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 اضطراب یایدر 
 یباسمه تعال

 
 سرباز صندلی رو نشون داد و چشم از زیبایی زن جدی رو به روش برداشت 

 ...بفرمایید...االن میارنش     لهب-
سرباز معذب  ست. از نگاه های خیره  ش شید و ن صندلی فلزی رو عقب ک لیانا 

سمی  ستی شده بود. آدامس نعناییش رو قورت داد تا وجه ی ر تری پیدا کنه. د
صدای گوش خراش  شد و دقیقه ای بعد  شید و منتظر  شکیش ک به مقنعه ی م
در فلزی ، که البته لیانا به این صدددا ها،به این رفت و آمد ها و به این تاریکی 

 عادت کرده بود. 
شت ولی از دیدن مرد     صوص رو دا ساده تو لباس فرم مخ انتظار یک زندانی 

به روش ند رو  جا خورد. مرد جوری بهش خیره  قد بل های غلیظ  با اون اخم 
 شده بود که انگار جاشون برعکسه و لیانا  مجرمه!

آب دهنش رو قورت داد و بی اختیار جلوی پای زندانی بلند شددد. مرد ابروی 
راسددتش رو باال داد که لیانا تو دلش به خودش ناسددزا گفت. صددندلی رو روی 

یانا رو بهم ریخت و باعث اخمش شد. زمین کشید و صدای جیغش اعصاب ل
مرد تو دلش خندید ، به همین راحتی اعصدداب زن ناشددناخته روبه روش رو تو 

 دست گرفته بود.
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نشست و دستاش رو روی میز گذاشت ، ذره ای اهمیت به دستبند دستش نمی 
به روی مرد جا گرفت. آب دهنش رو  نا مانتوش رو صدددار کرد و رو  یا داد. ل

 اولین بار نبود،  ولی به شدت استرس گرفته بود. قورت داد. این
مرد ریلکس بود و برای شددروب بحث ذره ای عجله نداشددت و لیانا از دسددت 

 خودش عصبانی بود. به سختی لب باز کرد    
 خب شما قطعا می دونین من برای چی اینجام       -

سرش رو به طرفین تکون داد. ل ست ولی برای بازی دادن دختر، ا زیر یانمی دون
 نگاه خیره ی مرد به شدت عذاب می کشید ، نمی تونست تمرکز کنه

 خوب من...    -
سعی  شید و  شت،  چند نفس عمیق ک شماش رو روی هم گذا چند لحظه چ

 کرد لیانای همیشگی باشه.
 خب پرونده ی شما به من پیشنهاد شده و من پروندتون رو خوندم    -

 مکثی کرد و گفت
  قبول می کنم    -

 باالخره صدای کلفت مرد به گوش لیانا رسید
 
 معلومه که قبول می کنی،  چون اگه موفق بشی     -

 و تاکید کرد
 که نمیشی، برد خوبی برات به حساب میاد وکیل تازه کار .     -

 لیانا از حرص لبش رو جوید و مرد با آرامش ادامه داد 
 می کنم یا نه         مهم اینه که من پای اون برگه ی وکالت رو امضا-
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 لیانا با حرص نگاهش کرد ، باید حرر میزد 
 این کار من ریسکه، باخت این پرونده مثل روز روشنه.       -

 مرد نگاهی از سر تا پای دختر کرد
 پس ریسک نکن      -

و از پشددت میز بلند شددد . دیدار اون روز بی نتیجه موند ، ولی این بی نتیجگی 
 رد برای وکالت؛ برای ثابت کردن خودش به این زندانی سرد!            لیانا رو مصمم ک

  
شت و همین  شت .قدمی به کنار برندا شاهرخ گذ شت ، از کنار  سلول برگ به 

که کوتاه می اومد. موجب تنه ای به تن شاهرخ شد و در این مواقع شاهرخ بود 
شاهرخ و  شناخته بودنش .نفرت  تکین مرد کوتاه اومدن نبود ، همه  همینجور 

 تکین  بر میگشت به سال ها قبل
 داداش    -

 تکین به سمت صاحب صدا برگشت 
 بیا تو خبرای دسته اول دارم     -

ساعته ای برای خودش جور کنه .به  سرگرمی یک  صله رفت تو تا  تکین بی حو
 مشتاق دیدار صدرا بود خصوصا با این وکیلی که جور کرده بودشدت 

                      ××××× 
 خانوم گل می خری؟    -

 لیانا بی اعصاب شیشه رو باال داد و زیر لب غر زد 
 اینم پرونده بود تو برای من جور کردی؟-
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 زیبا با تعجب نگاهش کرد 
 مگه چشه؟  -   

 د دور فرمون    لیانا دستشو بیشتر قالب کر
 پرونده چیزیش نیست با خود طرر مشکل دارم      -

 زیبا خندید و پاهاشو روی مبل یک نفره جمع کرد و چهار زانو نشست 
 چه توپ پری داری دختر ؛ من که جور نکردم نامزدم جور کرده   -

لیانا بیشددتر حرص خورد از یادآوری چهره ی مغرور تکین و حرفهایی که انگار 
 اال به اون نگاه میکنه ، خوبه مجرم بود و بازنده و سرش نزدیک طناب دار .   از ب

 حاال نامزدت یا هر کی!-
 زیبا از اینهمه حرص خوردن لیانا جاخورد 

 گفته بود که شرایط طرر رو برات-
لیانا وسددط این وضددعیت از صدددای تو دماغی زیبا خنده اش گرفت.  زیر لب 

 گفت
 همینم مونده بود تو دماغ عمل کنی برای من با این صدات-

سختی  شی رو قطع کرد. به  صری گو زیبا میخندید که لیانا با خداحافظی مخت
 پارک دوبل کرد و پیاده شد تا برای نازی بستنی بخره

                         ××××× 
ه شدن در به دچند ثانیه نگذشته بود از بستن چشمهاش نگذشته بود که با کوبی

 دیوار،  با ترس از جاش پرید    
 آبجی     -

 لیانا دستش رو روی قلبش گذاشت و اخم کرد 
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 این چه طرز تو اومدنه؟      -
 نازی لباش رو غنچه کرد

 
 داداش گفت تازه خوابیدی اینجوری بیام تو       -

 اخم لیانا غلیظ تر شد
 هر کاری داداش بگه باید بکنی؟   -

 نازی بغض کرد 
داداش گفت دیشدددب لب تابو ندادی فیلم ببینه ، حاال من اینجوری بیدارت -

 کنم.
 لیانا پتو رو پس زد و بلند شد

 تا یک هفته نمیذارم رنگ لب تاب رو ببینه این خان داداشت!-
 الیاس سیبش رو گاز زد و به چارچوب در تکیه داد

 همیشه خسیس بودی     هر چی بیشتر فکر می کنم بیشتر می فهمم که -
 صدای هشدار دهنده ی مادرشون از پایین بلند شد

 بچه ها حاضرید؟-
                        ××××× 

 یونس تشر زد
 الیاس!   -

 الیاس از جا پرید و سرش رو از گوشیش بیرون کشید 
 جانم بابا      -
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 انتظار دعوا یا نصیحتی طوالنی رو می کشید
 ی مامانت چی میگه؟     هیچ گوش دادی ببین-
 اوم...     -

 لباشو تر کرد 
 میخواین دوباره بگین تا بیشتر آویزه ی گوشم بشه ؟  -
 مادر نیم چرخی زد و صورتش رو روبه الیاس گرفت   
 دارم میگم سر به سر یسنا نذار     -

شه به اخم  سریع تر از اونکه پدرش از آینه متوجه ب شیطانی زد و  الیاس لبخند 
 تبدیلش کرد

 من که کاری باهاش ندارم     -
 شیرین زیر لب غر زد 

 ارواح عمه ات      -
 یونس معترض شد

 ا خانوم!      -
 من هفده سال اینو بزرگ کردم ، محاله نشناسمش   -

 الیاس با تاکید کرد 
 سال: هجده -
 

 یونس ماشین رو پارک کرد و آرام رو به الیاس پچ پچ کرد 
 اینقدر مادرت رو حرص نده     -
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الیاس زیر لب چشمی گفت و پیاده شد .تمام طول راه فکر لیانا مشغول بود که 
 چطور تکین اعتماد رو راضی کنه به این وکالت و موکلی

 یسنا در رو باز کرد. الیاس نفر آخر وارد شد و  رو به یسنا لبخند گشادی زد 
 هی من میگم تو عاشقمی بگو نه؛  بیا لپات سرخ شد-

شغول احوال پرسی  سرتقش زد و به جلو هولش داد. م سقلمه ای به برادر  لیانا 
 با یسنا شد و آخرش هم یک دلجویی کوتاه کرد

 ی؟     از حرر الیاس که ناراحت نشد-
 یسنا خندید

 عادت کردم     -
 لیانا شیطنت کرد 

 نکنه خبریه؟    -
 یسنا سرخ شد و با من و من کرد  

 نه بابا چه خبری؟  برو تو مامان منتظرته    -
لیانا با همه سالم و احوال پرسی کرد و به اتاق یسنا رفت تا لباسش رو دربیاره. 

می کرد که یحیی پسددرخاله ی  داشدددت دونه دونه دکمه های مانتوش رو باز
بیست و چهار ساله اش وارد شد .مانتو رو به چوب لباسی آویز کردو  دستی به 

 شومیزش کشید .
 کاری داری؟     -

 یحیی گوشه ی پیشونیش رو خاروند
 کار خاصی نه. چه خبر؟     -
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 لیانا شال از سر برداشت
 سالمتی،  چه می کنی با درسا؟    -

 برس رو از کیفش بیرون آورد و منتظر جواب یحیی شد   
 همه میدونن همیشه از درس خوندن فراری بودم    -

 لیانا خندید. کش موهاش رو باز کرد و موهایش را دورش ریخت 
 تو از اولم سر و گوشت می جنبید-

 یحیی  ابروهایش را  باال دادو صدایش خش دار شد 
 منظور؟     -

 برس کشید لیانا موهاش رو
 بگم خاله برات آستین باال بزنه-
 ای بابا. این حرفا چیه؟-

به سددمت بیرون می  که  نا خندید و دسدددت یحیی رو گرفت و همونطور  یا ل
 کشیدش گفت

 باید یه صحبتی باخاله داشته باشم-
 ای قوربون دستت،قشنگ ملتفتش کن. -

 هر دو خندان بیرون رفتند
 

×××× 
 

 غرید تکین عصبانی جفتک پروند و
 بگیر بکپ دیگه ، چقدر غلت میزنی اه      -
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 خیلی خب-
 تهدید کرد

 فقط ی غلت دیگه بزنی...   -
 خوابیدم-

شش پیچید. باز  سایه تو گو صدای خنده های  سمت دیوار چرخید.  تکین به 
ست و ذهنش را منحرر کرد .   شمش رو ب شید ، چ شعله ک نفرت تو وجودش 

 ست و لب زد تصویر دختر وکیل پشت پلکش نقش ب
 تو دیگه از کجا پیدات شد -

                        ××××   
 تکین میون حرر صدرا پرید و غرید 

 بس کن!    -
 صدرا زبون به دهن گرفت     

 من نیازی به وکیل ندارم، اونم یه دختر سی ساله     -
 صدرا خندید

 ، بیچاره فقط بیست و شیش سالشه  اون سی سالش نیست که-
 تکین پوزخند زد

 دیگه بدتر؛  پرونده منو سپردی دست این جوجه؟   -
 صدرا تکیه داد به صندلی زهوار در رفته و خنده اش عمیقتر شد   

 جوجه چیه به این خانومی!-
 تکین با شک نگاهش کرد 
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 تو چه صنمی با این دختره داری؟    -
های صندلی تو صدرا هول شد و سریع روی صندلی جابه جا شد . صدای پایه 

 اتاق پیچید 
 من؟صنم؟صنم که...خب میشناسمش دیگه  -

 تکین چشماشو ریز کرد و با دقت به چشمای صدرا خیره شد   
 از کجا؟    -

 صدرا از سنگینی نگاه تکین سرشو انداخت پایین 
 بیخیال داداش -

 تکین صدا بلند کرد . حاال دیگه مطمئن بود کاسه ای زیر نیم کاسه ت 
 جا میشناسیش صدرا؟     از ک-

 صدرا زیر لب و به اجبار گفت 
 رفیق زیباس -

 تکین حرصش گرفت 
 توام گفتی دل نامزدم نشکنه ، دست رفیقش رو یه جا بند کنم-

 صدرا هول شد 
 نه به جان خودم-

 تکین منتظر ادامه ی حرفش موند
 میشناسمش. یعنی میدونم کارش رو بلده     -

صندلی . انگار روی مبل راحتی  سوده تکیه داد به  شد و آ اینبار تکین جابه جا 
 خونه اش لم داده 

 من اگر بخوام همین فردا میتونم از اینجا برم بیرون-



wWw.Roman4u.iR  14 

 

 صدرا خیره شد 
 خب چرا اینکارو نمیکنی داداش ؟     -

 تکین ناخنشو انداخت الی دندونش 
ستن ، میخوام له له بزنن، در انتظار قیمتی ک- شنهاد میدم ه ه در ازای آزادیم پی

 میشناسمشون چه پول پرستایی هستن
 

××××× 
 لیانا در اتاق رو بست

 میخوام ببینمت-
 روی تخت دراز کشید و به سقف خیره شد 

 کجا؟ -
 فردا میام دنبالت-

 لیانا فکر کرد و چهره ی تکین براش تداعی شد
 م مالقات نه. فردا نه،درگیره یه پرونده ام ؛ باید بر-
 کل روز رو؟      -

 لیانا با خنده گفت
 فکر کن آره      -

 صدای جانان بی تفاوت بود
 باشه مشکلی نیست .پس فردا وقت داری؟      -
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چیزی ته دل لیانا تکون خورد؛ انتظار غیرت داشددت،انتظار حسدداسددیت ؛ اما 
 جانان...

 آره پس فردا خوبه. چه ساعتی حاضر باشم؟ -
شی رو قطع کرد و به مردی فکر کرد که باید  بعد از چند جمله ی کوتاه لیانا گو

 آیندش رو باهاش میساخت.
 مردی که کم کم باید  به عنوان"همسرش" میپذیرفتش

                             ×××× 
باز هم همون اتاقک تکراری. باز همون فضددا،همون تاریکی،همون میز،همون 

 صندلی!
شبیه  ست برخورد تکین  لیانا یادآوری کرد اولین دیدار رو؛ ذره ای دلش نمیخوا
ستیژ جدی اش رو  ست و پاش  رو گم میکرد .پر شه ؛ چون باز هم د بار قبل با
از دسددت میداد و لیانا خبر نداشددت که شددخصددیت تکین همونیه که دیده ؛ ادا 

 نبود!
 در باز شد،این بار لیانا سعی کرد خونسرد تر باشه

 
باز هم مرد قد بلند روبه روش ایستاد. تکین این بار با دقت بیشتری به دختر رو 
به روش نگاه کرد تیپ ساده و تضاد احساساتش اونو جالب میکرد . چشماش 
سرش باال و خیره به تکین نگاه میکرد ؛ بی ترس و دلهره .  ضطراب ولی  پر از ا

ه ی که  ازش حساب نمیبراگر اضطراب چشماشو نمیدید ، فکر میکرد تنها کس
 روبروش وایساده .
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شه" ؛ "میدونم      سال شش   ست و  شد" فقط بی صدرا تو ذهنش تکرار  جمله ی 
 کارشو بلده" و تکین خواست که اعتماد کنه به حرر رفیقش.

ست مدتی خودش رو با  شو گرم نمیکرد ؛ میخوا سر چند ماهی بود که هیچی 
نه  ظاهر خونسددرد، سددرگرم ک به  هاش، این دختر  حل  یدارهاش، راه  با د ؛ 

 پیشنهادهاش.
شونه،چهره  ستقیم نگاهش کرد و  براندازش میکرد. مردی قد بلند،چهار لیانا م
ی کشیده،ریش کم و چشم های با نفوذ! این مرد میتونست همونی باشه که ته 

 دلشو از ترس بلرزونه .
چشددم از چشددم تکین برداشددت .تکین اخم کرده بود،یک دختر حق نداشددت 
براندازش کنه،  اون هم تو این وضددعیت؟ اونم با لباسددهایی که خرق تنقالتش 
هم نمیشددد. ولی لیانا با خودش فکر کرد"حتی با لباس زندان هم جذابه ؛ ولی 

 جذابیتش بیشتره یا جذبه اش ؟ "
 تکین نشست. دختر رو به روش رو زیر نظر گرفت، تک تک حرکاتش رو.

شید.  ستی به مقنعه اش ک صلح وارد لیانا د سعی کرد از در  لبش رو تر کرد و 
 بشه

 سالم   -
تکین ابرو باال انداخت و سددرش رو به آرومی تکون داد .منتظر بود،منتظر بود 
ببینه این دختر چجوری میخواد راضیش کنه به این وکالت؛ که البته راضی شده 

 بود، ولی نه در ظاهر!
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صار کنه. نگاه  صداش رو  سرفه ای کرد تا  رکز از تکین گرفت تا بتونه تملیانا 
 کنه

 من دوباره اومدم تا...-
 مکث کرد و کیفش رو باز کرد، پوشه ای روی میز گذاشت 

 تا بیشتر صحبت کنیم؛ شاید ایندفعه به یک نتیجه ای برسیم .   -
تکین خواست دست به سینه بشینه،نگاهی به دستش انداخت و بخاطر دستبند 

طور داشت صحبت میکرد که تکین باالخره لب اخمش تو هم رفت .لیانا همین
 باز کرد 

 از اول بگو    -
 لیانا تعجب کرد 

 همه رو؟چرا؟-
 تکین دست روی میز گذاشت

 حواسم نبود   -
 لیانا در دلش درشتی بار مرد رو به روش کرد

 میخوام تالشم رو بکنم تا نجاتت بدم.   -
 تکین ابرو باال انداخت و پوزخند رو لبش نشست و تکیه داد به صندلی قراضه 

 نجات؟     -
 و لیانا خدا خدا کرد که بخاطر یک کلمه سر لج نیفته

 کی خواست نجاتش بدی؟     -
 لیانا  من و من کرد  

 منظورم این بود که...-
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 تکین عصبی شد
    منظورت هر چی بود،  بذار لب کوزه آبشو بخور -

 همه ی نقشه ها و فکر های لیانا داشت نقش بر آب میشد که، لیانا نمیگذاشت    
 خیلی خب. نجات کلمه ی درستی نبود،نباید میگفتم     -

باز هم تکین موضددع خودش رو حفظ کرد و طرر مقابل کوتاه اومد. این بود 
 قاموس این مرد که دنیا رو روی یک انگشتش میچرخوند 

 میخوام وکیلت بشم و این پرونده رو تو دست بگیرم   -
 باز تکین دست گذاشت روی نقطه ضعف لیانا

 نمیتونی    -
 نگاه تکین به خم ابروی لیانا بود. لیانا کالفه شده بود ولی نباید کوتاه میومد 

 حداقل میخوام تالشمو بکنم     -
 و صدای جدی تکین

 دنبال بازیچه ای؟    -
 ردلیانا جاخو

 چی؟     -
بار اول بود متوجه  به روش خیره شدددد.  بای رو  به دختر زی با سددکوت  تکین 

 زیباییش میشد . لیانا خودش رو جمع کرد از نگاه دقیق تکین معذب شد. 
 حاضرم شرط ببندم که میتونم موفق بشم-
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شق بازی بود و این دختر بازی رو  سندید. عا این همون چیزی بود که تکین میپ
بود ؛  ولی جوابش لبخند نبود،تنها باز شدددن گره ابروانش بود و  شددروب کرده

 همین به لیانا جرات داد حرفش رو ادامه بده
 پیشنهادی نداری؟اگر موفق... -

پایه هاش زنگ زده بود .  تکین حرفشددو برید و خم شدددد روی میز آهنی که 
 شخودکار ی که منتظر بود جوهرش با یک امضا پخش بشه رو کاغذ ، تو دست

 گرفت و میزو خط خطی کرد 
اگر موفق نشدی باید شش ماه نیروی استخدامی من باشی،هر کار که گفتم،  -

 بی حقوق!      
 پیشنهاد خوبی نبود،لیانا اخم کرد.

تکین آسددوده به صددندلی فلزی تکیه داد و خودکارو پرت کرد رو میز ، خودگار 
 چرخید و روبروی لیانا ایستاد .

لیانا چشددم گردوند سددمت خودکارو لب باز کرد، به حدی به خودش مطمئن 
 بود که چیز محال تری مد نظرش بود به عنوان نتیجه ی این شرط بندی!

 : و اگر موفق شدم؟   -
 تکین حرفش رو قطع کرد

 : هر چی بخوای بهت میدم     -
 لیانا لبخند زد

 : مطمئنم موفق میشم    -
 د   تکین چشماشو باریک کر

 : شاید نشدی     -
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 و لیانا بی حواس تنها برای اثبات توانایی اش جمله ای پروند
 ریسک میکنم سر جونم      -

 تکین مشتاق شنیدن شد،  اما این اشتیاق رو به هیچ وجه بروز نداد . 
 شش ماه صیغه ات میشم     -

شته  ستاخانه، نه از کنار گذا شنهاد گ فش، شدن حرتکین اخم کرد؛ نه از این پی
 از جمله ی اول دختر"ریسک میکنم سر جونم"

 عجیب خودخواه بود این مرد
 

 و لیانا در لحظه پشیمون شد که چی گفته،که چرا گفته!
 به یاد آورد قرار نامزدیش رو با"جانان"! 

 تکین غرید 
 جمع کن بندوبساطت رو      -

میخواست نمیتونست ، نلیانا کوتاه نیومد ؛ نباید میگفت ولی حاال که گفته بود 
شده بود روی پرونده ای که به یک بله و نخیر  ساس  شو پس بگیره . ح که حرف

 تکین بند بود 
 : ما شرط بستیم     -
 هنوز بسته نشده،  حرفش بود. -

 لیانا برگه ی وکالت رو جلوی تکین قرار داد و با لبخند گفت
 میبندیم      -
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ی رو داد عقب ، صدددای بدی تو تکین اخمش غلیظتر شددد ، یک دفعه صددندل
 اتاق پیچید و لیانا ناخوداگاه از ترس بدنش و عقب کشید . 

تکین زیر چشددمی به رنگ پریده ی لیانا نگاه کرد ، پوزخند زد و خودکارو از 
 جلوی لیانا برداشت و دوباره نشست . 

 لیانا نفسی از سر راحتی کشید 
 اینقدر پر دل و جرات نمیبینمت که سر جونت خطر کنی    -
لیانا هم شدداید نه به اندازه ی این مرد ولی به اندازه ی خودش مغرور و لجباز  

 بود 
 فعال که دارم وارد این بازی میشم-
تکین بی هوا برگه ی وکالت و از زیر دسددت لیانا بیرون کشددید و قبل از اینکه  

شد.   شت میز بلند  ضا کرد و از پ لیانا بفهمه چی اتفاقی افتاده ، پای برگه رو ام
 لیانا کیف کرد از اولین برد،"راضی کردن تکین اعتماد"!

                         ××××× 
 خب چی میخوری؟     -

انا زنگ زد.  با یک  معذرت خواهی برای بار چهارم گوشددی رو از گوشددی لی
کیفش پلنگیش درآورد و تماس الیاس رو با حرص ریجکت کرد  و گوشددی رو 

 روی میز انداخت . لبه ی گوشی به لیوان گرفت و لیوان برگشت .   
 کیه؟       -

 لیانا عصبی بود و حوصله نداشت 
 الیاس،  داره کرم میریزه     -
 انان خندید و لیوان و برگردوند و سر جاش گذاشت ج
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 به خیالش داریم چیکار میکنیم؛ خونه خالی که نبردمت     -
لیانا سرخ شد و نپسندید این شوخی بی نمک رو. دوست نداشت جانان اینقدر 
ستش مچاله  سفید زیر د شه. بدون اینکه بفهمه رومیزی  صمیمی ب زود باهاش 

 شد 
 یه جای خلوت؟      ترجیح میدادی ببرمت-

 لیانا اخم کرد به لبهای کش اومده ی جانان که با شیطنت نگاش میکرد 
 جوجه کباب میخورم     -

شوخی هاش اخم رو از چهره ی لیانا دور کرد.  سفارش داد و با  جانان غذا رو 
 لیانا با خودش فکر کرد"مرد جدی و سنگین بهتر نیست؟"      

 جانان عصبی شد 
 اصال حواست به من هست؟     لیانا تو -

 لیانا لبخند زد
 اره؛البته. یه لحظه حواسم پرت شد      -

جانان هنوز عصددبانی بود که لیانا نیم خیز شددد و دسددته ی کیفو انداخت روی 
 مچش . صندلی رو عقب داد 

 بریم دیگه،من خوردم.-
م شددجانان بلند شددد و بدون اینکه منتظر لیانا بشدده به طرر صددندوق رفت . چ

 لیانا اونو همراهی کرد و باز هم دلش نلرزید .       
 تو پارک قدم میزدن. لیانا کالفه شد از سکوت  

 من معذرت میخوام دیگه؛ اخماتو باز کن       -
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جانان دسددت لیانا رو گرفت و لیانا فکر کرد"خدایا چرا دلم نمیلرزه؟دیگه کی 
 میخواد عالقه ای شکل بگیره؟"

                          ××××× 
ست  ش شده ،  جلوی لیانا و ن شت رو میز منبت کاری  زیبا فنجون قهوه رو گذا

 کنار صدرا .
 صدرا نگاهش به لیانا بود،  ولی دستش مشغول بازی با موهای لخت نامزدش

 مامان بابات کجان؟     -
 زیبا سرشو به دست گرم صدرا فشار داد 

 گه میان      تا سه چهار ساعت دی-
 لیانا نگاهی به دست صدرا و چشمهای خمار زیبا انداخت 

 ببخشید خلوتتونو بهم زدم.     -
 صدرا سریع دستش رو پس کشیدو صار نشست 

 نه بابا این چه حرفیه   -
لیانا از حرکت شددتابزده ی صدددرا خنده اش گرفت. تکیه داد به تک مبل مغز 

 پسته ای   
 ست؟    : حاال عروسیتون کی ه-

 زیبا خودشو کشوند طرر صدرا و تنگاتنگش نشست . 
 فعال که مشخص نیست .قهوه ات سرد شد     -

 لیانا فنجون قهوه رو تو دستش گرفت. قهوه دوست نداشت،اونم تلخ!
 راستش اومدم اینجا تا...    -

 صدرا که مکث لیانا رو دید پا روی پا انداخت و  پی حرفش رو گرفت
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 تا؟  -
شت روی میز و دوباره تکیه داد و  شد و فنجونو گذا لیانا بی خیال خوردن قهوه 

 خیره به صدرا شد 
 راستش آدرس خونه ی خانواده ی همسر تکین اعتماد رو میخوام-
 

 صدرا جدی شد. پای تکین که به میون می اومد با کسی شوخی نداشت
 چطور؟   -

 و سر دسته ی کیفش خالی کرد  لیانا پا روی پا انداخت و اضطراب این روزهاش
 خب چطور نداره، باالخره باید ببینمشون؛ راضیشون کنم به رضایت-

 صدرا پوزخند زد     
 فکر نمیکنم راضی شن .    -

 زیبا دستش رو زیر چونه زد و خیره به  چهره ی جذاب همسرش شد
 لیانا مکث کرد ولی باید میگفت 

 خب حق دارن  -
 صدرا به تقلید از تکین ابروی راستش رو باال داد. 

 عجب ! شما موضع خودتون رو مشخص کردین؟    -
 به لیانا برخورد کیفو کنار مبل انداخت روی زمین سرد و سفید  

 منظورت چیه؟من وکیل تکینم،  ولی از حق که نمیتونم بگذرم    -
 ر نشست صدرا زیبا رو فراموش کرد و تنه از تنه اش کند و صا

 تکین؟-

http://www.roman4u.ir/


 25 اضطراب یایدر

 زیبا به لب های صدرا چشم دوخت ، لیانا جواب داد
 خب اسمش مگه تکین نیست؟ -

 نگاه صدرا دقیق شد ولی هیچی درک نکرد 
 من که ده ساله باهاش رفیقم،  هنوز اینجوری صداش نکردم    -

 لیانا خندید 
 مسخره اس    -

نا فکر کرد"حق داره،منم جلو روش  یا حتی تو چشددمش صددددرا اخم کرد و ل
 نمیتونم نگاه کنم"  

 خنده اش رو خورد 
 معذرت میخوام    -

صدرا ، زیبا رو دنبال کرد تا وارد  شد . نگاه  صدرا رد  شد  و از جلوی  زیبا بلند 
 آشپزخونه شد . صدا بلند کرد 

 : کجا رفتی ؟ -
 صداشو از میون صدای تق تق بشقاب شنید 

 : میخوام کیک بیارم -
 اهشو از آشپزخونه کند صدای لیانا نگ

 چی صداش میکنین؟    -
 صدرا به مبل تکیه داد و پاهای بلندش رو برای بار چندم ،  روی هم انداخت

 داداش    -
 لیانا لبخند زد و صدرا بلند تر گفت

 زیبا کجا رفتی، بیا دیگه-
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 و باز لیانا سماجت کرد 
 میشه آدرس رو بدی؟   -

 صدرا کالفه از سماجتش نفس عمیق کشید 
 برات اس ام اس میکنم -

لبخند رو لب لیانا نشددسددت ، به پهلو دوال شددد و دسددته ی کیفشددو گرفت و از 
 سطح صار و سفید ، کند و تو بغلش گرفت    

 شمارمو داری؟    -
 صدرا گوشیش رو دست گرفت

 بگو ذخیره کنم-
 لیانا شتابزده شروب کرد 

 ازده؛سیصدو...    صفر نهصدودو-
 زیبا با اخم کیک رو روی میز گذاشت

 چیکار میکنین؟   -
و صدرا کیف کرد از این حسادت زنانه. خندید و دست زیبا رو کشید. موهای 
لخت زیبا تو صددورت صدددرا خورد و صدددرا عطرشددون رو نفس کشددید و زیر 

 گوشش  زمزمه کرد 
 حسود کوچولو    -

شماره ی لیانا رو  شده بود . صدرا هنوز پاک ن صله گرفت،  ولی لبخند  زیبا فا
 ذخیره کرد . سعی کرد ذهنشو بده سمت لیانا 

 اگر بری برای رضایت،اولین نفری هستی که اینکارو میکنی    -
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 لیانا چشماش درشت شد . 
 جدی که نمیگی    -

 میبریدصدرا خیره شد به دستهای ظریف زیبا که داشت کیک رو 
 چرا -

 لیانا کالفه شد   
 چی چرا؟   -

 صدرا از زیبا چشم گرفت تا حواسش  جمع شه
 لیانا  تکرار کرد

 میگم چطور ممکنه اولین نفر باشم؟  -
شم دوخت به تابلوی  شد و چ صورتی جابجا  صدرا روی کاناپه ی دو نفره ی  

یا غرق سددده بعدی روبروش گه عجیب اونو یاد تکین مینداخت . مردی تو در
تا  تابلو بیرون اومده بود و چهارچوب قاب و گرفته بود  میشدددد و دسددتش از 

 خودشو نجات بده ؛ سرش باال بود و لبخند به لب داشت 
 خب چون داداش اجازه نداد هیچ کس اینکارو بکنه   -

شو  سریع نگاه شد به تابلو ؛ ولی  صدرا رو دنبال کرد و خیره  سیر نگاه  لیانا م
 گرفت . بهت زده تر از این حرفها بود که تابلو معنی کنه  

 از زندگی تو سلول لذت میبره؟   -
صدددرا خندید و نگاهش از تابلو کنده شددد . .زیبا برش کیک شددکالتی رو تو 

 جلوی دوستش گذاشت  ظرر ، کنار فنجون قهوه ی سرد شده ،
بده ؛ رو همین - داداش آدمی نیسدددت که از کسددی بخواد براش کاری انجام 

 حساب،  حتی نمیخواد رضایت اونا رو بگیره    لیانا گیج شده بود 
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 نمی فهمم ، پس یعنی میخواد منتظر چوبه دار بمونه؟  -
 صدرا از تصور چنین روزی اخم کرد

 پیشنهاد میده    نه،معامله میکنه. قیمت گزافی رو-
 لیانا با شک گفت

 اگر قبول نکردن؟   -
 صدرا مطمئن لبخند زد

 میکنن-
 لیانا زمزمه کرد

 آدم جالبیه   -
صدددرا نفس راحتی از تموم شدددن بحث کشددید و تکیه داد . انگشددتاشددو الی 

 موهای زیبا سرداد 
 مونده تا بشناسیش-
 

×××× 
س سرد  سینه،  به میله های فلزی  ست به   لول تکیه داده بود و به دعوایتکین د

سیر میکرد  شاهرخ با یکی از هم بندهاش خیره بود ؛ اما ذهنش جای دیگه ای 
و گوش هاش به جای شددنیدن داد و فریاد ها ، جیه های گوش خراشددی رو 

 منعکس  میکرد. جیغهایی که کاب*و*س شب و روزش شده بود .
                         ××××× 

ورتی رنگش رو بست و الک و گذاشت رو میز آرایش سفیدش.  لیانا در الک ص
 ناخن هاش رو فوت کرد تا خشک بشن
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 بگو چیکارم داشتی؟-
 الیاس دستی به لب تاب لیانا کشید  

 اومدم بگم که جانان جونت زنگ زد    -
 لیانا با تعجب برگشت طرر الیاس

 : خودش؟ -
 الیاس چشم از لب تاب برداشت 

 نچ،مامانش  .-
 لیانا حرصی شد که همش باید با چنگ و دندون از الیاس حرر بکشه   

 خب؟-
 الیاسم که خوب این بازی رو بلد بود ادامه داد

رو از مامان بپرس یا لب تابتو دو سدداعتی قرض خب به جمالت .برو بقیه اش-
 بده    لیانا بلند شد و به سمت در رفت

 از مامان میپرسم    -
شارژر رو  سیم  شید و لب تاب و زد زیر بغلش ، همینطور که الیاس  از برق ک

 سیمشو جمع میکرد ، با بدجنسی خندید
 در هر صورت لب تابتو بر میدارم   -

 لیانا حرص زده بود  و الیاس لبخند دندون نمایی بهش زد
 جانان داره میره سفر    -

سش بود نا سفید و حوا شده بود . تکیه داد به در کمد  صله  نش خلیانا بی حو
 نخوره به در کمد . 

 میدونم    -
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 الیاس چشم و ابرویی نازک کرد
 یک ماه نیست  -

فاوتی ، اینطوری بهتر حرر  به بی ت باره الکشددو فوت کرد و خودشددو زد  دو
 میکشید   

 :اینم میدونم     -
 الیاس سیم و تو مشتش گرفت 

 امروز ساعت شیش پرواز داره-
 و بگو     خسته شد از بازی یکی من بگو یکی ت

 الیاس برو بیرون    -
 الیاس همونطور که از اتاق بیرون میرفت به چشمای حرصی لیانا خندید

 روز بعد از برگشتش،  بله برونته   -
لیانا جا خورد و دهنش که برای فوت بعدی باز شدددده بود،  بدون فوت کردن 

 همونطور موند ،  الیاس با لب تاب از اتاق خارق شد.
 

××××× 
 ، رسمی بود.برای بار دهم با وسواس به خودش خیره شد 
ست رژ قرمزش رو مالیم   شت د شت و از اتاق بیرون رفت. با پ کیفش رو بردا

 تر کرد و رو به شیرین گفت
 مامان من باید برم کاری نداری؟ -

 شیرین دستمال به دست برگشت و نگاهش کرد   
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 ناهار چی پس؟ -
 لیانا به طرر در رفت    

 گر بمونم دیرم میشه ا-
 نازی خودشو از روی مبل سفید مشکی پایین انداخت و دوید طرر لیانا    

 آبجی کجا میری؟    -
 لیانا خم شد و لپ نازی رو ب*و*سید 

 زودی برمیگردم  -
 لب برچید   

 من حوصله ام سر میره؛داداشم با بابا رفته بیرون    -
 شش میگشت ،  گفتلیانا همونطور که تو جا کفشی دنبال کف

 برو با لب تاب م کارتون ببین-
 صداشو ببند کرد 

 : مامان خداحافظ    -
شته بود و حتی یک  سه روز از رفتن جانان گذ شد.  ست و از خونه خارق  درو ب
زنگ کوتاه  به لیانا نزده بود ،  لیانا دلخور بود ولی نه انقدر که تمام مسددیر به 

 . حرفهایی که باید میزد فکر نکنه 
نگاهی به پیامک صدددرا انداخت تا کوچه رو اشددتباهی نره. تو کوچه پیچید و  

 نزدیک خونه  پارک کرد.
پیاده شد و دستی به مقنعه اش کشید . نگاهی به سرو ته کوچه انداخت ، پرنده 
ستش میلرزید ولی باید  شو بهتر نکرد. د شکوفه ی کاق هم حال پر نمیزد . بوی 

 به خودش مسلط میشد 
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شی تزیین  ستونهای هخامن سفید که با  شد و روبروی در  از جوب باریک رد 
شده بود ایستاد . چشماشو بست و نفس عمیقی کشید . دستش حرکت کرد و 
قبل از اینکه پشیمون بشه،  زنگ اول رو فشرد. انگار یکی دم آیفون ایستاده بود 

 ، سریع صدا اومد 
 کیه؟   -

 صداشو پنهون کنه  صداشو صار کرد و سعی کرد لرزش 
 منزل آقای افشان؟ -

 صدای کالفه ی مرد بلند شد    
 زنگ وسط رو بزنید    -

لیانا زیر لب به صدرا ناسزایی گفت ، باز باید عزمشو جزم میکرد . اینبار سریع 
 زنگ وسط رو فشرد. کسی جواب نداد .بعد از چند ثانیه دوباره فشرد

 بله؟     -
 صدای یک زن بود

 منزل آقای افشان؟    -
سم آقای   سالیه  فوت کرده ولی به هر حال باید ا ست پدر خانواده چند  میدون

 خونه رو میاورد 
 بفرمایید-
 میتونم چند لحظه وقتتونو بگیرم؟    -

 زن با مکث گفت
 شما؟  -
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 بهتر بود خودشو معرفی نکنه ، شاید راهش ندادن    
 آدینه هستم  -

 میشد     صدای زن کم کم متعجب
 نمیشناسم    -

 دل به دریا زد ، زن خیال کوتاه اومدن نداشت 
 وکیل آقای اعتماد -

 صدای زن عصبی شد     
 خانوم حرر ما همونه که گفتیم؛قصاص!     -

لیانا دوباره زنگ رو فشرد که زن با اینبار گوشی رو برداشت و آیفن رو گذاشت .
 و فریاد زد 

 ایجاد نکنید؛االن پسرم میاد شر به پا میشه  خانوم بفرمایید مزاحمت -
 لینا باز دورو برشو نگاه کرد ، بازم هیچکسی رو تو کوچه ندید    

 من میخواست...   -
 مزاحم نشین     -

صمیم گرفت   شین و ت شت تو ما شد. لیانا برگ و همین ارتباط کالمی هم قطع 
 منتظر پسری بمونه که زن ازش حرر میزد .

سدداعت بعد لیانا مردی رو مقابل خونه دید، کیفشددو چنگ زد و از حدود نیم    
. مرد یک نگاه گذرا بهش کرد و کلید انداخت .لیانا در ماشین ماشین پیاده شد 

 رو بست
 آقا    -

 مرد برگشت و با اخم به لیانا خیره شد
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 فرمایش؟    -
 لیانا موقعیت رو مناسب ندید برای صحبت کردن. لب گزید

 خشیدهیچی،  بب-
 . مرد رفت تو و درو بهم کوبید که لیانا از جا پرید

                          ××××× 
 

 لیانا و تکین رو به روی هم نشسته بودن. لیانا شروب کرد به صحبت
 من دیروز رفتم دم خونه ی همسرت   -

 تکین قهقهه زد 
 دم خونه؟راهت ندادن تو؟    -

 لیانا با پرونده بازی کرد
 نه    -

نباید به تکین میگفت که هنوز موفق نشددده،  ولی یه حسددی وادارش میکرد با 
 تکین راحت باشه. آروم گفت

 نذاشت صحبت کنم    -
هانی  ناگ نا از این تغییر  یا عا عصددبی شدددد و ل نده اش رو خورد ، واق تکین خ

 جاخورد 
 کی؟    -

 لیانا لب گزید
 مادرزنت   -
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برخورد بدی که با لیانا شددده بود،بخاطر اینکه  تکین عصددبانی بود. نه به خاطر
لیانا وکیل تکین بود و نباید به کسددی که نسددبتی با تکین داشددت،  بی احترامی 

 میشد!هر چند نسبتی سطحی و گذرا
 من گفتم نمیتونی کاری از پیش ببری، فقط خودتو کوچیک کردی   -

 سددت. محکم،لیانا سددر بلند کرد و فکر کرد"چقدر تن صدددای تکین خوش آوا
گرم و جدی"چشددمهای تکین تو چشددمهای لیانا قفل شدددد و معصددومیت 
شه غرق در آرایش  شمهای همی شمهاش چیزی رو تو وجودش زنده کرد. چ چ

 سایه رو به یاد آورد،هیچ وقت این معصومیت رو در اون چشمها ندیده بود
 لیانا به حرر اومد

 چیکار کنم؟دست رو دست بذارم؟-
د. هیچ کس تا حاال بهش گفته بود قهوه ای چشددمهاش تکین خیره نگاهش کر

 یه جورایی خاصه؟
 باید کمکم کنی   - 

 تکین لفظ "باید" رو نشنیده گرفت
 کمک؟   -

 لیانا انگشت کشید زیر چونه اش ، روی مقنعه و بیشتر مرتبش کرد 
 صدرا میگه رگ خوابشون دستته -

 اخم کرد 
 خب؟    -

گاه به این فکر کرد ارتباط بین لیانا و صدرا در چه حد هست؟    و ناخودآ
 لیانا کالفه شده بود 
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 حواستون به من هست؟     -
 تکین سرش رو تکون داد

 رگ خوابشون دستمه؛  که چی؟   -
 لیانا با تعجب گفت

 فقط همینقدر از حرفامو... -
 تکین نیشخند زد 

 آره دوباره بگو    -
 رو بیرون دادلیانا نفسش 

 بگو چجوری میتونم نرمشون کنم-
 تکین اهمیتی به "شما"های "تو" شده نداد و ریلکس گفت

 با پول     -
 اون مادر عصبانی و برادر اخمویی که من دیدم... -

 تکین بین حرفش گفت
 برادر؟    -

شون داد،  سرد ن سرش رو تکون داد. تکین به راحتی ظاهر خودش رو خون لیانا 
 کاو شده بودولی کنج

 چی گفتی بهش؟    -
 جرات نکردم برم سمتش -

تغییر حالتشددو حس میکرد ولی هیچ نشددونه ای از هیچ حسددی توی این مرد 
 نمیدید    
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 تکین همونطور که از پشت میز بلند میشد گفت
 دیگه نمیخواد بری برای رضایت-

 لیانا بلند شد و صندلی صدای بدی داد    
 ه برم،میام مالقاتتمن قبل از اینکه دوبار-

تکین اخم کرد. چرا این دختر دقیقا کارهایی رو میکرد که تکین نمیخواسددت؟ 
 و لیانا فکر کرد"چرا الکی خواستم بازم ببینمش؟"   

 تکین غرید 
 : به مالقات الکی نیازی نیست -

                       ××××× 
 باالخره شاهرخ به حرر اومد  

سال پیش مرد، ولم - ولم کن خفه ام کردی مرد!دروغ گفتم که زنده اس. چهار 
 کن   

 تکین به یک باره تمام انرژیش رو از دست داد و پنجه اش شل شد . 
شاهرخ گلوش رو مالید .سرفه های پشت سر همش اعصاب نداشته ی تکین   

سلول خود سمت  سلولش اومد بیرون و به  شتر بهم میریخت. از  اه ش ررو بی
افتاد. گره ی ابروهاش محکم تر شده بود و نگاهش به قدم هاش خیره بود .تنها 
شت مرده بود. هر چند هیچ وقت نبود؛  هیچ وقت کنار خودش  سی ام که دا ک

 حسش نکرده بود .ولی ته ته  دلش،به این "بودن" راضی بود که...،دیگه نبود
                      ××××× 
ای صندوق خاطراتش و وکالت نامه ی ازدواجی که پدرش دو لیانا نشسته بود پ

 سال پیش بهش داده بود ،  تو دستش بود. 
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خطر طالق پدر و مادرش از بیخ گوشددشددون گذشددت. همه چی تو سدده هفته   
اتفاق افتاد. از یه سددوت تفاهم که تبدیل به یه دعوای اسدداسددی شددد و تا نابودی 

 ریشه ی زندگیشون پیش رفت،  اما...
 ای بلند مادرش،  لیانا رو از حال و هوای خودش بیرون کشید صد

 الیاس...الیاس با توام    -
 لیانا وکالت نامه رو تو کشو گذاشت و  از اتاق بیرون رفت

 چی شده مامان؟    -
 شیرین با حرص گفت

دو سدداعته دارم به این بچه میگم دو سدده سدداعت بره جایی کمک کنه،  میگه  -
 حال ندارم   

سط هال و لیا سفید و شت روی میز  ستهای مادرش نگاه کرد که بازم دا نا به د
 دستمال میکشید 

 کجا بره؟من نمیشه برم؟ -
 شیرین کمر راست کرد    

 خونه ی شهال    -
 الیاس از اتاق بیرون پرید

 برم خونه ی خاله کمک کنم؟    -
 شیرین بیشتر حرص خورد و رو به لیانا کرد 

 ؟میبینی ورپریده رو-
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 الیاس رفت تو اتاق و همونطور که تند تند حاضر میشد،  گفت
 :خب نگفتی باید برم خونه ی خاله، واال با سر قبول میکردم    -

الیاس تیپ اسددپرتی زد و با ادکلن گرون قیمتش که فقط در مواقع خاص ازش 
اسددتفاده میکرد دوش گرفت. دسددتی به موهاش کشددید و از اتاق بیرون اومد 

 دلش به خوش تیپی پسرش اعترار کرد شیرین تو
 :مگه داری میری مهمونی؟-

 الیاس به سرتاای خودش نگاه کرد 
 :  مامان مگه چیکار کردم؟    -

 شیرین پشت چشمی نازک کرد 
 : نری یسنا رو اذیت کنی ها  -
الیاس قند تو دلش آب شد ،از تصور دوباره دیدنش و نمیدونست با این عجله  

 داره میره برای کمک و خرید پذیرایی از خواستگاری یسنا 
                         ××××× 

سعی میکرد عادی  شد،کالفه اش کرده بود.  سردرد تکین هیچ جوری قطع نمی
 این وسط مشکلی هستباشه ولی صدرا از سرخی چشماش فهمیده بود 

 داداش خوبی؟    - 
 تکین سرش رو تکون داد

 چرا چشمات قرمزه؟    -
 گرفته بود صداشم 

 چیزی نیست-
 صدرا عمیق نگاهش کرد ولی چیزی نفهمید   
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 چه خبر؟   -
 تکین پوزخند زد 

 خبر؟از زندان؟خبرا دست توئه. اون بیرون چه خبره؟   -
 صدرا نفس عمیقی کشید و سر پایین انداخت

 هنوز نتونستم ردی ازش پیدا کنم    - 
 تکین دستاش رو گذاشت روی میز

 نمیخواد دیگه دنبالش باشی   -
 صدرا تعجب کرد 

 چطور؟تو که خیلی منتظر بودی خبری ازش بشه    -
 تکین بی حوصله گفت

 :مرده-
 صدرا جا خورد

 چی؟   -
 چهار سال پیش    -

 صدرا بهت زده بود 
 از کجا اینقدر مطمئنی؟    -
 شاهرخ!  -

 صدرا نفسش را با صدا بیرون داد. اعصابش خورد شده بود   
 حرفاش رو باور نکن    -

 تکین سرد گفت
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 دلیلی نداره که دروغ بگه-
 چطور تا االن نگفته؟    -
 کرد؟     یبیخود دل خوش کردم به بودنش؛ کی برام پدردیگه مهم نیست برام. -

 پوزخند زد و ادامه داد
 حتی با به نام  کردن اموالشم برای من دشمن تراشی کرد-

 صدرا دستهای تکین رو گرفت. به گرمی فشارش داد
 آروم باش داداش،میخوای از یه چیز دیگه حرر بزنیم؟    -

تمام تمرکز تکین وقف چشددیدن طعم محبت برادرانه ی صددددرا بود با همین 
با فشردن دستش. تکین تشنه ی محبت بود ، ولی نمیخواست حرکت کوچیک،

 این رو بروز بده،حتی ذره ای!
شدت بیرون داد. حتی  سش رو با  شید و نف صدرا بیرون  ک ست  ستش رو از د د

 زنش براش همسری نکرده بود   
 از خودتون بگو،  خوبین با هم؟-
 

والی د. این سو صدرا کیف کرد از حس نگرانی کسی که جای برادر نداشتش بو
ید. چون صددددرا براش مهم  گاه از صددددرا میپرسدد گاه و بی  که تکین  بود 

 بود،زندگیش مهم بود،خوش بودنش مهم بود.
 صدرا لبخند زد

 آره داداش عالیه     -
 تکین با شک گفت

 مطمئن؟   -
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 صدرا با اطمینان گفت
 خیالت راحت    -

 تکین سکوت کرد که صدرا ادامه داد
 شفیق؟ چه خبر از وکیل  -

ست و این با اخمهای  ش صور کرد و لبخند روی لبش ن صورت لیانا رو ت تکین 
 گره خورده اش تضاد داشت    

 بد نیست    -
 صدرا قهقهه سر داد

 چشمتو گرفته ها داداش    -
 . تشر زدتکین اخم کرد،شدید

 زهرمار    -
 صدرا خنده اش رو خورد

 ...خداروشکر کارشو بلده   منظورم این بود که-
 صدرا نفس راحتی کشید ؛ میترسید از تایید نشدن کسی که معرفیش کرده 

 صار و ساده اس   -
 و صدرا میدونست تکین از آدم های پیچیده خوشش نمیاد    

 آخرین بار کی اومد؟ -
 تکین کمی فکر کرد و روی میز ضرب گرفت تا فکرش متمرکز شه   

چهار پنج روز پیش ، برای برد از من توی بازی ای  که راه انداختیم،  از خودم -
 کمک میخواست   
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 کمکش کردی؟    -
 تکین چهره ی لیانا رو مرور کرد  و جوابی نداد 

                           ×××× 
 لیانا با حرص گفت

 کم کن صدای اون ضبط رو  -
 الیاس دندون قروچه کرد و مشتش و کوبید روی ضبطی که عاشقش بود   

 ناراحتی پاشو برو اتاق خودت -
لیانا از لحن الیاس جاخورد ، خیلی با هم درگیر میشدن ولی هیچ وقت اینطور 

 جواب نمیگرفت . 
 الیاس، چی شده؟    -

 الیاس جوش آورد و فریاد زد 
 ؟اگه ....   چی شده-

 صداش لرزید
 اگه بله بده من چه خاکی تو سرم بریزم؟-

لیانا دلش برای برادر کله شددقش که بدجور بال بال میزد سددوخت . موبایلش و 
گذاشددت روی میز عسددلی سددفید و با ریشدده های آباژور بازی کرد ، حرفی که 

 میخواست بزنه خودشم باور نداشت     
 مگه نمیگی دوستت داره؟بله نمیده دیگه    -

الیاس به حرکت انگشددتان لیانا البالی ریشدده های آباژور نگاه کرد و چشددمش 
 مثل دلش تاب خورد . بغض نشست تو گلوش 

 لیانا من چیکار کنم؟    -
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 لیانا دست کشید از بازی و انگشتاشو قالب کرد تو هم 
 چی گفتی به یسنا؟  -

سر انداخت  ست الیاس  ش شد ، با  ست پیازی خیره  پایین و به طرح فرش پو
 پاش دور طرح خط کشید   

 سرش داد زدم    -
 لیانا تعجب کرد و الیاس به دایره کشیدن دور طرح فرش ادامه داد 

 اونقدر عصبانی بودم که نفهمیدم حق ندارم سرش داد بزنم، خیلی ترسید-
شد . الیاس هر چه بود ، خوب و  صدا بلند نکرده لیانا بهت زده  بد هیچ وقت 

 بود 
 تو مگه بلدی داد بزنی؟   -

 الیاس باالخره دل از طرح رو فرش کند و خیره شد به لیانا  
 بهش گفتم حق نداره دیگه خواستگار راه بده،اینم باید رد کنه -

 لیانا خنده اش گرفت    
 اون چی گفت؟   -
 الیاس باز حرصی شد  

شماها فکر می- ست ها؛من مث مرغ پر کنده،  بال اونقدرها که  کنین مظلوم نی
 بال میزدم ا؛ ونم با ذوق و لبخند بهم نگاه میکرد،دلم میخواست.....    

 لیانا با خنده وسط حرفش رفت
 خب دیوونه این خوبه که ....-

                           ××××× 
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سال پیش ف شیده بود و به دو  سکافه ایش دراز ک کرد. به کر میلیانا روی تخت ن
صدای زنگ  شت و خدا ختم به خیرش کرد.  شون گذ ش صیبتی که از بیخ گو م

 موبایل اون رو از حال و هوای خودش بیرون کشید. 
روی ال سددی دی گوشددیش، عکس جانان افتاده بود. پوزخندی زد و ریجکت 

 کرد. باز گوشی زنگ خورد،ریجکت کرد. 
برداشت، چیزی نگفت تا جانان  حدود یک دقیقه بعد برای بار سوم زنگ زد که

 شروب کنه  
 الو خانومم؟    -

 لیانا جواب نداد
 سالم عزیزم    -

 لیانا آروم جواب داد
 قهری خانومی؟ریجکت میکنی!   -

نشددسددت لب تخت و پارو پا انداخت با ناخن شددسددتش محکم به پای تختی 
 ضربه میزد   

 چه عجب شما یادت افتاد بعد  دوازده روز یک زنگی بزنی  -
 جانان دست میون موهاش کشید   

 سرم شلوغ بود،نتونستم     -
 لیانا پوزخند زد 

 دوازده روز، بیست و چهار ساعته؛  سرت شلوغ بود؟  -
 جانان نفس عمیقی کشید    

 معذرت خواهی کنم درست میشه؟ -
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 شت چون ارزش نداشت ، این مرد ارزش نداشت    لیانا دست از ضربه زدن بردا
 تو معذرت خواهیت رو بکن،  ولی فرقی نمیکنه   -

 جانان بلند خندید و آروم زمزمه کرد
 دلم برات تنگ شده  -

 لیانا لبخند زد ،  جانان ادامه داد
 کفش،لباس،شلوار    کلی برات خرید کردم؛  از هر چی که بگی، -

 و باز زمزمه کرد
 خواب   لباس-

 لیانا اخم کرد؛  از بی پروایی های جانان خوشش نمیومد.
چرا، شدداید اگر عقد بودن لیانا هم با ناز یه جوابی میداد ولی جانان زیادی زود 

 راحت میشد. تشر زد
 جانان!   -

 جانان کشیده گفت
 جان  جانان-
 

و یک ت لیانا روز بعد رو به خودش اسددتراحت داد. با زیبا اسددتخر رفت،به ناهار
 رستوران شیک دعوتش کرد و خرید کردن و از هر دری حرر زدن.

لیانا از تکین گفت،از اینکه چقدر شددخصددیتش براش جالبه؛ از اینکه دوسددت 
داره بیشتر به مالقاتش بره .از بار دومی  گفت که سراغ خانواده ی افشان رفته و 

 کسی خونه نبوده. 
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از جانان گفت ،از اینکه بعضی رفتاراش دلش رو زده و از اینکه تصمیم داشت 
 روز بعد دوباره بره سراغ خانواده همسر تکین

                           ×××× 
 داداش تکین تو فکری!    -

ستنیش بود و نگفت حتی ذره ای  سر بلند کرد و نگفت تو فکر وکیل خوا تکین 
 پرونده اش به دست آدینه ، حتی اگر موفق نشهپشیمون نبود از سپردن 

 داداش میشنوی صدامو؟    -
تکین نمیخواست صدای آزار دهنده ی مرد به گوشش برسه و رشته ی افکارش 

 رو پاره کنه، بلند شد
 میرم بیرون     -

شنید ؛ تو  سلولهای آهنی و مردای وراق ، نه دید و نه  قدم زد ، چهار دیواری و 
که با شددنیدن اسددمش از زبون شدداهرخ مکث کرد. شدداهرخ  حال  خودش بود

 سمتش اومدبه
 دو کلوم حرر حساب دارم بات-

 طبق عادت یک ابروشو باال اندخت و پوزخند زد   
 الت شدی!-

 شاهرخ چیزی نگفت و تکین به راه رفتن آرومش ادامه داد 
 تو که بزرگ شده ی اونور آبی-

 تکین هماهنگ کرد شاهرخ قدم هاش رو با قدم های بلند 
 یک ماه قبل از تو بازداشت شدم،در واقع لو رفتم. اینجام همه التن باالخره... -

 تکین حال و حوصله ی شنیدن اراجیف شاهرخ رو نداشت. تقریبا دستور داد
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 حرر اصلیت؟    -
شدداهرخ دندون قروچه ای کرد. تکین که همینجوری با شدداهرخ سددر جنگ 

 داشت و اگر راز مگوش رو می فهمید، دنیا رو براش جهنم میکرد
 دستم به جایی بند نیست،یه وکیل درست درمون میخوام   -

تکین یا به رو به رو نگاه میکرد یا به سمت چپش و شاهرخ دست راست تکین 
م مه راه میرفت. از تکین ک با این ه نه  یل جور ک که براش وک ک میخواسدددت 

 مالقاتی هایی که داره!
شاهرخ ایستاد تا تکین هم بایسته. دل خوش کرده بود به سکوت تکین که شاید 

 داره فکر میکنه،شایدقبول کنه. ولی تکین به راهش ادامه داد و ریلکس گفت
 یه جایی بندش کن-

ه حسابی ام که هم سلولیات ازت شاهرخ وا رفت و تکین فکر کرد"همون یه ذر
 میبرن رو مدیون قیافه ای هستی که برای خودت ساختی و اال ، هیچی"   

و همین "هیچ" نقطه ضددعف تکین رو به خوبی میشددناخت و یک بار قبال به 
شته بود. تکین  ست گذا ضعف د شدت روی این نقطه  شناس به  صورت نا

شون داد شخص کیه ولی عکس العملی ن ساب کار  نفهمید اون  شاهرخ ح که 
 دستش اومد

                         ××××× 
لیانا باز هم یک تیپ رسددمی زد و روسددریشددو از روی تخت قاپید . روتختی  

 سفید نسکافه ایشو مرتب کرد و از اتاق زد بیرون .
 الیاس با خوشی از اتاقش بیرون اومد و دم گوشه لیانا زمزمه کرد  
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 یسنا جواب رد دادا-
یونس مشکوک به الیاس نگاه کرد و الیاس لبخند دندون نمایی زد و برگشت تو 

 اتاقش. 
 لیانا از یونس خداحافظی کرد و راه افتاد

                           ×××× 
 همون زن آیفن رو برداشت. زنگ وسط رو فشرد

 بفرمایید   -
شو نمیپایید . اعتماد به  و هم قوی نفس تکین اوناینبار ترس کمتر بود و دورو بر

 کرده بود . با کفش اسمرت سفیدش ضربه ای زد به هالل پایین در  
 آدینه هستم  -

 صدای زن خش دار بود  
 بفرمایید خانوم -

 مستقیم به آیفون نگاه کرد و روسریشو مرتب کرد   
 میخواستم چند لحظه وقتتونو بگیرم  -

 زن لحظه ای مکث کرد و بعد  
 میام پایین   -

سه قدم  ست ، دو سه قدم را شد . دو  شد از این نرمش ،  منتظر  لیانا خوشحال 
 چپ . سنگریزه رو بازی میداد و قلش میداد و بی خیال قدم رو میرفت 

 دو سه دقیقه بعد در باز شد.
 مشغول صحبت با زن شد. 
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به دیه که راضددی نمیشددد ولی همینقدر هم که نرم شددده بود و میذاشددت لیانا 
 خوب بود. صحبت کنه

 بین حرفهای لیانا، پسر عصبانی زن از راه رسید
 

ستش رو  سبت به مرد، د شت و لیانا بی توجه ن زن یک قدم به داخل خونه بردا
 گذاشت لب در و یک قدم برداشت

 من میام تو که ادامه ی     -
مرد دستشو محکم گذاشت رو دست لیانا و جلوش رو گرفت. مچ دست لیانا 

شیده شمهای  رو آهن در ک شد. مرد چ شمش جمع  شک تو چ شد و از درد ا
 سرخش رو دوخت به لیانا و فشار دستش رو بیشتر کرد

 پاتو بذاری تو خونه تا قلم پاتو خورد کنم   -
 لیانا دلش از حال رفت 

 ول کن دستمو   -
 زن از داخل خونه صدا زد

 سیا ولش کن   -
ون بده، رو تکلیانا از درد لب گزید، نمیتونست دستش مرد دستش رو برداشت.
 ولی نمیخواست جا بزنه

 طرر صحبت من تو نیستی-
  سمت خونه برداشت که مرد هولش داد.قدمی به

 هری-
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لیانا رو زمین افتاد و دسددتش زیر تنش له شدددد. پهلوش خورد به لب سددتون 
ر لب ناله ای کرد و اشددکش جاری شددد. دلش پیچید به هم . زیهخامنشددی و 

 مرد دوال شد رو صورتش و چشمهای درشتشو درشت تر کرد بلند شد.
 توام همدست اون آشغالی؛قاتل!   -
بلند شد و رفت تو خونه ، درو پشت سرش بهم کوبید. لیانا به سختی بلند شد  

ست گرفت به پهلوش ، به  شو تکوند و د سلی  سختی از روی جوب، مانتوی ع
باریک رد شددد و به سددمت ماشددینش رفت؛ هرچی فحش بلد بود بار مرد کرد. 
نشددسددت پشددت فرمون،دسددتش مرتب تیر میکشددید و پهلوش بدجور درد 

یاس زنگ زد. میکرد.  به ال پاک کرد. گوشددیش رو برداشدددت و  اشددکش رو 
 برنداشت، دوباره زنگ زد که صدای پرانرژیش تو گوشی پیچید

 خواهرگل گالب خودم   سالم بر -
 لیانا نالید

 : الیاس-
 الیاس نگران شد

 : لیانا صدات گرفته؛گریه کردی؟    -
 لیانا از شدت درد و تحقیر بغض کرد 

 :میتونی بیای دنبالم؟ -
 الیاس چنگ زد الی موهاش . بدجور این خواهر سرتقشو دوست داشت    

 :آدرسو بده   -
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اونقدر اشک ریخت که چشمهاش ع کرد. لیانا آدرس رو گفت و گوشی رو قط
شین  سختی از ما سید؛  لیانا به  شدن . بعد از مدتی الیاس همراه  یحیی ر قرمز 

 پیاده شد و به الیاس توپید.
 هیچ معلومه کجایی؟   -

 یحیی از ماشینش پیاده شد و نگران جلو اومد
 لیانا چی شده؟لباسات چرا اینقدر خاکیه؟   -

 لیانا نالید
 م رانندگی کنم مچ دستم تیر میکشه   نمیتون-

 رو باال زد الیاس به آرومی آستین لباسش
 این که ورم کرده   -

 یحیی پرسید
 چی شده؟   میگم -

 لیانا دماغش رو باال کشید و بی هوا با پشت آستین بینیشو پاک کرد 
 هیچی نشده،میخوام برگردم خونه  -

 الیاس اخم کرد  
 باید بریم درمونگاه-

 یحیی نگران سرتا پای خاکی لیانا رو برانداز کرد 
 تو بشین پشت ماشین لیانا ، منم با ماشین خودم میام   .-

 لیانا سوار شد و الیاس رو به یحیی کرد
 نمیخواد،دیگه زحمت نمیدم   -
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 یحیی بی خیال حرر الیاس به طرر ماشین اسپرت سفیدش رفت  
 اینجوری خیال خودم راحت تره   -

 سوار شد و ماشین رو روشن کرد. الیاس
 لیانا رو به الیاس کرد 

 چرا با یحیی اومدی؟   -
 الیاس استارت زد و محکم دنده رو عوض کرد 

 خونشون بودم   - 
 لیانا به خودش پیچید ولی نمیخواست ساکت بمونه  

 اونجا چیکار میکردی؟  - 
 چشم غره رفت  الیاس پیچید تو خیابون اصلی و دنده عوض کرد ، به لیانا 

 من باید به تو جواب پس بدم!؟  -
 لیانا اخم کرد .  

 البد همه رو  خبر کردی   -
الیاس نگاه از لیانا گرفت و لیانا فاتحه خودش رو خوند. چون قطعا الیاس پیاز 

 داغش رو صد برابر کرده بود 
                        ××××× 

 
لیانا بعد از اینکه همه رو مطمئن کرد از زنده بودنش ، به سددمت اتاق خوابش 

 رفت .لباس راحتی پوشید و روتحتی رو کنار زد و دراز کشید .
کوک  سدداعت رو یک جورایی دل تو دلش نبود که فردا قرار بود تکین رو ببینه.

 کرد و چشماش رو بست
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                        ××××× 
آینه رو از کیفش درآورد و دوباره به  از ماشددین پیاده شددد و درش رو قفل کرد. 

ید  ند سددف با که  با دسددتش کمرنگ کرد  گاه کرد. رژ سددرخش رو  خودش ن
. دستی به مانتوی نوک مدادی اش کشید و زیر لب چیزی به  رنگش،سرخ شد

 خودش گفت و راه افتاد.
شددد. پشددت میز زنگ زده ی  مثل همیشدده به اتاق مالقات حضددوری راهنمایی

 همیشگی نشست و دسته ی عینک آفتابی سفیدشو به بازی گرفت 
صدای لوالی در گوششو خراش داد ؛ ناخوداگاه دست راستشو روی گوششت 

 گذاشت و چشماشو فشار داد. حالش از این صدا به هم میخورد .
با  ایصدا که قطع شد چشماشو باز کرد ، تکین روبروش بود. اول چند لحظه 

به تکین نگاه کرد . تکین هم متوجه برق چشددماش شدددد . خودش هم  ذوق 
نمیدونسدددت چرا این یک هفته ای که به مالقات تکین نرفته بود یک جورایی 
صندلی  شد. اخم کرد و  ستش جلب  شده بود .توجه تکین به باند د دلش تنگ 

 عقب کشید 
 خب؟   -

 لیانا مسیر نگاه تکین و دید و دستپاچه شد 
 چی خب؟ -

تکین نگاه از دسددت لیانا گرفت و نشددسددت و به چشددمش خیره شددد . اخمش 
 غلیظ تر شد 

 اومدی اینجا منو نگاه کنی؟-
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لیانا خودش رو جمع و جور کرد. نمیفهمید چرا نمیتونه اخم کنه .دسددتش رو 
صورتش  شید و از درد  ستش تیر ک شید .د سمت کیف و پرونده رو بیرون ک برد 

تک تک حرکاتش رو زیر نظر داشدددت و نگاهش میخ باند تو هم رفت.  تکین 
 دست لیانا بود.

 اینکه میگی با پول نرم میشن ، چجوریه؟   -
 چطور؟  -
 خب...یعنی...  -

 تکین نگاه از دستش کند و تو چشماش خیره شد  
 دوباره رفتی؟    -

لیانا سددر داخل کیفش کرد ، یادش نبود تو این کیف مشددکی که انقدر شددلوغه 
 بال چی میگرده دن
 دیروز  -

شو بلند کرد و  سر سریع  ضربه زد ، لیانا  صندلی لیانا  تکین با نوک دمپایی به 
 دستاش تو کیف از حرکت ایستاد  

 نتیجه اش؟-
 دستاشو کشید و زیپ کیفشو بست 

 تونستم با مامانش صحبت کنم     -
 تکین ابرو باال انداخت

 چی گفت؟      -
 حظات اخم کرد لیانا از یادآوری اون ل

 فقط من حرر زدم،  تا اومد حرر بزنه....   -
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 از شدت حرص دندون قروچه کرد  و تکین این رو دید 
 شازده پسرش سر رسید   -

 تکین شروب کرد به تاب دادن پای راستش 
 خب؟بقیه اش؟   -

 لیانا دوباره زیپ کیفشو باز کرد و دستاشو سر داد تو کیف 
 همین...نشد ادامه بدم-

 تکین پوزخند زد
 داری میبازی خانوم وکیل    -

شرد. تکین نگاهش رو  شماش رو بهم ف شید .لب گزید و چ ستش تیر ک لیانا د
 دوخت به دست لیانا

 من به این راحتی پا پس نمیکشم. تمام    تالشمو میکنم    -
 تکین همونطور که به دست لیانا خیره بود گفت

 تموم تالشت یعنی چقدر؟ -
 هوا دستاشو از تو کیف بیرون کشید و صدا بلند کرد.   لیانا بی 

که مچ دسددتم رو خورد - جای این به  لدرت دیروز  یعنی اگر اون برادر زن ق
 کنه؛بدتر از این رو سرم آورده بود ،بازم عقب نمیکشیدم      

تکین جدی شد. اخماش غلیظ تر شد ونفس هاش تند تر! صداش از خشم دو 
 رگه شد

 گفتی کی اینکارو با دستت کرده؟    -
 لیانا با مکث و صدای آرومی گفت
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 برادر...زنت-
تتکین مشتی کوبید روی میز که لیانا خودشو نیم متر کشید عقب، به یکباره داد 

 زد
 :غلط کرده-

 لیانا بدتر از جا پرید. سرباز تذکر داد
 آقا صداتونو بیارین پایین!    -

پایین میرفت. لیانا تو دلش از عکس العمل تکین  سددینه ی تکین از خشددم باال
 ذوق کرد و تکین با عصبانیت فریاد زد 

 شکایت کردی که؟-
 لیانا صندلی رو عقبتر کشید و زمزمه کرد    

 نمیخوام باهام در بیفتن؛ اونوقت نمیتونم رضایتشونو بگیرم   -
 تکین عصبی تر شد و مشت دیگه ای حواله ی میز کرد 

 گور بابای رضایت؛  فردا میری طول درمان میگیری-
 

صی که  شخ سیت هاش روی  سا شت، ولی تکین بود و ح شقی وجود ندا ع
سطحی هم،کنارش  شت ؛ حتی انقدر جزئی و اون عالقه ی  سبت دا باهاش ن

 دخیل بود.
 لیانا نمیدونست چجوری به تکین بگه نمیره طول درمان بگیره. 

