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 رمان بندی:دسته 

 :شگفت )جلد اول( عنوان 

 :عاشقانه، طنز ژانر 

 :معصومه مؤمونی نویسنده 

 :سطح اثر - 

 :آستاتیرا عزتیان ناظر 

 :معصومه مؤمونی ویراستار 

 :آیه طراح 

 :کپیست paradox 

شه و پایانش است یه چیز متفاوت از غم شروع میهاین داستان بلند شدن و پس زدن سختی

 .شادیست

 . …نشین شدههای اطرافش، ترس از اجتماع، خانهآیالر دختری که به خاطر اتفاق

زنه و ای در قلبش رو میذاره و معجزههایی که در قلبش هست پا به بیرون میبا تمام احساس

 ..شاید این ترمیم برای زندگیش باشه
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 به نام خالق عشق

 مثل روح است یعشق واقع

 کنندیدر موردش صحبت م همه

 .است دهیاو را د یتر کسکم یول

*** 

 !کمک کمک -

خنده داغون کرد و دستش را  کی .جلوم سبز شد دفعهکیکه  کردمیو به پشت سرم نگاه م دمیدویم طورنیهم

را کنار لبم  یزیچ یرفت و گرم چیاحساس کردم سَرم گ !غذا بود یزیمثل ت .وشم زدباال اورد؛ با تمام قدرت به گ

 !؟نیمن خونه نش کنم،یم کاریچ جانیمن ا .احساس کردم

*** 

 گذشته

 !غذا بخور زود باش ایدخترم ب -

 !شهدو رگ داره که امروز رگ مهربون .افتاده که مهربون شده یچه اتفاق ستیشروع کرد؛ معلوم ن دوباره

 .شهیتر مبهش کردم؛ روز به روز چاق ینگاه .به اصطالح مادرم باز کردم یدر رو برا .سرِ جام بلند شدم از

 .برو خوادیتو هر کجا دلت م ستم،یبله گشنه ن -

 :زد و گفت یلبخند

 .گرم کن یبخور یغذا خواست !باشه حواست به خودت باشه -
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و خود  وانهید یمن اون رو آدم ت،یواقع ینه تو انیاطراف یفقط جلو یول !استیمادر در دن نیبهتر گهیم شهیهم

 !رهیکجا م ستیو باز معلوم ن نمیبیم ریدرگ

و شروع به  دمیتخت پر یرو !خوابهتَختِ نیکه با من خوبه هم یزیفقط تنها چ دیشا .به تخت خوابم کردم ینگاه

 .حرف زدن با خودم کردم تا به خواب برم

 :گفتیم یجالب یزهایچه چ .درسته مادر مهربونم برگشته .شدم داریاسزا بداد و ن یصدا با

 ؟یشد میقا ها؟ینکرد زیچرا خونه رو تم !دیچشم سف یدختره -

 .کردیحال انگار زبونم کار نم نیبا ا !رو بگو یبگم بهونه بعد خواستیدلم م .مادر جان شروع شد یبعد رگِ

 .شهینم یناسزا بگه خال نکنه که به من دایپ یزیتا چ عادتشه

 !اون زجر بکشم یجا دیحالش خوبه؛ من با دشیکه با زن جد پدرم

ندارم که، مثل  یاشک گهیسالم شده د جدهیه !رهیگینم امهیگر گهیپتو رفتم؛ د ریز .و در اتاق رو قفل کردم پاشدم

نرفتم  رونیب گهیرا تموم کردم؛ د ستانریکه دب یاز موقع اد،ینم ادمیخونه رو  نیاز ا رونیب .زمیبر میچهارده سالگ

 .که تنها، فقط در خونه باشم دمیو به آرزوم رس

 رستانیکالس اول دب قاًیدق ادیم ادمی !از شماره ناشناس امیپ کی .بالشت برداشتم یسرم را از رو میگوش یصدا

ها بود تو همان موقع .کدومشون رو ندادم چیهمسنم قطع کردم و جواب ه یبودم که، رابطم را با تمام دخترها

نه حوصله آدم  .دوست باشم یبا کس توانمیگرفتم من نم ادیکه،  دمیهام داز دوست یزیچ یعنی دم؛یفهم

 !میقد یهادارم؛ نه توان تحمل آدم یدیجد

جا و اونثبِت نام ر یجا، تا کارهابرم اون عیسر دیبا !برم دانشگاه دیانگار قبول شدم و با .از طرف دانشگاه بود امیپ

 دایبرم کالس رو پ یجورمن تنهام چه .لحظه فکر بودن کالس مختلط، لرزه در بدنم انداخت کی .هم انجام بدم

  یدیجد یبهانه زمیاگر به دانشگاه نرم؛ مادرِ عز یول !اعصاب یرو یزهایچ نیو هم !نم؟یبش ییچه جا !کنم؟
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و تمام  شهیمگه م یول .خوامیبگم ولم کن؛ نم شدیاش مک .کنهیسرم رو جدا م ها،یمثل امپراطور .ادیم رشیگ

 .کنمیم یالیخیعمرم را دارم تظاهر به ب

برم و  تونمیدر مغازه نم یآب معدن دنیخر یبرا یراستش، من حت .کنم هیته لیدانشگاه وسا یبرم برا دیبا

 جورنیبه طرف در رفتم هم .دمیرو پوش یپاشدم و لباس سِت مشک !االن مجبورم یول کنم؛یرو تحمل م یتشنگ

 :که مادرم، از اتاقش در اومد و گفت دمیپوشیکفشم رو م

 .خبرم کن برگردم یبرگشت !داره یپیچه داماد خوشت یدونیخونه خالت، نم رمیمن م -

 .که، با اخم نگاهش کردم واقعاً

 !ستیقشنگ، نشون دهنده قلب پاک ن یافهیق -

ش رو نداشته یکه آبرو دونهیهم م دیشا .زود برگرد !یریکجا م گهینم یتعادت دارم؛ ح .به طرف در رفتم و

 .”شو فقط زود بزرگ !کنمیتو رو به زور دارم بزرگ م ”کنمیحرفش رو فراموش نم نیا وقتچیه .برمینم

 .رمیم هادیحرف بزنم؛ پس پ تونمیاگر مرد جوون باشه، نم یعنی .رمیبگ یتاکس تونمینم .رونیخونه رفتم ب از

 دنیبا د .در رو باز کردم .دمیرس یارو رَد کردم که به مغازه هاابانیخ .ومدمین رونیساله ب کی دیوقته، شا یلیخ

 یصدا دفعهکی !چقدر من خاک تو سرم .کنم دیخر تونمینم ییتنها .رفتم رونیب عیسر خوان،شیمرد پشت پ

 خواستیتا االن دلم م یاز بچگ .زدندیاز ته دل، قهقهه م نگاهم به دو دختر و سه پسر افتاد که .دمیخنده شن

 .رهیگیفاصله م اهاشیاز رو شتریب ره؛یسنش باالتر م یباطل، آدم هرچ الیخ یداشته باشم؛ ول یمیدوست صم

 یرا برداشتم و رو لیتمام وسا .خانم بود کیرفتم که  یاگهیکنارشون رد شدم و به مغازه د از !مثل خود من

تا خواست کارت را به اون بده؛ نگاهم  .اون خانم کارت را گرفت و به طرف دختر کنارش رفت .گذاشتم نشخوایپ

که بله،  !تنگش بترکه باسچاق بود و هر لحظه ممکن بود ل یلیخیلیآخه اون خانم خ .به دکمه لباسش افتاد

 دن؛یمغازه خند یهاتمام آدم .و وسط سر، اون دختر خورد دیدرست تا خم شد کارت رو بده؛ دکمه لباسش ترک

 !روزها مده نیلباس تنگ ا دیشا !یلباس تنگ بپوش یآخه مگه مجبور .ام گرفتخودم هم خنده
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 نیسنگ یلیخ لیوسا .اومدم رونیب لیبعد حساب کردن وسا .زد بشیاز صحنه فرار کرد و غ عیاون زن سر خالصه

 .برم ادهیمجبور بودم تحمل کنم و پ یبود؛ ول

هم  هالهیوس .شدم نیبود و من پخش زم ختهیجا آب راون ؛یچه آدم خر و نفهم دمیراه افتادم که نفهم رومآآروم

داشتم  دیام شهیهم !آدمم نیبد شانس تر.هام جمع شدچشم یاشک تو یکم .کردیذوق مکمرم ذوق .کنارم افتاد

دستم را کنارم  !لمینه ف یِواقع یزندگ جانیا یولمثل فرشته نجات،  یکی .کنهیرو خوب م امیخدا، باالخره زندگ

 یبه صاحب دست، که پسر جوون دمیدست رو دنبال کردم و رس .هام قرار گرفتچشم یجلو یگذاشتم که، دست

 :بود و گفت

 ؟یخوایکمک نم یدیل -

م و از کنار رو برداشت هالهیوس عیسر .دستم و پام رو گم کردم؛ مثل موشک از سَر جام بلند شدم .لبخند زد کی و

که در اجتماع نباشه  یآدم .دیلرزیبدنم م .دمیرا زمزمه کردم که خودم هم، به زور شن ”ممنون“آروم  .اون گذشتم

ناز بود و درسته، درسته  بیاون پسر عج .زارهیو پا به فرار م کنهیبغض م زنه؛یباهاش حرف م یتا کس !نهیهم

کمر داغونم رو  .از سفرم به خونه برگشتم لهیوس یبالخره با کل .یزیاتفاق شروع کردم تو مخم، به ه نیبعد از ا

 .پاسخ از پدرم داشتم یتماس ب کیدر آوردم که  فمیرو، از ک میتخت انداختم و گوش

خوشحالم براش که از دست مادرم راحت  یول !مرده؟ ایکه بفهمه من زندم  زنهیدو بار زنگ م ایبار  کی یماه“

 !باشه یدیمن هم ام یهنوز برا دیشا .خودش داره یبرا یخوب یشد و زندگ

 خوام؛یخونه م کیمن  یول !داشته باشن با شوهر و بچه یایزندگ نده،یآ یها دوست دارن تودختر شتریب دیشا

 کیمرگ رو داشتم؛ و سر ک یآرزو یاز چهارده سالگ .کار، شب خسته برگردم و پخش تخت بشم کیو  کیکوچ

هام رو بستم تا به خواب چشم !هست خدا دونمیفقط م .کدومش رو ندارم چیاالن معلومه ه تا !آرامش یتولد آرزو

 .برم

 :مادر جان اومد یبودم که صدا یداریخواب و ب تو

 !مرده شورت رو ببرن اه دهیهمش کپ .دخترک، پاشو من رفتم یهو -
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 !اره تونمیرگشه و من م نیامروز ا .دارم؛ آره عادت دارم عادت

روندارم که بگه؛ روز اولت خوب  یکس یحت .ام رو برداشتمو کوله دمیرو پوش اهمیرو خوردم و لباس س صبحانه

 .باشه

کنم؟ درسته،  دایپ تیریچطور اتاق مد دونمینم .حرکت کردم د،یدانشگاه جد یبه سو ادهیو پ رونیخونه زدم ب از

نگاهم به  .دمیباالخره رس .کنمیم دایو خودم پر تیریاتاق مد .رمیها مو به طرف اتاق ندازمیم ریسرم رو ز

پارک شده بودند؛  فیمدل باال، به رد یهانیماش!توپه توپ جانیافتاد؛ پس معلوم هست اوضاع همه ا نگیپارک

آروم وارد دانشگاه  .ستیاصالً مهم ن نه؟یکه پره ماش لمهیف نیهم گمیدرست م !و خشنه عیسر لمیانگار که ف

دوره هم  شترهایب !پره آدمِ .قلبم گرفت .دیلحظه، احساس کردم خون به مغزم نرس کیواقعاً  .شدم که سکته زدم

 یاحساس کردم مشت .ها رفتمشروع به حرکت کردم؛ به طرف کالس !رو هانیا .زدندیم قههنشسته بودن و ق

 !بودم یدختر خوب .بدبخت شدم رفت .کننیرو نگاه م چشم، دارن من

مانتو  یپوش؛ ول اهیسر تا پا س .کرده باشم شیاصالً آرا ادینم ادمیندارم؛  شیآرا .منه بیعج پهیبه خاطر ت حتماً 

 ها؟ینساز یروزگار خواست یلباس، ه دیخر رمیخودمم نم یحت !اندازه باز شیپ کمیکوتاه و  یزانو، مانتو یباال

 رمیکنم؟ من م کاریخدا، حاال چ .دمیرس تیریتا بعد ازجون کندن به در مد .ها رو خوندمکالس یدونه باال دونه

همه  نیدر دانشگاه نشستم و زدم تو سرم، ا .از دانشگاه فرار کردم .کردم دنیبا تمام قدرت شروع به دو ام؛یفردا م

رفتم به  ادهیپ عیو سر رمیخونه اره م رمیم !یه اغونمخدا، من بدبختم و د !زرشک .جا رفتمبه زحمت تا اون

 کنه؟یچرا سرم گز گز م یطرف خونه، ول

*** 

و خودم رو  دمیرو کش رهیدستگ عیسر تونم؟یامروز م ت،یریبه مد دمیرو رد کردم و رس ونهید یهادانشجو دوباره

 .من که در نزدم ها،ستیوا !اتاق یانداختم تو

و تند در رو  رونیم باز اتاق رفت ونه؟ید ایاحمقم  ایمن آ .کردنیبه دو مرد مسن کردم که با تعجب نگام م ینگاه

 .انگار اونا از شک در اومدن .دستم رو بردم باال و در زدم .تونمیآروم باش آروم، من م .بستم
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 !دییبفرما -

 :رفتم داخل شروع به حرف زدن کردم !رینه اروم و سربه ز چارمیبدبختم نه ب من

 .اوردن مدارکم اومدم یمن برا دیبخش !سالم ...س -

 .شروع کردم؛ ادامش رو هم تند تند پروندمرو با لکنت  اولش

 :و گفت دینشسته بود؛ خند زیکه پشت م یجوگندم یبا موها یمسن مرد

 .مدارک رو بده به من ایب .سالم دخترم، خجالت نکش -

 !وانهیخاک برسر من د .لرزون مدارک رو بهش دادم یهادست با

 !امده رمیگ گهیشر د یدانشجو کیگفتم  !اخلد یدینه اول پر ؟یکشیباال، خجالت چرا م ریسر تو بگ -

 !جو کهیمرت .سوزنیهام، دارن مکردن و من احساس کردم گونه دنیشروع به خند شیخودش همراه مرد کنار و

 هان؟ یشون بشتو مزارع جو و گندم مخلوط یبزنمت بر یکی یخندیچرا به من م

 .کالساته یهابرنامه نیا ا؛یب -

 شهیباورم نم یوا .در رو پشت سرم بستم .کردم یگفتم؛ به طرف در رفتم و خدافظ یممنون کی .گرفتم ازش

 !برم رونیب جانیاز ا دیاالن با ست؛یمهم ن هانیاالن ا !گند زدم ،یتونستم ول

چرا من؟  ایفقط خدا .مهربان و دلسوزش را نشان داد یمن، رو یبد شانس دفعهکیکه  .به حرکت کردم شروع

رفتم طرف کاغذ که از  !رفت تیبرنامه کالس الر،یرو کنار بزار آ هانیهرهر کرکر ا !برداشتم یعرشا پیدوباره تر

 .عطر آشناست نیا .حس کردم کنه؛یم جیکه سر آدم رو گ یعطر تلخ یتا دستم رو بردم؛ بو .دستم ول شده بود

 مهینصف ن قیبه اون شخص، دقنگام رو دادم  شد؟یچ قاًیاالن دق .برداشت عیکه برگه رو، سر دمیرو د یدست

 .وجود داره؟ مگه هاج واج نگاش کردم یقشنگ نیآدم به ا .سکته زدم

 ن؟یبد شهیم دیبخش ...ب -
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 !یوا !هیقشنگ یهاش چه آبچشم .هام زل زدکرد و تو چشم یاخندهتک .دوباره از خجالت لکنت گرفتم ،یوا

چرا  .تا خواستم فلنگ رو ببندم؛ حرف زد .خودت ی برااصالً .برگه بخوره تو سرم ر،یسرم رو انداختم ز عیسر

 :ابروهاش رو انداخت باال و گفت ه؟یک نیاصالً ا !خدا هیجور کیصداش 

 !که ماله منه رو، نگاه کنم؟ هوم یکس ییداشته باشه؛ برنامه کالس یفکر نکنم اشکال -

 !گفت؟ یچ نیا ستایزل زد به صورتم، وا و

 له؟ …ب -

 میاز برنامه کالس یعکس شیبا گوش .کردم ونهینگاه به اون د .افتادم نیگفتم از شک صدام، رو زم که بلند قدرنیا

 .رو، گذاشت کنارم یگرفت و بعد برنامه کالس

 !یکنیم یازم خاستگار یدار کنه؛یفکر م یکی !یماه خانوم، پاشو زشته نشست تیهم برنامه کالس نیا ایب -

که اروم شدم؛ نگاهم رو  کمی .از حرص شروع به زدن تو سرم کردم شد؟یچ قاًیاالن دق .پوزخند زد و رفت کی و

بلند شدم برگه رو  !آخه چقدر من احمقم .کردیسرم درد م .کننیچند نفر، با تعجب نگاهم م دمیباال اوردم که د

 .دانشگاه داغون فرار کردم نیبرداشتم و از ا

 راه دانشگاه تا خونه رو؟ !کنم کاریچ یوا .شهیم داغون مپا نیآخر ا .دمیبه خونه رس یرو ادهیاز پ بعد

 .ام رو دراوردممقنعه !هاست که امپراطور برگردهاالن .در رو هم قفل کردم .در را باز کردم و داخل اتاقم رفتم آروم

 لحظه کی

 یلیخ یلیخ یآب یهاپر پشت، چشم یمشک یموها .بود گریچه ج ؛یارهیزنج یرفت به طرف اون روان فکرم

من چرا دارم  نمیبب ستایوا !یدماغ کوچک و لبا ،یبلند و بدن ورزشکار یلیقد خ د،یسف !یبزرگ، مثل وزغ پوست

اگه خدا  !کنه تمیخواسته اذ ایصبرکن؛ نکنه اون بنگ زده بود ]همون مواد[  کنم؟یفکر م وانهیبه اون لندهور د

 .امدهیتر از جانانم نحاال وقت خوابه تا مادر مهربان .هنیراه هم نیاره بهتر کنم؛یفرار م دمشید ییکرد جا
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 رونیاز اتاق ب !کردنم رو شروع کرده داریب اتِیمن خوابم، عمل دهیانگار فهم .شدم داریبهم زدن ظرف ب یصدا با

 :گفت دیتا من رو د .رفتم

 .برو چراغ رو خاموش کن بخواب .یمن گفتم تو خواب ادیدخترم دوستم االن م نیبب -

 !موقع روز خوابه؟ نیا یک !اشعیضا یهااز دروغ یکی نمیا .بزنم هقهقه خواستیم دلم

 !رونیبرم ب خوامیمن م -

 .از گلش شکفت گل

 .بهت زنمیباشه برو زنگ م -

هام رو برداشتم و بگم؛ لباس یزینتونستم چ .کردیبغض داشت گلوم رو پاره م .کم رنگ شد رم،یکه تصو دمید و

 .رونیزدم ب

از  ادیم ادمی .شروع به حرکت به سمت هتل کردم .هام پشت سر هم مسابقه دادنرو که بستم؛ اشک اطیح در

 :گفتیرو جمله م نیو اون ا اومدیمادرم م شیدوست نام، به پ یها، آدمشب .شروع شد میدوازده سالگ

 .بخواببرو چراغ روخاموش کن  .یمن گفتم تو خواب ادیدخترم دوستم االن م نیبب -

 یابهونه افتادیم نشانیب یاگر، اتفاق یبا اون دوست نام یسال کیتا  .کردمیم هیپتو شب تا صبح گر ریمن ز و

گونه باشه؟  نیا ایهست در دن یواقعاً مادر .کردیولم نم امدیدر نم امهیتا گر .افتادیو به جونم م کردیم دایپ

 شیروز گوش کی دادویکردن من روادامه م تیمادرم اذ ؛چه دارهاون مرد زن دوم و ب دمیکم گذشت که فهمکم

سن  یتو .خوردیبهم م م،یحالم از خودم و زندگ .زدیها حرف مو داخل آن شماره سه مرد بود، که با اون دمیرو د

که  فهموندیبه من م یجور شهیهم !خوادیو مرگ رو م کنهیم یخودکش یآرزو یچه کس ،یپانزده سالگ

مگه  ؛یِکه گفت تاکس میشد ینیروز سوار ماش کی .روزها خوب بود یبعض .ازدواج کنه و من مانعشم خوادیم

 !قدرش رو بدون دختر گفتندیمادرِ، م نیبهتر کردنیهمه فکر م !ستین یاحمق بودم بدانم آن مرد راننده تاکس

 از چهارده  .تر عذاب بکشما کمخودم، ت یگرفتم برا یتر شدم و اتاقتا بزرگ !ه؟یاون ک دونستینم کسچیه
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 .کشهیم ابانیآدم رو به خ یناراحت .هتل بودم یهاکینزد .عادت دارم رفت؛یم ذاشتیخونه تنهام م یتو یسالگ

 کنهیم هیگر ابانیکه تو خ یاون فهمند؛ینم هایبعض

هام رو اشک .دمیبالخره به هتل رس!من افتاده یاتفاق برا نیو حاال ا ترهنیغمگ کنه؛یم هیقبر گر یکه باال یاون از

بده؛  تینفرکه به من اهم کی یروز دیشا .که گرفته بودم؛ رفتم تا شب را صبح کنم یپاک کردم و به داخل اتاق

 !ستین یشه ول دایپ

 .اتاق را قفل کردم در

*** 

 .هام را عوض کردملباسبهتر  .انگار خانه نبود .در خانه را باز کردم و وارد شدم .خونه حرکت کردم یبه سو صبح

بعد ازعوض کردن لباس،  .اره تونمیچطور برم داخل کالس؟ من م ها،وانهیامروز کالس داشتم و باز آن دانشگاه د

انقدر در فکر  .همه راه به خاطرش برم نیکه ا ه،هم شد رشت یآخر رشته معمار .دانشگاه حرکت کردم یبه سو

کالس شماره  دیفقط با !شدن شتریافتاد؛ وا امروز ب هانیهم دوباره به ماشنگاه  .دمیبه دانشگاه رس دمیبودم نفهم

 !خدا من یوا .کنم دایسه رو پ

 کنن؟یچرا همه به من نگاه م یول !کنم دایدو، و اتاق سه، من تونستم پ ک،یاتاق  .ها رفتمبه طرف کالس آروم

در  رفت؛یم برهیخودش و یکه داشت برا ییبا پا .فقط در کالس را باز کن و برو تو .دختر، اصاًل توجه نکن الریآ

تا نگاهم  ر،یسرم را بردم ز .نشستم دمیکه د یخال یدلصن نیاول یرو کس،چیکالس رو باز کردم و بدون نگاه به ه

 .ذهنم گذشت یم تواز دوران مدرسه ،یالحظه خاطره کی .وفتهیکس ن چیبه ه

 :دختر جلو اومد و گفت کی عیسر نم؛یاول بش یصندل یرو خواستمیم تا

 .گهید یجا کیبرو  .رو گرفتم دوستم یجا جانیا -

 :که باز گفت نم؛یبش گهید یجا کیرفتم  یحرف چیه بدون

 .خودمه یجا جانیا یه -
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 یبرا !کنمیکه، بهش فکر م رهیگیم ماالن خنده .نشستم یصندل نیآخر یبد شده بود رفتم رو گهید حالم

 !نداشته باشه؟ یوجود دارد که ناراحت یخدا اصالً آدم !ناراحت شدم قدرنیا یکیکوچ زهیچ نیهمچ

 .کم کالس شلوغ شد و دو دختر کنارم نشستند و شروع به حرف زدن کردن کم

 !پسره چه ناناسه دلم براش رفت یوا -

 :گفت شیکنار

 !کالس رو برداشتم نیاره من هم به خاطر اون ا    

 .دخمله شترشیب نیهم یکالس برا .همه دخترها عاشقش هستن    

 !هامیپولداره؛ البته ما هم پولدار یلیخ -

شاخ مدرسه،جز صحبت در  یهابود؛ بچه نیمدرسه هم هم یتو شهیهم .بهم خورد از حرف زدنشون گهید حالم

 .تکان دادم یبا تاسف سر .نداشتند یمورد پسرها صحبت

من،  یفقط نگران .تونمیمن م یول .فرار کنم جانیکه از ا نمیو نبر یبودم؛ تا چهره کس اوردهیرا اصاًل باال ن سرم

و گرنه من قلبم  نهیبش یدختر کیخدا کند  .بود د؛یچسپیم واریبود و به د یصندل نیکنارم که آخر یصندل

برش داشتم که نگاهم به داخل کالس  عیسر فتاد؛ا نیزم یدستم رو بردم تا خودکارم رو بردارم که رو !فهیضع

 .ینیخوب بب یهاگربه ملوسه، خواب ش،یپ شیبگه من خوابم؛ الال، پ یکی جاست؟نیهمه آدم ا نیچرا ا .ردخو

تمام دخترها در حال درست کردن  .وارد کالس شد یکس دمیتا خواستم نگاهم رو بردارم، فهم .شدم ونهید

پس چرا پسرا رفتن  !ها ممکنه استاد امده، یعنی .شدن به طرف اون فرد رفتن لندشون بودن و پسرا، بمقنعه

آروم  .دارم فیاحمق تشر قدرنیمن چرا ا یدرسته، راست .اه احمق جون سرت و برگردون و نگاه کن !طرفش؟

هموون پسره  نیا دن،یدست و پاهام شروع کرد به لرز کنه؟یم کاریچ جانیا نیخدا ا یبرگشتم و نگاه کردم؛ وا

 کیقشنگ  .بدون توجه به پسرها و دخترا امد کنار من نشست .وز بودهمون پسر اون ر .جذاب بود وانهید ی

 جا قحط بود ها؟ !نشسته نجایچرا اومده ا .ایبرگشتم از اون دن عیسر یول ،یاهیو س دمیرو د لیزرائعلحظه 
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مثل تام بود کلش دود  .دیچشمک زد بهم، قشنگ سرم سوت کش کی دیتا نگاهم و د .سمتم اوردرو به سرش

سرم رو  .نگاهم رو ازش گرفتم عیسر .زنهیم یو تمام صورتم حتمًا االن داره رو کبود ن،ییباال و پا .مداویم

تا آخر کالس سرم رو جز طرف استاد و پاهام رو  .که، استاد امد تو کالس و شروع به درس دادن کرد ریانداختم ز

 .نبردم ییجا

رو برداشتم و  فمیک دن؟یانگار سوسک د هانیا .شد یچشم به هم زدن؛ کالس خال کی یکه تموم شد تو کالس

نزنم؛ از کالس  یومغز یسکته قلب یحت ایکه تونستم تو کالس بمونم و فرار نکنم؛  شهیباورم نم .به طرف در رفتم

 خوب حاال کجا برم؟ .در اومدم

از دانشگاه  !ستینمهم  یبرگردم ول دیبا دمیتا رس .برم خونه؟ آره خوبه .هست گهیساعت د کی میبعد کالس

 .به صاحب پا کردم ینگاه .ادیدو تا پا کنارم داره دنبالم م دمیکه، فهم رفتمیراه م طورنیداشتم هم .زدم رونیب

 !تو ...وت -

 چت شده؟ نکنه لکنت داری؟ -

و برم و بهتره راهم رو بگیرم  !جانه این !کنه؟ نه اون کار تو کالسشقدر با من راحت صحبت میاین پسر چرا این

فقط  !اون با اون قد درازش، انگار نه انگار .کنههام رو سرعت بخشیدم تا ولمقدم .همین خوبه .توجهی بهش نکنم

 .پاشو یکم باز تر کرد و راحت بهم رسید

  !ری مگه اتوبوس و تاکسی رو ازت گرفتن؟چرا پیاده می -

 .تر رفتمبدون توجه بهش سریع

 بی توجهی چیز جالبیه نه؟ -

 .لم کن ترو خدا؛ دست و پاهام دیگه از لرزش در حال بندری بودو

 .رفت متوجه نشدمکی .نگاهی به کنارم کردم دیدم نیست

شه این خونه پر سرو صدا باشه؟ روی تخت یعنی روزی می .داخل شدم؛ خانه سوت و کور بود .به خانه رسیدم

 .کس بی دلیل به سمت من نمیادهیچ !ل خاصی دارهخواد؟ حتمًا دلییعنی اون پسر ناشناس چه می .دراز کشیدم

 از سرِ جام پاشدم و گوشی رو  .دونم چه خر وحشی، به من زنگ زدهام رو ببندم؛ نمیتا خواستم چشم !مهم نیست
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 .برداشتم

 .االن دوباره زنگ زده .چند روز پیش زنگ زده؛ و من جوابش رو ندادم !عجیبِ !پدرمه

 :یعنی چی شده که پیام داده؟ پیام را باز کردم !هام از حدقه زد بیرونچشم .ی فرستادجوابش را ندادم که پیغام

 سالم خوبی دخترم؟ -

خواد باز حرف قدر بدبختم؟ پیدا بود که میچرا این .کم به گریه تبدیل شدام کمخنده .با صدای بلند خندیدم

خواستن من رو شوهر جور میده سالم بود؛ همینخودش و مادرم از موقعی که شانز !ازدواج کردنم رو، پیش بکشه

 !کارتون کردم شما با این همه پول و منال؟مگه چی .بدن

 !تحمل یک فرد جدید توی زندگیم رو ندارم .نه دیگه خسته شدم

 .بینند که لکنت بگیرمپیام دادم و خوشحال چون مرا نمی

 .روم تا به آرزوهاتون برسینن اولت میمگه من آدم نیستم؟ از زندگی تو و ز .من یک کاال نیستم -

