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همونطور كه چشمامو مي ماليدم از اتاق بيرون اومدم . راهرو 

تم رو نمي ديدم . خيلي تشنه ام بود و مي تونس تاريک بود و جايي

 پيدا كنم . تو تاريكي هم مسير آشپزخونه رو

تي داشتم از جلوي در يكي از اتاقا مي گذشتم كه درش باز شد و دس

كشيد . خواستم جيغ بزنم كه دستشو گذاشت جلوي  داخلمنو به 

 دهنم :

 هيس !-

خواستم عقب برم كه ديدم كمرم به ديوار خورد . با چشماي وق 

 كردم كه انگشت دست آزادشو رو چونه ام كشيد : زده نگاهش

ستمو بر مي دارم ولي جيغ نزن .همين كه دستشو برداشت د-

 وحشت زده گفتم :

 تو كي هستي ؟-

 :شت سبابه اش رو روي لبم كشيد و با لحن اغواگرانه اي گفت انگ

 يه عاشق !-

آب دهنمو قورت دادم و سيب گلوم لرزيد . چشاي دريده و روشنش 

برق ميزد ، تنها نقطه نور ! همونطور غرق چشماش  تو تاريكي

صورتم ناپديد شد و من حس  حركتي رو  بودم كه يهو اون نور هم

 كردم .

 . ....اش گذاشتم كه هولش بدم عقب دستمو رو سينه
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 و بهش تكيه دادم . درو قفل كردم

م بيننفسم هنوز سر جاش نيومده بود . نيشگوني از بازوم گرفتم تا ب

 نمي يا نه ؟ من دقيقا چه غلطي كرده بودم ؟ حتي روم اين يه خوابه

 كنم و بگم يكي تو خونه س ! شد اآلن برم بابا رو بيدار

ر نگادادم كه ببينم صدايي ميشنوم يا نه ! ولي ا گوشمو به در تكيه

 خبري نبود!داخل سرويس اتاقم شدم و شير آبو باز كردم . نگاهي

كردم و به خودم آب پاشيدم . حرارتم  به صورت قرمزم تو آينه

 رفته رفته پايين ميومد .

 رو تخت دراز كشيدم و خيره به سقف بايد چيكار كنم ؟

نگهباني زنگ زدم و گفتم كه از اتاق فكري به ذهنم رسيد . به 

 بيان چک كنن . بغلي صدا مياد و

بعد قطع تماس گوشيمو تو بغلم گرفتم و حس كردم چقدر دلم مي 

نم رو تو روشنايي ببيعاشقانه ميگفت كه داشت برام  خواد اوني رو

! 

كار ديگه اي از دستشون بر  حرفهيچ كدوم از دوستهاي املم جز 

 اومد . نمي

 اون مرد فوق العاده بود !ولي 

ذهنم ميمومد . يعني  . چشمامو بستم تا بتونم بخوابم ولي فكراي به

  اون تونسته بود فرار كنه ؟ كاش اآلن از پنجره ميومد داخل
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 تو همين فكرا بودم كه خواب بهم غلبه كرد ولي اون مرد حتي تو

 خوابمم دست

 از سرم بر نداشت و حسابي داغم كرد !

از كالساي سر صبحي متنفر بودم ولي چاره اي نبود . ***هميشه 

 بيدار شدم و براي

 رفتن به دانشگاه خودمو آماده كردم .

از لحظه اي كه چشم باز كرده بودم ديشبو مرور ميكردم . من 

يز مشديدا به يه دوست نياز داشتم . از اتاق بيرون زدم و به سمت 

د هم زبتم . بابا لبخندي سرش نشسته بود رف صبحانه اماده كه بابا يه

: 

 ، ديشب چه اتفاقي افتاده بود ؟ صبح بخير هانا-

سر ميز نشستم و همونطور كه كوله مو روي صندلي كناري 

 ميذاشتم جوابشو دادم

 :- 

 امم يه صداهايي شنيدم و ترسيدم ، همين .

 صدايي تو ذهنم گفت :"از صداي  خودت ترسيدي ؟ اينكه كسي

 بشنوه؟"

رم چاي داغو سر كشيدم و جيغم هوا رفت . بابا تشر غرق تو افكا

 زد :
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 ر دختر ! نگهبانا نگاه كردن ديروز ! خبري نبوده !آرومت-

 سري تكون دادم و بحثو عوض كردم :

 ماشينم چي شد ؟-

 بابا بدون نگاه بهم گفت :

زيزم ديگه از ماشين خبري نيست ! دفعه بعدي كه تصادف كني ع-

 هيچ ميدوني

 ت :ميفته ؟ دنيا هميشه مهربون نيست .ابروهام توهم رفچه اتفاقي 

 نميتوني باهام اينكارو كني !-

 بابا از اون لبخنداي حرص درآرش تحويلم داد :

 من اين كارو كردم!-

 و بلند ادامه داد :

 آقاي ٌخرم !-

و من نگاهم به سمت مردي كشيده شد كه داشت به سمتمون ميومد 

 . چشماي

خاكي رنگ. بلند قامت با شونه هاي پهن .  روشني داشت و موهاي

 همراه اون

 كت و شلوار مشكي واقعا مرتب به نظر مي رسيد .

 و چشماش نفسمو بند مي آورد بس كه آشنا بود .

 ما كه به راننده ها اينجا اسكان نمي داديم ؟مي داديم ؟
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ه بسالم كه داد دلم ريخت پايين . لعنتي صداش چقدر شبيهش بود . 

 گموضوح رن

 پريده بود ولي واسه حفظ ظاهرم شده با همون لحن غد گفتم :

 تصميم بگيرم چي خوبه چي بد ! بابا من ميتونم-

بابا چشم غره اي بهم رفت كه خودمو جمع و جور كردم . مي 

 خواستم تا ضايعم

 نكرده جيم بزنم واسه همين قدم تند كردم برم كه از پشت صداشو

 شنيدم :

ستم با اين مرد نمي بمامو با حرص روي هم هانا با راننده !چش-

 تونستم ! واي خدا ! بي شک

مو همون ديروزي بود ! چه گرفتاري شدم ! پامو يه بار زمين كوبيد

 برگشتم

سمت بابا و با چشاي پر از اشک كه بي شک منو شبيه گربه 

 شرک كرده بود

 زل زدم تو چشماش كه بازهم گفت:

 ار .نكعزيزم لطفا ! لجبازيو بذارش -

 لبامو جلو دادم و با حرص جواب دادم :

 ، بيرون منتظرم. باشه اينبارم تو بردي-
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بعد مرگ مامان همونطور كه اون روي من حساس بود منم ترس 

 اينو داشتم كه

وش يه وقت باليي سر اونم بياد . واسه همين اكثر اوقات حرفاشو گ

 ميدادم.

 ت زده !كنار بي ام دبيليو منتظر راننده موندم ، وحش

نمي دونستم چي انتطارمو مي كشه و قراره چيكار كنه . فقط مي 

 خواستم خودمو

 به نفهمي بزنم و ديشبو به فراموشي بسپارم .

ري وقتي نزديكم اومد تقريبا هر چي گفته بودم پريد و من اون دخت

 نبودم كه

محكم و استوار باشه ! به وضوح رنگ از روم رفت و تنمم كمي 

 سكه استرس داشتم .مي لرزيد ، ب

 با لبخند يه طرفه اي نگاه لرزونمو زوم لباش كرد و گفت:

 عقب مي شينيد خانم زماني ؟-

م آب دهنمو قورت دادم و با جلوگيري از ارتعاش صدام جوابشو داد

 !بايد اينطور باشه -:

 با چشماي ريز شده اش براندازم كرد و با حفظ لبخندش نزديک در

 شد كه

 كشيدم. درو باز كرد واشاره كرد :خودمو عقب 
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 بفرماييد .-

نشستم و همچنان تو بغل كردن كوله ام اصرار كردم . وجودش يه 

 قلب بود. جور قوت

ماشين به حركت در اومد و من تو مسير كال سنگيني نگاهيو از 

ميكردم ولي نمي خواستم به سمتش برگردم . قفل بيرون  آينه حس

 شده بودم از پنجره بغلي

 سينه ام از نفسام سنگين بود .و 

 صداشو شنيدم :

 دوست داريد هانا صداتون كنم ؟-

 تند نگاهش كردم :

 خانم زماني-

و فكر كردم كه لعنتي بايد خودش باشه چقدر مثل ديشب رو حرف 

 زدن اصرارداره !

 هنوزم نمي خوايد جلو بشينيد ؟-

 گيج نگاهش كردم كه خنديد :

يچيد . ترس ورم داشت و به پكوچه  پس من ميام عقب .و داخل يه-

 اطراف نگاه كردم . اينجا كجا

بود ؟ خونه هاي درب و داغون و چند تا ساختمون نوساز به چشم 

 مي خورد .
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بعيد مي دونستم كسي اون اطراف باشه كه به داد من برسه . با 

 چشماي لبريز از

م زد ترسم به اون كه كامال به سمتم برگشته بود نگاه كردم و فرياد

: 

 ميخواي چيكار كني عوضي ؟-

جدا از دل و جرعتي كه براي صاف نشستن اونجا به خرج داده 

 بودم اين داد بدتر

 افراط بود و تقريبا نصف انرژيمو تحليل داد . مغزم صدايي مثل

 درصد تا تحليل۰۵

 انرژي و پس افتادن داد .

 دستشو جلو اورد و قبل اينكه خودمو عقب بكشم چونمو گرفت :

 عوضي نه ، هيراد !-

چند لحظه مسخ شده نگاهش كردم ، گرماي آشناي دستش روي 

 چونه م منو به

 حال و هواي ديشبم ميبرد . :

سم بخورم كه االن خيلي دلت مي خواد اين عوضي حاضرم ق-

 !روبشناسی

و بعد گفتن اين حرف زبونشو روي لب پايينيش كشيد و نگاهم 

 رفت روي لب



 

  10                        

 شوفر

گلوم لرزيد و جاي دستش رو چونه امو و هاي خطيش . سيب 

 به سوختن كرد . گوشه لبش شروع

 ابروهامو تو هم كشيدم :

 ين استخدام كردن ؟لباش يه طرف رفت :اتو رو براي -

 اين اشانتيونه هانا !-

مي نتي نمي تونستم با اين باشم ! من هانا زماني بودم و اون ... . ح

 دونستم كيه !

از دو دل بودن خودم بيشتر حرص  با ديدن چهره ي خندونش

 خوردم . چرا

 نطقم باز نمي شد كه بگم نه ؟!

 پشتشو به من كرد و استارت زد :

! هر وقت خواستي صدام كن  بگممن از اونايي نيستم كه به زور-

 هانا !

 دستمو مشت كردم و تو دلم فحشش دادم .

نا با حرص نگاهمو به بيرون دوختم و مطمئن شدم اينبار مسير آش

 دانشگاهو ميره

 . بازم با اون صداي لعنتي و آرومش گفت :

 ؟صدات کنمخيلي دلت مي خواست هانا -

 چشمامو محكم باز و بسته كردم و غريدم :



 

  11                        

 شوفر

 اسممو صدا كني ؟ من كي بهت اجازه دادم-

سمتون رو صدا كنم ؟ اپس نمي تونم -از توي آينه نگاهم كرد :

 عيبي نداره ! ؟

. دلم مي خواست كوله مو تو سرش بكوبد باز چشاشو نازک كرد 

 باز صداشو

 شنيدم :

 دندوناتون فشار نديد ! انقدر لباتونو بين-

جلوي در دانشگاه تقريبا خودمو از ماشين پرت كردم بيرون. 

 ميخواستم برم كه

 شيشه رو پايين داد:

 ساعت چند بيام دنبالتون؟-

 چشم غره اي بهش رفتم:

 خودم ميتونم برگردم!-

 جبورم همين جا منتظرتون بمونم!پس م-

جوابشو ندادم و رفتم. از كل كالس چيزي نفهميدم و الكي به 

 شوخي هاي كه

دوستم مژگان مي كرد ميخنديدم. خيلي فكرم درگير اون عوضي 

 بود!

 با گذر كلمه عوضي از ذهنم ياد حرفي كه صبح زد افتادم:
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 عوضي نه! هيراد...-

چرخيد.من بايد مخ يكيشونو  نگاهمكالس نگاهم  . طوريكه ادامه

 ميزدم. نفسمو بيرون دادم و از كالس بيرون اومدم.

آرمان يكي از پسراي ترم بااليي همراه دوستاشون يه گوشه 

 وايستاده بودن.

مژگان و فرستاده بودم از بوفه يه چيزي بخره. ميخواستم از 

 جلوشون رد شم كه به

 م.ا بود سالم عليک داشتيسمتم اومد. چون پسر يكي از دوستاي باب

 دستشو به سمتم دراز كرد و گرم دست داديم. گفتم:

 وره؟چه خبر شما؟ كار و كاسبي چط-

ه ينكاآرمان همراه دوستاش يه كافه راه انداخته بود. منم فقط واسه 

 يكم بيشتر

 باهاش صحبت كنم ازش اين سوالو پرسيده بودم.

 راي همين ميخواستمفكراي ناكي درباره اش تو ذهنم مي چرخيد ب

 باهاش حرف بزنم و نخ بدم.

 دندوناشو رديف كرد و بهم خنديد:

 ني. تشريف بياريد يه روز!بد نيست خانم زما-

 زبونمو روي لبم كشيدم و بعد يه لبخند ماليم زدم:
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د كر كنم اين هفته وقتم ازاد باشه، هر وقت با بچه ها جمع بوديف-

 بگيد منم بيام!

 !در واقع داشتم ناز مي كردم به من بود با كله مي رفتم 

نگاهمو به زور باال اوردم كه چشماي مشكوک شو زوم روي خودم 

 ديدم. نفسمو

 بيرون دادم. از ديشب تا حاال چم شده بود؟

لعنت به اون عوضي هيراد نامي كه چنين حسي رو تو من روشن 

 كرده بود.

 آرمان گفت:

 نم؟كميتونيد بگيد سيو من شمارتونو ندارم، -

 بايد يه كاري مي كردم بايد مي فهميد كه من اونو يه جور ديگه

 ميخوام.

خواست موبايلشو از جيبش بيرون بكشه كه دستمو روي دستش 

 گذاشتم:

 صبر كنيد!-

 خودكاري از تو كوله ام بيرون كشيدم.

چشاي آرمان برق ميزد . دستشو ميون دستام گرفتم و درحال 

 شماره امنوشتن 

 روي كف دستش به چشماي خندونش نگاه كردم :



 

  14                        

 شوفر

 سي خانم زماني ، بنويسي هانا!تو گوشيتم ننوي-

و يه چشمكم بهش زدم . باال و پايين شدن سينه شو از هيجان 

 ميديدم . آرمان بي

كنه . با اون هيكل توپ و عضالت  عاشق شک ميتونست منو 

 برجسته . اينطور شد

 تما هانا جانح-شخص شدم : كه من براي آرمان اول

*** 

با مژگان خداحافظي كردم . همونطور كه انتظار مي رفت اون 

 پسره ي از خود

راضي و پررويي كه اگه غرور اجازه مي داد بي شک جلوي در 

 دانشكده براش

شلوارمو پايين مي كشيدم ، منتظر بود . با چهره ي درهم سوار 

 شدم و سالمشو بي

جيب ساكت بود و هيچي نمي گفت .همين جواب گذاشتم . اونم ع

 تحريكم مي

 كرد بيشتر نگاهش كنم ولي اون حتي يه نظر هم منو نديد .

ود شب بي طاقتيم بيشتر شد از اونجايي كه آرمان هم پيام نداده ب

 حسابي دمغ بودم
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 . چشمم به ادكلن روي ميز افتاد و با حرص برداشتمش . اصال با

ت دم و رو تخت نشستم . دلم مي خواسميزدم ! نفسمو بيرون دااين 

 . من بيست و دو سالم بود و اين همه امل

 بودم ؟

 مكي به انگشتم زدم و رو تخت دراز كشيدم . 

يهو صداي از سمت بالكن اومد .با وحشت زل زدم به در بالكن . 

 يه سايه خيلي بزرگ ميديدم .

ميون تو خودم جمع شدم و اينبار ادكلن و مثل يه وسيله ي دفاع 

 دستام گرفتم .

م اخ در بالكن باز شد و هيراد داخل اومد . نفسمو بيرون دادم و با

 گفتم:

 تو اينجا چي مي خواي؟-

دستشو تو جيب شلوارش كرده بود و دكمه هاي پيرهن بازش 

 عضالت سينه اش

 رو به رخم مي كشيد . يه لبخند جذاب زد :

 منتظر كس ديگه بودي ؟-

 كردم : همون ظاهر اخمو رو حفظ

به تو چه ؟ تا اآلن خيلي پررويي كردي! دلم برات سوخته كه -

 اخراج نشدي !
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 همونطور كه نزديكم مي شد ، ابروهاشو باال فرستاد:

 عجب ! دلسوزي ! ديگه چي ؟-

 ادكلن رو روي ميز آباژور كوبيدم و گفتم :

 برو بيرون !-

 رو تخت نشست و تو چشمام خيره شد :

 ش ديوونه و اللمدهنمو قورت دادم . نگاه نافذبرم بيرون ؟آب -

مي كرد . چرا من جلوي كسي كه دو روزه ديدمش اينطور خال 

 سالحم ؟

بي اختيار زبونمو روي لبم كشيدم و درحال جنگ با حس هاي 

 زنونه ام جوابشودادم:

 برو ...-

 خودشو رو تخت جلو كشيد دستشو فرو كرد بين موهام :

 نشنيدم ؟-

 ارش افتاده بود ، بي رمق لب زدم :نفسام به شم

 برو ...-

 ا!بايد بهم بگي چي مي خواي هان-

 مسخ شده گفتم :

 يعني چي؟-

 خودمو رو تخت باال كشيدم و گفتم :
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 من حتي نمي شناسمت .-

 سرمو بلند كردم كه برق چشماش كورم كرد.

 تو چشام زل زد :

 تو فوق العاده اي دختر ، -

 ؟دا كالس داري فر-پرسيد : و بعد اين حرف

نگامو از چشاش گرفتم . يه جور حس خجالت داشتم !! سرمو 

 تكون

 دادم :

 اره ، صبح و عصر!-

 لبخندي زد :

 ساعت چند عزيزم ؟-

 ده-

 موهامو از رو صورتم كنار زد :

 ميبرمت .-

 چشم غره اي نثارش كردمو گفتم:

 بيخود!-

 لباش يه طرف رفت و با آرامش گفت :

 تو براي مني ؟ !-

 بهت رو دادم فكر نكن خبريه! -ضربه اي به سينه اش زدم:
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 حاالم جمع كن برو!-

يه لحظه به صورت عصباني و سردش نگام افتاد كه رنگم پريد . 

 لبمو به دندون

 گرفتم و بدنمو صاف كردم تا متوجه نشه ترسيدم:

 .ه بار ديگه با من اينطور حرف بزن تا بزنم دندوناتو خرد كنم ي-

 عقب رفتم و انگشتمو تهديد وار تكون دادم : يه قدم به

 بيرون ! تا داد نزدم همه رو نريختم اينجا! آقاي خرم-

 از تخت اومد پايين و با خشم و حرص  . دستامو زير بغل زدم و

 تماشاش كردم .!

اگه بيشتر بهش رو ميدادم معلوم نبود چيكارا ميكرد ! من نمي 

 خواستم يكي مثل

 !دوست باشماون 

 به دندون مي گرفتم .  لبمو

 اشاره كرد : خودشبه 

 به ما هم نظري مي كني ؟-

 لب زيريمو گاز گرفتمو گفتم :

 حتما .-

با حرص به سمت در بالكن رفت و من حتي براي كنجكاوي اينكه 

 چطور باال
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 اومده دنبالش نرفتم . به جاش مسير حموم پيش گرفتم . دوش آبو

 باز كردم و

 روز چه باليي سر زندگيم اومده بود ؟رفتم زيرش . تو دو 

همون طور كه اب ازم مي چكيد حوله سفيد و دور بدنم پيچيدم و 

 بيرون اومدم .

 رو تخت نشستم و تو آينه بزرگي كه جلوش بود به خودم خيره شدم

. 

صداي زنگ اس ام اس گوشيم بلند شد . از همونجا نگاهي به 

 صفحه كردم

 شماره ناشناس زده بود :

 م هانا جان ، آرمانم .سال-

 به گوشي دهن كجي كردم :

 ونده بود پيام بدي !مهانا جان آرمانم ! -

 ! سرمو بين دستام گرفتم . از فردا نبايد به هيراد محل مي دادم

*** 

صبح بيدارم شدم و رفتم سر ميز . طول خانم واسم يه صبحونه 

 مختصر چيده بود .

 اال سرم :يكم از مربا روي تست ريختم كه اومد ب

 دخترم راننده منتظرته .-
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يگه دكي نمي خواستم ديگه با هيراد رو به روشم . بايد به بابا گفتم ي

 رو جاش

 رينبياره . نميخواستم دوباره شرايطي پيش بياد كه اغفالم كنه.آخ

 م ولقمه رو تو دهنم چپوندم و زنگ زدم به آژانس.وسايالمو برداشت

 از در

لي زرد رنگ منتظرم بود . البد هيراد خي پشتي بيرون رفتم. ماشين

 ناراحت ميشد

 كه پيچوندمش . لبخند پهني زدم و در ماشين و باز كردم و سريع

 نشستم :

 اقا حركت كن .-

جه ماشين به حركت در اومد و خواستم كوله مو كنارم بذارم كه متو

 شدم يكي

 كنارم نشسته . باديدن هيراد نزديک بود جيغ بزنم :

 چي ميخواي ؟ تو اينجا-

 هيراد دستمو گرفت و خودشو به سمتم كشيد :

 ارومتر دختر .-

 ابروهامو تو هم كشيدم و غريدم :

 دار . به بابام ميگم اخراجت كنه .دس از سرم بر-

 به صندلي تكيه داد و به رو به رو خيره شد :
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 تو اين كارو نمي كني هانا .-

 سيخ نشستم .

 تو چي گفتي بهش ؟-

در پنجول بكشي ميدوني هر چق-زير گوشم آورد :باز سرشو 

 خواستني تر ميشي ؟

 غريدم :

 حالمو بهم ميزني !-

 و رو به راننده داد زدم :

 نگه دار آقا-

 ولي اينجا اتوبانه!-

 دوباره جيغ زدم :

 نگه دار .-

 ديوونه شده بودم ! اين پسر مرز عوضي بودنو رد كرده بود !

د ت و در قفل بود . راننده كه ديدستم به سمت دستگيره ماشين رف

 ول كن نيستم

زد كنار .با حرص وسايلمو زدم زير بغل و پياده شدم . زير لب 

 فحششونم ميدادم.

بي توجه به صداي بوق ماشينا به حركت تو خالف جهت ادامه دادم 

. 
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هنوز چند قدمي دور نشده بودم كه بازوم كشيده شد و بعد اون 

 هيراد عربده زد :

 ه غلطي مي كني ؟داري چ-

 لطو تو كردي تموم شد !غ-حق به جانب داد زدم :

 با اين حرفش سرخ شدم :

 خفه شو آشغال !-

بعد اين حرفم يه طرف صورتم سوخت . شكه شدم ، رو من دست 

 بلند كرده بود

؟ تنم شروع به لرزيدن كرد . يه عوضي رو من دست بلند كرده 

 بود . بازوم

 ن :كشيد و به سمت گوشه اتوبا

 ببين چه خوب خفه شدي!-

موبايلشو به گوشش گرفت و من واقعا خفه شده بودم . دختري كه 

 تو پر قو

بزرگ شده رو چه به سيلي ؟ اونم از دست يه شوفر عوضي ! 

 اصال از دست هر

كي چطور جرعت كرده بود . شنيدم كه داشت با يكي حرف ميزد 

 و ادرس ميداد

 ون حالت بيرون اومدم :. منم كم كم نطقم باز شد و از ا
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 ندت نميذارم ، فكر كردي كي هستي ؟هيراد ٌخرم ز-

 بي حوصله نگاهم كرد :

 نا . حوصله مو سر بردي!زياد نق نق نكن ها-

 ا من درست حرف بزن !ب-مشتي به بازوش زدم :

 جفت بازوهامو گرفت و زل زد تو چشمام :

 تو آدمي ، نگو يه ديوونه بي لياقت من فكر كردم -

 بودي ! منو باش عاشق يه بي لياقت شدم!

 پوزخندي زدمو گفتم :

يگي عاشقم شدي كه خر شم  ؟ از اول معلومه چي ميخواي م-

 هيراد !

 چشماشو باز و بسته كرد و از الي دندوناي كليدخوردش گفت :

 اسم منو به زبون نيار! هيس !-

 انگشتشو روي لبم كشيد و مورمورم شد

 نداشت :صدام خشونت قبلي و 

 نمت...بعد اين ديگه نمي خوام ببي-

 دستشو زير چونه م كشيد :

جازات و من تو رو به بدترين شكل م دوست داری هاناتو منو -

 ميكنم .

 تو همين لحظه يه بي ام ديليو كنارمون ايستاد . درو باز كرد :
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 سوار شورومو ازش گرفتم :-

 نميخوام-

 بازومو گرفت و هلم داد :

 م !برو تو گفت-

 تو مقاومتي نكردم و سوار شدم . چون بهترين راه همين بود . تنها

 اتوبان چه

ه د بغلطي مي كردم ؟نمي دونستم اين مرد بي ام دبيليو سپار كه انق

 هيراد احترام

 ميذاشت كي بود ؟! فقط ذهنم درگير چهره تو همش بود .

مرد درست جلوي درمون نگه داشت ، انگار ادرسو از قبل مي 

 ست ، چوندون

 هيراد هيچ ادرسي نداده بود !

 داشت دنبالم ميومد كه گفتم :

 كجا ؟-

 حرف بزنيم .-

 بد عنق گفتم :

 حرفي با تو ندارم !-

 راه بيفت تو اتاقت ...-

 تا به اتاقم برسيم كسي مارو نديد. در حال در اوردن مقنعه ام:
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؟ ؟ تو بگو و برو..ميخواي به بابات چي بگي كه اخراجم كنه حرف-

 چي ؟ هان؟

 برگشتم و چپ چپ نگاش كردم :

 ه چيزي ميگم .يبه تو هيچ ربطي نداره -

 من ازت فيلم دارم ! -

 ترس ورم داشت و با دو قدم خودمو بهش رسوندم :

و اين كارو نكردي عوضي ! تو اون فضاي تاريک حتي اگه ت-

 بخواي هم فيلممو

 بگيري كسي نمي فهمه منم!

 سرشو تكون داد :

 ميگي ! منو تو هميشه توي فضاي تاريک بوديم .راس -

 عقب رفتم و با هق هق گفتم :

 چيكار كردي عوضي ؟-

 با گريه گفتم :

 خفه شو !-

 با لبخند گفت :

اال ازت يه اتو دارم پس اين كولي بازيا رو جمع كن و حرفمو ح-

 گوش كن!
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وگرنه اين عكس و فيلما جز اينكه به دست پدرت ميرسه تو فضاي 

 مجازي هم

 پخش ميشه !

ودم ر باز اتاقم بيرون رفت . تو پتو پيچيدم و هق زدم از هيراد متنف

 . حاال بايد

چكار مي كردم ؟ تو همون حالت گريه بودم كه گوشيم شروع به 

 زنگ زدن

كرد . ارمان بود . رد تماس زدمو خاموشش كردم . تو اون لحظه 

 از همه مردا

 متنفر بودم .

*** 

ه كرد و تو تاريكي دراز كشيدت بودم . تنها كالري كسرم درد مي 

 به بدنم

رسيده بود همون صبحانه بود!!! بابا چند باربهم سرزده بود و 

 همريضيو سردردمو بهونه كرده بودم . خيلي نگرانم بود اخه سابق

 نداشت اينطور خودمو تو اتاق حبس كنم.

هيچ چيز  به دمنوشي كه بطول جون برام اورده بود نگاه كردم .

 نمي تونست درد

 منو دوا كنه . من بدبخت شده بودم .
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 صداي در بالكن اومد كه حتما كسي جز هيراد نبود. از جام تكون

 نخوردم

 نزديكم شد و كنارم نشست . خم شد و كنار چشاي خيسم رو بوسيد:

 بيداري عروسک ؟-

 برو بيرون .-

. نگاهي به صداپ انقدر خفه بود كه نگران آباژور رو روشن كرد 

 صورتم كرد :

 چرا گريه ميكني ديوونه ؟-

 شونه هامو گرفت و مجبورم كرد بشينم . تو خودم جمع شدم :

 ني مثه تو افتادم .واسه اينكه گير حيوو-

 دستشو برد زير چونه سرمو باال اورد :

 ا اون چيزا ندارم تا وقتي تو جفتک نندازي بمن كاري -

 

 ميخواي خفتم كني ؟

 فتم و دستامو به تختترسيدم بي

 ن خفتت نميكنم. . تو رو كشف ميكنم . تو واسهم-گرفتم :

 مني هانا . اينو بفهم . دليل اينكه من اينجام تويي

 گفتم : 

 نمي خوام اينجا باشي ...-
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 انگشت شصتشو روي لبم كشيد :

 هيششش....-

 مي دونستم مقاومت هيچ فايده اي نداره واسه همين سكوت كردم .

 ام بند اومده بود ..گريه 

 گفت :

 ميخوام چراغو روشن كنم .-

 بلند شد و چراغ و روشن كرد . 

 رو به روم نشست و زل زد تو چشام :

 نه هانا ؟ يخریلباس زياد داري م-

 انگار تونسته بود خلع سالحم كنه!

*** 

 مي وقتي ارمان منو به كافه اش دعوت كرد نه نياوردم . هنوزم دلم

 خواست كه

 و حذف كنم و يه ادم هم سطح جاش بيارم.هيراد 

 م .گفته بود بچه ها هم هستن ولي با ديدنش تنها سر ميز تعجب كرد

 نشستم و

 گفتم :

 سالم ، بقيه كجان ؟-
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ها باشيم ! دوس داشتم تن-دستاشو زير چونه اش زد و نگام كرد :

 هانا جان من بايد يه صحبت هاي خصوصي باهات

 داشته باشم !

 باز نگاش كردم: با دهن نيمه

 صحبت كنيم !-

 به كافه نسبتا خلوت اشارت كرد :

 اره ولي تو دفترم .-

ه كين مخالفتي نكردم . كيفمو برداشتم و دنبالش به راه افتادم . هم

 در رو بست

به بازوهام چنگ زد و منو چسبوند بهش . با تعجب و درحالي كه 

 سينه ام از

 م .هيجان باال و پايين مي شد خيره اش شد

سيب گلوش مي لرزيد و نگاهش بين لب ها و چشمهام مي چرخيد 

 . هم زمان

 گفتيم:

 ارمان ...-

 هانا ...-

لب پايينيمو گاز گرفتمو سرم و پايين انداختم .حرارت چشماش 

 داشت ذوبم مي
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 كرد . صداشو شنيدم :

اين اجازه می خوام بهت بگم وقته  خيلي وقته تو فكرمي ، خيلي-

 رو

 هانا ؟بهم ميدي 

و چونه مو گرفت و سرمو اورد باال . منتظر بهم چشم دوخت 

و  .شكه نگاهش كردم . انتظار نداشتم انقدر زود بهم درخواست بده

 اينطور عجوالنه

 ! آرمان پسر احساسي به نظر نمي رسيد .

اب دهنمو قورت دادم و نگاهش كردم . چهره هيراد اومد جلو 

 چشمم. اگه مي

چه عكس العملي نشون مي داد ؟ كنار مي  دونست با يكي هستم

 كشيد يا تهديد

 مي كرد ؟

 نبايد بي گدار به اب ميزدم .

 دستمو رو سينه اش گذاشتم و كمي به عقب هدايتش كردم :

 ارمان من ...-

 مچ دستمو گرفت و منو به سمت خودش كشيد :

 خوشت مياد ! هانا مي دونم تو هم ازت-

 لبمو با زبون تر كردم :
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 ! گيج شدم ، مي توني بهم فرصت بدي تا بهت جواب بدم االن-

 : گرفتانگشتمو 

 ه شدت منتظر اينم ، پس ازت جواب اره ميخوام !لبخندي زدم :ب-

 مرسي كه دركم ميكني !-

 دستمو ول كرد و من ديگه موندن رو جايز ندونستم :

 بايد برم .-

 ديدم با تاكسي اومدي . مي خواي برسونمت ؟-

بهش چي بگم. هيراد با ديدنش چه عكس العملي نشون نمي دونستم 

 مي داد ؟

 اگه بهش مي گفتم عاشق ارمانم كنار مي كشيد ؟

 بايد امتحان مي كردم ولي نه اينطوري!

درخواست ارمان رو براي رسوندم رد كردم و بازم سوار تاكسي 

 شدم .

ا ب.  وقتي پياده شدم ديدم هيراد داره ماشينو از حياط بيرون مياره

 ديدنم شيشه رو

 پايين كشيد :

 بپر باال بريم جايي...-

 به شيشه تكيه دادم :

 نميام ، عصره تا بريم و برگرديم بابام خونه س.-
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 لباش رفت يه طرف:

 خب برنمي گرديم !-

ميام هيراد ! دس از سرم بر ميداري ؟حالت صورتش به سرعت ن-

 تغيير كرد و ابروهاش تو هم رفت :

 زور سوارت كنم ؟ سوار ميشي يا به-

ا تپامو روي زمين كوبيدمو سوار شدم . بايد با ارمان برمي گشتم 

 چشاش در اد .

 يكم كه از خونه دور شديم نگه داشت :

 بپر جلو بشين!-

 مگه تو راننده ام نيستي ؟-

 ابرويي باال انداخت و خبيثانه جواب داد :

 هانا! -

 جيغ زدم :

 خفه شو !-

 پس بيا جلو !-

ي خراب كيفمو همون جا گذاشتم و از بين دو تا صندلي با اعصاب

 رفتم جلو نشستم

 . ضربه ارومي به پيشونيم زد :

 كوچولو ...-
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 با اخم رو ازش برگردوندم :

 كجا ميريم؟-

 ونيم !جيغ زدم :ميه جاي دنج ، شبم مي -

 چييييييييي؟؟-

همونطور كه ماشين رو هدايت ميكرد دستمو گرفت و گذاشت روي 

 دنده:

 بريم يه چيزايي بخريم؟!-

 وام باهات جايي بيام! تو چرا بهم دستور ميدي؟من نميخ-

 تو مجبوري به حرف من گوش كني!-

 و جلوي پاساژ نگه داشت. لبامو روي هم فشردم:

 اينجا چي ميخوايم؟-

 چشمكي زد:

 پياده شو!-

 همين كه داخل پاساژ رفتيم به

 بازوش چنگ انداختم:

 د:كيفم اشاره اي كر ميخواي چيكار كني؟به-

 پول كه همراهته؟-

 پامو روي زمين كوبيدم:

 حق نداري واسم لباس  بخري!-
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 دستي به موهاش كشيد و با همون لبخند حرص درار گفت:

 خري!من فقط انتخاب ميكنم شما مي-

 دستمو گرفت و داخل كشيد.

دو تا دختر پشت پيشخوان بودن . سالم كرديم و هيراد شروع به 

؟  كرد . خدا من چطور قرار بود اينو از سرم وا كنم باسانتخاب ل

 وقتي

 ازش سايز پرسيدن با خنده گفت :

 متوسطه !-

 دخترا هم خندشون گرفته بود . لبمو به دندون گرفتم :

 بديد !۵۰-

 سرشو نزديک گوشم اورد :

 جوون-

 نه نفسم بند اومد ونگاهي به فروشنده ها كردم كه ببينم شنيدن يا

 ولي مشغول

 پيچيدن وسايل بودن.

 سريع كيسه هاي خريد رو به دستش دادم و كنار گوشش گفتم:

 ابرومونو ميبري! اينو بگير جلو ! االن-

 لباش واسه خنده يه طرف رفت:

 تقصير توئه ديگه لعنتي،!-
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 مي دست انداختم تو كيفم و كارتمو در آوردم. بايد زودي از اونجا

 رفتيم.

 هاي اين بشر آبروم به فنا بره!نميخواستم با ديوونه بازي 

مم حساب كردم و بقيه كيسه ها رو هم دستش دادم و بدون اينكه بفه

 چه لغتي از

 تو دهنم خارج ميشه با حرص دندون رو هم ساييدم:

 بريم عزيزم!-

ز و بعد هضم جمله ام بدو از اونجا بيرون رفتم. دست انداخت و ا

 پشت بازوم رو

 شديم!شوهرا  وچه عين زن -كشيد:

 چشاش برق ميزد. اين واقعا عاشقم بود؟

 از دهنم پريد، دلتو خوش نكن!-

 لبخندي زد:

 زا از دهنت بپره؟چي ميشه هميشه اين چي-

 دستمو كشيدم و بي توجه به سوالش گفتم:

 بريم هيراد .-

 :باز اون دهن لعنتيشو نزديک گوشم اورد و نفساي گرمشو بهم زد 

! 
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 قط .جيغ نزنم . فقط رو مخم اسكي ميرفت فلبمو به دندون گرفتم تا 

 سوار ماشين

 : دندهكه شديم دستمو گرفت و گذاشت رو 

 نميخوام ...-

هربون حرف ميزنم جفتک وقتي باهات م-چپ چپ نگاهم كرد :

 ننداز ، تو كه مي دوني بايد هر كاري

 كه ميگم انجام بدي !

 با حرص كيفمو پرت كردم رو صندلي عقب 

 قشنگ معلوم بود .حرص تو حركاتم 

 از الي دندوناش غريد :

 المصبو باز كنيو بياريش بيرون گناه نميشه .کيف اون -

 ابروهامو باال انداختم :

 نوچ.-

 يه دفعه اي دست انداخت و موهامو از پشت گرفت

 و گفت:

 ميدوني كه عاشقتم؟-

 تو دلم بخوره به سرتي گفتم و باز اون ادامه داد:

 كنم. يه دستمال بده تميزش-
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چند تا دستمال كاغذي بيرون كشيدم و بهش دادم.گوشه اي ماشين 

 رو پارک كرد و سر و وضعشو مرتب كرد . لپمو گرفت و

 محكم كشيد جيغم در اومد :

 چيكار ميكني !-

 ساكتي اخه ..-

 و همونطور كه از ماشين پياده ميشد ادامه داد :

 . بپر پايين يكم خوراكي بگيريم-

 افتادم:پشت سرش به راه 

 ايي نميام شبم نمي مونم !هيراد من با تو ج-

گم ؟ تو تهش بهانا چندبار -خم شد و از باالي چشم نگاهم كرد :

 مجبوري حرف منو گوش بدي ! پس بيا پايين

 !كيفتم بردار پول الزمم ميشه .

اه ريعني جنتلمن كه ميگفتن اين بود ! كيفم برداشتم و دنبالش به 

 افتادم . يعني

ا سبد رو پر مي كرد انگار يه سال قراره اونجا بمونيم ! بطوري 

 حرص دنبالش راه

 افتاده بودم و اون مي گفت:

 ! فيقم خيلي وقته نرفته ويال ، ميگم شايد كم و كسري زياد باشهر-

 سري تكون دادم و نفسمو بيرون دادم :
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 راحت باش !-

 چشمكي زد :

 يدم و بعد هيراد همهز كارت بيچاره ام پول كشاراحتم ...دوباره -

 وسايل رو تا ماشين حمل

 كرد.

 سوار كه شديم گفتم :

 طور با بچه پولدارا مي پري ؟ اخه تورو چه به ويال ؟تو چ-

 استارت زد :

ي بيني كه شوفر بچه پولدارا ميشم بعدش فاز رفافت مي گيريم م-

 ادم به رفيقش

 نه نميگه ، هوم ؟

 :و چشمک نا محسوسي زد . دستم مشت شد 

 ؟نيششو نشونم داد : با اونام-

 باشم ؟ دوست  اشونحسودي ميكني هانا ؟ اگه باه-

 رومو ازش گرفتم :

 ابدا!-

 پس چرا انقدر عصبي شدي ؟-

 داد زدم :

 ميخوام بري و دس از سرم برداري ! برو پيش اونا !-
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 لب زد :

 يخوام ! پس خواهشا انقدر دست و پا نزن .ممن تو رو -

 مقصد حرفي بينمون رد و بدل نشد . ويال جاي دنجيتا رسيدن به 

 بود ولي زيادي

بزرگ و باشكوه نبود . هيراد مجبورم كرد همه كيسه هاي لباس 

 زير رو حمل

 كنم و خودش خوراكي ها رو .

 ومن وسايل رو انداختم روي كاناپه قرمز رنگ و به ديزاين چوبي 

 فوق العاده

 پزخونه مي رفت :اطراف نگاه كردم . هيراد به سمت اش

 اق دست راست دختر خوبي باش و برو ات-

 برنامه هاي خوبي داريم .

 شونه باال انداختم:

 هيچي !-

وسايل و برداشتم و به سمت اتاق رفتم . از اينكه مجبور بودم 

 حرفاشو گوش كنم

 متنفر بودم !

 رفتم توي حموم و دوش گرفتم .
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برداشتمو خودم رو تو رختكن يكي از حوله هاي به نظر تميز رو 

 خشک وتميز

 كردم و انداختمش تو سطل .

بعد سراغ سشوار رفتم و موهامو خشک كردم . به خاطر بي دقتيم 

 موهام حسابي

 حالت فر گرفته بود ولي بهم ميومد .

 هاز تو خريدها يه ست زرد و تن كردم و بعد يه لباس بادمجوني ك

 ربدوشامبر ساتن داشت رو هم پوشيدم . 

 كيفم با چند قلم لوازم ارايشي كه همراهم بود به صورتماز تو 

 رنگ دادم و اومدم

 بيرون .

 همين كه در رو باز كردم از ديدن چيزي كه رو به روم بود نفسم

حبس شد !از اتاق تا ميز گرد وسط هال راهي از گلبرگ هاي 

 قرمز و شمع هاي روشن

. دستمو درست شده بود . هر گوشه خونه فقط با شمع روشن بود 

 جلوي دهنم

گرفتم و با چشاي درشت وبراق هيجان زده نگاهش كردم . يه 

 لبخند يه طرفه

 قشنگ كنج لباش بود .
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جدا از اينكه بهش عالقه خاصي نداشتم اين كارش باعث حس بدي 

 درونم نشده

 بود و بلكه پر از هيجان زيرپوستي و غرور شدم .

 همه اين كارا براي من بود !

 صدا زدم و اون لبخندش عميق تر شد . زير لب اسمشو

موزيک اليتي تو فضا مي پيچيد و من قدم هاي ارومي به سمت 

 اون برمي داشتم

ي . تو هر قدم يه شاخه گل گذاشته بود و من خم مي شدم و يكي يك

 برشون مي

 داشتم .

وقتي به ميز رسيدم شاخه گل هاي بين دستمو به بيني ام نزديک 

 كردم و بو

 كشيدم:

 ينا فوق العادن هيراد !چه بوي خوبيا-

 دستشو نرم به پوستم كشيد:

 ..تو فوق العاده اي عروسک من .-

ون پيچيد .گل ها رو از دستم گرفت و تو گلد دلماز تعريفش لذت تو

 شيشه اي كه از قبل پر ابش كرده بود

 گذاشت .
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 صندلي رو كشيد :

 بيا بشين .-

 م :نشستم و به غذاهاي تزيين شده نگاه كرد

 اينا رو اماده كني ؟ اووه ! كي وقت كردي-

 خنديد :

گه مي دونستم قراره دو ساعت طولش بدي باور كن كاراي ا-

 بيشتري مي كردم

. 

 لبخندي زدم و يه تيكه از گوشت به دهنم بردم و اون گفت :

 ؟و باربيكيو كبابش كردم ، مي خوام ببينم به اشپزيم چند ميدي ت-

 جويدم : همونطور كه غذا رو مي

 اممممم عاليه !-

نگاهش براي لحظه اي بين لبهام چشام كه خيره ش بود چرخ 

 خورد و سيب

 گلوش لرزيد .

 همونطور كه محوم بود شروع به خوردن غذاش كرد .

 تو اين فضا چهره اش فوق العاده جذاب بود

سرمو پايين انداختم و غذامو خوردم . چون اگه همين طور بهش 

 زل ميزدم واقعا
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 نمي تونستم جلوي خودمو بگيرم .

 د وديگه تقريبا بشقاب هاي جفتمون خالي بود . از پشت ميز بلند ش

 صداي

 موزيک رو زياد كرد و به سمتم اومد .

 دستشو به سمتم دراز گرفت :

 مي خوام باهام برقصي هانا ...-

 لبخندي زدمو 

 يه روحِ سرگردون

Il vit mais parle à peine 

 ه سختي حرف ميزنهزنده است ولي ب

Il l’attend 

 منتظر عشقشه

Devant cette photo d’antanجلوي عكساي قديميشون 

Il, il n’est pas fou 

 اون ديوونه نيست

Il y croit c’est tout 

 فقط به عشقش ايمان داره(

چونه ام كشيد . چشام براي لحظه اي بسته شد و يكي از دستامو 

 روي شونه اش
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 گذاشتم و 

ديگه مو بين دستش گرفته بود و به نزديكي شونه اش دست 

 چسبونده بود.

 )Il la voit partout 

 همه جا اوُن مي بينه

Il l’attend debout 

 منتظره، منتظرشه

Une rose à la main 

 يه گل رز تو دستاشه

A part elle il n’attend rien 

به جز عشقش منتظر كسي نيست( و ما به اسم رقص اون وسط 

 ون مي خورديم .تك

بين موهام نفس مي كشيد و دستمو مي فشرد و يه درد لذت بخش 

 بين استخونام

 مي پيچيد .

 لبشو به كناره گوشم كشيد :

 دوست دارم هانا ...-

 لرزش عجيبي تو تنم مي پيچيد و گوشم داغ كرده بود .

 كردنم اجازه نمي خواست ... حصارواسه 
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خواست و اينطور بي پروا  اين مرد براي هيچ چيزي اجازه نمي

 بهم مي گفت

 دوستم داره !

 اين مرد عجيب ، عجيب بود !

  كشيدم تا بين موهام اومد و كفششو به ساق پا دستمدستش از روي 

موهامو با ماليمت از پشت كشيد و مجبور شدم سرم رو كج كنم و 

 اون رو

 Il, il n’est pas fouصورتم خم شد براي شكار.( 

 نه نيستاون، اون ديوو

Il l’aime c’est tout 

 فقط عاشقشه، همين

Il la voit partout 

 هر جا ميره اوُن مي بينه

Il l’attend debout, debout 

 منتظره، منتظره عشقشه

Une rose à la main 

 با يه گل رز تو دستش

Non, non plus rien ne le retient 

 نه االن هيچي نمي تونه حالُش خوب كنه
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Dans sa love story 

 تووي قصه عاشقانه اش(

 پشتشو بهم كرد و چنگ زد به

موهاش . من بهش نگفتم كه عاشق ارمانم ! گفتم كه مي خوام به 

 جاي اون

 بيارمش ! پس من دروغگو نبودم !

 منم كارمو از سر گرفتم .

. حتي خود من وقتي داشتم ميومدم اينجا فكر نمي كردم اينطور شه

 انقدر راحت

 تموم شه .همه چي 

وسايلو به ماشين برد و من بي حرف عقب نشستم و سرمو به 

 شيشه تكيه دادم .

 ؟باشهارمان مي تونست جاي اون رو بگيره ؟ مي تونست مثل اون 

نه تا رسيدن به خونه همه اينا تو مغزم وول مي خورد .وقتي به خو

 !رسيدم بابا عصباني بود . تازه يادم افتاد حتي بهش خبر ندادم

 يچاره انقدر زنگ زده بود كه نگو ! بعد يه معذرت خواهي و سرب

 هم كردن دروغ

 به اتاقم رفتم .
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ا مي دونستم بابا روم خيلي حساسه ولي گاهي از اين حواس پرتي ه

 داشتم و نمي

شد كاريش كرد . داشتم لباسمو عوض مي كردم كه صداي تاير 

 هاي ماشيني رو

 شنيدم .

 نجره كشيده شد . هيراد اين موقع شبپاهام بي اختيار به سمت پ

 داشت كجا مي

 رفت ؟!

ره پرده رو انداختم و به نقطه نامعلومي خيره شدم . هيچوقت دربا

 خودش ازش

 چيزي نپرسيده بودم .

ا انگار كه منم يه جورايي از اون سو استفاده كردم ! يعني واقع

  عاشقم بود ؟

 ؟

لباس راحتيامو سوااليي كه تو ذهنم مي چرخيد رو پس زدم و 

 پوشيدم .

 براي هاخودمو رو تخت پرت كردم و خيره به كيسه هاي لباس

 ارمان تايپ كردم :
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ين اي خوام فردا ببينمت.پتو رو تا زير چونه ام باال كشيدم و به م-

 فكر كردم كه دليل ارتباطم با ارمان

 باشه!چی هم قراره 

*** 

 بابا صورتمو بوسيد :

 باباجان .نهار نيستم باهات -

 دستامو تو هم پيچيدم :

 ايد منم برنگشتم خونه ، با دوستام بيرون خوردم .شباشه -

كيف سامسونتشو برداشت و همونطور كه از غذاخوري بيرون مي 

 رفت :

 باشه ، خداحافظ-

 دستي پشت سرش تكون دادم و بي جون لب زدم :

 خداحافظ بابا-

 هم هيجان هم يه حسينمي دونم شنيد يا نه ! حالت عجيبي داشتم 

 كه پكرم

 ميكرد . از هيراد هيچ خبري نبود و نمي دوستم براي كالس ساعت

 نه منو ميبره

يا نه ؟ اگه براي هميشه از اينجا مي رفت من با اين حس بد چيكار 

 مي كردم ؟



 

  49                        

 شوفر

 پشت ميز مشغول جويدن ناخونم بودم كه بتول اومد :

شونه هاي اويزون به اده شي ؟بلند شدم و با دختر جان نميري ام-

 سمت در رفتم :

 چرا ميرم ...-

حق با من بود اون نمي تونست بكار.تمو بگيره ! ولي يه چيزي 

 مثل خوره داشت

 جونمو مي خورد كه نبايد باهاش اونطوري حرف ميزدم .

اون بهم گفته بود دوسم داره و من عشقم به يكي ديگه رو به 

 صورتش كوبيدم !

 چرا بايد نگران جريحه دار شدن احساسات كالفه موهامو كشيدم .

 هيراد باشم ؟!

 بعد ارايش و پوشيدن لباسام به حياط رفتم . هيراد كت و شلوار

 پوش به ماشين

 تكيه زده بود و خيره به زمين پاي چپشو تكون مي داد .

و  براي لحظه اي نفسم بند اومد و هيجان تموم تنم رو گرفت . تنم

 صاف كردم و

 .نزديک رفتم 

متوجهم شد و تكيه از ماشين برداشت و در رو باز كرد . دهنم 

 نچرخيد هيچ
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 حرفي بزنم و اونم چيزي نگفت .

 بعد نشستن من رفت پشت رل و حركت كرد .

با زيپ كوله ام ور مي رفتم و از گوشه چشم مي پاييدمش . نه 

 نگاهي نه حركتي

 ! طوري رفتار مي كرد انگار وجود ندارم !

 رو بهم فشردم و به دركي تو دلم بهش گفتم . پر حرص لبام

جلوي دانشگاه ايستاد . خواست پياده شه براي باز كردن در كه 

 منتظرش نموندم

 ردمو سريع بيرون پريدم .بي اونكه به عقب نگاه كنم پاهامو تند ك

 و دور شدم .

*** 

مژگان رسما داشت مخمو ميخورد ! بهش از پيشنهاد ارمان گفته 

 ول بودم و اون

و كن نبود ! با ديدن ارمان سقلمه اي بهش زدم تا تكون دادن فكش

 متوقف كنه .

د جفتمون يه لبخند مليح به لب نگاهشون كرديم. ارمان نزديک اوم

: 

 سالم ساعت بعدي كالس داري ؟-

 سالم نه عصر دارم ...-
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 نيم نگاهي به مژگان انداخت :

 ..يزي بخوريم ؟ دوستتم بياد.چميخواي بريم يه -

 مژگان به بازوم چنگ انداخت :

 ! نه شما بريد من مزاحمتون نشم-

 شو مياره ...چرا بيا ، ارمانم دوستا-

 بعد رو به ارمان ادامه دادم :

 مگه نه ؟-

 دستاشو زير بغلش زد :

 آره شما هم بيا همراهمون .-

بعد به سمت دوستاش رفت و چيزي بهشون گفت.يكي از اونها 

 سالم كرد و خودشو ساالر معرفي كرد . همراه ارمان برگشت .

 من و مژگان هم خودمون رو معرفي كرديم .

 سوار ماشين ارمان به يه رستوران نزديک دانشگاه رفتيم .

 چلو برگ و كوبيده سفارش داديم و من ياد كباب باربيكيو هيراد

 افتادم و

رقصمون . ارمان همه حواسش بهم بود كه كم و كسري نداشته 

 هدفباشم. بي 

چنگالو به گوشت ميزدم ولي به دهنم نمي بردم. صداي ارمان رو 

 شنيدم :
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 د هانا ؟ ميخواي چيز ديگه اي سفارش بدي ؟خوشت نميا-

 به اجبار چنگال رو به دهنم بردم .

ه از رستوران كه خارج شديم ارمان كليد رو به دوستش داد و رو ب

 من گفت :

 م صحبت كنيم ؟دم بزنيم و يكقدوست داري تا دانشگاه -

 بند كوله م رو فشردم و به ارومي گفتم :

 اره !-

 رو به مژگان گفت :

 شما با ساالر ميري ؟-

 و اون نگاهشو بين ما چرخوند :

 باشه !-

 ي بينمت .م-و دستشو به بازوم زد :

 همراه ارمان اون طرف خيابون رفتيم و مشغول قدم زدن شديم .

 دستي به گردنش كشيد :

 فام فكر كردي؟هانا به حر-

 بي پروا گفتم :

 به اينكه بغلم كني و ببوسيم؟-

يک لحظه ايستاد و باعث شد قدم هاي منم ديگه جلو نره . بازوم 

 رو گرفت و
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 نگاهشو بين چشمام و لبهام چرخوند:

 ت!اگه بگي اره همين جا مي بوسم-

لبمو به دندون گرفتم و فكر كردم چقدر پسراي اطراف من بي 

 كتحيان ! به حر

 ادامه دادم و اون هم پشت سرم شروع به حركت كرد :

 ناراحت شدي هانا ؟-

 لب زدم :

 نه !-

 دست انداخت به كوله ام و ازم گرفتش :

 نگينه!سري تكون دادم :سبذار برات بيارمش -

 باشه بيارش !-

 به راهم ادامه دادم كه دوباره به حرف اومد :

 هانا چرا انقدر سردي ؟-

 سرد بودم؟ 

 دستامو تو هم قفل كردم :

 همو بشناسيم ! هرچيزیقبل از اينكه  ببين ارمان من مي خوام-

 منتظر جوابش شدم . كولمو انداخت رو دوشش و دستمو گرفت :

اينطوري بهم نگو ، اگه بخواي باهم باشيم از اين شرط و شروط -

 نبايد باشه !
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 معترضانه لب زدم :

 ارمان ...-

 به دستمو فشرد: نزديک دانشگاه بوديم .

زيزم من قصدم با تو بيشتر از دوستيه و اينو بدون من حدمو ع-

 ميدونم فراتر

 نميرم .

 دل و زدم به دريا و نفسمو بيرون دادم :

س جواب من اره ئه!يک دفعه دستمو گرفت و كشيد توي كوچه پ-

 خلوت . پشتمو زد به ديوار و يه

 دستشو كنار صورتم روي ديوار گذاشت :

 ن نمي تونم جلوي خودمو بگيرم  !پس م-

 نفساش به صورتم مي خورد و نگاهش بين چشمام  مي چرخيد .

 جلو اورد.صورتم  سرش رو تا يه سانتي 

چشماي اون بسته شده بود ولي من چشمام روي هم نمي رفت تا تو 

 خلسه فرو

 برم !

متوجه مردي مسني شدم كه وارد كوچه شد . دستمو رو سينه 

 و به آرمان گذاشتم
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عقب هلش دادم كه اول متعجب به من و بعد به مسير نگاهم نظر 

 كرد .

 صداي مرد رو شنيديم كه غر ميزد:

 ي  بازيه !مفسدا ، انگار خيابون جا-

 پوزخندي زدم به خاطر يه بوسه مفسد هم شديم .

 ارمان رو كنار زدم و از كوچه بيرون اومدم . دنبالم دويد :

 هانا صبر كن ...-

 ايستادم و گفتم:

 برم خونه. ميشه كولمو بدي؟ مي خوام-

يكني ؟ مچرا اينطوري -همونطور كه كوله رو به دستم ميداد گفت :

 ناراحت شدي؟

 شونه باال انداختم :

بخشيد ارمان حالم اصال خوب نيست بيا فردا رو روز اول حساب ب-

 كنيم باشه ؟

 سري تكون داد :

 بري ؟ حله ولي كالس داري كجا ميخواي-

 نمي مونم واسه كالس .-

*** 

 به خونه كه برگشتم بتول خانم جلوم رو گرفت:
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خترم داشتم اتاقتو مرتب مي كردم ، ميخواي مغازه بزني ؟ به د-

 زور اون لباس

 زير ها رو تو كمدت جا دادم !

 لپمو به دندون كشيدم :

 رد نكنه ، ديگه خوشم اومده بود ازشون خريدم ...دستت د-

م م كه رسيدم نفسمو بيرون دادم ديگه بايد به خدمتكار هبه اتاق

 جواب پس مي

 دادم !!

اس ست قرمز از لبدلباسمو از تنم در اوردم و رفتم توي كمد و يه 

 هايي كه

 به هيراد خريده بود برداشتم و تنم كردم . جلوي ايينه ايستادم و

 خودم نگاه كردم

 كمي  ارايش كردم.تن الغر و كشيده ام بد به نظر نمي رسيد . 

و جلوي اينه چند تا عكس گرفتم و واسه مژگان فرستادم و زيرش 

 به شوخي

 نوشتم :

 ارمان يهويي !!ا ب قرارمن بعد -

 و ايموجي هاي خنده رو هم پشتش رديف كردم .

 خودم رو انداختم رو تخت و دستامو باز كردم .
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 ارمان قرار بود اين لباس هايي كه به سليقه هيراد بود رو جلوي

 بپوشم ؟

پولشو خودم دادم پس منصفانه بود ولي قراره هر سري با 

 پوشيدنش ياد اون بيفتم.

 خودم رو بغل كردم و به نقطه نامعلومي خيره شدم.

 غرق تو افكارم خوابم برد.

*** 

 حس كردم در اتاق باز شد و وحشت زده از خواب پريدم .

ي بود . چند لحظه اهيراد رو بين چهارچوب در ديدم . ماتش برده 

 گذشت تابا يه ببخشيد رفتم سراغ ربدوشامبر و تنم كردم .

 دستي به گردنش كشيد و منو از نظر گذروند :

 انشگاه منتظرتون بودم ، ديدم نيومديد نگران شدم ...تو د-

انقدر لحنش اروم بود كه محوش شدم و حتي به سوم شخص شدنم 

 توجهي نكردم

م شامبرم رو با دست به هم چسبونده بود.همونطور كه دو لبه ربدو

 جوابشو دادم :

 اره خسته بودم زود برگشتم .-

سري تكون داد و بي هيچ حرف ديگه اي رفت. خودمو رو تخت 

 انداختم.
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تم بابا خسته جلوي تلويزيون نشسته بود . سالم كردم و كنارش نشس

 . دستشو

 انداخت دور شونه ام :

ت زود برگشتي ، طوري شده گفچطوري دخترم ، بتول خانم مي -

 ؟شونه اي باال انداختم :

 چيكارا كردي ؟ نه خوبم من تو چطوري ؟-

 دستي ميون موهام كشيد و با يه لبخند قشنگ گفت:

 د برگشتم اينجا .رفتم سر خاک مادرت بع-

 دستشو نزديک لبم بردم و بوسيدمش :

رو  اسش خيلي تنگ شده بابا ، دنيا چقدر نامرده كه اوندلم و-

 ازمون گرفت .

چشاش يه لحظه پر شد . اينو خوب فهميدم . بلند شد و پشتش رو 

 بهم كرد :

 اش به خاطر سهل انگاري بود زن من به خاطر همين رفت . همه-

اک رفت تو اتاقش و براي شام هم بيرون نيومد . بابا وقتي از سرخ

 برمي گشت

 من هم . طول مي كشيد به خودش بياد ؛ اون عاشق مامان بود و

برگشتم تو اتاق يكم با مژگان چت كردم . عكسمو ديده بود و كلي 

 فحشم داده
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 بود .

 اين كارام همش براي حواس پرتي بود .

 ردممن منتظر بودم كه هيراد از در بالكن داخل بياد .گوشيو پرت ك

 رو پاتختي پا برهنه به بالكن رفتم . از اونجا سعي كردم

 نگهبان ها كمي دورتر از ساختمون گذاشتهكانكسي كه بابا براي 

 رو ببينم . ولي

 موفق نشدم .

ال به ارتفاع تراس تا زمين نگاه كردم . هيراد چطور از اينجا با

 ميومد ؟

 چرا من داشتم اينطوري مي كردم ؟ چرا چشم انتظار اون بودم ؟

 موهامو كشيدم و لگدي به نرده ها زدم كه انگشت كوچيكم قرباني

 شد .

ا.خ و او.خ و لنگون لنگون خودمپ انداختم رو تخت و سر با 

 خودم داد زد:

 ـبگيربكپ هانا!

 و پتو رو روي سرم كشيدم. . نفسمو تو سينه حبس كردم و چشمامو

 با حرص روي هم فشردم . صدام

 مثه ناله در اومد :

 نه نمي تونم تحمل كنم !-
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و م جلانداختم و رفتنه تا وقتي كه انقدر نزديک بود ! پتو رو كنار 

 اينه . موهامو

ن  پريشون كردم و به لم دندون كشيدم تا كمي رنگ بگيره !از هيجا

 رتشمي كشيد . چند تا سيلي اروم به صورتم زدم تا از حراتيردلم  

 كم شه.

انقدر پرت بودم كه با همون تاپ و شلوارک صورتي از خونه 

 بيرون زدم حتي

 بدون پوشيدن كفش!

ه بهمه جا با نور چراغ هاي پايه كوتاه روشن شده و  نزديک شدم .

 اين فكر

 كردم يعني خوابه ؟

و رجلوي در ايستادم و با قلبي كه تقريبا تو دهنم ميزد دستگيره 

 پايين اوردم و

 در رو هل دادم .

قدمي به داخل گذاشتم . هيچي نمي ديدم و هيچ صدايي نبود . 

 نگاهمو تو كانكس

 شتمديدن سايه اي مقابلم قدمي به عقب بردا چرخوندم ؛ يک دفعه با

 كه پام گير

 كرد و با پشت به زمين افتادم .درست بيرون كانكس !
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صداي قدمي و بعد اون هيكل هيراد بين در نمايان شد . گيج و 

 متعجب ، طوري

كه يادش رفته بود من رو براي خودش سوم شخص كرده صدام زد 

: 

 هانا ؟-

 صورتمو جمع كرده بود . دستمو به كمرم كشيدم : پشتمدرد توي 

 دردم اومد ...-

 كنارم زانو زد:

 ين موقع شب اينجا چيكار ميكني؟لپمو به دندون كشيدم و نگاهموا-

 به زمين دوختم و به دروغ گفتم:

 دم كه يه صدايي از اينجا شنيدم!داشتم قدم ميز-

 ابروهاشو تو هم كشيد و موذيانه نگاهم كرد :

 اينطور...كه -

م معلوم بود حرفم رو باور نكرده! اينبار به دروغ دستمو به پشت

 گرفتم :

 درد دارم ...-

 دستشو به لبه لباسم گرفت انگار مي خواست باالش بده:

 كمرته؟ بذار ببينم!-

 دستمو روي دستش گذاشتم :



 

  62                        

 شوفر

 نه نميخواد! كمرم نيست پشتمه!-

 يعني پشتتو نبينم ؟-

 رت خواستنيش تو تاريكي خيره شدم . چندبا دهن نيمه باز به صو

 لحظه كالفه

 خيره ام شد و دستشو كالفه بين موهاش برد:

 قت ؟كمكت كنم بلند شي و بري اتا-

 از دهنم در اومد:

 رزيد ومنو ميبري تختم؟سيب گلوش ل-

برجسته شدن رگشو مي ديدم . لبمو به دندون گرفتم و اون تو 

 صورتم خم شد:

 ؟اتاقت؟ كسي نبينه ما رو همين طوري ببرمت -

 خيلي اروم لب زدم:

 بر مگه اينكه بخواي يه كار ديگه كني !بهمين طوري -

 ابروهاش باال پريد و لباش به يه طرف كج شد:

 مثال چه كاري؟-

 همه وجودم مي خواستش. تک تک سلوالم طوري كه فقط

 اون مي تونست خاموشش كنه . 

 

 شنيدنانگار مي خواست چيزي بگه ولي با 
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 صدايي از بيرون سريع ازم فاصله گرفت :

 . احتمال داشت يكي از نگهبانا باشه با

 استرس زير تخت رفتم .

 هيراد به سمت در رفت و بازش كرد :

 بله كامران ؟-

 صداي كامران )نگهبان( رو شنيدم :

 مي خواستم بخوابم !-

ي لطغه دلهره به جونم افتاد . اگه بياد و واقعا اينجا بخوابه من چ

 مي كنم .

 صداي هيراد رو بعد صاف كردن گلوش شنيدم :

 ... كامران من بايد يه چيزي بگم-

ه كن مكثش منو تا مرز سكته برد نكنه بخواد زير ابمو بزنه و تالفي

 حرفامو . اب

 دهنمو قورت دادم و به ادامه حرفش گوش سپردم:

 ... ينجا نه ، يعني باهام مياي يه چيزي نشونت بدمالبته ا-

 باشه داداش ...-

 و برو سمت گاراژ من كت ام رو بردارم بيام !بعد صداي تند قدمت-

 هاشو شنيدم كه به تخت نزديک شد و اروم گفت:
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انا تا من سر اين يارو رو گرم ميكنم خودتر برسون زير پنجره ه-

 اتاقت تا من

 بيام .

. 

 م.چند لحظه بعد از رفتنش خودمو به جايي كه گفته بود رسوند

 نمي دونم اين عوضي چرا اومد و ضد حال شد !

 منتظر موندم تا هيراد بياد . وقتي اومد به سمتش رفتم :

 چي شد ؟ فهميد ؟-

 دستشو به سمت گونه ام اورد و نوازش وار روش كشيد:

ه بردمش يكم چرت و پرت درباره ماشين گفتم كه اون بدبختم ن-

 حسابي گيج

 اينجا ...شد بعدشم پيچوندم و اومدم 

 سركي به پشت سرش كشيدم :

 نياد دنبالت ؟-

ه عزيزم ، نترس !اب دهنمو قورت دادم به چشاي روشنش زل ن-

 زدم 

 يادي ريسک كرديم، زنه عزيزم تا االنشم -

 سري تكون دادم:

 باشه!-
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ه جانمم با يه حالت اروم و پرناز بود! نگاهش عجيب شد و من لحظ

 اي بعد

 . صورتمو نوازش كرد:

 قربونت برم من!-

 خنديدم و به سينه اش كوبيدم:

 ديوونه! چي ميگفتي حاال؟-

 و ندارم!خودشم خنده اش گرفته بود از زدن اين حرف!شمارت-

 خيلي عجيبه! ميبيني هيراد! رابطه ما-

 ! رزو مي كنم هميشه كنارم باشي تا احتياج نشه ازش استفاده كنمآ-

 فاصله گرفتم :چيزي تو دلم تكون خورد . يه قدم ازش 

 فردا ميدمت .-

 و سريع ازش دور شدم .