 من من کرد 
 میکنم  حاال یک کاریش -



wWw.Roman4u.iR  58 

 

صا زمانی که تو  صو ست حرفش رو زمین بمونه. خ صرار نکرد، نمیخوا تکین ا
 زندان بود و دستش به جایی بند نبود تا بتونه اجبار به خرق بده   

 تعریف کن    -
و لیانا به دسددتور تکین تعریف کرد و تکین بعد از مدت ها با دقت به حرر 

 یدکسی گوش کرد. باالخره دل به دریا زد و پرس
 اون رنگ قرمز چیه رو باند؟   -

 لیانا از توجه تکین خوشش اومد، ولی لب گزید و آروم گفت
 رژمو کمرنگ کردم-

تکین شددماتت بار نگاهش کرد و یاد سددایه افتاد که هر لحظه رژش رو تمدید 
 میکرد

                          ×××× 
 لیانا زمزمه کرد

 نمیخوامش!    -
 رفت سمت رژ لبش خشک شد. تعجب کرد دست زیبا که داشت می

 چی؟   -
ست  شت . دو ست و چایش رو روی میز گذا ش سرمه ای ن لیانا روی کاناپه ی 

 داشت هر لحظه روی یکی از مبلهای رنگین کمونی خونه ی زیبا بشینه . 
 ذره ای بهش عالقه ندارم    -

 زیبا نشست کنار لیانا
 عقد که کردین درست میشه  -
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 باز کرد و دورش ریخت ، کش و انداخت کنار فنجون چایی  لیانا موهاشو 
 از یک سری حرفاش،یک سری کاراش، یک سری رفتاراش بدم میاد زیبا-

 زیبا تمام حواسش رو داد پای درد و دل دوست صمیمیش .لیانا گله کرد
هنوز فقط جایگاهش تو زندگی من یک خواسددتگار عادیه ، بیا ببین از چیا -

جلسدده های خواسددتگاری پاشددده رفته سددفر تفریحی  . وسددطحرر میزنه
نه خبری؛  بعد از اینهمه وقت که  نه زنگی،   ترکیه،اونم یک ماهه!دوازده روز 
زنگ زده توقع داره تحویلشم بگیرم. چند بار با هم رفتیم بیرون نه یک بار گفت 
رژتو کمرنگ کن،  نه به مانتوی تنگ کوتاهم گیر داد. اصددال انگار براش مهم 

بابا من دوست دارم شوهرم غیرت داشته باشه ؛ از قصد یکی دو بار که یستم. ن
باهاش بودم جلوی مردم بلند بلند خندیدم یا شدددالمو دادم عقب،هیچ عکس 
سیتی به خرق نداد. بیرون بودیم یحیی زنگ زد  سا شون نداد،هیچ ح العملی ن

 ،اصال نپرسید این کی هست،چی میگه؟
 

 زیبا از حرر های لیانا تعجب کرد. از افکار لیانا جا خورده بود 
تو دختر آزادی هسددتی،میری خونه خالت جلوی یحیی و شددوهر خاله ات  -

به این چیزا گیر  قت دوسدددت داری شددوهرت  هیچی سددرت نمیکنی،  اونو
 بده؟اذیت میشی! تو اینجوری عادت نداری

 لیانا سرش رو  گذاشت رو شونه ی زیبا
ستم،برای خودمم. ولی  االن- سی نی آزادم چون مجردم، چون هنوز متعلق به ک

وقتی ازدواق کردم، دوست دارم شوهرم یک حس مالکیتی روم داشته باشه. نه 
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اینکه ککشم نگزه من با بقیه چجوری ام. اصال دوست دارم یکم محدودم کنه 
 که بفهمم براش مهمم، که منو فقط برای خودش میخواد

 د روی موهای لیانا زیبا دست کشی
 خب چرا بهمش نمیزنی ؟    -

 لیانا کالفه بود 
 نمیدونم چیکار کنم. اینا روز بله برونم مشخص کردن-
 

××××× 
لباس پوشید و آماده شد. قبل از اینکه   صبح چشم رو هم نذاشت.لیانا تا خود

 کسی بیدار شه از خونه زد بیرون.
هیچ اسددترس و نگرانی ای نداشددت  دادگاه رای داد و تکین هیچ دفاعی نکرد.

صره رو کرد. تا  ست قانون و ماده و تب .ولی حال و روز لیانا دیدنی بود. تا میتون
پا  که رو  جون داشدددت دفاب کرد. آخر جلسددده دیگه رمقی براش نمونده بود 

بده که اوایسددده. ین روز ها تموم تمام تالشددش رو کرده بود مردی رو نجات 
دغدغه اش بیشددتر دیدنش بود و تکین که رای دادگاه رو از قبل میدونسدددت، 
جوری آروم نشددسددته بود و به نفس نفس زدن های وکیلش نگاه میکرد که انگار 

 نه انگار این جلسه ی دادگاه اونه؛ که دارن برای زندگیش حکم صادر میکنن. 
تر براش مهم بود؛ نه اونقدری که هر به لیانا عالقه مند نشددده بود ولی این دخ 

 کاری براش بکنه،  اما نقشش از یک وکیل تو زندگی تکین بیشتر بود.
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تکین ذره ای اهمیت به لباس و دسددتبند دسدددت و سددیل فلش دوربین های  
ته اش های خسدد پا با آخرین توانش  نا  یا یداد. ل بال خودش مختلف نم رو دن

 کشوند. 
ستاد .تکین  سنگینرو به روی تکین ای شد. بغض  سردش به لیانا خیره   با نگاه 
 لیانا هیچ جوری کنار نمیرفت

با صدددای آرومی خواهش اشددک جلوی دیدش رو گرفت و تکین رو تار دید. 
 کرد

 تمومش کن-
 تکین اخم کرد؛ لیانا لب گزید و باز گفت صداش میلرزید،اشکش جاری شد.

 بیا بیرون از زندان-
همراه  سددرباز راه افتاد؛  مثل همیشدده محکم قدم بر تکین نگاه از لیانا گرفت و 

شدت  شت از حال میرفت. از  شت. انگار هیچ اتفاقی نیفتاده ولی لیانا دا میدا
با  به درد آورده بود.  سددردرد،بی خوابی،غصددده و اون بغض لعنتی گلوش رو 

پاهاش رو دنبال تنش کشددوند و  نگاهش تا اخرین لحظه تکین رو بدرقه کرد.
ست تو م ش شین.ن صدرا بود،  ا شیش از فکر بیرون اومد.  صدای زنگ گو با 

 گوشی رو برداشت
 الو لیانا    -

 لیانا لب گزید
 سالم   -

 صداش میلرزید
 دادگاه چی شد؟چه حکمی دادن؟    -



wWw.Roman4u.iR  62 

 

 لیانا بغضش ترکید و نالید
 اعدام-

 هق هق میزد 
 این چه بازی ای  که تکین راه انداخته؟   -

 سیل اشک رو گونه اش روون شد ، صداش میلرزید 
چرا کاری که گفت رو نمیکنه؟ چرا اون قیمت لعنتی رو پیشددنهاد نمیده تا -

 رضایت بدن؟
صدرا با شناختی که از تکین داشت خیالش راحت بود و از عکس العمل های 

 یک خبرایی هست لیانا فهمید
   داداش میدونه داره چیکار میکنه،نگران نباش  -

 لیانا نالید
 نمیتونم   -

 صدرا کالفه از اینکه از تکین دوره و حس و حالشو نمیدونه غرید  
 خیلی خب حاال، میخوای بری پیش زیبا؟با این وضع خونه نرو  -

 لیانا اشکاشو پاک کرد   
 میرم مالقاتش   -

                        ×××××            
صندلی فلزی رو به شش  تکین این بار  صدای گوش خرا شید تا  آرومی عقب ک

صورت رنگ پریده ی لیانا خیره  لیانا رو اذیت نکنه. ست و به  ش بدون حرر ن
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لیانا نمیفهمید چش شده، چجوری قلبش بین چند جلسه اینقدر خواهان  شد.
 این مرد شده.

نگاهش به دسددت های تکین خیره بود که حتی یک بار بدون دسددتبند ندیده 
شون سعیش رو و چقبود شه. تمام  ستهای تکین رو بچ در آرزوش بود گرمای د

 کرد که جدی صحبت کنه،  که صداش نلرزه
 
من امروز تمام تالشددمو کردم ، با اینکه رای دادگاه مشددخص بود از قبل. قتل -

 ...زن سر دعوا و جر و بحث، بدون جلب رضایت،  ولی دم،ق
ست، باز دلش گر صاص ولی نمیتون ست بگه ق غض فت،باز نزدیک بود بمیخوا

 کنه
 خودت میدونی حکم چیه دیگه-

 تکین سرد و بیخیال از لبهاش غرید 
 قصاص با چوبه ی دار    -

به این  نت  ید. لع لب گز گاه کرد.  به چهره ریلکس تکین ن نا بغض کرد و  یا ل
کیف، کیف و پرت کرد روی زمین و انعکاس برخوردش با موزاییکها صدددای 

 بمی داد
 خب بقیه اش؟    -

 دیگه صداش میلرزید
با این حال من جون کندم رضددایت بگیرم نشددد، کلی چیز سددر هم کردم تو -

 دادگاه فقط برای یه شانس دوباره، نشد
 تکین خیلی جدی شده بود 
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 منت سر من نذار    -
 یه جور دستور بود. لیانا سرش رو با دستهاش فشرد و نالید

 منت نیست،منت نمیذارم. وظیفمه،وکیلتم. دارم میگم تمام تالشمو کردم-
 اشک رو پاک کرد

که چجوری - بیشددتر از توانم تالش کردم؛ من روزوشددبم شدددده بود فکر این
 رضایت بگیرم. شاید پونزده بار بیشتر رفتم سراغ خانواده ی...   

شد. مکث  سودیش  ست بگه خانواده زنت،  ولی یک جورایی ح کرد و از خوا
 سر گرفت جمله اش رو

 چندین بار تلفن کردم، فایده نداشت. حاال...  خانواده ی افشان.-
 اشک ریخت و ادامه داد

حاال نوبت توئه. صدددرا میگه میخوای معامله کنی؛  قیمت پیشددنهاد میدی -
 رضایتشونو میگیری

 تکین اخم الود فکر کرد"این در چه حد با صدرا در ارتباطه"
؟بگو. من میرم انجامش میدم. بسدده دیگه بیا بیرون.خب پس و- چرا  قتش کی 

 این معامله رو شروب نمیکنی؟    
تکین جواب سوالش رو نداد و بحث رو عوض کرد . یک کم رو میز خم شد و 

 صدای گرم و زخم خورده اش اتاق رو برداشت
 ؟   پای هر پرونده ای به اندازه ی این پرونده وقت میذاری و جون میکنی-

 لیانا اشکش رو پاک کرد و زمزمه وار گفت
 نه،اصال   -
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 تکین به صندلیش تکیه داد
 چرا؟    -

 لیانا گنگ به تکین خیره شد که تکین باز گفت
 چرا اینقدر این پرونده برات مهمه؟اینم یکی مثل بقیه-

صدای تکین براش  شم ببنده و تکین براش حرر بزنه.  ست چ لیانا دلش میخوا
 بود. آروم گفت ارامش بخش

 این با بقیه فرق داره-
تکین دیگه چیزی نگفت و به صورت خسته ی لیانا نگاه کرد. رگه های سرخ تو 

شت؛  شون از بی خوابی و گریه اش دا شماش ن شته رو چ شب گذ ولی تکین 
 راحت خوابیده بود،بی دغدغه،بی استرس.

نی چیه؟" اما یک سددوال تو ذهنش جا خوش کرده بود"اسددم این وکیل خواسددت
 فقط میدونست فامیلیش آدینه ست،همین! لیانا ناامید شده بود 

 هیچ کاری نمیخوای بکنی؟  -
 تکین از پشت میز بلند شد

 برو استراحت کن،مالقات بعدی حرفای جدید دارم   -
 لیانا از جاش بلند شد،  ته دلش امیدوار شده بود

 حرر جدید؟  -
سرباز میرفت ،  سمت  شت نگاهش کنه. همونطور که به  ولی تکین حتی برنگ

 صداش ماومد
 اعترافم دروغ بوده! -

 لیانا وا رفت و تکین همراهه سرباز از اتاق خارق شد
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                        ×××× 
 

زیبا با قاشددق،  شددربت رو هم زد و به لب لیانا نزدیک کرد. شددقیقه اش رو 
 ب*و*سید

 ،آروم باش. اینو بخورلیانا   خیلی خب-
 لیانا شربت رو پس زد و هق هق زد 

 :ن...میخوام..ا...اگه...با اعترافش...کار خراب تر...شه چی؟   -
 زیبا به زور شربت رو تو دهن لیانا خالی کرد

 :نمیشه. مطمئن باش   -
 لیانا دور لبش رو با آستین مانتوش پاک کرد

 :از کجا میگی؟   -
 زیبا شال لیانا رو از سرش برداشت

 :پاشو مانتوتو درار   -
 لیانا لج کرد

 : نمیخوام،خوبه    -
 زیبا شربت رو گذاشت رو میز

 : انقدر بلند گریه نکن ، مامانم فکر میکنه چی شده .  -
یانا جلوی دهنش رو گرفت و پیشددونیش رو روی زانوهاش گذاشدددت. زیبا  ل

 یدنشست کنارش و شونه هاش رو مال
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صال - شو بدتر کنه که. ا ست یک چیزی بگه کار خود لیانا، عزیزم. دیوانه که نی
 مگه بدتر از اینم میشه؟االن حکمش اعدامه؛ بدتر از اینم هس؟    

 گریه ی لیانا با یادآوری حکمش بیشتر شد
 من میمیرم   -

 زیبا رو سر لیانا دست کشید  
 میخوای زنگ بزنم بگم صدرا بیاد مطمئنت کنه این آقا نمیخواد بره باالی دار.-

 که هنوز یه جو عقل تو سرش هست؟    لیانا عصبی شد
 حوصله ی مسخره بازیهاتو ندارم-

زیبا کلیپس لیانا رو باز کرد و دسددتی به موهای خرمایی روشددن  خوش رنگش 
 کشید

     آخر نگفتی موهاتو کجا رنگ کردی ها!-
 لیانا هیچی نگفت و زیبا هم چنان با موهای حالت دار لیانا مشغول بود

 هیچ کی رو پیدا نکردی، رفتی عاشق یه زندانی قاتل بداخالق شدی؟  -
 لیانا جبهه گرفت   

 بداخالق نیست!    -
 زیبا زمزمه کرد

 آره ، آوازه ی اخالق خوشش به گوشمون رسیده-
 لیانا دندون کلید کرد 

 گی زیر لب برای خودت؟  چی می-
 زیبا ریز خندید  

 میگم چرا عاشق این شدی؟ -
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 لیانا اخم کرد   
 من عاشقش نیستم    -

 زیبا با کلیپس لیانا موهای خودش رو بست
 پس بکش کنار طبق قانون اعدام شه    -

 لیانا گریه اش رو از سر گرفت
 نمیذارم   -

 زیبا خنده اش بیشتر شد 
 ی مثال؟   چیکار میخوای بکن-

 لیانا روی تخت دراز کشید
 من شب خونه نمیرم؛  زنگ بزن بگو پیش توام    -

 زیبا به سرعت برگشت
 بیخود، صدرا شب میاد -

                    ××××× 
 

 شیرین دست از کار کشید
 شب زود بیا.   -

 لیانا سرسری جواب داد 
 باشه خداحافظ   -
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نشست تو ماشین و راه افتاد. حدود دو ساعت بعد رو به روی تکین نشسته بود. 
قلب لیانا از هیجان تند میزد و خوشددحال بود از دوباره دیدنش، اما چشددمهای 

 سرخ تکین حالش رو گرفت. لیانا به خودش جرات داد و پرسید
 خوبی؟   -

چشمهاش  تکین گرمای محبت این کلمه رو،واقعی بودنش رو دوست داشت.
رو مالید؛ سددردرد داشددت، بی خوابی کشددیده بود. تمام شددب قبل تا صددبح 

گه حتی   که تصددمیم داشدددت دی خاطراتی  خاطراتش رو مرور کرده بود.
مه جا ه یادآوریشددون نکنه. چه برسدده به اینکه بخواد برای کسددی تعریف کنه و

 پخش شه!
شده بود چون از ر صمیم رو گرفته بود؛ نظرش عوض  نش فتار برادر زولی این ت

بدش اومده بود. چون از بادی که به غبغب انداخته بودن، نفرت پیدا کرده بود. 
چون دیگه نمیخواسددت بذاره سددرشددون رو باال بگیرن و بگن اونی که مظلومه 
ماییم ، اونی که عزیز از دست داده ماییم ،اونی که قاتله،ظلم کرده تکینه. چون 

به وکیلش گفتن"توام همدسددت اون دیگه نمیخواسددت به گوشددش برسدده که 
 آشغالی،قاتل"

شم  شته، که حتی قتل زن ست گوش فلک رو پر کنه و ثابت کنه که حق دا میخوا
 کم بوده

با نگرانی  باز  نا  یا نا رو لرزونده بود، ل یا بدجوری دل ل اخمای گره خورده اش 
 پرسید

 اتفاقی افتاده؟  -
 د  چشمای تکین خندید ولی لبهاش سفت و سخت مونده بو
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 خوبم    -
یک چیزی  نا جرات نکرد بگه"ولی انگار  یا که ل اونقدر جدی و محکم گفت 

 هست"
 تکین ادامه داد

 دیشب نتونستم بخوابم،سرخی چشمام بخاطر اونه-
نان تیری  ها قلبش چ یان یادآوری اون جر گه از  نداشدددت ب گه لرزومی  ته دی الب

 اصله گفتکشیده بود که حس میکرد سمت چپش فلج شده   لیانا بالف
 چرا؟    -

شمای لیانا،با همون اخم. لیانا حس  تکین نگاهش رو آورد باال و دوخت تو چ
 کرد زیادی سوال پرسیده. زیادی صمیمی شده،برای همین زمزمه کرد

 ببخشید  -
تکین فکر کرد،فکر کرد،حتی به یاد نمی آورد سددایه یک بار ازش عذر خواهی 

 کرده باشه. بی هوا پرسید
 ؟    اسمت چیه-

سمت تکین شت؛ اونم از  سوال رو ندا صال انتظار این  سرخ لیانا جا خورد. ا  .
شددد. تکین این گونه های رنگ گرفته رو دوسددت داشددت. سددایه هیچ وقت 
شد. همه  سایه پیش قدم  شون  شید، از هیچی. حتی برای اولین ها خجالت نک

 چیز سایه مورد نفرت تکین بود
 کردی بود،برگه ی وکالت   اسمم پای اون برگه ای که امضاش-
 به اسمت توجه نکردم  -
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 لیانا هستم. لیانا آدینه    -
 تکین گره ی ابروهاش رو باز کرد و فکر کرد"لیان یعنی درخشان"

 با صدای محکم و جدیش گفت
 منتظری بشنوی حقیقت چیه،نه؟  -

 چشمهای لیانا برق زد   
 اونقدر مشاقم که تمام این سه روز ذهنم مشغولش بود  - 
تکین ابروی راستش رو باال برد، طبق عادت همیشگیش که روی صدرا هم اثر  

 گذاشته بود.
 لیانا حس کرد با این عکس العمل تکین، باید بیشتر توضیح بده   

 راست میگم   -
سایه هیچ صومیت لیانا فکر کرد و اینکه برای  تکین  وقت مهم نبود تکین به مع

 حرفش رو باور کرده یا نه. 
لیانا منتظر یک داستان طوالنی بود و یک زمان بلند، گوش دادن به صدای زخم 

 خورده ی تکین. 
در کناراسددترس و هیجانی که داشددت، آرامش هم بود؛ ولی جمله کوتاه تکین 

 تمام تصورات لیانا رو بهم ریخت.
 اعترار کردم؛ سایه خیانت کرد   من فقط یک قسمت رو حذر کردم و -

 بدن لیانا یخ زد و تکین ادامه داد
 به دعوا کشیده شد و... -

 ریلکس جمله اش رو تموم کرد
 مرد-
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 لیانا با بهت تکرار کرد

 خیانت کرد؟  -
 تکین با یادآوری اون روز ها اخم کرد و جوابی به سوال لیانا نداد

 سیدلیانا نگران و ناراحت از احساس تکین پر
 به همین راحتی؟   -

 تکین نوک انگشت سبابه اش رو کشیدم لب شلوارش 
با این چیزها - باشددده. کسددی که اینقدر  تا راحتی از نظر یه خانم وکیل چی 

 سروکار داره که قبحش براش ریخته   
 به لیانا برخورد. تکین پوزخند زد و ادامه داد

اگر به مرز جنون رسیدنم از خشم،تیک عصبی پلکم،بی خوابی و سردرد پدر -
درار تا دو هفته تو ثانیه به ثانیه ی اون روزای لعنتی و تیر کشددیدن قلبم تا چند 

 روز رو میگی به همین راحتی،آره...راحت بود!  
به هیچ عنوان  به سددختی آب دهنش رو قورت داد. بغض کرده بود.  نا  یا ل

به این مرد خیانت کرده. یه چجوری  نا  نمیتونسدددت بفهمه سدددا یا که ل مردی 
 میپرستیدش!

دو سدده دقیقه ای سدداکت موند تا ذهنش رو مرتب کنه؛  تا بتونه تشددخیص بده 
به قو یادآوردی اون خاطرات   باید چی بگه و تکین از  ل خودش"جهنمی" االن 

ستش روی میز و با پاش روی  شده بود.پا از روی پا انداخت،  با د صبی  باز ع
 زمین ضرب گرفته بود
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 و همین صداها تمرکز لیانا رو بهم میریخت.
هم جرات نداشددت به تکین بگه دسددت برداره از این کارش، هم دلش نمیومد. 

صبانیتش ر شت بخش کوچیکی از حرص و ع د و خالی میکراون با این کار دا
صندلی های اتاق رو بهم  ست تمام میزو  صبانی بود که دلش میخوا و اونقدر ع
بریزه ؛ با داد و فریاد خودش رو خالی کنه. سابقه نداشت تکین جلوی خشمش 

 رو بگیره و فقط مراعات حال لیانا رو میکرد. 
 لیانا لبش رو تر کرد و محتاط پرسید

 از کجا انقدر مطمئنی که...    -
شت زیر  شد. لیانا دا شم بهش خیره  ست حرفش رو کامل کنه. تکین با خ نتون

شد، ست و پاش نگاهش آب می شده. د شتباهی مرتکب  حس میکرد خودش ا
 رو گم کرد و توضیح وار گفت

 خ خب...خب مهمه-
 تکین با خشم غرید

 از اینکه حین رابطه به جای تکین اسم یه آشغال دیگه رو صدا میکرد-
الت سرخ شد و حسودی کرد. حسودی کرد به زنی که حس میکرد لیانا از خج

 حتی ذره ای لیاقت تکین رو نداشته. تکین با حرص ادامه داد
 از اینکه تلفناش مشکوک بود-

 رگه های قرمز چشمش ، لیانا رو ترسوند. خیلی عصبانی بود
 از اینکه دیگه حتی سه ساعتم خونه نبود-

 صداش از خشم دو رگه شده بود
 اینکه لباس خواباش متنوب شده بود ولی طرر هم نمیرفتیم    از-
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 تکین دستش رو گذاشت گوشه ی میز فلزی و داد زد
 از اینکه دو ماه باهاش رابطه نداشتم ولی دکتر تایید کرد یک ماه  حاملست   -
با عصبانیت میز رو پرت کرد؛ میز با صدای بدی روی زمین کشیده شد،  لیانا  

 ترس جیه زد عقب کشید و از
تکین نفس نفس میزد. سددرباز الغر اتاق جرات نداشددت بره طرر اون زندانی  
سرخ کرده بود. تکین با هر  ستش رو  ست تکین پوست د ستبند د شمگین. د خ

 دو دستش تو موهاش چنگ زد و غرید
 چرا اینارو یادم میاری لعنتی!-

اش،از  رت سوختهلیانا بغض کرد. از داد تکین،از تنهاییش، از کالفگیش،از غی
 غرور له شده اش،وای از دل تکین که هیچ کس خبر نداشت.

 تکین با صدای گرفته ای گفت
 چرا خاطرات جهنمیمو برام زنده میکنی؟-

شو خراش  ست ستبند د شو از هم دور کرد ، د شو قالب کرد تو هم و مچ ستا د
د رمیداد و تکین از دردی که خیلی کمتر از درد زخمهای روحش بود لذت میب

 . 
دسددت از سددرم بردار. حرفامو همین جا چال کن، نمیخوام بوی گندش بلند -

 شه. خودم تنفس میکنم تو این گندآب بسه 
                        ××××× 

 
 لیانا حواست کجاست؟-
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 لیانا خودشو جمع کرد 
 من؟همین جا-

 شیرین با دقت به صورتش و بعد بشقاب غذای دست نخورده اش نگاه کرد 
 _پس چرا غذاتو نمیخوری؟

 لیانا بشقابش رو پس زد و از پشت صندلی سفید نارنجی بلند شد 
 _میل ندارم مامان،ببخشید    

 نازی با قهر گفت
 چون من براش ماست ریختم ، نمیخوره-

 الیاس به سر تا پای لیانا نگاه کرد 
 دیگه چیه؟من که رفتم سفارشاتتو خریدم که؛  باز با همه قهر کرده-

 لیانا موهاشو جمع کرد و ریخت روی یک شونه اش 
 نخیرم با همه قهر نیستم. فقط...-

 با انگشتهاش شمرد
 با تو و آبجی و بابا یونس قهرم-
به سددمت اتاقش راه افتاد. تمام فکرش مشددغول تکین بود. یک  جوری باید  

 راضیش میکرد این اعترار رو جلوی قاضی پرونده هم بکنه
شد. به خیال  شدت باز  شده بود خوابیده بود که در اتاقش با  ساعت ن هنوز دو 

 اینکه نازیه شروب کرد به داد زدن که با دیدن مامانش ساکت شد
_تو چرا هنوز خوابیدی؟من گفتم االن حمومتو رفتی ، داری موهاتو سددشددوار 

 میکشی 
 لیانا خمیازه ای کشید 
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 اینکارا برای چیه؟-
وی دراور رفت و حوله ی بنفش و صددورتی لیانا رو بیرون شددیرین به طرر کشدد

 کشید 
دو ساعت دیگه خانواده ی آقای ملک دارن میان اینجا که قرار جشن بله برون -

 رو مشخص کنیم
 لیانا از جا پرید

 چی؟-
 شیرین حوله رو گذاشت تو بغل لیانا و به سمت در رفت 

 پاشو،  پاشو دیر شد-
 لینا با یک دستچنگ زد الی موهاش و دست دیگه اش حوله رو مشت کرد 

 مامان بهمش بزنین ، من این مورد رو نمیخوام-
 شیرین برگشت و  اخم کرد

یعنی چی نمیخوای؟ما دیگه همه قرارامونو گذاشددتیم؛  جرات داری بیا برو به -
ی یک روز بگبابات بگو. مگه مردم مسخره ی ما هستن  که یک روز بگی آره ،  

 نه ؟
شیرین و با چند قدم از بین بردو  رخ به  شو  صله ی بین خود شد و فا لیانا بلند 

 رخ مادرش ایستاد 
 مامان من یکیو دوس دارم-

 شیرین بهت زده به چشماش نگاه کرد ، یکباره قرمز شد 
 بیخود یکیو دوس داری،  این حرفا قدیمی شده. زود باش برو حموم -
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 اتاق راه افتاد . لیانا نمی خواست کوتاه بیاد و باز به طرر در 
 مامان، دارم جدی میگم -

 شیرین درو بست و با داد گفت
 سر ساعت هفت  آماده ای لیانا!-

لیانا هر چی سددعی کرد با یونس تماس بگیره موفق نشددد. آخرش با چشددمهای 
شده باید این صمیم خودش رو گرفته بود؛ هر جور  شکی به حمام پناه برد. ت  ا
شت،حتی  صل با یونس در راه دا سم رو بهم می زد. حتی اگر یه دعوای مف مرا

 اگر هیچ وقت مهرش به دل تکین نمی افتاد که بخواد بیاد خواستگاریش.
صددورت هم یونس بهش دختر نمیداد، به مردی که قاتله! و بدتر که البته در این

 اینکه مقتول زنشه!
 لیانا دلباختشه. هر چند از نظر لیانا حق داشته، هر چند

موهاش رو سددشددوار کشددید. یک تیپ کامال معمولی زد. صدددای زنگ در رو 
 شنید. بدون ذره ای آرایش از اتاق بیرون رفت.

سرد با همه برخورد کرد.  شون می داد گریه کرده. خیلی  سرخش ن شم های  چ
سعی میکرد  شده بود. یونس هم  سرخ  صی که میخورد  شدت حر شیرین از 

 ویلشون بگیره که سردی رفتار لیانا رو جبران کنه. اونقدر گرم تح
شمک رو به  شت کنار دیوار و با یک چ ستیک بزرگ گذا سه چهار تا پال جانان 

 لیانا گفت
 سوغاتیات    -

 لیانا اخم کرد
 نیازی نبود   -
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 جانان همونطور که از کنارش میگذشت زیر گوشش گفت
 الزم میشه-

هاش رو تو دستش فرو کرده بود که پوستش  اخم لیانا بیشتر شد. اونقدر ناخون
 میسوخت

 رعایت کن لطفا!-
 یونس صدا زد

 آقا جانان،  بفرمایین بشینین-
 بله اومدم-

نامحسوس دستی به بازوی لیانا کشید و رد شد. لیانا چندشش شد،بغض کرد 
 و الیاس از الی در اتاقش این حرکت جانان رو دید و اخم کرد

                       ××××× 
 

لیانا انقدر گریه کرد و هق زد که دیگه جونی تو تنش نموند. تا صددبح سددتاره 
 شمرد و آرزو کرد . 

انقدر کف دسددتشددو گاز گرفته بود که صددداش بیرون نره ، جای دندوناش کبود 
صدای داد یونس تو  شک پا میکوبید ،   شده بود . بالش و بغل میکرد و روی ت

شش شش میپیچید.  میپیچید. گو شون تو گو صدای کف جمع و تبریک گفتنا
لحظه ای که مادرجانان انگشتر نشون رو دستش کرد ، جلوی چشماش تکرار 

 میشد و چهره ی تکین یک لحظه از جلوی روش تکون نمیخورد
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ش ، بدنش رو گرم میکرد. یونس حرر آخر رو زده  م 
حتی یادآوری صددددای بش

آبروی من بازیچه ی دسددت تو نیسددت،می خواسددتی از اول بگی نه. بدی بود"
 ازشون ندیدیم که پا پس بکشیم،پس طبق روال قبل پیش میریم" 

 و فقط یک چیز تا اون لحظه لیانا رو سر پا نگه داشته بود"امید به دیدار تکین"  
                          ××××× 

به هیچ عنوان نمیخواسدددت حتی تو باره  تکین  نه منتظر دیدار دو دلش قبول ک
 بوده. به خودش تلقین میکرد فقط برای کار خودمه که یکم مشتاقم،فقط"یکم"!

اما خیلی بیشتر از این اندازه ها ته دلش میخواست دوباره "لیانا" رو ببینه. سرباز 
شته بود. لیانا  ستاش گذا سرش رو روی د شت لیانا رو دید.  در رو باز کرد؛ از پ

یدن صدای قدم های محکم تکین بلند شد. این بار نه از ترس، از عشق و با شن
 شوق. 

 تکین رو به روش نشست،مثل هر بار اول لیانا  شروب کرد
 سالم-

تکین عطر لیانا رو نفس کشددید و اخم همیشددگیش شدددت پیدا کرد ؛ از فکر 
 اینکه سرباز تو اتاقم  این بو رو استشمام می کنه.

عه اش کشددید و نگاه تکین ثابت موند روی انگشددتر نگین لیانا دسددتی به مقن 
 برلیان دست چپش.

شده یک عکس العمل کوچیک ببینه از  ست کرده بود که  شتر رو د صد انگ از ق
 تکین

 هنوزم می خوای اون حرفها بینمون بمونه؟-
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ست جلوی  شده بود و اگر حرر میزد نمیتون ساس  شتر ح تکین روی اون انگ
 وابی نداد و لیانا پرسیدعصبانیتش رو بگیره. ج

 چرا؟-
 تکین یک کلمه گفت

 آبرو -
صبانی  شون نداد، ع شتر ن سیتی در برابر اون انگ سا لیانا از اینکه تکین هیچ ح

 بود
ست به نظرت؟ تا اینکه همه - شتیش بهتر نی سر چی ک شه که  آبرو؟اگر فاش ب

 فکر کنن اونقدر سنگ دلی که سر یک دعوا زنتو کشتی؟!
تکیه داد. باید از حرر لیانا بدش میومد و عصددبانی میشددد  تکین به صددندلیش

 اما، نشد! 
صا که خودش چند باری به  صو صبانیه، خ سر چی انقدر ع حس میکرد لیانا 
انگشترش نگاه کرد و بعد به تکین چشم دوخت. تکین سادگی لیانا رو دوست 

 داشت. به صندلیش تکیه داد و با آرامش گفت
 از چی حرص میخوری؟-

 لیانا جا خورد، ولی خودش رو نباخت
 سوال پرسیدم،منتظر جوابمم-

 تکین اخم کرد 
 تو وکیل منی دیگه؟-

 لیانا خوشش اومد از اینکه تکین این نسبت رو به زبون اورد
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 خب،آره-
 تکین خم شد رو میز 

 من حرفامو به بازپرس بگم،-
جور  زپرس براشلیانا فکر کرد"پس باید هر جوری که شده ی قرار مالقات با با

 کنم"
 اثباتش مهمه. چجور اثبات کنم؟من که زندانم-

 لیانا با مکث گفت
 خب من چیکار کنم؟-

 تکین دوباره تکیه داد و نفس عمیق کشید 
آدرس و کلید خونه ام رو از صدددرا بگیر. پاتو طبقه ی باال نمیذاری، بقیه اش -

 با خودت
                        ××××× 

 
 ص گفتلیانا با حر

 یک ساعت و نیمه منو اینجا کاشتی،  پس چرا شوهرت نمیاد؟-
 زیبا بلند گفت

 مامان ما میریم تو اتاقم،صدرا اومد بفرستینش باال-
شوند. از البالی مبلهای هفت رنگ رد  ست لیانا رو گرفت و دنبال خودش ک د

  .شدن و به سمت باال رفتن . وارد اتاق شدن و زیبا در سفید طالیی رو بست 
 پنج دقیقه صبر کن میرسه-

 صدای زنگ زیبا رو متوقف کرد



wWw.Roman4u.iR  82 

 

 بیا رسید-
شید و  دید که  سرک ک شتاب از پله ها رفت پایین و لیانا از باالی پله ها  زیبا با 
خودش رو پرت کرد تو بغل صددددرا.  رفت تو اتاق زیبا و روی روتختی سددبز 

 شبرنگ  نشست. 
حدود یک ربع بعد دیگه از سالم و احوال پرسی گذشته بودن و رسیده بودن    

 به بحث اصلی
 من اصل ماجرا رو نمیدونستم،مثل اینکه اولین نفری که فهمیده تو بودی-

سیت تکین و درک میکرد ولی چرا پای آبروش می  سا لیانا اخم کرد . اینهمه ح
 ایستاد و پای جونش نه ؟

مهم نیسددت. کلید و ادرس خونه اشددو بده لطفا، من باید  آره،شدداید،ولی اینا-
 خیلی زود شروب کنم

صدددرا دسددت برد تو جیب کت اسددپرتش و کلیدرو درآورد ، نگاهی به کلید 
 انداخت و گذاشتش روی میز کوچک وسط دو تا تک مبل بادی اتاق خواب 

 میخوای چیکار کنی؟-
 لیانا کلید و از روی میز قاپید

 میشهوال بپرسم، خونه رو نگاه کنم، باید برم ببینم چیاز همسایه ها س-
                        ××××× 

 
رو پارک کرد و به منطقه ی ثروتمند نشددین نگاهی انداخت و با لیانا ماشددینش

 حرص گفت
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 دختره ی بی لیاقت. بیا و ببین براش چه جایی خونه زندگی ساخته-
سر از کنار باغچه های مربعی با درختهای ه شد ، تمام خانه ها  شده رد  رس 

در داشددتند و سددتونهایی با سددر شددیر، این کوچه او را به یاد تخت جمشددید می 
 انداخت. 

دنبال پالک سی گشت. خانه ای بزرگ که سر درش با چوب گردو کار شده بود 
و ستونهایش طالیی و سفید بود با سر شیری غران .کلید رو از جیبش درآورد و 

،رفت تو. باد باعث بهم خوردن در شد،از جاش پرید. مردد شده در رو باز کرد
نمیدونسدددت به راهش ادامه بده یا نه. اونجا جایی بود که یک قتل انجام  بود.

شدن باید از آالچیق کوچک  سش رو کنار زد و راه افتاد. برای رد  شده بود. تر
سنگه شد . پا روی  سنگفرش باالتر بود رد می سطح  شت ، ا گذکه با دو پله از  ا

فراموش کرد برای چه به این خونه اومده ، گلهای رازقی و سرخ ردیف به ردیف 
باغچه رو پر کرده بودند. کنار هره ی باغچه گلدونهای شددمعدونی رنگارنگ 

 باغچه ی زیبا رو تزیین میکرد . به آرامی از باغچه گذشت 
ساختمان که دور تا دور پ سفید  ساختمون رسید. به نمای  با  نجره هاشبه یک 

چوبهای طالیی کار شددده بود نگاه انداخت . در  قفلی طالیی داشددت،  در رو 
باز کرد.  جلوی روش یک پاگرد بود، نگاهی به جاکفشددی با جالباسددی آینه 
شه ای که گلهای پژمردهتو اون بود انداخت . باید از  شی سول  شده و کن کاری 

شکیده  سی میکرد. گلهای خ رو جابه جا کرد ، آب بو همینجا همه چیز رو وار
گرفته بود . در جالباسددی رو باز کرد ، توش جز یک پالتوی مردونه که تو جیبها 
و حتی سجافشم هیچی نبود،  وجود نداشت . دور تا دور جا لباسی رو دست 
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کشددید . در جا کفشددی رو باز کرد ؛ دو جفت کفش مردونه و یک جفت کفش 
 زنونه ی پلنگی و دیگه هیچی . 

نفس عمیقی کشید و از پاگرد به هال رفت . یک نگاه کلی به سالن بزرگ   کالفه
ست رفت ، پله های  سمت را سمت راه پله های  سالن و رد کرد و به  انداخت، 
سمت راست میرفت باال و پله های سمت چپ میرفت پایین . روی پله ی اول 

شت و ربود که صددای تکین تو گوشدش پیچید"پاتو طبقه ی باال نمیذاری" ،ب گ
 رفت پایین.

یک در سمت راست بود و آشپزخونه سمت چپ . اول سری به آشپزخونه زد . 
شک  سته کیکی که خ سینک پر از فنجونهای کثیف بود و روی میز چهار نفره ب
شددده بود . در کابینتها رو دونه دونه باز کرد و از این همه ظرر سددرش سددوت 

 کشید . 
اق سددمت راسددت شددد . فضددا تاریک بود ، از آشددپزخونه اومد بیرون و وارد ات

شمش رو زد، از الی  شید و کلید برق رو پیدا کرد. نور چ شو روی دیوار ک ست د
 پلکهاش فضای اتاق و نگاه کرد . 

دو تا مبل راحتی مشکی و یک میز کوچیک. خیره به عکس که روی دیوار باالی 
م داده بود و خآجری تکیه  مبلها بود، مکث کرد. عکسددی از تکین که به دیوار

ابروی همیشددگیش خودنمایی میکرد. برگ جدیدی از دفتر تکین برای لیانا رو 
 شد با دیدن سیگار برگ تو دستش!
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با موبایل عکسددی از پوسددتر انداخت و به عکس تو گوشددی خیره موند. شدداید 
نباید اینکارو میکرد ولی در مقابل این وسوسه نمیتونست مقاومت کنه . داشتن 

 ی که نه تنها قلبش که تمام ثانیه هاش رو لرزونده بود . عکسی از کس
اتاق انقدر نامنظم و بهم ریخته بود که لیانا گیج شده بود. از کشوی میز آرایش 

 یاسی و پاتختی شروب کرد. هیچ چیز به درد بخوری به چشمش نمیومد. 
 اونجا فقط وسایل شخصی تکین بود.

واب قهوه،نسددکافه،هات چاکلت اونجا کابینت های آشددپزخونه رو نگاه کرد؛ ان
 بود. 

تلفن رو فوت کرد و چشددم بسددت از گرد و غباری که ازش بلند شددد؛ زد روی 
 پیغام گیر

 صدای صدرا رو تشخیص داد
 "داداش خونه نیستی؟از ظهر چند بار زنگ زدم"-

 بعدی صدای یک زن بود
 "من گوشیم شارژ تموم کرده، زنگ زدم بگم خونه مامان میمونم"-

کنار پاتختی چشمش به جا سیگاری ای پر از سیگار و خاکستر خورد و گوش 
 کرد برای پیغام بعدیتیز

میرسم خونه نگران نباش". متوجه یک در دیگه تو همین اتاق شد .  12"من تا -
ست و یک تلویزیون و یک  دررو با احتیاط باز کرد و کلید برق رو  زد. یک نیم 

جورواجور بود، تنها وسددایل اتاق بودند .تکین این کتابخونه که پر از کتابهای 
 پایین یک سوییت کامل داشت. صدای پیغام گیر میومد 

 "داداش گوشی گرفتی خاموش کنی بذاری دکور؟-
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شوهای  سی ک صدای بعدی اونقدر تکراری بود و زننده که لیانا که در حال وار
 میز تلویزیون بود ،اخم کرد

شدم نیومد 11"تا - ی،من که نمیتونم تو اون چاردیواری اینهمه شب منتظرت 
 وقت تنها بمونم. برمیگردم حاال"

لیانا زیر لب بی لیاقتی نثارش کرد و دسددته ای از برگه های مختلف روی میز 
 وسط نیم ست رو دونه دونه نگاه کرد

 "داداش؟"-
ند روزی از دسددتت - خاموش میکنم،  چ "نمیخوام برگردم خونه. گوشددیمم 

 راحت باشم"
یگه پیغامی نبود. لیانا همینطورزیر  لب به سددایه چیز میگفت ، دنبال چیزی د

شن کرد.  شی رو رو شی با قاب قرمز دید. گو شت که زیر کلی برگه یه گو میگ
سمت اتاق تا یک نگاه دیگه  شت تو کیفش و ناامید رفت  ست. گذا رمز میخوا

که  وه ای رنگیبه اتاق بندازه. خواسددت از اتاق بره بیرون که چیزی زیر کت قه
کت، جواب آزمایش  پا یه  روی تخت بود توجهش رو جلب کرد. جلو رفت، 

 سایه بود
 

×××××× 
 تکین دلخور از صدرا گفت 

 چند وقته نیومدی؟امروزم نیازی نبود بیای-
 صدرا صندلی رو جلو کشید ؛ سرو صدا کردن تخصص صدرا بود .
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پدرم - یدونی.  یدن، نم قات م قت مال خت و قدر سدد یدونی چ داداش نگو؛نم
 دراومد تا وقت امروز روگرفتم. من نمیدونم این لیانا چجوری...

تکین بدش اومد. صدددرا حق نداشددت وکیلش رو به اسددم کوچیک صدددا بزنه، 
 ،با این لحن"این لیانا" اونم اینقدر راحت و صمیمی
 صدرا، اخمای تکین و ندید 

هات چج- با تازه  بار میبینیمش  ما هر  تت.  قا یاد مال ند م ند ت قدر ت وری این
مالقات داشته. نمیدونم مهره ی مار داره، پارتی داره. چون خوشگله کارشو راه 

 میندازن
 تکین اخمش غلیظتر شد 

 بسه صدرا!-
 به چشم های سبز صدرا خیره شد و گفت

 کلیدهارو گرفت؟-
 صدرا لبخند گشادی زد 

 م دنبال یک وقت مالقاته ببیندتآره. االن-
 تکین از همون لحظه منتظر شد که لیانا رو ببینه

 صدرا ادامه داد
 ولی میدونم چیز خاصی پیدا نکرده-

 تکین کنجکاو شد 
 چطور؟-

 صدرا دوباره صندلی رو جابجا کرد
 فقط برگه ی آزمایش بارداری خانومت رو پیدا کرده-
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اخم تکین بیشددتر شددد. خوشددش نمیومد یک مرد راجع به خصددوصددی های 
زندگیش حرر بزنه. حتی اگر اون مرد صدددرا بود ،صدددرایی که از برادر بهش 

 نزدیک تر بود
 با یک گوشی  رمز دار-

 تکین کالفه شد از تکه تکه حرر زدن صدرا
 خب؟-

 صدرا با نوک خودکارش روی میز زد 
د که اونجا شددبیه خونه نبود. آشددپزخونه اش خب مدام راجع این حرر میز-

ناقص بود،هیچ اثری از وسیله ای که مربوط به سایه باشه نبود، میگفت همه ی 
سها و کت هاش مارک بوده،دیگه اینکه خونه خیلی بهم ریخته بوده و از این  لبا

 حرفا
 و بعد با حوصله گفت

 داداش پشت سرت میخواد حرر بزنه میگه "تکین"-
 کین باز شد ،خیلی عادی گفتاخم های ت

 خب بگه-
 صدرا با تعجب گفت

 من هنوز از داداش کمتر نگفتم بهت داداش!-
 تکین از حسادت زیر پوستی صدرا خنده اش گرفت 

 تو همون"داداش"برات خوبه-
 صدرا اخم کرد که اصال بهش نمیومد
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 اونوقت این لیانایی که دو صباح نیست پیداش شده ، انقدر بهت نزدیکه؟-
 تکین ابرو گره زد و لبخندش رو خورد

 دیگه اسمشو بدون پسوند نمیاری-
 صدرا اومد حرفی بزنه که باز تکین گفت

 چقدر باهاش در ارتباطی؟-
 صدرا گنگ گفت

 ارتباط؟من هر وقت میرم پیش زنم ،اگر باشه میبینمش، همین-
 تکین تو دلش نفس راحتی کشید 

 نامزد کرده؟-
 صدرا ساعت روی مچش رو صار کرد

 آره-
 دلش ریخت و گیج شد از این ریختن 

 دوستش داره؟-
 صدرا گیجتر شد . هیچ جوری تو سرش نمیرفت کنجکاوی تکین

 اینجور که خانومم میگفت نه-
 تکین از پشت میز بلند شد و همینطور که به سمت سرباز میرفت گفت

 دفعه ی بعدی نمیخوام اون انگشتر رو تو دستش ببینم-
 

××××× 
لیانا  زنگ در خونه رو فشددرد. حدود یک دقیقه بعد صدددای خواب الود مرد تو 

 کوچه پیچید
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 بله؟کیه؟-
 سرش رو نزدیک آیفون برد

 ببخشین میشه تشریف بیارین دم در؟چندتا سوال داشتم-
 صدا غرید

 هری از خواب بیدارمون کردی ؛ اهنه نمیشه،چی میگی خانوم بعدازظ-
 و تقریبا آیفون رو کوبید. لیانا نگاهی به ساعتش انداخت و زیر لب گفت

 یک ساعت دیگه غروبه،چه وقت خوابه؟بی اعصاب-
 با یک کم تعلل زنگ خونه ی بعدی رو فشرد

 بله؟-
 سالم خانوم-
 سالم بفرمایین-
 عذر میخوام چندتا سوال داشتم ازتون-
 برای سرشماری؟-
 نخیر،درباره ی همسایه ی روبه روییتون،میشه چند لحظه بیاین پایین؟-
 سوالتونو همینجوری بپرسین لطفا،نمیتونم بیام-

لیانا حرص میخورد از دسددت زن یک دنده، ولی صددورتش تو آیفون مشددخص 
 . خواست چیزی بگه که زن گفتبود و نمیتونست عکس العملی نشون بده

و آمدی تو این خونه ندیدم. حتی شددبا هم چراغاش روشددن  ولی من رفت-
 نیست

 لیانا با تعجب گفت
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 هیچ وقت؟مگه میشه؟شما چقدر وقته اینجا میشینین؟-
 ما حدود یک ماهی هست-

 لیانا سرسری گفت
 پس هیچی،ببخشید مزاحم شدم. ممنون.-

 هعرض طوالنی کوچه ای که شباهتی به کوچه نداشت رو طی کرد. از کنار خون
ی تکین گذشددت و زنگ خونه ی بغلیش رو فشددرد. خدا خدا میکرد این یکی 
دیگه کمکش کنه. هر چی زنگ زد برنداشددتن. سددمت راسددت هم که خونه ای 

 نبود،دست از پا دراز تر برگشت خونه
                              ×××× 

صدای  زد. باز بحث جانان شده بود. لیانا کالفه به اتاقش رفت و به جانان زنگ
 کشیده ی جانان حالش رو بد کرد

 جانم خانومم؟چه عجب یادی از ما کردی!-
 پنجه کشید میون موهای حالت دارش ، سبابه اش گیر کرد میون موهاش 

 سالم-
 جانان خندید 

 سالم عزیزم، خوبی؟-
 لیانا باالخره انگشتش رو آزاد کرد 

 میخوام ببینمت-
 شما امر بفرما. کجا؟-

 یه داد به شونه اش و موهاش روجمع کردگوشی رو تک
 هر جا ،فرق نمیکنه. همین امشب میخوام ببینمت-



wWw.Roman4u.iR  92 

 

 جانان با خنده و صدای آرومتری گفت
 شبم درخدمتیم خانوم،چشم-

سروته مکالمه رو هم آورد و گوشیش رو با انزجار روی تخت پرت  سریع  لیانا 
 کرد

                         ×××× 
بعد از سه ربع منتظر موندن ،عزم رفتن کرد که از دور جانان رو دید. متعادل راه 

 نمیرفت. لیانا منتظرش موند
 جانان اومد طرفش و لیانا با حرص گفت

جا - که چی؟اصددال این طل کردی  پارک کوفتی مع عت منو تو این  یک سدددا
 کجاست؟تاریکه، خلوته

 خت،کنار سر لیاناچشمهای جانان سرخ بود. دستش رو گذاشت روی در
 ببخشید خانومم-

ستش رو گرفت  ست داد. د شمام بوی الکل ، حالت تهوب بهش د ست لیانا از ا
 روبروی جانان 

 برو عقب-
 رو نزدیک آوردجانان صورتش

 چقدر بداخالق شدی-
صورتش رو به چند سانتی صورت لیانا رسوند. ضربان قلب لیانا رفته بود باال . 

 هنش هم تنش!حس میکرد فلج شده،هم ذ
 قبلنا اینجوری نبودی که خوشگل-
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 جانان بازوهای لیانا رو تو مشت گرفت و بهش نزدیکتر شد
 لیانا بهتش برده بود . گیجتر از اون بود که عکس العمل نشون بده  

 چ...چیکار میکنی؟-
 جانان شال لیانا رو شل کرد

 زنمی-
ه نزدیکی با منفورترین لیانا داشددت حالش بهم میخورد. از بوی الکل؛ از اینهم

فرد زندگیش. دست روی سینه اش گذاشت و سعی کرد  بزندش عقب . سرش 
 رو چرخوند ، یکی دو سانت فاصله ی بیشتر هم نعمتی بود 

 نیستم ولم کن-
 جانان خلسه وار لب زد 

 قرار  عقد برای آخر هفته ست-
شد ، دیگه گیج نبود ؛ با تمام قدرت هلش داد و جا صبی  سانلیانا ع تم نان یک 

 تکون نخورد 
 بهمش میزنم. گمشو عقب عوضی-

 جانان لب هاش رو کشید روی گردن لیانا
 

لیانا با تمام توانش جانان رو هول داد جانان تعادل نداشدددت و اینبار به عقب 
تلوتلو خورد. لیانا بغض کرد و دوید تا از پارک خارق شدده. تنه اش میخورد به 

داده شددده ، گل شددده بود و لیانا با صددورت خورد درختها ، باغچه ی تازه آب 
زمین . بدون توجه به دردش سددریع بلند شدددد ؛به نفس نفس افتاده بود که به 

 ماشینش رسید.
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نشست پشت فرمون و زد زیر گریه. راه افتاد ، عصبی و با دست لرزون در حال 
بیرون . با حرص صدورتش رو رانندگی کیفش رو باز کرد و دسدتمال رو کشدید 

شکش محو  شمای تار از ا شینها جلوی چ پاک میکرد و هق هق میزد. چراغ ما
  میشدند .تا خونه گریه کرد.

در ماشددین و کوبید و میون راه تا در خونه ریموت رو زد . در رو  باز کرد، رفت 
 تو، همه ی چراغها خاموش بود. 

 د بیرون و به الیاس زنگ زداشکش رو پاک کرد و گوشیش رو از کیفش کشی
 صدای شاد الیاس پخش شد 

یام،  - چاق میشددده؛االن م نه  نا،جوش میز به یسدد ندید  نه  له اون سددهم م خا
 لیاناس،الو

 لیانا سعی کرد عادی صحبت کنه
 الو الیاس کجایین؟-

چراغها رو روشدن نکرد . به اتاقش رفت و کیف گلی شدده اش رو پرت کرد تو 
 حموم . 

 سالمت کو؟-
 لشو از سرش کشید و پرت کرد رو کیفش شا
 سالم کجایین؟-

 درگیر دکمه ی مانتوش شد 
 خونه ی خاله، شام دعوتیم-

 نتونست بازش کنه ، هنوز دستاش میلرزید . مشتشو فشار داد به شقیقه اش
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 چرا به من نگفتین؟-
 الیاس با خنده گفت

 آخه پشت کارت نوشته بود خانواده ی آدینه، به جز لیانا-
لیانا بی حوصددله بود. از یقیه ی مانتو گرفت و کشددید دکمه ی اول پرید روی 

 تخت و لیانا نفس کشید
 الیاس آدم باش-

 الیاس غر زد
 زنگ زدیم برنداشتی. االنم دیگه نمیخواد بیای دیره،برو بخواب ما هم میایم-

 لیانا نگاهی به اتاق انداخت. می ترسید تنهایی بمونه
 الیاس کی میاین؟-

 برادری الیاس به شیطنتش غلبه کرد حس
 میخوای بیام خونه؟میترسی؟-

 دکمه ی دوم هم پریدو روی زمین کنار تخت افتاد
 نه نمیترسم، فعال-

شی رو قطع کرد . پرتش کرد  صت حرر زدن بده گو و بدون اینکه به الیاس فر
 پناه برد.کل لباسشو وسط حموم ریخت روی تخت و  به حمام

تا ته باز کرد و با لیف به جون گردنش افتاد و همینجور اشدددک  شددیر آب رو 
 ریخت.

 تا سه نیمه شب تنها بود و از ترس یک لحظه آرامش نداشت 



wWw.Roman4u.iR  96 

 

باالخره خانواده ی آدینه به اصددرار های مداوم الیاس برگشددتند،الیاس زودتر از 
ل یانا رو مببقیه از ماشددین پیاده شددد و رفت داخل تا سددراغی از لیانا بگیره.ل

 جلوی تلویزیون خوابش برده بود.
                          ××××× 

دل گرفته بود ، با هیچ کس صددحبت نمیکرد. کیفش رو جمع و جور کرد و راه 
 افتاد،سردرد داشت. 

 ذره ای آرایش نکرده بود. فقط میخواست تکین رو ببینه؛ شاید آروم شه
 

ید دار مد، نفهم به خودش او ظه  ته بود. یک لح باه رف جا میره؛ راه رو اشددت ه ک
فکرش درگیر بود، بغض بدی گوشددده ی گلوش جا خوش کرده بود. دور زد و 

 برگشت
                     ××××× 

 خب چیکار کردی؟-
شنوم تا  صدات رو ب شد بهش بگم حرر بزن. اونقدر  و لیانا آرزو کرد کاش می

سعی کرد ذهن شرد و  شمهاش رو  بهم ف شم. چ بهم ریخته اش رو منظم  آروم 
کنه. خودکار میون سبابه و شستش بازی میخورد و سر و ته خودکار میخورد به 

 میز 
 من...من رفتم خونه ات-

 تکین به حرکت االکلنگی خودکار خیره شد 
 خبراش رسیده به جای مدرک جمع کردن، رفتی فوضولی-
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همید منظورش لیانا از رک حرر زدن تکین جا خورد،تمرکز هم نداشددت. نمیف
 چیه

 چی؟-
 تکین چشم برداشت از خودکارو دوخت به چشمهای پریشون لیانا

 بقیه حرفت رو بگو-
 لیانا دستی به صورتش کشید

 رفتم؛ چیز خاصی نتونستم پیدا کنم جز...-
خودکارو پرت کرد روی مزو دست کرد تو کیف سفیدش . برگه ی آزمایش رو  

 گذاشت روی میز
 جز این- 

رد. صددحنه ی شدددب قبل یک لحظه از جلوی چشددم لیانا کنار تکین اخم ک
 نمیرفت. لب گزید و بغضش رو پس زد

 با...-
 صداش گرفته بود

 با پرینت خطش که با هزار بدبختی گرفتم. رمز گوشیشم دادم برام باز کردن-
 صداش میلرزید،لب گزید. مکث کرد و ادامه داد

 پیامهاش با ساسان نامی،که ساعت قراراشون و هزار تا چیز دیگه هست از...-
آب دهنش رو قورت داد. چندتا نفس عمیق کشید تا آروم  لب پایینش رو گزید.

 شه،نمیشد!
 از همسایه ها سوال پرسیدم،به جایی نرسیدم فقط همسایه ات...-

 ظر داشت دوباره دست به صورتش کشید و تکین هر حرکتش رو زید ن
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از همسددایه ات میخواسددتم سددوال بپرسددم نبودن،امروز باید دوباره برم. فعال -
 همین

انگشددت اشدداره اش رو گذاشددت روی لبش و با دندونش دسددتش رو گزید تا 
 جلوی هق هقش رو بگیره. چشمش رو بهم فشرد،حالش خوب نبود. 

شه ولی  شت که نگران با ستش ندید. دلیلی ندا شتر رو تو د تکین دیگه اون انگ
 این حال بد لیانا....

 مهم نیست اینا ، چی شده انقدر آشفته ای؟ -
 همین یک کلمه دلجویی کافی بود تا لیانا بزنه زیر گریه

هر چی سعی میکرد جلوی خودش رو بگیره نمیشد. هر چی میخواست دست 
 ش تا صداش بلند نشه فایده ای نداشت. با گریه نالیدبذاره جلوی دهن

 نمیخوامش-
 تکین اخم کرد و ذهنش یک نفر رو هدر گرفت

 چرا؟-
 لیانا سرش رو داد عقب و اشکهاش رفت تا شقیقه اش 

ازم حرمت شکسته. مرد نیست،مرد نیست که بهم انقدر نزدیک شد و گردنم -
حفظ نکرد. مرد نیسددت که  رو با لباش لمس کرد. مرد نیسددت که حریمم رو

 غیرت نداره،ازش متنفرم
سته ی گردنش  صبانیتش به رگ برج شد و بعد از مدت ها باز ع صبانی  تکین ع

 بر میگشت و سر"غیرتش"بود
                         ×××× 
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صدرا به عنوان برادر  ضیش کرد ،اجازه بده  صحبت کرد و را شیرین  صدرا با 
 تحقیق کنه، اون هم وقتی تا این حد لیانا مخالفه!لیانا برای این مورد بیشتر 

 شیرین آدرس محل کار جانان رو داد و صدرا همون لحظه راه افتاد
ماد  بدارچی اعت به پیرمرد آ ها فقط تونسدددت  تو شددرکت گشدددت و بین آدم 

اونقدر باهاش حرر زد و سددوال پرسددید تا آخر سددر پیرمردگفت"من اگر کنه. 
 جازه ی این وصلت رو بهش نمیدادم"دختر خودم بود ،هیچ وقت ا

 پیرمرد رفت و آمد جانان رو با دخترهای رنگارنگ دیده بود.
 صدرا ازش قول گرفت روز بعد همراهش بیاد و با پدرلیانا صحبت کنه.  

شک رو به  ست  صری هم با یونس کرد و با منطق های مردانه تون صحبت مخت
 ست نگه دارنو یونس تماس گرفت که فعال د دل یونس بندازه

خبردار شده  روز بعد که صدرا رفت سراغ آبدارچی شرکت،جانان از همه چی
 بود و با توپ پر اومد سراغ صدرا

 با دادش  شرکت رو گذاشت روی سرش
 پس اونی که موش میدوئونه تو زندگی من، توی آشغالی؟-
 

 صدرا برگشت و با اخم گفت
 درست صحبت کن-

 جانان رودروش ایستاد
 مثال درست صحبت نکنم ،میخوای چه غلطی بکنی؟-

 صدرا عصبانی شد
 د خب مرتیکه ی چاله میدون... -
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ست. تیغه ی  ش صورتش ن شت جانان رو  شده بود که م صدرا تموم ن جمله ی 
 بینیش تیر کشید و چشمهاش سوخت. لبش رو به شدت گزید تا"آخ"نگه.

 دستش رو از روی دماغش برداشت. 
دیده گرفت. یقه جانان رو گرفت و محکم زدش به دیوار خون کف دستش رو نا

 و غرید 
اومده بودم با زبون خوش حرر بزنم اونقدر وحشی هستی که نذاشتی. حاال -

 به زبون خودت میگم
سر جانان. شتش رو کوبید به دیوار کنار  شید ولی باید یکم شتهاش تیر ک  انگ

صبانیتش رو خالی میکرد. جانان اهل بزن بزن  نبود. از الی دندونای  جوری ع
 بهم چفت شده اش غرید

پات رو  بکش عقب ،از - ته جوجه.  که گرفتی ،خیلی بزرگتر از دهن مه ای  لق
 گلیمت درازتر شده

 صدرا مدرک نداشت ولی جانان از کجا میفهمید؟قصد داشت تهدید کنه
امروز زنگ میزنی و این بازیای که راه انداختی رو فیصددله اش میدی تا شددب -

 ش بهم برسه، واال پرونده ی بی آبرویی هاتو تو کل شرکتت پخش میکنمخبر
یقه ی جانان رو ول کرد و از شددرکت زد بیرون. آنچنان در رو کوبید به هم که 

 همه از جا مریدن .
جانان بی آبرو بود سددر کارهاش، ولی نه در حدی که براش مهم نباشدده کل   

 شرکتش از همه کاراش سر در بیارن.
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شت و با مادرش تماس از خیر  شت گیرش میومد گذ دختر به اون خوبی که دا
به طریقی این جایی، که  فت  ظه تصددمیم گر ما همون لح فت، ا رو تالفی گر

به خیال خودش  به این راحتی از چیزی که  نان لجباز کسددی نبود که  کنه!جا
 حقش بود پا پس بکشه.

 د. صدرا ماشین رو پارک کرد و پیاده شد. ساعت حدود نه شب بو
عده اش  ته بود. م که کرده بود، گرف خاطر دعوایی  حالش ب سددردرد داشدددت،
صدای پدر زیبا تو  شرد.  صبح به هیچی لب نزده بود. زنگ رو ف سوخت. از  می

 گوشش پیچید
 کیه؟-

 پیشونیش رو کنار آیفون به دیوار تکیه داد و چشمهاش رو بست
 صدرام بابا-
 به به. بیا باال-

 زیبا در رو باز کرد و صدرا گفتپدر
 نه مزاحمتون نمیشم-
 مزاحمت چیه ،اتفاقا تازه سفره ی شام رو انداختیم-

 و صدرا از گرسنگی دلش ضعف میرفت؛ اونم برای دستپخت مادر زنش
 پیشونیش رو برداشت ولی چشمهاش رو باز نکرد 

 من باید برم،ببخشید. اگر میشه ی چند لحظه خانومم بیاد دم در -
 االن صداش میکنم. بیا تو حیاط-

ست که زیبا  سرش ب شت  شینش رو قفل کرد و دروپ صدرا ممنونمی گفت و ما
 در خونه رو باز کرد و مثل فشنگ دوید سمت صدرا و با ذوق گفت
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 ...وای صدرا دلم برات یک ذره شده بود. دو روزه ندید-
 نزدیکتر شد و خون خشک شده ی پشت لب صدرا نگرانش کرد

 صدرا-
 صدرا بازوی زیبا رو گرفت و تکیه اش رو داد به در. زیبا نگران گفت

 صدرا چی شده؟-
 صدرا زیبا رو بغل کرد و زیر گوشش لب زد

 سالم عزیزم-
 زیبا بغض کرد

 صدرا رنگتم پریده بود. چی شده؟-
 نکرد و آروم گفتصدرا زیبا رو از خودش جدا 

 آروم بگیر یک لحظه خوبم.-
 
 ببین با خودت چی کار کردی!رنگت پریده، چشمات سرخه ،دماغتم خونیه-

 اشکاش جاری شد و صدرا کالفه گفت
 من اومدم ببینمت آروم شم، نه اینکه آبغوره گرفتنت رو نگاه کنم-

 زیبا مظلوم گفت
 خب نگرانم،بگو چی شده؟-

 ب*و*سیدصدرا پیشونی زیبا رو 
 برو شام سرد شد-

 زیبا سریع دست صدرا رو چنگ زد

http://www.roman4u.ir/


 103 اضطراب یایدر

 کجا؟-
 برم خونه، میخوام بخوابم ،حالم خوب نیست-
 منم باهات میام-

                   ×××××× 
لیانا خسددته روی مبل دراز کشددیده بود و جیه جیه های نازی، مانع تمرکزش 

 میشد. بی اختیار با صدای بلند گفت
 نازی بسه دیگه-

 نازی یکدفعه آروم شد و با قهر گفت
 اصال باهات قهرم ،چند روزه بداخالقی االنم دعوام کردی-

 راه افتاد سمت اتاقش که الیاس گفت
 به این بچه دیگه چیکار داری؟-

لیانا جواب نداد و سددعی کرد تمرکز کنه و حرفهای مرد و پسددرش رو کنار هم 
سای سراغ هم سش هم خونه بچینه. اون روز دوباره رفته بود  شان ه ی تکین و از 

بودن، هم رفت و آمد مرد غریبه رو دیده بودن. تلفن زنگ خورد و باز رشددته ی 
 افکارش پاره شد. شیرین از آشپزخونه بلند گفت

 بردارید دیگه، البد باباتونه-
 الیاس گوشی رو برداشت و آخر هم به شیرین تحویل داد

 لیانا پرسید
 کی بود؟-
 مامانه این پسره...جانان-

 لیانا جدی شد و صار نشست
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 چی؟-
 مگه نشنیدی؟-

شپزخونه. حدود ده دقیقه بعد در حالی که مثل دیوونه ها  سمت آ لیانا راه افتاد 
از خوشددی میخندید شددماره ی زیبا رو گرفت تا بهش خبر بده از دسددت جانان 

 راحت شده
                           ××××× 

بار ل با این  نا  یا به خاطر آروم بودنش ،خیال تکین راحت بود .ل یانا آروم بود و 
 خوشی گفت

 خب دستم به یک جاهایی بند شد-
 تکین عکس العملی نشون نداد و لیانا ادامه داد

 پسر همسایه ات که غالبا تو کوچه هست؟ -
 تکین تکیه داد و چشمهای لیانا دوید پی شونه های پهنش

 چشم سبزه؟-
 تعجب از دقت تکین گفتلیانا با 

 آره. اون گفت چند باری خانومت رو...-
یک حس حسدددادتی  ند.  کار برد، مو به  که  ظه خودش از لفظی  یک لح و 

 رو پر کرد و جمله رو از اول گفتوجودش
 اون گفت یک چند باری سایه رو با یک مرد دیگه دیده-

 تکین ابرو باال انداخت از تغییر جمله ی لیانا
 پدرشم که بیشتر حالیش بود گفت" چند ماه پیش انگار یک سفره..." -
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 تکین وسط حرفش پرید
 یک هفته ای-
آره،یک هفته ای رفتی، این آقا هم رفت و اتمد مداومشون رو تو اون یک هفته -

 دیده
 تکین دندون سابید و زیر لب با حرص چیزی گفت. 

ژه برن و اعصددابش رو لیانا نمیخواسددت بذاره خاطرات جلوی چشددم تکین ر
 بیشتر از این خورد کنن. برای همین ساکت نموند

جلسه ی دادگاه نزدیکه. راضیشون میکنم بیان دادگاه شهادت بدن. با این اس -
 ام اسای این گوشی و پرینت خطشم یک کارایی میتونم بکنم 

 و بعد با خوشی گفت
 فکر کنم روزای آخریه که اینجا میبینمت-

ی سایه و کارهاش به شدت اعصابش بهم ریخته بود و ناخوداگاه تکین با یادآور
 با لیانا تلخ شد و با سردترین لحن ممکن گفت

 مگه دیگه قراره همو ببینیم؟-
لیانا یک لحظه حس کرد قلبش دیگه نمیزنه از تصددور ندیدن تکین. تنش یخ 
شد. ذهنش کار نمیکرد. هیچ وقت به اینجاش فکر نکرده  ست و زبونش قفل  ب

 بود. تکین بی رحمانه ادامه داد
 کارمون باهم تموم میشه دیگه-

چشمهای لیانا لبالب اشک شد و دل تکین لرزید و به خودش لعنت فرستاد که 
چرا هیچ وقت نمیتونه جلوی عصبانیتش رو بگیره. .دستهای لرزون لیانا وسایل 
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ن یکیفش رو جمع کرد. اشکش جاری شد و تکین نفهمید چرا دلش میخواد زم
 و زمان رو بهم بریزه که اشکش رو زمین نچکه.

 لیانا بلند شد و با صدای مرتعشش گفت
 خیالت راحت، پیگیر پرونده ات هستم-

 اشکش رو پاک کرد وگفت
 تا نیای بیرون ،آروم نمیگیرم  -

                        ××××× 
 

 لیانا با گریه نالید
 زیبا-

 زیبا به دورو برش نگاه کرد 
 لیانا جان،عزیزم زشته، دارن نگامون میکنن-

 لیانا دماغشو پر سروصدا باال کشید
 مهم نیست، نگاه کنن-

 صورت لیانا سرخ و زیر چشماش سیاه شده بود
 همه ی ریملت ریخته رو صورتت، پاشو برو یک آب به صورتت بزن   -

لیانا اشددکهاش رو پاک کرد و بدتر صددورتش سددیاه شدددد. یکم از قهوه اش 
 خوردوصورتش رو تو هم کرد

 اه،تلخه -
 قهوه همینه دیگه. شکر بریز-
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 لیانا فنجونو تکون میداد و زیبا به چرخش قهوه تو فنجون نگاه میکرد 
 میخواستم شکر بریزم که قهوه نمیگرفتم.-

د که قهوه تلخ رو به زور میخورد. کیفش رو از زیبا با تعجب به لیانا نگاه میکر
روی دسته ی صندلی چوبی برداشت ؛ دستمال مرطوب از کیفش درآورد و به 

 سمت لیانا گرفت
 پاک کن صورتتو-

سفارش  شکالتی  شید و کیک  صورتش رو تمیز کرد. زیبا نفس راحتی ک لیانا 
و زیبا حرص داد. حسددابی چشددم صدددرا رو دور دیده بود. لیانا باز بغض کرد 

عدم  نه ؛ب یه ک مه آدم گر نا مهم نیسدددت جلوی اینه یا که چرا برای ل میخورد 
 آرایشش خراب بشه

 چیه به من زل زدی-
 زیبا یک برش کیک گذاشت تو دهنش و لیانا با حرص گفت

 بایدم بخوری. بایدم اشتها داشته باشی،تو که مثل من بدبخت ،دلشوره نداری-
ببینیش به صدرا میگم یه سفر شمال جور کنه اون آخه لیانا ،فوقشم دیگه نشد -

 جناب رو هم بگه بیاد، منم تورو به عنوان دوستم میبرم
 اشک لیانا جاری شد

 چقدرم که اون میاد. چقدرم که بابامیذاره من بیام-
 با گریه نالید

 همین االنش دلم داره براش پر میزنه-
 کی آزاد میشه؟-

 یبا زنگ خورد،صدرا بودلیانا تا اومد بگه "فردا"؛گوشی ز
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                          ××××× 
ست بکنه.  شت از کاری که میخوا سترس دا قلب لیانا تقریبا تو حلقش میزد. ا
باالخره در زندان باز شددد و لیانا قامت کشددیده ی تکین رو دید. تکین سدداک 
شت. لیانا از  شه محکم قدم بردا ست دیگه اش داد و مثل همی ستیش رو به د د

ق آزادی تکین اشددک تو چشددمش حلقه زده بود. تکین با دیدن وضددع لیانا شددو
 اخم کرد.

شکی ای  شال م شد با دیدن  سرخش گرفت و اخمش غلیظ تر  نگاه از مانتوی 
که بی قید روی سرش رها بود و تضادی که رنگ مانتو و شالش با پوست سفید 

 گردن و باالی سینه اش ایجاد کرده بود
تکین از اینهمه آزادی تو لباس پوشیدن بدش میومد. فکر کرد پوشش لیانا اونی 

 نیست که وقت مالقات میدید. دو قدم بینشون رو لیانا پر کرد و با ذوق گفت
 آزادیت مبارک-

 تکین با اخم گفت
 فکر نمیکردم اینجور لباس بپوشی!-

 لیانا با تعجب به خودش نگاه کرد
 مگه چشه؟-

 یت تشر زدتکین با عصبان
 شالتو درست کن کل گردن و سینه ات پیداس-

ست کرد و نمیفهمید چرا  شالش رو در صله  لیانا ناخوداگاه اطاعت کرد و بالفا
 از اون اخم و تشر بدش نیومد!
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 من به صدرا گفتم نیاد، تو برای چی اومدی؟-
 به من چیزی نگفته بودی که نیام-

 ش رو به آتیش کشونده بود. از کنارشتکین دندون سایید از رژ سرخ لیانا که دل
 گذشت

 نیازی نبود-
 لیانا دنبالش راه افتاد

 ماشین هست،میرسونمت-
 تکین جوابش رو نداد. لیانا ناامید گفت

 حتی در حد راننده ات هم نمیدونیم؟-
سمت  شت  شد. چی میگفت این دختر طناز؟برگ شک  پای تکین رو زمین خ

 مه گفتلیانا و دست دراز کرد و تنها یک کل
 سوئیچ!-

 لیانا بی اختیار،بدون  اینکه فکر کنه سوئیچ رو کف دست تکین گذاشت
ست.  ش ست  راننده نمین سی برگرده خونه،کنار د اگر تکین قبول میکرد همراه  ک

 خصوصا که راننده زن بود
 کجاست؟-

 لیانا به جایی اشاره کرد
 اون ال نوده-

 تکین راه افتاد و لیانا پشت سرش.
لیانا نفس راحتی کشددید که ماشددین آلبالویی رنگش تمیز بود. یک درصدددد 

 احتمال داد تکین همراهیش رو قبول کنه و ماشین رو برد کارواش
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تکین پشت فرمون نشست و تا مقصد هیچ حرفی بینشون رد و بدل نشد. لیانا 
زیر چشمی ژست شیک رانندگی تکین رو نگاه میکرد و به خیالش تکین تو این 

ی ها نبود که بفهمه داره با نگاهش میخوردش،ولی فقط به خیالش. تکین واد
 حواس جمع تر از اونی بود که لیانا فکر میکرد!

