ عاشقش

 همون. بود موردش در دفترچه اون شعرهای که دختری همون. ماری عاشق بود؛ عاشق خودش هومان

 هیچ طرفه یه عشق پس نداشت؛ اون داشتم، دوستش من هم اگه نکنم؛ فکر چیزها این به که بهتر

 و برگشتم کارم به و زدم پوزخندی. زدممی گول رو خودم داشتم انگار. نداره برام عذاب جز ایفایده

 تنهام هاکاش ای و اگه و دونستممی مقصر رو خودم بزنم؛ زندایی و دایی به سر یه گرفتم تصمیم

 .سپردم قلوها دو به و کردم سرو رو اون پختم حال در غذای شدن تموم با همین خاطر به گذاشتند؛نمی
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 .بدم اطالع بهش تا زدم زنگ بابا به و کردم عوض رو لباسم و رفتم رختکن به

  شده؟ چیزی راشا، سالم -

 .بدم اطالع بهتون گفتم اینا، دایی یخونه برم خواستممی بابا، سالم -

 .دنبالت میام دوستمم؛ یخونه اطراف همین کن، صبر دقیقه ده یه. بری خوایمی که وبهخ -

 .منتظرتم پس بابا باشه اهوم، -

 .دخترم خداحافظ فعال -

 .نشستم جاهمون و کردم خداحافظی بابا از

 مداشت تردید. بود داده بهم رو هومان آیدیِ سولماز که اومد یادم. بودم نزده سر اینستا به بود وقت خیلی

 ریدنپ هابچه که کردم فالوش و گذاشتم کنار رو تردید. بود استادم اون بود چی هر ولی کردنش فالو برای

 باهاشون قرارع که کسایی اون بیچاره که بود این رسید ذهنم به زمان اون که فکری تنها. رختکن تو

 .نشستند طرفم دو تو من چفت نداومد که کردم پوفی. بودند نشده بزرگ هنوز انگار کنند؛ ازدواج

 :گفت مهتا

 !زود چه بری؟ خوایمی راشا -

 .اینا دایی یخونه برم خواممی آره -

  :گفتم حوصلگیبی با که گذشت منوال همین به ایدقیقه دو یکی. شد ساکت و گفت آهانی

 داشتین؟ کارم چیه؟ -
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 :گفت یاسی

 .بگی منتظریم -

 :گفتم تعجب با

  بگم؟ باید چی دقیقا -

 :گفت و کرد نازک چشم یاسی

  نکردی؟ تور رو کسی جااون اینکه بعد! کردی خاموش رو گوشی اومدیم ما که بود کی این بگو اوال -

 :گفتم و کردم نگاهش چپ چپ و اشکله پس زدم یکی. کرد نگاه بهم باز نیش با و

 کنم؟می تور پسر من بعدشم فضول؟ چه تو به -

 .نداشت صیاد که دامی تو افتادم اشتباهی ولی نکردم؛ تور رپس کردم فکر خودم با

 :گفت و داد تکون سری یاسی

 !نداری هاعرضه این از دونستممی -

 بود؟ کی این حاال: مهتا

 .استادمه -

 اینا؟ و داره غم فاز که گفتیمی که همونی آها -

 :گفتم و زدم لبخندی
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 .خودشه آره -

  اری؟ند عکس ازش ندیدم، خوب ببینمش -

 .باشه دارم -

 رو هاهمون. گرفتم هم با جمعی دسته عکس یه و سلفی یه سولماز نظر با مسابقه روز. رفتم گالری توی

 .دادم نشون بهشون و آوردم

  یاسی؟ نه مگه! جیگره چه این وای -

 .کرد تایید هومان جیگربودن بر مبنی رو مهتا حرف هم یاسی

 چیه؟ اسمش حاال: یاسی

 .هومان -

 ...عجب: تامه

 هاهبچ از همین خاطربه بود؛ منتظرم رستوران جلوی و بود بابا. موند نصفه حرفش گوشیم خوردنزنگ با