از  .هام ریختن که، تا آخر عمر راحت زندگی کنمقدر در کارتپول اون .هایم را کنار زدماشک .کلید ارسال را زدم

در  .هام رو توی ساک ریختم و از اتاق بیرون رفتمتمام لباس .جام پاشدم و شروع به جمع کردن وسایلم کردم

شاید پیاده روی تا هتل حالم رو بهتر کنه و شاید راست گفتن قدم زدن از  ! دیگه تنهای، تنهامحاال.خونه رو بستم

 !گریه کردن؛ غم انگیزتره

 .هی بهتره بکپم و به هیچ چیزی فکر نکنم؛ اره همین خوبه .به هتل رسیدم، وارد اتاق شدم

 .کم خوابم بردرفتم روی تخت دراز کشیدم و کم

ها، شاید آدم االن تو عالم هفت پادشاه ای خدا نشناس .یه؟ اَه اَه، این صدای گوشی منهصدای چ !وای خدای من

 !باشه

سیم کارت  .مادرم زنگ زده؛ انگار برگشته خونه و دیده کسی نیست که سرش داد بکشه !عجب .از سرِ جام پاشدم

امروز روز دوِم که دانشگاه  .ماده شدمبعد ازخوردن صبحانه آ .برم صبحانه میل کنم .رو در اوردم تا دیگه زنگ نزنه

 .رممی

 .نفسم گرفت .امروز رو بخیر بگذره؛ تا در اتاق هتل رو باز کردم؛ خوردم تو دیواری که بوی عطر تند داشت

 !زنه؟مگه دیوارم عطر می -
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 .خواستم از دیوار فاصله بگیرم

 .هوم خوبه !اه پس تو لکنت نداری -

 .جیغ کشیدم و خودم رو انداختم تو اتاق و در رو بستم .زنهصبر کن دیوار حرف می

 !کنه؟جا چیکار میاون این .هم، همون پسره دیونه هست !وایستا این صدا چه آشناست

 ها مُردی مگه؟شههی زود بیا بریم دانشگاه، دیر می -

 .بینم گند بزنم؛ بهتر بگم برهچی بگم؟ اها صورتش رو که نمی

 .رمم میآقا شما برین من خود -

 .خندش رو شنیدمصدای تک

 !شگفتم، اسمم شگفته -

 .شه اسم آدم به این داغونی باشهاالن اسمت چه ربطی به من داره؟ مگه می

 !جوری گفتی تا اسمم رو بدونی؛ چه جالبچه باهوشی، این !هی چشم طوسی -

 :کنه؟ با حرص گفتمجوری میها؟ این احمق چرا این

 ؟خوایناز من چیزی می -

 .کنیمحاال بعداً در موردش صحبت می -

 !گه حالش خوبه؟این چی می

 ببخشید شما حالتون خوبه چیزی نزدین؟ -

 !پس زبون هم داری -.واقعاً بده؛ حالش خوب نیست .ای که کرد؛ خیلی بلند بودصدای خنده

 شه آدم زبون نداشته باشه؟ها مگه می

 !شهبعله می -

 .ز بلند فکر کردموای با .و خنده بلندتری کرد

  .رمباشه من می -
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 ، اصال چرا همش دنبال منه؟جا رو از کجا پیدا کردهاین .در رو اروم باز کردم دیدم نیست خداروشکر

 .کننتره پاهام یکم استراحت میاین هتل تا دانشگاه، راهش نزدیک

 .نزدیک دانشگاه بودم که چشمم به یک اعالمیه خورد

 :اعالمیه

کنید به برید و فکر میاگر از کمبود احساسات در خود رنج می .شکوهی، روانشناس زبردست تهرانمطب دکتر 

 .کمک یک نفر برای راهنمایی احساسی و عاطفی احتیاج دارید؛ به دکتر شکوفی مراجعه کنید

 )...(خیابان :آدرس

 !گفت برو و از این اخالقت خالص شودونم چرا یک احساسی مینمی

 .آدرس رو برداشتم و داخل دانشگاه رفتم .رو بکنم؛ شاید تونستم رفتار عادی داشته باشمباید این کا

 .هیچ اتفاقی نیفتاد؛ اگه اون پسره شگفت رو سانسور بگیریم .امروز مثل روز قبل بود

 .درستِ راهش دوره برای پیاده روی، ولی مهم نیست .االن بهتره برم به اون مطبه

منشی یک خانم  .خوام تالش کنم؛ به داخل مطب رفتممن می .ر اومد؛ ولی مهم نیستتا به مطبه رسیدم جونم د

 .به طرفش رفتم .بود

 .خواستم وقت بگیرمببخشید می -

 :نگاهی بهم کرد و گفت

 .عزیزم االن این ساعت وقتش خالیه، وایستا ببینم چی میگه لطفا بشینید -

 !ممنون -

 :ت و با دکتر صحبت کرد بعد از صحبتش روبه من گفتمنشی تلفن رو برداش .روی صندلی نشستم

 .برو داخل دکتر منتظره -

 .خواد عملم کنهگه انگار که، مییک جور می

 آیالر، کاریه که شده برو داخل، آروم درو باز  !زنمکار کنم؟ گند میوایستا دکتر مرد یا زن نکنه مرد باشه؟ من چی
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 :ار من و روبه مرد پشت میز گفتتا رفتم داخل یک دختر اومد کن .کردم

 .گیرمرم طالق میهمین االن می !جوریهاصالً این -

 :مرد پشت میز خندید و گفت

 .دکتر نگاهش به من افتاد .دختره پاش رو با حرص کوبید روی زمین و رفت.راحت باش عزیز دلم -

 .سالم ببخشید همسرم یکم زیاد پیش فعاله، بفرمایید بشینید -

 .ممنون سالم …س -

 .یکم تعجب کرد از لحن صحبتم، نگاهی به لباسام کرد .نشستم

 یکی از اقوامتون فوت کرده؟ -

 .ی نه تکون دادمسرم رو به نشانه

فکر کن  .هات رو ببندی و هرچی تو دلته رو بهم بگیتونی چشمهای زیادی آمدن پیشم، ببین میمن آدم -

 .زنیباخودت حرف می

 :امد نگاهش کردم که به حرف

 !از اسمت شروع کن .گمکس نمینترس من حرفات رو به هیچ -

 .خوامخدا، یعنی این همون، امیدیه که من می

 ...من آیالر بهشتی هستم و -

هام تموم بعد ازمدتی که حرف .هرچیزی که تو زندگیم اتفاق افتاد بود رو بدون سانسورگفتم؛ حتی اون شگفت

 چراناراحت شد؟ .هاش دیدمرو تو چشم ناراحتی .شد؛ سرم رو باال آوردم

اگر غم تو زندگیمون نباشه؛ ما آدم نیستیم؛ ولی دست  .ولی درد و غم، حق تمام آدماست !دونم چی بگمواقعاً نمی

 .خودمونه که با غم، زندگی کنیم یا پسش بزنیم

 !دونهاولین کسیِ که تمام زندگیم رو می .دیگه راحت بدونه لکنت باهاش حرف زدم

 تونم؟عنی من میی -

 !شه که نتونیمگه می -
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 کنین؟شما بهم کمک می -

 .من کارم اینه؛ ولی من نه، برادرم باید پیش اون بری؛ روانشناسی خونده -

 باشه کی برم دیدنش؟ -

 !فردا بعد دانشگاه برو -

 .باشه ممنونم ازتون -

 !کنه عزا داریکسی فکر می .هات شروع کناول از لباس -

 .ام گرفتخنده

 !باشه -

 .ماره تو به منشی بدهش -

 .خیلی ممنون خدافظ -

االن احساس بهتری دارم؛ به طرف خونه  .رفتم بیرون .به طرف منشی رفتم و حساب کردم .اون هم جوابم رو داد

 .حتی دنبالم نگشتند .که نه به طرف هتل رفتم

 

*** 

 .جاستروشکر نزدیک به اینخدا .حاال باید پیش برادر اون دکتره برم .دانشگاه روز سومش به سختی تموم شد

هام تا نگاه به منشی کردم؛ چشم .رفتم داخل؛ به طرف منشی رفتم !جاچه با کالسه این .یکم راه رفتم؛ که رسیدم

 !افتاد کف پام، این میمونه یا آدمیزاد؟

 شما؟ -

 !زرائیل دَمِ مرگت، با اون صدای پشه مانندتع

 



 

 
 

19 

  
 )شگفت )جلد اول 

 معصومه مومنی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 !بهشتی هستم وقت قبلی دارم -

 .ستچقدر صداش مثل پشه !هاش رو پاک کردمهم کرد؛ انگار که آرایشجور نگایک

 .بله، دکتر منتظرتونه برین داخل -

دکتر پشت  .اروم وارد شدم .درو باز کردم .به طرف اتاق رفتم !خواد من رو تیکه تیکه کنهجور گفت انگار مییک

 .میز نشسته

االن این دراز چشم  !اوردن سرش همانا و دیوانه شدن من هماناباال  .بود؛ تا صدای پام رو شنید سرش رو باال اورد

 .تا من رو دید؛ گل از گلش شکفت و از جاش بلند شد .وزغی، خودش دیوانست

 .هاماه تو؟ راحت شدم -

 !طوریه؟حاال من مثل عالمت سوال شدم؛ این چرا این

 کنی؟بینی سکته میچرا تا من رو می -

 .فقط نگاش کردم

 .بشین .نیست حاال مهم -

گیرم زیاد دیده بودمش؛ دیگه لکنت نمی .اون هم اومد روی صندلی روبه روم نشست .نشستم و دوباره نگاش کردم

 .بینمشوقتی می

 ببین ماه من از امروز دکترتم، ببین باید باهام حرف بزنی باشه؟ -

 .سرم رو تکون دادم

 .نه حرف بزن -

 اسم من ماه نیست کار کنم آقای دکتر؟ تازهباشه، حاال چی -

 اهوم مگه معنی اسمت، دختری به زیبایی ماه نیست؟ -

 !دونهمعنی اسمم رو از کجا می .با تعجب نگاهش کردم که، خندش گرفت .و بعد از حرفش، پرید روی میز نشست
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 خوب شروع کنیم؟ .ترمجا راحتاین -

 .باشه -

خوام همین االن خنده کنی؛ حتی به پس می .شاهین بهم گفت .دونمببین دختر، من همه چیز رو می -

 .زور، تا ده دقیقه شروع کن

از احمقی خودم خندم  !چه بالیی سر دکتر در آورده؟ خوردتش .این آدم دکتر نیست .و اشاره به ساعت کرد

دفعه یاد بدبختیم افتادم و پشت بندش، شروع به گریه با یک .قه رد شده بوداز قه .گرفت و بلندبلند خنده کردم

آخر دیونه شدم؛ دستمالی جلوم  .دونم چقدر گریه کردمنمی .جاستحواسم نبود که کسی این .دای بلند کردمص

 .گرفته شد

 .هات رو پاک کنآفرین خوبه حاال اشک -

 .یک لبخند بهم زد

 .به خودت زیاد سخت نگیر بانو -

 .کنهمیاین دیونه نیست؟ با اون بوی عطرش، کل اتاق پر شده واقعا عجیبه رفتار 

 !من دیونه نیستم؛ نابغم -

 .دوباره بلند فکر کردم

 !دونی؛ بگوام، چی تو دلِت؟ در مورد منشی چی میخوب مرحله بعدی .تو خیلی کم حرفی -

 .گمبگم؟ می !یعنی بگم؛ نه نگم

 !نمکهمونه، بعدش هم صداش مثل پشه هست و بیاول قیافش مثل می -

هاش تموم بعد که کاماًل خنده !خندهچه قشنگ می .خندیددراز کشیده بودو می نگاهم افتاد به شگفت، روی میز

 .شد روی میز، درست نشست

 ت حاال به طور خالصه جمله .کنه؛ الیک داریهمش ویز ویز می .یکی حرف دل من رو زد .وای عالی بود

 !رو بگو

 ترهباید بگم صد رحمت به پشه، ویز ویزه پشه قشنگ! 
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ات چه حرف زدن خوبه، اون هم با کسی خوبه که با جمله .ولی من، خشکم زده بود .ین شددوباره پخش زم

 .خواد همیشه این جوری باشهبخنده؛ دلم می

 احساس خوبی داره؟ 

 چی؟ 

 حرف زدن! 

 .لبخندی زد

 .خیلی خوبه -

 !خیلی جالبه این احساس .جوری حرف بزنم؛ بخندنتونم پیش بقیه اینیعنی من می

 چرا تو جواب  !ترسی کسی چاقو گرفته زیر گلوت، جواب بدهتو ذهن و قلبت بگو، از چی می آیالر هرچی

 دی؟نمی

 کس، ازم ولی هیچ .کردمزدم؛ خنده میتو دبیرستان با همه حرف می .زنمکنم نقاب میاحساس می

 .حتی یکی گفت کسی خوشش نمیاد ازت، یک جوری هستی !گفتند پرحرفخوشش نیومد و بهم می

حتی یکی از دخترها خیلی باهام خوب بود؛ روز آخر مدرسه گفت تو  .خوام این اتفاق باز برام بیافتهمین

 .خیلی ناراحت شدم ؛کسی بهم اعتماد نداره .پشت سرم حرف زدی؟ روز خوش نبینی تو زندگیت

 ه؛ من رو ببین، ها کمبود از خودشون بوداون .جوری باش و به هیچ چیز فکر نکناز االن این .نگران نباش

 .کنن؛ تو هم اول فکر کن بعد عمل کندونم اشتباه میمی .گیرمهرکی هرچی میگه، من به خودم نمی

 سخت نیست؟ 

 اولش سخته. 

 هر اتفاقی افتاد؛ برام روی یک برگه بنویس و فردا تو دانشگاه  .البته نه سیاه !امروز برو خرید؛ لباس بخر

 .بهم بده



 

 
 

22 

  
 )شگفت )جلد اول 

 معصومه مومنی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 داحافظممنون خ .رمباشه پس می. 

اره  .خوامشاید این همون تغییری، که می .احساس خوبی دارم .و از سر جام پاشدم و از مطب بیرون رفتم

 .خوشحالم، هنوز چند قدم نرفته بودم که فهمیدم؛ یک نفر کنارمه، برگشتم دیدم

 ای توکجا می! 

 رم تا پاساژ مشکلیه؟دنبال کسی که ماله منه می 

 .شد؛ دروغ نگفتمهام چهارتا یعنی بگم چشم

 یعنی چی مال توم حالت خوبه؟ 

 رسههنوز عقلت نمی! 

 .خدایا شفادهنده تویی، این رو شفابده

 !ایقدر کوتاهی؟ نکنه یکی از هفت کوتولهتو چرا این .هوم تاحاال دقت نکردم -

 .سوختی نقطه چین، بزنم شپلت کنم؛ از حرص صورتم میپسره

 !شدسرخی، هم کوتاه بود و هم صورتش قرمز می وا چراتو قرمزی ؟ اها تو ملکه -

 .اصالً این فیلم های بچگانه دیده؟ جواب شو بده آیالر !خیلی پروی

 .تو چی؟ جای بابا لنگ دراز رو گرفتی؛ به چنار گفتی برو جات وامیستم .هاممن فقط مثل شخصیت فیلم -

 .هاتم عین وزغهچشم

 !این کیه دیگه آدمه؟ !از خوشحالی نزدیک بود سکته کنهنگاهش کردم؛  .خیلی زیاده روی کردم !وای

 !کردی؟ تا حاال کسی این چیزها رو بهم نگفته بودها تو دلت بود و رو نمیاین !عالی دختر -

 :های آبیش و گفتمزل زدم توی چشم .خندید و شروع به دست زدن، به صورت نمایشی کرد

 یعنی اشکال نداره جواب بدم؟ 

 رم؛ یاداشت کنپس من می .ام دیگه رسیدیم .ال ندارهاهوم معلومه اشک. 
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اره خوبه این کار  .رفتم توی پاساژ، باید لباس رنگی بخرم .شه تو ظاهر قضاوت کردنمی .و راهش رو کشید و رفت

خواستم فرار کنم؛ حواسم نبود  !که مردهوای، این .وارد اولین مغازه شدم!همیشه امیدی هست؛ همیشه .کنمرو می

 !در رو بستم؛ با صورت رفتم توی در، وای دماغ عزیزم

 خوبید خانم؟ 

 بله! 

 .طرفش رفتم !خدا مرسی .در رو باز کردم و رفتم تو مغازه بعدی، که خانم بود

 .خوامخانم من مانتو برای خودم، رنگ روشن می -

 :خانم لبخند خبیثی زد و گفت

 .البته -

تا  .خوامنه دارم؛ کفش نمی .فقط کفش مونده .نخریدم؛ ولم نکردهاش یک دونه و بله درسته، تا ازهمه جنس

 :خواستم با خریدهام برم خونه، صدای یک نفر اومد

 !دزد، بگیرینش -

اون زنه که بهش خورده بودم؛  .وسایالم کنارم افتاد .فهمیدم یکی خودش رو بهم زد و من پخش زمین شدم

کنه؟ به زور چی شد االن؟ وای کمرم چه درد می !افتادن روشیک مشت آدم، توی چشم بهم زدن  .روبروم افتاد

 .سریع و سیر، مکان رو ترک کردم و به خانه رسیدم .بلند شدم از سِر جام

های تا رسیدم یک نون پنیر، زدم تو رگ و بعد از نوشتن اتفاق .وقتی به هتل رسیدم؛ از گشنگی رو به مرگ بودم

 .توی پاساژ، خوابیدم

بینه من رو، ولی جالب ها خوبه یا نه؟ اون شگفت چنار میب پاشدم؛ فکر کردم که پوشیدن لباسصبح که از خوا

ای و یک جفت کفش سیاه و تونی آیالر، پس یک شلوار کتون راسته یخی، با یک مانتو بلند سورمهتو می .نیست

 .کنمش و با کلیپس پرسش میپیچونمموهام خیلی بلنده، همیشه می .موهام روو فرق دادم .مقنعه سیاه پوشیدم

کردم؛ کسی اگه آرایش می .بعد که کامل آماده شدم نگاهی به آینه کردم واو چقدر تغییر کردم !بدبختا

 .ولی فکر نکنم بهم بیاد؛ مهم نیست اتفاقی که شده .شناختمنمی
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 .رست؛ تا دید بیرون اومدمی مِن بیچابله آقای شگفت انگیز دم دره خونه .در اتاق رو باز کردم که برم بیرون

 !ماه تویی؟ با یک مانتو چقدر تغییر کردی -

 .دونهدومین کسی که تمام زندگیم رو می .دیگه راحت بدونه لکنت باهاش حرف زدم

 جا رو از کجا بلدی تو اخه؟ به من نگو ماهاین! 

 به تو چه! 

 .بدو برگه رو بهم بده -.و لبخندی زد که دندون عقلش بام سالم کرد

 .گذاشت تو کیفش .برگه در اوردم بهش دادم

 .بدو بریم که دیره بچه .خونمبعد می -

 .چه شنگوله این آقا، تا دانشگاه باهام راه امد .و جلوی من رفت

نگاه همه رو احساس  .یک نفس عمیق کشیدم و سرم رو انداختم پایین، داخل رفتم .به طرف کالس رفتم

 .چند دقیقه نشده بود که یک دختر اومد پیشم .صندلی همیشگی نشستمبدون توجه به کسی، روی  .کردممی

 گم؛ تو اقوامت فوت کرده بود؟می -

 .هامهمنظورش رو خوب گرفتم؛ به خاطر لباس

 نه. 

 پس مد بوده! 

 !واال .دنبهتر ملت بیکارن، گیر به من می .ش رو ندادم؛ اونم راهش رو کشید رفتجواب

همون موقع  .که به کسی توجه کنه؛ روی صندلی کناری من نشستبدون این .مدچند دقیقه بعد شگفت داخل او

 .استاد اومد و شروع به صحبت کرد

 !کنیمسالم خوب کالس امروز رو شروع می -

 .و یک لبخند زشت زد

 اصالً یادم نمیاد چطور، از کالس فرار کردم و به مطب شگفت  .کالس بالخره تموم شد و من نفس راحت کشیدم
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 .فتمر

 .خواد بزنم تو دهنت، خون بپاشهای دلم می .به مطب رسیدم و رفتم داخل منشی، تا من رو دید یک ایش گفت

 :خوره کرد و گفتها که مثالً حالش ازم بهم مییک نگاه، از اون !خوادای دلم می

 !تونهدکتر منتظره -

 .به طرف در اتاق رفتم و وارد شدم .رسمدیر می احمقم من پیاده امدم؛ معلومه !عجیبه، چه زود رسیده از دانشگاه

 :من رو دید وگفت !از بچه کوچیک فضول تره .مثل دیروز، رفته بود روی میز نشسته بود

 .سالم بر خانم مهندس بهشتی بفرما -

 .رفتم روی صندلی نشستم که، باز شروع به فک زدن کرد

 ...ام خیلی باحال بود؛ واقعا رفتی تو در و اون دزد -

تاکید  .این آدم عجیب و اصاًل باحال نیست !هاخیاله برای خودشخوش .نتونست ادامه بده؛ چون از خنده پوکید

دونی چقدر زبون درازی؟ متر کنی تو اصاًل می .هات یک قدم جلو اومدیآیالر، با عوض کردن لباس -.کنممی

 .بیشتر جاده چالوسه

 .با حرص نگاهش کردم

  کرده بودی؟این زبونت رو قایم 

 مگه قایم باشکه! 

 .وای دهنم در رفت

 همین جوری جواب بده. 

 خوای من رو یک آدم شر کنی؟می! 

 ای خانواده !کشنتنمی .هرچی دوست داری بگو؛ برو جلو نترس .خوام شخصیت واقعیت رو پیدا کنینه می

 .که داری به تو ربطی ندارن؛ از حقت دفاع کن سرت رو زیر ننداز

 اری دوست دارم کنمباشه پس هرک. 
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 آره همینه دختر خوب کارم تموم شد! 

 همین زودی؟ 

 اهوم ولی نزار چیزی تو دلت بمونه. 

 باشه پس خدافظ. 

 بای بانو. 

کار چه خدا نشناسی هست؟ ای  .به طرف در اتاق رفتم؛ تا پام رو بیرون گذاشتم پام لیز خورد و پخش زمین شدم

 .بگم انگشت کوچیکت الیه در گیر کنه

های شگفت، دفعه تمام حرفیک .گفتم که، نگاهم به منشی افتاد؛ خنده ملیحی زده بودجور بدو بیراه میمینه

 .به سختی از سر جام بلند شدم و روم رو به منشی کردم !همین خوبه .یادم افتاد

ا قیافت شبیه میمون تازه، چر !های بیشتری ببینببین؛ دفعه دیگه روغن بیشتری بریز تا بالیی سرم بیاد و فیلم -

 !سیرکه

هاش رو که دیدم؛ لرزشه شونه !و نگاهم رو به در اتاق دادم و دیدم شگفت، تکیه به در داده و پشتش به منه

 .از مطب خارج شدم .دوباره نگاهی به منشی کردم که، قرمز شده بود !ای شگفت انگیز .خندهفهمیدم داره می

وقتی به خونه  .هی، ولی مهم نیست !دنبالم نگشتن .ام افتادمیاده خانواده دوباره !جالب بود .جواب منشی رو دادم

 .رسیدم؛ از خستگی غش کردم

*** 

رفتم داشتم به طرف کالس می .اماده شدم وبه طرف دانشگاه حرکت کردم .صبح با یک نیروی خوبی بیدار شدم

 .که، صداهایی توجه منه کنجکاو رو، جلب کرد

 .گیره؛ نقشه دوستی بریزیاید بری با دختری که تو کالس هست و با کسی گرم نمیببین شرط سرِ اینه، ب

 !اوکی -

ای نگذشته بود که، اکیپ چند لحظه .رفتم داخل کالس، و سر جام نشستم !هایی هستنها دیگه چه دیونهاین

 تیکه کاغذ شون؛ چه جالب که اونم اومد طرف من، یک همه نشستن جز یکی .پسرهای کالسمون وارد شدن
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 .گذاشت کناره کتابم

 .خوشحال میشم در ارتباط باشیم -

باید به چیزایی  .االن فهمیدم !االن، این باباقوری چی گفت؟ یک لحظه ذهنم به عقب فلشبک خورد؛ اون شرطه

 .با یک پوزخند بهش نگاه کردم .که شگفت گفته، عمل کنم

 !من ریاضیم ضعیفه -

 :امه دادمم کپ کرد؛ که ادبا این جمله

 و راستی، نظرت در مورد شر*ط بندی چیه؟ !تونم آدم حسابت کنمنمی -

زد و ی مو، برق مینگاهی به پسره که موهاش از ژله .هام پایین انداختمبا خودکارم، کاغذ رو از کنار کتاب

 .هاش که رنگ رنگی بودن گرفتملباس

 !جا وایستادی؟مثل ماستِ ته مونده این شرطی که داشتی باختی، حاال چرا !مداد رنگی اتو کشیده

دفعه یکی از ته شه من، این بودم؟ یکحتی خودمم باورم نمی .نه تنها پسره شکه شد؛ بلکه کل کالس سکته زدن

 :کالس گفت

 .وای چه شادم من !فهمید مثل مداد رنگی .وای بالخره همزادم رو پیدا کردم -

 .خندم گرفته بود .با یک پس گردنی، که کناریش زد ساکت شد

 .وحید، از شوک در بیا -

جوری همچین حرفی زدم؟ االن من چه !صبر کن چی شد؟ .پسره به زور به خودش اومد؛ و راهش رو کشید رفت

 !نکنه بدش اومد !خدا لعنتت کنه آیالر !اومد رو، گفتمهر چی از دهنم در می !ابروم رفت

دفعه دستی دور گردنم حلقه منم کیفم رو برداشتم برم؛ که یک .تا کالس تموم شد تند تند از کالس بیرون رفتن

 .ها دیدمها، از اونیک دختر از اون تیتیش مامانی .با تعجب به اون دست نگاه کردم؛ دنبال صاحبش رفتم .شد

 شما؟ -

 :دختره یکم خندید و گفت

 .شینممن همونیم که پشت سرت می -

 خواد؟ای نگاهش کردم که یعنی چی میبا چهره
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 میای عضو گروه ما بشی؟ .ادام، راستش ازت خیلی خوشم میمن ستاره! 

 خوامنه نمی !جوری میگیمگه گروه مافیاستف این. 

 .خواستم برم که اومد جلوم، یک لبخند زدم

 !ی اقیانوس اطلسخوای ستارهچی می -

 .انگار خندش گرفت

 فقط یک امتحان کن باشه؟ -

 .هاانگار این ولکن من نیست

 .باشه -

 !واقعاً هم شکفت .با شنیدن این حرف، گل از گلش شکفت

 .بینمت بای مادمازلپس من بعد می -

 .از کالس رفتم بیرون و با دیدن آقای شگفت، کنار در روزم بدتر شد !عقل داشت یعنی؟ .دوید و رفت

 ...به به جوجه اردک زشت -

 .با حرص نگاهش کردم که ادامه نداد

 !کار کردیتو راه تعریف کن چیبیا بریم؛  -

 !چه دلش خوشه .و با هیجان نگاهم کرد

بی حس نگاهش  !حاال من موندم و یک شگفت در حال پکیدن از خنده .رفتیم؛ تعریف کردمهمین که راه می

 .بدتر شروع به خنده کرد .کردم؛ شاید خفه بشه

 اصالً تو کارو زندگی نداری همش دنبال منی؟ 

 کارو زندگیم تویی! 

 .های پر تعجب نگاهش کردمبا چشم !هان؟

 گی تو؟ هان؟چی می! 
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 ام، هنوز زیاد بزرگ نشدی. 

 هجده سالمه، هجده! 