 ماشین رو پارک کرد و پیاده شد،لیاناهم!
جلوی در خونه اش ایستاد. لیانا به سمتش رفت. جدی بود، ولی اخم نداشت 

 و همین لیانا رو راضی میکرد. تکین شروب کرد
شدی هر چی بخوای بهت بدم ؛ولی اگر - قرارمون که یادته؟قرار بود اگر موفق 

 نشدی ،شش ماه صیغه ام
شش ماه هم باید  شد،  صد از قلم انداخت اینکه لیانا اگر موفق نمی که البته از ق

 نیروی استخدامی بی حقوق شرکتش میشد.
ا آرامش ب ضددربان قلب لیانا تند شددد. دور لبش رو با زبونش خیس کرد و تکین

 گفت
 تو بردی خانوم وکیل . سر حرفم هستم. چی میخوای ازم؟-
 اینکه...-

نه. غرورش خورد  یا  گه  یدونسدددت ب کث کرد. آب دهنش رو قورت داد. نم م
 میشد اما دلش رو به دریا زد و حرفش رو گفت

 فکر کنی موفق نشدم-
                      ×××××× 
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 فتلیانا کالفه از سروصدای بیرون گ
باید خاله اینا رو - وای حاال همین امروز که من حالم خوب نیسدددت مامان 

 دعوت کنه
 زیبا خندید 

 تو که هیچ وقت حالت خوب نیست-
صدددای خنده ها و حرر های الیاس و یحیی از اتاق بغلی به شدددت اعصدداب 
لیانا رو تضعیف میکرد. صدای جیه جیه نازی و خنده های یسنا،صدای چرخ 

 زخونه و صدای دادوبیداد و بحث سیاسی یونس و شوهرشهال!گوشت تو آشپ
 لیانا داشت به گریه می افتاد .زیبا نشست کنارش 

 میخوای بریم بیرون؟االن از دست میری-
 لیانا سرش رو فشرد و نالید

 تکین رو چیکار کنم؟-
 چیکارش میخوای بکنی؟چی شد راستی؟چی گفتی؟-

به چرخوندن یک رشددته از موهاش دور لیانا با یادآوری اون لحظه شددروب کرد 
 انگشتش 

 رسما ازش خواستگاری کردم-
 زیبا جاخورد

 چی؟-
 لیانا با یادآوری حرفش لبخندی زد و زیبا عصبی گفت

قاتل خواسددتگاری کردم ،بعدم - عقلتو از دسدددت دادی؟داری میگی از یک 
 لبخند ژکوند میزنی؟
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 لیانا با اخم در حالیکه موهاش رو رها میکرد ، گفت
درست صحبت کن زیبا. تا حاال چند بار پشت سر تکین حرر زدی. این بار -

به صددددرام  یاد یکی راجع  که اینجوری میگفتی،خوشدددت م عه اخرت بود  دف
 اینجوری حرر بزنه؟

 زیبا کوتاه اومد
 خیلی خب؛ببخشید-

 ی کرد با لحن مالیم تری بپرسهلیانا پشت چشمی نازک کرد و زیبا سع
 خب،چی گفتی بهش؟-

 لیانا دوباره سر ذوق اومد
 گفتم بیا شش ماه صیغه ات شم-

زیبا با چشمهای از حدقه در اومده به لیانا زل زد. جرات حرر زدن نداشت که 
 چیزی نگه که بد بشه و لیانا بدش بیاد

نسددتم ود اگر نتواینقدر واضددح نگفتم. گفتم فکر کن موفق نشدددم،قرارمون ب-
 ازادش کنم، همینکاریو بکنیم که االن میخوایم بکنیم

 زیبا با لکنت گفت
 می..خوای...میخوای صیغه اش شی؟-
 فعال که چیزی نگفته. حرفم که تموم شد درو باز کرد ،رفت تو. هیچی نگفت-

 زیبا پوزخند زد
 خودتو کوچیک کردی. اونم قبول کنه عمویونس قبول نمیکنه-

 لیانا چشم دوخت به کشویی که وکالت نامه ی یونس توش بود و لبخند زد 
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با هر کی - مه دارم ازش .خودم  نا عمو یونس الزم نیسدددت قبول کنه، وکالت 
 بخوام میتونم ازدواق کنم،همونو نشون محضر بدم قبول میکنن

 زیبا با شک گفت
 سر جریان طالقشون؟-
طالق رفتن و برگشددتن. سددر همون آره، یادته؟زمسددتون دو سددال پیش. تا دم -

 موضوعم بهم وکالت داد بابا
 زیبا با بهت گفت

 لیانا این خیانته به اعتماد  بابات. االن وضعیت فرق کرده-
 لیانا نفسش رو صدا دار بیرون داد. 

وضعیت فرق کرده ولی وکالت نامه هنوز دست منه. تو این موضوب، وضعیت -
 ول نمیکنه اگر بیاد خواستگاریم،که نمیادهمونیه که بوده. بابا تکین رو قب

 زیبا پرسید
 االن میخوای چیکار کنی؟-
 ریسک!-

 زیبا عصبی شد
 این جواب من نیست-

 لیانا با یادآوری تکین لبخند عمیقی زد 
 میخوام زنش شم. نمیتونم بدون تکین زندگی کنم -
 بعدش چی؟فکر کردی عمو راحت کنار میاد با این قضیه؟ -
بعداز اتمام مدت صددیغه،تکین بیاد خواسددتگاریم بابا مجبوره که قبول کنه. -

 چون وضعیت من فرق کرده
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شق و انقدر بی منطق ندیده بود.  زیبا بهت زده بود ، هیچ وقت لیانا رو انقدر عا
 دیدن داشت تکینی که لیانا رو هوایی که نه ، آسمونی کرده بود

سادگیه؟میدونی یعنی چی؟  لیانا میفهمی داری چیکار میکنی؟مگه- به همین 
 پشتوانه ی خودت رو  از دست بدی؟خانواده ات رو از دست بدی؟

 لیانا از تصورش بغض کرد و نالید
چیکار کنم؟نمیتونم. نمیتونم زیبا بدون تکین نفس بکشم. عین  مخدر میمونه -

 برام،بدن درد میگیرم وقتایی که نمیبینمش
 اشک ریخت

 م شده قرارشون بدممجبورم تو عمل انجا-
 گریه کرد

 فکر میکنی نمیدونم ممکنه بعدش نیاد خواستگاریم؟میدونم-
 هق زد

 ولی میخوامش زیبا .همین شش ماه برام میشه خاطره ی یک عمر-
 زیبا لیانا رو بغل کرد و لیانا تو آغوشش خودش رو خالی کرد از بس گریه کرد.

 
××××× 

ن داشت. استرس سراسر وجودش رو لیانا حسابی به خودش رسیده بود. هیجا
شه. با پاش روی زمین  شون به کجا ختم می صحبت ست آخر  گرفته بود. نمیدون
ضددرب گرفته بود و به در و دیوار نگاه میکرد. چیدمان شددرکت دقیقا مثل خونه 

 اش بودو بیشتر وسایلش تشکیل شده از رنگ مشکی. 
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ت شددد. لیانا به شددد باالخره صددحبت تکین با رفیقش تموم شددد و در اتاق باز
دلش میخواسددت بدونه تکین با چه تیپ آدمی رفیقه که صدددرا رو دید. تکین 

 برای بدرقه ی صدرا پشت سرش راه افتاده بود که لیانا رو دید.
 "پس چرا منشی بهش نگفته بود لیانا اومده؟"

صدددرا مثل همیشدده گشدداده رو لیانا رو تحویل گرفت و ای کاش نمیگرفت که 
 ا بیشتر نشهاسترس لیان

 به!سالم لیانا خوبی؟-
دسددتش رو جلو برد. لیانا طبق معمول خواسددت دسددت بده که سددنگینی نگاه 
تکین باعث شددد مکث کنه. تکین جوری با اخم خیره بود بهش که حس کرد 

 االن آب میشه.
ستش رو عقب  صدرا که لیانا د ست  ستش رو بذاره تو د تکین فقط منتظر بود د

 کشید و آروم گفت
 خوبم ممنون-

 صدرا ابرو باال انداخت
 چی شد؟داشتی دست میدادی که...-

 لیانا لب گزید. چرا صدرا بیخیال خوش روییش نمیشد؟
 زیبا خوبه؟-

صدددرا برنگشددت به تکین نگاه کنه ولی سددنگینی نگاه تکین رو حس میکرد . 
چشددم دوخت به شددال سددرمه ای طرحدار لیانا که داشددت ناخوداگاه جلوتر 

 میکشیدش
 سالم میرسونه .چی شده از این ورا؟-
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 لیانا دست از شالش کشید و کمر مانتوش رو از بغل گرفت و کشید پایین تر 
 خب وکیل ت...-

 نتونست بگه تکین
 وکیل آقای اعتمادم-

 صدرا ابرو باال انداخت از طرز حرر زدن لیانا. به سمت تکین چرخید و گفت
 سرمخب داداش من دیگه برم،کلی کار ریخته -

 صدای گرم تکین به گوش لیانا رسید
 خوش اومدی-

صدددرا تکین رو مردونه بغل کرد و آخرشددم نتونسددت در برابر حس درونیش 
مقاومت کنه و لحظه ای که از بغلش بیرون میومد گونه تکین رو ب*و*سددید. 

 تکین عصبانی تشر زد
 صدرا!-

 صدرا خندید و به سمت در راه افتاد و یه خداحافظ کلی کرد
 کین رو به لیانا گفتت

 برو تو من االن میام-
لیانا از کنار تکین رد شددد و رفت داخل. تکین رو به منشددی کرد که با ناخنهای 

 کوتاهش ور میرفت 
 برای چی به من نگفتی ایشون اومدن؟-
چی با خودش کلنجار رفت نتونسددت بگه جرات نکردم،ترسددیدم منشددی هر 

 خلوتتونو بهم بزنم
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 .معذرت میخوامای نداشتن آخه ایشون عجله-
 تکین اخم آلود به سمت اتاقش رفت 

 دوتا قهوه بیار -
 و تذکر داد 

 بی شکر-
با  تاق انداخت . همه چیز  به دکوراسددیون  قهوه ای سددوخته ی ا یانا نگاهی  ل
شده بود .چرا همه چیز این مرد فوق العاده بود؟ تکین  صی چیده  هارمونی خا

انای مضطرب انداخت و رفت سراغ میزش. لیانا در اتاق رو بست. نگاهی به لی
تازه تونسددته بود با دقت به تکین نگاه کنه. تکینی که جذابیتش با لباس های 

 طبق مد روز ، صد برابر بیشتر شده بود.
 لیانا لب تر کرد و پرسید

 خوبی؟-
ب ریختگی عجیتکین گوشددیش رو گذاشددت رو سددایلنت و حواس لیانا به بهم

میز تکین جمع شددد و یاد وضددع آشددفته ی خونه اش که افتاد،  لبخند کمرنگی 
گوشدده ی لبش جا خوش کرد. برعکس ظاهر مرتبش، دور برش به شدددت بهم 

 ریخته بود!
گش با تکین میزش را دور زد و روی مبل  نشددسددت. پیرهن وشددلوار آجری رن

 رنگ قهوه ای سوخته مبل ترکیب جالبی شده بود!
 تکین جواب سوال "خوبی" لیانا رو داد

 تا خوب رو چی تعریف کنی-
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نگاه از رژ سددرخش گرفت و سددیگار برگی رو بین لبش گذاشددت. فندکی از 
صیقل  شت از برق خیره کننده ی طالی  جیبش در آورد و لیانا نگاهش رو بردا

 خورده ی فندک!
 رو بین انگشت اشاره و شستش گرفت و پرسیدسیگار 

 اذیتت که نمیکنه؟-
تکین تقریبا این سددوال رو از هیچکس نپرسددیده بود،اهمیتی نمیداد؛ ولی لیانا 

 فرق داشت.
صالنفهمید چی  ست گرفتن تکین بود وا سیگار د ستن و  ش ست ن لیانا محو ژ

 گفت. تکین دستش رو تو هوا تکون داد
 نکجایی؟از هپروت بیابیرو-

 لیانا به خودش اومد
 چیزی گفتی؟-

 تکین به روش نیاورد که چجوری بهش زل زده بود
 دود اذیتت نمیکنه؟-

 لیانا لبخند زد و نگاه تکین زوم لبخندش شد. با لحن نرمی گفت
 نه. راحت باش-

 تکین این نرمش رو دوست داشت. سیگار رو آتیش زد
 خب،شروب کن-

منشی در زدو وارد شد. تکین اخم کرد. با اینکه خودش گفته بود قهوه بیاره ولی 
 بدش میومد کسی خلوتش رو بهم بزنه.
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 بعد از رفتن منشی، قهوه ی داغ و تلخش رو یک جا سر کشید
 چرا میخوای صیغه ام بشی؟-

 لیانااز این حرر به یک باره ی تکین جا خورد. تکین به لیانا خیره شددد ، لیانا
 گلویی صار کرد و گفت

 اوم...-
 ناخونش رو کف دستش فرو برد. قلبش تند میزد

 من...-
 لب تر کرد

 من...-
 تکین لبش نامحسوس کش اومد و تیر خالص زد

 تو منو دوست داری-
این جمله رو در حالی گفت که دود غلیظ سددیگارش رو به سددمت باال بیرون 

 میداد. لیانا لب پایینش رو خورد. تکین با اخم گفت
 دومین سوالمه که جواب نمیدی .منو منتظر یک جواب یک کلمه ای نکن-

 لیانا با صدای آرومی گفت
 چی بگم؟-

 و پرسیدتکین باز هم بیخیال جواب سوالش شد و سوال دیگه ای ر
 من چرا باید اینکارو بکنم؟ -

غرور لیانا هر لحظه بیشتر خورد میشد،بغض کرد. غرورش زیر پای تکین پای 
 مال هم میشد مهم نبود اگر در آخر بهش میرسید
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 لیانا عشقش رو فدای غرورش نمیکرد.
 با بغض گفت

 دقیقا "باید" این کارو بکنی-
شش اومد. در واق سارت لیانا خو شش میومد تکین از ج ع از همه چیز لیانا خو

 ولی حاضر به اعترار نبود. حتی پیش دلش. پک عمیقی زد و گفت
 چه بایدی در کاره؟-

 لرزش صدای لیانا بیشتر شد .از تصور اینکه تکین دست رد به سینه اش بزنه
 اینهمه جون کندم آزادیتو ببینم. منتی ام نیست،به خاطر...-

 میگه بخاطر چی؟وظیفه؟تکین منتظر بود ببینه لیانا 
 
 بخاطر دلم بود. االن اومدی بیرون،آرومی،حاالم تو منو آروم کن.-

تکین دود غلیظ سددیگارش روطرر صددورت لیانا بیرون داد و تنها یک کلمه 
 گفت

 قبوله-
 

×××× 
تکین قبل از اینکه از پله های سفید رنگ محضر باال برن، برگشت سمت لیانا 

 و اتمام حجت کرد
 سرتق بازی نداریم، گوش به حرر میدی، هر چیزی که گفتم-
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شش  ضطراب رنگش پریده بود و به لطف آرای شدت ا شت. از  سترس دا لیانا ا
ست بود؟عاقالنه بود؟نبود. از  شت میکرد در شخص نبود. کاری که دا خیلی م
شتباه رو با جونش میپذیرفت. سی و غلط بود. ولی لیانا این ا سا شه اح  بن و ری

شق ت شه دوونده بود. آینده اش رو تباه میکرد ع سلول هاش ری کین تو تک تک 
 که فقط شش ماه کنار تکین باشه، اسم تکین کنار اسمش باشه.

 چندم باز جواب سوالش رو نگرفت. با اخم گفتتکین برای بار 
 شنیدی چی گفتم؟-

 لیانا به تکین چشم دوخت و لب گزید. میترسید، زمزمه کرد
 چی؟-

 رمش و مکث پرسیدتکین با ن
 خوبی؟-

 لیانا قدمی به سمتش برداشت
 خوبم،خوب میشم-

 تکین باز اتمام حجت کرد و از لیانا قول گرفت. تو آسانسور رو به لیانا گفت
 حاال برای تمرین رژتو پاک کن-

 لیانا با التماس گفت
 لطفا-

 اخم تکین به خاطر پافشاری لیانا بیشتر شد. لیانا با خواهش گفت
آخه مثال عروسددم. لباسددامو نگاه کن. همونه که تنم بود. عوضددش نکردم. -

 لباسای خودتو ببین  



wWw.Roman4u.iR  122 

 

سرش رو  صله جمله اش رو قطع کرد و  سمت لیانا .لیانا بالفا شت  تکین برگ
 پایین انداخت. تکین خیلی نامحسوس سرش رو کج کرد

 لباسای من چشه؟-
 لیانا لب ورچید

 عالیه ،ولی...-
 ولی؟-

عالم کرد " طبقه ی چهارم " تکین کنار رفت تا لیانا از آسانسو بیرون آسانسور ا
شرایط مبادی آداب بود؛  ساس ترین  شش اومد لیانا از مردی که تو ح بره و خو
ولی باید حرر میزد روش رو به تکین کرد و چشددمش یک لحظه روی درب 

 آسانسور که بسته میشد دوید . 
 یم؟.اصا ما عروس دوماد آخه نگامون کن-

نا خوشددش میومد. از اینکه کلمه ی عروس رو  یا نه های ل تکین از این دخترا
 تکرار میکرد. ولی گفت

 عروس دوماد؟-
 لیانا ناامید گفت

 نیستیم؟-
تکین بد ذهن بود ، بدبین بود، نه ، شددده بود و هرچند بدون اعترار به خودش 

 کم نمیکرد  و لیانا ، لیانا رو دوست داشت ولی این چیزی از ذهنیت خرابش
 عروس دوماد برای عقد دائمه-
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بار بغض کرد. نا این  یا یادآوری میشدددد این مدت عقد ل مدام بهش  ید  با چرا 
 کوتاهه ؟ 

ذهنش خسته بود و دلش شاد . چشمهاش پر از اشک بود و قلبش پر از خنده . 
 تکین چنگی تو موهاش زد و گفت

 بیا تو-
 لیانا با تعجب گفت

 اینجاست. بیام تو آسانسور چیکار؟-
 بیا تو برمیگردیم-

 لیانا وا رفت
 چی؟-

 تکین با تحکم گفت
 چند بار باید حرفامو برات تکرار کنم؟-

 برگشتن پایین،لیانا دنبالش کشیده میشد
 چی شد یکدفعه؟چرا پشیمون شدی؟-

 تکین نشست تو ماشین
 بشین-
 رو برداشتراه افتاد و صدای جیه الستیک هاش کل کوچه  

 االن دلت چی میخواد ؟ -
لیانا با ترس به ویراژهای تکین نگاه میکرد. چنگ میزد روی داشددبورد و یک 

 دستش روی قلبش بود .
 تیپم چی کم داشت؟-
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 لیانا ترسید از پشیمون شدنش ، به سختی لبخند نشوند رو لبش
 هیچی-

 گفتتکین انگشت سبابه اش رو تو صورت لیانا تکون داد و با حرص 
 دفعه ی آخرت بود سوال منو بی جواب گذاشتی-

 لیانا اروم گفت
 کت-

 تکین دستش رو انداخت
 کت کم داشتم؟-

 لیانا هنوز میترسید، ولی این دستور تکین بود که حرر بزنه
 بدون کت رسمی نیست دیگه-

شد . با  سی رفت . توی پارکینگ پارک کرد و پیاده  شگاه لبا سمت فرو تکین به 
 مفصل انگشت سبابه به شیشه زد 

 بیا پایین  -
لیانا پیاده شد . روسریش رو مرتب کرد و به دنبال تکین کشیده شد . وارد اولین 

 بوتیک که شدند ، اولین حرر تکین این بود
 خب،انتخاب کن-

 لیانا با تعجب گفت
 چی؟-

 تکین کت های مارک مختلف رو ورق زد و بیخیال گفت
 میخوام ببینم سلیقت چیه تو تیپ مردونه.-
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یک خوشی خاصی زیر پوستش دویید. کنار تکین ایستاد،قدش تا زیر شونه ی  
سورمه ای برای تکین انتخاب کرد و تکین از طبقه ی باال برای  تکین بود. تیپ 

ست کامل لباس انتخاب  شتن لیانا یک  کرد. همونجا لباس عوض کردن و برگ
شمش رو  شت چ ضر. تکین به قدری تند میرفت که لیانا جرات ندا سمت مح

 باز کنه
 توروخدا آروم تر برو-
 محضر بست. میره االن -

جام  له ی تکین برای ان مام اسددترسددش رو فراموش کرد از لمس عج نا ت یا ل
 صیغشون تو همون روز

ن لیانا رو دیگه متعلق به خودش میدونست. تا نیم ساعت بعد حتی نفس کشید
 اینکه تکین،مردش میشد لیانا استرس داشت ولی کیف میکرد از تصور

 
×××× 

شو یک طرر میز جمع کرد و  شده و پاها صندلی چرم کاری  تکین تکیه داد به 
 روی هم انداخت . دست از غذاش کشید و گفت

 به کیا قراره بگی؟-
 ع قورت داد لیانا لقمه ی کوچیکش رو سری

 زیبا و صدرا-
 تکین باز اخم کرد و با دست چپش روی میز ضرب گرفت 

 آقا صدرا!-
 لیانا دور لبش رو با دستمال پاک کرد و تکین با جدیت ادامه داد 
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 بدم میاد اینقدر باهاش راحتی-
لیانا دستمال را روی میز گذاشت و قاشق و چنگالش رو طبق عادت جفت کرد 

 ور طالیی گذاشتو گوشه ی بشقاب د
 آخه من عادت...-

 تکین ضربه زدن رو قطع کرد 
 تمام عادتایی که من بدم میاد رو میریزی دور-

لیانا خنده اش گرفت. خوشش میومد از غیرتش،از اخمش،از زورگویی تکینی 
 که دیگه شوهرش بود.

سرش رو انداخت پایین. دوباره قاشق و چنگالش رو برداشت ، قاشق رو از پلو 
 پر کرد و سعی کرد بدون خنده بگه

 چشم-
 از رستوران بیرون رفتن. تکین سوئیچ رو از جیبش دراورد و پرسید

 چه ساعتی باید خونه باشی؟-
 لیانا دستش روی دستگیره ی در ماشین موند . میخواد برش گردونه ؟  

 عموال یازده خونه امم-
 تکین اخم کرد و لیانا ادامه داد

 خیلی وقتا هم شده زنگ زدم ، گفتم شب پیش زیبا میمونم . -
 تکین دندون سایید و تو ماشین نشست. لیانا هم،تکین استارت زد

یازده برگردی خونه - نداریم  به قبل امروز بود. از االن  این کارا برای از دوازده 
 کسی بمونی بابات یا شب خونه
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 زیبا که برادر نداره-
 تکین جوری به لیانا نگاه کرد که لیانا از گفته اش پشیمون شد

 باشه-
سر  خواسدته های تکین منطقی بود. ولی نه برای دختری به آزادی لیانا. لیانا از 

 عشق زیادی که به تکین داشت سعی میکرد فعال هر چی میگه گوش کنه. 
 مدت!شش ماه زندگی؛میخواست بهترین باشه در این

سابی نرمش  شق تکین ح شت،ولی ع صیت لجبازی ندا شخ البته که ذاتا هم 
 کرده بود

 لیانا بی اختیار با لحن نرم و دلچسبی گفت
 تکین؟-

این بار اولی بود که تکین رو به اسدم صددا میکرد. تکین تا پشدت زبونش اومد 
سخت بود، ولی این نرمش برای که بگه "جانم" ولی جلوی خود ش رو گرفت. 

 تکین زیادی زود بود. هر چند دل داده بود
 بله؟بگو-

 لیانا تکیه داد به در و رو به تکین نشست 
 از خودت برام میگی؟-

 تکین عینک آفتابیش رو به چشمش زد
 و تنها گفت

 نه-
 من هیچی ازت نمیدونم-

 تکین با پوزخند گفت
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 یک قاتل، عمیقتر از اینم چیزی هست که بخوای بدونی ؟ -
 لیانا اخم کرد و زیر لب گفت

 چی میشد اینقدر تلخ نبودی-
 تکین شنید،میدون رو دور زد و گفت

فات تلخم نکن. آدم گرمی نیسددتم ولی بی دلیلم تلخی - با سددواالت و حر
 نمیکنم

 مگه من چی گفتم؟-
 و میخوای چیکار کنی؟همینجوری منو بشناس. تعریف دیگه ر-

 لیانا دوباره به صندلی تکیه داد  
 خیلی خب،باشه-

 تکین تو فرعی پیچید
 باشه ی زورکی فایده نداره-

گه تکین کوتاه جوابش رو  که دی با تکین .از این لذت میبرد از حرر زدن  نا  یا ل
نمیداد .از اینکه برای حرفهاش جوابی داشددت. از اینکه صددداش رو میشددنید. 

شت. عطر سرش رو ب شم هاش رو روی هم گذا صندلی تکیه داد،چ شتی  ه پ
تکین کل فضددای ماشددین رو برداشددته بود. لیانا نفس عمیقی کشددید .تکین به 

.هیچ انگشددتری تو  دسددت لیانا نگاهی انداخت. به انگشددت های کشددیده اش
 دستش نبود. مگه االن متاهل نبود؟

 دتکین به سمت جواهری معرور شهر راه افتاد و پرسی
 خوابت میاد؟-
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 لیانا با همون چشمهای بسته گفت 
 نه-
 حلقه ست دوس داری یا تک؟-

 لیانا چشمهاشو باز کرد
 چی؟-
 واضح بود سوالم-
 حلقه میخوام چیکار؟-
 یک زن، حلقه ازدواق میخواد چیکار؟-
 نمیخوام-

 تکین اخم کرد
 یعنی چی نمیخوام. مگه دل به خواهیه؟-

 ی از حلقه اش خیره شد لیانا با حسرت به انگشت خال
 جایی نمیتونم دستش کنم-

 تکین نگاهش رو دنبال کرد 
صا - صو سمتش مهمه،خ جلوی من، و وقتایی که تنهایی میای بیرون. هر دو ق

 اولی!
 لیانا لبخند زد 

 پس حلقه ی تو رو هم،  من حساب میکنم-
 تکین اولین شوخیش رو با لیانا کرد، ولی بدون ذره ای لبخند

 حساب کن، ولی کف کارتتو نون میکشم با حلقه ای که انتخاب میکنم-
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××××× 
 لیانا سرخوش گفت

 ممنون ، روز خوبی بود-
تکین به لیانا نگاه کرد که حلقه اش رو درمیاورد و تو زیپ کیف چرم مشددکی 

 رنگش میذاشت
 کاری نکردم-

 لیانا به چشم های سرخ تکین نگاهی انداخت
 خسته ای؟-

 ست و اشاره اش دو چشمش رو ماساژ داد تکین با ش
 دیشب فقط سه ساعت خوابیدم-
 از کی بیداری؟-
 هفت-

 لیانا با نگرانی گفت
 مواظب باش رانندگی میکنی،برو استراحت کن-

 تکین چیزی نگفت ،ولی حس نگرانی  لیانا بهش یک آرامش خاصی داد
 لیانا پیاده شد .تکین شیشه رو پایین داد

 شب خوش-
لبخند خداحافظی کرد و آرزو کرد، کاش فقط یکبار لب های تکین به  لیانا با

 لبخندی کشیده میشد
 در رو  باز کرد و تا قبل از اینکه بره تو تکین راه نیفتاد
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لیانا انقدر خوشددحال و ذوق زده بود که گونه هاش گل انداخته بود .الیاس از 
 دستشویی اومد بیرون و لیانا رو دید

 به به چه عجب شما اینورا پیداتون شد-
 لوس نکن خودتو. بابا نیومده هنوز؟-

الیاس خودشددو انداخت روی مبل و پاهاش رو دراز کرد و کف پاش رو تکیه 
 داد به لبه ی میز 

 نه، امشب نمیاد .میمونه کارای عقب مونده اش رو انجام بده-
 لیانا به طرر اتاقش رفت 

 مامان کجاس؟-
 شمی نازک کرد و با حسادت گفتالیاس پشت چ

 نازی خانم جونشونو خواب میکنن-
 لیانا دست گذاشت رو دستگیره و به جای خالی حلقه اش نگاه کرد 

 چیه؟میخوای بیاد تو رو هم بخوابونه با این سنت؟-
 الیاس بلند شد و  به سمت آشپزخونه رفت

 نه ولی اگر به منم یکم توجه کنه ، بد نیست-
 از کرد و چراغ و روشن کرد لیانا در رو ب

 تو یکی حرر نزن که مامان حواسش به تو بیشتر از منه-
 الیاس از آشپزخونه صدا بلند کرد 

 برعکس-
 لیانا حوصله ی بحث نداشت. نمیخواست حال خوشش خراب شه

 من میرم اتاقم،خسته ام. شاید خوابیدم-
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سش ر ست . لبا سالیاس چیزی نگفت. لیانا رفت داخل و در رو ب ت و با یک د
لباس راحتی عوض کرد و روی تخت دراز کشددید. تازه یادش افتاد حتی یک 

 شماره هم از تکین نداره. اسمش رو زیر لب تکرار کرد
 تکین. تکین من-

صلبخندی زد و به پهلو چرخید. عکس تکین رو تو گوشیش نگاه کرد فحه ی . 
 گوشیش رو ب*و*سید.

شت که تلفنش  شد و پلک روی هم گذا شمش گرم  ساعت بعد چ حدود نیم 
 زنگ خورد،ناشناس بود. ریجکت کرد. دوباره زنگ خورد

 بله؟-
 صدا آشنا بود 

 الو؟-
 لیانا صار نشست

 تکین؟-
قدر تکین  باز کرد و فکر کرد"چ هاش رو  تکین کتش رو از تنش دراورد. اخم

 گفتن هاش رو دوست دارم"
 خشک و جدی گفت

 خودمم-
 لیانا روتختی رو مشت کرد البالی انگشتهاش ؛  نگران گفت

 اتفاقی افتاده؟-
 تکین فکر کرد. باز صدای لیانا تو گوشی پیچید
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 خوبی؟-
سه  شده بود؟نه. حتی وقتی که بی خبر  سایه نگران حالش  فکر کرد هیچ وقت 

 ردکروز غیبش زد. سایه تو اون سه روز تا میتونست از نبود تکین استفاده 
 الو؟صدام میاد؟-

 کتش رو انداخت روی مبل 
 خوبم-

 لیانا نفس راحتی کشید
 رسیدی؟-

شد. قهوه جوش  شپزخونه  تکین پیرهنش رو دراورد و با باال تنه ی برهنه راهی آ
 رو روشن کرد

 پنج دقیقه ای میشه-
تا رسددیده بهش زنگ زده .تکین تنها بود،خونه  نا کیف کرد از اینکه تکین  یا ل

 د و حاال که زن داشت از این سکوت متنفر بودساکت بو
 لیانا بلند شد. در اتاقش رو قفل کرد. باز روی تخت دراز کشید و آروم پرسید

 خوبی؟-
ید . تکین فنجون  به هم میخورد رو میشددن که  نت  کابی نا صددددای درهای  یا ل

 کوچکی برداشت
 تو چی؟-

 لیانا باز با ذوق گفت
 امروز عالی بود-

 هوه اش به هال برگشت و روی مبل پخش شدتکین با فنجون ق
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 چطور؟-
شنوه  سوال هاش گیرش مینداخت تا چیزی که میخواد رو ب لیانا، اینکه تکین با 

شت ست دا شت تلفن رو دو شونه ی مثبت میدید. حس میکرد پ . این رو یک ن
 راحت تر میتونه صحبت کنه. زمزمه کرد

 چون پیشت بودم،به عنوان همسرت.-
 از قهوه رو نوشید. زمزمه کردتکین جرعه ای 

 همسرم-
 یک لحظه جدی تر فکر کرد، االن واقعا لیانا زنش بود. لیانا گفت

 شمارمو بهت نداده بودم-
 تکین طعنه زد

 از رفیقم شماره ی زنم رو گرفتم. به من نداده بودی،به صدرا که داده بودی-
 لیانا دلش ریخت از لفظی که تکین به کار برد؛ "زنم" !

 
 لیانا بالش رو از زیر سرش کشید و بغل کرد و با نرمش پرسید

 دلخوری؟-
تکین همین ها رو میخواسددت. همین اهمیت ها،همین دقت ها،همین ظرافت 
ها رو. همین که حس کنه یکی خیلی میخوادش .تک تک احسدداسدداتش برای 

 یکی خیلی مهمه. 
 اد و پرسیدفنجون خالی قهوه اش رو روی میز گذاشت. جواب سوالش رو ند

 کجایی؟-
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 لیانا چشماش رو تو بالش فرو برد 
 تو اتاقم-
چیزی نگفت. چیزی نداشت که بگه. لیانا به شدت مشتاق بود باز هم صدای  

تکین رو بشنوه. صدای صحبت شیرین و الیاس رو شنید .میخواست صداش 
 بیرون نره و شیرین فکر کنه خوابه،تن صداش رو پایین آورد

 چیکار میکنی؟-
 تکین پاهاش رو کشید و تا لبه ی مبل جلو اومد 

 چرا آروم صحبت میکنی؟-
 مامانم نزدیکه اتاقمه. نمیخوام صدام بره بیرون-

 سکوت اونور خط باعث شد لیانا دوباره آهسته بپرسه
 نگفتی چیکار میکنی؟-

 تکین با شستش بین دو ابروش رو خاروند 
 ؟دارم با تو صحبت میکنم دیگه. چیکار میکنم-

لیانا خندید .تکین که اهل این مسددخره بازی ها نبود. به صدددای خنده ی لیانا 
 شیرین لیانا رو صدا کرد،خنده لیانا قطع شد،جوابی ندادگوش کرد.

 تکین نشست لب مبل
 چرا جواب نمیدی؟-

 آهسته تر گفت
 فکر کنه خوابم-

 تکین اخم کرد
 جواب بده-
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 آخه...-
 اخه بی آخه. جواب مامانتو بده. خداحافظ-

شت  شی رو قطع کرد. لیانا از برخوردش بدش اومد،بغض کرد. اما خبر ندا گو
 از دل تکینی که آرزوی شنیدن صدای مادرش رو داشت. 

 سر از بالش بیرون آورد 
 بله مامان-

 صداش میلرزید
 چرا در رو قفل کردی؟-

 لیانا روی آرنجهاش تکیه داد 
 میشه بخوابم؟خسته اممامان -

                             ×××× 
لیانا حلقه اش رو دسددت کرد و منتظر تکین موند. بعد از ده دقیقه تکین پیداش 
سینه اش از بین دکمه های باز پیرهنش. عینک آفتابیش  شدو نگاه لیانا خیره به 

 رو برداشت 
 چقدر وقته اینجایی؟-

 لیانا لبخند زد
 قت نیستسالم! خیلی و-

 تکین سالم سرسریی گفت
 لیانا لبی تر کرد

 خوبی؟-
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 نگاه تکین رو لب لیانا خیره موند و تنها جواب داد
 آره-

یانا رو گرفت و لیانا حس کرد تمام بدنش گرم شدددد از داغی  تکین دسدددت ل
ست های تکین رو لمس کرد. آرامش  سید،د سته اش ر ستهای تکین. به خوا د

شتهاش  رو حس کرد.  ستش تو بین انگ شون انداخت. تقریبا د ست نگاهی به د
دسددت تکین گم شددده بود. تکین قدم های تند تری برداشددت و لیانا به دنبالش 

 کشیده شد
 کجا میریم؟-

 تکین قدم تند کرد 
 میخوای تا شب تو پارک وایسیم؟-

 لیانا تقریبا دنبالش میدوید 
 ..نه ولی.-
 ولی نداره. من تا االن شرکت بودم، خسته ام-

تکین حواسددش رو داد به ظرافت دسددتهای لیانا؛ به لمس گرمای دسددتش. 
صله اش رو با تکین کمتر  شتهای لیانا فرو برد و لیانا فا شتهاش رو بین انگ انگ

 کرد و تقریبا چسبیده بهش قدم برداشت
تو ماشددین نشددسددته بودن و لیانا نمیدونسددت چجوری حرفش رو به تکین بگه، 
شت دکمه های پیرهنش رو باز بذاره. از نگاه خیره ی دخترها بدش  ست ندا دو

 میومد
 

××××× 
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سر دو راهی پله ها که  شد . سرش وارد  شت  تکین در خونه رو باز کرد. لیانا پ
 رسیدن تکین پرسید

 میخوام یک قهوه بخورم ،خستگیم در بره باال بریم یا پایین؟من فقط-
 لیانا نتونست فوضولیش رو مخفی کنه

 بریم باال. میخوام ببینم چه شکلیه-
 من خبر از اوضاب باال ندارما. آخرین بار سر دعوامون بود-

 لیانا از یادآوری زنی قبل از خودش اخم کرد 
 نه بریم-

از کرد .لیانا به داخل سددرک تکین کلید رو از جیبش دراورد و جلو افتاد ؛درو ب
 کشید که تکین کنار رفت

 برو تو-
 اصددال اهمیتی به بهم ریختگی خونه نمیداد. لیانا با دقت به اطرار نگاه کرد.

 تمام وسایل خونه تشکیل شده بودن از رنگ های شاد .لیانا با حیرت گفت
 اینجا سلیقه ی کیه؟عالیه-

هارخوری و به سددمت آشددپزخونه تکین کتش رو آویزان کرد به صددندلی میز نا
 رفت

 سلیقه ی سایه. استثنائا ،سلیقه اش خوب بود-
 لیانا اخم کرد. بدش اومد،حسادت کرد و ناخوداگاه گفت

 حاال عالی که یعنی خوبه...بد نیست-
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تکین لبخند محوی زد از حسددودی لیانا و انقدر سددریع از بین بردش که لیانا 
 هیچ اثری ازش ندید

 راحت باش-
ا کیفش رو گذاشت رو مبل کنار کت تکین که روی صندلی میزناهارخوری لیان

 هشت نفره آویزون کرده بود
 چی میخوری؟باال فقط قهوه هست و...-

 در کابینت باالیی رو باز کرد
 هات چاکلت و...-

 چندتا چیز رو جا به جا کرد
شه. فک نکنم - و چای .همین!همه چیزای یخچالم برای دو ماه و خورده ای پی

 بخوای امتحانشون کنی
لیانا جوابی نداد. محو بوم رو دیوار شده بود. تکین به سمتش چرخید و دید که 
زل زده به عکس سددایه. چهره اش رو تو هم کرد .متنفر بود از اون سددفری که 

 و حاال رو دیوار خونه نصب بود. رفتن و سایه اون عکس رو انداخت 
باس  ند و ل با موهای بلوند و آرایش ت نداز کرد. زنی  یه رو برا نا عکس سدددا یا ل

 جذب که روی پله ی چوبی نشسته بود. 
 جذاب بود با بینی عملی! لیانا با لکنت گفت

 ا...این...-
 تکین کنار لیانا ایستاد بدون اینکه به عکس نگاه کنه ؛ پیش دستی کرد

 ه ستسای-
 لیانا برگشت سمت تکین
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 چند سالش بود؟-
 تکین چینی به ابروش داد، انقدر دقیق نمیدونست

 دوروبر سی-
 لیانا زمزمه کرد

 ازش کوچیکترم-
 اخم ابروی تکین بیشتر شد،از مقایسه لیانا خوشش نیومد. 

 لیانا بحث رو عوض کرد
 چرا دو طبقه ست؟طبقه ی پایین یک جوریه. ولی اینجا تکمیله-
 اوایل همین جا زندگی میکردیم-

 تکین دوباره به سمت آشپزخونه رفت
 قهوه جوش رو روشن کرد

 قهوه میخورم،میخوای؟-
 لیانا شقیقه اشتکیه داد به میزناهارخوری

 فرقی نداره-
پایین؛ - مدتی من رفتم  یک  عد از  کار بود. ولی ب تاق  پایین فقط برام در حد ا

 دیگه زندگیمون جدا شد.
 پوزخند زد

 اونم اینجوری راحت تر بود-
 
 فقط برای خواب صداش میکردم بیاد پایین-
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با صددددای  نا انقدر حس حسدددادت وجودش رو گرفته بود که بغض کرد.  یا ل
 لرزونش پرسید

 بیاد پایین؟پیش تو؟-
 تکین رک گفت

 زنم بود. چرا نیاد؟-
 بغض لیانا بیشتر

یه زنش  گه سدددا حت ب قدر را شدددد،نمیخواسدددت،نمیخواسدددت تکین ان
بوده،نمیخواسددت تکین قبال برای کس دیگه ای بوده باشدده. لیانا تمام تکین رو 

 متعلق به خودش میدونست
 تکین دو فنجون قهوه ریخت

 لیانا با بغض پرسید
 بغلش میکردی؟-

 تکین فنجون ها رو گذاشت تو سینی و خاطراتش زنده شد
 آره-

 نا اشک ریخت و تکین ادامه دادلیا
 عادت کرده بودم-

 زهرخند زد 
 اون نمیخواست،میفهمیدم. صداش میکردم، نمیومد-
 نشست روی  مبل نارنجی  

 چرا نمیشینی؟راحت باش. شالتو بردار-
 لیانا اشکهاش بیشتر شد. تکین اخم کرد
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 این اشکا رو برای چی حروم میکنی؟به کی حسودی میکنی؟به اون عوضی؟-
 لیانا لب گزید

 چقد وقت با هم بودین؟-
 تکین فنجون قهوه اش رو برداشت

 سه سال و دو ماه-
 لیانا به دیوار تکیه داد. تکین رو تار میدید. زمزمه کرد

 خیلی وقته-
 تکین کالفه شده بود از دست اشک های لیانا

ته؟من - که زن من تویی، چ که االن شددوهر توام؛ االن  نا رو .من  پاک کن او
 سش نداشتم،ندارم،ازش متنفرمدو

 لیانا لب زد
 بغلش میکردی-

 تکین چنگی تو موهاش زد، بلند شد
 لذت که نمیبردم از بغل کردنش. آرامش که نمیگرفتم ازش-

تکین خودش هم نمیفهمید چرا داره کارهاش رو برای لیانا توجیه میکنه . میشه 
 گفت بار اولی بود که اینکار رو میکرد

 لیانا اشک ریخت
 پس چرا بغلش میکردی؟-

ضر نبود بگه بغلش میکردم و امیدوار بودم بلکه یک  صورتی حا تکین در هیچ 
سایه هم تکین رو بخواد و بهش محبت  شه.  وقتی این رابطه ی یک طرفه تموم 
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که  بت میخواسدددت،از زنش! زنی  نه. تکین مح نه،بغلش ک نه،نوازشددش ک ک
و آغوش مرد غریبه ای بود و عاشدقش نبود، هرگز. زنی که دور از چشدم تکین ت

سهم تکین بود رو حراق مرد دیگه ای  محبت خرجش میکرد ؛محبت هایی که 
 میکرد .تکین به سمت لیانا رفت

 
جلوش ایسددتاد. لیانا عطر تکین رو نفس کشددید. تکین به چشددم های خرمایی 
لیانا نگاه کرد و انگشت شستش رو آروم رو گونه اش کشید .لیانا پلک بست و 

 زمزمه کرد تکین
 گریه که میکنی خوشگل میشی ،ولی من خوشم نمیاد-

بازوهای لیانا رو تو دسددتش گرفت و لبهاش رو روی پیشددونی لیانا گذاشددت و 
ضربان  سوزه.  ست .لیانا حس میکرد پیشونیش از داغی لبهای تکین می چشم ب

 شقلبش تند شده بود. تکین لیانا رو تو آغوشش کشید. سر لیانا رو روی سینه ا
 گذاشت .لیانا آرامش گرفت از شنیدن ضربان قلب تکین،از بودن تکین.

تکین روی موهای لیانا رو ب*و*سددید و کمرش رو نوازش کرد. زیر گوشددش 
 زمزمه کرد

چرا انقدر با من غریبگی میکنی؟چرا حتی شددال از سددرت برنمیداری جلوی -
 منی که شوهرتم ،اونوقت با صدرا دست میدی

به  یانا رو از خودش فاصددله داد .گونه هاش رو نوازش کرد و منتظر جواب،  ل
 لبهاش چشم دوخت
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شیدی که هر وقت میخوام یک - صاری دور خودت ک میخوام، نمیتونم. یک ح
عث میشددده  با یک شددم،  هت نزد یک جوری ب یک حرکتی بکنم، چیزی بگم،

 پشیمون شم
 تکین رک گفت

 تلخم؟-
 لیانا لب گزید

 نه ولی...-
 ن طبق عادت ابرو باال داد تکی

به تلخی - نده  یده بگیرش. اهمیتی  ناد یدونم،تلخم،سددردم. ولی تو  ولی؟م
 هام،اعصاب خوردی هام،بداخالقیام،اون حصارو تو بشکن

 تکین لبهاش رو از روی گونه ی لیانا کشید به سمت گوشش و زمزمه کرد
 توام منو آروم کن-

 لیانا آروم گفت
 اسممو صدا کن-

لیانا رو شددل کرد، از سددرش برداشددت؛ موهاش رو دورش ریخت.  تکین شددال
صله گرفت و نگاهش کرد و بعد لیانا رو بغل کرد .چنگ نرمی تو  کمی ازش فا

 موهاش زد و برای اولین بار اسمش رو صدا کرد
 لیانا-

 لیانا سرش رو تو سینه ی تکین فرو کرد. تکین عطر موهاش رو نفس کشید
 لیانا-
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 لیانا دستش رو دور کمر تکین حلقه کرد و کشیده گفت
 جانم-

 تکین موهای لیانا رو ب*و*سید و با لحن نرمی گفت
 آروم شدی؟بغضت کنار رفت؟-

گونه ی لیانا بخاطر باز بودن سدده دکمه باالی پیرهن تکین روی سددینه ی برهنه 
 اش بود.

 آرومم-
 چی آرومت کرد؟حرفام؟-

 رو گیر انداخت .لیانا نجوا کرد تکین باز با سوالهاش لیانا
 آغوشت-

ست هاش رو  روی کمر  شرد .موهاش رو کنار زد و  د تکین لیانا رو تو بغلش ف
 لیانا لغزوند و زمزمه کرد

 خستگیم در رفت-
لبخند لیانا عمیق تر شد .تکین از لیانا جدا شد و به صورت سرخش نگاه کرد. 

با شددسددتش نوازشددش میکرد گونه اش رو به نرمی ب*و*سددید و همونطور که 
 گفت

 خیلی شیرینی! اگر میخوای برو لباست رو عوض کن-
 

ست بازهم لیانا رو توبغلش بگیره، ولی  سمت مبل رفت. دلش میخوا تکین به 
جلوی خودش رو گرفت .لیانا به سددمت اتاق رفت،درو باز کرد. ترکیب رنگ 

شکی بود، جلو رفت و با دیدن خونی که روی مو سایل قرمز و م شک و کت خ
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ست و  ش سردی رو تنش ن شکل یک ادم بود عرق  شی که به  شده بود و خط ک
حس کرد محتویات معده اش داره بهم میریزه. در اتاق رو با شدت باز کرد و به 
ستی که جلوی دهنش بود  شویی دویید. تکین با دیدن حال لیانا و د س سمت د

 از جاش پرید
 لیانا؟-

ست و باال آور سرش ب شت  د .گریه اش گرفته بود ؛ از دیدن اونهمه لیانا درو پ
سعی  ست و  ش صورتش رو  ستش میلرزید ، سیده بود. د خون روی زمین، تر

 کردبه خودش مسلط باشه .تکین مرتب در میزد
 لیانا...لیانا درو باز کن-

صدای گریه اش ضش ترکید .تکین  صبی پلیانا بغ شد .ع شنید و نگران تر  ا رو 
 کوفت به در

 نم چت شد. لیاناباز کن درو ببی-
لیانا درو باز کرد و از دسددتشددویی بیرون اومد. تکین رنگ و روی پریده ی لیانا 

 رو دید و اخم کرد
 چی شد یکدفعه؟-

 لب گزید. تکین چنگی تو موهاش زد و با شک پرسید
 چیزی هست که بهم نمیگی ؟ -

 لیانا با دستهای لرزونش بازوهاش رو بغل کرد و با گریه گفت
 ..خ...خون.-

 تکین گیج گفت
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 خون چی؟-
 لیانا نالید

 سایه...اتاق...-
تکین به شدت لب گزید. نمیدونست حاال چی بگه که لیانا آروم شه. اشکهای 

 لیانا رو پاک کرد
 خیلی خب...خیلی خب باشه ،اینهمه ترس نداره که...-

 لیانا با گریه گفت
 خ... خیلی بود...خیلی خون بود-

 تمام اون صحنه ها داشت برای تکین یاد اوری میشد
 لیانا هق زد

 کلی خون بود-
 تکین بی اختیار داد زد

 بسه...بسه یادم نیار-
ست. کنار  دیوار  شد؛ نمیتون صداش رو تو حلقش خفه کنه،نمی سعی کرد  لیانا 
دستشویی سر خورد و رو زمین نشست. لرزش دستش تکین رو نگران میکرد 

صدای هق هق خ شتر میکرد. جلوی . فه اش ، رنگ پریده اش، نگرانیش رو بی
 پاش نشست و سعی کرد خودش رو کنترل کنه

 میخوای بریم پایین؟اینجا نباشیم؟-
 لیانا تند تند سرش رو تکون داد

 آره...آره-
 تکین زیر بازوش رو گرفت
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 بلند شو-
سختی راه میرفت همراهی ا رو کرد. لیان در رو به هم زد و تا پایین لیانا رو که به 

سرش رو  شپزخونه رفت . لیانا  نشوند روی تخت و کمک کرد دراز بکشه . به آ
تکیه داد به بالشددی که بوی تکین رو میداد و سددعی کرد به چیزی که دیده فکر 

 نکنه . تکین آب قند رو به سمتش گرفت 
 بخور فشارت افتاده-

سه قلپ خ شد و لیوان رو از تکین گرفت. دو  ست الیانا بلند  ز ورد. تکین خوا
 کنارش بلند شه که لیانا بازوش رو گرفت و التماس کرد

 نرو...خواهش میکنم-
تکین لب تر کرد. به لیانا نزدیک شد لیوان رو از دستش گرفت و گذاشت روی 

 پاتختی
 هستم...هستم خانومم-

 لیانا سرش رو روی سینه تکین گذاشت. تکین موهاش رو نوازش کرد
  اصال یادم نبود-

 لیانا نالید
 نگو. راجع بهش چیزی نگو-

 تکین کنار لیانا دراز کشید. سرش رو روی سینه اش گذاشت و پرسید
 با مانتو راحتی؟-

 لیانا گونه اش رو به سینه ی تکین کشید
 راحتم-
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 تکین بازوش رو نوازش کرد
 بخواب، میرم ناهار میگیرم-

 لیانا سر بلند کرد و به چهره ی جدی تکین نگاه کرد
 منو اینجا تنها میذاری؟-

 تکین آروم دستش رو از زیر سر لیانا بیرون کشید
 مگه وقتی خوابی ام هوش داری که بترسی؟-

 لیانا با توقع گفت
 تکین!-

 تکین دلش لرزید ؛ به پهلو شد. دستش رو روی بازوی لیانا گذاشت و گفت
 حاال یک کاری میکنم،بخواب-

شده بود و  سش کم  شون دقت کرد و گونه حاال که لیانا تر ضعیت آروم بود به و
 هاش گل انداخت از خجالت. یک کم خودش رو عقب کشید

 میخوابم حاال-
 تکین ابرو باال انداخت و با جدیت گفت

 برگرد سر جات-
 لیانا با تعجب گفت

 سر جام؟-
 تکین اخم کرد

 اون چند سانتو جبران کن-
 لیانا لب گزید

 آخه...-
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 آخه بی آخه-
 صورت لیانا بیشتر گل انداخت 

 من دیگه آروم شدم. ممنون-
 تکین با اخم گفت

 من چی؟تو آروم شدی بسه؟-
لیانا لبش رو تر کرد. خجالت میکشددید ولی وقتی تکین اینقدر جدیت به خرق 

شد.  ست مخالفت کنه. به تکین نزدیکتر  صمیداد که نمیتون دای اونقدری که 
 ضربان قلبش رو زیر گوشش میشنید .

شمهای لیانا  سید. تو چ شش رو ب*و* شد کنار گو سمت لیانا خم  تکین به 
خیره شد،انگشت شستش رو روی لبش کشید. ضربان قلب لیانا تند شده بود 

 .نگاهش خیره به  لب لیانابود
 لیانا؟-

 ل دندون گرفتلیانا لبش رو تر کرد .تکین گوشه ی لبش رو از داخ
 جانم-
 نزن دیگه رژ سرخت رو بیرون-

 و صورتش رو به صورت لیانا نزدیک کرد
 

×××× 
شرتش بازی میکرد   سینه ی تکین بود و با دکمه تی  سرش رو  لیانا همینطور که 

 آروم صداش کرد
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 تکین؟-
 تکین چشم های گرم شده اش رو باز کرد

 هوم؟-
 لیانا آرزو به دل موند بگه جان

 زی میخوام بگمیک چی-
 تکین به پهلو چرخید و خواب آلود گفت

 بعدا بگو-
 لیانا ریز خندید

 ناهار نخریدی ها-
 تکین خواب آلود بود 

 میخرم ،حاال بذار بخوابم-
 من گشنمه-

 تکین بغلش کرد و بیخیال گفت
 دندون رو جیگر بذار-

ست تک ستش رو از زیر د سبوند .آروم د سینه ی تکین چ شونی به  ن رد یلیانا پی
 کرد و رو پهلوش گذاشت. لیانا زمزمه کرد

 سردمه-
 هوا گرمه-

شوند که  سه ای ن سینه اش، ب*و* شید. آروم رو  لیانا عطر تن تکین رو نفس ک
 تکین کالفه گفت

 تو چرا آروم نمیگیری؟-
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 لیانا مظلوم جواب داد
 خوابم نمیاد-
 من دارم میمیرم برای یک ربع خواب-

سه دقیقه  شرایط کنار بیاد. دو  سعی کرد با  لیانا زیر لب دور از جونی گفت و 
ای هر دو سدداکت بودن و زمان خوبی بود که تکین خواب بره، البته اگر فکرش 

 مشغول نبود.
 خیلی گشنته؟-

 لیانا جوابی نداد. تکین چشم باز کرد
 لیانا-

شونی  ست .پی شم ب لیانا خواب رفته بود. تکین به بهونه گیری هاش فکر کرد،چ
 لیانا رو ب*و*سید و خوابید

 
... 

 لیانا از خواب پرید. همه جا تاریک بود. تکین رو صدا کرد
 تکین جوابی نداد. لیانا سعی کرد تکونش بده، دوباره صداش زد

 هوم؟-
 پاشو چراغ رو روشن کنپاشو من میترسم.  -

 تکین غلت زد و پشتش رو به لیانا کرد ؛ با صدای خواب آلود و گرفته اش گفت
 حال ندارم-

 لیانا باز تکونش داد
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 لطفا!تکین پاشو -
 خمیازه ی بلند  باالیی کشید و خواب آلود گفت

 پنج دقیقه دیگه بخوابم-
 نه تکین پاشو. خواهش میکنم-

 تکین عصبی گفت
 چراغ کنار تخته ، ول کن بازومو-

شنش کرد  شید روی پاتختی ، کورمال کورمال چراغ رو پیدا  و رو ست ک لیانا د
شدت نور شرد از  شمهاش رو بهم ف ساعتش رو نگاه انداخت. .تکین چ . لیانا 

ساعت ده شب بود. از جاش پرید .رفت بیرون از اتاق،چراغها رو روشن کرد. 
 دنبال گوشیش گشت،نبود. 

ک چروک شددده بود .از تلفن خونه به به خودش نگاهی انداخت .مانتوش چرو
 گوشیش زنگ زد .صدایی نمیومد.

 باز رفت سراغ تکین
 تکین ساعت ده  شبه بلند شو-

 تکین از جا پرید،پایین چشمش پف کرد بود و موهاش بهم ریخته بود
 چی؟-

 لیانا نالید
 باید هفت میرفتم خونه-

 د،درد میکردتکین بلند شد. متعادل راه نمیرفت. دستی به معده اش کشی
 گرسنمه-

 لیانا هراسون پشت سرش راه افتاد
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 من باید برم خونه. گوشیم نیست. کیفم نیست -
 تکین از یخچال خامه بیرون آورد. دو سه قاشق خالی خورد و غر زد

 هیچی ام این تو پیدا نمیشه-
 لیانا به دورو برش نگاه کرد و  نالید

 وسایلم -
 تکین اخم کرد

 یم نیست من گشنمه چیزی حال-
 گوشیش رو برداشت

 پیتزا میخوری؟-
 نه. من باید برم-
 چی چیو بری؟-
 امشب جایی دعوت بودیم-

 تکین ابرو باال انداخت
 کجا؟-
 خونه خالم-
شو بریم بیرون - شده دوازده. آماده  ساعت  سی  دیگه چه فایده؟خیلی زود بر

 یک چیزی بخوریم
 وسایلم-
 باالس دیگه،برو بیار-

 لیانا عقب نشینی کرد
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 من باال نمیرم-
 تکین موبایلش رو روی مبل پرت کرد و گفت

 روزنگ بزن بگو خونه ی زن صدرایی امشب-
 لیانا با خجالت گفت

 شب جمعه ها صدرا اونجاست؛ مامانم میفهمه دروغ میگم-
 تکین باالی شکمش رو ماساژ داد

پیش شددوهرت  همون دیگه. شددب جمعه ها زن و شددوهرا پیش همن، توام-
 میمونی

 گونه های لیانا گل انداخت
 نه، دیگه من برم-
 کجا میخوای بری،برم برم راه انداختی؟-

 لیانا نالید
با کرام - ته از من بی خبرن، همینجوریش حسدددابم  مه سددداع تکین االن اینه

 الکاتبینه
 تکین در روباز کرد

 میرم کیفت رو بیارم-
 لیانا دنبالش راه افتاد،تکین برگشت

 جا؟ک-
 میام باهات. تنها پایین نمیمونم-
 مگه نمیگی پام رو باال نمیذارم؟-
 تا پشت درش میام-
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                           ×××××× 
 

یک هفته ای گذشدت .روزی چند سداعت همدیگه رو میدیدن و تکین لیانا رو 
 میرسوند

 زیبا و لیانا استخر بودن و حدود چهار ساعت و نیم  تو آب!
 لیانا ته آرایشی کرد و شالش رو روی سرش انداخت و رو به زیبا کرد

 آماده شدی؟-
 تو برو میام االن-

شدن صبر کرد و با زیبا خارق  سه دقیقه ای  شن کردو با   .دو  شیش رو رو گو
شکش زد. یادش رفته بود به تکین  ست رفته ی تکین، خ دیدن هفده تماس از د

 بگه،زیر لب زمزمه کرد
 مبدبخت شد-

 زیبا بی هوا کوبوند تو کمرش
 چیه ماتم گرفتی؟-
 زیبا تکین-
 تکین چی؟-

 زیبا شماره ی صدرا رو گرفت
 و لیانا شماره ی تکین

 با اولین بوق تکین گوشی رو برداشت و صدای عصبیش تو گوشی پیچید
 هیچ معلوم هست کجایی؟-
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 لیانا با استرس گفت
 سالم-
 اموش کرده بودی؟سالم و زهرمار. کجایی؟چرا گوشیتو  خ-

 لیانا لب گزید
 استخر بودم،گوشیمو خاموش کرده بودم -

 تکین نفس راحتی کشید ، ولی هنوز عصبانی بود
یک خبر نباید به من بدی؟میدونی چند بار زنگ زدم؟میدونی فکرم هزار راه -

 رفت؟
لیانا قند تو دلش آب شددد از نگرانی تکین. از زیبا فاصددله گرفت و آروم زمزمه 

 کرد
 راست میگی،ببخشید عزیزم-

تکین چنگی تو موهاش زد. چیکار میکرد با این لحنی که دلش رو میلرزوند و 
مثل آب رو آتیش ، عصدبانیتش رو خاموش میکرد .لیانا سدکوت اونور خط رو 

 که شنید با لبخند عمیقی آروم گفت
 صدای نفسهای عصبیتم آرامش بخشه-
 زبون نریز-

 لیانا خندید
 دی؟کجا میری؟چیزی خوردی؟با کی برمیگر-
 صدرا قراره بیاد دنبالمون .نه چیزی نخوردم-

 تکین اخم کرد
 ضعف میکنی که-
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 من میرم خونه، غذای ظهر مامان اینا رو گرم میکنم میخورم-
 الزم نیست بری خونه، زنگ میزنم صدرا بیاردت شرکت-

 لیانا غر زد
 نه تکین اونجا راحت نیستم،خسته ام-
 یعنی بریم خونه؟-
 من میرم خونه ی خودمون دیگه-

 تکین برداشت کرد نمیخواد ببیندش .لحنش سرد شد
 هرجور راحتی ، فعال-

و گوشی رو قطع کرد .لیانا با تعجب به گوشیش نگاه کرد و باز شماره تکین رو 
 گرفت. تکین رد تماس کرد

 
خ موند. ماسش بی پاسلیانا دلش برای تکین پر زد. دوباره تماس گرفت  و باز ت

 کم مونده بود بغض کنه
                              ×××× 

از ماشین صدرا پیاده شد؛ تشکر و خداحافظی کرد و به سمت شرکت رفت. تو 
ستش رو  ساعت تو آب موندن پو سور به خودش نگاه کرد ، چند  سان آینه ی آ

 براق کرده بود
 ،منشی تکین برای بار دوم لیانا رو دیداز آسانسور بیرون اومد و در رو باز کرد

 بفرمایید-
 یک دستش رو تکیه داد به میز
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 با آقای اعتماد کار دارم -
که  نا و تکین رو  یا طه ی ل جب کرد. راب که منشددی تع فت  عادی گ قدر  ان
نه بره پیش  مد ،بتو که هر کس از در او قدر الکی بود  گه ان یدونسدددت. م نم

 فن رو  برداشتتکین؟تکین سرش رو میبرید. منشی تل
 بگم کی اومدن؟-

 لیانا به سمت اتاق تکین رفت
 نیازی نیست خبر بدین. ممنون-

 درو باز کرد و داد تکین اتاق رو گرفت
 مگه یکبار نگفتم مزاحمم نشو-

گارش رو تو  با حرص سددی ته شدددد. تکین  ید ؛در محکم بسدد جا پر نا از  یا ل
 فتجاسیگاری خاموش کرد. لیانا با ترس چند لحظه قبلش گ

 اینه استقبالت؟-
تکین تعجب کرد. سربلند کرد و لیانا رو رو به روش دید. اخماش به آنی از هم 

 باز شد
 اینجا چیکار میکنی؟-

 لیانا کیف استخرش رو روی مبل گذاشت و به طرر تکین رفت
 اومدم آقای بداخالقمو ببینم-

شد .لیانا خودش رو تو بغل تکین  تکین خوشش اومد از "آقا" گفتن لیانا و بلند 
 فرو برد .بوی ادکلن خاصش، با بوی سیگار برگش مخلوط شده بود .

 لیانا نفس عمیقی کشید و زمزمه کرد
 از دیروز دلم تنگ شده بود-
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 تکین طعنه زد
 آره،پشت تلفن مشخص بود-

ستا صله گرفت ولی د شد ، کمی از تکین فا شماش خمار   ش رو از دورلیانا چ
 کمر تکین بازنکرد ؛با ناز گفت

 تکین-
 تکین فاصله رو کم کرد و لیانا رو به خودش فشرد

 هوم؟-
 لیانا چونه اش رو تکیه داد به سینه ی تکین

 خب خسته بودم،خیلی. میدونی چند ساعت تو آب بودم؟-
 تکین کمر لیانا رو نوازش کرد

 االن خسته نیستی؟-
 لیانا نالید

 جون تو تنم نیستچرا،خیلی. -
لیانا رو از خودش جدا کرد. به چشددمهای قرمز و پوسددت شددفافش ،نگاهی  

 انداخت
 صبحانه چی خوردی؟نون و پنیر؟تخم مرغ؟-

 لیانا لب گزید. 
 دیرم شده بود،یک استکان آبمیوه خوردم-
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تکین اخم کرد،لیانا جرات نکرد سر بلند کنه. گوشه ی لبش رو جوید و باز هم 
خیره ی لبهای رنگیش موند .لیانا سددنگینی نگاهش رو حس کرد و نگاه تکین، 
 زمزمه کرد

 میخورم،یک چیزی سفارش بده،میخورم-
 تکین حرصش رو با حرفی که زد ،خالی کرد

بچه ی  شددیش سدداله هم سددرش میشدده که باید صددبحانه بخوره .اونم وقتی -
صرر میکنه. نخورد،به جاش ناها ستخر،اینهمه انرژی م شو زود میخواد بره ا ر

شیش  ست و  شه .من نمیدونم تو با بی سنه اش می صال طبیعیه. آدم گر میخوره،ا
 سال سن، چجوری عقلت نرسید. اینقدر نمیفهمی؟

سبید و آروم  شت،بدش اومد،اخم کرد. به دیوار چ لیانا یکی دو قدم عقب بردا
 گفت

نگرانیتو به بدترین نحو ممکن زهر آدم میکنی. خوشی چند ساعته ی  آدمو با -
 اخمات از دماغش در میاری
 تکین با همون اخمش گفت

 لب ورنچین برای من-
.لیانا از بی اهمیتی تکین به ناراحتیش  تلفن رو برداشدددت. غذا سددفارش داد

 بغض کرده بود
 

اخت،دلش میخواسددت تکین تکین به سددمت در رفت. لیانا نگاهی بهش اند
. به همین زودی براش عادی شددد؟بغضددش بیشددتر بغلش کنه،تحویلش بگیره
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شددد،تکین از اتاق بیرون رفت. بعد از پنج دقیقه با یک پوشدده برگشددت .پشددت 
 میزش نشست و به کارش مشغول شد. بازهم میزش بهم ریخته بود.
غ ید،آروم نمیشدددد،ب نار بهش خیره بود،لبش رو جو نا از ک یا ل تکین رو ل

 میخواست. اون بغل یک دقیقه ای براش کم بود،خیلی کم.
 سعی کرد صداش نلرزه

 چرا گفتی من بیام وقتی کاری به کارم نداری؟-
تکین از دقتی که روی صدددای لیانا داشددت، لرزش نامحسددوسددش رو فهمید و 

 اخم کرد،ولی سر بلند نکرد
 قرار شد بری خونه،خودت اومدی-

 لرزش صداش بیشتر شد
 میخواستی نیام؟-

 تکین برگه ها رو کنار زد و یک برگه از بینشون برداشت و مشغول شد
 من همچین چیزی نگفتم-

 لیانا با بغض گفت
 ولی منظورت همین بود-

تکین با نوک خودکار چند ضددربه به میز زد و بعد با ته خودکار شددقیقه اش رو 
 خاروند . عجیب این مرد خوددار بود 

 کردی تو اینو برداشت-
 دل لیانا داشت آب میشد، برای آغوش تکین

 برم؟-
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 تکین سر بلند کرد
 کجا؟-
 برم خونه بخوابم-
 غذا سفارش دادم،بخور بعد میرسونمت-

 لیانا اشک ریخت
 دو دقیقه اومدم پیشت، نمیشه کار نکنی؟-

 تکین خودکارش رو روی میز پرت کرد
 چیکار کن...-

 با دیدن اشک لیانا حرفش رو قطع کرد،ابروهاش بهم گره خورد
 مگه نگفتم بدم میاد از اشکات؟-

ک تکین بلند شد،به طرر لیانا رفت. لیانا ی اشک بعدی لیانا بالفاصله چکید.
شت و  سینه ی تکین گذا سرش رو روی  سه قدم جبران کرد و  قدم تکین رو با 

 یختدستهاش رو دور کمرش حلقه کرد و اشک ر
 خیلی بدی-

شش  سی آغو شت ک شت،عادت ندا تکین از حرکت لیانا جا خورد. عادت ندا
رو بخواد که آروم شه،که برای آغوشش اشک بریزه،که کسی اینجوری خودش 

 رو تو بغلش پرت کنه،که یکبار کس دیگه ای تکین رو بغل کنه!
به تکی بار  که حتی یک یه ای   نو این کس در ذهن تکین یعنی زنش،یعنی سدددا

نگفت دوستت دارم. یعنی لیانایی که االن انقدر سفت به تکین چسبیده بود که 
 تکین حس میکرد دیگه جدایی در کار نیست

 دستش رو دور بدن ظریف لیانا حلقه کرد،سرش رو ب*و*سید



wWw.Roman4u.iR  164 

 

 آروم زمزمه کرد
 آره،خیلی بدم-

                         ×××××× 
 

 لیانا نالید
 نه-

 دامسش رو میجوید گفتالیاس همونطور که آ
 دلتم بخواد-

 نازی جیه جیه کنان گفت
 مامان من چی بپوشم؟-

 لیانا با التماس به شیرین نگاه کرد
 مامان میشه من نیام؟-

 شیرین اخم کرد
 بیخود!چی چیو نیای؟شهال اسم برده، گفته لیانا رو حتما بیار-

 لیانا با ناخن شستش میکشید زیر ناخن سبابه اش
 مامان-

 ن به طرر دستشویی رفتشیری
 میخواستی تا االن بیرون نباشی-

 لیانا شال از سرش کند و نالید
 به جان خودم دارم میمیرم از خستگی-
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ساعت دیگه یونس میاد، میخوایم راه بیفتیم. - این حرفا تو گوش من نمیره .نیم 
 بدو برو حاضر شو

 لیانا به سمت اتاقش راه افتاد
 من نمیام،خوابم میاد-

در اتاقش رو بسددت و یک راسددت به سددمت حمام رفت تا باز تن و بدنش رو 
 بشوره،حس میکرد بوی کلر میده

 الیاس زودتر از همه آماده شد. 
لیانا تازه روی تخت دراز کشید بود و نفس راحتی کشید که شیرین پرید تو اتاق 

 و با سروصدا گفت
شو یونس یک رب- ضر  شو حا سه. چرا اینقدر منو حرص میدی؟پا ع دیگه میر

 امکان نداره بذارم بمونی خونه
 لیانا چشمهاش رو ماساژ داد؛ به شدت میسوخت

 مامان جان ،ول کن منو-
 شیرین دندون سایید 

 ولت کردم که اینقدر خودسر شدی دیگه،پاشو-
                            ××××× 

شت. یحیی  شمهاش رو روی هم گذا شونیش رو به زانوش تکیه داد و چ لیانا پی
 کنارش نشست. سر بلند نکرد،یحیی با شیطنت گفت

 چشم و گوش این الیاسم میجنبه ها-
 لیانا فقط سرش رو تکون داد. نازی اومد کنار لیانا و شونه اش رو تکون داد

 آبجی، آبجی پاشو منو ببر تاب سواری-
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 وصله گفتلیانا بی ح
 بگو یحیی ببرتت-

 تلفن یحیی زنگ زد، دختری بود که به تازگی باهاش آشنا شده بود .
 الو جانم،گوشی-

 یحیی بلند شد. نازی باز شونه ی لیانا رو تکون داد
 آبجی پاشو یحیی رفت ؛ آبجی تاب.-

 لیانا نالید
 به الیاس بگو-

 و زیر لب غر زد
 معلوم نیست یک ساعت چی میگه در گوش یسنا-

 نازی جیه جیه کنان گفت
آبجی چی میگی با خودت ،بهش گفتم، گفت برام یک بسددته پاسددتیل میخره -

 ولش کنم .آبجی
 لیانا بلند شد. چشماش از سوزش باز نمیشد 

 آبجی بمیره از دست شما دوتا راحت شه .بپوش کفشتو-
 لیانا پشت کرد نازی بغض کرد و دست به سینه به

 نمیخوام،بداخالق-
 

 لیانا بازوی نازی رو گرفت
 نازی لوس نکن خودتو، بیا-
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ید   نازی فراموش کرد، فراموشددی بچگانه که نعمتی بود برای خودش. بدو دو
 طرر در ، دامن پیراهن قرمزش میچرخید و لیانا نگاهش میکرد

 باید هولم بدیا-
طور که  زیر لب به زمین و زمان  غر باد شدال لیانا رو از سدرش انداخت، همون

سر کنارش توجهی نشون نداد  سر کرد و به تیکه های چند تا پ شالش رو  میزد، 
.نازی رو روی تاب نشددوند و شددروب کرد به هول دادنش .نازی میخندید و تند 
صحبت میکرد و به هوای خودش ،خاطره تعریف میکرد و  سر هم  شت  تند پ

 تر ساکت شه .لیانا تو دلش دعا میکرد زود
 به سختی پلکهاش رو باز نگه داشته بود. نازی جیه زد

 آبجی تند تر،  تند تر-
 زنجیر تاب رو سفت بگیر نیفتی-

قب  به ع قدم  یک  نا  یا مد، ل قب میو تاب ع که  بار  ند تر هولش داد .هر  ت
 برمیداشت و باز جلو میرفت و  هولش میداد و نازی هم تند تند جیه میزد. 