 .شدم بابا ماشین سوار و کردم خداحافظی

 نیومد همین خاطربه داشت؛ کار بابا. کردیم صحبت هم با ایتالیا و مسابقه مورد در برسیم دایی خونه به تا

 برای خودش و میام االن گفت بغض با صدام شنیدن با. داد جواب داییزن زدم، رو زنگ. رفتم من فقط و

 :گفتم بهت با و شد گرد هامچشم شد باز که در. اومد در بازکردن

 !داییزن -
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 موهای پوستش، هایچروک و چین. نداشت قبل با شباهتی هیچ حاال زندایی که بود این برای تعجبم

 سیاوش دادن دست از غم ینشونه زدند،می زار تنش توی هالباس که حدش زا بیش الغری و سفیدش

 .بود

 سیاوش و من داستان کاش. شد جاری هاشچشم از اشک و کرد بغل رو من فقط و نگفت چیزی داییزن

 .شنیدم رو دایی صدای که دادم فرو رو بغضم! شدنمی تموم طوراین

  !کردی خفه رو مخواهرزاده خانم -

 .نداشت داییزن از کمی دست هم اون کردم؛ نگاه ایید به

 .کرد پاک رو هاشاشک دست با و کرد جدا بغلش از رو من آروم زندایی

 .داییزن سالم دایی، سالم -

 :گفت گرفتش صدای با داییزن

  !راشا داشت دوستت سیاوش رفت؟ پسرم دیدی! اومد؟ سرم به چی دیدی! راشا سالم -

 م؟گفتمی بهش چی. انداختم پایین رو سرم و گرفتم گاز رو لبم. بود شد سرازیر داییزن هایاشک دوباره

 .بست رو در و کرد هدایت خونه داخل به رو داییزن و من دایی. نداشتم حرفی

  !بهت میگم تبریک خوبی؟ جان دایی -

 کمی و رفتند زخونهآشپ به هم با داییزن و دایی. نشستم کاناپه تریننزدیک روی و گفتم ممنونی آروم

 .گمب کجا از و چی از دوستمنمی. نشست کنارم و اومد بود توش چای استکان دو که سینی یه با دایی بعد
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  !دایی ببخشید -

 :گفت و زد تلخی لبخند دایی

 کنی؟می عذرخواهی چی برای راشا؟ چی -

 :گفتم آروم. بود زدهحلقه هامچشم توی اشک

 ...م اگه! بود من تقصیر -

 :گفت و بدم ادامه رو حرفم نذاشت دایی

 !تو نه بود خودش تقصیر چیهمه! حماقت کرد، حماقت پسرم راشا -

 .گرفت بغلش تو رو سرم و کرد پاک رو هاماشک دایی و شدند جاری هاماشک

 تا زدممی قدم و بیرون زدم خونه از خاطر همین به نداشتم؛ این از بیشتر دیگه رو دایی یخونه تحمل

 سیاوش یاد به دیدنم با داییزن اینکه فهمیدن. نشم داییزن اذیت موجب و برن یادم از لعنتی خاطرات

 .زدم قدم رو خونه خود تا. نبود سختی کار دونهمی مقصر حدودی تا رو من و افتهمی

 دایی لقو به تا بخوابم خواستمی دلم فقط. رفتم اتاقم به روشنک و مامان به توجهبی رسیدم، که خونه به

 .کنم فراموش رو سیاوش هایحماقت

 خاطربه شاید چی؛ به دونمنمی. کردممی دلتنگی احساس من و بود گذشته ایران به اومدنم از ایهفته یه

 پووفی. گرفته چی از دلش و چیه حالش و حس نفهمه آدم بده خیلی. بودم کرده جااون به که بود عادتی

 .کردم
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 از و پوشیدم رو لباسم صدا و سر بی. بخورند هم اینا مامان تا نکردم جمع رو میز و خوردم رو مصبحونه

 دادنانجام برای هم کاری و بودند نیومده هنوز هابچه. افتادم راه به رستوران سمت به و شدم خارج خونه

 .نشستم رانرستو هایصندلی از یکی روی. رفتند و بودند کرده تموم رو کارها یهمه دیشب هابچه. نبود

