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 شکالت آقای نویسنده 

 

 امیر.ر.صادقی   

 

همیشه به روی    مرامنیک  پریان  معتبر و همیشه کاربردی سازی بسیار  ایده شرکت  پنهان  درهای  

وجور تنها با طلوع ماه  پنهان این قلمروی جمع  هایورودی  باز بود. لهراسبنویسندگان متعهدی چون  

ی هر  لبخندی پهن روی پیکر چوبیشان حک شده معموال در حاشیه گشت. درهایی که عکس  برمال می

خاصیت مخفی  د تا  ی در را یک دور کامل بچرخاندستگیره ست کسی  ند. فقط کافیدششهری پیدا می 

. لهراسب این جا را یک  ت نبودرکاین جا فقط یک ش.  به سمت دنیایی متفاوت باز شود  تا   ده در فعال ش

 کرد.  یف میی بشر توصنپخته آهنگری برای افکار 

مشرب بودند  ی آشنا رو به رو شد. پریان مرد کوتاه قد و خوشبا چند چهره  شبه محض ورود

همتای همسرش. به قدری شناخته شده بود که پریان به او برای    و جدیت  و پریان قدبلند زن در زیبایی

گرفت، هنوز برای مهارت  هایش را از این شرکت مین که ایده جدیدش تبریک بگویند. با ای  نوشتن کتاب

داستان پردازیش احترام زیادی قائل بودند. از خدایش بود که یک گوشه بایستد تا دیگران از او تعریف  

گشت تا روح مشوشش را آرام کند. امشب فقط  دنبال نوشدارویی میاش  و تمجید کنند ولی ذهن آشفته

   را داشت.   نیت مالقات با یک پری 

ش به  ی اندری سبز و زنده رسید که با چشمان بیبه    و سازی گذشت  های شکالتکوره  کناراز  

در پیر    –   عیشش نوش بود   وقتی  – داد و گاهی اوقات  ی ورود و خروج میهای ناخواده اجازه مهمان

معاون    وارد اتاق   لهراسب،  ی در پرشاخ و برگکرد. با اجازهمی  گانبازدید کننده  آمدی هم نثارشخوش

شرکت، شاخ  اجرایی  شناسنامه  ، داروبرگرامونا  قبال  این  شد.  دقیقا    پریی  بود.  کرده  وارسی  را 

رو  نام حقیقی این مرد پیر و جواناز کجا آورده ولی خالف توقعش این    را  اش دانست شناسنامهنمی 

   بود.
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اندام با گذاشتن دو چهارپایه روی هم  کوچکمتری داشت و پری  هایی دهمیز رفیع رامونا پایه

با آرامش  و  بودند  تلنبار شده  برگه روی میز شلوغش  بود. صدها  خاطر مشغول  پشت میز نشسته 

وفتق امور شرکت بود. با دیدن لهراسب از خوشحالی باال پرید و از او خواست رو به رویش بشیند.  رتق

تراز  هایش همناامن، روی صندلی بلندی نشست که پایهلهراسب هم مثل همیشه با کمک نردبانی آهنی و  

 بود.   رامونای میز با قدوقواره

اتاق   تا دور  با    انباشته شده بود  دوست پری صادق و راستگو و خیرخواه و مردماین  دور 

عتیقهکتاب درمیهای  کاسه  از  را  هرکسی  چشم  جرمیشان  جلدهای  که  با  آورد.  ای  اتاق  ضلع  سه 

را هم نخوانده  تایشان  ها نفر حسرت لمس کردنش را داشتند ولی او حتی دهپر شده که میلیون  هایکتاب

رامونا  فرم  از   بود.  و  انسان داستان  سبک  نمینویسی  بهها خوشش  در عوض  می آمد  دانست  خوبی 

 آید.  هایی خوششان میانسان از چه داستان

و هفت درصد فسیل نود  از  این که    به یک پری    ، ظاهرتر بودمسنهای موجود در جهان  با 

اش را هرگز از چشمان  عینک دودی  . خورد می  ایستادهنوجوان شیک پوش، الغر، با موهایی بلند و سیخ

. رامونا پا  بود  سبز شدهاش  هایی طبیعی روی کت یشمیکرد و شاخ و برگ نارنجی رنگش جدا نمی

 پرسید چرا لهراسب اینقدر زود به شرکتشان بازگشته.   شادمانه روی پا انداخت و  

از رامونا نمی از پیشانی لهراسب سرازیر شد.  خاطر باال  ترسید. فقط نفسش به قطرات عرق 

فرسایی  های خطرناک و طاقتچنین فعالیت انجام  آمدن از نردبان گرفته بود. مردی با وزن او نباید با  