 گ خورد؛  بدون اینکه به اسم طرر نگاه کنه جواب دادگوشی لیانا زن
 بله؟-
 لیانا-

 لیانا لبخند زد و با خستگی جواب داد
 جون دلم،سالم عزیزم-
 سالم. خوبی؟-

 و این "خوبی" معنی داشت،یعنی فهمیدم سر حال نیستی
 لیانا عقب رفت،نازی رو هول داد
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 خوبم. خوبی؟-
 کجایی لیانا؟-

 لیانا غر زد
 پارک،به زور آوردنم-

 تکین بدنشو کشید
 نخوابیدی؟-

 لیانا یک دستش رو گذاشت پشت نازی و بی جون هولش داد
 نه-

 تکین دستش بین موهاش موند
 یعنی چی نه؟-

 لیانا بی خجالت حرر دلش رو زد
 تکین دلم میخواست پیشت بودم تو بغلت میخوابیدم-

 تکین با کف دست ، موهاش رو صار کرد 
 با کیا رفتین؟-

 لیانا دلخور گفت
 تکین!-

 تکین شستش رو گذاشت زیر لبش
 با کیا رفتین؟-

 لیانا نق زد
 خاله اینا-
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 شستش رو روی لبش کشید و چشماش ریز شد 
 یعنی کیا؟-
 یحیی،یسنا،خاله و شوهرش،عمو-

 تکین موضوب بی خوابی لیانا رو فراموش کرد؛ دستش افتاد
 یحیی؟یحیی کیه؟-

 ی رو هول داد لیانا ناز
 پسرخالم-

 تکین تشر زد
 درست جواب بده لیانا-

 لیانا لبش رو جوید
 پسرخالمه،از منم کوچیکتره-
 خب؟  بقیه اش-

 لیانا نالید
 تکین چی بگم؟من اصال کار به کار اون ندارم-

 تکین خودش روروی مبل رها کرد 
 لیانا-

 تکین گوش تیز کرد و لیانا زیر لب ناسزایی نثار یحیی کرد صدای یحیی بود.
 لیانا بیا-

 تکین پرسید
 کجا؟-

 لیانا نالید
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 نمیدونم بخدا. من که نرفتم-
 لیانا، بیا الیاس کارت داره-

 تکین عصبانی شده بود
 الیاس دیگه کدوم خریه؟-

 لیانا کالفه گفت
 داداشمه دیگه-
 اده دنبالت؟مگه خودش زبون نداره؟برای چی اینو فرست-
 تکین!پسرخالمه مثال-
 عصبانی شد از این طرفداری 

 ازش دفاب کردی االن؟-
 لیانا حواسش از تاب پرت شد،میخواست هر جور شده تکین رو آروم کنه

 نه عزیزم...فقط -
شده بود که تاب عقب اومد و لبه تاب محکم خورد زیر چونه  جمله اش تموم ن
ی لیانا. یحیی با داد اسمش رو صدا کرد. گوشی از دست لیانا افتاد و در لحظه 

 صورتش خیس از اشک و دهنش پر از خون شد
 

 درد شدیدی تو فکش پیچید و دهنش پر از خون شد
 تکین از اون سمت خط نگران صداش کرد

 لیانا-
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ست به دهنش گرفت ،هق زد. تکین  ست ؛ د ش شنید .لیانا رو زمین ن جوابی ن
 صدای لیانا رو شنید

 لیانا-
صدددای صددحبتش با لیانا تو گوش تکین یحیی کنار لیانا رو زمین نشددسددت .

 میپیچید
 لیانا، بردار دستتو. بردار ببینمت-

نا خون دهنش رو ر تکین هم نگران بود ،هم حرص میخورد. یا و زمین تف ل
تمام فکش تیر میکشددید و اشددک بی وقفه از چشددمش جاری بود،الیاس کرد. 

 نگران به طرفش اومد
                          ××××× 

 لیانا برای تکین پیام زد
 خوبم-

و چشددم بسددت. تکین تا یک نیمه شددب  که لیانا این پیام رو داد، آروم و قرار 
 نداشت.بالفاصله به لیانا زنگ زد

 انا با صدای آرومی شروب به صحبت کردلی
 جانم-
 الو لیانا؟خوبی؟چیشد؟حالت خوبه؟-

 لیانا لبخند خسته ای زد
 خوبم عزیزم-
 حرر بزن لیانا. بگو چی شد-
 حواسم پرت شد،تاب خورد تو فکم. گوشی از دستم ول شد ببخشید-
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 تکین نگران گفت
 خوبی االن؟-
 خوبم-

 ز درد. تکین گفتخمیازه ای کشید و صورتش توهم شد ا
 دست و پام بسته اس،واال االن جلوی در خونتون بودم-
 تکین؟-

تکین اومد بگه جانم ،ولی جلوی خودش رو گرفت. مکثش باعث شدددد لیانا 
 جمله اش رو ادامه بده

 تکین خوابیدی؟-
 نه،قهوه میخورم-
 میدونی که جای من اینجا نیست ؛ تنها توی این اتاق سرد ، بدون تو ...-

 تکین چشماش رو بست و زمزمه کرد 
 بخواب لیانا،خسته ای-
 

×××××× 
سیده  شه که تا ده،ده و نیم حتما ر شت بلند  سر ه ساعت کوک کرده بود  لیانا 
شم باز  شرکت تکین،ولی خواب موند. تا دوازده خوابید. بعد از اینکه چ شه  با

ود و بکرد ،اولین کاری که کرد به تکین زنگ زد،برنداشددت. وسددط یک جلسدده 
 گوشیش رو سایلنت.
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حدود یک ساعت بعد از جلسه خالص شد .نگاهی به گوشیش انداخت با سه 
 تماس از دست رفته،اخماش باز شد. به لیانا زنگ زد

 جانم عزیزم-
 سالم-

صدقه اش  صدای جدی تکین لبخند زد. تو دلش قوربون  شنیدن  لیانا از ذوق 
 رفت و جواب داد

 سالم آقا،خوبی؟-
 پشت سرش بست تکین در رو

 سر حالی!-
 خوبه؟-

 تکین نشست پشت میزش و آروم گفت
 عالیه-

 از بین برگه های بهم ریخته ی میزش، دنبال چیزی گشت
 فکت بهتره؟درد نداری؟-
 نه، کم. خیلی کم،خوبم-

 تکین خیالش راحت شد
 میخوام ببینمت،بعدازظهر بیا خونه-
 به چه بهونه ای آخه؟خیلی رفت و آمدهام زیاد شده-
 پرونده-
 همش همینو بهونه میکنم تکین-
 من نمیدونم،یک کاریش بکن-
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                             ××××× 
تکین و لیانا با هم رسددیدن. لیانا سددریع پیاده شددد،فقط یک روز از دیدارشددون 

 گذشته بود و دل لیانا پر میکشید برای مردش.
شاره کرد و لیانا خودداری کرد از اینکه خودش رو پرت کنه تو   تکین به کوچه ا

بغل تکین. سالمی ردوبدل کردن و تکین درو باز کرد .به محض اینکه در بسته 
شد ،لیانا دستش رو دور بدن تکین حلقه کرد. سرش رو گذاشت رو سینه اش 

 بود ه نمایش گذاشته.باز تکین تا وسط سینه اش رو بو سینه اش رو ب*و*سید
 تکین، لیانارو از خودش جدا کرد؛به صورتش خیره شد

 درد نداری؟-
 خوبم-

تکین نفس آسوده ای کشید و لیانا رو به دیوار چسبوند؛ پیشونی به پیشونی لیانا 
 تکیه داد

 چی تو وجودته که آرومم میکنه؟-
 لیانا لب زد

 عشق-
 تکین انگشت شستش رو روی لب های لیانا کشید

 نزن این لعنتی رو .انقدر حرفمو زمین نزن-
                        ××××× 

 
تکین روی مبل نشددسددته بود،لیانا تو بغلش خزید و سددرش رو روی سددینه اش 

 گذاشت. تکین موهای لیانا رو نوازش کرد
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 لیانا-
 لیانا دست تکین رو دور خودش انداخت

 جانم-
 ا دل تکین چه میکنهلیانا نمیدونست با این "جانم" گفتن هاش ب

 داشتی از یحیی میگفتی دیشب-
 لیانا نالید

 ولش کن اونو -
 سوال منو جواب بده -

 لیانا چونه اش رو تکیه داد به شونه ی تکین 
 بپرس،بگم-
 زن داره؟-
 نه-
 کسی رو میخواد؟-

 لیانا مکث کرد وتکین اخم
 لیانا-
 نمیدونم،خیلی باهاش دم خور نمیشم جدیدا-
 یعنی قبال میشدی-
 مهمه مگه؟-

 تکین با اخم گفت
 لیانا رو اعصاب من راه نرو-

 لیانا مظلوم گفت
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 مگه چیکار کردم؟-
 این پسره چند سالشه؟-
 از من کوچیکتره. دو سال-

 تکین اومد چیزی بگه که لیانا چونه از شونه اش برداشت
بی اعتمادی تکین من شددوهر دارم،بدم میاد اینجوری میگی .اگر انقدر بهم -

 چر...
 بحث اعتماد نیست-
 هست-

سه سا ست زیادی ح شت و تکین میدون . ولی خب تکین هم حق  لیانا حق دا
سید لیانا رو  سوراخ، دو بار نیش بخوره. میتر سید،میترسید از یک  شت،میتر دا

 از دست بده. چونه ی لیانا رو ب*و*سید
 لیانا با انگشتاش بازی کرد

 تکین-
 ش کردتکین موهاش رو نواز

 بگو-
 میگم...-
 

 تکین چونه ی لیانا رو گرفت
 منتظرما-
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ن نگران .تکی لیانا اخم کرد و صورتش رو پس کشید. دستی به چونه اش کشید
 پرسید

 اینقدر درد میکنه؟من که فشار ندادم-
 نه فقط نباید بهش دست بزنم. درد میگیره-

 یک کم مکث کرد تا درد چونه اش آروم شه .
 یک خواهشی دارم داشتم میگفتم که-

 تکین ابرو باال داد. دل لیانا ضعف رفت
 قبول میکنی؟-
 بگو چیه. شاید قبول کردم-

 رو مظلوم کردلیانا چهره اش
 خواهش میکنم-
 حرفتو بزن-
 بی برو برگرد باید قبولش کنی-
 برای من خط و نشون نکش!-

خودش نیاورد .همونطور لیانا از جدیت صدددای تکین جا خورد، ولی به روی 
 که دست میکشید روی یقه ی پیراهن تکین  آروم آروم گفت

 من اصال دوست ندارم که تو دکمه های پیرهنتو باز میذاری-
 تکین ابرو باال داد

 چی؟-
 خب خوشم نمیاد-
 چرا؟-
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 لیانا لب گزید با خجالت،حسادت و حس مالکیت خاصی گفت
 تو برای منی،برای مردم که نیستی که-

 اخمهای تکین باز شد، ولی گفت
 چه ربطی داره-

 لیانا لج کرد
 ا؟پس منم رژ سرخمو میزنم-

 تکین اخم کرد
 بیخود-
سینه تو آزاد بذاری، من نمیتونم رژ بزنم؟منی که تا - سط  شه تا و چطور تو می

 این سن هیچ محدودی...
یک لحظه نگاهش به چشمهای تکین افتادو رشته ی کالم از دستش در رفت ؛ 
نا بتونه  یا ید، آب دهنش رو قورت داد. برق نگاه تکین چیزی نبود که ل لب گز

 ازش بگذره
 خب؟-

 لیانا گوشه لبش رو خورد
 هیچی-
 نه داشتی میگفتی-
 تموم شد-

تکین تکون خورد که بلند شدده. لیانا کنار رفت و تکین همونطور که به سددمت 
 آشپزخونه میرفت، بلند و با جدیت گفت
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ستفاده از اون رژ - شنیدم. دیگه ام حق ا دفعه ی آخری بود که این چرتوپرتا رو 
 کوفتی رو نداری

 
 لیانا پشت سر تکین راه افتاد

 تکین خب باز نذار دکمه هاتو دیگه-
 قهوه جوش رو روشن کردتکین 

 من قهوه نمیخورم-
 لیانا به تکین خیره شد. طاقت این اخم ها رو نداشت

 تکین-
 چهره ی تکین هیچ فرقی نکرد

 آقا تکین-
 به طرفش رفت 

 خیلی خب، هر کار میخوای بکن-
 تکین از یخچال شکالت تلخ دراورد

 تکین باز کن اخماتو .ببخشید-
 فنجون قهوه اش رو پر کرد

 ا نالیدلیان
 تکین-

 تکین به هال برگشت
 میشنوم-
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سرش راه افتاد. تکین به اتاق خواب رفت. موبایلش رو از روی میز  شت  لیانا پ
 آرایش برداشت،خواست از اتاق بیرون بره که لیانا در رو بست

 برو کنار-
 نمیرم،باید اخماتو باز کنی-
 از این لوس بازیا خوشم نمیاد لیانا. برو کنار-
 ی نیستلوس باز-

ستش جا به جا کرد. داغ  شت و فنجون رو تو د شی رو تو جیبش گذا تکین گو
 بود، انقدری که بدنه ی فنجون داغ شده بود. 

دسدتش رو از زیر دسدت لیانا رد کرد و خواسدت در رو باز کنه که لیانا یکدفعه 
ست تکین محکم به دیوار خورد و از  شد. د ست دیگه اش فنجون جا به جا  د

ول شددد و لیانا بی اختیار جیه کشددید. تکین بهتش برد،هنگ کرده بود. قهوه ی 
 داغ رو شکم و پهلوی لیانا خالی شده بود

 
لیانا اشددک ریخت و با دسددتی که میلرزید، لباسددش رو از تنش فاصددله داد که 
 تکین با یک حرکت، بلوزش و  از تنش دراورد . لیانا سددرخ شددد،تکین عصددبی

 بود،بلندش کرد و روی تخت گذاشتش
 چیکار میکنی؟-

 تکین همینطور که از اتاق میرفت بیرون گفت
 یعنی حرر زدی ،نزدی-

 با یک شیشه نمک برگشت،کنار لیانا نشست
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 اگر بچه بازی در نمیاوردی اینجوری نمیشد-
 لیانا اشک ریخت

 بچه بازی در نیاوردم-
 تکین در شیشه ی نمک رو باز کرد

 ر نزن،االن تاول میزنهفقط حر-
ست  سوخته اش که لیانا جیه زد و ناخودگاه د ست  یک کم نمک ریخت رو پو

 تکین و چنگ زد
 میسوزه؛میسوزه نمیخوام-

 تکین دست لیانا رو گرفت و کنار بدنش گذاشت
 میگم تاول میزنه؛لج نکن-

ستش رو آورد  ستش خالی کرد. لیانا د سوخته ی پو سطح  نمک رو روی تمام 
 سمت شکمش که تکین هر دو دستش رو گرفت و با اخم گفت

 اشاره به این نمکها کردی نکردی لیانا-
 لیانا با بغض نالید

 میسوزه-
تکین کنار لیانا دراز کشید. همچنان دستش رو محکم گرفته بود. روی موهاش 

 رو ب*و*سید 
 میدونم،میدونم میسوزه خانومم، تحملش کن؛ اگر اینو نزنم بدتر میشه-

شدددت سددوزش انقدر لبش رو جوید که خون زد لیانا اشددکش جاری شددد، از 
 بیرون
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شش  سید .زیر گو شکش رو ب*و* شت و ا شم لیانا گذا تکین لبش رو کنار چ
 زمزمه کرد

 به چیزای دیگه فکر کن-
 لیانا نالید

 نمیتونم،میسوزه-
 تکین لبش رو روی گونه ی لیانا گذاشت 

 میخوای من حرر بزنم؟-
لیانا تند تند سرش رو تکون داد. این همون چیزی بود که میخواست؛ که چشم 
ببنده و روی صدددای گرم تکین تمرکز کنه. همونی که تو تموم مالقات هاش با 

 تکین آرزوش رو میکرد. 
 یقه اش رو ب*و*سیدتکین بازوش رو از زیر سر لیانا رد کرد و شق

 
تکین انقدر برای لیانا صحبت کرد که  چشمهای لیانا گرم شد. سوزش شکم و 

 پهلوش رو فراموش کرده بود،سرش رو فرو کرد تو سینه ی تکین و پلک بست
لیانا که خوابید ، تکین به آرومی بازوش رو از زیر سرش برداشت. دیگه تحمل 

 بگیره نداشت لیانا رو با اون وضعیت تو بغلش
                         ×××× 

سر و کله زدن با تکین   شغول  شته بود و لیانا باز هم م یک هفته از اون روز گذ
 بود

 لیانا شماره ی الیاس رو بده-
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 لیانا دکمه های مانتوش رو بست و با تعجب گفت
 چرا؟ -
 بگو یادداشت میکنم-
 برای چی میخوای؟ -
 صفر نهصدو...؟-

 تکین!--
 اش لیانا بقیه-

 لیانا به اجبار شماره رو گفت
 تکین برای چی میخوای؟-
 بی خبر موندم ازت،به یکی دسترسی داشته باشم-
 آخه میخوای خودتو کی معرفی کنی؟-
 نسبتم باهات چیه؟همون-

 لیانا با شک گفت
 میگی وکیلتم؟اونوقت شماره ی برادرمم داری؟-

 تکین عصبی شد
 گفتی نسبت من با تو چیه؟-
 اوم...-
 لیانا گفتی تو کی من هستی؟-

 لیانا رو تخت نشست
 زنت-
 آهان،حاال شد-
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 لیانا نالید
 تکین به الیاس زنگ نزن .من در دسترسم،قول میدم-
 خیلی خب نگران نباش؛ برای احتیاط  شماره اش رو گرفتم. کی راه میفتین؟-
 یک ساعت دیگه که برای ساعت دوازده  اونجا باشیم-
 حاال چرا یک دفعه ای راهی لواسون شدید؟-
 با خاله اینا زیاد اینور اونور میریم-
 من خوشم نمیاد تو باهاشون بری-
 چیکار کنم عزیزم؟خودم از خدامه نرم، بیام پیش تو. از پریشب ندیدمت-
 لیانا-
 جانم عزیزدلم-
 با این پسره دم خور نشیا -
 نه خیالت راحت-
 چی!لیانا شوخی،خنده،حرر،هی-

 لیانا زمزمه کرد
 چشم،هر چی تو بخوای-

ید؛  به دل بی قرارش چسددب تکین نفس راحتی کشددید. این چشددم بدجوری 
 اونقدری که آرومش کرد. ولی باز هم دست از سفارش برنداشت

 رژ سرخ نمیزنی-
 لیانا به لبهای سرخش تو آینه نگاه کرد، دست برد به سمت دستمال کاغذی

 باشه-
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 لباس تنگ نمیپوشی-
 لیانا نگاهی به مانتوی نیلی رنگش انداخت

 نه تنگ نیست-
 تکین ناامید گفت

 لیانا نرو-
 لیانا خندید

دیگه باید این چیزا رو تحمل کنی. یک دفعه ای دیدی بنای یک سددفر هم -
 گذاشتن

 تکین عصبی شد و خیلی جدی گفت
 بیخود!-

 لیانا با شیطنت گفت
 دلت تنگ میشه؟-
شه. حاال االن - سر خونه و زندگیش نبا ست. بدم میاد زن،  بحث این حرفا نی

 شرایط خاصه،باید حداقل روزی دو سه ساعت پیش شوهرت باشی
 لیانا اخم کرد

 اتفاقا بحث همین حرفاست،برای من مهمه. دلت تنگ میشه یا نه؟-
 شیرین صدا زد

 لیانا، بیا نازی رو حاضر کن-
 االن میام مامان-

 ز فرصت استفاده کردتکین ا
 برو،خداحافظ-
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 تکین جواب منو بده-
 برو به کارت برس،فعال -
 

 لیانا این بار بر خالر بارهای قبل، نه شالش رو برداشت، نه مانتو دراورد .
انقدر والیبال بازی کرده بود و به مسددخره بازیها و تیکه های الیاس به یسددنا 

ش سی براش نمونده بود. گو شن خندیده بود که نف یش زنگ خورد،تکین بود،رو
 کرد

 بچه ها من رفتم-
صدای داد و اعتراض یحیی، الیاس و یسنا بلند شد ولی لیانا ضربان قلبش تند 

 شده بود که صدای تکین رو بشنوه. با عشق و البته صدای آرومی گفت
 جانم تکینم-

 صدای تکین مثل همیشه خیلی عادی و خالی از هر هیجان و احساسی بود
 سالم .خوبی؟-
 االن آره-

 تکین روی کاناپه دراز کشید
 نفس نفس میزنی؟-
 بازی میکردیم-
 بازی؟-

 لیانا همونطور که از بقیه دور میشد، به طرر پشت خونه باغ میرفت
 والیبال-
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 با کی؟-
 دخترخاله ،پسرخاله -

 تکین اخم کرد و خوش به حال لیانا شد که دم دست تکین نبود
 مگه صد بار نگفتم طرفش نرو؟-
 من نرفتم که،اون اومد با الیاس،پیشنهاد دادن به ما دوتا گروهی بازی کردیم-
 لیانا من به تو چی گفتم؟-

 لیانا مظلوم گفت
تکین داد نزن. من که گوش به حرفت دادم،نه شدددالمو برداشددتم،نه مانتومو -

 دراوردم. رژم نزدم
 ن پسره نرو؟ال به الی حرفهام نگفتم طرر ای -
 باهاش شوخی نکردم،گپم نزدم-
 نه وایسا باهاش اختالط کن-
 تکین-
تکین و زهرمار. اعصاب آدمو بهم میریزی. د خب نمیخوام جلوش باال پایین -

 بپری
 لیانا بدون فکر گفت

 شالم جلوی سینم بود-
 تکین از اونور خط حرص خورد،دندون سایید و با حرص غرید

 لیانا!-
 لیانا لب گزید

 ببخشید-
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بیا برو عین بچه ی آدم کنار مامانت تو آشددپزخونه کار کن؛ الزم نکرده جلوی -
 دست و پای این باشی

 االن پشت خونه ام،اومدم راحت باهات صحبت کنم-
 کی برمیگردین؟-
 شب دیگه-
 آدرسو دارم،میام ببینمت-

 لیانا با ذوق گفت
 دیدی دلت تنگ شده؟-

 رسید صوت پر از عشوه دختری به گوش لیانا
 آقای اعتماد؟-
 این کیه؟-

 تکین جواب نداد
 میتونم یک چند لحظه وقتتونو بگیرم؟-
 تکین این کیه؟-
 باید برم،فعال-

 گوشی رو قطع کرد و این تالفی کار لیانا بود!
سادت زنونه تمام وجودش رو فراگرفته  شد؛ حس ح شی خیره  لیانا گنگ به گو

 دوباره شماره ی تکین رو گرفت و رد تماس ، جوابش بود بود.
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باره زنگ زدو باز هم رد تماس .لیانا  لیانا پوسدددت لبش رو با حرص کند و دو
 عصبانی برای بار سوم زنگ زد

 مشترک مورد نظر در دسترس نمیباشد-
 صدای یحیی از جا پروندش

 لیانا-
 لیانا برگشت

 بله؟-
 صدبار صدات کردم، چرا جواب نمیدی؟-
 نفهمیدم-
 بیا ناهار حاضره-

                       ××××× 
 لیانا تلفن هات مشکوک شده ها-

 لیانا تماس بی پاسخش رو قطع کرد
 چطور مگه؟-
 نمیدونم،چند وقته یک جوری هستی -

 لیانا سعی کرد عادی باشه
 به نظرتون رسیده،حساس شدین-

بیخیال یک تیکه دیگه جوجه خورد. شددیرین که بیخیالی شددددیدش رو دید 
 موضوب رو نادیده گرفت و با حرص گفت

 انقدر نخور، بیا کمک کن ظرفا رو بشوریم-
 اتفاقا اشتهام کوره-
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 باز بود دیگه چیکار میکردی،بیا اینا رو آب بکش-
 لیانا به اجبار کنار شیرین ایستاد و غر زد

 ارممامان حوصله ند-
 شیر آب رو باز کرد

 لیانا شوهرت نمیدم با این کاراها!-
مت آخرین  ند تو دلش آب شدددد و ذهنش رفت سدد یاداوری تکین ق با  نا  یا ل

 تلفنشون،باز حس بدی به دلش چنگ زد
 برای اینکه یک آمادگی کوچیکی ایجاد کنه گفت

 دو سال پیش رو یادتونه؟-
 کی؟-
 زمستون،دو سال پیش-

 یاداوری خاطرات تلخ اون روزهاشیرین اخم کرد از 
 خب؟-
با هر کی بخوام - مه ، میتونم  گه دسدددت خود لت داده. یعنی دی با بهم وکا با

 ازدواق کنم
 شیرین حرر لیانا رو جدی نگرفت

هر کار میخوای بکنی بکن ، فقط این سددیخ رو تو چشددم من نکن،بگیرش -
 اونور

دی با دوماد برگشددتم مامان یکدفعه دیدی با یکی ازدواق کردما،یک دفعه دی-
 خونه. حواستون باشه وکالت دارم
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 تو از این دل و جراتا نداری-
 

××××× 
شینش - ساعت میرم تو ما ستام دم دره ، کارم داره من یک نیم  مامان یکی از دو

 و برمیگردم
 قبل از اینکه شیرین بتونه چیزی بگه، لیانا به طرر در پرواز کرد

شد و  ست و خم  شین ؛ در رو محکم ب سوند به ما نفهمید چطور خودش رو ر
 رو ب*و*سیدزیر چونه ی تکین

 وای دلم یک ذره شده بود-
 سالم-

 لیانا با ذوق گفت
 سالم آقا،عوض شدی!چقد پروفسوری  بهت میاد-

 لیانا یاد ظهر افتاد و با حسادت آشکاری تند تند پرسید
 راستی، اون صدای کی بود ظهر؟-
 چی صدای کی بود؟-
 همون دختره ی پررو که داشت با ناز حرر میزد-

 و لیانا اداش رو درآورد و با حرص اضافه کرد
 دختره ی پررو. اصال پیش خودش فکر نمیکنه مردم صاحاب دارن-

 تکین اخماش باز شد
 مردم یعنی من؟صاحاب یعنی کی؟-

 لیانا با اخم گفت
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هات حرر  یعنی- با ناز  با  که اونجوری  من،یعنی من زنتم،یعنی اون کی بود 
 میزد؟

 تکین استارت زد
 یکی بود دیگه-

 آتتیش روشن کرد زیر حسادت لیانا
 تکین اذیت نکن،از ظهر هزار بار از خودم پرسیدم کی بوده-
 به جوابی ام رسیدی؟-

 لیانا نالید
 بگو کی بوده -
 منشیم-

 لیانا با بهت گفت
 ه اینجوری نبوداونک-
 چند وقتیه شده-

 لیانا گرفته گفت
 از صبح تا شب همینجوری عشوه میاد برات؟-
 رفت و آمدای تورو دیده ، خیاالت برش داشته پا میدم به دخترا-
 آمد کردممن غلط کردم رفت و-

ستش وارد کرد و تو  شار کوچکی به د ستش گرفت،ف ست لیانا رو تو د تکین د
 دلش اعترار کرد که بدجوری به این دختر دل بسته

 ولش کن اونو-
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 نمیتونم-
 من دیگه باهاش کاری ندارم؛ فکرتو درگیرش نکن-
 مگه تا االن داشتی؟-

 تکین چشم غره ای به لیانا رفت و لیانا ساکت شد.
 اشتباه انجام داده بود، سر و گوششم میجنبید،اخراجش کردمیکی دوتا کارم -

 لیانا با ذوق جیه زد
 وای، راست میگی؟-

 تکین فکر کرد، سایه کی براش غیرتی شده بود؟
 دست لیانا رو محکم فشار داد

 
×××× 

 من بیام خواستگاریت، بابات میگه نه؟-
 تکین-

 تکین سرش رو به طرر لیانا چرخوند
 میگه نه؟-
 ول کن این حرفا روتکین -

 تکین با اخم گفت
ستگاری زن خودم؟ عقدت میکنم. یک جوری - صال چه معنی میده بیام خوا ا

 به مامان بابات بگو. باید کنار بیان باهاش
 لیانا نگران گفت
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صیغه - شما  شم  تکین چی میگی؟من چی بگم به مامان بابام؟بگم دور از چ
 شدم؟تکین راهم میدن دیگه تو خونه؟

 تکین با اخم به رو به روش خیره بود
 من نمیدونم،یک کاریش بکن-

 لیانا نالید
 تکین-
 من زن دارم، اونوقت باید هر شب و هر روز تنها باشم؟ -
 درک کن شرایطو-

 تکین عصبی بود
ساعت دیدمت،دیگه - سر کردم. روزی دو  درک کردم ، یک ماهه همینجوری 

 اینجوری نمیتونم
 من نمیتونم وایسم تو روشون بگم شوهر کردم-

 تکین داد زد
 د خب میخواستی نکنی. میخواستی نگی بیا منو بگیر-

 لیانا با بغض گفت
 اینقدر اینو نزن تو سر من،میخواستمت که گفتم باهام باش-
حاال که خواسددتی،حاال که قبول کردم،حاال که خواسددتمت،باید یک کاری -

 تو اون سر دنیا من اینور...بکنی پیش هم باشیم. نه 
 "حاال که خواستمت."این جمله تو ذهن لیانا تکرار میشد و آرومش میکرد

 من نمیتونم،تحمل کن-
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 تکین باز داد زد
نمیتونم تحمل کنم،بفهم. زن من باید پیشددم باشدده. من با اینکه عالقه ای به -

 سایه نداشتم ،هر شب تو بغلم میخوابید
 ند گفتلیانا با حرص و صدای بل

 اسم اونو جلوی من نیار تکین. انقدر سایه سایه نکن-
 تکین ماشین رو پارک کرد

 صداتو برای من باال نبر-
 از ماشین پیاده شد. لیانا همینطور حرص میخورد که گوشیش زنگ خورد

 بله مامان؟-
 کجایی؟-
 مامان برمیگردم دیگه،چیکار به من دارین؟بخوابین شما میام-
 ی؟یعنی چی؟کی میا-
 پیاده شده یک چیزی بگیره. داره میاد،منم میام دیگه-
 زود بیا، یونس منتظره-
 میام،خداحافظ   -

لیانا گوشی رو قطع کرد. تکین دروباز کرد و لیوان بزرگ فالوده طالبی رو گرفت 
 سمت لیانا. لیانا با قهر گفت

 نمیخورم-
 حوصله ی ناز کشیدن ندارم لیانا-

 گرفتلیانا پشت چشمی نازک کرد و لیوان رو از دست تکین
 تکین ماشین رو روشن کرد



wWw.Roman4u.iR  196 

 

 من نمیتونم اینهمه بخورم-
 بخور،بقیه اش رو من میخورم-
 دهنی میشه-

 تکین چشم غره رفت
 دهنی تورو ، بدم میاد من؟-

 لیانا زیر لب گفت
 نخیر،دلتم بخواد-

                    ××××× 
 
 از کی ندیدیش حاال مگه؟-

 الیاس با چهره نالونی گفت
 از هفته ی قبل که رفتیم لواسون-

 لیانا شکالتی دهنش گذاشت و با ملچ مولوچ گفت
 حاال یا میان اینجا یا ما میریم اونجا،یک جوری میبینیش،غمباد نگیر -

 نازی همونطور که بستنیش رو لیس میزد، رو به لیانا کرد
 داداش کیو میبینه؟کی میاد اینجا؟-

 کافی بود لیانا لو بده الیاس میخواد یسنا رو ببینه تا همه  ی شهر خبردار شن
 هیچکی-
 داداش هیچکیو میخواد ببینه؟-

 لیانا با خنده گفت

http://www.roman4u.ir/


 197 اضطراب یایدر

آره عاشددقش شددده،انقدر خوشددگله .موهاشددو از دو طرر می بافه میندازه رو -
 شونه اش

 نازی بستنیش رو لیس زد
 هیچکی دختره؟-

 الیاس به نازی نگاه میکرد و لیانا سرخوش از قرارش با تکین ، میخندید
 آره،یک دختر ناز مثل خودت-
یک دختر حرر زد ، بهش - قت داداش از  نا بگم،بهم گفت هرو به یسدد پس 

 بگم.
 الیاس صار نشست

 چی؟-
 نازی به بستنیش نگاه کرد. لیسش زد

 یسنا چی گفت بهت نازی؟-
 دوتا پاستیل بخر براماوم...یک دونه لواشک و -

 لیانا بلند خندید
 باق میگیره-

 الیاس با حرص گفت
 میگیرم برات،بگو چی گفت-
 نمیخوام، بداخالقی-

 الیاس به زور لبخند زد و با حرص گفت
 نه عزیزم، من کجا بداخالقم. ببین چه مهربونم ؛بگو چی گفت یسنا بهت-

 و زیر لب زمزمه کرد
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 خبرت-
 گاهش کردلیانا با خنده و حرص ن

 الیاس!-
 خب نمیگه-
تا دوازده باید باهاش سر کنی مامان اینا بیان. من شب نمیام، زیبا گفته پیشش -

 بمونم. دعوا راه ننداز
 الیاس نالید

 منو با این عجوزه تنها نذارید-
 گوشی لیانا زنگ خورد،حاضر بود. بلند شد

شین پای لبتاپ من. غذا ه- سفارش بیک کارتون بذار ببینه. خودتم ب دین یه م 
 پیتزایی، چیزی

 نازی با جیه گفت
 پیتزا! یک دونه ام پانیچی-

 لیانا خندید
 یه پاچینی ام بگیر-
 پیک داره؟-
 آره فکر کنم داره،پول کنار تلویزیونه ،من رفتم. خدافظ-
 

 لیانا سوار ماشین شد و به طرر تکین خم شد و گونه اش رو ب*و*سید
 سالم آقای خودم-
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 تکین عینک آفتابیش رو به چشم زد
 خوبی خانومی؟-
 به،عالی-

 تکین استارت زد
 بچه ها آروم بودن؟-
 آره،میتونن با هم سر کنن-
 ناهار بگیرم براشون؟-
 نه سفارش میدن-

 تکین راه افتاد سمت خونه
 

××××× 
 تکین با شنیدن صدای گریه ای چشم باز کرد. به کنارش نگاه کرد،لیانا نبود.

 د و لباس پوشیدبلند ش
 لیانا؟-

 در حمام رو باز کرد و لیانا رو دید که خودش رو بغل گرفته،نگران گفت
 خوبی؟-

 لیانا با صورت اشکی نالید
 درد دارم-

                        ××××× 
 لیانا نگاهی به تخم مرغ سوخته ی تکین انداخت،تکین عصبی گفت

 من االن چیکار کنم؟-
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 لیانا از درد به خودش میپیچید و دلش ضعف میرفت برای یک لقمه غذا. 
 ساعت شش صبح بود و از بعدازظهر روز قبل هیچی نخورده بود. 

ته بود از دسدددت تکین. تخم مرغ رو خودش  نده اش گرف لت، خ حا تو اون 
 سوزونده بود و از لیانا طلبکار بود

 میخورم تو این خونه؟ هیچی تو این یخچال وا مونده نیست. پس من چی-
 لیانا با بغض گفت

 همین دوتا تخم مرغم سوزوندی .من گرسنمه-
 تکین کالفه بود،نگران لیانا بود. نمیتونست سوسیس کالباس بذاره جلوش

 پاشو آماده شو ببرمت جیگرکی، بعدم دکتر-
 دکتر نمیخوام،خوبم. گرسنمه-
 خب پاشو دیگه،منم گرسنمه-
 جون ندارم نمیتونم پاشم آماده شم.-

سیگارش رو بیرون داد و  سیگاری آتیش زد،کالفه بود؛خیلی.  دود غلیظ  تکین 
 با حرص گفت

 چه معنی میده شیش صبح همه ی مغازه ها بسته باشن؟-
 لیانا ناله کرد

 تکین درد دارم-
ست  شت لیانا رو اینجوری ببینه،نمیتون شد. طاقت ندا شت دیوونه می تکین دا

 بودبهش قرص بده،شکمش خالی 
 چیکار کنم؟تو بگو من همون کار رو میکنم-
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 لیانا از شدت ضعف به هر چیزی راضی بود
 کله پاچه ای،جیگرکی،بازه؟-

 تکین سیگارش رو خاموش کرد و به اتاق رفت تا حاضر شه
                      ××××× 

 لیانا عقب کشید و از درد کمرش اخم کرد
 خوشمزه بود-
 سیر شدی؟-

 لب گزید و زیر دلش رو فشرد
 آره-

 تکین نگران نگاهی بهش انداخت
 میخوای بگم بازم بیاره؟-
 نه دیگه حالم بد میشه-

 تکین قرص رو از جیبش در آورد و با لیوان آبی به سمت لیانا گرفت
 یکیش رو بخور-

سمش چیه،از کجا میگی فایده داره،قرص  ست،ا لیانا بدون اینکه بپرسه چی ه
 یکی خورد. حاضر بود هر کاری کنه تا دردش کم شهرو گرفت و 

 بریم؟-
 لیانا بلند شد

 از طباخی بیرون اومدن. تکین به مانتوی نازک لیانا نگاه کرد و با اخم گفت
 این چه لباسیه تو این هوا؟نمیگی سرما میخوری؟-
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لیانا سوار ماشین شد،حال بحث نداشت. دلش میخواست بخوابه. تکین سوار 
 ت زدشد و استار

 برم دکتر؟-
 لیانا لب گزید

 خوب میشم-
 تکین بی اختیار گفت

 سایه دو روزی بیحال بود-
 لیانا با حرص گفت

 اون اداش بوده،ناز میکرده-
 

××××× 
لیانا با صدددای زنگ گوشددیش، چشددم باز کرد. نمیخواسددت بلند شدده،محل 

 نذاشت؛
شد و دوبار ست. زنگ قطع  شم ب شهاش رو گرفت و چ ه از باز زنگ خورد،گو

 اول. 
شه ی اتاق پیداش کرد. تکین  شت. گو شیش گ شد و دنبال گو سختی بلند  به 
زنگ زده بود؛باز گوشی تو دستش لرزید. رد تماس داد و  باز گوشی به صدا در 

 اومد . با حرص جواب داد
 بفرمایید-

 تکین از اونور خط عصبی گفت
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 کجایی تو یک ساعته دارم زنگ میزنم-
 لیانا از درد اخم کرد،پوزخندی زد و گفت

 جلستون تموم شد؟-
 از لحظه ای که تموم شد یک ریز دارم زنگ میزنم-
 معذرت میخوام. عذاب وجدان داشتین؟آخ من-

 تکین حرص خورد از طرز حرر زدن لیانا
 چته تو؟این چرت و پرتا چیه میگی؟-
 میخوام برم .کاری نداری؟-

 تکین عصبی گفت
 درو باز کن پاشو بیا-
 چی؟-
 جلوی درم، بیا بازش کن-

لیانا بلند شددد،از درد کمرش ناله ای کردو تکین صدددای ناله اش رو شددنید و 
 نگران تر شد .پس هنوز درد داشت.

 لیانا پرده ی اتاقش رو کنار زد،ماشین تکین رو دید ؛ نالید
 تکین برو-
 باز کن درو-
 تکین میترسم،برو. خواهش میکنم-
 منتظرم-
 یکدفعه میرسن -
 گفتی تا آخر شب لواسونن-
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 ندارمگفتم،خبر ازشوناز خودم-
 باز کن درو لیانا ، من این چیزا حالیم نیست-
 تکین-
 یک ساعته منو جلوی در کاشتی، هیچی بهت نگفتم،عصبانیم نکن-
 میترسم-
 داری میای درو باز کنی دیگه؟-

 لیانا نالید
 سختمه راه برم. درد دارم-
 نذاشتی ببرمت دکتر،لج کردی-

گوشددی رو قطع کرد، ولی از جلوی در تکون نخورد .لیانا به سددختی راه افتاد. 
 دلش پر میکشید برای تکینش

گاه کرد و ضددعف کرد براش. گوشددی رو  به نیم رخ اخموی تکین ن از آیفن 
 برداشت و آروم صداش کرد

 تکین؟-
 رو باز کرد و به سددمت اتاقش تکین گوش تیز کرد، ولی رو برنگردوند،لیانا در

شه  صورتی جلوی تکین با سهای تو خونه ای   شت با اون لبا ست ندا رفت. دو
 .صدای در خونه رو شنید. تکین اومده بود تو

 لیانا-
اق در ات لیانا در کمدش رو باز کرد، تکین از سروصدا حدس زد لیانا کجاست.

 بسددت و به سددمتش رو باز کرد ،لیانا برنگشددت. تکین با پشددت پاش در رو
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شام رفت.  سید. بوی عطرش م سر بغلش کرد و گونه اش رو ب*و* شت  از پ
 لیانا رو پر کرد

 سالم خانومم-
 لیانا سرد سالم کرد

 تکین اخم کرد از این سردی .همینجوری هم خیلی باهاش راه اومده بود
 بهتری؟-

 لیانا از بغل تکین بیرون اومد
 نه-
 

 داد،تکین به سمتش رفت روی تخت نشست. به دیوار تکیه
 پاشو ببرمت دکتر-

 لیانا با اخم رو گرفت
 نمیخوام-

 تکین بلد نبود ناز بکشه،عصبی شد
یعنی چی نمیخوام؟با کی لج میکنی؟با هر تکونی که میخوری صددورتت از -

 درد تو هم میشه
 خوبم .توام الزم نبود خودتو به زحمت بندازی-

 یوار زل زدرو تخت پشت به تکین دراز کشید و به د
تکین کتش رو دراورد و روی زمین انداخت .سرش رو روی بالش لیانا گذاشت 

 و از پشت بغلش کرد. سعی کرد اون جو بینشون رو بشکنه
 بامزه شدی تو این لباسا-
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 لیانا هیچی نگفت. تکین آرنجش رو ستون سرش کرد. موهای لیانا رو کنار زد
 چیه؟چته؟-

 لیانا بغض کرد .به شدت دلش گریه میخواست
 چیزیم نیست-

 تکین اخم کرد از لرزش صدای لیانا
 بغض کردی برای چی-

 لیانا جواب نداد،تکین عصبی پرسید
 همین که من رفتم شرکت، انقدر بدت اومده و ناراحتی؟-

صورتش از درد  شید.  سمتش. انقدر یکدفعه ای که کمرش تیر ک شت  لیانا برگ
تو هم رفت و لب گزید .تکین دستش رو پایین کمر لیانا گذاشت و بی اهمیت 

 نسبت به جواب سوالش گفت
 کمرت درد میکنه؟-

لیانا اشددک ریخت و تکین کمر لیانا رو به نرمی ماسدداژ داد. لیانا با صدددای 
 لرزونش گفت

یک جوری برخورد همین- حال ول کردی رفتی شددرکت، االنم  ؟منو تو این 
 میکنی انگار هیچی نشده

 تکین هیچی نگفت .میخواست لیانا خودش رو خالی کنه
اگر شددرکت نکردن تو اون جلسدده باعث میشددد شددرکتت نابود شدده هم نباید -

 میرفتی
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ساژ داد شکتکین بی منطقی لیانا رو نادیده گرفت و هم چنان کمرش رو ما  . ا
لیانا تمام صورتش رو خیس کرده بود. عصبی از سکوت تکین صداش رو بلند 

 کرد
 میشنوی چی میگم؟-
لیانا رو بغل کرد .هر موقع دیگه ای بود خودشددم عصددبانی میشدددد. ولی نه  

االن...نه االنی که لیانا به بودن تکین  نیاز داشددت. موهاش رو نوازش کرد و با 
 صدای آرومی گفت

 یلی خب، آروم باشخیلی خب،خ-
 عذر خواهی نکرد ،ولی همین لحنش لیانا رو آروم کرد. 

 بگم حق داری خوبه؟-
 نگفت حق داری،ولی با همین سوال هاش هم میتونست لیانا رو آروم کنه. 

 چیکار میکردی جواب تلفنمو نمیدادی؟-
 خواب بودم-
 لیانا؟-
 جانم-

شده ی لیانا ضعیف  صاب  ضورش اع رو تقویت کرد. با  به همین راحتی با ح
 آغوشش ذهن بهم ریخته اش رو آروم کرد. گریه و قهرش رو تموم کرد

 حرر بزن-
 چرا باز اینجوری دکمه هاتو باز گذاشتی؟-

 تکین نفسش رو پر صدا بیرون داد
 اینقدر به تیپ من کار نداشته باش لیانا-
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 کار دارم. خوشم نمیاد اینجوری میری بیرون-
 خیلی خب حاال،  یکم حرر نزن ؛ آروم بگیر-
 خودت گفتی حرر بزن-
 یک حرفی که بهم آرامش بده. نه این گیرای مسخره ی زنونه-

 لیانا خودش رو عقب کشید
 پس حساسیت تو به رژ سرخ منم همینه،گیر مسخره ی مردونه-

 تکین دست از ماساژ کمر لیانا برنداشت؛ 
 اخم کرد

 چه نشوراه نرو رو اعصابم،ب -
 لیانا با اخم گفت

 بچه نیستم،دلم نمیخواد با این وضع دخترا بهت زل بزنن-
 لیانا پا میشم میرما!-

تهدید تکین کار ساز بود .لیانا آروم گرفت ؛ هر چند ذهنش مشغول بود. سرش 
رو روی سددینه ی تکین گذاشددت .دسددتش رو از زیر دسددت تکین رد کرد و 

 ر صدا بیرون داد.گذاشت روی کمرش. تکین نفسش رو پ
 

 دستهای تکین دورش پیچید و صدای بم و آرومش به گوش لیانا رسید
 لیانا بگو به مامان بابات. باید بیای پیش من-

دقیقا تا جمله ی تکین تموم شددد ،صدددای باز شدددن در ورودی به گوشددشددون 
 رسید. لیانا رنگش پرید و بلند شد
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 کجا؟-
 لیانا با ترس گفت

 برگشتن-
 ادهاش خونه رو روی سرش گذاشته بودالیاس با د

 لیانا...لیانا-
 لیانا از اتاق بیرون رفت

مامان سددرمو خورد اینقدر  کجایی تو؟حاضددر شددو با یحیی اومدیم دنبالت.-
 لیانا، لیانا گفت

 عرق سردی روی کمر لیانا نشسته بود
 من که گفتم نمیام،دو روز خواستم تو خونه تنها باشم استراحت کنما -

 الیاس به طرر اتاق لیانا راه افتاد
 من دست خالی برگردم مامان ذبحم میکنه-

 لیانا دنبال الیاس دویید 
 الیاس-

 الیاس در اتاق رو باز کرد
 بیا آماده شو ک...-

جا خورد از دیدن یک مرد تو اتاق لیانا .بهتش برد، قدمی به عقب برداشددت. 
 ناباور زمزمه کرد

 لیانا-
سنش کم بود اما  شیدن رو یادش رفته بود. الیاس به خودش اومد.  لیانا نفس ک

 غیرت داشت. ناموس حالیش بود ،با چشمای به خون نشسته به لیانا نگاه کرد
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 لیانا با بغض گفت
 نه الیاس. اونی نیست که تو فکر میکنی-

 الیاس لبریز از خشم بود. اومد چیزی بگه که تکین ریلکس گفت
 شوهرشم-
لیاس گیج شدددده بود. جرات دعوا کردن و بزن بزن با این مرد قد بلند و چهار ا

 شونه رو به روش رو نداشت .ولی عصبانی بود. جمله ی تکین گیجش کرد.
 چی میگی؟لیانا شوهر نداره!-

 لیانا با صدای لرزونش گفت
 وکالت داد بابا بهم. یادته؟دو سال پیش-

 نا نگاه کردتکین نگران به صورت رنگ پریده ی لیا
 محرمیم-

 لیانا اشک ریخت
 یواشکیه اما حالله،شوهرمه؛ قانونًا،عرفًا،شرعاً -

 الیاس گیج گفت
 لیانا چیکار کردی؟-

 تکین جواب داد
 توضیح داد که؛ شوهر کرده-

 الیاس اخم کرد.
 تو کی هستی؟-

 اخم تکین صد برابر اخم الیاس بود
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 تو نه ، شما!-
چشددمهاش جا خورد .نمیتونسددت با تکین  الیاس از جدیت لحن تکین و برق

 مقابله کنه،رو به لیانا کرد
کار - با رو میخوای چی با ندی، چه غلطی کردی؟جلوی دهن منو بب میفهمی 

 کنی؟
 لیانا بی رمق روی زمین نشست

 خودش وکالت داد-
 الیاس با نفرت گفت

 سوت استفاده کردی از اعتمادش -
 ترس از دست دادن تکین تمام وجود لیانا رو گرفته بود. با التماس گفت

 الیاس بین خودمون میمونه،نه؟-
 الیاس داد زد

 نه .معلومه که نه!میفهمی چه گندی بار آوردی؟-
 تکین صدا باال برد و به سمت الیاس رفت

چیکار کرده مگه؟کجاش اشددکال داره؟تو یک الف بچه از کجاش میخوای -
 ربیاری؟ایراد د

 از پنهونی بودنش؛ اگر ریگی به کفشت نیست چرا نیومدی خواستگاریش؟-
 تکین عصبی الیاس رو به عقب هول داد

 اونش به تو ربطی نداره-
 لیانا بلند شد

 تکین-
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ست بکنه؟پیش تکین  سف برای لیانا تکون داد. چیکار میتون سری از تا الیاس 
جوجه به حساب میومد. میتونست باهاش دست به یقه شه؟برادر کوچیکه لیانا 
بود .لیانا حدود هشددت سددال ازش بزرگتر بود. میتونسددت تو کارش دخالت 

 رد؟کنه؟اصال جرات دخالت داشت با این حسابی که از مرد روبه روش میب
 به صورت اشکی لیانا نگاه کرد و با تاسف گفت

 فکر نمیکردم همچین آدمی باشی-
 لیانا اشک ریخت

 مگه چیکار کردم؟-
 الیاس از کنار لیانا گذشت و آروم گفت

 ازت بدم اومد-
لیانا بغضددش شددکسددت. الیاس از اتاق بیرون رفت و لیانا به دنبالش .با گریه 

 صداش کرد
 الیاس-

. نگاهی به کفش چرم تکین انداخت جلوی در با نفرت به الیاس کفش پوشدید
 لیانا نگاه کرد. لیانا التماس کرد

 الیاس بین خودمون بمونه-
الیاس چیزی نگفت و در رو بسدت. لیانا به سدمت تکین برگشدت؛ خودش رو 
انداخت تو بغل تکین و هق زد .تکین دسدتهاش رو دورش پیچید و موهاش رو 

 کرد نوازش کرد و آروم زمزمه
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نترس،نترس لیانا به کسددی نمیگه. اگرم بگه کسددی کاری نمیتونه بکنه. تو زن -
 منی. نمیذارم کسی تو رو ازم بگیره

 لیانا گریه کرد
 خونوادم تکین-
 کنار میان. مجبورن .هیچکس بچه اش رو ول نمیکنه-

 حقیقت تلخی براش زنده شد و تو گوشش سیلی زد. لیانا رو به خودش فشرد 
 آروم باش خانومم-
 

××××× 
الیاس با لیانا به شدت سرسنگین بود. لیانا شامش رو خورد و بلند شد . یقه ی 
شدن و  شونه. همه متفرق  سش رو منظم کرد تا روی کبودی گردنش رو بپو لبا
شنش کرد و از  شد؛ رو شویی  شین ظرر  شتن ظرفها تو ما شغول گذا لیانا م

 ود،دست نازی رو گرفتآشپزخونه رفت بیرون. ساعت دوازده ب
 مامان من نازی رو میخوابونم، بعدم میرم اتاقم بخوابم. صدام نکنین-

                             ××××× 
 پتوی صورتی رنگ نازی رو روش کشید

 آبجی؟-
 جونم-
 آبجی ،داداش چرا اینقد بداخالق شده؟-
 نه بداخالقی نکرد که-
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سنام  چرا،تو که نبودی!برای ناهار که اومد- شت،بعدش حتی با ی دنبالت و برگ
 دوا کرد .منم میخواستم برم پیشش ترسیدم

 لیانا لب گزید و موهای نازی رو نوازش کرد
 خوب میشه حاال-
 نمیخوام،من دیگه دوسش ندارم. باهاشم قهرم-

 لیانا اخم مصنوعی ای کرد
 ا نازی!این چه حرفیه؟-
 دهیسنا داش گریه میکرد. میگف داداش سرش داد ز-
حاال الیاس با یسنا صحبت میکنه با هم دوست میشن. توام با داداش دوست -

 میشی. قهر کار خوبی نیست
 نمیخوام باهاش قهرم. حتی اگر چیپسم بخره بازم قهرم-

 لیانا گونه ی نازی رو ب*و*سید
 حاال بخواب .بعدا حرر میزنیم-

نازی چشددم بسددت. لیانا براش شددعر خوند تا کم کم خوابید. چراغ اتاقش رو 
 خاموش کرد و بیرون رفت

روی تخت دراز کشید و گوشیش رو برداشت، سه تماس از تکین داشت و چند 
 تا پیام .

سته بود و به تلویزیون خیره بود، ولی فکرش  ش بهش زنگ زد. تکین روی مبل ن
رش رو تو جاسددیگاری تکوند که گوشددیش جای دیگه ای بود.خاکسددتر سددیگا

 زنگ خورد. بالفاصله جواب داد
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 لیانا؟-
 سالم عزیزم-
 خوبی؟-

 لیانا پتو رو روش کشید. به پهلو شد
 خوبم-
 درد نداری؟-
 کم-

 تکین پک عمیقی به سیگار زد  و پرسید
 کار که نکردی؟-
 نه به اون صورت-

 دود سیگارش رو بیرون داد
 از الیاس چه خبر؟-
 نگینهسرس-

 تکین دلداریش داد.
 حل میشه،اینجوری نمیمونه-

 لیانا نفسش رو بیرون داد
 خداکنه، تو خوبی؟-
 بد نیستم-
 قلبت درد نمیکنه؟-

سایه  شون،تکین با یاداوری کارهای  شب قبل با ایجاد اون موقعیت خاص بین
چنان قلبش تیر کشددیده بود که برای چند لحظه نفسددش رفت و انگار فلجش 
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نمیخورد و جرات نداشددت نفس بکشدده که نکنه دوباره اونطور تیر نکرد. تکو
 بکشه

 تکین کوتاه جواب داد
 اصال-
 تا حاال اینجوری شده بودی؟-

 تکین پک دیگه ای کشید و بیخیال گفت
 چند باری آره-
 کی؟-
 تو زندان-

 لیانا نگران پرسید
 سر چی؟-
 هر بار اون روزها رو به یادمیارم اونم اینقدر دقیق،حالم بد میشه-

 لیانا زیر لب زمزمه کرد"بمیرم"
 تکین شنید،چیزی نگفت

 دکتر رفتی؟-
 نیازی نیست-
 من نگرانم .میترسم دوباره اینجوری بشی-
 بحث رو عوض کن لیانا-
 تکین-
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جوابی به تکین سددیگارش رو از روی لبش برداشدددت و دودش رو بیرون داد. 
 تکین گفتن لیانا نداد. منتظر تغییر بحث بود. سرش رو به مبل تکیه داد

 دیشب این موقع تو بغلت خواب بودم-
 باز هم تکین حرفی نداشت

 تکین؟-
 زمزمه کرد

 جانم-
 هستی؟میشنوی صدامو؟-
 گوش میدم-
 دلم میخواد پیشت باشم-

 تکین برای اذیت کردن لیانا گفت
 شب پیش من موندن خطر داره-

 لیانا زمزمه کرد
 این خطر کردن و عواقبش رو دوست دارم آقا تکین -

 تکین لبخند محوی زد
 کیو بغل کنم،حاال که نیستی؟-
 اگر میشد بهشون بگم تا حاال هزار بار گفته بودم،نمیتونم-
 تکراریه حرفات-
 میام عزیزم،میام پیشت. همیشه که اینجوری نمیمونه-
 حرفای منو به خودم تحویل میدی؟-

 لیانا چیزی نگفت
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 خیالم راحت باشه کمرت درد نمیکنه؟-
 کمرم نه،فقط...-
 فقط؟-
 گفتن ندارهکهاینقدر کمدلم،اونم-
 فردا میبینمت-
 نمیدونم بشه یا نه-

 تکین اخم کرد
 من این حرفا حالیم نیست؛فردا میبینمت-

لخی های این مرد اینقدر براش شددیرین لیانا لبخند زد به زورگویی تکین،چرا ت
 بود؟میشد اسمش رو گذاشت معجزه ی عشق؟

 فردا دادگاه دارم-
 موکلت زنه دیگه؟-
 آره،خیالت راحت-
 چه ساعتی بیام دنبالت؟-
 شاید نشه-
 ا؟اصال تو با این حالت خیلی بیخود میخوای بری دادگاه-
 تکین جان!شغلمه!-
 پس ساعت چند بیام دنبالت؟-
 ومه. قبل نه باید خونه باشمپنج تم-
 تنظیم میکنم-
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 میخوای بری بخوابی تکین؟-
 نه، حرر بزنیم-

 لیانا ذوق کرد
                          ××××× 

 
 لیانا لبخند خاصی زد،دست به سینه نشست و گفت

 چرا عزیزم .میدونم-
 زیبا خشکش زد و بهت زده گفت

 میدونی؟-
 لیانا چشمک زد

 راس میگی،خوب بود-
 زیبا با تعجب گفت

 لیانا!لیانا چیکار کردی؟-
 لیانا جدی شد

 شوهرمه. چیه مگه؟-
 زیبا ناباور خندید

 لیانا میفهمی داری با زندگیت چیکار میکنی؟چرا اینقدر پیش رفتی؟-
 لیانا اخم کرد

سی نتونه منو ازش - شه دیگه زنش بمونم،که ک صال باهاش بودم که برای همی ا
 جدا کنه

 صورتش کشیدزیبا دستی به 
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 لیانا،عزیزم،من بخاطر خودت میگم .ریسک کردی رو آینده ات-
لیانا بغض کرد .خودش رو با زیبا مقایسدده کرد. چرا زیبا باید انقدر مطمئن بود 
از آینده ی خودش و صدددرا. ولی لیانا نه. چرا اون باید با خیال راحت با صدددرا 

 نداشتنشمیبود  ولی لیانا با ترس،ترس از دست دادنش،ترس 
 چیکار میخوای بکنی حاال؟-

 لیانا با بغض گفت
شددده بچه دار میشددم، ولی طعم دوریشددو نمیچشددم. حامله باشددم دیگه بابام -

 نمیتونه بگه نه
زیبا گنگ به لیانا خیره بود. به کل عقلش رو از دسددت داده بود و دو دسددتی به 

 تکین چسبیده بود عشق
قدر مطمئنی بعد این شددش ماه تکین بیاد لیانا مگه همه چی باباته؟از کجا این-

شده  ستگاری هیچی،از کجا میدونی بازم بخوادت، صال خوا ستگاریت؟ا خوا
 پنهونی عقدت کنه،از کجا معلوم جا نزنه

 گوشش رو گرفت و با گریه گفت لیانا اشک ریخت.
 بسه زیبا،بسه .نمیخوام بشنوم-

سید از  شناختش .میتر شت و خیلی نمی زیبا بغلش کرد. با تکین برخوردی ندا
 آینده ی صمیمی ترین رفیقش که مثل خواهر دوستش داشت

 لیانا هق زد
تکین اینجوری نیسدددت،تکین جا نمیزنه. دوسددتم داره. من مطمئنم،خودش -

 گفت
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 هیچ وقت انقدر واضح به زبون نیاورده بود ولی نگفته بود.
 ش رو نوازش کردزیبا کمر

 باشه .باشه لیانا. آروم باش عزیزم-
چرا ولم کنه؟مگه چیکار کردم؟مگه زن بدی بودم براش تو این مدت؟تکین -

 هم منو میخواد،من مطمئنم
 زیبا پشیمون از حرفایی که زده بود، موهای لیانا رو ب*و*سید

سی اجبارش- ستت داره، ک رده بود نک لیانا. لیانا گریه نکن ؛نه ولت نمیکنه. دو
 که صیغه ات کنه

 لیانا با ترس و گریه گفت
 اگر ه*و*س باشم چی؟-

زیبا ترسید؛ ترسید از فکری که ناخواسته تو سر لیانا انداخت .ترسید که آرامش 
 لیانا رو کنار تکین ازش گرفته باشه

 نیستی لیانا. اینهمه دختر،چرا تو؟اصال مگه همچین آدمیه؟-
 لیانا سرشو تکون داد

 ..نه نیست،نیست،دوستم دارهنه.-
 صدای مامان زیبا از پایین بلند شد

 زیبا...زیبا مامان، آقا صدرا اومده ، کارت داره-
 زیبا بلند شد

 تکین همراه  صدرا اومده بود دنبال لیانا، 
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شد. دلش پر میزد برای تکین ولی یک جورایی ته دلش لیانا بی ضر  معطلی حا
شالش رو بی قید  شده بود.  شت و خالی  سرش انداخت و کیفش رو بردا رو 

 رفت پایین. 
در خداحافظی مختصری کرد و سوار ماشین شد. عطر تلخ تکین مشامش  دم

 رو قلقلک داد
 

 جواب سالم تکین رو داد،صداش گرفته بود. تکین به سمتش چرخید
 ببینمت-

 لیانا دماغش رو باال کشید
 چرا راه نمی افتی؟-
 به من نگاه کن لیانا-

سرخش نگاه کرد و راه افتاد .با لیان شم های  سر بلند کرد. تکین با اخم به چ ا 
 سرعت میروند

 برای چی گریه کردی؟-
 مهم نیست-

 تکین چیزی نگفت و به سمت خونه اش روند
 تکین من باید برم خونه-

 تکین هیچی نگفت
 تکین نمیشه بیرون باشم-

 تکین اهمیتی نداد
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                       ××××× 
کتش رو روی مبل پرت کرد. لیانا اومد از کنارش رد شه که تکین  در رو بست.

ساعدش رو گرفت و به دیوار تکیه اش داد؛ لیانا جو سنگین بینشون رو دوست 
 نداشت.

 تکین دستش رو گذاشت زیر چونه ی لیانا و سرش رو بلند کرد
 برای چی گریه کردی لیانا؟-

 لیانا لب گزید و سر پایین انداخت
 هیچی-

 تکین داشت عصبانی میشد
 سه بار پرسیدم جواب ندادی؛ جواب میخوام ازت،عین آدم-

 لیانا بدش اومد،حساس تر شده بود
 اینجوری با من حرر نزن تکین-

 تکین جلو تر رفت، فاصله ای بین آغوشش و بدن ظریف لیانا نبود
 لیانا چته؟-
 چیزیم نیست-
 زیبا چیزی گفته؟-

 لیانا بغض کرد
 نه-

 تکین با اخم گفت
 به من دروغ نگو لیانا-

 لیانا به تکین نگاه کرد و تکین با اخم به صورت اشکی لیانا خیره شد
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 برای کسی اتفاقی افتاده؟-
 لیانا سرش رو تکون داد. تکین کالفه گفت

 لیانا چته؟-
 لیانا اشک ریخت. بی هوا پرسید

 من برات ه*و*سم؟-
 تکین جا خورد. با تعجب به لیانا نگاه کرد و لیانا با صدای لرزونش پرسید

 دوستم نداری؟-
 تکین با بهت به چشمهای لیانا نگاه کرد که تند تند اشک ازشون جاری میشد

 بعد از این شیش ماه،-
 هق زد

 میگی گور بابای لیانا؟-
 تکین اخم کرد

 این چرت و پرتا چیه تحویل من میدی؟-
 ودش رو انداخت تو بغل تکین و پیرهنش رو چنگ زد و با گریه گفتلیانا خ

 نه تکین،تکین میمیرم،نمیتونم-
 غرورش رو زیر پاش گذاشت و التماس کرد

 تکین ولم نکن-
 تکین دستش رو دور تن لیانا پیچید. کم مونده بود شاخ در بیاره
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لیانا چی میگی؟اصددال میفهمی چی میبافی و تن من میکنی؟من دوسددتت -
ندارم؟نداشددتم اصددال تو اینجا بودی؟بیکارم برای یک ه*و*س اینهمه دردسددر 

 بکشم؟ه*و*س بودی قیدتو میزدم. لیانا تو زندگی منی!
 کمرش رو نوازش کرد

لت کنم؟من اگر - تا رو کی تو سدددرت کرده؟من میتونم و این چرت و پر
اسددتم ولت کنم چپ و راسدددت میگفتم به خانواده ات بگو جریانو؟اگر میخو

 نمیخواستمت اینقدر باهات نرم بودم؟
 موهای لیانا رو ب*و*سید

لیانا من هیچ کارمو هیچ وقت توجیه نمیکنم،هر وقت که خواستی هر سوالی -
توضددیح میدم،ببین تفاوتت رو با بقیه تو که پرسددیدی رو جواب دادم. االن دارم

 دگی منزن
 با صدای گرم و لحن آرام بخشش زمزمه کرد

 اصال میفهمی چی میگی؟-
 لیانا همینطور اشک میریخت،میترسید. میترسید از پایان مدت صیغه

 من بدون تو میمیرم تکین. من...-
 تکین پیشونی به پیشونی لیانا تکیه داد و با حرص و غضب گفت

 بس کن تموم کن این خزعبالتو.-
 اشک دیگه ای از چشم لیانا چکید. تکین اشکش رو ب*و*سید

 چی میخوای بشنوی تا آروم شی؟-
 لیانا نالید

 بگو دوستم داری-
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 تکین گونه ی لیانا رو نوازش کرد و لب زد
 دوستت دارم،دوستت دارم خانومم-

شیرینی این جمله.  سعت  سر آرامش زد، به و ست و لبخندی از  شم ب لیانا چ
شید از آروم کردن دل بی قرار تکین لبخند لیا سید و نفس راحتی ک نا رو ب*و*

 لیانا
 

×××× 
 یک هفته ای گذشت .الیاس گاهی با لیانا چند کلمه ای حرر میزد

اون شددب،تولد نازی بود و لیانا از ظهر مشددغول کارهای مختلف بود .الیاس 
 نازی رو بیرون برده بود تا از تغییرات خونه چیزی نفهمه. سدداعت هفت شددب
 بود که همه چیز آماده شد. لیانا خسته از گردگیری و جارو کشی رو به یسنا کرد

 بادکنکارو باد کنم،از نفس افتادمنمیتونم-
 به اتاقش رفت ؛ دوش گرفت.

لباس شدیکی پوشدید و شدال سدورمه ای نازکی روی سدرش انداخت ؛ فقط به 
 خاطر تکین! 

شت .کلی تماس از د شت. خواست یادش افتاد،  گوشیش رو بردا ست رفته دا
بهش زنگ بزنه اما شارژ نداشت. گوشی رو روی میز گذاشت و منتظر تماسش 
شددد. تو همون فاصددله رژ لب صددورتی رنگش رو مالید. چشددمش رو آرایش 
کرد،الک زد و آخر سددر راضددی از خودش از اتاق بیرون رفت و گوشددیش رو 

 فراموش کرد!
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و برگشتن. قبل از ورود نازی چراغها  مهمونها که اومدن، یسنا به الیاس زنگ زد
با جیه و کف و برر شدددادی حسدددابی  ظه ورودش  خاموش کردن و لح رو 
ید و  پایین میپر باال  تب  که کرده بود مر نازی از ذوقی  غافلگیرش کردن. 
میخندید. بدون اینکه شددمعش رو فوت کنه سددراغ کادوهاش رفت. هر چی 

شت شمع فوت کن، محل نذا .  همه ی کادوهاش رو باز شیرین و لیانا گفتن 
کرد و کادوی الیاس رو از بغلش جدا نکرد. خرس بزرگ کرمی رنگ که قدش 

کیف بزرگ صورتی بود، حاوی چند دست  دو برابر قد نازی بود. کادوی لیانا یه
 لباس دخترونه. 

 گوشی الیاس زنگ خورد،از جمع فاصله گرفت. شماره ناشناس بود
 بله؟-

 تکین نگران گفت
 ا کجاست؟لیان-
 بله؟-
 تکینم. لیانا کجاست؟-

 الیاس متعجب گفت
 به خودش زنگ بزنین-

 تذکر اون روز تکین درباره ی لحن صحبتش کار ساز بود، "تو نه شما"
 جواب نمیده. کجاست؟-
 هست،سالمه-
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شد الیاس  شید و اهمیتی به نیش کالم الیاس نداد. منتظر  تکین نفس راحتی ک
گوشددی رو به لیانا برسددونه .الیاس لیانا رو از جمع بیرون کشددید. گوشددی رو به 

 سمتش گرفت. لیانا متعجب گفت
 کیه؟-

 پسر صدای لیانا و خصوصا سروصدای مهمونی و خنده ضعیف شده ی دو سه
 پیچیدگوش تکین تو
 اس پوزخند زدالی
 شوهرت-

شت  شد و به جمع برگ شی رو گرفت. الیاس از کنار لیانا رد  لیانا با تعجب گو
 .لیانا به حیاط رفت

 الو؟-
 کجایی لیانا؟-
 تکین...عزیزم!من واقعا معذرت میخوام-

 تکین با عصبانیت تکرار کرد
 لیانا کجایی؟-
 خونمونم-
 این سروصداها چیه؟-
 تولد نازیه-

 تکین سرش رو به صندلی تکیه داد
 چرا گوشیتو جواب نمیدی؟-
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 لیانا براش توضیح داد و تکین با شک پرسید
 مهمونی مختلطه؟-
 آره-

 با حساسیت خاصی گفت
 چی پوشیدی لیانا؟-

 لیانا لب گزید. شلوارش فوق العاده جذب بود!
 شلوار و لباس. لباسم حریره،گشاده-
 رژ سرخ که نزدی؟-
 نزدم-

 شم بست،خسته بودتکین چ
 کجایی تکین؟-
 شرکت-

 لیانا با تعجب گفت
 هنوز شرکتی؟-
 خیلی کار داشتم-
 تنهایی دیگه؟منشیت که نمونده-

 پس میدادنتکین چنگی تو موهاش زد،هر دو بهم جواب
 نمونده-
 صدات گرفته ست تکین-
 خسته ام-
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لیانا لبخند زد و زیر لب جانمی گفت. دلش میخواسددت پیش تکین بود ؛ قهوه 
 خوردن و سیگار کشیدنش رو به تماشا مینشست.