حال عجيبي بهم دست داده بود . هميشه كنارش باشم ؟ چرا حس 

 بدي نسبت به

ه آرزويي كه كرد نداشتم ؟ چرا حس اينو داشتم كه اون هر چي ميگ

 اطاعت كنم

 ؟ زير دوش آب ايستادم و آب سرد رو باز كردم .

رو بكشونم اينجا . خيلي اون د يه بار خيره به وان فكر كردم كه باي

 دوس داشتم
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 بي قرار تو تختم دراز كشيدم . 

 به پهلو چرخيدم و سر خودم غر زدم :

 ديوونه نشو هانا !-

*** 

اي صبح بيدار شدم . كالس نداشتم و بي برنامه تو تخت بودم كه بر

 صداي االرم

 گوشيم بلند شد :

 سالم عشقم چطوره ؟-

 بود.موهامو كنار زدم و تو جواب دادن مردد اسم ارمان رو صفحه

 بودم . آخر سر

 الم تازه بيدار شدم ، تو چطوري ؟س-تايپ كردم :

بعد ارسال پيامم گوشي شروع كرد به زنگ خوردن و جوابشو دادم 

 كه گفت :

بح بخير ، مي دونم امروز كالس نداري ! مي خوام باهم باشيم ص-

 ، كي بيام

 دنبالت ؟

 يه گرفتم . چرا اين آرمان شبيه سريشا ميزد ؟ بعد لپمو به دندون

 سكوت طوالني

 گفتم :
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 اماده شدم خبرت مي كنم-

 و گوشيو انداختم رو ميز توالت و باز دراز كشيدم .

اصال حسش نبود باهاش برم بيرون . چه غلطي بود كردم . كاش 

 مي شد دكش

 كرد . من دوس رو كجام مي ذاشتم وقتي هيراد بود !

 روي سرم كشيدم و جيغ خفه اي كشيدم . پتو رو

تو اين حين حس كردم در باز شد . نمي دونم چرا خودم رو به 

 خواب زدم !

و  يه بوي اشنا تو بينيم پيچيد و پتو از روي صورتم كنار زده شد

 تخت پايين

رفت . اب دهنمو قورت دادم ، خودش بود . شنيدم كه كنار گوشم 

 زمزمه كرد :

ه چشاش كه تو خوابي ؟چشامو باز كردم و نگاه كردم باالن مثال -

 چند سانتي ام بود :

 چطور اومدي باال ؟-

 صورتمو قاب دستاش گرفت :

تول خانم كه همچين چشم و گوشش خوب كار نمي كنه . يه ب-

 جوري پيچيدم

 اومدم باال .
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 و ادامه داد :

 نم ولي ...مي خواستم خودم بيدارت ك-

 لب زدم :

 ... تازه بيدار-

 ازچشماش نمي تونستم هيچ حسي رو بخونم .

اب دهنمو قورت دادم و سيب گلوم لرزيد . ترس عجيبي تو جونم 

 بود يه حسي

رم سالگيم وقتيكه بابام فهميد با پسر همسايه سر و سري دا۱۵مثل 

 و تو پارک

 مچمون رو گرفت !

هيراد به معني واقعي كپ كرده بود . جوري كه يک دقيقه خيره 

 نگاهم خيره

كرد و رفته رفته صورتش رو به سرخي زد و رگ گلوش بيرون 

 زد :

 انقدر عوضي باشي ! هيچوقت فكر نمي كردم-

 بلند شد بره كه به بازوش چنگ زدم :

 هيراد !-

 پوزخندي زد:

 من ته مونده يكي ديگه رو نمي خورم هانا !-
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 دستشو از ميان پنجه هام رها كرد و در عرض چند ثانيه غيبش زد

. 

م ! كن سرمو بين دستام گرفتم . كالفه بودم و نمي دونستم بايد چيكار

 نمي دونستم

و رچي ميخوام و تنها چيزي كه مي دونستم اين بود كه رفتن هيراد 

 نمي خواستم

.موبايلم شروع به زنگ خوردن كرد. ارمان بود با حرص رو 

 سايلنت گذاشتمش و

 گفتم :

 برو به جهنم ...-

تم و هيراد رو در حال رفتن به در خروجي ديدم به سمت تراس رف

 . چنگي به

 موهام زدم :

 نره يه وقت ؟ واسه هميشه ؟-

پلكامو محكم روي هم فشردم چرا بايد موندن و رفتنش برام مهم 

 مي بود ؟ بايد

 مي رفتم و جلوشو مي گرفتم . نبايد اينطوري مي شد .

ش برم . حداقلش تو يه تصميم عجوالنه لباسمو عوض كردم تا دنبال

 اگه مي رفت
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 !عوضی امنمي گفت من 

 ايدشالمو رو سرم انداختم و به خودم تو ايينه نگاه كردم . چرا ب

 براش توضيح مي

 دادم ؟ مگه چه رابطه اي بين ما بود ؟

پوفي كشيدم و بدون پيدا كردن جواب منطقي براي سواالتم مثل 

 هميشه از روي

 ماشين رو روشن كردم .احساس به سمت گاراژ رفتم و 

بعد يه مدت كه برام به نظر خيلي طوالني ميومد پشت رل نشسته 

 بودم.

ز وقتي از حياط بيرون زدم حتي تو كوچه هم نديدمش . پامو رو گا

 فشردم و

ت روندم . وقتي رسيدم خيابون تو پياده رو ديدمش .ماشينو به سم

 حاشيه هدايت كردم و يه بوق زدم .

 يشه رو كشيدم پايين و بلند صداش زدم :توجهي نكرد ! ش

 هيراد! صبر كن !-

 قتييه لحظه ايستاد و برگشت طرفم . ناباورانه نگاهي بهم كرد . و

 ديدم وايستاده

 منم زدم كنار :

 بايد باهات حرف بزنم ! سوار ميشي ؟-
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 : اومد جلو . خم شد و دستاشو روي شيشه نيمه پايين اومده گذاشت

 من حرفي با تو ندارم !دنبالم راه نيفت -

 پلكامو رو هم فشردم و با حرص گفتم :

ا كنه قراره داد بزني بگي اين خانم داره مزاحمم ميشه؟ ميگم بين-

 بشين حرف

 دارم !

 ابروهاشو تو هم كشيد :

 انا ؟هيني من از پس تو بر نميام -

 كالفه از بحث گفتم:

ايي رو ش ميكنم ! حداقل يه فرصت بده من يه چيزهيراد خواه-

توضيح بدم !دستشو فرو كرد تو موهاشو بعد ثانيه طي يه تصميم 

 آني سوار شد. اب دهنم و

 قورت دادم و خوشحال از موفقيتم :

 وريم .بريم يه جا باهم صبحانه بخ-

 دستم به سمت فرمون رفت كه مانع شد :

 حرفتو بزن . وقت ندارم ...-

 رو بود :كامال برگشتم به سمتش پ اون نگاهش به رو به 

هيچ اسمي نداره . آشنايی هيراد رابطه من و تو چيه ؟ وقتي اين -

 چه دليلي داره تو
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 از زندگي شخصي من با خبر شي ؟ يا بهم درباره كارام گير بدي؟

 من و تو فقط با هميم !

فكش منقبض شد و صورت وحشتناک عصبانيشو به سمتم چرخوند 

: 

 ؟ لمآشغايعني به وضوح داري ميگي من -

 موهاي بيرون زده از شالمو داخل دادم :

 .ارتباط.يه اسم بذار رو اين -

شونه هامو بين پنجه هاش گرفت و منو به سمت خودش كشيد و با 

 چشماي

 سرخش زل زد بهم:

 ر بهت گفتم كه عاشقتم ، مي خواي چي بشنوي بي لياقت؟صدبا-

 عشقا من اينطوري حرف نزن! تو اولين ب-لبامو بهم فشردم :

 نيستم باخربودي اقا هيراد! من 

قدر كه حاال ان  اتوبودمنداشتم ! فقط نمي دونم چرا ب ارتباطكسي 

 عوضي بازي

 در بياري و هر انگي بهم بزني!

 فشار دستش روي شونه ام كم شد و انگار كمي اروم گرفت:

 ارمان كيه ؟-

 لبمو به دندون گرفتم و با ارومترين لحن ممكن جوابشو دادم :
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رد و  ه كه خواستم بيارمش تو زندگيم فقط دو روزه كه شمارهكسي-

 بدل كرديم..

 پوزخندي زد:

 ست كه اشنايي داري!با منم مدت زيادي ني-

 شونه ام رو ول كرد و عقب كشيد:

 منظورت چيه هانا ؟-

 دستامو تو هم پيچيدم :

ط ارتبان هيراد من مي خوام يكي بياد تو زندگيم كه از عشق به ببي-

 !باز نگاهش ابي و ماليم شد و يه حس خوب بهم تزريق كرد برسيم

 . دستش اومد باال و

 چونمو بين مشتش گرفت و شصتشو اروم گوشه لبم كشيد:

 رسيدم هانا ... تو من از عشق به-

 گيج نگاهش كردم :

 اغواكننده بودم كه تو اين مدت كم عاشقم شدي! اونقدري-

 سيب گلوش لرزيد :

اشقت شدم كه حتي يه بودي كه تو يه نگاه ع اونقدري اغواكننده-

 سالم گذشت

 نتونستم از فكرت درام ...

 حرفش گيج ترم كرد :
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 تو منو قبال ديده بودي ؟-

 لب زد :

 اره-

 كي ؟-هيجان زده شدم :

 پوزخندي زد :

 چوقت منو نديدي !چه فرقي داره ؟ تو هي-

 راننده كس ديگه اي بودي ؟-

 بين دستام گرفتم : فقط سرشو تكون داد . بازوشو

 .همين طوري بمونه ، ازم بيشتر نخوا .. ارتباطمونبذار -

 زل زد تو چشمام :

انا زماني من از اين به بعد از تو هيچي نمي خوام ! مي توني ه-

 لباسايي كه

 برات خريدمو جلوي ارمانت بپوشي!

 بي رحمانه گفتم :

 پولشو خودم دادم !-

 دستش به سمت دستگيره رفت :

 مو گرفتم !قرضتو پس ميدم وقتي حقوق-

 در ماشين رو بهم كوبيد و رفت.
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 باشه حتي م سرمو به فرمون تكيه دادم . يه شوفر نمي تونست دوس

 با وجود

.ماشين رو به حركت در اوردم و مسير دوستش داشتماينكه 

 نامشخصي رو پيش گرفتم .

تو افكارم غوطه ور بودم . سردرگم و حس كششي نسبت بهش 

 داشتم رو نمي شد

 ن .انكار كرد ولي يه مانع بزرگ بين ما بود . سطح پايين بودن او

 من نمي

 تونستم احساسي رفتار كنم و بي خيال غرورم شم . اگه اجازه مي

 دادم افكارم

 راجع هيراد رشد كنه باعث سر افكندگي خونواده ام مي شدم.

و دوست تصورشو كن ! اصال نمي تونستم سرمو جلو فک و فاميل 

 و اشنا بلند كنم

! 

 !؟يه عمر فيس و افاده اومدم كه تهش با يه راننده رو هم بريزم 

 ه !حتي بابا با اينكه ادم متواضعي بود هم نمي تونست اينو بپذير

 انقدر خيابون گردي كردم كه ساعت از دو گذشته بود.

گرسنه جلوي يه رستوران نگه داشتم تا غذا بخورم ولي كيف پولي 

 همراهم نبود .
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تومني به ۱۵بدون هيچ اميدي صندوق زير داشبورد رو گشتم و يه 

 چشمم خورد .

با حسرت نگاه از رستوران لوكس گرفتم و حركت كردم .جلوي يه 

سوپر ماركت و نگاهي به سر و وضعم كردم . مانتو جلو باز و 

 شلوار

دمپا گشاد با صندالي روفرشي ! شال سبز روي سرمم كه ديگه 

 ي خود داشت .جا

به دركي زير لب گفتم و داخل رفتم . همش فكر مي كردم همه 

 نگاهشون با

 پوزخند رومه . انگار كه خيلي معروفم !

ب دو تا كيک و ابميوه گرفتم و يكمم از پولم برگردوند ! با تعج

 نايلون به دست

 به ماشين برگشتم .

ت چون اكثر اوقات واسه چيزاي كوچيكم كارت مي كشيدم قيم

 هيچي تو دستم

 نبود ! يعني من اصال پيش نميومد از سوپر ماركت چيزي بخرم !

با ذوق شروع كردم به خوردن اب ميوه و كيكم . كمي از حال و 

 هواي صبحم در

 اومده بودم .
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تصميم گرفتم حاال كه ماشين دستم بود يكمم از فرصت استفاده 

 كنمو برونمش .

*** 

ن . بتول خانم و نگهبانا وسط سالنزديكاي غروب به خونه برگشتم 

 بودن .

 همونطور كه مانتوم رو در مي اوردم به سمتشون رفتم :

 اتفاقي افتاده ؟-

همشون باهم به سمتم برگشتن و بتول خانم دستشو رو به اسمون 

 كرد :

 خدايا شكرت ! شكر الهي !-

رم ؟ نميگي كجا بودي دخت-و با چشماي پر از اشک به سمتم اومد :

 مي كنيم ؟ پدرت و اون پسره رفتن پليس و ما دق

 خبر كنن ! مي ترسيدن باليي سرت اومده باشه !

 :با چشاي گشاد شده در حالي كه تو بغل بتول فشرده ميشدم گفتم 

 واا ؟ چرا ؟ مگه چي شده ؟-

 در حالي كه ازم جدا مي شد و فين فين مي كرد :

ي كه پدرت مي دادي و با ماشين بودي ! ميدوننگوشيتو جواب -

 چقدر از اينكه

 رانندگي كني متنفري !
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 خودمو روي مبل انداختم و يكي از نگهبان ها گفت :

 ردن .االن برمي گ .بهشون زنگ زدم خانم -

ا سري تكون دادم و دستمو زير چونه ام زدم . نمي دونستم بابا ت

 اين حد روم

 حساسه!

باليي سرش دلم مي خواست موهامو بكنم ! يه روز تنها بودم چه 

 اوردم .

بعد مرگ مامان بابا خيلي احساس ترس مي كرد كه منم از دست 

 بده . اشكام

روي گونه هام ريخت .حتي فكر اينكه امروز چقدر ناراحتش كرده 

 باشم دلمو مي سوزوند .

 ريدباالخره بابا و هيراد برگشتن . از چشاي جفتشون نگراني مي با

 . بابا نفسشو

 از ديدنم خيالش راحت شده بود. بيرون فرستاد انگار

 خودمو انداختم بغلش و تند تند گفتم :

 د بابا ... معذرت مي خوام موبايلمو فراموش كردم .ببخشي-

 سرم رو روي سينه اش فشرد :

 خداروشكر سالمي .-
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سرمو كه عقب كشيدم با شصتش اشكامو كنار زد و پيشونيمو 

 بوسيد :

 يم...م بخوربرو لباساتو عوض كن بيا شا-

 و بعد سرش به سمت هيراد چرخيد :

 قاي خرم ، شما رو هم دنبال خودم كشيدم پسرم .ممنون ا-

 هيراد كه خيره ام بود گيج برگشت به سمتش :

 جان ؟-

 و انگار به خودش اومد باشه تند تند دست برد بين موهاش:

 ختيار داريد وظيفمه .نگهبانا مرخص شدن و فقط ما و بتول خانما-

 يف اون وسط مونده بوديم . كهبالتكل

 هيراد هم بي صدا مسير خروجي رو در پيش گرفت .

و چهره ش كه از نگراني هنوز هم رنگ پريده بود جلو چشمام 

 موند .

 به اتاقم رفتم و در كمد لباسا رو باز كردم .

با با وبعد مامان تنها كسايي كه داشتم و نگرانم مي شدند بتول خانم 

 بودن و حاال

 د ... . نگراني چشماش خيلي واقعي بود !هيرا

يه تي شرت و شلوار پوشيدم و به سمت تخت نامرتبم رفتم و 

 گوشي سايلنتمو كه
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 جاهبين مالفه بود بيرون كشيدم . چهارتا اس ام اس از ارمان و پن

 تا تماس ناموفق

س ! پوزخندي زدم و با مژگان كه سيزده بار بهم زنگ زده بود تما

 گرفتم :

 عشقم ! سالم-

 جيغ زد :

دوم گوري هستي هانا ؟ بابا و ارمان سرويسم كردن بس زنگ ك-

 زدن !

 خنديدم :

 وش كرده بودم .خونه ام . گوشيمو فرام-

 پوفي كشيد :

م فردا بايد برم شا اوهوم خوبم .-ز دست تو . خوبي حاال !ا-

 صحبت ميكنيم .

 قطع كردم و براي ارمان تايپ كردم :

 دا مي بينمت .اومد نتونستم بيام متاسفم . فريه مشكلي پيش -

درست دو ثانيه بعد فرستادن پيام گوشيم شروع كرد به زنگ 

 خوردن ولي من

 انداختمش رو تخت و از اتاق بيرون زدم .
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هر چقدر تالش مي كردم آرمان رو تو ذهنم بزرگ كنم برعكس 

 هيراد تو ذهنم

 بزرگ مي شد .

ط خورم و به يه بهونه اي به حيااالنم فقط مي خواستم شامم رو ب

 برم . پيش پسري

 كه بهم گفت همه چي تمومه ! من چم شده بود ؟

 :سر ميز نشستم و به بتول خانم كه داشت بشقابا رو ميچيد گفتم 

 باال رو تميز نكردي ؟-

 لبشو گاز گرفت :

 بس نگران تو بودم كه ... واال يادم رفت از-

ه تفادكلمو مي كند ولي از نبودش اسمي دونستم بابا االن اينجا بود 

 كردمو وسط

 حرفش پريدم :

 گه تميز كرده بودي االن گوشيمو بين مالفه پيدا مي كردي ديگها-

 اين همه

نگراني پيش نميومد !زن بيچاره شرمنده سرشو پايين انداخت و 

 موهاي سفيدشو داخل روسري زد .

ت دستش پشيمون از حرفم دستمو گذاشتم روي پوست چروكيده پش

: 
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مک اال عب نداره فدا سرت . كار اين خونه زياده بايد يكي بياد كح-

 دستت ...

 به صورتش چنگ انداخت :

 ... واا مگه اينكه من مرده باشم-

 تو همين حين صداي بابا اومد :

 دا نكنه بتول خانم ولي هانا راس ميگه شما روي تخم چشم ما جاخ-

 داريد ، عضو

همين نگرانتونيم . ديگه وقتشه رياست  خونواده ما هستيد براي

 خونه رو به عهده

 بگيريد . كاراي خرد و ريزه رو بسپاريد به بقيه !

 روسريشو سفت كرد :

 هر طور راحتي پسرم ...-

 بابا پشت ميز نشست :

 د بياريد .خودتونم اگه يكيو تونستي-

 بعد از خوردن شام جلوي خودم رو گرفتم و به حياط نرفتم .

 توي اتاق تاريک كنار پنجره موندم و زل زدم به هيراديبه جاش 

 كه بي قرار

كاش يه جور ديگه -بين درختا قدم ميزد . زير لب زمزمه كردم :

 باهم اشنا شده بوديم هيراد ...
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 و دستمو به شيشه كشيدم .

 !يک دفعه سرش رو بلند كرد ولي براي انداختن پرده دير شده بود

شايي شدم كه حالت خاصي داشت دهنم خشک خشک بود و مات چ

 . دستمو به

 لبه ي پنجره گرفتم .

من از اين حسي كه داشت وجودمو گرم مي كرد متنفر بودم از 

 اينكه بخوام در

 بالكن رو باز بذارم و ازش بخوام بياد باال .

 ميشه به عشق 

 رسيد !

دستي به گردنم كشيدم و پرده رو انداختم . دستي به گونه هاي 

 كشيدم .ملتهبم 

ه ينكانبايد كم مي اوردم ... . بايد ازش فاصله مي گرفتم . قبل از 

 واقعا نتونم .

با حرص موهامو چنگ زدم و پريدم تو تختم و با جيغ خفه اي به 

 خودم تشر زدم

 :- 

 بكپ هانا!
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***صبح وقتي هيراد آماده بود كه منو دانشگاه ببره با كمال 

 خونسردي گفتم خودم

ابا باون هم چيزي نگفت ! نمي دونم دليلش نگاه خيره ميخوام برم . 

 رومون بود يا

 بيخيالي اون نسبت به من !

ه ماشين پارک كردم و پياده شدم . داشتم به سمت كالس مي رفتم ك

 يكي دستمو

 كشيد .

 آرمان با اخم گفت :

 چيه ؟ هانا دليل اين بي محلي هات-

 محكمتر گرفتش :سعي كردم مچ دستمو از دستش بيرون بكشم كه 

 ولم كن ارمان اينجا جاش ني...-

 ابروهاشو تو هم كشيد :

عني چي ؟ من مسخره توعم ؟ اگه نمي خواي باهام قرار بذاري ي-

 چرا پيشنهادم

 رو قبول كردي ؟

 پلكام رو كالفه باز و بسته كردم :

ارمان خواهش مي كنم ... حالم خوب نبود ... بيرون رفتم گوشيم -

 .خونه موند ..



 

  85                        

 شوفر

 ول كن دستمو شكست !

 هانا خسته ام-دستمو رها كرد و اينبار به موهاي خودش چنگ زد :

 كردي ! خيلي وقته تو فكرتم ولي تو و بي محليات درست وقتي

 كه بهت رسيدم ديوونه ام ميكنه.

 نفسمو بيرون دادم :

ن ازت خواستم اروم اروم پيش بريم خواسته زياديه؟ من باهات م-

 ايده شنايیايه 

 ال ميخوام باشه؟

ه نزديكم شد و بازوم رو بين دستش گرفت و م بي قرار به كسايي ك

 از كنارمون

 رد ميشدن و چپ چپ نگاهمون ميكردن نظر كردم:

 ؟!هانا تو به من عالقه اي داري-

 رو شروع مي كردم ؟  دوستیهات اگه جز اين بود چرا بايد با-

ي من واقعا عالقه ا نمي خواستم دروغ بگم واسه همين پيچوندمش .

 به ارمان

 نداشتم ولي خوشحال مي شدم اينطور بشه !

و من كامال خالص شم از اسم شخصي به اسم هيراد درست وسط 

 ذهنم.

 انگار كه خيالش راحت شده باشه عقب رفت :



 

  86                        

 شوفر

 تموم شد دوتايي ميزنيم بيرون اوكي ؟ پس كالست كه-

 ولي ماشين اوردم .-

 ونه اينجا بعدش ميايم دنبالش .ممي -شونه باال انداخت :

 ي بينمت !مباشه ؟ فعال برم . بعدا -

ارمان كه رفت وارد كالس شدم و فكري به ذهنم رسيد . كنار 

 مژگان جا گرفتم

 و قبل اومدن استاد به خونه زنگ زدم .

 وا رفتم و به بازوش چنگ زدم :

 ماشين و نگه دار !-

 پوزخندي زد :

 از بدم خانم زماني!دوس دارم گراننده اين ماشين منم و -

 جيغ زدم :

 چه مرگته باز ؟-

 محكم زد رو ترمز :

 پياده مي شيد بفرماييد...-

 به جلو پرت شدم . گوشه سرم تير كشيد . با ديدن خون جاري شده

 از سرم

 كلماتشو خورد .
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از شدت درد و ترس اشک تو چشمام جمع شده بود. مشتي تو سينه 

 اش كوبيدم :

 ضي تمام عياري!با صداي بوق ماشين هاي پشتتو يه عو-

 سرمون به سمت حاشيه خيابون روند و بعد به

 سمتم برگشت :

 وام تو خوبي ؟خ.. معذرت مي معذرت مي خوام .-

 دستش كه به سمت صورتم ميومد رو پس زدم و جيغ كشيدم :

ه نظرت من خوبم ؟ برو از زندگيم بيرون هيراد ! نميخوام ب-

 لحظهببينمت ... از 

 اي كه ديدمت ...

كشيد و صدامو خفه كرد . در حال  حصارشبا يه حركت منو تو 

 نوازش موهايي كه

 در اثر پايين رفتن مقنعه ام بيرون زده بود گفت :

ميخواستم بهت صدمه بزنم . اروم باش ... مي برمت بيمارستان ن-

... 

 محبتش منو ترغيباشكام داشت روي گونه هام مي ريخت 

ه بيشتر اشک ريختن . موهام درد پيشوني مو محوتر مي مي كرد ب

 كرد .

 رنگ پيرهن سفيدش عوض شده بود .
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 لباش موهام رو لمس كرد :

ريم بيمارستان بعدش درباره همه چي حرف ميزنيم .سرمو از ب-

 سينه اش جدا كرد.و چند تا دستمال كاغذي در اورد :

 بذارش رو زخمت عزيزم .-

طوري كه خشمم رو بخوابونه . صداش نوازش داشت ! 

 تابيمارستان سكوت كردم

 و اون تا داخل بازومو گرفت و كمكم كرد .

ين تموم ترس و دلهره ام موقع بخيه پيشونيم كنارم بود و دستمو ب

 دستاش گرفته

 بود .

به توصيه دكتر براي سي تي اسكن گوش ندادم و جلوتر از هيراد 

 به راه افتادم .

 ه نزديكم شد :كنار ماشين بودم ك

 هانا ؟-

 جوابشو ندادم و رو ازش گرفتم . دستش اورد زير چونه ام :

 هانا منو نگا ...-

 نفسمو بيرون دادم و چشمم رو بهش دوختم :

 بريم يه جا صحبت كنيم ؟-

 پوزخندي زدم :
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حبت ؟ درباره ي كارايي ضد و نقيضت ؟ يه لحظه ميگي ص-

 تمومه بعد مياي و

بهم ميزني ؟دستشو توي موهاش كشيد و عصبي  موقرارم با دوس 

 گفت :

 اون عوضي كنارته ! مي فهمي ؟ نمي تونم ببينم-

 دستمو مشت كردم :

 م تورو نميخوام ! يه بچه پايين شهري كه هشتش گره نهشه !من-

 كامال نزديكم شد و كمرم به ماشين چسبيد . زل زد تو چشمام :

 ي كه منو پس ميزني ؟رسعشق ببه با اون پسره پلشت ميخواي -

 دستمو به كمرم زدم و طلبكارانه سرمو تكون دادم :

 ميتونه از داليلش باشه !-

 د ويكي از ابروهاشو باال فرستاد و دستاشو به سقف ماشين تكيه دا

 منو بينشون

 اسير كرد :

 ون پسر خط قرمزاشو رد نميكنه ؟اپس داري ميكي -

 مطمئن گفتم :

خوامم پيش نياد چون اون ب! شايد حتي  نه تا وقتي كه من بخوام-

 مثل تو به فكر

 نيست ! عاشقمه ! نگرانمه ! خودش



 

  90                        

 شوفر

پلكاشو يک بار باز و بسته كرد . رنگ چهره اش داشت عوض 

 مي شد انگار

 ه شرطي بذاريم؟ي-حرفام بدجور عصبيش كرده بود اما اروم گفت:

 چه شرطي؟-

 زبونشو دور لباش كشيد :

ازت مي خودت روه اينكه سر يه هفتسر همون عاشق پيشت ! -

 خواد !

 را اون بايد اينو بخواد ؟تو ديوونه اي ! چ-

 سرشو خم كرد :

 ون اون يه بچه باال شهريه خرپوله كه با پولش ميتونه همه چيوچ-

 به دست بياره

 دلتو !

 يكي از دستاشو برداشت و انگشت كوچيكشو جلو اورد :

 با من شرط مي بيندي ؟-

م مطمئن بودم چون بهش گفته بودم ميخوام آروم پيش برياز آرمان 

 و اون قبول

 كرده بود !

 واسه همين انگشتمو جلو بردم :

 چرا كه نه ! شرط مي بندم ! سر يه ماه عزيزم !-
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 م :عزيزمم رو خيلي مسخره گفتم . با يه لبخند كنج لبم ادامه داد

 زديک آورد و اروم گفت :ولي سر چي ؟سرشو ن-

 من ... سر رفتن-

 ابروهامو تو هم كشيدم :

 منظورت چيه ؟-

نظورم اينه يعني سر اين يه ماهي كه اون پسري كه انقدر بهش م-

 مي نازي ازت

ولي اگه اون يارو پسر  آشنابشینخواد كه بک.ندت بايد باهام 

 پيغمبر از اب در

 اومد جوري خودمو گم و گور ميكنم كه چشمت بهم نخوره...

د ! تمام خواسته من اين بود كه دور شه و رفتن هيراد خوب بو

 باعث تحريكم

ه نشه ولي ارمان ...! از كجا معلوم زير حرفش نزنه . گيرم كه ي

 قراري بينمون

 گذاشته شده ، نمي تونستم سر يه بچه بازي بذارم !

 حتي اگه چاره اش يه عمل باشه ...

ون به امي تونستم هيراد رو دور بزنم . حتي اگه ارمان ازم بخواد 

 نميگفتم . يه
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دروغ هم جاي دوري نمي رفت . اب دهنم رو قورت دادم . تصميم 

 رو گرفتم .

تم غرور نمي ذاشت پا پس بكشم و بايد نه نمي اوردم . بايد مي گف

 حق با منه .

 انگشتم رو گرو انگشت كوچيكش گذاشتم :

بوله ! وقتي يک ماه تموم شد ميري و هيچ وقت جلو راهم سبز ق-

 ي !نميش

ا اين جمله ي كوبنده رو گفتم و در عقب ماشين رو باز كردم .باب

مجبورم كرد واسه اسكن برم و نگراني تمو نشدني چشماش نذاشت 

 مخالفتي

كنم . فكر كنم خيلي دوست داشت منو تو خونه زنداني كنه براي 

 جلوگيري از

هر اتفاق احتمالي ولي خب هر وقت ازم سر به هوايي ميديد صبر 

 رد و بازمي ك

 هم بهم ميدون ميداد .

 واي بابا اگه بدوني دخترت سر چه چيزايي قمار مي كنه !

*** 

لجبازي با هيراد باعث شد با آرمان بهتر شم .قرار شام باهاش 

 داشتم و حاال جلو
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 آيينه نشسته بودم.

 شتمرژ قرمز رو به لب هام ماليدم . موهاي فر كرده ام رو باز گذا

 و شالي رو

 رو سرم . انداختم

 يه چرخي زدم و راضي از تيپم بيرون رفتم . هيراد تو حياط راه

 مي رفت . با

 ديدنم به سمتم اومد :

 كجا ؟-

 پوزخندي زدم :

ايد به تو جواب پس بدم ؟بازوهامو گرفت و با يه اخم بزرگ رو ب-

 صورتش نزديكم شد :

كر دور زدن منو نكن هانا كه بد ميبيني . حاالم اون شماره ف-

 لعنتيتو به من بده تا

 بهت زنگ بزنم و به هيچ وجه تماست رو قطع نكن ...

 ! تو نمي توني به من دستور بدي-

 چنگ انداخت و كيفمو از دستم كشيد . جيغ خفه اي زدم :

 عوضي!-

 موبايلم رو برداشت :
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ثل بچه ادم رمزشو ميزني و فكر زرنگ بازي رو از سرت م-

 بيرون ميكني! هر

 !فته پسره بيرون رفتي بايد بدونم بينتون چه اتفاقي ميوقت با اون 

 خواستم چيزي بگم كه دستشو باال اورد تا مانع حرف زدنم شه :

 نا ؟شرطمون رو كه يادت نرفته ها-

 نفسم رو با حرص بيرون دادم و تسليم شدم:

 باشه .-

گوشي رو بهم پس داد و من درحالي كه به سمت در ميرفتم غريدم 

: 

 نم از كرده ت پشيمون شي !كاري ميك-

 ر چي بگي مي شنوم .ه-صداشو از پشت شنيدم :

به قدم هام سرعت بخشيدم مخم داشت از خشم سوت مي كشيد و 

 ارمان منتظرم

بود. من هيچوقت ادم خوش شانسي نبودم واسه همين استرس و 

 ترس از باختن

 اين شرط ولم نمي كرد .

يچوقت قبولش نمي كردم اگه عاقل بودم ميزدم زيرش و يا اصال ه

 ولي خب

 جوونيه و كلي انرژي كه نمي دوني سر چي حرومش كني .
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آرمان با ديدنم اداي جنتلمن ها رو در اورد و در ماشين شاسي 

 بلندش رو باز كرد

 و براي سوار شدن كمكم كرد .

 وقت پشت رل رفت گفت:

 باالخره طلسم شكست و با هميم-

پشتش زد و ماشين رو به حركت و بعد دستم رو گرفت و يه بوسه 

 در اورد .

 نمي دونستم صداي بوسيدن اروم پشت دستم به گوش هيراد رسيد يا

 نه ... . ولي

 اميدوار بودم هيچي رو نشنوه ! يا حداقل ارمان تو حرف زدن هم

 از خط قرمز

 نگذره !

به رستوران رسيديم . حس بدي داشتم از اينكه نفر سومي هم 

 مكالمه هاي روزمره

ون و كليشه اي ما رو مي شنيد .شايد هم از اينكه هيراد صحبت هام

 رو مي شنيد ترس و استرس تو درونم مي

 جوشيد .

بعد سفارش غذا همونطور كه منتظر بوديم ، آرمان دستشو زد زير 

 چونه اش :
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 هانا ؟-

 هيراد هم داشت ميشنيد . لب زدم :

 جونم ؟-

خودم بيام دنبالت دوس دارم اتو بگو از اين به بعد وقت كالس ه-

 ارتباطم باهات

ا بيشتر باشه. بيشتر ببينمت! همونطور كه بهت گفتم قصد من از ب

 تو بودن فراتر

 از دوستيه . من به ازدواج فكر ميكنم هانا !

 قلبم ايستاد !

 هيراد حرفهاش رو مي شنيد و روي  من شرط مي بست ؟

و دستمو ميون  اب دهنمو قورت دادم واون دستش رو جلو اورد

 مشتش گرفت :

 يخ كردي عزيزم ...-

د لبام به زور به طرفين كشيده شد و يه طرح لبخند رو صورتم اوم

: 

وبم ...دستمو بيشتر فشرد . هيراد اينا رو از پشت گوشي مي خ-

 فهميد ؟

 ارمان لب زد :
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 باتو چرا دندون ميزني؟ دلم مي خواد اون مرده رو صد بار لعنتل-

 بفرستم كه

 ومد تو كوچه و مانع شد  !ا

م مي دونستم رنگم عين گچ شده ... چرا من استرس داشتم و تو ذهن

 يه سوال مي

 پيچيد: هيراد اينا رو شنيد ؟!!

گارسون غذا رو اورد و ارمان دستشو عقب كشيد. ولبهاي ماتيک 

 خورده ام هنوز

بين دندونام بود .و حتي حس ميكردم كرم پودر ماركدارم چقدر 

 سنگينه رو

 پوستم !

م كرداگه آرمان يه روز واقعا بهم پيشنهاد ازدواج مي داد چيكار مي

 ؟

ف وقتي يه حسي درونم قلقلكم ميداد كه حال هيراد رو بعد اين حر

 ها ببينم .

 جايي كه ما نشسته بوديم تقريبا رو به بيرون ديد داشت .

سرم غرق تو فكر داشتم غذامو مي خوردم كه ارمان صدام زد و 

 رو باال اوردم و

 چشمم افتاد به خيابون .
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ن رمااهيراد به ماشين تكيه داده بود و خيره ما بود . ديگه نشنيدم 

چي ميگفت.فقط خيره اون بودم و نفس كم مي آوردم . نگاهش 

 چقدر از دور جذبه داشت!

 گره بين ابروهاش معلوم بود و من رو براي ادامه بازي كه شروع

 كرده بودم

 ي كرد !دودل م

ارمان دستشو جلو صورتم تكون داد و تا خواست مسبر نگاهم رو 

 تعقيب كنه

 شيندستشو بين دستام گرفتم و زير چشمي ديدم كه هيراد تكيه از ما

 برداشت.

 هول فشار خفيفي به دست ارمان دادم و زود ولش كردم:

 ون بابت غذا!خيلي شب خوبي بود . ممن-

ردي! من اصال با ادم هاي خوامشب برعكس اون روز خوب غذا -

 كم غذا كنار

 نميام !

خنديدم و از وپشت ميز بلند شديم و بعد حساب غذا مسير خروجي 

 رو پيش

 گرفتيم .

 ارمان دست انداخت دورم و من رو به خودش نزديک كرد :
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ا توافقي بريم يه جايي براي قدم زدن؟نمي تونستم موافقت كنم نه م-

 زير نظر داشت. هموقتيكه هيراد كامال ما رو 

چشماش و هم گوش هاش پيش ما بود و هر لحظه ممكن بود يک 

 حرف ارمان

 من رو بازنده شرط كنه!

 رم نگرانه.دير وقته ارمان جان ، پد-

 نفسش رو بيرون داد :

لم مي خواد بيشتر باهات بمونم ولي به پدرتم حق ميدم نگران د-

 دختر زيبايي مثل

 تو باشه .

شتش رو روي گونه ام كشيد. و نگاه هيراد و با اين حرف انگ

 حسابي سنگين بود.

 ماشين رو از پاركينگ اوردن و سوار شديم .

تو مسير اگه كمي دقت مي كردي متوجه مي شدي يه بي ام دبيليو 

 مشكي

ن تعقيبت مي كنه!تقريبا نزديكاي خونه بوديم كه تو شلوغي خيابو

 گمش كردم .

 خرين بار پشت دستم رو بوسيد .جلوي در پياده ام كرد و براي ا
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همين كه داخل حياط شدم گوشيمو از كيفم بيرون كشيدم و نگاهش 

 كردم ؛

 صفحه مشكيش نشون از تموم شدن باتريش مي داد ولي از كي ؟

.  با اون كفشاي پاشنه بلند تق تق كنان مسير خونه رو پيش گرفتم

 ديدن ماشين

ردم كه برم خونه . تو پاركينگ تقريبا رنگمو پروند.پا تند ك

 خداروشكر كردم كه راهمو نگرفت ! چون واقعا

 امروز به قدري پر تنش بود كه نزديک بود از هوش برم .

 تن خسته ام رو به زور دنبال خودم مي كشيدم .

از و برپله ها رو با شونه هاي اويزون باال رفتم و همينكه در اتاقم 

 كردم يكي

 د . بوي هيراد به مشامم خورددستمو پيچوند و از پشت بهم چسبي

 صداش زمزمه

 م :تصورشد تو گوشم و نفس هاش ريخت روي 

ون مرده كه برم ا؟ كجاست خفتت کنهكه تو كوچه مي خواست -

 دستاشو ببوسم

 مانع ترويج فساد تو جامعه شده!

 ناليدم :

 هيراد دستم شكست لعنتي ..-
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 . دستش ديگه اش به سمت در رفت و اون رو روي هم گذاشت

 زير گوشم غريد :

 هم شرطو باختي هاناي عزيزم ... وست کنهحتي اگه ب-

نفسم رو با حرص بيرون فرستادم از طرفي خستگي از طرفي 

 دستم كه پيچونده و

به كمرم چسبونده بود و از طرفي حرف هاش منو ديوونه مي 

 كردن !با حرص شمرده شمرده گفتم :

و همه رو ميريزم  كني جيغ ميزنمنقسم مي خورم دستمو ول -

 سرت هيراد عزيزم

! 

 اين بار منو به سمت خودش چرخوند و با دستش كمر رو گرفت :

 نيدي من چي گفتم ؟شدستتم ول كردم ! تو -

 ابروهامو تو هم كشيدم :

 وسه نبود  بود !بنه نشنيدم ! قرار ما -

 ابروهاش رو باال فرستاد :

ته ربط داش و هر چيزي كه بهش نيروی غير ازعشققرار ما -

 ! شاملش ميشه باشه بود . منبع بوسه هم

دستم رو روي سينه اش گذاشتم و درحالي كه سعي ميكردم اونو 

 عقب برونم
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 و نمي دوني داري چي ميگي !ت-گفتم :

خودش رو بيشتر نزديكم كرد و من رو تقريبا من رو تو در پرس 

 كرد :

 دقيقا ميدونم دارم چي ميگم!-

 ل شد و خون تو صورتم جوشيد . جريان برق به تنم وص

 هنوز گيج  بودم و اون داشت حرف ميزد .

 كشيدم: م كف دستمو به صورت

 فهميدم باشه برو ...-

اومدم از كنارش رد شم كه باز دستمو كشيد و منو به خودش 

 نزديک كرد .

 . چشماشو بسته بود و دستاشو به

 دو طرف تكيه زده بود . لب زدم اين بار با ماليمت :

 يراد بهم نزديک نشو ! مي بيني نميتونم مقاومت كنم ولي با توه-

 بودن رو

 نميخوام !بازوم رو نوازش كرد :

 يكنم تا يک ماه ديگه كه تماما مال من شيمباشه صبر -

 مثل اون  تيكه زدم و گفتم :

 ماه اينجايي ... اشتباه نكن تو فقط يک-

 پوزخندي زد و بلند شد .
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 رو مي شست گفت :دستشونطور كه اب رو باز كرد و هم 

 ! صبرکنمتا يه ماه ديگه مي تونم -

 نفسم رو بيرون دادم و چشمامو بستم.

 فقط يک ماه تحمل كن هانا ...

 فقط يک ماه ...

*** 

ن مال حهيراد به ماشين تكيه داده بود . نگاهي بهش انداختم . واقعا 

 بعد  زمين تا اسمون فرق مي كرد!

شدم فقط به فكر چروندش بودم . پس از صبح كه از خواب پا 

 ارمان خواسته بودم

 دنبالم بياد .

و حاال شاهد چشماي متعجب و گشاد شده اش بودم كه روم خيره 

 بود .منم از عمد با ناز و كرشمه مسير رو طي مي كردم . نزديک

 در بودم كه دستم

 رو كشيد :

 كجا به سالمتي خانم زماني ؟-

 د كردم :با يه حركت دستم رو ازا

عه يادم رفت بگم از اين به بعد بيشتر جاها با دوست م يا بهتره -

 بگم نامزدم
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 ميرم !

 پوزخندي زدو انگشتشو به گونه ام كشيد:

 ي دستش بهت ميخوره اختيارت رو از كف ميدي ؟اونم وقت-

 هلش دادم عقب و انگشتمو با تهديد جلوي صورتش تكون داد :

ر !چون قرار نيست تكرار ت بسپاهيراد ديشب رو خوب به خاطر-

 شه ...

 سرشو تكون داد و با اطمينان گفت:

 يزاي جديد قراره شروع شه !چاره درسته !  ! -

 موبايلشو تو دستش تكون داد :

 ذار !با خشم رو ازش گرفتم و رفتم .گوشيتو باز ب-

گوشيم شروع به زنگ خوردن كرد و از ناشناس بودنش فهميدم 

 هيراده . تماس

ي برقرار كردم و گذاشتمش تو كيفم . بايد به اين وضع عادت مرو 

 كردم فقط تا

 يک ماه !

 روز مونده بود .۹۲كه از ديروز شروع شده بود . حاال فقط 

سوار ماشين ارمان شدم . نمي دونم متوجه اومدنم نشده بود يا 

 خواب الودگيش
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و در رباعث اين شده كه جنتلمن بازي رو بيخيال شه و بذاره خودم 

 باز كنم .

 يه سالم احوال پرسي ساده كرد و تهش چسبوند يه سورپرايز برام

 داره ! مطمئن

بودم هيراد هم پشت خط مثل من كنجكاوه بدونه اينجا چه در 

 انتظارمه !

 قرار شد بعد اينكه كالسم تموم شد همراه ارمان جايي برم .

 همين كه از ارمان جدا شدم گوشيمو برداشتم گفتم :

يم يگه قطع ميكنم ! مگه اينكه بخواي از حرفاي استاد اين تاد-

 مستفيض شي !

م و قطع كردم و باز چپوندمش تو كوله ام. كنار مژگان نشستم و د

 گوشش گفتم

 :- 

 آرمان گفت برام يه سورپرايز داره !

 يگه رسما ريختيد روي هم ؟د-ابروهاش باال پريد :

 شونه باال انداختم :

 ينگلم زياد داره !ي اونم غنيمته ! تازه رفيق ستو اين بي شوهر-

 شايد واسه توهم

 يكي جور كردم !
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 نيشگوني از بازوم گرفت :

 ور تور پهن كنم !گمشو من خودم بلدم چط-

 صورتمو از درد تو هم كشيدم :

ره از اونجايي كه ديگه دورت پر پافه و پسراي جيگره معلومه آ-

 چقد تور كردن

 بلدي !

 ريخته ! اووف واسه تو-

دستم رفت زير چونه ام و يه لبخند ژكوند روي لبم نشست . هر 

 چند هيراد پول

 م .نداشت ولي قيافه اش جذاب بود ! من فعال دو تا خاطرخواه داشت

 نفسمو با حفظ

همون لبخند بيرون دادم و انقدري غرق افكارم شدم كه با خسته 

 نباشيد گفتن

 مژگان گفت :استاد يه تكون به هيكلم دادم كه 

 يراد چيه !منتظرم ببينم سورپرايز ه-

 لبمو به دندون گرفتم :

ووم منم !از كالس بيرون زدم كه ديدم به ديوار تكيه داده . ا-

 خواستم برم سمتش كه موبايلم
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زنگ خورد . باز شماره ناشناسي كه هيراد بود رو صفحه افتاده 

 بود . پوفي كشيدم

 و تماس رو برقرار كردم .

 اينكه جوابي بهش بدم همونطور تماس رو برقرار نگه داشتم بدون

 و سمت ارمان

 رفتم :

 سالم عزيزم كالسم تموم شد .-

 بريم ؟-

كولمو سفت چسبيدم تو دستم موبايل بود كه نمي ذاشت سنگيني 

 كتابامو تحمل

 كنم :

 كجا ؟ سورپرايزت مكان خاصيه ؟-

 ابروهاش به نشونه نه باال رفت :

 م رو تو يه مكان خاص بهت ميدم.نه سورپرايز-

 بعد دستش جلو اومد و ادامه داد :

 اگه سنگينه واست نگه دارم ؟-

 قالسريع موبايل رو انداختم تو جيب مانتوم و كولمو روي دوشم انت

 دادم :

 نه راحتم ، بريم ...-
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 جلوتر از اون به راه افتادم .هيجان داشت وجودمو آب مي كرد و

 بود . آرمان چهكف دستم عرق كرده 

سورپرايزي برام داشت ؟ و دلم مي خواست عكس العمل هيراد رو 

 هم ببينم !

 انگار خواب از سرش پريده بود كه باز جنتلمن شد و در رو برام

 باز كرد و به

 سوار شدنم كمک كرد .

 ماشين به حركت افتاد انگار به سمت خارج شهر بود .

ک سكوت فضا رو مي صحبتي بينمون رد و بدل نمي شد و موزي

 شكست .

 ؟ يعني هيراد واقعا انقدر بيكار بود كه بشينه اينا رو گوش كنه

ون ه ابابا نبايد انقدر كاركناشو بيكار ميذاشت ! حتي با وجود اينك

 رو يه جور

 بپا و باديگارد واسه من آورده بود !

د زل زدم به فضاي كسل كننده بيرون و فكر كردم . اگه االن هيرا

 ارمان بودجاي 

 با كل كل و بحث كمي سرگرم ميشديم ولي حاال ... .

 !شه نفسم رو بيرون دادم تا كنترل افكارم بيشتر از كنترلم خارج ن
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هم بقيه مسير رو فقط خدا خدا مي كردم كه آرمان پيشنهادي چيزي ب

 نده و

 باعث نشه شرط رو ببازم .

وابم برد وسطاي راه بين تكوناي ماشين چشمام روي هم رفت و خ

.وقتي ارمان دستش رو روي شونه ام گذاشت و تكونم داد به زور 

 چشمام رو باز و

 گيج نگاهش كردم كه گفت :

 رسيديم هانا...-

 به مسير سر سبز كنارمون نگاه كردم و از ماشين پياده شدم .

 حتي يادم رفت كوله ام رو كه موبايلم داخلش بود رو بردارم .

 اهم شروع به قدم زدن كرديم:آرمان دستم رو گرفت و ب

ضاي سبزو خيلي دوس دارم ... ميخوام هميشه دور از شهر يه ف-

 جايي رو داشته

 باشم ! تو چي؟

 شونه اي باال انداختم :

يه كه دوس نداشته باشه. ولي كنجكاوم بدونم كه سورپرايزت ك-

 چيه؟

 برگشت سمتم و رو در رو باهام اييتاد و اينبار دو تا دستامو گرفت

: 
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 م به رابطمون يه شكل ديگه بدم !هانا من ميخوا-

 رو قلبم تو سينه ايستاد . نزد . مردم و زنده شدم تا ادامه حرفش

 بشنوم .

 دستم رو بيشتر فشرد :

 . ميخوام بيشتر نزديک هم باشيم-

 عني چي؟ي-لپمو به دندون گرفتم:

ول دستمو ول كرد و از جيبش يه گردنبند در اورد كه بي نهايت و ا

 اسمامون رو

 داشت . دستم به هوا اومد و كه لمسش كنم :

 ...ين خيلي قشنگه ... واي من انتظار اينو نداشتم ! مرسي ارمان ا-

 به پيشونيم زد يه بوسه كوتاه ويه لبخند پهن زد و توب 

 

 شكه نگاهش كردم . تو چشماش شيطنت موج ميزد :

 تم !باالخره اولين بوسه رو  گرف-

اش بودم كه قدمي به جلو برداشت و باعث شد من  بي حرف خيره

 عقب برم .

 خنديد :

 نمي خورمت . ميخوام اينو بندازم گردنت . نتزس دختر-
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 ايستادم و اون سرشو تا جايي نزديک گردنم آورد . كل هيكلش رو

 تو چند

 سانتي م قرار داد و گردنبند رو بست. بعد اروم گونه مو نوازش

 كرد:

 درس بياري. نمي خوام هيچوقت-

مرسي -نمي دونستم چي بگم ! به زور كلمه ها رو رديف كردم :

 واقعا خيلي خوشم اومد ازش!

و به اين فكر كردم كه اگه يه روز با هيراد يه همچين چيزي 

 Hدرست كنم بايد 

 به توان دو رو هک كنم روش و خيلي ايده جالبي بود ! ولي نداي

 درونيم پريد

 شو حرومم كرد ! وسط فكر كردنم و يه خفه

گرفته بود و همين هيجان و ترش  حصارشآرمان تقريبا منو تو 

 رو تزريقم ميكرد .

 سرشو به موهاي نامرتبم كه تو باد آروم مي رقصيد نزديک كرد :

 ! مثه خوابه ! انقدر قابل لمسي-

كاش مي تونستم بفهمم تو ذهنش چي ميگذره كه منو به يه همچين 

 جاي خلوتي

 آورده !
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 ه اي روي موهام زد و با لبخند گفت :بوس

 مراهم آوردم . موافقي اينجا يه چيزي بزنيم ؟هخوراكي -

 خوشحال از فاصله اي كه گرفته بود گفتم :

 ؟ آره مي چسبه ! چي آوردي حاال-

 چ و يكم خرت و پرت .گردنبند و بين مشتم فشردم :ساندوي-

 بيار عزيزم .-

سنگين بيرون دادم .انگار  آرمان برگشت سمت ماشين و من نفسمو

 بخير گذشت

! 

*** 

نزديكاي عصر برگشتم خونه . با آرمان بهم خوش گذشت به عنوان 

 يه دوست

مي تونست خوب باشه ولي واسه يه زندگي حس مي كردم ايده آل 

 هامون خيلي

 متفاوته !

همين كه دستم رو دستگيره در نشست هيراد بازوم رو گرفت و 

 مانع پايين

 : كشيدنش شد

 رسيدن به خير ...-
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دليل عصبانيتش رو مي دونستم ! از شدت استرس تنها بودن با 

 ارمان گوشيمو تو

 ماشين گذاشته و كال همه چيز رو خراب كرده بودم !

 اب دهنم رو قورت دادم :

 گذاشته بودم ... موبايلمو تو ماشين جا-

ه من ب-سرشو اورد نزديک چشماي سرخ و عصبانيشو بهم دوخت:

 غ نگو هانا ...درو

 دستمو به كمرم زدم :

وال من نبايد به تو جواب پس بدم ! دوما فقط به خاطر شرطمون ا-

 پيش هر

 دكتري ميرم واسه چک  وقتي حرف من رو

 قبول نداري چطور باهام شرط بستي ؟

 نگاهش بي هيچ حس و بي رحمانه بود :

 تو كامالد بردم اينطور نگاهت نمي كنم هانا ! بعد بٌردم چون بع-

 مال مني و من

 حقمو به زور مي گيرم .

نفسم بريد . چقدر مطمئن حرف ميزد و اين منو مي ترسوند و 

 هميشه ميگفتن از
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هر چي ميترسي سرت مياد و ترسو بازنده بود . دستمو به كمرم 

 زدم و با

ن مال تو نميشم ! چاره ش يه عمل هيراد خابازور پوزخندي گفتم :

! 

 د :ابروهاش باال پري

ش بدون اينكه جوابشو بدم داخل رفتم و در رو پشت سرم بستم و به

ز تكيه دادم .خيره نقطه نامعلومي فكر كردم كه چرا هيراد دست ا

 سرم بر نمي داره ؟ منو يه

ر سدختر ساده پولدار ديده كه به اسوني مي تونه گولم بزنه و با 

 بره تو عسل ؟

سمم چي مي تونست دليل اين همه تالشش براي تصاحب كردن ج

 باشه ؟ سر در

 نمي آوردم !

 داشتم به سمت اتاقم مي رفتم كه بتول خانم جلومو گرفت :

 دخترم يكم باهام صحبت كنيم ؟-

به زور جلوي بيرون دادن نفسم رو گرفتم ! تو اين نبود اعصاب 

 اين چه حرفي

 داشت با من بزنه ؟! يه لبخند پهن زدم :

 بشينيم ، سرپا نمونيد .آره بتول جون ... بيايد -
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و خودم جلوتر به سمت كاناپه رفتم و روش لم دادم . اون هم 

 نشست و دستاشو

مو تو هم پيچيد . انگار مردد بود براي گفتن و نگفتن چيزي . دست

 زير چونه ام

 زدم :

 نمي خوايد حرف بزنيد ؟-

 هول شد :

 چرا چرا ...االن ميگم گلم ...-

است باهات حرف بزنم درباره ي يه وخواال پدرت -نفسي گرفت :

 مسئله ! واال يكي از دوستاش

تو رو واسه پسرش خواستگاري كرده . اسم پسرش طاها كيانفره و 

 پزشكه .

خانواده ي خوب و با اصالتي دارن . واال پدرت نتونست خودش 

 بهت بگه خب

نظرش اينه زنا به اين مسائل واردترن ... گفتش اگه تو بخواي 

 براي اجازه ميده

 آشنايي بيشتر جلو بيان !

ابروهام باال رفت و نيشم ميرفت براي باز شدن . يه اعتماد به نفس 

 كاذب تو
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 وجودم درست شد و اصال به اين مسئله فكر نمي كردم اوني كه پا

 پيش گذاشته

ه ه يكفقط بخاطر اسم و رسم پدرمه نه عالقه به من ! اولين بار بود 

 خواستگار

 م رو گزيدم و گفتم :داشتم . گوشه لب

لي بتول جون من يكم به زمان احتياج دارم واسه فكر كردن من و-

 حتي خونواده

 كيانفر رو اصال يه ياد نميارم !

و مجلس ترحيم مادرت اومده بودن ! بعدشم كه االن ديگه مثل ت-

 زمان ما نيست

 كافيه اسمشو بزني تو اِنترنت تا برات كلي عكس بياره !

 خنديدم :

 ترنت نه اِنترنت !اين-

 كف دستشو به پاهاش كشيد و تكوني به خودش داد :

 ون دخترم ! پس من به بابات چي بگم ؟شونه باال انداختم :هم-

 بگو به زمان احتياج دارم !-

 م برات غذا گرم كنم ؟باشه دخترم ، من بر-

 بلند شدم و همون طور كه به سمت پله ها ميرفتم :

 ....نه عزيزم غذا خوردم -
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 . ساندويچ هاي ارمان خوشمزه بود و تا اآلن سيرم نگه داشته بود

بعد  به اتاق رسيدم و اولين كاري كه كردم در آوردن لباس ها بود .

 جنگ لفظي

 يه ؛با هيراد اين تنها چيزي بود كه مي تونست منو هيجان زده كنه 

 خواستگار !

به سقف روي لبه تخت نشستم و كف دستامو تكيه گاهم كردم و 

 خيره شدم . يه

نه زن باهوش اونيه كه هيچ كدوم از بازيكنا رو از زمين بيرون نك

 ! يه لبخند پهن

زدم و فكر كردم اگه پاي طاها كيانفر به زندگيم باز شه عكس 

 العمل هيراد چي

 مي تونست باشه ؟

 خيلي بشاش رفتم حموم و دوش گرفتم و حاضر شدم تا بابا بياد .

 اميدوار بودم

جع طاها كيانفر باهام صحبت كنه چون خودم عمرا نمي تونستم را

 بحثش رو پيش

بكشم !موقع شام سر ميز نشستيم ولي جز حرف هاي روتين چيزي 

 بينمون رد و بدل



 

  118                        

 شوفر

با  م ونشد . منم بعد اينكه همراه بابا يه سلاير ديدم به اتاقم رفت

 مژگان و آرمان

 چت كردم .

ود ا دراز كشين تو ذهنم اومده بدلم مي خواست ياد هيراد رو كه ب

 رو دور كنم .

 ولي  دلم بهم مي پچيد و يه حس موذي مدام خاطرات  رو تو ذهنم

 تداعي مي كرد .

 رفتم تو ليست تماس هام و خيره شدم به شماره سيو نشده اش.

ميخواستم اسمشو ذخيره كنم . وقتي حرف "ه" رو لمس كردم يه 

 چيزي منو

 هيراد مي نوشتم تا تو ذهنم هک نشه كه متوقف كرد نبايد اسمشو

 اون هيراده !

بايد يه چيزي مي نوشتم كه جايگاهش رو مشخص مي كرد . دستام 

 به سرعت

 حرف هاي "ش"، "و" ، "ف"و "ر" رو لمس كرد .

نوشتم "شوفر" . با دستي كه از هيجان مي لرزيد سريع تو شبكه 

 هاي اجتماعي

و چک كردم ولي هيچ عكسي كه داشتم دنبالش گشتم . تلگرامش ر

 نذاشته بود.
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رفتم سراغ اينستاگرام كه با صفحه خصوصي مواجه شدم كه فقط 

 صد و بيست تا

 فالوور داشت . پوفي كشيدم حتي با پيج فيک هم نمي تونستم اون

 بيست و سه تا

دم شعكسي كه گذاشته رو ببينم ! ناخنم رو به دندون گرفتم و خيره 

 به عكس

نک ريبن و گوشيمو رو سايلنت گذاشتم تا صداي پروفايلش با عي

ه بدت شپيام هايتلگرامم اذيتم نكنه ؛ فعال مي خواستم دلمو با خيره 

 عكسش اروم كنم !

*** 

پشت ميز صبحانه نشستم . چهره بابا تو هم بود . همونطور كه 

 نوتال رو مزه مي

 كردم پرسيدم :

 خوبي بابا؟-

 دستاشو دور فنجون قهوه اش گذاشت:

 ه ات رفت و آمد نميكني؟دخترم تو با رانند-

مي م نابروهام باال پريد. هيراد چغلي منو پيش بابا كرده بود؟ باور

 شد!!

 يه لبخند ناباورانه رو لبام بود :
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 يروز كه دوستم اومد دنبالم ! امروزم قراره بياد .فقط د-

ب دخترم با اقاي خرم بريد دنبال دوستت كه خيال منم راحت خ-

 شما شه .

 جوونيد ممكنه غرق صحبت شيد حواستون پرت شه !

 بي هوا گفتم :

 اقاي خرم جوون نيست !-

وليت پذيره و من بهش بنظر ادم مسئ-بعد لب گزيدم و اون گفت :

 اعتماد دارم . چون يكي از دوستاي خوبم

 معرفيش كرده بود .

م بابا فكر مي كرد منظور من از دوستم به مژگانه . دستامو تو ه

 يچيدم :پ

اشه به اقاي خرم ميگم اگه انقدر نسبت به انجام وظيفه ش ب-

 حساسيت داره باهم

 بريم دنبال دوستم !

 و از سر ميز بلند شدم . امروز به نظر پر هيجان ميومد.

بعد پوشيدن لباس يه دست مشكي و كتوني قرمز يه رژ قرمزم زدم 

 و خط چشم

 كلفتي پشت پلكم كشيدم .
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 و شماره آرمان رو گرفتم . بعد دو بوق جواب كوله امو برداشتم

 داد :

 جانم ؟-

 لبخندي زدم امروز بشاش بودم و باعث خوش رفتاريم مي شد :

 من ميام دنبالت نظرت چيه ؟ آرمان جان امروز-

 ولي ...-

 بين حرفش پريدم :

وكيشن بفرست اومدم !و قطع كردم و از پله ها سرازير شدم . ل-

 تي شرت جذب هيراد برعكس هميشه يه

سفيد و جين مشكي پوشيده بود . با دهاني نيمه باز به رگ هاي 

 برجسته بازوش

 كه با زدن دستاش به بغل بيرون زده بود خيره موندم . كوله مو

 بين پنجه هام

فشردم و نگاهمو باال آوردم و به آبي چشماش دوختم . لب هام 

 تكون خورد ولي

ز ماشين برداشت و در عقب رو باكلمه اي بيرون نيومد . تكيه از 

 كرد :

 بفرماييد.-
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 قدم هامو محكم برداشتم و سوار شدم و به اين فكر كردم جذابيت

 هيراد غيرقابل

 انكاره ولي ... . هميشه يه ولي يه شک جلو دار ادم ميشه .

م اشتادرس ارمان رو دادم ولي هيچ اشتياقي براي انجام اين كارا ند

 . دليل اين كل

 انه چي بود ؟كل احمق

 روز مونده بود ؟۹۲

بعد اون چي مي شد ؟ مي ذاشت و ميرفت يا مي باختم و مي موند 

 ؟ من كدوم

رو بيشتر مي خواستم . دستامو تو هم پيچيدم و فكر كردم اين 

 حالتايي كه

 دچارش شدم به عوض كردن پوشش نداره !

جلوي كوچه ارمان ترمز زد . خودش گفته بود اونجا منتظرمه . 

 ديدم كه تكيه از

از ديوار برداشت و متعجبانه به راننده نگاهي كرد و در عقب رو ب

 كرد :

نه ا راننده ات اومدي؟هيراد كامال به عقب چرخيده بود و ناباوراب-

 نگاهشو بين ما مي چرخوند . من يه

 احمق به تمام معنا بودم !
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اين چه كاري بود ؟ چرا بدون فكر خودم رو تو چنين موقعيتي 

 قرار داده بودم ؟!

 ناخنمو فرو كردم تو پوست دستم :

 اره.-

صدام خفه بود ولي انگار به گوش ارمان رسيد كه سوار شد و به 

 هيراد سالم كرد

. 

هيراد روي صندلي وا رفت و سالمي كرد . فرمون رو بين 

 انگشتاي مردونه اش

 فشرد و با تمام توان مونده اش گاز رو فشرد .

زدن بود و من نمي شنيدم . ياد حرف هاي ارمان مشغول حرف 

 محبت اميز هيراد

ا ميفتادم و مخم داغ مي كرد . من يه ديوونه دم دمي بي فكرم خد

 ولي امروز رو

بخير بگذرون ! چهره هيراد رفته رفته سرخ مي شد و من سفت به 

 صندلي چسبيدم

. 

سرعت ماشين داشت باال مي رفت و هيراد از بين ماشين ها و تو 

 خيابون شلوغ
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اليي مي كشيد و بوق ميزد . ارمان حرفش با من رو نيمه گذاشت 

 و گفت :

 داداش ما عجله نداريما ...-

ولي هيراد فكشو روي هم فشرد و به كارش ادامه داد .ماشين با 

سرعت سرسام اوري حركت مي كرد و من بيشتر به صندلي 

 چسبيده

 بودم . ارمان شونه هيراد رو تكون داد :

 الو مي شنوي؟-

يک دفعه روي ترمز زد و باعث شد ما كمي به جلو پرت شيم . از 

 اين بازي

 احمقانه كه راه انداخته بودم متنفر بودم . لب زدم :

 ن ، خواهش ميكنمكلطفا آرومتر رانندگي -

 صلهو واسه اينكه شايد پرچم صلحم رو ببينه سمت پنجره رفتم تا فا

 م از ارمان

 زياد شه.

عجب آرمان روي ميديدم براش تعجب آور بود كه دختر نگاه مت

 مغروري مثل من

انقدر پيش راننده اش انعطاف پذيره . لپمو به دندون كشيدم حسابي 

 كالفه بودم .
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 هيراد جلوي در دانشگاه ترمز زد .

ند تتقريبا خودم رو پرت كردم بيرون . آرمان دنبالم اومد ولي پا 

 كردم . بي

 شدم با اين رفتار ضد و نقيض ! شک داشتم ديوونه مي

 بازوم رو از پشت كشيد :

 فعه ؟شونه باال انداختم :هانا چت شده يه د-

كي مي دونم ! نبايد با اون راننده مي اومديم مي ترسم بابا از ين-

 ديگه بشنوه من

 باهات در ارتباطم . مي دوني كه چقدر روم حساسه ؟

م تا بيشتر گير حال با شک و ترديد نگاهم ميكرد . دستشو فشرد

 اشفته م نشه!

 گفت:

 دستات يخ كرده .-

 كالسم داره دير ميشه...-

م ازش دور شدم . رو دادن به هيراد و وارد كردن آرمان به زندگي

 دو تا از

بزرگترين اشتباهاي زندگيم بود . حاالم كه مي خواستم طاها 

 كيانفرم درگير

 خودم كنم .
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ي ه برگشتم خونه به بتول جون ماشتباه پشت اشتباه! بايد همين ك

 گفتم كه اين

قضيه رو كال كنسل كنن و من قصد ازدواج ندارم . كنار مژگان 

 نشستم سرش تو

 گوشيش بود و متوجه حضورم نشد .

دگيم زن تمام كالس ذهنم درگير بود. اتفاقايي كه بعِد اومدن هيراد تو

 رخ داده بود

. 

