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1. مزاحم همیشگی

چیکو و ایوو، مثل دو تا اس���ب آبی تنبل که لب ساحل 
دراز کش���یده اند، ل���م داده بودن���د روی مبل. غرق در 
بالش های گرم و نرم، چش���م دوخته بودند به صفحه ی 
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بزرگ تلویزیون خانه ی ایوو َمِنتا. تلویزیونی با صفحه ا ی 
هشتاداینچی و تجهیزات سینمای خانگی و کنترلی شبیه 
کنترل س���فینه های فضایی که دربست در اختیار چیکو 
فریتاتا بود. مخترع جوان و باهوش به نظر خیلی نگران 
می آمد: کنترل را مثل شمشیر ِجداِی جنِگ ستارگان 
گرفته بود و پشت سر هم نور، رنگ، ابعاد تصویر و چند 
ت���ا از تنظیمات دیگِر صفح���ه ی نمایش را که به نظرش 

واضح نمی آمدند، دست کاری می کرد.
ایوو َمِنتا که کنار دوست جدانشدنی اش لم داده بود، 
به یک نقطه خیره ماند و گفت: »اگه کمی دیگه صداش 

رو زیاد کنی، سقف خراب می شه روی سرمون.«
دقت کرده بود که لرزش صدا دارد لیوان های دکوری 
مامان���ش را مثل یک ارتش کوچ���ِک َدلنگ وَدلنگی به 

رژه درمی آورد.
به نظر نمی رس���ید چیکو فریتاتا چیزی شنیده باشد. 
توجه���ش تمام و کمال ب���ه صفحه ی تلویزی���ون بود که 
به زودی برنامه ی تلویزیونی من اختراع می کنم، تو هم 

اختراع کن را نش���ان می داد، برنامه ای برای مخترعان 
آین���ده دار. حرک���ت دس���ت هایش روی صدوش���انزده 
دکمه ی کنترل، ح���رکات منحصربه ف���رِد چیکویی بود. 
عادت داشت در مقابل اتفاق های پیش رو، خودش را 
این طوری آرام کند. در آن قسمت برنامه ی من اختراع 
می کنم، تو هم اختراع کن قرار بود میک بولوِن بزرگ 
برن���ده ی جای���زه ی ایده ی برتر را اع���الم کند، جایزه ای 
که به اختراع���ات بینندگان تعلق می گرفت. رقابتی که 
چیکو بس���یار امیدوار بود با »صندلی راحتی اتوماتیِک 
ازپشت شارژش���و« برنده ی آن ش���ود. ایده ی اختراِع 
این چیز عجیب وغریب را، مثل همیشه، از بابابزرگ ِللّو 
اله���ام گرفته بود که می گفت درد واقعِی دنیای مدرن، 

درد طراحی است.
او می گفت در دنی���ای امروز، طراحان با طراحی های 
فوقِ م���درِن به دردنخورش���ان مبلمان���ی عجیب وغریب 
می س���ازند که قیافه ی قش���نگی به اتاق های نش���یمن 
می دهن���د، ولی مث���ل بلوک ه���ای یخ مجسمه س���ازی 
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ناراحتن���د. باباب���زرگ ب���رای تأیی���د حرف���ش مثالی هم 
از دخترعموی���ش، کلوتیل���د، می آورد که دکوراس���یون 
خان���ه اش را به معم���ار معروفی س���پرده و معمار توی 
سالن مبل هایی گذاشته که آدم حتی با نگاه کردنشان 
هم کمردرد می گیرد. اگر دخترعموکلوتیلد به صندلی 
راحت���ی چیک���و اعتم���اد می ک���رد، می توانس���ت راحتِی 
مبل های قدیم را حس کند و مهمان های سنگین وزنش 

هم با نشس���تن و لم دادن روی صندل���ی راحتی چیکو، 
اوقات شیرینی سپری می کردند.

چیکو تا چند روز پی���ش فقط می گفت که به خودش 
اطمینان دارد و می داند که از بقیه بهتر است، ولی حاال 
که به اعالم برنده ها نزدیک می شدند، مثل سیب زمینِی 

توی ماهیتابه جلّزوولز می کرد.
ای���وو َمِنت���ا ُغروُلند ک���رد: »عیب ن���داره... هر کاری 

می خوای بکن... من هم نون شیرمالم رو می خورم.«
و بدون اینکه حرف دیگری بزند، خزید روی زمین و به 
پاکت چرب وچیلی ای که چیکو از خانه ی مامان بزرگش 
آورده بود، نزدیک ش���د و بازش کرد. پاکت خش خش 

کرد.
یکهو چیکو به خودش آمد و به او دستور داد: »وایسا! 

چی کار می کنی؟«
ایوو که دس���تش را به سمت ش���یرمال ها برده بود، 
ج���واب داد: »می خ���وام یک چیزی بخ���ورم، حاال که تو 

می خوای رو مبل کپک بزنی.«
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چیکو جواب داد: »کپک نمی زنم.«
و ب���رای اینکه نش���ان ده���د واقعاً همین طور اس���ت، 
کنت���رل را به حال خودش ول ک���رد و بدون اینکه حتی 
یک لحظه چش���م از تلویزیون بردارد، رفت سمت میز. 
قالب چرب وچیلی و خوشبو را از ایوو قاپید، یک تکه ی 
کوچک برایش َکند و بقیه اش را برداشت برای خودش.