 برو خونه. یک فنجون قهوه سر حالت میاره-
 نه-
 سیگارچی؟معموال با این دوتا خستگیت در میره-
 نه جدیدا-
 پس چیکار میکنی تازگیا؟-
 با زنم خستگی در میکنم -

 خاصی زیر پوست لیانا دوید خوشی
 میای اینجا؟-
 بیام،میتونی بیای دم در؟-

 لیانا خوشحال گفت
 یک کاریش میکنم،بیا ببینمت-

 تکین زمزمه کرد
 منتظر باش خانومم-

شت. این بار زیبا رو  ضاعفی به خونه برگ شی رو قطع کرد و لیانا با انرژی م گو
 هم بین جمعیت دید .سالم و احوال پرسی کرد

 زیبا با خنده گفت
 این شال سر،جدیده!؟ از این کارا نمیکردی-
 تکین حساسه-

http://www.roman4u.ir/


 231 اضطراب یایدر

 االن که اینجا نیست-
 نباشه،من که میدونم براش مهمه-

 زیبا لبخند زد. با چشم و ابروش به کسی اشاره کرد و گفت
 بدجوری نگات میکنه-
 

 لیانا محل نذاشت. زیبا با خنده گفت
 البد برای پسری،داداشی،کسی لقمه گرفته-

 لیانا اخم کرد
 زیبا،  تو که میدونی وضعیت منو. این چه حرفیه میزنی-

 زیبا با مسخره بازی و خنده جمعش کرد
 نبود!باید مراقب قلمرو شیر عاشق پیشه باشم،حواسم-

 گوشی لیانا زنگ خورد. تکین بود
 به،  حالل زاده!-
 جوری بپیچونشاگر کسی کارم داشت یک -

 یک روپوش از کمدش کشید بیرون و به سمت تکین پرواز کرد.
 کوبید و با سروصدا سالم کردتقریبا در رو بهم 

 سالم بر مرد جذاب من-
اسددتارت زد،ریسدددک بود اگر همونجا تکین از "من" آخرش خوشددش اومد. 
 میموند. امکان داشت کسی ببیندشون

 چه انرژیی!-
 لیانا با ناز گفت
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 سرمو دیدم،انرژی نداشته باشم؟هم-
 همسر؟همسرت،االن باید بره خونه ای که همسرش اونجا نیست.-

 لیانا خندید
 بیام پیشش؟-

سرش رو به  شده بود.  شه ی دنجی پارک کرد، خیلی دور ن شین رو گو تکین ما
 پشتی صندلی تکیه داد

 بیا-
 لیانا خم شد،  تکین ذره ذره خستگی از تنش بیرون رفت 

 ته گفتتکین خس
 سرم درد میکنه-
 قرص خوردی؟-
 نه-
 کم خوابیدی؟-
 آره-
 سیگار کشیدی؟-
 نه-
 قهوه بود شرکت بخوری؟عادت داری بهش-
 نه-
 بری خونه میخوابی؟-
 آره-
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 لیانا لبش رو تر کرد و با لحن خاصی پرسید
 منو دوست داری؟-

تا  به عالقه اش اعترار کرده بود  باری هم که  تکین چیزی نگفت. همون یک 
 دل لیانا رو آروم کنه،  زیاده روی کرده بود.

 لیانا لبخند زد از سکوت تکین؛  سوالش رو عوض کرد 
 خوشگل شدم؟-

تکین به سمتش برگشت ، نگاهی بهش انداخت .خوشگل شده بود؛خیلی! ناز 
شده بود،رژ صورتی و موهای باز دورش و شالی که بی قید رو سرش  رها بود. 
رنگ لباسددش جیه و تند بود .ناخونهای برجسددته اش رو الک زده بود .تکین 

شش اومد ؛ ولی فقط برای خودش ، نه مردای غریبه ی تو مهمونی . با اخم خو
 گفت

 نه-
 لیانا وا رفت

 زشت شدم؟-
 تکین ماشین رو روشن کرد 

 یک چیزایی رو یادت رفته-
 لیانا گیج شده بود

 من؟-
 روز اول بهت گفتم سرتق بازی نداریم!

 لیانا با تعجب گفت
 مگه چیکار کردم؟-
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 قرار شد گوش به حرر من بدی-
 مگه نمیدم؟-

 تکین با حرص گفت
من گفتم خودتو خوشددگل کن برای چشددم هرزه ی یک مرد دیگه؟من گفتم -

اندامتو تو این شددلوار جذب به نمایش بذار؟من گفتم موهاتو دور شددونه ات 
 بریز،آرایش کن و دلبری کن برای بقیه؟

لیانا آروم سددر جاش نشددسددت. هیچ وقت به این چیزا اهمیت نمیداد،آزاد بود. 
 غیرتی دو آتیشه شوهرش بود! مرد غیرتی میخواست و حاال یک

 تکین از هر نوب جلوه نمایی از سمت زن متنفر بود
 جواب منو بده ؛ من گفتم؟-

لیانا جرات نکرد بگه شال سرش هم بخاطر حساسیت تکینه. بهش حق میداد 
نخواد زیبایی های زنش رو کسددی ببینه. خودش هم اون شددب از نگاه خیره ی 

 ا انگشتهاش بازی کرد و نجوا کردیکی دو تا مرد معذب شده بود. ب
 نه،نگفتی-

 تکین سیگاری آتیش زد؛ شیشه رو پایین داد
 نمیذاری خیالم از بابتت راحت باشه لیانا، نمیذاری!-

                        ×××××× 
 

لیانا جعبه ی شددیرینی رو صددار گرفت و در آسددانسددور رو با پاش باز کرد .بی 
 تاق تکین رفت و بدون اجازه در رو باز کرد.توجه نسبت به منشی، به طرر ا
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تکین با اخم برگشت و لیانا رو دید. منشی پشت سر لیانا در رو باز کرد که عذر 
ستش  شیرینی از د شد به کمر لیانا. جعبه ی  بیاره برای تکین،در تقریبا کوبیده 

 ول شد و از درد ناله کرد. منشی تا اومد حرفی بزنه تکین داد زد
 ن حکیمیگمشو بیرو-

در رو پشت سرش بست. لیانا لب گزید تا جلوی خنده اش رو بگیره،سر بلند 
 کرد

 خوبی؟کمرت،سرت درد نگرفت؟-
 لیانا صورتش تو هم بود از درد، ولی خندید

 خوبم-
 تکین با اخم پرسید

 به چی میخندی؟-
 لیانا به در اشاره کرد و با خنده گفت

 ردزهره ی من ترکید،اون بیچاره که سکته ک-
 تکین نفسش رو بیرون داد. لیانا جعبه ی داغون رو ، رو به روی تکین گرفت

 این چیه؟-
 لیانا با ذوق گفت

 شیرینی له شده-
 مناسبتش؟ -

 لیانا دست تکین رو کشید و روی مبل نشست.
 بشین بگم-

 تکین روی مبل نشست و دستش رو پشت سر لیانا گذاشت
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 خب؟-
شیرینی  سرش هم همینطور. یک   شال  شل کرد؛  شال گردن بافتش رو  لیانا 
خامه ای برداشددت و شددیرینی رو جلوی دهن تکین گرفت و یک کم به لبش 

 مالید
 یک کم بخور تا بگم-

 تکین سرش رو عقب کشید
 من از این مسخره بازیها خوشم نمیاد-

 ار کردلیانا خندید .تکین اصال اهل این چیزا نبود .لیانا اصر
 یک کم .خواهش میکنم-

تکین نون خامه ای رو گاز زد .از خامه بدش میومد،اخم کرد ، لیانا خندید و 
 بقیه اش رو گذاشت تو دهن خودش

من نمیدونستم چه شیرینی ای دوست داری،همونیو گرفتم که خودم دوست -
 دارم

 تکین صورتش رو تو هم کرد
 من اصال از شیرینی خوشم نمیاد-

 خنده گفت لیانا با
 شرمنده جناب رئیس-
 اینا برای چیه حاال؟-

 لیانا با هیجان گفت
 موفق شدم-
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 تکین ابرو باال داد و لیانا توضیح داد
کار موکلم  - بت کردم دزدی  ثا باالخره  که دسددتم بود ؛ نده آخری  تو این پرو

 نبوده، براش پاپوش درست کردن . نمیدونی چقدر خوشحالم
 وفقیت لیانا پرسیدتکین بی اهمیت نسبت به م

 مرد بود؟-
 لیانا بیخیال گفت

 آره-
 با یاد اوری ، چهره اش یک جوری شد

 وویی .نمیدونی چه چشمایی داره-
 تکین ابرو باال داد

چشددماش سددبز روشددنه،بینیش! بینیش عملیه. اینقدر از مرد بینی عملی بدم -
 میاد.

 لیانا چیزی از طرز نگاه مرد نگفت و ادامه داد
 ابروهاشم برداشته،تحفه-

 تکین با اخم گفت
همینجوری که تو به اون زل زدی و ریز ریز مشخصاتشو تو ذهنت ثبت کردی -

 اونم بهت خیره شد؟
 رو قورت دادلیانا آب دهنش

 حلقه ام دستم بود-
شتناکی به لیانا رفت و چیزی نگفت .لیانا چند ثانیه ای  شم غره ی وح تکین چ

سته بود،بی حرر. تکین سرش رو به مبل تکیه داد. نیم همونطور کنار تکین نش
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شده ی  شیده  ضعف رفت برای گردن ک شت .لیانا دلش  سه دا ساعت بعد جل
تکین ؛ با انگشتش گردن تکین رو لمس کرد و فرو رفت تو آغوشش  .به محض 

 گفتبا جدیتاینکه لیانا عقب کشید تکین
 
 دیگه وکالت مردا رو قبول نمیکنی لیانا-

 ا جا خورد و با بهت گفتلیان
 چی؟-

 تکین خودش رو تکون داد که لیانا مجبور شد به طرفش بچرخه
 تکین چی میگی؟-

 تکین کیف لیانا رو به دستش داد
 جلسه دارم-

 به لیانا برخورد
 داری بیرونم میکنی؟-

 تکین گوشه ی پیشونیش رو خاروند.
 برو شب میام دنبالت-
 تکین-

 و گرفتتکین شماره ی داخلی منشی ر
 بیا اتاقم-

تلفن رو قطع کرد .همون لحظه منشددی در زد و بعد از بیا تو که تکین گفت ، 
 وارد شد. تکین نگاهی به ساعتش انداخت
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 یک نظمی به این اتاق من بده-
 به طرر لیانا رفت. با صدای آرومی گفت

 از دیشب تا حاال ذهنم مشغول این جلسه ست،  دلگیر نباش، فعال-
یک پرونده از روی میزش برداشت و از اتاق خارق شد .لیانا با صورت به کرده 

 نشست رو مبل. چند تا شیرینی خامه ای دیگه خورد و عزم رفتن کرد
                           ×××× 

که  فل کرد؛ از تکین دلخور بود. ظهر  دسددتش رو دور فنجون قهوه اش ق
ت چیزی که دلش میخواد رو بخوره. اونجوری زد تو ذوقش،حاال هم نمیذاشدد

میگفت چاق شدددی،در صددورتی که فقط یک کم ، آب زیر پوسددتش رفته بود. 
 تکین قهوه ی تلخ و داغش رو در جا نوشید

 لیانا؟-
 لیانا سر بلند کرد. جلوی جانم گفتنش رو گرفت تا بتونه به دلخوریش ادامه بده

 این چه لباسیه پوشیدی؟سرما میخوری -
 لبخندش رو گرفت لیانا جلوی

 خوبه-
 تکین به جلو خم شد و سعی کرد صداش آروم باشه

 چته اینکارارو میکنی؟-
 کاری نمیکنم-

 تکین با اخم گفت
 این نگاههای سنگین و سرد برخورد کردنات چیه؟هان؟-

 لیانا نتونست چهره ی سردش رو حفظ کنه، با ناراحتی گله کرد
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 برای چی ظهر اونجوری زدی تو ذوقم؟-
 وضیح دادم،فکرم مشغول جلسه بودت-
 آهان پس جلسه از من مهمتره-

تکین کالفه به لیانا نگاه کرد؛ گیج بود و نمیدونسددت جواب حرر های بیهوده 
 ی لیانا رو چی بده

 خب،دیگه؟-
 چرا هر چی اومدم بگم ، هی گفتی این نه اون نه؟من قهوه دوس ندارم-

ت به حسددداسددیت لیانا روی تکین نگاهی به اطرار انداخت و بیخیال نسددب
 اندامش گفت

 داری چاق میشی-
 لیانا با حرص گفت

 خیلیم اندامم خوبه-
 حاال مراقب باشی به کجا برمیخوره؟-
من اینجوری خوشددم نمیاد. نمیخوام به زور تو نخورم. این دقیقا همون کاریه -

 که صدرا با زیبا میکنه
 زیبا که هیکلش خوبه-

 چشمهای لیانا گشاد شد،اخم کرد. بدش اومد، حساس شد
 چی؟-

 تکین گوشه ی لبش رو خاروند
 هیچی-
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لیانا اومد چیزی بگه که نگاهش به پشددت سددر تکین افتاد. اون این جا چیکار 
به تکین  یانا رو دید؛ نگاهی  میکرد؟تا خواسدددت نگاهش رو برداره،  جانان ل

باره با اخم به لیانا خیره شدددد. لیانا حس کرد قلبش نمیزنه؛ آب  انداخت و دو
به  نان برای خنک کردن دلش چیزی  به سددختی قورت داد. اگر جا دهنش رو 

 خانواده ی لیانا میگفت...
گاهش رو  جب شدددد و رد ن نا متع یا لت ل حا یده بود،تکین از تغییر  رنگش پر

 گرفت،به جانان رسید!
ده شون خوشش نیوماخم کرد .جانان رو نمیشناخت ولی از ارتباط بی کالم بین

 بود. به طرر لیانا برگشت
 این کیه؟-

 لیانا با صدای لرزونی نالید
 بدبخت شدم-

 تکین با اخم گفت
 چی میگی؟این کیه؟-

سراغ  شت و  شید. جانان نگاهش رو از روی لیانا بردا صورتش ک ستی به  لیانا د
 میزی رفت که رفیقش پشتش نشسته بود

 خواستگارم-
 اخم تکین بیشتر شد

 خب؟-
 ردش کردم. آخرین خواستگاری که تا بله برون پیش رفت-
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گاری شدددده  فاوت .از تکین خواسددت یک کم ت با  که تکین بود، ته آخریش  الب
صد  سش نمیزنه،ق ست پدر لیانا پ ستگاری نکرد،که اگر میدون بود؛تکین خوا

 داشت اینکار رو انجام بده .تکین با خشم گفت
 کرد؟گلیمش درازتر  همون عوضی ای که پا از-

لیانا صورت تو هم کرد از یاداوریش و بی اختیار دستش رو سمت گردنش برد 
 .تکین بلند شد،کله اش داغ کرده بود!لیانا دستش رو گرفت و نالید

 تکین...تکین ولش کن-
 

تکین توجهی نشدون نداد و خواسدت به سدمت میزشدون بره که لیانا با التماس 
 گفت

ش- سم چیزی تکین ، خواهش میکنم. نمیخوام بی تر رو دنده ی لج بیفته؛  میتر
 بگه به خانوادم

سب! پا  جانان نگاه گرفت ازشون و خودش رو آماده کرده بود برای موقعیت منا
 پس نمیکشید، حداقل باید زهرش رو به لیانا میریخت.

ست و بازوهاش رو بغل کرد .تکین نگاهی بهش انداخت و  ش شین ن لیانا تو ما
 بخاری رو روشن کرد

 االن گرم میشی .چند بار بگم اینجوری بیرون نیا؟-
 زیر لب ادامه داد

 آخرش سرما میخوره-
 تکین؟-
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شاره اش روی لبش بود  شت ا شت انگ تکین آرنجش رو به در تکیه داده بود و پ
و با دست راستش فرمون رو گرفته بود .لیانا تو دلش قوربون صدقه ی ژست با 

 کالسش رفت و باز صداش کرد
 تکین؟-
 هوم؟-
 تکین من میترسم؛  اگر بره بذاره کف دست بابا؟-
 نمیذاره-
 از کجا انقدر مطمئنی؟-
نگاهی به لیانا انداخت؛ هنوز بازوهاش رو بغل گرفته بود. تکین گرمش بود  

اما گرما رو تحمل میکرد. بخاری رو بیشتر کرد و دو دکمه ی باالی پیرهنش رو 
 باز
 هبیکار نیست خبرچینی تو رو بکن-

 لیانا به همین امید چشم بست. پلکاش سنگین بود و خوابش میومد
 بخوابم؟-

حداقل یک ساعتی تو ترافیک معطل میشدن،تکین گونه ی لیانا رو نوازش کرد. 
چند روز بود با هم زیر یک سقف نبودن؟چرا تموم نمیشد این دوران محرمیت 

ال نس تا با خییواشکی؟چند بار میخواست بره همه چی رو بذاره کف دست یو
 راحت زنش رو ببره خونه ی خودش،اما فقط به خاطر دل لیانا کوتاه اومد

 بخواب-
 لیانا از لمس گرمای دست تکین لبخندی زد و تو دلش گفت"دوستت دارم"

                       ××××× 
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خنده ی حاصل از شیطنت و دیوونه بازی با نازی،روی لبهای لیانا خشک شد 

 به سختی قورت داد و ناباور گفت .آب دهنش رو
 خواستگار؟-

 شیرین همونطور که لیست پروپیمونی برای یونس مینوشت تا خرید کنه گفت
 آره دیگه. چته اینجوری منو نگاه میکنی؟-
 م من...-
 پسر خواهر زنداییته-
 ما که اصال با اونا ارتباط نداریم-
گار فرق - نه ان یده  تت. د ید نازی د لد  یت تو جشددن تو نداریم ، ولی زندای

گات  با کیف ن یدونم. از اول مجلسددم  چه م ته . تت رف کردی،آب زیر پوسدد
 میکرد،حاالهم دارن میان خواستگاری برای خواهرزاده اش

 مامان من...-
این خواستگاری یک خواستگاری عادی نیست ها. لیانا عین هر بار،عین آدم -
سرسنگین،خیلی هم خوش برخوردل شی، .دیگه به امید خدا میخوام  باس میپو

 ردت کنم ؛ پسره رو یک بار دیدم
 لیانا کالفه دستی به پیشونیش کشید

 مامان من خواستگار نمیخوام-
 بیخود کردی شوهر نمیخوای-
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کی گفتم شددوهر نمیخوام؟شددوهر دارم! ببینینش فخرشددو به همه لیانا فکر کرد"
 فامیل میفروشین"

 شیرین ادامه داد
چهار پنج سددال پیش دیدمش .اون موقع برا خودش هیکل و تیپ و قیافه ای -

 داشت. دیگه ببین حاال چیه
 مامان من امشب جلوی مهموناتون نمیام-

 شیرین عصبانی شد
زده بخاطر همین کارات گفتم نه. این یکی غلط کردی. دو ماهه هر کی زنگ -

 رو نتونستم رد کنم؛ پسره برای خودش کسیه.
 کسی باشه یا نباشه برام مهم نیست .من دارم میرم بیرون-

به سددمت اتاقش راه افتاد. دلش پر میزد برای تکین. از پریشددب ندیده بودش 
شون انقدر وقت همو نبینن. هر روز  شت از اول محرمیت سابقه ندا ستثن. ا بالا

 یک جوری،حتی شده یک ساعت،ولی هم دیگر رو میدیدن. 
به هر بهونه ای خواسدددت از خونه بیرون بره، یونس یک جوری  یانا  روز قبل ل
 جلوش رو گرفت و گفت حاال یک روز تو خونه باش،بیرون هیچ خبری نیست. 

ت از همون حساسیت هایی بود که چند ماه یک بار عود میکرد. حاال هم به رف
و آمدهای لیانا حساس شده بود، که البته باید میشد با این حجم رفت و آمد،با 

 این تلفنهای یواشکی .
 دستش به سمت گوشیش رفت که شیرین در اتاق رو باز کرد

سددمت گوشددیت رفتی نرفتی لیانا .کلی کار ریخته سددرم ، باید کمک کنی. -
شددی،شددسددتن خواسددتگار من که نیسددتن،خواسددتگار توان!گردگیری،جاروک
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ساعت  شی.  ست. از همین االن باید پا شون تو ظرر،هزار تا کار ه میوه،چیدن
 شیش و نیمم تا هشت آزادی که حاضر شی

بعد از اتمام حرفهاش دست لیانا رو گرفت و از اتاق کشون کشون بردش پایین 
 .یک دستمال داد دستش و گفت

 شروب کن-
 لیانا نالید

 مامان-
ازیات ادامه بدی مطمئن باش میگم یونس رفت و آمد لیانا! اگر به این لوس ب-

 و تلفنای عجیب غریبتو خیلی جدی کنترل کنه
 لیانا عصبی گفت

 این کارا چیه میکنین؟مگه من بچه ام؟-
 تا وقتی خونه ی باباتی ، آره-
 من نمیخوام اینا بیان خواستگاریم. اصال ازشون بدم میاد-

 شیرین به سمت آشپزخونه راه افتاد
 دو راه داری،انتخاب کن-

البته شددیرین هم حق داشددت. خبری از حضددور تکین تو زندگی لیانا نداشددت 
.حس میکرد دخترش موردهای به این خوبی رو الکی الکی از دسددت خودش 
داره میپرونه. لیانا فکر کرد یک جوری پسددره رو دک میکنه! نمیتونسددت تحمل 

؛ ره ذره وجودش رو میخوردکنه کنترلشدون رو بیشدتر کنن .فقط یک اسدترس ذ
 اینکه تکین نفهمه.
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××××× 

ساعت هشت بود .لیانا خسته جلوی آینه ایستاده بود و به خودش نگاه میکرد. 
متنفر بود از این جلسه. یک آرایش ملیح کرده بود و استرس داشت. ممکن بود 
گه شددوهر داره؟سددرد برخورد  به پسددره ب نه؟ مه؟چجوری ردش ک تکین بفه

اشکی در بره؟الیاس درو باز کردو پا برهنه اومد وسط خلوت لیانا. کنه؟میشه یو
 اخم کرده بود

 چرا گذاشتی بیان؟-
 چیکار میتونستم بکنم؟-
 شوهر داری اونوقت خواستگار راه میدی؟-

 لیانا با ترس گفت
 یواش تر. االن میشنون-

 بلند شد در رو بست و به سمت الیاس چرخید
 بکنم؟چی میگی تو؟چیکار میتونستم -
شون چایی میبری، بعدم میخوای با طرر الس بزنی؟لیانا - االن میان میری برا

 چرا انقدر کثیف...
 لیانا بی اختیار سیلی محکمی تو گوش الیاس زد و با بغض و عصبانیت داد زد

 خفه شو الیاس-
 الیاس صداشو برد باال و داد زد

 مگه دروغ میگم؟-
 یونس در اتاق رو باز کرد
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 ینجا؟چه خبره ا-
 لیانا اشکش رو پاک کرد .از عصبانیت میلرزید

 هیچی .یک دعوای خواهر برادریه-
سیلی رو یونس نبینه. یونس با اخم  سرخ  صورتش رو کج کرد تا جای  الیاس 

 گفت
 دفعه ی آخرتون بود اینجوری به جون هم افتادید-

 رو به لیانا گفت
 پاشو اشکت رو پاک کن ،االن میرسن-

الیاس از کنار یونس گذشت و به اتاقش رفت. یسنا چهار پنج تا پیام بهش داده 
 بود،همه بی پاسخ. تند تند تایپ کرد

 فعال اعصاب ندارم-
ارسال کرد. روی تختش دراز کشید و ساعدش رو روی پیشونیش گذاشت. از 

صورت لیانا زنش  شش نمیومد؛ ولی در هر  سه تکین خو بود و حاال هم تو جل
 ی خواستگاری! این عصبانیش میکرد. خودش رو میذاشت جای تکین.

لیانا بلند شد؛ دستی به سروصورتش کشید. چند دقیقه بعد تو آشپزخونه بود و 
 مهمون ها تو هال. 

به  باال؛گوش تیز کرد  بان قلبش رفت  گوشددیش زنگ خورد،تکین بود. ضددر
ست و آب و هوا بود. به امید اینکه صحبت مهمونها. فعال که بحث راج سیا ع 

با یک مکالمه ی یکی دو دقیقه ای سددروتهش رو هم میاره و جای سددوالی 
 نمیذاره برای تکین که "چرا تماسمو جواب ندادی"برداشت
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 الو؟-
 سالم-
 سالم عزیزدلم،خوبی؟-
 بد نیستم-
 چیزی شده؟-
 سردرد دارم-

 لیانا با صدای گرفته ای گفت
 ردی؟بمیرم،قرص خو-

 تکین دلتنگ بود؛لیانا بیشتر
 میخوام ببینمت-
 منم، خیلی بیشتر از تو-
 کجایی؟-
 خونه. تو خیابونی؟-

 تکین شیشه رو داد باال
 دارم از شرکت برمیگردم-

 لیانا با لبخند گفت
 خسته نباشی-

 تکین رک گفت
 هستم. میخوام ببینمت-
 گار در کنفردا تکین،امشب نمیتونم. امشب خستگیتو با قهوه و سی-

 تکین پوزخند زد. این که کار هر شبش بود.
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 چرا نمیتونی؟-
 مهمون داریم-
 خاله ات اینا؟-

لیانا لب گزید. چی میگفت؟دروغ؟به تکین؟تکینی که بعد از سایه حساسیتش 
 چند برابر شده بود؟ولی مجبور بود

 آره-
 اون پسره ام هست؟-
 یحیی؟-

 تکین تاکید کرد
 نه ."اون پسره"-

 لیانا آروم خندید به لج بازی تکین
 خانواده خاله ام با همن دیگه-

 شیرین اومد تو آشپزخونه و با حرص گفت
شک - شون خ صدات کردم چرا جواب نمیدی؟چای رو بیار دیگه دهن دو بار 

 شد
 ضربان قلبش به صفر رسید 

 اینا نیومدن خواستگاری من که. بدو معطلن-
 گاز و عصبی داد زدتکین پا فشرد به پدال

 کشتمت لیانا-
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 لیانا به خودش لرزید و گوشی از دستش افتاد. شیرین با تعجب گفت
 چت شد؟کی بود؟چرا رنگت پریده؟-

 لیانا دستی به صورتش کشید و عقب رفت
 نمیبرم-
 چی نمیبری؟-
 خودتون چایی ببرید-

 شیرین با اخم گفت
 بیخود،پاشو ببینم-

لیانا انقدر تند میزد که ضددربانش رو میشددنید. بغض کرده بود. انگار که با قلب 
 خودش باشه گفت

 من گفتم اینا نیان-
 شیرین سینی رو برداشت و چند تا فنجون نعلبکی گذاشت. چایی ریخت

 لیانا زمزمه کرد
 تکین-

 تکین داشت میومد اونجا؟ لیانا صدای شیرین رو نمی شنید.
 تکین میومد جلسه رو بهم میزد؟خب این خوب بود ولی،... 

 یعنی مامان باباش همه چیز رو میفهمیدن؟
شده بود.  شه ی دیوار، تو خودش جمع  لیانا زانوش رو تو بغلش گرفته بود و گو
شپزخونه؛ آبروش  صبی اومد تو آ چند دقیقه ای به همون حالت بود که یونس ع

ست لیانا نبود. لی سباب بازی د صدای ا شنید. ولی  انا حرر های یونس رو نمی
 زنگ در از جا پروندش .ایستاد و با وحشت زمزمه کرد
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 تکینه-
یونس از آشددپزخونه بیرون رفت. صدددای زنگ ممتد اعصددابش رو بهم ریخته 

 بود. آیفون رو برداشت
 چه خبرته آقا؟خونه رو گذاشتی رو سرت-

میکردن،لیانا ترسددیده مهمون ها متعجب به صدددای باال رفته ی یونس گوش 
 بود. تکین داد زد

 تو اون خراب شده چه خبره؟خواستگار راه دادین برای زن من؟-
 شیرین با تعجب گفت

 کیه یونس؟-
 یونس گیج رو به شیرین کرد

 این کیه؟-
لیانا جلو رفت؛ به سختی نفس میکشید. مهمون ها باالخره لیانا رو دیدن. لیانا 

 رو به یونس گفت
 کیه بابا؟-

 تکین باز داد زد و صداش پیچید تو آیفون
 لیانا چشم بهم فشرد و باز با شک پرسید

رده؟-  یه مش
 یونس گیج شده بود

 این کیه داره دادو بیداد میکنه؟چی میگه؟زنش کیه؟-
 عرق سردی رو کمر لیانا نشست. به زحمت گفت
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 م من...من برم باهاش صحبت کنم؟-
 شیرین نگران گفت

 پریده؟تو چرا رنگ و روت -
 مشکلی پیش اومده؟-

 یونس به سمت مهمونش چرخید. مرد مسن متعجب بود از این اتفاقات
 یونس به زحمت لبخندی زد

 نه،سوت تفاهمه. حلش میکنیم. بفرمایین شما-
 گوشی لیانا زنگ خورد. لیانا سر جاش خشک شده بود. باز گفت

 بابا من برم دم در؟-
 یونس با اخم گفت

 چی چیو من برم برم راه انداختی؟مگه من ُمردم؟-
 صدای لیانا میلرزید

 بذارید برم-
جلو رفت و بازوی پدرش و گرفت .یونس دسددتش رو از دسددت بی جون لیانا 
نا بیرون  یا ند طی کرد .ل ند ت یاط رو ت ید و درو بسدددت .طول ح بیرون کشدد

 رفت،طاقت نمیاورد. شیرین از ایفن گوش کرد
 ومونو بردی تو کوچهچی میگی آقا ابر-
 به چه حقی خواستگار راه میدین برای زن من؟-

لیانا به نصفه های حیاط رسیده بود. صدای داد تکین به گوشش میرسید. قلبش 
 تند میزد

 یونس با اخم و گیجی گفت
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 زن تو کیه؟اشتباه گرفتی آقا-
 تکین لبش رو جوید

 که اشتباه گرفتم-
صددبیش رو دوخت به لیانای تو حیاط، چنگی تو موهاش زد. نگاه سددوزان و ع

 ولی روی صحبتش با یونس بود
 لیانا آدینه،بیست و شش ساله دختر شماست دیگه. مگه نه؟-

سیدگی ای  ضع لیانا. از ر سرو و و شک ریخت و تکین آتش گرفته بود از  لیانا ا
 که به خودش کرده بود

 یونس با بهت گفت
 خ... خب... آره-

ند تر کرد نا حس میکرد داره ذوب  تکین صدددداش رو بل یا و اخمی غلیظ تر. ل
 میشه

 دختر شماست و زن من-
 

لیانا از دست دادن پشتوانه اش،پدرش رو حس کرد و زانو هاش خم شد؛ روی 
 زمین افتاد. نالید

 تکین، نه-
یونس گنگ نگاهی به لیانا انداخت. شیرین پای آیفون خشکش زده بود. الیاس 

 گاه دیگه ای به تکین انداخت و لب زداز اتاقش بیرون اومد. یونس ن
 چی میگی؟-
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تکین چنگ محکمی تو موهاش زد. میخواسددت از ریشدده درشددون بیاره. لیانا 
 چطور حاضر شده بود تو اون جلسه شرکت کنه؟سرش تیر میکشید

 وکالت داشته؛ میتونسته بدون اجازه ی پدرش عقد کنه،کرده. دوماهه زن منه!-
 یونس ناباور به لیانا نگاه کرد

لیانا هق زد. تکین عصددبی بود. عصددبی بود و احترام یونس رو حفظ کرد. فقط 
دلش میخواست پسری که از لیانا خواستگاری کرده، جلوی روش باشه تا یک 
شرایط منطق حالیش نبود که اون  سالم تو بدنش باقی نذاره.  تو اون  ستخون  ا

 ته لیانا همچین شوهری داره.بیچاره از کجا باید میدونس
صورتش رو باال آورد .با  ست به طرر خونه راه افتاد،لیانا  س یونس با قدم های 

 چشمای اشکی به یونس نگاه کرد. نگاه یونس سرد بود. لیانا نالید
 بابا-

 تن صدای یونس پایین بود. رمقی براش نمونده بود با فهمیدن این واقعیت
 هیچی نگو-

 لیانا اشک ریخت
 بابا بذارین توضیح بدم-
 برو بیرون -

 لیانا ناباور به یونس نگاه کرد و بهت زده گفت
 بابا!-

 یونس درو نشون داد
 گمشو بیرون لیانا-

 از کنار لیانا گذشت. متعادل راه نمیرفت. زیر لب زمزمه کرد
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 دیگه تو این خونه جایی نداری-
                         ××××× 

 
شکهای لیانا بند ن سردش ا سرعت خیلی زیادی میروند. لیانا  میومد. تکین با 

بود؛ بازوهاش رو بغل کرده بود. با همون لباسددها تو ماشددین بود و شددیشدده ها 
 پایین؛

 هوا هم سرد .
سر پدال گاز خالی میکرد. لیانا  صش رو  شید و حر سیگار میک صبی  تکین ع

 نالید
 تکین-

 داد زد تکین منتظر همین جرقه بود. همین صدا،تا منفجر بشه.
به من دروغ - هان؟ گه ، حاال دی فه شددو. منو دور میزنی  نا. خ یا فه شددو ل خ

 میگی؟که خالت اینا خونتونن؟پنهون کاری میکنی؟
 نفس عصبی ای کشید. لیانا بغضش ترکید. هق هق میکرد

 اینا به درک-
 فریاد زد

 اسمت کنار اسم منه ،خواستگار راه میدی؟-
 انگشتهاش سفید  سفید شده بود. اونقدر فرمون رو تو دستش فشرده بود که

 رگهای دستش بیرون زده بودن .لیانا با گریه گفت
 من حتی چایی ام نبردم-
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 تکین با داد گفت
ُبر صداتو لیانا؛ ببر که از دستت حسابی کفری ام-  ب 

 عصبانیت و بداخالقی تکین رو نداشت لیانا تحمل این حجم
                        ×××× 

لیانا همچنان بازوهاش رو ماسداژ میداد ،سدردش بود. تکین فنجون سدوم قهوه 
اش رو میخورد و عصبی طول و عرض خونه رو متر میکرد. ولی کار به کار لیانا 
شتش هم بهش  سر انگ صبانیتش  شت که وقت ع سش دا شت. انقدر دو ندا

 نخوره
البته مظلومیت و آرومی لیانا هم دخیل بود. سددایه موقع عصددبانیت تکین تازه 
افسدار پاره میکرد،عقده گشدایی میکرد .پا به پای تکین داد میزد و خب... چند 

 باری هم به کتک ختم شد. 
رگ شددقیقه ی تکین همچنان نبض میزد و لیانا میترسددید قلبش باز از شدددت 

ی زمین سر خورد. با چشم اشکی تکین رو نگاه حرص و غضب،تیر بکشه. رو
 کرد و ناامید صداش کرد

 تکین؟-
شه ی لبش رو میجوید. لیانا  شد، اما تکین فقط با حرص گو منتظر داد و فریاد 

 نگران بود به خون بیفته
 با صدای لرزونش گفت

 تکین-
 اشک ریخت. تکین حتی نگاهش هم نمیکرد 

 تکین حق داری-



wWw.Roman4u.iR  258 

 

هر حالی حق رو به خودش میداد. همین "حق داری"  اما سدددایه، همیشددده در
گفتنش باعث شددد تکین بهش اجازه بده حرر بزنه. هر چند حتی نیم نگاهی 

 ام بهش نمینداخت
 
نه. - مدام رو  کنترل میک فت و آ فت اگر قبول نکنم ر مانم گ ما تکین، 

نمیتونسددتم،نمیتونسددتم اینو بپذیرم. کنترل رفت وآمدم یعنی به حداقل رسددیدن 
 ارتباطم با تو
 با گریه گفت

میمردم اینجوری ؛همینجوریش دلم داشدددت پر میزد یک لحظه ببینمت؛ دو -
روز بود ندیده بودمت، نمیتونسددتم قبول کنم کنترلم کنن. گفتم بیان،بیان ردش 
صمیمم همین  ستم چجوری میخوام اینکارو بکنم، ولی ت میکنم حاال. نمیدون

بانی شددی،من ید عصدد با ید شددرایطمو درک  بود. اصددال تو ن با مجبور بودم؛ 
 کنی،نقش بازی میکردم

 تکین با داد گفت
 د  ولت میکردم تو نقشت فرو میرفتی-

شش رو  شت تکین داد بزنه؛گو شرد. دیگه طاقت ندا لیانا خودش رو به دیوار ف
 گرفت و نالید

 باشه، باشه بسه. خواهش میکنم؛بسه تکین.-
تکین سددرش درد میکرد. مسددکنی رو بدون آب قورت داد و به سددمت اتاق 

 خوابش رفت. دونه دونه دکمه های پیرهنش رو باز و لباس عوض کرد. 

http://www.roman4u.ir/


 259 اضطراب یایدر

شت، بازش کرد  شوی پاتختی یک جعبه ی نو بردا شید .از ک روی تخت دراز ک
 و سیگار برگی ازش بیرون کشید .کشو رو زیر و رو کرد تا فندک پیدا کرد،سیگار
پک عمیقی  ندک رو زیرش گرفت و  له ی ف گذاشدددت و شددع هاش  رو بین لب
زد،سددیگار روشددن شددد؛ دودش رو بیرون داد. صدددای ریز گریه ی لیانا رو 

 اعصابش بود. 
سیگارش  ستر  شب کنار تخت مونده بود. خاک فنجون خالی از قهوه اش،از دی

 ابه؟رو تکوند،پک زد و خیره به دود سیگار شد. چرا لیانا نمیومد بخو
 چراغو خاموش کن ،میخوام بخوابم-

تاق  خاموش کرد، دم در ا ها رو  پاک کرد، چراغ ند شدددد ، اشدددک  نا بل یا ل
 ایستاد،چیزی رو واضح نمیدید .با صدای گرفته ای گفت

 تو هال بخوابم؟-
 قبال کجا میخوابیدی؟-

سرش در آورد و خزید  شال از  ست،حالش خوب نبود.  لیانا رفت تو، در رو ب
هنوز بدنش گرم نشده بود. بوی سیگار و ادکلن و قهوه ی تکین مخلوط زیرپتو؛ 

 شده بود. نفس عمیقی کشید. اشکهاش رو بالشیش رو خیس کردن
 آروم صدا زد

 تکین؟-
نداد. دلش برای تکین تنگ بود. میخواسدددت بغلش کنه و تکین  تکین جواب 

ن جدی آرومش کنه از این همه فکر و خیال و اضددطراب. بهش بگه قهر شددیری
نیسددت، روندنش از خونه همیشددگی نیسددت،سددردی نگاه یونس موقتیه ،بگه 

 زندگی تموم نشده، بگه من کنارتم.
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سرش سیگارش لیانا گریه کرد ،  شه. تکین  صداش بلند ن رو تو بالش فروکرد تا 
رو خاموش کرد و پشت به لیانا چشم بست. نمیتونست بخوابه. با اینکه صدای 

 بود، اما تکین نمیتونست بخوابه ؛ راحت نبود.  گریه ی لیانا آروم شده
شدت بد  شد، اما حالش به  صدایی خارق نمی سمت لیانا چرخید. از لیانا  به 
بود. اونهمه فشددار عصددبی از ظهر، معده اش رو بهم ریخته بود؛ حالت تهوب 

 داشت و معده اش تیر میکشید. 
از تاریکی محض میترسددید،از سددکوت تو تاریکی بیشددتر. از همه ی این ها تو 
اون خونه که طبقه ی باالش یک قتل اتفاق افتاده بود ،خیلی بیشددتر. حتی اگر 
بدتر  حالش  یاداوریش  با  پاک کرده بود.  ها رو  ثار و اون خون  مام آ تکین ت

اب جوری با شتشد،احساس کرد شدیدا به دستشویی احتیاق داره. بلند شد و 
 از اتاق رفت بیرون که تکین هنگ کرد

صدای عق زدن لیانا رو از دستشویی میشنید. نگرانی به عصبانبتش غلبه کرد؛ 
 بیرون رفت. در زد

 لیانا-
سرخش تو آینه نگاه کرد ،لبخند تلخی زد. تکین  شمای  لیانا به رنگ پریده و چ

 داشت صداش میکرد،دیگه عصبانی نبود
 ر زد و با صدای بلند تری گفتتکین دوباره د

 لیانا؟-
ش رو تو دلش خفه کرد. در دسددتشددویی رو باز کرد و تکین با دیدن  لیانا جانم 

 رنگ و روش جا خورد
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 چته؟-
 لیانا زمزمه کرد

 هیچی-
 تکین اخم کرد

 عین آدم جواب بده-
لیانا لبخند محوی زد. پس هنوز همونقدر عصبانی بود، فقط نگرانی مختصری 

 اضافه شده بودهم بهش 
 حالت تهوب،معده درد-

 تکین با همون اخم گفت
 دیگه؟-

 لیانا زمزمه کرد
 دل  تنگ-

 تکین به سمت آشپزخونه رفت .لیانا بغض کرد و دنبالش راه افتاد
 خیلی بد شدی تکین-

 تکین جوابی به این حرفش نداد .به طرر یخچال رفت
 چی خوردی حالتو بهم زده؟-

 لیانا چیزی نگفت. تکین بلندتر گفت
 با توام-

 لیانا با انگشتهاش ور رفت و زمزمه کرد
 عصبیه-

 تکین دندون سایید از حرص
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 چی شده مگه؟-
چیزی از یخچال بیرون آورد تا لیانا دهنش تازه شدده و اخم شدددیدش غلظت 

 یافت با نیشخند لیانا
ترس اینو داشددتم که به حق داشددتن یا نداشددتن کاری ندارم. ولی از ظهر اسدد-

نفهمی داره برام خواسددتگار میاد،مجبور بودم قبولشددون کنم چون اگر نمیومدن 
یدم از عکس  یدم بفهمی ؛میترسدد یدشددو عملی میکرد. میترسدد هد مانم ت ما
العملت،باهات صحبت میکردم که فهمیدی. لحظه به لحظه مردم و زنده شدم 

 تا زنگ خونه روزدی. اونجوری هم...
 بغض کرد باز

 همه چیو گذاشتی کف دست بابام. بابام...-
 گلوش از بغض درد گرفت

 بابام ازخونه بیرونم کرد-
 بغضش ترکید

 پرتم کرد بیرون-
 هق زد

 تا خونه داد زدی. تا االن بداخالقی کردی-
 نالید

بداخالقیتو ببینم، - مل کنم تکین .نمیتونم  حق داشددتی .ولی من نمیتونم تح
نم که یک لحظه ازت محبت ببینم ، اینجوری نمیتونم وقتی دارم ضددعف میک

 ازت سردی ببینم
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 گریه کرد

نمیخوام جوری باهام برخورد کنی که وقتی حتی اخمت باز میشه ، از خوشی -
 بال دربیارم

 تکین هنوز عصبی بود ؛با حرص گفت
 سایه ام از همین چیزا شروب کرد .از دروغ و پنهون کاری-

 لیانا خشکش زد. تکین چی گفت؟
 چی؟-

تکین چنگ محکمی تو موهاش زد .لیانا بی اختیار خندید؛ خنده اش عصددبی 
بود. بعد از چند ثانیه هیچ اثری از اون خنده رو صددورتش باقی نمونده بود. با 

 صدایی که میلرزید گفت
 تکین چی گفتی؟-

تکین عصددبی دسددتی به صددورتش کشددید. لیانا از شدددت اشددک حلقه زده تو 
 یدید .باز با بهت گفتچشمهاش تکین رو تار م

 چی گفتی االن؟ -
 ناباور ادامه داد

 تکین تو منو...-
 با حرص گفت

 منو با کی مقایسه کردی؟ت...تو منو با اون یکی کردی؟-
 تکین گوشه ی لبش رو گزید. عصبی بود،یه چیزی پروند

 من...-
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شت اتهامش  شک بود. انگ صورتش خیس از ا سمت تکین رفت. تمام  لیانا به 
 سمت تکین گرفترو به 

 تو منو مثل اون آشغال میبینی؟-
 تکین کالفه به لیانا نگاه کرد

 من همچین چیزی نگفتم-
 

 لیانا گریه کرد
 چرا گفتی. گفتی سایه ام از همین جاها شروب کرد-

 تکین نمیخواست اون بحث رو کش بده. به سمت اتاق خواب راه افتاد.
 لی دخلی به تو نداره؛ عصبی بودمسایه از دروغ و پنهون کاری شروب کرد،  و-

لیانا روی مبل  کنارش نشددسددت. چرا تکین اینجوری میکرد؟چرا باهاش آروم 
حرر نمیزد ؟ عاشددقش بود ، میدونسدددت ترس و دلهره اش کارش رو توجیه 

 نمیکنه ولی میتونست توقع داشته باشه که کمی ، فقط کمی درکش کنه
 وجودشلیانا آغوش تکین رو میخواست ؛ با همه ی 

 تکین از اتاق با صدای بلند گفت
 بیا سر جات بخواب لیانا-

 لیانا لج کرد
 من اونجا جایی ندارم.-
 لیانا!-

 لیانا با داد تکین از جا پرید و بلند شد. باید گوش به حرر میداد
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زیر پتو خوابید و به نفس های بلند تکین گوش کرد. آروم آروم،یک کم به تکین 
نزدیک شددد،تکین بعد از ده دقیقه از فرط خسددتگی به خواب رفت. لیانا صددبر 
شد.  شتر به تکین نزدیک  سنگین بشه .بعد از چند دقیقه،بی کرد تا خواب تکین 

ض شید و  ست تکین رو دراز کرد. تکین نفس بلندی ک انا تند ربان قلب لیآروم د
شه هیچ حرکتی نکرد. خیالش که  شد و چند لحظه از ترس اینکه االن بیدار می
شت روی بازوی تکین و به زور خودش رو تو  سرش رو گذا شد خوابه، راحت 
سید  شرد و لب گزید؛ میتر شم بهم ف بغلش جا کرد. تکین تکون خورد. لیانا چ

د ورتش رو تو سینه ی تکین فرو کربلند شه، اما باز هم به خیر گذشت .لیانا ص
 و عطر تنش رو نفس کشید

                            ××××× 
تکین چشددم باز کرد و لیانا رو دید که خودش رو چسددبونده بود بهش.  خمیازه 
ای کشددید و لیانا رو بغل کرد .دسددتش رو بین موهای حالت دارش فرو کرد و 

ود برای بغل کردنش .به چهره ی آروم نوازشددش کرد. چقدر دلش تنگ شددده ب
شد. یک دوش  سید و بلند  صوم غرق خوابش نگاه کرد،پیشونیش رو ب*و* مع
سریع گرفت و با سروصدای وافری آماده شد. عجیب بود لیانا هنوز هم با این 
سید و لیانا  سته اش ر صدای تکین خواب بود. تکین باالخره به خوا سرو حجم 

نکه لیانا رو تو تخت خوابش میدید، موقعی رو آورد خونه اش .کیف کرد از ای
 که میخواست بره سر کار. از نگاه کردن به زنش دل کند و از خونه بیرون رفت
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لیانا نگاهی به یخچال انداخت؛ گرسددنه بود و بی اشددتها. نمیدونسددت چی 
شفته انداخت و باز به یخچال  شپزخونه ی بهم ریخته،هال آ بخوره. نگاهی به آ

 نگاه کرد.
هم به هات چاکلت رضدددایت داد .کتری چای سددداز رو پر از آب کرد و آخر 

 روشن. 
صدددای زنگ گوشددیش رو شددنید. از آشددپزخونه دویید بیرون،روی مبل پیداش 

 کرد، از خونه بود. استرس گرفت
 الو؟-

 صدای پر از بغض نازی تو گوشش پیچید
 آبجی؟-

 لیانا دلش پر از غصه شد
 جونم عزیزم. سالم-
 ؟آبجی، کجایی-

 لیانا خواست جواب بده که نازی زد زیر گریه
 آبجی خونه یک جوریه-

 لیانا نگران گفت
 چی شده عزیزم؟چرا گریه میکنی؟-
آبجی کجا رفتی؟بابایونس همش میگه این دختره دیگه حق نداره پاشددو بذاره -

 اینجا
 لیانا بغض کرد
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 دیگه چی میگه؟-
فت تو - نه. همش میگن آبرومون ر یه میک مان همش داره گر ما آبجی، 

 فامیل،آبجی چی شده مگه؟
لیانا اشددک ریخت؛ مگه جرم بود؟مگه گ*ن*ا*ه بود؟برگه ی صددیغه رو که 

 تکین نشون داد، حالل بود که.
 هیچی نشده عزیزم،نگران نباش. درست میشه-

 درست میشد؟
آبجی، داداش الیاس نه شوخی میکنه، نه میخنده. بابا همش میگه سرش درد -

 میکنه
 لیانا با صدای لرزونی گفت

 درست میشه عزیزم-
 نازی با گریه گفت

 من دلم تنگ شده برات ؛تو بیای اینا درست میشه-
 لیانا لبخند تلخی زد. چه خوش خیال بود نازی کوچولوش

 تت بیرون. میخوای بری خونه ی خاله؟به داداش بگو به یسنا بگه ببر-
 آره-
 میخوای من به داداش بگم؟-
 آره، آره .میگی بهش؟-
 میگم عزیزم. گوشی رو بده بهش-
 الو-

 لیانا بغض صداش بیشتر شد
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 الیاس؟-
 الیاس نگران بود.

 کجایی لیانا؟حالت خوبه؟-
 خوبم. اونجا چه خبره؟-

 الیاس زخم زد
 تو فامیل که چیکار کردیهمه چی رو ریختی بهم. پر شده -

 لیانا اشک ریخت
 الیاس مجبور بودم-
 چیکار داشتی؟-
 تو دیگه اینجوری نکن باهام -
 کارتو بگو. باید برم پایین-
 نازی رو ببر پیش یسنا. گ*ن*ا*ه داره اونجا باشه تو اون وضعیت-

 الیاس پوزخند زد
 تو نمیخواد به فکر ما باشی. بپا گند باال نیاری-

گوشی رو قطع کرد .لیانا موبایلش رو پرت کرد و زد زیر گریه. چیکار کرده بود 
 با زندگیش؟با ابروی پدرش

شب  صا تو  صو سید. از تنهایی تو خونه خ شد و تکین نیومد. لیانا میتر شب 
خیلی میترسددید. تا خود شددب ذهنش رو مشددغول مرتب کردن خونه کرده بود. 

شی ر شت و به تکین زنگ زد. بعد از چند دیگه کاری نبود انجام بده. گو و بردا
 تا بوق صدای گرم تکین تو گوشی پیچید
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 بله-
 صدای لیانا میلرزید

 تکین؟-
 بگو-
 من میترسم. کی میایی؟ -
 چی شده مگه؟-
 من از تنهایی تو شب میترسم-

سایه لحظه شماری میکرد که شب تو خونه تنها شه .تکین با یاداوری این  ولی 
 با لیانا نرم شد موضوب ناخوداگاه

 تو ماشینم،تا نیم ساعت دیگه میرسم-
 تکین؟-
 جانم-
 دیر نکن .منتظرم-
 دارم میام-

گوشددی رو قطع کرد. لیانا خیالش راحت شددد که تکین مثل شددب قبل عصددبی 
شه  ست با یک کم دلبری کاری بکنه که مثل روزهای دیگه ب ست. حتی میتون نی

 ؛ در واقع دز سردیش رو بیاره پایین.
به اتاق تکین رفت ،هیچی نبود تا بتونه به خودش برسدده. نه لوازم آرایشددی،نه 

 لباس دیگه ای. هیچی!
در نهایت با برس تکین موهاش رو برس کشددید و منتظر شددد تکین برسدده. با 

 صدای در از جاش پرید. قلبش تند میزد
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 لیانا؟-
 صدای تکین بود. از اتاق بیرون رفت

 تکین-
 نفس راحتی کشید

 چته؟-
 چرا زنگ نزدی؟یکدفعه صدای در اومد،ترسیدم-

به این تمیزی نشددون از وجود یک زن  به خونه انداخت؛ خونه  تکین نگاهی 
 داشت. اخمش رو باز کرد.

، این همونی بود که میخواست. وجود کسی نگاهی به چشم های لیانا انداخت
 که تو خونه منتظر برگشتش باشه، جریان زندگی!

شن پلیورش رو پرت کر شپزخونه رفت تا قهوه جوش رو رو سراغ آ د روی مبل. 
 کنه. لیانا غر زد

تکین من اینهمه زحمت کشددیدم تو از در نرسددیده شددلختگیت رو شددروب -
 میکنی؟

 تکین جوابی نداد
 لیانا با من و من گفت

 تکین...من...-
 تکین به سمتش برگشت

 تو چی؟-
 من یک چیزی میخوام-
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 تکین به سمت اتاقش راه افتاد تا لباسش رو عوض کنه. گوشش با لیانا بود.
 لیانا به دنبالش راه افتاد

 تکین میشه بریم خونمون؟من لباس ندارم. بگم الیاس لباسامو...-
 تکین حرفش رو قطع کرد

 میخریم-
 لیانا غر زد

ی؟من تو این شددلوار تنگ راحت نیسددتم؛ نمیتونم امشددب باز با ا- ن یاخه ک 
باس  عدم وقتی خودم ل ندارم عوض کنم. ب باس  مام ،ل بخوابم. میخوام برم ح

 دارم برای چی الکی بریم بخریم؟لباساتو در نیار بریم خونمون دیگه
 تکین کالفه گفت

 وای، چند وقت زن نداشتم کله ام از دست این غرا راحت بود ،باز شروب شد-
 فتلیانا خنده اش گرفت ، ولی اخم کرد و با قهر گ

 دلتم بخواد-
باره بسددت. نگاهی به لباس  تکین دو سدده دکمه ی باز کرده ی پیرهنش رو دو

 کوتاه لیانا انداخت
 با این میخوای بیای خرید؟-
 چیز دیگه ای ندارم-

 به سمت در راه افتاد
مگه از رو نعش من ردشددی با بلیز شددلوار بری بیرون. شددالتو سددرت کن از -

 وسایل سایه یه چیزی بیارم
 نا جیه زدلیا
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 نمیخوام-
 تکین با تعجب از جیه لیانا برگشت

 
 لیانا با حرص گفت

ست رو میدی بیرون - شونو،هر چی مربوط بهش ه سایل اونو،هم همین فردا و
 تکین .اصال خونه رو هم عوض میکنی

 با بغض گفت
 من نمیتونم جایی باشم که اون باهات زندگی میکرده-

 تکین به سمتش اومد 
 خیلی خب. چه خبرته؟صداتو بیار پایین-

 لیانا اشک ریخت
سایه شده ملکه ی ذهنت؛ همش ازش حرر میزنی. اصال نمیتونی فراموشش -

 کنی
 تکین اشکهای لیانا رو پاک کرد

سه - شش نمیکنم ؛ نمیکنم که هر بار که رفتاراتو،خانومیاتو با اون مقای نه فرامو
 کنم اینو که میگه...میکنم ، درک

 گوش لیانا زمزمه کرد زیر
 "دیو چو بیرون رود،فرشته درآید"-

لیانا خندید؛ بلند خندید. ذوق کرد و ناراحتیش از بین رفت. تکین گونه ی لیانا 
 رو نوازش کرد
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 بیا بشین تو ماشین. بقیه اش رو یک کاری میکنیم-
 

تکین برای لیانا به سددلیقه خودش یک مانتوی پاییزه ی سددورمه ای خرید، آورد 
ضایت داد تا با این  شید و تکین ر شین تحویلش داد. لیانا روی بلوزش پو تو ما

 بیاد. بیرونظاهر جدید از ماشین
ظاهرا قرار بود لیانا مدتی پیش تکین باشه؛ یونس به این راحتی و به این زودی   

ها قبول نمیکرد لیانا برگرده خونه،که اگرم برمیگشددت،تکین قصددد داشددت بره 
 یونس چاره ای نداشت جز اینکه"زن"تکین رو تحویلش بده. خواستگاری و 

بر اسدداس همین که قرار بود خونه ی تکین، زندگی جدیدی رو شددروب کنه و با 
 امید به اینکه همیشگی بشه،غیر از ضروریاتش،کلی چیز دیگه ام خرید .

یک سددری چیز ها رو خودش انتخاب میکرد ، مثل لباس و شددلوار و شددال و 
سری چیز ها به اجبار تکین.مانتو...و ی مثل انواب لباس خواب و الک و رژ  ک 

 های متنوب و...فقط نبود یک چیز بدجور رو اعصاب تکین بود،حلقه ی لیانا!
با به الیاس زنگ زد و  نا بگه ،  یا به ل بدون اینکه  با کمال آرامش   لحناون هم 

 رو.  پیدا کنه حلقه اشجدی ای گفت انقدر بگرده اتاق لیانا رو تا
یونس و شددیرین بخاطر بی خوابی شددب قبل، اون شددب زودتر خوابیده بودن و 

 نازی هم که خونه ی شهال بود.
الیاس  کوله ی لیانا رو برداشت و چندتا چیزی که به ذهنش رسید الزم داره رو  

قه اش  بدجوری حل فت ؛  نا رو دسدددت گر یا قه ی ل خت و حل له ری توی کو
ه اش آفرین گفت و منتظر زنگ گوشی شد .البت چشمش رو گرفته بود. به سلیقه

 حلقه سلیقه ی تکین بوده،نه لیانا
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 لیانا با تعجب گفت
 تکین کجا میری؟-
 خونتون. به الیاس گفتم بگرده دنبال حلقه ات.-

                           ××××× 
ته  ها رو روی تخت خالی کرد .تکین خسدد یات همه پالسددتیک  نا محتو یا ل

 ساژ داد چشمهاش رو ما
 بریزشون پایین .میخوام بخوابم-

 لیانا بی اهمیت نسبت به حرر تکین گفت
 تکین این لباس خوشگلتره یا این؟-

تکین خوشحال بود از اینکه لیانا حالش بهتر شده بود و رونده شدنش از خونه 
 رو فراموش کرده بود .خمیازه  کشید

 لباس خوابات خوشگل تر از همشونن-
 تکین!-

 تکین نگاهی به لباس های رنگارنگ انداخت و گفت
 کدوم دوتا؟-

لیانا دو تا لباس مختلف رو نشددون داد .یکی سددرخ بود، یکی صددورتی مالیم. 
تکین صددادقانه نظرش رو گفت. لباسددی رو انتخاب کرد که شددبیه یک پیرهن 

 کوتاه بود
 قرمزه بهتره-
 قرمزه رو بپوشم االن؟-
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 نه-
 ورداز "نه" محکم تکین جا خ

 چرا؟-
 تکین به این سوال جوابی نداد و کالفه گفت

 برشون دار دیگه. میخوام بخوابم-
 حاال لباساتو عوض کن  -

تکین لباس عوض کرد و به سددمت دسددتشددویی رفت. لیانا نگاهی به اتاق 
 انداخت ،باز بهم ریخته بود. 

ین کجا داد و قبل از برگشت توسیله هاش رو به زور تو کشوهای مختلف تکین
 سازی کردتمام تخت رو پاک

 
××××× 

 
از لحظه ای که چشددم باز کرد حس کدبانو گری ، بدجوری تو وجودش بیداد 

 . از بغل تکین بیرون اومد، دوش آب گرم سر حالش اورد.میکرد
یک کم به اوضاب بهم ریخته ی اتاق رسید و به آشپزخونه رفت. قهوه جوش رو 

ه اتاق برگشت. ادکلن تکین رو از روی میز روشن کرد،میز صبحانه رو چید و ب
 برداشت و به گردنش زد .کنار تکین نشست و از پشت روش خم شد

 تکین؟-
 گونه اش رو ب*و*سید و به نرمی تکونش داد

 آقا تکین؟-
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 هوم-
 لبای لیانا کش اومد .برای اولین بار با عشوه گفت

 همسرم؟-
 تکین دماغش رو با کف دستش خاروند و غلت زد و به پشت خوابید.

 تکین جان؟-
 چشم باز کرد. لیانا گردن تکین رو با انگشت اشاره اش نوازش کرد

 پاشو دیگه-
شد تو بغلش  شید. لیانا پخش  ساعد لیانا رو گرفت و ک ست.  شم ب تکین باز چ

 .جاخورده گفت
 تکین!-

 و تو بغلش جا انداختتکین یک کم تکون خورد و لیانا ر
 یکم بخواب. من خوابم میاد هنوز.-

 لیانا سر بلند کرد و زیر چونه ی تکین رو ب*و*سید.
 صبحانه حاضره ها-

 تکین بو کشید 
 باز ادکلن منو زدی؟-

 نفس عمیقی کشید
 عطر تنت وقتی با این مخلوط میشه...-

 لیانا با ذوق و خنده ادامه داد
 دیوونه ات میکنه؟-
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 خندی زد و باز نفس عمیق دیگه ای کشید تکین لب
 برای تو...-
 واقعا؟-

 تکین خودش رو کشید پایین و صورتش رو مقابل صورت لیانا قرار داد
 بوش از ادکلنی که دیشب گرفتم برات بهتره-

 گونه ی لیانا رو ب*و*سید
 ولی فقط برای خودم میزنیش لیانا-

سیت های تکین زیاد بود،بعد از خراب کاری  سا شده بود. ح سایه چندبرابرم 
دلش میخواسددت همه جوره مراقب لیانا باشدده که از دسددتش نپره .مراقب لباس 
به طرز راه رفتنشددم گیر  جدیدا حتی  یدنش،آرایش کردنش،عطرزدنش، پوشدد

 میداد. 
ست داره زیادی روی میکنه. ولی  شم میدون شده بود،خیلی زیاد!خود ساس  ح

 کترین خطایی میکرد. تکین دیگه سر پا نمیشد اگر لیانا کوچ
شده نگاهی انداخت؛ به بوی قهوه ای که اتاق رو پر    شد و به اتاق مرتب  بلند 

شق لیانا که تو  سامون گرفته بود فکر کرد؛ به ع سرو کرده بود ،به زندگی ای که 
 تک تک سلول هاش ریشه دوونده بود.

 نرم بود تکین،صبح عالی ای رو شروب کرده بود
 من یک دوش میگیرم میام عزیزم-

"عزیزم"آخرش شاید اونقدر آروم بود که لیانا به زحمت شنید .اما شنید و کیف 
 کرد از محبت تکین.

 "هر چه از دل برآید، الجرم بر دل نشیند"
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 تکین در رو باز کرد و درجا بوی قرمه سبزی تو مشامش پیچید
 لیانا؟-

ینه به خودش نگاهی انداخت. خب،آرایشش لیانا اشکش رو پاک کرد .جلوی آ
 سر جاش بود به لطف لوازم گرون قیمتی که تکین گرفته بود. 

مت تکین و خودش  رو پرت کرد تو بغلش. تکین  به سدد با پرواز کرد  تقری
یده شدددد تو  قدم عقب رفت که پهلوش کوب تعادلش رو از دسدددت داد و یک 

.کیفش رو ول کرد و لیانا  دسددتگیره ی در. به شدددت لب گزید ، اما آخ  نگفت
 رو بغل

 سالم خانومی-
باید دلجویی میکرد دیگه؟نه؟دیر کرده بود و لیانا تا مرز سکته رفته بود از ترس 

. 
 لیانا نالید

 تکین-
 موهای سشوار کشیده لیانا رو ب*و*سید. زمزمه کرد

 جان  تکین. چی شده؟-
 لیانا بوی ادکلن تلخ تکین رو نفس کشید

 دیر اومدی-
 تکین لبخند زد،یک لبخند محو، اما واقعی!
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ساعت، تا از خونه بره بیرون.  شده نیم  شه منتظر بود تکین دیر کنه؛  سایه همی
 منتظر بود تکین بگه شب نمیام تا...

گل  خت،خوشدد یداد، براش شدددام میپ یت م به حضددورش اهم نا  یا ولی ل
ل امیکرد،آرایش میکرد،مو سددشددوار میکشددید،لباس نو میپوشددید،ازش اسددتقب

 میکرد،خستگیش رو در میکرد
 ترافیک بود خانومم-

مد. همیشددده  هاش کش او پاک کرد و لب با پیرهن تکین  نا اشددکش رو  یا ل
"خانومم"گفتنهای تکین یک جور خاصددی بود ؛یک جوری که لیانا ضددعف 

 میکرد. ناز کرد و با قهر همونجوری که تو بغلش بود گفت
 . االن نزدیک ده  گفتی هفت و نیم میای. ترافیکم حساب کردی-

 تکین کمر لیانا رو نوازش کرد
 توام گفتی مرغ میپزی، قرمه سبزی پختی-

 لیانا از بغل تکین بیرون اومد
 مرغ نداشتی-
 نداشتیم!-

ستش رو گرفت.  شپزخونه بره که تکین د سمت آ ست به  لیانا لبخند زد و خوا
 چرخوندش و به در تکیه اش داد. 

 لیانا بعد چند ثانیه از تکین فاصله گرفت. نفس عمیقی کشید و خندید
 کجا عقب میکشی؟-

 لیانا با ناز گفت
 بسه دیگه-
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با هر لحنش،هر حرکتش  لد بود چجوری دل تکین رو  نا خیلی خوب ب یا و ل
 بلرزونه

 یک عذر خواهی ام بدهکاری-
 عذرخواهی؟-

 تکین باز به سمت لیانا رفت
 پهلومو داغون کردی-

 لیانا با تعجب گفت
 من؟-
 خوردم به دستگیره-

 لیانا با نگرانی گفت
 واقعا؟-

تکین دسددتش رو گذاشددت پشددت گردن لیانا. پیشددونیش رو به پیشددونی لیانا 
 چسبوند

 اینقدر سرتو عقب نکش-
 لیانا دستش رو گذاشت روی پهلوی تکین

 درد میکنه؟-
 کم-

ه افتاد،لیانا ذهنش جای اینو گفت و محکم بغلش کرد و بعد به سددمت اتاق را
 دیگه ای بود

 تکین؟-
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نداخت؛ پیرهنش رو دراورد و گوشددده ای پرت تکین پولیورش رو روی تخت ا
 کرد. لیانا با حرص گفت

 تکین خب نکن دیگه. صبح یک ساعت  اتوشون میک...-
 سرخی پهلوی تکین حواسش رو پرت کرد .زمزمه کرد

 تکین-
 لیانا لب گزید

 تکین پهلوت-
تکین لباس  تو خونه ایش رو پوشددید. به سددمت دسددشددویی رفت و لیانا لباس 
به  با عذاب وجدان  هاش رو از روی زمین جمع کرد. رژش رو تمدید کرد و 

 تکینی که با دستگاه قهوه جوش مشغول بود گفت
 پهلوت... -

 تکین فنجونی برداشت
 خوبم، چیزی نیست-

 لیانا روی مبل نشست. تکین کنارش
 رژ زدیباز که -

لیانا خندید. لحظه لحظه ای که کنار تکین بود عشق میکرد. سرش رو گذاشت 
 روی شونه ی تکین.

 تکین؟-
 تکین یک جرعه از قهوه اش خورد

 هوم-
 لیانا مشت آرومی به بازوی تکین زد
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 درست جواب بده-
 جانم-

 لیانا گونه اش رو به شونه تکین کشید
 یک چیزی بگم؟-

 نا تکیه دادتکین سرش رو به سر لیا
 هوم؟-

 لیانا تشر زد
 تکین!-
 بگو دیگه-
 بگو جونم -

 تکین نگاهی به دست لیانا انداخت، حلقه اش دستش بود،رضایتش جلب شد
 جانم-
ندارم،اذیتم - تکین خونه رو عوض کن ، یک آپارتمان بگیر ؛من اینجا آرامش 

 همش.
 تکین لیانا رو بغل کرد، شقیقه اش رو ب*و*سید

 یک کاریش میکنم-
                         ××××× 

 
 تکین بیا بیرون دیگه-
 پنج دقیقه صبر کن-
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 پنج دقیقه ی تکین، ده دقیقه رو هم رد کرد. لیانا به در کوبید
 تکین چیکار میکنی اون تو؟بیا دیگه-

شید،  ست .تکین لباس پو به محض خروق تکین، لیانا پرید تو حمام و در رو ب
شدت موهاش رو خشدک کنه و سدشدوار بکشده. مگه کی قرار بود حوصدله ندا

 بیاد؟صدرا که کسی نبود، زنشم همینطور.
 سردرد داشت ،از صبح سیگار نکشیده بود .

روی تخت دراز کشید و سیگاری آتیش زد. چند دقیقه بعد لیانا تو اتاق بود و با 
 اخم میگفت

 تو هنوز موهاتو خشک نکردی؟تکین سرما میخوری-
 ه ندارمحوصل-

لیانا همونجور که زیر لب از دسددتش غر میزد لباسددی سددت رنگ لباس تکین 
انتخاب کرد و پوشید. شال کرم رنگی رو روی تخت انداخت و ته آرایشی کرد. 
کالفه شده بود از دست نگاه های خیره ی تکین .مو سشوار کشید و کنار تکین 

شید. چ ست ک ستش روی گره ی ابروهای تکین د ش ست .با  ش ند تار موی ن
 تکین رو از پیشونیش کنار زد

 زمزمه کرد
 چیه عزیزم؟اخم کردی-
 اینا چیه پوشیدی؟-
 گونه اش رو نوازش کرد 

 چشه مگه؟خودت خریدی که-
 نزدیکتر شد
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 باهات ست کردم،بده؟-
 اخم تکین کمرنگ نمیشد

 تمام فرم پات تو این شلوار جذب پیداست؛ از اونورم مچ پات-
 لیانا گردن رو ب*و*سید

 اذیت نکن-
زنگ در به صدا دراومد و تکین بلند شد و قبل از خروق از اتاق ، دستش رو به 

 نشونه ی تهدید تکون داد
شت حرر بزنه - صدرا، اونم زیر گو شینی کنار زن  لیانا! فقط دلم میخواد باز ب

 مثل اوندفعه. یعنی من میدونم و تو و ته این دوستی.
 لیانا گوشه ی لبش رو گزید و توجیه کرد

 نه بابا، زیبا همچین آدمی نیست-
 تکین در رو باز کرد

شبیه چرت و پرتهای اون دفعه - ست ، من میدونمو تو اگر چیزی  ست یا نی ه
 بگی

 نه نمیگم-
 دستگیره ی رو کشید پایین .لیانا شالش رو سر کرد و از اتاق رفت بیرون

 تا نشست گفت صدرا با سروصدا اومد تو و
 داداش چقد خونه ات یخه. شوفاژ نداری؟-

 روی مبل نشست. لیانا زیر گوش زیبا گفت
 دلم برات یک ذره شده بود-

http://www.roman4u.ir/


 285 اضطراب یایدر

تکین کنار صدرا نشست .زیبا جعبه ی شیرینی رو تحویل داد و لیانا شوفاژ رو 
به درخواست صدرا روشن کرد. به آشپزخونه رفت .زیبا پالتو و کیفش رو روی 

شیرینی ها رو توی ظرر چید و از زیبا مبل ان داخت و به دنبال لیانا رفت. لیانا 
 پرسید

 صدرا قهوه میخوره یا نسکافه؟-
 زیبا بلند پرسید

 صدرا قهوه یا نسکافه؟-
 نسکافه-

 ظاهرا تنها قهوه خور جمع تکین بود
 زیبا به حلقه ی لیانا نگاهی انداخت و گفت

 از خودت جداش نمیکنیا-
 ه گفتلیانا با خند

 جرات دارم؟-
 زیبا خندید

 خیلی خوشگل شدی-
 لیانا پشت چشمی نازک کرد و دستی به موهاش کشید

 هورمونای زنانم خودشونو نشون دادن-
زیبا خندید. حواس تکین به آشپزخونه بود و درنهایت لیانا. نمیتونست ازش دل 

 بکنه. حق با زیبا بود،واقعا خوشگل شده بود. 
به هال برد و یک دقیقه بعد لیانا با سددینی حاوی سدده  زیبا ظرر شددیرینی رو

 نسکافه و یک قهوه اسپرسوی داغ مخصوص تکین به جمع پیوست .



wWw.Roman4u.iR  286 

 

شد و قهوه اش صدرا به گردن تکین نگاهی انداخت و تکین خم  شت.  رو بردا
 گیج گفت

 داداش این چیه؟-
 تکین جرعه ای از قهوه اش رو نوشید

 چی چیه؟-
صدرا یقه ی تکین رو پایین داد. جای رژ صورتی رنگ رو واضح تر دید و سرفه 

 ای کرد
 هیچی-

تکین به گردنش دست کشید. انگشت اشاره اش رنگی شد ؛ به لیانا چشم غره 
 ی وحشتناکی رفت و لیانا خنده اش رو خورد

 
 صدرا ریز ریز گفت

 سری قبلی از این سوتیها نداشتیا داداش؛ حتی یک بار-
 کین با اخم تشر زدت

 صدرا!-
 صدرا فنجون نسکافه اش رو برداشت و تندتند گفت

 چشم، چشم-
سته بود و تکین  ش شد .پا روی پا انداخت. کج ن صحبت با زیبا  شغول  لیانا م

 حرص میخورد از دست اون شلوار جذب و شومیز کوتاه
 عروسیت کی هست؟-
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 صدرا سر دردودلش باز شد و غر زد
داداش دست نذار رو دلم که کبابه. هر چی میگم بسه دیگه،حرمت اون خدا -

 بیامرزم نگه داشتیم بریم سر خونه زندگیمون ، قبول نمیکنن
 یعنی چی؟-

 صدای زیبا دراومد
 صدرا لوس نکن خودتو دیگه. یک ماه و نیم دیگه عروسیمونه -

 خب، خوبه که-تکین
ی نگاش کرد و زیر لب با حرص پشددت بندش یک عطسدده کرد .لیانا با نگران

 گفت
 بیا. سرماخورد-

 صدرا اعتراض کرد
 خوبه؟داداش میدونی یک  ماه و نیم چقدره؟میدونی چند روزه؟-

 تکین یک عطسه ی دیگه کرد
 شلوغش نکن-

 شکم صدرا به قاروقور افتاده بود
 بگذریم، شام چی هست؟-

یانا بلند شدددد. کیک شددکالتی ای که پخته بود رو آورد. ظرر میوه رو زیبا  ل
 کمکش کرد

 پیتزا. میخوای یا یک چیز دیگه سفارش بدم؟-
 نه، خوبه-
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تکین تلفن برداشددت و غذا رو سددفارش داد. زیبا و لیانا به اتاق خواب رفتن. 
از  ،تکین سددیگاری آتیش زد و هرچقدر صدددرا اصددرار کرد بذاره یک پک بزنه

ترس اینکه این یک بار زیر زبونش مزه کنه و ادامه اش بده نذاشددت .سددفارش 
 کرد براش دنبال یک آپارتمان بگرده.