 .ولی اون فقط خندید

 .حوصله دانشگاه رو ندارم -

 :طوری نگاهش کردم که فهمید به من ربطی نداره که ادامه داد

هنری فورد، توماس ادیسون و استیو جابز هیچ مدرک  آبراهام لینکلن، والت دیزنی، بیل گیتس، مارک زاکربرگ،-

 !وقت من باید مثل خدا بیامرز خر، درس بخونماون !دانشگاهی نداشتن

 !کنم مثل، یک آدم خنگماحساس می !هایی که گفت کی بودن؟اصالً این .با دهنی اسفالت شده نگاهش کردم

 !گی؟میچی  -

االن  .خدا یک شفای درست درمون به این مریضت بده .و رفت دستش رو به عالمت خدافظ تکون داد .خندید

 .رویمبه سمت هتل می .فلنگ رو ببندم؛ تا اقیانوس اطلس نیومده بخوردم .مهم نیست

اون شگفت، به جای .باید یاد بگیرم با تاکسی بیام .بعد نیم ساعت پیاده روی همیشگی، با پای داغون رسیدم

 .ادمیها پیاده باهام ماشین مثل خنگ

 .تا پام رو گذاشتم تو، اطلس دریا اومد چسبید بهم .صبح از خواب بیدار شدم و با انرژی جدید به دانشگاه رفتم

 .سالم بر خانم بهشتی، بر سر راه جهنم -

 .فقط نگاهش کردم

 .رو نشونت بدمهای، اکیپ حاال بیا بریم بچه !البته به طور مفصل .کنیمدر مورد این رفتارات بعداً گفت و گو می -

 ها؟دوزیبری و مینخور من رو، برا خودت می

 .جوری رک با شگفت حرف نزنی؛ بزنه از هستی ناکارت کنهجا اینرفتیم اون .ها مهم نیستاین-

 شگفت؟! 
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تازه  !ش مهم بوده که، روی بچشون گزاشتنانگار این اسم خیلی برای خانواده .از اسمش تعجب نکن -

خیلی  .کنهخنده هم نمی .زنهزیاد حرف نمی .ح باالیی داره؛ ولی اخالق خشکی دارهی خیلی سطخانواده

 .خوشش نمیاد کسی باهاش؛ کل کل کنه

همش در حال حرف زدنِ؛ انگار حرف  .زد زیر خندهگفتم پ، میگه؟ اون تا من میاین شگفت خودمون رو می

 !ش رو بزاره شگفت؟ه اسمه بچهست کشاید تشابه اسمی؛ ولی کی دیگه دیونه .میرهنزنه می

جا بود؛ شگفت یک جور عجیب غریب نگاه هفت هشت آدم اون .اصالً حواسم نبود کی ستاره، من رو کشید و برد

 :کردم که، یک پسر توشون گفتجوریه؟ فقط نگاهشون میچرا این !کردمی

 .وای همزادم -

 .و خواست بپره طرفم، که گرفتنش

 .لقک نباشارسالن، آروم باش و د -

 .من رو کشید جلوتر

 .زدیمخوب ایشون آیالره، همون که در موردش حرف می -

 .شناسم؛ بلد نیست اخم کنهشگفتی که من می .دونم چرا ناراحت شدمنمی .شگفت یک اخم کرد و سالم کرد

 .کنم؛ چیز مهمی نیستحاال چرا دارم خودم رو ناراحت می !درسته مگه نه؟ .این، اون شگفت نیست

وقتی چیزی برنده شدی؛ به  .خواستم از شما یک عدد سوال بپرسممی .هی همزاد، من ارسالن خان هستم -

 عنوان جایزه، دوست داری چه بالیی سر اون آدم بیاری؟

 خندم گرفت این دیگه کیه؟

 .زدمسرش رو با مو تراش ازته می -

 .دفعه یکی از پسرا یک جیغ، دخترونه کشیدیک

 .کشمترو نکنی؛ عروسی دعوتم ارسالن، بعدش هم مینه این کار  -

 .اون هم فرار کرد .ارسالن تا این رو شنید؛ دوید دنبالش

 ها دیگه کین؟این -

 :یکی از دخترا گفت

 .کنی عزیزمعادت می-
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 .های دیونه رو هم کم کردهروی، آدم اصاًل این پسره !همه با حرفش خندیدن؛ جز شگفت

هنوز تو شوک شگفتم، از  .ها بودنو پرت، به زور ولم کردن؛ ولی باحال بود پیش اونبعد از اون همه چرت 

 :با لبخند احمقانه، شروع به حرف زدن کرد .دانشگاه تا اومدم بیرون؛ شگفت از ناکجا آباد پیداش شد

 .خوام بخرمیک چیز مهم می .جوجه، بدو بریم خرید -

 .بود و اخم داشته؛ ولی به من چه جا خشکخواست بدونم چرا، اونهنوز دلم می

 .نمیام؛ نه نمیام -

 

*** 

 

 .درسته، االن من نزدیک پاساژی هستم که، شگفت به زور من رو اورد

 زنیش؟چرا می !بوی عطرت تنده، خیلی -

 .دونم چرا این سوال رو پرسیدم؛ لبخندی زدنمی

 .رم؛ بوی عطرم، قبل از خودم باشهدوست دارم هرجا می -

 !بچه جال

 .جا االن میاموایستا این .شمخرمش و راحت میشه میباورم نمی .اها رسیدیم -

 .خواد بخره؟ حتمًا لباسی چیزی الزم دارهخواد؟ چیز مهمی میرفتش تو، یعنی می

 .هام دودو زدتر که شد؛ با دیدن اون وسیله، چشمنزدیک .تو بغلش چیزی بود .بعد از چند دقیقه شگفت اومد

اومد پیشم و اون آفتابه مسی رو باال گرفت و  !شگفت، ای شگفت !جالت نکشیده این رو، دستش بگیرهچجوری خ

 :گفت

 .عتیقست !ببین خریدمش -

شگفت با اون  .کردهرکی بود تعجب می .کردنولی من حواسم به آدمایی بود که، با تعجب بهش نگاه می

 !دستشه های مارک دار و قیافه زیبایی که داره؛ آفتابهلباس

 چرا توی پالستیکی نزاشتی؟ .آبرومون رفت !رو پایین، بگیر بگیر اون -

 :شگفت خندید و گفت

 !شههات قشنگ تر میخوری؛ چشمحرص می -

  .ها، سمته ما هستی نگاهدونستم همهمن می .ای لعنت بر تو باد شگفت، به زور من رو دنبال خودش کشید
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 .برگشتم اه این ارسالنه .فر صدامون زدهای هتل بودیم؛ که یک ننزدیک

 .چرا تعجب نکرد ما رو با هم دید؟ االن این مهم نیست؛ اون آفتابه مهمتره !عجیبه.سالم به داداش و همزاد من -

 :با حرص گفتم

 بله، داداش خوبت امروز رفته بازار، یک چیز خیلی خوب وعالی خرید. 

 چی خرید؟ 

 تو بغلشهجا جا تا اینیک چیزی که، از اون. 

 چی! 

 همه هم نگاش کردن. 

 :و به آفتابه تو دستش اشاره کردم ارسالن زد تو صورتش و گفت

 !خاک تو سرم داداش، آفتابه؟ -

 .پخش زمین شد و شروع، به خنده کرد

زنم؛ جا، با دوتا پسر راحت حرف میمن تو خونه همیشه تنها بودم؛ حاال این .با حرص، نگاهی به ارسالن کردم

 .بود برامعجیب 

 .کردی؟ اصالً چرا همش دنبالمیجا اخم میشگفت، بگو ببینم چرا اون -

این روانشناسه،  .شگفت بی توجه به من، دستی رو سره آفتابه کشید؛ که نزدیک بود همون لحظه خودکشی کنم

 .خودش دیونست

 .مجبورم، پدرم همه جا آدم گذاشته و رفتارم رو زیر نظر داره -

 .غل کردو آفتابه رو ب*

 اون آفتابه رو بندازش دور. 

 گی؟ اسمم گذاشتم براش، لوبلیاناچی می. 

 گی؟ انگار من روانشناسم و تو دیونهچی می !وای لوبیا! 
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 شده گرفتنای که از اون شهر رد میاسم پایتخت یک کشور سوئدیه، از رود خونه. 

 آفرین نابغه. 

 .شگفت، تا دم در امد و بعد رفت .ه رفتمبه طرف خون !ستاین دیونه.اصالً توجه بهم نکرد 

خواستم رو دیگر ناراحت نیستم؛ آرامشی که می .کنن؟ مهم نیستکار میام چییعنی خانواده .روی تخت نشستم

با صدای کوبیدن در،  .قدر فکرکردم که، خوابم گرفتاین .اگر آدمی به نام شگفت، بزاره .کنمکم کم دارم پیدا می

به طرف در رفتم و در رو باز  .سریع مانتو، و شالی پوشیدم .ای هستچه آدمِ، افسار گسیخته .ماز خواب بیدار شد

 .سالم بر ماه کوتوله -.کردم

 .با حرص نگاهش کردم

 دونی؟؟ها؟ میدونی ساعت چندهمی -

 .نگاهی به ساعت کردم و سرم سوت کشید

 .کنیق رو داری از جا میتو امدی در هتل، و در این اتا !صبحه 5آقای محترم ساعت  -

 .شگفت یک لبخند زد

 ها مهم نیست زود وسایل تو جمع کن بریماین. 

 چی؟! 

 جان و دیگه تمام اون هفت نفری که اون روز دیدی؛ اون .خوایم بریم خونه پدر مادر منپیچ پیچی، می

 .جا، تنها باشیالزم نیست این

 !برای خودش گفت و تصمیم گرفت

 رمدوست ندا .نه نمیام. 

 پس من میام پیش تو. 

 هاکشمتزنم میمی. 
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 .جا باشمهرجا تو باشی؛ من هم باید اون -

 گفتم نه. 

 زود باش. 

 ام که با تو بیامفکر کردی کی هستی؟ مگه دیونه !ببین پسره! 

 کنممجبوری، چون میام داخل، و پیش تو زندگی می. 

در رو  .از اتاق بیرون امدم .و تو چمدون ریختمهام رو جمع کردم با عصابی خط خطی رفتم داخل، تمام وسایل

 کرد؛قفل کردم و شگفتی که با نیش باز، نگام می

 .شهداخل آسانسور شد؛ من هم خواستم برم داخل، که دیدم نمی .منم به اجبار رفتم دنبالش .راه رو پیش گرفت

 ش رو دارم؟شگفت کی من رو گرفته؟ راستش رو بگو من طاقت -

 !خواد من رو بخورهنکنه جنه، می .زد ولی شگفت خشکش

 !کمک -

 .ها، معلوم بودیعنی معلوم بود به زور جلوی خودش رو گرفته .لبخند زد .با دادی که کشیدم؛ از شوک در اومد

 .خانم جانف اول خودت بیا بعد چمدونت -

 :م کف رو زد و گفتشگفت دکمه ه .سریع پریدم داخل و بعد چمدون رو اوردم داخل !وای اصالً حواسم نبود

 اولین باره! 

 چی؟ 

 .خیلی ذوق مرگم .بهم گفتی شگفت-

 .دونم یک لحظه یک جوری شدم؛ ولی زود به خودم اومدمنمی

 .ری از ذوق مرگیحاال نمی -

 کی از من خوشش میاد؟ حاال عاشق بشه،  !ارواح عمم !وایستا یک لحظه، نکنه عاشقمه .جواب نداد؛ فقط خندید
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 .چاره خودمبی

 .اومدتازه خورشید داشت؛ نرمک نرمک بیرون می .رسیدیم پایین و به طرف خیابون رفتیم

 من خوابم میاد. 

 بدو سوار شو. 

 :وبه وَن سیاهی اشاره کرد که با اخم گفتم

 مگه آدم دزدیه؟ 

 نه جیرجیرک دزدیه! 

 .ادب اصالً فرهنگ ندارهبی

 .بدو سوار شو -

 .سوار شدم که بوی عطر شگفت، پر بود توی ماشین .شاگرد رو باز کردچمدون رو برداشت؛ گذاشت پشت و در 

 .در راننده رو باز کرد و سوار شد !ای شگفت، با اون عطرت

 غارنشین تا حاال سوار ماشین شدی؟ 

 نمکیخیلی بی .نه سرورم، اولین بار است. 

 گی تو؟چی می !اسم دومم نمک دونه 

دونم چی شد که، خوابم برد و رفتم پیش هفت نمی .پخش شد ماشین رو روشن کرد که یک آهنگ، بی کالم

 !خان

 خانم بهشتی، آیالر، جوجه، فندق کوتوله !ماه تابان! 

 ده آب روش بریزم؟جواب نمی 

 اگه جرأت داری بریز! 
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 نخور من رو حاال! 

 .هام رو باز کردم که نگاهم به جمال، شگفت افتادچشم

 چیه؟ -

 :ابروهاش رو انداخت باال و گفت

یک  .خواستم چیزی بگم که، نگاهم به کنار شگفت افتاد .کمرم خشک شده بود .از ماشین پیاده شدم.پیچ پیچی -

 !آبی و بیش از حد بزرگ .های شگفت بودهاش کپی چشمپسر بچه، ده یازده ساله خوشگل، ولی چشم

 فکر کردی خرسی؟ !قدر خوابیدیاین 

 نه فکر کردم زیبای خفتم! 

 حاال بدو بیا بریم تو .دیمبحث مهم رو، ادامه می حاال بعداً این. 

 .ای که کنارش بود؛ اشاره کردبه بچه !بزنی شپلت کنی شگفت رو

 .بدو بگو بیدار شده -

 :زل زدم تو صورتش و گفتم !وای چقدر نرمه موهاش .دستم رو باال اوردم؛ روی موهای پسر بچه گذاشتم

 .چقد تو نازی -

 !چه خوشگله اون دماغش، انگار عملی بودهام، وای زل زد تو چشم

 .خوشتیپم !من ناز نیستم -

چقدر بهش میاد؛ حرص  .کردنگاهم به شگفت افتاد که با حرص، نگاهم می .سرم رو تکون دادم .خندم گرفت

 !فهمید .خو*ردن

پشت سر  !قصر نگاهم به جلو افتاد؛ یک ویالی خیلی بزرگ، ویل نه بگو .کنم؛ به طرف جلو اشاره کردنگاهش می

 !ایپر از گل های رنگارنگ از هر نمونه .تر بودداخل قشنگ .شگفت وارد شدم

 مگه چند سالته؟ !کنی؟ تو چسپ ریختی تو غذاش؟قدر سهیال رو اذیت میبچه چرا این -

شید شگفت، آستین مانتوم رو ک .انگار زن و شوهر بودن !صدا از یک خانم سی سال به باال بود و یک آقا کنارش

 :گفت .ها بردوبه طرف اون
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 ماه، این پدرم شایانه و این هم بانو خانم مادره بنده. 

 چی؟! 

کنن؟ یک دختر با یک لحظه، االن چی پیشه، خودشون درموردم فکر می .زود جمعش کن .با تعجب نگاهم کردن

 !پسرشون امده

لی جَوان هستین برای همین تعجب تون شدم؛ شما خیشرمنده که باعث تعجب .سالم از دیدنتون خوشوقتم -

 .کردم

 :ی شگفت رو شنیدمصدای زمزمه .و بله اون دو تا با لبخند بزرگ نگاهم کردن

دفعه گه چه دختریه که اومده، یکوای، االن مادرش می .بهش توجه نکردم.انگار اخالق گندش، فقط برای منه -

 !وای مادره شگفته .تو آغو*ش یک نفر فرو رفتم

 .ای مثل تو داشتم؛ ولی سه تا لندهور دارمکاش بچه !و چقدر ماهیوای، ت -

 :صدای اعتراض شگفت بلند شد .خندم گرفت

 .هابسه دیگه در ضمن، من عضو پسرات نیستم .کشتیش -

 .پدر شگفت نگاه خطرناکی به شگفت انداخت

 ها البته اگر این .بگذرهجا بهت خوب خوشامیدوارم این .بسه دیگه، خوب دخترم از دیدنت خوشحالم

 .بزارن

 زارنمعلومه که نمی. 

 :بانو برگشت طرفم و ادامه داد

 .عزیزم گل بانوم تو بهم بگو مامان -

 .هایی که دو دو می زد؛ نگاهش کردمبا چشم

 .باشه -

 .یکم تعجب کردم .پسر بچه، اومد جلو و دستم رو گرفت
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 من آرمانم داداش کوچیکه، این االغ! 

شگفت، برگشت و روبه مهربانو  .ور ت اومد؛ با یه حرکت آرمان رو بلند کرد و گذاشت اونخندیدم که شگف

 :گفت

 !قدر غرور داری؟مامان راستی تو پنجاه سالته، چرا این -

 .خواد شگفت رو، خفه کنهبینم که میوحاال من بانو رو می

سهیال بیا شگفت !کارت کنم؛ سهیال دونم چیاالن می !گی پنجاه سالمهی بی چشم و رو، به من میپسره -

 .اومد

تا خواست حرف بزنه یک مالقه، از دور پرت شد؛ دقیقاً خورد تو سر شگفت، و آخ  .رنگ از صورت شگفت پرید

 .گنهصدای یک زن اومد؛ که فهمیدم سهیالیی که می .و اوخش بلند شد

 !خورد چیرو می اگه یکی اون .کشمتاگه دفعه دیگه بفهمم امدی سراغ غذاهام، می -

 :بانو با لبخند خبیثی گفت !پس اون کسی که، چسپ تو غذا ریخته شگفتِ

 خوبت شد بچه؟ -

 .پدر شگفت، سریع بحث رو عوض کرد !ها خانواده تن دیوانناین

 مگه امروز نباید بری مطب؟ !ی احمقپسره 

 خوام پیش آیالر باشممی. 

 .پدرش گوشش رو کشید .کرد؛ دروغ نگفتماگه بگم صورتم جیز جیز می

 زنیطور حرف مییعنی چی؟ انگار زنته این. 

 کشیمن رو با این هی*کل وقد، گوشم رو می !خواد آقادلم می. 

 سوزه؛ با این سنت باید این کار رو کنمدلم برای همین می. 
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 :بانو نگاهی، به قیافه خشک زدم کرد و گفت

 .دهرو باال؛ آرمان اتاقت رو نشونت میآیالر دخترم، تو ب .شهبه امید خدا عاقل می -

 .در اتاق رسیدیم .با آرمان طرف اتاق رفتیم

 مرسی عزیزم. 

 عزیزم! 

 اهوم مشکلیه؟ 

 عاشقم شدی! 

 .سوزه بچه، آخه خیلی نازیاخی دلم برای قیافت می !ها این هم خله

 .نه ولی دوست دارم -

 :خندیدم و گفتم

 دممن سن تو بودم؛ بزور اسم خودم رو بلد بو. 

 نوستالژی دیگه. 

 درست. 

 دوست دارم، همون عاشقتم نیست؟ 

 .با صدای بلند خندیدم

 !نباید بری تو .راستی اتاق رو به رویت، اتاق داداشم -

 کار کنم؟حاال من برم تو اتاق اون چنار، چی

 .باشه -

کرد؛ به خاطر کمبود سرم درد می .روی تخت نشستم !ایسِت صورتی و فیروزه .وارد اتاق شدم؛ اتاق قشنگی بود

 لباس راحتی پوشیدم؛ و دستی توی موهام  .چمدونم رو باال اوردم .از دست این شگفت، نذاشت بخوابم .خواب بود
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 !جوری اعتماد کردم؟ این شگفت، مهره مار داره که قبول کردماصالً چطور من امدم خونه یک غریبه؟ چه .کشیدم

دفعه توی زندگیم پیدا شد؛ و کاری کرد که امّا چطور یک .جا برمتر، از اینباید هرچه زود .کارم خیلی اشتباه بود

ای که، دادم مثبت نبود؛ .ان.اگه اون تست دی .ذهنم از مادر و پدرم دور شده .این چند روز اسم اون رو فقط اوردم

کنم و دوست داشته تونم با بقیه صحبت ولی من االن، راحت می .ها باشمکردم که بچه اینوقت باور نمیهیچ

 .باشم

به نفس نفس  .شگفت فرار کرد و اومد سمت من دستم رو کشید؛ و از پارک خارج شدیم .خواستن حمله کنن

 .زدن افتاده بودم

 بچه، چرا اون مرد بدبخت رو انداختی تو آب. 

 م؟من بچه 

 .نگاهی به قد بلندش کردم که، من نصفش نبودم

 اشتباه لفظی بود. 

 پی نبودهخوبه اشتباه تای! 

 .سوار ماشین شدیم و کنار پارک، وایستاد .هیچی نگفتم تا ساکت بشه

 .برو روی اون نیمکت بشین؛ تا شام بگیرم بیام -

کاشکی،  !شه با این رفت بیروناصاًل می .پیاده شدم و همون جایی که گفت، نشستم .حسی بهش کردمنگاه بی

خودش رو  !چه زود برگشت این آقا .باال اوردم؛ شگفت اومده بود توی فکر غرق بودم که، سرم رو !هانیومده بودم

 !خوره دیگه؛ ولی مجبورمهام، بدرد نمیروی چمن بشینم لباس .ها، به کنار خودش اشاره کردپهن کرد روی چمن

 .کنارش نشستم

 !ببین چی خریدم .بیا بخوریم -

 وی پای من؛ و چهارتا دیگه، در اورد گذاشت جلوی و از توی پالستیک کنارش، دوتا ساندویچ در اورد و انداخت ر
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 !خودش

کردم تا ببینم، کسی نگاه به اطرافم می .از تعجب خشکم زده بود .دو نوشابه خانواده هم، در اورد گذاشت جلومون

 هست یا نه؟

 خوای بدی؟ها دیگه چیه؟ یک لشکر شام میاین -

 :عید گفتبلها رو، میجور که داشت یکی از ساندویچهمون

 ها ساندویچ فالفله، تا حاال خوردی؟اوالً این 

 نه! 

اون نوشابه هم  .ترکیتازه دیدم تو خیلی کوچیکی با یک فشار، می .شماهوم، دومًا من چهارتا بخورم سیر نمی-

 .دیگه زیاد نیست

 هازنیخیلی تند، تند حرف می. 

 کنیبخور؛ ولت کنم تا صبح غر غر می. 

 .به زور نصف، ساندویچ رو خوردم .و بلند کرد و خوردو نوشابه خانواده ر

 تونم بخورم؛ ترکیدمدیگه نمی. 

 نچ نچ، پس بگو چرا ریزی. 

 .خورمخودم می .باشه نزن -.خواستم طرفش حمله کنم که، به نشانه تسلیم دستش رو باال اورد

 .که پنج تا و نصف ساندویچ خورد؛ دراز کشیدبعد از این

 .هنوز گشنمه -

 :عجب نگاهش کردم و گفتمبا ت

  تو …از اسمت عجیبت !قدر غولیاین همه خوردی چطور جا شده تو شکمت؟ پس بگو چرا این !بیا من رو بخور -
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 ...تو اصالً ها؟ ؟خوابه می چمن روی ثروت همه این با آدمی چه اصالً، خودت

 .با صدای خندش حرفم قطع شد

 .هاییمثل پیرزن -

 .بعد چند دقیقه که خندش تموم شد .هم سر خوش خندید چیزی نگفتم؛ اونهیچ

 .شگفت -

 !واقعاً خیلی خوشگله؛ ولی رفتارش عجیبه .نگاهی به صورتش انداختم !جااه کی خوابید؟ اون هم این

دونم چرا دارم از زیباییش نمی .حالتش همم، روی پیشونیش پخش شدههاش خیلی بلنده، موهای خوشتازه مژه

گوشیم رو در اوردم و  .چقدرهم زود خوابش برد !دونم چند وقته به صورتش زل زدم؟؛ حتی نمیکنمتعریف می

 .نگاهی به ساعت کردم

اصاًل حواسم نبود که دیگه االن پاسی از شبه، یعنی بیدارش کنم؟ ولی گناه داره آخه ، مثل  .دو ساعته نشستم

 .ادها شده؛ اما خیلی دیر شده و خوابم میبچه

 .یدار شوشگفت ب -

 .تکونی خورد

 جان مادرت، بیدار شو باید بریم. 

 اتسهیال ولم کن خوابم می. 

 .کنههاش رو باز نمیحتی چشم .با تعجب صداش زدم

 .سهیال، اگه بزاری بخوابم؛ شوهر گیر میارم برات -

برداشتم و با تمام  نوشابه رو .کار کنم؟ یک المپ باالی سرم روشن شدحاال چی .انگار باید یک بالیی سرش بیارم

تمام کف نوشابه، روی سر و  .باالی سرش رفتم و درش رو باز کردم !ارمحالت رو سَرِ جاش می .قدرتم، تکون دادم

های بطری خالی رو، روی زمین انداختم و دست .یک لبخند زدم .با شوک از جا پرید و وایستاد .صورتش ریخت

 حاال  .ای گرفتایش کشیدم؛ که رنگ قهوهلباسه مارکداره فیروزه هاش، باال آوردم و رویکثیفم رو جلوی چشم
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 .باید هرچه زودتر، مکان رو ترک کنم

چند دقیقه گذشت که  .بالیی سرم نیاره .خدایا، خودت حواست به من باشه .رفتم سوار شدم.رم توی ماشینمی  -

تو راه، اون اصاًل حرفی نزد؛ و  .حرکت کرد ماشین رو روشن کرد و .شگفت، با قیافه و هی*کل نُچ شده؛ سوار شد

 .سریع خودم رو انداختم بیرون .بالخره رسیدیم !ادبمگه جنبه نداره بی .این برای شگفت وراج، خیلی عجیب بود

گل بانو تا مارو دید  .گل بانو، وسط خونه نشسته بود و کلی سبزی اطرافش بود.وارد خونه شدیم که، خشکم زد 

 زد توی صورتش

 .کنیای؟ روزی یک کاری میای شدی؟ این چه قیافهوا پسرم چرا قهوه -

 .نگاهش را اورد سمته من

 تو خوبی دخترم؟ بالیی سرت نیاورده؟ -

 .جان هر کی دوست داری بس کن؛ پسرت تعادل روانی نداره

 .این از دور مظلومه، از نزدیک فضوله با چهل متر زبون !مادر من، گل شکفته من -

 .تریخودت از ده تا بچه فضول ای شگفت،

 شده مگه؟چی -

 :با ذوق، حرفش رو جواب داد

 .شدبیا بریم تعریف کنم امروز چی -

اولش که  .تن تعادل روانی نداردخانواده .و با خوشحالی، رفتن روی مبل نشستن و آقا شروع به حرف زدن کرد

ها از پله .برم خوابم میاد؛ و فردا عصر برگردم هتلمن  .زد؛ گفتم ناراحت شده، نه این معلوم نیست چشهحرف نمی

 :باالی سرش وایستادم و گفتم !کشهرفتم باال که دیدم؛ آرمان با ناراحتی نشسته و آه می

 !ی؟شده فسقلچی -

 :اخمی کرد و با جدیت گفت

 اگه گفتی شباهت معلم با دماسنج چیه؟ 

 چیه؟ 
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 !لرزهدن؛ آدم میهر دوشون وقتی صفر رو نشون می -

 !یعنی هزاران درصد، همچین حرفی رو توقع نداشتم که بگه .خشکم زد

 .حرف خوب خوب، به معلمت بزن !دفعه دیگه بخون -

 :کمی فکر کرد و گفت

من هم پریدم وسط حرفش و گفتم که اگه  .ها دلتون پاکه، دعا کنید تا بارون بیاداز اون روز که گفت شما بچه -

این دیگه  .اومدحرف برام نمی!اصالً باهام خوب نیست !حاال ده بار رفته بودی زیره تریلی ما دلمون صاف بود؛ تو تا

 .صدا، مکان رو ترک کردم و رفتم توی اتاق، تا سرم رو روی بالشت گذاشتم؛ غش کردمبی !ایِچه عجوبه

کنم یک چرا احساس می !جاماره، بهتره برم؛ ولی من یک روزه این .در چمدون رو بستم و کنار در اتاق گذاشتم

 .از اتاق بیرون امدم که خشکم زد .شاید به خاطر تنهایی زیادمه، که خیلی خیلی زود عادت کردم !جام؟ساله این

کرد؛ و یک دختر خوشگل رو ی چاره، باید این نسبت داده بشه عرعر میشگفت مثل االغ، صد رحمت به االغ بی

قدر غرق در کنن؟ اینکار رو میدونم این دختر کیه؟ چرا ایننمی .زدندقه میبا صدای بلند قه .شونه هاش بود

اشکال نداره  .اومد طرفمدید؛ میشگفت همیشه تا من رو می .خندیدن بودن که متوجه من نبودن؛ دلخور شدم

یدم که، روبه گل بانو رو با صورت پر از استرس د .ها، پایین رفتمازشون روم رو برگردوندم و از پله .من رو ندیده

 .ها حرف بزنزود باش دختر با اون .رفتم طرفشون .روی دو مرد وایستاده بود

 سالم ببخشید اتفاقی افتاده؟ -

 .یکی از اون مردها که دل، پری داشت تند تند شروع به حرف زدن کرد

 .رهمیهم نهامون رویپسر این خانم، شب خواب نداریم از ترس این آقا، چشم !از کجا شروع کنم -

 .قشنگ فهمیدم منظورشون کیه

 شما منظورتون شگفته؟ 

 یک روز از حیاطمون  .یک روز با ماشین اومد داخل خونه، در و نصف وسایل خونه رو شکست .اره همون

 .باید یک کتاب از کاراش بنویسم .کنمگه دارم علف هر*ز میکنی؟ میکار میگم چیسر در اورده؛ می

 .بچم آرامش ندارن زن و .شما یک کاری کنین
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فقط بدونم چه  .پیدا بود از نظر مالی هم سطح، خانواده شگفتِ؛ ولی من چی بگم؟ شگفت شورش رو در اورده

 .آدمی بهش مدرک داده

دم دیگه این یک این بار رو چشم پوشی کنین؛ قول می .حتمًا اتفاقی بوده !لطفا درک کنید .من واقعا متاسفم -

 .رفتار رو نداشته باشه

 .مرد کمی فکر کرد و نگاهی به فرد، کناریش انداخت

 بخشماین یک بارم به خاطر تو می .دخترم خیلی اذیت شدیم. 

 دفعه دیگه به پلیس زنگ بزنین. 

 کنمها بیفته شکایت میاره حق با تو اگه از این اتفاق. 

 .با گل بانو کمی حرف زدن و بعد از، خدافظی رفتن

 ترمیم کردن شکافتی زخم رو؟به جای  !کار کردی عزیزمچی! 

 کاره خوبی نکردم؟ 

 .گل بانو کمی خندید

 هیچی کارت خوب بود. 

 من همیشه کارم خوبه. 

 از دست تو دختر. 

 .با صدای افتادن چیزی، از طبقه باال حرفش قطع شد

 .کننوقتی این شگفت با دختر عموش بهم برسن؛ کل خونه رو خر*اب می -

رم؛ مونده اون موقع که، هرکی دوستش نیومد با من حرف موقعی که مدرسه میتوی ذهنم  .به زور لبخند زدم

 .دونم چرا تو خونه افرادیم که، آشنایی زیادی باهاشون ندارمبچه نباش آیالر، اره خیلی بچم، حتی نمی !زدمی

 .رست کنمجوری افتاده؛ ولی بهتره این اشتباه رو ددونی چهاوفته که، حتی نمیبعضی مواقع، اتفاقی می
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 جام بسه دیگهدو روزه این .خوام برمراستش بانو جون، من می. 

 قدر زود؟این 

 شناسید؛ خیلی باهام مهربونیدکه کم من رو میشما خیلی خوبین، با این. 

 .خواست حرفی بزنه که پریدم توی حرفش

 .اممن برم چمدونم رو بیارم؛ االن می -

رو به روی گل بانو وایستادم تا خواستم حرفی بزنم؛ یک صدای آشنا  .سریع باال رفتم و با چمدون پایین امدم

 .شنیدم

 !آیالر دخترم -

 .کنه؟ تو فکر بودم که توی آغو*ش کسی رفتمکار میجا چیاره صدای مادرمه، این

 گی من طاقت دوری تو ندارم؟کجا بودی دخترم؟ نمی -

 .غوشش امدم بیرونبه زور، از توی آ .کرددونم چرا، قلبم باور نمینمی

 .جا دنبالت گشتپدرت همه !دفعه؟کجا رفتی یک -

 .دونستم چی بگم؛ که گل بانو اومد جلونمی

 شه یکم صحبت کنیمخانم بهشتی، می. 