 دفتر. بگذره وقت هم و شم خالی جورایی یه هم تا بنویسم رو حالم و حس گرفتم تصمیم بیکاری از

 .کردم نوشتن به شروع و زدم رو گوشی یادداشت

 گشتی تا بازگردی گذشته به حداقل یا نباشی خواهدمی دلت. دنیا تمام از شویمی خسته گاهی از هر »

 کسی زدن و باشد نیفتاده تنها کنجی در که داری امید. گذاشتی جا را قلبت گذشته کجای ببینی و بزنی

 !شدن داشته دوست جنس از! خواستن جنس از تیماری کند؛ تیمارش تا باشد

 کاش. بزنی گذشته برای حداقل ای،آسوده نفس و آینده به بازگردی نیست، تنها قلبت دیدی که هم وقتی

  «!دادمی پاسخ راه این هم حال برای

 به مبتال من برداشتم؛ خودم زدنگول از دست و زدم پوزخندی. خوندم دیگه دور یه ناباورانه رو امنوشته

 .کردم مسخره خاطرشبه رو هاخیلی که مرضی همون شدم؛ درمونبی مرض

 .داخل اومد مهتا که بودم خیره نوشتم به من و بود دستم توی هنوز گوشی

 به. کنم کارچی تنهایی االن که کردممی فکر خودم با داشتم من! اومدی دزو قدرچه خوبی؟ راشا سالم -

 کنی؟می نگاه چی

 .کرد نگاه گوشیم به و نشست کنارم اومد مهتا

 .سالم -
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  نوشتی؟ خودت چیه؟ اینا! دختر؟ چته -

 .خوبم هیچی، -

  .شدم بلند صندلی روی از و گذاشتم شلوارم جیب توی و کردم خاموش رو گوشی

 راشا؟ طمئنیم -

 .نداشت عیبی که مصلحتی دروغ

  اومدی؟ زود قدراین چرا تو. خوبم که گفتم آره -

 :گفت و داد تکون سری ولی بود؛ نکرده باور انگار مهتا

 .جااین اومدم بودم بیکار دونم؛نمی -

 :دادم ادامه و گفتم آهانی

 کنیم؟ چیکار حاال -

 همه اون بین که بوده طورچه ببینم کنی؟می درست پختی مسابقه تو که رو غذایی اون راشا -

 .شدی دوم کنندهشرکت

  .بریم! نه که چرا آره -

 .اومد آشپزخونه به همراهم و شد بلند هم مهتا

  دیگه؟ بود فتوچینی -
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 :گفت مهتا که دادم تکون سری

 .میارم رو موادش میرم من پس -

 .ممنون باشه، -

 ولی بود؛ خوبی خیلی روز. کردم فکر مسابقه روز به مهتا منتظر هم من و رفت غذایی مواد دنبال مهتا

 .زدم ریتم با میز رو هامانگشت با و گفتم خیالیبی. بود برام روز اون نقطه بدترین ماری

 رو مواد و کردم درست رو سس قبل دفعه مثل من و گذاشت میز روی رو هااون و اومد الزم مواد با مهتا

. خورد رو مقداریش چنگال با مهتا. کردم آماده رو پاستا ساعتنیم سرِ. پختمشون و کردم مخلوط باهام

 :گفت. بود شده تحسین از پر نگاهش

 !اسخوشمزه قدرچه این دختر! وای -

 نشون صداها و سر. بودند اومده یاسی و قلوها دو. اومد هابچه صدای که کردم تشکر ازش و زدم لبخندی

 .میان خونهآشپز سمت به که دادمی

. خوردند ازش و اومدند پاستا سمت به همه. دادیم رو جوابشون هم مهتا و من و کردند سالمی هابچه

 .بود گرفته مخنده. خوردند دست با هم رو ظرف ته که پسرا. بود اومده در نفر سه هر چهچه و بهبه صدای

 .باشه رستوران غذاهای جزو هم این بعد به این از! بروبچ میگم: یاسی

 کارهای دادنانجام به شروع و اومدند هم آشپزها یبقیه. کردم موافقت ناچار به منم و کردند موافقت همه