                      ×××××× 
 

لیانا سددشددوار رو خاموش کرد و در رژش رو بسددت. نگاه کلی ای به خودش 
ین انداخت،راضددی بود. به آشددپزخونه رفت؛ قهوه جوش رو روشددن کرد. تک

 همون لحظه در رو باز کرد.
 لیانا به سمتش رفت و مثل همیشه با ذوق سالم کرد با یک  پسوند آقایی.

پشددت پا در رو بسددت و زیر لب جواب لیانا رو داد و کت و کیفش رو تکین با
 انداخت رو مبل. 

 لیانا نگران از دیدن رنگ زرد و حال و روز نه چندان خوشش گفت
 خوبی تکین؟-

سرش ر ستی فقط  شپزخونه بره که لیانا پیش د سمت آ ست به  و تکون داد. خوا
 کرد

 قهوه ات حاضره. لباساتو عوض کن بیارم-
تکین روی مبل پخش شددد. دو دکمه ی باالی پیرهنش رو باز کرد. لیانا با یک 

 فنجون قهوه اومد کنارش نشست
 نمیخوای لباستو عوض کنی؟-
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 حوصله ندارم-
 صداش به شدت گرفته بود

 ی؟خوب-
 تکین سرش رو تکیه داد. داشت میسوخت

 کم کن شوفاژو-
 دمای خونه معمولیه،گرم نیست-

صورتش رو  شید و از درد گلوش  سر ک تکین کل فنجون قهوه اش رو یک نفس 
 تو هم کرد. لیانا دستش رو رو دست تکین گذاشت و با تعجب گفت

 چقدر داغی!-
یانا دسددتش رو روی پیشددونی تکین ش ،گونه اش،گردنتکین هیچی نگفت .ل

 گذاشت و با نگرانی گفت
 تب داری -

 تکین سرفه ای کرد و اخم بالفاصله ای از درد
 پاشو میخوام دراز بکشم-
 باید بریم دکتر -
 پاشو لیانا-

 لیانا بلند شد و تکین دراز کشید .با اون قد بلندش به زور جا میشد
 تکین-

 چشم بسته جواب داد
 هوم-
 پاشو بریم دکتر-
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 خوبم -
 چی چیو خوبی؟نگا کن چه حالی هستی-

 صدای سایه تو گوشش پیچید
من زیر یک سددقف باهات نمیمونم،هر وقت خوب شدددی زنگ بزن برگردم. -

 حوصله ندارم وا بگیرم ازت
 تو غلط میکنی این ساعت شب پاتو بذاری بیرون،برو گمشو باال-
 کی میخواد جلومو بگیره؟تو؟ تو که جون نداری حرر بزنی-
 صداتو سایهببر -

صدددای دادش تو گوشددش تکرار شددد و از یاداوری اون روزها اخمش بیشددتر. 
 صدای لیانا برش از گذشته برش گردوند 

 گلوت درد میکنه؟-
 تکین چند تا سرفه پشت سر هم کرد،اعصابش خورد بود

 لیانا بلند شو من اعصاب ندارم. انقدر سوال نپرس-
رفت .تکین بداخالقی میکرد،اون  لیانا بدش اومد،بلند شدددد و به آشددپزخونه

 مریض بود و اعصابش ضعیف شده بود،لیانا که نباید لج میکرد.
نمیتونسددت تکین رو تو اون حال رها کنه، مشددغول درسددت کردن سددوپ شددد. 
شد و به اتاق رفت. پیرهن و  شپزخونه تکین رو اذیت میکرد، بلند  صدای آ سرو

تخت دراز کشددید. چشددمش  جورابش رو دراورد،کمربندش رو باز کرد و روی
گرم شده بود که لیانا با یک سینی به اتاق اومد .چراغ رو خاموش کرد که نور تو 
ستمال خیس  سیدش .د شید و ب*و* سینه اش ک ستی به  شه. د شم تکین نبا چ
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رو برداشت و روی پیشونی تکین گذاشت .تکین بالفاصله عکس العمل نشون 
 داد و دستمال رو برداشت

 اه. این چیه؟-
 تبتو میاره پایین-

لیانا اونقدر آروم حرر میزد که تکین دلش خواست لیانا تا صبح براش صحبت 
 کنه ؛ با همین لحن،تا آرامش بگیره.

 خوشم نمیاد از این چیزا-
 زوریه ، باید تبت بیاد پایین-
 خوب میشم خودم؛  یک چند روزی حالم بده،درست میشه-

 لیانا دستمال رو صار کرد
 این مدل درمان برای وقتی بود که زن نداشتی-

 زمزمه کرد
 مگه من مردم که تو چند روزی حالت بد باشه؟-

 دستمال رو گذاشت رو پیشونی تکین و این بار تکین مخالفتی نکرد
لیانا خیلی نگران بود، ولی خودش رو خون سددرد نشددون میداد تا تکین بذاره 

 کنارش بمونه
 تکین جان؟-
 هوم-
 یزم این قرصو بخورتکین،عز-
 چیه؟-
 استامینوفن-
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تکین چشددم غره ی وحشددتناکی به لیانا رفت که تو همون تاریکی هم لیانا برق 
 چشمش رو دید

 هیچ قرصی نداشتی که به درد االنت بخوره ؛ این بهتر از هیچیه-
 

تا صددبح لیانا کنار تکین بود. براش آب پرتقال میگرفت،دسددتمال میذاشددت رو 
نه اش. قرص بهش میداد، آب لیمو شیرین میاورد. پاشویه اش پیشونیش،رو سی

کرد،سوپ درست کرد. سر جمع خوابی که کرد تکین فاصله ی سوپ درست 
سر میزد .تکین کالفه  سطش بهش  شد .چون بازم و ساعت  کردنش بود که نیم 
شده بود از دستش. پنج صبح بود که لیانا تکین رو راحت گذاشت تا بخوابه .تا 

یض داری نکرده بود و با این حجم چیزهایی که به تکین خورونده بود حاال مر
 اون هم بدون فاصله، حس میکرد بدتر خرابکاری کرده.

مطمئن که شددد تکین خوابه،یک نظمی به آشددپزخونه داد. ظرفا رو شددسددت،با 
 ایجاد کمترین صدا.

به هال داد .آخر سددر هم در عرض پنج دقیقه از فرط  یک نظم مختصددر هم 
 گی ، کنار  تکین خوابیدخست

تکین چشددم باز کرد. حتی آب دهنش رو نمیتونسددت قورت بده از شدددت گلو 
 درد.

سینه اش  شته بود رو  سرش رو گذا ولی تبش پایین اومده بود. با دیدن لیانا که 
عصددبانی شددد. لیانا رو از خودش جدا کرد و بلند شددد؛ زیر لب غر زد. همین 
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البته لیانا هم حق داشددت؛ بدجوری به آغوش مونده بود لیانا ازش بگیره،خب 
 تکین عادت کرده بود.

تکین دوش گرفت،از درد گلوش شدداکی بود .با ابروهای بهم گره زده مشددغول 
 لباس پوشیدن بود که لیانا بیدار شد .چشمش رو ماساژ داد

 تکین؟-
 چشمش سرخ بود .تکین با اخم و همون صدای گرفته پرسید

 تو کی خوابیدی؟-
 هفت اینا بود. کجا میری؟-
 تا هفت چیکار میکردی؟-

لیانا بازوهاش رو بغل کرد،سردش بود .تو اون دو ساعتی ام که خوابیده بود پتو 
 روش نبود

 سرده-
 تکین شوفاژ رو زیاد کرد

 تا هفت چیکار میکردی لیانا؟-
 خونه داری-

 خمیازه ای کشید. تکین کجا میخواست بره؟
 ظرر شستم،تمیزکاری کردم،کارامو کردم خوابیدم-

 تکین با اخم گفت
 چرا تو بغل من خوابیدی؟-

 لیانا جا خورد
 چی؟-
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 تکین جمله اش رو اصالح کرد
 انقدر نزدیک به من باشی ازم میگیری-

 لیانا سرش رو گذاشت رو متکا. انگار با خودش باشه آروم گفت
 نمیتونم بخوابم اگر تو بغلت نخوابم .-

 اومد چشم ببنده که...
 کجا میری؟ -
 شرکت-
 تکین نرو. حالت خوب نیست-
 بهترم-
 نیستی. صدات بدتر از دیشب شده-

 تکین پالتوی کوتاهی تن کرد
 کار شرکت عقب میمونه؛ باید برم-
 تکین آخه...-

تکین از آینه با اخم نگاهش کرد لیانا دیگه هیچی نگفت. نگران بود،میترسددید 
 شه. خصوصا که درست استراحت نکرده بود.بره حالش بدتر 

ولی تکین با وجود حال بدش،بخاطر پرسددتاری پر از عشددقی که ازش شددده 
 بود،یه انرژی زیرپوستی داشت. 

پتو رو روی لیانا کشید. خم شد پیشونیش رو بب*و*سه که از ترس واگیر عقب 
شوند. ن کشید .لیانا سرش رو بلند کرد و یک ب*و*سه ی کوتاه رو لبهای تکین

 تکین اخم کرد ولی بدجوری بهش چسبید
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 لیانا اونقدر خوابش میومد که قبل از اینکه تکین از خونه خارق شه بیهوش شد
                      ××××× 

 تکین؟-
 صدای خش دار و گرفته ی تکین تو گوشی پیچید

 دفعه سومته داری زنگ میزنی لیانا-
 خب نگرانتم ،قرص خوردی؟-
 آره. یک سرماخوردگی برای پیشگیری-
 خوبه. کاری نداری؟-

 باز صدا زد
 تکین؟-
 جانم؟-
 گلوت درد نمیکنه؟-

شده بود دردش. تازه حس میکرد باز یک کم تب داره  شتر هم  درد که میکرد،بی
 .ولی چه دلیلی داشت به لیانا بگه؟سرفه ای کرد و گفت

 خوبم عزیزم .کاری نداری؟-
 مکالمشون رو پایان دادن و لیانا به الیاس زنگ زد. بدجوری دلتنگشون بود

 
گوشیش خاموش بود. دوتا تخم مرغ درست کرد و به عنوان ناهار خورد. چندتا 

 پیرهن تکین رو اتو زد.
 بیکار بود ، نمیدونست چیکار کنه،با زیبا صحبت کرد.خونه رو جارو کشید.

 بود .الیاس پیام داده بود ساعت رو نگاه کرد،شیش و نیم عصر
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 "استخر بودم گوشیم خاموش بود. خوبیم"-
خوبیم آخرش یعنی زنگ نزن .لیانا بی معرفتی نثار الیاس کرد و به تکین زنگ 

 زد، برنداشت. دوباره زنگ زد
 جانم؟-

 صداش بدتر از قبل شده بود. بالفاصله چندتا سرفه کرد .لیانا نگران شد
 تکین؟تکین خوبی؟-
 ت حالش بد بودبه شد 

 خوبم.-
 تکین صدات-

 تکین سرفه کرد،گلوش رو مالید
 بگو لیانا .چیکار داشتی؟-
 ناهار چی خوردی؟ -
 چطور؟-
 بگو. سرخ کردنی بوده؟صدات خیلی بدتر شده-
 فرستادم یکی برام ساندویچ گرفت-

 سرفه کرد و لیانا از حرص لبش رو میجوید. تکین ادامه داد
 چیزبرگر-

 لیانا منفجر شد و با جیه و داد گفت
شدت - سالته ، نمیدونی کسی که گلوش درد داره،  اونم به این  سی وچهار  تو 

 نباید سرخ کردنی بخوره؟مگه بچه ای تکین؟
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شی رو روی میز پرت کرد. لیانا به چه  شد و تماس رو قطع و گو صبی  تکین ع
چه طرز حرر زدن ند میکرد؟این  بود؟ نرمش از  جراتی صددددا برای تکین بل

 خودش بروز بده لیانا باید دور برش داره؟
شت ، یک  سردرد دا شت.  سر تکین گذ اینها فکرهایی بود که تو چند لحظه از 

 ساعتی بود باهاش دست و پنجه نرم میکرد
 لیانا با تعجب گفت

 الو؟-
گوشددی رو قطع کرده بود. دوباره زنگ زد، رد تماس. سدده باره زنگ زد و همون 

 شیمون بود. بد حرر زده بود. اونم نه با هر کسی؛ با تکین!جواب . پ
شیش رو خاموش کرد تا  این بار که زنگ زد، تکین نه تنها جواب نداد، بلکه گو

 لیانا باشه بفهمه باید احترامش رو نگه داره.
شد. بعد از اتمام کارش  سوپ  ست کردن  شغول در شپزخونه رفت،م لیانا به آ

 تاریک. ساعت حدودا هشت بود و هوا
 خودش رو انقدر غرق کار کرده بود، تا نفهمه کی شب شد. 

به حمام رفت، دوش گرفت. یک پیراهن آبی پوشددید،مو سددشددوار کرد و طبق 
معمول به خودش رسددید. ظاهرا زود حاضددر شددده بود ،چون سدده ربعی طول 

 کشید تا تکین بیاد و هر چهار تماسش مواجه شده بود با گوشی خاموشش .
ر حالش بد بود و با لیانا سرسنگین، که جایی نمیموند برای شکایت تکین انقد

 از دیر اومدنش،در رو باز کرد
 

 لیانا به طرفش چرخید و با دیدن حالش ترسید



wWw.Roman4u.iR  298 

 

 تکین-
سرخ بود و  سردرد  شدت  شمش از  تکین اخم کرد .موهاش بهم ریخته بود،چ

تش بود و دستو تب میسوخت. دو سه دکمه ی باالی پیرهنش باز بود، پالتوش ر
 .کیف و پالتوش رو انداخت گوشه ی هال. لیانا جلو رفت.

 سالم-
تکین با سددر جواب داد؛ حتی نگاه نمیکرد. بقیه ی دکمه هاش رو هم باز کرد. 
چند سددرفه پشددت سددر هم کرد،سددینه اش خراب بود. پیرهنش رو دم حمام 

 انداخت زمین
 لیانا دنبالش راه افتاد

 تکین؟-
 در رو باز کرد

 ن نرو حمامتکی-
 دروبست

 تکین-
 تکین شیر آب رو باز کرد. گر گرفته بود تنش

 تکین آب ولرم باز کن .زیر آب سرد نری ها! حالت بدتر میشه-
 یکدفعه انگار چیزی یادش افتاده باشه محکم به در زد

 تب نداری که؟زیر دوش سرد نری. تکین تشنج میکنی -
داشت از نگرانی میمرد. تب داشته دیگه؟اگر دمای بدنش عادی بود که پالتوش 

 رو دستش نبود با یک پیرهن نازک ، تازه دو سه تا دکمه اش هم باز بود
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تکین؟تکین جان. دوش آب سددرد فشددارت رو بدتر میبره باال. آب ولرم رو به -
 گرم باشه

سوخت. آب گرم ر ستاد. گرمش بود،می ست تحملتکین زیر دوش ای  و نمیتون
 کنه. میخواست اب سرد رو باز کنه که باز لیانا صداش زد

 تکین؟آب که سرد نیست؟هست؟-
صابون  شامپو و لیف و  صله ی  سر که نبود. حو شید. دنبال درد تکین عقب ک
 نداشت. همون دوش دو دقیقه ای بس بود .شیر رو بست،حوله اش رو پوشید.

 ا رو دیددر رو باز کرد و چهره ی نگران لیان
 خوبی؟-

که  جا خوب بود؟از صددددکیلومتری داد میزد  لک زد،یعنی آره .ولی ک تکین پ
 مریضه.

سددردرد و گلو درد و تب اذیتش میکرد. سددرفه کرد و به اتاق رفت. لیانا پشددت 
 سرش

 چرا باهام حرر نمیزنی؟ -
سه به حرر زدن. حوله رو از  ست آب دهنش رو قورت بده، چه بر حتی نمیتون

 و پرت کرد روی تخت،لباس پوشید و سیگاری آتیش زدتنش کند 
روی مبل دراز کشددید. لیانا به سددمتش رفت و خواسددت چیزی بگه که تکین 

 دستش رو به معنی سکوت بلند کرد و به زحمت گفت
 حوصله ندارم-

 پکی از سیگارش کشید،سرفه کرد
 لیانا غر زد
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شتن حا- سرفه ات بده،لخت گ سیگار برای  تر لت رو بدخب چرا لج میکنی؟
 میکنه. باید خودتو گرم نگه داری. غذای ظهرتم که،...

تکین دود سددیگارش رو بیرون داد و چشددم بسددت؛خسددته بود. با اون حالش 
 جلسه رو لغو نکرد،شرکت کرد تو جلسه و به نتیجه ام رسوندش.

به آشددپزخونه رفت. برای خودش هزار توجیه آورد که تکین حق داره بی  نا  یا ل
واب نده،واال نمیتونسدددت جلوی اشددکش رو بگیره. آب پرتقال محلی کنه،ج

 براش گرفت و به هال برگشت
 
 تکین پاشو اینو بخور-

سینه  سیگارش رو از ریه اش خارق کرد. لیانا نگاهی به  تکین محل نداد؛ دود 
ی برهنه اش انداخت و حرص خورد. لیوان رو گذاشددت روی میز و شددوفاژ رو 

 تر تا تکین به یک آرامش نسبی ای برسهبیشتر کرد. چراغ ها رو کم
 سوپتو بکشم؟-

 سیگارش رو خاموش کرد
 میخوام بخوابم-

 به اتاق رفت و روی تخت دراز کشید که لیانا با حرص گفت
 تا اینا رو نخوری نمیذارم بخوابی-

 جواب نداد و لیانا به آشپزخونه رفت و با سوپ برگشت. 
شت .گونه اش رو نوازش  شونی داغ تکین گذا ست به پی ست. د ش لب تخت ن

 کرد
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 تکینم؟-
 پیشونیش رو ب*و*سید .تکین اخم کرد

 . پاشو اینو بخور عزیزمتکین جان باز کن چشماتو-
 تکین نشست،فقط به امید اینکه حالش یک کم بهتر شه

شت و گذا لیانا پاشویه اش کرد .دستمال خیس روی پیشونی،سینه و بازوهاش
تکین تمام مدت از درد شدددید گلوش اخم کرده بود و گاهًا ناله میکرد. بعد از 

 خوردن یک لیوان آب لیموشیرین، نالید
 بسه لیانا-

 لیانا بلند شد. تبش پایین اومده بود ولی هنوز هم یک کم تب داشت.
ست گیر بده  شید. تکین انقدر بیحال بود که نتون ست و کنارش دراز ک در رو ب
در رو باز کن،تو یک اتاق دربسته با من بخوابی ازم میگیری .چشم بست و بعد 

 از دو سه دقیقه خوابید .
 لیانا سینه ی تکین رو ب*و*سید .نمیتونست تو بغلش بخوابه.

 تکین با این وضعیت،حالش بد میشد که یکی بهش بچسبه. 
شددغول رش مبه پهلو خوابید،تو اون تاریکی محض تکین رو نمیدید. انقدر فک

حال بد تکین بود که یادش رفته بود چقدر از تاریکی میترسدده .بازوی تکین رو 
نوازش کرد و انگشتهاش رو فرو کرد بین انگشتهای کشیده ی تکین .نفس های 
تکین صدددا دار و نامنظم بود .لیانا بازوی تکین رو ب*و*سددید .تکین چند تا 

م تکین و نوازشش کرد. کم کسرفه کرد و لیانا دستش رو گذاشت روی سینه ی 
 پلکش سنگین شد

                           ×××××× 
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 گرمش بود،پتو رو کنار زد. چشم باز کرد. تکین نبود،هوشیار شد .تکین،نبود؟
 بلند شد. چراغ رو روشن کرد. از اتاق بیرون رفت

 تکین؟-
 در حمام رو باز کرد. نبود. بلند تر صدا زد

 تکین؟-
تکین نبود. ساعت چهار نصف شب بود. لیانا به گوشیش زنگ زد و صداش از 

 خونه بلند شد. داشت گریه اش میگرفت.
ست .در رو باز کرد. مردد  شاید باال سید  سید! به ذهنش ر نگرانی به کنار،میتر

 بود،میرفت باال؟
 

پله ها رو باال رفت. خواسددت دسددتش رو بذاره روی دسددتگیره که مکث کرد 
کمی رو تو دسددتش حس میکرد ، ضددربان قلبش تند میزد،ترسددش رو .لرزش 

 کنار زد و در رو باز کرد. همه جا تاریک بود. چراغ رو روشن کرد
 تکین؟-

صددداش میلرزید .نگاه گذرایی به خونه انداخت، نبود دیگه. چرا باید بیشددتر 
جلوی چشددمش میموند؟چراغ رو خاموش کرد و برگشدددت. اولین چیزی که 

پوشددید و به حیاط رفت. چراغها رو روشدن  رواومد رو برداشددت. پالتوی تکین
شه که  شاید خواب با صدرا زنگ بزنه فکر کرد  ست به  سید،میخوا کرد. میتر

 قطعا بود. چهارونیم نیمه شب!
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حدودا یک ساعت تو حیاط قدم زد و اشک ریخت. از ترس،از نگرانی. دستش 
تا اینکه هوا کم کم روشن و از اون سیاهی شب کم شد به هیچ جایی بند نبود .

. 
شت هال رو با  شت پایین ولی هنوز نگران بود. دا شده بود؛ برگ سش کمتر  تر
قدم هاش متر میکرد که صدای بهم کوبیده شدن در حیاط رو شنید. بی اختیار 

 جیه زد و یکی دو دقیقه بعد در خونه باز شد، تکین بود. 
به سمتش پرواز کرد. تکین کیسه ی داروهاش رو روی زمین  لیانا زد زیر گریه و

 گذاشت و بغلش کرد،تکین هم نگران بود
 تو جیه زدی لیانا؟-

 صداش هنوزم گرفته بود
 در...از صدای در ترسیدم-

 تکین کمرش رو نوازش کرد
 باد اومد،بهم خورد. خودمم از جا پریدم. صداش بد بود-

 موهاش رو نوازش کرد
 چرا بیداری؟-
 کجا رفته بودی تکین؟مردم از ترس،از نگرانی. گوشیتم که نبرده بودی-

 تکین دست لیانا رو تو دستش گرفت
 اخم کرد

 چرا انقدر یخی؟-
 لیانا دماغش رو باال کشید

 تو حیاط بودم، میترسیدم-
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 با گریه گفت
 کجا بودی؟ چند بار بگم منو شب خونه تنها نذار؟خصوصا اینجا.-

 خواب رفت .لیانا کیسه ی داروهاش رو برداشت تکین به سمت اتاق
 اینا چین؟-
 دارو، درمونگاه بودم-

 لیانا رفت تو اتاق و در رو بست
 منم بیدار میکردی همراهت باشم-

 تکین کاپشنش رو از تن کند
 کالفه شده بودم. کلی آمپولو سرم داد بزنم.-

 آب دهنش رو به سختی قورت داد
 بهتری؟-
 سوپ هست؟میشم. -

 لیانا ذوق کرد
 االن گرمش میکنم-

تکین لباس عوض کرد و روی تخت دراز کشید .بعد از دو بشقاب سوپ گرمی 
که خورد،مجبور شددد لیانا رو بغل بگیره و بخوابه. هیچ جوری نمیتونسددت با 

 اصرارهاش مقابله کنه. خصوصا که حوصله نداشت ودلش هم تنگ بود
                            ×××× 

 
 انمج-
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 بسه دیگه بیا بشین-
 ده دقیقه دیگه میام ،از دیشب خونه رو مرتب نکردم.-

تکین بهتر شده بود به لطف آمپول و سرم و البته پرستاری عالی لیانا! تبش قطع 
 شده بود،گلودرد داشت اما خیلی کمتر. سرفه هاش به همون اندازه ی قبل بود

لیانا زیر گاز رو کم کرد و یک دور سوپش رو هم زد. لیوان آب پرتقال تکین رو 
 همراه قرصش بهش داد
 تکین کالفه نگاش کرد

 لیانا؟-
 لیانا موهاش رو داد پشت گوشش

 جانم ، جانم. االن میام دیگه-
پالتو،پیراهن،ورق و کاغذ،کیف و کال وسددایل تکین همه جا پخش بود. برد تو 

 اتاق.
 نسبی ای هم به اتاق داد و با من و من گفت یک نظم

 م من...یک دوش بگیرم میام-
و قبل از اینکه تکین فرصددت کنه برای اعتراض، پرید تو حموم. اون روز تکین 
زود تر از همیشدده از سددر کار برگشددته بود و لیانا هنوز وقت نکرده بود دوش 

جام داد. یک دوش و همه این ها رو در حضددور تکین ان بگیره،خونه مرتب کنه
تا لباس  تاق رفت  به ا ده دقیقه ای گرفت و بیرون اومد. حوله اش تنش بود،  

 بپوشه.
 تکین بلند شد،در رو باز کرد. جلو رفت که لیانا به سمتش برگشت

 چیزی میخوای؟-
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لیانا رد نگاه تکین رو گرفت و بالفاصله دو طرر حوله اش رو بهم نزدیک کرد. 
 ی اخم کردخنده اش گرفته بود ول

 تکین...برو بیرون-
 تکین ابرو باال داد

 چرا؟-
 میخوام لباس بپوشم-
 خب بپوش-
 راحت نیستم-

تکین جلو رفت. لیانا خواسددت عقب بره که پاش به تخت گیر کرد و افتاد روی 
 تخت. تکین روش خیمه زد

 تکین-
 دستهای لیانا رو باالی سرش نگه داشت

 
 و زیر گوشش چیزی زمزمه کرد که لیانا خندید

 پاشو -
شتش لمس کرد .لیانا زیر تکین تکون  سر انگ تکین به آرومی پهلوی لیانا رو با 

 خورد و بلند خندید
 نکن -

 تکین به کارش ادامه داد
 تکین نکن .قلقلکم میاد-
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نا رو  یا نه ی ل نا برای تکین شددیرین بود .چو یا های ل نده  قدر صددددای خ چ
 ید و کنار شکمش رو لمس کردب*و*س

 لیانا با خنده گفت
 نکن...آخ .نکن بسه-

 تکین لبخند زد .قشنگ بود که این صدای خنده ی بلند تو خونه اش بود، نه؟
یاد و جیه های  یداد خودش و فر که چند وقتی بود صددددای داد و ب عالی بود 

با  دگوش خراش سایه رو نمیشنید؛ چقدر از سایه نفرت داشت،چقدر سعی کر
نرمش، با آرومی، با داد ، با دعوا یادش بده زن باید نبض زندگی تو دسددتش 
باشه،باید بلد باشه مردش رو آروم کنه. باید "زن" باشه، باید "خانومی" بلد باشه 
؛ولی سددایه زنانگی هاش رو نگه میداشددت برای یک مرد غریبه و بداخالقی و 

 دعوا و جیه و دادش، سهم تکین بود.
تکین هم آروم نمیموند؛ صدددای دادوبیداد هردوشددون سددر به آسددمون  البته که

 میذاشت و حاال صدای خنده های لیانا سر به فلک گذاشته بود
 آی ،تکین،خیلی بدی. بسه-

ساکت کرد ؛به قلقلک دادنش ادامه میداد و با  صدای لیانا رو  تکین با حرکتش 
صی به ز شخ صوات نام شت بخنده .ا شق زوریش نمیذا ور از دهن لیانا ابراز ع

شت،لیانا از پهلوش  سرش رو تکون بده تکین نذا ست  شد. لیانا خوا خارق می
 نیشگونی  گرفت و تکین عقب کشید. لیانا صدای خنده اش رو آزاد کرد

 این وشگونتو تالفی میکنما!-
 لیانا با خنده گفت

 هرکار دوست داری بکن، فقط بسه-
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 ش رو گرفت. لحظه ای دستدستش رو به سمت دست تکین برد که تکین مچ
از قلقلک برداشت، دست لیانا رو باز باالی سرش نگه داشت و با دست دیگه 

 اش شروب به قلقلک دادنش کرد
مد. تکین اشددکش رو  که از چشددمش اشدددک میو یده بود  ند قدر خ نا ان یا ل

 ب*و*سید .لیانا وسط خنده هاش نالید
 تکین بسه-
 که راحت نیستی جلوی من لباس بپوشی-

 لیانا خندید و سماجت کرد
 اصالحرفمو پس نمیگیرم!-

سفید لیانا رو محکم گاز گرفت و لیانا با خنده از ته دلش جیه زد  تکین بازوی 
.تکین دسددت از قلقلک دادنش برداشددت، گردنش رو ب*و*سددید. لیانا نفس 

 نفس میزد. زیر گوش تکین آروم با صدای مقطع و ته مایه های خنده گفت
 آخ،تکین عالی...بود...-

 تکین لبخند زد
 صدای خنده هات فوق العاده ست-

 بین ابروهاش رو ب*و*سید و چشمهاش خیره شد و نجوا کرد
 فرشته ی من-

لیانا لبخند زد. کیف عالم رو کرده بود تو اون چند دقیقه، حتی تالفی تکین هم 
شد .لیانا  سید و بلند  شت. نوک  بینی لیانا رو ب*و* ش نگاهی به بازولذت دا
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انداخت. جای دندون های تکین روی بازوش مونده بود. آروم خندید و زمزمه 
 کرد

 دیوونه-
تکین لبخند محوی زد. "دیوونه"شددنیدن هم از زبون لیانا عالمی داشددت .لیانا 

 بلند شد و تکین براش انتخاب کرد چه لباسی بپوشه.
 یک پیرهن عروسکی ساده!

شید  شده بود. تکین لیانا موهاش رو برس ک سرخ  و از آینه به بازوش نگاه کرد،
 پشت سرش ایستاد. بازوش رو نوازش کرد

 درد میکنه؟-
 لیانا برس و سشوار رو داد دستش و

 تکین گیج گفت
 چیکار کنم؟-

 لیانا با ناز گفت
به پاس زحماتی که کشیدم تو این دو روز ، موهامو سشوار بکش ؛ بعدم ببرم -

 تم .در ضمن یک هفته دیگه تولدمهخرید ، بعدم هر جا گف
یک لبخند ژکوند زد و از آینه به تکین نگاه کرد که ابروهاش رو داده بود باال و 
متفکر به  لیانا نگاه میکرد. بعد از چند ثانیه سددشددوار و برس رو گذاشددت روی 

 میز
 من تو عمرم از این کارا نکردم-
 االن میکنی-
 االن میخوام برم سیگار بکشم-
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 ز اتاق میرفت بیرون که لیانا ناامید صداش زدداشت ا
 تکین!؟-

 تکین برگشت ، چنگی به موهاش زد و کالفه گفت
 چیکار باید بکنم؟-

نا رو برس و  یا با ذوق برس رو داد دسددتش. تکین همینطور که موهای ل نا  یا ل
 عطرشون رو نفس میکشید گفت

 یک چیز دیگه انتخاب میکردی خب. یک کم سلیقه داشته باش-
 مثال؟-

 سشوار رو زد به برق، روشنش کرد. یکم صداش رو برد باال
 مثال میگفتی به پاس زحماتم یک شب عالی رو  برام رقم بزن-

 لیانا ابرو باال داد .این روی تکین رو ندیده بود
 دیگه چی؟-

 تکین همونطور که موهای لیانا رو سشوار میکشید، تشر زد
 گوشیتو بذار کنار. عکسم بی عکس-
 انا خواهش کردلی
 یک دونه!لطفا-

 تکین اخم کرد
 بذارش کنار لیانا-
 آخه این اتفاق هر صد سال یک بار میفته-
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 تکین با اخم از آینه به لیانا نگاه کرد. لیانا
گوشددی رو گذاشدددت کنار .تکین به صددورت به کرده اش نگاهی انداخت و 

ضی از کارش به لیانا ن ساعت را شد. بعد از نیم  گاه کرد و بعد از اخمهاش باز 
 چندتا سرفه گفت

 یک ساعت دیگه بریم، االن بیا بشینیم-
شپزخونه و تکین  سمت آ سرمی گفت و دویید  سوپش افتاد و خاک بر  لیانا یاد 

 عاشق همین حواس پرتی هاش بود
                     ××× 

 خوبه تکین؟-
 تکین با اخم گفت

 نه کوتاست، درش بیار-
 من دوسش دارم-

 تکین با اخم غلیظ تر و صدای آروم تری گفت
 من ندارم،زود باش درش بیار-

لیانا در اتاق پرو رو محکم بسددت. تکین عقب ایسددتاد. نگاهی به لباس شددب 
های مغازه انداخت. چیز خاصددی نمیپسددندید .لیانا از اتاق پرو بیرون اومد و 

رو جلو  ین شالشلباس رو به تکین داد و تکین تحویل مرد فروشنده. با اخم تک
 داد

 فروشنده نگاهی به اندام لیانا انداخت و با گستاخی پرسید
 چی شد؟این باید بهتون بیاد که، تنگ بود؟-

 تکین دندون سایید
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 نپسندیدیم-
 و رو به لیانا گفت

 برو بیرون-
 لیانا سرش رو زیر انداخت و بیرون رفت،تکین همراهش. زیر گوشش غرید

 این مانتوی کوفتیو جر میدم من-
 لیانا با تعجب گفت

 تکین-
 حرر نزن ، تمام اندامت پیداست اینقدر جذبه-

شمش رو  سی چ شالش رو تنظیم کرد و اومد از تکین دلجویی کنه که لبا لیانا 
 گرفت و با ذوق گفت

 اینو ببین -
ره. اتکین جلو رفت .لیانا داخل شددد و به زن فروشددنده گفت لباس رو براش بی

شت در اتاق پرو منتظر بود رو گرفته بود.  شنده بدجوری تکینی که پ شم فرو چ
تکینی که با یک اخم، به دیوار تکیه داده بودو دسددتش تو جیبش بود .از نگاه 

 خیره ی زن بدش اومد.
لیانا صداش زد ، در رو باز کرد و جوری جلوی در ایستاد که اگر کسی اومد تو 

 و دید نداشته باشه .مغازه، به داخل اتاق پر
چشددمش با دیدن لباس تو تن لیانا برق زد. یک لباس شددیری رنگ بلند. لیانا 

 چرخی زد و گفت
 چطوره؟-
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 تکین گوشه ی لبش رو گزید
 با کفش پاشنه دار خیلی خوب میشه،موهامم باز میذارم -
 غیر از قسمت دوم،عالیه-
 بگیریم؟-

 سر تکون داد
 درش بیار-

و جعبه مستطیل شکلی گذاشت .تکین کارت کشید،چند تا فروشنده تا کرد و ت
 سرفه کرد و رمزش رو زد

 زن فروشنده پرسید
 حالتون خوب نیست؟-

 لیانا با اخم و حسادت آشکاری پرسید
 به شما مربوط میشه که ایشون خوبن یا نه؟-

شت و نگاهش به  ستیکی گذا سرفه ی دیگه ای کرد. زن جعبه رو تو پال تکین 
 حلقه ی دست جفتشون افتاد

 همینجوری پرسیدم-
 لیانا پالستیک رو برداشت

 همینجوریشم به شما مربوط نیست،ممنون-
 تکین پالستیک رو از دست لیانا گرفت

 برو-
 لیانا از مغازه بیرون رفت،اخم کرده بود

 میکنی با مردم؟مگه چی گفت؟چته اینجوری -
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 لیانا با حرص گفت
 تو خودت میخواستی خرخره ی اون یارو تو اون یکی مغازه رو بجویی-

 تکین با اخم گفت
 این فرق میکنه-

 لیانا با حرص گفت
 دختره ی پررو-

 و ادای زن فروشنده رو درآورد با دهن کجی گفت
 شما حالتون خوب نیست؟ -

ید و زیر  نا رو کشدد یا ما حتی لبخندم نزد. دسدددت ل تکین خنده اش گرفت، ا
 گوشش گفت

مردم با تعجب نگاه میکنن، تو دلشددون میگن این یارو به این خوبی،بیچاره -
 چه زن خل و چلی گرفته

 لیانا از حرص داشت منفجر میشد
 تکین-

 اخمش باز شد
 برو تو چند تا لباس بگیر-

 ش نگاه کردلیانا به مغازه رو به رو
 نمیخوام-

 تکین با اخم گفت
 میگم برو تو-
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 نمیخوام، هنوز چندتا از اون قبلیا رو نپوشیدم-
 تکین زیر گوشش گفت

 برو تو، میدونم جنس لباساش خوبه.-
 لیانا با ابروی باال داده و حسادت گفت

 از کجا میدونی؟برای کی از اینجا خریدی؟-
 تکین نگاهش رو از لیانا گرفت و جوابی به این سوالش نداد

 برو تو معطلم. نمیخوام من بیام تو-
 لیانا اخم کرد

 میگم از اینجا برای کی لباس گرفتی-
 برای هر خری. تو چیکار داری؟برو تو دیگه-

 لیانا با بغض و حسادت گفت
 سایه؟-

 تکین اخم کرد از شنیدن اسمش
 چرا بغض کردی؟-

 دستاش رو بغل زدلیانا 
 نمیخوام ، نمیرم تو-
 خیلی خب ،بچه نشو-

 اومد از کنار مغازه رد شه که لیانا بازوش رو گرفت
 چه رنگیا میخرید اون؟-

 اخمش غلیظ تر شد ، لیانا میخواست با اون مقابله کنه؟
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تو هنوز نفهمیدی جایگاهت تو زندگی من از زمین تا آسددمون با جایگاه اون -
 فرق میکنه؟

 ک لیانا چکید و دستش رو دراز کرداش
 کارتتو بده-

 تکین کارت رو گذاشت کف دست لیانا ولی گفت
 نمیخواد از این بخری،ولش کن-

 لیانا به سمت مغازه رفت
 چرا نمیای تو؟بیا-

 داخل رفت و تکین به اجبار دنبالش
 

زن فروشنده از دیدن تکین، بعد از مدت ها تعجب کرد و تعجبش زمانی بیشتر 
 شد که دید همراه لیاناست .سالم علیک مختصری کردن و زن رو به لیانا گفت

 در خدمتم. چی بیارم؟-
یده بود همراهیشددون براش  گاه گردون زن بین تکین و خودش، فهم نا از ن یا ل

 عجیبه. داشت میمرد از حسودی که چرا سایه ام با تکین دیده شده
 دندون سایید و پرسید

 چی اینقدر عجیبه؟-
 زن هول شد

 جان؟چی؟-
 لیانا دستی به شالش کشید و زن حلقه دستش رو دید
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 همسرشون هستم-
نداخت و تکین اخم کرد از حساسیتی که لیانا داشت. خودش رو زن ابرو باال ا

 عذاب میداد با کاراش
 خیلی خوش اومدید-

 لیانا لب گزید ؛ تکین که مکث لیانا رو دید خودش شروب کرد
 لباس خواب میخواستیم-

 زن فروشنده ژورنالی جلوی لیانا گذاشت
 یارمپسندیدید براتون بورق بزنین، غیر از یکی دوتا بقیه رو داریم؛ هر کدومو -

لیانا ژورنالو ورق زد و با دیدن نگاه تکین به عکس زن ها تو اون لباس ها باز 
 حرص خورد و ژورنالو بست. 

شنده که ناظر عکس  تکین متعجب به لیانا نگاه کرد ، لیانا بهش اخم کرد و فرو
ای ارهالعمل های لیانا بود، فهمید چرا ژورنال رو بسددته و خنده اش گرفت .رفت

زنی که قبال با تکین بود رو به یاد آورد .اون هیچ وقت ذره ای حسدداسددیت به 
 خرق نداده بود

 لیانا رو به زن گفت
 ژورنال نمیبینم. اگر میشه چندتا نشونم بدید-
 چه مدلی میخواین؟-

 تکین جواب داد و لیانا دندون سایید و زیر لب گفت
 اون اینجوری میخریده؟-

 گی تو موهاش زد .زن فروشنده باز پرسیدتکین از کالفگیش چن
 رنگ خاصی مدنظرتونه؟-
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 باز تکین جواب داد و لیانا با پررویی پرسید
 قبال چه رنگایی میبردن؟-

قل اینجوری یک چیزی  از زیر زبون تکین که نمیتونسدددت حرر بکشددده، الا
 نصیبش میشد.

 تکین تشر زد
 لیانا!-

لیانا اهمیتی نداد ، داشت لبش رو میکند انقدر گاز میگرفتش. زن فروشنده سه 
 چهار تا لباس باز کرد و جلوشون گذاشت و بیخیال جواب داد

 معموال شیک ترین و بهترین جنس های مارو میبردن-
 تکین چندتا سرفه کرد و لیانا دندون سایید

 اینا شیک ترین جنساتونن؟-
 اینام خوبن اما...-
 یانا وسط حرفش لباس ها رو پس زدل

 اینا رو نمیخوایم ، از همون بهتریناتون بیارین-
 تکین یکی از لباسها رو برداشت

 اینو برمیداریم، اونا رو هم بیارین ببینیم-
 لیانا همینطور حرص میخورد

 برگشت سمت تکین و صداش رو به حد زمزمه آروم کرد
 شده بود؟ تو مگه نگفتی آخریا دیگه لباساش متنوب-

 تکین با اخم به لیانا نگاه کرد
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میاوردمش،نمیخرید. اکثرا هم خودم انتخاب میکردم ؛ ولی آخرا خودش از -
 هر رنگ و مدلی میگرفت

 با خشم ادامه داد
 انقدر اینا رو برای من زنده نکن-

 لیانا خواست چیزی بگه که تکین غرید
 بس کن لیانا-

                       ×××××× 
 

 تکین سشوار رو خاموش کرد و به سمت لیانا برگشت. پتو رو باالتر کشید
 تکین-

 گونه اش رو نوازش کرد
 جانم-

 چشم بسته پرسید
 داری میری؟-
 آره،  پتوتو کنار نزن سرما میخوری-
 شوفاژ که روشنه-

شکل  سته لبخندی رو لبش  تکین نگاهی به کبودی گردن لیانا انداخت؛ ناخوا
 گرفت،گونه اش رو ب*و*سید

 بیدارت کردم،بخواب-
 لیانا پتورو دورش محکم تر پیچید ؛ سردش بود.

 سردمه -
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 پاشو یک چیزی بپوش-
 لیانا اخم کرد و زیر لب گفت

 نمیخوام-
 زد نشوند،چیزی تنش کرد .لیاناغرتکین شوفاژ رو بیشتر کرد. به زور لیانا رو 

 تکین نمیخوام. برم حمام بعد اینا رو میپوشم.-
ها غر میزد .دلش  چه  ثل ب کا. اخم کرده بود و م گذاشدددت رو مت سددرش رو 
سرش رو بذاره  شه و لیانا  شت کنارش دراز بک ست دا ست تکین بره،دو نمیخوا

 روی سینه اش.
 خارق میشد که لیانا گفتتکین پالتوی کرم رنگشو پوشید، داشت از اتاق 

 قبل از شب بیا،می ترسم-
 زود میام-

 از خونه بیرون رفت و لیانا غرق خواب شد
                       ×××××× 

 . خوبه؟امشب که نمیتونم ، ولی باشه ؛ جور میکنم یک روز بریم بیرون-
 مرسی-
 کاری نداری من برم؟-

صمیم  خداحافظی کرد با زیبا. زیر مرغ رو کم کرد. شب از همون مغازه ت از دی
گرفته بود یک سددری به وسددایل و لباسددهای سددایه بزنه. پشددت در طبقه ی باال 

 بود،باز یک کم استرس داشت،یک کم هیجان.
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دستش رو گذاشت روی دستگیره ی در. مردد بود ولی دستگیره رو کشید پایین 
 .در قفل بود ، چشمش رو باز کرد .در همچنان بسته بود. دوباره امتحان کرد

حدود نیم سدداعت خونه و وسددایلهای تکین رو زیر و رو کرد تا آخر کلید رو تو 
 کیف پول چرم تکین، زیر تخت پیدا کرد. تلفن زنگ خورد

 جانم تکین-
 شام نپز لیانا. من زودتر میام. شام میبرمت بیرون-
 پختم،دیر گفتی عزیزم.-
 چی پختی؟-

 لیانا با آب و تاب گفت
 مرغ مخصوص سرآشپز لیانا-

 تکین لبخند زد، چقدر تازگی ها تعداد لبخندهاش زیاد شده بود
 گرسنم شد-

 لیانا با خنده گفت
 شکمو-

 تکین جوابی نداد و لیانا پرسید
 ناهار چی خوردی؟-
 میل نداشتم-

 در واقع جدیدا بدون لیانا به هیچی میل نداشت. لیانا با حرص گفت
 معده درد میگیری تکین، یعنی چی هیچی؟-

                             ××××× 
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باز عکس سایه عصبانیش کرد، با اون پاهای کشیده،با اون ژست نشستنش،با 
یی دوسدددت  مو جور  چ ین  ک ت تی  ند. راسددد لو ب خت  ل های  مو اون 

 داشت؟بلوند؟مشکی؟خرمایی روشن؟لخت؟حالت دار؟
حس میکرد .جلوی در اتاق خواب رسید،  جلو رفت. لرزش کمی رو تو پاهاش

شده بود ؛ تکین گفته بود دیگه باال اثری از خون  ضربان قلبش تند  مکث کرد، 
 نیست. مگه نه؟

ساعت  صدای نفس هاش و تیک تیک  ستگیره بود، سرد تر از فلز د ست لیانا  د
 به گوشش میرسید. دستگیره رو به سمت پایین کشید

 
نا به زحمت پلک باز کرد .اون موکت،موکت در با صدددای قیژی باز شددد، لیا

 ...دیگه نبود.خونی شده
شید و با دقت به اتاق نگاه   تکین تمام موکت رو جمع کرده بود .نفس راحتی ک

یه  لب کرد.  طراحی سدددا قاشددی روی دیوار توجهش رو ج تابلوی ن کرد. دو 
 بود،پایینش اسمش رو حک کرده بود ،خط خوردگی داشت.

کرد .کلی لوازم آرایش و بدلیجات، کشوی بعدی رو باز کرد  کشوی اول رو باز
،پر از لباس خواب بود از رنگ های مختلف ،بیرونشون آورد. با نفرت به لباس 

 ها دست میزد، انگار که یک چیز کثیف دستشه.
یعنی سدددایه با این لباس ها جلوی تکین،...بغض کرد. لباس رو پرت کرد رو 

فت، در کمد رو باز کرد،لباس های مجلسددی تخت. به طرر دیگه ی اتاق ر
 سایه!
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اکثرا کوتاه و دکلته، عقب اومد. پاش گیر کرد به چیزی،برگشت. عکس تکین و 
 سایه رو کنار هم دید. چشمه ی اشکش جوشید.

شک  شون بود،  ورق زد،  هق هق میکرد. خ سی ست،آلبوم عرو ش کنار تخت ن
میب*و*سید، سایه ای ک شده بود نگاهش به عکسی که تکین داشت سایه رو 

 رنگ موهاش رنگ اصلی خودش بود،مشکی!
 یخ کرده بود. صدای تکین رو شنید

 لیانا-
هول شد ،صدای هق هقش رو خفه کرد. خواست آلبوم رو ببنده که یک برگه از 

شده بود. عکس یک مرد بود. لیانا به شی  رد چهره ی مالش افتاد. یک کاغذ نقا
 ره ی جذاب و کشیده ی تکین نبود!مقایسه با چهنگاه کرد،قابل

 لیانا باالیی؟-
 "sasanزیر عکس نوشته بود"

لیانا صدددای کوبش قلبش رو میشددنید. کاغذ رو مچاله کرد و پرتش کرد زیر 
تخت، تکین در رو باز کرد. اخم غلیظی رو صددورتش بود که با دیدن صددورت 

 اشکی لیانا بدتر هم شد
 
 اینجا چیکار میکنی؟-

 لیانا بلند شد، میخواست هق هقش رو خفه کنه،نمیتونست
 م من...-

 تکین صداش رو برد باال و داد زد
 چرا انقدر گذشته ی منو شخم میزنی؟-
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 تکین-
 برو بیرون-

از اتاق بیرون رفت،تکین در اتاق خواب رو  چنان دادی زد که لیانا از جا پرید.
 زدبهم کوبید. هق هق های لیانا سکوت رو بهم می

که میخوای  من این در- باال. چرا هر غلطی  یای  فل کرده بودم ن کوفتیو ق
 میکنی؟

 لیانا با گریه گفت
 ت تو...تو قرار شد وسایل...وسایل اونو بدی بیرون-

 تکین با هر دو دستش تو موهاش چنگ زد، عصبانی بود،به شدت!
 برو پایین لیانا-
 میخوای اینجا بمونی؟-

نا ن یا به ل یانا عمق نفرتش رو از سدددایه و هر چی تکین کالفه  گاه کرد ؛واقعا ل
 مربوط به سایه بود رو نمیفهمید؟

 تکین-
انقدر عجز تو صددداش بود که تکین تا حدی عصددبانیتش خوابید. به صددورت 

 غرق در اشکش نگاه کرد
بایی  سودی میکرد .هیچ ا  ست،ح سر اون آلبوم .نمیخوا سید تکین بره  لیانا میتر

 ه تکین شدت حسادتش رو بفهمههم نداشت از اینک
 حرر زدنش مقطع بود به خاطر گریه ای که کرده بود

 نمی...خوام...بری اون آل...آلبومو ببینی-
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 تکین با اخم گفت
 رفته بودی سر آلبوم؟-
 نمیخوام...یاداوری شه ب...برات اون روزا...-

 تکین جلو اومد و لیانا با گریه ادامه داد
 ر...روز عروسیتون-

تکین لیانا رو بغل کرد،نگرانش بود. لیانا میلرزید تو بغلش. عصددبانیتش تماما 
 فروکش کرده بود

 فکر نکن به این چیزا لیانا-
 لیانا اشک میریخت ، گریه میکرد و میگفت

 لباس...عروس پوشید برات-
 لیانا-

 لیانا هق زد
 عشوه ریخته برات...ر*ق*صیده برات-
 زیلیانا بس کن ، بسه داری میلر-
 شب...شب تو...تو بغلت...توبغلت خوابیده تکین-
 لیانا-

 لیانا مشت های کم جونش رو به بدن تکین میزد
 بغلش کردی...بغلش کردی بو...ب*و*سیدیش...-

 نفس کم آورد،  تند تند چندتا نفس کشید،اشک ریخت و نالید
 باهاش نفس کشیدی...تکین-

 وازش کردتکین اشکهای لیانا رو ب*و*سید ، موهاش رو ن
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به کی؟به اون - آروم باش خانومم، گریه میکنی برای چی؟حسدددادت میکنی 
 خیابونی؟اینایی که تو میگی برای اون ذره ای اهمیت نداشت

 لیانا با گریه نالید
 بی لیاقت بود-

 سرش رو گذاشت رو سینه ی تکین. عطرش رو نفس کشید،اشک ریخت
 خوب کردی کشتیش-

 بغل کرد و با صدای آرومی گفتباز صورتش خیس شد ،تکین رو 
 تو نمیکشتیش، خودم میکشتمش-

 تکین لبخند محوی زد و زمزمه کرد
 دیوونه. همینجوری چرت و پرت بگو-
 تو کنارش آرامش نداشتی. مگه نه؟-
ش!- ن 

 زندگی من با اون فقط یک چیز داشت، تش
 دستش رو رو پهلوی تکین تکون داد

 ولی با من آرامش داری، مگه نه؟-
 تکین لیانا رو به خودش فشرد و زیر گوشش زمزمه کرد

 زندگی میکنم با تو لیانا. "زندگی"-
                         ××××× 

 تکین دود سیگارش رو بیرون داد
 جانم-

 لیانا سرش روی شونه ی تکین بود و دست چپ تکین تو دستش 
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 روزی که میخواستیم صیغه کنیمو یادته؟-
 آره-

 ر ادامه ی حرر لیانا شدپکی زد و منتظ
 یادته لباسامونو؟تو تیپ همیشگیتو زده بودی ، منم ساده بودم-

 تکین دودش رو تو صورت لیانا بیرون داد
 خب؟-
 من گفتم اینا تنمون نباشه ،رفتیم عوض کردیم-
 چی میخوای بگی؟-

 لیانا نفس عمیقی کشید و بوی سیگاربرگ تکین رو به ریه هاش فرستاد
 ولی...برای سایه...-

 تکین چشمهاش رو بهم فشرد تا آرامشش رو حفظ کنه
 جشن به اون مفصلی گرفتی-
 پدرت راضی بشه، چنان عروسی ای بگیرم گوش فلک رو پر کنه-

 صداش آروم بود و تصمیمش قطعی! اما حرص داشت لحنش
 چرا عصبانی شدی؟-

 تی لبش گذاش تکین جواب نداد. خاکستر سیگارش رو تکوند و باز گوشه
 تکین؟-

 تکین بازهم چیزی نگفت، لیانا گردن تکین رو ب*و*سید
 ببخشید-
 هم چنان به رو به رو خیره بود،با اخم. 

 لیانا سینه ی تکین رو نوازش کرد
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 آقایی؟-
 تکین بدون اینکه به لیانا نگاه کنه بلند شد

 منتظرم یک بار دیگه خودتو با اون مقایسه کنی-
لیانا جلوی ذوقش رو گرفت و چیزی نگفت. خوشش میومد که تکین نمیخواد 

 لیانا حتی خودش رو باهاش مقایسه کنه
                        ××××× 

 
 تو خوبی؟-
 دلم تنگ شده-
 خیلی حرفت میشه تو خونه،معلومه اونام دلشون تنگ شده-
 چرا تلفنامو جواب نمیدن؟-
 نبخشیدنت-
 توندلم میخواد ببینم-
مثل هفته ی قبل پا نشی بیای اینجاها. جلوی در و همسایه خوب نیست، بابا -

 راهت نمیده
 من؟کنمچیکار-
 نازی خیلی دلش برات تنگ شده-

 لیانا با حسرت گفت
 حتی اونم نمیتونم ببینم؟-
 نمیدونم .لیانا باید برم،فعال-
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 گوشی رو قطع کرد و تکین به لیانا نگاه
 چیه؟-
 شده دلم براش تنگ-
 مهدکودکش کجاست؟فردا بریم ببینش.-

                          ×××× 
 وای آجی-

 لیانا عرض کوچه رو دوید ، روی پاش نشست و نازی رو بغل گرفت
 جون آبجی ،دلم برات یک ذره شده بود.-

 نازی دستش رو دور گردن لیانا حلقه کرده بود
 آبجی جونم-

 لیانا نازی رو از خودش فاصله داد
 چرا بغض کردی؟-

 نازی با پشت دستش اشکی که از چشماش نیومده بود رو پاک کرد
 یک عالمه وقته نبودی-

 لیانا خندید و باز نازی رو بغل کرد
 االن که هستم. میخوایم چند ساعت سه تایی با هم باشیم-
 ما که دوتاییم.-

 لیانا به خودش و نازی و تکین اشاره کرد
 ما سه تا-
 اون اقاهه کیه؟-

 لیانا خندید
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 اون آقاهه عشق منه-
 نمیریم خونه یعنی؟-
 نه به داداش الیاس گفتم یک کم پیش منی-

دست نازی رو گرفت و به سمت تکین رفتن، تکین روی پاش نشست. از بچه 
 ها خوشش میومد؛ از صافی و پاکیشون

 سالم کوچولو-
 نازی یک کم پشت لیانا قایم شد و خجالتی گفت

 سالم-
 تکین دست نازی رو گرفت و جلو کشیدش

 کجا؟قایم میشی!-
 من شما رو نمیشناسم-

 تکین از شیرین زبونی نازی خوشش اومده بود
 آشنا میشیم حاال-
 آبجی گفت اون آقاهه عشق منه-

تکین ابرو باال انداخت و همونطور نشسته لیانا رو نگاه کرد .لیانا با لبهای کش 
 اومده به صحبتهای تکین ونازی گوش میداد

 تو اصال میدونی عشق چیه؟-
 

 نازی انگشتهای کوچیکش رو نشون داد و سرزبونی گفت
 یعنی یک پسر و یک دختر بخوان با هم عروس شن-
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 لیانا خندید
 تکین گفت

 و کی بهت یاد داده؟اینار-
 داداش الیاس-
 اسمتو به من نگفتی ها-
 نازی خانومم-

 تکین لبخند زد
 اسم منو میدونی؟-
 نه-
 عمو صدام کن-

 نازی یخش آب شده بود
 عمو شما میخوای با آجی عروسی کنی؟-
 کردم-

 لیانا سرخ شد و نازی با تعجب به لیانا نگاه کرد
 منو نبردین؟-
 کجا؟-

 بود، هم ناراحت بود نازی هم ذوق کرده
 آبجی لباس پف پفی پوشیدی؟-

 تکین جواب داد
 نه هنوز، ولی میپوشه ؛توام میخوای بپوشی؟-

 نازی با ذوق تند تند سرش رو تکون داد.
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 تکین گونه ی نرم نازی رو نوازش کرد. چقدر بچه دوست داشت
 بریم یک چیزی بخوریم؟-

 نازی با ذوق گفت
 بستنی قیفی و لباشک-
ستهاش رو دور گردن تکین حلقه کرد، تا   شد؛نازی د نازی رو بغل کرد و بلند 

 حاال هیچ کس به بلندی تکین بغلش نکرده بود. با ترس گفت
 عمو منو بذار زمین-
 محکم گرفتمت-

 نازی پاهاش رو تکون داد
 عمو میترسم-

ن دلیانا با ذوق به تکین نگاه میکرد که نازی رو بغل کرده بود .چقدر پدر شددد
 بهش میومد،چقدر تکین آرزوش رو داشت

 لیانا جلو رفت
 نازی نمیفتی، من قول میدم-

 با التماس گفت
 آبجی-

 تکین نازی رو زمین گذاشت
 نازی خب میموندی بغل عمو-

 گفت تکین
 نه ولش کن. اذیت میشه.-

http://www.roman4u.ir/


 333 اضطراب یایدر

                         ××××× 
 نا وول خوردماشین رو پارک کرد و پیاده شد. نازی تو بغل لیا 

 آبجی-
 جونم-
 آبجی امشب میای خونه؟-
 
 من بیام خونه که عمو تنها میشه-
 عمو از تنهایی میترسه؟-

 تکین به شیشه زد،لیانا خم شد و در رو باز کرد، با دوتا بستنی قیفی نشست
 بستنی ها رو تحویل نازی و لیانا داد

 پس خودت چی؟-
 شیرینه،نمیخوام-

 نازی لیسی به بستنیش زد و با دهن بستنی ای گفت
 عمو از تنهایی میترسی؟-
 چطور؟-

 نازی لیس دیگه ای زد و همونطور که نگاهش به قیفش بود گفت
 آخه آبجی میگه نمیاد خونه،شما تنها میشی-

 تکین خم شد و از پشت دستمال کاغذی برداشت؛دور لب نازی رو پاک کرد
 مگه نه؟ پیش دومادا میمونن دیگه.آبجیت عروس منه،عروسام -

 رو لیس زدلیانا کیف کرد و نازی بستنیش
 باشه، به شرطی که برام لباشکم بخری-
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 لیانا بلند خندید و پررویی بهش گفت .تکین تو فکر بود
 نمیخری عمو؟-

 تکین به خودش اومد
 چرا میخرم. چی بخرم؟-
 کجایی تکین؟-
 تو فکر بودم. چی میخواد؟-

 نازی دور لبش رو لیس زد
 لباشک-
 میخرم عمو، اینجا نداره-

 نازی مشغول بستنیش شد و چیزی نگفت، تکین به نازی خیره بود
 لیانا آروم پرسید

 تکین تو فکری!-
 میگم بهت...-

                         ××××× 
نازی پالستیک بزرگ پراز خوراکیش رو دست لیانا داد و رو به تکین ،دستهاش 

 و باال گرفتر
 عمو بغلم میکنی برم باال؟-

 تکین لبخندی زد و بغلش کرد و نازی جیه آرومی کشید
 یوهو-
 نمیترسی دیگه؟-

http://www.roman4u.ir/


 335 اضطراب یایدر

نازی با احتیاط کف دسددتش رو نزدیک گونه ی تکین کرد .آروم دسددتش رو 
کوچولوش رو قلقلک گذاشدددت روی صددورتش، ته ریش تکین کف دسدددت 

 داد،خندید .گونه ی تکین رو سفت ب*و*سید و با ذوق گفت
 عمو خوش گذشت، هم بستنی، هم پارک، هم خوراکیام-

 تکین حلقه ی دستش رو دورش تنگ تر کرد ، گونه اش رو ب*و*سید
 قابلی نداشت-
 به داداش الیاس میگم که دلش بسوزه-

 ی فکر کرد.لیانا خندید و تکین به زندگی ساده ی ناز
                          ××××× 

 چرا همش تو فکر بودی؟ -
 روز خوبی بود برات؟-

 لیانا گونه اش رو به سینه ی تکین کشید و با کیف گفت
 عالی بود-

 تکین زمزمه کرد
 خوبه-
 بگو چرا تو فکر بودی-
 از بچه ها خوشم میاد،زیاد-
 خب؟-
 نمیدونی چقدر به سایه میگفتم که...-
 
 یانا سراپا گوش شدل
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 میگفتم بچه دار شیم،قبول نمیکرد-
 لیانا گونه اش رو روی بازوی تکین کشید و زمزمه کرد

 خوب میکرد.-
 تکین نشنیده گرفت و ادامه داد

 بچه ای که از من باشه رو نمیخواست-
 لیانا تو دلش گفت"لیاقت نداشت" 

 تکین دندون سایید و با حرص گفت
 آخرشم حاملگی رو تجربه کرد ولی...-

 لیانا نذاشت ادامه بده
 تکین-
 فقط دلم میخواد اون مرتیکه رو گیر بیارم، میدونم چه به روزش بیارم-

لیانا یاد اون تیکه کاغذ نقاشددی شددده افتاد،لب گزید .خودش رو باال کشددید و 
 آروم پرسید

 دلت میخواست یک بچه ازش داشته باشی؟-
 دلم میخواد یک بچه داشته باشم-

 لیانا با حسادت گفت
 از زنت ،که منم! مگه نه؟-

 تکین اخمش رو باز کرد، به پهلو شد. موهای لیانا رو نوازش کرد
 بچه ی منو تو؟-
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برق چشم های لیانا تو اون تاریکی هم مشخص بود. تکین با انگشت شستش 
 لب لیانا رو لمس کرد .شمرده شمرده گفت

 ..منو...توبچه ی.-
 لیانا با ذوق گفت

 خوشگل میشه-
 تکین لیانا رو ب*و*سید

 تو بذار من عقدت کنم،تا بعد-
 عقدیم دیگه-
 دائم-

 لیانا خودش رو به تکین نزدیکتر کرد و زمزمه کرد
 عقدم میکنی-

 تکین موهاش رو نوازش کرد و عطر خوشبوش رو نفس کشید
 معلومه،پس چی؟-

 لیانا با بغض گفت
 تکین اگه...-

 تکین سر لیانا رو به سینش فشرد
 اگه نداره .تو مال منی،کی میخواد تورو از من بگیره؟مگه اینکه...-

 زمزمه کرد
 خودت نخوای-

 لیانا تی شرت تکین رو تو مشتش فشرد
 تکین!-
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 تکین کمر لیانا رو نوازش کرد و کشیده گفت
 جان تکین،جانم خانومم-

 لیانا اشک ریخت
 ون تو ، مگه میشهمیمیرم بد-

بغضش ترکید. تکین موهاش رو کنار زد و گونه اش رو ب*و*سید. زیر گوشش 
 نجوا کرد

 نه نمیشه،هیچی نمیشه. من یک چیزی گفتم-
 الله ی گوشش رو ب*و*سید

 عزیزمگریه نکن-
 

××××× 
 دقیقا پنج روز از اون شب گذشت.

وه گرفته بود،کلیانا دسددت از کار برداشددت و نفس عمیقی کشددید، کمرش درد 
ظرر های آشددپزخونه رو شددسددته بود،هال و اتاق رو تمیز کرده بود و تا جایی 

شون جابه جا کرده بود تا یک تغییر جزئی تو که شون ک ست مبل ها رو ک میتون
 دکوراسیون داده باشه. اون روز براش یک روز خاص بود!

چهار به سددمت آشددپزخونه رفت تا چیزی بخوره و به سدداعت نگاهی انداخت،
 بود. دفعه ی دومی که تماس گرفت،الیاس گوشی رو برداشت

 بله؟-
 صداش گرفته بود
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 سالم بی معرفت، فکر میکردم امروز دیگه بهم زنگ زنگ بزنی-
 امروز چه خبره مگه؟-
 الیاس؟!-

 لیانا صدایی شنید و با شک گفت
 الیاس کجایی؟-
 بیمارستان-

ن گفت ن و م   لیانا نگران با م 
 ک...کسی طوریش شده؟-
 نه. فقط بابا...-
 کدوم بیمارستان الیاس؟-

سم  شنیدن ا بیمارستان،  بدون اینکه حرر دیگه ای بزنه گوشی رو لیانا بعد از 
،کیف قطع کرد و به اتاق دوید. نفهمید چی پوشید،فقط یک چیزی سر هم کرد

 پولش رو برداشت و دوید
                        ××××× 

 فس میزدنفس ن
 آقای...آدینه...یونس آدینه-
 یک چند لحظه اجازه بدین لطفا-

 بعد از چند ثانیه که برای لیانا کلی گذشت
سی بود که یک ماه بود ندیده  سه دقیقه بعد لیانا رو به روی الیا آدرس رو داد و 
بودش .الیاس از جاش بلند شددددو با تعجب به لیانا خیره بود. بی اختیار جلو 

 ش کردرفت و بغل
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 لیانا با نگرانی پرسید 
 بابا چی شده؟-
 
 پاش شکسته، شاید عمل بخواد-
 کجاست االن؟-

 الیاس اتاقی رو نشون داد
 تو اتاقه، مامان پیششه-

 لیانا به سمت اتاق چرخید که الیاس بازوش رو گرفت
 کجا؟میخوای بابا بیمارستان رو بذاره رو سرش؟-

 لیانا دلخور گفت
 نگرانم-
 م تموم شد، میخواستم زنگ بزنم نیایشارژ گوشی-
 اینقدر غریبه شدم؟-
بابا تازه داشددت با نبودت کنار میومد. بذار یک مدت دیگه بگذره،دلش تنگ -

 شه اونوقت ببینش، شاید نرم بشه
 لیانا اشک ریخت

 یک ماهه منو ندیده، دلش تنگ نشده؟-
 اگر شده بود اون چند باری که اومدی جلوی در میومد ببیندت-
 امکان نداره دلش تنگ نشده باشه ؛نیومد چون هنوز نبخشیدتم.-
 لیانا-
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سر  شنوه، در زد و بی اجازه بازش کرد.  لیانا نموند تا ادامه ی حرر الیاس رو ب
شددیرین و یونس به سددمت در برگشدددت. هر دو جا خوردن،لیانا یک قدم به 

 سمتشون برداشت. شیرین بغض کرد و با دلتنگی زمزمه کرد
 مامان...لیانا -

شم از دختر رنگ پریده اش  شت و چ سرپوش روی دلتنگی وافرش گذا یونس 
 گرفت و اخم کرد

 این اینجا چیکار میکنه؟-
 لیانا اشک ریخت .شیرین با تعجب زمزمه کرد

 یونس-
 یونس با اخم و جدیت گفت

 کی بهش گفته بیاد اینجا؟-
 لیانا با صدای لرزونی گفت

 خوبید بابا؟-
 یونس دلش لرزید ، چقدر وقت بود از زبون لیانا "بابا" نشنیده بود

 دلم تنگ شده بود براتون-
 یونس صدا باال برد

 تو زن اون مرتیکه قاتلی،جایی پیش ما نداری-
لیانا بغضددش ترکید .چرا باهاش اینجوری میکردن؟چرا راجع به تکینش انقدر 

 بد حرر میزدن؟
 یونس-

 با گریه گفت
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 ترتونمبابا من دخ-
 دختر من همون موقع که به اون بدون اجازه ی من بله داد مرد-

 شیرین اشک ریخت
 یونس نگو-

 لیانا هق زد
 ، محرمشددموکالت دادید بهم ، یادتون رفته؟گ*ن*ا*ه کردم؟قانونیه، شددرعیه-

 بابا. 
 یونس داد زد

 گمشو بیرون لیانا-
نا خورد ،یونس سددر بلند کرد.  یا به ل باز کرد؛ در محکم  تاق رو  پرسددتار در ا

 لیانا...لیانا دردش اومد؟
له  نا نا  یا پاره ی تنش بود. ل بانی بود؛ ولی هرچی بود اون دختر گریون  عصدد

 آرومی کرد و کنار کشید. 
 پرستار بداخالق ،حتی عذرخواهی ام نکرد و با اخم گفت

 یاید بیروناینجا چه خبره؟خانوم ب-
 لیانا ناامید به یونس نگاه کرد و بیرون رفت. شیرین به دنبالش از اتاق کنده شد

 لیانا؟-
 لیانا برگشت

 جونم مامان-
 شیرین لیانا رو بغل کرد ، به خودش فشردش،بوییدش
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 دلم برات یک ذره شده بود بی انصار-
 لیانا با گریه و صدای آرومی گفت

 
 متون. تلفن هامم تا میفهمیدید منم قطع میکردیدمیومدم ،بابا نمیذاشت ببین-

 شیرین چیزی نگفت،عقب کشید ؛لیانا کنارش روی صندلی نشست
 مامان؟-

 شیرین به رنگ و روی پریده ی لیانا نگاه کرد
 جونم دخترم-
 مگه چیکار کردم؟-

 شیرین با دل گرفته ای گفت
س- سر بلند نمیکنه تو دو ست، شک شآبرو بردی لیانا، کمر بابات  نا. هر ت و آ

کی موضوب طالق و اون سوتتفاهمو نمیدونست،حاال دیگه از زیروبمش خبر 
داره. هر کی تیکه انداخت یا زخم زد یونس جریان وکالت نامه رو گفت که بگه 
 زن و شوهرید، که بگه حالله ، نمیدونی چی کشیدیم ما، از همه حرر شنیدیم

 لیانا اشک ریخت
میومد خواسددتگاریم،اگر میشددناختیدش قبولش  قبولش نمیکردید مامان، اگر-

 نمیکردید
 کاری که کردی بهترین کار بود به نظرت؟-

 اشک لیانا صورتش رو خیس کرده بود
 نمیتونستم بدون اون باشم مامان-
 بابات کنار نمیاد با این قضیه-
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 شما کنار اومدین؟-
 کنار نیومدم، ولی مادرم؛ دل بی قرارمو چیکار کنم؟-

                          ××××× 
یسنا و یحیی،نازی رو رسوندن .نازی با دیدن لیانا تو خونه جیغی از خوشحالی 

 زد و پرید بغلش
 آبجی ، عمو کوش؟-

شت بغلش کنه. آروم زیر  شتش زمین ؛جون ندا سید و گذا لیانا نازی رو ب*و*
 گوشش گفت

 از عمو چیزی نگو،دعوات میکنن-
 ولی من همشو تعریف کردم-

شت روی  ستش رو گذا سیدش. نازی با دیدن یونس جیغی زد و د لیانا ب*و*
 دهنش

 بابا یونس پات چی شده؟چرا بستیش؟-
شیرین لیانا  شک ریخت.  ستش رو باز کرد تا نازی رو بغل کنه، لیانا ا یونس د

 رو صدا کرد
 بیا یک چیزی بخور ،داری از حال میری-
 میل ندارم-
 چرا اشک ریختی؟باز -
 نازی رو بیشتر از من دوس دارید نه؟من دختر بدتونم؟-

 شیرین اخم کرد
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 بچه شدی لیانا؟این چه طرز فکر کردن و حرر زدنه؟-
انقدر پیش تکین راحت احسدداسدداتش رو بروز داده بود این چند وقت و تکین 
بد بده  که نشددون  با هر چی  با داد هاش، یا  تاش، با محب یا   آرومش کرده بود،

 برداشت کرده،بد فکر کرده،که لیانا تقریبا بلد شده بود حسادت کنه
 بابا به من نگاهم نکرد-

 شیرین با اخم گفت
 از این حرفا نزن ، من مرتب با یونس حرر میزنم که کوتاه بیاد-

 لیانا خسته بود،بیحال بود، چشمهاش میسوخت از بس گریه کرده بود
 شیرین-
 اومدم-

 ت و لیانا شنید که یونس گفتاز آشپزخونه بیرون رف
 بگو برگرده خونه این دختر بی فکرت. ساعت دوزاده شبه-
 کی برسونتش؟-

شددیرین زنگ زد، یحیی بیسددت دقیقه راهی که رفته بود رو برگشددت تا لیانا رو 
زیر زبون لیانا حرر بکشن برسونه. طول راه هر دو سعی کردن با سوالهاشون از 

بیرون، ولی لیانا به هیچی جواب نمیداد .سددرش رو به شددیشدده تکیه داده بود و 
 اشک میریخت. حدود یک ساعت و نیم راه بود تا رسید.