ها تالش سعی کرده  اسکی گشاد به تن داشت و با ساعتراهن یقهسوزاند. مثل همیشه یک پیکالری می 

لهراسب  های پرموی پشت سرش بپوشاند.  های خالی روی سرش را با استفاده از قسمتبود قسمت 

بیرون آورد. خواست حرف بزند که صدایش برید.  راستش  عرقش را پاک کرد و تکه کاغذی از جیبش  

 . سالم. امروز صبح قرارداد و شکالت رو برام فرستادید.« چند بار سرفه کرد و گفت: »اوه، آره 

چهارپایه  گذاشت.  سرش  پشت  را  دستانش  چنان رامونا  آن  با  او  ولی  لغزیدند  هم  روی  ها 

اند نیز حسرتش  ترین سطوح ذن رسیدهراهبینی که به عالیحتی  آرامشی به لهراسب گوش سپرد که  

گذاری و  درز داستانه نمیره. سه سال روش وقت می. گفت: »اشکالش کجاست؟ مو الی  دندخوررا می 

ای که میگند دیگه  سالههای ده ساله گرفته تا پیرمردهای غرغروی شصت بعدش تموم میشه. از بچه 
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کتاب خوبی توی این دوره زمونه نوشته نمیشه؛ همه قراره عاشق کتاب جدیدت بشند. البته در مورد  

 .« طلبهها قرارداد خاص خودش رو میاونها قولی نمیدم. راضی کردن هفتاد ساله

قیمت   »منتها  گفت:  و  داد  تکان  را  دیده سرش  را  قصاب  چاقوی  که  گوسفندی  مثل  لهراسب 

قرارداد زیادی باال نیست؟« سرش را جلو آورد تا برگه را بهتر بخواند. »نوشته زنم قراره یک سال  

 بعدش ترکم کنه.« 

مرد. خب یکی دیگه. اونقدر پول از این کتابه درمیاری که  »چیزی که زیاده آدمه. چه زن چه  -

ترین جادوی زمین اینه که همیشه  عجیب  ی بهترش رو برای خودت دست و پا کنی.بتونی یک نسخه

 یک زن زیباتر یک جایی پیدا میشه.« 

کنید دلیل نمیشه  ها درکش نمیچون شما پری   »آره ... ولی ... یک چیزی هست به اسم عشق. -

زنم رو دوست دارم. اومدم بدونم راهی هست که بشه یک جوری هم این ایده رو   نداشته باشم.  وجود

 « بخورم هم زنم ترکم نکنه. 

را میان انگشتانش چرخاند و شروع به نوشتن یک مشت عدد و حروف    قلمی  متفکرانهرامونا  

ای که  : »ببین این ایدهوکتاب گفتهای رو به رویش کرد. بعد از کمی حسابمعنی روی برگه تقریبا بی

تره. اگه من جای  هم ناب  شکار کنیای که بتونی با تیر مگس رو روی هوا  برات فرستادیم از اون لحظه

خیال همچین  بی   انسانی  حیفه برای یک توهم   کندم.خوردم و قال قضیه رو می تو بودم شکالته رو می 

کنیم. در عوض  کم نومید کننده میپایانش رو یکتونم برات یک کاری کنم.  ولی باشه؛ می  گنجی بشی. 

به یک زندگی روزمره    اسما عاشقانه ای  کشه و اون رابطهگیره. دیگه نازت رو نمیات میفقط زنت نادیده

 « خوبه؟  کنه.زن و شوهری واقعی تبدیل می

های صورتش  کرد پس حرف زدن را به شکلکلهراسب کلماتی برای ابراز ناراحتیش پیدا نمی

تواند نارضایتیش را به  سپرد و درست مثل کسی که اولین شام را از دست معشوقش خورده ولی نمی

ای کرد و گفت: »آخه پایانش خیلی خوب  زبان بیاورد صورتش را منقبض و منبسط کرد. در آخر سرفه

بین نمیشه  فهمند چه نبوغی توی اثر بوده. بهام به آخرش برسنده که میرسه. وقتی خوانندهبه نظر می

 یک کار دیگه کنیم؟ کال زنم رو از معامله بکشیم بیرون؟«
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زندگیت    مویش کشید و گفت: »بهای این شکالت باید همدم ی کامال بیرامونا دستی به چانه

فقط    ؛ کنمیک کاری میها بیاد. خیلی خب،  یک بالیی سر اونشد چونه بزنیم  داشتی می   باشه. اگه بچه 

 طوری خوبه؟« اینه، اونم چون تولدته. زنت رو میگما. سکس کن  مایل میشه باهاتبار  سالی یک 