 البته، آیالر برو توی ماشین تا من بیام. 

 .و سوئیچ ماشین رو داد بهم

 .دلم برات تنگ میشه؛ حتمًا بهم سری بزن دخترم -

 .خوشش نمیاد کسی جز خودش، بهم بگه دخترم .کنهمادرم با حرص نگاش می .متوجه شدم

 زنمشه؛ حتما بهتون سر میمن هم دلم تنگ می. 

 خدافظ عزیزم. 

 خدافظ. 
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فراموش کرده بودم؛  .دوباره، زندگی قبلیم شروع شد .سوار شدم .از خونه بیرون امدم و چمدون رو پشت گذاشتم

 .جوریهاره، فقط همین .کنمبندم و دیر دل میها زود دل میمثل بچه !حتی شگفت پیداش نشد

دونم چقدر توی فکر نمی .اد طرفماره اونجا دوباره می .بینمشاشکال نداره؛ تو دانشگاه می .ولی حتی پیداشم نشد

 .ماشین رو روشن کرد و به طرف خونه، حرکت کرد .بودم؛ که در راننده باز شد و مادرم سوار شد

 .زن خوبی بود !کی داشتنخونه شی -

شه باورم نمی !ای دارهی تازهپرسه؛ ولی االن دیگه بهونهحتی در مورد من نمی .زدانگار داشت با خودش حرف می

 .گردم توی این خونهدوباره، برمی

اشه زندگیم شروع شد؛ که از اولش سختی ب .تا رسیدیم سریع پیاده شدم و خودم رو انداختم تو اتاق، و درو بستم

 .تا آخرش

 

*** 

 

من  .یعنی شگفت اومده؟ خدا کنه بیادش .به طرف دانشگاه حرکت کردم .صبحانه رو خوردم و از خونه بیرون زدم

تو فکر بودم که محکم خوردم به یک چیز بیش از  !خواد آدمی رو، ببینم که ازش فراری بودمچم شده؟ دلم می

 .توی دیوار دانشگاه خوردم؛ خدایا خوبه خون نیومد سرم نگاه که کردم .حد سفت، سرم چند لحظه گیج رفت

نگاهش کردم؛ یک دختر  .متوجه شدم یک نفر کنارم نشست .رفتم سمت کالس، سِر جای همیشگیم نشستم

 :شروع به حرف زدن کرد .های سبز خوشگل، ولی دماغش یکم زیادی بلند بودچشم .ها بودشبیه آمریکایی

اگر شوهر نکنن و برن ارشد؛  !گن ِهه دیدی رفت دانشگاه برای شوهروهر کنن؛ میدخترها اگر بعد لیسانس ش -

گن نتونست بره دانشگاه شوهر کرد، چرا اگه قبل دانشگاه هم شوهر کنن؛ می !گن هِه ترشیده، کسی نگرفتتشمی

 !قدر بدبختیم؟این

 :گم که گفتدید چیزی نمی !خواد؟ یک دیونه دیگه؟چی می !زنهاین یارو شیش می .فقط نگاهش کردم

خوام بزنم شبیه مهد کودکیاست؛ ولی انگار مجبورم، من یگانه هستم پس سالم، حرفی که می !سالم یادم رفت -

 شی؟باهام دوست می !اسم تو چیه؟
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 نظرت چیه؟ -.دمبدون پلک زدن نگاهش کر

 .دستش رو گرفتم !و دستش رو اورد جلو، یک بار دیگه دوست شدن با کسی اشکالی نداره؟ نه؟ ولی این خله

 کنممن آیالرم، پیشنهادت رو قبول می .ایه؛ ولی من هم مخم تعطیلهحرفت خیلی کیلیشه. 

 خوبه. 

شده نیومده؟ نکنه یعنی چی .الی بودو صندلیش خ !خواست ادامه بده که استاد اومد؛ ولی شگفت پیداش نشد

 .کنماصالً به من چه ربطی داره که، دارم خودم رو دیونه می .اتفاقی افتاده؟ شاید خواسته پیش، دخترعموش باشه

 !ای باشه، مگه نه؟امکان نداره چیزه دیگه !شاید این نباشه !همینه .اره این یک وابستگی زودگذره

 !کجایی دختر؟ آیالر !آیالر -

 .قدر توی فکرم، آروم باشامروز چرا این .قدر توی فکر بودم؛ که متوجه نشدمان .با تعجب نگاهش کردم

 کلی حرف با هم داریم .پاشو بریم چیزی بخوریم. 

 چه حرفی؟ 

 مگه دوست نیستیم؟ 

 دوستیم. 

 جواب سوال خودت رو دادی. 

 .بعد از اینکه تاریخچه، کل خاندانم رو فهمید یگانه خانم ولم کرد

 

*** 

 

حتمًا دلش از  .رفتم داخل، روی مبل نشسته بود و پیدا بود منتظر منه .تا به خونه رسیدم؛ آروم در رو باز کردم

 .دستگیره در اتاقم رو گرفتم .خدایا، خودت کمک کن !خواد سر من خالی کنهجایی پر شده؛ می

 ها از خونه فرار کرده به مردم چی بگم معلوم هتو به فکر آبروی ما نیستی رفته تو خونه که پسر دارن زندگی کرد -
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 !نداختمت بیرونکنه؟کاشکی یه بچه دیگه داشتم میچرا دخترم از ازدواج فرار می !نیست

هام مسابقه گذاشتن بعد این همه اشک .ومدسوخت به گلوم فشار میهام داشت میچش .کردقلبم داشت درد می

 .کنهام میکنه اگه ندم بازم دیونهام میاگه جوابش بدم دیونه .کنمترین حرف گریه میسال با کوچیک

 دی؟دلت از کجا پره داری گیر به من می-

خودم رو انداختم روی تخت صدای داد و بیدادش  .و سریع در اتاق رو باز کردم و پریدم داخل درو قفل کردم

 یک ماه بعد.ومدمی

 

 !یگانه این چند وقت همش پیشمه کشتتم .دتوی فکر شگفت بودم یه دفعه صدای زنگ گوشیم ام

 الو. 

 گی زنگ بزنم برا این دوستم گناه داره غریبه با تهراندرد و الو نمی. 

 اصفهان تا تهران چند ساعت راه بیشتر نیست. 

 زبونت خیلی درازه. 

 هی اصالً زبونم دراز نیست تو زیادی پر حرفی. 

 هاگیهی آیالر بفهم چی می. 

 انیه دعوا کردیمخندم گرفت تو چند ث

 .کننفکر کنم از اون دوستا بشیم همش دعوا می -

 کار داری؟ها رو ولکن چیاین-

 گم بیا بریم بیرون شام مهمون من نظرت چیه؟که دختر خوبیم بهت میبی ادب ولی برای این-

 .اماگه به حسابه تو هست خوبه می -

برد بیرون حتی ظه یاد شگفت افتادم به زور من رو مییه لح .گوشی رو قطع کردم تا ناسزا گفتنش رو گوش ندم

بعد که آماده شدم تا  .زنگم نزده شمارش رو ندارم من که بهش فکر نکن بهتر آدرس خونه رو برای یگانه بفرستم

 .کنه مادره من درو بستم و منتظر یگانه شدمخواستم در خونه رو ببندم، صدای گریه اومد حتمًا باز داره گریه می
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*** 

 

 .شه منتظرم این دختر دیوانست؟ مردم از گرمااالن فکر کنم یه ساعت می

دفعه یک ماشین، با سرعت به دادم؛ که یکهای داغونی که بلد بودم؛ به یگانه میجور، از تمام کلمهداشتم همین

 .از ترس، چند ثانیه رفتم تو شوک .جلوی پام ترمز کرد .طرفم اومد

 بپر باال. 

 تی؟ نزدیک بود زیرم کنیتو دیوانه نیس. 

 راستی آیالر، بنظرت من زشتم؟ .حواسم بود! 

 نه هم خوشگلی هم با نمک ول… 

 ولی… 

 که خوشگله همه که یک سوسکه امّا برای اینحتی کفشدوزک، با این !ها فقط دنبال قشنگیندونی آدممی

 !دوستش دارن

 بود؟االن دقیقاً منظورت چی! 

 :هام رو بهم زدم و گفتمچشم

 !هیچی -

 .خیال حرکت کردسری تکون داد و بی

 گم آیالر تو ترکی؟می -

 .با تعجب، ابروهام رو باال انداختم

 چرا؟ !نه تهرانیه اصیلم 

 بخاطر اسمت گفتم. 
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 .منم عقلم رو از دست دادم !اها، چه جالب

 .ادهابهت واقعاً می .نوشته بود دختری که مانند ماه زیباست .دونی معنی اسمت چیه؟ تو گوگل سرچ کردممی -

 .کنم؛ کنار خیابون ترمز کردطور، یگانه تا دید گریه میهام ریختن همیناشک .دفعه یاد شگفت افتادمیک

 !خوامدفعه؟ چیزی بدی گفتم؟ معذرت میچت شد یک -

 :به زور به خودم امدم و گفتم

 خوبم حرکت کن. 

 دارملبم، نگه میدم تو قبهت قول می !هی دختر، هرچی تو دلته بهم بگو. 

تمام زندگیم  !تو این یک ماه چیزی از دوستی کم نزاشته .کنمبرای آخرین بار اعتماد می .شه اعتماد کنمیعنی می

 .کردرو گفتم؛ حتی شگفت که، این ترم دانشگاه نیومد؛ تا االن که مادرم گریه می

 د روانشناس خوب چیه؟نظرت در مور !عزیزم انگار مامانتم ناراحته .بد به دلت راه نده 

 اداون نمی. 

 یک بار امتحان کن. 

 شگفت چی؟ 

 .دلم واقعاً براش تنگ شده .با بغض گفتم که، دل خودم برا خودم کباب شد

 پرسیماز دوستش می. 

 باشه، ببخش شبت رو خر*اب کردم. 

 زنمهمین فردا با مادرت حرف می .خفه باو. 

 !خیلی مهربونه
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 آدمایی تو زندگیت باشن که افسوس بخوری؛ چرا زود تر باهاشون آشنا  دونی یگانه، خوشبختی یعنیمی

 .نشدی

 پس رگه شاعری هم داری؟ 

 شم؛ بیا ببینبیشتر اوقات شاعر می. 

 گشنمه خواهر من .بریم چیزی بخوریم. 

 

*** 

 

از فکر  با صدای تماس گوشیم، .کنهگه قبول میتمام دیشب، خواب رفتن مامانم به مطب رو دیدم؛ ولی قلبم می

 .بیخودی در امدم

 الو. 

 در حیاطم. 

 در رو هم باز کردم بیا داخل. 

 خونست؟ 

 صبح بیدارم کرد. 

 امدم داخل .شارژم تموم شدها. 

دیدم یگانه داره  .نگاهم رو باال اوردم .خدایا خودت کمک کن .گوشی رو، روی تخت انداختم و از اتاق امدم بیرون

 .روی مبل نشستم !یعنی چی میشه؟ .من، همراه مادرم رفتن توی اتاقبدون توجه به  .کنهبا مادرم صحبت می

 .احساس پوچی، بیش از حد دارم .شنومزنه؛ صداش رو میقلبم تند تند می !یعنی چیشد؟ .اومدصداشون نمی
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 :محکم بهم خورد و فقط صدای داد شنیدم .رفت؛ که تو یک لحظه در اتاق باز شدنگاهم از در اتاق کنار نمی

 .کنه راحتشمکنم؛ ازدواج نمیبه زور تحملش می !و میگی به خاطر این دختره بی کس و یتیم، بیام دیونه خونهت- 

 .زندگیم، جونیم، پایه این رفته

 :یگانه با حرص گفت

 احساس مادر بودن در قلبتون دارین .زنیدها واقعاً زشته که میخانم، این حرف. 

 جا؟ ادم دو روزهستی امدی اینتو کی ه .تو قلب من مرده، مادر بودن. 

 برمشاگه دخترتون، باعث میشه زندگیتون خر*اب بشه؛ پس من می. 

 ببرش؛ به همه میگم مرده. 

 واقعاً که! 

 .در رو پشت سرمون بست .اومد طرفم، دست من رو گرفت و به طرف اتاقم برد

 .زود وسایلت رو جمع کن -

 ...اما-

 مادرت االن شاید  .خواهر کوچیکمی، زندگیش همین جوری بودکنم؟ چون شبیه دونی چرا کمکت میمی

 .کنهعصبانیه، ولی هیچ مادری از بچش دل نمی

 ولی ماله من فرق داره. 

 بدو وسایلت رو جمع کن .امکان نداره. 

 .چمدون رو صندوق عقب گذاشت .از خونه امدیم بیرون .وسایل رو جمع کردیم

 .بیا بریم که، زندگی جدیدی درست کنیم -

 .و دستش رو باال اورد
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 شه؟می -

 .دستش رو گرفتم

 

 یک سال بعد

 

 .گم پاشو دیر شد آیالرمی !بیدار شو -

با حرص مالفه  .پاهام توی مالفه گیر کرد و با مخ رفتم توی زمین .یگانه با دادی که کشید؛ از سرِ جام بلند شدم

 .رو از خودم جدا کردم و بلند شدم

 پری؟مون رو من میچته تو؟ صبح زود مثل می -

 .هاش رو باال اوردخواستم برم طرفش که دست

 بیا پایین من جیم شم .آماده شو .هاپو، من رو نخور. 

 گی سگبه من می! 

 من گفتم هاپو، نه سگ. 

این خانم من رو بی خواب کرده؛  .رفتم پایین .سریع یک دست لباس پوشیدم .و در عرض، سه سوت غیبش زد

 .یک بالیی سرت بیارم اون ورش ناپیدا .خورهنه میاالن راحت داره صبحا

 خوردگوشیت زنگ می. 

 کی بود؟ 

 عاشق شکست خوردت. 

 کامیار؟ 
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 :یک لبخند زدم و گفتم

 اگه …بازه در قلبم تو بیای خوایمی اگه …گهیک قانونی تو فیزیک هست؛ به نام قانون قلب مردها که می -

 !نمونه مثالش کامیار !گیریمی رو آمد و رفت جلوی ینستا،وا در جلوی فقط …بازه در هم، بری خوایمی

 :یگانه زد توی سرش و گفت .و شروع به خندیدن کردم

 !کامیار پشته تلفنه -

بهتره تا نیومده به خاطر  !م اصاًل توجه نکردجمله به کل .اداصالً از این پسره، خوشم نمی .نفهمیدم چطور دوید

 .آبلیمو برداشتم و توی چاییش، خالی کردم  .در یخچال رو باز کردم .دروغم، کچلم کنه یک بالیی سرش بیارم

غذای ما آماده شد بَه بَه، چه  .ها رو هم اضافه کردم و با قاشق همش زدماون .یک چیز کم داره؛ اها فلفل و نمک

 !کردم

 آیالر. 

 بله. 

 گوشیم رو، پیدا نکردم کجاست؟ 

قشنگ زرد و قرمز  !خوردی دختر، نه همش رووای نه، یک قلپش رو می .دفعه کله لیوان چایی رو سر کشیدو یک

 :خاله اوضاع دخترش رو دید با تعجب گفت .شدن؛ صورتش رو دیدم

 اوا مادر، چرا آفتاب پرست شدی؟ 

 کشمتآیالر می. 

 ال نیاوردی بدوبرو دختر، تا با. 

 .تا یگانه رفتش، خاله نگاهی به لیوان کرد

 عجب معجونی دادی به دخترم. 

 دخترتون لوسه. 
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 اهوم، خیلی زیادم لوسه. 

 برممن ماشین یگانه رو می .دونیدخوبه خودتون می. 

 .اومدم که، صدای خاله اومدداشتم از خونه بیرون می

 خورهمی دختره پرو، اگه خواست جایی بره چی؟ سرم رو. 

 به داماد عزیزتر از جانت، بگو بیاد دنبالش. 

 .و در رو محکم بستم

پدر و مادرش، مثل بچه  .نفهمیدم اون روز با یگانه امدم اصفهان .چه زود، یک سال گذشت .سوار ماشین شدم

ه زندگی ک .دوننکنن؛ من رو جای دخترشون، که چند سال پیش از دست دادن میخودشون باهام رفتار می

فکر کنم  .هنوز جای تعجبه برام، این مهر مادری رو چرا مادرم نداشت.های دیگه گیرم اومدخواستم؛ پیش آدممی

ولی مهم  !های خودشکلی حرف گفت بهم، مثل حرف .ارثی هست توشون بد بودن؛ حتی خواهرش بهم زنگ زد

زندگیم خوبه، ولی یک چیز کمه، یک  .هنوز مادرم رو دوست دارم.وقت قرار نیست ببینمشوندیگه هیچ .نیست

حتمًا  .خیلی عجیب بود؛ ولی من هنوز کم نیاوردم .خونشون هم فروخته بودن .ساله نتونستم شگفت رو، ببینم

 .کنمپیداش می

دیگه اصاًل سر به زیر نیستم؛  .شناسناالن دیگه همه من رو می .ماشین رو پارک کردم و داخل دانشگاه شدم

بعد این همه مدت  !ارسالن .رفتم که یک آدم آشنا دیدمداشتم می .کننها، که فرار میه آدمزنم بجوری زل می

 .گلوم درد کرد؛ تا برگشت .کنه؟ اصالً نیومده بود دانشگاه، دویدم دنبالش و اسمش رو صدا زدمکار میدانشگاه چی

 بله شما؟ -

 !احمقم دیگه .بایدم من رو یادش نیاد

 ما یک سال پیش همکالسی بودیماول سالم دوم، من و ش. 

 چی؟ 

 کنیاالن بله چی می !کردیاون موقع همزاد همزاد می! 
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 آیالر؟ 

 کنیبله، چقدر زود آدم رو فراموش می. 

 خوشحال شدم دیدمت همزاد .قدر کار کردم که، مخم هنگیدهاین. 

 .ادزود باش ازش بپرس؛ دیگه همچین موقعیتی گیرت نمی

 اون …اون …چیزه... 

 کی؟ 

 .هاشچه سفیده دندون .و یک لبخند پهن زد

 .هام رو ول کندندون -

 .هام رو بستم و یک نفس عمیق کشیدمچشم .باز گند زدم

 خواستم در مورد شگفت، بپرسم کجاست؟ چرا غیبش زدمی. 

 راستش ازدواج کرد. 

 !چی گفت؟

 .گیاون، کیه که می .زنمساعته صدات می وای کجایی دختر، یک -

 .خدارشکر !خیال بود؟ یعنی همش

 !کجاست چرا غیبش زد؟ .خواستم در مورد شگفت بپرسممی -

 کانادا رفته. 

 چرا رفته؟! 

 شب بیا خونه  .ولی فکر کنم بهت بگم؛ هم برای تو بهتره هم شگفت !دونم بهت بگم درست یا نه؟نمی

 یادته کجاست؟ .شگفت
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 اون خونه رو فروختن. 

 من خریدمش. 

 درست. 

 اگه بعدش دوست داشتی بری  .دفتر خاطراتش توی اتاقشه، توی کمده .نها بری بهترهفکر کنم خودت ت

 .دنبالش، این شماره و کلید خونه هست

 ممنونم. 

 خدافظ .رممن دیگه می. 

 خدافظ. 

سریع رفتم و سوار  .همین االن بهتره برم .تونم ببینمش؟ واقعاً دوستش دارمبالخره بعد این همه وقت، یعنی می

دم در  .خونه اصالً تغییر نکرده .در رو باز کردم و به طرف اتاق شگفت، رفتم .تا خونه شون روندم .مماشین شد

 .از شوک وسط اتاق نشستم .هام درد کرد و دهنم باز شدبا دیدن اتاق، چشم .اتاق وایستادم و آروم در رو باز کردم

توی  .های من پر بودکل اتاق از عکس .وندمچشمم رو دور اتاق گرد .دیدمشد؛ این چیزی رو که میباورم نمی

حتی  .های منهتوی اتاقش، پراز عکس .هاستکه مثل فیلملباس بیرونی، چطور ممکنه؟ این !لباس مدرسه

ها، روی بالشت .نگاهم به تخت افتاد که، دوتا بالشت روش بود !این دیگه چه جورشه .دونم کی ازم گرفتهنمی

 .به زور از سر جام بلند شدم !اگه قشنگ بودم یک چیزی !ن بازیگر مشهورم؟مگه م .عکس من چاپ شده بود

روی تخت نشستم با دیدن اتاق، مغزم یکم  .خودم رو به کمد رسوندم؛ و دفتری که داخل کمد بود رو برداشتم

 .صفحه اول رو، باز کردم و شروع کردم به خوندن .اد؛ مثل دخترا بنویسهشگفت بهش نمی .گیر کرده بود

برای  .شاید وجود نداشته باشه؛ ولی این وجود داره که، یک نفر رو تا حد جنون بخوایش !یعنی عشق وجود داره -

تا سن بیست و یک سالگی، با این همه  !گفتم چرتهکردم و میهای عاشقانه رو مسخره میهمین من همیشه فیلم

ها همش پوچ شد ولی، این .دادمهیجان زدم کنه رو انجام میپول و ثروت طرف دختری نرفتم؛ و فقط کارایی که 

 ها رو، مثل توی همون بیست و یک سالگی، فهمیدم واقعاً عشق وجود داره و االن به حدی رسیدم که دارم اون
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 وقت اون هیچ .نویسمبچه ها می

 .دم؛ و منتظره ارسالن بودمهای پارک نشسته بوبا دوربین عزیزم، روی یکی از صندلی .کنمروز رو فراموش نمی

یک لحظه متوجه شدم؛ یک بطری توی سرم خورد؛ دیدم که یک دختر با لباس مدرسه، و سرش رو زیر انداخته 

نه به اون سربه زیریش، نه مانتو کوتاه مدرسه اش و موهایی که  .مطمئن بودم به عمد زده بهم، نگاهش کردم .بود

از اون روز، هر  .شاید به خاطر زیبایش بود .و با دوربین، ازش عکس گرفتمدونم چرا دستم رفت نمی .بیرون ریخته

حتی یک بار دوتا  .دختر عجیبی بود .حتی کارام، دست خودم نبود .نشستم و منتظر بودم بیادروز با دوربینم می

های هفده مثل بچه .شاید زود قضاوت کردم !پسر دید که جلوشن؛ راه رو دور زد و از تو پارک زد؛ رفت خونش

گفت دلت کرد؛ میواقعاً عجیبه، قلبم به حرفم گوش نمی !همش فکر ذهنم شده بود اون دختر .ساله شده بودم

دونستم؛ ولی در موردش نمی .رفتاش، از ذهنم بیرون نمیچهره !گفت، نهعقلم می .خواد اون دختر رو ببینیمی

در مورد کل خاندانش، تحقیق  .اش رو پیدا کردمخونه یک روز دنبالش رفتم و .انگار از همیشه دوستش داشتم

ام، فهمیده بودند که من آروم کل خانواده .ای که داشت، خوشحال نبودزندگی خوبی داشت؛ ولی چهره .کردم

 .رمشدم و همش به پارک می

چاپ هاش رو عکس .های اطرافم، در موردش فهمیدنکل آدم .دونستم اون، چه چیزی توی خودش داشتنمی

اخالق جالبی داشت و من  .رفتمشد؛ این آدم منم که پشت سرش راه میباورم نمی .زدمکردم و به اتاقم میمی

 بیشتر

خیلی سخت بود برام، ولی  .وقتی دبیرستانش تموم شد؛ دیگه حتی از خونه بیرون نیومد .شدموابسته اون می

با هرچی پا*رتی بازی بود؛ خودم رو توی کالسش  .گاهگذشت اون مواقع، تا فهمیدم داره میره دانش .تحمل کردم

 .های عمرم بودواقعاً، بهترین لحظه .جا دادم

تمام عمرم، آرزوی کسی  .شد؛ یکی من رو دوست داشته باشهباورم نمی .اومدهام پشت سر هم میاشک، از چشم

 .رداشتم و به ارسالن زنگ زدمگوشیم رو ب .تونم بزارم از دست بدمشنمی .رو داشتم که دوستم داشته باشه

 بفرمایید. 

 اش چی؟بقیه 

 این جمله تو خیلی زشته !سالمی چیزی. 
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 بگو دیگه. 

 بهم میدی .خوامپول می. 

 !چه زود پسر خاله شده، این احمق

 کنمات میببین، اگه دیدمت تیکه تیکه. 

 حرف منطقی بود. 

 .رسیداگه فقط دستم می

 انگار زندگیت رو دوست نداری؟ 

 شت تلخ، راستش شگفت تصادف کردهاه گو... 

 نزاشتم حرفش تموم بشه

 چی! 

 اد دنبالت و روز که برگشتی با مادرت، شگفت میاون .بزار سخن بسرایم، االن حالش بهتر خیلی هم خوبه

 .کنهتو راه تصادف می

 دِه بگو .کنیچرا مکث می. 

 ی از گذشته یادش بیاریم؛ براش انباید خاطره .دهخوره و حافظش رواز دست میفقط سرش ضربه می

 .بردنش کانادا .خودش باید کم کم یادش بیاد و االن، یک ساله که چیزی یادش نیومده .خوب نیست

 ها؟ 

 شه باهاش حرف نمی .اخالقش گند شده؛ بداخالق شده .شگفت قدیم، دیگه نیست .نپر وسط حرفم بچه

 .زد
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 کنه رو داریجا که زندگی میآدرس اون .مهم نیست. 

 جا رو دارمجا باز کرده؛ آدرس اونمطب روانشناسی اون. 

 خیلی خیلی ممنونم. 

 کنی زندگیت، مثل فیلماست؟کیف می 

 خیلی! 

مون کلید رو پیام دادم بیاد خونه !کار کنم؟االن کلید خونه رو چی !ی بی نمکپسره .و گوشی روش قطع کردم

 .رسیدم خونه از خوشحالی نفهمیدم کی .از خونه بیرون زدم .برداره

وقتی  .نداختبا نیش باز نشسته بود روی مبل، و ابروهاش رو باال می .ام رو دیدموارد خونه شدم که دشمنه دیرینه

 .آدم داغون .شهبینمش بدنم مور مور میمی

 ها رو نبردی بیرون؟یگانه آشغال .اه چه بوی بدی میاد 

 اولی بر... 

 .فتانگار منظورم رو گر .وسط حرفش مکث کرد

 تازه خودت هم  .دوماً اون موقع شرمی بود؛ حیاایی بود !اوالً نه به باره، نه به داره -کار شوهرم داری؟چی

 !دونی شوهرت آشغاله، سوماً خودش زبون دارهمی

 زدی با خاک یکسانم کردی. 

 یک اتفاق مهم افتاده! 

 .آروم رفتم کنار کامیار، یکی زدم توی سرش .قشنگ حرف رو عوض کردم

 .زبونش رو در اورد و از سرجاش بلند شد و رفت .چرا جواب نمیده .با تعجب نگاهش کردم.نیشت رو ببند -

 چی شده؟ 
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 قهره. 

 ها عددی نبودن؛ ما به توان رسوندیمشونتقصیره خودمونه، بعضی! 

 اتفاق فوق مهمت رو بگو؟ !ام رو ول کنچارهشوهر بی! 

 !کردم های امروز رو تعریفآروم آروم تمام، اتفاق

 چه عالی چه پرتقالی. 

 جان؟ 

 :های سبز جنگلیش رو تنگ کرد و گفتچشم

 خوای بری کانادا؟االن یعنی، می 

 کار کنمخوام برم؛ ولی تنهایی چیمعلومه که می. 

 :گیره؛ که سریع گفتدونست همچین جوابی رو میانگار می

 نظرت در مورد عروسی توی کانادا چیه؟ 

 منظورت؟! 

 خیلی باحاله .گیریمو کانادا میریم عروسی رمی. 

 تونم کامیار رو تحمل کنممن نمی. 

 هیش. 

 :یگانه رو محکم ب*غل کردم و آروم گفتم

 دمجونم رو شده برات می !کل زندگیم رو مدیونتم. 

 همون گند اخالق بمون بهتره. 
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 سه ماه بعد

 .باورم نمیشه -

 :خنده کرد و گفتیگانه تک

 ری شرکت شگفتکنی و االن داری مینادا؛ داری توی خونه زیبا زندگی میتو االن آمدی کا .حق داری. 

 کل زندگیم رو تو یک جمله گفتی آفرین. 

 زود باش برو دیگه. 

 یک احساس عجیب دارم. 

 که فیلم زیاد دیدیبرای این. 

 رممی. 

 اری؟شالت رو در نمی 

 حیاممگه من مثل تو بی. 

 گمشو. 

 .مخنده زدم و از خونه بیرون امدتک

 .هی بزغاله نا اهلی -

 .برگشتم دیدم درستِ، آقای کامیار توی ماشین نشسته

 .وقتی بلد نیستی حرف بزنی؛ سکوت کن -

 :جوابی ندادم که گفت

 شه نه؟از بس خوشگلم حسودیت می 

 زنه؛ جوجه غازهاز بس که صورت زیبایی داری قلبم تند تند می .از کجا این رو کشف کردی. 
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 .که نگاهم کنه؛ حرکت کردکامیار بدون این .رفتم و سوار شدم .از این خودپرست، خوشم بیاد تونموقت نمیهیچ

مردم، هر کی با مدل  .پنجره رو پایین کشیدم .نمک چی دیده؟ ایشیگانه توی این بی .فکر کنم قهر کرده

 .قدر محو آدما شدم که نفهمیدم کی رسیدیمهای مختلف، انلباس

 .رسیدیم -

 دا بشم که، یک لحظه یادم افتاد االن من برم بگم چرا امدم؟ کیم؟ چیم؟خواستم پی

 .کامی جون -

 !تشنجم کرد .ده تا سکته زد

 هین! 