یک جورایی اسددترس گرفته بود، تشددکر آرومی کرد و پیاده شددد. کلیدش رو از 
یاط رو  باز کرد. طول ح ها کیف پولش بیرون آورد و در رو  له  ند و از پ گذرو

 پایین رفت.
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قلبش تند میزد،تکین خونه بود؛کفشددش پشددت در بود. صدددای در حیاط رو 
 شنیده و منتظر لیانا بود!

شفته و لباس های  سرخش رو دید، موهاش آ شم های  در رو باز  کرد و لیانا چ
 بیرونش هنوز تنش بود .داد تکین، لیانا رو از جا پروند

 
 تا االن؟کدوم قبرستونی بودی -

 رو بغل کرد؛ سرد بود.لیانا بازوهاش
تکین رنگ  پریده ی لیانا رو که دید عصبانیتش بیشتر شد. دست لیانا رو گرفت 

 و کشیدش تو خونه. در روبهم کوبید
 باز فریاد زد

با توام. کدوم گورستونی ولگردی میکردی تا االن؟هان؟ساعتو دیدی؟ساعت -
شته. همو شب گذ صفه  شت از یک و نیم ن سایه ی هرزه برمیگ ساعتی که  ن 

 خونه
 لیانا بغض کرد

 تکین-
 تکینو مرگ-

جلو رفت، لیانا به در چسددبید. نفس های عصددبی تکین تو صددورتش میخورد. 
 تکین با خشم غرید

 جواب بده لیانا تا یک کاری دستت ندادم.-
 لیانا ترسیده بود .تکین این رو از چشمش میخوند. لیانا اشک ریخت
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 نبیمارستا-
 تکین بهتش برد، ولی عقب نکشید

 بابام...-
تکین عقب اومد، صدددای نفس های عمیقش تو گوش لیانا میپیچید. ضددربان 
تند قلبش سددینه اش رو به درد آورده بود. چند سدداعت اسددترس و اضددطراب و 
شتر از  ساعت؟نه. خیلی بی ساعت؟چهار  ساعت؟دو شیده بود؟یک  نگرانی ک

 این حرفها
 بابام پاش شکسته بود ؛ الیاس گفت-

 بینیش رو باال کشید و با گریه گفت
 نفهمیدم چی شد،چی گفتم،فقط خودمو جلوی الیاس دیدم تو بیمارستان-
 گوشیتو نبرده بودی لعنتی، مردم تا برگشتی-
حواسددم به هیچی نبود ،بابا یکم نرم شددده بود، از بیمارسددتان باهاشددون رفتم -

 رخصش کردن. نزدیک بود عمل بخوادخونه،ساعت هشت شب م
 تکین با حرص گفت

با ازت خبر - نداد؛ زی خاموش بود ،دم خونتونم رفتم هیچ کی جواب  یاس  ال
نداشت ،زنگ میزد خونتون جواب نمیدادید ؛مامانت جواب نمیداد ،ُمردم لیانا 

 میفهمی؟ُمردم
 لیانا با بغض گفت

 معذرت میخوام-
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تکین سددیگاری آتیش زد؛ میخواسددت لیانا رو بغل کنه، میخواسددت نگرانی و 
استرس این چند ساعتش رو از بین ببره ولی دلخوری چشمهای لیانا نمیذاشت 

 جلو بره.
شید و  ساده پو سش رو کند و  یک پیرهن  سمت اتاق رفت ؛لبا لیانا بی حال به 

 هقش رو خفه کرد . روی تخت دراز کشید. صورتش رو فرو کرد تو متکا و هق
 تکین دود سیگارش رو بیرون داد و به سمت اتاق رفت

 لیانا؟-
 سیگار برگش رو همونجور،روی میز آرایش گذاشت و کنارش دراز کشید

 لیانا؟-
 لیانا سر بلند کرد

 چرا انقدر رنگ پریده ای؟-
 لیانا نالید

 برو تکین. میخوام تنها...-
 تکین عصبی گفت

 ورت نداریمیگم چته ، رنگ به ص-
 

 لیانا با حرص و اشک گفت
 دوست دارم رنگ به صورت نداشته باشم ، چیکار داری؟-

 تکین اخم کرد
 چته تو؟-
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 لیانا با بغض گفت
 وقتی عصبانی ای اصال میفهمی چی میگی؟-

 تکین گیج گفت
 چی گفتم مگه؟-

 لیانا باز سرش رو فرو کرد تو متکا. تکین به زور بلندش کرد
 یگمحرر بزن بهت م-

 لیانا با گریه و هق هق گفت
شار - سرم داد زد...تا االن ف شت.... ستان بود...محلم نمیذا من بابام...بیمار

 روم بود...تا االن گریه، میکردم...اونوقت تو میگی...
 گریه اش بیشتر شد

 تو میگی من مثل اون...من موقعی میام که...-
بده ؛ تکین چنگی تو موهاش زد و زیر  نداد حرفش رو ادامه  هق هقش اجازه 

 لب به خودش لیچار گفت .شونه ی لیانا رو تکون داد
 لیانا-

 لیانا اهمیت نداد
 لیانا تو میدونی من چی کشیدم؟عصبی بودم-

 جوابی نگرفت
ساعت و نیم تو - شت  ساعت پنج خونه ام ، میفهمی یعنی چی ه لیانا من از 

 خبری بودن؟بی 
 لیانا به گریه اش ادامه داد. تکین فکر کرد"بدهکارم شدیم"
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چی داشددت لیانا که وقتی خیالش راحت شددد کجا بوده،عصددبانیتش خوابید. 
 نخواست به دعوا ادامه بده

 لیانا فکرم هزار راه رفت-
تو فقط فکرت سمت همین چیزاست؛ اگر فکر میکردی چیزیم شده،تصادر -

 نمیکردی، نگران بودی. کردم،مردم،اینجوری
 تکین عصبی صداش رو برد باال و تشر زد

 لیانا!-
 لیانا باز سرش رو گذاشت رو متکاش

 بس کن -
 کتش رو درآورد

 اصال این چه وضع لباس پوشیدنه؟-
 لیانا با لجبازی و صدای گرفته اش گفت 

 دوست داشتم-
 برای نازکیش گفتم ؛ سرما میخوری تو این هوا-
 دلم خواست-
 بس کن دیگه!-

لیانا جواب نداد. تکین کنارش دراز کشددید. نفس عمیقی کشددید و سددعی کرد 
 آروم حرر بزنه

 خانومی؟-
 تو همش میگی من مثل اون...-
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 نذاشت حرفش تموم بشه
 نه ،نه نمیگم اینو، یک وقتی عصبانیم یک چیزی میپرونم-

 لیانا هیچی نگفت و به گریه ی زورکیش ادامه داد
 تکین موهاش رو نوازش کرد

 خانومم ، بفهم حالمو ؛ درک کن-
 من عذرخواهی کردم-
درک میخوام ازت لیانا؛ که هر اتفاقی ام که افتاد اینجوری ول نکنی بری منو -

سینمه تا  سی تو  ستر ضطراب و ا تو بی خبری بذاری،بفهم حالمو. بفهم چه ا
 برگردی

 زیر گوشش زمزمه کرد
 بفهم، مردم تا برگشتی-

لیانا صورتش رو برنگردوند. عطر تن تکین به شدت وسوسه اش میکرد،حضور 
تکین تحریکش میکرد بغلش کنه،سددرش رو روی سددینه اش بذاره. تکین پای 

 برهنه ی لیانا رو نوازش کرد
 سرما میخوری اینجوری بخوابیا-

 کمر لیانا رو نوازش کرد
 ببین امروزو کوفتمون کردی-

نرمشددش رو حفظ کنه .یک جایی باید خودشددو  تکین بود دیگه، نمیتونسددت
 نشون میداد و به قول لیانا شده کم،ولی باید ضد حاله رو میزد

 ا؟پس یادت بود چه روزیه و این حرفا رو بهم زدی-
 یادم بود-
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لیانا برگشت ، تکین اشکش رو پاک کرد. لیانا با همون چشمای قرمز و صدای 
 تو دماغی گفت

 کادوم کو؟-
 

 زد و  پیشونیش رو ب*و*سید. تکین لبخندی
 چرا رنگت پریده؟-
 هیچی نخوردم-

 تکین اخم کرد
 از ناهار تا حاال؟ناهار چی خوردی؟-
 اونم نخوردم-

 اخم تکین بیشتر شد
 لیانا آروم لب زد

 گرسنمه،خسته ام-
 تکین عصبی به آشپزخونه رفت تا ساندویچی حاضر کنه

                         ××××× 
 تکین کادومو میخوام-
 چیزی نگرفتم-

 لیانا وا رفت
 تکین؟-
 نمیدونستم چی بگیرم-
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 واقعا که-
 چی میگرفتم خوشحال میشدی؟-
 تو حتی یک شاخه گلم نگرفتی برای من؟تولدمه مثال-

تکین دسددتش رو انداخت دور شددونه ی لیانا و صددورتش رو به طرر خودش 
 برگردوند

 روتو از من نگیر لیانا-
 لیانا با ناراحتی گفت

 مطمئن بودم یک چیزی گرفتی-
 تکین لبهای لیانا رو ب*و*سید .لیانا همراهیش نمیکرد ، قهر بود مثال

 خوابت میاد؟-
 خسته ام-
 منم،ولی بریم بیرون،قدم بزنیم،تا صبح-

 چشمهای لیانا برق زد؛  همیشه از این دیوونه بازیها خوشش میومد
 واقعا؟-
 واقعا-
 یخوریم،برگردیمانگی سرمام-
 نمیگم-
 نگی باید بخوابم،فردا کار دارما-
 فردا جمعه ست-

 لیانا با ذوق گفت
 هر کار من بگم میکنیم؟-
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 تکین فکر کرد ، از لیانا بعید نبود چیزهای عجیب غریب ه*و*س کنه
 سعیمو میکنم-
 تولدمه ها-

 تکین گونه ی لیانا رو نوازش کرد
 باشه-

 لیانا به سمت اتاق رفت
 پس بیا آماده شو-

                        ×××××× 
 

 لیانا دستش رو کرد تو جیب پالتوش
 خیلی سرده-
 میخوای برگردیم خونه؟-
 تکین بار دهمه میپرسی، هنوز یک ساعت نشده اومدیم بیرون-

 تکین زیر لب گفت
 خودم کردم که لعنت برخودم باد-

سر بودن، لیانا بی اختیار تکین س جلوتر چندتا پ سمت چپش ای تاد رو دور زد و 
 و بهش چسبید. تکین لبخند محوی زد

 تکین؟-
 جانم-
 تکین تا صبح راه بریم؟یخ زدم-
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 خب منکه میگم برگردیم، سرمامیخوری اصال-
به. مطمئنم دفعه ی اولته از این کارها میکنی، نمیخوام از دسددتش - نه ،نه خو

 بدم
 و دفعه ی آخرم-
 تکین؟-
 هوم؟-
 بشینیم یک جا-

 تکین روی اولین نیمکت نشست
 چه کار بی مزه ای، حاال که چی؟-

 لیانا خندید
اینجوری که حال نمیده ،باید سددیب زمینی میاوردیم، یک  گوشدده ی تاریک -

 آتیش روشن میکردیم، سیب زمینی آتیشی میخوردیم
 فیلم زیاد میبینی؟-

 لیانا پشت چشمی نازک کرد
 چیز عجیبی نیستا-
 تو این پارک چرا،اونی که تو میگی به درد این جا نمیخوره-
 بریم یک جای دیگه؟-

 تکین زیپ کاپشن سبز رنگش رو باالتر کشید و بلند شد
 چرا پاشدی؟-
 نمیتونم رو این نیمکت بشینم-

 لیانا خندید
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 یخ زدی؟-
 تکین جوابی نداد ، لیانا بلند شد و سمتی رو نشون داد

 شی دارهبریم اونجا؟وسایل ورز-
 بچرخ-

ستاد. گردنبندی رو از جیبش درآورد و گردن لیانا انداخت و گونه  شت لیانا ای پ
 سردش رو از پشت ب*و*سید

 یکی باید تولد تو رو به من تبریک بگه-
 لیانا با ذوق برگشت سمت تکین

 وای تکین!-
 سر خم کرد. گردنبند رو دست گرفت. شبیه گل ترمه بود

 وای، مرسی عزیزم-
ونم قیمتش چنده، ارزونه،الکیه،نقره اس،بدردبخوره یا نه ؛ ولی برای من نمید-

 ارزش داره، گردنبند مادرم بوده
 چشمهای لیانا برق زد

 وای تکین، تکین ممنونم-
 اگر بلد بودم،سوپرایزت میکردم با یک چیز خاص، ولی اهل این کارا نیستم-

 لیانا خندید
ی که  طرح قدیمی دارن، خوشددم همین عالیه تکین،دوسددش دارم .از چیزای-

 میاد.
 تکین دستش رو دور شونه ی لیانا انداخت. با هم قدم زدن
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 امروز محضر بودم،یک اپارتمان گرفتم.-
 لیانا ایستاد و با تعجب گفت

 واقعا؟-
 تکین دست لیانا رو گرفت و راه افتاد

 آره-
 لیانا خوشحال گفت

 بخاطر ترس من؟-
 ترست به اضافه ی اون چیزهایی که اذیتت میکرد-
 باال؟-
 اره. فردا میبرمت ببینیش -

 لیانا جیه زد
 وای تکین ، عاشقتم-

 تکین جاخورد ایستاد و نگاهی به دور و بر انداخت و با اخم گفت
 چه خبرته جیه میزنی-

 با خنده جواب داد
 ذوق زده شدم-

 روی پاش بلند شد و گونه ی تکین رو ب*و*سید و این بار زمزمه کرد
 عاشقتم تکین-

 تکین لبخند زد و به راهشون ادامه دادن
 تکین-
 جانم-
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 یک سوال بپرسم؟-
 راجع به؟-
 این گردنبند-
 بگو-
 اوم...-

 نمیدونست چطور بپرسه
 میگم-

 آب دهنش رو قورت داد .تکین باز عصبانی نمیشد؟
 اینو...-
 به سایه برمیگرده سوالت؟-

 لیانا لب گزید و چیزی نگفت
سددایه از وجود این گردنبند خبر نداشددت .نمیخواسددتم بدم به اون .تصددمیم -

 داشتم بدم به بچه ام
 لیانا با ذوق گفت

 االنم دادی به مامان بچه ات-
 تکین لبخند زد و به لیانا خیره شد

 مه کردکاله بافت ریز لیانا رو پایین تر کشید و زمز
 االن دادم به نفسم-

 لبهای لیانا تا بناگوش کش اومدن
 دستی به گردنبندش کشید و پرسید

http://www.roman4u.ir/


 359 اضطراب یایدر

 مامانت خوشگل بوده تکین؟-
 ابروهای تکین همون لحظه بهم گره خوردن.
 به رو به رو خیره شد و به قدم زدنش ادامه داد

 تکین؟-
 لیانا دست تکین رو گرفت

 خانواده ات کجان تکین؟-
 ی من تویی که زنمی لیانا، دیگه چیزی نپرس.خانواده -

 قند تو دل لیانا آب شد ولی،جواب سوالش رو نگرفته بود. بیشتر پیگیری نکرد.
 از پارک خارق شده بودن. ،لیانا رفت روی جدول. دستش رو باز کرد

 لیانا بیا پایین-
 دفعه ی اولمه. زیبا همیشه اینجوری میکنه ،بذار ببینم میتونم-

م برداشدددت ،نزدیک بود بیفته،جیغی زد که تکین محکم نگه اش دو سددده قد
 داشت. با اخم گفت

 بیا پایین می افتی. فاصله داره با زمین-
 یک کم دیگه-
 همین االن من نگرفته بودمت افتاده بودی ، بیا پایین-

 لیانا گوش به حرر تکین نداد و به راهش ادامه داد
 تکین حرص میخورد .لیانا با ذوق جیغی زد

 تکین-
تکین ترسددید  و به سددرعت به سددمتش برگشددت ، نفس راحتی کشددید .با اخم 

 غلیظی گفت
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 چیه هی جیه میزنی؟بار سومته-
 لیانا پایین اومد. کف دستش رو باز کرد و با ذوق گفت

 داره برر میاد-
 صورتش رو به آسمون گرفت

 ببند چشمتو لیانا. برر میشینه رو چشمت-
 خب بشینه-

 تکین با حرص گفت
 کثیفه ،ضرر داره-

 لیانا به تکین نگاه کرد
 پس تو نگرانمی-

 تکین"هور"کشیده ای گفت
 لیانا با خنده گفت

 بگو دوستم داری-
 بی خوابی زده به سرت دیوونه بازی در میاری-
 داری؟دیوونه بازیه میگم روز تولدم بگو دوستم -
 خودت میدونی، الزم به گفتن نیست-
 چیو میدونم؟-
 تکین دست لیانا رو کشید-
 برو جلو-

 لیانا با دیدن رو به روش جیه زد
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 تکین-
 

 تکین نگران شد که لیانا ادامه داد
 آش! -

 به چشمهای سرخ تکین نگاهی کرد. ترسید،یک قدم عقب رفت
 ترسوندمت؟آخه دست خودم نبود-

 مظلوم گفت
 ه*و*س کردم، برام میخری؟-

سه آش داغ  سکوت کرد و به طرر چهارچرخه رفت و با دو تا کا تکین با اخم 
 برگشت 

 لیانا کالفه از سکوت تکین ، نگاهش کرد
تکین حرر بزن دیگه ،ساعت سه و نیم نصفه شب دیدم تو این چرخیها آش -

 میفروشه،مردم از تعجب و ذوق، ببین چقدر میچسبه
 ر آش رشته اش رو خورد و به لیانا نگاه کردتکین قاشق آخ

 دور لبت سبزیه-
 لیانا لبش رو تمیز کرد. هنوز چند قاشق بیشتر نخورده بود

 تو چجوری آش به این داغی رو خوردی؟من دستم داره میسوزه-
 بشین برم یکی دیگه بگیرم.-
 من نمیخواما-
 برای خودم میخوام، پا نشی ها لیانا-
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×××××× 
 یدن خونه،ذوق زده جیه کشیدلیانا با د

 وای تکین عالیه-
 تکین لبخند زد

 جدا؟-
 لیانا به اتاقها سرک کشید

 کی وسایلو میاریم اینجا؟-
 از نو میخریم-

 لیانا متعجب برگشت سمت تکین
 چی؟-
 این خونه،خونه ی عروسه دیگه. باید وسایلشم نو باشه-

 لیانا ناباور خندید
 جدا؟-

 تکین به سمتش رفت
 اگر دختر خوبی باشی،آره-

 چشمهای لیانا برق میزدن از خوشی
 خب من دختر خوبی ام دیگه-
نه دیگه،نیسددتی. دیشددب که هر چی صدددات کردم محل ندادی،آخرشددم -

 خوابیدی
 لیانا لب گزید ، تو بغل تکین وول خورد و گفت
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 خب...خب امشب صدام کن ، ببین چطوری جوابتو میدم -
 فتلیانا تکیه داد و به تقلید از لحن بچگونه ی لیانا گ تکین پیشونی به پیشونی

 بلند  یا کوتاه ؟-
شت. تکین  لیانا بلند بلند خندید. انتظار همچین تیکه ای رو از طرر تکین ندا

 لبخند زد، عاشق خنده های لیانا بود
 در حد دو سه ساعت یا نیم ساعته جوابمو میدی ؟-

 لیانا با خنده گفت
 تو چی دوست داری؟-
 درست حسابی باید باشه-

 لیانا چشم بست و تکین هم!
 

××××× 
 تکین زیر گوش لیانا غر زد

 انتخاب کن دیگه ، یک ساعته معطلم ؛خسته شدم-
 لیانا لب گزید

 اوم-
یه  عا بین رنگ مبل مونده بود .میخواسدددت خونه اش رو از خونه ی سدددا واق

 خوشگل تر درست کنه،قشنگ تر،شادتر،بهتر!
 خوشگله، هم صورتیشآخه هم آبیش -
 من نمیدونم یکیش رو بگو. زود-

 رو ورق زدلیانا ژورنال
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 اصال یک مدل دیگه انتخاب کنیم-
 تکین روی مبل کنارش ولو شد

ندارم انتخاب نکردی؛خودم یک - یاد، من دیگه کاری  این صددداحب مغازه ب
 چیزی میگم

 لیانا با هول و وال گفت
 وای نه تکین ،خودم باید انتخابش کنم-
 زودباش-

 لیانا کنار تکین نشست
 این خوبه؟-

 تکین همونطور که چشم بسته بود جواب داد
 آره عالیه.-
 رنگش چطوره؟-
 رنگشو که اصال نگو،خیلی خوبه-
 تکین میگم اگه...-

 برگشت سمت تکین. دندون ساییدو با حرص گفت
 اصال نگاه کردی ببینی چی به چیه؟همینجوری الکی نظر میدی؟-
 لیانا خسته شدم. می فهمی؟-
 خیلی خب، همین خوبه-

 تکین خوشحال پرسید
 کدوم؟-
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 همون مبل اولیه که خودت گفتی. اون از همش بهتره-
 کدوم؟-
 همون مبل زرشکیه .کوسن هاشم کرمی باشن-

                          ×××× 
 میشه امروز من و زیبا بریم خرید؟-
 خسته نیستی؟-
 نه-

 دستش رو جلوی گوشی گرفت و رو به تکین آروم تر گفت
 آقایی فقط کارتتم بده من،منم چندتا چیز بخرم برای خونه عزیزم-

 تکین اخم کرد از لحن ناز لیانا
 حواسمو پرت نکن، دارم رانندگی میکنم-

 لیانا خندید
 کارتو میدی؟-
 میدم، ولی قبل ده خونه ای!-

 لیانا با ذوق زمزمه کرد
 عاشقتم-

 و بلندتر رو به زیبا گفت
 چه ساعتی حاضر باشم ؟-
 

                          ××××× 



wWw.Roman4u.iR  366 

 

لیانا زنگ رو فشددرد و تکین در رو باز کرد. لیانا باز زنگ زد و تکین از پشددت 
 آیفون گفت

 بیا تو دیگه-
 بیا کمک،  من نمیتونم اینا رو بیارم-
 چی گرفتی مگه؟-
 همین خریدام-

ستیک ها رو سرش در آورد.  تکین پال شال از  ست. لیانا  ش آورد و روی مبل ن
 پالتوش رو کند و سراغ پالستیکها رفت

لباس گرفتم،چندتا تیکه لوازم آرایش گرفتم،یک کیف گرفتم برای اون لباس -
 شیری ام که اون روز گرفتیم ،مانتو خریدم. برای خونه...

 تکین سیگاری آتیش زد و بی حوصله گفت
 .بیا اینجا ببینممی بینمشون حاال -

 لیانا دست از پالستیکها کشید
 نزن تو ذوقم دیگه، اینهمه خرید کردم، میخوام نشونت بدم-
 بذار من اول خودتو ببینم، بعد پاشو نشونم بده-

 لیانا بلند شد و کنارش نشست
 اینجا نه،اینجا!-

 تکین پاش رو نشون داد
 داری سیگار میکشی خب-
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تکین سیگارش رو کنار گذاشت و دودش رو بیرون داد .لیانا روی پاش نشست 
 و گرمای دست تکین رو روی گونه اش حس کرد

 یخ کردی-
 سرده خب-
 دماغت قرمز شده-

 لیانا خندید و با کف دستش دماغش رو خاروند
 مثل دلقکای سیرک شدم؟-

 تکین گونه اش رو نوازش کرد و لیانا با چشمهای بسته گفت
 چیکار کردی من نبودم؟-
 صدرا اینجا بود-
 خب؟-
 یک مهمونی ام دعوت شدیم-

 لیانا چشماشو باز کرد
 کجا؟کی؟-
 یکی از شرکا دعوت کرده.-
 اونم مثل شما تو کار صادرات وارداته؟-
 ای، یک جورایی-
 کی؟-
 چند شب دیگه-

 لیانا ابرو باال داد
 چجوریه؟-
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 مختلط...-
 با لحن خاصی پرسید

 ی؟منم میبر-
 
 بعیده-

 لیانا اخم کرد
 نخیر،منم میام. فکر کردی میذارم راحت بری بین اون همه دختر؟-
 کی گفته اونجا اینهمه دختره؟-
 مگه نمیگی مختلطه؟هستن دیگه. نمیخوام،نمیشه تنها بری-

 تکین ابرو باال انداخت
 تنها نیستم که،دورم شلوغ میشه-

 اخم لیانا بیشتر شد
 تو منو نبر،ببین میذارم بری یا نه-

تکین برای اولین بار بعداز مدت ها تک خنده ای کرد. لیانا اخمش رو باز نکرد 
صدای خنده ی تکین .نگاهش خیره موند روی چال  شنیدن  ولی کیف کرد از 

 لپش
 تکین زمزمه کرد

 حسود-
 اگر بگم هستم،نمیری دیگه؟-
 در هر صورت باید برم-
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 چی بپوشم؟-
 لبخند زد و لیانا رفتن خودش رو حتمی میدونست تکین

 میخریم یک چیزی-
 چجور تیپایی دارن دخترای اونجا؟-

 تکین با نفرت گفت
 لباسهای سایه رو که دیدی، بدتراز اونا.-

 در واقع سایه جرات نمیکرد لباس باز تری بپوشه؛ واال از خداش بود
 لیانا سرش رو تو گردن تکین فرو کرد .عطرش رو نفس کشید و زمزمه کرد

 خب وقتی همه اونجورین .منم باید اونجوریا لباس بپوشم دیگه،کم نیارم-
 تکین پهلوی لیانا رو فشرد. لیانا لب گزید از درد و نالید

 آی، تکین-
 تکین دندون سایید و از فشار دستش کم نکرد

 چی گفتی؟-
 نالید

 هیچی-
 نه، یک بار دیگه بگو-

 لیانا بازوی تکین رو تو مشتش فشرد
 ولم کن تکین-

 تکین فشار دستش رو کم کرد
 اذیتم کردی،خواستم اذیتت کنم-

 رو ماساژ دادتکین دستش رو برداشت و لیانا پهلوش
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 خیلی بدی،دردم گرفت-
 دکمه های پالتوش رو باز کرد. گرمش بود، درش آورد. به آشپزخونه رفت 

 رسنه ات نیست تکین؟گ-
 فرار کردیا خانوم-

 لیانا خندید و آروم گفت
 بمون تو خماریش-

 تکین شنید، لبخند محوی زد و بلند شد
 چی میخوای بپزی؟-
 حاضری، حوصله پخت و پز ندارم-

                         ××××× 
لیانا خسددته روی مبل پخش شددد .جون تو تنش نمونده بود .آخرین کار چیدن 

سنگین رو تکین انجام داده کاب صلی و  ینت ها بود که انجام داد. البته کارهای ا
 بود.

غذا رو هم که قرار بود از بیرون بگیره. هنوز دو سددداعتی تا اومدن تکین وقت 
 بود. بلند شد و یک دوش گرفت. 

خستگی و بی خوابی از چشمهای سرخش میبارید. در عرض دو روز خونه ی 
شون رو چیده بودن شغول جمع و جور و  جدید و در کل یک هفته ای بود که م

 کارهایی از این قبیل بود
 لیوان و یخ و سس رو روی میز گذاشت. به تکین زنگ زد

 الو جانم؟-
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 لیانا نالید
 کی میای؟-
 گرسنته یا دلت تنگه؟-
 میخوام بیای خونه ،ساعت نه و نیمه-
 دارم میام-
 چقدر وقت دیگه میرسی؟-

 تکین در آسانسور رو به سختی باز کرد، دستهاش پر بود.
 اومدم عزیزم ،در روباز کن-

شت در منتظرش موند. دو دقیقه بعد تکین جلوش  شی رو قطع کرد و پ لیانا گو
 بود

 سالم-
 لیانا لبخند خسته ای زد

 سالم عزیزم، خسته نباشی.-
 تکین در رو با پاش بست و ب*و*سه ی کوتاهی رو لبهای لیانا نشوند

 تو که خسته تر از منی، نمیگیری اینا رو؟-
 لیانا عطر پیتزا رو بو کشید. روی میز گذاشتش

 تکین نوشابه-
 آخ تو آسانسوره.-

لیانا پشددت میز نشددسددت و تکین پالسددتیک جا مونده رو آورد.  به اتاق رفت تا 
 از همونجا داد زدلباس عوض کنه. 

 لیانا پس فردا مهمونیه ها-
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 تکین ، بیا گرسنمه-

 تکین دستش رو شست و پشت میز نشست. یک لیوان نوشابه ریخت.
 به هال ، آشپزخونه و لیانا نگاهی انداخت و با اخم گفت

 مگه نگفتم تا من نیومدم کاری انجام نده؟-
 لیانا یک برش پیتزا برداشت و چیزی نگفت

 چند کار کردی؟ از ساعت-
 از ظهر ،خسته ام. جون تو تنم نیست-

 تکین با اخم بهش خیره شد. لیانا نالید
 حوصله ی اخم و دعواتم ندارم تکین-
که   عدی  له ب با جم قت اینجوری حرر نمیزد. ولی  نا هیچ و یا جب کرد. ل تع

 گفت، باز تکین نرم شد
 با همون لحن ناله مانند گفت

میخوابیم .بعدازظهر میخواسددتم یک سدداعت زودم شددامتو میخوری میریم -
 بخوابم ، نخوابیدم که شب زودتر بخوابم

 تو بخواب، به من چیکار داری؟-
 لیانا یک برش دیگه برداشت

 باید کنارت بخوابم-
 اخمهای تکین باز شد. از غذا دست کشید

 کجا؟-
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 چشمش رو ماساژ داد 
 سیر شدم.، دستت درد نکنه-

 تکین ساالدش رو باز کرد
 من تازه اشتهام باز شده-

 لیانا زیر لب "شکمویی" بهش گفت
 لیانا-

 لیانا برگشت
 جانم؟-
 سیگارمو بیار-

 لیانا غر زد
 تکین بیا بخواب-

 بخاطر لیانا کوتاه اومد
 بذارش کنار تخت همونجا میکشم-

لیانا به سددمت اتاق رفت. تکین پنج دقیقه بعد از غذاش دسدددت کشددید. به 
 زدآشپزخونه رفت و داد 

 لیانا جاسیگاریم کجاست؟-
 کابینت اولی-

 لیانا لباس خواب راحتی پوشید و زیر پتو خزید
ست و تی  شپزخونه رو خاموش کرد و به اتاق رفت .در رو ب تکین چراغ هال و آ

 شرتش رو  درآورد. روی تخت دراز کشید و سیگارش رو آتیش زد
 . صداش زد،یدرو تو بغل تکین فرو کرد و یک نفس راحت کشلیانا خودش
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 تکین دود سیگارش رو بیرون داد
 جانم-
 من دفعه ی آخرم بود اینقدر کار کردم-

تکین با دست دیگه اش موهای لیانا رو نوازش کرد ،پکی از سیگارش زد.  لیانا 
 ادامه داد

 تمام تنم درد میکنه.-
 تکین همونطور که لیانا تو بغلش بود بازوش رو به نرمی ماساژ داد

 دود سیگارش رو، رو به باال بیرون داد و زمزمه کرد
 برای همین گفتم خودت تنهایی کارارو نکن-

 لیانا گونه اش رو روی سینه ی تکین کشید
 اینجا رو دوست دارم-

 تکین از سیگارش کام گرفت
 خوبه-
 دیگه وقتی دیر میای ،اونقدر نمیترسم-

 تکین چیزی نگفت و لیانا جدی گفت
ستی بیای،اتفاقا باید زودتر بیای ولی این به ای- ست که هروقت خوا ن معنی نی

 .تو فقط چند ساعت پیش منی ،همه ی روز رو شرکتی
با غر و قهر و جدیت میگفت ، ولی  نا حرفش رو  یا تکین لبخند زد. هرچند ل
شه،که  سی جایی منتظر ستگیش رو در میکرد. همین که میدید ک همین هم خ

 شمشتر پیش من باشی،باید زودتر بیای پیکسی توبیخش میکنه که باید بی

http://www.roman4u.ir/


 375 اضطراب یایدر

سیگارش رو خاموش کرد. بلند شد چند ثانیه ای پنجره رو باز کرد تا دود بیرون 
 بره. برگشت و کنار لیانا دراز کشید.

بغلش کرد و پیشونیش رو ب*و*سید. آروم و نرم شروب به ماساژ دادنش کرد تا 
د؛ ولی دیگه از بدن درد لیانا کم کم چشددمش گرم شددد و تو بغل تکین خوابی

خبری نبود. یک لبخند کمرنگ هم روی لبش بود که تکین رو راضددی میکرد، 
 اما تا صبح نخوابید.

موهای لیانا رو نوازش میکرد و فکرش مشغول بود. مشغول مدت صیغشون که 
شت و  فقط دو ماه و خورده ایش مونده بود. سایه رابطه دا شغول مردی که با  م

 میتونست ردی ازش پیدا کنه.هرچقدر میگشت ن
 

×××××× 
 عصبی گفت

 تو اونو نمیپوشی-
 لیانا لج کرد

 میپوشم-
 تکین به سمتش رفت

 نمیذارم بپوشی-
 لیانا از جاش تکون نخورد

 میبینی که میپوشم-
گوشی تکین زنگ خورد،صدرا بود. جواب داد و اونقدر اعصابش خورد بود که 

 *ن*ا*ه رو میگرفتبین حرفهاشون الکی پاچه ی صدرای بی گ
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شال  شده اش رو دورش ریخت. یک  شوار  س شید ، موهای  لیانا لباس رو پو
 حریر سر کرد و رژ سرخش رو تمدید. 

لباسی که پوشیده بود همرنگ رژش بود و به شدت کوتاه. تکین به اتاق برگشت 
بود از بس باهاش کل کل و لیانا رو دید که داره مانتو میپوشدده. سددردرد گرفته 

 کرده بود
 در بیار لباستو-

 تن صداش پایین بود؛لیانا برگشت سمتش
 نمیخوام. همینو میپوشم-

 تکین خسته از بحث بی نتیجشون گفت
 نمیریم-

 لیانا جاخورد
 چی؟-

 تکین کتش رو درآورد
زنگ میزنم میگم نمیام، من زنمو اینجوری جایی نمیبرم که انگشدددت نمای -

 بکنمش مردای هیز
 لیانا نالید

 من اینهمه وقته دارم  آماده میشم -
 تکین از اتاق بیرون رفت،لیانا به دنبالش.

 پس خودتم نمیشه بری-
 تکین روی مبل پخش شد
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 نمیرم-
 لوس نشو ، پاشو بریم-

 تکین شقیقه اش رو مالید
برو لیانا،سددرم درد میکنه. یک سدداعته دارم باهات حرر میزنم،زبون آدمیزاد -

 حالیت نمیشه
لیانا با تکین سر لج افتاده بود که چرا هنوز وسایل سایه رو بیرون نداده و تو اون 

 خونه بازهم آثاری ازش هست.
ست  شت ،لباس عوض میکرد اما نه بخاطر تکین. چون میخوا لیانا به اتاق برگ

 به این مهمونی و ببینه چه خبره. بره 
از اتاق بیرون رفت،تکین داشددت با گوشددیش صددحبت میکرد که لیانا رو دید 

 .تماسش رو قطع کرد
 بیا لباسمو عوض کردم. پاشو بریم-
 دیگه دیره، نمیرسیم-
 تو گفتی تا یک و نیم نصفه شب هست،پاشو-
 سردرد دارم.-

 ین که جایی نرفته بود.لیانا لب گزید ،سر لج بود ولی عشقش به تک
یک مسددکن پیدا کرد و با یک لیوان آب براش برد. نتونسددت جلوی خودشددو  

 بگیره و خم شد و شقیقه ی تکین رو ب*و*سید
 تکین بلند شد،کتش رو پوشید

 انگشتش رو تهدیدوار جلوی لیانا تکون داد
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فقط دلم میخواد شددالت از جلوی سددینه ات کنار بره و باالی سددینه و گردنت -
 پیدا شه

 لیانا از کنار تکین رد شد و با بیخیالی و برای اینکه لج تکین رو دربیاره گفت
 حاال مگه این حریر چقد پوشش میده پوست باالی سینه امو؟-

 تکین غرید
 لیانا!-

 لیانا کیفش رو برداشت. فقط گفت
 بممواظ-

                      ×××× 
 بازوی تکین رو گرفت

 تکین صبر کن-
به سددمتش برگشددت .لیانا کیفش رو روی کاپوت ماشددین گذاشددت و گره ی 
ست تکین جا  ستش رو تو د شت و د سفت کرد. کیف رو بردا کروات تکین رو 

 داد و وارد خونه باغ شدند
 لیانا با دست دیگه اش بازوی تکین رو گرفت

 ومتر برو، میفتم االنتکین آر-
 تکین با تعجب نگاش کرد

 سنگریزه است، کفشم پاشنه داره-
 دستش رو دور شونه ی لیانا حلقه کرد و آرومتر قدم برداشت 
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لیانا آخرین نگاه رو به خودش انداخت . شددال حریر روی موهای بازش ، بی 
س ش کین زیر ت،تقید رها بود. از اتاق بیرون اومد. تکین منتظرش بود. لیانا تا ن

 لب غرید
 آخرشم اون رژ کوفتیتو پاک نکردی-
 به دخترای اینجا نگاه کن؛منم ببین! از زمین تا آسمون با هم فرق داریم-

 تکین عصبی نگاهش کرد
 تو میدونی اینا برای چی اینجان؟خودتو با اینا مقایسه میکنی؟-
 جناب اعتماد-

ا پسددری کنار لیانتکین به سددمت مرد برگشددت. صددحبتی رو شددروب کردن که 
نشددسددت. تکین دندون سددایید، تمام حواسددش پی لیانا بود که حس کرد بهش 

 نزدیک تر می شه
 تکین؟-
 به سمت لیانا برگشت که با نرمش می پرسید 

 بریم تو حیاط؟-
 من بهت گفتم نیا،این فضا رو باید تا دو ساعت دیگه تحمل کنی-

 لیانا حرص خورد از بی اهمیتی ظاهری تکین
 اینجوریه؟من بلدم چجوری خوش بگذرونم تا این دو ساعت تموم بشه-

 بلند شد؛ سردرد گرفته بود از بلندی صدای آهنگ.
حدود یک ربع بعد دختری رو دید که به سددمت تکین رفت. تکین اخم کرده 

 بود و حواسش به اطرار نبود. لیانا کنارش ایستاد
 تکین جان-
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 دختر ابرو باال انداخت
 یانا دستش رو گرفتبلند شد،ل 

 تکین؟-
 دختر جلو اومد،لباسی که پوشیده بود بیشتر شبیه یک تیکه پارچه بود

 با انگشت به لیانا اشاره کرد
 این همراهتونه؟-

 و با خنده ادامه داد
 یا اشتباه اومدن؟-

مدل  ند،از این  ند،از این لحن لو که تکین متنفر بود از این رنگ موی بلو آخ 
 هاخنده،از این لباس 

با اخم غلیظی به دختر غرق در آرایش خیره شددد که دختر تا حدی خودش رو 
 باخت

 چیزی گفتی؟-
دختر به لکنت افتاد،خاطره ای از عصبانیت تکین داشت،یک بار که سایه زیاده 

 روی کرده بود و تکین جلوی جمع سرش داد کشید و جمعش کرد.
 ض کنهگوشه ی موی لختش رو دست گرفت و سعی کرد بحث رو عو

سددایه جونو معموال میاوردید. خبری ازش نیسددت!این مهمونی ها بدون اون -
 خوش نمیگذره

 تکین با نفرت گفت
 چند ماهیه خوش گذرونی هاشو زیر سنگ قبر ادامه میده-
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 دختر ماتش برد و تکین دست لیانا رو کشید
 گوشه ای ایستادن و لیانا با بغض گفت

 ول کن دستمو-
 ولش کرد،حرص میخورد،عصبانی بود

مرتب سددایه رو می آوردی این مهمونیا که همه میشددناسددنش؟اونوقت منو به -
 زور آوردی

 تکین برگشت سمتش،ابروهاش به شدت به هم گره خورده بودن
 همه؟-
 نمی بینی چجوری منو نگاه میکنن؟همه تعجب کردن که من کنارتم-
 همه غلط کردن،بغض کردی که چی؟-
 ی اون دختره چی گفت؟اشتباه اومدن!رسما مسخره ام کردندید-

 تکین دستی به پیشونیش کشید
 لیانا بچه نشو! اون اصال آدم حساب نمیشه که تو بخاطر حرفش بغض کردی-
 چرا جوابشو ندادی؟-
 من با این بی همه چیزا دهن به دهن نمیشم-

 لیانا چیزی نگفت. تکین سر خم کرد و آروم زیر گوشش گفت
ید برم پیش  من- با نداره، گذرونی  به ی خوش  ید برم، این مهمونی فقط جن با

قاسمی در مورد قرار داد جدیدمون یک چیزایی رو براش روشن کنم؛ همین جا 
 میمونی دم خور کسی ام نمیشی
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از کنار لیانا رد شددد. لیانا فکر میکرد قاسددمی یک مرده، اما تکین رو دید که به  
ساله که حدس زدن سنش به خاطر رنگ  سمت زنی میرفت حدودا سی و پنج 
 استخونی موهاش سخت میشد

 بفرمایید-
به  گذرا  گاهی  نه چی هسدددت، لیوان رو برداشدددت و ن بدو که  بدون این نا  یا ل
اطرافیانش انداخت که یا روی مبل نشددسددته بودن یا گوشدده ی سددالن دایره ای 

 ودن. شکل،به دیوار تکیه داده بودن و با فرد دیگه ای مشغول صحبت ب
یکی از همین افراد، تکین بود که تمام حواسددش رو جمع بحث بین خودش و 

 قاسمی کرده بود و در جواب تعارر پیش خدمت فقط گفت
 اهلش نیستم،آبمیوه بیار-

صورتش رو  شروب بود!  شید،  م لیانا نگاهی به محتوای گیالس انداخت. بو ک
 تو هم کرد.

 به سمتش برگشتدختری کنارش ایستاد و صداش زد. لیانا  
 همسر دکتر اعتمادی؟-
 دکتر؟-
 دکترای اقتصاد دارن دیگه-

 لیانا خنده ی مصنوعی ای کرد
 آهان،از اون لحاظ-

ست یا نه،چطور همچین  سر تکین ه شک کرد. به اینکه واقعا هم دختر به لیانا 
 تپقی زد؟ با زیرکی پرسید
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 راستی دکتراشون رو از کجا گرفتن؟-
لیانا به مغزش فشدددار آورد،تکین دکترای اقتصددداد بین الملل داشدددت. ولی از 
کجا؟شددک داشددت از سددوئیس بود یا نه. اما تنها جایی که تو ذهنش بود همین 

 کشور بود
 سوئیس،چطور مگه؟-

بازوهاش رو بغل گرفت و به خودش لرزید،لباسددش گرم نبود. اصددالاحتمال 
 نمیداد در بزرگ سالن رو باز بذارن و بعضی ه*و*س کنن تو حیاط باشن

 رشته ی تحصیلی شما چیه؟-
 لیانا به سمت مرد برگشت ، مرد خوش چهره ای بود،حتی از تکین جذاب تر

 حقوق-
 دختر فاصله گرفت

 من برمیگردم-
حظه کسددی به لیانا خورد،لیانا به خاطر کفش های پاشددنه بلندش یک همون ل

شد و نزدیک بود بیفته  سش خالی  صف گیال ست داد،ن لحظه تعادلش رو از د
 که مرد رو به روش نگهش داشت

 مرد با لحن کشیده ای گفت
 این چقدر چاق بود-

 لیانا از شدت بهت مرد خنده اش گرفت،یکم خودش رو تکون داد که عقب بره
 اما حلقه دست مرد تنگ بود و لیانا معذب

تکین سر باال آورد و در لحظه خشکش زد. جوری که لیوان از دستش رها شد. 
 قاسمی عقب رفت تا لباس رنگ روشنش کثیف نشه
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 جناب اعتماد چیکار میکنین!-
صفه اس و تو بغل یه مرد  ستش یک گیالس ن نگاه تکین زوم لیانایی بود که به د

 وره!دیگه وول میخ
 

××××× 
 تکین؟-

سینه اش رو  شید .بازو و  سر ک تکین جوابش رو نداد و یک لیوان آب رو یکجا 
 مالش داد ؛ هنوز درد میکرد. باز عصبی تیر کشیده بود

 قلبت درد میکنه؟-
 تکین از آشپزخونه خارق شد ، بدون اینکه به لیانا نگاه بکنه

 لیانا با بغض گفت
 اتمن که چند بار توضیح دادم بر-

تکین کتش رو روی زمین انداخت. دکمه های پیرهنش رو باز کرد و کمربندش 
رو درآورد و روی کاناپه دراز کشید . کوسن کرمی رنگ رو به جای بالشت زیر 

 سرش گذاشت
 لیانا کنارش روی زمین نشست

 چرا اینجا میخوابی؟بیا تو اتاق-
ش رو ماسدداژ صددداش میلرزید و نگاهش خیره بود به دسددت تکین که سددینه ا

 میداد
 اشک ریخت
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 تکین جان؟-
 تکین اخم کرد

 لیانا نالید
 بیا تو اتاق-

سش  شدت پ ست تکین که تکین به  شت روی د ستش رو گذا شنید. د جوابی ن
 زد.

 لیانا جا خورد،اشک ریخت و ناباور زمزمه کرد
 تکین!-
 بلندشو حوصله ی گریه زاری ندارم، میخوام بخوابم-

 لیانا با بغض گفت
 خواهش میکنم-
 پا میشی یا امشبو بیرون باشم؟-
 تکین-

 تکین عصبی گفت
 تکینو مرگ، برو کنار-

 بلند شد .لیانا با بغض گفت
 بخواب،میرم-

به اتاق خواب برگشددت و به تخت نرسددیده بغضددش ترکید. در رو بسددت که 
 اینقدر گریه کرد تاصددداش بیرون نره. با همون لباس روی تخت دراز کشددید و 

 خوابش برد
                      ××××× 
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تکین با بدن درد بدی چشددم باز کرد، گردن و کمرش خشددک شددده بود. بی 
 معرفتی نثار لیانا کرد که حتی یک پتو روش ننداخته بود .

سمت اتاق خواب رفت، آروم در  شد وهمونطور که گردنش رو میمالید به  بلند 
رو دید که با لباس دیشددبش خوابیده و چیزی روش نیسدددت. رو باز کرد.لیانا 

 دندون سایید و پتو روش کشید
 پالتوش رو برداشت و بیرون اومد.

قهوه جوش رو زد و یک دوش پنج دقیقه ای گرفت. یک نگاه اجمالی به خونه 
انداخت. تخصددص داشددت تو بهم ریختنش در کوتاه ترین زمان. دیرش شددده 

 ست که لیانا از صداش بیدار شدبود،کفش پوشید. در رو ب
 

×××××× 
تکین شددامش رو خورد و بدون هیچ حرفی به سددمت اتاق رفت .لیانا نگاه از 

 قامت کشیده اش گرفت و با حرص ظرفها رو جمع کرد
شید. زود بود برای خواب، ولی خسته بود  تکین چراغ رو خاموش کرد و دراز ک

 .لیانا تو اشپزخونه بند نمیشد،تکین رو میخواست.
به اتاق رفت و روی تخت دراز کشددید. دلش تنگ شدددده بود برای مرد سددرد 

 کنارش
 آروم صداش زد

 تکین جواب نداد. لیانا با حرص گفت
 نجوری از من دوری کنیتکین برگرد سمتم،حق نداری ای-
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 بازوی تکین رو تکون داد
 تکین-

 تکین اخمش رو تو هم کرد از شدت سردرد. با صدای گرفته ای گفت
 ولم کن لیانا، پشیمونم نکن از اینکه چرا باز رو کاناپه نخوابیدم-

شت  ست از پ شد، خوا شت، بغض کرد. به تکین نزدیکتر  ستش رو بردا لیانا د
ه جا شد. لیانا دستش رو مشت کرد و لب گزید،دلخور بغلش کنه که تکین جا ب

 بود. سر تو بالشتش فرو کرد تا تکین اشکش رو نبینه
بعد از حدود یک ربع  چشددماش سددنگین شددد و خوابش برد، ولی تکین بیدار 
بود. ذهنش مشددغول مدت کم باقی مونده تا آخر صددیغه بود .موهای لیانا رو 

ی پیش میرفت که لیانا هم خانواده اش نوازش کرد، باید چیکار میکرد؟چجور
 رو داشته باشه ،هم برای تکین بمونه .فقط دو ماه دیگه فرصت داشت.

                   ××××× 
 لیانا همونطور که سیب زمینی ها رو سرخ میکرد ،جواب شیرین رو داد

 خوبم مامان،ممنون-
 صداش گرفته بود

 چه خبر؟-
صله خبر که...خبر بی محلی های تکین  شت دق میکرد بخاطر این فا .لیانا دا

باهاش حرر نمیزد؛ جوابش رو  تاده بود. دو روز بود تکین  که بینشددون اف ای 
 کوتاه میداد . حتی نگاهش هم نمیکرد.

 خبری نیست، زیبا مشغول جهاز خریدنه. چند باری باهاش رفتم خرید-
 ریخت سیب زمینی های سرخ شده رو از ماهیتابه بیرون آورد و تو دیس
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 صدات گرفته لیانا-
 بغض کرد

 چیزی نیست-
 شیرین با شک پرسید

 خوبید با هم؟-
لیانا لب گزید .برگشددت و به تکین نگاهی انداخت که تو هال داشددت سددیگار 

 میکشید
 آره. معلومه-
 خوشبختی لیانا؟-

 لیانا اشک ریخت و با صدای لرزونش جواب داد
 آره،خوشبختم. خودم انتخابش کردم. همینکه کنارمه خوبه-

 شیرین نگران بود
 گریه میکنی؟-

 بغضش شکست
 چیزی نیست مامان-
 لیانا حرر بزن-

 نالید
 دلم براش تنگ شده-
 یعنی چی؟-
 قهریم-
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 خیال شیرین راحت شد از اینکه اتفاق خاصی نیفتاده بود
 شام خوب درست کن،خوشگل کن، پا پیش بذار ،آشتی کنین-

 لیانا اشک ریخت
 تکین با این کارها نرم نمیشه-
بابات که میشدده، همه ی مردها نرم میشددن ، گریه نکن اینقدر،اینکارایی که -

 گفتم رو بکن
 نمیذاره طرفش برم-

 صداش میلرزید .اشکش رو پاک کرد ولی باز صورتش خیس شد
 صدا زد و لیانا گفت یونس شیرین رو

 برو مامان،فعال-
سینه  ست به  شد. تکین د شت تکین رو دید، هول  شی رو قطع کرد .تا برگ گو

 تکیه داده بود به دیوار،با اخم! لیانا لب گزید
 تکین جلو رفت

 اینا چی بود میگفتی؟-
 لیانا تکین رو تار میدید ،پلک زد. اشکش جاری شد

 مگه دروغ بود؟-
 تکین جلو تر رفت

 خوشبخت نیستی؟-
 لیانا به چشمهای تکین نگاه کرد و با بغض زمزمه کرد

 هستم-
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شک چه معنی ای میده ،اونم وقتی راجع به من و زندگیت حرر - پس گریه و ا
 میزنی؟

 لیانا با اشک نالید
 تکین-

 تکین با اخم و جدیت گفت
 تکین چی؟-

سرت به  تکین نگاه کرد  شمام کرد. با ح ست لیانا با نفس عمیقی عطر تکین رو ا
 و لب زد

 هیچی-
 دفعه ی آخرت بود از خونه زندگیت پیش کسی شکایت کردی-

 برگشت که از آشپزخونه بیرون بره .لیانا با گریه گفت
ستم - شی،نزن زیرش. دو ماه دیگه تحملم کن از د شم با شش ماه آرام قرار بود 

 ت میشیراح
صیغه فکر  شدن  شکش زد. لیانا یادش بود و...چی میگفت؟ به تموم  تکین خ

 میکرد؟"راحت میشی؟" یعنی چی؟
 

 دستش رو مشت کرد و از آشپزخونه بیرون رفت
                        ×××× 
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لیانا در خونه رو باز کرد. بعد از حدود چهار ماه اسددتراحتی که به خودش داده 
ته بود پرونده جدیدی که بهش پیشددنهاد شددده بود رو پی گیری بود ،اون روز رف

 کنه . 
 کالفه شده بود از دست نگاه های هیز مرد چهل ساله؛ عمرا قبول نمیکرد.

ستی به  شید ، د صر بود و تکین نیومده بود. لباس تو خونه ای پو ساعت پنج ع
 سر و روی خونه کشید و تو یک برگه نوشت

 سردرد داشتم،خوابیدم،شام یک چیزی سفارش بده-
برگه رو گذاشددت کنار قهوه جوش و چراغ ها رو خاموش کرد. در اتاق خواب 
صی که بدون آب قورت داد ،خوابید. بالش تکین رو بغل  ست و بعد از قر رو ب

 کرد؛ دلش پر میکشید براش. طولی نکشید که چشماش گرم شد.
 

گرفت و در رو با کلید باز کرد و با دیدن خونه ی تکین نگاه از  نوزاد همسددایه 
 غرق در تاریکی یک حالی شد.

ید رو لمس کرد و کیفش رو  با پشدددت دسددتش کل نا نبود؟  یا خونه یخ بود ،ل
 گوشه انداختهمون

 لیانا؟-
 پالتوش رو در آورد و چراغ آشپزخونه رو روشن کرد

 باز صدا زد
 لیانا؟-

شددماره اش رو گرفت، صدددای گوشددیش از خونه بلند شددد ،دلش ریخت. پس 
 کجا بود که گوشیشم نبرده بود.
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 گوشی لیانا رو برداشت، اسمش رو ذخیره کرده بود، "تکینم" .
شن  شت بندش دیوار کوب رو رو تماس رو قطع کرد .در اتاق خواب رو باز و پ

کی رو مهمون اتاق کرد و کرد و با دیدن لیانا یک نفس راحت کشددید .باز تاری
شت و زیر لب  بیرون رفت. شن کرد و برگه ی کنارش رو بردا قهوه جوش رو رو

 خوند. لیانا سردرد داشت؟
ضر بود. بعد از خوردن یک فنجون قهوه به اتاق  لباس عوض کرد، قهوه اش حا
شن کرد و کنارش به پهلو خوابید ، پتو رو تا گردن لیانا باال  شوفاژ رو رو رفت .

 شید ،موهاش رو نوازش کرد. ترسیده بود از رفتنش.ک
شقیقه اش رو ب*و*سید. بالشت رو از بغل لیانا بیرون کشید،بغلش کرد. یک 
نفس عمیق کشید. لیانا چشم باز کرد و با دیدن خودش تو بغل تکین جاخورد، 

 عقب کشید.
 تکین باز بغلش کرد،لیانا با صدای گرفته و خواب آلودی گفت

 تکین؟-
 ن موهای حالت دارش رو نوازش کردتکی

 جانم-
 لیانا تعجب کرده بود،تو بغل تکین بود؟

 تکین تو...-
 من چی؟چرا چراغهارو خاموش کرده بودی؟-

 لیانا چیزی نگفت
 چرا شوفاژو روشن نکردی؟یخ زدی-
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 لیانا رو تو بغلش فشرد .خیلی وقت بود
 زمه کرداینجوری بغلش نکرده بود. تکین کمرش رو نوازش کرد و زم

 دلم تنگ شده بود-
 

 لیانا عطر تکین رو نفس کشید
 سردرد داشتی؟-

 صورتش رو، روی سینه ی تکین گذاشت
 زیاد-
 چرا؟-
 تکین؟-

 تکین الله ی گوش لیانا رو ب*و*سید
 جانم-
من تو این دو ماه باقی مونده هم هیچ پرونده ای قبول نمیکنم؛ حوصله دردسر -

 ندارم
 تو که اینجوری نبودی-

 زمزمه کرد
 خوابتو میدیدم، باورت میشه؟-

 تکین لبخند زد
 همینجوری مهربون بودم یا عصبانی؟-

 لیانا یک کم وول خورد تو بغلش و آروم گفت
 عصبانیتتو که دائم میبینم، این رویا بود-
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 لیانا!-
 لیانا دستش رو دور تن تکین انداخت

 مگه ننوشته بودم بیدارم نکن؟-
 ت بیدار شدیمن بیدارت نکردم؛ خود-
 ...دو ماه دیگه،-

 تکین حرفش رو قطع کرد
 بهش فکر نکن،ذهن منم درگیرش نکن-

                         ××××× 
 حاضری؟-

 تکین تقریبا غر زد
 من چه پیرهنی با این بپوشم؟-

 لیانا به اتاق رفت و با تعجب گفت
تو هنوز حاضددر نشدددی؟تکین بیا برو باید هدیه شددونو بگیری، تا برگردی من -

 حاضر میشم
 تو راه که میریم،میگیریم. کدوم پیرهنمو بپوشم؟-
 با این کت شلوار سورمه ایه؟-

 تکین جواب نداد و متفکر به پیراهن هاش نگاه کرد ؛مونده بود چیکار کنه.
 یدلیانا پیرهن جذب سورمه ایش رو بیرون کش

 اینو بپوش-
 کروات چی؟-
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 لیانا کرم مرطوب کننده به پوستش زد
 همون که جدید گرفتی-
 

 لیانا با دست به کشو اشاره کرد
 بگرد ، میفهمی چیو میگم ؛  سورمه ایه-

 کرم سفید کننده به صورتش زد
 این؟-

 لیانا از آینه به تکین که پشت سرش بود، نگاه کرد
 آره عزیزم-

 لباس پوشیدتکین
 پاشو این کرواتو ببند-

 لیانا دست کرمیش رو با دستمال پاک کرد
شد و  رو به روی تکین ایسدتاد و کرواتش رو گره زد .روی نوک پنجه پاش بلند 

 لبهای تکین رو کوتاه ب*و*سید. زمزمه کرد
 آقای خوشتیپ خودمی-

 تکین لیانا رو بغل کرد
 زیادی خوشگل نمیکنی ها!-

 لیانا ابرو باال داد
 نم، مثال جای خواهر عروسممیک-

 تکین پیشونی لیانا رو ب*و*سید
 پس از کنارم تکون نمیخوری-
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لیانا از بغلش بیرون اومد. تکین حلقه و سدداعتش رو دسددت کرد و دسددتی به 
 موهاش کشید و گفت

 گفتی کجا سفارش دادی؟-
 همونی که ازش حلقه گرفتیم؛ یک سرویس ظریفه. سنگشم سورمه ایه-
 میده دیگه، آدینه؟فامیلیو بگم -

 لیانا چشم و ابرویی نازک کرد
 نخیر، لیانا اعتماد هستم. چهارماهی میشه-

 کش اومد، کیف پولش رو برداشت و رفتلبهای تکین
لیانا آرایش کرد که حدود یک سدداعت و ربع طول کشددید، البته با سددشددوار 

 موهاش. لباس شیری رنگی که با تکین خریده بود رو پوشید
 تقریبا از هر لحاظی حاضر شده بود که صدای در از جا پروندش

 لیانا؟-
 جانم ،تو اتاقم-

 تکین به اتاق اومد
 حاضری دیر ش...-

 با بهت به لیانا نگاه کرد، از دهنش در رفت
 چقدر خوشگل شدی-

 لیانا با ذوق خندید
 جدا؟خوب شدم؟-

 تکین جلو رفت
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 لنز گذاشتی؟-
 عاشق رنگ طوسی ام-

 تکین دستش رو دور کمر لیانا حلقه کرد.
 زمزمه کرد

 فوق العاده شدی-
 لیانا لب گزید و با ذوق جواب داد

 ممنون عزیزم-
 نگاه تکین پی لبهای لیانا بود ولی لیانا سرش رو عقب کشید

 فکرشم نکن تکین، رژم خراب میشه-
 کم-
 تکین-

 تکین چشم بست و امکان نداشت چیزی رو بخواد و بهش نرسه
 

××××× 
 لیانا با استرس، آستین تکین رو تکون داد

 تکین ، تکین مامانم اینا اومدن.-
 تکین به سمتش برگشت و رنگ پریده اش رو دید

 چی؟-
 لیانا به خاطر موسیقی صداش رو بلندتر کرد

 مامانم اینا اومدن-
 تکین ابروباال داد و خون سرد گفت
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 جدا؟-
 مگه شوخی دارم؟ -
 چته استرس گرفتی. بشین میوه  بخور-

 لیانا نالید
 تکین-

 تکین یک پر پرتقال به لیانا تعارر کرد
 جونم؟بخور-

 لیانا با حرص گفت
 بابا ذبحم میکنه اگر با تو ببینتم-

 تکین اخم کرد
 شوهرتم!استرس الکی ام نداشته باش، بشین-

ن دشون و به سمتشولیانا نشست، ولی از دلشوره داشت میمیرد. نازی از دور دی
 دوید و به جای بغل کردن لیانا، پرید بغل تکین که چاقو از دست تکین افتاد

 جیه زد
 عمو جونم-

 تکین بغلش کرد و با لبخند تحویلش گرفت
 سالم نازی خانوم، خوبی عمو؟-

 نازی باز کف دستش رو نزدیک صورت تکین کرد
 عمو ریشاتو زدی؟-

 لبخند تکین عمیق تر شد
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 آره-
 نازی کف دستش رو روی گونه ی تکین گذاشت و آروم گفت

 خوشگل تر شدی. -
 ولی لیانا نظرش چیز دیگه ای بود؛ ته ریش تکین رو به شدت دوس داشت.

 نازی دستش رو گرفت جلوی دهنش
 دیگه تیه تیغی نیستی عمو-

 تکین خندید
 آبجیتو دیدی؟-

 نازی به سمت لیانا چرخید و جیه زد
 آبجی-

 لیانا بغلش کرد
 چه عجب ما رو دیدی شما-
 اول عمو رو دیدم-

نگاه یونس و شیرین به لیانا و تکین بود. لیانا میخندید و تکین با لبخند به نازی 
 خیره بود.

هر دو تو دلشون اعترار کردن که بهم میان. شیرین نرم شده بود و یونس،نمی  
 تونست کنار بیاد

گا یاس سددعی میکرد خیلی ن ما ال نا و ا یا نه؛ دلش پر میزد برای ل هشددون نک
 نمیخواست این رو نشون بده

 
 عمو لواشکایی که خریده بودی برام، تموم شده ها-
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 لیانا لبش رو گاز گرفت و آروم گفت
 نازی زشته-

 تکین گونه ی نازی رو نوازش کرد
 ایندفعه میبرمت خودت انتخاب کن از کدوما بگیریم-

 دنازی با ذوق دستهاش رو بهم ز
 االن بریم؟-

 لیانا خندید
 نه،  بعدا؛ االن که نمیشه. خاله زیبا رو دیدی عروس شده؟-
 نه ندیدمش، ما االن اومدیم-

لیانا ماچ محکمی از لپ نازی کرد که رنگ رژش روی گونه ی سددفید نازی 
 موند

 آبجی تو هنوز عروس نشدی؟-
 اگر بابا یونس بذاره میشم-

 نازی سرش رو کج کرد
 من با بابا یونس حرر بزنم؟-

 لیانا تلخ خندید
 بزن عزیزم ،ببینم تو میتونی راضیش کنی-

 نازی دور لبش رو زبون کشید و آروم گفت
 منم مثل تو لبامو رنگ زدم میخواستم بیام عروسی-

 لیانا خندید
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 پاک شده-
 نازی با حرص گفت

 نداداش الیاس هی میگفت دخترکوچولوآ نباید لباشون و رنگ کن-
 زیر لب ادامه داد

 دیوونه-
 تکین نازی رو از بغل لیانا بیرون کشید و روی پای خودش نشوند

 عمو؟-
 جونم-

لیانا حسددادت کرد، دفعه ی اولی بود که تکین به غیر از لیانا به کسددی میگفت 
 "جونم"

 عمو خوشگل شدم؟-
 مثل آبجیت شدی-
تازه یک چیز دیگه ام داره که من - نه آبجی لباش رنگیه  ولی من رنگم رفته ، 

 ندارم
 چی؟-

 نازی به ناخونهای الک زده اش نگاه کرد. تکین باز پرسید
 چی داره؟-

 نازی در گوش تکین آروم گفت
 عمو رو-

 تکین تک خنده ای کرد که لیانا با کنجکاوی پرسید
 چی گفت؟-
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 شت جلوی دهن تکیننازی دست کوچیکش رو گذا
 عمو نگی ها ،آبجی دوا میکنه-

 تکین صورتش رو عقب کشید
 خیلی خب،نمیگم-

 نازی دستش رو دور گردن تکین حلقه کرد و رو به لیانا گفت
 عمو نمیگه  -

 لیانا خندید، ولی واقعا یکم حسودیش شده بود
 عموی شما، شوهر منه نازی خانوم-

 نازی  لجبازی کرد
 نخیرم ، شوهر منه-

 تکین جلوی خنده اش رو گرفت و لیانا دندون سایید
 خیلی خب ، بیا پیش من؛  کلی وقته ندیدمت-

 ولی به این علت نمیخواست بغلش کنه. تکین نازی رو تو بغلش نگه داشت
 سردت نیست عمو؟-

 لیانا فکر کرد"چرا از من نپرسید؟"
 کتم گرمه-

 حسرت پدر شدن رو داشت.تکین موهای نازی رو نوازش کرد؛
 

یونس خیلی سددرسددنگین برخورد کرد، اما شددیرین نتونسددت جلوی خودش رو 
بگیره و لیانا رو به شدددت تحویل گرفت و زیرزیرکی با ذوق، داماد جذابش رو 
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میپایید. به شدددت حسددرت میخورد که کاش اون اتفاق تو زندگی تکین نیفتاده 
 بود و از اول رسمی اومده بود جلو

                          ××××× 
 زیبا اخم کرد

 لیانا چرا زحمت کشیدی-
 لیانا به چشمهای غرق در آرایش زیبا نگاه کرد

 ناقابله عزیزم-
 لپش رو محکم ب*و*سید و اهمیتی نداد به رد رژش

 خوشبخت بشی-
 زیبا لبخند زد

 مرسی-
 صدرا و تکین دست دادن و تکین تبریک گفت

 صدرا برای اطمینان پرسید
 پس شمال اوکیه دیگه داداش؟-

 تکین کنار لیانا ایستاد و دست دور کمر ظریفش انداخت
 نه-

 صدرا جاخورد
 داداش؟!-
 دوتایی برین خوش بگذره-

 زیبا رو به لیانا زمزمه کرد
 ناز و عشوه بیا قبول کنه-
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 تکین به زیبا گفت
 فایده نداره، سفر بعد رو باهم میریم-
 با خجالت کشید از اینکه تکین حرفش رو فهمیدزی

 تکین گوشه ی ابروش رو خاروند
 خب ما بریم که ماشین عروس از ملت عقب موند-
 نمیای پشتمون؟-

 تکین ابرو باال داد؛ یعنی صدرا روحیات تکین رو نمیشناخت؟
 صدرا دستی به ریش نداشته اش کشید

 داداش بیا، همین یک بار-
 سرم درد میکنه-

 ا به سرخی چشمش نگاه کردصدر
 یک کم.-
 میزنم تصادر میکنم-

 صدرا کوتاه اومد
 هرجور راحتی، خیلی دوست داشتم بیای-
 

××××× 
 

 لیانا روی پای تکین نشست و خودش رو لوس کرد
 تکینم؟-
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صورت لیانا بیرون داد و خیره نگاهش کرد. لیانا  سیگار برگش رو تو  تکین دود 
 با خنده دودها رو پس زد

 نکن تکین-
 بگو-

 باز با لحن نرمی گفت
 تکین جان؟-
 چی میخوای؟-

لیانا دستش رو انداخت دور گردن تکین، سر کج کرد و موهاش روی شونه اش 
 ریخت

 قبول کن-
 تکین با یک ابروی باال داده و سکوت نگاهش کرد

 اگر قبول نمیکنی نگم-
 تکین بیخیال برخورد کرد

 غذات سوخت-
 تکین!-

 و گوشه لبش گذاشتتکین سیگار ر
 هوم؟-

 لیانا صورتش رو به صورت تکین نزدیک کرد
 بگو دیگه-

تکین سیگارش رو با انگشت شست و اشاره برداشت ، سرش رو به مبل تکیه 
ضددعف رفت برای داد و دود رو از دهنش به سددمت باال بیرون داد .دل لیانا 
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حرکاتش.انگشددتهاش رو تو موهای تکین فرو کرد و چونه اش رو ب*و*سددید. 
 لیانا از بی توجهی تکین وا رفت

 تکین!-
 حرفتو بگو-

 لیانا از روی پاش بلند شد
 هیچی،ولش کن-

به سمت آشپزخونه رفت. تکین سیگارش رو روی جا سیگاری گذاشت و بلند 
 شد.