مي چرخيد .همه  هيرادزندگي عجيبم كه همه چيزش دور محور

مثل من بودن؟ كه تابع هورمون هاشون باشن ؟ واي كه چقدر 

 سست عنصر

ا بودم !! كتابامو ريختم تو كوله . حتي حوصله ي كالساي بعدي ي

 وراجي هاي

 ونهمژگان رو نداشتم . از دانشگاه بيرون زدم و دربست گرفتم تا خ

 . ميخواستم

اد ر باشه . اگه با هيراول كاري كه مي كنم حذف كردن طاها كيانف

 بازي راه مي

نداختم ذهنم بيشتر درگيرش مي شد و اوضاع از ايني كه بود بدتر 

 مي شد !
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 همونطور با شونه هاي آويزون سراغ بتول خانم رفتم و بعد سالم

 و احوال پرسي

 گفتم :

تول جون با پسر كيانفر همه چيو كنسل كن . نمي خوام باهاش ب-

 آشنا شم ! بگو

 ش كنن .كال رد

 سر قابلمه رو گذاشت و به سمتم چرخيد :

 ون ؟ يه دفعه چرا نظرت عوض شد ؟چي شده دختر ج-

 نمي دونم ! نمي خوام ديگه .-

 نزديكم اومد و دستشو از دو طرف گذاشت روي بازوم هام :

لي دخترم اونا شما رو واسه آخر هفته تولد دخترشون دعوت و-

 كردن ، پدرتم

 نميشه بهونه آورد كه !قبول كرد . حاال 

 م ولي دختر بهشون نميديم !تولدشون ميري-شونه باال انداختم :

 خنديد و درحالي كه سمت قابلمه ميرفت گفت :

 خدا نكشتت هانا.-

مسير اتاقمو در پيش گرفتم . همين كه شروع كردم به دراوردن 

 لباسا صداي
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درگيري گوشيم بلند شد . اول خواستم ريجكت كنم ولي اگه بحث و 

 بيشتر نمي

 خواستم بهتر بود جواب بدم ! گوشي رو كنار گوشم گرفتم :

 جانم ارمان ؟-

 نيستي ؟ كجا غيبت زد ؟-

 داشتم .ناومدم خونه . حوصله كالس -

 گرديم ؟بميخواي بيام دنبالت بريم -

 خودم رو روي تخت انداختم :

دخترونه دم ظهري كجا بگرديم ؟ شايد امروز يه برنامه  نه واال-

 چيدم فردا شب

 با هم باشيم ؟

له عزيزم بعدا مي بينمت .تماس رو قطع كردم و فكر كردم ح-

 برنامه دخترونه چي مي تونست باشه ؟ مثال با

مژگان مي رفتيم آرايشگاه صدف و بعد يكم تغيير تو خودمون 

 همراه صدف مي

 رفتيم يه كافه و به ياد قديما سيگار مي كشيديم !

و م ردادم و بعد اينكه اوكي داد با رفتن به حموم خود به مژگان اس

 سرگرم
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 كردم . تموم اين كارا رو براي فرار از فكر كردن به هيراد مي

 كردم . تا نگاه

ار ناباورش تو ماشين از يادم بره . انگار تا اين خدشو ازم انتظ

 نداشت . وقتي ياد

 .ي خواستم چشماش ميفتادم قلبم تير مي كشيد و من اين درد رو نم

بعد خشک كردن موهام نگاهم به ساعت يک افتاد رفتم كمک بتول 

 جون ؛

چيزي كه واقعا دور از انتظار هر كس بود . طفلي بتول هنگ 

 كرده نگاهم مي

د كرد ولي خيلي به مزاق بابا خوش اومد و با تحسين نگاهم مي كر

. 

ه به هرحال زير سنگيني نگاه هاشون نهارمو خوردم و خواستم ك

 برم بابا گفت :

خر هفته مهموني دعوتيم . خونواده ي كيانفر دعوتمون كرده . آ-

 بتول خانم

 راجعشون باهات صحبت كرده .

 لبه ميز رو فشردم :

بله .سري تكون داد و من با گونه هاي گر گرفته باال رفتم و روي -

 تخت نشستم . بابا
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ره تا ابد قرايه اشاره اي به اونا كرده بود! من كه فكر مي كردم 

 راجعش سكوت

 ايدبكنه ! موبايل رو برداشتم و بعد هماهنگي با صدف اماده شدم . 

 به مژگانم خبر

 مي دادم كه مستقيم بره اونجا .

زي كيفم رو روي دوشم انداختم و پيش بابا رفتم . بعد كمي لوس با

 و مظلوم

 نمايي سويچ ماشين رو ازش گرفتم .

*** 

 ؟چه خبرا ؟ چيكار ميكني-

د شونه اي باال انداختم و به دختر ناخن كاري كه مشغول كاشت بو

 خيره شدم :

 خاصي نمي كنم صدف . فقط روزام مي گذره . واقعا كار-

 دختره عقب رفت :

 تموم شد .-

 صدف به ناخن هام نگاهي كرد و با ابروهاي باال رفته گفت:

 اوو حاال شدي مثل دخترا !-

 خنديدم :
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ن رو با صداي جيغ حين مژگان وارد شد و سالديوانه !تو همين -

 جيغوش رو سرش

 گذاشت:

 تظر من نموندي عوضي .وااااي هانا چرا من-

خنديدم و در حالي كه روي صندلي كه صدف اشاره كرد مي 

 نشستم :

 خيلي وقت نيست كه رسيدم.-

 صدف با مژگان رو بوسي كرد :

 زيزم لپات گل انداخته خبريه ؟به خوش اومدي ع-

 گان چشمكي زد :مژ

 وني ؟ من هنوز به هانام نگفتم !تو از كجا ميد-

 سرمو به سمتش چرخوندم :

 عه چي شده ؟-

 چشاي مژگان برق زد :

 من با ساالرم !-

 به مغزم فشار آوردم و گيج گفتم :

 ساالر كيه ؟-

 ! تتدوسِت دوس-

 آرمان ؟-ابروهام باال پريد :
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 :صدف با خنده مشغول نوک گيري موهام شد 

 دونه هم واسه من كنار بذاريد ! دوست ديگه اي ندارن ؟يعه -

 خنديدم :

 جفتشون ارزوني خودت !-

 مژگان باز جيغ جيغ كرد :

 از مال خودت خيرات كن !-

 مال تورو نگفتم جفتشون...-

مژگان باز دادش به هوا رفت و با شور شروع كر به تعريف از 

 ساالر ...

*** 

 وقتي پشت ميز جا گرفتيم صدف گفت :وارد كافي شاپ شديم . 

يلي وقته بيرون نيومدم . همش تو آرايشگاهم ! برنامه نداريد خ-

 واسه مسافرت ؟

 مژگان با هيجان گفت :

 اين ترم تموم شه بريم تركيه .-

اري ؟ من ميخوام دبي برم تو چي فكري د-صدف رو به من كرد :

 . شما هم بيايد خوب ميشه ! سه تايي

 !حال ميكنيم

 مژگان قبل ما جوابشو داد :
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 !ا بريم با دوس پسرامون ميريم ديگه توعه سينگلو چيكار داريم م-

 چشم غره اي بهش رفتم :

 گمشو !-

 و رو به صدف ادامه دادم :

 ره من ميام باهات ، خيلي وقته جايي نرفتم ! همش خونه م ...آ-

 عالي ميشه !-

 و با انگشت به پيشوني مژگان زد :

 فكراتو كن !توهم -

پسري براي گرفتن سفارش اومد و مژگان جيغ جيغوي اين روزا 

 رو ساكت كرد

. سفارش داديم و به اين فكر كردم دوري از هيراد خيلي برام 

 خوب مي شد ولي

 به هرحال اين يک ماه رو بايد مي گذروندم !

وقتي سفارشمون اومد و دستمو دور اسپرسو حلقه كردم ، نگاهم 

 فقط براي يک

م لحظه اي به در كافي شاپ افتاد . هيراد رو ديدم اولش فكر كرد

 به خاطر من
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اومده ولي با ديدن دختر شيک پوشي كه كنارش بود كامال هنگ 

ي كردم . در روباز كرد تا اول اون داخل بياد و بعد به سمت ميز

 رفتن . كامال هنگ كرده بودم

 و رنگ از صورتم پريده بود .

رفت ولي چون تو اون سمت اكثر ميزها صدف مسير نگاهمو گ

 شلوغ بودن

 نفهميد نگاهم كدوم سمته :

 وري شدي انگار ...جچيزي شده هانا ؟ يه -

 قهوه ام رو با دستاي لرزوني به لبام نزديک كردم :

 نه چيزي نيست .-

بغض تلخي رو با اسپرسو فرو دادم . دلم مي خواست از اينجا 

 فرار كنم هر لحظه

از بكم و كمتر مي شد . نتونستم طاقت بيارم . نگاهم اكسيژن برام 

 به سمتش

 كشيده شد . انگار داشتن باهم بحث مي كردن . و من چرا خفه مي

 شدم ؟ چرا

دلم ميخواست ميز و برگردونم رو سرجفتشون ؟ چرا ناراحت بودم 

 و در عين

 حال خشمگين ؟
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 چنگ زدم به دسته كيف و بي حال لب زدم :

 م ...بچه ها من مير-

 بلند شدم . با تعجب گفتن :

 تو چت شد هانا ؟-

 لبمو به دندون گرفتم :

.و  هو يادم اومد يه سري كار دارم كه بايد زود انجام بدم ببخشيدي-

ک پا تند كردم كه برم . داشتم در كافه رو روي هم ميذاشتم كه ي

 لحظه با

 هيراد چشم تو چشم شدم . كپ كرد و من

 شتر شد .اشتياقم براي رفتن بي

خواستم به سمت ماشينم كه سمت ديگه خيابون پارک شده بود برم 

 كه صداي

 بوق ماشيني با صداي فرياد هيراد يكي شد .

 مدمشايد همه ي اينا تو كسري از ثانيه رخ داد و وقتي به خودم او

 كه بازوم بين

 اش بود . شونهمشتش فشرده مي شد و سرم روي 

 رمو بلند كردم و لب زدم :تنم بي حال شده بود به زور س

 ولم كن ...-

 بي توجه پرسيد :
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 زديک بود خودت رو به كشتن بدي !حالت خوبه ؟ ن-

 بازوم رو ازاد كردم :

 اي ؟به تو چه ؟ چي از جونم ميخو-

رط واسه من به ش-دستشو بين موهاش كشيد و من عصبي داد زدم :

 ميذاري موقع بودن با دوسم و خودت اينجا دل ميدي و

 قلوه مي گيري ! چطور مي توني انقدر عوضي باشي ؟ چطور ؟

 مچ دستمو گرفت :

 اروم باش هانا ...-

 جلوي ديدم تار شد و لب زدم :

 ازت متنفرم هيراد خرم ...-

 عصبي بود ولي صداشو كنترل مي كرد تا جفتمون آتيش نباشيم :

 يح ميدم . بذار برسونمت .همه چيو برات توض-

 گفتم : مچمو آزاد كردم و

 نميخــوام !-

خواستم برم كه صداي دختري رو شنيدم كه پشت سرم هيراد رو 

 صدا زد :

يراد مشكلي پيش اومده ؟از روي شونه ام نگاهشون كردن هيراد ه-

 دست مشت شده اش رو پايين اورد و به

 سمت اون برگشت :
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 ت بيا برسونمت خونه تو ماشين صحبت ميكنيم !چيزي نيس-

نو ول مي كرد تا اون رو برسونه ؟ عوضي !بد آتيش گرفتم! م

 باهام بازي كرده

ن اشيبود . همين امشب به بابا مي گفتم بيرونش كنه . همين كه به م

 رسيدم طاقتم

طاق شد . بغضي كه داشت خفه ام مي كرد تركيد و اشک روي 

 گونه هام ريخت

. 

 سرمو به فرمون تكيه دادم :

 !ونه خفه شو هانا ! گريه نكن ديو-

ولي مگه مي شد ؟ حس مي كردم حسابي تحقير شدم .نمي تونست 

 باهام اين

كارو كنه . اون عوضي پايين شهري نمي تونست دختراي باال 

 شهري رو عاشق

خودش كنه و بعدش ازشون اخادي كنه ! يهو هنگ كردم، عاشق ؟ 

 جيغي كشيدم

 و باز حرصمو سر فرمون خالي كردم :

ستم !دندونام به هم ميخورد از حرص من عاشقش نيستم ! عاشق ني-

 سرخ شده بودم . استارت ماشين رو با دستاي
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لرزوني زدم و حركت كردم . پاهام جون نداشت رو گاز فشار بده 

 حسابي رو

 دست خورده بودم !

*** 

به خونه كه رسيدم يكراست رفتم زير دوش آب سرد تا شايد كمي 

 از خشم و

 حرارتم كم بشه .

 م تو ذهنم مي پيچيد و منو بيشتر از قبل تشنهصداي شكستن غرور

 به خون هيراد

 مي كرد .

 بايد چيكار مي كردم ؟ چي مي كردم تا اون هم حسي كه من تجربه

 كردم رو

 تجربه كنه ؟

همونطور خيره به نقطه نامعلوم مانتو و جينم رو زير دوش در 

 آوردم و پرت

 كردم گوشه حموم .

 ؟ نمي كردم ؟ مي رفتم با آرما بايد از دست هيراد عوضي چيكار

براي اون كه مهم نبود من چيكار مي كنم . همش دروغ بود ! همه 

 حرفاش !
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خاک تو سر من احمق كه براش دل سوزوندم . كه رفتم تو بازي 

 كثيفش ! كه

گذاشتم هر كاري كه مي خواست ب كنه و بعدش به ريشم بخنده 

تم و تو خودم !از عشق فقط ادعاشو داشت . سر خوردم و نشس

 جمع شدم . بايد

 ت .ازش انتقام مي گرفتم . تا حاال كسي با من اين رفتار رو نداش

 من انقدر تحقير

 نشده بودم .

ز گلوم تلخ تلخ بود و دهنم مزه زهرمار مي داد . همونطور خيس ا

 حموم بيرون

ه بزدم . واقعا نمي تونستم به خودم بياد . تا به حال خيانت رو 

 بودم .چشم نديده 

درست بود روي رابطه من و هيراد نمي شد اسمي گذاشت ولي اگه 

 كسي انقدر

 ادعاي عاشقي داشته باشه حق نداره عوضي بازي در بياره !

روي تخت جا گرفتمو پاهامو تو شكمم جمع كردم . از موهام اب  

 مي

چكيد روي تخت و صورتم . يه قطره آب اومد سمت چشمم و بعد 

 مخلوط شدن
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 زيدم مسير چونه ام رو پيدا كرد . تنم داشت از سرما مي لربا اشك

 ولي قصد بلند

 شدن نداشتم .

 در اتاق با شدت باز شد ولي از جام تكون نخوردم فقط نگاهم به

 چهارچوب در

 كشيده شد . هيراد با تعجب من رو نگاه مي كرد .

 بعد چند لحظه در رو روي هم گذاشت و قدمي به سمتم برداشت :

 ...چشمام رو روي هم فشردم و سرد گفتم : هانا-

 تنهام بذار .-

 تخت تكون خورد و فهميدم مثل هميشه حرف خودشه :

كر نمي كردم برات مهم باشه كه منم با كسي سرگرم بشم . ولي ف-

 قسم مي

خورم اونطور نيست كه تو فكر ميكني . هانا من نمي تونم بعضي 

 چيزا رو بهت

 بگم ...

 :بي طاقت داد زدم 

 وم برو بيرون ...منم نميخوام چيزي بشن-

موقع فرياد اين جمله نيم خيز شده بودم و حاال نگاه اون كامال روي 

 صورتم
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 قفل شد . سيبک گلوش تكوني خورد و با حرص گفتم

 

 ؟ مچيه ؟ مگه اولين باره ديدي

ش حصارمچ دستمو گرفت و منو به سمت خودش كشيد . كامال تو 

 نگفتم هربار برام تازگي داره ؟ همگ-افتادم . لب زد :

پوزخندي روي لبم نشست . هنوز هم دست از تظاهر برنمي داشت 

 ! دست آزادم

 باال اومد و با تمام قدرت تو صورتش كوبيدم :

 ه حق نداري از اين چرت و پرتا بهم بگي مرتيكه آشغال !ديگ-

رنگ صورتش كبود شد ولي رد انگشتاي ظريفم رو صورتش به 

 خورد .چشم مي 

 هنوز دلم خنک نشده بود .

 گرنه قول نميدم باليي سرت نيارم !وبرو بيرون ، -

 فكشو روي هم فشرد و با قدم هاي تندي بيرون رفت .

سرمو ميون دستام گرفتم . يخ كرده بودم و سرم درد مي كرد . 

 لعنت بهت هيراد

 ، لعنت !

*** 
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 جور كردم . در اتاق باز شد و بابا داخل اومد . خودم رو جمع و

 تخت باال و پايين

 وبي دخترم ؟خ-شد و اون كنارم نشست :

 دستش روي پيشونيم رفت :

 نمي خواي بياي بيرون ! چند روزه تو اتاقي-

 بيني ام رو باال كشيدم و با صداي خشداري گفتم :

 حالم خوب نيست بابا.-

گرفتگي صدام از بغض و گريه بود . نگاه نگرانش روي صورتم 

 چرخيد :

 ! نمي خواي بهم بگي چي شده ؟ دكترم كه نمياي-

 خودم رو تو بغلش انداختم :

 ط ميخوام دور شم از اينجا .خسته ام بابا فق-

 بوسه اي رو موهام زد :

 ي برمت عزيزم يكم كارا رو به راه كنم . تو هم اين ترمو تمومم-

كن .بيشتر تو بغلش خودمو جا كردم . تنها كسي كه باهام صادق 

 و بهم نارو نميزد بود

 اون بود . تنها داراييم !

 همونطور كه نوازشم مي كرد ادامه داد :
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ب مي خواي بريم تولد ؟ اگه دوس نداري زنگ بزنم و عذر ش-

 خواهي كنم ؟

 سرمو بلند كردم و نگاهش كردم :

 آماده ميشم .-

رنگ شادي به صورتش اومد . مي دونستم اين چند روزه كه منم 

 تو خودمم

 بي ناراحته ولي دست خودم نبود بدجور صدمه ديده بودم .حسا

ولي حاال حس مي كردم آماده ام براي جنگ با زندگي . ورق 

 خورده بودم و

 برگ جديدي از هانا رو به نمايش مي ذاشتم .

گوشيم زنگ خورد . از بابا جد شدم و برش داشتم . با يه 

 عذرخواهي سمت بالكن

 سالم !-رفتم و جواب دادم :

 صداي نگران آرمان تو گوشم پيچيد :

 انا اين جواب ندادن هات منو بيشتر از هر چيز ديگه اي ديوونهه-

 ميكنه !

 ببخشيد حالم خوب نبود .-

 نفسشو بيرون داد :

 آره مژگان گفت . خيلي دلتنگتم . ميتونيم همو ببينيم .-
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 نگاهي به بابا كه خيره ام بود كردم :

 نم .خبرت ميكنم . بايد قطع ك-

 رومبه سمت بابا رفتم و به لبخند تحويلش دادم تا چشماي نگرانش آ

 شن . بلند

 شد :

 دوستت بود؟-

 سرمو تكون دادم :

 واست يه سري بهم بزنه گفتم قرار بذاريم .آره ، ميخ-

تولد  س ، قبل اينكه بخوايم بريمهمين نزديكيا-دستامو تو هم پيچيدم :

 خودمو مي رسونم .

 م زد :دستي به شونه ا

 باشه دخترم .-

 : از اتاق بيرون رفت و سرمو بين دستام گرفتم و به خودم توپيدم

 ه تغييراي خوبي هانا ! دروغ گفتنم ياد گرفتي ! لعنت بهت !چ-

هش به آرمان پيام دادم و آدرس نزديكترين كافي شاپ به خونه رو ب

 دادم .

ه ينك. دليل اهر چي دم دستم اومد تنم كردم و از خونه بيرون اومدم 

 مي خواستم
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 آرمان رو ببينم اين بود كه به خودم عادت بدم وجودش رو . چون

 اگه يه زندگي

 نرمال مي خواستم بايد از جنجال دور مي موندم و هيراد جنجالي

 بود !

رو به رو شدن با هيراد درونم رو دگرگون كرد ولي ماسک بي 

 تفاوتي به

به هانا ؟ ميخواي جايي الت خوح-صورتم زدم . جلوم رو گرفت :

 بري ؟

 دورش زدم و به مسيرم ادامه دادم :

له اقاي ٌخرم جايي ميرم و به شما نيازي نيست ميخوام خودم ب-

 رانندگي كنم!

 ديگه چيزي نگفت. بايد مي ديد كه من محكمم ! كه نمي تونه منو

 تحت سلطه

ش اخودش بگيره و بازيم بده . از اين به بعد نشون مي دادم طعمه 

 نيستم .

پشت فرمون نشستم و استارت زدم . خواستم به سمت در برم كه 

 جلوي ماشين رو

 گرفت و من مجبور به توقف شدم .

 شيشه رو پايين كشيدم و سرمو بيرون آوردم :



 

  146                        

 شوفر

 چيزي شده آقاي ٌخرم ؟-

 با قدم هاي تندي به سمت شيشه اومد و با پنجه هاش شونه ام رو

ور رفتار ميكني ؟ من برات همه چيو با من اينط هانا چرا-گرفت:

 توضيح ميدم ! باشه ؟

 پوزخندي زدم :

ما واقعا راننده خوبي هستيد ولي من بعضي جاها مجبورم تنها ش-

 برم

 وپامو روي گاز فشردم و اون پشت سرم جا موند .

 تعجب آور بود كه آرمان چطور قبل من اونجا رسيده انگار واقعا

 همين اطراف

 بوده !

 نشستم : پشت ميز

 سالم !-

فت دستشو آورد جلو و باهام دست داد . يه لبخند زد و پشت بندش گ

: 

 قته نديدمت ! چقدر رنگ پريده شدي !انگار خيلي و-

 وي ميز فشرد :رحالم خوب نبود .دستمو -

 بهتري ؟-

 سرمو تكون دادم :
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هترم و عجله دارم شب همراه بابام ميخوام برم تولد يكي از ب-

 دوستامون .

و تاش ميذاشتي منم همراهت بيام . دوس دارم بيشتر باهم باشيم . ك-

 اجتماع باهم

 ن پسر دختراي دبيرستاني !يبريم نه اينطوري ع

 لبمو گزيدم :

ه شروع كرديم . من حتي نمي دونم پدرم امادگي ولي تاز-

 طمون رو داره يا نهارتب

 ! من و اون فقط همديگه رو داريم و خيلي وابسته ايم !

اين مدت فهميدم اينه كه نميخوام  تموم چيزي كه-لبخندي زد :

 ازدستت بدم . تو به قدري

 جذابي كه تا اخر عمرم منو در گير خودت كني!

حس خاصي از حرفاش بهم دست نميداد ولي مگه مهم بود ؟ بودن 

 آرمان كنارم

 يعني من هنوز تو دنيايي ام كه بهش تعلق دارم !

 مزه و عزم رفتن كردم . آرمان همراهيمكمي از قهوه ام رو مزه 

 كرد . ازش

 عذرخواهي كردم و سوار ماشينم شدم .

*** 
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 لباس مشكي بلندمو به تن كردم و چاكي كه لباسم داشت موقع راه

 رفتن معلوم

ي وهاميشد و كفش هاي پاشنه بلند براقم تو پام فوق العاده بود . م

 فر شده مو

رم انتو بلند و شال حرير روي سكنار گوشم زدم و بعد پوشيدن يه م

 كيِف ست با

 كفشم رو برداشتم و پايين رفتم .

 بابا دستمو فشرد :

 چه خوشگل شدي!-

 رسي بابا .م-خنديدم و روي گونه اش بوسه زدم :

دستشو گذاشت روي كمرم و به سمت در هدايتم كرد و با انگشتش 

 روي گونه

 اش رو لمس كرد :

 رد ٌرژت نمونه ؟-

 نميشه !نه ماته -

ه . بموقع بيرون رفتن از در هيراد رو ديدم كه كنار ماشين ايستاده

 سمت بابا

 برگشتم :

 راننده شما كجاست ؟-
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 شونه اي باال انداخت :

 وتما به ٌخرم سپرده جاش بياد .نفس حبس شده ام رو بيرون دادم ح-

 بازوي بابا رو فشردم و به كمكش از پله ها

 پايين رفتم .

 زير نگاه خيره اش ذوب مي شدم سوار شدم . هيراد همدرحالي كه 

 پشت رل

 نشست و منو از اينكه پشتش نشستم پشيمونم كرد .

 تنم نبض گرفته و كالفم كرده بود .

خيره به بيرون شدم و بابا آدرس رو بهش گفت تا تو جي پي اس 

 وارد كنه .

وقتي رسيديم هيراد سريع پياده شد و در رو برامون باز كرد. 

 داشتم از كنارش مي

 گذشتم كه سرشو كنار گوشم آورد :

يخوام چشماي همه ي كسايي كه قراره بهت زل بزنن رو در م-

 بيارم !

 خر نفسم تو سينه حبس شد و قدم تند كردم تا به بابا برسم . ديگه

 حرفاش نمي

 شدم . نمي تونست منو گول بزنه .
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يام .برخالف با ديدن هياهوي حياط سعي كردم از فكرش بيرون ب

انتظارم خيلي شلوغ بود . بيشتر هم سن هاي من بودن و فقط يه 

 گوشه از

حياط صندلي هايي دور هم چيده بودن كه به نظر براي خونوادش 

 بود .

 بابا نگاهي به دو طرف انداخت :

 ديگه جدا شيم !خوب فک كنم بايد از هم-

 با ابروهاي باال پريده گفتم :

 چرا؟-

 با شيطنت گفت :

 همراهت بيام اون سمتي ؟-

چي بگم -و با سر به قسمتي كه جوونا بودن اشاره كرد . خنديدم :

 واال ! شما هم دل داري !

 نفسشو رو بيرون داد و گفت :

ي ريم با خونواده كيانفر سالم و عليک كنيم . شايد اون موقع يكب-

 پيدا شه

 وسايلتو ازت بگيره .

سالم و احوال و پرسي  نزديک ميزشون با احترام بلند شدن و

 كردن .
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بعد زن شيک پوشي كه حدس ميزدم همسر اقاي كيانفر باشه يكي 

 از خدمه ها رو

 كه اطراف پرسه ميزد صدا كرد تا لباساي منو بگيره .

بابا كنارشون جا گرفت و دختر كم سن و سالي كه خودش رو پريا 

 معرفي كرد

هم به قلب  خيلي صميماني دستش رو انداخت دور بازوم تا با

 مهموني بريم !

 بين جوونا ! يكي يكي بيوگرافي همه رو بهم ميداد .

 پشت ميزي قرار ايستاديم و اون خودش رو بهم چسبوند و دم گوشم

 گفت :

يخواي طاها رو نشونت بدم ؟لپام گر گرفت . اين دختر هم قضيه م-

 رو مي دونست ؟ خواستم جوابشو بدم كه

 كسي صدام كرد :

 هانا؟-

 طرف صدا برگشتم . اون اينجا چيكار مي كرد ؟ لبخندي زدم وبه 

 به سمتش

 رفتم .

 باهاش دست دادم :

 سالم آرمان انتظار نداشتم اينجا ببينمت .-
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 لباش به خنده يه طرفه شد :

 ناراحت شدي ؟-

 ضربه اي به بازوش زدم :

 عجب كردم . همراه بابام اومدم .نه ديوونه ! ت-

القات با خواستگارم م؟بايد بهش ميگفتم بخاطر يعني نزديكت نشم -

 اينجا اومدم ؟ چرا انقدر من خوش

 شانس بودم آخه خدا ؟

 يه لبخند چسبوندم رو لبام :

 ام برقصي !نه ! حتي ازت ميخوام باه-

 ابروهاش باال پريد و دستامو ميون دستاش گرفت :

 يكنم خيلي عوض شدي هانا ! قبال حس ميكردم دوسم نداريمحس -

 ولي حاال

 همچين حسي ندارم !

دم معنيش اين بود كه تو تبديل شدن به يه آدم جديد موفق شدم ؟ آ

 وقتي يه بار

مي شكست دفعه بعدي كه تيكه هاش به هم مي چسبيد به يه شكل 

 ديگه و قوي

 تر مي شد .انگار به منم اين حس دست داده بود .
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يگه به صداي مي تونستم تظاهر كنم و ادعاي محكم بودن كنم . د

 دلم گوش ندم

اقعيمو ميتونم خوشحالم حس و-و با عقل جلو برم . دستشو فشردم :

 نشونت بدم !

و دروغ به همين سادگي از بين لبام بيرون اومد . آرام سرخوش 

 گفت :

 برقصيم ؟-

 ابرويي باال انداختم :

 گا ! يه چيزي ميخوام قري باشه !نه با اين آهن-

برم اون وسط و خيلي شيک باهاش تانگو خنديد . نمي خواستم 

 برقصم در حالي

 كه بابا از اون طرف خيره من و حركاتم بود .

 دستشو پشتم گذاشت و به جلو هدايتم كرد :

 ن پذيرايي كنيم .پس بريم يكم از خودمو-

 همين كه قدمي برداشتم كسي به سمتمون اومد :

ا نگاهش كردم. نم زماني باشيد !بي حركت ايستادم و شما بايد خان-

 خودآگاه ضربان قلبم باال رفت و نگاهمو

 بين آرمان و اون رد و بدل كردم .

 يه لبخند زوركي زدم و گفتم :
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 بله خودمم-

 دستشو به سمتم دراز كرد :

 م تعريفتون رو خيلي شنيدم .طاها كيانفر هست-

دستاي خيس و عرق كردمو به اجبار بين دستاش گذاشتم . فشاري 

 با بهش داد و

 اشاره به ارمان گفت :

 ده بودم ، همراه خانم هستيد ؟شما رو قبال دي-

 آرمان نگاه پر شک و ظن شو به اون دوخت :

 بله با هميم ...-

 طاها لبخندي زد :

 خوش بگذرونيد .-

تن يگفو از ما دور شد . دستامو تو هم پيچيدم . آبروم رفت . حاال م

 اينكه يكيو تو

وم ري بيشتر با مارو خواسته !آرمان رو به آستينش داره چرا آشناي

 قرار گرفت:

 نيومد . مي شناختيش؟ از نگاهاش هيچ خوشم-

 شونه اي باال انداختم:

 اولين بار بود كه ديدمش.-

 بازوشو چسبيدم :
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 صيم؟چرا جاي اين حرفا نمياي برق-

 همراه هم وسط رفتيم . شروع كردم به رقصيدن . آرمان هم يه هم

 پاي رقص بود

! كمتر پيش ميومد يه پسري تو اطرافم اينطور خوب برقصه و 

 همين باعث اشتياق

 بيشترم براي ادامه دادن شد. انقدري اون وسط رقصيدم كه انگار

 عروسي خالمه !

چراغا خاموش شده بود و رقص نور فضا رو روشن كرده بود بين 

 جمعيت آرمان

 ن .رو گم كردم ولي ادامه دادم به باال و پايين پريد

 ندهتو حال خودم بودم كه دستم كشيده شد. فكركردم آرماِن كه با خ

 سرمو به

سمتش چرخوندم ولي با ديدن هيراد اخمام تو هم رفت . ابروهاي 

 اون بدتر از

 واسه من تو هم بود. سعي كردم بازوم رو آزاد كنم :

 لم كن ...ولي اون منو دنبال خودش كشيد و منو واسه حفظ تعادلو-

 شدم دنبالش بهمجبور 

 راه بيفتم. خفه داد زدم :

 داري چيكار ميكني احمق جون؟ ولم كن ...-
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پشت درخت كوتاه و پر برگي ايستاديم . بازوم و ول كرد و به 

 جاش شونه هاي

 استخونيم رو چسبيد :

يوونه م كردي ... ديگه نميتونم خودم رو كنترل كنم . ميخواي د-

 برم همه رو

 شم ؟ بكشم ؟ مي خواي قاتل

 سرشو نزديک آورد:

 ري نكن لعنتي اونم ميون اون همه مرد ....انقدر دلب-

 دستمو روي سينه اش گذاشتم :

 غ ميزنم همه رو ميريزم رو سرت !نزديكتر شي جي-

مه رو بريز رو سرم هانا ، وگرنه خودم اينكارو ميكنم ... به ه-

 همه نشون ميدم

 چقدر عاشقتم !

روغگوعه شياد ! كو عشقي كه ازش د-مشتي به سينه اش كوبيدم :

 دم ميزني ؟ عشق كوكي ؟

 تهش پوزخندي زدم . سرشو نزديكتر اورد:

ن بهت ثابت ميكنم كه عاشقتم ولي تو مي توني به خودت ثابت م-

 كني كه

 عاشقم نيستي ؟
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نفسم بند اومد . خيره شدم به چشاش كه تو تاريكي مي درخشيد، 

 مثل اولين شب

يز وجه به جمعيتي كه داشتند ميرقصيدند سراغ م. هلش دادم و بي ت

 رفتم نوشيدنی

 زدم.  بعدي رو با ليوانو با اينكه نفرت بابا  رو مي دونستم 

 اشتياق

 بيشتر و همين طور بعدي ها رو ... . حالم اصال خوب نبود .!

ي اينكه نتونستم حرف هيراد رو تكذيب كنم و ضعفم منو به جنون م

 كشيد .

 جلوي چشمام تار بود .قياقه بابا 

 وقتي بازوم رو گرفت مستانه خنديدم :

 من خيلي خوبم بابا!-

 يفت !براه -به جلو هلم داد :

نزديک بود سكندري بخورم ولي اون براي جلوگيري از ابرو 

 ريزي سفتتر بازوم

 رو چسبيد و غريد :

 ميشه نيشتو ببندي هانا ؟-

 خنديدم :

 مگه خنده بده بابا ؟-
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اف راه صماشين هر چقدر خواستي بخند دخترم . االن فقط برسيم -

 برو !

 تلو تلو خوردم :

 ميخوام كفشامو در بيارم ...-

 خواستم خم شم كه بهم تشر زد :

 هانا!-

بازومو از بين دستاش جدا كردم و انگشتمو جلوي صورتش تكون 

 دادم :

ر من داد نزن! تو يا هيچ مرد ديگه اي حق نداره سر من داد س-

 بزنه! فهميدي ؟!

ي از سرم پريد و الل گيجيه طرف صورتم سوخت . طوري كه 

 شدم . ناباورانه

ام دستمو روي گونه ام گذاشتم . بابا منو زد ! اشكام روي گونه ه

 ريخت :

رد و نو زدي ؟تنم به لرزه افتاد . خواستم فرار كنم كه پام پيچ خوم-

 با زانو زمين خوردم .

 م بازوم رو گرفت :نفسشو بيرون داد و باز

 شتر از اين آبروم رو نبر!بلند شو هانا، بي-
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ز ا اهيراد وقتي مارو ديد به كمكمون اومد . تكوني به خودم دادم ت

 دستشون در

 برم :

يـزنه مه ..ول.. لم كنـيـــد ... اين ... پسررره به چه حقي بهم دس ا-

 ؟

 دو باره اشكام روي گونه ام ريخت .

 وشم لب زد :هيراد آروم كنار گ

 هانا عزيزم آروم باش !-

 جيغ زدم :

 آررروم نميشـم!-

 بابا پر حرصتر منو كشيد :

قاي ُخرم لطف كنيد سريع در ماشينو باز كنيد زودتر از اين ا-

 كابوس خالص شيم

! 

تقريبا هلم داد توي ماشين و خودشم سوار شد و هيراد پشت رل 

 نشست .

نيد كنداريــد با من اينطور رفتــار مــا حق ش-انگشتمو تكون دادم :

... 
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حروف رو مي كشيدم و سرم رو تكون مي دادم . مدام چشام مي 

 رفت روي هم .

 بابا به شونه ام زد :

 خفه ام كرد !ش دهنتو بگير اونور بو-

 و پشت بندش شيشه رو پايين كشيد.

هواي خنک به صورتم خورد ولي من هنوز داغ بودم . همونطور 

 ناكه جمالت 

 مفهومي مي گفتم خوابم برد .

صبح آب سردي رو صورتم ريخته شد و با سردرد شديدي از 

 خواب بيدار شدم .

و ن تبا اخم به بابا و بتول خانم رو به روم نگاه كردم كه به معجو

 سيني اشاره

 كردن :

 بايد بخوريش ؟-

ي مونابروهامو تو هم كشيدم و با نگاه كردن به خودم كه با لباس مه

 تخت تو

 بودم ، گفتم :

 اال سرميد ؟بچي شده ؟ اول صبحي چرا -

 بابا پوزخندي زد :
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 انم بچه بازي ديشبشم يادش رفته !بتول خانم با نگراني گفت :خ-

 ر معجزه ميكنه واسه سردردت دخترم !بيا اينو بخو-

 تصاوير ناواضحي از ديشب جلوي چشمم ميومد .

 نيم خيز شدم و با تعجب گفتم :

 خوردم ؟نوشيدنی -

د شقيقه هام يک دفعه اي تير كشيد و باعث تو هم رفتن چهره ام ش

 . بابا با تاسف

 سري تكون داد :

 بله !-

 بتول خانم ليوان رو تو دستم گذاشت :

 بخورش !-

 با انزجار نگاهي به محتويات ليوان كردم :

 اينو ؟!-

 بابا دستشو روي شونه ام گذاشت :

 ياال !-

يدم اويزون ليوان رو باال اوردم و نصفشو به زور سر كشبا لبهايي 

 و گفتم :

واي حالمو بهم زد ! بيشتر نمي خورما !با ديدن حالت صورتم به -

 زور خنده شون رو كنترل كردن :
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 كني !نحقته تا كاراي غير اخالقي -

 چشمامو گشاد كردم :

 خوردم همين !نوشيدنی ن فقط يكم غير اخالقي چيه بابا ؟ م-

 ابا با حرص گفت :ب

 مهمونيو رو سرت گذاشته بودي ! همش داد ميزدي ! همين ؟-

 بعد دستشو روي گونه ام گذاشت و اروم نوازشش كرد :

 اينم تقصير خودت بود !-

گونه ام درد گرفت . سريع سرمو به سمت آينه چرخوندم و رد 

 انگشت هايي رو

 روي صورتم ديدم .

 بغض گلوم رو فشرد :

 چرا ؟منو زدي ؟ -

 يادت نيست ؟-

 به مغزم فشار آوردم و تصاوير تار و مبهم بودن .

تم دستمو روي گونه ام گذاشتم و با صداي تحليل رفته و خفه اي گف

: 

و كه بي دليل نميزني، حتما حقم بوده !سرمو به آغوش كشيد و ت-

 بوسه اي روش زد :

 معذرت مي خوام .-
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 :ت و بابا كنارم نشست بتول خانم هن هن كنان از اتاق بيرون رف

لم ميخواد تو همه چي اول باشي، بخصوص اخالق و رفتارت . د-

 ديشب اوني

نبودي كه من مي خواستم. درسته تو بايد كسي باشي كه خودت رو 

 راضي كني

نه منو ! بايد كسي باشي كه خودت ميخواي نه من! ولي حس كردم 

 ديشب حتي

 رفتار نسنجيده اي از به ايده آل خودتم نزديک نبودي كه همچين

 خودت نشون

 دادي.

 سرم رو پايين انداختم كه دستمو گرفت :

 نبايد تند ميرفتم .-

 لب زدم :

 . من از شما ناراحت نيستم بابا-

 نفسش رو بيرون داد و آروم از اتاق بيرون رفت . مي دونستم با

 تمام اتفاقات

ده است ناخوش آيند ديشب حاال طاها كيانفر برام يه مهره حذف ش

 و خودش
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پس مي كشه .و هيراد هم يه روز از بي توجهي هاي ظاهري من 

 خسته مي شد و مي رفت سراغ

 يه كيس ديگه .

تصاوير ديشب واضح تر مي شد و اون سيلي مي تونست جزء 

 وقايع نباشه ولي

 آبي كه ريخته رو نميشه جمع كرد .

 زمان ازرد انگشتاي بابا رو كرمپودر مي پوشوند و خاطره ها با 

 ذهن پاک مي شد

. 

*** 

 "سه ماه بعد"

 مژگان دستشو دور بازوم انداخت :

 ن !موايي به خدا زل زده بود به -

 سقلمه اي بهش زدم :

 روزه يادت رفته صاحاب داري ؟ اي خيانتكار دو-

 صدف نزديكمون شد و موهاشو پشت گوشش فرستاد :

ه !مژگان با ري ؟ بذار يكم با پسراي ترک حال كنچيكار بچه دا-

 ذوق گفت :

 راس ميگه بيخيال ساالر و آرمان ! اين جيگرا رو بچسب !-
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 نفسمو بيرون دادم و همراه اون وارد مغازه اي شدم .

ي به سمت رگال لباس ها رفتم و دخترا هنوز از هيكل و سايز پسرا

 ترک حرف

 ميزدن .

 دستم به سمت لباس قرمز رنگي رفت و برداشتمش .

 شنيدم :صداي صدف و 

 هانا اين پيرهت مشكيه رو ...-

لباس توي دستمو باال آوردم و پارچه اش رو لمس كردم. يه بغض 

 گلوم رو

 گرفت و يه صحنه تو ذهنم زنده شد....

 "سه ماه قبل"

ام در كمد رو باز كردم و بدون فكر لباسي بيرون كشيدم . بين دست

 گرفت و

 وند :خواستم به سمت آينه برم كه صدايي منو ترس

 قرمز بهت مياد!-

دستمو روي قلبي گذاشتم كه تودهنم ميزد ! نفسمو سنگين بيرون 

 دادم با حرص

 گفتم :
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ي گفته حق داري يهو مثل جن ظاهر شي؟آروم آروم بهم نزديک ك-

 شد :

 نميخواي حرف بزنيم ؟-

 با حرص لباس رو پرت كردم روي زمين :

 ؟ چه حرفي؟! حرفي بين ما مونده-

 يه قدميم بود :تقريبا تو 

 ين حرف چيه ؟آروم باش ! منظورت از ا-

لبمو با حرص به دندون كشيدم كه خم شد و لباس رو از رو زمين 

 برداشت :

مي توني از شرم خالص شي عزيزم! من يه بالييم كه هيچوقت ن-

 از سرت وا

 نميشه! بفهم اينو ...

 دستشو نزديک صورتم آورد كه جيغ زدم :

 بهم دست نزن!-

 را؟ مي ترسي كم بياري ؟! مي ترسي نتوني از خواسته ي قلبيت چ-

 مقاومت كني ؟

 پوزخندي زدم و گفتم :

برات متاسفم كه فكر ميكني من به قدري سست عنصرم كه نتونم -

 مخودجلوي 
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 رو بگيرم !يه تاي ابروش رو باال فرستاد :

 ! بوده باشه ولي اآلن عاشقمي هاناهوسی شايد قبال -

زدم . هستريک و عصبي! دلم ميخواد چنگ بزنم به  قهقهه اي

 صورتش و ... .

 نفسمو حبس كردم . خون به صورتم اومده بود و داغ كرده بودم .

 اين خشم تو

 من عجيب و بي سابقه بود !

 لبامو بهم فشردم :

 هيراد فقط برو !-

ي بودنت واسه اينكه دوسم داري چرا نميگي تا خالص شي عصب-

 ؟

 سينه اش كوبيدم :مشتمو به 

 فقط برو !-

 بازوم رو گرفت و سرش رو نزديک آورد :

ن هيچوقت نميرم هانا ! من شرط رو ميبرم و تو مال من ميشي م-

! 

بازوم رو از بين دستاش كشيدم و اون با چشم هاي سرخ شده به 

 سمت در بالكن

 رفت .
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شرط ! شرط بندي لعنتي !سرمو بين دستام گرفتن و به سمت ميز 

 ايش رفتم . با اين سردرد چطور ميار

 رفتم به دورهمي كه ساالر و مژگان ترتيب داده بودن ؟!

دستام مي لرزيدن . بي خيال خط چشم كشيدن شدم و روي صندلي 

 نشستم .

بغض گلوم رو گرفت . اگه اون شب كه هيراد دستم رو كشيد تو 

 اتاق جيغ

 يزچا سكوتم همه ميزدم هيچكدوم از اين اتفاقا نمي افتاد ولي من ب

 رو خراب

 كردم .

 من خودم گذاشتم كار به اينجا برسه و تقصير ها رو گردن هيراد

 انداختم ! من

بكشه و   حصارشميخواستم وقتي پسش ميزنم به زور منو تو 

 صدامو خفه كنه

! 

دستمو روي گونه هاي داغ ار گريه اي كه از شروعش بي خبر 

 بودم گذاشتم .

 فتم :بلند بلند به خودم گ

 هانا بسه ! گريه نكن ! خفه شو !-
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به دختر ضعيف توي اينه كه اين حرف رو به خودش ميزد نگاهي 

 كردم و با قدم

 هاي لرزون به سمت سرويس رفتم .

اب سرد رو كه به صورتم پاشيدم كمي از داغيم كم كرد .صورتمو 

 خشک كردم و ارومتر از لحظاتي قبل برگشتم پشت ميز ارايش .

مختصري كردم و به پيرهن دكلته اي كه روي زمين افتاده ارايش 

 بود چنگ

 انداختم .

 بعد پوشيدنش از لجم حتي از كنار اينه هم نگذشتم !

 از خونه بيرون زدم كه هيراد كنار ماشين ايستاده بود .

 بي توجه از كنارش گذشتم كه دستمو كشيد :

 هانا ؟-

 با حرص ازش دور شدم :

 چند دفعه بگم ؟ دست از سرم بردار !-

 زر مفت نزن ! چند دفعه بگم ؟!-

 همين كه دهن باز كردم چيزي بگم صداي بابا اومد :

 مشكلي پيش اومده ؟-

 هيراد دستشو پايين انداخت و خيلي ريلكس رو كرد به بابا :
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ه طوري نيست ! خانم زماني داشتن ميرفتن بهشون گفتم ميتونم ن-

 برسونمشون !

 گفتم : با لبخند پر از حرصي

 فتم كه نميخواد ! خودم ميرم !بابا نزديكتر اومد :منم گ-

زيزم هرجور دوس داري ولي بهتر نيست اقاي خرم برسونتت ؟ ع-

 با اون كفشا

 رانندگي سخت نميشه ؟

 و به كفش هاي پاشنه بلندم اشاره كرد .

 كيفمو بين انگشتام فشردم و با لبايي اويزون گفتم:

 خب درشون ميارم !-

 و روي شونه ام گذاشت و با نگراني گفت :دستش

 دير وقت بر ميگردي ؟-

 با دوستامم ديگه بابا !-

 سري تكون داد و رو به هيراد گفت :

 د در ماشين رو باز كنيد !آقاي خرم لطف كني-

هيراد در عقب رو باز كرد و بابا دستش رو پشت كمرم گذاشت و 

 به سمت جلو

 هدايتم كرد :

 خوش بگذره دخترم !-
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 با حرص ناليدم :

 بابااا...-

وني خاطره خوشي نداريم هانا ! بايد از اخرين مهم-لبخندي زد :

 يكي باشه تورو سالم

 برگردونه !

ه گل با لبهايي اويزون سوار ماشين شدم و به اين فكر كردم كه بابا

 رو مي سپرد

 دست گرگ!

 در كه بسته شد هيراد حركت كرد . خون خونمو ميخورد .

 كه رانندگي ميكرد سرشو چرخوند سمتم:همونطور 

 ميخواي بياي جلو بشيني ؟-

 به سمتش خيز برداشتم :

 كي ميشه تو حدتو بدوني ؟-

 ماشين رو كشيد به حاشيه خيابون و كامال به سمتم برگشت :

 چرا داري دست و پا ميزني ؟-

 چرا ولم نميكني ؟-

 كف دستش صورتمو لمس كرد :

 ي ؟چيزيه كه نميخواچون ميدونم اين تنها -
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تو ديوونه اي !  بهم دس نزن !-سرمو عقب كشيدم و با اخم گفتم :

 اگه اون شرط لعنتي نبود صدبار بيرونت كرده

و تبودم ! چيزي از عمرت تو اين خونه باقي نمونده ! البته واسه 

 ايرادي نداره ! از

 قبل كيس بعديتو رزو كردي !

 پلكاشو روي هم فشرد :

ر اين يک ماه كارم واست دليل دارم خب ؟ ولي بذا من واسه همه-

 بگذره !

 پوزخندي زدم :

 ي به چي برسي ؟منتظر چي هستي ؟ ميخوا-

 انا تنها خواسته من تويي ! چرا خودتو زدي به نفهمي ؟ من بعده-

 اين همه

 تحقيرات چه دليل ديگه اي مي تونم داشته باشم ؟

ه نمون . مي خواستيم بخسته بودم از كشمكش و همه اين جدل ها بي

 چي برسيم

 ؟ به يه نيتيجه پوچ كه از اولشم معلوم بود ؟

 آروم لب زدم :

 منو برسون خونه دوستم .-

 نفسشو بيرون داد و دوباره ماشين رو به راه انداخت .
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 در رو باز كرد و پياده شدم :

 تا برگردي . منتظر ميمونم-ميتوني بري !-

 زل زدم تو چشماش :

 پسرم برميگردم !با دوس -

و با قدم هاي تندي از كنارش گذشتمو همه حرصمو سر زنگ در 

 خالي كردم .

داخل شدم كه گوشيم شروع به زنگ خوردن كرد . با ديدن شماره 

 هيراد

 ادمريجكتش كردم و با مژگان كه در آپارتمانو باز كرده بود دست د

. 

 همين كه داخل شديم باز صداي زنگ موبايلم بلند شد .

 مژگان گفت :

 جواب بده !-

 باز هيراد بود ! زير نگاِه خيره همه جواب دادم:

 بله ؟-

وشيتو باز بذار ، برميگرديم به روال قبلي و رو شرطبنديمون گ-

 تمركز ميكنيم.

با حرص گوشيو همونطور روي الين چپوندم تو گوشي و لباسامو 

 دادم دست
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 مژگان و سمت آرمان رفتم .

 ارش نشستم .باهام دست داد و كن

 وبي ؟خ-دستشو دورم انداخت و منو به خودش نزديک كرد :

 لبخندي زدم و سرمو تكون دادم :

 آره چه خبر ؟-

 بگيرمت !حصارخوشگل شدي ، دلم ميخواد تو -

 لبامو به هم فشردم. هر وقت هيراد رو الين بود ، لب زدم :

 مرسي!-

مد . چرا يه دفعه گرمي  روي گونه ام حس كردم و نفسم بند او

 اينطوري مي

 كرد ؟ كم مونده بود به گريه بيفتم .

 همه داشتن حرف ميزدن ولي من يه لبخند الكي رو لبم بود .

آرمان هر چيزي دم دستش ميومد بهم تعارف ميكرد و من رد مي 

 كردم .

 حتي وقتي كه همه دخترا بلند شدن كمک مژگان من نشسته بودم .

 آرمان دستمو فشرد :

 تراس ؟بريم رو -

موافقت كردم و بلند شديم تا بريم . تكيه داد به نرده ها و منم همين 

 طور .
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 د و من فقط سرمو به سمتش چرخوندم :هانا ؟صدام ز-

 بله آرمان ؟-

 تو دوست  مني ديگه ؟-

 متعجب نگاهش كردم كه خنديد :

ن نمي ولي تو طوري رفتار ميكني كه م بهت محبت کنمميخوام -

 ينتونم جسارت همچ

 كاري پيدا كنم !

 لبمو گزيدم و خداروشكر كردم كه موبايلم داخل مونده :

 يعني چي ؟-

 يه دفعه بازوم رو گرفت و منو به سمت خودش كشيد :

 ! ...يعني اينكه ميخوام-

 سرشو نزديک آورد ولي من سرمو به سمت مخالف چرخوندم :

 نه آرمان-

 نگاهم كه به خيابون افتاد يخ بستم .

 تير چراغ برق تكيه داده بود و نگاهش ميخ ما بود . هيراد به

 آرمان تنمو به تنش چسبوند :

يخوامت ...سرشو جلو آورد و من تنم كمي به عقب متمايل كردم م-

 تا ازش دور شم و اون

 گذاشت . لپملبهاش رو روي 
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 با عجز ناليدم :

 نكن !-

 گفت:

 ميخوامت هانا!-

 اشک اروم از گوشه چشمم چكيد .

 ي خواست جيغ بكشمدلم م

 هيراد مارو مي ديد و من اون لحظه مي خواستم بميرم .

 دستمو روي شونه اش گذاشتم تا به عقب هلش بدم .

 نمي دونستم واقعا اون

 لحظه چيكار كنم .

ن من نمي خواستم اين اتفاق بينمون بيفته !و واقعا آرمان اشک م

 رو ناديده مي گرفت ؟

 ن حدكننده بود و شايد صبر آرمانم تا اي اغواشايد اين لباس قرمز 

 بود !

 بي جا بود! نبينهو شايد اينكه من انتظار داشتم دوستم منو 

 رد .نزديک کم رفت و منو بيشتر به خودش پشتدستش روي 

 نفس كم آوردم و بين بازوهاش تقال مي كردم كه منو ول كنه .

لش وقتي سرش رو عقب كشيد جرعت پيدا كردم محكم به عقب ه

 بدم و به
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 سمت در برم .

سريع وسايلمو برداشتم و لباسم رو پوشيدم و بدون اينكه كسي 

 متوجه شه بيرون

 زدم .

 نگاهمو تو اطراف چرخوندم ولي خبري از هيراد نبود!

بغض گلوم رو خفه مي كرد و من سواالي ذهنم رو بي جواب مي 

 داشتم .

 فرار مي كردم سرعت قدمام رو بيشتر كردم انگار داشتم از خودم

. 

 با حرص كف دستمو به لبام كشيدم و سر خودم داد زدم :

 انا مگه تو اينو نميخواستي ؟ يكي هم سطح خودت ...اشكام گونهه-

 هام رو داغ كرد. دلم ميخواست عق بزنم . سينه ام تند

 تند باال و پايين مي شد و هوا كم بود .

 ه تو گلوم !نمي تونستم خوب نفس بكشم با وجود يه سيب گند

با هق هق جلوي مغازه اي كه كركره هاش پايين بود نشستم . 

 سرمو بين دستام

 گرفتم .

پاهام توان ادامه دادن نداشت ! من نمي تونستم به خواسته هاي قلبم 

 جهت بدم .
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همه اين دو قطبي بودن هام يه دليل داشت اينكه من يه حس قوي 

 نسبت به هيراد

 داشتم . يه جور كشش ...

يه جور عالقه ! كه هر چه بيشتر رشد مي كرد من رو ديوونه تر 

 مي كرد .

صداي زنگ موبايلم بلند شد و با ديدن اسم ارمان روش هق هقم 

 شديدتر شد .

 بكشه  حصارشدلم هيراد رو مي خواست كه منو تو 

 گرما تزريق شه تو وجودم !

ون چرا نداشتمش ؟ فقط تقصير من بود ؟ نه اونم مقصر بود ! ا

 روز تو كافي شاپ

...اگه خاطره اون روز جلوي چشمم نبود شايد اآلن مي دويدم و 

 محكم  مي گفتم عاشقشم !

د اينكه ديوونشم ! ولي حاال هر كاري كه بخوام كنم اون روز ميا

 جلو چشمم و

 مانعم ميشه !

 به زور بلند شدم و كنار خيابون اژانس گرفتم .

نبود و من با حس اينكه تريلي وقتي به خونه برگشتم خبري ازش 

 از روم رد شده



 

  179                        

 شوفر

 باشه خودم رو روي تخت انداختم و چشمامو بستم .

وسطاي شب تو خواب و بيداري حس كردم دستي بين موهامه . 

 چشمامو باز

 كردم و با حس سايه اي باالي سرم صاف نشستم .

 وقتي چشمام به تاريكي عادت كرد لب زدم :

 هيراد ؟-

توي جيبش كرد. مي فهميدم چقدر مغموم و  عقب رفت و دستشو

 ناراحته !

 بهش حسودي مي-چشاي روشنش كدر به نظر مي رسيد . لب زد :

 كردم با اين لباس قرمز و لعنتي جلوي چشماشي !

 ! 

 دستش مشت شد و با دو قدم جلو اومد و خيره شد تو چشام :

 مي تونم ازت متنفر شم ؟با اين وجود چرا ن-

 و صاف نشستم . تقريبا هوشيار شده بودم :چشمامو ماليدم 

 چرا بايد ازم متنفر شي ؟-

 شونه هاي ظريفمو بين پنجه هاش فشرد :

 چطور گذاشتي  ؟-

 لب زدم :

 ولي من شرط رو نباختم !-
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 پوزخندي زد :

 و!تو اعتماد منو باختي ! باورم-

موهاي پريشونم رو كنار زدم برخالف خواست دلم مغرورانه 

 : جوابشو دادم

ين چيزا اصال برام مهم نيست هيراد ! مي فهمي ؟ حاال برو ا-

 راحتم بذار...پوزخندي رفت و عقب رفت :

رروز كاري ميكني كه باور كنم عاشق قيافت شدم ! تو اون ه-

 دختر معصومي

 نيستي كه فكرش رو مي كردم ...

 صدام باال رفت :

هاي حساسمو كردي تو ! از اونجايي كه تموم نقطه  تو منو خراب-

 مي شناختي !

مي دونستي يه دختر جوون و پر نيازم ! از اولش كاري كردي كه 

 معتادت شم !

ني معتاد چي ؟ ! واسه من اداي طلبكار ها رو در نيار هيراد ! او

 كه

 طلبكاره منم ! نه تو ! نه هر كس ديگه اي !

از عصبانيت نفس نفس ميزدم . خواست چيزي بگه ولي دستش رو 

 مشت تو هوا
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 كرد و به سمت در بالكن رفت .

پتو رو تو مشتم گرفتمو چشمام شروع كردن به باريدن . خيلي 

 حساس شده بودم

 . داشتم زير درد له مي شدم . چقدر بايد منكرش مي شدم ؟ وقتي

 عاشقش بودم ؟

جاي دستاش هنوز روي شونه هام داغ بود و من به اين فكر مي 

 كردم واقعا رنگ

 ؟*** قرمز بهم مياد

 و حرف ميزنم ؟تهوي دو ساعته دارم با -

 دستم رو زير چونه ام زدم :

 ! منم دو ساعته به تو گوش ميدم-

 كر تو هر جاست جز اينجا بگو چه مرگته ؟گوه نخور ف-

 نيشخندي زدم :

 از نگراني مي پرسي ؟-

 لباش و آويزون كرد :

م و يري هانا پس واسه چي ميپرسم ؟نفسم رو بيرون داددرد بگ-

 فنجون رو بين دستام فشردم :

 لومه ...از فحش هايي كه ميخورم مع-

 روي ميز خم شد و مچ دستمو فشرد :
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 ي شده هانا بهم بگو ؟ با آرمان حرفت شده ؟ ساالر به من چيزيچ-

 نگفته !

 بي رمق لب زدم :

 امروز چندمه مژگان ؟-

 ام !۱۰-

د بود، خفه ام كرباز تلخي بغضي كه اين روزها به گلوم چنگ زده 

: 

 فقط يه هفته مونده ...-

 ابروهاشو تو هم كشيد :

 يه هفته تا چي ؟-

 جوابش رو ندادم و سرمو بين دستام گرفتم .

 د وكارم شده بود اه كشيدن . يه هفته تا پايان شرطبندي مونده بو

 من از برد

 ناراحت نبودم .

م دست ميدادمن از اين ناراحت بودم كه اگه مي بردم هيراد رو از 

 !حتي ديگه

نمي ديدمش !از نبود كسي كه نمي دونستم كي خودشو تو قلبم جا 

 كرد ، بي قرار بودم !
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م واقعا مي رفت ؟ واقعا ديگه نمي ديدمش ؟ مژگان ابروهاشو تو ه

 كشيد :

 يگي چه مرگته يا بايد مغزتو جر بدم ببينم توش چي ميگذره ؟م-

 ي احتمالي :دستمو روي چشمام كشيدم براي اشک ها

 ... حالم خوب نيست مژگان ولم كن-

 از سر ميز بلند شدم و چنگ انداختم به كيفم :

 من ميرم .-

 گيج گفت :

 يهو چت ميشه تو ؟-

بي جواب گذاشتمش و از كافه بيرون زدم . ديگه تابستون داشت 

 مي رسيد و هوا

 گرم بود .

وي سرم مانتوي نخي به رنگ تيفوني تنم بود و شال سفيد رنگي ر

 . عينک دودي

 مارک دارمو به چشم زدم و سمت ماشينم رفتم .

 همين كه سوار شدم اآلرم اس م اس گوشيم بلند شد :

 شب كه مياي ؟-

براي بار هزارم ! ميام !ميام -پوفي كشيدم و جواب آرمان رو دادم :

! 
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و چند تا شكلک خنده پشت سر جمله ام . چقدر خوب بود تكست 

 بازي !

ه نمي شد از تظاهر به شاد بودن ! با چند تا شكلک صورتت خست

 همه چيز رو مي

 پوشوندي !

استارت رو روندم و به سمت خونه روندم . آرمان امشب تو خونه 

 اش يه مهموني

 گرفته بود كه دعوت بودم .

پدر و مادرش به خونه خاله اش كه تو اصفهان بود رفته بودن و 

 اونم از موقعيت

 استفاده كرده بود .

امشب بابا هم من رو به شام دعوت كرده بود ولي وقتي گفتم 

 دوستام دعوتم

 كردن گفت بمونه براي يه شب ديگه !

مي ولي من اميدوار بودم اصرار كنه تا با اون باشم نه جايي كه ن

 خواستم !

وقتي به خونه رسيدم هيراد رو ديدم كه داشت با نگهبانا حرف 

 ميزد .
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 . چقدر قشنگ مي خنديد ! ناخود آگاه همين طور خيره موندم بهش

 نيش منم

 شروع كرد به كش اومدن كه يهو به خودم اومد و يكي تو سرم زدم

 ببند هانا!-:

 يكي از نگهبان ها به سمت ماشين اومد و يدونه به شيشه زد :

 چيزي ميخوايد خانم ؟-

 شيشه رو پايين كشيدم :

 جا ...به آقاي خرم بگيد بيان اين-

هيراد رفت و چيزي بهش گفت . ديدم كه چطور نفسش به سمت 

 رو بيرون داد

 :و سالنه سالنه به سمتم اومد . خم شد و دستشو گذاشت لب شيشه 

 با من كاري داشتيد ؟-

نگاهش كردم خوب و دقيق . اگه مي رفت دلتنگش مي شدم ؟ چقدر 

 ؟ اونقدري

 مهاين ه بود كه تا ابد اين بغض لعنتي تو گلوم بمونه ؟ نكنه همه

 اعصاب خرابيا

 و ناراحتي ها از اين باشه   هورمون هام باال و پايين شده ؟

ماشين رو ببر تو پاركينگ ميرم سمت -لبم رو با زبون تر كردم :

 باغ، منتظرتم !
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نگاهش رنگ تعجب گرفت . بي حرف ديگه اي پياده شدم و به 

 راهم ادامه دادم .

م قدمهاش محكمتر به براي يه لحظه از روي شونه نگاهش كرد

 نظر مي رسيد .

 روي تاب نشستم و به ارومي شروع به حركت كردم .

 صداي خش خش چوب زير پاش بهم فهموند كه نزديكه . لب زدم :

 بيا بشين !-

بي حرف كنارم جا گرفت . دستش رو انداخت روي پشتي تاپ 

 جوري كه انگار

 تر كرد .انداخته باشه روي شونه هاي من و حركت تاب رو تند

نه داشتم با خواسته دلم براي اينكه سر روي شونه هاي پهن و مردو

 اش بذارم

 مقابله مي كردم .

 قط يه هفته مونده!ف-از زنجير ها محكم گرفتم و گفتم :

 لب زد:

 زمان زياديه !-

 آب دهنم رو قورت دادم :

 دونم ميري! تو اين زمان كوتاه قرار نيست چيزي عوض شه...مي-

 نگه داشت و سرشو به سمتم چرخوند. خيره شد تو چشمام:تاب رو 
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 برم ناراحت ميشي؟-

 راه گلوم كيپ شد و به زور جلوي ارتعاش صدام رو گرفتم:

 نه!-

 پوزخندي زد:

س اگه برم كه ميدونم ميبرم و نميرم خوشحال ميشم كه ببينم پ-

 باالخره تونستم

 شادت كنم.

فت دستمو بين دستش جوابش رو ندادم كه باز چهره اش تو هم ر

 گرفت و نرم

و كافه اون كسي كه ت-پوستش رو نوازش كرد و مظلومانه گفت:

 ديدي فقط يه دوست بود، نه يه دوست معمولي! برام

خيلي عزيزه بهم خيلي نزديكه ولي اونطور كه تو فكر ميكني 

 نيست! اون روز من

. ..رو به عروسيش دعوت كرد. بنا به داليلي نمي تونستم برم ولي 

. 

 نفسش رو بيرون داد:

ارد جزئياتش نميشم، فقط مي خوام تو باورم كني و بخاطر يه و-

 همچين چيزي

 من رو از خودت نروني!



 

  188                        

 شوفر

 برام مهم نيست!-

 كالفه گفت:

 من يا اين اتفاق؟-

 شونه باال انداختم:

 جفتش!-

 پس چرا االن منو صدا كردي؟-

ه به حركت دستمو از بين دستش بيرون كشيدم و تاب رو دوبار

 درآوردم :

مي دونم! از روزاي آخرت لذت ببر! ديگه عمرت تو اين خونه ن-

 به سر رسيده!

 يهو نفساشو بين موهام و گردنم حس كردم:

 شي، اينو نمي دونستي؟قلبم ازبا کنارممن وقتي لذت ميبرم كه تو -

 صورتم زدطپش ايستاد. آب دهنمو قورت دادم. بوسه اي روي 

 دلم تير كشيد.

 هول عقب كشيدم:

 چيكار ميكني؟-

 دستشو انداخت دورم:

 رم!بدارم از روزاي آخرم لذت مي -

 دستمو روي سينه اش گذاشتم تا به عقب هلش بدم:
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 رو از سرت بيرون كن! منوفكر -

 خنديد و آروم گفت:

 فكر چي؟-

 با حرص جيغ زدم:

 هيراد!-

 سرشو نزديكتر آورد:

 جونم؟ديگه نفهميدم چي شد!-

. 

ه ز قلبم نه! از لبهام شروع به پمپاژ كرد . دستم روي سينخون ا

 اش لباسشو به

 مشت كشيد و من موندم به عقب برونمش .

تموم سلوالم داشت اتصالي ميزد و كم مي آوردم تو حجم خواستن 

 و نياز كه اون

 سرشو عقب كشيد و با لبخند گفت:

 پس منو دوست داري!-

 گاهش كردم. داشت منوچشاي خمار رو باز كردم و وا رفته ن

 امتحان مي كرد؟

بلند شد و همونطور كه ميخنديد ازم دور شد . با حرص بلند شدم و 

 جيغ زدم:
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 ندااااارم!-

ي ولي اون به راهش ادامه داد. افتادم روي تاب و دستمو اروم رو

 لبم كشيدم.

 هنوزم نبض ميزد.

*** 

 تكيه داده.از آرايشگاه بيرون اومدم كه ديدم هيراد به ماشين 

 هنوز از اتفاق بعد از ظهر ناراحت بودم .

 واي؟اينجا چي ميخ-دستمو زير بغلم زدم و طلبكارانه نگاهش كردم:

 شونه باال انداخت:

 انجام وظيفه!-

ارم ميرم مهموني، خونه بي افم! به تو هيچ نيازي نيست اين د-

 وسط.

 سرشو كج كرد و با تمسخر گفت:

ايد وقتي از بي افت سير شي الزمت بشم، نه ؟ يا مثل اون روز ش-

 كرديگيج 

 چي؟

 صاف ايستاد و جدي ادامه داد:

 پدرت منو فرستاد سويچ رو بده.-

 با حرص سويچ رو از كيفم در آوردم و كوبيدم كف دستش.
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لبخند مغرورانه اي كنج لباش نشست و من رو صندلي عقب جا 

 گرفتم.