 .کردند مواد ریزکردن مثل ابتدائی،
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 تونستمنمی دقیقا که دوقلوها از یکی که بود شلوغ ظهر سر همیشه مثل و اومدندمی هامشتری کمکم

 .ببینه رو من خوادمی هامشتری از یکی هک گفت بهم کدومشونه، بدم تشخیص

 ذاشتیم،می مونهمه واقع در و ذاشتممی هامشتری به همیشه که احترامی خاطربه ولی کردم؛ تعجب

 لبخند با که شخصی دیدن و میز به رسیدنم با و بردند میز اون پیش رو من قلوها دو. برم دادم ترجیح

  کنه؟می کاریچ جااین این. کردم هنگ کردمی نگاهم

 خوبی؟ راشا سالم -

 .سالم -

 .کنیدمی سرو لذیذی غذاهای -

  .ممنون -

 :گفت و داد تکون سری

 .کنیم صحبت هم با باید -

 .افتادم راه به مدیریت کوچیک اتاق سمت به و گفتم ایباشه

 .بست رو در که شدیم اتاق وارد. اومدمی باهام قدم هم

  بگی؟ خواستیمی چی خب، -

 جا؟این اومدم چرا پرسینمی -

  داره؟ ربطی چه من به نه، -
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 :گفت و انداخت باال رو راستش سمت ابروی

  واقعا؟ -

 :داد ادامه و کرد مکثی

 .میگم خودم پس -

 :گفت و زد لبخندی که کردم نگاهش منتظر

  !بود شده تنگ برات دلم -

  بود؟ من با این کردم؛می نگاهش تعجب با و بود شده گرد هامچشم

 بود؟ نشده تنگ برام دلت چی؟ تو -

 ...من -

  !نیست عادت اسمش این که نفهمیدم و بودم کرده عادت بهت بدجور راشا؟ چی تو -

  چیه؟ هاتحرف معنی هومان؟ میگی چی... تو -

 این که شدنمی باورم هنوز ولی بودم؛ خوشحال هم خیلی چیه؛ منظورش و میگه چی دونستممی خودم

  !زنهمی بهم رو هاحرف این داره و هومانه

 .ردمکمی فکر بهت داشتم ببینم رو تو که حاال تا رفتی که وقتی از! دارم دوست من! راشا مفهومه کامال -
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 شنونده من و زدمی حرف طورهمین و کردمی سوءاستفاده سکوتم از هومان و بزنم حرفی تونستمنمی

 .بودم

 بهت ابیت به شباهتت این خاطربه کردممی فکر. اونی شبیه خیلی تادم؛اف بیتا یاد دیدمت که وقتی از -

 مک چیزی یه انگار رفتی که وقتی از! دارم دوستت کن باور راشا. نیست و نبود طوراین ولی کردم؛ عادت

 .نیستی تو دیدم اومدم خودم به تا و کردم گم و داشتم

 بگه مستقیم و وضوح به داره دوستش که کسی که آدمیه کدوم نشست؛ صورتم رو عمیقی لبخند

 .پرید هاملب روی از لبخند اومد یادم که چیزی با نکنه؟ ذوق و داره دوستش

  چی؟ ماری ولی -

 :گفت تعجب با هومان

 !چی؟ ماری -

 خوبین؟ باهم قدراین که میشه تو چیِ اون -

 :گفت شیطون ولی آروم، و شد نزدیک بهم و زد لبخندی هومان

 .ناتنیمه خواهر و مدخترخاله ریما! حسودی -

 :گفت هومان که گفتم آهانی

 .نیستی میلبی بهم بدونم که بگو چیزی یه -
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 سپ نداشتم؟ داشتم؟ دوسش من. بگم چی دونستمنمی و پایین انداختم رو سرم. کشیدممی خجالت ازش

  !دارم دوسش من نبودش؟ تو بودم دلگیر چرا رفت؟می سمتش همش فکرم چرا

 .دارم دوست منم گفت میشه و... خوشحالم اتفاق این به نسبت من بگم؟ جوریچه راستش خب.. .خب -