با    دفعه ی کوتاه این پیشنهاد را مد نظر گرفت. تصمیم گرفت این  لهراسب فقط برای چند لحظه

. با گوشی تلفنش  پوشش دهدتصاویر، مسئولیت خطیری که نزدیک است به گردن کلماتش بیفتد را  

هایی که از زنش داشت را سوا کرد و آن را تحویل رامونا داد. حتی پری هم از  یکی از بهترین عکس 

 ی بعد به عکس زنش. کرد و لحظهدیدن زیبایی زن شوکه شد. یک لحظه به صورت لهراسب نگاه می

ی  لهراسب در دفاع از خودش گفت: »وقتی هم دیگه رو دیدیم چهل کیلو الغرتر بودم و همه 

از طرفدارهای  موه اولین کتابم    پروپاقرصام رو داشتم.« وقتی فهمید رامونا قانع نشده گفت: »یکی 

 بود.« 

نویسید. خیلی خب. راست  پری در لحظه گفت: »آهان. یک لحظه یادم رفت اصال چرا شماها می

ناجوریه.   قرارداد  کتابمیگی.  هیچنصف  که  عشقیه  همین  مورد  در  جا  این  از  های  در  وقت  حرافی 

نمی  گذاشتنش  موردش خسته  کنار  مرد  تو  برقراره،  بینتون  حسی  همچین  کنی  فکر  واقعا  اگه  شید. 

میای این جا،    همین آشه و همین کاسه؛با مداد بلند، خصمانه سرش را خاراند و گفت: »همیشه  .«  نیستی

ی از زیرش در بری.  خوای ناب برات تولید کنیم و وقتی نوبت پرداخت هزینه میشه میمیگی یک ایده 

 کنی؟« دونی بهای هنر چیه چرا بلندپروازانه فکر میخوب تو که می

ام داشته باشم! یک چیزی که تا صد  خوام یک داستان قوی هم توی کارنامهلهراسب گفت: »می

ام کنه. خودت هم تا حاال هیچ وقت از اون  سال بعد از مرگمم اسمش بمونه. یک چیزی که جاودانه

خوای برای اثری که تهش یک  های درجه دو رو دادی. می ی ویژه بهم ندادی. تهش بهم جنس هاشکالت

 کنه چقدر فداکاری کنم؟« دهه عمر می

می- همون شکالت»پس  بهت  میخوای  برای شکسپیر  که  بدیم  رو  مرد  هایی  خب  فرستاند؟ 

  میری. تازه وشتی میات تحمل همچین چیزی رو نداره. اگه بهت بدیم هنوز ده صفحه ننحسابی معده

شماریند که بهای همچین جنس اعالیی رو با  های انگشتاگه زنده بمونی اوضاع بدتر میشه. نویسنده 

 هایی رو نداری.« تو استعداد کافی برای تحمل همچین هدیه  دند. هستیشون نمی
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فقط  - شاهکارم. »من  یک  و    ! همین  دنبال  کنه  متحول  رو  دیگران  زندگی  بتونه  که  چیزی 

پیدا  نسل  من  برای  یک جنس خوب  بزرگی  این  به  توی شرکت  ببرند.  یاد  اسمم  از  نیکی  با  اندرنسل 

 نمیشه؟« 

ای را بیرون کشید  ی چند هزارصفحهرامونا ابرویی باال انداخت. از کشوی بزرگی، یک پرونده

می را شرمنده  باد  که  با سرعتی  گفت:  کرد  و  دلسوزانه  لحنی  با  بین صفحاتش شد.  مشغول گشتن 

معده کردم  توصیه  بهت  خودم  بیای  به شرکتمون  فرستادیم  نامه  برات  که  روزی  با  »همون  رو  ات 

طور توقع داری به یک جایی برسی وقتی حاضر نیستی یک کم  ارزش، ضعیف نکن. چههای کمشکالت

صتی برای جواب دادن پیدا کند با صدای بلندی فریاد  خطر به جون بخری.« قبل از این که لهراسب فر

ها نری؟ خیلی خب. اینم پیشنهاد  کشید: »پیدا کردم!« سری تکان داد. »عزمت رو جزم کردی از خاطره

نوشتنش برای تو بیست سال طول  ی نسبتا جاودانه توی خودش داره.  جدیدم؛ این شکالت یک ایده

کنند آره  میشه که ده بیست میلیون نفر به دروغ ادعا می  عوض از اون کارهای مشهوریکشه در  می

میشه  خوندیم باعث  خوندنش  خواننده .  درصد  درصد  دو  هفت  بدی،  نجات  خودکشی  از  رو  هات 

شند و  می به پدرهای بهتری  تدهای مرخوانندهثمر برسونی، دوازده درصد های ناموفق رو بهازدواج

گیرند برند سراغ یک شغل خوب برای خودشون دست  تصمیم میهای جوونت  هجده درصد  مخاطب

ها دهن به دهن بین کشورهای مختلف دنیا بچرخه. تضمین  جمالت قصارش قراره نسل  تازه  و پا کنند.