 االن من برم بگم چرا امدم؟ 

 یا عاشق دل شکستم ...خوام درمان بشممطبه، بگو روانیم، می .بگو چرا خوب شدی. 

  وقت ندارماوالً روانی خودتی، بعدشم اون جوری هفته یک باره. 

 پس برو کار کن. 

 .دانش آموز خودمه، لبخنده زیبایی زدم !اولین باره ایده خوبی داره

 اد یا نه؟ری بپرسی کاری گیر مینمی 

 نه. 

 .لبخند زیبایی زدم

 گم سیگار کشیدیاگه نری؛ به یگانه می. 

 فهمیدی؟ کجا از تو …تو! 

 



 

 
 

65 

  
 )شگفت )جلد اول 

 معصومه مومنی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

داخلش حتمًا  .ای بودلی بزرگی بود و همه جاش شیشهساختمان خی .با حرص نگاهم کرد و از ماشین پیاده شد

 .شگفت، یعنی اون داخله !ترهقشنگ

 ادش یا نمیادش؟مردم من، یعنی می !ادچرا نمی

 .پخ -

 .قلبم ایست کرد

 .اسکول -

 .خدایا خودت مرا نجات بده !فکر خبیثی داره حتماً .نشست داخل، عجیب ترسناک شده بود

 شد؟چی! 

 اد پیدا کردمیلی بهت مییک کار خوب که خ. 

 چه کاری؟ 

 !زنهنه بیش از حد مشکوک می .زدمشکوک می

 .قدر بهت بیادکردم اینفکر نمی -

 .گرفت که اعصابم، خورد شده .هام رو تنگ کردمچشم !حاضر بودم مشت بزنم تو دهنش، خون به پاشه

 نظرت در مورد آبدارچی چیه؟ !ایی، مثل کپکی -

 .خشکم زد

 آبدارچی! 

 کنی و وقتی مطب تعطیل شد؛ جارو بکشیفقط قهوه درست می .بله گفت فوری به آبدارچی نیاز دارن. 

 های پینوکیو بدبخت، ریختگی که پرهان؟ جوری داری دروغ می! 

 :های نخودیش رو ریز کرد و گفتچشم

 !دیگهدن به یک نفر اد؛ اگه همین االن نری کار رو، میکار دیگه گیرت نمی !دروغ چیه -

 در رو باز کردم و  .مجبورم، دیگه راه برگشتی نیست !آبدارچی بشم .بینمکار کنم؟ وای اگه نرم شگفت رو نمیچی
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 .کردکامیار سریع بیرون اومد و با تعجب نگاهم می .پیاده شدم

 کنی؟شوخی نمی -

ن هم این کار، خودم او !شه توی کشور غریب بری کار کنیببین بشین داخل، نمی -.جدی زل زدم به صورتش

 .گیرم؛ هر روز بری مطببرات نوبت می

 .رسیداگه من نبودم که به یگانه نمی .درسته احمقه، ولی همیشه اندازه خواهرش من رو دوست داره .خندم گرفت

 تازه آبدارچی چه مشکلی داره؟ !کله قندی خودت گفتی برو-

 تو حتی، انگلیسی بلد نیستی .من غلط کردم. 

 رممن می هر چی بگی. 

 .هاش رو توی هم کرده بود و سوار ماشین شدکامیار اخم .خواد برمقیافش معلوم بود ناراحته، ولی من دلم می

 .بلد نیستم برگردم .بیای دنبالم -

مهم  .شناسهوایستا، اون که من رو نمی .شگفت من اومدم .تا چند روز باهام قهره .سرش رو تکون داد و رفت

رو بروش  .فکر کنم نگهبان بود .یک مرد مسن دَِم در وایستاده بود .رفتم داخل؛ جای شیکی بود طبقه دوم، .نیست

 …ای !کار کنمی زبون خودم به زور بلدم؛ چیوا .وایستادم

 .دخترم -

 !از شال سرت دیگه !از کجا فهمید ایرانیم؟ .فارسی حرف زد .امید زندگی دیدم

 سالم ببخشید من برای کار امدم. 

  چه کاری؟سالم 

 آبدارچی. 

حق داره با این تیپ و لباسی که من پوشیدم؛  .هاش رو دیدمبزرگ شدن چشم .آب شدم تا این کلمه رو، گفتم

 .باید فرش قرمز پهن کنن نه برم نوکری، اون هم با این سن

 خواهی این کارو انجام بدی؟واقعاً می 
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 بله. 

 پس بیا تا ببرمت کارت رو بهت بگم. 

 .در قهوه ای رنگ، مثل آشپزخونه بود و حرکت کرد طرف

 .نگهبان ساختمون .من بنایی هستم -

 .چی االن بگم؛ اها فهمیدم .درست حرف زدم

 از دیدنتون خوشوقتم .من آیالر بهشتی هستم. 

 تا وقتی  .بریزنه؛ آقای شکوهی و راد چیزی خواستن میمنشی زنگ می .بینیجا میببین اون تلفن اون

 .ها رو تمیز کنیاقهمه رفتن باید ات

 راستش من انگلیسی بلد نیستم .ممنون. 

 .بزور یک لبخند زد

 .منشی ایرانی بلده -

دیگه نزدیکشم  .تا از در بیرون رفت؛ خودم رو پهن کردم روی میزی، که وسط بود .آخیش خیالم راحت شد

مردم آزار، بهتر روی  .و شنیدمصدای شکستن کمرم ر .با صدای داد یک نفر از جا پریدم و از میز افتادم !یعنی؟

 .همین زمین دراز بکشم

 .روش شیرجه زدم .تا حرفش رو، زدم تلفن زنگ خورد .ام سر رفتزنن حوصلهچرا زنگ نمی

 الو؟ -

 .من که هیچی نفهمیدم .زنهپشت تلفن انگلیسی حرف می .صدای زن بود

 ببخشید؟ 

 گم برای آقای راد دوتا قهوه ببروا، می. 

 !ه صداشاه چه نازک

 .گفتیخوب از اول می -
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سریع دوتا لیوان قهوه، ریختم و  .فکر کنم آبم با این منشی توی جوب نره .تلفن رو قطع کردم .نذاشتم جواب بده

که ی در، اسم دکتر نوشته بود؛ اینباال .هایی که بهم چسبیده بودن انداختمنگاهی به اتاق .جا بیرون اومدماز اون

 نوشته، به 

 :دره کناریش رو زدم؛ که صدایی از داخل در اومد !ای جانم اتاقه شگفته !شکوهی

- go right ahead. 

 االن یعنی برم یا نرم؟

با  .زداون یکی یکم مسن می .زددو تا مرد داخل بودن؛ یکی پشت میز جون بود؛ خیلی آشنا می .در رو باز کردم

خودم رو انداختم تو آبدار خونه، گند  .میز و فرار کردم کردندم رفتم جلو سینی رو گزاشتم روتعجب نگاهم می

 .زدم اشکال نداره

با  !هاهمین االن قهوه بردم .صدای تلفن اومد !هام کنمم بهتره ارزون و کهنه باشه، لباسمباید فکری برای لباس

 :اعصاب داغون جواب دادم

 بله؟ -

 :تند تند جوابم رو داد

 برای آقای شکوهی یک نسکافه ببر. 

 نفس بگیر. 

اصالً این نسکافه چی  !یک لحظه وایستا .شهاالن گفت برم پیش، شگفت؟ اینه باورم نمی !بی فرهنگ !قطع کرد

 .کار کنمچی.یکی قبالً درست کرده بود .خو*ردن؛ من بلد نیستم قهوه هم که آماده بودتو ایران زیاد می .هست

 .سه تا لیوان قهوه، ریختم و رفتم دم در اتاق شگفت .اددفعه روح خبیثم خودش رو نشون دیک !خودم رو بکشم

 .تا خواستم در بزنم؛ صدای یک آدم خوش آوا اومد .احساس جالبی دارم  .تونم ببینمشبعد یک سال، می

 .پس اون دختره وراج تویی -

 !قدر جلفآدم این .با چیزی که دیدم؛ حالم بهم خورد .برگشتم

 صورتش انگار  !ت چه رنگیه؛ و هر چی تونسته تمام اطراف چشمش رو سیاه کردههایی که، معلوم نیسزنی با چشم
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 !گچ گرفته بودن؛ از بس که کرم زده بود

 .پس اون آدمه خوش صدا تویی -

 .تر شده بوداز قبل قشنگ .رفتم داخل، خودش بود .صبر نکردم جواب بده .نگاهم رو ازش گرفتم و سریع در زدم

با  .بدون اینکه نگاهم رو ازش بردارم؛ سینی رو گزاشتم روی میز !خوشتیپ .ندیده بودمش تا حاال با کُت و شلوار،

 .از اتاقش بیرون امدم .بهترِ فرار کنم؛ تا سوتی ندادم .دیوانه شدم .کردابروهای باال رفته؛ نگاهم می

این که همون  .اومداز بیکاری حوصلم سر رفته بود که، فهمیدم یک چیزی کنارم فرود  .روی میز نشسته بودم

 .با تعجب به شگفت نگاه کردم !لیوانست

 اتفاقی افتاده؟ -

 .هامخیلی خشک، زل زد توی چشم

 .اخراجی -

 !چی پسره نره غول

 اون وقت به چه دلیل؟ -

 !بی ادب شده .یک طرف ل**بش رو کج کرد

 .از تشخیص قهوه با نسکافه تون پیداست -

 !گشتها میبا آفتابه توی خیابونزنه؛ اون موقع چه لفظه قلم حرف می

 کار کنم؟وقتی نسکافه وسایل مورد نیازش نیست چی .ببخشید -

 .چه بی فرهنگ شده .تا خواست جوابم رو، بده؛ صداش زدن و رفت

 .هامن کار ندارم .فراموش کردی؛ باید یادت بیاد !کنمخودم ادبش می !یکی باید ادبش کنه

شروع به تمیز  .جا رو تمیز کنموای، االن باید این .من موندم و اون بنایی .بعد چند ساعت ساختمون خالی شد

 .کردن کردم

رفتم بیرون ساختمان، که بنایی .تو عمرم، این همه کار نکرده بودم .کردکمرم درد می .کل هیکلم، کثیف شده بود

 .مثل مجسمه وایستاده بود .رو دیدم
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 دخترم چی شده؟ -

 از کجاش بگم برات؟

 .ز مهمی نشدهچی -

 .و روی پله نشستم و اون هم با تکون دادن سرش رفت

بدتر از  .به زور گوشیم رو جواب دادم .قدر خسته بودم که، توان جواب دادن نداشتماین .صدای زنگ تلفنم اومد

 :زمزمه کردن گفتم

 الو؟ 

 جوریه بیا بیرونچت شده؟ چرا صدات این! 

 تو بیا .تونم بیامنمی. 

 .سرم رو باال آوردم؛ دیدم کفترها اومدن !این بال سرم اومده !قدر لوسآدم این .ع کردمو گوشی رو قط

 یا خدا، چرا این ریختی شدی تو؟ -

 :کامی اخم کرد و گفت

 .انگار از سطل زباله درش آوردن -

 :با اخم نگاشون کردم و با بغض گفتم

 !م خالی شدها رو بندازم دور، که همش روبعد خواستم آشغال .جارو زدم -

 .یگانه، انگار خندش گرفته بود ولی نخندید

 زارم بیاییتو حتی جارو بلد نیستی بزنی؛ دیگه نمی .تونیگفتم نمی. 

 من …من …کامی! 

 :یگانه حرفم رو قطع کرد و گفت

 .اتفاق مهمی نیافتاده .زنیمریم خونه حرف میحق با اونه، آخه حاال می -

 .امحتمًا می .شه من فردا نیامالیش نیست؛ ولی مگه میکامیار اعصابش خورد بشه چیزی ح
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 تونم بلند شمنمی. 

 کامی بیا بلندش کنیم. 

 البته با کمکشون .به زور وایستادم

 برام بستی هم بخرید. 

 چیز دیگه میل نداری؟ 

 کیک خامه. 

 خوای؟دیگه چی می 

 تو راه فکر میکنم. 

 .خرم براتپرو، نمی-

 .وای حالم بد شد -

 :گفت .خنده زد روی کمرم، که مردم از دردیگانه با 

 .اذیتش نکن -

 !شوهر زلیل .کنماالن منظورش من بود؛ که دارم اذیت شوهرش می

 .خرمباشه می -

 .با خوشحالی طرف ماشین دویدم؛ که صدای کامیار رو شنیدم

 !مُرداین داشت می -

 فردا صبح

 .ر رو باز کنینداین  -

 :اد زد و گفتکامیار با صدای خش دارش، د

 کنمبمیرمم بازش نمی. 
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 ی من، تو باز کنیگانه، خواهر نازنینِ جذاب من، زیبای خفته! 

 گول نزن من رو،هر چی آقامون بگه. 

 !از حرص خودم رو زدم به در

 .زن زلیل دیده بودم؛ شوهر زلیل ندیده بودم -

 :نفس عمیقی کشیدم و ادامه دادم

 دیرم شده باید برم. 

 ج بدیمبه این باید با. 

 :یگانه خندید و گفت

 گی این شی*طان صفتهراست می. 

 االغ از شما با شعورتره .شنومدارم می. 

 قبوله؟ .خرمبرات گوشی مدل جدید، می! 

 .دفعه چراغی باالی سرم روشن شدیک .شه از این گذشتلعنتی، نمی

 قبوله، حاال در رو باز کن. 

 بمونیتا شب همون داخل باید  .به تو اعتماد ندارم. 

 خیلی داغونی کامیار. 

 تو خوب باش؛ کافیه. 

 .پنجره رو باز کردم .ایول، گوشم رو گذاشتم رو در؛ وقتی صدای پاهاشون شنیدم که رفتن؛ سریع آماده شدم

 تند  .درسِت و خوب گفته .زاره؛ گل گفتههر کی گفته فیلم دیدن زیاد، روی آدم تاثیر می !ارتفاع زیادی ای خدا
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 !مرسی از سازنده فیلم .شد تونستمباورم نمی .، رو گره زدم و باهاش پایین رفتمهامتند لباس

من اصاًل بلد  !اگه فکر کنید؛ کش رفتم یواشکی .رفتم توی پارکینگ، دیشب کلید ماشین کامیار رو قرض گرفتم

 !سریع ماشین رو روشن کردم و الفرار .کارها رونیستم این

 .فقط نفهمن که فلنگو بستم؛ خدایا خودت کمکم کن .با سرعت روندم تا برسم .دیروز آدرس رو بلد کرده بودم

 .رفتم داخل، اول از همه بنایی رو دیدم .ماشین رو، دور ترین نقطه به مطب پارک کردم

 سالم بر آقای بنایی. 

 سالم دخترم! 

نکنه اون شگفت، اخراجم یک لحظه  .منتظر زنگ شدم .تا جوابم رو داد؛ رفتم توی آبدار خونه و روی میز نشستم

 !ی نادونپسره .کشمش بخواد همچین کاری کنهیعنی می .اداز این شگفت جدید، همه چیز بر می !کنه

 .با خوشحالی جواب دادم .گفتم؛ که تلفن زنگ خوردراه میجوری داشتم به شگفت بدبخت، بدو بیهمین

 !جانم بفرما؟ -

 گفت، همیشه نچسپند؟های شچرا منشی .منشیه پشت گوشی سکته زد

 .یک قهوه ببر برای، دکتر شکوهی -

 بریم ببینیم شگفت، اخالقش بهتر شده یا نه؟ .ترسهفکر کنم دیگه ازم می .سریع قطع کرد

 .کنه؛ حتمًا همون بناستدونم کی صبح، قهوه آماده مینمی

یکم آروم  .خوردتکون می صدای پچ پچی شنیدم؛ گوشم تکون .یک لیوان قهوه ریختم و طرف اتاق شگفت رفتم

گوشم رو  !البته به زبان فارسی .در حال گفتمان بودند .رفتم جلوتر، که بله منشی خانم و یک دختر دیگه رو دیدم

 !صدای منشی روی اعصاب بود .تیز کردم

ز برای دکتر شکوهی دندون تی -!شالی دور سرش پیچونده؛ بیا و ببین .دونی زینا، دختر مثل گداهاستنمی -

 .گیرمنکرده باشه، وگرنه حالش رو می

آدم سربه زیری مثل من، چه به  !قدر خنگن؟ها، اینیعنی چرا بعضی آدم !بَه بَه، گل بود به سبزه نیز آراسته شد

 زارم کنار برات می .ترهخودش شبیه االغه، ولی االغ قشنگ !یک لحظه وایستا به من گفت گدا .دندون تیز کردن
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 .خانم

فکر  .سریع رفتم تو .بهشون، از جایی که قایم شده بودم در اومدم و رفتم طرف اتاق شگفت، در زدم بدون توجه

قدر کار چرا این .سرش تو یک مشت برگه بود .عزیزم، کُت و شلوار شیری امروز پوشیده !کنم نفهید اومدم داخل

تم برم طرفش، گوشیش زنگ خورد و تا خواس .کنه؟ اگه اون شگفت بود؛ االن باهاشون موشک درست کرده بودمی

 :جواب داد

 .بفرمایید -

 .پشت خطی

 .جااالن فرستادیش این .مادره من، گفتم از اون دختر خوشم نمیاد -

 .پشت خطی

 .دونی اگه بفهمه، مریض نیستم میگه همین فردا ازدواج کنیممی -

 .پشت خطی

 .خدافظ .کنمیک کاریش می -

یک لبخند پهن زدم و  .با تعجب نگاهم کرد .نگاهش باال آمد .هاش توهم بوداخم .نچ نچ، پیدا بود عصبانی شده

 .قهوه رو گذاشتم روی میز .جلو رفتم

 تو کی امدی داخل؟ -

 .با یک حرکت نشستم روی میز، خواست دعوا کنه که پیش دستی کردم !وقت گل نی

 .ببین -

 :ابروهاش رو انداخت باال که گفتم

 کنمخوای از شره این دختره راحت بشی؟ من کمکت مییتو م .یک پیشنهاد دارم. 

 بیرون! 

 چی؟ 

 کنی؟چقدر خوب فهمیدکه به من نزدیک بشی؛ اینکارها رو میخجالت آوره، برای این! 
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 خواستم بهت نزدیک بشم؛ همون اول پیشنهاد دوستی تازه اگه می !گیریچقدر خودت رو دست باال می

 .دادممی

 ، برای آبدارچی بودن پرویی؟کنی یکم زیادفکر نمی -

 !ای شگفت، حالم رو بد کردی

 یک پیشنهاد دوستانه بود! 

 تا اخراجت نکردم برو بیرون! 

 .خوب یک نفر پیدا شد حالش رو بگیرم .از اتاق امدم بیرون !لجبازی، خیلی زیاد

ردم به اون دختری نگاه ک .ام احساس کردمتوی فکر کشتن اون دختر بودم که، یک لحظه درد زیادی توی شونه

 !ترصورتش ده برابر قشنگ .موهای بلند بنفشش، خیلی قشنگ بود .که بهم، برخورد کرده بود

 ببخشید شما؟ 

 من نامزد آقای شکوهی هستم. 

 طناب من کو؟ برم خودکشی کنم؟ .دیگه شانسی ندارم .بدبخت شدم؛ اینکه خیلی خوشگله !نه

 .اها بفرمایید -

اه  !چرا باید دختره مثل مدال باشه؟ .با ناراحتی، خودم رو انداختم توی آبدارخونه .یک نگاه بی حس کرد و رفت

 .چند وقت می مونم؛ اگه نتونستم میرم .شگفت ازش خوشش نمیاد .مهم نیست

 ببخشید؟ -

 .اومد فارسی بلد باشهدکتری که تو اتاق بغلی شگفت بود رو دیدم؛ بهش نمی .با تعجب برگشتم

 بله؟! 

 کنمبار ببینم؛ فراموش نمیهایی که حتی یکمن آدم !ایآشنا بنظر می راستش، شما. 
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 .آخی، این هم دیونه تشریف دارن

 بار تو زندگی دیدی مهم باشه و تو فکرت نگه داری؟کنم آدمی که یکاین؛ ولی فکر میام، یکم آشنا بنظر می -

 !این مشکوکه .مکث کردم

 نکنه عشق در نگاه اول بوده؟ -

 .زدلبخندی 

 .شاید -

 !سریع بحث رو، پیچوندم؛ اما خیلی ضایع .خشکم زد

 شما؟ -

 .گیرهمنظور نمی .لبخند زد

 .من اینجا آبدارچیم -چرا دیروز جای آبدارچی، قهوه اوردی؟ -

 .جا؛ مهم نیستکنه برای پول امدم ایناالن فکر می .روم رو ازش گرفتم .هاش، رو دیدمتر شدن چشمبزرگ

 .مردم هم با خودشون در گیرن؛ مگه این کار چه مشکلی داره .دم رفتهبرگشتم که دی

ها، جارو رو برداشتم و افتادم به جون اتاق !پس همه رفتن .هجا رو نگاه کردمسرم رو از الی در بیرون کردم؛ هم

اال چطور برم ح .با سرعت زیاد، خودم رو رسوندم خونه .باید تا نفهمیدن برگردم .امروز یکم کمتر کمرم درد کرد

بعد چند دقیقه در رو  .رفتم جلو، در زدم !یعنی باید اون گوشی رو از دست بدم؟ !تو اتاق؟ آدم نادان، همیشه نادانه

 .باز کردن؛ با قدم های لرزون رفتم داخل

 .اه، برگشتی عزیزم -

 :های خاکیم کرد و گفتکامیار نگاهی به لباس .بدبخت شدم رفت

 .سرش رو ببریمیگانه، گاو رو بیار  -

 .مظلوم نگاه یگانه کردم .که نگاهم کن؛ه سریع پاشد توی اتاقش رفتکامیار بدون این !گند زد تو ضرب المثل

 آبجی جونم، دردت به جونم. 

 از اشغاال در آمدی؟ بدو برو حموم کن؛ و اون کلید و کاغذ رو  .نگاهش کن؛ چقدر کثیف شدی .خر خودتی

 .بردار
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 هان؟ 

 !ای بدم میاد از این کار .کردهاش رو کج چشم

اون رو برات  .خونه روبه رویش خالی بوده .کنهکامیار خونه شگفت رو پیدا کرده؛ تو یک آپارتمان زندگی می -

 .گرفته تا نری سرکار

یگانه رو ب*غل کردم؛ برای کثیف بودنم از تمام کلمات بدی که  .هام بیرون میادکردم قلبم از چشماحساس می

 .پا تند کردم و خودم رو انداختم تو حموم .گفتبلد بود 

 .کنار در اتاق کامیار، وایستادم و داد زدم .هرچی داشتم و نداشتم؛ ریختم توی ساکم و از اتاق بیرون رفتم

 .خیلی دوست دارم داداشم -

 .صداش از اتاق بیرون امد

 گمشو. 

 ی هویجگمشدی پسره. 

به هر سختی بود؛ باالخره ساختمان رو  .بیرون و سوار ماشین شدم از خونه زدم .شه باهاش خوب رفتار کردنمی

خب آقای شکوهی تو، توی چند روز کاری کردی که همش  .ساکم رو برداشتم .از ماشین پیاده شدم .پیدا کردم

باید  .طبقه دو رو زدم.با خوشحالی سوار آسانسور شدم .کشهبهت فکر کنم؛ حاال ببینیم برای من چقدر طول می

تونه توی همچین ساختمانی صبر کن؛ مگه یک کارگر ساده می .رسیدم برم در خونه شگفت، باهاش حرف بزنم تا

با صدای بوق آسانسور، از فکر  .کنمزندگی کنه؟ چیکار کنم؟ اها میگم به عنوان خدمتکار توی این خونه کار می

یعنی شگفت خونست؟  .ره توش باشم؛ کردمنگاهی به خونه روبه رویی که قرا .حتی نفهمیدم کی رسیدم .در امدم

جا این همه چرا این .با دیدن خونه، چهارتا شاخ در آوردم .در رو باز کردم و رفتم داخل .ای باال انداختمشونه

سریع گوشیم رو در اوردم و شماره یگانه رو  !پولش خدا تومنه .جا زندگی کننتونن اینبیشتر ازده نفر، می !بزرگه

 .چندتا بوق جواب دادبعد  .گرفتم

 بگو خانم. 

 درد، یگانه بگو چقدر کامیار پول داده برای این خونه؟! 
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 خیلی کم، یکی از دوستاش صاحب این خونه بود؛ برای همین کمتر حساب کرده باهاش. 

 .گهیدا بود دروغ میپ

 اون قدیم بود االغ دوتا گوش داشت؛ االن چهارتا گوش داره. 

  تا  .از خونه لذ*ت ببر تمام تالشت رو بکن .حرص نخور؛ اروم باش .بزنیبلد نیستی هنوز درست حرف

کنم؛ خانواده یگانه رو درک می .کاشکی از ترحم نباشه .خواستم چندتا حرف درست بارش کنم؛ قطع کرد

کامیار، من ان رو رسوندم به  .کنندبه خاطر اینکه شبیه دختر از دست دادشون هستم به هم لطف می

ها هم من رو دوست این .کنمدونم چرا مثل قدیما احساس پوچی مینمی !این زیاده رویییگانه، ولی 

قدر بدجنس باشم و تازه شگفت، من رو برای خودم دوست داره؛ نه یعنی دوست نه، نباید این .ندارن

تونم م میبزار ببین .دونم چیکار کنم؟ شاید تمام کار هام اشتباه بوده؛ ولی االن اهمیت نمیدمنمی .داشت

بعد کلی امید دادن الکی به  .من که بدتراز اون زن شصت و هشت ساله که، عاشق شد نیستم .چیکار کنم

از خونه در  .دور سرم محکم شالم رو بستم .خودم، از سرجام پاشدم و یک مانتو سیاه رنگ رو رفته پوشیدم

با تعجب به خانم  .رو باز کردندیکم طول کشید تا د .امدم و بدون هیچ مکثی، در خونه شگفت رو زدم

 :دید که من ساکتم، خودش حرف زد .میانسال روبه روم، نگاه کردم

 ببخشید شما؟ 

 .لبخنده پت و پهنی زدم !اها پس این خدمتکار شگفته

 .سالم، آقای شکوهی هستن -

شگفت  .هم هستی مگه زبون نداری خانم؛ تازه هم وطن .جوری نگاهم کرد و سرش رو به نشونه نه، تکون دادیک

 !هرچی ایرانیه دور خودش جمع کرده

حاال مِن داغون رو چه  .ای زدمعجب حرفه احمقانه.من رو مدیر ساختمون فرستاده؛ باید شیره آب رو نگاه کنم -

 !چرا آدم نمیشم؟ .فهمه بلوف زدمبه شیر آب؟ االن می

 .تو دختری -

 :لبخندی زدم و گفتم .آروم کنارش زدم؛ و رفتم داخل .نه من گفتم پسرم؟ اخی، این هم شیرین عقل میزنه
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 خارِج دیگه. 

 رم تو آشپزخونه، تو هم کارت رو انجام بدهمن می .گی عزیزمرست مید. 