ایوو َمِنتا که دید س���همش اندازه ی یک کارِت بازی 
است، اعتراض کرد: »هی! این که نصف هم نیست!«

چیکو همان ط���ور که مثل یک روب���ات به طرف مبل 
برمی گش���ت، گفت: »ایوو! خنگ نباش! خودت خوب 
می دونی که االن واسه ی من لحظه ی خیلی سختیه. باید 

با نگرانی م مبارزه کنم و کالری بیشتری الزم دارم.«
� کالرِی بیش���تر و کوفت! یا س���هم نون ش���یرمالم رو 

می دی یا کنترل رو ازت می گیرم!
چیکو او را نادیده گرفت و مثل اهالی تّبت عقب عقب 

رفت روی بالش های مبل.
ایوو همان طور که نان ش���یرمالش را قورت می داد، 

گفت: »شنیدی چی گفتم؟«
چیک���و نه فقط نش���نیده بود، بلک���ه از آن لحظه به بعد 
محال بود که حواس���ش را به چیز دیگری جز برنامه ی 

میک بولون که شروع شده بود، بدهد.
موزی���ک برنامه ی من اختراع می کنم، تو هم اختراع 
کن تمام اتاق نشیمن را گرفته بود و دیوارها را می لرزاند، 

درست همان موقع...
دررری���ن!

کسی زنگ دِر خانه ی ایوو را می زد.
چیکو که عصبانی شده بود، پرسید: »این دیگه کیه؟ 
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تو قول داده بودی که امروز از هیچ جا صدا درنیاد.«
ایوو شرمنده ی دوس���تش شده بود. زیر لب گفت: 

»همون مزاحم همیشگی...«
چیک���و یک لحظه نگاهش را از تلویزیون برداش���ت و 

چشم هایش گشاد شد.
� ن���ه! می خوای بگی یک یاروییه که هر روز خدا س���ِر 
ساعت شش می آد زنگ می زنه و می ره روی اعصابت؟
ایوو پشت گردنش را خاراند و جواب داد: »نه چیکو، 

همین جوری گفتم.«
چیکو که خیلی قانع نشده بود، گفت: »ها!«

همان موقع دوربین ها رفتند روی استودیوی برنامه ی 
من اخت���راع می کنم، تو هم اخت���راع کن و چیکو رفت 

روی بالش ها و باال و پایین پرید.
زنگ در دوباره به صدا درآمد:

دررری���ن!
� ُخب! االن این کیه که داره زنگ می زنه؟

� گفتم که، همون مزاحم همیشگی...

� ای���وو، تو همی���ن االن به م���ن گفتی که ای���ن مزاحم 
همیشگِی معروف در واقع اصالً وجود نداره!

ایوو َمِنتا که دیگر طاقتش طاق شده بود، فریاد کشید: 
»چیکو، این هر آدم رواعصاب دیگه ای می تونه باشه که 
هیچ کاری نداره جز اینکه بیاد دم دِر خونه و زنگ بزنه! 

االن می رم ببینم...«
چیکو همین که ت���وی تلویزیون صورت برنزه ی میک 
بول���ون را دی���د، چش���م ُغره ای ب���ه ایوو رف���ت و گفت: 

»ساکت!«
بعد همان طور که داش���ت تمام نان ش���یرمال را یک 
ضرب قورت می داد، با دهان ُپر گفت: »ِهذا ِهوینم هی 

هی گه1.«
میک با شور و شوق گفت: »دوستان مخترع من، عصرتون 
به خیر. خوش اومدین به قس���مت جدید و هیجان انگیز 

برنامه ی من اختراع می کنم، تو هم اختراع کن.«
دندان هایش برق می زد.

1. بذار ببینم چی می گه. م.
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� خ���وب می دونم که چرا جلوی تلویزیون نشس���تین. 
می خواهی���ن بدونین امس���ال کدوم مخت���رع برنده ی 

جایزه ی...
دررری���ن!

زنگ در یک بار دیگر به صدا درآمد.
چیکو داد زد: »وااااای. وایسا! از جات ُجم نخور.«

بعد چیزی را که از دوستان مامانش شنیده بود، تکرار 
کرد:

� هیچ کاری نکن: شاید بتونی سرنوشت رو عوض کنی!
چیک���و دوب���اره با لبخندی به پهنای ص���ورت میک را 

دنبال کرد:
� ... دوست های خوب توی خونه، امسال با این همه 
اختراعی که برای ما فرستادین، واقعاً شگفت زده مون 
کردین. برای همین من و همکارانم برای اینکه بتونیم با 
دق���ت اون ها رو امتحان کنیم، تصمیم گرفتیم که برنده 
رو ت���وی یک برنامه ی ویژه ک���ه پس فردا پخش خواهد 

شد، اعالم کنیم.
زنگ در محکم تر از قبل به صدا درآمد.

دررری���ن! دررری�����ن! دررری�������ن!
چیک���و که از ش���نیدن آن خبر از ک���وره دررفته بود، با 
صدای زنگ اختیارش را از دس���ت داد و ُغرید: »بسه 

دیگه!«
و ناگهان از روی مبل بلند شد و دهان چرب وچیلی اش 
را با پشت دست پاک کرد و با قدم های بلند و عصبانی 

رفت طرف در.
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هوپا، ناشر کتابهای خوردنی