ندن لبم كردم و اون با ارامش روي صندلي با حرص شروع به ك

 جا گرفت و

 آينه رو روي من تنظيم كرد:

 خوشگل كردي!-

چشمكي زد و فكم منقبض شد.تا رسيدن به خونه ي آرمان حرفي 

 بينمون رد و بدل نشد. نگهبان ها در رو باز

 كردند و هيراد ماشين رو به داخل روند.

 ه سمتم دراز كرد:بعد توقف در رو برام باز كرد و دستشو ب

 كمكت كنم پياده شي؟-

 پر حرص نگاهش كردم:

 ماشين شاسي بلند نيست كه!-

 بدون گرفتن دستش پياده شدم. در رو بست و به ماشين تكيه زد:

 موبايلتو باز بذار...-

 برگشتم به سمتش خون خونمو ميخورد:

 تو اونقدر موزيک كر كننده س كه نذاره تو چيزي بشنوي! اون-

 فرو كرد تو جيبش و سرشو كج كرد:دستشو 

 مهم نيست، تو كاري كه بهت گفتمو كن!-



 

  192                        

 شوفر

موبايلمو برداشتمو بهش زنگ زدم با خنده تماس رو وصل كرد و 

 باز چشمک

 زد!

لعنتي هم حرص ادم رو در مياورد هم دلم يه جوري ميشد.با اون 

كفشا پاشنه بلند حرصمو سر سنگفرش حياط خالي كردم بس كه 

 محكم

 بر ميداشتم.قدم 

 وارد خونه شدم كه خدمه ها شال و مانتوم رو گرفتن.

تک و توک مهمون اومده بود! نگاهمو به اطراف براي ديدن 

 اشنايي چرخوندم.

يهو يكي از پشت منو به خودش چسبوند. باشنيدن صداي ارمان 

 كيفو بين دستام

 فشردم:

 جونم خوشگله! بچرخ ببينمت!-

. نگاهي به سر تاپام كرد طوري كه گرفت و منو چرخونددستم از 

 معذب شدم.

 بوسيد: پموبعد جلو اومد و گوشه ل

 خواستني شدي!-

 ابروهامو تو هم كشيدم:



 

  193                        

 شوفر

 آرمان بو ميدي!-

 سرشو نزديک كرد:

 كني لش بشي...گيج زم! مهموني واسه همينه ديگه عزي-

 كمي به عقب هلش دادم:

مژگان  ل اينكه شروع شه، زياد روي نكن!آره ولي نه قب-

 كجاست...چشمكي زد:

 با دوسشه!-

 ازش فاصله گرفتم:

 ميرم پيداش كنم...-

كمي از آرمان دور شدم و تو اطراف چرخ زدم كه يهو تو راهرو 

 چشمم به دو

 نفر خورد كه تقريبا تو حلق هم بودن!

ن با چشاي گشاد شده اي چهره شونو از نظر گذروندم كه ديدم مژگا

 و ساالرن!

 دم.ه بود، دستمو روي دهنم گرفتم و از اونجا دور شدهنم باز موند

 واقعا فكر نمي كردن كسي بياد به اون راهرو؟!

 پا تند كردم و از اونجا دور شدم.

 مهموناي زيادي اومده بودن. تو دست دختر پسرا سيگار بود!
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متعجب نگاهشون ميكردم. مهموني هايي كه با مي گرفتيم هيچوقت 

 اينطوري

 نبود!

غريبي مي كردم. خودمو بغل كردم و رفتم كنار پنجره كه احساس 

 باز بود.

ا نگاهمو به سمت ماشين ها دوختم ولي هيراد رو نديدم.اينجا تنه

 جايي بود كه نمي خواستم باشم! محيط داشت خفه ام ميكرد و كسي

 هم

ها و با حرص نوشيدنی نبود حواسمو پرت كنه. رفتم به سمت ميز 

 جام الله اي

 پر كردم. شكلي رو

باز برگشتم كنار پنجره و همونطور كه محتويات ليوانم رو مزه 

 مزه ميكردم به

 بيرون خيره شدم.

 جوونا وسط پيش جيغ مي كشيدن و مي رقصيدن!

 بقيه محتويات ليوان رو يه سره سركشيدم.

 معده ام به سوزش افتاد. دستمو روي شكمم گذاشتم.

نفس كشيدن رو ازم از پنجره دور شدم ولي بوي سيگارجلوي 

 گرفت.
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 دلم بدجور بهم مي پيچيد و دستام داشت يخ مي بست. دستم رو به

 نرده پله هايي

كه به طبقه باال مي رسيد، انداختم و سعي كردم وزنم رو تحمل 

 كنم.

 با اون كفش هاي پاشنه دار آروم آروم از پله ها باال رفتم.

دم؟ كاراي كه دلم سكوت ميخواست! واقعا من اينجا چيكار ميكر

 هيچ عالقه اي

 بهشون نداشتمو انجام ميدادم، اين بود زندگي؟

 تم.در اولين اتاقي كه بهش رسيدم رو باز كردمو خودمو داخل انداخ

م با ديدن عكس بزرگي كه از آرمان به ديوار وصل شده بود، فهميد

 بايد اتاق

آرمان باشه.خودم رو به تخت رسوندم و روش دراز كشيدم. كيفم 

 رو به طرفي انداختم و

 شقيقه هامو با انگشتام ماساژ دادم.

حرارت داشت تنمو مي گرفت. چشمم به دري افتاد كه حدس ميزدم 

 سرويس

 اتاق باشه.

با بدبختي بلند شدم و به سمتش رفتم. شير رو باز كردم و كمي آب 

 به گردنم
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 زدم.

و زا رموهام رو مرتب كردم. بايد بر مي گشتم پايين. بايد اين رو

 از سر مي

 گذروندم.

 خواستم در رو باز كنم كه صدايي از بيرون به گوشم رسيد:

 ساالر چرا منو اينجا آوردي...-

 تا آرومم كني مژگان...-

 !فقط نسرمو بين دستام گرفتم. تو اين بدبختي اين دو تا  كم بود

 ارم تموم نشده...نه تا وقتي ك-رو اونور بابا! برگرديم پايين...ب-

ديگه صدايي ازشون نيومد، فكر كردم شايد رفتن ولي تا خواستم 

 بيرون برم

 صداي مژگان متوقفم كرد.

 با حرص روي دستشويي فرنگي نشستم. ساالر داد ميزد:

 ؟خوبه-

 مژگان ناليد:

 آررره...-

 دستمو روي گوشام گذاشتم.

كم كم داشت خوابم ميگرفت. كه گفتم يه سر و گوشي آب بدم ببينم 

 نكارشو
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 تموم شده يا نه.

 گوشم رو به در چسبوندم كه خبري نبود. واسه همين بيرون رفتم.

 اتاق خالي بود. كيفم رو كه كنار تخت افتاده بود برداشتم. 

 صورتمو جمع كردم:

 چندشاي بيشعور!-

متم ه سباز اتاق بيرون رفتم.داشتم از پله ها پايين ميومدم كه آرمان 

 اومد:

 م برم يه جاي ساكت، جانم؟فتگ-كجا بودي عزيزم؟-

 دستمو كشيد:

 ميخوام كنار من باشي، برقصيم؟-

 شونه باال انداختم:

 برقصيم!-

 دستشو دورم حلقه كرد و شروع به تكون دادن خودش كرد.

كه زده بودم هنوز روم بود و از نزديكي باهاش  نوشيدنیتاثير 

 حس بدي نداشتم.

ويال با هيراد  ولي با رقصيدنمون يه خاطره از روزي كه تو

 رقصيدم تو ذهنم ميومد

 و اعصابمو بهم مي ريخت.
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اين حس لعنتي! چطور بايد از شرش خالص مي شدم؟ اگه مي 

 رفت من چيكار

 ميكردم؟

 مي تونستم ادامه بدم طوري كه انگار نبوده؟

ِس بايد آرمان رو مي كشيدم تو اتاقش تا شرط رو ببازم و از كابو

 رفتن هيراد

چرا راه سخت رو مي رفتم؟ خيلي ساده مي رفتم و خالص شم؟يا 

 ميگفتم نمي خوام بره كه

 من ... كه من ...

 تو فكري...-

 نگاهمو باال آوردم:

 نه چيزي نيست!-

 بوسه اي رو موهام زد:

 رات دارم!بامشب يه عالمه سورپرايز -

حتي اين حرفش هم منو كنجكاو نكرد. تنها چيزي كه بهش نياز 

 داشتم رفتن بود.

 از آرمان جذا شدم كه با تعجب نگاهم كرد:

 چي شد؟-

 شونه اي باال انداختم:
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 ميخوام برم هوا بخورم...-

مت كيفم رو برداشتم و موبايلمو تو دستم گرفتم. همونطور كه به س

 تراس ميرفتم

 چک كردم و ديدم تماسم با هيراد قطع شده.

 نفسمو بيرون دادم و نگاهم به سمت ماشين ها رفت .

 نبودش! يعني كجا رفته بود؟ باز

 لب دستمو به نرده ها گرفتم و سرمو خم كردم كه بيشتر ببينم. زير

 ته!كدوم گوري رف-غر زدم:

 دنبال كسي مي گردي؟-

 مو طوري دلم تكون بود كه انگار بين افتادنم از اون تراس يه تار

 بود! با هيجان به

سايه سمت صدا برگشتم. روي صندلي نشسته و روي چهره اش 

 افتاده بود. آب

 دهنمو قورت دادم و دستاي لرزونم تو هم پيچيدم:

 تو اينجا چيكار ميكني؟-

 بلند شد كمي جلوتر اومد. دستش تو جيبش بود. خم شد رو صورتم:

 اومدم، تا حواسم بهت باشه.-

دستمو رو سينه اش گذاشتم تا با فشار به قفسه سينه اش فاصلمون 

 رو بيشتر كنم:
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 نچسب بهم! باشه حاال-

 خنديد:

 دنبال من گشتي؟-

كشيد. مور مورم شد. آب  مو انگشتشو نوازش وار روي شونه 

 دهنمو

 قورت دادم و جاي دستاشو ماليدم:

 اخوري، بايد بهت جواب پس بدم؟نخير! اومدم هو-

نه گلم، به -سرشو تكون داد، انگار از اديت و آزارم تفريح ميكرد:

 هواخوريت برس...

 ه به سمت صندلي برميگشت ادامه داد:و در حالي ك

 منم نگاهت ميكنم!-

صورتم گر گرفته بود. به نرده چنگ زدم. كاش مي شد برم و 

 كنارش بشينم و

حلقه كنه. چشمام رو بستم. دلم حتي از  ماونم بازوش رو دور

 ، تير مي كشيد.ودنشتصور ب

ن آرمادرست تو دو قدميم بود ولي دورتر از اونچه كه بايد، صداي 

 به گوشم

 رسيد:

 عزيزم؟-
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سرم به سمتش كه چرخيد، نگاهشو روي هيراد ديدم. هيراد 

 همونطور كه بي

 تفاوت چونه اش رو ميخاروند به من خيره بود. آرمان لب زد:

 اين پسره اينجا چي مي خواد؟-

 هيراد پوزخندي زد و من هول لب زدم:

 خوب اينجا نشسته ديگه!-

كمي  نوشيدنیداشت و بخاطر صورت آرمان رنگ عصبانيت 

 سرخ شده بود:

ن شما رو به خونه ام دعوت كردم؟هيراد جوابشو نداد و نمي م-

 دونم چرا اون قاطي كرد و به سمتش حمله ور شد:

 ...مگه با تو نيستم دي-

 با وحشت بازوش رو گرفتم:

 وم باش! چيكارت داره اون... ولش كن بريم...آرمان آر-

 رومهش يخ زده بود. آب دهنمو قورت دادم و آهيراد بلند شده و نگا

 به آرمان

 گفتم:

 بريم داخل خب؟-

با حرص نفسشو بيرون داد، نفسش از شدت خشم باال و پايين 

 ميشد. همونطور كه
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 بازوشو گرفتم به داخل كشيدمش.

 د.لحظه آخر هيراد رو ديدم به نظر آماده يه تلنگر براي حمله بو

 بخور. يكم آبآشپزخونه كجاست؟ بيا بريم -

آرمان من رو به سمت آشپزخونه برد. از ليوانايي كه روي ميز 

 چيده شده بود

 يكي برداشتم و در يخچال رو باز كردم.

 ليوان رو لبالب با اب پر كردم و به سمت آرمان گرفتم:

 بگير بخور آروم شي!-

 ليوان رو از دستم گرفت و يه نفس سر كشيد.

 رتيكه بدم مياد!ون ماز ا-با اخم خيره ام شد:

 لبخند عصبي تحويلش دادم:

 ه!عزيزم بيخيال اون فقط رانندم-

 ه رانندگيشو كنه! مرتيكه الدنگ...راننده اس بر-

دلم ميخواست بكوبم تو دهنش، دستمو مشت كردم و نفس هاي 

 عميقم رو آروم

 بيرون دادم.

نزديكم شد و من قدمي به عقب رفتم. تنم رو از نظر گذروند و 

 روي نگاهش

 چاک لباسم قشنگ معلوم بود زوم كرد.
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 نزديک کرد.رو گرفت و من رو به خودش من دستشو انداخت و 

 لب زدم:

 ولم كن...-

 لبشو به كناره هاي گوشم كشيد:

 هيچوقت عزيزم...-

 اشكم از گوشه چشمم چكيد و ناليدم:

 ولم كن...-

 انگار يه مارمولک يا قورباغه روي 

 لباسشو تو مشتم گرفتم:پوستم حركت ميكرد. 

 صورتم آورد: برو عقب...صورتشو نزديک-

ين كارا براي چيه؟ مگه تو مال من نيستي؟ من نميتونم دوس مو ا-

 ببوسم؟

 مي خواستم عق بزنم. 

 بيام بيرون ولي ولم نميكرد.  کنارشدست و پا ميزدم كه از 

 تو دلم تا سه شمردم و زانو رو باال آوردم و درست زدم

 پاش. آخي گفت و عقب كشيد:وسط 

 چته دختره رواني؟-

 پشت بند اين جمله اش دستشو شدت به صورتم كوبيد.

 دستمو با ناباوري رو صورتم گذاشتم. بازوم رو گرفت:
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 ببخشيد، ببخشيد عزيزم!-

 جيغ زدم:

 دستتو بكش كنار...-

 صداش بلندتر از من شد:

بازيم  نو نميخواي چرا با مني؟ چرا داريمنميكشم! اگه -

لم ميدي؟دستمو به گوشه لبم كه تير ميكشيد زدم و با ديدن خون حا

 بد شد. بي رمق لب

 زدم:

 من ميرم ...-

 بازوم رو گرفت:

مشب تولدت بود، همه اين كارا واسه تو بود! برو... منم واسه ا-

 هميشه دورت

 خط ميكشم هانا! نميخوام ازت عشق گدايي كنم!

 كردم:بازوم رو از بين دستاش آزاد 

 راحتم بذار...-

 از آشپزخونه كه بيرون رفتم، سينه به سينه هيراد شدم.

 نگاهش از چشمم سر خورد به گوشه لبم. شكه گفت:

 كي اين بال رو سرت آورده؟-

 جمله بعديش بلندتر بود:
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 كي جرعت همچين كاري داشته؟-

 شونه هامو گرفت:

 آشپزخونه افتاد: .نگاهش به درجواب منو بده..-

 كشمش!مي -

 داد زد:

 نيست و نابود ميكنم! اون  بي همه چيز رو-

خواست به سمت در حمله ور شه كه بي رمق به دستش چنگ 

 انداختم:

 هيراد...-

و بعد اون ديگه پاهام تحمل وزنم رو نداشت! بي حال روي 

 زانوهام افتادم و

 بعدش چشمام روي هم افتاد و همه جا سياه شد.

*** 

اسم يه دكتر، منو از خواب عميق پروند.  بوي الكل و پيج كردن

 خواستم غلط

بزنم كه دستم سوخت. نگاهمو به سمت ديگه ام انداختم و چشماي 

 خسته ي

 هيراد رو ديدم:

 من كجام؟-
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شايد چرت ترين سوالي بود كه با وجود دونستن جوابش براي 

 نپرسيدن جلوي

 خودم رو نگرفتم!

 كه يه پر به آرومي اونپوست دستمو نوازش كرد. حس اينو داشتم 

 اليه رو

 ي!از حال رفت-نوازش ميده:

 لب زدم:

 بابام...-

 دستمو فشرد، چقدر دستاش گرم بود:

 ي وقت نيست اينجاييم عزيزم، چيزي نگفتم تا نگران نشه!خيل-

 چشمام پر شد:

مروز مي خواست منو بيرون ببره، مي دونست تولدمه ولي فكر ا-

 كرد من از

 باشم شادتر از اونيم كه با اون باشم!اينكه با دوستام 

 اشک از گوشه چشمم سر خورد:

 ر احمق باشه كه تولدشو فراموش كنه؟آدم بايد چقد-

 دستش تو مسير اشكام حركت كرد تا پاكش كنه:

آدمي كه جلوي خواسته هاي قلبي و بروز احساساتش رو ميگيره -

 و عذاب مي
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همچين روزي رو  كشه تا حدي كه اينجا بيفته رو تخت، ميتونه

 فراموش كنه...

 لبمو گزيدم و آروم گفتم:

 يرم مگه؟من جلوي چه احساسي رو ميگ-

 سرشو جلو آورد:

 دوس داشتن من.-

م نفسم تو سينه حبس شد. تموم حسايي كه تا اآلن سركوب كرده بود

 از  دلم

 گذشتن.

 دردناک توي شكمم پيچيد. 

 منتظر جوابم بود.سرشو عقب برد و منتظر نگاهم كرد. انگار كه 

 پلكام رو روي

 هم گذاشتم كه اينو به معني موافقتم تعبير كرد 

 دستام باال اومد و مچ دستش رو سفت چسبيدم.

ه تموم نمي شد. كاش همه زندگيم ميرفت و تو اين لحظكاش اين 

 لحظه مي

 موندم.

شدن توسط اون رو عاشق من چقدر تشنه اين مرد بودم؟ چقدر 

 دوس داشتم!
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 بيدار ميشدن!م تموم حس ها 

 حس زندگي تو رگام تزريق مي شد

 انگشتش اشارشو روي لبم كشيد:

 همه رو بكشوني اينجا؟! هيـس! نمي خواي كه-

 لبمو گزيدم 

 نگاهش ستاره بارون شد و نفسم براش رفت. پتو رو تا زير گردنم

 كشيد:

 يكم ديگه مي برمت خونه!-

 رفت پرستار رو خبر كنه. و نگاهي به سرم خالي شده انداخت و

 چشمامو روي هم گذاشتم. نمي دونست تا خونه خيلي راه بود و من

 مي تونستم

 كوچيک زندگي كنم! محبتچند وقت ديگه با خاطره همين 

كمكم كرد سوار ماشين شم. لبه هاي مانتوم رو سفت به همديگه 

 چسبونده بودم.

 استارت رو زد و پاشو روي گاز فشرد:

 چيزي بگي؟نميخواي -

 بي رمق خيره به تيرچراغ برق هاي بي انتهاي خيابون لب زدم:

چيزي هم مونده بگم؟ يه باليي سرم آوردي كه من نمي دونم چي -

 بگم! تا حاال
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ل بامن دن باشیانقدر گيج نشدم! حس اينو دارم اگه جلوم با يه دختر

 يه دليل

دارم  مي گردم كه ببخشمت. مي بيني چه حال داغوني دارم؟ سعي

 همه حس هايي

 رو كه دارم پس بزنم ولي اين منو ضعيف تر ميكنه! زودرنج شدم!

 عصبيم! منتظر

! ردمديه تلنگرم تا اشكام بريزه... داد بزنم... دنبال دوام، دواي 

 ولي وقتي اونو بين

ه خف بازوهاي تو پيدا ميكنم و غرور اجازه نميده بيام سمتت...صدام

 . بينکنارشتمو گرفت و منو كشيد شد و حرفام نيمه موند. دس

 بازوهاي گرمش .

د كرده بود. هيرا حصاراولين باري بود كه يه مرد منو تو ماشين 

 مرد اولين بارهام

 بود.

 لبمو گزيدم و هق هقم رو خفه كردم. همونطور كه دستشو پشتم مي

 كشيد لب زد:

 ايي نميرم! هميشه كنارتم.آروم عزيزم. من ج-

 كشيدم:بينيمو باال 
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رد من اينه! ميخوام بري! يعني بايد بري! تحمل ندارم، نزديک د-

 بودن تو منو

 ضعيف ميكنه...

 بوسه اي روي موهام زد:

 چرا با عشق مقابله ميكني؟!-

 سرم تو سينه اش فرو كردم، بو كشيدم و ديوونه تر شدم:

 اين عشق نيست! مريضيه!-

 روي پيشونيم نشست: شلبا

ي لرزيد، حس مط آروم شو...شونه هام گريه كن عزيزم، فق-

 درموندگي مي كردم. من هم ميخواستمش، هم نمي

 خواستمش!

بودم. حس بهتر از اين  حصارشيه دستي رانندگي ميكرد و من تو 

 كجا پيدا مي شد؟

 اين اولين بارهام چرا بايد آخرين بارم مي شدن؟

ه چرا خودمو از وجودش محروم مي كردم؟واسه اينكه يه مشت بچ

 پولدار مسخره

 ام نكنن!

وارد كوچه كه شديم ازش جدا شدم و با كف دستم صورتم رو از 

 اشک پاک
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 كردم.

 در رو با ريموت باز كرد و ماشين رو به سمت پاركينگ روند.

عد بهمين كه از حركت ايستاد پياده شدم. ميخواستم ازش فرار كنم. 

 حرفايي كه

 نبودم.گفتم ديگه تو چشماش اون ادم سابق 

من همون دختر مايه داري بودم كه طبق نقشه اون درگيرش شده 

 بودم! لعنت به

 من! لعنت به اين سست عنصري!

 قدمام رو تندتر كردم كه بازوم رو كشيد:

 هانا؟-

 نگاهمو به زمين دوختم:

 رو هيراد... از اينجا برو... ديگه شرط رو باختي... ببين فقطب-

 لبت اين رو نميگه!شه زخم گو-چند روز مونده...

 آب دهنمو قورت دادم:

 نيست... اون چيزي كه تو فكر ميكني-

 شونه هاي ظريفمو بين دستاش گرفت:

 ميخواست بهت دس درازي كنه؟-

 سرمو به طرفين تكون دادم كه لب زد:

 پس چي؟ بهم بگو...-
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چشمامو ازش مي دزديدم. حتي ياد آوري اون صحنه باعث عذابم 

 ميشد:

 زد!بهم سيلي -

 شونه ام بيشتر فشرده شد. با احساس درد سرمو باال آوردم:

 ..داري كتفمو از جا ميكني هير.-

 چشماي سرخ شده اش زبونمو بند آورد. نگران لب زدم:

 هيراد...-

 نفس نفس ميزد:

. نده اش نميذارم...تا حاال نديده بودم كسي تا اين حد عصبي شهز-

 قيافه اش داشت رو به كبودي ميزد

 نو مي ترسوند. بيخيال درد شونه ام شدم كه داشت بين دستاشو م

 مي شكست و

 با دستام صورتشو قاب گرفتم:

 يراد... منو ميترسوني! نفس بكش!يه چيزي بگو ه-

 صداي فريادش منو از جا پروند:

 ده اش نميذارم! كسي نمي تونه اونو از دس من خالص كنه...زن-

 چسبيدم:به سمت ماشين رفت . به بازوش 

 شو... هيراد خواهش ميكنم بيخيالش-

 بازوش رو به راحتي از بين پنجه هام ازاد كرد:
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 ي انقدر بي غيرت شدم؟ اون مرتيكه بي شرف به چي حقي...يعن-

 فكش منقبض شد:

 مي كشمش...-

سوار ماشين شد و در و بست . سريع دويدم و روي صندلي شاگرد 

 نشستم. با

 خشم نگاهم كرد:

 ه هانا...دستشو گرفتم:برو خون-

 بين هيراد كار دستمون نده تورو خدا! بيخيال باشه؟منو ب-

 چونه مو بين مشتش گرفت:

ه عنتي چطور بيخيال باشم؟ اين زخم رو ببينم و بذارم اون مرتيكل-

 زنده بمونه؟

 سرمو نزديكش بردم و آروم گفتم:

ش ولدم به اندازه كافي خراب شده، خرابترش نكن... خواهشب ت-

 مي كنم!

نگاهش روي صورتم چرخيد. داشتم ذوب مي شدم! طوفان درياي 

 چشماش كمي

 آرومتر شده بود.

 با لحن آروم و نوازشگري لب زد:

 من چيزي ندارم كه بهت كادو بدم جز اين...-
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 . قلبم از حركت ايستاد . چطور اين گرما برام تكراري

بم فرو مي نمي شد؟ هر بار كه حسش مي كردم انگار چيزي ته قل

 ريخت و زير

 دلم تير مي كشيد.

 صورتمو قاب دستاش گرفت و دستم مچشو سفت چسبيد.

 طوري كه تموم حس هاي زنونه ام رو قلقلک ميبود.آروم و ماليم 

 داد من نمي خواستم چشمامو باز كنم و بگم بيشتر

 ميخوام!

 و سرش رو عقب كشيد. روصورتم زديه بوسه ريز 

 چشمامو باز كردم و مردمكم از لباش به به چشماش كشيده شد. 

 سيب گلوم لرزيد:

 قول ميدي كاريش نداشته باشي؟-

 ابروهاش رو باال انداخت:

 نه نميدم!-

 اخم كردم و ناليدم:

 امشبمو خراب نكن!-

 انگشتشو گوشه لبم كشيد:

امشب رو خراب نميكنم ولي قول نميدم روزاي ديگه تقاص اين -

 ازش كارشو
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 نگيرم!

 پوفي كشيدم و از ماشين پياده شدم و به ساختمون خونه زل زدم.

 هيراد هم اومد و

 كنارم قرار گرفت.

 دو تا لجباز! دو نفر نقطه مقابل هم! چطور مي تونستن كنار هم

 بودن رو بخوان؟شايد ما مثل دو قطب آهن ربا بوديم! شايد تمام

 همين عدم تفاهم ها همديگه رو

 دن.جذب مي كر

 زير چشمي نگاهش كردم:

 شب بخير!-

 دستشو تو جيبش كرد و بي خيال لب زد:

 شب من تازه شروع شده!-

با تعجب نگاهي بهش انداختم و بي هيچ حرف ديگه اي به خونه 

 رفتم. بابا يه

 عامله پرونده جلوش بود.

 با ديدنم عينكشو برداشت:

 اومدي؟-

 نزديكش شدم و كنارش نشستم:

 اسم نبود امروز تولدمه!ببخشيد، من حو-
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 خنده اش گرفت:

 واقعا؟-

 سرمو جلو بردم و بوسه اي روي گونه اش زدم:

 واقعا!مهربون گفت:-

 تولدت مبارک دخترم-

 و دستم رو فشرد. نگاهي به ساعت كردم با شيطنت گفتم:

 ايي باز ميشه كه يه شام مهمونم كني؟جبنظرت االن -

صورتم و با ابروهايي تو هم خواست چيزي بگه كه يهو زل زد تو 

 كل اجزاشو با

 دقت از نظر گذروند.

 سيب گلوش تكوني خورد:

 لبت چرا پاره شده؟!-

 لبخند هول هولكي روي لبم نشست:

 افتادم!-

 به كفش هاي پاشنه دارم اشاره كردم:

ا اينا نميشه كه راه رفت... خوردم زمين اعصابم خورد شد و ب-

 برگشتم خونه!

 نشده ولي سري تكون داد: معلوم بود قانع

 بيشتر مراقب باش!-
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 دستامو تو هم پيچيدم:

 ميز از وسايلش شد: بريم؟مشغول جمع كردن-

 بعد اينكه كفش هاتو عوض كردي!-

ا خنده ام گرفت. چقدرم حواسش بود. بلند شدم و به اتاقم رفتم ت

 لباسمو عوض

 كنم.

 بود.اون شب همراه بابا به يه كبابي رفتيم كه مال دوستش 

يه محيط گرم و صميمي كه مي تونست كل اتفاقات بد اون شب رو 

 از يادم ببره.

 مونتو اين بين تنها چيزي كه ناراحتم مي كرد جاي خالي مامان بين

 بود.

 بابا دستمو فشرد:

 چيزي شده؟-

 شونه باال انداختم:

 ود!بياد مامان افتادم... كاشكي -

 كشيد و زمزمه كرد: نگاه بابا پر از غم شد. من رو به آغوش

 ي كه هنوز برامون مونده رو بدونيم!بيا قدر كساي-

 وبه كه هستي بابا، هيچوقت تنهام نذار.خ-لب زدم:

 خنديد:
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 مي خواي كادوت رو ببيني؟نچشم دخترم. حاال -

 سرمو از روي سينه اش برداشتم و با نيش باز گفتم:

 واي ببينم...-

بازش كردم و يه دستبند جعبه مخملي قرمزي روي جلوم گذاشت. 

 ظريف و

 خوشگل ديدم:

 ن!واي چه خوش سليقه اي پدرجــا-

 باز خنديد:

 كم كردن!يعني كمي كم خودم انتخاب نكردم،-

 عاشقش شدم!-

شم ***بابا كليد ماشين رو به نگهبان داد كه به پاركينگ ببره. چ

 چرخوندم تا هيراد

 رو ببينم ولي خبري ازش نبود.

ه ون داخل خونه رفتم و بعد از شب بخير گفتن ببا شونه هاي آويز

 بابا رفتم تو

 اتاقم.

ه همين طور داشتم لباسمو در مياوردم كه يهو چشمم افتاد به گوش

 اتاق هيني

 كشيدم. هيراد كنار پنجره مونده بودو زل زده به من!
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 دستم روي قلبم بود كه بي امون مي كوبيد.

 نزديک اومد و كيفم رو از دستم گرفت:

 ترسيدي ؟-

 نفسمو بيرون دادم:

 يهو ظاهر ميشي ... نزديک بود سكته كنم!-

 كيف رو انداخت روي ميز و زل زد تو چشمام:

 خب؟-

 صدام پايين اومد:

 هيچي-

دستش به سمت مانتوم رفت و اروم از روي شونه هام پايينش 

 خورد و مور مورم شد. مآورد.انگشتاش به شونه 

 م!بود سفيد جلوش وايستاده  بلوزبا يه  مانتو زمين افتاد و من حاال

 متعجب نگاهش كردم:

 چرا اينطوري ميكني؟!-

 سرشو جلو آورد:

 مي توني چند لحظه خفه شي؟-

 شكه از لحنش گارد گرفتم:

 ظورت چيه؟ اين چه طرز حرف زدنه؟ باز بهت رو دادم كه ...من-

 و پيشونيشو به رمدست انداخت دو
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 پيشونيم تكيه داد.

 نفسهاش زير بينيمو پر كرد و حالم رو دگرگون كرد .عطر 

 آروم لب زد:

فه شو بذار دلت حرف بزنه... خفه شو به اون چيزي كه خ-

 جفتمون مي خوايم

 برسيم...

 فتمون چي مي خوايم؟ج-نرم لب زدم:

 اين...-

 چرا انقدر دليل مياوردم براي

 نبودنش وقتي يه عالمه دليل داشتم براي بودنش؟!

 اي به در خورد:كه تقه 

 ؟رنگ از صورتم پريد. هانا؟ بيداري دخترم-

چنگي بين موهام زدم و در حالي كه لرزش صدامو كنترل مي 

 كردم لب زدم:

 اآلن ميام بابا!-

 و پشت بندش دستشو گرفتم و به سمت

 كمد هجوم بردم.

اون عوضي خنده اش گرفته بود و با شيطنت نگاهم ميكرد. پر 

 حرص هلش دادم
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 كمد و ربدوشامبري بيرون كشيدم.داخل 

 بابا دوباره صدا زد:

 مي تونم بيام تو؟-

 حس مي كردم اتاق بوي ميده!! فوري ادكلن رو

 برداشتم و زدم روم.

 د:يه قدم به سمت در برداشتم كه باز شد و بابا سرش رو داخل آور

 بيداري؟-

 پا تند كردم و به سمتش رفتم.

 رفتم.آب دهنم رو قورت دادم:نذاشتم بياد داخل و خودم بيرون 

 جانم؟!-

 براي اينكه شاهكارهاي احتماليش ديده

 نشه خودمو مشغول خاروندن گردنم نشون دادم، بابا گفت:

ي خوام برم يه مسافرت كاري... يهو پيش اومد. زودتر م-

 ميخواستم بهت بگم

 ولي نشد! يه مسافرت دو سه روزه!

 زدم:نيشمو باز كردم و يه لبخند هول هولكي 

اشه بابا برو، خيالت راحت به بتول جون ميگم شب رو اينجا ب-

 بمونه.
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 وسري تكون داد و دستمو فشرد. با لبخند در اتاقم رو باز كردم 

 سريع داخل شدم.

برعكس هميشه از ترس نبوسيدمش. پشتمو به در چسبوندم و نفس 

 حبس شده ام

 رو بيرون دادم و زمزمه كردم:

 آخيش! به خير گذشت!-

نگاهم به سمت كشيده شد و چشمامو تو كاسه چرخوندم. انگار 

 ميخواستم تمام

 انرژي هاي منفي ام رو براي هيراد از اينجا ارسال كنم!

 در كمد رو باز كردم كه با خنده گفت:

 رفت؟با اخم نگاهش كردم:-

 با اجازت!-

 صورتم رو قاب دستاش گرفت و بيرون اومد:

 اخم نكن، زشت ميشي!-

 گرفتم و مجبورش كردم دستشو پايين بياره: مچ دستشو

 م برو زودتر! نزديک بود بدبخت شم!هخب باشه. تو -

 

 برم؟!-

 عوضي ... عوضي...
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 هق هق بي صدايي از گلوم خارج شد:

 وازش كرد:نازت متنفرم...شونه هامو -

 م چي شد...آروم باش هانا... نفهميد-

 جيغ زدم:

همين بود! كه خودت و بهم شه ات خفه شو! دروغگو كثيف... نق-

 بچسبوني!

يد واسه همين اين كارو كردي ولي خبرنداري كه حتي بعد اين هم با

 گورتو از

 اينجا گم كني! هيچي باعث نميشه اينجا موندگار شي ...آشغـ...

دستشو روي دهنم گذاشت تا صدامو ببرم. تو چشماش خشم موج 

 ميزد:

 ي اينجا!آروم اآلن همه رو مي كشون-

 ام لبريز از اشک بود.چشم

ه؟ من اينجا جون ميدادم و اون نگران اين بود كه كسي صدامو بشنو

 كه بدونن

 قاتل من هيراده؟

اگه كسي هم ميومد اون رو مقصر نمي دونست! من خطاكار 

 ميشدم! مني كه اون

 .....رو به اتاقم راه دادم 
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ر بيرون بيام. به زو حصارشمحكم روي سينه اش كوبيدم و تا از 

 روي سراميک ها

 ايستادم.

 ؟! .هنوز باورم نمي شد. اينطور بود؟! به همين سادگي

 بيرون رفتم.

روي تخت نشستم و به آينه زل زدم. چه باليي سرم اومده بود؟! 

 اين چيزي بود

 كه من مي خواستم؟!

كه انقدر خار و بي چاره بشم؟! بدون هيچ چيز رمانتيک و 

 احساسي!

 اتفاقي!! و به گفته هيراد كامال

 نفهميد؟ واقعا نفهميد باهام چيكار كرد؟!

 سرمو بين دستام گرفتم. مخم داغ كرده بود.

بيرون اومد. داشت لباساشو مي پوشيد. چشمام و بستم و روي  

 تخت دراز

 كشيدم. نمي خواستم ببينمش

 تخت تكون خورد:

 هانا...-

 پلكام رو محكم رو هم فشردم كه گفت:
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 صحبت ميكنيم!حالت كه بهتر شد -

 همين؟! بعد اين اتفاق مي تونست همينو بگه؟مالفه رو بين دستم

 فشردم و يه قطره اشک با لجاجت از ميون پلكام بيرون

 ريخت.

 دستش بين موهام رفت:

 منو ببين هانا؟-

 يک دفعه بلند شدم و روي تخت نشستم و با خشم گفتم:

 نميري؟! برو!-

 به سمت در اتاق رفت.نفسش رو به آرومي بيرون فرستاد و 

نفسم سنگين شد. امشب همه چي فرق داشت! هيراد برعكس هميشه 

 از در بيرون

 رفت.

ازم گرفته بود تونسته  راحتیپوزخندي روي لبم نشست. حاال كه 

 بود انقدر

 راحت شه؟!

 بيحال رو تخت افتادم و به سقف خيره موندم.

 حتي گريه ام هم نميومد! اين چه باليي بود خدا؟!

 ***بتول خانم براي پنجمين بار داخل اتاقم اومد:

 دخترم چيزي نميخوري؟-
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 ل خانم... بابا هم نيست! ميتوني بري خونه ات...نه بتو-

 با نگراني دستمو گرفت:

 پيش تو بمونم! ولي دخترم پدرت گفت كه-

 دستمو از دستش بيرون كشيدم و به تلويزيون خاموش خيره موندم:

 ما برو!د پيشم، حالم خوبه شمژگان يكم ديگه ميا-

با نگراني كيفش رو روي دوشش انداخت و رفت.بغضم شكست و 

 مالفه كرم

 رنگ رو بيشتر روي خودم كشيدم.

حاال شب شده بود و من حتي هيراد رو نديده بودم. آرمان بعد 

 ديشب صدبار زنگ

 زده بود ولي هيراد بي شعور...حتي يه عذرخواهي هم نكرده بود.

 غذي رو جلوي دماغم گرفتم و فيندستمال كا

 فيني كردم.

و تتنهايي داشت خفه ام مي كرد. دلم مي خواست بميرم! همين اآلن 

 اين لحظه

 داشتم تنهايي رو لمس مي كردم.

به قدري مزخرف بود كه حس يه دختري بهم دست  آشنايی اماولين 

 مي داد كه

 شده بود. توهين بهش 
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 شتم.گرفتم. من واقعا به يكي احتياج داگوشيمو ميون دستاي لرزونم 

. همين كه خواستم بين مخاطبام بگردم اسم آرمان روي صفحه افتاد

 تماس رو

وصل كردم و موبايل رو كنار گوشم گرفتم و با صداي گرفته اي 

 لب زدم:

 بله؟-

 نگران گفت:

 ه مي كني؟!بينيمو باال كشيدم:هانا؟ داري گري-

 نه آرمان...-

ن اون شب چيكار متو داري ديوونه ام ميكني! مگه بايد ببينمت، -

 كردم؟!

 خواهش ميكنم بچه بازي رو تموم نكن.

 هق هق كردم:

 خيلي تنهام...-

 عصبي گفت:

 بيام دم در خونتون؟!-

 لبمو به دندون گرفتم:
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ونمون كسي نيست... به نگهبانا بگو راهت بدن داخل...تماس خ-

اد م. بعد برگشت بابا، هيررو قطع كردم و گوشيمو زير چونه ام زد

 رو از

 مي اينجا مي نداختم بيرون و مثل يه دختر نرمال به زندگيم ادامه

 دادم.

لي باز اشكام سرازير شد. يعني با ديدن آرمان اينجا چه عكس العم

 نشون ميداد؟!

 مالفه رو محكمتر دور خودم پيچيدم. منتظر اومدن آرمان بودم.

رد و اسم آرمان رو صفحه اش طولي نكشيد كه موبايلم زنگ خو

 افتاد.

 جواب دادم:

 رسيدي؟-

 ا نميذارن بيام تو...آره ولي اين نگهبان-

 پوفي كشيدم:

 موبايل رو بده بهشون!-

 بعد چند لحظه صداي نگهبان به گوشم رسيد:

 بفرماييد خانم...-

 خه خانم...آ-ونم بياد داخل؟چرا نميذاري مهم-

 داد زدم:
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 كار بي كارت كنم؟! داخل يا ميخواي ازميذاري مهمونم بياد -

 چشم خانم!-

تماس رو قطع كردم و بلند شدم. مالفه از روي شونه هام سر 

 خورد و زمين افتاد.

 به سمت در رفتم و خيره سنگفرش هاي حياط شدم.

 بعد چند ثانيه ماشين آرمان تو حياط پارک شد.

 پياده شد و به سمتم اومد:

 هانا...-

 آرمان...-

 آرمان جاش کنارن هيراد كه با تعجب نگاهمون ميكرد از لجبا ديد

 گرفتم.

 ارمان متعجب دستشو دور شونه ام حلقه كرد:

 چت شده؟خوبي؟-

 نه نيستم، بريم داخل؟-

 با پوزخند در رو بستم و هيراد بيرون موند.

 ي ميخوري؟!چ-به سمت راحتي ها راهنماييش كردم و گفتم:

 دستي به موهاش كشيد:

 بيا بشين!هيچي، -

 كنارش نشستم كه دستمو فشرد:
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ن واقعا بخاطر اون شب معذرت ميخوام. نميخواستم ناراحتت م-

 كردم. چکار كنم. فقط كنترل از دستم خارج شد. نفهميدم ك

 لبمو به دندون گرفتم:

 نه ... ناراحت نيستم...-

ز در واقع چيداي بيشتري بود كه ازش ناراحت باشم و اين واقع چي

 تيبي اهمي

 بود.

 آرمان لب زد:

 مرسي عزيزم...-

 و نگاهي به اطراف كرد:

 پدرت كجاست؟-

 نفسمو بيرون دادم:

 مسافرت.-

 آره-شب رو تنهايي؟-

 و قبل از اينكه از گفتن جمله ام منصرف شم ادامه دادم:

 پيشم ميموني؟!-

 چشماش برقي زد:

 آره...-
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اش گذاشتم و اشكام ريخت. شروع به نوازش  شونهسرمو روي 

 موهام كرد.

 ردهتموم فكرم پيش هيراد بود و اين كار برام شكنجه بود ولي لج ك

 بودم.

 با خودم با دلم لج كرده بودم.

با مردي كه يک دفعه اي تموم زندگيمو زير و رو كرده بود لج 

 كرده بودم.

 روياهاي دخترونه من روشون غبار نشسته بود.

  ن تخت پر از گلبرگ هاي قرمز و اتاقي كه با شمع روشن شده واو

 ريخته شده تو ليوان هاي الله اي شكل و من با يه لباس سفيد و

 دنباله دار، جزء

 ارزوهاي دست نيافتني شده بود!

و تو قلبم سوزن فرو مي كردن.  نزديک کردآرمان منو به خودش 

 خيلي سردم بود.

 رو دور خودم پيچيدم. درحالي كه مي لرزيدم مالفه

 و حالت خوب نيست،ببرمت بيمارستان؟ت-نگران لب زد:

 تا خواستم چيزي بگم صداي هيراد رو شنيدم:

 ست! در اون سمته!كسي از شما چيزي نخوا-
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اصال متوجه نشدم كي اومد داخل و تا اينجاوخودش رو رسوند. 

 آرمان بلند شد و

 نگاهش كرد: رو به روش ايستاد. سرشو كج كرد و قلدرانه

 ت ميكني؟از كي تو كاره رئيست دخال-

 هيراد پوزخندي زد:

 چشماش به خون نشسته بود:-

 تو رئيسي؟!-

 آرمان سرشو تكون داد:

ره من اينجا رئيس توعم و تو از اين به بعد سگ اين خونه هم آ-

 نيستي! گمشو؟!

 هيراد پوزخندي زد:

 تو رئيسي؟! بگير رئيس؟!-

محكمي زير چونه ي آرمان زد. هيني فكش منقبض شد و مشت 

 كشيدم و شكه

نگاهمو بينشون چرخوندم.ارمان نزديک بود تعادلشو از دست بده 

 ولي به زور خودش رو نگه داشت. مات

 نگاهشون ميكردم. دست برد و يقه هيراد رو گرفت و با سر زد تو

 بينيش. چشمام

 از حدقه بيرون زد:
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 آرمـان...-

. آرمان زد كه از درد صداش به هوا رفت هيراد با زانوش بين پاي

 مشت بعدي

 زونهيراد روي بيني اون بود. مالفه رو كنار زدم و با قدم هاي لر

 نزديكشون شدم

 و بي جون لب زدم:

 هيراد ولش كن...-

 باخشم برگشت:

 ف نزن. تو واقعا اين مرتيكه رو ميخواي؟خفه شو! حر-

 آرمان به سمت هيراد حمله كرد:

 نهي ديوچي زر ميزن-

ا بولي قبل اينكه مشتش به هيراد بخوره. هيراد مچ دستشو گرفت و 

 چشماي سرخ

 شده اي گفت:

باز کيسه  گه دست كثيفت به اين دختر بخوره يا براش يه بار دي-

 كني، خوردش

له ميكنم! حتي نگاهش كني كورت ميكنم! حاال هم دمتو بنداز رو كو

 ات و
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كرد. انگار از اين همه گمشو بيرون...آرمان به من نگاهي 

 جسارت هيراد گيج شده بود. لباي

 خشكيده ام تكون خورد ولي چيزي براي گفتن نداشتم.

 آرمان پوزخندي زد:

مي دونم كي به توئه حيوون اين همه راه داده كه جرأت كني با ن-

 من كل

 بندازي... تو چيكاره حسني؟!

 وايستاد:هيراد به سمتش هجوم برد. سينه به سينه اش 

 همي؟ اين دختر مال منه...همه كاره اش مي ف-

 به بازوش چنگ انداختم و لب زدم:

 هيراد...-

 آرمان ناباور گفت:

 هانا...-

ان دستمو زير دلم گذاشتم كه از درد تير مي كشيد. نگاهمو از آرم

 گرفتم. هيراد

 دستشو انداخت دور كمرم:

 حالت خوبه؟!بي توجه گفتم:-

 توضيح ميدم...آرمان من برات -

 آرمان پوزخندي زد و عقب عقب رفت:
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 واقعا كه...-

 :ردمو پا تند كرد و به سمت در رفت. با حالت زار به هيراد نگاه ك

 چي از جونم ميخواي؟-

 حالت خوب نيست؟-

 عصبي خنديدم:

 عاليم!-

 حلقه دستاشو دورم تنگ تر كرد:

 س داري... چرا بازي در مياري هانا؟تو كه منو دو-

 زخندي زدم:پو

ه همه بگم عاشق يه شوفرم؟ بعد با تو عروسي كنم وقتي اومدن ب-

 و پرسيدن اقا

 داماد چيكارس بگم رانندمه؟!

 نفسشو تو صورتم خالي كرد و خسته نگاهشو قفل چشمام كرد:

اقعا سطح فكرت همين قدره؟با وجود تير كشيدن شقيقه هام سرمو و-

 تند تند تكون دادم:

ز ديپلم باالتر كر باال حاضرم قسم بخورم ااره، اقاي سطح ف-

 نيستي! من به چيت

دلخوش باشم؟ تو بگو! اصال پدر من قبول ميكنه من با تو ازدواج 

 كنم؟ تو چه
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 اپشني داري؟!

 چونه اش رو به سرم چسبوند:

ته اش اينايي كه گفتي همه دلياليي بود براي اينكه نمي تونم داشك-

 باشمت! نمي

 جلو و تورو براي خودم كنم...تونم مثل آدم بيا 

 پوزخندي زدم و بي توجه به حرفش گفتم:

مين قدرم كافيه! بعد كار اون روزت... انقدري بهت بي اعتماد ه-

 شدم كه دستات

 دورم مثل زنجيره!ولم كن...

 كنار گوشم رو بوسيد:

اال كه گرفتمت ولت نميكنم... تو هم ياد بگير رو حرف من ح-

 حرف نزني! من

 ميخوامت! اين عوض نميشه...

 اشكام روي گونه هام ريخت:

واستنت رو واسه خودت نگه دار...نفسش رو كالفه بيرون داد و خ-

 دست انداخت زير پام:

 خسته اي بيا بريم بخواب...-

 ش فرو كردم و با وجود خواستنش لب زدم:شونه اسرمو تو 

 نمي خوام! منو بذار زمين...-
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 ت!چه نه همينه كه هسمهم نيست! چه بخواي -

م. اشتاز پله ها منو باال برد. سرم بس داغ كرده بود ناي مخالفت ند

 وقتي منو روي

م تخت گذاشتم پلكام گرم شده بود و تو خواب و بيداري ديدم كنار

 دراز كشيده.

بي حال چشمام رو بستم. تنم داشت تو تب ميسوخت. دست هيراد 

 روي پيشونيم

 نشست:

 هانا خوبي؟-

 دم:نالي

 ي سوزي...داري تو تب م-خوابم مياد...-

نم تتنم داغ بود ولي لرز داشتم. لباسم از فرط عرق خيس بود و به 

 چسبيده بود.

 حس كردم يه چيز خيس رو پيشونيمه.

بي رمق چشمام رو باز كردم. هيراد داشت پاشوييه ام ميكرد! 

 صورتم رو جمع

 كردم:

 اذيت ميشم...-

 يا بريم بيمارستان؟ بايد تبتو بيارم پايين-
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 نميخوام...-

 خوابم ميومد و تنم درد مي كرد. ولي اون مدادم دستمال خيس رو

 روي تن داغم

 مي كشيد.

 نمي تونستم با خواب مقابله كنم ولي همين كه مي خواستم خوابم

 ببره خيسي

 روي پوستم اذيتم مي كرد.

مي شب سختي رو گذروندم. صبح كه بيدار شدم تنم بوي بد عرق 

 داد و هيراد

نشسته روي تخت خوابش برده بود.با بغض نگاهش كردم. تصاوير 

 مبهمي از شب تو ذهنم اومد. دستم جلو رفت و

 نرم موهاي ريخته روي پيشونيش رو كنار زد.

 به خاطر من اينطوري خوابش برده بود. همش به خاطر من بود!

 دم رو سراز تخت پايين اومدم و مالفه رو روش كشيدم. بعد يكي ز

 خودم:

 حمق! اون كسيه كه مهم ترين چيز زندگيتو ازت گرفت! خر نشو!ا-

 بيني مو با بغض باال كشيدم و به سمت حموم رفتم.

وان رو پر از آب كردم و توش دراز كشيدم و شروع كردم به فكر 

 كردن.
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من بدون اينكه شرط رو ببازم بهاش رو پرداخت كرده بودم پس 

 فقط يه راه مي

ا بده من نبايد كوتاه ميومدم. من هانا زماني، دختر يه خانوا موند.

 اصل و نصب

 بودم!

اين  شده بودم! نبايد بيشتر از عاشق و با يه پسري كه نمي شناختم 

 حماقت مي

 كردم! نبايد بيشتر از اين عاشقش مي شدم!

دستم مشت شد با حرص و خشم پر شدم. صداش رو شنيدم و سرم 

 به سمت

 رگشت:چهارچوب در ب

بام نشست و برگشتم به لپوزخندي روي -فهميدم كي بيدار شدي!ن-

 سمتش:

 هيراد؟-

 نگاه آبيشو تو چشمام دوخت:

 جانم؟-

 مشغول بازي با كف ها شدم و تو همون حال گفتم:

كي ميري پس؟ تو زدي زير شرطبندي پس بازنده تويي! ازت -

 ميخوام كه
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 بري... تمومش كني!

 نميخواي...اگه مي دونستم منو -

ه من تو رو مسئله اينه ك-سرم به سمتش چرخيد و محكم گفتم:

 نميخوام! خب؟ من تورو كنارم نمي خوام! حرفي از

 رو بقيه اتفاقايي كه بينمونه نميزنم! اينو بدون من تو رو وجودت

 اينجا اين لحظه

 نميخوام... پس لطفا برو...

 پوزخندي زد:

 حرف آخرته؟-

 سرمو تكوت دادم:

ا ره! وقتي پدرم اومد تسويه كن... راستشو بخواي زيادي هم اينجآ-

 بودي.

 بي حرف ديگه اي رفت. فكم از خشم و ناراحتي منقبض مي شد.

جا ***وقتي بابا برگشت فهميدم هيراد بهش گفته كه ميخواد از اين

 بره. بابا اينو سر

 ميز غذا بهم گفت.

بهوونه اش رو  صداي قلبم رو خفه كردم تا كم تر نق بزنه و

 بگيره.
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و  بابا مي گفت كه هيراد با خونوادش قهر بوده و حاال آشتي كرده

 مي خواد

 برگرده كمک دست پدرش.

و روقتي شنيدم قراره بره اشتهامو از دست دادم و ناراحتي وجودم 

 گرفت ولي

 قرار نبود اينبار احساسي عمل كنم و جلوش رو بگيرم.

 م و تا تاب سفيد رنگ وسط باغچهبعد تموم شدن غذا به حياط رفت

 قدم زدم.

 خواستم روي تاب بشينم كه صداي هيراد رو شنيدم:

 دارم ميرم...-

 آب دهنمو قورت دادم و با تني كه مي لرزيد به سمتش برگشتم.يه

 پاكت دستش بود. وقتي نگاهم رو روش ديد گفت:

 اومدم بدهيمو صاف كنم!-

 عي داشتم نلرزه گفتم:لبمو به دندون گرفتم و با صدايي كه س

 بدهي؟!-

 سرشو تكون داد:

ون روزي كه بردمت ويالي دوستم يه سري وسايل خريديم و تو ا-

 پولشو حساب
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كردي من زدم زير اين جمله كه ميگن تا مرد هست زن نبايد دس 

 به جيب شه!

 .م..اون موقع كه نتونستم حاال كه حقوقم رو گرفتم بايد جبرانش كن

 گرفت. قدمي عقب رفتم:پاكت رو به سمتم 

 سه من بود...نمي خواد... اونا كه وا-

 دستم رو گرفت و پاكت رو تو دستم گذاشت:

 ره ولي من خواستم برا تو باشه...داشتم به شدت مقاومت ميكردما-

 كه گرماي دستش من رو تحت تاثير قرار نده.

 تو دلم تند تند مثل ذكر مي گفتم:

 ر رو كردي!.. بهترين كا.هانا گريه نكن ... هنديش نكن -

نتونستم چيزي بگم. مي دونستم لرزش صدام همه چي كه تو قلبم 

 مي گذره رو لو

 ميده.

 آخرين نگاه رو به سر تا پام كرد و رفت. به همين سادگي!

مات و مبهوت خيره قدم هاش بودم. دور مي شد و دورتر. چشمام 

 پر حسرت

 تعقيبش مي كردن.

يدن. ديگه از بين درختاي باغ نمي چونه ام شروع كرد له لرز

 تونستم ببينمش. با
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 زانو روي زمين افتادم و زمين رو چنگ زدم.

 خاک و چمن بين دستام جمع شدن و مشتش كردم:

را رفتي؟ چرا اينو ازت خواستم...هق هق خفه اي از گلوم چ-

 بيرون اومد. نفس عميقي كشيد و زمزمه كردم:

 درست ميشه! يچخودتو جمع و جور كن ... همه -

 مشتي به قلبي كه تو سينه ام تير مي كشيد زدم:

 ذره... مي گذره!گتو هم آروم ميشي! مي -

*** 

ير باشه! با تاكسي رفت و آمد ميكني بچه خرپول! چپ چپ به خ-

 مژگان نگاه

 كردم:

 بايد بهت جواب پس بدم؟!-

 وره پريودت تموم نشده؟ همش داري پاچه ميگيري!د-پوفي كشيد:

 موهامو توي مقنعه ام فرستادم و به بند كوله ام چنگ انداختم:

 وصله مو سر ميبري!حمن ميرم واقعا داري -

ازوم بد. اون هم بلند شد و دنبالم راه افتاد. قدم هام بلند و عصبي بو

 رو كشيد:

 خوام باهان حرف بزنم...هانا! چند روزه مي-

 برگشتم و با حرص گفتم:
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 ولي من نميخوام...-

 لي آرمان..و-

 ره به درک!بآرمان -جيغ زدم:

ه تا به امروز فكر كردن به گذشته رو براي خودم حروم اعالم كرد

 بودم!

ي قلبم هم توي سينه ام مچاله شده و پر بغض بود. نمي تونست حرف

 به هاناي

 ظالمي كه به احساسات جوونه زده اش اهميتي نداده بود بزنه!

و نگاهمو تو اطراف چرخوندم بعد اين حرف نفسمو بيرون دادم 

 همه به ما زل

 زده بودن. مژگان گيج نگاهم مي كرد. خواستم از دستش فرار كنم

 كه صدايي از

 پشت سرم گفت:

 ولي آرمان اينجاست... -

 شكه به عقب برگشتم. مژگان چشمكي زد و گفت:

 رم ديگه! تنهاتون ميذارم خداحافظ!بعه سالم! من -

فلنگو بست. همونطور با سكوت رو  و پشت بند اين حرفش سريع

 به روي هم



 

  245                        

 شوفر

 قرار گرفته بوديم.جفتمون معذب بوديم و چشمامون فراري از هم!

 اون بود كه سكوت رو شكست:

ظرت چيه تو كافه بشينيم و راجع اتفاقاتي كه بينمون افتاده ن-

 صحبت كنيم؟!

 لبمو به دندون گرفتم:

 بشينيم!-

م. زير صندلي رو كشيدم و نشستجلوتر ازش به راه افتادم و سر به 

 دستاشو تو هم

 پيچيد:

 چيزي مي خوري؟-

 سرمو به طرفين تكون دادم:

 نه مرسي...-

 به پيشخدمت كه باال سرمون گفت:

 لطفا!و بعد رفتن اون باز سنگيني نگاهش روي من افتاد: چاي-

 و فرستادين بره...رشنيدم كه راننده ات -

 پوزخندي گوشه لبم نشست:

 د تو راننده منه؟!تموم در-

 معلوم بود خجالت مي كشه. به سختي گفت:
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ابت اون شب عذر ميخوام... نبايد تو رو تا اون سطح پايين ب-

 مياوردم...

اشت م دابروهام باال پريد. بودن با هيراد من رو پايين مي آورد؟! تن

 به لرزه مي

 افتاد.

م مثل تموم اين مدت يه چيزي توي وجودم شروع به خوردن روح

 كرد.ناخنم رو تو كف دستم فرو كردم تا داد نزنم. دستش رو جلو

 اورد و مچم رو

 فشرد:

 بهم يه فرصت دوباره ميدي؟-

 يه غده راه نفس كشيدنم رو بست. صدايي تو وجودم پيچيد:

مين رو نمي خواستي هاناخانم؟ يكي هم سطح خودت؟ دستشو ه-

آرزوهات! به ش! بذار تو رو برسونه به حصاربگير! بپر تو

 روياهات! اين بود ديگه خواسته ات ؟

 يكي هم سطح خودت!

هر چند صدايي كه درونم مي پيچيد سرزنش گر بود من دست 

 دراز شده ي

 آرمان رو گرفتم.
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مي نتنم يخ كرد و به اين فكر كردم زندگي چه فايده اي داره وقتي 

 توني به

 چيزي كه مي خواي برسي؟

ه نمي خواستم سوژه عام و خاص بشم! تموم درد من چي بود؟ اينك

 من از خواسته

د دلم مي گدشتم چون نگاه همه به من بود! به هانا زماني!من باي

تحمل مي كردم. بخاطر پدرم... تحمل مي كردم و با يكي هم سطح 

 خودم

 سر مي كردم.

چشماي ارمان ستاره بارون بود. اروم با انگشت كف دستم رو 

 نوازش مي كرد.

 توي مغزم گفت: باز صدايي

 ه شهر مرده ها خوش اومدي!راحت شدي هانا؟ ب-

*** 

ترم رو طوري پاس كردم كه وقتي آخرين امتحان رو دادم گيج 

 بودم كه واقعا

 تموم شد؟

تموم مدت خودم رو با درس مشغول كرده بودم كه به هيچ چيز 

 فكر نكنم! از
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ه، ي  خودم فرار كنم!تموم مدت نذاشته بودم تو ذهنم كنار حرف

 بياد!

 به تموم روز تو اتاقم با كتاب سر و كله ميزدم و شب ها با آرمان

 پياده روي مي

 رفتيم.

 پيش واسه تموم گوشه گيري هام درسم رو بهونه مي كردم.

ير گديگه بابا هم متوجه بود با يكي قرار ميذارم. به رفت و آمدم 

 نمي داد.

د ردم. حتي با وجوروز به روز تنهايي رو با تمام وجود لمس مي ك

 شلوغ شدن

 دورم باز حس تيره تنهايي بهم غلبه مي كرد!

 مژگان دستم رو گرفت و با هيجان گفت:

 گرفته! ميريم! هانا ساالر بليط ها رو-

 شكه به سمتش برگشتم:

 مگه پسرا هم ميان؟!-

 ه ديگه ميگم واسه ي ما گرفته!ن-نچي كرد كه دلم آروم شد:

 داد:با دستش عدد سه رو نشون 

 سه تا! من، تو و صدف!-

 لبخندي زدم:
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 آره خوبه!-

 همونطور كه شونه به شونه ام قدم ميزد، گفت:

؟ ميخواي بري پسر بازي كه از اومدن دوس پسرت چيه-

 هراسوني؟

 يه خنده الكي كردم:

 نه بابا! منو اين كارا؟!-

 شونه باال انداخت:

 ت!قعا نمي شناسمن كه ديگه تورو نمي شناسم هانا! واهللا اعلم! م-

خسته بودم از تظاهر... . از ابراز خوشحالي براي وجود كسايي 

 كه وجودشون رو

 ابابنمي خواستم!اين سفر عالي ميشد برام! با وجود اينكه دوري از 

 خيلي آشفته ام مي كرد ولي

 رفتن رو ترجيه دادم.

 يه ماه با دوستام تو تركيه مي موندم بدون هيچگونه مزاحمي!

آرمان و دوستاي مزخرفش كه قصد داشت منو بينشون جا بدون 

 بده! بدون همه

 چيزايي كن بودنشون جز آزار نبود!

صدف هم بيخيال دبي شد و از اين سفر سه نفره استقبال كرد. اين 

 شد كه اومديم



 

  250                        

 شوفر

ا هاينجا... . و قبل هر چيزي انتخابمون گشت و گذار تو فروشگاه 

 و پاساژ ها

 بود.

 "زمان حال"

ي كه واقعا يه زن مي تونه ارامش از دست رفته اش رو به جاي

 دست بياره! پول

 خرج كردن بهترين مسكن دنياس! صداي صدف كنار گوشم اومد:

 رداري يا نه؟!بهانا آخر ميخواي اينو -

نگاهمو از پيرهن قرمز توي دستم گرفتم و برش گردوندم تو 

 ! فقط نگاهش مي كردم.نه-رگال:

يه اتفاق تلنگري مي شد تا برسم به خاطره سرم گزگز مي كرد. 

 هايي كه نمي

 خوام به يادشون بيارم و سست شم ولي واسه آرشيو كردنشون نياز

 به ياد آوري

 بود.

نم قصد داشتم هر چي با هيراد در ارتباط بود به كورترين نقطه ذه

 بره.

 جايي كه حتي بخوامم نتونم كالبد شكافيش كنم و برش دارم!
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ه برگشتيم. دستام پر بود از پاكت لباس و وسايلي ك خسته به هتل

 نمي دونم

 صدف و مژگان كي مجبورم كردن بخرمشون!

همشون رو روي تخت انداختم و سراغ كيفم رفتم. پاكت سيگاري 

 كه امروز

 خريده بودم رو برداشتم و به بالكن رفتم. جديدا دلم مي خواست

 حواسم رو پرت

 كنم.

سيگار فروشي افتاد نتونستم جلوي امروز هم كه چشمم به يه 

خودمو بگيرم!سيگار رو روشن كردم و پكي بهش زدم. برعكس 

 هر كس براي اولين بار خيلي

خوب شروع كردم. لبخند پرغروري زدم و بهش نگاه كردم كه 

 صدايي تو ذهنم

 گفت:

 ردي هاناي عزيز! بهش افتخارم كن!كخيلي شاهكار -

داي مردي از بالكن بغلي سريع خودمو جمع و جور كردم كه ص

 اومد:

 كشيدنتون قابل تحسينه ولي اونو اونطور نميگيرنش! سيگار-
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ه سيگار از دستم افتاد و روي انگشتاي پام كه از صندل بيرون زد

 بود.

جيغي زدم كه اون سريع از روي نرده هاي سنگي به بالكن اتاق 

 من پريد.

م يفتبد. نزديک بود همونطور باال و پايين مي پريدم كه پام پيچ خور

 كه دستاشو

 دورم حلقه كرد.

از روي گردن برگشتم به سمتش. خدايا اين خواب بود؟! نكنه تو 

 اون سيگار

 توهم زا بود.

همونطور از پشت محكم منو چسبيده بود كه دستمو باال بردم و 

 روي صورتش

 كشيدم:

ين يه توهمه؟!پس چرا زبري ته ريشش انقدر واقعي بود؟! دستم ا-

 ايين اومد و انگشتم روي لبپ

 هاي گوشتيش كشيده شد. پس چرا  انقدر واقعي بود؟

د! لبمو گزيدم و پلكام رو باز و بسته كردم. خودش بود! هيراد بو

 ولي اينجا؟!
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لي نه امكان نداشت! اين فقط يه توهم بود! مثل همون توهم هاي قب

 كه داشتم!

م. تا اونجايي بيرون كشيدم و عقب عقب رفت حصارشخودم رو از 

 كه پشتم به سنگ

 بالكن خورد.

 دستمو الي موهاي صافم كردم و همشونو عقب فرستادم.

ک ناباور نگاهم روي قامت هيراد باال و پايين ميشد. لباساي مار

 دار و خوش

 دوختش!

پيرهن مردونه ي سفيدي كه دكمه اش تا باالي نافش باز بود و 

 آستين هاي باال

 رفته!

 زده بود و پوستش برنزه تر از هميشه بود! رگ دستاش بيرون

ساعت رولكسي به مچش بسته بود. موهاش بلند تر از قبل شده و 

 به يه طرف

 شونه شده بود.

 آب دهنم رو قورت دادم و سيب گلوم لرزيد.

دلم مي خواست دستمو روي عضالت سينه اش بكشم و گرما رو 

 احساس
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هم  جا نكنه! دستامو توكنم.لبمو محكم به دندون گرفتم تا غلط بي 

 ش كشيدنش پر نكشه!حصار پيچيدم تا براي ب

 پاهامو قفل زمين كردم تا بي اجازه از من به سمتش جذب نشه!

م ولي چشمام! نتونستم جلوشون رو بگيرم! نتونستم مانع از اين ش

 كه تند تند روي

 سرتاپاش نچرخه و خودش رو سيراب نكنه.

 لباش به يه طرف كج شد:

 لم از ديدن اتفاقيت هانا!خوش حا-

 ناخونم رو تو كف دستم فرو ميكردم. صدايي تو دلم گفت:

 آره جون عمه ات اتفاقيه!-

 ولي لب زدم:

 اينجا چي ميخواي؟-

مال منه! فک نكنم براي حضورم بايد  اتاق بغلي كه-پوزخندي زد:

 بهت جواب پس بدم ولي

 اينجا براي كمک به تو اومدم!

 :دستامو زير بغلم زدم

 اينجام دست از سرم برنداشتي؟-

 و پشت بندش خنده اي احمقانه كردم:

 اوه ببين چه فكري ميكنم! حتما باديگارد يه دختر جديدي شدي!-
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 و به لباساش اشاره كردم:

 ! زود برو منتظرش نذار!كه خيلي بهت ميرسه-

ه بپوزخندي زد و از روي نرده ها پريد. قلبم داشت مچاله مي شد. 

 زور جلوي

خودمو گرفتم تا سرم به سمتش نچرخه.و قدم هامو تند كردم به 

 سمت اتاق و در تراس رو محكم پشت سرم بستم.