سریع  .کنننچ نچ، چه زود به ادم اعتماد می .سری براش تکون دادم و راه سرویس بهداشتی رو، در پیش گرفتم

با لبخند، از سرویس در امدم  .ها هم دارها کامیار زندگی کردن از این خوبیب .کردمهای اب رو دست کاری شیر

 .که، اون زنه مثل جن پیدا شد

 گم عزیزم تو کارت چیه؟می -

 :های باال رفته گفتمبا ابرو !چه بی ادب

 .اگه هر موقع کمکی داشتید من هستم .من خدمتکار خونه روبه رویی هستم -

 :با خوش رویی گفت

 .ممنون حتماًخیلی  -

حاال باید صبر کنم تا  .های داغون رو درآوردمسریع اون لباس .وارد خونه شدم .خداحافظی کردم و از اونجا رفتم

با صدای داد، گوشیم از  .با فکر قیافه شگفت، روی مبل نشستم و سرگرم گوشیم شدم .آب رو باز کنهشگفت، شیره

سریع لباس پوشیدم و در رو باز کردم؛ که دیدم آقا مثل موش  !شگفتِ وایستا، حتماً .دستم افتاد و رفت زیر مبل

 .زدآبکشیده بود و سر گوشی بیچاره داد می

 .گم همین االن یکی رو بفرستمی -

 .وای چقدر عصبانی

 .خونم رو آب برد !نصف شبه به من چه -

 .هاش کشیددستی توی مو

 .گممی -

 .هاش رو دیدمن چشمبزرگ شد .با شنیدن صدام، با سرعت برگشت

 کار میکنی؟جا چیتو این 

 خدمتکار این خونم، در ضمن تو نه شما. 
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 .اعصاب صحبت، با تو رو ندارم -:با اخم نگاهم کردو گفت

 .نگاهش کن؛ اخالقش چقدر عوض شده

 .شیره آب رو، البته اگه تو بخوای .تونم تعمیر کنممن می -

 .دم توی دماغ خوشگلشزشد میاگه می !زیر ل*ب برو بابایی گفت

 .باشه -

 .گردوندم؛ که صداش رو شنیدم روم رو بر

 .تونی بکنیبیا ببین چیکار می -

 .همین چند دقیقه، پیشش باشم برام کافیه !مرسی خدا جونم

 .پشت سرش، با نیش باز رفتم داخل

 .اونجا سرویس بهداشتیه، جعبه آچار هم همونجاست -

 .گفت رو شنیدمبه سمت سرویس رفتم؛ که صدای ش

 .معلوم نیست ابدارچیه، خدمتکاره یا تعمیرکار -

 .سریع سرِ شیر آب رو، سفت کردم که آب قطع شد .همین که فکرت به خاطرم در گیر شده؛ خودش خیلی خوبه

اعصاب صحبت، با تو رو  -.امدم که، دیدم شگفت روی مبل دراز کشیدهاز سرویس در .کل هیکلم خیس شده بود

 .ندارم

 .اهش کن؛ اخالقش چقدر عوض شدهنگ

 .شیره آب رو، البته اگه تو بخوای .تونم تعمیر کنممن می -

 .زدم توی دماغ خوشگلششد میاگه می !زیر ل*ب برو بابایی گفت

 .باشه -

 .گردوندم؛ که صداش رو شنیدم روم رو بر

 .تونی بکنیبیا ببین چیکار می -

 .باشم برام کافیههمین چند دقیقه، پیشش  !مرسی خدا جونم

 .پشت سرش، با نیش باز رفتم داخل
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 .اونجا سرویس بهداشتیه، جعبه آچار هم همونجاست -

 .به سمت سرویس رفتم؛ که صدای شگفت رو شنیدم

 .معلوم نیست ابدارچیه، خدمتکاره یا تعمیرکار -

 .کردم که آب قطع شدسریع سرِ شیر آب رو، سفت  .همین که فکرت به خاطرم در گیر شده؛ خودش خیلی خوبه

 .امدم که، دیدم شگفت روی مبل دراز کشیدهاز سرویس در .کل هیکلم خیس شده بود

 .تموم شد -

 .با یک حرکت، از سر جاش بلند شد

 !چقدر زود -

دستی پشت گردنش کشید و  .چیزی نگفتم و زل زدم توی صورتش، تا شاید یک تشکرِ خشکی از دهنش در بیاد

 :گفت

 .کاری هست؛ بگو برات انجام بدمممنون، اگه  -

 .خوره ولی، یکم مرام آدمیت داریچی گفت االن؟ درسته، اخالقت بدرد نمی

 .حتما، اگه به کمک نیاز داشتم بهتون میگم .تونستهر کی بود می .کاری نکردم -

 .کردنگاهی بهش کردم؛ که بیخیال داشت نگاهم می .ایول، زدم با خاک یکسانت کردم

 .فظپس خداحا -

 .تازه امدم !خیال کردی من برم

 .یک لیوان آب بده بهم بعد میرم -

خودت، همین رو به رو  -.شگفت امد طرفم، تا امدم به خودم بیام؛ فهمیدم از خونه بیرونم و شگفت کناره دره

 .هم، خوب نیست سه شب خونه یک مرد باشی بعدش .پس بهتره همونجا آبت رو بخوری .کنیزندگی می

کال شبا  .ها؛ تا رفتم داخل سریع زنگ زدم به یگانهجنبه شدهخورد؟ بیقدر بهش برچرا این .رو محکم کوبیدو در 

 .خوابهخوابه؛ فقط روزا مینمی

 .چیه هان -
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 .با اعصاب داغون همه چیز رو براش توضیح دادم؛ که صدای دادش بلند شد

 .کنهاالن فکر بد در موردت می !ای؟مگه دیونه -

 :دونم از کجا امده بود گفتمغضی که نمیبا ب

 دونمنمی. 

 پیش  .تازه میدونی با یک نفر آشنا شدم؛ دختره پدر و مادرش رو از دست داده .به خودت سخت نگیر

زده آخرم، به زور کشید ازش و کتکش میکرده؛ خالش ازش هر روز تا حد مرگ، کار میخالش زندگی می

 .کنهمجبورش می

 .توی حرفش پریدم

 دهنت کف نکرد. 

 گیره و اون رو با بچش شوهره دختره، یک زن دیگه می .بعد به زور شوهرش میده .نه بزار حرفم روبزنم

خالش دیونه شد؛ انداختنش توی  .ندازه بیرون؛ ولی اون االن با سختی خودش رو به جاهای باال رسوندهمی

اخر هر زندگی یک چیز  .میرنزه میسوشوهرش با زن جدیدش توی خونه بودن؛ خونه می .تیمارستان

 .رنگی هست

 :با صدای گرفته گفتم

 هایش را جای او تمام حرف .بترس از او که سکوت کرد؛ وقتی که دلش را شکستی .دنیا دار مکافات است

ماند خواهد رسید؛ روزی که خدا، تمام تر یادش میخوب .کندزند و خداخوب گوش میتو، به خدا می

 .گن دنیا داره مکافاتِتو، آن روز درک خواهی کرد چرا می .سرت فریاد خواهد کشیدهای او را حرف

 باز تیریپ شاعری برداشتی؟! 

 موقع هاست ها هم مال اونچند سال زندگیم بیکار بودم؛ این شعر. 

 آیالر اتفاقی افتاده؟ راستش رو بگو. 
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 نه بابا تازه یگانه تو و اون کامیارت، هم االغ هستین. 

 اِوا. 

 .کوفت و زهرمار، دیدم این فیلم رو ...دختر و خاله .زنیداری در مورد فیلم حرف می .اسکول نیستم -

 .چند دقیقه صداش در نیومد

 کنیگفت بگم انگیزه پیدا می .همش تقصیر کامیارِ من رو به راه کج کشید. 

 فقط خوشحالم تونستم این  .کنیمای که گرفتم؛ در حال ترکیدنم و راستی، دیدمت صحبت میاره از انگیزه

 .شعر رو بگم به یکی

 آدم شو. 

خودم رو انداختم  .تره تا اینا؛ بعد میخوان ازدواج کننواقعا بچه باهوش .نذاشت حرف بزنم .و گوشی رو قطع کرد

کردم؟ از خوشحالی شعری که دلم اگه نبودن چیکار می .هام رو بستم؛ ولی خوبه دارمشونرو تخت و چشم

 .یک جا بگم؛ که االن گفتمش برای یگانه، نفهمیدم کی به خواب رفتمخواست می

از سرجام به زور بلند شدم و گوشی رو  .من خوابم میاد هنوز .خواب بودم که باصدای گوشیم، از خواب پریدم

 .جواب دادم

 هان؟ -

 .خوادیگانه چی می معلوم نیست باز این

 نه فرهنگ داری نه شخصیت .درست صحبت کن. 

  میخوای؛ خوابم میادچی. 

 .با دادی که کشید؛ سکته زدم

 ببین دیگه نرو سرکار آیالر. 

 چرا؟ 
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 ها هم سریع یکی دیگه استخدام کردنداون .تونی بیای سرکارکامیار رفته مطب، گفته دیگه نمی. 

 باشه. 

 نشدی؟ ناراحت! 

 نه. 

میرم از می .حاال من چیکار کنم .گیرمبزودی حال این دوتا رو می .نذاشتم چیزی بگه؛ گوشی رو قطع کردم

در خونه  .توی چند دقیقه آماده شدم و از خونه رفتم بیرون .رم خونه شگفت، ببینم چه خبرهاها می !تنهایی

با مشت و لگد، افتادم به جون در که توی یک  .دوباره در زدم؛ بازم کسی جواب نداد .نکرد رو زدم؛ که بازشگفت

به زور  .هام رو شنیدمافتادم تو خونه ،پخش زمین شدم که صدای شکستن استخونمن هم  .لحظه، در باز شد

 .سرجام نشستم؛ که صدای همون خدمتکاره در امد

 .حالت خوبه؟ آخه کی به جونه در میوفته -

 .کاری داشتی عزیزم - .یک لبخند زدم که دستم رو، گرفت و کمک کرد روی مبل بشینم

 !کوهچه مهربان، چه جاودان، چه باش

 .هم بیکارم گفتم شاید کمکی بخوایراستش رئیسم رفته سفر، من -

 .شگفت بعداً باید جبران کنی .بدبخت شدم رفت .هاش که کل بدنم لرزیداصالً یک برقی زد چشم

 .کنی باشهقدر خواهش میجدی حاال که این -

 .زنهاین مشکوک می .خوام حرفم رو پس بگیرممن می .من غلط بکنم

 .تونن اجاره بگیرنم توی این اپارتمان یک جایی هست برای جشن/ف هر کدوم از ساکنان بخوان میعزیز -

 .اه، پس آپارتمانه

 درست. 

 تونم کارای این خونه رو انجام کاراش هم با منه، من تو این دو روز نمی .فردا جشن گرفتنداقا شکوهی پس

 ...اگه لطف کنی .بدم
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 .چی از این بهتر، دو روز پیش شگفت .د گفتمتوی حرفش پریدم و یک باشه بلن

 کنیمهیچ جا ادمی مثل تو گیر نمیاد؛ و پول این دو روز رو حساب می .خدا تو رو برام فرستاده. 

 رو هم الزم  پولش .کنیندونم چطور دارید بهم اعتماد میتازه، نمی .کنممن از بیکاری نجات پیدا می

 .نیست بدین

 ث اعتماد نیست؛ کل این خونه، جز سرویس بهداشتی دوربین دارهتازه بح .واقعاً ممنونم. 

دونه بهم اعتماد مگه رئیس جمهوری تو، تازه فهمیدم چرا حتی اسمم رو نمی .خشکم زد؛ این شگفت روانی شده

 .کرده

 پس همین االن برین به کاراتون برسین .کنمخواهش می. 

 مرسی عزیزم خدافظ. 

 !واقعا این یک میانسالِ .و رفتو توی چشم بهم زدن آماده شد 

لیست  .ای روی یخچال چیسپیده بود؛ توجه هم رو جلب کرداز سرجام بلند شدم و رفتم توی آشپزخونه، که برگه

کنم؛  فکر کنم فهمیدم چیکار .تیک خورده؛ به جز آخری کارهای امروز، تا آخر هفته نوشته بود و مال امروز همش

با شنیدن صدای داد؛  .و به جون خونه افتادم ایی پیدا کردم لی گشتن، پارچهبعد ک .گردگیری خونه مونده

 .احساس کردم قلبم یک لحظه وایستاد

 .کنی؟با اخم، برگشتم طرف شگفتتو خونه من چیکار می -

 .من به جاش هستم خدمتکارتون کار داشت؛ چند روزی .چته آقا، صدا تو بیار پایین -

 :و گفت ؛ نگاهم کردبا ابروهای باال رفته

 .ها صد در صد اتفاقی نیستاین !زنی؛ تو شرکت، تو خونه کنارمی، حاال خدمتکارهی بچه، خیلی مشکوک می -

 .واقعا حق با اونه؛ من خیلی احمقم .رنگم به کل پرید وای، فهمید بیچاره شدم

 گم صد در صد اتفاقیهشما زیادی بد بینین و من می. 

 بینیممی. 
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من  .یعنی من عاشقشم؟ نه نیستم .ش ندادم و فقط یک لبخند زدم؛ که با عصبانیت از کنارم رد شدجوابی به

 .من هنوز معلوم نیست با خودم، چند چندم .دونم عاشقی چیه؛ و این حسی که من بهش دارم وابستگیههنوز نمی

اهلل اکبر  .ها بلند شدیکی از اتاق صدای شگفت، از تو .سرم رو محکم تکون دادم تا این فکرهای، منفی ازم دور شه

 .خوادچی می

 .دختر، هی دختر -

 .اتاق، انداختم سریع خودم رو داخل !گفت ماه، حاال میگه هیاون موقع همش می

 چیه. 

 همه کارات رو تموم کردی؟ 

 اره. 

 جا رو تمیز کنیکنم یادت رفته این فکر. 

 چقدر زود .یک پوزخند زد و از اتاق رفت بیرون .نکردن ده ساله تمیزتازه نگاهم افتاد به اتاق، انگار  با این حرفش

شخصیت  .هاممعلوم نیست باید به کی اعتماد کرد؛ و فکر کنم خودم یکی همون .کنهها اخالق شون تغییر میادم

شد؛ انگار به سختی تموم  .شروع کردم به تمیز کردن اتاق .قدر مشغول نکنمبهتره فکرم رو این .منم تغییر کرد

کمرم شکست؛ تو این  .هام رو بستمبه زور خودم رو انداختم رو تخت و از خستگی چشم .هیچ جونی برام نمونده

ولش  !مگه کار نداری .کنهاز اتاق رفتم بیرون؛ که دیدم داره تلوزیون نگاه می .چند وقت، خیلی زیاد کار کردم هی

با تعجب  .داد شگفت، رفت باالواستم در رو باز کنم؛ صدای داد و بیتا خ .کن باید برم؛ تا یک کار جدید نداده بهم

ی شگفت رو بردارین؛ آیا تا حاال گراز رو از نزدیک زیارت کردید؟ کله .برگشتم طرفش، گوشی روی گوشش بود

سیبی که  مثه .زدتو اون لحظه با شگفت مو نمی .خواد با تمام قوا حمله کنهی گراز برزخی، که میبذارین رو کله

در رو باز کردم و  !ره از حرصیا امامزاده قنبر، نمی !قدر عصبانیه؟یعنی چیشده که این .از وسط لِه کرده باشی

مرده بودم از  .ها رفتم توی یخچال، و تند تند شکمم رو پر کردمتا پام رو گزاشتم داخل، مثل زامبی.رفتم خونه

 .هوش شدمها خودم رو انداختم و از خستگی بیبلروی یکی از م .گشنگی، حاال فقط باید بخوابم

 از روی مبل بلند شدم و درو باز  .یک روز نشد مثل آدم، من بخوابم .با صدای داد، از بیرون؛ از خواب بیدار شدم
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کنه؟ نکنه امده پیش جا چیکار میاین، این .با دیدن شگفت و نامزدش که با چمدون وایستاده خشکم زد .کردم

 .با حرفی که نامزدش زد؛ تایید حرفم شد شگفت بمونه

 .خوام پیش تو باشمفردا جشنه، من می -

تو یک دقیقه چه اتفاقی افتاد؟ من باید حال  .شگفت با اخم سری تکون داد؛ و اون هم با خوشحالی داخل رفت

خونه شگفت، رو دره خونه رو محکم بستم و در  .مرتیکه چغازنیبل، برای من سرش رو تکون میده .این رو بگیرم

به  .سریع در باز شد و یک چیز محکم خورد توی سرم، ای خدا، از پونصد ناحیه ناقص کنه؛ کاره هر کی بود .زدم

هام رو گرفتم رو سرم ببینم مایعی جاری نیست؟ نه خشکه، انگار سالمم؛ ولی دست .نماحق پنج تن میمون انسان

با یک چوب وایستاده  .اال که، چشمم به جمال آقای شکوهی خوردسرم رو اوردم ب .مطمئنم االن ضربه مغزی شدم

 .تند، تند شروع به حرف زدن کردم .نکنه این رو زده تو سرم .بود

 .کنی ده یاالچرا من رو مثل بربر من و نگاه می .پول دیه داری؟ نه داری؟ سرم پکیده؛ پولم بده -

یک سرفه الکی کردم؛ که گلوم فشار  .انگار زیاده روی کردم .کردهای ورقلنبیده، از تعجب نگام میشگفت با چشم

 .امد

 .ببخشید، اومدم کارهای امروزم رو انجام بدم -

و از کنار شگفت خشک شده، رد شدم و رفتم داخل، خودم رو انداختم توی اشپزخونه و شروع به نقشه کشیدن 

فکر احمقانه رو انداختم گوشه مغزم و نگاهی  .بیرونباید وارونه کنم؛ تا کلیه هاش بزنه  .برای این خانم زیبا کردم

مال چند  .ها کردم؛ که کنار لباسشویی بودنگاهی به سبد لباس .ها رو بشورمامروز باید لباس .به برگه انداختم

تا خواستم درش رو ببندم که یک  .ساله نشستن؟ در لباسشویی رو باز کردم و هرچی لباس بود؛ ریختم داخلش

 .لوی چشمم و صدای زیبای خانم، دره گوشم زنگ خوردسبد، امد ج

 .ها رو بشورماین -

حاال  .هاش رو ریختم داخل و درش رو محکم بستملباس .خواستم چیزی بگم بهش که ،مثل جن غیبش زد

همه ی  .ها و درش رو دوباره بستمکنه؟ در رو دوباره باز کردم و هرچی مایع بود؛ ریختم رو لباسچجوری کار می

کاری نیست که نتونم انجام بدم؛ یک صدایی از درونم گفت ارواح  .دکمه ها رو زدم که، شروع به حرکت کرد

 .حرف زدن با خودم کم بود؛ صدای درونم اضافه شد .جدت
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 .دختر -

 چیه؟ -.ادب نداره مرتیکه .باید یکی بزنم تو دهنه شگفت، که دیگه بهم نگه دختر

 :ی نشست و آروم ل**ب زدهاش رو ریز کرد و روی صندلچشم

 هیچی! 

 نکنه از دست نامزدت فرار کردی؟ 

 :و یک چشمک زدم؛ که گفت

 آدم به پرویی تو ندیدم! 

 به من چه !ندیده باش! 

 .صندلی کناریش رو کشیدم و روش نشستم

 .پس با این حساب تنها راهت خیانته .ببین؛ اگه ازش خوشت نمیاد برو بگو، ولی انگار خیلی ترسویی -

 .تفاوت، زل زد توی صورتمبی

 .بدبختی خودم کم بود؛ یک جوجه خل و چل بهش اضافه شد -

 .لیاقت نداری؛ حیوان دو پا

 .دارم؛ خوبش رو هم دارم -

 .آخر این عادتم رو ترک نکردم .ای داد، بازهم بلند فکر کردم

 حاال که چی! 

 کنیکار میزنی پس ببینم چیداری برای کمک کردن بهم، بال بال می. 

 !نگاهش کن؛ خودشیفته

 .باشه -
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 .صدای نامزدش از کنارم در امد .دستی توی موهاش کشید؛ که دلم رفت براش

 .شه بهم یک لیوان آب بدیمی -

 :سری برای شگفت تکون دادم و گفتم .کننهاش کار نمیاوف انگار دست

 .آقای شکوهی انتخابتون توی همسر عالیه، از زیبایی چیزی کم ندارن -

لیوان آب رو  .جاست که دختره از تعریف تو خالیم خر کیف شد؛ و شگفت از سر جاش بلند شد و رفتو در این

 .دادم دستش

 گم موقعی که تصمیم ازدواج گرفتی؛ همه چیز در مورد آقای شکوهی فهمیده بودیمی. 

 منظورت چیه؟ 

 فهمیهیچی عزیزم، کم کم می. 

با مایع توی یک کاسه، کف درست کردم و رفتم پیش  .گرفت و رفتو یک لبخند خبیثی زدم که روش رو ازم 

کاسه رو دادم دستش و براش،  .کردهام میبا تعجب نگاه به دست .شگفت، که مثل همیشه روی مبل نشسته بود

 .کار کنهگفتم چی

 دیونه ای تو؟ چرا این کارو کنم؟ هرگز دختره احمق. 

 کاری که گفتم و بکن !هی، بهم برخوردا. 

 .ها رو زد روی ل*بش، و اطراف دهنشا اخم، سرش رو تکون داد و کفب

 .اون کاسه رو هم ببر .ری تو سرویس بهداشتیتا اومد بیرون؛ می -

 :امیدوارم صدام داغون نشه؛ و با تمام انرژیم شروع به داد زدن کردم .سرش رو به نشونه باشه، تکون داد

 .آقا حالتون خوبه؟ وای بدبخت شدم -

با تعجب  .شگفت دستش رو روی دهنش گذاشت و سریع رفت .ه به در اتاق کردم که خانم مثل گلوله، در امدنگا

 .کردبه جایی که شگفت نشسته بود؛ نگاه می
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 ش؟باون چی بود اطراف، ل -

 :هام رو براش بزرگ کردم و خونسرد گفتمچشم

 کنهدونی که بیشتر مواقع تشنج میمگه نمی! 

 چی میگی تو؟ ...چ 

 .شالم رو از سرم در اوردم و دور دست راستم، پیچوندم

 .باید دستت رو بزاری تو دهنش، تا دندوناش نشکنه .کشهفقط سی ثانیه، بیشتر طول نمی .نگران نباش -

 :هاش کردم و با لحن ناراحت گفتمنگاهی به دست

 .عیب نیستهای قشنگت، واقعا که هیچ آدمی بیحیف دست -

 .رفتم پیش شگفت .مجسمه خشکش زده بود؛ رها کردمو اون رو که مثل 

 .نچ نچ، نگاه کن چه اخمی کرده، آقا -

 .کاسه رو برداشتم .خیلی ترسیدم .هاش رو ترسناک کردچشم

 .برو عقب -

 .تا فاصله گرفت؛ کاسه رو زدم زمین که با صدای بلندی خورد و خاکشیر شد

 .عقلت رو از دست دادی-

 البته که نه. 

 ا گفتی؟چی به سار 

 .لبخندی زدم

 یک چیز خیلی خوب. 

 کنیکار میحواست باشه چی. 

 باشه. 
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 !وای وای، اگه بفهمه گفتم تشنج داره .تشکر بلد نیست؛ این چولمنگ

 .خوام برم بیرونبرو کنار می -

 .اول یکم موهات رو بهم بزن بعد برو-

خدایا، خودت به  !قدر شیادبینی آدم اینمی .یک تنه محکم بهم زد و رفت بیرون .با حرص موهاش رو بهم ریخت

 .غلط کرد تا آخر عمرش، هر روز باید من رو ببینه .دادم برس؛ این تحمل دیدن من رو نداره

ریختم توی سبد، ولی  .ها رو در اوردمخودم رو سریع رسوندم به لباسشویی، و لباس .وای لباس رو یادم رفت

بعد از اینکه لباس رو، روی بند  .شدن؟ شاید لباسشویی این مدلیهها همشون یک رنگ دونم چرا لباسنمی

 .نکنه رفتن بیرون .مشکوکه، صدایی نمیاد .آویزون کردم؛ از بالکن در امدم

 .نه نرفتن بیرون -

 .دستم رو روی قلبم گذاشتم و به طرف شگفت، برگشتم

 .اها نرفتن -

 :به طرفم امد و گفت شگفت، یک قدم .من واقعا احمقم !این چه حرفی بود زدم

 !من تشنج دارم -

 .و یک قدم دیگه جلو امد؛ که من ده تا قدم عقب رفتم و به دیوارچسبیدم

 من مشکل دارم؟ -

 .و یک قدم دیگه

 .فاصله ایمنی رو رعایت کن .هی، نامحرمی گفتن -

 .ای این ابروها رو، از ته بکنم !ابروهاش رو انداخت باال

 کو؟ اگه مهمه برات، پس شالت -

سریع شال رو سرم کرد و از کنار شگفت، رد شدم که  .ای وای، از اون موقع دور دستم پیچوندم؛ بازش نکردم

 :گفت

 .دارنبیرون ایران هم دست از این کاراشون بر نمی -

و تا پام ر .راهم رو گرفتم و از خونه شگفت، زدم بیرون .داد؛ ولی نباید جوابش رو بدمحرفش هزار و یک معنی می

 .کشهتوی خونه گذاشتم؛ گوشیم رو دیدم که داره خودش رو می
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 .حدسم درست بود .گوشی رو برداشتم .زنهیعنی کیه؟ حتما یگانه، داره زنگ می

 چیه؟ 

 حتمًا دلت برام تنگ نشده .کنی؛ نه چیزینه سالم می. 

 .و زد زیر گریه، این باز فازش عوض شده

 چته؟ 

 نادون دلم برات تنگ شده. 

گه تا حاال توی این یک سال، حتی دو روز یگانه ازم دور نشده راست می .ی هق هقش توی گوشم پرشدو صدا

 .بود

 اون نره غول، که مثل مجسمه ابلهول همیشه هستش. 

 خوام بیام پیشتمی. 

 نه. 

 پلیز. 

 .مطمئنم اگه تا صبح بگم نه، حرفم رو گوش نمیده میادش

 باشه حاال اون اشک تمساحت رو پاک کن. 

 وکی امدما. 

 خواد چه بالیی سرم بیاره؟خدا داند وقتی بیاد؛ می

یعنی کیه؟ نکنه یگانه باشه؟ نه بابا امکان  .با صدای در از فکر در امدم .کشهاشکال نداره؛ تا بیاد خیلی طول می

 با تعجب  .دملباس صورتی رنگ رو کنار ز .تا در رو باز کردم؛ یک لباس افتاد روی صورتم .نداره به این زودی برسه
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 :نگاه به شگفت، کردم که دهن باز کرد

 !هام صورتی بشن؟فقط یک دلیل بیار چرا باید همه لباس -

با عصبانیت، رفتم سمتش و  .این االن چه رفتاریه که داره .و امد توی خونه و خودش رو روی مبل، پهن کرد

 :گفتم

تازه، نباید سرت رو بندازی و مثل گاو بیای  .مدلشه من فکر کردم .هات، رنگ گرفتنمن از کجا بدونم چرا لباس -

 .داخل خونه مردم

مطمئن هستم که االن صورتم،  .چرا شکلش این همه ترسناک شد .دفعه، از جاش بلند شد که قلبم خالی شدیک

 .من که حرف بدی نزدم .رنگ عوض کرده

 لباس بشوره؟ تازه، من تا حاال  دونی قیمت هر لباس چقدر بوده؟ اخه چه آدمی که کارش این هستتو می

 .جز تو کسی رو توی این خونه ندیدم

 زندگی بقیه به شما ربطی نداره. 

 .مونم تا سارا رفت میرمیکم می .بدبختی خودم کمه، یکی دیگه هم اضافه شد -

 .یکم پیشم خواد به مونه؛ ولی من که از خدامه بمونهچه قشنگ می .مرتیکه چغازنیبل، .قبالً هم این حرف رو زده

 شد نظرش عوض نشد؟چی 

 اصاًل چرا دارم برای تو میگم .سازمنه دختره میگه با همه چیزت می! 

 ذاره رو کولش و میرهکم کم دمش رو می. 

 جدی؟ 

 دن بهتها اگه تخم مرغ خام بذاری رو سرشون؛ املت تحویل میاره بابا، زن. 

 االن این چه ربطی داشت؟ 

 به تو ربطی نداره. 



 

 
 

94 

  
 )شگفت )جلد اول 

 معصومه مومنی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 .گرفت رو دارهچقدر بگن رفتارش عوض شده؛ ولی من میگم همون عادتی که با همه، زود گرم میشگفت هر 

 .آیالر -

کرد و شگفت مثل همیشه یگانه با تعجب به شگفت، نگاه می .اها در رو یادم رفت ببندم !وا یگانه کی امد داخل

 .خونسرد بود

 .من دیگه میرم -

 .رو سره من بیچاره خر*اب شد و تا شگفت پاش رو بیرون گذاشت؛ یگانه

 چطور اومده خونه تو؟ -

 .همه چیز رو که براش تعریف کردم؛ آروم گرفت

 قدر عجیب غریبه؟گم این شگفت مثل بازیگرای هالیوده؛ ولی چرا اسمش اینمی 

 الزم نیست تو خوت رو ناراحت کنی. 

 سم شوهرت شگفته؟کشی بگی افردا که باهاش ازدواج کردی؛ خجالت نمی .به فکر تو هستم! 

 تازه اسمش خیلی باحاله .خوایم ازدواج کنیمحاال کی گفته می. 

 هان؟ .یعنی چی که معلوم نیست 

 ول کن. 

 آیالر بهتره از این سردرگمی در بیایی. 

 باشه. 

 کامیار کجاس؟ 

 قهره. 

 ترهکنی؟ از دخترا لوسچطور تحملش می! 

 فهمه عزیزمعشق این چیزا نمی. 
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 .ید؛ که چندشم شدجوری عزیزم رو کش

 حالم رو بهم نزن. 

 خوبه که خودش هم عاشقه. 

 داد ماله چیه؟گم این صدای داد و بیمی 

با یگانه بیرون رفتم که دیدم سارا خانم، وسط راه  !باز چه خبر شده .اومدگه از بیرون، صدای دعوا میراست می

 داستان جدیده؟ .هشگفت بیخیال به در تکیه داد .نشسته و در حال ریختن اشک تمساح

 .بیا بریم داخل -

 .عجیب است و بس .خواد برهاالن می .تا حاال نشده بود؛ نخواد از کاری سر در بیاره .با تعجب نگاه به یگانه کردم

 .باشه -

 .زد و رنگش رفته بودیگانه مثل مرغ سر کنده؛ بال بال می

 چی شده؟ 

 جا، برمیگردیم ایرانباید همین االن بریم از این. 

 گی تو؟چی می 

 جانباید بمونی این. 

دفعه چیشد؟ اینکه نزدیکه بزنه زیر یک .شروع به جمع کردن وسایلم کرد؛ و من با عالمت سوال، وایستاده بودم

 !جوری شدچرا تا سارا رو دید این !گریه

 مونما میجکنی؟ درست توضیح بده چه خبره؟ بدون، من هر اتفاقی بیافته همینجوری مییگانه چرا این. 

 .خوام دوباره این اتفاق بیافتهنمی .کردمهمش بهش فکر می .یک سال شگفت رو ندیدم

 فقط بیا بریم .دونم چی بگم بهتنمی. 
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 تا حاال چیزی رو ازم مخفی نکرده بودی !مگه فیلمه که بریم یا مسخره بازی تو. 

 آیالر! 

 بگو دیگه؛ حوصله دردسر جدید ندارم. 

 راستش... 

 ،دیام میداری سکته مگه شوخیه. 

 .فقط چیز بدی نباشه که تحمل ندارم .کنهنمی دونم یگانه، چرا این رفتار رو می

 تا بگم کامیار بیادش. 

 نخیر، خسته شدم ده بگو؟ 

 :یگانه با ترس گفت .تا خواست جوابم رو بده؛ در زدند

 یعنی کیه؟ 

 اومدن ببرنت زندان. 