 .خندید مردونه هومان

 کنی؟نمی شوخی راشا؟ واقعا -

 :گفت لبخند با که دادم تکون طرف دو به رو سرم

  !جانم ای -

. کرد بغلم و اومد سمتم هب هومان. داره فرق اوایل هومان اون با قدرچه هومان که کردم فکر این به

 .کردم نگاهش خجالت با و کشیدم بیرون هاشدست حصار از رو خودم و شد برابر چند خجالتم

  !نشدیم محرم هنوز که ما -

 .پیشونیش رو زد محکم

 الم؛خوشح هم برگشتم این از و برگشتم تو خاطربه ولی نبودم؟ ایران چندساله دونیمی! بود رفته یادم -

  !المخوشح خیلی

 :گفت گوشم دم و شد نزدیک کمی

 کردمنمی هم رو فکرش اصال! شدم عاشقت باورقابل غیر خیلی بباره؛ مرداد توی که بودی بارونی مثل تو -

 .کردم فراموش رو بیتا و شدم ولی شم؛ عاشق بیتا بعدِ روزی یه که
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 مدید بار اولین که غمگینی و خشک پسر اون. نداشتم هومان از رو عالقه ابراز همه این انتظار واقعا دیگه

 رو دستش و بست رو هاشچشم. کرد نگاه بهم و داد فاصله خودش از رو من کمی! کجا هومان این و کجا

 .بود دستش کوچکی یجعبه. گرفت جلوم

 بانو؟ کنیمی ازدواج من با -

 .کردم نگاهش زدهخجالت و شوکه

 !ندارن اطالع هم هامونخانواده هنوز ما ه؟میر پیش داره زود خیلی چیز همه کنینمی فکر -

  !خودم با شبقیه بده، من به رو بله شما -

  :گفتم آروم و زدم زیبایی لبخند

 .بله -

 .بودم هومان این عاشق من و دید بود غم پر روزی که هاییچشم از رو داشتندوست شدمی

 هی و رفتم در طرف به آروم و گذاشتم ساکت حالت به بینیم روی رو دستم بگه چیزی خواست تا هومان

 .کردم بازش ایدفعه

 هاماون و رفتمی ریسه خنده از هومان و اتاقم تو افتادن و دادند دست از رو تعادلشون فضول چهارتا

 .کردند جمع رو پاشون و دست زود عصبانی و زدهخجالت

 !مبارکه میگما،... اهم... چیزه: یاسی

 .دنبالشبه هم یهبق و کرد زدندست به شروع
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 .بسازم کنارش خوبی یآینده بتونم که کردم آرزو دلم توی و کردم نگاه هومان به

 .دارم دوست زد، لب آروم و افتاد بهم نگاهش

 .کردم خداروشکر خوب حس این برای و بستم رو هامچشم

*** 

  !دلم عزیزای سـالم

 و کردند یاری رو ما تشکرهاشون با و بودند شآخر تا که افرادی از ممنونیم و شد تموم رمانمون بالخره

 ور اخیر هایپست. گذاشتیم کم یا دیر رو هاپست و کردیم بدقولی گاهی اینکه از متاسفیم طورهمین

 .باشه قبل هایپست بر جبرانی تا گذاشتیم ترطوالنی

 ما همراه هم رمان ینا در بود میلتون باب ما قلم اگه و کردیم شروع رو ایدیگه رمان جان گندم و من

 و هنمیش ختم رمان دو یکی همین به گندم و من همکاری البته. کنید دلگرممون تشکرهاتون با و باشین

 ما برای شد خواهد ایتجربه دیدین، رمان این در رو هاییکاستی اگه که مشخصه و بود خواهد دارادامه

 با نای و باشیم نداشته آینده در هاییکاستی نهمچی که اینه بر سعیمون. بودیم هم کار تازه که نفر دو

 .پوشونهمی عمل یجامه شما نقدهای

 ):بودن ما دهنده یاری رمان این تایپ در که دوستانی یهمه از گزارمسپاس
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