 رد.وبهش تكيه زدم. انگار يه چاقو تو گلوم بود! بغض خفه ام مي ك

 پوزخندي زدمو با خودم گفتم:

را انقدر ضعف نشون ميدي؟ چرا داري مي لرزي؟ انقدر كشته چ-

 مرده ي مردي

ماه كنارت بوده؟ نتونستي ۹-٣كه تو ماه زندگيت فقط حدود  هستي

 تو اين دو

 سه ماهي كه گذشته پاكش كني؟!

د اشكي گوشه چشمم چكيد. نمي تونستم! نه تا وقتي كه اون كسي بو

 كه بكارتمو

ه بگرفته بود! نه تا وقتي كه اون تنها كسي بود مه هورمون هامو 

 بازي گرفته

 بود.

 رفتم و بهم ريختمش و فرياد زدم:با خشم به سمت تخت 
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ره اشتباهه! اشتباهه احمق! وقتي جلو چشمت ديدي واسه يكي آ-

 ديگه اينجاست!

 با يكي ديگه خودشو تقسيم كرده!

با هق هق روي پاركت افتادم. حتي فكرشم نمي كردم ديدنش بعد 

 اين مدت منو

 تا اين حد بهم بريزه!

با چشماي سرخ شده به  تقه اي به در خورد. اشكامو پاک كردم و

 سمت در رفتم

 و بازش كردم. مژگان متعجب نگاهم كرد:

 گريه كردي؟-

 ه!ام تنگ شد يه دفعدلم واسه باب-سرمو تكون دادم و به دروغ گفتم:

 مشتي به بازوم كوبيد:

 خاک تو سرت بچه ننه!-

 به حرفش خنديدم كه گفت:

ينكه بشيني د! اينجا اومديم روحيه مون عوض شه نه اآفرين! بخن-

 يه گوشه زر زر

 كني! برو لباساتو عوض كن! يه ساعت ديگه پايين مي بينمت!

به حرفش گوش دادم. سعي كردم افكارمو آروم كنم. لباسامو در 

 آوردم و زير
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 دوش آب رفتم.

 سبک شدم! موهامو با سشوار خشک و حالت دار دورم رها كردم.

كردم.پيرهن كوتاه آبي كمي با لوازم آرايشم رو صورتم بازي 

 تيفوني پوشيدم كه بلنديش تا روي رونم بود.

بعد انداختن گوشواره به گوشم و بستن دستبند و ساعتم، سراغ 

 صندالي مشكي

 پاشنه دارم رفتمو به پا كردمش.

 يه لبخند به خودم تو آينه زدم:

 ني و شاد باشي!اومدي اينجا خوش بگذرو-

قم كم بود به دست گرفتم و از اتاكيفم رو كه شامل موبايل و مدار

 بيرون اومدم.

 د.همين كه خواستم به سمت پله ها بچرخم در اتاق بغلي هم بسته ش

 كليد اتاق رو بين مشتم فشردم و نگاه لرزونم به سمتش چرخيد.

فكر مي كردم دختري كه طبق احتماالتم بايد باهاش هم اتاق مي 

 بود رو مي بينم

ال با عتماد به نفسم رو باال برد و سرم روولي تنها بود.همين كمي ا

 گرفته و سينه جلو دادم و

 جلوتر از اون به سمت پله ها رفتم.

 دخترا تو سالن غذاخوري هال نشسته بودن.
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مردي پشت پيانو بود و آهنگ آرومي مي نواخت. ويو رو به دريا 

 و عكس ماه

 روي موج هاي كوچيک مي لرزيد.

 تم. صدف نگاهي بهم كرد:صندلي رو بيرون كشيدم و نشس

 جووون خوشگله!-

 خنده ي دندون نمايي كردم:

 سفارش داديد؟ابرو باال انداخت: زهرمار ! چيزي-

 منتظر تو بوديم!-

و سرش رو چرخوند كه گارسون رو صدا كنه ولي توجهش به 

 مسيري كه

 مژگان اشاره كرد كشيده شد:

 عه! اونجا رو ! اونجا رو!-

 كه به مچم چنگ انداخت: خواستم سرمو برگردونم

 نه تو برنگرد اسكل!-

 متعجب گفتم:

 چي هست مگه پشت سرم؟!-

 شوفرت!-

 ابروهام باال پريد و صدف گفت:
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اننده اش؟! عجب راننده و سفرخارجي؟! بهتون گفتم كه تركيه ر-

 نيايم خز شده!

و! اين پسره رو ايش از دست ت-مژگان سقلمه اي بهش زد:

 ببين چه تيپي زده! يكيانداختينش بيرون نه؟! 

 ندونه فكر ميكنه بچه شمال شهره!

 عصبي گفتم:

 ز اون شايدم اشتباه گرفتي!ابكش بيرون حاال -

 نچ نچي كرد:

 بچرخ نگاش كن خودشه! يه جوري كه شک نكنه-

 شونه باال انداختم:

 و غذاتو سفارش ميدي يا نه؟تبه جهنم مژگان! -

ت و پا شكسته اي بد عنقي زير لب گفت و صدف با تركي دس

 گارسون رو صدا

 كرد.

سفارشمون رو داديم درحالي كه من هنوز دست و پام از استرس 

 مي لرزيد.

 مي ترسيدم سرمو به عقب بچرخونم و اون رو با يكي ديگه ببينم!

غذا كه اومد يه جوري با عجله شروع كردم به خوردن كه صدف 

 و مژگان
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يل چاقي پرخوري كي از دالي-نگاهي به هم كردن. صدف گفت:

 عصبيه! اين چه طرز غذا خوردن داري دولپي

 ميخوري!

 چنگال رو آوردم:

 ي نيست! خوردن يه آدم گرسنه اس!اين خوردن عصب-

 مژگان لب زد:

دل  نگت پريده هانا! بابا يه هفته ديگه برميگرديم باز ميشيني ورر-

 بابات!

ه لد ليوان السرمو تكون دادم و دور دهنمو با دستمال پاک كردم. بع

 اي شكلي

 كه توش آب بود رو برداشتم و به دهنم نزديک كردم.

جب جرعه اي آب فرو دادم و از سر ميز بلند شدم. اون دو تا با تع

 نگاهم كردن

 كه گفتم:

 ميرم رژمو تجديد كنم...-

ود و كيفمو برداشتم و بدون نگاه كردن به سمتي كه هيراد نشسته ب

 به سرويس

 رژ رو به لبام ماليدم.رفتم!جلوي آينه 
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ي دستمو زير شير آبي كه با سنسور فعال مي شد گرفتم و بعد دستا

 مرطوبم رو

 به گردنم كشيدم.

 دميچهره ام تو آينه واقعا رنگ پريده به نظر مي رسيد. شبيه يه آ

 بودم كه فقط

 يه ضربه زمين گيرش مي كرد.

كردم و  رژم رو توي كيفم انداختم و كمي با دست موهام رو مرتب

 بعدش بيرون

 رفتم.

اي بيرون كه رفتم نواختن پيانو تموم شده بود و يه آهنگ اليت بر

 رقص گذاشته

 بودن.

يه عده تو تراِس بزرگ و لوكس هتل مشغول رقصيدن بودن. 

 تعدادشون بيشتر از

ده نفر مي شد.مسيرمو به اون سمت تغيير دادم. دلم ميخواست 

 وقتي به نرده ي سنگي تكيه زدم

دارم هوا مي خورم رقص زوج هايي كه خنده هاشون بوي  و

 زندگي مي داد رو

 ببينم.
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به تراس رفتمو روي صندلي فرفوژه نشستم. از كيفم سيگار و 

 فندكي در آوردم و

 روشنش كردم.

 چشمامو پكي به سيگارم زدم تا كام بگيرم.

چشمامو باز كردم و دودشو اروم بيرون دادم. خواستم دومين پک 

 نم كهرو بز

 سيگار از دستم كشيده شد.

با حرص به هيراد خرم نگاه كردم كه خيلي شيک سيگارمو به 

 سمت دهنش برد.

من هي ميخوام نديده بگيرمش ولي اون با نزديک شدنش به من 

 ديوونه ام ميكنه!

 مي غرم:

سي بهت ادب ياد نداده؟! سيگارمو چرا گرفتي؟!زير چشمي بهم ك-

 نگاه كرد:

 توجه مي كردي!خيلي جلب -

پوزخند مسخره اي زدم. و كيفمو برداشتم كه برم ولي بازوم رو 

 گرفت و مجبورم

كرد بايستم. از روي سرشونه نگاهش كردم. دود سيگار رو توي 

 صورتم خالي
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 كرد:

بزني لذتي نداره! پک ذاري تو دهنت و بميدوني! اينكه سيگار -

 ميدوني لذت

 واقعي چيه؟!

بي شعوري رو رد كرده بود نه؟ چهره  اين بشر تموم مرز هاي

 سرخ و عصبيم به

 م.خنده انداختش و من بازوم رو كشيدم و با قدم هاي تندي دور شد

 صدف و مژگان هنوز سر ميز بودن. به سمتشون رفتم:

چه ها من ميرم لباسمو عوض كنم بعد يه سر ميرم خيابون ب-

 گردي!مژگان خودشو لوس كرد:

 تهنا؟!-

 و خيلي رک گفتم: سرمو تكون دادم

 ونم!اره حال ندارم منتظر شما بم-

سريع رفتم به اتاقم و صندالمو كتوني عوض كردم و يه ژاكت 

 نازک از رو لباسم

 پوشيدم. كيف پولمو برداشتم و از هتل بيرون زدم.

 كاش ميشد ذهنمم جا بذارم تو هتل تا تصويرش از ال به الي دود

 سيگار جلو

 .چشمام نياد و آزارم نده



 

  264                        

 شوفر

ي تو خيابون شلوغ استانبول قدم زدم و از بين مردم و دكه غذاها

 خيابوني گذشتم.

ج تا نزديكي ساحل رفتم.نسبتا خلوت بود و من به اين سكوت احتيا

 داشتم. روي نيمكتي نشستم و به رو

 به روم خيره شدم.

 همونطور دستم براي پيدا كردن سيگار و فندک داخل كيفم رفت.

م گذاشتم و فندک رو نزديک بردم. صداي يه سيگار گوشه لب

 سرخوش چند تا

 تو نزديكي اونجا ميومد. گيججوون 

تو خودم جمع شدم و پكي به سيگار زدم. هرروز يه قابليت به 

 قابليت هاي تخميم

 اضافه ميشد و اين سيگار كوفتي هم يكي از كاراي منفيم بود!

 ش بودم. ايننور ماه توي دريا افتاده بود و از پشت دود خيره ا

 روزا همه چيز رو

 دود گرفته بود.

 اهي كشيدم و سيگار خاكستر شده رو جلوي پام انداختم و با نوک

 كفشم

خاموشش كردم.صداي خنده جوون ها رو شنيدم. مثل خر نعره 

 ميزدن و خيابون رو تو سرشون
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 گذاشته بودن. نزديكتر كه اومدن فهميدم ايرانين!

 مياد سر و كلمون پيدا ميشه!واقعا هر جا سخن از فرهنگ 

 يكيش داد زد:

 ف...عـوي علي داف پيدا كردم اوو-

 تلو تلو خوران بهم نزديک ميشدن. ترس برم داشت. يكي كه انگار

 سرحالتر بود

 گفت:

 وبه هتل همين نزديكياس! خدمتش ميرسيم! عوي ! بيا بغل عمو!خ-

د بودن زيا گيجكيفم رو برداشتم و خواستم از اونجا دور شم. چون 

 نميترسيدم.

 ردمفک نكنم سه تا مرد  بتونن منو از پا درارنهر چي قدم تند ميك

 اونام پشت سرم ميومدن. ضربان قلبم و آدرنالينم رو به

 باال بود.

دم فتاتقريبا داشتم مي دويدم كه دستم از پشت كشيده شد و با زانو ا

 روي زمين.

 از درد جيغم در اومد.

مو زخم كرده بود و اون دو تا حيون قهقهه سنگفرش خيابون پاها

 زنان باالي سرم

 بودن. كمي رو زمين خودم رو عقب كشيدم. قيافه ام تو هم رفت.
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 يكيشون خم شد روم:

 ببينم دختر ترک چي داره ...-

 جيغ زدم:

 ولم كنيد كصافطاي آشغال!-

 اون يكي خنديد:

 فهميم! نكه وطنيه! جوون! خوب پس زبون همديگه رو ميداداش اي-

خوشگله!دستش به سمت يقه ام رفت كه لگدي بين پاش زدم. از 

 درد صداش در اومد.

 د.سريع بلند شدم كه فرار كنم باز لباسمو گرفتن و هيكلشون افتا

 مثل بيد شروع به لرزيدن كردم و اشک جلوي چشمام رو گرفت.

 . با هق هق جيغ كشيدم.

 همين كه خواست  يكي  پرتش كرد اونور.

 شماي پر به ناجيم نگاه كردم. و كي ميگفت هيراد لعنتي ازبا چ

 سرنوشت من

 پاک شده؟!

گيج از سرشونه ام گرفت و كمكم كرد بايستم. يكي از مردهاي 

 گفت:

 يداش كرديم... اول ما بايد حال كنيم داداش!ما اول پ-

 هيراد غريد:
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 هانا عقب بمون!-

 و بعد اين حرف به طرفشون يورش برد.

لم ينه شروع به كوبيدن كرد. ترس اينكه چيزيش بشه ته دقلبم تو س

 رو خالي

الابالي زد. يه  گيجكرد.مشتي توي سر و صورت اون دو تا 

 جورايي ته دلم خنک شد

 ولي از طرفي ميترسيدم تو مملكت غريب گير بيفته.

 واسه همين از پشت بازوش رو كشيدم:

 ريم... خواهش ميكنم...بهيراد بسشونه بيا -

 مردمک لرزون از اشكمو كه ديد بي خيال شد و دستمو گرفت:

 بريم...-

سريع از اونجا دور شديم. همونطور دست توي دست هم. انگار 

 هيچكدوم نمي

و خواستيم به روي هم بياريم اين قفل شدن پر احساس انگشتامون ت

 هم رو.

نزديک هتل بود كه با خجالت از همديگه جدا شديم. چشمامو ازش 

 م:دزديد

 ممنون...-
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مد. او اينو گفتم و خواستم قدم بردارم كه زانوم تير كشيد و جيغم در

 نگاهم به

 زانوي خونيم افتاد. چطور متوجهش نشدم؟

 دستمو به پام گرفتم. هيراد با نگراني نزديكم شد:

 چي شده؟!با بغض لب زدم:-

 پام...-

 اومد و جلوم زانو زد. ابروهاش رو تو هم كشيد:

 ؟بريم دكتر-

 خودمو عقب كشيدم:

 نه...نه... نيازي نيست...-

 بلند شد و ايستاد:

 پس بذار كمكت كنم...-

 و من رو بازومبعد اين حرفش اومد به سمتم و دستشو اتداخت زير 

 د.رك بلند 

 نفسم بند اومد و خيره چشماش شدم.

 يه لبخند كج زد

 رم يهمت باال بعد ميرم يه سري وسايل واسه پانسمان پات ميگيببر-

 داروخونه اين

 نزديكي بود.



 

  269                        

 شوفر

 لبمو به دندون گرفتم. يه جورايي  معذب بودم:

خونت كم مونده است-ودم ميتونم برم باال... چيز خاصي نشده...خ-

 بزنه بيرون هيچي نشده؟ االن اگه ميذاشتي بيمارستان ببرمت

 بخيه هم ميخورد زخمت! ولي از اون جايي كه ميدونم لجباز و يه

 مجبورمدنده اي 

 خودم به زخمت رسيدگي كنم.

 اينا رو تو چشمام با اون فاصله كم نگاه ميكنه و ميگه. دستمو

 ميندازم دورش:

 ي اگه ميخواي بهم سواري بدي من اماده ياال ببرم باال!اوك-

با اين حرفم خندش ميگيره و من دلم عجيب تير ميكشه! وقتي از 

 البي

ه د با خودشون فكر ميكنن چميگذريم نگاه همه روي ما ميفته. الب

 زوج هاي

 عاشقي!

 ولي خبر ندارن ما هرچي باشيم زوج نيستيم!

برخالف انتظارم به سمت اتاق خودش من رو ميبره. اعتراضي 

 نميكنم! يه جورايي

 !اين موقعيتهتنها چيزي كه اين وسط نميخوام بيرون اومدن از 

 داخل اتاقش كه شديم گفتم:
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 خمم...اب بزنم به زمنو ببر سمت سرويس يكم -

 چهره شو تو هم كشيد:

ه اب نزن.. صبر كن برم سرم شست و شو بخرم...من رو روي ن-

 تخت گذاشت. لعنتي نگرانياش بهم ميچسبيد! توجهش باعث بغضم

 ميشد! من چطور اين مدتو بدون هيراد سر كردم؟

شده يهو به خودت بياي و ببيني عاشق شدي و خودتو باختي؟! كه 

 ندگيبه اون ز

برات معني نداره؟! هيراد واسه من همون لبخندي بود كه با 

 وجودش به لبم ميومد

 و حس زندگي درونم بيدار ميشد.

از اين اعتراف دلم خودمم هنگ كردم. عشق كه ميگن اين بود؟! 

 كه نفهمي اصال

 داري چي ميگي؟!

سريع بيرون رفت تا سرم شست و شو بگيره. منم با زخمي كه مي 

 با سوخت ولي

 هيجان دلم بخاطر وجود اون خنثي ميشد به انتظارش نشستم.

 طولي نكشيد كه برگشت:

هانا ميتوني بياي تو سرويس؟سرمو تكون دادم و لنگون لنگون تا -

 سرويس رفتم. به توالت فرنگي تكيه دادم.
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سرم رو روي پام ريخت. از سرديش مور مورم شد. مردمک 

 روشنشو براي لحظه

 ت:اي به چشمام دوخ

 قراره خيلي دردت بياد!-

با ترس به حركت دستاش خيره شدم. سرم رو ريخت و همزمان 

 سعي كرد با

بانداژ خاک و سنگ ريزه ها رو از تو زخمم بيرون بياره. به 

 قدري سوخت كه

 چشمام از درد درشت شد و محكم لبمو گاز گرفتم:

 آخ!-

 يبار ديگه اون حركت رو تكرار كرد:

 عزيزم!االن تموم ميشه -

 اي لعنتي! حتي اين عزيزم گفتنشم نميتونست حواسمو از دردي كه

 مي كشيدم

 پرت كنه.

هر بار كه سرم روي زخمم ميريخت و با بانداژ تميزش ميكرد 

 انگار چاقو رو تو

گوشتم مي چرخوندن!به شونه هاش چنگ انداختم و با تني كه از 

 درد مي لرزيد لب زدم:
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 نم!هيراد بسه نميتونم تحمل ك-

 دستمو فشرد:

 يشه...يبار ديگه بخاطر من... اخر-

 با يه حركت تمام زخمم رو تميز كرد و من بس لبمو بين دندونام

 فشردم مزه

 خون رو تودهنم حس كردم.

ه يفتمدردا انسان ها رو به هم نزديک ميكنن. وقتي واسه ادم اتفاقي 

 احتياج به هم

 وتختش گذاشته شدم. نوع داره! واسه همون من دوباره  هيراد رو 

 با

خجالتي كه باهاش غريبه بودم به سقف خيره موندم تا چشمم به 

 چشماي

 اغواگرش نيفته.

گ كنار سيبي بودم كه براي خودم ممنوعش كرده بودم! دلم حلقه تن

 دستاشو

 ميخواست ولي نميتونم اينو به زبون بيارم.

كمكت  رميگردم اتاق خودم. واسهب-به جاش نيم خيز شدم و گفتم:

 ممنون!

 هانا!-
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ار اينو با تحكم گفت و منتظر موندم ادامه بده. كالفه بود و انگ

 چيزي رو

 ميخواست به زبون بياره.

م قد بعد چند ثانيه وقتي ديدم چيزي نميگه بلند شدم كه برم. اولين

 رو كه

 برداشتم چنگ انداخت به مچ دستم.

موج  متوقف شدم و از روي شونه نگاهمو به چشماش دوختم.

 آرومي تو چشماش

 بود و من نميتونستم حسي رو بخونم. لب زدم:

 ميشه ولم كني...-

 پوزخندي زد:

ميشه همينو ميگي ولي چشمات...مكث كرد و من يه بغض ه-

 موذي رو تو راه تنفسيم حس كردم! خفه ادامه جملشو

 گرفت:

 لعنت به چشمات!-

! نشه تو چشمملبمو روي هم فشردم تا دردي كه تو قلبم پيچيد اشک 

 دستمو ول

 كرد و نفسشو بيرون كشيد.
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م با دلي كه آشوب به پا كرده بود از اتاقش بيرون زدم. طوري قد

 هام براي فرار

 كردن ازش بلند بود كه انگار درد زخمم رو هم حس نميكردم!

 رفتم تو اتاقم و در رو بستم. پاهام سست شد و همونجا جلوي در

 زمين خوردم و

 بغضم شكست:

 لعنت به خودت! لعنت به تو كه ديوونم كردي!-

 دست مشت شده ام رو به پاركت كوبيدم:

عنت به تو هيراد...از ايران و هوايي كه اون نفس مي كشيدش ل-

 فرار كردم اومدم اينجا! ولي اينجام

ي مدست از سرم برنداشت! اگه بودنش اينجا اتفاقي بود سوالم اين 

 شد كه

 رام ديده!سرنوشت لعنتي چه خوابي ب

 اشكامو پاک كردم و لباس راحتي تنم كردم. روي تخت دراز كشيدم

 و چشمامو

 د.بستم. كي از اين خراب شده ميرفتيم؟! در اتاقم به صدا در اوم

 اشكامو پاک كردم و با دست موهامو مرتب كردم. يعني اون بود؟!

 با هيجان و



 

  275                        

 شوفر

ژگان اضطراب لنگون لنگون سمت در رفتم و بازش كردم كه با م

 رو به رو شدم.

 با ديدن وضع آشفته ام لب زد:

 چي شده هانا؟-

 كمي پامو باال اوردم و به زانوم اشاره كردم:

 زخمه...لبشو به دندون گرفت:-

 ريختي ميخواي جلوي دوست در بياي؟! واه واه! اين-

 چشمامو درشت كردم:

 دوسم؟!-

 سرشو تكون داد:

 اره!-

 ارن ميان تركيه!دارمان و ساالر همراه رفيقشون -

 وخي ميكني!؟ش-نزديک بود پس بيفتم. وزنمو ريختم روي در:

 ابرو باال انداخت:

ه به جون تو! قرار بود سورپرايز شي ولي گفتم قبلش خبر بدم ن-

 كمي به خودت

 برسي!

 نفسمو با حرص بيرون دادم:
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ه سورپرايزي شد! من ديگه داره حوصلم سر ميره از اينجا! چ-

 مميخوام برگرد

 ايران! بعد اينا سر من اوار ميشن؟!!

 پشت چشمي نازک كرد:

 عور افسرده! چه ايراني؟! تازه ميخوايم خوش بگذرونيم!شبي -

زنگ زدن كه  نيم ساعت پيش-يخوام بخوابم! اونا كي ميرسن؟!م-

 رسيدن!

 دستمو توي موهام فرو كردم:

 داره شما اومديد!بگو هانا مرده! خبر ن-

ي چهارچوب در بيرون بره و بعد در رو بستم. پوفهلش دادم تا از 

 كشيدم. بي

توجه به سر و صداي مژگان پشت در خودم رو روي تخت انداختم 

 و مالفه رو با

 بغض بغل كردم.

 هم پاهام درد ميكرد هم وجود هيراد اعصابمو ناآروم ميكرد.

 اومدن آرمان هم نور علي نور شد!

همونطور چشم بسته و  چشمامو روي هم فشردم. نميدونم چقدر

 غرق افكار خسته
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م ام موندم كه حس كردم از تو تراس صدا مياد.تو جام تكون نخورد

 كه در تراس باز شد. باد خنكي تو اتاق پيچيد. قلبم داشت

 توي دهنم ميزد.

بوي ادكلن هيراد به مشامم خورد. دستم زير مالفه مشت شد. 

 نميدونستم چه عكس

 شدنش رو حس كردم.العملي نشون بدم. نزديک 

كنار تختم متوقف شد. به زور سعي ميكردم نفس هاي مرتب بكشم. 

 مونده بودم

 چشمامو باز كنم يا خودمو به خواب بزنم؟!

دستشو الي موهام حس كردم. حرارت تنم و طپش قلبم زياد شد. 

 دستش از روي

 گونه ام تا گوشه لبم كشيده شد.

 لعنتي اگه من واقعا هم خواباروم با شصتش لبم رو نوازش كرد. 

 بودم با اينا

 بيدار نمي شدم؟! منو با خرس اشتباه گرفته بود؟!

و هرم نفس هاش به صورتم ميخورد. مالفه رو تو مشتم فشردم. تابل

 بود كه خواب

نيستم؟! نمي دونستم چيكار كنم.معلوم بود سرشو جلو اورده كه 

 رو صورتم پخش ميشد. كاش شاونطور نفس
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 بيرون تا بيشتر از اين ضايع بازي در نياورده بودم.مي رفت 

 ولي انگار قصدشو نداشت. 

 بايک محبتقلبم براي لحظه اي ايست كرد و دلم تو هم پيچيد. 

 كوتاه و اروم تموم

 معادله هامو بهم ريخت.

نمي خواستم  نميخواستم باز اون سيب ممنوعه وسوسه م كنه! 

 حداقل

! بعد اون همه بي قراري نمي بعد اون همه بال كه سرم اورد

 خواستم بازم تو مشتش

 باشم!

به زور نفس هامو كنترل كردم تا رسوا نشم! تا حداقلش فک كنه 

 من خواب

 بودم!

چند ثانيه كه گذشت ازم دور شد و من صداي بسته شدن در بالكن 

 رو شنيدم. با

 رفتنش نفسم رو رها كردم و تو تخت نيم خيز شدم.

ام سر خورد. همش از هيجاني بود كه بهم  عرق از گوشه شقيقه

 وارد شده بود.
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 بوسيده شده توسط اون كشيدم.كاش مي شد مثل پيشانیانگشتمو به 

 دو تا ادم بشينيم و باهم حرف بزنيم ولي غرورم اينو اجازه

نميداد. غروري كه اون روز داخل وان زيرپا گذاشت و نابودش 

 كرد.

 ميخواست. لبامو روي هم فشردم. اره فقط هوساون فقط منو واسه 

 بود! همين

 حتي اين بوسه لعنتي!

با كف دستم سعي كردم رد اون بوسه كه  به گز گز انداخته بود 

 پاک كنم

 ولي نمي شد. اين زخِم عاشقوه اي كه به قلب و وجودم خورده بس

 عميق بود كه

 هيچ جوره قصد پاک شدن نداشت!

د در ده بودم. لعنتي فراموش شدني نبود!بين آوار اين رابطه گير كر

 بود... درد...

اشک از چشمام ريخت و رو تخت كز كردم. من هانا زماني با اون 

 همه غرور

 بين اين عشق له شده بودم.

عشق اين بود؟! تموم شخصيت يه ادم و تفكراتشو به چالش مي 

 كشيد؟
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*** 

مغزم شروع صبح با صداي در اتاق چشمامو باز كردم. بدون اينكه 

 به كار كنه در

رو باز كردم كه آرمان رو همراه يه دسته گل تو چهارچوب در 

 ديدم. همونطور

كه چشماي گيج و خواب زده ام رو بهش دوخته بودم لحظاتي طول 

 كشيد همه

 چيز رو به ياد بيارم.

 آرمان كه عكس العملي از من نديد دست انداخت دورم و من رو به

 ري عزيزم؟چطو-:نزديک کرد خودش

ند تا خواستم جوابش رو بدم در اتاق بغلي به شدت بسته شد و من چ

 لحظه با هيراد

چشم تو چشم شدم ولي وقتي ارمان به سمتش برگشت نتونست 

 چهره اش رو

ببينه و فقط مرد كت شلوار پوشي رو ديد كه درحال بستن ساعتش 

 جلوي

 اسانسور ايستاده. اروم گفت:

 بريم داخل؟-

 ته بودم به خودم بيام با صداي خفه اي گفتم:تازه تونس
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 چيزه... اممم-

 لبخندي زدم و گل رو از دستش گرفتم:

ن مي ن واسه اين گل ها يه جا پيدا كنم ... بعد يه دوش بگيرم پاييم-

 بينمت!

 از بعد بي اونكه اجازه بدم بياد داخل رفتم داخل اتاق و دستپاچه

 الي در سرمو

 بيرون اوردم:

ته رو پشت اينجايي بابت گل ممنون!آرمان گيج و وا رفخوشحالم -

 در گذاشتم و بستمش و نفسم رو بيرون دادم

ه زندگي برام پر از سورپرايز هاي غير منتظره بود اينم روش! آخ

 من از كجا

 بدونم در رو باز ميكنم ارمان رو مي بينم و موقع دوست 

 بازيمونم هيراد سر و كله اش پي ا ميشه؟!

 گان بهم هشدار داده بود! ولي خب آدم گيج از خواب چيدرسته مژ

 حاليشه؟!

گل رو پرت كردم روي ميز كه چند تا از گلبرگ ها كنارش 

 ريخت. سرمو بين

 دستام گرفتم و تو همون حال رفتم حموم و دوش آب رو باز كردم.
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فوري دوش گرفتم و موهامو خشک كردم. بعد هم مشغول ارايش و 

 انتخاب لباس

نقدر با عجله همه چيز رو انجام دادم كه يک ساعت طول شدم. ا

 كشيد.

دست اخر دختر تو اينه موهاش فر و چشماش با ارايش اسموكي 

 جذابتر از

هميشه شد! يكي سقف رو بگيره كه من چقدر از خودم 

مطمئنم!شورت جيني همراه تي شرت سفيد و كتوني هاي همرنگش 

 تنم كردم. شايد

نميومد ولي من كال به اين چيزا اهميت ارايشم به تيپ اسپرت 

 نميدادم.

 ديدجبا خودم ميگفتم حاال كه اين كارو ميكنم ملت بيان از من ٌمد 

 رو بردارن!

كت جينم كه روي آستيناش گلدوزي شده بود برداشتم و پوشيدمو 

 بعد برداشتن

ون كيف و بدون اينكه گلهايي كه ارمان اورده رو تو اب بذارم بير

 رفتم.

ن كه رفتم ساالر و مژگان رو كه جيک تو جيک هم شده بودن پايي

 تشخيص
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 دادن. خبري از صدف و آرمان و اون يكي دوستش نبود.

 با تک سرفه اي اظهار وجود كردم. مژگان سرشو بلند كرد:

 ه وحيد رفتن بيرون!اينجايي؟ آرمان همرا-

پوفي كشيدم حس ميكردم آرمان از رفتار سردم دلخور شده ولي 

 مني كه خوب

ديشب توسط يه مرد ديگه بوسيده شده بودم چه عكس العملي بايد 

 در مقابل

دوس پسرم نشون ميدادم؟!صندلي كنار كشيدم و نشستم وقتي چشمم 

 به ميز رو به رويي افتاد مثل برق

 گرفته ها تكوني خوردم.

 د وچشمم به زخم زانوم افتاد كه با وجود پانسمان خيلي تو چشم بو

 وياد ديشب ر

 كه با نگراني بهم مي رسيد قلبم رو فشرد.

اب دهنم رو قورت دادم و به ساالر كه ميخواست از سلف سرويس 

 صبحونه

 برداره گفتم:

 ؟!ميشه براي منم يه قهوه بياري-

 چشمي گفت كه به مژگان نگاه كردم:

 رنگ و روت باز شده!-
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 خنديد و گفت:

 عاشقشم!-

 دستشو روي ميز فشردم:

 نار اوني هستي كه عاشقشي!خوشحالم كه ك-

 با شنيدن اين حرفم كه سوز داشت پرسيد:

 تي؟!شونه باال انداختم:تو عاشق ارمان نيس-

و راستش من نميدونم با خودم چند چندم! نميدونم رابطه با آرمان ر-

 ميخوام يا

 نميخوام!

 سرشو كج كرد:

ه قلبت رجوع كن هانا... هر طور كه واقعا ميخواي رفتار كن! ب-

 آدم دو بار

 زندگي نميكنه...

آهي كشيدم و با اومدن صدف و ساالر حرفمون نصفه موند. واسه 

 قهوه تشكر

 م.شكردم و سرم رو دوباره باال نياوردم تا با هيراد چشم تو چشم 

 در واقع هيراد انقدر پيشم قلدري كرده و به خواسته هاش و فتح

 بدنم رسيده بود

 دار ميشد.كه از بودن باهاش غرورم جريحه 
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 قهوه ام رو تلخ خوردم و رو به صدف كردم:

 و تنها بذاريم؟!رمياي بريم اين عاشقا -

 مژگان نيششو نشونم داد و صدف گفت:

بعد وكي... فقط نهار رو هماهنگ كنيم يه جا همديگه رو ببينيم....ا-

خداحافظي به سمت در خروجي رفتيم كه حس كردم سايه اي 

 دنبالمون راه

 روي سرشونه نگاهي به عقب انداختم. افتاده. از

هيراد دست به جيب و درحالي كه خودشو مشغول ديد زدن اطراف 

 نشون ميداد

 دنبالمون راه افتاده بود.

ز البمو به دندون گرفتم. اي خدا اين قصدش چي بود؟! نكنه واقعا 

 ايران من رو

 تعقيب كرده؟

 صدف پوفي كشيد و لب زد:

 خسته شدم از استانبول!-

 حرفشو تاييد كردم:

 نم! ديگه خريد كردنم حال نميده! اونقدر خريد كردم!برگرديم؟!م-

 برگشت با چشماي درشت شده نگاهم كرد:

 ! ديوونه شدي؟تتو جا اين حرفا زنگ بزن دوس-
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] 

داشتم! نگاه صدف به  یدستمو توي موهام فرو كردم. عجب دوس

 زانوم

 افتاد:

 م:پات چي شده؟شونه باال انداخت-

 زخمه چيزي نيست...-

 جلوي يه مركز خريد ايستاديم كه نزديک هتل بود. صدف لب زد:

 خل يه نگاهي بندازم مياي؟من ميخوام برم دا-

 به بستني فروشي كه جلوي وروديش بود نگاهي انداختم:

 ميكنه ميشه من اينجا بشينم و تو بري داخل؟ زانوم در-

 كرد:سرشو تكون داد و كيفشو روي دوشش جا به جا 

 نتظر بمون.اوكي من ميرم تو اينجا م-

بعد اينكه مطمئن شدم داخل پاساژ ها شد به سمت هيراد كه با 

 فاصله از ما مونده

 بود برگشتم:

 چرا دنبالمون راه افتادي؟!-

 ابرو باال انداخت:

مسيرم اين طرف بود! اگه سند استانبولم به نامته بگو كه از اينجام -

 برم!
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قدم هاي تندي ازش دور شدم. سفارش يه بستني پوفي كشيدم و با 

 دادم و روي

 صندلي چوبي به انتظار نشستم.هيراد نزديک اومد و صندلي رو به

 روييم رو كشيد. نگاهمو به اطراف دوختم و

 سعي كردم چشمم بهش نيفته.

 اروم لب زد:

 هانا؟-

جوابشو ندادم. دستشو جلو اورد و دست چپ مشت شده ام كه روي 

 ميز بود

 گرفت:

 نگام كن...-

 سرمو با حرص به سمتش چرخوندم:

 ه شده! چرا اينجايي؟!پرونده من و تو بست-

 اومدم مادرمو ببينم!-

آب دهنمو قورت دادم و با ابروهاي گره خورده و چشماي باريک 

 صورتش رو

 اناليز كردم. بنظر دروغ نميگفت. لب زدم:

 يكنه؟ پناهنده اس؟!مادرت اينجا چيكار م-

 نده افتاد:به خ
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 زم، مراحل قانوني رو طي كرده و اينجا ساكن شده!نه عزي-

 و كه از خونواده ثروتمندي نبودي!ت-ابروهام تو هم رفت:

 انگشت شصتشو به گوشه لبش كشيد و نيمچه لبخندي زد:

 لن؟!يعني همه ي مردم تركيه خرپو-

 شونه باال انداختم:

 حرفات اعتماد ندارم...ر نميارم! هيچم به من از كاراي تو سر د-

 هيراد؟

 نگاهشو بهم دوخت:

 جانم؟-

كمي خودم رو جلو كشيدم و با چشماي باريک شده و ابروهايي در 

 هم پرسيدم:

 تو واقعا كي هستي؟-

 خنديد و اگه مي فهميد كه چقدر اين خنده هاش منو حرص ميده:

 يه آدمم! مثل بقيه!-

سرشو جلو اورد و  اداي منو در اورد و ارنجشو رو ميز گذاشت و

 ادامه داد:

ترس موجود ماورايي نيستم كه اراده كنم و هر جايي كه هستي ن-

 بيام! ديدارمون

 كامال اتفاقي بود! بنويسش پاي اينكه سرنوشتمون بهم گره خورده...
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نميخوام -بستنيم رو اوردن ظرف رو هلش دادم سمت اون:

 سرنوشتم با تو گره خورده باشه!

 ستني اشاره كردم:بلند شدم و به ب

 اينم مهمون من! خداحافظ!-

 پشتمو بهش كردم كه بلند صدام زد:

 هانا!-

از روي سرشونه نگاهش كردم. با چشماي يخ زده اش من رو از 

 نظر گذروند:

 ي!فک نكن ميتوني از من فرار كن-

 با انگشت ضربه اي به سينه اش زد:

 من اينجاتم! توي قلبت!-

ند تتند كردم و با وجود درد زانوم تند  دلم هري پايين ريخت. قدم

 راه رفتم تا

 گورمو گم كنم.

ار وقتي حسابي از اونجا دور شدم ايستادم و نفس نفس زنان به ديو

 تكيه زدم و

 چشمامو بستم.

داشتم نفس عميق مي كشيدم تا حالم جا بياد. بعد چند لحظه چشمامو 

 باز كردم
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 كه با ديدن رو به روم جيغم هوا رفت.

اين -هيراد با خنده زل زد بهم. چشمامو با حرص باز و بسته كردم:

 چه كاريه؟!

 ميتونيم امروز با هم باشيم؟!-

 چشمامو درشت كردم و پسش زدم:

 نه! هيچ وقت...-

 دستش از پشت دورم حلقه شد و كنار گوشم لب زد:

 تو بگذرونم... ميخوام امروزم رو كنار-

 دستشو پس زدم و به سمتش برگشتم:

 چرا بايد قبول كنم؟-

 مچ دستمو گرفت و خندون نگاهم كرد:

 تا بيشتر عاشقم شي!-

 پوزخندي زدم:

 و كي هستي كه من عاشقت باشم؟تهه عاشق؟ اصال -

 فشار دستش روي مچ دستم بيشتر شد:

 ام من رو بشناسي! مي توني بفهمي من چطور عاشقت شدم!ميخو-

ودم كه هيراد چطور لبمو به دندون گرفتم. هميشه كنجكاو اين ب

 مقابل من قرار
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 با ازدواجگرفته و از اولين شب استخدامش به عنوان راننده به فكر 

 من بوده!لبمو با زبونم تر كردم:

 كه تو كي هستي!مي ترسم از دونستن اين-

 سرم رو نزديک بردم و زل زدم تو چشماش و ادامه دادم:

 نو زمين بكوبي!ميخواي بيشتر از اين م-

 دستمو ول كرد و اينبار صورتمو قاب دستاش گرفت:مچ 

ه... من نميخوام زمين بكوبمت... فقط... فقط تمومش كن هانا! ن-

 كي از عذاب

شت دادن من و قلبمو دس ميكشي؟! دارم له ميشم... نمي تونم فرامو

 كنم دختر!

 چشماي طوفانيشو بهم دوخت و بغض گلوم رو گرفت خفه لب زدم:

 هيراد....-

 چيزي بگم: نذاشت

نا يا امروز تظاهر كنيم دو تا غريبه هستيم كه ميخوايم با هم آشب-

 شيم! خب؟

 يک قدم به عقب برداشت و دستشو جلو اورد:

 م...سالم من هيراد فرجام فر هست-

چشمام تقريبا از حدقه بيرون زد. اين داشت چي مي گفت؟ با 

 هيجان نگاهش
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 چي؟-كردم و لب زدم:

 بيرون فرستاد و گوشه لبش رو خاروند: نفسشو مثل اه بيرون

 متاسفم هانا...-

 ابروهام تو هم رفت داشتم ديوونه ميشدم. به يقه اش چنگ زدم:

عني چي هيراد فرجام فري؟ يعني چي يكي ديگه هستي؟ چطور ي-

 يكي با هويت

 جعلي تو خونمون بود؟ تو ... تو چطور تونستي ما رو دور بزني؟

 چرا دروغ

 بود؟ تو كي هستي؟ ها؟گفتي؟ هدفت چي 

پشت سر هم حرف ميزدم. سرم داشت سوت مي كشيد. فاميلي 

 فرجام فر پشت

 غبارهاي ذهنم بود. خيلي آشنا بود!

ن يقه اش رو ول كردم و به ديوار چسبيدم. عابر ها متعجب نگاهمو

 ميكردن.

 مغزم چيزي كه شنيده بود رو هضم نميكرد.

م. روي نيمكت نشستم و از خيابون رد شدم و به سمت دريا رفت

 سرمو بين دستام

 گرفتم.
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ده شمخم داغ كرده بود. هيراد فرجام فر؟ با چه نيتي وارد خونمون 

 بود؟

د اومد و كنارم نشست. سكوتش منو ديوونه مي كرد. يه چي گفته بو

 و حاال ادامه

 ش رو نميگفت كه چي؟! ديوونه شم؟دست انداختم تو كيفم و سيگار

 . سيگار رو بين لبام جا دادم وو فندكمو در اوردم

 فندک گرفتم زيرش.

روشن شد و يه پک عميق بهش زدم دودشو بيرون دادم. از بين 

 دود به دريا خيره

 شدم:

ميخواي چيزي بگي هيراد فرجام فر؟ كه قصدت از اومدن به ن-

 خونمون چي

 بود؟

 كف دستشو روي پام گذاشت:

من کنار داشتي  اراحتي وقتي هر حس بدينهدفم؟ اينكه وقتي -

 اروم شي!

 نكش اون سيگار رو لعنتي!

 پوزخندي زدم و از روي شونه نگاهش كردم:
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 ومدي ارومم كني؟ من قبل اومدن تو دختر بدي نبودم! ولي تو ازا-

 سادگي من

ي سوءاستفادع كردي! اين سيگار رو ميبيني؟! اينم يكي از يادگار

 هاي توعه!

 مسبب بدبختي من تويي!

 منم ميخوام بد شم! يه نخ بده!-

 تم:ابروهامو تو هم كشيدم و فندک و پاكت سيگار رو تو كيفم انداخ

 نميدم!-

 س به روش خودم كام ميگيرم....پ-خنديد:

تن و بدنم از حرص مي لرزيد. پكي به سيگار زدم كه يک دفعه 

 قبل اينكه

 دودش رو بيرون بفرستم. نتونستم نفسمو نگه دارم و دود رو

 م كه همش رفت تو دهنش!بيرون فرستاد

ه كعقب رفت و با يه لبخند موذي دودش رو بيرون فرستاد. با قلبي 

 تند ميزد

 خمار نگاهش كردم:

 اين ديگه چه مدلشه!-

 شونه باال انداخت:
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ين كاريه كه يه عاشق ميكنه! ميخوام تو ضرراي جانيتم شريک ا-

 باشم!

 سيگار رو نزديک لبام بردم:

 يت!قي ميكني؟ بي هوعاشق؟ چطور ادعاي عاش-

 بي هويت؟!-

اينو با صداي سردي گفت برگشتم سمتش اخماش تو هم بود. بلند 

 شد. فک

كردم ميخواد بره. دلم ميخواست خودمو خفه كنم. با حرص ادامه 

من تورو نمي شناسم! هيراد خرم؟! هيراد  آره بي هويت!-دادم:

 فرجام فر؟ اسمت

 بدي؟!چيه؟ كي هستي؟ كي ميخواي جواب من رو 

 خم شد رو صورتم و با اخم لب زد:

 وقتي قبول كني با من باشي!-

 هرگز!-

 دستشو تو موهاش كرد. حسابي كالفه بود:

س وقتي من رو كنارت قبول نميكني چرا سوال مي پرسي! براي پ-

 تو چه فرقي

 داره من كي باشم!

 سيگار رو انداختم روي زمين و ايستادم ى دست به كمر:
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رفتي! تو اولين گ نجابتم وعنتي تو كسي بودي كه فرقي نكنه؟! ل-

 بارم بودي در

 حالي كه من هيچ شناختي ازت نداشتم!

 جلوتر اومد:

 گم! امروز با من باش! امروز منو بشناس!خوب بهت مي-

 با تاسف نگاهش كردم:

طور باورت كنم؟ وقتي تموم اين مدت با يه دروغ كنارم بودي؟! چ-

 حتي االنم

 نميدي!پشتشو بهم كرد و زل زد به دريا و موجاش:سوالمو جواب 

 ت اونقدر سخته كه....جواب دادن به سواال-

 كنارش ايستادم:

ميشه آسون ترين راه ها رو انتخاب ميكني نه؟ نمي خواي به ه-

 خودت سختي

 بدي؟!

 مشتي به بازوش كوبيدم:

 ها؟ عادت كردي نه؟!-

 به سمتم برگشت و متعجب نگاهم كرد:

 هانا!-

 ت ديگه ام وسط سينه اش بود:مش
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شغال! عوضي! هميشه راه هاي راهت رو انتخاب ميكني نه؟ آ-

 هميشه رفتن رو

انتخاب ميكني! هيچوقت تالش نميكني واسه نگه داشتن اون چيزي 

 كه ادعات

 ميشه مي خوايش!

اشكام روي گونه هام ريخت و مشت بي جونم باز روي سينه اش 

 خورد:

ل تو زندگي آروم من به چه حقي آدمي مثتو كي هستي هيراد؟! -

 رو بهم

ريخت؟! به چه حقي كسي مثل تو ميگه عاشقمه! چطور ميتوني 

 عوضي بازي در

بياري و با انتخاب راه ها آسون حرمت عاشقي رو بشكني؟!دستم 

 باال رفت كه باز مشت بكوبم وسط سينه اش كه اينبار دستشو جلو

 اورد و

رم حلقه شد و سرمو كوبيد رو مچمو گرفت و دست ديگه اش دو

 سينه اش

 و با خشونت بغلم كرد:

تو يه چراغ سبز نشون بده! تا ته دنيا هم دنبالت ميام! من كوه رو -

 واسه تو
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ميكنم! من از هر عاشقي برات عاشق تر ميشم... تو فقط لب تر 

 كن...

ين كوتبوسه اي بين موهام زد. بايد ميرفتم. بايد فرار ميكردم از ني

 آغوشش!مضر 

ولي اين تن خسته و زخم خورده فقط به دست خود قاتلش درمان 

 مي شد!

اين مرض عشق! عجيب بود! نه ميتوني پسش بزني! نه كنارش 

 بموني! فقط جون

 بدي و ذره ذره بميري!

 با بغض لب زدم:

 هيراد تو كي هستي؟!-

 يكي كه خيلي ميخوادت!-

 هق زدم:

 بگو كي هستي عوضي...-

 ...كردنت سير نشدم نگاهسختش نكن، هنوز از -

 هم بگو كي هستي؟ب-حلقه دستاشو تنگ تر كرد و من لب زدم:

ه وقتش همه چيز رو ميگم... االن جفتمون يه چيز ميخوايم! ب-

 آرامش....
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سرمو از روي سينه اش بلند كرد. با پلكاي خيس و چشماي پر 

 بغض زل زدم

 بهش.

 د:با انگشت شصتش اشكامو پس ز

مه چيز رو بهت ميگم... ولي امروز بيا بي خيال همه چيز باهم ه-

 باشيم!

 گذاشت. پيشانی مبعد اين حرفش سرشو خم كرد و لبشو روي

 شكه شدم و بي اختيار چشمام رو بستم.

. همونطور كه قلبم تند تند ميزد مغزم مخالف گرفتمنو سفت تر 

 ادامه ي اين

 بوسه بود و در اخر موفق شد.

 گذاشتم روي سينه اش با تمام زورم عقب روندمش. دستمو

متعجب نگاه كرد كه دستم باال رفت و يه سيلي محكم به صورتش 

 زدم.

كف دستم گز گز كرد و يه قدم به عقب برداشتم. گيج و منگ به 

 من و

رار نكن! منو تو ديگه اينو تك-ديوونگي هام خيره شد كه لب زدم:

 غه! مثلدروغ غرق نكن! دوست داشتنتم درو

 همون اسم و فاميلي كه دروغ بود!
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 به موهاش چنگ زد:

 خسته ام كردي هانا...-

 پوزخندي زدم و كيفمو برداشتم:

 اي تا خسته شي!مجبور نيستي دنبالم بي-

 پا تند كردم كه برم ديدم باز پشت سرم راه افتاده.

 از روي شونه نگاهش كردم:

 باز چيه؟-

 شونه باال انداخت:

طمئن نيستم نبودنمو ميخواي! امروز روز ما ميشه! و من بارها م-

 ! هروبارها عاشقت ميشم

 چقدر دوس داري دست و پا بزن... من ولت نميكنم.

فرو كرد و نفس  موهامحلقه كرد و سرشو تو  ماز پشت دستشو دور

 كشيد:

 ر چي بهم بگي برو... ميدونم با همون شدت بودنم رو ميخواي!ه-

وي دستش كه دورم حلقه شده بود گذاشتم و يه قطره دستم رو ر

 اشک از

 چشمم پايين چكيد.يه بوسه روي موهام زد:

ميذاري امروز بخندونمت؟ ميذاري آرامشي رو بهت بدم كه -

 چشمات دنبالشه؟!
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 خواستم خودمو از دستش ازاد كنم و لب زدم:

 هيراد ولم كن...-

 ر نميام!ز اين! ميدونم از پسش بهر چي ازم بخوا! ج-

 فت:منو از حلقه دستاش ازاد كرد و اينبار پنجه هامو بين دستش گر

 هر جا بري باهاتم...-

انقدر احساسات مختلف تو مخم مي چرخيد خسته تر اوني بودم كه 

 اعتراضي بهش

كنم. تموم حرصمو روي سنگفرش خيابون خالي ميكردم و با هر 

 قدم محكم پامو

 به زمين مي كوبيدم.

 تر بچه ي تخس!مثل يه دخ

 مي خواستم برگردم هتل و وسايلمو جمع كنم تا از اين خراب شده

 برم! خسته

بودم! اومده بودم ارامش بگيرم و بدتر جنگ اعصاب داشتم تا 

 ارامش.

ش تمام مسير از اونجا تا هتل دست تو دستم بود ولي توان پس زدن

 رو نداشتم.

 اطراف نبود. نزديک هتل آرمان رو ديدم. خداروشكر حواسش به
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ازم دور -با استرس دستمو از بين دست هيراد بيرون اوردم:

 بمون...

 پوزخندي زد:

 يگي؟بخاطر اون بچه سوسول اينو م-

 عصبي لب زدم:

 مه منم دوسش دارم!تاون دوس-

 پوزخندي زد:

 م!هانا يه دروغ بگو كه باور كن-

 پوزخند مسخره اي زدم:

 نيستم!و بلد اره من مثل تو دروغ گفتن ر-

بعد اين جمله ازش فاصله گرفتم و چنگ زدم داخل موهام. اصال 

 دلم نمي خواست

 اين كارو كنم. ولي خيلي حرصي بودم. بايد خودمو خالي ميكردم.

 بايد اون رو با

غرور مسخرش زمين ميزدم. هيراد يه دروغگو بود! بايد حالش 

 رو ميگرفتم! اون

 وداين تنش لعنتي رو تو من بوجود اورده ب

بايد تاوان ميداد.با قدم هاي بلندي ازش فاصله گرفتم و به ارمان 

 نزديک شدم. تو دو قدميش بودم
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 كه منو ديد و لبخند زد:

 اينجايي هانا؟!-

 بي هيچ حرف خودمو بهش رسوندم و چنگ زدم به يقه تي شرتش

. 

آرمان بس كپ كرده بود دستاش رو هوا مونده بود. منم نمي 

 خودمتونستم به 

كتي بدم! همين قدر پيش رفته بودمم شاهكار بود. همين كه حر

 ارمان دستاشو دو

طرف صورتم گذاشت كه تو بهر بره عقب كشيدم و با صدايي كه 

 انگار

 بلندگو قورت داده باشم گفتم:

 م!دلم برات يه ذره شده بود عشق-

كشيد.  خوب بود چون توان  حصارشآرمان خنديد و منو تو 

 ايستادن

 نداشتم.

ستامو دور تنش حلقه كردم. اونم بين اين احساس كوفتي من د

 بازيچه شده بود.

 ارمان بيچاره!
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بعد چند لحظه از بغلش بيرون اومدم. همونطور كه سعي مي كردم 

 به پشت سرم

 نگاه نكنم لب زدم:

 وست ارمان دستشو تكون داد:دبقيه كجان؟وحيد -

 ! اينجام اگه ادم حسابم كنيد!خو يكيش كه منم-

 خنديدم:

 ببخشيد بابت احساساتي شدنمون!-

آرمان با بچه ها هماهنگ كرده بود تا به يه رستوران معروف 

 بريم. هيراد رو

 پشت سر گذاشتم و همراهشون رفتم.

*** 

شب رفتيم ديسكو واسه خوش گذروني. انقدر نوشيدني خوردم كه 

 شدم. گيج

 اباخوبه باز بآرمان منو  به هتل برد. مثل ديوونه ها مي خنديدم. 

 نبود كه

 يه سيلي حرومم كنه.

قه حل در اتاقمو باز كرد و من رو تا نزديكي تختم برد. لبمو گزيدمو

 دستامو از

 دور ش باز نكردم:
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 ؟! ها؟!باشینميخواي با من -

 خنديد و خيره شد تو چشمام :

گه مطمئن بودم صبح ترورم نميكني مطمئن باش...لبشو كنار ا-

 گوشم اورد:

 !ت بودمپيش -

 ندهخمشتي به سينه اش كوبيدم كه خنديد و كمكم كرد دراز بكشم. با 

 داد زدم:

 دلي! تو نمي توني ... هه... ولي... ولي....تو يه بز-

 ارمان پتو رو تا زير گردنم كشيد:

 ون حاليت ني چي ميگي!ولي بهتره بخوابي چ-

 چراغ رو خاموش كرد. خنديدم:

 حاليم ني... حاليم ني...-

مان شب بخير ارومي گفت و بيرون زد. همين كه در رو بست ار

 زدم زير گريه!

 من برابر بود با شروع شدن ديوونگي هام! گيجی

 زانوم رو بغل كردم و داد زدم:

 د! بزدل! بزدل!ولي اون بود ولم نميكر-

هق هق كردم و پتو رو روي سرم كشيدم. حالم داشت بهم ميخورد. 

 بلند شدم و
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ور سعي داشتم تعادلمو حفظ كنم به سمت دستشويي همونطور كه بز

 راه افتادم.درد زانو هاي زخميم هم شروع شده بود. همونطور كه

 اروم زار ميزدم يه قدم

برداشتم كه تعادلم بهم خورد نزديک بود زمين بخورم كه دستي 

 دورم حلقه شد.

هم مي تونستم بوي لعنتيشو تشخيص بدم. چشماي خمارم االن حتي 

 شرو به

 دوختم

 ه .....بهم .... ميخوره! ولم ....كن!حالم ...دار-

 ذار كمكت كنم! هر چند كه االن دلم ميخواد فقط سرت داد بكشم!ب-

تا دستشويي من رو رسوند كنار دستشويي فرنگي نشستم و عق 

 زدم. سرم حسابي

 سنگين بود. دستمو به ديوار گرفتم و بلند شدم.

مشتي اب سرد به صورتم زدم. خودم رو به روشويي رسوندم و 

 موهام خيس شد و

 به گردنم چسبيد.

ه د كاز سرم پريد ولي سردرد عجيبي داشتم. ظرفيتم انقدر پايين بو 

 ميكردم! واقعا ابرو بر بود! گيج نوشيدنیبا 

 هيراد جلوي در دستشويي وايستاده بود. اخمامو تو هم كشيدم:
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 از اتاقم... برو بيرون!-

هم چيدم و اين رو بهش گفتم. نفسش رو بيرون  كلمه ها رو كنار

 داد:

 صحبت كنيم!-

دروغگو  نه! با ادماي-به يقه اش چنگ زدم و زل زدم تو چشماش:

 كاري ندارم!

چرا اعتراف  ؟! داري با ما چيكار ميكني هانا؟!...چرا اون رو-

 نميكني

 دوسم داري؟!

ور پسش قهقهه اي زدم. دستمو جلوي دهنم گرفتم و خنديدم. همونط

 زدم و از

مه دستشويي بيرون اومدم. تا وقتي كه روي تخت بشينم خنده ام ادا

 داشت:

ا؟؟! مگه مايي هم وجود داره اين وسط؟ جز دروغ كثيف تو چي م-

 مونده؟!

 با حرص نزديک اومد و روي صورتم خم شد:

ن دروغ گفتم؟ تو خودت كامال صداقت داري؟! من يه اسمو م-

 دروغ گفتم ولي

 قتو به من منكر شدي هانا! تو هم دست كمي از من نداريتو عش



 

  308                        

 شوفر

 پوزخندي زدم:

ينطوري خودت رو تبرعه ميكني؟! من چطور عاشقت باشم؟! من ا-

 حتي نمي

شناسمش! هر لحظه مي ترسم اعتراف كني كه يه قاتلي كه به قصد 

 جونم اومدي

و بعد عاشقم شدي و ازش صرف نظر كردي! تو با اين دروغت 

 همنو ديوون

كه حتي اسمشم بهم دروغ گفته بود!صداش  بودمكردي! من با يكي 

 اروم شد و خنديد:

 قط فاميليم...فباور كن اسمم هيراده! -

 چشم غره اي بهش رفتم:

 چه فرقي ميكنه؟ تو دروغگويي!-

 صورتمو قاب دستاش گرفت:

انا تموم كن اين جدال رو! اين دست و پا زدن ها خسته ات ه-

 نكرد؟!

نم د انتظار ايام كردي! تو! تا وقتي بهم نگي كي هستي باي تو خسته-

 داشته باشي

 كه آرمان رو به تختمم دعوت كنم!

 به شونه هام چنگ زد و از الي دندوناي كليد خوردش گفت:
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فه شو! هنوز موندم  با چي بشورم تا رد كثافت از روشون پاک خ-

 شه!

 ادم:دستمو روي سينه اش گذاشتم و با تمام توان هلش د

 كثيف تر از توعه دروغگو نيست!-

رات باصال من چيو -پوزخندي زد و دستشو الي موهاش كشيد:

 توضيح بدم؟! چرا بايد برات توضيح بدم؟! مگه تو همون

 دختري نيستي كه قيد منو زدي؟!

 بلند شدم و رو به روش ايستادم و ابروهامو باال فرستادم:

خيلي به پام موندي نه؟  ه ولم نكردي؟!كتو هم همون پسري هستي -

 تو چه

 قدمي براي من برداشتي؟!

 سينه به سينه ام ايستاد و انگشت اشاره اش رو به سمتم گرفت:

ن بخاطر توعه لعنتي اومدم داخل اون خونه! بخاطر تو دروغ م-

 گفتم! بخاطر اينكه

 عاشقت بودم!

را؟ تا چراشو نگي هيچي حل نميشه! تو من رو از كجا مي چ-

 وقتي من شناختي؟!

 اولين بارم بود كه ديده بودمت!
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پشتشو بهم كرد و به سمت تراس رفت. عصبي پشت سرش راه 

 افتادم:

 ري ميري!چرا جوابمو نميدي؟ كجا دا-

 به نرده سنگي تراس تكيه زد و سرشو رو به اسمون كرد:

گه گفتنش راحت بود خودم رو پشت يه دروغ قايم مي كردم؟! ا-

 اگه شهامت

 تم انقدر صبر ميكردم.گقتنشو داش

 كنارش ايستادم و سرم رو كج كردم:

 چيز رو درست كنه؟پوزخندي زد: شايد گفتنش همه-

 چيو درست كنه!-

 پلكي زدم:

 رابطمون رو!-

 دوباره به جون موهاش افتاد و با دستش بهم ريختشون:

 ست نميشه هانا!چيزي با گفتن حقيقت در-

 چشمام پر شد و خسته لب زدم:

 يكنه لعنتي!مخواهش ميكنم بهم بگو! اين ندونستن ديوونه ام هيراد -

 يه حرفي

 بزن!
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حس كردم چشماي اونم پر شد دستشو جلو آورد و مچ دستمو 

 فشرد:

ي ترسم واسه اشتباه يكي ديگه من تاوان بدم... من عاشقتم... م-

 وقتي ديدم لباي

 يكي ديگه رو بوسيدي دنيا رو سرم آوار شد...

 ستاد و ادامه داد:نفسشو بيرون فر

 يست...فهميدم نداشتن تو كار من ن-

 دستمو روي دست يخ زده اش گذاشتم:

حقيقت من  مي دونم گفتن-س حرف بزن... بگو كه كي هستي!پ-

 رو از تو دورتر ميكنه!

 چشمامو تو صورتش چرخوندم و بيني م رو باال كشيدم:

 همين طور نگفتنش..-

روع به باريدن كرده بود پس با انگشت اشكامو كه نميدونم كي ش

 زد:

ن انا تو زن مني! هيچ چيز اين واقعيت رو تغيير نميده! من اوليه-

 بارت بودم!

و اخرين بارتم منم! تا وقتي كه ازم متنفر نشي... تا وقتي كه ت

 چشمات عشق رو
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چ هي ببينم براي بوسيدنت پيش قدم ميشم... براي گفتن اينكه عاشقتم

 غروري

 ه...جلوم رو نميگير

 با دستش صورتمو قاب گرفت:

 مي فهمي؟-

 ينهسقلبم از فهميدن حقيقتي كه انقدر از گفتنش مي ترسيد محكم به 

 ميزد. سرمو

 تكون دادم:

 بهم بگو... انقدر منو نترسون!-

 سيبک گلوش تكوني خورد:

ي فهمي اميدوار ميشم وقتي مي بينم فاميلي فرجام فر هيچ م-

 خاطره اي رو تو

نميكنه... اميدوار ميشم كه بتوني منو كنارت  وجودت زنده

 بپذيري...

اهام بمونم... بهم بگو چي پنمي تونم رو -به پيرهنش چنگ زدم:

 باعث شده اشنايي ما اينطوري باشه؟!

 چي باعث اينه اين رابطه انقدر گيج كننده باشه؟

 د:نزديک کردستشو دورم حلقه كرد و من رو به خودش 

 به يه سوالم جواب بده احساست به من چيه؟!بهت ميگم ولي قبلش -
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سوال سختي نپرسيد! همه ي وجودم جوابشو مي دونست. با پشت 

 دست اشكامو

 پس زدم:

يراد خرم يا فرجام فر! علي رغم عوضي بودنت و دروغ هاي ه-

 بزرگت! و حتي

وضعيت مالي به گفته خودت افتضاحت متاسفانه بايد بگم من 

 عاشقت شدم و اين

و هر چقدر زبونم منكرش شه چشمام و كشش بدنم نسبت حقيقت ر

 بهت انكار

 نميكنه!

 چنگ زدم به يقه اش:

ه بار براي هميشه بگو كي هستي و هدفت از اومدن به خونه ام ي-

 چي بود و

 جفتمون رو خالص كن.

پاهام توان ايستادن نداشت. طوفان توي چشماش ديوونه ام مي 

 كرد. منتظر به

 لباش چشم دوختم.

 نوشيدنيهي دونستم هر شكي مي تونه منو زمين بزنه. عوارض م

 به اندازه كافي



 

  314                        

 شوفر

بدنمو ضعيف كرده بود.دستمو گرفت. و پاهاش خم شد. جفتمون 

 همونجا توي بالكن روي سراميک هاي

 سرد نشستيم.

 دستاشو تو هم پيچيد و خيره نقطه نامعلومي شد:

و  بازیتو فتمندي نبود! زندگيش خالصه مي شد پدرم آدم شرا-

 ي! هر چيگيج

 كه براي ما ساخته بود به لطف ارث پدريش بود! اگه مادرم نبود

 شايد ما تا االن

 هزار بار اواره ي خيابون شده بوديم!

 مكثي كرد و دستمو گرفت:

ل بچگيم و نوجووني هام با جنگ و دعواي اونا گذشت. كارم ك-

 اين شده بود

ع كنم تا اون دوتا خواهر كوچولوم رو از زير دست و پا جم

 حرصشون رو سر ما

رد ي كخالي نكنن! چون تنها چيزي كه اونا رو پابند به ادامه دادن م

 ما بوديم!

دستمو فشرد طوري كه دردم اومد ولي نتونستم صدامو در بيارم. 

 هيراد تو گذشته

 اش سير مي كرد:
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 س! يست سالم بود... ديگه مي فهميدم زندگي اونا يه چيز فنا رفتهب-

 همه

 چيزشون به اسم مشتركه! پدرم اصال پا بند مسائل اخالقي نبود.

 وقتي زنگ ميزدن

كه بريم از مهمونيا جمعش كنيم واقعا وضعيتش داغون بود! حتي 

 خجالت مي

 كشيدم ببينمش!

دستمو ول كرد انگار حرف زدن براش سخت بود ولي من هنوز 

 منتظر ربط خودم

يه شب -ومد و بهم خيره شد:به اين ماجرا بودم. نگاهش باال ا

باروني بود! بازم بهم زنگ زده بودن كه برم پدرمو جمع كنم. 

 صبر

 ابابمامان لبريز شد! چمدونش رو كنار در گذاشته بود. رفتم دنبال 

 خيلي عصبي

سيلي  بودم. وقتي رسيدم اونجا باهاش بحثم شد. داد و بيداد كردم...

 خوردم...جلوي

 خواستم از اونجا برم... سويچ ماشين روهمه! بهم برخورد. فقط 

 پرت كردم تو
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ه و شلم كه عقل تو كل گيجتخت سينه اش! سويچ رو دادم به باباي 

 اش نبود! ته

 دلم آرزو كردم كه بميره... رفتم...

دستشو بين موهاش كشيد انگار يه چيزي راه گلوش رو مي بست و 

 ادامه دادن

 رو براش سخت ميكرد:

كشيده شدم يكي  دم زدم... وقتي مثل موش آبيكم تو خيابون ق-

 دلش به حالم

سوخت و سوارم كرد. يه پيرمرد بود... ازم چيزي نپرسيد... 

 خوشحالم كرد!

نزديک شهر بوديم.... چند كيلومتر جلو رفتيم... حس ميكردم 

 چشمام اشتباه مي

 بينه!

نفسش رو بيرون داد. دستام بي حس شد بس انگشتامو كف دستم 

 يدادم. يهفشار م

 حسي بهم مي گفت من بقيه اين داستان رو ميدونم.

نفسش رو بيرون داد. دستام بي حس شد بس انگشتامو كف دستم 

 فشار ميدادم. يه

 حسي بهم مي گفت من بقيه اين داستان رو ميدونم.
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اد زدم كه وايسته.... ولي اون مي سر اون مرد د-خيره چشمام شد:

 ترسيد... ميگفت شايد تله س و

اين حرفا... يه نيش ترمز زد كه خودمو از ماشين پرت كردم 

 بيرون... هر چي

 ادهجلو ميرفتم ميخواستم زندگي رو باال بيارم! دو تا ماشين از ج

 منحرف شده

كي بودن... ماشين بابا رو مي شناختم... خودشم كه باال سر اون ي

 ماشين بود مي

مياره! چرا جاي شناختم ولي نمي فهميدم چرا داره لباساشو در 

 زنگ زدن به

 امبوالنس چرا جاي كمک خواستن... داره اين كار رو ميكنه!