 .رفتم در رو باز کردم؛ که کامیار مثل گلوله پرید تو .هازنهخیلی خیلی مشکوک می .رنگش پرید

 !حالت خوبه کامی؟ سگی، گرگی دنبالت کرده؟ ولی فکر نکنم به هم نوع خودشون حمله کنن -

 .زدم تو سره کامیار، که دلم خنک شد .نگاه ترسناکی کرد که به خودم نگرفتم

 قرصت رو فراموش کردی ای دی خانم؟ -

 :تمتوی حرفش پریدم و گف

 !حیوان غیر نجیب .درد، صد بار نگفتم روی من اسم نزار -

 :یک دستی تکون داد و گفت

 بهتره نبینتت و  .جاستراستی یگانه، این دختره که زدی کچلش کردی؛ این .فحش بلد نیستی نده جغله بادوم -
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 .کنه تو زندانگرنه شوتت می

 :با تعجب، نگاهی به یگانه رنگ رو رفته کردم و گفتم

 وضیح بده ببینم چه خبره؟ت 

 یگانه یک  .این خانم بنده، پارسال رفته آرایشگاه و اون خانم بازیگر هم همونجا بوده؛ تا بره سر پخش زنده

نوع مواد که مال پوسته و نباید با سر، برخوردی داشته باشه؛ اشتباهی رو موهای این بدبخت خالی 

 .داستان تمام .ت هزار ساله، دارهریزه و اون از یگانه نفرموهای سرش می .کنهمی

نه  .کنمزنده زنده خاکش می .کشمشمی .نزدیک بود سکته کنم .صبر کن چیشد؟ االن این همه ترسم الکی بود

 :کشیدم که یگانه گفتهمین طور که داشتم تو ذهنم نقشه می .سوزنمشمی

 !گم آیالر، چرا نگاهت یک جوری شده؟می -

 :با حرص جوابش دادم

 ری؟چه جو 

 خواهی من رو ریز ریز کنیانگار می ...ا. 

کردم دنبالش دویدم و تهدیدش می .با این حرفش حمله کردم طرفش که پا به فرار گذاشت و از خونه زد بیرون

نگاهی به آدم  .چاره که بهم خورد؛ افتاد کنارمکه محکم خوردم به یک چیز، و پرت شدم یک طرف و اون بی

از سرجام بلند شدم  .بهتر یک چیزی بگم .من مردم !های عاشقانهوای، مثل فیلم !گفتهاین که ش .کناریم کردم

 .که، شگفت هم بلند شد

 .آقا شگفت -

 .های تیزم شنیدمشگفت تا حرفم رو شنید زمزمه کرد؛ که من با اون گوش

 .کنم پر از تمسخرهدونم چرا وقتی بهم میگه آقا، فکر مینمی -

 .زنهچه لفظ قلمم حرف می .بهت لقب آقا نمیاد پس چی فکر کردی؟ واقعاً

 نکش خودت رو. 
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 هان؟ 

 یدم نزدیکه خودت رو بکشی گفتمد. 

 .جا بود، هاوایستا یگانه کوش؟ االن همین .ایش پسره ی چندش

 .هی دختره، بیا داخل باهات کار دارم -

از ستاره ست؛ولی از تیکه دختره،  هام پرچشم .چرخنبا این حرف شگفت، احساس کردم؛ پروانه ها دارن دورم می

 .یک لبخند زدم؛ که دندون عقلمم پیدا شد .اومدخوشم نمی

 .البته و راستی ماه هستم -

 .های باال رفته نگاهم کردبا ابرو

 .اسمم ماهه -

 .بدون توجه بهم، رفت داخل و اشاره کرد برم داخل

 .بشین رو مبل -

 :روع به حرف زدن کردحرفش رو گوش دادم و رو مبل نشستم؛ که ش

 تو انگار خیلی دوست داری بهم کمک کنی. 

 جانم! 

 حاضری یک کاری برام انجام بدی؟ 

 .دیونه شدم رفت !خوای عزیزمتو فقط بگو چی می

 حاال این کمک چیه؟ 

 تونی امشب به مردی شماره بدی؟می 

 چی؟ بله؟ !هان... 

 کلید خاموشت کجاست؟ 
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 منظورت چیه؟ 

 همین .دییری به یک نفر توی مهمونی میدم؛ میک شماره بهت می. 

 .کنمهمین مسخره، االن چیکار کنم؟ قبول کنم؟ معلومه که قبول می

 .باشه -

 .کنیگفت معلوم بود قبول مییک نگاه بهم کرد؛ که انگار می

 گم من قباًل جایی جز مطب ندیدم؟می -

 .شهنکنه یادش امده؛ نه بابا مگه می

 به هیچ عنوان. 

 خوای بپوشهای سارا توی اتاقه، هر کدوم میلباس .ماده شوپس برو آ. 

 مگه کجاست؟ 

 خواد عروسی رو بهم بزنهانگار می .قهر کرد و رفت. 

 .ای برنگردی سارا جانم .االن خیلی خوشحالم .یک لحظه احساس کردم تو ذهنم، صدای خنده وحشتناکی امد

گه این دختره، چه برای چند سال االن پیش خودش می مگه .رفتم توی اتاق، که با کوهی از لباس مواجه شدم

 .کنهخنگه و اصالً برای من مهم نیست؛ چی فکر می

 .باشه -

 .اون جلو رفت و من هم مثل جوجه اردک زشت، دنبالش رفتم

 قدر پِر از آدمه؟جا چرا اینرفتیم داخل، این

 ؟های کشور رو دعوت کردگم همه آدممی 

 به تو ربطی نداره. 
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 .چند بار بگم این شعور نداره .گ با این حرف شگفت، ساکت شدمقشن

 .ببین اون مرده، که کُِت قرمز پوشیده -

 .که دکتر راد خودمونهاه، این .نگاهی به مردی که گفت کردم

 خب؟ -

 :یک نگاه بدی بهم کرد و برگه کوچیکی، بهم داد و گفت

 این رو بده بهش؛ با لبخند البته. 

 ها داریمهما با هم خاطر .که کاری ندارهاین. 

 شناسیش؟شناسیش؟ صبر کن از کجا مینکنه می 

 :لبخندی زدم و با آرامش گفتم

 .به شما ربطی نداره -

 :با اخم گفت .دستی توی موهاش کشید

 برو دیگه. 

 رم اون میادشمن نمی. 

شروع کردم به  .دید راد باشه بدون توجه بهش، رفتم روی صندلی نشستم؛ که تو .با ابروهای باال رفته نگاهم کرد

 .شمارش یک، دو، و سه

 .تونم بشینمببخشید می -

 .با خودم هم درگیرم .کردم بیادشواقعاً فکر نمی .سرم رو که باال اوردم؛ چشمم به جمال دکتر راد خورد

 پرسیدصندلیه مال من نیست که ازم می. 

 شینمپس می. 
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پرو پرو، زل زده تو  .کردمماه شگفت نبود؛ با خاک یکسانت میاگه به خاطر روی  .نشست و زل زد توی صورتم

 .باید یک چی بپرونم تا آروم بشم .صورتم

 چیزی روی صورتمه؟ 

 اره باالی ابروت یک چیز سفیده. 

 :دستی به ابروهام که کشیدم که گفت .خدایا، چاکرت آبروم رفت .قشنگ به جای اون، خودم با خاک یکسان شدم

 کنید؟می کارجا چیشما این 

 فکر نکنم به شما ربطی داشته باشه. 

 .کشتمشگفت می .وای، زیاده روی کردم

 .تقصیر دلمه .حق با تو هست؛ ولی تقصیر من نیست -

 .فقط یک چیز پروند .گفتقشنگ، نفهمیدم چی

 :تفاوت نگاهش کردم که به حرف امدبی

 تونم بیشتر ببینمتمی. 

 جانم؟! 

 دار بود؟ این چرا این حرف رو زد؟االن دقیقًا کجای حرف من خنده .ن کردبا این حرفم، شروع به خندید

 قدر تعجب کردی؟چرا این -

 .بهترین موقعیته که شماره رو بهش بدم

 .ببین من درست منظورت رو نگرفتم؛ ولی اگه جایی، کسی آبدارچی یا خدمتکاری خواست؛ بهم زنگ بزن -

تا خواستم پام رو از  .دادم و اون رو که از حرفم خشک زده بود؛ رها کردم ای که شگفت بهم داده بود؛ بهششماره

 .جشن بزارم بیرون؛ که با سارا روبه رو شدم

 کنی؟جا چیکار میتو این 
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 های آقا رو بیارم؛ تا اتفاق بدی نیافتادهباید برم قرص .من عجله دارم. 

 قرص؟ ...ق 

 اره. 

 .مدم؛ یک نفس راحت کشیدماز مراسم که بیرون ا .و مکان رو ترک کردم

 .که برو سه ساعت حرف بزن باهاشمن گفتم برو یک شماره بده؛ نه این -

 .مونهمثل جن می .با ترس برگشتم طرفش، این از کجا پیداش شد

 ببخشید؟! 

 گفتی که تا من رو دید؛ پا به فرار گذاشت؟دوباره به سارا چی .کنولش 

  شهاون چیزی که با پ شروع میپس این خانم دوست نداره؛ فقط دنبال. 

 دونم که دنباله پولمه، الزم نیست تو بگیخودم این رو می. 

 جهت یاد آوری بود. 

 .یک لحظه یاد راد افتادم .سرش رو تکون داد

 خواد بیشتر ببینتت؛ منظورش چیه؟گم اگر یک نفر بهت بگه میمی 

 دونی یک نوع ابراز عالقسقدر احمقی که نمیچی؟ این! 

 .تو هم که نوشته بودی؛ پس حق دارم نفهمم .آخه تو عمرم کسی همچین حرفی بهم نزده بود .حمق نیستممن ا

 .صد البته که جرئتش رو ندارم .ها رو بهش بزنموایستا، االن اگه جرئت دارم این

 .قدر باز بودنیکل بهت همچین حرفی زده؟ پس بگو چرا نیشش این -

 .نی نیستپس اسم آقا نیکله، اسمش که ایرا

 کنی؟خودت رو چرا عصبی می 
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 دیگه نرو طرفش. 

 .احساس کردم دو تا شاخ، روی سرم سبز شد

 :خواستم حرفی بزنم که گفت

 .حداقل شر این رو کم کن .های اطرافم کم بود؛ یک احمق اضافه کردیآدم خدا،

 .کنم؛ قلبم درد کردس میدونم چرا احسانمی .دونست من شنیدمزد؛ و نمیپیدا بود داشت با خودش حرف می

 .مهم نیست

 تونم برم؟گم آقای شگفت، میمی -

 :با این حرفم زل زد توی صورتم و گفت

 واقعاً فکر کردی کارم، باهات تموم شده! 

 چی؟ 

 خانم روزی رسون تازه شروع شده. 

 .قممنظورش چیه؟ واقعا احم .های آبیش رو از کاسه در بیارمو یک لبخند زد؛ که حاضر بودم چشم

 .برو، ولی فردا بیا کارت دارم -

 .ای پر از تعجب، سری تکون دادم و به خونه رفتمبا چهره

پس چرا اونجا بود؟ اون  .شگفت گفت، سارا نمیاد .های سارا رو در اوردم؛ روی تخت دراز کشیدمبعد که لباس

 .های الکی از خودم رو تموم کردم و خوابیدمشماره برای چی بود؟ سوال کردن

*** 

در زدم  .امروز زیاد خوابیدم و یادم رفت؛ که شگفت گفته بود بیام .ی شگفتبا سرعت نور اماده شدم و رفتم خونه

 .که خدمتکار شگفت، در رو باز کرد

 .های که بهم کردیسالم خوبی عزیزم؟ مرسی از کمک -

 .جز خرابکاری، کاری نکردم عزیزم
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 کنمخواهش می. 

 توی اتاقش آقا گفتن تا اومدی بری. 

 .هاچه حرف !ی چغازمبیل، منتظرهپسره

 .ممنون -

 .و رفتم توی اتاق شگفت، توی اتاق نیستش که

 شگفت. 

 پشت سرت هستم. 

 .یعنی از موقعی اومدم؛ روی تخت نشسته بود .با تعجب برگشتم

 .بیا بشین -

اخی، این  .ای که روی پاهاش بودزل زده به گوشینشستم و نگاهش کردم؛ که  .و به صندلی کنارش اشاره کرد 

 .شگفته ورژن جدید هم خنگه

 حالت خوبه؟ جنسش نساخته بهت. 

 ها؟ 

 .موقع باز بشهوای لعنت به اون فکی که، بی

 .تون ادامه بدیدهیچی شما به کار خیلی مهم -

و با تعجب به من نگاه بدبخت شگفت، گوشی رو ول کرده بود  .خواستم درست کنم, ولی به جاش گند زدم

 :با حرص گفتم .کردمی

 اه .به کارت برس .من رو ول کن! 

 خدا کمکت کنه. 

 .با صدای گوشیم، نگاهم رو ازش گرفتم و جواب دادم .حالت روح و روانی نداره .و دوباره زل زد به گوشی
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 خجالت نکشیدی بهم زنگ زدی؟یگانه واقعا  

 وال ازت دارمیک س .ها مهم نیستاین !به هیچ عنوان. 

 زود بگو؟ 

 چرا جوجه گوش نداره؟ 

 گمشو یگانه !من چه بدونم چرا جوجه گوش نداره !چی؟ تو زنگ زدی این سوال رو بپرسی؟. 

 .هرچی آدم اسکوله، گیر من افتاده .و با اعصاب داغون، گوشی رو قطع کردم

 .یکم کوتاه بیا .هاخیلی عصبانی هستی -

 .شگفت بلند شد نگاهی بهش کردم که، صدای گوشی

 باشه؟ …دختر، نیکله بهش بگو بیاد رستوران -

 .گوشی رو برداشتم؛ و روی بلندگو گذاشتم .با دهن باز نگاهش کردم و سرم رو تکون دادم

 بفرمایید؟ 

 نیکل راد هستم. 

 وا شمایید؟ برام کار پیدا کردید؟ حاال خدمتکاری یا آبدارچی؟ 

بخند پسرم،  .اش رو به زور نگه داشته بود آوردم که دیدم شگفت، خندهسرم رو باال .صدایی از اون ور خط نیومد

 .خنده دوای هر دردیه

 .پس غلط کردی زنگ زدی.نه متاسفانه کار پیدا نکردم -

 درست، پس کارتون چیه؟ -

 .خوام ببینمتونمی -

 .با اخم نگاه شگفت کردم که شونه باال انداخت !هابله چه حرف

 به چه دلیل؟ 
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  بهتر از دلتنگی وجود داره؟دلیلی 

 .چه رکه این آدم، اگه شگفت رو دوست نداشتم؛ قطعاً انتخابم تو بودی .قشنگ خشک شدم

 کنید؟ عجبجور صحبت میبا یک آدم سطح پایین این. 

 جوابتون؟ 

 .غیرت نداری مرتیکه شارالتان .گفت؛ زود قبول کنزد و بی صدا مینگاه شگفت کردم که داشت بال می

 .بگید دارید که حرفی بودید؛ اونجا اگه رممی …تا یک ساعت دیگه به رستورانمن  -

 .اسم شگفت، بهتر اسم اینه .چه پرو بود این نیکل .و بدون خداحافظی قطع کردم

 …ها نشد کهگم مثل اونمی -

 :پرید توی حرفم و گفت

 الزم نیست به این آدم فکر کنی فهمیدی؟ -

 :سرم رو تکون داد و گفتم

 .این آدم که خیلی خوبه -

 .حاال نخور من رو .با اخمی که کرد الل شدم

 ولی بازیگریت حرف نداره. 

 یعنی برم بازیگر بشم؟ 

 اش رو نداریقیافه. 

 :با حرص، نگاهش کردم که گفت

 شو؛ تا زود برسیمزود باش آماده. 

 اممن آماده. 
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 .یک نگاه بهم کرد و سرش رو تکون داد

 .پس بریم -

 

*** 

 شینمجا میوی این صندلی، من هم اونبشین ر. 

 مونی؟چرا می 

 اوناهاشش امد .به تو ربطی نداره. 

 .نیکل از دور، برام دست تکون داد و به طرفم امد .و سریع مکان رو ترک کرد

 .سالم بر بانو -

 .از حرفش خوشم نیومد .اخم کردم

 .بفرمایید -

 .و روی صندلی نشستیم

  باشیاصالً بهت نمیاد که خدمتکار. 

 کاِرتون رو بگید .کار کنم که بهم نمیاداالن چی. 

 واقعاً که حق داشتم روز اول که توی ایران دیدمت؛ عاشقت شدم. 

 .بگمدونستم چیبار بود توی این موقعیت بودم و نمیاولین .بگمدونستم چینمی

 کنی؟خالصه بگم باهام ازدواج می 

 بعله؟! 

 .خوردههاش رو نگه؟ حتماً قرصمی این چی

 .دید؟ این کار یک آدمه عادی نیستتون سرِ جاشه؟ کسی رو که چند بار دیدین؛ پیشنهاد ازدواج میشما عقل -



 

 
 

108 

  
 )شگفت )جلد اول 

 معصومه مومنی 
 انجمن کافه نویسندگان Cafe Writers 

 

 
 

 !ها شدیم جمعیت ایرانها وجود دارن؟ خدایا، ما با اینیعنی چندتا از این آدم .بلند شدم و از رستوران ییرون امدم

 .الزم نیست به خودت فشار بیاری -

 :و روبه شگفت گفتماخمی کردم 

 .دونم چه دلیلی داره این کارت، ولی حداقل حق دارم یک چیزی بدونمنمی -

 :دستش رو کرد توی موهاش و گفت

 .فهمی و این برات بهترههیچ وقت نمی -

 .قدر بزنی که خون باال بیارییعنی روی زمین درازت کنی و این .ای باال انداختبا حرص نگاهش کردم؛ که شونه

 .دل من یکم خنک بشهتا 

 .کشتن من هیچ سودی برات نداره -

 !خواد بمیرم، خدا خودت کمکم کندلم می .و سوار ماشین شد

 .سوار شو دیگه -

 .ی برو بابا، تکون دادم و سوار شدمدستی به نشونه

 .دهرو نشون نمیگم تو واقعاً خدمتکاری؟ ولی رفتارت اینمی -

 .نه حالش بد بشه .فهمید؛ بدبخت شدم رفت !جانم؟

 تون رو چک کنمفکر کنم باید شناسنامه. 

 شناسنامه؟ 

 دونمآخه فکر کنم نسبتی باهم داریم و من نمی. 

 .قلبم یک لحظه وایستاد .حقته مرتیکه کرگدن .قشنگ ساکت شد

 .رسیدیم .از فکر در بیا -

 .زدم که صدای قشنگی داد از ماشین پیاده شدم وهرچی زور داشتم؛ در رو محکم .بله؟ چقدر زود رسیدیم

 .خوبه جای این ماشینه نیستم -
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صبر کن من چرا  !االن بزنم خودم رو بکشم .و جوری که انگار من وجود ندارم؛ نگاهی کرد و داخل ساختمان شد

 .بعد از کلی فکر فهمیدم گوشیمه، از توی جیبم درش اوردم و جواب دادم .لرزم؛ یا خود خدامی

 ی؟خوایگانه باز چی می 

 یک روز نشد زنگ بزنم باهام خوب رفتار کنی! 

 شروع کردی تو باز؟ 

 کنیم آب ازش میاد؛ این آبه رو از کجا میارهکولر وقتی روشن می .یک سوال دارم. 

 :با حرص اسمش رو صدا زدم و گفتم

 خوای جای انیشتن رو بگیری؟نکنه می -

 .چاره توی قبر لرزیدیک لحظه احساس کردم؛ انیشتن بی

 خود رو نپرسهای بیانه دیگه از من از این سوالیگ. 

 کسی نیست جمعت کنه .باشه حاال از حرص نپوکی. 

 .کشهقدر من رو میاین چرا این

 .جا که من مراسم ازدواجم رو بگیرمراستی اصالً یادته، ما امدیم این -

 .های مختلف که تو ذهنمه، این آخریشهتو این همه فکر .وای یادم نبود

 بعدش. 

 گردیم ایران، آی دی خانمدو هفته دیگه عروسیه و فرداش برمی. 

خواستم کاری کنم  .رمیعنی دو هفته دیگه می .تا خواستم سرش داد بکشم؛ چرا بهم گفته آی دی قطع کرد

 .قدر زندگیم عجیب و غریبهدونم چرا ایننمی .شگفت عاشقم بشه؛ ولی گند زدم

 .سختهباید بسوزی و بسازی؛ واقعا زندگی 
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 .صدای لطیف سارا رو شنیدم .به سمت خونه رفتم و خواستم در رو باز کنم

 !شه با هم صحبت کنیم؟گم میمی -

 .یک لبخند پهن زدم و برگشتم طرفش

 .شهمعلوم که می -

 .وارد خونه شدیم و روی مبل نشستیم

 با من چه کاری داشتی؟ 

 ؟راستش، چطور بگم 

 حرفت رو بزنپس  !بهت نمیاد آدم خجالتی باشی. 

 .شگفت چه بیماری داره -:یکم نگاهم کرد و گفت

بعد کمی فکر، چراغی که باالی سرم روشن شده بود رو خاموش  .حاال اسم هیچ بیماری بلد نیستم .به باد فنا رفتم

 :کردم و گفتم

 قسط  هاش رو نخوره ممکنه یکی رو بهکنه و اگه قرصفقط روزی دو بار تشنج می .دونممن دقیق نمی

از موقعی که از تیمارستان بیرون اومده یکم بهتر شده؛ ولی هنوز دوست داره یک آدم رو تکه  .کش بزنه

 .تکه کنه

 تیماا ...تی. 

از سِر جام بلند شدم و به خونه شگفت رفتم و شروع به در زدن کردم؛  .هوش شد؛ وا انگار زیاده روی کردمو بی

 .که شگفت با لباس خونگی نمایان شد

 خوای؟چی می -

 :آروم باش آیالر، بعد چند تا نفس عمیق گفتم .گم بهم برنخوردبهم بر نخورد؛ می

 همسرتون فوت کردن. 
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 چی؟! 

 هوش شدهبابا اون دختره سارا، توی خونه بی .قدر تعجب کردیانگار کرگدن دیدی این !هان. 

 .خیال زل زد توی صورتم، که دلم براش رفتبی

 ؟کار کنماالن دقیق چی 

 ده بیا جمعش کن؛ کم کم رئیسم میادش. 

 باشه. 

سریع پست سرش رفتم؛ که دیدم شگفت رفت طرفش و یک سیلی محکم بهش زد که، صداش  .و رفت داخل

هاش باز شد و بدبخت با اون سیلی که زد چشم .هم دلم براش سوخت؛ هم دلم خنک شد .توی کل خونه پیچید

ها بدتر این میمون .و سریع، پا به فرار گذاشت و صحنه رو ترک کردتا شگفت رو دید؛ شروع به جیغ زدن کرد 

 .شده بود

 این دفعه چی بهش گفتی؟ 

 تو فکرت رو درگیر نکن و ازدواجت رو کنسل بدون. 

 جدی؟! 

 اهوم. 

 :خودش رو روی مبل پهن کرد و با لحن عجیبی گفت

 خوام ازدواج کنممی .نظرم عوض شد. 

 کار کنم؟االن من دقیقاً چی 

 چ کار، خوب به عنوان تشکر کاری که برام انجام دادی؛ باید چطوری جبران کنم؟هی 
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 ه کاری کردم من؟چ! 

 فراری دادن سارا. 

 بزنم جوری نشه جعمت کرد خره؟ .کنهو جوری نگاهم کرد؛ انگار یک خر نفهم رو نگاه می

 به عنوان تشکر؟ -

 .ارم ها؟ باید یک جایی بریم که قباًل با هم رفتیمخوام بکشمش؛ هم خیلی دوستش دچرا هم می .جوابی بهم نداد

 نگاهی به کت و شلوار سفید شگفت کردم؛ یعنی میادش؟ .من و شگفت، قباًل جز شهربازی جایی نرفتیم

 کنی؟هر چی باشه قبول می 

 هر چی به جز درخواست ازدواج. 

 .اعتماد به نفسش سقف رو لرزوند

  بریم شهربازی؟ .حرف رو بزناول ببین طرف مجرده یا متاهل، بعد این 

 نمیام. 

 خودت گفتی هر چی !بله. 

 برمت شام بیرونگفتم نه، می. 

 قبول نیست. 

 نظرت رو نخواستم. 

تو  .قدر خرهچرا این این !شد؟ قبول نکرداالن چی .رفتم توی شوک و با صدای بسته شدن دَر، از شوک درامدم

بهتره  .کنهرو عصبانی می ن؛ اون وقت این شگفت فقط منهای عاشقانه دارها نقش مرد و زن، همش لحظهفیلم

شگفت گوشی روی گوشش  .از خونه بیرون رفتم و دیدم در خونه شگفت بازه، آروم آروم رفتم داخل .برم دنبالش

 .بود؛ گوشم رو تیز کردم
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 نه، اون توی این ماجرا نباید باشه. 

 ... 

 همین که گفتم، فهمیدی؟ 

 ... 

 کنیی؛ خودت هم درستش میاین مشکل تو درست کرد. 

 ... 

 بینمبدون اگه بالیی سرش بیاد؛ از چشم تو می. 

 !چه باکالسِ .زدهای گانگستر، حرف میگفت؟ مثل آدماالن داشت چی می .و گوشی رو از روی گوشش برداشت

 .شدخیلی باحال می.کاشکی شگفت خالف کار بود

 چرا دَم در خشکت زده؟ -

 .دادم؛ معلومه که فهمیدهداشتم گوش می ای وای، انگار فهمیده من

 .خشکم نزده، منتظر بودم صحبت تموم بشه بیام تو -

 .تا خواست حرف بزنه؛ صدای گوشی شگفت بلند شد

 .نیکله -

 .گوشی رو از دست شگفت قاپیدم، جواب دادم و گذاشتم روی بلندگو .اه، پس این پسره نچسب دوباره زنگ زد

 الو؟ 

 سالم بانو. 

 :شگفت گفتمآروم به 

 .بزنم با خاک یکسانش کنم -

 .نفس عمیقی کشیدم و شروع حرف زدن کردم .سرش رو به نشون تایید تکون داد
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 کاری با من دارید؟ 

 در مورد جوابی که بهم دادی؛ نظرت عوض نشده؟ 

 وشم نه من از رفتارتون خ .وقت چرا باید عوض بشه؟ ببین آقای محترم، بهتره دست از سرم من برداریداون

فکر کنم با کَنه  .تونم شما رو برای یک لحظه تحمل کنمبه هیج عنوان نمی .میاد و نه از نوع حرف زدنتون

 .خورهحالم ازتون بهم می ...نسبتی دارید؟ این رو ول کن؛ بزار خالصه بگم

 .دهنم کف کرد؛ چقدر حرف زدم؛ ولی زیاده رویی کردم .و گوشی رو قطع کردم

 .این چیزی نبود که .کار کنیخوای چییکسانش کنم؛ که فکر کردم می جوری گفتی با خاک -

یعنی  .هام پر بکشنزنه که کل خوشیآخر یک حرفی می .زنهمطمئن هستم؛ االن صورتم داره رو به کبودی می

 !های منه؟این همون آدمیه که کل اتاقش، پر از عکس

 نکنه عقلت مشکلی داره؟ .ریخیلی توی فکر می 

 کنم تا حاال آدمی پرو و بی فرهنگی مثل شما دیدم ظر عقلی مشکلی ندارم؛ ولی دارم به این فکر مینه از ن

 یا نه؟

 نتیجه فکر خالقانت؟ 

 خوشبختانه ندیدم. 

 :شونه ای باال انداخت و به طرف در رفت و گفت

و باالی سرم در حال  با این حرفش، احساس کردم زیر پام پر از آتیشه.حساب بشیمحرکت کن بریم بیرون تا بی -

ده و این حس رو دوست وقتی با شگفت، هستم؛ این احساس بهم دست می !واقعاً احساس جالبیِ .یخ ریختنن

 .دارم

 .بریم رستورانی که کناره دریا باشه -

 :اش کشید و گفتدستی به ریش نداشته
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 اونوقت چرا؟ -

 .خودی بیپسره !نشد یک حرفی بزنم؛ بدون چون و چرا قبول کنه

 گمچون من می. 

 گیهوم چون تو می! 

 اره. 

 .دستی تو موهاش کشید؛ که دلم رفت براش

 گردیمفقط هر موقع گفتم بر می. 

 قبول، بریم؟ 

 .باشه -

 .معلوم نیست با خودش چند چنده !قبول کرد

 

*** 

 

 .رسیدیم -

 .با خوشحالی از ماشین بیرون پریدم

 .ری از ذوقنمی -

 :و گفتم ای نکردمبه حرفش توجه

 رو پاک کنه؛ اون آدم ها اسم عشق رو بنویسی و وقتی موج دریا بیاد اسم اونگن روی شندونی میمی

 .مونههمیشه باهات می

 ترین حرفی که توی عمرم، شنیدم این بودمسخره! 

 نخیرم حقیقته. 
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 شونهها باقی مونده بالِف آدمتکنی؛ کیعنی تو باور می! 

 چی؟! 

 ن ماله تو بودای، ایحرفِ مسخره. 

 .خواد بزنم اون فکت رو بیارم پایینای دلم می

 !وایستا این که پسرعمومه .زدای بود؛ آشنا مییک پسره بیست و خورده .با تعجب طرف صدا برگشتم!آیالر -

مش؛ تا موقعی که از دید شگفت خارج سریع رفتم سمتش و کشیده .کرد؟ بدبخت شدم رفتکار میجا چیاین

 .خواد بگهیچی نگفتم؛ تا هر چی میه .شدیم

 !همه نگرانتن، ولی تو با یک پسر که معلوم نیست کیه امدی خارج .تو فکر نکردی به خانواده -

 :تر، شروع به حرف زدن کرداز سر عصبانیت یک نفس عمیق کشید و تند

بدترین چیزایی که فکرش  .زننریم؛ همش حرف تو رو میدونی از خونه بیرون میاصاًل می .دونم چی بگمنمی -

 کنه؛ چی داری بگی؟مادر بدبختت داره سکته می .کنی

کفشم رو در آوردم و بدون هیچ مکثی، زدم توی سرش که مثل مجسمه  .با دادی که کشید؛ از ترس سکته زدم

 .خشکش زد

 ری تو جاده خاکیببین اول ترمز بگیر؛ که داری می. 