های ادبی اسمت رو  کنم تا سه قرن بعد هم اسم کتابت باقی بمونه و حتی بعدش هم اساتید کالسمی

 ی بعد یادشون بره چی شنیدند.« ها نود و پنج درصدشون قراره ده ثانیهکنند منتبه شاگردها گوشزد می

لهراسب با چشمانی گرد شده پرسید: »زنم رو برای همچین چیزی ول کنم؟ خب، من ... اگه  

به همه  آره حاضرم.  مهمی میشه،  کتاب  میگی  که  اینقدری  زندگیواقعا  بدم  ی  نجات  قراره  که  هایی 

 ارزه.« می

کنه. یعنی، از نظر فنی حتی ممکنه رایگان هم  کنان گفت: »قیمت این یکی فرق میرامونا نچ نچ

 حاضری؟«   محسوب بشه.« نفس عمیقی کشید. »بهاش اینه کتابت یک سال بعد از مرگت شناخته میشه. 

با این حال باز هم بهای کتاب    چیزش را فدای چنین کتابی کند همه   عمری منتظر بود که لهراسب   

هایی که یک  کرد تمام کتاب. سعی مینگریستبه اطراف    ش کرد. همچو کبکی سرگشته شوکه و حیران
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ی جادویی پیدا کند. این که بعد از مرگش  روز زندگی خودش را متحول کرده بودند میان این کتابخانه

گفت:  نام او کنار نویسندگانی بزرگ قرار بگیرد تحقق یک رویای کودکی بود. سرش را پایین انداخت و  

ای  ی دیگهتونم قبول کنم.« برای جبران مافات هم که شده گفت: »هیچ گزینه»بهاش معقول نیست. نه. نمی

 نیست؟« 

قراره شش هفت میلیون مخاطب برات  کنه. در عوض  ات نمی»خب ... این یکی زیادی جاودانه-

عد از مرگت تقریبا کتابه  سپارند. تا پنجاه سال بخاطر میداشته باشه و تا آخر عمرشون اسمت رو به

فراموش میشه. داستانش در مورد استراتژیستیه که از جانب پادشاه استخدام شده تا یک فلیسوف رو  

وپنج سالگی  کشه منتها توی شصتی بدی نیست. نوشتنش پنج سال طول میاز قدرت کنار بزنه. ایده

 قراره آلزایمر حاد بگیری.« 

تونی شکالتش رو برام کنار بگذاری؟« با خودش گفت:  ست. می»آره. آره. آره، این یکی بدک نی-

تر بکنم.« دستی روی شکمش گذاشت. »پس اگه بخوام  رفته»اول باید در مورد آلزایمر یک تحقیق شسته

سالگی و اینا هم سراغش بیام. میشه شکالتش رو تا وقتی  تونم توی پنجاه نوشتنش رو شروع کنم می

 بیست سال صبر کردن که برای تو چیزی نیست مگه نه؟« ندی؟ تصمیمش رو نگرفتم به کسی 

خوای  لبخند رامونا شبیه به حاللی که تمام صورتش را گرفت، پهن شد. گفت: »خب پس فعال می

ها دیگه؟ نوشتنش دو ماه  هات بهت بدم؟ یک داستان کارآگاهی مخصوص کودک یک شکالت مثل قبلی 

به دنیا بیاد قراره ده درصد دیگه کمتر از چیزی که باید دوستت  ات  کشه و بهاش اینه وقتی بچهطول می

 داشته باشه.« 

لهراسب با لبخندی پیروزمندانه گفت: »تا حاال که هشتاد درصد رفته، ده درصد دیگه هم روش.  

ها.« به حرف خودش خندید و گفت: »همین رو برام بفرستید.  دار نشم بد کالهی سرتون رفتهاگه بچه

ای که نزدیک بود  جیب چپش شکالتی با یک زرورق زرد و نارنجی رنگ بیرون آورد. ایدهقبوله.« از  

ضرب قورت دهد را برای آخرین بار در دستش فشرد و روی میز رامونا گذاشت. »فکر  همان صبح یک

 نکنم این یکی دیگه به دردم بخوره.« 
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نداشت. پس  اعتقادی  دادن  به دست  داد  شبرای  فقط   رامونا  تکان  مثل    دست  و گفت: »عالیه. 

 همیشه از همکاری باهات خوشحال شدم. رویاهات بادوام باد!« 

 

 

 