 سرش رو پايين انداخت:

قتي ديدمت خيلي كوچيک بودي هانا ولي همين قدر دوس و-

 داشتني به نظر مي

 رسيدي

روي زمين سر خوردم ازش فاصله گرفتم. معدم به هم مي پيچيد و 

 حالت تهوع

 بدي داشتم.

 دستشو به سمتم دراز كرد كه داد زدم:
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 بهم دس نزن!-

 بودي...... فقط تونستم بغلت كنم... بغلت كنم و بي هوش-

زير مشت و لگداش دووم بيارم تا به تو صدمه اي نرسه... حتي 

 باهات چشم تو

ني زچشم نشدم ولي... ولي ته قلبم يه جوري شد... از اينكه اولين 

 بودي كه ازت

. نميدونم... پر يه حس خوب شدم... اصال حواسم محافظت كردم..

دم نبود يكي ديگهتو ماشين هست! انقدر درگير توشدم كه از ياد بر

 كس ديگه اي

 هم به كمک نياز داره!

 ود.تموم تنم داشت مي لرزيد. شنيده هام غيرقابل باور و دردناک ب

 سرم رو بين

 دستام گرفتم و شنيدم:

النس ت كنم... پليسا اومدن... امبوم ولبعد اينكه بغلت كردم نتونست-

 سر رسيد ولي

ر بوي موهات زير بينيم موند.... دلم خواست باز ببينمت... بيشت

 ببينمت... واسه

مراسم مادرت اومدم... كسي منو نمي شناخت... از همون اولش 

 ترسيدم خودم رو
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 معرفي كنم... طوري وانمود كردم كه انگار پسر اون پدر نيستم!

 ات رو مدرسه

يه سا پيدا كردم... يهو به خودم اومدم و ديدم يک ساله دارم مثل يه

 تعقيبت مي

 كنم!

 اشكام داشت ميريخت صداي هيراد خش دار شد:

ندگيمون بهم ريخته بود.... خواهرم هم سن تو بود با يه پسره ز-

 فرار كرد و پاشو

گرفت تو يه كفش كرد كه مي خواد ازدواج كنه... مادرم طالق مي 

 و زندگيمون

 ترممتالشي شده بود... از قبل افتضاح بود! ولي بعد اون تصادف بد

 شد... حتي

درگيري با زندگي شخصيم نتونست فكرتو از سرم بيرون كنه! 

 داشتم ديوونه مي

شدم ميخواستم يه جور سر راهت قرار بگيرم ولي هيچ جوره نمي 

 شد! هانا من

 دلم مي خواست بازم تو بغلمعاشقت شده بودم! بدون هيچ شناختي 

 بگيرمت... من
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يه مدت زياد قامكي نگاهت كردم... قايمكي دوست داشتم... ولي 

 كافي نبود...

عا بيشتر مي خواستم... ترسيدم با اسم واقعيم جلو بيام! پدرت قط

منو مي شناخت!حتي فرصت دفاع بهم نميداد واسه همين با يه 

 هويت جعلي جلو اومدم... تو

 به عنوان راننده استخدام شدم و بعد جلي اعتماد رانندهشركتش 

 شخصيش شدم!

نفسشو بيرون داد و منتظر بهم چشم دوخت. مي خواست بهش چي 

 بگم؟! وقتي

 انقدر شک زده بودم؟!

 لباي لرزونم بهم خورد:

 ميشه بري؟!-

 نظرخيلي مظلومانه اينو گفتم و نگاه گرفتم از پلكاي لعنتيش كه ب

 سرخ و خيس

 مد. بي رمق بلند شد و پريد رو بالكن اتاق خودش.ميو

ه دستمو به نرده سنگي گرفتم تا قد راست كنم با پاهاي لرزوني ب

 اتاق برگشتم

 دنبال سيگار و فندكم!



 

  321                        

 شوفر

و گيج و منگ بودم. نمي دونستم بايد چيكار كنم. با حرص سيگار ر

 از گوشه لبم

 كندم و انداختم رو زمين و فندكم كنارش!

شدم! هيچ نيكوتيني من رو اروم نمي كرد. حقيقتي كه آروم نمي 

 پست وجود

 هيراد بود برام غيرقابل قبول بنظر مي رسيد.

تو ذهنم فقط يه چيزي پررنگ بود"رفتن"! ولي كجا؟ كجا مي 

 تونستم آرامش

ين رو پيدا كنم؟ دلم بهم مي پيچيد و مي خواستم عق بزنم همه ي ا

 زشتي هاي

 ي كردم! صبر! صبر! لعنت به صبر! بلنددنيا رو!ولي بايد صبر م

 شدم و تبلتم رو برداشتم.

اولين بليط برگشت رو رزو كردم و بعد شروع به جمع كردن 

 وسايلم كردم.

حس خفگي مي كردم. نمي خواستم ذهنم گفته هاي هيراد رو تفسير 

 كنه.

عد ببايد از اينجا فرار ميكردم. كت بلند كرم رنگم رو تن كردم و 

 كيفبرداشتن 

 و موبايلم چمدون رو پشت سر خودم كشيدم و بيرون رفتم.
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شب من رو كم داشت. يه شكست خورده با قلب خاكستري و پر 

 بغض! فقط

 بارونش كم بود.

چمدون رو پشت سر خودم مي كشيدم و چقدر مسيرم نامشخص 

 بود!

 !اصال يه روزي به ذهنم نميرسيد كه سرنوشت برام چه خوابي ديده

ونه هام ريخت. به سمت خيابون رفتم و واسه اولين اشكام روي گ

 ماشين زرد

 رنگ دست تكون دادم و زير لب زمزمه كردم:

 بايد رفت!-

***يه پيام به مژگان دادم كه به ايران برگشتم! براشون شوک 

 برانگيز بود ولي من

نمي تونستم هيچ توضيحي براي اين حال غريب و برگشت ناگهانيم 

 بدم! به هيچ

 كس...

 فقط دل خودم اشوب بود. فقط من داشتم ديوونه مي شدم.

جاي جاي اتاقم .... حياط ... همه جا! من رو به ياد اون مي 

 انداخت. بابا متوجه
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 تو تغيير حالم بود و زياد به پر و پاک نمي پيچيد و من تمام روز

 اتاقم روي

 صندلي مي نشستم و زل ميزدم به حياط.

 خنداقم بيرون مي رفتم و با چند تا لببه زور فقط واسه غذا از ات

 الكي ميخواستم دل

 بابا رو بدست بيارم.

 سر ميز نهار بوديم كه لب زدم:

 بابا؟-

 قاشق و چنگال رو كنار بشقاب ها رها كرد:

 جانم؟-

 دستمو زير چونه ام زدم:

نظرت اين خونه براي من و شما زيادي بزرگ نيست؟!بابا واقعا ب-

 شد و انگار باورش نمي شد من همچينجا خورد. چشماش درشت 

 حرفي زدم. دستاشو تو هم پيچيد و گفت:

 هانا طوري شده دخترم؟-

 بغض به گلوم چنگ انداخت:

تيم عد مرگ مامان ما چرا از اين خونه نرفتيم بابا؟ چرا جايي نرفب-

 كه خاطره اش

 نباشه؟
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 بابا دستشو جلو اورد و پنجه هاي يخ زدمو فشرد:

وسشون داريم دا تنها دارايي ما از كسايي كه عزيزم خاطره ه-

 هستن! چرا بايد

 ازش فرار كنيم؟! وقتي همونا ما رو سر پا نگه ميدارن.

بعد اين حرف آهي كشيد و من با اشكايي كه كنترل ريختنشون رو 

 از دست داده

 بودم لب زدم:

لي خفه نميشدي بين اين همه خاطره؟! غرق نميشي و روزي و-

 هزار بار كم

! مياري؟ وقتي هر جا نگاه ميكني اونو مي بيني درحالي كه نيستن

 روزي هزار

 بار نميميري؟!

 نگاه گرم و نگرانش رو بهم دوخت:

ودت انتخاب ميكني با كمک خاطره ها محكم بموني...يا زمين خ-

بخوري!بلند شدم و دستمو دور گردنش حلقه كردم. من رو به 

 اغوش كشيد كه با هق هق

 گفتم:

 خفه ميشم... كاش مامان بود... چه خوبه هستي...دارم -

 بوسه اي به موهام زد:
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 ميخواي باهام حرف بزني؟چي شده باباجان؟ ن-

 سرمو تو سينه اش قايم كردم:

رامشم رو... محكم ايستادن رو ... همه چيزمو گم كردم... هيچ آ-

 جا نمي تونم

 نفس بكشم!

 ؟ باهم؟ هر جا بخواي!ميخواي بريم مسافرت-

 رمو بلند كردم و با پلكاي خيس نگاهش كردم:س

ازه از مسافرت برگشتم... هيچي اثر نداره! حال خرابمو هيچي ت-

 خوب نميكنه بابا!

 موهام رو نوازش كرد:

ريم هلند؟ خونه عمه ات! همراهت ميام! خوشت اومد تا هر وقت ب-

 بخواي اونجا

ي! كنار ميامي موني... اگه نمي توني با من درد و دل كني با اون 

 نظرت چيه؟

پيشنهاد وسوسه انگيزي بود! رفتن به يه جاي جديد و يه هواي 

 تازه! تاحاال هلند

 نرفته بودم و شايد واقعا ديدن اقوامم كمي من رو از اين حس و

 حال بيرون
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نم كمياورد...شايد مي تونستم با عمه درد و دل كنم و خودمو خالي 

 شايد هم اونجا به

مين واسه محكم ايستادن باشم و بعد پيدا نكردنش زدنبال خاطره اي 

 بخورم!

كلي احتمال وجود داشت ولي هيچكدوم باعث اين نميشد من جلوي 

 خودم رو

 بگيرم و نگم:

 فكر خوبيه... فرار كنيم-

 بابا خنديد و با دستش صورتمو گرفت:

ط ريه نكن دخترم... برو وسايلتو جمع كن... بارتو سنگين نكن فقگ-

 راونجا ه

 چي خواستي ميخري! خوش ميگذروني!

ا لبخندي بهش زدم و درحالي كه اشكامو پاک ميكردم به سمت پله ه

 رفتم.

 اميدوار بودم اين مسافرت حالم رو خوب كنه!

 كمي از گيجي در بيام و اين اتفاق رو هضم كنم.

 .هر چند بعيد مي دونستم اين خونه اوار شده رو بشه از نو ساخت

*** 
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همه منتظر كسايي بودن كه از پرواز ميان و من  تو فرودگاه

 بينشون زني رو ديدم

كه اسم بابا و من رو روي كاغذ نوشته بود و با لبخند منتظر 

 وبود.جلو رفتم و دست تكون دادم. خنديد و برگه رو پايين اورد 

 اغوشش رو باز

 كرد.

سالمي گفتم و خودم رو تو بغلش انداختم. صورتمو بوسه بارون 

 كرد:

 خوش اومدي عزيز عمه.-

 لبخندي بهش ميزنم. بعد گرفتن چمدون هامون سوار به ماشين عمه

 به سمت خونه

 اش ميريم.

خونه ها و تجمل شهر من رو جذب خودش ميكنه ولي هنوزم دل 

 شكسته و خسته

 ام! اونطور كه بايد به وجد نميام.

عمه مهشيد هيچ وقت باردار نشده بود و بعد مرگ شوهرش تنها 

 زندگي مي كرد.

بعد مرگ اون ديگه هلند رو خونه ي خودش مي دونست واسه 

 همين واسه
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 برگشت به ايران ترغيب نشد.

 ويم داخل خونه اش شديم. يه آپارتمان دو خوابه با ديزاين آبي مال

 سفيد پر از

 گل و گياه سبز كه به آدم حس ارامش ميداد.

ن كرده بود. ازمو عمه يكي از اتاق ها رو براي من و بابا آماده

 خواست وسايلمون

 رو جا به جا كنيم و بعد استراحت واسه عصرونه بيرون بريم.بعد

جا به جا كردن وسايل هيچ حس خستگي در من نبود! واسه ي 

 همين بابا رو

تنها گذاشتم و خودم اومدم بيرون. پيش عمه نشستم كه دستامو 

 گرفت:

 خيلي بزرگ شدي عزيزم.-

ديک كرد و بوسيد. منم سرم رو جلو بردم و دستامو به لباش نز

 بوسه اي روي

 گونه اش زدم.

پوست صورتش بدون بوتاكس هم صاف و زيبا بود. چهره اش 

 آرامشي داشت

 كه من گم كرده بودم.

 وقتي من رو اونطور مغموم و شكست خورده ديدد بلند شد:
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وس داري چاي رو اينجا بخوريم؟ يا بريم بيرون؟ بايد قايق د-

 ري تو شهر روسوا

 تجربه كني...

 هيجان زده حرف ميزد و دلم نمي خواست تو ذوقش بزنم:

 بنظرتون كدوم بهتره؟!-

 چشمكي ميزنه:

 اسه جوونا قايق! تا من اماده ميشم يه چيزي تنت كن تا بيامو-

لبخند محوي روي لبام نشست بلند شدم و اروم وارد اتاق مهمان 

 شدم بابا روي

خواب رفته.كت مشكي رنگم رو بر داشتم و تخت تک نفره به 

 همراه كيف پولم و بي توجه به موبايل بي آنتنم

 از اتاق بيرون زدم.

 عمه هم پشت سرم بيرون از اتاقش اومد با خنده گفت:

 سرعت عمل جفتمون رو عشقه...-

 جواب خندش رو با خنده دادم. اين حجم كم حرفي از من بعيده!

 برام توضيح داد و سعي ميكرد من رو عمه مدام درباره آمستردام

 با شهر اشنا كنه

نمي دونستم بابا درباره ي اين افسردگي و منزوي بودن اخيرم 

 بهش گفته بود يا
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نه. ولي تمام تالشم رو مي كردم كه تنها عمه ام رو از خودم 

 دلخور نكنم.

 همراهش سوار قايق شديم كه گفت:

 ن اون اومديم؟!داداشم ناراحت نشه بدو-

 شونه باال انداختم:

 مشكلي نيست با اونم ميايم!-

ن او خنديد و به راه افتاديم. رد شدن از كاناالي داخل شهر و ديدن

 همه شكوه من

 رو به وجد اورد.

 عمه از كيف دستيش موبايلشو بيرون كشيد:

 سلفي بگيريم؟نزديكش رفتم:-

 چرا كه نه!-

به خنده عمه كلي ژست بامزه گرفت و با حرف زدن من رو 

 انداخت. انگار كم

 كم از الكم بيرون ميومدم.

رش بعد رفتن يه مسير پياده شديم و به يه كافي شاپ رفتيم تا سفا

 قهوه بديم. با

 ذوق به عمه گفتم:

 اينجا خيلي زيباست! قايق سواري عالي بود!-
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 دستاشو تو هم پيچيد:

د فردا يچ وقت برام اين منظره ها تكراري نميشه! دلم ميخواهمنم -

 تو و داداشم رو

 ببرم روستاي گيتورن! خيلي باشكوهه

 سرمو تكون دادم:

 د جاي خوبيه خيلي مشتاق ببينمش!اگه شما مي گي-

 روز نميشه چون از اينجا دوره!فردا ميريم! ام-

 شونه باال انداختم:

 تيم اينجا! ميتونيم كل هلند رو بگرديم.فعال كه هس-

رودگاه ديدمت فكر كردم انقدري ناراحتي فوقتي تو -عمه لبخند زد:

 كه نتوني از ته دل بخندي

تت ولي االن باز تو چشمات هيجان هست... اتفاقي افتاده كه ناراح

 كرده عزيزم؟

و م ركمي جمع و جور نشستم. يعني واقعا انقدر تابلو بودم. گوشه لب

 به دندون

 گرفتم:

 دميكم با دوستم به مشكل بر خور-

 زد زير خنده. متعجب نگاهش كردم كه لب زد:اينو كه گفتم 
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س اهل اين چيزا هم هستي! با پدرت شرط بسته بودم مسئله پ-

 عشقيه!

 ودمخبا خجالتي كه ازم بعيد بود و ترسي كه از لو رفتن حقيقتي كه 

 نمي تونستن

 هضمش كنم لب زدم:

 به بابا نگيد!-

 نگاهش كمي رنگ تعجب گرفت:

باش! راز  پيش من راحت دخترم...نه من همچين كاري نميكنم -

 دلت محفوظه!

 سرم رو پايين انداختم:

 يه كه حرف زدن راجعش برام اسونه نيست....مسئله طور-

ي داريم كه باهم حرف بزنيم عزيزم. ما فرصت زياد-دستمو گرفت:

 فقط بهم اعتماد كن. من

 دوست دارم لبخند بزني و هميشه طرف خوبي تو هستم.

 انداختم:خودم رو تو بغلش 

 ممنون عمه جون...-

اون هم بغلم كرد و من ارامش گرفتم. خيلي وقت بود يه اغوش 

 مادرانه نچشيده

 بودم.
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 قهوه هامون رو كه اوردن جمع و جورتر نشستم. عمه لب زد:

ن صبر ميكنم هر وقت احساس راحتي كردي مي توني باهام م-

 حرف بزني

 دخترم.

 ممنون...-

مسيري رو پياده روي كرديم تا به بعد خوردن قهوه و كيک 

 اپارتمان رسيديم.

 ادهبابا هنوز خواب بود و من و عمه رفتيم به آشپزخونه تا شام ام

 كنيم.

ي البته من تو اين كار هيچ مهارتي نداشتم و هيچ يادم نميومد ك

 چاقو دستم

 گرفتم!

 واسه همين كلي سوژه عمه شدم! باور نمي كردم زني با اين سن و

 انقدر باسال 

 روحيه و با مزه باشه؟

 هواي ايران چيزي داشت كه جووناشم افسردن؟!***

روز بعد واسه تفريح به روستاي گيتورن رفتيم. وقتي ماشين رو 

 پارک كرديم و
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سوار قايق و عبور از كانال هاي آب و فضاي سبز و خونه هاي 

 روي آب باعث

 مي شد حس كنم توي بهشتم. با هيجان گفتم:

. حتي گفتن ا هيچوقت قبال واسه كشف هلند نيومديم؟ اينجا ..ما چر-

 فوق العاده

 هم كمه!

 بابا لبخندي زد:

ر وقت دوست داشته باشي و عمه ات وقت داشته باشه مي تونيم ه-

 بريم اروپا

 گردي! تو هيچ وقت نگفتي به مسافرت عالقه داري!

 سرمو كج كردم و با خنده گفتم:

ه... ولي خب هميشه اولش به جايي سخت خب عالقه ندارم! يكم جا-

 سخته!

 عمه دستشو رو شونه ام گذاشت:

ن عاشق گشت و گذارم ولي خب تنهايي اصال نمي چسبه... م-

 خواستي يه تور

 اروپا بريم...

 به صداي پرنده ها گوش سپردم و اروم لب زدم:
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تما...زل زدم به منظره هاي اطراف و گوش سپردم به زيبايي ح-

 . درست بودهاي طبيعت

ط با فق اينجا بودم! آره هانا تو هلند بود ولي با يه حفره تو دلش كه

 وجود يه نفر

 پر مي شد.

 آهي كشيدم و به اين فكر كردم مهم نيست كي باشي هممون يه درد

 بي درمون

راد هي داريم. اگه قبال يكم ته دلم پشت غرورم اميدي به يه رابطه با

 داشتم االن

 همونم رفته بود.

سعي كردم از فكرش بيرون بيام و به حرف هاي عمه در مورد 

 گيتورن گوش

 بدم. اونطور كه اون توضيح مي داد اينجا قبال بخاطر زغال سنگ

 حفر شده و به

مرور اين نهر و چشمه ها بوجود اومده. واقعا روياي بود. بين 

 خونه ها اب بود و

ش ديوونه فضاي سبز! آدم تو همچين جايي زندگي ميكرد از آرام

 مي شد!
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يق قايق جلوي يه رستوران متوقف شد. بابا به پايين اومدنم از قا

 كمک كرد و

بعد دست عمه رو گرفت. رستوران شلوغ و به خصوص توريست 

 ها صندلي ها

رو پر كرده بودن. پشت ميز چهار نفره اي نشستيم و سفارش 

 خوراک دريايي و

 گوشت همراه ساالد داديم.

ن الي يه قسمت از دلم پر كشيد و اون رو روي اوبا ديدن صندلي خ

 تصور كردم.

 چشمام سريع پر شد. بابا بلند شد تا با دوربينش از اطراف عكس

 بگيره. تو خودم

 جمع شدم كه عمه بازوم رو گرفت:

 ي خواي با من صحبت كني؟چي شد دخترجان؟ نم-

 اشق آدم اشتباهي شدم!ع-يه گوشه اشک از گوشه چشمم چكيد:

 ر نگاهم مي كرد و من ادامه دادم:منتظ

ابا خيلي رو رانندگيم حساسه... هر وقت من پشت فرمونم اون ب-

 ماجراي تصادف

مامان رو به ياد مياره...بخاطر همون برام يه راننده شخصي 

 گرفت. البد با خودش
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فكر ميكنه اگه من رو صندلي عقب باشم كمتر آسيب مي بينم... 

 اونم خودش رو

د م ميكنه... از وقتي پاي اون مرد به زندگيم باز شاينطوري آرو

 همه چي عوض

 شد... از هرچي استفاده مي كرد تا بهم بگه عاشقمه... همش روم

 احساس مالكيت

 مي كرد ...

 راننده؟-

 سرم رو تكون دادم وزل زدم به صندلي خالي رو به روم. اگه عمه

 بهم نمي گفت

 هيراد رو رو به روم ميديوونه حتما بهش اعتراف مي كردم االن 

 بينم كه يه

 لبخند كج رو صورتش داره. آهي كشيدم و ادامه دادم:

 نم خوشم اومد... هم خوش قيافه بود هم من تا اين سن با پسرايم-

 زيادي در

د ارتباط نبودم... نرمش نشون دادم... هر چي رابطمون عميق تر ش

 دلم درگيرش

 عشق رو قبول كنم... شد... يه روز پسش ميزدم... نمي خواستم
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اشكامو با دست پس زدم و عمه با ناراحتي نگاهم كرد. اروم لب 

 زدم:

ي گفتم خونواده ي سطح پاييني داره در حد ما نيست... مي م-

 خواستم با منطق

 پيش برم... از لج اون با يكي ديگه دوس شدم! با همه وجود پسش

رفت... من  زدم... ولياون بهم صدمه زد خيلي اذيتم كرد و تهش

 دلم مي خواست مرهم

 زخمايي شه كه زده ولي با رفتنش اين زخم ها رو عميقتر كرد...

 عمه شونه ام رو بغل و شروع به نوازشم كرد:

ز اين ناراحتي از رفتنش؟ خب رابطه شما خيلي پيچيده به نظر ا-

 مياد! حس

 نميكني وقتي با يكي ديگه رفتي غرورش رو له كردي...

و ياد اون كار بي رحمانه و گرفتن دخترونگيم پوزخندي زدم 

 افتادم:

طمئن باش اون بدترش رو باهام كرده... من مي تونم فراموش م-

 كنم... همه

كارهاشو... يعني وقتي بعد يه مدت باز چشمم بهش افتاد. دلم 

 ميخواست به سمتش
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پرواز كنم ولي مي ترسيدم عمه... هيچوقت نتونستم واقعا بهش 

 .. حقماعتماد كنم.

 داشتم! اون كسي نبود كه من فكر مي كردم...

 چشماي عمه درشت شد و متعجب نگاهم كرد: منظورت چيه؟!

 بازوهامو بغل كردم:

مش هميشه ميگفتم چرا يكي با اولين ديدار بهم ابراز عالقه كنه؟! ه-

 مي گفتم

ه اون عاشق پولمه و مي خواد تيغم بزنه ولي بعد متوجه شدم مسئل

 ه اوناين بود ك

قبال هم منو ديده بوده... ولي من تو موقعيتي بودم كه...كه 

 متوجهش نشدم.

 متفكر بهم خيره شد:

صادف اتفاق افتاد... تروزي كه اون -ي باهم رو به رو شديد؟ك-

 كسي كه به مامان زده بود باباي هيراد

 بوده...

 عمه متعجب دستشو جلوي دهنش گرفت:

نوشت چي كار ميكنه! حاال پسر واي خداي من! باورنكردنيه! سر-

 اون مرد و تو

 عاشق هميد...
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 با چشماي پر بغض نگاهش كردم.

گوشه لبش رو به دندون گرفت و به نهرها خيره موند. از ياد 

 اوريش باز لرز

گرفته بودم. بابا برگشت و متعجب به چهره رنگ پريده ما خيره 

 شد:

 چيزي شده؟-

 ي موهام:به زور خنديدم و دستمو فرو كردم ال

 نيست... مي تونم عكسايي كه گرفتي رو ببينم؟! نه طوري-

بابا مي دونست مي خوام حواسش رو پرت كنم ولي چيزي نمي 

 گفت. من چقدر

 عاشق اين مرد با اين همه فهم و درک بودم!

د. بو تمام روزهايي كه بابا باهام تو هلند گذروند به گردش و تفريح

 حتي به شهر

آمستردام سفر كرديم. ولي خب اون مجبور شد هاي نزديک 

 برگرده و من موندم

 و عمه.

دف با نبود بابا بيشتر از هيراد حرف زدم. خاله بخاطر جريان تصا

 معتقده هيراد
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ون قهرمانه منه! اونم يه قهرمان عاشق ولي خب اون از اتفاق بينم

 مخبرنداشت ومنم به قدر راحت نبودم كه براش تعريف كنم. فقط از

 به عنوان كسي كه تو

اون رابطه بودم و همه چيز رو تجربه كردم مي خواست عاقالنه 

 فكر كنم و همه

 جوانب رو بسنجم.

يه تصميمي نگيرم كه بعدا پشيمون شم و وقتي تو دلم حس ميكنم 

 اين چيز

درسته! حتما درسته! يعني به ناخودآگاهم گوشبدم. خب خودم هم 

 همين قصد رو

 داشتم!

دم همين از همه دور شده بودم و حاال تو خيابوناي هلند قواسه ي 

 ميزدم و فكر

مي كردم. با اينكه مژگان و صدف دهن بابا رو به خاطر گرفتن 

 خبر و شماره

 تلفني از من سرويس كرده بودن ولي نخواسته بودن بفهمن كه حتي

 من از ايران

 خارج شدم!
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ا بهي بودم و فقط گا اينجا دور از هرگونه تكنولوژي با افكارم تنها

 اسكايپ عمه

 با بابا و بطول جون حرف ميزدم. طفلي اونم دلتنگم بود كه چرا

 بعد تركيه فوري

 يه مسافرت ديگه رفتم و نتونسته خوب منو ببينه.

*** 

عينک دوديمو به چشم زدم و چمدونم رو پشت سرم كشيدم. نگهبان 

 ها با ديدنم

 سريع جلو اومدن:

 .اجازه بديد..-ماني...خوش اومديد خانم ز-

چمدونم رو رها كردم و يكيشون گرفتش. لبخندي زدم و تشكر 

 كردم. پاييز

ي رسيده بود و حياط نارنجي و رويايي بود. خنده ام گرفت. من كس

 نبودم كه به

 اين چيزها دقت كنم ولي حاال... .

 در خونه باز شد بطول خانم با ديدنم چشماش پر شد:

به راهت بودم... چرا  م... اخ كه چقدر چشمتو كي اومدي عزيزدل-

 انقدر بي خبر

 مادر... ميومديم دنبالت...
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د خنديدم و ايستادم. هول هولكي اومد و بغلم كرد. بوي غذا ميدا

 ولي من از

 دلتنگي بوسه هاشو با اشتياق جواب دادم. چشماش پر شده بود:

 دي... رنگ و روت باز شده...اخ چقدر خوشگل ش-

 طرف صورتم گذاشت با خنده حركاتشو نگاه مي كردم: دستاشو دو

 وتاه كردي كه حيف اون خرمن مشكي نبود مادر!موهاتم ك-

 شونه باال انداختم:

 االن قشنگ نيستم؟-

 خنديد و چشماي پرش رو بهم دوخت:

 هنوزم تا نداري!-

 و ببر اتاق خانم!راشكان چمدون -خنديدم و اون به نگهبان تشر زد:

 داخت دور كمرم:و بعد دست ان

 ريم داخل زنگ بزنم به پدرت دخترجان... اونم حسابي دلتنگته!ب-

داخل رفتيم و بطول جون همونطور كه من رو به كاناپه كنار 

 شومينه هدايت

 ميكرد تلفن بي سيم رو بردات تا به بابا زنگ بزنه.

عينک دوديمو برداشتم و بارونيمو در اوردم. بطول جون 

 ا اطالعهمونطور كه به باب

 ميداد رو به روم نشست و وقتي تماس رو قطع كرد پرسيد:
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ادر چرا همه رو تو بي خبري گذاشتي؟ دوستات هر روز م-

 ميومدن اينجا... ولي

 چون سفارش كرده بودي حرفي بهشون نميزديم...

 لبخندي زدم و بلند شدم:

 فک كنم وقتشه بهشون زنگ بزنم!-

ه وشن كنم. تو هلند مجبوري يبعد اين حرفم بلند شم تا گوشيمو ر

 سيم كارت و

 گوشي گرفتم تا وقتي بدون عمه بيرون رفتم مشكلي پيش نياد ولي

 اين گوشيم تا

 وبه امروز خاموش بود. روشنشكه كردم يه عالمه پيام از تلگرام 

 واتش اپ برام

د اومد.لبمو به دندون گرفتمو و اسم مژگان رو لمس كردم. بعد چن

 تا بوق صداي

 تو گوشم پيچيد: جيغش

يک ماه  ! آشغال برو همون جهنم دره اي بودي! اين۷عوضي... -

 مي دوني

 ما چي كشيديم؟! برو به درک!

 !وقتي گوشي رو تو روم قطع مي كنه نمي فهمم گريه كنم يا بخندم

 به بطول جون كه كنارم ايستاده نگاه كردم:
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 گوشيو روم قطع كرد....-

 گوشه روسرش رو به دست گرفت:

 نگراني! حق داره مادر! تلف شدن از-

 شونه باال انداختم و بازم شماره ي مژگان رو گرفتم كه ريجكتم

 كرد. گوشيمو

 كنار گذاشتم:

 رم تا بابا بياد يه روش بگيرم حاال بعدا از دلش در ميارم...ب-

رفتن به اتاقم خاطره ها رو زنده كرد ولي من عوض شده بودم! 

 حداقل خودم

 يگه اون بچه سوسول قبلي نيستم!حس مي كردم د

ه در رو باز كردم همه چيز مثل قبل بود. جلوي اينه ايستادم و ب

 خودم خيره شدم:

 ا!ولي تو اون آدم قبلي نشو هان-

ام هتصميمم رو تو هلند گرفته بودم ولي اب و هواي ايران باز قدم 

 رو سست

 ما روميكرد. لباسم رو در اوردم و زير دوش اب رفتم. سردترين د

ا م تگذاشتم تاعقلم باز سرجاش بياد. نگاهمو از وان حموم مي دزديد

 همه چيز برام مرور

 نشه!



 

  346                        

 شوفر

تا وقتي كه شروع به لرزيدن كردم زير دوش اب سرد موندم. از 

 اتاق بيرون

م اومدم و موهام رو خشک كردم و لباس تنم كردم. وقتي پايين رفت

 بابا اومده

 اظهار دلتنگي كردم. بود. رفتم تو بغلش و يه عالمه

م تو هلند تصميم خودم رو گرفته بودم. نمي شد عشق رو به خونواد

 ترجيح بدم.

 قوي مي موندم و تا دستاي بابا هميشه به روم باز شه!

 از بغلش بيرون اومدم:

 دوستام خيلي دلخورن به نظر!-

 بابا سر تاچام رو برانداز كرد:

 سخته باباجان!ن تو خونه واقعا منم دلخورم! تنها بود-

 بطول جون با خنده به جمعمون اضافه شد:

 .يايد سر سفره پدر و دختردل و قلوه بديد كه غذا از دهن افتادب-

با اين حرفش رفتيم سر ميز و از معدمون با غذاهاي رنگي بطول 

 جون پذيرايي

 كرديم. سر ميز به صدف پيام دادم. اميدوار بودم اون از مژگان

 نرمتر باشه و جلوم
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 ودمگارد نميگيره. بين همه ي تصميم هايي كه براي زندگيم گرفته ب

 هنوز

د تكليف آرمان مشخص نبود!با اونم بايد حرف ميزدم واسه همين بع

 اينكه در كمال ارامش غذام رو خوردم

 بلند شدم و به بابا گفتم:

ي تونم يكي از ماشين ها رو بردارم؟ بايد براي ديدن دوستام م-

 برم.

 قاشق و چنگالش رو كنار بشقاب ول كرد:بابا 

 به راننده بگم ببردت؟-

 با اين حرفش باز ان قسمت ممنوعه افكارم يه جوري شد. لبمو به

 دندون گرفتم:

 دوس دارم خودم برم.-

 دور دهنش رو پاک كرد:

 باشه ميگم آماده اش كنن!-

م تشكري كردم و بعد پوشيدن كتم بيرون رفتم. مونده بودم اول بر

 اغ آرمان ياسر

مژگان؟ صدف هم جوابمو نداده بود و حس مي كردم بيشتر از اون 

 كه فكرش

 رو كنم ناراحتشون كردم.
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شاد چون خودم انقدر تو روابط با دوستم سرد بودم حس ميكردم 

 كار بدي نكردم

ولي مسلما اونا دلخور بودن. ترجيح دادم به سمت خونه مژگان 

 برونم تا اول با

بزنم.وقتي رسيدم به خونشون اول به موبايلش زنگ اون حرف 

 زدم ولي وقتي جواب نداد به

سمت زنگ در رفتم. مادرش سريع در رو برام باز كرد. 

 اسانسورجلوي اپارتمان

توقف كرد با مادرش رو به رو شدم. بعد سالم احوال پرسي گرم 

 لب زدم:

 مژگان هست؟!-

 سر تكون داد:

ش گفتم بياد استقبالت حرفمو قدر بهاره عزيزم بيا داخل... هرچ-

 گوش نكرد...

 كجا بودي تو؟

 داخل اپارتمان بزرگ و لوكسشون شدم:

 دم!بخواستم يكم تغيير آب و هوا -

 شالم افتاده بود و من موهاي لختم رو عقب دادم:

 ولي خب برام گرون تموم شده گويا-
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 خنديد:

 ر...همين طوره برو از دلش دربيا-

رفتم مطمئنا از صداي كفشام مي شنيد كه دارم به سمت اتاقش 

 نزديک ميشم. تقه

 اي زدم و دستگيره رو چرخوندم.

وقتي ديدمش اخم كرده روي صندلي ننويي نشسته بود و بيرون رو 

 نگاه ميكرد.

 مژي؟-لبخندي زدم:

ين جوابي نشنيدم ولي باز جاي اميدواري بود! مي تونست بدتر از ا

 شه. رفتم و از

 كردم:پشت بغلش 

 ؟لم برات يه ذره شده بود دوستم! هنوز ميخواي باهام قهر بمونيد-

 دندوناشو روي هم فشرد:

رگرد همون جايي كه بودي! ديگه دوستتم نيستم! اصال تورو نمي ب-

 شناسم!

 صورتشو بوسيدم:

 قهر نكن مي دوني من نازكش خوبي نيستم! ببخشيد خب!-

 چرخيد: با خشم از روي صندلي بلند شد و به سمتم
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رف نزنم؟ دلخور نباشم؟ ببخشم؟ تو ميدوني چي سر ما اوردي؟ ح-

 يهو ديدم گم

 ي؟شدي رفتي ايران! ايران برگشتيم نبودي! تو چه مرگته ديوونه ا

 يه بغض ناگهاني گلوم رو گرفت با صداي خشداري لب زدم:

نهايي مي خواستم همين... اگه يه دوست خوب هستي باور كن كه ت-

 من تو

 ت سختي بودم!وضعي

و من رو دوستت مي  اگه آدم بودي-يه قدم به سمتم برداشت:

 دونستي ميگفتي چته تا دركت كنم...

كنارت باشم! نه اينطوري باشي كوه يخ! هيچوقت نفهميدم چي تو 

 كله پوكت مي

 گذره!

 سرمو پايين انداختم:

 ين دوستمي؟با اين حال تو بازم بهتر-

 داد زد:

يدم... واقعا يه زنگ ي نگو ديگه به سر رسخفه! با من از دوست-

 انقدر سخت بود...

 دستمو براي پاک كردن اشک احتمالي زير چشمم كشيدم:
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 ره! سخت بود كه نزدم! حاال يا بغلم ميكني و همه كدورت ها روا-

 دور ميريزي!

 روناونوقت بازم بهترين دوستم باقي ميموني يا از اين در ميرم بي

 و هيچوقت تو

 ه نميكنم!روت نگا

منتظر خيره اش شدم. پوزخندي زد و روش رو ازم گرفت. كيفم 

 رو روي دوشم

 جا به جا كردم و با اخرين نگاه بهش به سمت در رفتم:

 خداحافظ-

در رو بازكردم و خواستم بيرون برم كه دستش دورم حلقه شد و 

 از پشت بغلم

 كرد:

ام گرفت. دنم بلد نيستي! خام تو سرت كنم!خنده سگ! ناز كشي-

 مژگان جزاون دسته اي بود كه هيچوقت از زندگيم حذف نمي

شد. چرخيدم و بغلش كردم. وقتي كه اين مراسم رو تموم كرديم. 

 رفتيم و روي

 تختش نشستيم. زل زد بهم:

 تعريف كن! همه چيو!-

 شونه باال انداختم:
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كي از رازهاي زندگيم برام رو شد... نتونستم بمونم دلم ي-

 رار كنم...ميخواست ف

 ه وبعد رفتم پيش عمه م تو هلند... مي خواستم يكم اعصابم اروم ش

 خوب فكر

 كنم...

 با اخم نگاهم كرد:

 تم انداختي بهته ات هست كه بهش فكر كني؟ دوسمگه چيزي تو كل-

 امون خدا رفتي!

 شونه باال انداختم:

 ندگي حذف كنم!زميخوام بعضي ها رو از -

 چشماشوگشاد كرد:

 رو؟ آرمان-

 دستم رو تو موهام فرو كردم:

مي دونم بايد بهش فكر كنم!با انگشت اشاره اش ضربه اي به ن-

 پيشونيم زد:

 يگم اينجات خاليه! اخه ميگي رفتي اونجا فكر كني! بعد باز ميم-

 خواي فكر

 كني؟

 شونه باال انداختم:
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ب تا لحظه اي كه اون كار رو انجام بدم روش فكر ميكنم! خ-

 هميشهتصميم ها 

ر لحظه ايه! ممكنه االن چيزي بگم ولي يه اتفاق همه چي رو تغيي

 بده!

 مژگان شونه باال انداخت:

ا! ولي خوب هر گهي خوردي منو درجريان بذار! ديگه غلط چه-

 ام بي

 خر جايي نرو عوضي!

 خنديدم و اون چشماشو باريک كرد:

 چرا حس ميكنم تغيير كردي؟-

 سرمو كج كردم:

 شايد كردم!-

 ابروهاش باال پريد و با كف دست روي پاش زد:

 ااا اعصاب نميذاري واسه ادم؟! موهاتو زدي؟ وايييي! خيلي بهتو-

 مياد!

 مرسي!-خنديدم:

 مژگان بلند شد:

 برم به صدف زنگ بزنم...-

 از روي تخت پايين اومدم:
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 من زنگ زدم جواب نداد!-

 سرشو خاروند:

ميگم پاشيم بريم اونجا سرش شلوغه!  خب شايد تو ارايشگاهه و-

 پيشش! اين مدل

 مو خيلي بهت مياد شايد منم زدم!

 بلند شدم:

 خب من اماده ام!-

 سرشو تكون داد:

 اوكي منم حاضر ميشم.-

 از اتاق بيرون رفتم تا مژگان آماده شه. تا وقتي منتظرش بودم

 مادرش برام قهوه و

 كيک اورد و يكم از اين در اون در حرف زديم.

م كمي برام طاقچه باال گذاشت ولي باالخره رضايت ***صدف ه

 داد كه منو ببخشه!

مژگان منصرف شد موهاشو كوتاه كنه چون احتمال ميداد ساالر 

 ازش

خواستگاري كنه و اون موقع موهاش الزمش مي شد! وقتي دلشون 

 رو ه دست
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آوردم كمي از سنگيني روي دوشم كم شد ولي قسمت سختش مونده 

 بود.

م چطور با ارمان رو به رو شم به اون عوضي هم سعي نمي دونست

 ميكردم فكر

نكنم! ولي حتي وقتي سعي مي كردم اسمش رو حتي تو ذهنم نيارم 

 و عوضي

 صداش نكنم ياد اون باري ميفتم كه تو ماشين بهم گفت "عوضي نه

 هيراد!"

صدف واسه شام بيرون مهمونمون كرد و من رو از فكر مالقات با 

 آرمان بيرون

 اورد. اين ديدار هر چقدر ديرتر بود بهتر مي شد به نظرم.

ه مژگان يه تيكه از استيكش رو بريد و يه نگاه به صفحه گوشيش ك

 روي ميز

 بود كرد:

 من به ساالر گفتم برگشتي!-

ي ساالدم رو به چنگال بهم زدم و لبمو به دندون گرفتم. صدف چيز

 كه از ذهنم

 مي گذشت به زبون آورد:

 ونم به آرمان خبر ميده...حتما ا-
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 مژگان سرش رو تكون داد و دستشو زير چونه اش زد:

ه وهوم! حاال ميخواي چيكار كني؟شونه باال انداختم و شالم رو كا-

 روي شونه ام بود باال كشيدم:

ش قتي زمانش برسه و ببينمش يه كاري ميكنم! حاال بيايد بي خيالو-

 شيم...

غذا خوردن شدم. وقتي از  سرم رو انداختم پايين و مشغول

 رستوران بيرون اومديم

صدف گفت كه مژگان رو مي رسونه و واسه همين من سرغ 

 ماشينم كه اون

سمت خيابون بود رفتم. ريموت رو زدم و همونطور كه مي 

 خواستم در رو باز

كنم سنگيني نگاهي رو حس كردم. سرم رو باال اوردم كه آرمان 

 رو دست به بغل

 ن ديدم.اون سمت ماشي

استرس باعث شد به جون وشه لبم بيفتم. نمي تونستم از صورتش 

 حسش رو

 ودم بخونم. سعي كردم خودم رو به بيخيالي بزنم. دستم رو باال اور

 تكون دادم:

 سالم!-
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پوزخندي زد و چشماشو ازم گرفت. ماشين رو دور زدم و رو به 

 روش ايستادم.

 دادن پاي چپم كردم:نمي دونستم چي بگم. عصبي شروع به تكون 

 يم... من... ميخواي بريم يه كافه؟بايد حرف بزن-

 سرم رو باال اوردم و باهاش چشم تو چشم شدم. عصبي لب زد:

ي خواستي تموم كني راه هاي بهتري هم بود... مي دوني انتظار م-

 چقد سخته؟ من

تمام اين يک ماه رو منتظر خبري ازت بودم! چطور مي توني 

 خودخواهانقدر 

 باشي...دستمو به گردنم كشيدم:

 متاسفم...حق داري!-

 پوزخندي زد:

 همين قدر بود؟-

 چي؟-

 لبه هاي كاپشن رو بهم نزديک كرد:

 رابطه ما تا اينجا بود؟-

نگاهمو به پشت سرش دوختم. خيلي سخت بود كه اين كار رو 

 باهاش كنم. واقعا

 رو شروع كنم:در حقش بدي بزرگي كردم كه بي عالقه يه رابطه 
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 م...متاسفم... فكر يه شروع جديد-

 پوفي كشيد و سرشو تكون داد:

 يگه اي رو دوس داري؟دهه! مي دونستم! كس -

 سرمو به طرفين گرفتم:

كر شروع با كسي نيستم... باالخره كسي تو سرنوشتم باشه ف-

 باهاش رو به رو

 م!دار ميشم... ولي فعال ميخوام تنها باشم! اين گزينه اي هست كه

 س تا اينجا بود!پ-دستش رو جلو آورد:

باهاش دست دادم. انگشتامو جوري فشرد كه انگار اصال دلش نمي 

 خواست ولم

 كنه. از خودم متنفر شدم كه باهاش يه همچين كاري كنم.

اون هانايي كه تصميم داشتم بسازمش هيچوقت اين كار رو با يه 

 ادم نمي كرد!

 يخت و لب زدم:يه قطره اشک از گوشه چشمم ر

 بازم متاسفم...-

 چشماشو ازم دزديد و دستمو ول كرد. يه قدم به عقب برداشت:

 خدانگهدار...-

 دستمو تو جيب كتم فرو كردم:

 خداحافظ...-
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 ازم دور شد و به سمت ماشينش رفت. به كاپوت تكيه دادم و خيره

 مسير رفتنش

 زيين بچه باشدم. اگه به اندازه االن زخم خورده نبودم چقدر به ا

 ادامه مي دادم و

 آرمان بيچاره رو عذاب مي دادم تو يه رابطه يک طرفه؟

نفسمو بيرون دادم و ماشين رو قفل كردم دلم يكم قدم زدن مي 

 خواست. با اينكه

هوا سوز داشت شروع كردم به قدمزدن تو پياده رو. از جلوي 

 مغازه ها و ويترين

كردم خودمو سرگرم هاي پر زرق و ورقشون گذشتم و سعي 

كنم.چون چشماي آرمان باعث مي شد از عذاب وجدان بميرم. 

 جلوي يه مغازه يه

گوي برفي چشممو گرفت كه بعد خريدنش راه رفته رو تا ماشينم 

 برگشتم. به

 سمت خونه روندم.

 بابا بيدار بود و مي دونستم همش از استرس رانندگي منه! سويچ

 رو روي ميز

 كنسول گذاشتم:

 در نگران من نباش! دختر بزرگي شدم...انق-
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 خنديد و گفت:

 هم مي خواي؟ دارم شير داغ ميخورم تو-

 به سمت پله ها رفتم:

 نقدر خوردم كه جا براي هيچي نيست..نه مرسي من ا-

 از كيفم گوي برفي رو دراوردم و تكونش دادم:

 م يكي از اينا داشتم؟اينو يادته بچه بود-

 سرشو تكون داد:

 تو شكستيش! آره كه-

 وهوم! تو هم ديگه برام نخريدي!ا-به نرده ها تكيه دادم:

 با خنده ادامه دادم:

 يدم!ولي حاال خودم واسه خودم خر-

 بابا ليوان رو به دهنش نزديک كرد و با شيطنت لب زد:

 آره با پول من!-

 با اعتراض پامو به زمين كوبيدم:

 عه بابا!-

 خنديد:

 برو... برو بخواب دختر...-

شب بخير گفتم و پله ها رو باال رفتم. همونطور كه گوي رو تو 

 دستم تكون مي
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 دادم وارد اتاق شدم و در رو بستم.

د داشتم دنبال كليد برق ميگشتم كه با ديدن سايه اي سرم رو بلن

 كردم. يه مرد تو

 يه اوركت مشكي كنار پنجره ايستاده و نور كمرنگي كه از بيرون

 به داخل اتاق

 صورتش رو روشن نمي كرد!ميومد 

وحشت زده يه قدم به عقب رفتم كه كمرم به ديوار خورد و چراغ 

 اتاق روشن

 شد و گوي از دستم به زمين افتاد و شكست. سرش رو باال آورد و

 با چشماي

ثل روشنش خيره ام شد.قلبم تند تند به سينه ام ميكوبيد و دهنم م

 ماهي باز و بسته مي شد. از استرسي

اده روشن كردن چراغ كشيده بوده بودم شقيقه هام به درد افتكه تا 

 بودن. خواستم

 يه قدم به جلو بردارم كه لب زد:

 مراقب باش!-

تازه متوجه گوي سرنگون شده و خورده هاي شيشه اش شدم با 

 حسرت اول به
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ل گوي و بعد با نفرت به اون نگاه كردم. خواستم چيزي بگم. دنبا

 كلمات مي

 بابا اومد: گشتم كه صداي

 هانا؟ چيزي شده؟!-

 مي كالفه دستم رو بين موهام فرو كردم. با اينجا بودنش رو پنهون

 كردم يا در

و رو باز مي كردم تا بابا اون رو ببينه؟! لحظه ها سرنوشت ما ر

 رقم ميزنن! يه

و  انتخاب! يه اشتباه مي تونه همه چيز رو عوض كنه! مردد به اون

 در نگاه كردم.

 ه بود ولي به گوش بابا رسيد:صدام خف

 چيزي نيست!-

 هم و بعد اين حرفم در اتاق رو قفل و بهش تكيه دادم. ابروهام در

 بود. نمي

صد قدونستم انتخابم درست بوده يا نه ولي من انجامش دادم! هيراد 

 نداشت چيزي

ه يبگه و منم همين طور! فقط زل زده بوديم تو چشماي هم و انگار 

 جور تله پاتي
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و ا تينمون بود!متعجب بودم چطور تونسته وارد شه! واقعا بايد بابب

 انتخاب نگهبان واسه خونه

 تجديد نظر مي كرد! همشون به درد جرز ديوار مي خوردن!

كالفه گردنم رو خاروندم كه شال از روي سرم افتاد و اون 

 پورخندي زد:

 موهاتو زدي!-

ها بهش زل زدم  صداش به قدري بم بود كه يه لحظه مثل مسخ شده

 و با خودم

 فكر كردم آيا گوشام دلتنگ شنيدن صداش نيستن؟

سرمو به طرفين تكون دادم تا اين افكار مسخره ازم دورشن و 

 قدمي به جلو

 برداشتم كه شتاب زده به سمتم اومد و تشر زد:

 هانا شيشه ها!-

دير بود و من پامو روي شيشه ها گذاشته بودم و صداي قرچ 

 شنيدهقرچشون رو 

ش بودم. با استرسي كه بهم وارد شده بود سرم رو بلند كردم و به

 كه تو چند

 ود.سانتيم بود نگاه كردم. بازوم رو گرفته بود و نگاهش به پام ب

 سرم رو كج كردم و آروم لب زدم:
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 كفش پامه!-

! ديمهم خودم! هم اون تازه متوجه نيم بوت هايي كه پام بود شده بو

 نگاهش رو

 اورد و خنديد. منم به زور جلوي خودم رو گرفتم تا نخندمباال 

 چون مي دونستم

باز چشماتو -پررو ميشه! بازوم رو ول كرد و كمي عقب رفت:

 ديدم تمركزم بهم ريخت!

 دستمو زير بغلم زدم و ابروهامو بهم نزديک كرد:

ايد حرفات خيلي قشنگ باشه! ولي من عالقمند به شنيدنش ش-

 نيستم! همونطور

 ه اومدي برو...ك

 پوزخندي زد:

 م اينجا نيستم...باور كن به خواست خود-

 پشتشو بهم كرد و من به اندام ورزيده اش زل زدم و شنيدم:

قط وقتي بهم زنگ زدن و گفتن تو برگشتي اختيار پاهام رو ف-

 نداشتم!ش

 موهامو با دست به يه طرف شونه كردم:

 برام به پا گذاشتي؟-

 به سمتم چرخيد:
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 ولي همه دلشون مثل تو از سنگ نيست... نه-

نمي دونم اون همه اشک چطور به چشمم هجوم آورد و ديدم رو 

 تار كرد:

 ن!آره شايد اون روي تو رو نديد-

يز رو با تو تجربه كردم ولي من همه چ-يه قدم به سمتش برداشتم:

 واسه همين بهتر از همه مي شناسمت! و

عنه زدن به هم و حرف و حرف بهت ميگم برو! برو هيراد... با ط

 و حرف!

 نميتونيم به يه رابطه مرده جون بديم!

رو به روش ايستادم و خيره ي چشماش شدم كه درست مثل نگاه 

 من برق ميزد و

 ادامه دادم:

ي دوني من و تو كي تموم شديم؟ همون روز تصادف! نبايد م-

 ميومدي! نبايد منو

اطره ها رو مي به خودت وابسته مي كردي و همه ي اون خ

 ساختي! تو بايد ما

رو همون روز دفن مي كردي و مي رفتي! نبايد حتي يه نگاهم به 

 پشت سرت مي

 كردي!
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دستش باال اومد و بازومو از روي كت پاييزه اجري رنگم نوازش 

 كرد:

. من گه رفتن بلد بودم حاال اينجا نبودم... من فقط برگشتن بلدم..ا-

 فقط رسيدن به

 تو رو بلدم!

 بغض گلوم رو فشرد:

ميشه... خيلي فكر كردم... تموم اين مدت به همه چيز فكر ن-

 كردم... بخشيدنت

ت كار من نيست... خيلي زخم زدي هيراد... شايد نفهمي! شايد خود

 متوجه نشده

 باشي ولي راه برگشت نذاشتي!

 دستش رو روي گونه ام كشيد:

مي كردم از نطوري بهم ديگه مي رسيم! فكر فكر مي كردم اي-

 شهوت به عشق

 مي رسي...سرمو به طرفين تكون دادم:

شتباه فكر كردي! شهوت و عشق درسته هم مسير باهمن ولي ا-

 قبلش بايد اعتماد

و امنيت باشه... من اعتمادمو از دست دادم... من احساس امنيت 

 نمي كنم...
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چونه ام رو بين مشتش گرفت. اشک از گونه هام سر خورد و بي 

 به چونه امقرار 

 رسيد تا انگشت هاي اون رو لمس كنه. با ناراحتي به اشكهام زل

 زد:

 و جلب كنم؟بهم فرصت ميدي اعتمادت ر-

 كف دستم رو روي سسينه اش گذاشتم و به عقب هلش دادم:

 متاسفم ولي آسون نيست...-

با چشماي خودم ديدم كه از گوشه چشمش يه قطره از درد پايي 

 چكيد. فوري

بهم كرد و نفسش رو بيرون داد. انگار اونم بغض كرده  پشتش رو

 بود و همين

 قلبم رو فشار ميداد. خفه لب زد:

دون ازت دل نميكنم... بدون ته راهم ختم ميشه به خودت... ب-

 امشب ميرم ولي

 فردا اينجام... فردا برم باز پس فرداش اينجام...

بيرون رفت. در تراس رو باز كرد و بي اونكه دوباره نگاهم كنه 

 بغضم شكست.

با هق هق افتادم روي پاركت ها. كي گفته آسونه؟ كي گفته زمان 

 همه چيز رو
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درست ميكنه؟ يه نگاه ... يه لمس... يه حرف... همه ديوارهاي 

 قلب و قول هايي

كه به خودت دادي واسه محكم بودن رو فرو ميريزه!در تراس رو 

 يرون رفت. بغضم شكست.باز كرد و بي اونكه دوباره نگاهم كنه ب

 با هق هق افتادم روي پاركت ها. كي گفته آسونه؟ كي گفته زمان

 همه چيز رو

درست ميكنه؟ يه نگاه ... يه لمس... يه حرف... همه ديوارهاي 

 قلب و قول هايي

 كه به خودت دادي واسه محكم بودن رو فرو ميريزه!

تو كمد در خودم رو جمع و جور كردم و بعد تعويض لباسم پتو از 

 آوردم ورفتم

رو كاناپه زدم به حياط. توي خودم جمع شدمو دستمو روي قلبم 

 گذاشتم. درد

 داره. عاشقي درد داره!

*** 

وقتي چشم باز كردم تموم تنم خشک شده بود. چشماي پف كرده ام 

 به گوي

شكسته روي زمين افتاد. پورخندي زدم و به سمت حموم رفتم. يه 

 دوش گرفتم و
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ا م تاي كليشه اي بعدش رو انجام دادم. از اتاقم بيرون رفتبعد كار

 به بطول جون

م به بگم بره باال و شيشه ها رو جمع كنه. بعد ديشب تموم معادالتم

 ريخته بود.

مو از پله ها پايين اومدم و به سمت سالن غذاخوري رفتم. وقتي پا

 داخل گذاشتم

 ت مي كرد.خشكم زد. بابا سر ميز بود و داشت با هيراد صحب

و شكه نگاهشون مي كردم كه چشم هيراد به من افتاد و بابا نگاهش

 تعقيب كرد و

 به من رسيد:

 صبح به خير دخترم!-

 به زور چشمامو از هيراد گرفتم و نگاهمو به بابا دوختم:

 شاره كرد:اصبح بخير!بابا به هيراد -

مي  اي خرم بازم قراره با ما كار كنن واسه همين داشتيم صحبتآق-

 كرديم...

 دست روي دست گذاشتم و لب زدم:

 وم شه.بيرون بمونم تا حرفاتون تم-

 بابا به هيراد گفت:

 بيرون منتظر باشيد.-
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 و به صندلي اشاره كرد:

 بيا بشين دخترم...-

هيراد از كنارم گذشت و بيرون رفت ولي بوي ادكلنش مشامم رو 

 پر كرد. به

 بابا لب زد:سختي قدم برداشتم و پشت ميز نشستم. 

 ستخدامش كردم.اپسر خوبي بود... بازم -

بعد گفتن اين حرف خيره به من شد انگار كه منتظر تاييد حرفش 

 باشه:

 ن... راستش من دوس دارم خودم رانندگي كنم بابا! خواهشا بازمم-

 منو تحت

 فشار نذار!

 بابا سرش رو تكون داد:

استخدامش كردم!نون ميدم... واسه خودم نه تو رو تحت فشار ن-

 تست روبرداشتم و چشمامو بي هدف رو ميز چرخوندم:

 ن كجاست؟ گوي شكست بايد بره اتاقمو تميز كنه!بطول جو-

 بابا خنديد:

 غصه نخور اينبار برات مي خرم!-

 شونه باال انداختم:
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هم نبود نمي خوام... فقط شيشه تو اتاقم نمونه...نون تست رو م-

 سرجاش

دست به سمت آب پرتغال تازه اي كه بطول جون برگردوندم و 

 گرفته بود بردم.

 كمي مزه مزه اش كردم و بي قرار بلند شدم:

 دوم ماشين رو بردارم؟من ميرم بيرون... ك-

 ي! برو سويچ رو از آقاي خرم بگير!هر كدوم بخوا-

 رو همين جمله باعث شد ته دلم فرو بريزه. استخدامش كم نبود حاال

 در رو شدن

حرف زدن باهاش! بابا خبر داشت كه چي داشت به سرم و 

 مياورد؟ من به خاطر

 اون به خاطر خونوادمون هيراد رو پس ميزدم و حاال اون دوباره

 استخدامش كرده

 بود!

و من جرعت نداشتم راجعش حرف بزنم! حاال هم مي فرستادم دهن 

 گرگ!

دستمو توي موهام فرو كردم و با حرص سراغ كت چرم مشكي 

 لندم رفتم و تنمب
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 كردم. شال بافت روي سرم انداختم و بعد برداشتن كيفم از خونه

ه بيرون زدم.هيراد باروني بلندي تن كرده بود و جلوي در ايستاد

 بود. يكي از پله ها رو پايين

 رفتم و دستمو به سمتش دراز كردم:

 سويچ ماشين!-

رو تو سرش رو بلند كرد و زل زدتو چشمام و همونطور كه سويچ 

 دستم ميذاشت

 لب زد:

 بفرماييد خانم زماني...-

 انگشتاش موقع گذاشتن سويچ كف دستم كشيده شد و ته دلمو قلقلک

 داد و

مردمک چشمام لرزيد. موهامو از جلوي چشمم كنار زدم و پله ها 

 رو پايين

 اومدم. بارون نرم نرم مي باريد. مسير پاركينگ رو پيش گرفتم.

داشت. هر ثانيه كه مي گذشت بارش بارون كمي با خونه فاصله 

 تندتر ميشد.

 پوفي كشيدم و نگاهمو به اسمون دوختم:

 سيل بريز رو سرمون و خالص؟ مي خواي يه باره-
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جلوي چشمام از قرار گرفتن چتري باال سرم مشكي شد. از روي 

 شونه به عقب

 برگشتم. باز خود لعنتيش بود. آروم لب زد:

 اني!م بگيره خانم زماين مي تونه جلوي سيل-

و م رلبمو به دندون گرفتم. قلبم مي خواست از سينه ام جدا شه. نفس

 بيرون دادم و

 يازي نيست دنبال من بيايد...ن-نگاهمو ازش گرفتم:

 پدرتون اماده كنم... بايد ماشين رو براي-

 رو جوابش رو ندادم و اون شونه به شونه ام تا پاركينگ اومد. چتر

 كامال باال سر

من گرفته بود و خيس شدنش با اينكه برام عذاب بود لب به 

 اعتراض باز نكردم.

وقتي به سمت ماشين مي رفتم زير چشمي نگاهش كردم و ديدم 

 سرشونه

بارونيش و موهاي خاكي رنگش خيس شده. به دركي تو دلم گفتم و 

 حرصمو

 سر در ماشين خالي كردم.

اد سر خم كرد و استارت كه زدم يهو در شاگرد باز شد. هير

 همونطور كه چتر رو
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 داخل ماشين مي ذاشت لب زد:

 الزمتون ميشه خانم زماني!-

باز با گفتن خانم زماني روي مخم رفت و در رو بست. با حرص 

 از پاركينگ زدم

 ادمبيرون. انقدر ذهنم شلوغ بود كه چند ساعت تو خيابونا ويراژ د

 و آخر مسيرم

 برش رو تميز شسته بود.سر خاک مامان شد. بارون سنگ ق

و  بغض گلوم رو گرفت. چتري كه هيراد بهم داده بود كنار انداختم

 تو ذهنم

 جوري تصور كردم كه واقعا اونجاست. لب زدم:

 خترت اينجاست... اومده پيشت...تو هم دلتنگمي؟مامان د-

 كنار قبر نشستم و ادامه دادم:

 يشت...اصال روش رو نداشتم بيام پ-

 افتاد و هق زدم:گل از دستم 

 من رو ببخش...-

 دستمو روي سنگ قبرش كشيدم انگار كه دارم نوازشش ميكنم:

 من نتونستم بيام...-

دستمو به سمت رزهايي كه كنار پام افتاده بود بردم و به دست 

 گرفتمشون:
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تونستم رزهاي قرمزي كه دوس داري رو برات بيارم... حتما ن-

 خيلي ناراحتي...

دخترت بهت سر نميزنه... متاسفم... من نمي  ناراحتي كه چرا

 تونستم بيام... چون

 يه اشتباه كردم...

 شروع به پر پر كردن گل ها كردم:

 ن عاشق شدم مامان... عاشق كسي كه نبايد... عاشق... عاشق..ِ.م-

بغض داشت خفه ام مي كرد و اشک از چشمام مي جوشيد. هق 

 زدم:

ل خوشبختيمون!دستمو جلوي قات عاشق پسر قاتل تو! عاشق پسر-

 دهنم گرفتم و هق هق كردم. خيره شدم به اسمش و نفسمو بيرون

 دادم:

تاسفم مامان... متاسفم كه همچين چيزي رو بهت اعتراف مي م-

 كنم... كاش

.. بودي تو جوابم سيلي كه نه! بغلم مي كردي و دلداريم مي دادي.

 خيلي احتياج

 دارم بغلم كني...

 دور سنگ قبرش گذاشتم و با هق هق داد زدم:خم شدم و دستمو 
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را اينجايي! من بهت احتياج دارم... باور كن انگار منم زير چ-

 خاكم! نمي تونم

ه! دارننفس بكشم! يه بار! فقط يه بار بيا و بغلم كن! بهم بگو عيبي 

 بگو! تو كه

 ميدوني دل حرف حاليش نميشه! تو بهم بگو كه عيبي نداره! دارم

 .خفه ميشم..

 بلند شدم و با زار دستمو روي اسمش كشيدم:

 ارم ديوونه ميشم... چرا هيچ وقت بهم از عشق نگفتي؟ مثل اينهد-

 كه دارم تو

 باتالق غرق ميشم... حاال هر چقدر دست و پا بزنم

ون نمي دونم چقدر اونجا موندم و دلم رو خالي كردم و باريدن بار

 بهم فهموند

 وقت رفتن اومده.

سر خاک مامان، سراغ صدف رفتم تا آدرس يكي از ***بعد از 

 فاميالشو كه يكي از

بهترين موسسه ي زبان رو داشت بپرسم. نمي خواستم يک ماه 

 مونده از تابستون

 رو هدر بدم. بايد تافلم رو مي گرفتم.
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اول به خونه واسه خوردن نهار رفتم تا عصر به اموزشگاه سر 

 بزنم. وارد خونه كه

 ل بابا فضا رو پر كرده بود.شدم صداي موباي

 بلند داد زدم:

 بتول جون بابا كجاست؟-

 كفگير به دست از آشپزخونه بيرون اومد:

اال رفتن دوش بگيرن منم گفتم بي اجازه به موبايلشون دست و-

 نزنم!

ه سري تكون دادم و همونطور كه كتم رو از تنم مي كندم خواستم ب

 سمت پله ها

ه" روي ميز افتاد و اسم مخاطبي كه "شيدبرم كه نگاهم به موبايل 

 روش افتاده

 بود.

گ ابروهام باال پريد و بي اختيار گوشيو تو دستم گرفتم. يكم زن

 خورد و بعد قطع

شد. ابروهام تو هم رفت. خواستم گوشي رو روي ميز برگردونم و 

 بعد به افكار
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ازاردهنده اي كه توي سرم مي چرخيد سر و سامون بدم ولي باز 

خورد.لب هام رو روي هم فشردم و دستمو روي ايكون سبز  زنگ

 كشيدم و موبايل رو كنار

 گوشم گرفتم.

 صداي زني تو گوشم پيچيد:

 عزيزم؟ چرا جواب نميدي؟-

براي يک لحظه قفسه ينه ام تكون خورد و چيزي تو دلم فرو 

 ريخت. گوشيو مثل

 بيرونيه شي ترسناک روي ميز انداختم. كتم و پوشيدم و از خونه 

 زدم. بارون با

 شدت مي باريد. ناباور مي خواستم از خونه دور شم.

شالم روي دوشم بود و هر قطره از بارون بي رحمانه موهامو 

 خيس ميكرد. مثل

 آواره ها گيج بودم نمي دونم چطور به پاركينگ رسيدم ولي يادم

 افتاد سويچ و

 كيفم تو خونه جا مونده.

كه چشمم به هيراد خورد كه از دور دستمو توي موهام فرو كردم 

 من رو مي



 

  379                        

 شوفر

ز اپاييد از پاركينگ بيرون اومدم و نگاهش كردم. نگاهمو كه ديد 

 االچيق توي

 حياط بيرون اومد و قدمي به سمتم برداشت.

نه سي وقتي ديد قدم هاي منم به سمتشه قدم هاشو تندتر كرد. سينه به

 ي هم

 وايستاديم و اون لب زد:

 انم زماني؟حالتون خوبه خ-

انقدر حالم بد بود كه حس و حال حرف زدن سوم شخصيت و اين 

 بازي ها رو

سويچ -نداشتم. واسه همين دستمو باال اوردم و بي رمق لب زدم:

 ماشين رو بده هيراد...