 تونستی با یک نفر حرف بزنی؛ ولی تو حتی نمی .تغییر کرده تو این یک سال حرف زدنش هم .نگاه کن

 ...االن

 :پریدم وسط حرفش و گفتم

ای حرف کشی؟ از چه خانوادهبا چه حقی سر من داد و هوار می .شناسمسام خفه شو، ببین من حتی تو رو نمی -

 زنی؟می

کشه؛ یک رو، فقط به دوش می ها که بیشتر عمرم رو خر*اب کردن؟ اون زن که اسم مقدس مادراز اون

 .جاش تو تیمارستانه و از بقیه هم بهتره نگم .ستدیونه

  .هاش درهم بودشگفت، به ماشین تکیه داده بود و اخم .به صورت پر از سوالش نگاهی انداختم؛ و ازش دور شدم
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 :صداش زدم .شده؟ صدای پام رو شنید؛ سرش رو باال اوردمعلوم نیست باز چی

 .شگفت -

 :دونم چرا این حرف از دهنم پریدقط نگاهم کرد؛ که نمیف

 .دوست دارم -

 !خدایا بدبخت شدم چرا این حرف رو زدم؟ چطور جمعش کنم؟

 .خوای ازارش بدی کیه؟ تازه این همه ادم من و تو که بهم نمیایمدفعه دیگه آدمی که می .حوصله شوخی ندارم -

قدر خوشحال بودم؛ امروز این .کردماحساس سر گیجِ می .رد اوردبه زور لبخندی زدم؛ که سوزشش قلبم رو بد

 .آخرش تلخ شد

 .من عادت دارم بلند فکر کنم .صبر کن حالت خوبه؟ فکر کردی با تو هستم -

خواستم بگم بریم توی  .جا بمونم؛ ولی شاید آخرین بار باشه که با شگفت هستمخواست دیگه ایندلم نمی

 :مدرستوران، که صدای سام ا

 .کنمخودم همه چیز رو برات درست می .آیالر بیا برگرد -

 .دفعه دستم توسط شگفت، به داخل رستوران کشیده شدیک .حتی برنگشتم نگاهش کنم

 .جا بشینیماین -

رو به شگفت، شروع  .خدمت مثل موشک، به طرفمون امد؛ که گفتم االن که دیار باقی برهنشستیم که یک پیش

 .انگلیسی کرد؛ که هیچی، یعنی هیچی نفهمیدمبه حرف زدن به 

 خوری؟چی می 

 بگو ده نوع از بهترین غذاهاشون رو بیارن. 

 خوای؟دیگه چیزی نمی 

 نو*شی*دنی خودشون میارن. 

 ترکی؟مطمئنی نمی 

 اره. 
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دیده بعد چند دقیقه، توی چشم بهم زدن میز پر از غذاهایی؛ که تا حاال ن.و دوباره شروع کرد؛ به ویز ویز کردن

تونم بخورم یا نه؟ لبخندی زدم و یک چیزی خواد ببینه میشگفت زل زد توی صورتم، و پیداست می .بودم شد

 :که مثل کاهو بود رو، برداشتم و یکم ازش خوردم؛ که احساس سیری کردم و گفتم

 .من سیر شدم -

 .کردمات میگفت؛ اگه جاش بود تکه تکهزد که میهاش داد میتوی چشم

 .پاشو بریم پس -

 .تا خواستم بهش بپرم احساس کردم؛ که هیکلم خیس شد .چی؟ ما که االن امدیم

 .ها خوِن نه؟ بگو من طاقتش رو دارمشگفت تیر بهم زدن؟ این -

 :خونسرد نگاهم کرد؛ که صدایی از کنارم امد

 .انها آبمیوهعقلت سره جاشه؟ این -

یعنی این فنج این بال رو سرم  .لی، کنارم وایستاده بود؛ نگاه کردمای که با یک لیوان خابا تعجب به پسر بچه

 .اورده

 واسه ما شاخ شدی ببین بچه، هنوز سنت دو رقمی نشده! 

 تو خودت چند سالته که نصفت زیر زمینه؟ 

 .زاره تو جیبشتای من رو میخدایا این بچه از کجا پیداش شد؟ این ده .قشنگ ساکت شدم

 کنی؟ر میجا چیکاآرمان این -

 تونه قد بکشه؟اخه یک آدم تو یک سال چقدر می !نه امکان نداره این پسره آرمان باشه

 .منم امدم دیداری ازش کنم .جاستام اینبرادرِ من، بهم خبر رسیده همسر آینده -

 .تونه با من ازدواج کنهکنه میهنوز فکر می .خندم گرفت

 .مگردخوره؛ االن بر میمن تلفنم زنگ می -

 .یعنی کی بهش زنگ زده؟ بهش فکر نکن .و بلند شد رفت

 .به به، آقا آرمان -

 .ای کرد که چال لپاش، پیدا شدخنده
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 بینم چند وقت پیش داداشم دنباله تو بود؛ االنم که برعکس شدهمی. 

 ست دگرزندگی. 

 رسید؟به نظرت بهم می! 

 .های بی جوابم رو ازش بپرسمشد؛ جواب سوالکاشکی می .دونهاین بچه ده برابر سنش می

 هاراستی خیلی قد کشیدی .شهببینیم چی می! 

 شناسی؟تو آرمان رو می 

 !حاال چی جوابش رو بدم؟ .با صدای شگفت، باال پریدم

 :آرمان چشمکی بهم زد و گفت

 من ماه رو تو ایران دیدم. 

 پاشو بریم؛ صد تا کار دارم. 

 :و گفتمبلند شدم و دستی روی موهای آرمان کشیدم 

 .امیدوارم دوباره ببینمت -

چند بار خواستم  .کل ماشین رو، سکوت گرفته بود .از رستوران بیرون امدیم و سوار ماشین شدیم .لبخندی زد

دفعه، فرمون ماشین دستم رو بردم و یک .بهتره یکم فضا رو تغییر بدم .باهاش حرف بزنم؛ دیدم چیزی ندارم بگم

رفت توی دیوار و شگفت زد و من به شادی به رو به رومون، که ماشین داشت میشگفت یک داد  .رو چرخوندم

ما و ماشین با  .شگفت، نتونست کاری کنه !چه احساس با حالیه .کردمکرد؛ ترمز بگیره نگاه میداشت سعی می

ای وای  -:رفتم کنارش و گفتم .کردشگفت سریع پیدا شد و با دهن باز، به ماشین نگاه می .دیوار یکی شدیم

 کار کردی تو؟چی

 .چنان برگشت طرفم، که از ترس گرخیدم

 .کشمهای خودم تو رو میمن با دست -
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 :هام رو بستم و گفتمیک قدم امد طرفم که، چشم .مثل عالمت سوال شدم

دارم تازه در مورد پول درست کردن؛ ماشین رو ن .کردمتو پول دیه داری؟ من که اگه جات بودم این کار رو نمی -

 .جیبم مثل دلم پاکه پاکه

من یک روز، از ته  .زنهکنه و داره با تلفن حرف میهام رو باز کردم؛ که دیدم اصالً به من توجه نمیآروم چشم

 .زنم؛ تا دلم خنک شهموهات رو می

 کنمکار رو، آدم مییک روز توی خر*اب. 

 دفعه رفت جلوکاری کردم؟ دستم یکمن کی خر*اب. 

 .گ بزنم بیان ببرنت تیمارستانباید زن -

 :با حرص نگاهش کردم و گفتم

 در موردم درست صحبت کن خره. 

 کنی به من بگی خر؟تو چطور جرأت می !من خرم؟! 

 من حاضرم با یک خر یک جا باشم؛ ولی با تو نباشم .اون حیون از تو خیلی بهتره .حق با تو هست. 

 کرد؟جا چیکار میاین این .مز گرفت؛ و ارسالن ازش پیدا شدخواست جوابم رو بده که یک ماشین، کنارمون تر

 تصادف کردین؟ -

 :سریع جوابش رو دادم

 !پَ نه پَ حوصلمون سر رفته بود؛ گفتیم یک دور بریم تو دیوار ببینیم چه خبره -

 :صدای زمزمه شگفت رو شنیدم

 .پره بهشبینه؛ مثل سگ میهر کی رو می -

 .کردمآب میتونستم سرت رو زیر اگه می

 :سالن سری تکون داد و گفتار
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 .زنگ زدم بیان ماشین رو ببرن؛ درست کنن .حاال سوار شین بریم -

 :هام پر از ستاره شد و به ارسالن گفتمنگاهی به ماشین ارسالن کردم که چشم

 تو وَن سیاه داری؟ من آرزومه همچین ماشینی رو داشته باشم. 

 ت داری؟این همه ماشین، اونوقت وَن دوس! 

 بعدم برم آدم ربایی کنم .اهوم خیلی دوست دارم. 

 :شگفت خودش رو وسط انداخت و گفت

 .کنههاش توجه نکنی و گرنه دیونت میبهتره به حرف -

 .کنمآخر از دست این، سکته می .توجهی کرداالن کالً بهم بی .و سوار ماشین شد

 سازیننچ نچ هنوزم باهم نمی! 

 اش کنمخواد تکه تکهدلم می. 

 بدو بریم .خشن نشو. 

 

*** 

 

از سرِ جام بلند شدم و  .دیشب که من رو رسوندن؛ روی مبل غش کرده بودم .با صدای کوبیدن در از خواب پریدم

 .با دیدن شخصی که پشت در بود؛ خشکم زد .در رو باز کردم

 کنین؟کار میجا چیآقای راد شما این! 

 خواستم باهات صحبت کنممی. 

 لطفاً برین .فی با شما ندارممن حر. 

 کنین؛ انگار عاشق شدن جرمهجوری رفتار می. 
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 :نفس عمیقی کشیدم و گفتم

 .شما آدم اشتباهی رو انتخاب کردین .من کسی دیگه رو دوست دارم -

کنم؟ جا زندگی میچطور فهمیدی این .هایی که دارم؛ یکی دیگه اضافه شدتوی این بدبختی .در رو محکم بستم

سمت خونه شگفت، رفتم و با مشت  .چند دقیقه وایستا و دوباره در رو باز کردم؛ که دیدم رفته .ًا کاره شگفتِحتم

 .تا موقعی که در رو باز کرد .لگد به جون در افتادم

 !داریخوای؟ صبح زود هم دست از سرم بر نمیچی می -

 :وشک به جون شگفت افتادمهام رو کنار هم چیدم و مثل مبدون توجه بهش رفتم داخل، و حرف

 هام کمه، که تو یکی دیگه انداختی به جونمتو فکر کردی بدبختی. 

 گی؟چی می 

 اخه آدم با فرهنگ، کمکت کردم  .اون راد صبح زود امده خونه من و حتماً تو آدرسم رو دادی بهش

 !شه بزنی زندگیم رو خر*اب کنیدرست؛ ولی نمی

 غلط کرده. 

من اومدم دعوا  .ها االن چی شد؟ این تعادل روحی روانی نداره .و از خونه بیرون رفتبا اخم طرفه گوشیش رفت 

 !بزنی شپلت کنی .کنم؛ ولی اون داد زد

 همزاد پندار توی فکری؟ -

 کرد؟جا چیکار میدقیقًا این، این .هین کشیدم و به ارسالن نگاه کردم

 کی اومدی؟ !جاییتو این! 

 جا بودمهمین اگه دقت کرده بودی؛ از اول من. 

 چقدر تو ناپیدایی! 

 این شگفت چرا این جوری کرد؟ 
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 :نگاهی کامل بهش کردم و اروم گفتم

 کنم بدبختی جدیدهدونم؛ ولی فکر مینمی. 

 کنه؛ هر چی سوال کردم جوابم رو ندادمعلوم نیست داره چیکار می. 

 راستی تو ازدواج کردی؟!- 

 .دینه بابا، کی به من زن می

 :تمخندیدم و گف

 کنمگیرم؛ میام با تو ازدواج میشگفت رو نمی .پشیمون شدم . 

 من تا آخر عمر مجرد بمونم بهتره .نه خیر ببینی. 

 چی؟ از خداتم باشه. 

 حاال که نیست. 

 :خواستم جواب دندون شکنی بهش بدم؛ که شگفت داخل شد و گفت

 .مگه تو خدمتکار نیستی؟ همش توی خونه من پالسی -

 .بَر خوردبهم خیلی خیلی 

 .رممن که دارم می -

 .از کنار ارسالن رد شدم و با تمام قدرتم، پام رو پاش گذاشتم و فشار دادم؛ که دادش رفت هوا

 چی شد؟ خوبی؟ -

 .فحش دادنم رو، چقدر هم ادبیه .دو تاشون خیلی بی فرهنگن .و ریلکس، از منطقه خطر خارج شدم

 

*** 

 گفتم پاشو بیا بریم خرید. 

 نمیام. 
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 .گه بیا بریم بازاراالن نزدیک یک ساعته که، اومده پیشم و می .و با حرص نگاهی به یگانه کردم

 ات خوبهتو سلیقه .جان جدت بیا بریم. 

 نچ، نچ. 

 لباس عروس خیلی مهمه! 

 عزیزم، تو گونی هم بپوشی بهت میاد. 

 گفتم نه. 

 آخه چرا؟ 

 .خوام برم پیش شگفتمی -

 یگیری؟هنوز نیومده؛ طرف اون رو م 

 معلوم هم نیست بیادش. 

 مید خاک تو سرنا ا! 

 گمشو بابا. 

 :بلند شدم که گفت

 ری حاال؟کجا می 

 خونه شگفت. 

 درد و شگفت. 

بعد کلی طول دادن در باز شد و  .زبونی براش در اوردم و به طرف خونه شگفت، رفتم و شروع به در زدن کردم

 :خدمتکار شگفت پدیدار شد
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 وهی هستند؟سالم ببخشید، آقای شک 

 کار شدماین خونه رو هم برای فروش گذاشته، منم از بی .نه عزیزم رفته... 

 !همین دیروز پسشش بودم !این همه تالشم دود شد رفت هوا، چطور؟ !رفته .گفتفهمیدم چی میدیگه نمی

ه و رو به روی به سختی برگشتم خون .خواد کجا وایستهواقعاً زندگیم معلوم نیست؛ می .کردماحساس پوچی می

 .یگانه نشستم

 بدبختم. 

 چرا؟ 

 طنابِ من کو؟ 

 الزم نیست خودکشی کنی. 

 :آروم بهش توضیح دادم که گفت

 .حتی خداحافظی نکرده .اومد طرفتخواست؛ میاگه اون تو رو می .ببین آیالر قسمت هم نیستید -

 .اومدنطور میهام همیندیگه اشک .هیچ کاری نتونستم کنم .فهمهدونستم حق با یگانه هست؛ ولی قلبم نمیمی

 .شدام رو بگیرم؛ ولی نمیکردم جلوی گریهتالش می

 .کننشون رو عوض میها زود شخصیتآدم .قبالً دوست داشت؛ ولی االن نداره .ده گریه نکن -

 .مدبه سختی سری تکون دا .خواستم باال بیارمکردم و انگار میاحساس سرگیجه می

 نکنگم گریه نه می! 

 دسته خودم نیست. 

 .غلط کردی

 .هامهاش رو گذاشت روی چشمو اومد جلو و دست

 !بسه -
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*** 

 .اصالً نفهمیدم کی عروسی یگانه برگذار شد؛ و برگشتیم ایران .روی تخت نشستم

  .دخترک، زانوی غم دوباره ب*غل گرفتی -

 .سرم رو باال اوردم و به مادر یگانه نگاه گردم

 خوای؟ کلیک کردی رو من؟می خاله باز چی! 

 ترت بلد نیستی درست حرف بزنیبا بزرگ .من توی ادبه تو فسقل بچه موندم! 

 .اهی کشیدم و سرم رو انداختم زیر .کردکل کردن با خاله هم خوشحالم نمیکنم؛ دیگه حتی کلتعجب می

طور خودش رو زد و همین کردم که یکی مثل اسب خودش رو به درهای خیالیم، بازی میداشتم با مورچه

بلند شدم و در رو باز کردم؛ که یگانه  .رسهبینه؟ اخی، حتماً خون به مغزش نمییعنی دستگیره رو نمی .کوبیدمی

سریع از بلند شد و  .من که جز یک احمق، چیزی نمیبینم !یعنی کامیار چی تو این دیده؟ .وسط اتاق پخش شد

 :گفت

 .اممن یک نابغه -

 !ارواح عمت

 باید برم پلیسی، کاراگاهی چیزی بشم. 

 کردیجامعه رو نابود می! 

 بیا ببین چی گیر اوردی. 

 :با کنجکاوی رفتم روی زمین، کنارش نشستم که گفت

آیالر چند وقتی دنبال مدیریت آپارتمان بودم؛ تا دوربین کنار خونه شگفت رو چک کرد و یک چیز مهم رو  -

 .کشف کردم
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 .رفتام، سر میزد و داشت حوصلهها حرف میعین تو فیلم

 مرگ رو خیلی دوست داری نه؟ -

شگفت و  .های از حدقه بیرون زده نگاه گردمبا چشم .لبخندی زد و توی گوشیش، یک فیلمی رو پلی کرد

 :ارسالن، روبه روی هم بودن؛ که شگفت شروع به حرف زدن کرد

 .کردیام رو از دست ندادم چی؟ نباید این کارو میکه حافظهاگه ماه بفهمه  .رمجا میارسالن همین فردا از این -

اش رو از دست یعنی من رو مسخره کرده بود؟ آخه آدم ساده، پیدا بود که حافظه .هاشون رو نفهمیدمادامه حرف

 .نداده

 .کشمشاگه دستم به این پسره برسه می -

 .خندیدوی دلش بهم میفهمید و تاین همه سعی کردم برم پیشش و کنارش باشم؛ اون می

 کار کنم؟یگانه چی -

کنه؟ مثل یک آدم بیات حقیقت رو بگه کار رو تموم جوری میاین شگفت، چرا این .نگاهی پر از ناراحتی بهم کرد

 .کنه

 .خیلی احمقم -

 

 یک هفته بعد

 

 !طوری شگفت میادش؟کنی اینگم پاشو، چند روزه رفتی زیر پتو فکر میآیالر می -

 :از پتو در آوردم و داد زدم سرم رو

 .یگانه اسم اون مرتیکه رو نیار -

 .و با گریه پتو رو روی صورتم کشیدم

 .همون زیر کپک بزن -

وقتی اون من رو  .رهیک روز شگفت میاد و یک روز می .گیجم از زندگی که دارم .کار کنمدونستم چینمی

 معلوم نیست با خودم  .تونم یک لحظه بهش فکر نکنممینه دوسش دارم ن .خواد؛ چرا خودم رو ناراحت کنمنمی
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 .چند چندم

 هنوز از توی غارت در نیومدی؟ -

 .اوف باز این یگانه اومد

 خوامشگفت رو می. 

 ای درد بگیری. 

 .جوابی بهش ندادم که پتو رو از روم برداشت

 .پاشو از خونه برو بیرون دیگه -

االن دقیقًا کجا برم؟ بهتره برم یک چیزی بخورم؛ بعد  .خونه زدم بیرون جبار بلند شدم و بعد پوشیدن لباس، ازبه ا

شاپ شدم؛ که فکم ماشین رو پارک کردم و داخل کافی .شاپ، وایستادمکنار کافی .سوار ماشین شدم .برگردم

منتظر  .ای که توی دید، نبود نشستمرفتم طرف میز دو نفره !جا این همه شلوغه؟اخه چرا این .افتاد کنار پام

نگاهم به بنده کفشم افتاد؛ اه کی باز شده؟ خَم شدم که بند  .خوای کوفت کنیموندم یکی بیاد بگه چی می

با تعجب سرم رو باال اوردم و با دیدن اون  .کفشم رو ببندم؛ که احساس کردم کسی روی صندلی رو به روم نشست

 :سرم رو به طرف شگفت خیالی بردم و گفتم !یالشهحتمًا خ !نه بابا، امکان نداره شگفت باشه .شخص، خشکم زد

 !بینمبینی آخر عمری دارم سراب میتونم ببینمت نه؟ میفقط من می -

 !کنه بهم؟ نه این خیالهوایستا چرا با تعجب نگاه می

 .بینیچقدر دوستم داری که من رو همیشه می -

 .جایاد همونجا، دقیقًا شگفت هم بنه امکان نداره که درست من بیام این

 نکنه الل شدی؟-

 !این خوده شگفته .هام رو باز و بسته کردم؛ ولی شگفت ناپدید نشدچند بار چشم

 !نه؟ -

 .با دادی که زدم؛ از سرِ جاش پرید

 زنی؟تو مکان عمومی چرا داد می 
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 کنی؟کار میجا چیتو این! 

 :جوابی بهم نداد که گفتم

 !شاپی که من هستم تو بیاییهمین کافی ببین امکان نداره دقیقًا، بیایی تو -

 .هاش رو توی هم گره زد و ابروهاش رو انداخت باالدست

 .درسته این یک اتفاق نیست -

 .کنماالن دارم توی ذهنم تیر بارونش می

 این کارها برای چیه؟ 

 چه کاری! 

 های خودم بکشمتحاظرم همین االن با دست. 

 جدی! 

 .هام رو گاز گرفتمبا حرص ل*ب

 خوام ببینمتنمی .بین دست از سرم بَر دارب. 

 مگه دست خودته! 

 معلومه که دست منه. 

 .خدا خودت من رو بکش؛ تا این رو نفله نکردم

 ات رو از دست دادیها چیه؟ الکی گفتی حافظهمن مسخره تو نیستم این بازی! 

 پس فهمیدی. 

 :هام رو از حرص، روی هم کشیدم و گفتمدندون

 دم اون آب رو بخورمر حال سوختن باشی و آب دسته من، ترجیح میدونی اگه تو دمی. 
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 برام مهم نیست. 

 .زنهصد در هزار االن صورتم به کبودی می

 .خورهحالم ازت بهم می -

 .هام سیاهی رفتو دستم رو محکم کوبیدم روی میز، که از درد یک لحظه احساس کردم چشم

 .خوام رک بهت یک چیزی رو بگممی -

 :م رو ریز کردم و گفتمهاچشم

 .نگو بهم فقط برو -

  جا، بدون هیچ حرفی برم؟این همه راه رو کبوندم و اومدم این 

 با من بیست سوالی بازی نکن! 

 حرف زدن با تو رو دوست دارم. 

 گفت االن؟بله، جانم، چی

 هات رو نخوردی؟قرص 

 خوام بگممی .حرف رو عوض نکن... 

 :پریدم توی حرفش و گفتم

 .گفتم نگوده  -

 .با تعجب نگاهم کرد

 بزار حرفم رو بزنم. 

  نه پرو پرو بیایی طرفم .رو دیدی؛ از خجالت آب بشیتو باید وقتی من. 

 ماه عاشقتم. 

 !گفت؟االن این چی .دهنم کج شد
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 کنی؟شوخی می! 

 به هیچ عنوان. 

 .دونستی دوست دارهآیالر احمق، قباًل که می .انگار شوک بزرگی بهم وارد شده .دونستم چی بگمنمی

 .بخوریش گرفتی آروم .کیک رو بخور، فقط آروم آروم بجوِش -

 :دفعه ُکله کیک رو قورت دادم که شگفت گفتیک !وا کی این کیک رو اورد؛ من نفهمیدم؟

 !چی کار کردی دختر احمق؟ بدبخت شدم رفت -

 :بگم فقط به زور تونستم .زدو شروع به باال، پایین پریدن کرد و داد می

 شده؟مگه چی! 

 تو .تو اون کیک حلقه گذاشته بودم... 

 .هوش شدمپیچه بیدیگه نفهمیدم چی بلغور کرد و از دل

 

*** 

 

 دکتر حالش بهتره؟ -

کنم؟ با دیدن شگفت، همه چیز یادم کار میمن بیمارستان چی .هام رو آروم باز کردم و به اطرافم نگاه کردمچشم

 :ود رو طرفش پرت کردم و گفتمهر چیزی که کنارم ب .امد

 !زاره توی کیک؟ هان؟ای، چه احمقی حلقه میای، تو دیونهآدمه روانی زنجیره -

 :زدم که دکتر گفتاز عصبانیت نفس نفس می

 تازه عمل کردید .خانم لطفًا آروم باشید. 

 شگفت ببین چه بالیی سرم اوردی !عمل کردم ...ع. 

 ماه ریلکس باش. 
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 من از این آقا شکایت دارم.یکی زنگ بزنه پلیس .دیونه بخوره تو سرم ابراز عالقه توی ،. 

 :نگاهی به دکتر کردم و با بغض گفتم

 درسته مگه نه؟ !ام کردینتیکه تیکه -

 :دکتر خواست جواب بده که گفتم

 .زارم سرِ قبرتکنم و یک گل میجا خاکت میشگفت همین -

 .شگفت لبخندی زد

 .ها بزاریدشه ما رو تندکتر می -

شگفت اومد روی صندلی کنار تختی که، روش خوابیده بودم؛ نشست و شروع  .دکتر سری تکون داد و بیرون رفت

 :به حرف زدن کرد

مثل ماهی که بدون  .دونم برای تمام کارهایی که انجام دادم ازم دلخوری؛ ولی بدون خیلی دوست دارمآیالر می -

 .مونمزنده نمیمونه؛ من هم بدون تو آب زنده نمی

 :زبونم بیرون اوردم و گفتم

 حالم بهم خورد. 

 دونم دوستم داری؛ پس این جوری رفتار نکنمی. 

 .قشنگ خشکم زد

 خوام بهت بگم که، اون دفتری که تو اتاقم خوندی؛ کلی چیزهاش می .اراحتی درستمن رو ببین ماه، ازم ن

 ...ظرم از دور تو رو تماشا کنم ولی واقعیت رو نفهمیتا آخر عمرم حا .رو ننوشته بودم

 مگه مرض داری؟ 

 اج کنی؟ تو حاضری بدون فهمیدن واقعیت، با من ازدو .من خودم به یگانه اون فیلم رو دادم و دنبالت امدم

 .شهو بدون که دیگه، اون واقعیت طرفمون پیدا نمی

 .و یک حلقه جلوم گرفت
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 نکنه این همونه که توی روده من بوده؟ 

 دونم دوستم داری؛ پس زود قبول کنمن می .الزم نیست کاری کنی .اهوم، جواب من رو بده. 

 .خدایا، یعنی همه چیز رو فراموش کنم .شتهای قربون اون کسی برم که این اسم رو، روت گذا .این آدم باید بمیره

 .رهسرم داره گیج می .من شگفت رو دوست دارم !هایی که توی ذهنمههای تمام سوالجواب

 ها بستندازدواج من و تو رو توی آسمون .سخت نگیر عزیزم. 

 بزنم؟کنم؛ که یک روزه از دستت سکته ناقص ها هم بلدی؟ فکر کردی باهات ازدواج میاز این حرف! 

 تا بچه، بزارم بزارم جانِ فانی رو وداع کنیشاید بعد به دنیا اوردن ده. 

 کنمگفتم باهات ازدواج نمی. 

 :حلقه رو به زور انداخت توی دستم و گفت

 .چه زود قبول کردی !شهباورم نمی -

 .و لبخندی زد که ته حلقش رو، دیدم/ اوق

 ت داریتو واقعاً قدرت کشتن یک آدم رو، با اون زبون. 

 دوست دارم. 

 .این آدم پیش از حد رکِ.خشکم زد 

 .من هم عاشقتم -

 .خندیدم؛ که اونم از شک در اومد .این دفعه نوبته اون بود که تعجب کنه

 

 یک ماه بعد

 

 آیالر چرا این دوماد احمقت نمیاد؟ 
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 دونمنمی. 

 خوان برنها میهمه مهمون .امروز قراره ازدواج کنین و اون آدم، یک ساعته که دیر کرده. 

 یگانه. 

 .کنهگفتم این من رو دق مرگ می .کنهروز ازداجمون هم داره خر*اب می .با حرص موهام رو کشیدم

 .کارش کنمدونم چیمی .اگه دستم بهش برسه -

 :کشیدم؛ که کامیار پرید جلوم و گفتداشتم توی ذهنم، نقشه مرگ شگفت رو می

 !شگفته -

 :و روی بلندگو گذاشتم؛ که صداش بلند شدگوشی رو از دستش کشیدم 

 ماه تابان شعله ور؟ 

 کشمتمی. 

 تو رو خدا آروم باش. 

 آرومم. 

 تونم بیاممن جایی گیر کردم و نمی. 

 چی؟ 

 .نزدیک بود جلوی این همه آدم، زار بزنم

 .رسمنگران نباش می -

 .دمکمبود آدم بود که عاشق این احمق ش .کنم کور شدماز عصبانیت، احساس می

 !دونم از دست این پسر چیکار کنم؟به خدا نمی -

 :لبخندی به روی مادر شگفت زدم و گفتم

 .عاشق همین کاراش شدم من، شگفت با همه متفاوته -
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 پایان جلد اول

 

31/6/89 

 :سخن نویسنده

 

 سالم

ی شما واقعاً من رو هخوام تشکر خیلی ویژه کنم از کسایی که رمان من رو مطالعه کردن و این مطالعاول می

 .خوشحال کرده، باز هم برای دنبال کردن رمان شگفت ممنونم و امیدوارم جلد دوم هم بعد نوشتن مطالعه کنید

که این اولین رمان یه که من نوشتم پس به بزرگی لطفًا هر کم و کاستی داشته ببخشید و دلیل بهتر از این

 .خودتون ببخشید

 .ه وقتتون رو گذاشتید و مطالعه کردید و منتظر ادامه باشیدگم خیلی ممنون کباز هم می
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 «کافه نویسندگان مرجع رمان»
 درصورتی که مایل به همکاری با ما هستید و یا نویسنده هستید و می
 خواهید که رمان ها و شعر هایتان در قالب نرم افزار موبایل ساخته و

 عه کرده و با ما تماسمنتشر شوند می توانید به وب سایت ما مراج
 .بگیرید

 نگارداردان حسین نجفی، :مدیریت
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