 سر تا پام رو برانداز كرد:

 مطمئنيد حالتون خوبه؟-

 موهاي خيسم رو پشت گوشم زدم و با بغض گفتم:

 سويچ لعنتي رو بهم بده بايد برم!فقط اون -

زبونشو روي لب پايينيش كشيد و دستشو ميون موهاي خيس شده 

 اش برد و اونا

 رو عقب روند:

 اگه جايي مي خوايد بريد خودم مي رسونمتون!-
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 م:انقدر ديوونه شده بودم كه حوصله ي بحث نداشتم يه كالم لب زد

 بريم..-

در عقب رو باز كرد كه من جلوتر به راه افتاد و من پشت سرش. 

 با پوزخند از

كنارش گذاشتم و در جلويي ماشين رو باز كردم و كنار راننده 

 نشستم. لحظاتي

 بعد نشست و نفسشو بيرون فرستاد و استارت زد.

اشكاي گرمي روي صورتم ريخت. بينيم رو باال كشيدم و كمربندم 

 رو بستم و

فت جعبه دستمال اشكامو پاک كردم. همونطور كه دنده عقب گر

 كاغذي رو به

 سمتم گرفت.

بي تعارف هر چي برگ داشت بيرون كشيدم و باهاش زير چشممو 

 پاک كردم.

از حياط كه بيرون رفتيم يه جورايي حالم بهتر شد.اون حس 

ناراحتي كه وجودم رو پر كرده بود و روي شونه هام سنگيني مي 

 كرد

ستم رو بيرون دردش كمتر شد. شيشه رو پايين كشيدم و كف د

 گرفتم و قطرات
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 باروني كه كف دستم ميخورد رو حس كردم.

بابا هميشه عاشق مامان بود. ازدواجشون با عشق بود و بعد 

 مرگش بابا هميشه تو

جواب كسايي كه بهش مي گفتن ازدواج كنه يک جواب ميداد كه 

 هيچ زني

روي زمين نيست كه مثل مامان عاشقش باشه و باهاش زندگي كنه. 

 شايد اگه

هميشه اين حرف هاي به گوشم نمي خورد االن مثل يه دختر بچه 

 دبيرستاني رفتار

 نمي كردم.

ت ولي من با اين شنيده ها بزرگ شده بودم و تحمل نداشتم يكي پش

 خط به بابام

 عزيزم بگه و من خيلي ريلكس برخورد كنم.

و تو اين دنيا تنها اون مال من بود و وقتي تصور ميكردم زني ر

 بياره تو زندگيش

من از دستش ميدم. بغضم شكست و با هق هق بقيه دستمال كاغذي 

 رو ها رو هم

 بيرون كشيدم.
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عجيب بود هيراد هيچ حرفي نميزد و تو خيابونا مي چرخيد. بعد 

 نيم ساعت كه از

 خونه بيرون زده بوديم گوشيش زنگ خورد.

 با هدفون بي سيمش جواب داد:

 سالم-

...- 

 همراه من هستن... حواسم هست به وقتش برميگردونمبله! -

 -خونه.......

 حتما خدانگهدار...-

 تماس رو قطع كرد و نيم نگاهي به من انداخت:

 پدرتون بودن!-

پوزخندي زدم. از مكالمه اش معلوم بود. اگه نميگفت هم مي 

 فهميدم. به توجه

ي شيشه رو باال كشيدم و سرمو بهش تكيه دادم. ديگه اشک نم

 ريختم و داشتم به

 منطقي ترين برخورد راجع به اين قضيه فكر مي كردم.

. هيراد ماشين رو به حاشيه خيابون روند و براي لحظاتي غيبش زد

 ولي براي من
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 اهميتي نداشت همين امروز يكي از باورهايي كه داشتم داغن شده

 بود و حس

 ميكردم قلبم ترک برداشته.

 و جيغ زدم: از تنها بودنم استفاده كردم

مي خوام بابا عاشق زني جز تو باشه مامان! من خودخواهم! من ن-

 خودخواهم!

ي با هق هق دستم رو جلوي دهنم گرفتم. مي دونستم زياده رويه ول

 من واقعا نمي

با با تونستم اين قضيه رو هضم كنم! وقتي من تو هلند به فكر تنهايي

 بودم اون

پشت سر من اين كارها رو اينجا يكيو داشته! چطور مي تونست 

 كنه؟ بزرگترين

 تصميم هاي زندگيشو از من پنهان كنه؟وقتي هيراد برگشت چند تا

 كيسه پر دستش بود كه اهميتي ندادم داخلشون چيه.

اونا رو روي صندلي عقب گذاشت و ماشين رو به حركت در 

 اورد.

نميدونستم كجا ميره ولي شمردن چراغاي خيابون ارومم مي كرد! 

 ي ضعفحت
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رفتن دلم و گرسنگي هم باعث نمي شد به حركت ماشين توجهي 

 كنم.

 هيراد حواس جمع تر از اين حرف ها بود. انگار ذهنمو خوند چون

 جلوي يه

غذاخوري پارک كرد و وقتي برگشت بوي تحريک كننده كباب 

 فضاي ماشين

 رو پر كرد.

 !كرده از روي غرور نتونستم بگم يه تيكه بده كوفت كنم معدم ترش

 هيراد دوباره تو يه مسير نا مشخص مشغول رانندگي شد.

هم سرم درد ميكرد! هم چشمام مي سوخت و گرسنگي بي حالم 

 كرده بود.

حركات ماشين مثل گهواره اي بود كه ارومم ميكرد. واسه همين 

 چشمام بسته شد

 و به خواب رفتم.

اضطراب چشم وقتي ماشين متوقف شد تو خواب و بيداري بودم. با 

 باز كردم.

با  بالنميخواستم ببينم من رو به خونه برده كه با ديدن وياليي كه ق

 هم اونجا اومده

 بوديم ابروهام باال پريد:



 

  385                        

 شوفر

 چرا من رو اينجا آورديد؟-

ضعيتي نيستيد كه به وفكر كردم تو -بي اونكه نگام كنه جواب داد:

 خونه برگرديد اگه دلتون ميخواد برگردم؟!

 صاف كردم و شونه باال انداختم: گلوم رو

 اي ويالش؟!دوستت مشكل نداره همش مي-

 :در ماشين رو باز كرد و در حال پياده شدن جواب فضوليم رو داد

 وستم فعال ايران نيست و منم اخرين بار با شما اينجا بودم!د-

م ميدلبمو به دندون گرفتم و پياده شدم. اونم يه سري وسايل كه نفه

 كي خريده

 به دست گرفت و لب زد: رو

 و از جيبم برداريد و در رو باز كنيد؟ميشه كليد ر-

ه رفتم جلو. زير سنگيني نگاهش كليد رو برداشتم. پشت سرم به را

 افتاد در رو كه

 باز كردم منتظر شد من داخل شم و بعد وسايل رو داخل برد.

 دهرهمه چيز مثل قبل بود! تغيير نكرده بود! شايد ما هم تغيير نك

 بوديم! جز لحن

 حرف و حركاتمون!

خودم رو روي كاناپه انداختم و همونطور با سر و رويي كه خيسي 

 از بارون روش
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 موندگاربود تو خودم جمع شدم.

 نمي دونستم هيراد مشغول چه كاريه تا وقتي اومد و يه كيسه به

 سمتم گرفت كه

 اوردني دستش بود:

نهار اماده ميكنم.سرمو  ريد تا وقتي منمي تونيد بريد دوش بگي-

 باال اوردم و تو چشماش زل زدم. بي حرف. نميدونم چي از چشمام

 خوند

 كه ادامه داد:

 در قفل داره!-

از كنجكاوي كيسه اي كه دستش بود رو گرفتم. داخلش حوله و يه 

 لباس راحتي

 و گرم صورتي بود.

ن اروبلبمو به دندون گرفتم. وسوسه شدم تا به حموم برم. واقعا اين 

 به قدري

 كثيف بود كه تنم خارش گرفته بود. سرمو تكون دادم:

 كدوم اتاق؟-

ي من رو به سمت اتاق راهنمايي كرد. اين همه آشنا بودن و غريبگ

 كردن حس

 بدي بهم ميداد! ما با هيراد خيلي راه رفته بوديم و حاال!
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 وارد اتاق شدم در حموم رو باز گذاشته بود. از روي شونه نگاه

 دم جايكر

خاليش رو ديدم. خواستم سمت حموم برم ولي يادم اومد هيراد 

 خداي غافلگيريه!

ز برينميخواستم با اين حال بدم اتفاق ديگه اي بيفته واقعا صبرم ل

 بود

 در رو قفل كردم با اينكه ميدونستم يه جورايي توهين ميشه ولي

 واقعا بهش

 اعتماد نداشتم.

. ودم چطور با بابا رو به رو شمزير دوش حموم فقط به فكر اين ب

 تا ابد كه نمي

 كه تونستم از اين جريان فرار كنم.به هر حال اون پدرم بود. پدرب

 حاال تو نظرم اونم دروغگو بود. هميشه پدرا

واسه دخترا اسطوره ان! اونم وقتي كه بي مادر بزرگ شي! حاال 

 وقتي بفهمي

ري از هم اسطورت سرت كاله گذاشته و يه دروغگوعه حق دا

 بپاشي.

وقتي دوش گرفتم بيرون اومدم. موهامو با حوله خشک كردم. 

 حوصله نداشتم
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دنبال سشوار بگردم. گرمكن صورتي رو همراه شلوارش تنم 

 كردم.

رنگش من رو كم سن و سالتر نشون ميداد. موهاي خيس و 

 كوتاهمو با دست

 مرتب كردم و از اتاق بيرون زدم.

يد. باز بوي كباب حس بوياييم رو هيراد داشت ميز رو مي چ

 قلقلک داد.

 با ديدنم سر بلند كرد:

 موهاتون رو خشک نكرديد!-

 با اين حرفش وسواس موهام رو به عقب شونه زدم:

 نه!-

بشقاب توي دستش رو روي ميز گذاشت و به سمتم اومد متعجب 

 نگاهش كردم

 كه بازوم رو گرفت:

 انم زماني!چند لحظه دنبالم بيايد خ-

دنبالش كشيده شدم.من رو داخل اتاق برد. هنوز گيج نگاهي  به

 ميكردم كه به صندلي جلوي ميز ارايش

 اشاره كرد.
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همون طور كه بهش زل زده بودم نشستم كه كشو رو باز كرد. 

 سشوار رو بيرون

 كشيد و به برق زد.

جلوي چشماي متعجبم پشت سرم ايستاد و شروع به سشوار كشيدن 

 موهام كرد.

 توي آينه نگاهش ميكردم.از 

دستش كه الي موهام ميرفت و خشكشون ميكرد برام آرامش بخش 

 بود. دست

 خودم نبود كه قلبم ضربان مي گرفت.

مثل يه قرص آرام بخش اثر ميكرد و چشمام خمار مي شد. كارش 

 كه تموم شد

عقب كشيد. يه نگاه به موهام كرد. انگار خواست چيزي بگه ولي 

 پشيمون و

 شد! كالفه

 نپرسيدم چيه و اونم نگفت چيه! فقط سشوار رو به جاش برگردوند

 و آروم لب

 زد:

ببخشيد واسه جسارتم! پدرتون گفتن مراقبتون باشم! بريم براي -

 نهار؟!



 

  390                        

 شوفر

پوزخندي به جواب پوزخند كوچيكي كه روي لبش بود زدم. 

 خودشم ميدونست

نكرده جمله ش چقدر ميتونه مسخره باشه!جسارتي مونده بود كه 

 باشه؟! بي حرف بلند شدم و اونم پشت سرم به راه

 افتاد.

صندلي رو كشيد و من نشستم. اون هم رو به روم. مشغول خوردن 

 كباب هايي

شدم كه علي رغم قبل ميلي بهش نداشتم ولي افكار مشوشم باعث 

 شد بيشتر از

 همه بخورم!

بر عكس من اون لب به غذا نزد فقط با گوشتش ور رفت و من 

 نپرسيدم چرا نمي

! خوره!عمال من و اون داشتيم نقش دو تا غريبه رو بازي ميكرديم

 و اون غريبه اي

 بود كه خيلي به من اهميت ميداد

 آوردنم اينجا... تهيه لباس... يه حموم گرم و خشک كردن موهام

 باعث مي شد

فكر كنم اين غريبه علي رغم كارهايي كه كرده بازم مي تونه دوس 

 داشتني
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 اشه؟ب

موهامو پشت گوشم زدم. بدبختي من اينجا بود كه بيشترين صدمه 

 رو از كسايي

 كه دوس داشتم خورده بودم.

از پشت ميز بلند شدم. دستامو زير بغلم زدم و به فضاي نيمه 

 تاريک خونه نگاه

 كردم:

ينجا چرا انقدر سرده؟نفسشو بيرون داد و در حالي كه سعي ا-

 گفت:ميكرد ميز رو جمع كنه 

 روي كاناپه پتو هست...-

به سمت كاناپه رفتم و روش دراز كشيدم. واقعا هدف هيراد از 

 آوردنم به اينجا

 اين بود كه آرامش داشته باشم؟

دراز كشيدم و پتو رو دورم پيچيدم. صداي تق تق ظرفا ميومد و 

 من ناخودآگاه

 لبخندي زدم.

شد و منه  بايد موقع ظرف شستن با اون كت و شلوار ديدني مي

 بدبخت از

 ديدنش محروم بودم!
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 لبمو به دندون گرفتم و بي حوصله نفسمو بيرون فوت كردم.

 بايد براي هميشه يه تصميمي واسه زندگيم ميگرفتم. پلكامو روي

 هم گذاشتم.

 حتي واسه خوابيدنم شک داشتم! چون به هيراد اعتماد نداشتم!

مي كردم يه روزي بعد اين با بابا چطور مي شدم؟! اصال تصور ن

 نسبت به پدرم هم

 بي اعتماد شم.

م نشستم و سرمو بين دستام گرفتم اينجا با هيراد موندن دردي از

 دوا نمي كرد.

بايد با بابا صحبت ميكردم.بايد يه دليلي ميگفت واسه پنهون 

 كاريش! يه دليل

منطقي وگرنه من ديوونه مي شدمهيراد كه برگشت تو خودم جمع 

 لي نشست و دستاشو تو هم قفلشدم. روي صند

 كرد:

 كي ميخوايد به خونه برگرديد؟-

 ونگاهش كردم. االن جواب هيچ سواليو نمي دونستم! به قدري گيج 

 سردرگم

 م.اشتبودم كه هم اينجا بودن با اون رو نمي خواستم هم پاي رفتن ند
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از ! بباز شده بودم اون دختره احمق سابق كه قبل رفتن به هلند بودم

 شته بودمبرگ

 سر پله اول گيج و بي هدف.

هيراد همچنان منتظر نگاهم مي كرد. سرمو كج كردم و تو 

 چشماش خيره شدم:

 بهم اعتماد داري؟-

 شديدا از اين سوالم جا خورد. تو جاش جا به جا شد و لب زد:

 منظورتون رو نمي فهمم....-

 بوزخندي زدم:

 آره يا نه؟!اله كه جوابش دو كلمه اس واضح نيست؟ يه سو-

نم به ولي من مي تو-شونه باال انداخت و روي صندلي لم داد:

 سواالي بله يا خير شما جواب بدم! نميشه با دختررئيسم

 خودموني حرف بزنم!

 نيم خيز شدم و با حرص گفتم:

 ر كاري كردي!ولي تو با دختر رئيست ه-

 كالفه دستشو به چونه اش كشيد:

 ارم تاوانش رو ميدم!د بله! اشتباه كردم و بدجور هم-

 از خشم قهقهه اي زدم:

 تاوان؟! اونوقت چه تاواني؟!-
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 ايستاد و تو چشمام زل زد:

 و يک قدميمه ولي نمي تونم داشته باشمش! به نظرتون اين تاوانت-

 نيست چيه؟!

 سرمو با اشک تكون دادم:

هت ره اين تاوانه! تو مستحق بيشتر از ايني و باور كن من اينو بآ-

 ونم! هرميرس

كي من رو آزار بده صد برابر زجرش ميدم! هر كي از اعتمادم 

 سوءاستفاده كرده

 به بدترين شكل زجرش ميدم!

 م:با يه قدم فاصله ام رو كم كردم و يقه ي كتش رو تو مشتم گرفت

و اولين كسي بودي كه چشمامو اشكي كردي! مي فهمي؟با ت-

ک لباشو فک چشماي محزون فقط نگاهم كرد. از پشت هاله اش

 سفت و زاويه

دارش رو از نظر گذروندم. اگه مي فهميد چقدر دارم واسه 

 نبوسيدنش مقاومت مي

 كنم انقدر شرمنده نگاهم نميكرد!

من براي اشتباهي كه اون كرده بود در واقع خودم رو تنبيه مي 

 كردم! در حالي
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نه كه ميدونستم اون چقدر مشتاقه به داشتنم و من اينطور بي رحما

 از عشقمون

 دست مي كشيدم.

دستشو آورد باال و نزديک صورتم نگه داشت. دلم پر مي كشيد 

 واسه لمس شدن.

 سيبک گلوش لرزيد و چشماش براق شد. خفه لب زد:

 متاسفم...-

و مچ دستمو از روي لباس گرفت و پايين آورد. يه قدم به عقب 

 رفت و بعد

 پشتشو بهم كرد:

 چيزي خواستيد من بيرونم.-

ون حال روي كاناپه افتادم و به رفتنش نگاه كردم. چه خوب بير بي

 رفت وگرنه

من باز همون هاناي سست عنصري ميشدم كه جلوش مقاومتش رو 

 از دست داده.

كاش بر نمي گشت! كاش باز به عنوان هيرادخرم كنارم نميومد! 

 شايد اگه مي
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 شد همون هيرادفرجام فر و پشت دروغ پنهان نمي شد يه اميدي

ده بود!من بهش نياز داشتم ولي اين ديوارهاي بينمون خيلي زخيم ش

 بودن! بايد پرده

 كنار مي رفت. رازها برمال مي شد ولي!... ولي كي؟!

چشمامو بستم برگشتم به روز تشيع جنازه مامان. خواستم اونجا 

 ردي از هيراد پيدا

 كنم ولي نديدم! برگشتم و مسير مدرسه تا خونه رو هزاربار تو

 ذهنم مرور كردم

 ولي بازهم حضورش رو نفهميدم.

من هيراد رو اون شب تو تاريكي هس كردم. اون موقع كه اون 

 طاقتش از عشق

قايمكيش سر اومده بود و مي خواست به وصال برسه غافل از 

 اينكه من رو وارد

ي ل ميه دنياي نا شناخته و از همه بدتر يه عشق گيج كننده رو تحمي

 كرد.

ذهنم عشق نقش روشنايي داشت اينكه آدم رو از  هميشه تو

 سردرگمي در بياره

 ولي انگار وسط رابطه ما عشق ادم ها رو، رو به زوال مي برد.
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ر روي كاناپه دراز كشيدم و به سقف خيره شدم. داشتم توي ذهنم س

 سامون

مي ميدادم. وقتي با ديدن هيراد بازم همه حالت هاي قبلم و سردرگ

 هام برگشته

 بابا گره كوري وسط زندگيم انداخته بود. بود

 د وبدبختي اينجا بود انقدر بي كس بودم كه نمي تونستم با كسي در

 دل كنم!

 هيچوقت با دوستام سر مسائل راحت نبودم!

 ولي با عمه باز چون يه رابطه ي خوني بود تونسته بودم ارتباط

 برقرار و سفره

 دلمو براش باز كنم.

تنهايي با مشكالتم چطور سر مي كردم؟صداي در ولي حاال اينجا 

ه اومد به نظر هيراد داخل اومده بود. بعد چند لحظه از آشپزخون

 سر و

صدا اومد. فكر كنم بيرون رفتنش بخاطر برقي بود كه چشماش 

 ميزد.

لبخندي روي لبم اومد. اونم جديدا نازک نارنجي شده بود! عشق 

 درد داشت ديگه!
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س اين دليلي بر اين مي شد كه واقعا اونم حسش مي كرد؟ پ

 عاشقمه؟!

ي بلند شدم و نشستم. من تو عشق هيراد شكي نداشتم! ولي با دروغ

 كه گفته بود و

 گذشته و جريان مامان يه سد بزرگ بين ما ساخته بود

تو افكارم غرق بودم كه با يه سيني كيک و قهوه برگشت. براي 

 لحظه اي توي

من و هيراد باهم ازدواج ميكرديم  خيال شيريني غرق شدم. اگه

 انقدر خوب و

 خونه دار مي شد؟

 يه لبخند پهن رو صورتم اومد كه هيراد با تعجب نگاهم كرد:

 چيزي شده؟-

 خودم رو جمع و جور كردم:

 ممنون!-

 سرش رو تكون داد و دستشو تو جيب شلوارش فرو كرد:

 ديد كه بهتون اعتماد دارم يا نه؟!چرا ازم پرسي-

 باال انداختم:شونه 

واسه اينكه من ندارم!بي رحمانه ترين حرف ممكن رو زدم و -

 سيني روي ميز رو به سمت خودم
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 كشيدم و فنجون قهوه رو برداشتم.

ف ديدم كه بي حركت كنار ميز وايستاده. بعد چند لحظه با كلي حر

 ناگفته

 نفسشو بيرون داد و باز به سمت در خروجي رفت.

ب داره خودداري ميكنه و پر از حرف حس مي كردم هيراد عجي

 هاي ناگفته س!

لم دبهش حق ميدادم منم داشتم از اين فاصله زجر ميبردم ولي بايد 

 تنبيه مي شد تا

 هيچوقت ديگه اي عاشق ادم اشتباهي نشه

*** 

ا تا خود شب داخل ويال قدم ميزنم و دراز ميكشم و فكر ميكنم! ت

 بدونم بايد

 چيكار كنم.

ر هيراد بيرون مونده خيلي رو مخمه ولي از روي غروالبته اينكه 

 نمي تونم صداش

 كنم و بگم بياد داخل!

 آخر سر تصميم خودم رو ميگيرم كه برم خونه و مثل آدم با بابا

 صحبت كنم و



 

  400                        

 شوفر

بهش بگم چرا همچين چيزي رو ازم پنهان كرده و اين شيده 

 خانمش از كي تو

 زندگيش بوده!

 وه بيرون رفتم. هوا تاريک شده بود وسايلمو بر داشتم و از خون

 سوز داشت. دلم

براي هيراد سوخت كه تموم مدت تنهايي تو اين هوا سر 

كرده.ديدمش كه داشت بين درختا قدم ميزد و برگاي نارنجي زير 

 پاش له ميشد.

ي مبه ديوار ويال تكيه دادم و خيره اش شدم. خيلي مظلوم به نظر 

 رسيد و من

يک برم و بغلش كنم و بگم "بيا از امروز همش دلم ميخواست نزد

 عاشق هم

 باشيم!"

ولي يه تا مشكل وجود داشت اول اينكه من از روزهاي قبلش 

 عاشقش بودم!

باز از فكر كردن بهش بغضم گرفت. دستمو بردم و گوشه چشمم 

 رو پاک كردم.

 .سر كه باال آوردم ديدم دستش توي جيب اوركتشه و به سمتم مياد

 هاي ورودي رسيد گفت: وقتي به پله
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 چيزي نياز داريد؟!-

 بينيمو باال كشيدم و بي توجه از پله ها پايين اومدم:

و اين هوا چطور بيرون موندي! ماشين رو روشن كن بريم ت-

 خونه...

جوابي بهم نداد و به جاش رفت سمت ماشين و استارت زد. 

 نگاهمو تو اطراف

 چرخوندم و با خودم لب زدم:

 !آخرين باريه كه با اون مياي اينجا هاناحس ميكنم -

سوار ماشين شدم به سمت خونه روند. در باز شد و من رو جلوي 

 در ورودي پياده

كرد بعد خودش دور زد و از حياط بيرون رفت.با تعجب مسير 

 رفتنش رو نگاه كردم. يعني داشت كجا ميرفت؟ پوفي كشيدم و

ني وش ميخوره و اين يعداخل خونه شدم. بابا رو ديدم كه داره دمن

 حالش خوب

 نبود.

 قدم هامو محكم كردم و به سمتش رفتم:

 بابا بايد صحبت كنيم!-

 بابا سرشو باال اورد و ليوان دمنوش رو روي ميز گذاشت:

 بشين...-
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 كتم رو در اوردم و روي مبل انداختم و رو به روش نشستم:

 از كي؟ از كي بهم دروغ گفتي؟!-

ل زنگاهم كرد. موهاي كوتاهم رو كنار زدم و بابا در كمال آرامش 

 زدم به

 چشماش.

ميخواستم تموم حركاتش رو زير نظر بگيرم و يه ثانيه از اين 

 اعترافشو از دست

 ندم.

تا اين وجود نابود شده رو قانع كنم كه پدرت هنوز صادق ترين 

 قهرمان زندگيته!

 بابا دستش رو زير چونه اش زد:

رايط خوب بودم كه شفقط منتظر يه دروغ؟ من دروغ نگفتم! -

برات توضيح بدم.بهونه اش اعصاب و روانم رو بهم مي ريخت. 

 پوزخندي زدم:

روغ نگفتي؟ من دارم از عذاب وجدان اينكه تو به خاطر من و د-

 اينكه فقط

عاشق مادر من باشي تنها موندي اونوقت تو مهمترين اتفاق 

 زندگيتو ازم پنهان
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هم يه آدم غيرقابل اعتماد و بي دركم؟ چرا بميكني؟ فک ميكني من 

 نگفتي بابا؟

 چرا بايد اينطوري مي فهميدم كه داغون شم...

ضم موقع اينكه با حرفام سعي داشتم اوج ناراحتيم رو نشون بدم بغ

 گرفت. واسه

 همين وقفه كوتاهي كردم و نفسي گرفتم و ادامه دادم:

رف ميزدي! اين ق مادرمي! هميشه از اون حهميشه ميگفتي عاش-

 كار رو مي

كردي چون ميخواستي من اون چيزيو كه دوس دارم بشنوم؟! چرا 

 ازم پنهان

 كردي؟!

نفسشو بيرون داد و دستشو به سمت ليوان نيمه خورده دمنوشش 

 برد:

 كاري؟ اون فک كنم يه مسئله ژنتيكيه هانا! درسته؟ پنهون-

 ابروهامو بهمجا خوردم! منظورش چي بود كه يه مسئله ژنتيكيه؟! 

 نزديک كردم:

 نمي فهمم منظورت چيه بابا...-

 كمي از دمنوشش مزه مزه كرد:
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عني تو چيزي از شخصي به نام هيراد فرجام فر نميدوني؟با اين ي-

حرفش خودمو عقب كشيدم و كمرم محكم به پشتي مبل خورد. آب 

 دهنم

رو قورت دادم و گيج و منگ نگاهش كردم. بابا خيلي آروم داشت 

 نگاهم

 ميكرد.

 يه لبخند روي لباش بود:

 نت واسه اينه كه خبر داشتي هانا؟ نه؟اين جا خورد-

 دستاي لرزونم رو الي موهام كشيدم تموم تنم از شوک لرز داشت:

 خب كه چي بابا؟-

 پوزخندي زد و دمنوش رو با خشونت كمي روي ميز گذاشت:

 پس مي دونستي!-

م ا هظرفيت نداشتم! اينكه باب سعي كردم به خودم مسلط باشم. واقعا

 در جريان كار

 هيراد بود و بهم چيزي نگفته بود خيلي ناراحتم ميكرد.

 دسته مبل رو بين دستام فشردمو خفه گفتم:

 اينم ازم پنهان كردي؟!-

 منتظر بودم خودت بياي بگي!-
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پشت دستمو روي پيشونيم كشيدم. شقيقه هام داشتن تير 

با تا با اين همه خشم و عصبانيت با باميكشيدن.كمي نيم خيز شدم 

 حرف نزنم ولي پاهام

 ياري ندادن و باز افتادم روي مبل.

 چشماي بي رمقم رو به بابا دوختم:

قط... فقط هيچي نگو... من باورم نميشه تو باهام اين كار رو ف-

 كردي! كه پاي

 اون پسر رو به زندگيم باز كردي با اينكه مي دونستي...

 كرد:گلوش رو صاف 

ودت پاي اون رو به زندگيت باز كردي! من فقط جلوي خ-

 سرنوشت نموندم و

 گذاشتم طبيعت كارش رو كنه!

از حرصم شروع به خنديدن كردم تا جايي كه از گوشه چشمم 

 اشک سرازير شد!

 يهو بغض گلوم رو فشرد و صداي خنده ام رو خفه كرد:

 ! من عاشق اين طرز فكرتم!خيلي باحالي بابا-

 بار محكمتر از قبل بلند شدم و همونطور كه سعي ميكردم قدماين

 بردارم:
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 هت بيشتر از همه اعتماد داشتم... من مادرمو از دست دادم وليب-

 امروز... امروز

 پدرم رو هم از دست دادم.

 بابا تشر زد:

 هانا!از روي شونه نگاهش كردم:-

مجردي  حق داري با هر كي كه ميخواي باشي! تو يه مرد بله؟ تو-

 ولي واسه من!

ل واسه من بايد پدر مي بودي كه نبودي! گذاشتي من عاشق پسر قات

 مامانم شم....

 با آخرين تواني كه داشتم به سمت پله ها رفتم.

 چطور هر روزم ميتونست انقدر سورپرايز داشته باشه؟!انگار اين

 سرنوشت شومم

شونم از روز مرگ مامان باهام بوده و تازه داشت خودش رو ن

 ميداد.

با حالي خراب خودم رو به اتاق رسوندم. دلم ميخواست هر چي 

 جلوي راهمه

بكشونم و همه چيو بهم بريزم ولي تنها كاري كه كردم انداختن 

 خودم روي

 تخت بود و گريه!
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 .هضم اين همه اتفاق برام سخت بود. نمي دونستم بايد چيكار كنم

م ندگيبدتر بود! از مرداي زپنهون كاري بابا از كار هيراد تو نظرم 

 هيچ شانسي

 نياورده بودم! چرا انقدر بدبخت بودم.

ه هيراد فكر مي كرد خيلي زرنگه ولي خبر نداشت كه بابا با تجرب

 تر از ايناست

از روي تخت بلند شدم و بي درنگ گوشيمو برداشتمو شماره ي 

 هيراد رو گرفتم

گ فكر ميكنه زرن بايد بهش مي گفتم بايد ميگفتم اونقدري كه اون

 نيست.

چند تا بوق خورد ولي جواب نداد. پوفي كشيدم و گوشي رو روي 

 تخت انداختم:

ه! هر وقت كه ميخوام نيستييهو در تراس باز شد و صداشو ه-

 شنيدم:

 هر وقت بخواين كنارتونم!-

قلبم تو سينه لرزيد و سريع سرمو عقب چرخوندم كه ديدم اونجا 

 ايستاده. آب

رت دادم و درحالي كه قلبم از حضور غير منتظره اش دهنم رو قو

 داشت تند ميزد
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 گفتم:

ک كنم بهم گفتي قراره حدتو بدوني روي تراس اتاق من چيكار ف-

 ميكني؟!

 شونه باال انداخت و حرفي نزد. تو چشمم مثل يه پسر بچه مظلوم

 به نظر اومد. يهو

 ۵چشمام پر شد و شروع كرد به باريدن.

 اومد: يه قدم به سمتم

 چيزي شده؟-

 دستمو باال بردم و تشر زدم:

 جلوتر نيا!-

 يه قدم ديگه جلو اومد:

 ه زنگ زديد؟كچي ميخواستيد بهم بگيد -

 نيا! گفتم جلوتر-داد زدم:

 يه قدم ديگه برداشت:

 اتفاقي افتاده؟-

باز خواست نزديک شه كه از روي تخت بلند شدم و به سمتش 

 رفتم محكم يقه

 م گرفتم:اش رو بين دستا

 ميگم ازم دور باش نميفهمي؟-
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 چشماشو باريک كرد:

 تون ندارم!چرا؟ من كه ديگه كاري به-

 پوزخندي زدم:

 كاري نداري ميخواي چراشو بهت بگم؟ آره تو فک كن-

سرشو اروم تكون داد و من سرم رو باال گرفتم و زل زدم تو 

 چشماش:

 چون ديگه تحمل ندارم-

 مونده بود. دستاي هيراد روي هوا 

 و انگار واقعا انتظار اين عكس العمل رو نداشت.

خودمم همچين انتظاري از خودم نداشتم و با تمام حرص و ولعي 

 كه داشتم

 همه ديوارهايي كه دورم حصار كشيدن به يكباره فرو ريختن.

 

 دستشو جلو آورد و چونه ام رو بين دستاش گرفت و آروم لب زد

 نا!اين يعني من رو بخشيدي ها-

 نه!-

-قاطع اين رو گفتم كه چشماش كمي بزرگتر از حالت معمول شد:

 پس اين كارت چي معني ميده؟

 يعني ديگه بريدم ! كم آوردم...-
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 دستشى پس زدم و لبه تخت نشستم. سرمو بين دستام گرفتم. كنارم

 زانو زد و

 چشماي نگرانش رو بهم دوخت:

 باهام حرف بزن....-

! از همون لحظه اي ست تو كي هستيپدرم مي دونست! مي دون-

 كه پاتو توي

 اين خونه گذاشتي....

و رشكه نگاهم كرد. واقعا انتظار اين رو نداشت. خودمم همين حال 

 داشتم. فقط

 آروم لب زد:

 چطور ممكنه...-

 شونه هام رو باال انداختم و شقيقه هام رو فشردم:

به  وا خبر داشته م آشنايیين فكر ميكنم بابام از نميدونم! فقط به ا-

 روم نمياورده

 ديوونه ميشم...

 گذاشت و فشردش: دستمهيراد دستشو روي 

هي.... هي... نميخواد زياد بهش فک كني كاريه كه شده!بهش -

نگاه كردم با يه بوسه براش دوباره از شما به تو برگشته بودم. 

 همونطور كه
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تموم ديوارهاي دور من فرو ريخته بود نمايش مسخره اش رو 

 كرده بود.

ولي يه چيزي اونطوري كه مي خواست نمي شد. من نمي تونستم 

 بي خيال باشم.

 سرمو به طرفين تكون دادم:

 م...به فكر فرار نميتونم بيخيال باشم.-

بلند شد و كنارم روي تخت نشست. دستشو فرستاد پشت گردنم و 

 زل زدم توي

 چشماش زل زد به چشمام:

 ذار اين فكر رو از سرت بيرون كنم... بذار نشونت بدم كه بازمب-

 همو دوست داشتهميتونيم 

 باشيم!

 بي طاقت لب زدم:

 !عاشق کنبازم منو -

هيراد نگاهشو تو سر تا سر صورتم چرخوند. وقتي ترديدش رو 

 ديدم پاهاي

 آويزون از تختم رو باال كشيدم و كامال به سمتش چرخيدم.

يد. با تموم آتيشي كه تا امروز جلوي شعله ور سيبک گلوش لرز

 شدنش رو
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 نگاش کردمگرفته بودم 

 لبام كش اومد:

 اوهوم...-

يراد بايد حرف بزنيم...سرم رو كمي باال آوردم و بهش نگاه ه-

 كردم. ارنجشو روي بالش گذاشته بود و

 دستش زير چونه و داشت خيره نگاهم مي كرد:

 ما حرفامون رو زديم...-

 به دندون گرفتم:لبمو 

 .فتاد...اين اتفاقي كه ا-

 انگشت شصتش رو روي لبم كشيد:

يـش... من هميشه باهاتم، خب؟ اين رو هيچي عوض نميكنه... ه-

 ازحاال اگه 

امشب اگه بخواي ازت دور ميمونم... ولي بازم منتظر اون لحظه 

 ام كه تو باز من

مي بيني!  رو بخواي! از اآلن تا هميشه سرتو برگردوني من رو

 اين رو هيچي

 عوض نميكنه! يكي از قانون هاي زندگي من كنار تو بودنه! اينو

 هيچوقت

 فراموش نكن...



 

  413                        

 شوفر

 انگشتمو نوازش وار روي سينه اش كشيدم و لب زدم:

 قانون قشنگيه!-

 پيشونيم رو بوسيد و آروم گفت:

 فردا از پدرت عذرخواهي ميكنم!-

 اخمامو تو هم كشيدم:

 چي؟ابروهاشو باال فرستاد:واسه -

اسه دروغي كه گفتم و زرنگ بازي كه تو نظر خودم در و-

 اوردم...

يازي به اين نيست... تو رو مجبور نميكنم به كسي جز من ن-

 توضيحي بدي!

 چونم رو توي مشتش گرفت:

ون جزئي از توعه و من به هر چيزي كه به تو مربوطه احترام ا-

 ميذارم... حداقل

 اينطوري باشه.سعي ميكنم 

من رو به  پيشونی امخواستم چيزي بگم كه با چسبوندن لبهاش رو 

 سكوت دعوت كرد.

 رسيديم ولي حاضراينجانميدونم چي شد كه ما امشب به 

 نبودم برگردم عقب و چيزي رو تغيير بدم!
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م اشتهر چيزي كه بينمون اتفاق افتاده بود من از ته دل بهش نياز د

 و حاضر نبودم

 بدم. از دستش

ق دلم ميخواست همه كينه ها رو از دلم پاک كنم و اين واقع اتفا

 ميفتاد!

ن هيراد براي من تموم نميشد! عشق هيراد از دلم پر نمي كشيد. م

 اين رو

 ميدونستم كه با تمام وجود عاشقشم و بازم دكمه عقل و منطق رو

 اف كرده بودم

طه عالي توي تا مانع اين نشن كه من شاد زندگي كنم!بعد يه راب

 بغلش بودن لذت بخش ترين چيز بود. چشمام رو بستم و

گرمش و ضربان قلبش لبخند به  شانه یبين بازوهاش جا گرفتم. 

 لبم اورد.

من رو به  حصارشاخ كه عشق چقدر قشنگ بود! بعد چند ماه تو 

 يه خواب راحت

 دعوت كرد.

*** 

چيز يه  وقتي صبح بيدار شدم هيراد  نبود. اول فكر كردم همه

 خواب خيلي



 

  415                        

 شوفر

 نزديک واقعيت بوده 

ه خميازه اي كشيدم و از روي تخت بلند شدم. پرده رو كنار زدم ك

 نور به داخل

 اتاق بياد. هوا گرفته بود.

ز برگ درختاي حياط ميرفتن تا نارنجي و زرد شن. انگار اين پايي

 قرار بود يه

 جورايي قشنگ شه!

عمه زنگ زدم. باهاش  بعد پوشيدن لباس رفتم و با اسكايپ به

 صحبت كردم و

 گفتم كه هيراد رو انتخاب كردم. كلي برام اظهار خوشحالي كرد.

 وقتي ديد من قيافه ام هنوز مثل بخت برگشته هاست گفت:

 اونجا درست نيست!لب زدم: حس ميكنم يه چيزي-

 بابا....-

و كالفه چنگي بين موهاي كوتاهم زدم. همه موضوع رو براش 

 كردم.تعريف 

 عمه با حوصله به تک تک حرفام گوش داد.

 بعد متفكر گفت:

 و با ازدواج از دست بدي؟رتو مي ترسي پدرت -

 سرمو به نشونه "نه" تكون دادم:
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ن نمي ترسم! من پدرمو از دست دادم. وقتي بهم دروغ گفت و م-

 حتي قضيه

هيرادم ازم پنهون كرده! مي دونست كيه! ميدونست بين ما يه 

 هست ولي خبرايي

 به روي خودش نمياورد!

ب عزيزم پدر تو يه مرد ايرانيه! حتما به خاطر عرف جامعه خ-

 اي كه توش

بزرگ شده باعث شده تو كار تو دخالت نكنه و بعضي چيز ها رو 

 بهت نگه! يه

 جورايي حتما از دور مراقبت بوده!

 نفسم رو بيرون دادم و گفت:

 شايد!-

 :و بعد مكث كوتاهي ادامه دادم

 ي زد:ميشه بياين اينجا؟ حس ميكنم خيلي من و بابا تنهاييم...لبخندن-

 ا خودمم تو فكرش بودم.... دلم واسه وطن تنگ شده!!اتفاق-

 جيغي از خوشحالي كشيدم و از پشت صفحه براش بوس فرستادم:

يلي ميخوامت عمه جون! فقط زودتر بيا كه خيلي دلم برات تنگ خ-

 شده.

 راز هيجان رضايت دادم كه تماس رو قطع كنم.خنديد و بعد كلي اب
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عمه جديدا برام خيلي خاص شده بود! كال هر كي كه پاي حرفام 

 بشينه برام سواي

 بقيه اس. عمه يكي از طاليي ترين اشخاص تو زندگيم بود!

و رمن تو ازتباط اجتماعيم صفر بودم و اون خوب بلد بود اعتمادم 

 جلب كنه.

استم برم آموزشگاه زبان. از خونه لباسامو عوض كردم. ميخو

 بيرون زدم چشم

 چرخوندم و هيراد رو نديدم.

*** 

رفتم به اموزشگاه و واسه دوره ايلتس ثبت نام كردم. هنوز يه 

 سري هدف تو

 ذهنم بود كه بايد شديدا پيگيري ميكردم.

 تو ماشين بودم كه گوشيمو برداشتم و واسه بابا تايپ كردم:

ت ميفرسم"گوشي رو بخوريم. لوكيشن رو برا"سالم بيرون نهار -

م تو صندلي شاگرد انداختم و حواسمو به رانندگي دادم. مي خواست

 قبل

 اومدن عمه يكم اين جو متشنج بين بابا و خودم رو درست كنم.

تا موقع نهار تو خيابون پرسه زدم و با حرص به موبايلم خيره 

 شدم. اين هيراد هم
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 ام ميداد نه زنگ ميزد!انگار نه انگار! نه يه پي

 شينهمينم مونده بود بعد اون شب رويايي اين بازي رو دربياره! ما

 رو به حاشيه

 خيابون كشيدم و سرمو روي فرمون گذاشتم.

 تنشبق زده به موبايلم نگاه كردم. داشتن رابطه عاشقانه مثل نداش

 درد داشت!

سوسه اين بشر نميتونست بهم زنگ بزنه و بگه كجاست؟ چند بار و

 شدم موبايل

 رو بردارم و باهاش تماس بگيرم ولي تهش پشيمون شدم.

 ن.بابا هم جوابم رو نميداد و اين مرداي زندگيم چقدر رو مخ بود

 .استارت زدم و همين كه خواستم حركت كنم صداي موبايلم بلند شد

 چنان زدم رو ترمز كه نزديک بود با مخ تو شيشه برم. ماشين رو

 به جاي قبليش

 برگردوندم كه موبايلم رو چنگ زدم.

هيراد بود. با هيجان جيغي كشيدم و بعد با سرفه گلوم رو صاف 

 كردم و جوري

وانمود كردم كه خيلي ريلكسم و قبل قطع شدن تماس جوابش رو 

 دادم. صداش

 تو گوشم پيچيد:
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لو هانا....يه لبخند محو رو لبم نشست. جانمم رو خوردم و لب ا-

 زدم:

 بله؟-

 ايي؟!كج-

 با بي تفاوت ترين لحن ممكن جواب دادم:

 تو خيابون! تو كجايي؟-

 منم خيابونم!-

دلم ميخواست خرخره ش رو بجوم! يعني نمي فهميد من وقتي ميگم 

 كجايي بايد

 تا حالت ايستادنش رو برام شرح ميداد كه من خيالم راحت شه!

 كنن؟!اين پسرا چرا نمي تونستن يكم از حرفاي دخترا رو درک 

 حقش نبود گوشي رو روش قطع كنم؟ وقتي سكوتم رو ديد لب زد:

 ميخواي همديكه رو ببينيم؟-

 اين مورد از خدام بود ولي با اين حال لب زدم

 نميدونم! اگه ميخواي اوكيه!-

 صداي خنده اش رو شنيدم:

 ميخوام كه ميگم!-

 اشه كجايي؟ كجا بيام؟ب-يه تيكه از موهام رو پشت گوشم زدم:

 رتو بچرخون!س-
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 گيج لب زدم:

 ها؟-

 تقه اي به شيشه خورد. متعجب برگشتم و هيراد رو ديدم كه سرشو

 خم كرده بود

 و با لبخند نگاهم مي كرد. شيشه رو پايين آوردم:

 اينجا چيكار ميكني؟-

 بيكار بودم تعقيبت كردم...-

 چشمام درشت شد و با صداي بلندي گفتم:

 ين كار!ا چـي؟! تعقيبم كردي؟! يعني چي-

 شونه باال انداخت:

 ز خونه بيرون اومدني ديدم. افتادم دنبالت.اماشينتو -

 پوفي كشيدم:

 م نمياد!ديگه نكن از اين كارا خوش-

 خنديد و سرشو از پنجره داخل آورد و با لحن آرومي گفت:

يكنم! ميدوني كه من هركاري بخوام ميكنم... االنم مي خوام م-

خودمو عقب بكشم كه شونه ام رو سفت ...خواستم محبت کنم بهت

 گرفت. نگاهم بين لب ها و

 چشماش چرخيد:

 هيراد مردم ميبينن...-
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 نگه داشت: صورتم تو چند سانتي صورتشسرشو جلوتر اورد و 

 و عموم محبت كنن نه دعوا!بذار ياد بگيرن ت-

 و با عرف جامعه نميخوره برام بي اهميت شد.

 باالي چشم موذيانه نگاهم كرد:گوشه لبش رو خاروند و از 

 تو هم كه بهت بد نگذشت...-

خودم رو جمع و جور و ديوونه اي نثارش كردم. خواستم چيزي 

 بگم كه گوشيم

 زنگ خورد.

 هيراد فورا پرسيد:

 كيه؟-

 اباست...ب-و من وقتي گوشيمو بين دستام گرفتم لب زدم:

 و بعد اين حرف تماس رو وصل كردم:

 بله؟-

 انا، سرجلسه بودم....الو سالم ه-

شالم رو روي سرم انداختم و همونطور كه از گوشه چشم هيراد 

 رو مي پاييدم لب

 زدم:

 ... من يه جا خوب پيدا كنم خبرت ميكنم.مشكلي نيست-

 بعد خداحافظي تماس رو قطع كردم و فرمون رو بين دستام فشردم:



 

  422                        

 شوفر

باهاش  با بابا صحبت كنم. فک كنم توهم بهتره يه صحبتي ميخوام-

 كني!

دستشو توي موهاش فرو كرد و براي لحظه اي لبشو به دندون 

 گرفت:

ساله ۱۲گه بهت بگم بعد اين حرفت مثل يه پسر اممم االن ا-

 استرس گرفتم

 باورت ميشه؟

 خنديدم و گفتم:

 ي نميتوني به بابام بگي كه بهم عالقه داري؟چيه؟ يعن-

 نه!-سرشو به طرفين تكون داد:

ه حالت قهر رو ازش گرفتم كه ادامه حرفش نيشم اخمي كردم و ب

 رو كش داد:

 مي تونم بگم عاشقتم!-

 باخنده به سمتش برگشتم:

الن كه نميتونم بگم بياي چون ميخوام يه صحبت پدر دختري ا-

 داشته باشيم ولي

 خودت رو اماده كن... چون بايد خيلي زود باهاش رو به رو بشي.

 و تو كاسه خرخوند:دستشو تو جيبش فرو كرد و چشماش

 حاال ببينيم چي ميشه!-
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 معترضانه صداش كردم:

 هيـراد!-

 سرشو جلو اورد:

 جانم؟ خودتو لوس نكن!-

چشمامو درشت كردم و به چهره ي جديش زل زدم. گويا اين بشر 

 اصال شوخي

 نداشت دستامو به حالت تسليم باال بردم:

ماشين رو به فتم!با خنده ازش خداحافظي كردم و باشه بابا! ر-

 حركت در آوردم. نيشم تا رسيدن

به مقصد باز بود. يه آرامش خاصي تو وجودم بود! آرامش 

 داشتنش!

 تو يه رستوران سنتي منتظر بابا نشستم. لوكيشن رو كه فرستادم

 پيام داد نيم ساعته

م گرااينجاست. منم سفارش غذا دادم و تا اومدنش خودم رو با اينستا

 مشغول كردم

 ه زمان از دستم در رفت!طوري ك

 حتي وقتي بابا كفشاشو در اورد و رو به روم نشست تازه متوجهش

 شدم! همزمان

 با اومدنش غذا رو هم آوردن.
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 مشغول كشيدن غذا شديم و من لب زدم:

 مي خواستم باهات صحبت كنم.-

 بابا نگاهي به كباب هاي خوش رنگ و لعاب انداخت:

 انتخاب ميكني! هميشه محيط خوبي واسه حرف زدن-

 چشمامو درشت ميكنم:

 ف رو جدي ميگيد يا مسخره ميكني بابا؟االن اين حر-

 با لبخند نگاهم كرد:

ن دي ميگم! قبال زياد با خدا بيامرز اينجا ميومديم... ولي االج-

 دكورش فرق

 كرده!با بدبيني نگاهش كردم و نميدونم چرا حس ميكنم با منظور

 مامان رو با كلمه

 ز صدا ميكنه. اخه يادم نميومد قبال ها اينطور خطابشخدابيامر

 كنه.

 يليمبابا يه قاشق از غذاشو خورد ولي من از اشتها افتادم. با بي 

 گوشتمو رو برنج

 غلتوندم:

 شنا شدي؟بابا ازكي با شيده خانم آ-

بابا قاشقش رو كنار بشقاب رها كرد و چهره ي متفكري به خودش 

 گرفت:
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قرار بود با طاها  وودمت عروسي كيانفر ها اون روز كه برده ب-

 كيانفر آشنا

فكر نميكردم ولي  اشنايیبشي باهاش آشنا شدم. من در مورد يه 

 اون پيگيرم شد.

به اينجا كه رسيد سرش رو پايين انداخت و خودش رو با غذاش 

 مشغول كرد

 ولي من مي خواستم بيشتر بدونم واسه همين لب زدم:

 خب؟-

 دهنش جويد و قورت داد:اول غذا رو تو 

عضي وقت ها بيرون ميديدمش... چند بار واسه كار و بعد رفتن ب-

 تو به تركيه

اين قضيه جدي تر شد و خودش پيشنهاد زندگي مشترک رو بهم 

 داد. من راستش

با فكر به وقتي به روزي كه تو با يكي ازدواج كني و من تنها 

 بمونم قبول كردم

س حه.حرفاي بابا كمي آرومم كرده بود. رابطه ام باهاش بيشتر باش

 اينكه اين قضيه طوالنيتر از اوني كه فكر

 ميكردم نبوده يه جور ارامش بود!

 چنگال رو تو ساالد فرو برد:
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آلنم نظرم بهش مثبته و اگه دوست داشته باشي مي تونم باهاش ا-

 آشنات كنم...

 لبمو به دندون گرفتم:

 فعال آمادگيشو ندارم بابا...-

 لي من آمادگيشو دارم!و-

 سرمو كج كردم:

 آمادگي چي؟-

 نگاهشو ازم گرفت و شونه باال انداخت:

 رجام فر! نه هيراد خرم!آشنايي با هيراد ف-

 موهامو عقب روندم و خواستم چيزي بگم كه بابا نذاشت:

اال غذاتو بخور! نميخواد چيزي بگي...نهار با بابا بخوبي ح-

 آرومتر شده بودم و احساس هايگذشت. وقتي حرفاشو شنيدم 

 بد ازم دور شده بود.

د. اورزندگيم روي يه روند آروم افتاده بود و همين لبخند رو لبم مي

 با هيراد يه

مسير طوالني در پيش داشتيم.ميدونستم سختياشو جلو اومديم و 

 چيزي نمونده.

*** 
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 نم.شب يه اشارپ روي شونه ام انداختم و رفتم تا توي حياط قدم بز

 عمه به زودي

 .داشت ميومد و ميخواستم وقتي اون حضور داره با شيده آشنا بشم

د انقدر كم جمعيت بودن خانواده و نبود يه سنگ صبور اذيتم ميكر

 كه با خودم

عهد كردم به محض ازدواج كردم شعار فرزند بيشتر زندگي بهتر 

 بدم!

كردم. به تاب رسيدم و روش نشستم و شروع به تكون دادن خودم 

 بچه داشتن؟

وقتي بهش فكر ميكردم ناخودآگاه هيراد رو كنار خودم تصور 

 ميكردم.

يعني هيراد پدر بچه هاي من ميشد؟ آينده چه خوابي واسم ديده 

بود؟غرق فكر بودم كه حس كردم سرعت تاب بيشتر شد. سرمو 

 عقب چرخوندم كه

 هيراد با خنده نگاهم كرد:

 چطوري؟-

 اييدم تا تاب رو نگه دارم:نوک كفشامو به زمين س

 نارم.كخوبم، دوست داري بيا بشين -

 انداخت: تابتاب رو دور زد و كنارم نشست. دستشو دور 



 

  428                        

 شوفر

 هانا؟-

 اش تكيه دادم:شونه سرمو به 

 رو كرد:فهوم؟انگشتش رو توي موهام -

 به آينده با من فكر ميكني؟!-

 آروم جوابشو دادم:

 به آينده با تو فكر ميكنم!-

 خودش فشرد و يه بوسه روي موهام زد: منو به

ز خونوادم فقط خواهرم اينجاست... پدرمم كه دوست ندارم ا-

 راجعش حرف بزنم

ميدونم توهم به احتمال زياد همين حس رو داري... ميخوام اگه 

 مشكلي نداري

 باهم آشناتون كنم؟

 كردم: تاببا دست شروع به كشيدن خط هاي نامفهومي روي 

 اال اورد:بكن...هيراد چونمو گرفت و سرمو اوهوم...آشنا -

 ؟ صحبت با پدرت چطور پيش رفت؟چيزي شده؟ كسلي-

 خواد با تو آشنا شه! ولي اين بار درست و حسابي!گفت مي-

 اش فشرد:شونه منو به 

اوكيه درست و حسابي آشنا ميشيم! به هرحال خاطرخواه -

 دخترشيم!
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 اومدم:ش بيرون حصارنفسمو بيرون دادم و از 

 رم... قراره با شيده آشنا شم...خيلي استرس دا-

 شيده؟-چشماشو باريک كرد:

 سرمو تكون دادم و صاف ايستادم:

 قه داره!اره زني كه بابام بهش عال-

 خنده ي يه طرفه كرد:

 خب! ميشه زن بابا شيده؟-

 صورتمو جمع كردم و با حرص نگاهش كردم:

 اه نگو اينطوري بدم مياد!-

 رو به روم ايستاد و صورتمو قاب دستاش كرد: بلند شد و

 ر ميرسي؟نگاهمو به زمين دوختمچرا ناراحت بنظ-

 چيزي نيست!-

سرم رو باال اورد و چشماشو روي تک تک اعضاي صورتم 

 چرخوند:

 داري دروغ ميگي!-

 و مشغول بازي باهاش لب زدم: هم دستامو به سمت

 مي ترسم...-

 از چي؟-

 شد:نگاهم به چشماش كشيده 
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 تش پايين اومد و دورم حلقه شد:از آينده!دس از تو...-

س نترس! چون تو آينده من كنارتم تا مراقبت باشم و لبخند به پ-

 لبت بيارم.

 اضطراب دارم... خيلي...-

 بق زده نگاهش كردم و اون گفت:

 ؟پيشتمامشب -

 لبام آويزون شد:

 بمو از بين ببري؟اينطوري ميخواي اضطرا-

دونم تو هم مثل من بخاطر اين از اوهوم! من مي-اد:سرشو تكون د

 اينده مي ترسي كه فكر ميكني

ن يه اتفاقي قراره بيفته و همه چي خراب شه! ولي هيچي نميشه. م

 كنارتم! ديگه

 هيچ اتفاقي نميتونه بين منو تو فاصله بندازه...

 بين بازوهاش من رو فشرد و كنار گوشم زمزمه كرد:

 .يشه وب مبرو  ميام حالتو خ-

رو بوسيد و با چشمكي ازم جدا شد. مشت آرومي وسط صورتم 

 سينه اش

 كوبيدم و با نيم خنده اي گفتم:

 بي شعور!-
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 زد:پم خم شد و يه بوسه سريع رو ل

دو برو منم از بالكن ميام!خواستم برم كه يه لحظه ايستادم و ب-

 نگاهش كردم:

 الكن اتاقم باال مياي؟براستي تو چطور از -

 متفكر بهم خيره شد:

 يخواي امتحانش كني؟امممم! خيلي اسونه م-

 با هيجان نگاهش كردم:

 جدي؟ واي نه ميترسم!-

 دستشو جلو اورد و بازوم رو گرفت:

و  يا با من... بدو...و شروع به دويدن كرد. با خنده هم پاش شدمب-

 با همديگه به سمت پنجره اتاقم

 دويديم.

ا شدم و دستمو روي زانوهام گذاشتم توقتي ايستاديم با خنده خم 

 نفسي بگيرم.

ند هيراد هم به ديوار خونه تكيه داد و با لبخندي كه دل مي لرزو

 بهم خيره شد.

 نفس كه گرفتم سرمو باال اوردم و گفتم:

خيلي زود ميدويي! با اين صندالي پاشنه بلند كم مونده بود كله پا -

 شم!
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 درشون بيار!-

 متعجب لب زدم:

 ها؟-

تو كمک كنم بري دربيار صندال-ه قدم به سمتم اومد و لب زد:ي

 باال...

 با ترس نگاهمو بين بالكن و اون چرخوندم:

 ميترسم هيراد...-

 :اشاره اي به بعضي از قسمت هاي نماي خونه كه تو رفته بود كرد

بين پاتو ميذاري رو اين و دستتو هم روي باالييش... همين ب-

 طوري كه باال ميري

 پاتو عوض ميكني!جاي 

ن پامو از صندل بيرون اوردم و اشارپمو روي زمين انداختم. اولي

 پامو كه گذاشتم

 هيراد ازم گرفت و كمكم كرد.

 با اينكه مي ترسيدم و دلم همش هري پايين مي ريخت. هيجان زده

 از كچبري ها

ه يسم گرفتم و بيشتر باال رفتم.كم مونده بودم كه به نرده بالكن بر

 برگشتم و پايين رو ديدم سرملحظه 

 گيج رفت. جيغ خفه اي كشيدم:
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 من مي ترسم هيراد...-

 سرش رو باال اورده بود و با يه لبخند اطمينان بخشي گفت:

 زيزم.ع.. برو باال . يكم مونده.نترس اينجام..-

دستمو انداختم روي نرده ها و خودم رو باال كشيدم. روي قسمت 

 سنگي نشستم و

 دادم:پاهامو تكون 

 م!واي من رسيدم باال! بيا تو ه-

ال با خنده نگاهم كرد. لعنتي چشماش چه دلبر بودن. فوري اومد با

 و دو ساعت

مثل من ناز نكرد!كنارم نشست و اشارپ و صندالمو انداخت پشت 

 سرمون رو تراس دستشو دورم حلقه كرد و به آسمون نگاه كرد:

 فضا رمانتيک شه!توش نيست يكم  ال مصب يدونه ستاره هم-

سرمو به سمتش چرخوندم. اونم صورتشو به سمتم برگشت و فيس 

 تو فيس شديم.

 هرم نفسهاش روي پوستم خورد. تو

 نگاه همديگه قفل بوديم.

 آب دهنمو قورت دادم. فاصله رو به صفر رسوند 

*** 
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ابا . بوقتي صبح بيدار شدم هيراد  نبود. يه دوش گرفتم و پايين رفتم

 سر ميز

 د و داشت صبحونه ميخورد.بو

برعكس اكثر مواقع كه منتظر من ميموند! انگار كه به نبود من 

 عادت كرده بود.

 پوفي كشيدم و افكار منفي رو پس زدم.

 نشستم. صبح به خيرگفتم و جواب شنيدم. بابا لب زد:

 اال انداختم:زود بيدار شدي...شونه ب-

 من كه بيشتر زود بيدار ميشم..-

 كه دانشگاه نميري.. نه از وقتي-

 شروع به نوشيدِن چاي كردم و جواب دادم:

 قرار دارم...-

 عمه ات زنگ زد...-

 استكان رو روي ميز گذاشتم و منتظر نگاهش كردم. ادامه داد:

 كون دادم:تداره مياد ايران...سرمو -

 خبر دارم...-

 از سر ميز بلند شد و به ساعت مچيش نگاه كرد:

 حبت كنيم؟صميخواي نهار رو باهم بخوريم و االن كه ديرم -

 زل زدم تو چشماش:
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ر ايد بهتره وقتي عمه برگرده نهار بريم بيرون، االن يه سري كاش-

 دارم بايد

 انجامشون بدم... سرم شلوغه!

بابا سرشو تكون داد و رفت. منم بعد خوردن صبحونه به 

 اموزشگاه رفتم. خودمم

ايد تم.شذهنم افتاده بود رو نمي دونسدليل اينكه فكر گرفتن ايتلس به 

و ربه خاطر بي اعتماد شدن به اطرافيانم هنوز دلم ميخواست خودم 

 قانع كنم

درصد زندگيمو به اونا اميد نبستم و اگه كسي رهام كنه ۱۵۵كه 

 زمين نميخورم!

ميرم آموزشگاه و بعد كالسم با عمه تماس ميگيرم اولين بليط 

 پرواز به تركيه رو

 قرار از اونجا بياد ايران. گرفته و

يد تو ماشين ميشينم و سرمو ميذارم روي فرمون. نميدونم روزمو با

 چطور

 بگذرونم.

د حس ميكنم تموم اين حساب بدم از اونجايي نشات ميگيره كه هيرا

 صبح بي

 هيچ حرفي رفته و تا االن خبري ازش نشده!
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 م.چند بار ميخوام بهش زنگ بزنم ولي جلوي خودم رو ميگير

پوفي كشيدم. خسته از كشمكش هاي درونم موبايل رو روي 

 صندلي كناريم

انداختم كه صداي االرم اس ام اسش باعث شد به سرعت برش 

 دارم:

ال جايي؟ بيا همديگه رو ببينيم!صدف بود كه پيام داده بود. بيخيك-

 پيام بازي بهش زنگ زدم بعد از چند بوق

 برداشت:

 سالم هانا، خوبي؟-

 چيزي شده؟سالم، -

 خنديد:

ايد چيزي بشه كه تو سرتو از تو الكت بيرون بياري؟ اخه چقدر ب-

 تو اجتماع

 گريزي! تا يه زنگت نزنيم خودي نشون نميدي!

 موهامو پشت گوشم زدم:

 سرم شلوغ بود!-

 ابا پر مشغله! بهونه ديگه نبود؟ب-با كنايه گفت:

 گوشه لبم رو به دندون گرفتم:

 نه!-
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 جيغ جيغ گفت: صدف خنديد و با

خدا ببينمت جرت ميدم چقدر اخه بي شعوري هانا! بيا آرايشگاه ب-

 خبر جديد دارم

 بدو!

 اومي كردم و گفتم:

م اشه خيابونم ميام اونجا تا نيم ساعت ديگه!صدف با گفتن منتظرب-

 قطع كرد و من استارت زدم. به هرحال يه چيزي واسه

 سرگرم كردن خودم پيدا نكرده بودم.

پا به ارايشگاه گذاشتم صدف منو زير خودش گرفت و شروع وقتي 

 به رسيدگي

به پوست صورتم كرد و برام ماسک و بخور گذاشت. داشتم 

 ديوونه ميشدم چي

 زير زبونشه ولي اون مدام حرفو مزه مزه مي كرد.

ر زي دست اخر كالفه از دستش به مژگان پيام دادم كه بياد ببينه چي

 زبون اين

 صدف بيشعوره!

اومدن مژگان طول كشيد انتظار كالفه ام كرده بود و ميخواستم 

 دونه دونه گيساي

 صدف خبيثو قيچي كنم.
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ه از چشام آتيش ميباريد كه مژگان اومد. آرايشگاه نسبت به هميش

 خلوتتر بود و

 صدف همه چيز رو به كار اموز ها سپرده بود.

ست تو چشماي مژگان يه چيز مرموزي رو حس ميكردم. اومد نش

 روي مبل

چه مرگتونه -چرمي و من با چشماي ريز شده اي بهش زل زدم:

 شما دوتا؟! مسخره بازيو تمومش كنيد و زودتر بگيد چي زير

 دهنتونه!

مژگان دستشو تو كيفش كرد و يه پاكت خوشگل و شيک بيرون 

 كشيد. به

 سمتم اومد و پاكت رو تو دستم گذاشت:

 خودت ببين عشقم!-

 .د. پاكت رو باز كردم و برگه رو بيرون كشيدمابروهام باال پري

 *آري آغاز دوست داشتن است

 گر چه پايان راه ناپيداست

 من به اتمام دگر نينديشم

كه همين دوست داشتن زيباست*اسم مژگان و ساالر رو كه ديدم 

 هاله اي از اشک جلوي چشمام رو گرفت. جيغ

 خفه اي كشيدم:
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 تبريک ميگم عوضي...-

لم دستام نگه داشتم و بلند شدم و با شور و ذوق تو بغپاكتو بين 

 كشيدمش:

 داري عروس ميشي؟-

 دستشو دور كمرم حلقه كرد:

 اره! و ميخوام ساقدوشم باشي!-

 عقب رفتم و با همون نيش باز گفتم:

تما! عروسي بهترين دوستمه ناسالمتي!مژگان جيغي از ح-

 خوشحالي كشيد و به سمت صدف برگشت:

 ميكنه! نگفتم قبول-

 به صدف نگاه كردم:

 وا چرا بايد قبول نكنم!-

 صدف لب زد:

 اخه ساقدوش پسر آرمانه!-

 لبمو به دندون گرفتم و نگاهمو بينشون چرخوندم:

اسه همين انقدر دس دس كرديد تا بهم بگيد؟مژگان و صدف باهم و-

 ديگه سرشون رو تكون دادن. لب ورچيدم و دستش رو

 فشردم:
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روسي ساقدوشش صميمي دارم كه بخواد تو ع مگه چند تا دوست-

 باشم!

جفتشون خوشحال شدن و من به خودم اميد دادم اصال كار سختي 

 نيست! ميتونم

 كامال عادي باهاش برخورد كنم ولي اون...!

 به صدف نگاه كردم:

 لباسامون چه رنگي باشه؟-

 مژگان قبل اون جواب داد:

 شه!ابروهام باال پريد:م با رنگ گلم ست باميخوام لباس ساقدوشا-

 گمشو! بايد به ما بياااد!-

 صدف خنديد:

ي ه تو كه هر رنگي مياد نكبت منو بگو كه بايد با جنگولک بازياب-

 عروسمون

 راه بيام!

 مژگان زبونشو برام در اورد و به صدف گفت:

 اتفاقا تو از هانا خوشگلتري!-

 مشتي به بازوش زدم:

 خيلي آشغالي!جيغ جيغي كرد:-

 واي مشت نزن كبود بشم چشاتو در ميارمااا! عروسيم نزديكه!-
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 خودمو روي مبل انداختم و گفتم:

 د اينكه همه كاراتو كردي به من گفتي!حاال چرا بع-

 دست به كمر زد:

وال شما غيرقابل دسترس بودي! دوما وقتي ديدمت انقدر حرف ا-

 واسه گفتن بود

م ن به كجا ميرسي! بعدشيادم رفت! سوما ميخواستم ببينم با ارما

 سرم شلوغ شد و با

 صدف حرف ميزدم يادم افتاد به تو نگفتم!

 عتراض نداري كه! انقدراصال تو حق ا-لپشو باد كرد و ادامه داد:

 از ما دوري و ستاره سهيل بازي در مياري

 ادم اخه چطور اتفاقاي روزمرشو باهات تقسيم كنه!

 دستامو به حالت تسليم باال بردم:

 شه بابا! چقدر گله ميكني اخه لعنتي!با-

 صدف سرشو تكون داد:

 حقته!-

ا حدود يه ساعت دور همي كل انداختيم و بعدش بيرون رفتيم تا غذ

 بخوريم. از

هيراد خبري نبود و همين باعث مي شد اعصابم بهم بريزه. ولي 

 خب مدام به
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خودم تلقين ميكردم كه خوب نيست تو رابطه خيلي هم بري تو 

 مقابل وطرف 

 نذاري يه حريم شخصي واسه خودش داشته باشه.

انقدر اينا رو تو ذهنم مرور مي كردم كه يه كلمه از حرف هاي 

 صدف و نقشه

هاي مژگان براي عروسي رو نشنيدم.غذامون رو به اتمام بود كه 

 گوشيم شروع به زنگ خوردن كرد. تفريبا به سمتش

 د.هجوم بردم. اسم هيراد رو صفحه افتاده بو

لبام كش اومد و نگاه دخترا بهم قفل شد. ميدونستم اين حالت 

 غيرعادي و هيجان

 زده ام باعث جلب توجه و كنجكاويشون شده بود.

 خواستن چيزي بگن كه خودم گفتم:

 الن ميام!امنتظر تماس يكي بودم... -

 از ميز دور شدم و گوشيو كنار گوشم جا دادم:

 جانم؟-

ف و مژگان كه خيره به شونه به صدسالم خوبي عزيزم؟از روي -

 به من حرف ميزدن نگاه كردم:

 اوهوم، تو چطوري؟-

 نفسشو بيرون داد:
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ي ب واسه اينكه نتونستم صبح بيدارت كنم و بعد ديدنت برم يكم بخ-

 انرژيم!

آروم خنديدم و دلم براش ضعف رفت. يعني متوجه شده بود يكم 

 دلخور شدم

 بابتش؟! آروم گفتم:

 نرژي بدم!بيا بهت ا-

يزي ره بيا همو ببينيم! اومدم خونه اينجا نبودي! بايد راجع يه چآ-

 صحبت كنيم!

 ي شده؟چ-زير چونه ام رو خاروندم و كنجكاو گفتم:

 يعني همو نبينيم؟-

 خنديدم:

 جا بيام؟ با مژگان و صدف نهار اومدم بيرون...باشه! ك-

 برات لوكيشن مي فرستم...-

به  دم ويه خداحافظي به تماسمون رو خاتمه دابا اينكه دلم نميومد با 

 سمت ميز

 برگشتم.

 صدف چشم غره اي بهم رفت:

 خبريه؟لبخند مرموزي زدم:-

 نه به جون تو!-
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 مژگان مشتي به بازوم زد:

 نا! تو همش اب زيركاهي!بخدا لهت ميكنم ها-

 كيفم رو برداشتم و بي توجه لب زدم:

 بايد برم، كاري نداريد!-

 آويزون شد: لبهاي مژگان

مشو نكبت!گونشو بوسيدم و واسه صدف دست تكون دادم و بعد گ-

 خداحافظي از اونجا بيرون

 زدم.

*** 

! هيراد لوكيشن فرستاده بود. مي خواست تو يه پارک من رو ببينه

 اولين بارمون

 كه تو پارک قرار گذاشتيم.

مسير كوتاه برام طوالني ترين مسير شد! هميشه وقتي اتفاقات 

 منتظر ادمه خوب

 زمان طوالني ميشه و ديدن هيراد برام بهترين اتفاق بود!

وقتي رسيدم پارک خلوت بود و هيراد تو يه نيمكت نشسته بود. 

 لبخندي زدم و

بي سر و صدا كنارش نشستم. انگار متوجه حضورم نشد. چون 

 غرق در فكر به يه
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 مسير نا مشخص خيره مونده بود.

م رو روي شونه اش گذاشتم كه درجا لبهام بيشتر كش اومد و سر

 پريد. غش

-غش خنديدم و بهش كه با ابروهاي درهم خيره ام بود نگاه كردم:

 كجا غرق بودي؟!

 نفسش رو بيرون داد و دوباره كنارم نشست:

 حواسم نبود! از كي اينجايي؟-

 چند بار پلک زدم:

 ه؟االن رسيدم.... اتفاقي افتاد-

 منو به خودش نزديک كرد:م انداخت و شونه ادستشو دور

 نه...-

 ب چرا خواستي منو ببيني؟خ-كف دستم رو روي سينه اش گذاشتم:

 روي موهام كه از شال بيرون زده بود بوسه زد:

 داره؟ دلم برات تنگ شد... اشكالي-

 م:نزديک کردبا ذوق خنديدم و خودمو بهش 

 نه اتفاقا خيلي هم دوس دارم!-

د و دستش رو برد زير چونه ام اش جدا كر شونه سرمو از روي 

 و به چشمام خيره

 شد:
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 هانا؟-

 آب دهنمو قورت دادم:

 جانم؟-

تو  ماده اي با خونوادم آشنا بشي؟!با اين حرفش قلبم تقريبا اومدآ-

 دهنم. قيافه ام واقعا ديدني بود. دستاي يخ كرده

 ام رو گرفت و فشرد:

 هوم؟-

 بفهمه:نخواستم مكثم طوالني بشه تا ترديدم رو 

 كنارم باشي حتما!-

 موهامو نوازش كرد:

 و براي شام دعوت ميكني؟پس دعوت خونوادم ر-

چشمام درشت شد و دستمو از بين دستاش بيرون اوردم و جيغ 

 زدم:

 امشب؟-

 خنديد:

 تا فردا كه قراره مادرم هم از تركيه بياد! نه عزيزم-

 چشمامو تو كاسه چرخوندم و با حالت زار گفتم:

 بپوشم! من چي-

 يه چيز كه قرمز باشه!-
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 گيج گفتم:

 ها؟-

 خه قرمز خيلي بهت مياد!ا-لبخندي زد:

 خنديدم:

 يپوشم!واقعا؟ پس همش برات قرمز م-

 گونه ام رو كشيد:

 بريم يه چيزي بخوريم؟-

 كف دستمو روي پاهام كشيدم و شونه باال انداختم:

 زي خوردم ولي خب... بريم!راستش تازه يه چي-

فت و دوشا دوش هم حركت كرديم به سمت خروجي. دستمو گر

 همونطور كه

 راه ميرفتيم گفتم:

شو ين روزا كلي ادم جديد قراره بياد تو زندگيمو نميدونم امادگيا-

 دارم يا نه...

 فقط خيلي هيجان زده م و يكم ميترسم.

 سرشو به سمتم متمايل كرد و كنار گوشم پچ زد:

ادماي جديد قرار نيست صدمه اي ين اتو كه ميدوني من كنارتم... -

 بهت بزنن!

 همه ادم خوبا ميان سمتت!
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 با لبخند نگاهش كردم:

 !***مرسي كه هستي آقاي فرجام فر-

بعد اينكه همراه هيراد غذا خوردم به جاي وقت تلف كردن تو 

 پاساژا به خونه

 رفتم تا توي كمد لباسم يه چيز خوب واسه پوشيدن پيدا كنم.

سفرم به تركيه تقريبا كل روزها رو با دخترا چون تو آخرين 

 مشغول خريد بودم

 و كلي لباس داشتم كه هنوز تن نكرده بودم!

تموم لباسام رو روي تخت خالي كردم. رو به روي اينه قدي 

 وايستادم يكي يكي

 جلوي خودم ميگرفتم و با نارضايتي روي زمين مينداختمشون.

ز قرار نگرفتن و انگيزم ا درصد لباس هام مورد تاييدم۲۲تقريبا 

 خريدنشون برام

 نامعلوم بود.

ا بتو اون لحظه خودم رو زشت ترين دختر دنيا مي دونستم. آشنايي 

 خونواده ي

مردي كه دوسش داشتم برام خيلي سخت بود. خصوصا اين طور 

 كه سرنوشت من
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 ته و هيراد بهم گره خورده و اتفاقي كه باعثش شده بود باعث ميشد

 سدلم يه ح

بدي داشته باشم.اينكه نه طرف اونا نه طرف ما ته دلشون اين 

 رابطه رو خوش يمن ندونن!

و اينكه اصال مادر هيراد ازم خوشش نياد و باورش نشه من با 

 وجود اينكه ميدونم

 مسبب مرگ مادرم پدر هيراد واقعا عاشقشم و بهم شک كنه!

م اشه طلبكار بو اينجاس كه فكر ميكنم من چقدر بدبختم كه جاي اينك

 يه جوري

 خودمو بدهكار طرف ميدونم و شرمنده اش ميشم!

ص در واقع اين منم كه بايد به هيرادمشكوک باشم! اين منم كه شخ

 مهم رو از

ن دست دادم و اونا بايد شرمندم باشن! اونا بايد خوشحال باشن م

 پسرشون رو

 قبول كردم و دست رد به سينه اش نزدم.

ي با خودم تلقين كردم كه وقتي چشمم به هاناانقدر اين حرفا رو 

 توي اينه افتاد

بدبخت بيچاره به نظر نرسيد و بلكه با اعتماد به نفس به نظرم 

 اومد.
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 واسه همين اينبار كه بين لباسام رو نگاه كردم تونستم يه چيز

 مناسب واسه فردا

ل شب پيدا كنم.تنها كاري كه اين موقع ها از دستم بر ميومد قبو

 ن شرايط بود. چون وقتيكرد

 زهاهيراد رو قبول كردم تو يه قرارداد نانوشته پاي همه ي اين چي

 رو هم امضا

 زده بودم.

لباساي فردا رو روي كاناپه گذاشتم و بقيه رو جمع كردم تا 

 زحمتش رو دوش

اش بر بتول جون نيفته. ميدونستم با گذر سالها چقدر انجام اين كارا

 سخته. هر چند

رضايت داده بود و گاهي يه دختر جوون از آشناهاش رو جديدا 

 مياورد كه تو

 انجام كارها كمكش كنه.

ي ابارو كاناپه نشسته بودم كه بتول جون برام قهوه اورد. داشتم كت

 زبانم رو

 ميخوندم و بابا هم خسته از سر راه رسيد.

بدون اينكه به اتاقش بره اومد و روي مبل نشست. متعجب نگاهش 

 كهكردم 
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 نفسش رو بيرون داد:

مروز همش بدو بدو داشتم!كتش رو همونطور نشسته در اورد و ا-

 روي دسته مبل انداخت و بلند گفت:

 رمو بذار تو سيني بيار همين جا!بتول خانم نها-

 سرمو كج كردم و گفتم:

وري شده بابا؟ اولين باره داري قانون شكني ميكني وميخواي ط-

 جايي غير از غذا

 نهارتو بخوري!خوري 

 خنديد:

 بذارش نشونه پيري! ها؟-

عه تازه -خنديدم قصدم طعنه نبود ولي جلوي زبونم رو نگرفتم:

 داماد و پيري؟

بعد اين حرفم سكوت و جو سنگيني فضا رو گرفت. طوري كه از 

 گفتنش

 پشيمون شدم.

 سرمو پايين انداختم تا باهاش چشم تو چشم نشم.

 يليردن غذا نجاتم داد. بابا با بي مبتول جون تو اون لحظه با او

 سيني رو ازش

 گرفت و بلند شد:
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 ميرم غذاخوري!-

بتول جون كه متوجه جو سنگين بينمون شده بود نگاهشو بينمون 

 چرخوند و شونه

 م واي باال انداخت. منم كه از دل و دماغ افتاده بودم كتابو بست

 موبايلمو برداشتم و

 به عمه پيام دادم.

كه انالين شد. و پرسيدم كه كي قراره بياد. اونم  چيزي نگذشت

 درباره بليطش

 گفت كه واسه فرداس.گوشيو يه گوشه انداختم. دستم رو زير چونه

 ام زدم. بايد از دل بابا در مياوردم.

 وگرنه از عصاب خرابي و عذاب وجدان دق ميكردم.

به غذاخوري رفتم ديدم با وجود گرسنگي غذاشو نصفه و نيمه 

 خورده و رهاش

 كرده. پوفي كشيدم و سمت اتاقش رفتم.

در رو زدم و منتظر اجازه ورودم شدم ولي صدايي نيودمد. واسه 

 همين در رو باز

 كردم.

صداي شير حموم ميومد. اينطور كه معلوم بايد صبر ميكردم. پله 

 ها رو باال رفتم و
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 به اتاقم برگشتم.

 و ديدم رو تخت نشسته.در روبستم و سرم رو باال آوردم هيراد ر

 هيني كشيدم و

 عقب رفتم:

و حصارشسكته ام ميدي با اين كارات! كي اومدي؟ واي اخر سر-

 باز كرد و با خنده گفت:

 ازه رسيدم...اخه خيلي بامزه ميشي! ت-

 اش گذاشتم:شونه رفتم كنارش نشستم و سرمو روي 

ه رو جاي من بتول خانم از اين در تو اومده بود حتما سكت االن-

 ميزد... خونش

 ميفتاد گردنت...

 چند باز پشت سر هم بوسه زد به موهام:

 حواسم هست حواسم هست...-

 

لبمو به دندون گرفتم. سرشو عقب كشيد و به صورتم نگاه كرد. 

 لبخندي بهش

 زدم .

 ر ميكني!چيكا-خنديدم و گفتم:
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تا خواست چيزي بگه دستگيره در اتاقم تكون خورد و اصال 

 كي هيراد ازنميدونم 

 بلند شد و كي من خودم رو به در رسوندم.

فقط جلوي در ايستادم و مانع ورود بتول جون شدم. درحالي كه 

 لرزش صدام رو

 كنترل ميكردم ناخونامو روي در فشردم:

 چيزي ميخواستي بتول جون!-

 بيچاره بر و بر به حالت عجيب من نگاه ميكرد:

 در... چرا رنگت پريده؟ببرم ما اومدم بيينم رخت چرک داري-

! فقط يكم هوس اووف خوبم من-دستمو روي گونه ام كشيدم:

 دمنوش هاي جادوييتو كردم...

 بعد يه لبخند پهن زدم و به خودم مسلط شدم:

خت چركم ندارم... تا دمنوش رو اماده كني ميام پايين قربونت ر-

 برم...

بره و سرشو تكون داد ولي معلوم بود دلش نميخواست اينطوري 

 برعكس كنجكاو

 بود داخل اتاقمو ديد بزنه.

وقتي ديدم از پله ها پايين رفت نفسمو بيرون دادم و در رو بستم و 

 بهش تكيه
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 زدم:

 بيا بيرون رفت...بخير گذشت!-

 هنميذارن ما ب-هيراد با خنده از كنار تخت بلند شد و سمتم اومد:

 كارمون برسيما...

 يكي از ابروهامو باال فرستادم:

 يخوام برم پايين بتول جون شک نكنه...نزديک نيا م-

 نزديک اومد 

 كي گفته ميري پايين...-

 كشيد: صورتم خنديد و انگشت شصتشو روي

 چپ چپ نگاهش كردم كه شونه باال انداخت:

 چيه؟ چشم االن ميرم !-

بلند شد و با دستمال كاغذي كمي سر و وضعمون رو بهتر كرد. 

 من بلند شدم تا

 برم و اونم به سمت بالكن رفت.پايين 

 برام بوسي رو هوا فرستاد و بعد بيرون رفت.***

بعد خوردن دمنوش رفتم تا دوش بگيرم. تيشرت سفيدي همراه 

 دامن چين دار

 قرمز تنم كردم. كمي نم موهامو گرفتم.
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دم بعد رفتم پايين. بابا تو اتاِق كارش بود. وقتي در رو باز كر

 متوجه ام نشد.

 فتم. پشت به من روي صندلي نشسته بود.نزديک ر

 چشمم به عكس خونوادگيمون افتاد. اون همراه من و مامان كه به

 دوربين مي

خنديديم. يعني بعد اومدن شيده هم مي تونست انقدر راحت جلو 

 چشم باشه؟

بغض گلوم رو فشرد. نزديک رفتم و از پشت دست انداختم دور 

 شونه اش و سرم

 بهش تكيه دادم.

تازه متوجه حضورم شد و دستاش براي لحظه اي بازومو لمس 

 كرد و شكه لب

 هانا!-زد:

 اروم و لوس گفتم:

 واسه عذرخواهي بابا! نبايد اونطوري حرف ميزدم... اومدم-

 حس كردم لبخند زد:

 نيازي نبود باباجان!-

 نفسمو بيرون دادم و به برگه هاي زير دستش چشم دوختم:
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دعوت ميكنيم.  استراحت كنه، شيده رو واسه شامعمه برسه يكم -

 نظرت چيه؟

سرشو به سمتم چرخوند و اروم بلند شد و منم شونه اش رو ازاد 

 كردم و دستام

 رو كنار بدنم انداختم.

 چشاش مهربون بود:جدا؟ آمادگيشو داري؟

 دستشو گرفتم و سرمو تكون دادم:

ن بار رو از ندازيمش سختتر ميشه... ميخوام ايبهر چي عقبتر -

 دوشت بردارم

 بابا... ميخوام راحت شي!

 با دستاي گرمش دستامو فشار داد:

 اولويت من تويي...-

 من خوبم...-

ميدوني -اينو گفتم و چشممو به عكس روي ميز دوختم. اهي كشيد:

 سالگي۹۵كه هيشكي جاشو برام پر نميكنه؟ ميفهمي كه اينكه تو  

 ط ازدواج كني چه فرقي داره؟سالگي فق۰٣عاشق شي با اينكه تو  

 بغض گلوم رو فشرد و سرمو تكون دادم:

 آره ميدونم... ميدونم...-
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ر بغلم كرد و پيشونيم رو بوسيد. تو بغلش ارامش گرفتم. اغوش پد

 يه چيز ديگه

 بود!

*** 

 وصبح بعد خوردن صبحونه به بابا گفتم ميرم دنبال عمه فرودگاه 

 جاي مخالفت

 كاله كردم. نذاشتم و سريع شال و

 بابا قرار بود بره شركت و نهار رو باهم ميخورديم.

 من و عمه و اون! و اين خيلي برام خوشحال كننده بود.

ده وقتي تو فرودگاه بين مسافرا عمه رو ديدم مثل يه بچه هيجان ز

 شدم! بين همه

خيلي زيبا و جوون به نظر مي رسيد.به خودم قول دادم حتي اگه 

 پوشي رو كنار نذارم. وقتي به سمتمپيرم بشم خوش 

 اومد همديگه رو تو آغوش كشيديم.

 گونم رو بوسيد و براندازم كرد:

 مت زيباتر شدي...از آخرين باري كه ديد-

 خنديدم و جواب دادم:

 شما هم همين طور-
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ازش جدا شدم كه يه خانومي از كنارش گذشت و اروم به شونه اش 

 زد:

 هشيد خانم ، روز خوش.ما شما خوش حال شدم از هم صحبتي ب-

-سرم به سمت زنه چرخيد. كه بهم لبخند زد. عمه جواب داد:

 همچنين...

 و اون دور شد. با كنجكاوي نگاهش كردم:

 اين ديگه كي بود؟-

 دستشو دور بازوم حلقه كرد:

 بيا بريم باهات حرف دارم.-

خيلي كنجكاو بودم ببينم چه حرفي داره! واسه همين تا گرفتن 

 دون هاش وچم

 رسيدن به ماشين كلي حرص خوردم.

 سوار ماشين كه شديم به سمتش چرخيدم و گفتم:

 چيزي شده؟لبخند مرموزي زد:-

 ي بود كه تو فرودگاه باهام حرف زد؟بگو اون زن ك-

 سرمو كج كردم:

 كي بود؟!-

 مادر همون پسري كه ميخوايش!-

 چشمام درشت شد:
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 هيـراد؟-

زمين گرده! درست كنارم  آره! ميگن كه-داد:با خنده سرشو تكون 

 نشسته بود... انقدر هم صحبت خوبي

! بود كه طول سفر تو زندگي هم كنجكاوي كرديم و اينم كشفياتمون

 چطوره؟

نفسم رو پرصدا بيرون دادم و همچنان با چشماي درشت شده خيره 

 اش موندم:

 شكه كننده!-

 ا خوردم...آره راستش خودمم حسابي ج-

 ام رو خاروندم: چونه

 و شناخت!پس با اين حساب االن من ر-

 متفكر سرش رو تكون داد:

 حالت زاري نگاهش كردم: به احتمال زياد!با-

 عمه من چطورم؟-

 يعني چي چطوري؟-

 به سر و وضعم اشاره كردم:

 قيافم و تيپم؟-

 خنديد و اروم به پام زد:

 مثل هميشه عالي عزيزم...چي ميگن اين وقتا؟-
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 مكث كوتاهي ادامه داد: و بعد

 ايد بپسنده پسنديده!خنديدم و استارت زدم:اوني كه ب-

 اينارو ميگي دل منو خوش كني؟-

 ابدا! جدي ميگم...-

 پامو رو گاز فشردم:

 خب تعريف كن چيا گفتيد؟-

عمه شروع به حرف زدن كرد. انگار كه مادر هيراد ميخواسته 

 عكس دختر و

من تو گالريش به چشمش  پسرش رو نشون عمه بده كه عكس

 ميخوره!

واقعا كنجكاو بودم بدونم چه عكسي از من دستش بوده ولي با 

 توضيحات عمه

متوجه نشدم هيراد چه عكسي ازم نشونش داده.نزديک خونه بودم 

 كه بابا زنگ زد و گفت كه واسه نهار بهمون ملحق ميشه.

ه ده كردنگهبان ها چمدون عمه رو تا اتاقي كه بتول جون براش اما

 بود آوردن.

تا وقتي عمه دوش بگيره رفتم لباسم رو عوض كردم و به كمک 

 بتول جون رفتم.
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و واقعا از حاال استرس فردا رو گرفته بودم و ميخواستم حواسم ر

 پرت كنم.

ه كدم حاال كه مادر هيرادم من رو ديده نميتونستم به خودم دلداري ب

 نظرش راجبم

داش باشه دختري مثل من با پسرش چيه! البته درسته بايد از خ

 باشه ولي به هر

حال هر دختر نرمالي از اين وسواس ها تو اين شرايط مي تونه 

 داشته باشه!

ميز رو چيديم. برنج خوش رنگ و قرمه سبزي كه غذاي مورد 

 عالقه عمه بود با

 مرغ و ساالد شيرازي و زيتون و بقيه مخلفات وسوسه انگيز بود.

اقش وقتي گفتم عمه داره اماده ميشه اون هم به اتبابا سر رسيد و 

 رفت تا لباس

ن اي راحتي تن كنه. عمه قبل بابا اومد. واقعا مي خواستم با خوردن

 استرسم رو

خفه كنم واسه همين همش به خوراكي هاي روي ميز ناخنک 

 ميزدم.طوري كه صداي عمه رو در اوردم:

 ني بشين غذا بكش!عزيزم نمي توني صبر ك-

 خندي زدم و سر تكون دادم:لب
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 نه همين طوري خوبه!-

د. صندلي رو كشيد. همين كه خواست بشينه سر و كله ي بابا پيدا ش

 برادر خواهر

 همديگه رو به اغوش كشيدن و اظهار دلتنگي كردن.

 بعد خوش و بشي كه زياد طول نكشيد پشت ميز نشستيم.

برابر غذاي من هم مثل قحطي زده ها به غذا حمله كردم و دو 

 عادي كه ميخوردم

رو به بشقابم ريختم.بابا و عمه حرف ميزدن ولي من حواسم همش 

 پي امشب بود.

 وطوري كه بابا چند بار صدام زد تا متوجه شدم كارم داره. گيج 

 منگ نگاهشون

 كردم كه جفتشون خندشون گرفت و بابا لب زد:

 حواست كجاست عزيزم؟-

 هنم رو با دستمال پاک كردم:قاشق رو پايين اوردم و دور د

 همين ورا! چيزي گفتيد بهم؟-

 بابا نفسشو به ارومي بيرون داد و دستاشو تو هم پيچيد:

 كي به شيده بگيم بياد؟-

ابروهام باال پريد. كي با عمه راجبش صحبت كرده بود كه حاال به 

 اين نتيجه
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 رسيده بود؟گوشه لبمو به دندون گرفتم:

 عد؟بذاريم براي هفته ي ب-

 عمه سرشو تكون داد:

 اره فكر خوبيه!-

 بابا خنديد و دستپاچه گفت:

 تابع نظر جمع ام!-

اه نهار كه تموم شد رفتم به اتاق و براي بار هزارم به لباسم نگ

 كردم. خبري از

 هيراد نبود و استرس و هيجان بهم خيلي فشار مياورد.

دم شد شد. بلن تقه اي به در اتاق خورد. بعد گفتن بفرماييد عمه داخل

 فتي استراحت كني؟نر-و لب زدم:

 سرشو تكون داد:

 خسته نيستم.-

 نگاهش رو به لباسي كه كنارم بود دوخت و پرسيد:

 اين رو امشب مي پوشي؟-

 فوري لب زدم:

 زشته؟-

 اليه..نه ع-سرش رو تكون داد:

 نفسمو بيرون دادم و ناليدم:
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 فقط ميگم كي فردا ميشه!-

 خنده اي سر داد:

 ا؟چر-

 كه امشب رو گذرونده باشم...-

 سه اين هيجان ها!بعدا دلت تنگ ميشه وا-

 مرا! فقط مي خوام تموم شه!ع-دستامو باال بردم:

 از االن مي خواي آماده شي؟-

 شونه باال انداختم:

 كار ديگه اي ندارم...-

 چشماشو تو كاسه چرخوند:

ي برات انقدر هول نباش! آروم آروم پيش برو... ميخوا دخترجان-

 الک بزنم؟!!

 وو با سر اشاره اي به ناخن هاي بي رنگم كرد. سرمو تكون دادم 

 سمت ميز

 توالت رفتم.

 ه قرمزشو بيار!ي-نگاهمو بين الک ها مي چرخوندم كه لب زد:

الک رو برداشتم و كنار خاله نشستم. سرش رو باز كرد و دستمو 

 توي دستش

 گرفتم:
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م سر قرار از استرس نمي بريادمه هميشه وقتي مي خواستم -

 تونستم الكمو خوب

بزنم! همش ميخورد كناره هاي ناخنم... من اخرسر پاكش ميكردم 

 و بيخيال

 ميشدم...

 موزيانه نگاهش كردم:

 ي عمه جون؟زود اعتراف كن با كي بود-

 چشمكي زد و خنديد:

دماي زيادي بودن!با اين حرفش زدم زير خنده. بعد از ظهر رو آ-

 عمه حرف زديم و با شوخيكال با 

گذرونديم. تو اين بين عمه ماسک روي صورتم گذاشت و خالصه 

 كلي باهام

 حرف زد تا از استرسم حسابي كم شد.

نزديک غروب تازه نشستم پشت اينه و يه ارايش اليت و ماليم 

 كردم.

يه پيرهن لمه طوسي با دامن چرمي كه از جلو زيپ ميخورد تنم 

 بود. نيم بوت

 كي هم رنگ دامنم رو پوشيدم و جلوي آينه ايستادم.هاي مش
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خوب به نظر مي رسيدم و نمي خواستم با سخت گيري هاي زياد 

 ته دلم رو خالي

كنم. گوشواره و گردنبند هم انداختم چون با لباس يقه هفتم 

 جواهرات زياد توي

 ديد بود.

كيفم رو دست گرفتم و جلوي اينه براي خودم ژست گرفتم. نفسمو 

 رون دادم وبي

روي كاناپه نشستم.گوشيم زنگ خورد. با ديدن اسم هيراد قلبم 

 طپش گرفت. گوشه لبمو به دندون

 گرفتم و تماس رو برقرار كردم:

 جانم؟-

 خوبي عزيزم؟-

 جواب دادم:

 آره خوبم تو چطوري؟-

ن الي... كنار در خونه منتظرتم... مي توني آماده شي بياي پاييع-

 بريم؟

 انداختم و يه دور چرخيدم: نگاهي به آينه

 س فعال.پ-م يكم ديگه...آره منتظر باش ميا-

 تماس رو كه قطع كردم عمه داخل اتاق شد:
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 ميري؟-

 كت بلندم رو برداشتم و درحال پوشيدنش گفتم:

 آره هيراد اومده دنبالم...-

 اميدوارم خوب پيش بره...-

 ياد استرس ندارم... خوبم...ممنون... االن ز-

مرسي -برداشتم و به سمتش رفتم. بغلش كردم و گفتم: كيفم رو

 امروز كنارم بودي....

. بوسه اي روي گونه ام زد و من به ارومي از پله ها پايين رفتم

 سوار ماشين هيراد

 شدم . سريع به سمتم چرخيد:

 نفهميدم كي اومدي!-

 لبخندي زدم:

 خوبي تو؟-

 خم شد به سمتم و اروم گونه ام رو بوسيد:

 اره خوشگله! حاال-

 ريم؟ب-خنديدم. استارت زد و گفت:

 سرمو تكون دادم:

 دار گل بخرم!اره بريم فقط يه جا نگه-

 خنده اي كرد:
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 شما خودت گلي! گل چرا؟-

 مشتي به بازوش زدم:

 از فشرد:چرب زبوني نكن!پاشو روي گ-

 كامال صادقانه بود!-

 ابروهاموباال پريد:

 دار!ي نگه اوه پس مرسي! ولي جايي ديد-

 دستمو گرفت تو دستش و با يه دست فرمون رو چسبيد:

 چشم خانم جون بخوا شما!-

ي لبهام كش اومد. واقعا داشت چي مي شد؟ رابطه من و هيراد واقع

 ميشد؟ داشتم

 ميرفتم ديدن خونوادش؟

اين چيزا تو خوابمم نميومد! ولي حاال...جلوي گل فروشي نگه 

 كرد. بعد دوتايي داخلداشت. پياده شد و در رو برام باز 

رفتيم. مرد گل فروش بعد سالم و خوش امد گفت اگه راهنمايي 

 واسه انتخاب

 ميخوايم بهش بگيم كه هيراد از پشت سرم خودشو نزديكم كرد:

 ي تونه بهت تقلب برسونه منم.مبهترين كسي كه -

 با خنده به سمتش برگشتم:

 چطور؟-
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 ابروهاشو باال انداخت:

 نرگسه!مامانم عاشق -

 و چشمكي پشت بند اين حرفش زد. مرده برام يه دسته گل با زنبق

 و نرگس

 طوره؟چ-درست كرد. با وسواس از دستش گرفتم و به هيراد گفتم:

 خوبه!-

به سمت پيشخوان رفت كه حساب كنه. خواستم مانعش شم ولي 

 نذاشت و گفت:

 مرد دست به جيب بشه! خوب نيست يه زن جلو-

سري كه رفتيم واسه خريد خودش شخصا كارتم رو يادم افتاد اون 

 گرفت و

 حساب كرد! لبمو به دندون گرفتم تا نخندم. درست بود اون موقع

 نقش يه پسر

و  فقير رو بازي ميكرد. ولي حاال هم تبديل به شاهزاده نشده بود

 باز از اين

 جنتلمن بازيا در مياورد.

 كه شديم گفتم:با لبخند از اونجا بيرون اومديم. سوار ماشين 

 م بگيريم؟بامزه نگاهم كرد:ابه نظرت شيريني -

 مگه ميريم خواستگاري؟-
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 شونه باال انداختم:

 وكي باشه...انميدونم ميخوام همه چي -

 پشت دستشو نوازش وار به گونه ام كشيد:

 چشم هر چي شما بگي.-

د بعد گرفتن شيريني ديگه خيالم كامال راحت شد. حدود يک ربع بع

 هجلوي ي

 ساختمون بزرگي توقف كرديم.

-م:قلبم بازم به طپش افتاد دست انداختم و مچ دست هيراد رو گرفت

 هيجان زده ام!

 سرشو نزديک اورد و صورتم رو بوسيد:

 من پيشتم!-

 خيره ام شدم و با لحن لوسي گفتم:

 ..ميدونم ولي بازم استرس دارم.-

فسم رو سرش رو جلو آورد. نفس هاي گرمش به صورتم خورد. ن

 براي ثانيه اي

 حبس كردم.

 لبهاشو نزديكتر اورد به لبهام چسبوند. نرم و لطيف. خوشي زير

 دلم جاري شد.
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وقتي عقب رفت با چشماي خمار نگاهش كردم ولي نميشد بيشتر از 

 اين ادامه

ر داشته باشه.پياده شديم. گل و شيريني رو دستش گرفته بود. سوا

 اسانسور شديم. كيفم رو از

 راست به دست چپم زدم: دست

 بنظرت گل رو من بگيرم؟!-

 لبخندي زد و به سمتم گرفتش:

 بگير!-

 گل رو تو دستم گرفتم:

 ابم كمتر ميشه...اين طوري بهتره! اضطر-

و  آسانسور ايستاد. زنگ رو زديم. به هيراد نگاه كردم. لبخند زد

 منم با لبخند

در رو باز  جوابشو دادم. در باز شد. دختري هم سن و سال من

كرد.با اينكه رنگ موهاش تيره تر بود ولي بي شک شبيه همون 

 دختري كه اون موقع

 تو كافه همراه هيراد بود.

 با همين اكتشافم باعث نشستن لبخند پت و پهني رو لبام شد. دختره

 لبخند گفت:

 خوش اومدي عزيزم... بفرماييد داخل...-
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ونطور كه من رو داخل رفتم. دستش رو پشت كمرم گذاشت و هم

 به جلو هدايت

 كرد:

 اجان من هليام...خوشحالم مي بينمت هان-

 لبخندي بهش زدم:

 م...منم همين طور لطف داري عزيز-

 نم آدمما!م-هيراد همونطور كه پشت سرمون در رو مي بست گفت:

 هليا خنديد و بي اونكه سرشو به عقب بچرخونه گفت:

 درجريانم...-

رگ نبود ولي خب لوكس و مرتب به خونه ي خواهرش زياد بز

 نظر مي رسيد.

 هال و پذيرايي يه جا تعبيه شده بود.

ر وارد پذيرايي شديم همون زني كه تو فرودگاه بود رو ديدم. ماد

 هيراد!

يه پيرهن تا روي زانو سفيد با يقه كار شده همراه صندالي 

 گورخري و جواهرات

 .گرون بهاش اون رو يه زن شيک پوش جلوه ميداد

واي -سالم كرد كه جوابش رو دادم. جلو اومد و گل رو ازم گرفت:

 چرا زحمت كشيدي هانا جان! دستت درد نكنه.
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 قابلتونو نداره! خوشتون اومد؟-

 هليا كمي ازم فاصله گرفت:

 اوه مامان عاشق نرگسه!-

 مامان هيراد دم عميقي گرفت:

 اوه بوش عاليه...-

 هليا گفت:

و راهنمايي كن بشينه ربيارم براي گل هانا مامان تا من گلدون -

 مهمون رو سر پا

 نگه ندار!مامان هيراد خنديد:

 بيا بشين عزيزم...-

 هيراد با تخسي گفت:

 فره بشين تا منم بيام كنارت!نرو اون مبل دو -

 گونه هام رنگ گرفت و مامانش جواب داد:

 بله! فهميديم مال شماست!-

ه. مي تونستم از پشت كانتر هيراد با خنده رفت سمت اشپزخون

 ببينمش روي

راحتي ها نشستيم. عكس هليا همراه مردي روي ميز خاطره توجهم 

 رو جلب
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كرد.رو كردم به مادر هيراد و واسه اينكه از همين شروع جو 

 سردي نداشته باشيم

 گفتم:

 هليا جان ازدواج كردن؟-

 سرشو تكون داد:

ازدواج كرده! تازه  بود! دو سالي ميشه آره دخترم خيلي عجول-

 حامله ام هست!

 ابروهام باال پريد و با هيجان گفتم:

 صال از ظاهرش متوجه نشدم!عه! به سالمتي! ا-

 خب آخه دوماهه اس عزيزم!-

 تبريک ميگم!-لبخند زدم:

 خودشو بهم نزديک كرد:

 يراد بچه دوس داره! بايد ببيني چقدر رو هليا حساس شده! خيليه-

 فانه! تا هليا

مياد بلند شه ميبيني اون ازش جلوتر زده! االنم بيين! رفته 

 اشپزخونه كمک دستش!

 ارهاون شهاب! دومادم! خجالتيه! هليا ميگه تو خلوت خيلي هوامو د

 ولي تو جمع

 عمرا! هيراد سريع احساسشو بروز ميده شرم و حيا حاليش نيست!
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 به حرفش خنديدم! كه شونه باال انداخت:

 زنها همين خوبه، نه؟ولي واسه ما -

 سرمو كج كردم:

ميدونم واال! خب هر زني تحت هر شرايطي محبت ن-

 ميخواد!سرشو تكون داد:

 آره! درسته!-

 بعد نگاهشو به سمت آشپزخونه دوخت:

د يخواي بريم پيش بچه ها؟ نميخوام حس غريبي كني! يا بهم به ديم-

 مادرشوهر

 نگاه كني! يا پيشمون معذب باشي!

 ورتش كشيد و با لحن بامزه اي گفت:دستي به ص

 وونم واسه مادرشوهر بودن! و حتي مادربزرگ شدن!جزيادي -

شوخي ميگم! هيراد  اينا رو واسه-جفتمون خنديديم كه لب زد:

 ميگفت يه كاري كنيم اصال احساش غريبي

 م!نكني! خيلي خاطرتو ميخواد! منم دارم از دستوراتش پيروي ميكن

 سرمو تكون دادم:

 سي ازتون!مر-

 و بلند شدم:

 اگه دوس داريد بريم تو اشپزخونه پيششون!-
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اد بلند شديم و دوتايي به آشپزخونه رفتيم. هليا داشت همراه هير

 وسايل رو اماده

ميكرد. مادر هيراد شروع به مزه پروني بهشون كرد و حسابي 

 صداي خنده مون

 رو باال برد.

هيراد بود. هليا حس ميكردم اين شيطنتي كه داشت درست مثل 

 برعكس مادر و

برادرش ارومتر بود.وقتي شهاب شوهرشم اومد كه متوجه شدم 

 راس ميگن خدا در و تخته رو خوب

واسه هم جور ميكنه! شهاب مثل هليا بود! معلوم بود خوب باهم 

 كنار ميومدن.

زمان طوري برام سپري شد كه نفهميدم كي شام خورديم! كي دور 

 هم نشستيم

و كي با ميوه و شيريني و قهوه و بقيه تنقالت ازم  حرف زديم

 پذيرايي شد.

معلوم بود بهم خوش گذشته كه نفهميدم كي ساعت از دوازده 

 گذشته. با هيراد

 بلند شديم كه بريم. هليا برام كيف و لباسم رو اورد.
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تشكر كردم و بعد روبوسي و خداحافظي به سمت خونه رفتيم. 

 هيراد بهم گفت:

 دم خوشت اومد؟!از خونوا-

 سرمو تكون دادم و هيجان زده گفتم:

 ون داشتي!خوشحالم دوسش-عالي بودن!-

 ماشين رو تو پاركينگ گذاشت و به سمتم برگشت:

 از در بيام يا از بالكن؟-

 سرمو نزديک بردم و دم گوشش گفتم:

 تون معذوريم!متاسفانه امشب از پذيرش-

 چونمو گرفت و با اخم ساختگي گفت:

 چرا؟عه -

ا عمه جونم كلي حرف دخترونه واسه اينكه ب-شونه باال انداختم:

 دارم و بايد امشبو نقد و بررسي

 كنيم!

 سرشو تكون داد:

 از االن ميري غيبت پشت سر خونواده شوهر؟ چشمم روشن-

 سرمو كج كردم و با انگشتم رو بهش نشون دادم:

 اوممم يه نمه!-

 لبش رو بوسيدم:لپمو كشيد كه سرمو جلو بردم و سريع 
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ينو از من قبول كن يه امشب رو!بعد جدا شدنم از هيراد داخل ا-

 خونه رفتم. عمه واقعا منتظرم بود و چقدر ممنون

 حضورش بودم كه مي تونستم هيجاناتمو براش تخليه كنم!

 چقدر اين وجودش مادرونه بود برام!

*** 

 ولمه و بتكتابام جلوم باز بود. تازه از اموزشگاه اومده بودم. ع

 جون از ديروز

 !يادبداشتن تداركات ميديدن واسه اومدن شيده اي كه فردا قرار بود 

گفته بودم واسه شام صدام نزنن! حدودا دو ساعتي كتاباي 

 اموزشگاه رو خوندم و

 بعد خسته سمت تختم رفتم.

دراز كشيدم و به سقف چشم دوختم. افكار زيادي تو سرم وجود 

 داشتن كه

 شر و سامونشون بدم.نميتونستم 

 در واقعا هدفم از خوندن زبان چي بود؟! شقيقه هامو ماليدم. صداي

 بالكن اومد.

 الم!س-نيم خيز شدم و هيراد داخل اومد:

 لبخندي زدم:

 سالم...-
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خواست به سمتم بياد كه چشمش به كتاباي قطور باز روي ميزم 

 افتاد:

 اينا چين؟-

 نفسمو بيرون دادم و ايستادم:

 كتابن!فقط -

سريع به سمت ميز رفتم و شروع به بستن كتابها و مرتب 

 كردنشون كردم كه 

 جايي بودي؟-:

ه پلكامو روي هم فشردم. بايد مي پيچوندمش؟ يا ميگفتم از حسي ك

 دارم. سرمو

 اش فشردم:شونه به 

 ولم كن..-

له ولم كرد. به سمتش چرخيدم. حاال كمرم به ميز چسبيده بود. فاص

 اش رو زياد

 نكرد.

 دستشو جلو اورد و موهام رو پشت گوشش زد:

 طوري شده؟-

 ونم!نميد-شونه باال انداختم:

 دستامو گرفت و به لبهاش نزديک كرد و بوسه اي روش زد:
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 بگو بهم! اگه چيزي هست...-

 ناراحت نگاهش كردم:

ميدونم چطور اينو بگمت! در واقع متاسفم كه دارم بهت راجع ن-

 اين حسم ميگم!

 اش جدي شد: قيافه

 خب... باهام حرف بزن...-

نه چي اذيتت ميك-بازوم رو گرفت و تا نزديكي تخت هدايتم كرد:

 عزيزم؟

جفتمون روي لبه ي تخت جا گرفتيم. دستمو ول نكرد. اروم با 

 شصتش شروع به

 نوازش پشت دستم كرد.

حس خوبي بود. ارامش... امنيت! مي تونستم ازش همه اين ها رو 

 روبگيرم. لبم 

 ليس زدم و تو چشماش نگاه كردم:

و و بابام تنها مرد هايي بوديد كه تو حريمم راه دادم ولي ت-

 ...ولي..

 بغض گلوم رو فشرد:

ولي با دروغ هايي كه ازتون شنيدم... و چيزايي كه بينمون -

 گذشت... باعث شده
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 به اين حال بيفتم...

 !چه حالي؟-اروم نگاهم كرد:

 بي ام!همش! همش به فكر پلن -

 پلن بي چيه؟-

 دستمو از بين دستاش بيرون اوردم:

ن نميتونم از حال حاضر لذت كامل رو ببرم همش فكر ميكنم... م-

 اگه بذاري

 بري... اگه همه چي بازم دروغ باشه... من... من چيكار ميكنم؟

 من از االن دارم

د ق بواسه اون روز اماده ميشم! اماده ميشم كه اگه يه روز يه اتفا

 افتاد... باز

 خيانت ديدم! بذارم برم! واسه هميشه!

نميدونم كي اشكام روي گونه هام رو خيس كرده بود.دستشو دور 

 شونه ام حلقه

 ش كشيد.حصاركرد و من رو تو 

نم اي... هانا ميدوتا وقتي بخو من كنارتم...-روي موهام رو بوسيد:

 دروغي كه بهت گفتم چقدر بزرگ

باور كن! بعد اون من درباره همه چي  بود و بهت صدمه زده ولي

 باهات صادق
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 نهاتبودم! و هزار سال ديگه و اگه هزاربار به دنيا پا بذارم! تو 

 كسي هسي كه من

 كنارش بودن رو انتخاب ميكنم...

 جدا كرد و  بوسه زد: روسرم  

 عاشقتم...-

با چشماي اشكي نگاهش كردم. با شصتش اشكمو پس زد و ادامه 

 داد:

يدم! تا و هر روز تكرار ميكنم؟ و اينو هرروز بهت نشون مو اين-

 هيچ ترديدي

ي برات نمونه! من كنارت زنده ميمونم! كنارت نفس ميكشم! تا وقت

 كه دنيا هست

پيشت مي مونم! حتي اگه يه روز اتمسفر زمين جر بخوره! حتي 

 اگه يه روز زمين

ه سياره نابود شه! من دستتو سفت ميگيرم و مي برمت از اينجا ي

 ديگه زندگي

 كنيم! باشه؟وسط گريه به خنده افتادم:

 ياره ديگه دوس دارم! به شرطي كه من باشم و تو!سباشه! -

 سرشو تكون داد و نگاهشو به لبام دوخت:

 من ميشم و تو!-
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 فاصله رو به صفر رسوندم. 

لي وهيراد بودم. با اينكه در قفل كرده بوديم  کنارچشم باز كردم 

 بازم

اينجا بودنش همش صبح زودتر بيدار مي شدم!شايدم مي وقت 

 نديترسيدم قبل بيدار شدنم برن و نتونم تو خواب تماشاش كنم. لبخ

 زدم و دستمو باال اوردم.

فک خوشگل و زاويه دارش رو اروم نوازش كردم. حتي تو خوابم 

 جذاب بود!

 دلم مي 

 فكش تكون خورد:

 انومي!اووممم هنوز ميشه خوابيد خ-

 وقف شدم:مت

 بيداري؟!-

 چشماشو نيمه باز كرد:

 ميشه گفت نيمه بيدار!-

 دلم نمياد از كنارت جم بخورم!-

 خب جم نخور!-

 سرشو عقب برد و با اخم ساختگي گفت:

 او! جدي؟-
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 سرمو تكون دادم. 

 با خنده

ميخواستم از دستش در برم كه گوشيم شروع به زنگ خوردن 

 كرد.

 لب زد:چشمامونو بهم دوختيم و اون 

 ما كه مزاحم نمي خواستيم!-

 اره! ولي بذار ببينم كيه!-

 . موبايلو از روي ميز اباژور برداشتم. صدف بود. تماس رو

 برقرار كردم:

 ا خبر نداشتيم!خنديد:تو هم سحرخيز بوديم-

ين وال سالم! دوما نه بابا از اين تعارفا با خودم نداشتم ولي اا-

 خياطه اوله صبحي

چرا نميري پيشش واسه پرو؟ شمارتم نداشته زنگت زنگ زده ! 

 بزنه!

 خميازه اي كشيدم:

 ا ميرم سراغش... امروز سرم شلوغه!ها باشه! فرد-

 باشه برو بخواب بوس باي!-

 بعد خداحافظي تماس رو قطع كردم. هيراد لب زد:

 چيزي شده؟-



 

  486                        

 شوفر

گان دوستمه ما ساقدوشيم نه! عروسي مژ-موبايلو سر جاش گذاشتم:

 ون زنگ زده بودن صدف كهاز مز

 !يستواسه پرو بايد يه سري بزنم اونجا... حاال ميرم... عجله اي ن

 هيراد ساعتشو از روي ميز اباژور برداشت:

 اين ساعت ميخواد بري اونجا؟-

 سرمو روي شونه اش گذاشتم:

 نه ياد آوري ميكرد...-

 آهاني گفت كه لب زدم:

 شيده كيه؟-....امروز شيده مياد اينجا-

 نفسمو بيرون دادم:

 قراره بشه زن بابام!-

 ابروهاش باال پريد:

 حتت ميكنه؟آهان همون زنه س... نارا-

 سرمو كج كردم و بهش نگاه كردم:

 چي ناراحتم ميكنه؟!-

 اينكه قراره بشه زن بابات!-

 س خاصي ندارم! بايد ناراحت باشم؟ح-شونه باال انداختم:

 درحالي كه ساعتشو دور مچش مي بست:



 

  487                        

 شوفر

ه! ناراحت نباش! منم با دوست  مامانم حال نميكنم ولي خب تو ن-

 زندگيش

 دخالت نميكنم! مهم اينه اون خوشحاله!

 ابروهام باال پريد:

 مامانت دوس داره!-

 بلند شد.:

وهوم! واسه همين جوون مونده!از حرفش خنده ام گرفت. بزور ا-

 خندمو قورت دادم و پرسيدم:

 دوسش ايرانه يا تركه؟-

 يكتره!كال تركه! دو سالم ازش كوچ-

 آهان!-

ين واقعا ندونستم جز اين چي بهش بگم. بنظر نمي رسيد هيراد با ا

 قضيه مشكلي

 داشته باشم و به قول خودش كنار اومده بود.

اون كنار اومدن رو خوب بلد بود... با پدرش... با من... با 

 مادرش... با همه چيز!

 ياز داشتم!و من واقعا به كسي مثل اون ن
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ام تو همه زندگيم! اون برام كافي بود. نزديكاي غروب بود كه باب

ين بهم زنگ زد!ميگفت به هيرادم بگو واسه شام بياد! نميدونستم ا

 فكر رو كي تو سرش

 انداخته بود ولي دوسش داشتم!

با خجالت باشه اي بلغورش كردم و بعد تموم شدن تماسمون فورا 

 به هيراد زنگ

 زدم.

حال وجودش براي من خيلي خوب بود و مي تونست هر  به هر

 گونه استرس و

 هيجاني با نگاه كردن به چشماش از بين بره!

وقتي ازش دعوت كردم خيلي راحت قبول كرد. گاهي اين برام 

 سوال مي شد كه

 پسرا هم معضل چي بپوشم دارن يا نه؟

ر ه سهيراد واسه شب چطور اماده ميشد؟! بيخيال همه اينا شدم و ي

 رفتم مزون تا

 به قول صدف داد و بيداِد خياطه رو بخوابونم.

ه؟ لباسم انتخاب شده بود! خيلي بهم ميومد! مهم همين بود ديگه ن

 نبايد به شب
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عروسي مرگان و وجود آرمان فكر مي كردم!بايد فعال مي نشستم 

 جهت مثبت قضيه و از هر گونه افكارمنفي دوري مي كردم!

م عمه رو در گير معضل چي بپوشم ديدم! اول به خونه كه برگشت

 كاري كه كردم

بوسيدن گونش و تشكر واسه اين بود كه همه مسئوليت ها رو به 

 دوش كشيده.

بعدم بهش نگاه كردم. رنگ پوستش سفيد بود و موهاي يكدست 

 خاكستريش به

 زيبايي باالي سرش جمع شده بود.

 سرمو كج كردم و لب زدم:

 ش ولي قرمز باشه!هر چي مي پوشي بپو-

عين جمله اي كه هيراد بهم گفته بود رو بهش گفتم. چون حس 

 ميكردم اين

ن رنگ خيلي بهش مياد! عمه خيلي شبيه ام بود! و گاهي منو به اي

 فكر مي

انداخت كه وقتي سنم باال رفت آيا منم مثل اون خوشتيپ مي 

لباس مونم؟برعكس روزي كه به خونه هيراد ميرفت براي پوشيدن 

 هيچ استرس و
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نم اضطرابي نكشيدم! به راحتي يه پيرهن حرير ليموئي برداشتم و ت

 كردم!

اين رنگ جيغ و روشن صورتم رو بچگونه تر نشون ميداد. از 

 اونجايي كه موهاي

ي كوتاهمم يه طرف شونه زده بودم و ارايشم حتي ماليم تر از روز

 بود كه خونه

 هيراد رفتم.

دم. انداختم و كفش هاي پاشنه بلند شيري پام كرگوشواره و دستبند 

 بد به نظر

نمي رسيدم ولي مي تونستم خوش پوش تر باشم ولي خب اينطوري 

 راضي از

 بودم!

 دم:شرفتم پايين. بابا اومده بود ولي خبري از شيده نبود. نزديكش 

 شيده خانم نيومده؟-

يشه. من كم ديگه سر و كله اش پيدا مي -بابا به ساعتش نگاه كرد:

 ميرم يه آبي به دست و روم بزنم...

بعد اين حرف به سمت اتاقش رفت. منم سمت آشپزخونه رفتم تا 

 ببينم بتول جون

 و دخترجديده كه واسه كمک آورده بود در چه حالن!



 

  491                        

 شوفر

بوي غذا باعث ميشد دلم از گشنگي ضعف بره!جديدا معده ام بد 

 عادت و به

 خوردن شام عادت كرده بود!

طوري پيش مي رفت بي شک روز عروسي مژگان  اگه همين

 لباسمم تنم نمي

 شد!

هيراد سر رسيد و پشت بندش عمه از پله ها سرازير شد. اولين 

 باري بود كه

 همديگه رو ميديدن. عمه خيلي گرم تحويلش گرفت.

اونم كه تو برقرار كردن ارتباط عالي و روابط اجتماعي خوبي 

 داشت. فوري با

از كرد و من حس ميكردم يه جورايي داره عمه سر صحبت رو ب

 خودش رو

صاحبخونه ميكنه بچه پررو!گوشي بابا روي ميز شروع به زنگ 

 خوردن كرد. بنظر شيده بود. خواستم سمت

 موبايلش برم كه در اتاق بابا باز شد و خودش اومد.

سرسري با هيراد سالم و احوال پرسي كرد و بعد گوشيش رو 

 جواب داد. خب

 نم هم رسيده و كافي بود به استقبالش بريم.شيده خا
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وقتي داخل خونه اومد با زني رو به رو شدم كه خالف انتظارم 

 بود! موهاش رو

ي لبهيكدست قهوه اي تيره و كوتاه شده از زير شال سفيد با گلهاي گ

 و قهوه اي

 زيبا بنظر ميرسيد.

و بابا سبد گل و شيريني رو از دستش گرفت و همگي باهاش سالم 

 احوالپرسي

 كرديم.

بتول جون مانتوش رو ازش گرفت. تو پذيرايي دور هم نشستيم. 

 عمه رفت كمک

 دست بتول جون و جو بينمون تقريبا سنگين شد.

شيده اندام ظريفي داشت. كت و شلوار خوش دوخت و ساده ي 

 شيري پوشيده

 بود! ناخوداگاه به ذهن آدم ميومد: چه مثل تازه عروس ها!شيده

 نشت باهام ارتباط برقرار كنه ولي خب من بازم تو جلد اوسعي دا

 دختركوچولو دبيرستاني فرو رفته بودم.

خوب بود كه عمه اومد و واسه نهار صدامون زد وگرنه شمردن 

 پرز هاي فرش

 نفره اصال چيز خوبي بنظر نمي رسيد!٤تو جمع 
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صداي بهم خوردن قاشق و چنگال با بشقاب سكوت فضا رو مي 

 يشكيشكست. ه

تمايلي به حرف زدن نداشت. گاهي زير چشمي به هيراد نگاه 

 ميكردم.

كه جوابمو با لبخند ميداد. چيزي نگذشت كه عمه شروع به سوال 

 پرسيدن از

 شيده كرد.

تي ساله به اسم هانا داره!! وق۱٤تو اين بين متوجه شدم يه دختر 

 اينو فهميدم

 .د بيشتر گيجم كردمتعجب به بابا نگاه كردم كه چشمكي كه بهم ز

اسم دختر شيده هم هانا بود ولي تو اين جمع حضور نداشت. كمي 

 از خر شيطون

 ه چرا نياورديش؟ع-پايين اومدم و پرسيدم:

 شيده گفت:

ب تو سن حساسيه و يكم برقراري ارتباط با بقيه براش سخته! خ-

 هانا يخش خيلي

 واسه قراردير آب ميشه... بهتر بود تو اين جمع نباشه! ولي خب 

 هاي بعدي حتما

 ازش ميخوام حضور داشته باشه! كه با شما هم آشنا بشه!
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 ديمسرمو تكون دادم. بعد اينكه شام رو خورديم و دور هم نشسته بو

 بازم عمه

حرف رو به موضوع ازدواج كشوند و پرسيد كه شيده و بابا قصد 

 دارن باهم

 امه بدن؟!ه رو ادنامزديازدواج كنن يا قصد دارن فعال اين 

سوالي بود كه خيلي تو سر من وول ميخورد. جفتشون بهم نگاه 

 كردن. بابا به اون

 اجازه داد سوال عمه رو جواب بده.

باهم اشنا بشن و رفت و آمد ها  تا هاناهامون-شيده لبخندي زد:

 بيشتر نشه به نظر جفتمون رسمي

 قرار بركردن اين رابطه خوب نباشه! ترجيح داديم! يعني از اول 

 اين بود اگه همه

 چي خوب پيش بره ازدواج كنيم!

ن ابروهام باال پريد. خوشم نميومد انقدر اسم دخترش رو تو سرمو

 مي كوبيد! خب

 اسم دخترش هانا بود، كه چي؟!

ست داشت ميگفت ديگه با بابا خيلي تفاهم داره؟! اصال دلم نميخوا

 بهش آسون
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نم و منطقي و مثل ادم بگيرم! ولي خب ترجيح دادم تو ذوقش نز

 رفتار كنم.

برعكس شبي كه خونه ي هيراد گذروندم. شب طوالني رو داشتيم. 

 وقتي شيده

 رفت هر چهارتامون بهم ديگه نگاه كرديم.

 هيراد لبخندي زد:

نم ديگه برم...و بعد خداحافظي از خونه بيرون رفت. رفتِن م-

 هيراد به معني رفتن واقعي نبود! اون

هبانا! و خب اين باعث مي شد مخالفتي با رفتنش ميرفت پيش نگ

 نداشته باشم!

 دور بودنش رو دوس نداشتم برام دلهره اور بود.

 بابا بهم نگاه كرد:

ولين چيزي كه باعث شد با شيده ارتباط برقرار كنم دخترش بود ا-

 هانا... اون من

 رو ياد تو مي نداخت! اسمش... حركاتش...

 كمرش حلقه كردم:نزديكش رفتم و دستمو دور 

.. ميخوام كسي تورو ياد من بندازه... من جايگزين نميخوام بابا.ن-

 دلتنگي براي

 من بايد فقط با من پر بشه!
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 شم دخترم...چ-بغلم كرد و روي سرم بوسه اي زد:

 عمه گفت:

 از شيده خوشت اومد هانا؟-

 سرمو از سينه بابا جدا كردم و فاصله گرفتم:

 .بنظر زن خوبي مياد..-

يام بار همين جمله يه عالمه ارامش به بابا داد. اينكه سعي ميكردم كن

 براش خيلي

 ارزشمند بود.

مه هو آدم ها بايد هميشه همين كار رو ميكردن! جز كنار اومدن با 

 چيز آدم

 نمي تونه كار ديگه اي بكنه!***

سايه اسموكي چشمام رو زيباتر از هميشه جلوه ميده. رژ عنابي 

 م همهمرنگ لباس

به پوستم مياد. همه ميگن تو اون لباس مثل سوپر مدال به نظر 

 ميرسم و همين

 باعث ميشه با اعتماد به نفس قدم هام رو بردارم.

چند روز فيلم برداري براي كليپ عروسي و رودر رويي با آرمان 

 باعث شده بود

 شب عروسي استرسي از ديدنش نداشته باشم.



 

  497                        

 شوفر

مجلسي و پر رونقش گذاشت صدف گوشيش رو تو كيف مشكي و 

 و به من كه

 داشتم با ارامش گوشواره هامو تو گوشم مي انداختم گفت:

 نمياي دختر؟-

 از تو آينه نگاهش كردم:

ه شما بريد منتظر كسيم..متعجب نگاه كرد ولي وقت تنگ بود ن-

 واسه سوال بيشتر. فوري بيرون رفت. كاله

و روي شونه هام ست پالتو خزم رو روي موهام گذاشتم و كتم ر

 انداختم.

 دختري اومد داخل و رو كرد بهم:

 خانم زماني دنبالتون اومدن.-

لبخندي بهش زدم و كيفمو به دست گرفتم. از پله هاي آرايشگاه 

 پايين اومدم.

 سرم رو كه بلند كردم هيراد رو ديدم.

كت شلوار خوش دوخت و ماركداري سياه با كفش هاي مناسبي 

 تنش و ساعت

 به مچ دستش بسته بود. رولكسي

با ديدنش قلبم به طپش افتاد. لبخندش انقدر جذاب بود كه حاضر 

 بودم ساعت ها
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مش به تماشاش بشينم.انتخابم! مرد من! چيزي نبود كه از بقيه قاي

 كنم. امروز وقتي داشتم ميومدم

 ارايشگاه يه يادداشت براش نوشتم.

 اشه! و ازش دعوتاينكه چقدر دلم ميخواد تو اين مراسم كنارم ب

 كردم به عنوان

 همراهم بياد. ميدونستم نه نمياره! چقدر شرمنده بودم ازش! كه

 بارها به صورتش

 زدم كه نميخوام بقيه بدونن هانا زماني عاشِق يه شوفر شده!

ولي حاال قصدم اين بود دستشو بگيرم و به همه نشون بدم كه 

 عاشق كي شدم!

ي وجودش افتخار ميكردم فقط كاف هيراد مردي برام شده بود كه به

 بود ديدم رو

 بهش تغيير بدم!

تحصيالت كافي و شغلي داشت كه قبل گرفتار شدنش به من بهشون 

 ميرسيد. ولي

 اون زندگيش رو به خاطر من كنار گذاشته بود!

 يدااومده بود تو شركت بابا تا يه راهي پيدا كنه به دل من دست پ

 كنه! اين مرد
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د! من جنگيده بود!يه عالمه سال يه طرفه عاشقم بواين همه بخاطر 

 اين همه سال عزمش رو جزم كرده بود كه منو

 مال خودش كنه! من به وجودش افتخار ميكردم!

 پله ها رو پايين اومدم. دستم رو گرفت و كمكم كرد.

با اون كفش هاي پاشنه دار سرم تا زير چونه اش مي رسيد! مي 

 دونستم وقتي مي

 وج فوق العاده ميشيم.رقصيم يه ز

ز با يه بي ام دبيليو آبي اومده بود كه صندلي داخلش جيغ و قرم

 بودن. لبخندي

 وزدم. راننده يه مرد مسن با سر تاس بود. در رو برام باز كرد 

 سوار شديم.

 وقتي تو ماشين نشستيم اروم لب زدم:

 م كه تو پشت فرمون نيستي!احساس غريبي ميكن-

م! ولي خواستم اخودمم كالفه -كمرم انداخت: خنديد و دستشو دور

 امشب براي تو عاليه باشه پرنسس!

 ممنون!-

 سرشو نزديک آورد و زير چونه ام رو بوسيد:

 بوسم كه رد رژت رسوامون كن!نميخوام لباتو ب-

 سرمو روي شونه اش گذاشتم:
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 بذار با عشق رسوا شيم!-

كنجكاوي  دستمو تو دستاش قفل كرد و روي موهامو بوسيد. با

 گفتم:

 ز كجا مياري؟!ااين دوستاي پولدار رو -

 شگاه داره!ابروهام باال پريد:شوهر هليا نماي-

 اوه پس بگو!-

 به ازش بزنم!اره منم قصد دارم يه شع-

 سرشو نزديک گوشم كرد:

 تا شايد بابات بهم دختر بده!-

 با عشوه نگاهش كردم:

 صبوري نيستيم! من و بابام آدماي زياد-

 رو به خودش فشرد:من 

يزاي خوب ارزش صبر كردن رو دارن... منو ببين! داشتن تو چ-

 نتيجه صبره!دستمو به ته ريشش كشيدم:

نقدر دلبري نكن وگرنه به راننده ات ميگم جاي رفتن به عروسي ا-

 مستقيم بره يه

 جاي خلوت...

 .. بودنش!کنارشكشيد. چقدر خوب بود  حصارسمخنديد و به 
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 مثل يه موزيک بود! يه موزيكي كه از گوش دادنش ازهيراد برام 

 تكرارش سير

نميشدم! هموني كه از پلي ليست حذف نمي شد و هر چي مي شد 

 سر و تهش بر

 ميگشتم به اون!

. ودنوارد باغ شديم. راننده پياده شد و در رو باز كرد. همه جمع ب

 انگار جزء

 مون جلب شد.نفرات آخر بوديم و واسه همين توجه زيادي به سمت

دستمو دور بازوش حلقه كردم. با يه لبخند از ته دل كنارش تا 

 رسيدن به ميز

مهمونا قدم برداشتم.صدف با چشماي چهارتا شده بر اندازمون 

 ميكرد. سبد گل رو به دستم داد و اروم

 گفت:

اجب اين اقاي خوشتيپ كنارت بعد موهاتو ميكنم! بيا بريم گل ر-

 بريزيم!

م تا دل بديم به جنگولک بازي هاي عروس خانم. دو تايي رفتي

 مژگان واقعا تو

 لباس سفيد زيبا بود. مثل شاهزاده ها راه ميرفت.
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تا رسيدن به جايگاه همراهيشون كرديم. جز من و صدف و دختر 

 خاله اش دو تا

 دختر كوچولو هم بودن.

نور اليت و موزيک فضا رو رويايي كرده بود. وقتي نشستن 

 شدموزيک پخش 

 براي رقص. وقتش بود ما ساقدوش ها با همراه هامون برقصيم.

كي ا يبه هيراد اشاره كردم. نزديكم اومد. بهشون گفته بودم كه من ب

 كه خودم

 ميخوام ميرقصم چون ميدونستم مژگان تو سرشه باز منو ارمان رو

 بهم نزديک

كنه.وقتي هيراد رو به روم قرار گرفت سنگيني نگاه ارمان رو 

 كردم.حس 

 اون مثل صدف به هيراد به چشم آقاي خوشتيپ نگاه نمي كرد! اون

 رو به چشم

 يه شوفر ميديد!

دستامو تو دستاش قفل كردم و زل زدم به چشماش فارق از دنيا. 

 من عاشق اين

 آقاي خوشتِپ شوفر بودم! هيچ چيزي اينو تغيير نمي داد.
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كه تمرين با اين کنارش.دستمو گرفت. چرخ زدم و باز برگشتم 

 ولي خوب مي رقصيديم. نكرده بوديم

 جفِت هم بوديم! از اونايي كه از اول براي همديگه ساخته شدن!

 بهش زل زدم:

 يرتر از ما باهم آشنا شدن...دساالر و مژگان -

 اري ميگي صبرت لبريز شده!د-خنديد:

 نه من همين اآلنشم مال توعم!-

 چسبوند:منو به خودش فشرد و پيشونيشو به پيشونيم 

ر اون كه شكي نيست! ولي وقتي دوستت رو ديدم خيلي مشتاقم د-

 عروس چطوري ميشي! ببينم تو لباس

 كنجكاو گفتم:

 بنظرت چه شكلي ميشم؟-

 نيا! اون روز عاشقتر ميشم...دزيباترين عروس -

 ب كي ازم خاستگاري ميكني؟!خ-خنديدم و دوباره چرخيدم:

 اومي كرد:

 هر وقت موهات بلند شد!-

 اخمي كردم و جيغ جيغ كردم:

 اي هيراد خيلي طول ميكشه!-
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ايستاديم ديگه نمي رقصيديم. رو به روي هم خيره به چشم هم 

 بوديم. لبخندي

 روي لبش بود:

 هانا؟-

 جانم؟-

 با من ازدواج ميكني؟-

با هيجان  بلند خنديدم. فارق از بقيه. انگار كه فقط ما تو دنيا بوديم.

 لب زدم:

 بله!-

ش بين دستاش فشار داد. سرمو باال بردم و لبهامو به لبها كمرمو

 نيمه تاريک و واسه يه بوسه عاشقونه عالي بود. چسبوندم. فضا

 پايان
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