 لیانا-
 لیانا جواب نداد

 تکین دستش رو گرفت و برش گردوند
 حرفتو بزن-

 لیانا دست به سینه ،به دیوار تکیه داد
 نمیخوام-

 تکین جلوش ایستاد
 ببینمت-

 لیانا سر برنگردوند
 دست تکین زیر چونه ی لیانا قرار گرفت

 قهر کردی؟-
 لیانا پشت چشمی نازک کرد.
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 تکین گوشه ی چشمش رو ب*و*سید

 امنت کشی بلد نیستم لیان-
 مکثی کرد و ادامه داد

 خودت زودی آشتی کن-
 لیانا همچنان جای دیگه ای رو نگاه میکرد

 اصال مگه اهمیتی داره حرفای من؟-
 تکین اخم کرد

 لیانا!-
ال قبول میکردی-  همینه دیگه ، وش ا 

 تکین کالفه گفت
 قبول میکنم،بگو-

 لیانا با ذوق برگشت سمتش
 با زیبا اینا بریم شمال-

 رو بهم فشرد تا آرامشش رو حفظ کنه تکین چشمش
 همین؟-

 لیانا امیدوار گفت
 آره، قبول؟-
 تو مگه نظر منو نمیدونستی؟-
 تکین خواهش میکنم کوتاه بیا دیگه-
 فردا راه می افتن-
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 پنج صبح که تا ظهر رسیده باشن -
 نمیریم-

 لیانا نالید
 تکین-
 فردا برای من روز مهمیه،  باید تهران باشم-
 الکی نگو دیگه-

 تکین اخم کرد
 من حرر مفت نمیزنم لیانا، هیچ وقت-
من میخوام باهاشون برم ،از فردای عروسی زیبا داره مرتب بهم میگه راضیت -

 کنم.
 تکین به سمت اتاق راه افتاد

 سرم خلوت شه میبرمت شمال-
 لیانا غر زد

 تکین میخوام با زیبا اینا باشم، تو گفتی قبول میکنی!-
 فردا باید تهران باشم،میفهمی؟-
 چرا؟-
یکی داره دخالت میکنه تو کارام،دارم میشددونمش سددر جاش،فردا باید باشددم -

 نتیجه ی کارو ببینم
 من به این کارا کار ندارم،فردا باهاشون میرم، توام باید بیای-

 تکین گوشیش رو از روی میز برداشت و بیخیالی طی کرد
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 برو ،فقط سوغاتی یادت نره-
 مشغول شماره گیری شد و لیانا با حرص گفت

 مسخرم میکنی؟-
 نه، آزادی ، برو-

به سمت آشپزخونه رفت،گوشی رو زد رو اسپیکر و مشغول حاضر کردن قهوه 
 اش شد

 لیانا نالید
 آخه من با اون دوتا پاشم کجا برم؟-

 تکین استارت قهوه جوش رو زد
 دقیقا!من نیام تو کجا میخوای بری؟-

 لیانا مظلوم گفت
 خب بیا دیگه-
 الو رئیس؟!-

 لیانا تعجب کرد "رئیس؟"
 چیکار کردی؟-

 یک فنجون از کابینت برداشت
 همه چی آمادست، فقط مونده تلفن به پلیس-

 لیانا گیج شد
 تکین زمزمه کرد

 خوبه-
 رئیس این شاهرخ یک ماه نیست آزاد شده، باز زده تو کار قاچاق-
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نداد ،اهمیتی نداشدددت؛مهم این بود که شددداهرخ  تکین جواب این حرفش رو
شه کوتاه  شت موش میدوئوند تو تجارت تکین و تکین این بار برخالر همی دا

 نمی اومد .فرصت های شاهرخ تموم شده بود!
به بچه ها بسددپر حواسددشددونو جمع کنن،منتظر یک گار کوچیک از طرر -

 یکیتونم .برای بقیه کارا بهت خبر میدم
 رر جواب بده، تماس رو قطع کرد. لیانا گیج پرسیدقبل از اینکه ط

 کی بود؟-
 تکین فنجون قهوه ی تلخش رو دست گرفت

 نوچه،زیر دست،کارمند،هر چی اسمشو میخوای بذار-
 بهت میگفت "رئیس"-

 تکین به سمت هال رفت
 دو سه تا کار انجام داده برام،حس فیلما گرفتتش-
 کار خالر؟-

 تکین اخم کرد و فقط گفت
 لش نیستماه-
 پس چی؟-
 یک کم از قهوه اش رو مزه مزه کرد 

 میگم پس چی؟-
 چندنفرو نشوندم سر جاشون،یک سری خورده کاری ام این کرده برام-
 شاهرخ کیه؟-
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 تکین قهوه اش رو یک ضرب سر کشید
 برادرم-
 

 لیانا وا رفت
 برادر داری؟-
 نا تنی-
 چرا به من نگفته بودی؟-
 فکر میکنی چقدر وقته میشناسمش؟-
 از وقتی که...، چه میدونم -
 سال پیش 3از -

 لیانا گنگ بود
 چرا باهاش دشمنی؟-
 من کاری به کارش نداشتم،استارت رو اون زد-

 لیانا با شک پرسید
 واقعا برادرته؟-

 تکین پوزخند زد
 اینطور میگن-
 خانواده ات کجان؟-

 تکین اخم کرد، جواب نداد
 بش رو با زبونش خیس کرد و محتاط تر پرسیدلیانا ل

 از کجا فهمیدی برادرته؟-
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 تکین جواب نداد
 تو چرا هیچ وقت هیچی از خانواده ات نمیگی؟-

 تکین غلیظ تر شداخم
 بس کن لیانا-
 میخوام بدونم-
 به دردت نمیخوره-

 لیانا اصرار کرد
 من هیچی نمیدونم از خانواده ات-

 تکین با همون اخم گفت
 دلیلی نداره بدونی-
 میخوام بشناسمشون-
 نیازی نیست-
 پدرت کی بوده؟-

 تکین چشمش رو بهم فشرد، چرا لیانا بس نمیکرد؟
 تکین با توام-

 باز جواب نداد
ن؟کجایی هستن ؟چجورین؟-  من نباید بدونم خانواده ات کیش

 تکین زمزمه کرد
 بسه لیانا!-
 نه بس نیست،من زنتم، ولی هیچی ازت نمیدونم-
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 گیر نده-
 لیانا پافشاری کرد

 مامانت کی بوده؟-
تکین داشت سردرد میگرفت، هر وقت عصبی میشد ،مهمونش یا سردرد بود یا 

 معده درد. 
 به شدت سعی داشت خودش رو کنترل کنه

 ول کن لیانا،حوصله ندارم-
 من غریبه ام؟-
 این حرفا رو بذار برای بعد-
 راجع به خانواده ات بهم نمیگی؟ نه بگو، من غریبه ام که حتی یک کلمه-

 تکین شقیقه اش رو فشرد
 کس و کار ندارم ،ولم کن-
 اذیت نکن دیگه-

 تکین از جاش بلند شد و به سمت اتاق رفت. لیانا به دنبالش
 من نباید بدونم شوهرم از چه خانواده ایه؟-

 تکین منفجر شد و داد زد
 شوهرت یک پرورشگاهیه،راضی شدی؟-
 

 در اتاق رو بهم کوفت . لیانا انقدر هنگ و گیج بود که حتی پلک نمیزد
تا آخر شب تکین از اتاق بیرون نیومد. لیانا هم سراغش نرفت تا راحت باشه و 

 خلوت کنه.
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ولی تکین به شدت به لیانا نیاز داشت و منتظرش بود. لیانا حدود ساعت یازده 
 برد. از شدت خستگی همونطور نشسته رو مبل خوابش

نیم ساعت بعد تکین ، به خاطر سردرد بیرون اومد تا مسکنی بخوره که لیانا رو 
 دید ، قرصش رو خورد و کنار لیانا نشست. آروم صداش زد

 لیانا؟-
 به نرمی تکونش داد

 لیانا-
 لیانا خواب آلود هومی گفت و سرش رو رو شونه ی تکین گذاشت

 لیانا پاشو برو تو اتاق بخواب-
 لب زمزمه کرد لیانا زیر

 خوبه-
سینه ی تکین  سرش رو رو  حتی پلکش رو باز نمیکرد. تکین بغلش کرد و لیانا 
گذاشددت. تکین روی تخت گذاشددتش و چراغ رو خاموش کرد. لیانا زیر پتو 
غل تکین حس کرد.  که خودش رو تو ب با داشدددت خوابش میبرد  ید و تقری خز

 تکین پیشونیش رو ب*و*سید و لیانا خوابش برد.
 

                     ×××××× 
عصددر روز بعد بود. کاری که قرار بود انجام بشدده،شددده بود، ولی با یک نقص 

 بزرگ؛ شاهرخ در رفته بود. تکین تلفنش رو قطع کرد
 لیانا با زیبا چت میکرد. صبح اون روز تکین همه چیز رو براش توضیح داد
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رو شناخت .از اینکه  از اینکه بیست و هفت سالگی،واقعا خودش و خانوادش

یک بچه ی ناخواسددته بوده ، از اینکه روز تولدش تحویل شددیرخوارگاه دادنش 
ساله  سی و چند  سیده، که پدرش، مادر  سوالهاش ر ،از اینکه به جواب تمام 
ست طرر رو میگیره  شق به یکی دیگه، از اینکه د اش رو ول میکنه به خاطر ع

سا سه  ل بعد بخاطر گازگرفتگی میمیره، از میره خارق، از اینکه مادرش حدود 
اینکه پدرش زن دوم و بچه ی دو ساله اش رو ول میکنه برمیگرده و به هفتم زن 
شگاه نمیگیره و  ساله تو پرور سراغی از تکین پنج  سه، از اینکه هیچ  اولش میر
شروب میکنه  شکل قاچاق رو  شاهرخ،تجارت به  سراغ زنش، از اینکه  باز میره 

لگی، از اینکه یک مدت برمیگردن ایران و شدداهرخ پایه تو بیسددت و شددش سددا
باعث  های کارش رو محکم تر میکنه، از اینکه یک تلنگر،یک مرور خاطره 
شکلی  ست؟چه  شه االن؟چیکار سال شه پدرش به این فکر کنه، تکین چند  می
شگاه  سراغ پرور شیرخوارگاه میره ،که  سراغ همون  ست؟که  صال زند شده؟ا

ده تا بعد از سدده هفته، تکینی رو پیدا میکنه که دو سددالی میره، که انقدر میگر
صیبت میخواد به تکین  شه، که با کلی م سال ست ونه  ست کارش گرفته و بی ه
شخص  ست، با آزمایش م سخت تر از این حرفا شه ولی تکین  ثابت کنه پدر
میشدده و تکینی که دلش پر میزنه برای یک خانواده،یک آغوش،یک هم خون، 

مه ی جریانها از زبون پدری که شاید شصت سال سن داشته بعد از شنیدن ه
 باشه،فقط میگه

تون رو به من هیچ وقت نمیتونید ادا کنید" ین   :"د 
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که در جواب التماس های پدرش،اشددک هاش،خواهش هاش،به پشددتوانه ای 
فکر میکنه که هیچ وقت نداشته و داشتنش یک آرزو بوده .به مادری فکر میکنه 

به گریه های بچگیش فکر که حتی یک روز ر و کنار بچه اش شدددب نکرده؛ 
 میکنه که چقدر با یادآوریش عذاب میکشه و زمزمه میکنه

 "نمی بخشمتون"
سونه چون نمیخواد لرزش  سعیش رو میکنه اون مالقات رو به پایان بر که تمام 

دلتنگی بیستونه ساله اش رو صداش تو حرر ها مشخص بشه ؛چون نمیخواد 
 با بغضش نشون بده.

شده،  دغدغه  ساخته  سخت و مغرور  شدت  و این تکین محبت ندیده که به 
شده که پدرش باز تنهاش نذاره ،که نمیگه بمون، که ببینه چقدر براش  اش این 

 ارزش داره.
 که پدرش با به نام کردن تمام اموالش جز یک کارخونه و هدیه دادن گردن بند
مادرش،سددعی میکنه این نبود رو جبران کنه و تکین با پوزخند به سددند های رو 
شاهرخ  کینه  شون میده ؛ که  شاهرخ رو بهش ن شه؛ که پدرش، به روش خیره می
ای،تصددمیم میگیره یک روز تالفی کنه اون همه ثروت و ارثی که از چنگش در 

 رفته رو.
زندگی رو از تکین  که تکین نفرت تو وجودش شددعله میکشدده که شدداهرخ حق

گرفته؛ که مادر شدداهرخ زندگی مادرش رو بهم زده؛ که تصددمیم میگیره هیچ 
شه به یکی  سی و با لذت خیره ب شه به ک شه، که متعهد با وقت مثل پدرش نبا

 دیگه، چه برسه به اینکه به فکرش باشه،باهاش در ارتباط باشه.
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 و سر تصمیمش میمونه
 لیانا؟-

 لند کردلیانا سرش رو از گوشی ب
 جانم عزیزم-
 با کی هستی؟-
 زیبا.-

 گوشه ی لبش رو گزید و با احتیاط گفت
 میگه...صدرا پیشنهاد داده که...-

 تکین ابرو باال انداخت و منتظر گوش کرد
 پیشنهاد داده هر وقت کارت تموم شد، بعد بریم .مثال فردا،پس فردا-

تکین طاقت میاورد به خاطر خودش،خواسددته ی لیانا رو انجام نده؟اونم وقتی 
 انقدر دلش میخواد بره؟

 چی داره شمال که انقدر دوست داری بری ؟-
 لیانا دلخور رو گرفت

 هیچی-
 تکین به اتاق رفت و لیانا با حرص تایپ کرد

 نمیاد،قبول نمیکنه-
سفر رو سرت این  شید .عمرا اگر ح شت، حتی تکین لباس پو  به دل لیانا میذا

 اگر مهم ترین جلسه اش رو مجبور بود کنسل کنه
سه تا کاری که فردا باید انجام میداد رو همون روز  شده بود که بره دو  ضر  حا

 رسیدگی کنه. سوئیچش رو برداشت که لیانا به سمتش چرخید
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 کجا تکین؟-
 تکین به سمت در رفت

 پاشو چمدونتو ببند-
 کفش پوشید

 قرمزه رو بردار چمدون-
 پالتوش رو تن کرد

 حتما به مامان بابات خبر بده،خداحافظ-
 در خونه رو بست

 
×××× 

 تکین، بذار یک کم دیگه بخوابم-
 تکین زیپ چمدون رو بست

 پاشو خانومم هفت شد-
 یک کم-
 پاشو تو ماشین بخواب، میخوام برای ناهار رسیده باشیم-

 لیانا پتو رو انداخت رو سرش و جوابی نداد
ست کرد. قهوه جوش رو  ساعت و حلقه اش رو د تکین چمدون رو بیرون برد. 

 روشن کرد و به اتاق برگشت. پتوی لیانا رو کنار زد و گونه اش رو ب*و*سید
 لیانا؟-
 هوم-
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 پاشو دیگه، نمیخوام دیر شه-
 ذار بخوابمدیشب تا سه و نیم بیدار بودم چمدون میبستم،ب-

 تکین موهاش رو نوازش کرد
 بخواب عزیزم، تو ماشین بخواب-

 لیانا جواب نداد. تکین خم شد و
 نشوندش. لیانا بازوهاش رو بغل گرفت

 سرده تکین-
 شوفاژا رو خاموش کردم-

 لیانا پتو رو دورش گرفت و باز دراز کشید
 تا تو آماده شی، منم پا میشم-

 تکین اخم کرد
 من آماده ام لیانا، بلند شو-

 لیانا یک چشمش رو باز کرد و تکین رو دید زد
 تکین همونطور که از اتاق بیرون میرفت با جدیت گفت

 قهوه رو خوردم حاضری لیانا!-
لیانا زیر لب غری زد ، بلند شد و به سمت دستشویی رفت. تکین میز صبحانه 

 ی مختصری چید و به لیانایی نگاه کرد که فقط شلوار لیش رو پوشیده بود.
 پشت میز نشست

 تو که هنوز آماده نیستی-
 گرسنمه ، یک چیزی بخورم بعد-

 بازوهاش رو ماساژ داد



wWw.Roman4u.iR  420 

 

 سرده-
 با تاپ، معلومه که سردت میشه-

 لیانا چایی شیرینش رو هم زد
 تکین بافتش رو آورد و انداخت روی دوشش

 لیانا صبحانه اش رو سر صبر خورد و بلند شد. تکین داشت حرص میخورد
 لیانا بجنب!-

ده دقیقه بعد لیانا حاضددر بود. یک نظم مختصددری به آشددپزخونه داد. تکین 
 چمدون رو برداشت و بعد از لیانا از خونه خارق شد

                        ××××× 
 تکین-

 تکین به سمتش برگشت
 بیدار شدی؟-

 لیانا خمیازه ای کشید
 کجاییم؟-
 دو ساعت راهو رفتیم-

 لیانا به جاده ی چالوس نگاهی انداخت. زمزمه کرد
 واقعا ممنونم-

 تکین چیزی نگفت و دست لیانا رو تو دست گرفت
 چقدر وقتی خوابی بده-

 لیانا خندید
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 حوصلت سر رفت؟-
 بدجوری-
 

 ساعت حدودا سه و نیم ظهر بود که رسیدن و لیانا به شدت خسته بود؛
از ماشین پیاده شد. زیبا و صدرا به استقبالشون اومدن. لیانا زیبا رو بغل کرد و 

 همونطور که لرز خفیفی داشت، پرسید
 ناهار چیه؟-

 زیبا دستش رو کشید
 بیا تو یخ زدی-

صددندوق عقب برداشددت و همونطور که به لیانا خیره بود،  تکین چمدون رو از
 جواب سوال صدرا رو داد

 نه نخوردیم ،گرسنمه-
 صدرا با آب و تاب گفت

 یعنی داداش، باید دست پخت خانومو بخوری ببینی چی هست.-
 تکین لبخند زد

لیانا بعد از شددسددتن ظرفها ، تقریبا به سددمت اتاق خواب پرواز کرد و به هر 
 ی بود با ایما اشاره به تکین فهموند بیاد پیششبدبختی ا

لباس راحتی پوشددید و روی تخت دراز کشددید. بعد از حدود ده دقیقه تکین به 
 اتاق اومد. خودش رو روی تخت پرت کرد

 آخیش-
 لیانا به سمتش چرخید
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 تکین؟-
 تکین لیانا رو بغل کرد

 جانم-
 شب بریم دریا؟ -

 تکین موهای لیانا رو نوازش کرد
 بریم-

 لیانا پلکش رو بست
 بیدارم نکنیا-

 تکین خم شد و شقیقه اش رو ب*و*سید
 نه عزیزم ،بخواب-

با  ندگی تقری به، تکین از فرط خسددتگی راه و ران نا بخوا یا که ل بل از این ولی ق
 بیهوش شد

 
××××× 

 لیانا پولیور تکین رو برداشت، دوید بیرون تا صدای اعتراضشون بلند نشده. 
ست زیبا رو گرفته بود و جلوتر می رفتن، تکین هم منتظر لیانا بود .در  صدرا د

 رو بست
 سرما میخوری با این تی شرت. -

 تکین پولیور رو پوشید و دستش رو انداخت دور شونه ی لیانا.
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شغول حرر زدن  ستن. لیانا و زیبا م شک سته بودن و تخمه می ش ساحل ن لب 
 رو جلب کردبودن که سوال صدرا، توجه لیانا 

 داداش، از شاهرخ چه خبر؟-
 تکین سیگار برگش رو بیرون آورد

 هیچی-
 نه یک کارایی داشتی میکردی،خبراش بهم رسیده-

 تکین سیگارش رو آتیش زد
 چیز خاصی نبود-

 سیگار رو گذاشت گوشه ی لبش
 داداش!-

 دود سیگارش رو بیرون داد
 دودمانشو فرستادم هوا.-

 کرد"هوا" رو تقریبا زمزمه 
 صدرا با تعجب گفت

 چیکار کردی؟-
د - موش میدوئوند تو کارام، دفعه ی اولشم نبود؛ میخواست نمایندگی شرکت ر 

 رو از چنگم بکشه بیرون
 پوزخند زد و پوکی عمیق زد

 کور خونده-
 صدرا کالفه گفت

 واضح بگو-
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 پلیس فرستادم سروقتش-
 صدرا با بهت گفت

 گرفتنش؟-
 تکین بیخیال زمزمه کرد

 در رفت-
 صدرا عصبی خندید

 داداش چی چیو در رفت؟به همین راحتیه مگه؟اون آروم نمیشینه که-
 تکین چشم از موق های طوفانی دریا گرفت و به صدرا نگاه کرد

 چه غلطی میخواد بکنه مثال؟-
 بابا اون کینه ایه، هر کسی نیست-

 تکین با غرور گفت
 منم هر کسی نیستم!-
 خره ؛ اون هر کاری ازش برمیاد ، اون خطریهبه تو کار ندارم،اون -

تکین نگاهی به لیانا انداخت که نگران نگاهش میکرد، پلک بست و پک عمیق 
 دیگری زد

 پاشو کج بذاره،نابودش میکنم-
 لیانا ترسید از تکینی که بدون هیچ ابایی از نابودی یک انسان حرر میزد

 صدرا با بهت گفت
 شوخیت گرفته؟-

 تکین زمزمه کرد
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 حق زندگی رو ازم گرفته، تا االن کاری به کارش نداشتم.-
ست خودت ! حاال اون - ست اون بدی ، هم د سرت ، هم یک کاری د نزنه به 

 به جهنم ، خودت 
 تکین نمیخواست جلوی لیانا از این بحثها بکنن

 بذار برای بعد صدرا-
 داداش من نگرانم-
 نباش!-
نابودش میکن- قدر برات اصدددا میفهمی چی میگی؟میگی  م؟آدم کشددتن این

 راحت شده؟
 تکین اخم کرد، عصبانی شد. سیگارش رو پرت کرد و بلند شد

 صدرا به دنبالش پاشد
 کجا؟ -

دو قدم برداشددت که تکین برگشددت و با صدددای بلند لیانا رو صدددا کرد. لیانا 
خودش رو به تکین رسددوند .زیبا پالسددتیک تخمه رو برداشددت و کنار صدددرا 

 ایستاد
 چی گفتی بهش صدرا؟-

تکین انقدر عصبی راه میرفت و بلند نفس میکشید که لیانا جرات نداشت یک 
 کلمه حرر بزنه

 صدرا بلند صدا زد
 بابا صبر کن کارت دارم-

 تکین زیر لب با حرص ناسزایی نثارش کرد
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 لیانا لب گزید و زمزمه کرد
 تکین!-
 

 ابون رسیده بودن.تکین دست لیانا رو گرفت .از کوچه گذشته و به خی
 دستش رو دور شونه اش حلقه کرد و از خیابون رد شدن
 لیانا دو طرر بافتش رو بهم نزدیکتر کرد ؛ سردش بود.

ید و حرص میخورد؛عمرا ننگ قاتل بودن از پیشددونیش پاک  تکین لب میجو
 نمیشد. عصبی گفت

 بیا دیگه لیانا، چقدر فس فس میکنی-
 و "ها" کرد. اخم ظریفی کرد و گفتلیانا دستش رو جلوی دهنش گرفت 

سردمه ،تو داری میدویی و معلوم نیست برای چی عجله داری ،من عادی راه -
 میام.

 تکین پولیورش رو درآورد و انداخت رو دوش لیانا
 نمیخوامش،بگیرش تکین-

 تکین جلوتر راه افتاد
 با تیشرت سرمامیخوری باز -

 صدرا از پشت، باز تکین رو صدا کرد
 ش،داداش با توام!دادا-

جلوتر رفت، پولیور رو از لیانا گرفت و کنار تکین قدم برداشددت .به زور پولیور 
 رو روی دوش تکین انداخت و زیبا آروم زیر گوش لیانا گفت
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 چی شد یکدفعه؟-
 مگه گوش نمیدادی؟-
 هندزفری تو گوشم بود-

 لیانا نتونست حرصش رو مخفی کنه
 همسرتون گفتن آدم کشتن برای تکین راحت شده، تکینم عصبانی شد-

 زیبا با تعجب گفت
 صدرا گفت؟-

 لیانا پوزخند زد
 بله-

 زیبا سقلمه ای به لیانا زد
 خیلی خب توام، تو چرا برای من قیافه میگیری؟یک بحثیه بین خودشون-

 لیانا یخش شکست و نالید
 ر کنم؟مشکل بابامم همینه ،راضی نمیشه، چیکا-
 راست میگه خب!-

 لیانا با اخم گفت
 زیبا-
 بابا خب خودت بودی بچتو میدادی به یه قا...-

 لیانا حرصی گفت
 انقدر اینو نگو، تکین حق داشته-
 نه نداشته،خودتو گول نزن-
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به خونه رسددیدن و جر و بحث زیبا و لیانا   و  تکین و صددددرا همچنان ادامه 
 ه قصد خواب همدیگر رو ول کردنداشت تا سه و نیم نصفه شب که ب

 لیانا زمزمه کرد
 تکین-

 تکین جواب نداد
شید .باز زمزمه  ستش رو روی ابروهای گره خورده ی تکین ک ش شت  لیانا انگ

 وار گفت
 تکین جان-

 پتو رو باال تر کشید و لبهای تکین رو لحظه ای ب*و*سید
 باز کن اخماتو-

بگی ازت بترسدده؟یک درصددد "فکر نمیکنی اگر این جمله ها رو جلوی زنت 
احتمال نمیدی ولت کنه اگر ببینه انقدر بیخیالی نسبت به اینکه آدم کشتی؟فکر 
 میکنی عادیه؟فکر میکنی عمو دختر بده بهت؟تو حتی پشیمونم نیستی تکین!"

 سردرد گرفته بود .جمله های صدرا مرتبا تو گوشش میپیچید
 تکین-

 تکین لیانا رو بغل کرد
 هیچی نگو لیانا ،بذار بخوابم-
 

××××× 
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لیانا ده دقیقه ای با شددیرین صددحبت کرد و بعد از اتمام مکالمه،سددرش رو 
گذاشددت روی شددونه ی تکین و به صدددرا و زیبا خیره شددد که به هم دیگه آب 

 میپاشیدن
 زیبا قهقهه زد

 نکن صدرا،خیس آب شدم-
 لیانا زمزمه کرد

 تکین-
 بازوی زیبا رو کشیدصدرا تا زانو تو آب بود ، 

 لیانا با حسرت گفت
 منم آب بازی میخوام-
 من مثل صدرا حال وحوصله ندارم-

 لیانا با حرص گفت
 بله میدونم، صدرا با جنابعالی خیلی فرق داره-

 تکین اخم کرد
 منظور؟-
 اون انقدر عصبی نیست مثل تو-

 اخم تکین غلیظ تر شد
 پایه ست ، باحاله، نگاه کن چه کارهایی داره میکنه-
 تا یک چیزی بهت نگفتم ، خودت تمومش کن -
 خب مگه دروغ میگم؟-

 تکین دندون سایید
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 نه راست میگی ، فقط دیگه ادامه نده-
 لیانا سرش رو از روی شونه ی تکین برنداشت

                          ××××× 
سایز لیانا رو تکین رد نگاه لیانا رو گرف سید . سورمه ای رنگی ر ت و به مانتوی 

 برداشت و گذاشت روی میز
 اینم رو اونا حساب کن-

 لیانا آستین تکین رو کشید
 تکین نمیخواد-

 تکین کیف پولش رو از جیب پشتی شلوارش بیرون آورد و آروم پرسید
 چیز دیگه ای نمیخوای؟-

 لیانا با تعجب گفت
 چیزی مونده که نخریده باشی؟-

 تکین کارت کشید
 زنگ بزن به اونها ببین کجا رفتن-

 لیانا از مغازه خارق شد و شماره ی زیبا رو گرفت
هماهنگ کردن فست فودی پاساژ همدیگه رو ببینن .تکین با دست پر از مغازه 

 بیرون اومد
 چی شد؟-
 بریم طبقه آخر پیتزا بزنیم-

 ه لیانا گفت و راه افتاد .لیانا جلوی مغازه ای ایستادتکین زیر لب، شکمویی ب
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 تکین-
 تکین برگشت

 جانم-
 بیا من یک چندتا الک و رژ بخرم -

 تکین دیگه نا نداشت راه بره
 خسته شدم-
 زودی میخرم،میخوای تو نیا-

 به سمت مغازه رفت که تکین گفت
 کجا؟-
 پول دارم-

 تکین اخم کرد،کارت رو گرفت سمتش
 قطزود باش ف-
 

 لیانا بعد از بیست دقیقه ، از مغازه بیرون اومد. تکین به دیوار تکیه داده بود
 تکین؟-

 تکین به سمتش چرخید
 ببخشید طول کشید-

 تکین بی حوصله پالستیک رو از لیانا گرفت و جلوتر راه افتاد
 هر بار میارمت خرید پشیمون میشم از بس لفت میدی-
 یک پالستیکو بده من ، دستات پره -

 گوشی تکین زنگ خورد
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 جیب پشتمه ، برش دار-
 لیانا گوشی رو از جیبش بیرون کشید

 صدراست-
 صحبت کن، بگو داریم میایم-

                         ××××× 
 لیانا بی اختیار جیه زد

 نکن زیبا ، کور شدم-
ها رو از صددورتش  نا کف  یا ند خندید ، ل با بل به سددمت زی پاک کرد .تکین 

 آشپزخونه برگشت
 چه خبره؟-

 لیانا با چشمهای سرخ نگاهش کرد
 هیچی-

 تکین با اخم گفت
 چرا جیه میزنی؟-

 صدرا بلند گفت
 زیبا یک ظرر تخمه بیار، داداش بیا شروب شد فوتبال-

لیانا کاسه ی بزرگی رو از تخمه پر کرد و به دست تکین داد. خواست برگرده که 
 هش داشت و آروم پرسیدتکین نگ

 چرا چشمت سرخه؟-
 لیانا زیر لب غر زد
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 کف پاشید به صورتم، میسوزه-
 تکین زمزمه کرد

 بشور صورتتو-
 چشم چپ لیانا رو ب*و*سید و به هال رفت

 زیبا با تعجب گفت
 از این کارام بلده؟-

 لیانا پشت چشمی نازک کرد
 اوه ... ندیدی-
 

××××××× 
روز بعد، به پیشددنهاد صدددرا صددبحانشددون رو تو جنگل خوردن. بعد از جمع 

 کردن سفره تکین روی زمین دراز کشید و رو به صدرا گفت
 میدونی االن چی میچسبه؟-
 یک آهنگ توپ بذارم؟-

 تکین اخم کرد و زیر لب به صدرا دری وری گفت
 سیگار برگش رو بیرون آورد .فندک زیرش گرفت

 این میچسبه-
 داش آهنگ بذارم؟دا-

 تکین دود سیگارش رو بیرون داد و با تاسف گفت
 حیفت نمیاد سکوت اینجا رو بهم بزنی؟-
 تو از عهد ازل دنبال سکوت و آرامش بودی؛ بابا هیجانم باحاله امتحانش کن-
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تکین پک عمیقی زد و از گوشدده ی چشددمش به لیانا نگاه کرد که به نظرش اون 
 روز بدجوری خوشگل شده بود

 زیبا و لیانا بلند شدن
 ما میریم عکس بگیریم این اطرار-

 تکین تذکر داد
 دور نشین ،گوشیتو ببر لیانا-

 لیانا ال سی دی گوشیش رو نگاه کرد
 آنتن نداره-

شدن. تکین از دغدغه  شغول گپ زدن  صدرا م لیانا و زیبا راه افتادن و تکین و 
 حلی به ذهنش نمیرسیداش"راضی کردن یونس" می گفت و صدرا هیچ راه 

 
 لیانا به زیبا نزدیکتر شد و با شک پرسید

 از راست اومده بودیم یا چپ؟-
 زیبا حدسی یک مسیر رو انتخاب کرد

 چپ-
 همون راه رو ادامه دادن ، ولی اشتباه می رفتن

 از طرر دیگه ،تکین و صدرا مرتبا صداشون میکردن و هر دو نگران بودن
 

 زیبا نفس نفس زنان گفت
 من خسته شدم، اشتباه اومدیم-
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 لیانا لب گزید و گنگ به اطرافش خیره شد، زمزمه کرد
 گم شدیم-

 زیبا دست به زانوش گرفت و بلند شد
 باید تا شب نشده راهو پیدا کنیم-

 ساعت رو نگاه کرد ؛پنج عصر بود
 یک ساعت دیگه هوا کم کم تاریک میشه-

 لیانا دستش رو جلوی دهنش گرفت و "ها" کرد
 سرده زیبا-

 زیبا دستش رو کشید
تو که انقدر نازک نارنجی نبودی،از وقتی شوهر کردی مرتبا میخوای همه چی -

 بر وفق مرادت باشه
 حرر میزد تا ذهن لیانا رو مشغول کنه؛ زیبا شجاب بود و لیانا برعکس

 تکین انقدر نازتو میکشه اینجوری شدی؟بهش نمیاد-
 خم گفتلیانا بازوش رو ماساژ داد و با ا

 آقا تکین-
 زیبا ادایی در آورد و سرسری گفت

 همون حاال-
 زیبا کجا میری؟باز راهو گم میکنیم-
 نمیشه که یک جا وایسیم، باید یک طرفی بریم-
 

 لیانا زیر لب غر زد
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 عین دیوانه ها از یک مسیر نیومدیم، هی باال پایین رفتیم-
 زیبا از روی تخته سنگ پایین پرید

 دستتو بده به من ،انقدرم غر نزن-
 لیانا به کمک زیبا پایین رفت 

 بیست دقیقه ای جلو رفتن که زیبا ایستاد و به اطرار نگاهی انداخت
 آشناست، مگه نه؟ -

 لیانا خودش رو بغل کرد
 آره به نظرم،شاید، نمیدونم-
 خوبی لیانا؟-

 لیانا لب زد
 داره شب میشه-

 زیبا دست لیانا رو کشید
 دیگه چیزی نمونده،اینجاها آشناست برام-

 نگاهی به اطرار انداخت و مسیری رو نشون داد
 از اونجا اومدیم،نه؟-

 لیانا داشت یخ میزد از سرما، لباس گرمی تنش نبود؛ یک بافت خیلی نازک!
 ولی زیبا پالتو پوشیده بود و خیلی سرمایی حس نمیکرد

 لیانا دوربین عکاسی رو گرفت سمت زیبا
 گیرش زیباب-

 زیبا دوربین رو گرفت. لیانا دستهاش رو ها کرد. زیبا جلوتر رفت.
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 با خوشحالی گفت
 همینجاست لیانا، مطمئنم؛ این همون سنگست که از روش لیز خوردی-

شت روی  ستش رو گذا سنگ باال رفت. لیانا د شت و از  زیبا قدم بلندی بردا
ستش د ست قدم برداره که ماری رو کنار د ید و از ته دل جیه زد. سنگ و خوا

 زیبا ترسید و عقب رفت. لیانا چند قدم به عقب برداشت و با لکنت گفت
 م ... مار-

صدددای گنگی رو شددنیدن، لیانا گوش تیز کرد و چشددم از مار نیم متری رو به 
 روش برداشت. زیبا گوش تیز کرد 

 صدای صدراست؟ -
 لیانا زمزمه کرد

 تکینه-
 زیبا دست لیانارو کشید

 بدو بریم دیگه-
 ماره ، میترسم-

 زیبا با حرص گفت
ست دقیقه دیگه - شده بیا دیگه، هوا رو ببین؛ بی ست، تا باز پیداش ن االن که نی

 کم کم تاریک میشه
 

شنیدن.  ضح تر می صدرا رو وا صدای داد تکین و  سه دقیقه ی بعد ،  حدود دو 
صدا  صدرا رو  شت داد بزنه، ولی زیبا با جیه  سیر برالیانا جون ندا ی میکرد. م

 هردوشون آشنا شده بود.
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نداز و کیف و  یدن، زیرا ته بودن رسدد که قبال نشددسدد به محلی  ند تر رفتن ، ت
 وسایلشون هنوز بود. زیبا گیج به اطرافش نگاه کرد

 پس کجان؟-
 بلند صدرا رو صدا زد

لیانا جلوتر رفت که صدددای قدم های تندی رو شددنید؛ صدددرا و تکین بودن 
 سمت صدا برگشت؛ تکین نفس نفس میزد،به طرفش رفت. دیگه؟لیانا به

تکین به شددددت نگران بود. بی توجه به صددددرا و زیبا بغلش کرد و به خودش 
 فشردش

 لیانا از سرما میلرزید. تکین سرش رو ب*و*سید و زمزمه کرد
 داشتم سکته میکردم از نگرانی-

 ند بودار و بللیانا به ضربان تند قلب تکین گوش داد ؛نفس های تکین صداد
 لیانا؟-

 لیانا سر بلند کرد و لب زد
 جانم-

 تکین با اخم پرسید
 چرا رنگت پریده-
 نمیدونم-

 تکین گونه اش رو نوازش کرد
 ترسیدی؟-

 لیانا آروم سرش رو تکون داد که تکین باز بغلش کرد و زمزمه کرد

http://www.roman4u.ir/


 439 اضطراب یایدر

 یخ کردی-
 لیانا پلک بست

 بخاری ماشینو روشن میکنی؟-
                        ××××× 

 صدرا پشت فرمون نشست، زیبا هم جلو.
تکین هم صندلی عقب و تمام راه برگشت،لیانا رو بغل کرده بود .لیانا بی توجه 

ت سنگینش رو روی هم گذاشنسبت به زنگ گوشیش که شیرین بود، پلکهای 
بازوش رو نوازش کرد و آروم  به شددونه ی تکین تکیه داد. تکین  و سددرش رو 

 پرسید
 گرم شدی؟-

 لیانا با دهن بسته"اوهوم"ی گفت و به خواب رفت
 

××××× 
 لیانا موهاش رو برس کشید

 تکین؟-
 ساعت رو نگاه کرد و باز گفت

 تکین جان؟-
 تکین خواب آلود"جونمی"گفت

 ب تخت نشست و بازوی تکین رو تکون دادلیانا ل
 تکین پاشو حمامتو برو ، بریم صبحانه بخوریم-
 نیم ساعت دیگه-
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 زشته،بیدار شدن اینا، پاشو-
 تکین غلت زد و پشتش رو به لیانا کرد

 لیانا پتوش رو کنار زد
 بلند شو دیگه -

 تکین خمیازه ای کشید و چشم باز کرد
 سیدلیانا خم شد و گونه اش رو ب*و*

 تکین همونطور که به سمت حمام میرفت غر زد
 اون از دیشب که نذاشتی بخوابم ،اینم از االن-

 در حمام رو بست و لیانا با فک باز و متعجب پرسید
 "من" نذاشتم بخوابی؟-

                          ××××× 
یک تخت نزدیک دریا اجاره کرده بودن و نشسته بودن به تخمه شکستن و منچ 
بازی کردن. تکین مرتبا جفت شددش می آورد و صدددای اعتراض صدددرایی که 

 حتی یک بار هم شش نیاورده بود، بلند شده بود. 
سی دو مهره  شون تو بازی بود. تکین بدون رودروای زیبا و لیانا، همه ی مهره ها

 د و به مهره ی لیانا رسید .لیانا با التماس گفتی زیبا رو ز
 تکین،تکین بی انصافی نکن؛ همین یکیو ببرم قلعه بردم.-

 تکین ابرو باال داد و صدرا شلوغ کرد
 داداش بزنش، من هنوز یک مهرمم تو نیست ،چه معنی میده زن ببره-

 لیانا تهدید کرد
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 تکین!خودت میدونی اگر بزنی-
 گفتتکین شمرده وسط حرفش 

 منو تهدید میکنی؟-
 لیانا با مسخره بازی کوتاه اومد

 نه من غلط بکنم، بیخیال دیگه عزیزم-
 تکین مهره ی لیانا رو زد و تاس رو به صدرا داد .لیانا به کرده زمزمه کرد

 دارم برات آقا تکین-
تکین با کیف به حرص خوردن لیانا نگاه کرد که صدددای صدددرا حواسددش رو 

 جمع کرد
 د باالخره. شیش!آ ، اوم-

 تکین گفت
 تقلب کردی ، من حواسم نبود-

 صدرا ابرو باال داد
ر زنی هاتو ندیدما، کامال حواسم بود؛ رو حساب برادری - داداش، فکر نکن ج 

 زیر سیبیلی رد کردم
 لیانا معترض شد

 ا؟پس تکین حذفه-
 بیخود، کدوم جرزنی؟من اصال اهلش نیستم-

 صدرا زمزمه کرد
 یکی تو ، یکی ام خواجه حافظ شیرازی میگفت اهلش نیست-
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 خیلی خب ، بیار تو ببینیم چه گلی به سرمون میزنی-
صدرا با ذوق اولین مهره اش رو وارد بازی کرد. چهار پنج دور که تاس ریختن 

 تکین پشت سر صدرا افتاد
 تکین گفت

 دو بیارم حله-
 تاس ریخت و لیانا خندید. صدرا با سروصدا گفت

 داداش، مدیونی اگر بزنیم.-
 تکین لبهای کش اومدش رو جمع کرد.

 که منو لو میدی آره ، که تقلبمو رو میکنی-
 نه ... نه، من غلط بکنم-

تکین مهره ی صدددرا رو زد و به صددفحه ی بازی خیره شددد .زیبا تاس ریخت و 
 صدرا باز شلوغش کرد

 یکال خانوم خودم ،همین مهره اتو ببر جلو بزنشآ بار-
 زیبا دو به شک بود

 ببر دیگه معطل چی هستی؟زیبا بزن مهره اشو-
لیانا چشم ابرو اومد که بذارش برای من. زیبا مهره ی دیگه ای رو حرکت داد و 
لیانا تاس ریخت. تکین لبش رو با زبونش خیس کرد. خب لیانا با یک حرکت 

 حذر کنه میتونست تکین رو
 تکین جان؟-
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ستی  ست مهره اش رو حرکت بده که تکین د تکین به بازی خیره بود. لیانا خوا
 به صفحه بازی کشید و بهمش ریخت

 این چه بازییه ،اصال وقتتونو تلف میکنین ؛ مال بچه هاس.-
بلند شد .صدای اعتراض صدرا و زیبا بلند شد و لیانا به دیکتاتوری تکین بلند 

 خندید. 
ن کفش پوشید و جلو رفت .لیانا پشت سرش راه افتاد و صدرا و زیبا از اول تکی

 بازی رو شروب کردن
لیانا کنار تکین ایسددتاد و دسددتش رو تو دسددت تکین جا کرد. تکین دسددتش رو 

 فشرد
 لیانا به موق هایی که جلوی پاشون تبدیل به کف میشدن نگاه کرد و آروم گفت

 ی زورگوییات.همه چیزت رو دوس دارم تکین،حت-
 تکین دستش رو دور شونه ی لیانا انداخت و شروب به قدم زدن کرد

 به مامانت زنگ زدی؟-
 قبل از اینکه بیایم دریا-
 چه خبر؟-
 بابا...-

 تکین سراپا گوش شد
 بابا نرم نشده-

 تکین نفسش رو بیرون داد. نمیدونست چیکار کنه
 خیلی نمونده تا آخر صیغه -

 دلهره ی تکین هر بار با یاداوری این موضوب بیشتر میشد
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 زمزمه کرد
 نمیتونم ازت بگذرم لیانا، هرجور شده به دستت میارم-
 

 لیانا بی هوا گفت
 باز صیغه کنیم تکین؟بابا که راضی نمیشه-

 تکین نشست و لیانا رو کنار خودش نشوند و بهش خیره شد
 دیمراضیش میکنم ، نمیشه همینجور ادامه ب-

 به دریا نگاه کرد
دلم میخواد برات عروسددی بگیرم، دلم میخواد منو خوانوادتو کنار هم داشددته -

سه ماه تو خونه ی من بودی و  شی .تا االن  شی،نه اینکه مجبور به انتخاب با با
با  پدرومادرت شددددی؛ فکر میکنی چقدر وقت بتونی این دلتنگی رو  دلتنگ 

تحمل کنی؟فکر میکنی سدداده سددت که از تلفن زدن و دیدارای چند دقیقه ای 
 خانوادت،از فامیلت جدا بشی؟

لیانا سددرش رو به شددونه ی تکین تکیه داد و دو طرر بافتش رو بهم نزدیک تر 
 کرد

 چجوری میخوای بابا رو راضی کنی؟-
 خودم موندم چیکار کنم-

 لیانا زمزمه کرد
 میدونم که هیچ وقت راضی نمیشه-
 چون قاتلم؟-
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 لیانا پلک بست، ولی اشک از بین پلکش جاری شد
 با ناامیدی پرسید

از عمد نبوده تکین،مگه نه؟بخاطر فشدداری که بهت میومد،بخاطر اینکه ته -
دلت میخواسددتی از شدددت نفرت و حرص بکشددیش اینجوری اعترار کردی 

 نه؟هولش دادی،سرش ضرب دیده، همین. نه؟
 اگر اینطور بود، قبول میکرد؟-

 مزمه کردلیانا ز
 نمیدونم-

 تکین دستش رو دور شونه ی لیانا حلقه کرد
 لیانا گفت

 اگر بابا راضی نشد،مجبوریم عقد کنیم-
 راضیش میکنم-
میتونی گذشتتو تغییر بدی؟نمیتونی تکین. بابای من قبول نمیکنه، کاری نداره -

 من بدون تو میمیرم،اون منطق خودشو داره
 تکین به سمت لیانا برگشت

 عقدت کنم که چی بشه؟که خانوادت پست بزنن؟-
 لیانا با لجبازی گفت

 اگر انقدر نظرم براشون بی ارزشه که اهمیتی بهش نمیدن،خب-
 شونه باال انداخت

 خب پسم بزنن ،ماهی یک بار که میبینمشون-
 تکین از لیانا رو گرفت و چشمش رو بهم فشرد.
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ه و ه تا به این سن رسیدی همیشعاقل باش لیانا ، فکر میکنی راحته ؟ تویی ک-
همه جا خانوادتو کنارت داشددتی، حاال یکباره از دسددتشددون بدی؟فکر کردی 

 راحته فقط ماهی یک بار ببینیشون؟تازه اونم اگر بابات بذاره
 تا االن که همینجور بوده-
سه ماه رو تحمل کردی و دم نزدی. - سه ماهه لیانا . تا االنی که تو میگی، فقط 

یدم،من میفهمم فکر کردی  طاقت میاری؟من درد بی خانواده بودن رو چشدد
 چیه؛ میدونم نمیتونی تحمل کنی.

بعدم هیچ دختری اینجوری خونه ی شددوهر نرفته که تو بخوای دومیش باشددی  
.میخوام تو جشنی که برات میگیرم خانواده ات،فامیلت،دوستات ،همه باشن؛ 

 مثل بقیه
 لیانا زمزمه وار گفت

 تم،جور هندوستانشم میکشم" ، جشنم نگرفتیم،نگرفتیم"طاووس خواس-
 تکین به چشمهای لیانا خیره شد

شقت به منم - شه. بعد از یک مدتی ع ست میکنم، اینجوری نمی همه چیزو در
 برات عادی میشه،نمیخوام اون موقع منو مقصر جدایی از خانواده ات بدونی

                         ×××××× 
 

شماری میکرد  از بعدازظهر، تو سر لیانا فکری افتاده بود و ول کن نبود. لحظه 
 تا شب بشه

 ساعت حدود یک،یک و نیم بود که تکین به اتاق اومد و در رو بست
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 لیانا یک هیجان زیرپوستی داشت. تکین نگاهی به لباس لیانا انداخت
 چراغو خاموش کنم؟-
 فرقی نداره-

 روشن چراغ رو خاموش کرد و لیانا دیوار کوب رو
تکین از روی میز آرایش، سددیگارش رو برداشددت .فندک زیرش گرفت و بدون 

 اینکه به لیانا نگاه کنه گفت
 چه عجب یک استفاده ای از این لباسها کردی-

 لیانا آروم جواب داد
 فرصت نمیدی-

تکین پک عمیقی به سددیگارش زد و لب تخت نشددسددت و موهای لیانا رو از 
 صورتش کنار زد. آرایش تندی کردی بود که به شدت جذاب تر شده بود

سایه می انداخت؛  شت، این نوب آرایش اون رو یاد  تکین از آرایش تند نفرت دا
 پس چرا االن خوشش اومده بود؟

 هلو کنارش خوابیدو بازوی تکین روروی تخت به پشددت دراز کشددید .لیانا به پ
 نوازش کرد

 تکین؟-
 تکین نگاهش کرد که موهای خوش عطرش، یک طرر صورتش ریخته بود

 لیانا گونه ی تکین رو ب*و*سید و زمزمه کرد
 یک چیزی میخوام-

ستش بیرون سیگار تکین رو از د شش کرد. لیانا  سیگاری خامو شید و تو جا ک
 تکین ابرو باال داد
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 ن خوشگل کردی و دلبری میکنی؟برای همو-
 

 لیانا لبخند زد و تو چشمای تکین خیره شد
 قبول میکنی؟-
 تا چی باشه-

 لیانا پیشونی به پیشونی تکین تکیه داد
 قبول کن-
 باز شروب کردی؟-

شمهای آرایش کرده ی لیانا نگاه کرد، به لبهای رژ  لیانا آروم خندید. تکین به چ
 خورده اش. 

 زمه کردزیر گوش لیانا زم
 نکن این کارو-

لیانا کیف کرد و چشددمهاش برق زدن. با انگشددت اشدداره اش گردن تکین رو 
 لمس کرد.

تکین نیم خیز شدددد و جای خودش و لیانا رو عوض کرد. بعد از چندین ثانیه 
 تکین عقب کشید. لیانا با خواهش گفت

 بذار حرفمو بگم، توام قبول کن.-
 تکین موهای لیانا رو نوازش کرد

 تا نگی چیه،نمیتونم بگم قبوله-
 ضربان قلب لیانا تند شده بود
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 به نفع هردومونه-
تکین ابرو باال داد ، شددک کرده بود به چیزی که لیانا میخواسددت بگه؛ حدس 

 میزد که چی تو فکر لیاناست . جدی شد، ولی عقب نکشید
 چی میخوای؟-
 قول بده قبول میکنی تا بگم-

ستش قطع شد،  ست میداد. حرکت نوازش وار د شش رو از د شت آرام تکین دا
 ولی لیانا پهلوی تکین رو نوازش میکرد

 بگو لیانا-
انقدر جدی گفت که لیانا دیگه نتونست چیزی بگه. اخم ظریف بین ابروهاش 

 لیانا رو ترسونده بود که  نکنه رد کنه
 م ...من...من بچه میخوام-
 

فشددرد، لبش رو از داخل گزید و عقب کشددید. لیانا  تکین چشددمهاش رو بهم
 بازوش رو گرفت

 کجا میری تکین؟-
 انقدر لحنش آروم و پر از خواهش بود که تا حدی عصبانیت تکین فروکش کرد

 برگشت سمتش و سعی کرد صداش رو کنترل کنه تا بیرون نره.
 هیچ میفهمی چی میگی؟-

 لیانا دفاب کرد
 چی میگم مگه؟مگه جرمه؟-
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ین چنگ محکمی به موهاش زد، دلش میخواسددت از ریشدده درشددون بیاره. تک
 لیانا بغض کرده بود از ترس اینکه، همه ی نقشه هاش نقش بر آب شه

بابات بگی حامله ای مجبور - به  به من بگو برای چی بچه میخوای؟که  نا  یا ل
 شه رضایت بده؟

 لیانا همین رو میخواست دقیقا!مظلوم سرش رو تکون داد
 نیم خیز شد به طرفش   تکین 

 د آخه مگه الکیه؟-
 لیانا با صدای لرزونی گفت

 مگه چیه؟اینهمه آدم بچه دار میشن، یکیشم ما؛ چرا اینجوری میکنی؟-
 تکین لب جوید

 اصال همه چی به کنار،تو آمادگیشو داری؟-
 لیانا بدون فکر جواب داد

 آره ،دارم ،چرا نداشته باشم؟-
 تکین نرم شد.

 لیانا،خانومم ،همه چیزم رو که ندید بگیریم،باید قبلش بریم دکتر-
 لیانا با بغض گفت

نگ نبودن.، چی شدددده - ماه با دکتر ه که قبلش  ته  ناخواسدد چه ی  مه ب اینه
 مگه؟یکیش خود تو

سته از دهنش در رفت ،حرفی  یک لحظه موند از حرفی که زد، حرفی که ناخوا
 رد.که ناخواسته تکین رو به شدت دلگیر ک
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تکین رو گرفت از لیانا و دسددتی به صددورتش کشددید. تو دلش حق رو به لیانا  
میداد و توجیه میکرد حرفش رو تا عصبانی نشه، تا نگه توقع نداشتم درددلم رو 

 بزنی تو سرم
 لیانا با شرمندگی گفت

 معذرت میخوام تکین.-
 

 تکین سعی کرد بیخیال باشه
 بخواب برمیگردم-

 یانا دستش رو گرفتخواست بلند شه که ل
 نه تکین،نرو، خواهش میکنم-

 تکین به سمتش برگشت. لیانا اشک ریخت و بهش نزدیکتر شد
نداره - با هیچ جوری کوتاه نمیاد؛ امکان  با ببین،من فکر همه جاشددو کردم، 

 کوتاه بیاد، ولی اگر من از ...از تو حامله باشم...
 باز اشک ریخت

و عقد میکنیم؛جشنمونم میگیریم. بابا هم نمیتونه مخالفت کنه، راضی میشه -
بعد از یک مدتی نرم میشدده باالخره؛ حتی اگر تا دنیا اومدن بچه طول بکشدده ، 

 ولی وقتی نوه اش رو بغل کنه امکان نداره بازم از من بدش بیاد
 گلوش از شدت بغض درد گرفته بود و تمام صورتش از اشک ، خیس  بود 

گه- گه تکین؟م به دی ته  اینجوری خو یالم راح نارتم ،خ نه؟اینجوری من ک
 دارمت



wWw.Roman4u.iR  452 

 

شش  سیدش،نواز شت ، بغلش کردو ب*و* شکهای لیانا رو ندا تکین طاقت ا
 کرد

 لیانا من یک راهی پیدا میکنم-
 لیانا هق زد

 راهش همینه تکین-
 تکین باز پیشونیش رو ب*و*سید.

شیم . میخو- شته با شیم که به بودنش نیاز دا م وقتی امن میخوام وقتی بچه دار ب
 بچه دار بشیم که تو با تمام وجودت بچه بخوای

 لیانا با گریه گفت
نیاز داریم االن ؛ من با تمام وجودم بچه میخوام .تکین بچه دار نشددیم،من از -

 زندگیت حذر میشم
 نالید

 میفهمی اینو؟من میمیرم بدون تو تکین-
 تکین بیشتر به خودش فشردش

 نمیذارم لیانا ، انقدر نگران نباش-
لیانا پیشددونی به گردن تکین تکیه داد و با نفس نفس و صدددای آروم و گرفته ای 

 گفت
 بابا منو ازت جدا کنه، خودمو میکشم تکین-

 تکین اخم کرد، ولی وقت تشر زدن نبود ، باید آرومش میکرد
 با همون گرهی که بین ابروهاش بود ولی با لحن آرومی گفت
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 بابات راضی میشه،مطمئن باش-
 لیانا اشک ریخت. گونه ی تکین رو نوازش کرد و لب زد

 نیستم،قبول کن تکین ،خواهش میکنم.-
 تکین چشمهاش رو بهم فشرد

 دیگه نگو لیانا-
 رو تار میدیدلیانا از شدت اشک حلقه زده تو چشمهاش، تکین

 مرگ من تکین-
 تکین با اخم گفت

 قسم نده-
 لیانا سرش رو روی شونه تکین گذاشت

 با گریه گفت
 حتی اگر توام منو نخوای،من پیشت میمونم؛هر جور شده.-
 

سید و زمزمه  شونیش رو ب*و* شتش رو بین موهای لیانا فرو کرد، پی تکین انگ
 کرد

 میخوامت خانومم،  زندگی من، اینا چیه که میگی؟-
 شقیقه اش رو ب*و*سید و اشکش رو پاک کرد

 ه نکن لیاناگری-
شد تا لیانا تو  سینه ی تکین تکیه داد. تکین یک کم جا به جا  سرش رو به  لیانا 

 بغلش کامل جا بشه. گونه اش رو ب*و*سید
 لیانا؟-
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 کنار گوشش رو ب*و*سید
 لیانا جان؟-

 لیانا با چشمهای سرخش به تکین نگاه کرد. تکین چشمهاش رو ب*و*سید.
 خوبی؟-

 لیانا ابرو باال داد.
 میخوای این خوشگل کردنات بی نتیجه بمونه؟-

 لیانا تو بغل تکین جا به جا شد
 اگر میخوای،باشه. ولی من سر حرفم هستم-

 تکین خودش رو زد به اون راه
 حرفی نیست دیگه که،صحبت کردیم.-

 لیانا آروم گفت
 من هنوزم بچه میخوام-

 تکین اخم کرد
 توضیح ندادم برات؟-

 ون اومدلیانا از بغل تکین بیر
 میترسم،میترسم آخرش...-

 تکین عصبی صداش رو باال برد
 آخرش هیچی نمیشه جز اونی که "من" میخوام-

 لیانا با امید پرسید
 توام منو میخوای دیگه؟مگه نه؟-
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 نیاز داشت که باز هم بشنوه از تکین که دوستش داره، که ولش نمیکنه
 تکین روی تخت دراز کشید

 بخواب لیانا،شب بخیر-
 یانا به سمت تکین رفت و آروم تکونش دادل

 تکین نخواب ، باهام حرر بزن-
 تو حرر تو سرت نمیره-

 لیانا دراز کشید و از پشت بهش چسبید
 تکین برگرد سمت من-

 تکین اهمیتی نداد
 خواهش میکنم تکین-
 با حرفات اعصابمو بهم میریزی-

 لیانا پشت گردن تکین رو ب*و*سید و زمزمه کرد
 من فقط میخوام بشنوم دوستم داری-
پات - به  خار  یدونی نمیخوام  قدر برام مهمی؟نم یدونی چ یدونی دارم؟نم نم

 بره؟نمیدونی نمیتونم اشکتو ببینم؟
 لیانا موهای تکین رو نوازش کرد 

 میدونستم،میخواستم بازم بشنوم-
                        ×××××× 

 
 تکین گوشیش رو پرت کرد و با حرص گفت
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دو دقیقه نمیذارن آدم راحت باشددده. مرتب زنگ میزنن ، جناب اعتماد فالن -
 شد، جناب اعتماد بهمان شد

 صدرا با خنده گفت
 همه ی عالمم خبر کردی که اومدی شمال ، نه؟-
 گفتم چند روز میرم استراحت، حرر پیش اومد، مشخص شد کجا میرم-

 صدرا جوجه ها رو باد زد و به شوخی گفت
 دم که لعنت بر خودم بادخودم کر-

 تکین نگاهی به ساعت انداخت
 اینا چرا نمیان؟وقته ناهاره-
 داداش اون سینی رو بده من-

 تکین سینی رو به صدرا داد و شماره ی لیانا رو گرفت و زیر لب غر زد
 از ده صبح رفتن خرید، معلوم نیست چرا برنمیگردن.-

 دگوشی لیانا خاموش بود. تکین تماس رو قطع کر
 صدرا یک زنگ بزن از زنت خبر بگیر، ببین کجان-

 صدرا سیخ های جوجه رو تو سینی گذاشت
 برنداشت؟-
 خاموشه-

 صدرا گوشیش رو از جیبش درآورد و همینطور که شماره میگرفت، گفت
 میان حاال داداش، فوقش دوتایی اینا رو میزنیم به بدن.-

 تکین همیشه از ریلکسی صدرا حرص میخورد
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 الو زیبا؟-
 جانم سالم-
 کجایین ؟ناهار حاضره-
 پشت درم ، بیا درو باز کن-

 صدرا تلفن رو قطع کرد و به سمت در راه افتاد
 اومدن داداش-

 در رو باز کرد. زیبا با دو دست پر اومد تو .صدرا با تعجب گفت
 لیانا کو؟-

 زیبا جا خورد
 مگه خونه نیست؟-

 مت در راه افتادتکین از روی صندلی بلند شدو  به س
 صدرا گیج گفت

 مگه با هم نبودید؟-
یک لحظه از هم جدا شدددیم، بعدم هر چقدر گشددتم ندیدمش، گوشددیشددم -

 خاموش بود، فکر کردم برگشته خونه
 تکین بهشون رسید

 زن من کو؟هنوز بازاره؟-
 زیبا نگران لیانا شده بود. با من و من گفت

 میاد حاال-
 

 تکین اخم کرد
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 حاال؟کجا مونده؟ یعنی چی میاد-
 نمیدونم-

 اخم تکین غلیظ تر شد . زیبا توضیح  داد
ست؛ بعد...هر چقدر - شتم دیدم نی شدیم یک لحظه، یعنی برگ ما از هم جدا 

 به گوشیش زنگ زدم خاموش بود، فکر کردم برگشته خونه
 تکین عصبی گفت

 یک زنگ نباید بزنی خبر بدی به من؟-
 تکین همین بود ؛ نرمشش فقط در برابر لیانا بود

 من مطمئن بودم برگشته ویال-
 صدراگفت

 زیبا جان برو تو ،خسته ای-
 رو به تکین گفت

 یک کم صبر کن ، اونم البد یک مغازه ای، پاساژی، جاییه؛ میاد.-
 تکین به سمت خونه رفت. نگران بود،

 اشت. رو به زیبا پرسیدلباسش رو عوض کرد و سوئیچ رو از روی اپن برد
 کدوم پاساژ بودید؟-

 پاساژ رو گفت و تکین راه افتاد.زیبا اسم
شت،  ساژ چند طبقه رو با دقت گ ساعت تمام پا ساعت و نیم،دو  حدود یک 
نبود .نگرانیش هر لحظه بیشتر میشد. چندین بار دیگه به گوشیش زنگ زد ،هر 

 نوز به خونه برنگشتهبار یک جواب میگرفت. به صدرا زنگ زد و فهمید ه

http://www.roman4u.ir/


 459 اضطراب یایدر

شاید مغازه ای  شت به ویال رو یک بار با دقت بره.  شد تا راه برگ شین  سوار ما
،جایی تو مسددیر ببینتش .خیلی راه نرفته بود که گوشددیش زنگ خورد. با دیدن 
اسدم طرر ضدربان قلبش رفت روی هزار و دسدت و پاش از چیزی که حدس 

 میزد،شل شد
 تماس رو برقرار کرد

 نگرد خان داداش ،جاش امنه.دنبالش -
 صدای پر از خنده و تمسخر شاهرخ بود که تو گوش تکین میپیچید.

 
 زد رو ترمز. با حرص و صدای آرومی غرید

 گور خودتو کندی شاهرخ!-
 شاهرخ با خنده گفت

 زنت خیلی ترسوئه.،برعکس خودت-
 تکین عصبی صدا باال برد

 رتیکه ی عوضیسر انگشتت بخوره بهش،زندگیتو جهنم میکنم م-
سید ازش .چیزی  شدت میتر شاهرخ خیره بود؛ به  شمهای گریون به  لیانا با چ

 بود که تکین نمیدونست و لیانا شاهرخ رو بهتر از تکین میشناخت
 شاهرخ خیلی جدی گفت

ضافه ی اینکه - ضرری که هفته ی پیش بهم زدی رو به ا تمام دو و نیم میلیارد 
دسددت دادم جلوی طرر قراردادم رو جبران کن تحت تعقیبم، با اعتباری که از 
 ،تا کاری به زنت نداشته باشم.

 تماس رو قطع کرد. تکین هنگ،عصبی و نگران ، ماتش برده بود
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نفهمید چجوری تا خونه رانندگی کرد .از ماشددین پیاده شددد، سددردرد داشددت. 
 شاهرخ گوشیش رو خاموش کرده بود و تکین داشت از نگرانی لیانا میمرد

 زد ،صدرا درو باز کرد. تا تکین رو دید بی مقدمه و سالم پرسیدزنگ 
 چی شد؟پیداش نکردی؟-

 جوابی نداد و طول حیاط رو طی کرد.
تکین روی مبل ولو شد، حس میکرد داره له میشه.،انرژی ای نداشت که حرر 

 بزنه. زیبا نگران گفت
 لیانا رو پیدا نکردید؟-

 صدرا با دیدن حال و روز تکین ،نگرانیش بیشتر شد
 داداش حرر بزن-

 تکین با صدای گرفته ای گفت
 کار اون آشغاله-

 زیبا گیج شد، ولی صدرا منظور تکین رو فهمید و جاخورد
 ش... شاهرخ؟-

 نگاه زیبا بین دو مرد در رفت و آمد بود
 شاهرخ کیه؟از چی حرر میزنین؟-

 ،لیانا االن کجا بود؟تکین شقیقه اش رو فشرد 
 صدرا عصبی گفت

سوخته کینه ایه داداش؟چند بار گفتم هر خریتی میکنه-  چند بار گفتم این پدر
 ، چیکار میخوای بکنی حاال؟
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 تکین برای بار هزارم شماره ی شاهرخ رو گرفت، خاموش بود. 
سرش  ستش تو موهاش چنگ زد،  شیش رو روی میز پرت کرد و با هر دو د گو

 تیر میکشید. برگشت سمت صدرا و کالفه گفت
 چیکار کنم؟-

 ذهنش به هیچی قد نمیداد، هنگ و گیج بود
 

 صدرا رو به زیبا گفت بره باال،تو اتاق.
 برای تکین یک لیوان آب آورد که تکین حتی نگاهش هم نکرد

 زنگ زد بهت؟-
 تکین سرش رو تکون داد. سیگار آتیش زد

 چی گفت؟-
"تمام دو و نیم میلیارد ضددرری که هفته ی پیش بهم زدی رو به اضددافه ی اینکه 
ست دادم جلوی طرر قراردادم رو جبران کن  تحت تعقیبم ، با اعتباری که از د

 تا کاری به زنت نداشته باشم"
 رو بهم میریختجمله ی شاهرخ تو سر تکین تکرار میشد و اعصابش 

 داداش،  حرر حسابش چی بود؟-
قدم میزد و فکر میکرد و  نا بود . یا گارش رو بیرون داد،نگران ل تکین دود سددی
شاهرخ آزاد  ست  شید. باید چیکار میکرد؟چجور باید لیانا رو از د سیگار میک

 میکرد؟زیر لب زمزمه کرد
 چجوری آزادش کنم؟-

 صدرا عصبی گفت
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ضیه - سر همین ق شم دیگه ،چی میگه؟ داداش، بگو چه خبره منم در جریان با
 آخری؟

 تکین سرش رو تکون داد و پک دیگه ای زد
 دو ونیم میلیارد-

 صدرا با تعجب گفت
 دو و نیم میلیارد چی؟-
 ضرر کرده،باید پولشو بدم.-

 صدرا با بهت گفت
 ا میخوای بیاری؟داداش دیوونه شدی؟دو و نیم میلیارد مگه شوخیه؟از کج-

 تکین دود سیگارش رو بیرون داد. شقیقه اش تیر میکشید
زمینای ارثی ،شددرکت،خونه،ماشددین،کارخونه بابا،همین ویال. چند میشدده؟ -

 نمیرسه؟
 چی میگی؟پاک عقلتو از دست دادی. مگه فقط همین راهه؟-

 تکین زمزمه کرد
 زنمو میخوام، ریسک نمیکنم سرش-

 ین گرفتصدرا قرصی رو به طرر تک
 خیلی خب. بذار آروم شی بعد فکر کن و تصمیم بگیر-

 تکین دست صدرا رو پس زد
 پولشو بدم ... پلیس رو چیکار کنم؟-

 صدرا دستی به پیشونیش کشید.
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اینا هیچ فایده ای نداره. اینارو انجام بدی، اون دوتا دیگه میذاره روش ؛ تو که -
 اهل باق دادن نبودی داداش

 تکین عصبی گفت
 باق چیه؟زنم گروگانشه، میفهمی؟-

 صدرا برای آروم کردن تکین جواب داد
 آره ، میفهمم. درکت می...-

 تکین صدا باال برد
نه نمیفهمی،درک نمیکنی، نمیفهمی چون زنت تو خونه کنارته؛ولی من هیچ -

 خبری ازش ندارم، هیچی
شاهرخ - ست. ولی داداش، شاهرخه، قطعا االن ترسیده،حالش خوب نی پیش 

 جرٵت نداره کمترین آسیبی بهش بزنه؛ اتفاقی براش نمیفته
تکین سددیگار بعدیش رو روشددن کرد، با پاش روی زمین ضددرب گرفته بود. 

 پوزخند زد.
کمه؟کمه که االن حالش خوب نیسدت؟که ترسدیده؟که دسدت اون شداهرخ -

 ن یک سری غریبست که نمیدونه چه جور حیوونایین؟آشغاله؟که بی
 راهش فروختن داروندارت نیست-
نفسددت از جای گرم درمیاد، زنت کنار دسددتته نمیفهمی من چی میگم. دو و -

 نیم میلیارد پول کف حسابم خوابیده بهش بدم؟باید اینا رو بفروشم، باید...
 

شاهرخ رو گرفت ،باز هم خاموش شماره ی  شماره ی دیگه  یک بار دیگه  بود. 
 ای رو گرفت و سپرد آمار شاهرخ رو در بیارن.
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                         ×××× 
صدرا پتو رو روی زیبا منظم کرد. در رو آروم باز کرد تا بیدار نشه. از اتاق بیرون 
اومد و در اتاق تکین رو باز کرد. چراغ رو روشددن کرد ، اتاق خالی بود. از پله 

 ها پایین رفت
 داداش؟-

نگاهی به آشددپزخونه و اطرار انداخت،نبود. به سددمت حیاط رفت. صدددای 
 قدمهای سنگینی رو از دور میشنید ؛ به طرر آخر حیاط رفت.

 داداش اونجایی؟-
 جلوتر رفت، تکین بود .سیگار میکشید و کالفه قدم میزد.

 داداش؟-
 شونه ی تکین رو گرفت

 وایسا یک لحظه -
 ه کرد.به چشمای سرخ تکین نگا

 تکین با صدای گرفته ای گفت
 برنمیداره عوضی،  صد بار زنگ زدم-

 خاکستر سیگارش رو روی زمین تکوند
 ساعت چهار نصفه شبه، بگیر بخواب. -
 خواب به چشمم میاد؟دارم میمیرم از نگرانی-
 چیزی خوردی؟-

http://www.roman4u.ir/


 465 اضطراب یایدر

ست و  شید. پلک ب سرش تیر میک سوخت و  شمهاش می تکین جواب نداد .چ
 پک عمیقی زد

 ناهارم نخوردی که-
 تکین از خودش پرسید"لیانا چیزی خورده؟"

 به دیوار تکیه داد
 برو بخواب صدرا-
 تو نمیخوابی؟-

 تکین سرسری جواب داد
 چرا میخوابم،برو.-
 سرمامیخوری تو این هوا،چیزی ام تنت نیست-

 تکین عصبی گفت
 خوبم صدرا،ولم کن-

 صدرا به ویال برگشت و تکین تا صبح پلک رو هم نذاشت
                          ×××× 

هنوز یک سدداعت نشددده بود پلک بسددته بود که صدددای زنگ گوشددی از جا 
 پروندش. 

ساژ داد، روی مبل  خوابیده بود. تماس رو برقرار کرد و  ستش گردنش رو ما با د
 منتظر شد.

 شاهرخ گفت
ارم برمیگردم .رسیدم تهران حسابمو چک میکنم،باید من یک ساعت دیگه د-

 ضرری که کردمو جبران کرده باشی
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 تکین ایستاد و مضطرب پرسید
 یعنی چی داری برمیگردی؟زن من کجاست؟-

 شاهرخ بیخیال گفت
 پیش منه،میبرمش تهران-

 تکین صداش رو باال برد
 تو غلط میکنی و هفت پشتت که زن منو ببری تو این جاده-
 

 رخ با خنده گفتشاه
 خبر لغزندگی جاده بهت رسیده، ترسیدی؟-

 تکین دندون سایید
 االن زن من کجاست؟-
 رو به روم.-

 با خنده گفت
 هنوز به دوروبرش عادت نکرده،غریبی میکنه-
 گوشیو بده بهش صداشو بشنوم-

 شاهرخ با لحن مسخره ای گفت
 صداشو بشنوی قلبت آروم میگیره آقای عاشق پیشه؟-

 تکین داد زد
 گوشیو بده بهش شاهرخ-

 شاهرخ اخم کرد ،از تکین حساب میبرد
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 فقط یک دقیقه-
 ضربان قلب تکین باال رفت، منتظر شد. صدای لرزون لیانا تو گوشی پیچید

 تکین-
 لیانا، لیانا خوبی؟-

 لیانا با گریه نالید
 میترسم تکین-
 همین امشب میارمت پیش خودم. پولشو میریزم به حسابش-

 لیانا با گریه زمزمه کرد
 تکین، شاهرخ، همون ساسانه. میترس...-

تکین هنگ کرد و شدداهرخ عصددبی گوشددی رو از دسددت لیانا کشددید و لگد 
 محکمی از حرص به شکم لیانا زد و دادکشید

 خفه اش کنین اینو-
لیانا نفسددش از درد بند اومد و حس کرد لباس زیرش از گرمای خون مرطوب 

شی روی زمی سر درد لیانا، تو شد. گو صدای ناله های از  شده بود و  ن پرت 
 گوش تکین میپیچید .

لیانا زیر دلش رو چنگ میزد و آروم هق هق میکرد. شاهرخ از عصبانیت سرخ 
بود .تمام تالش هاش رو لیانا تو یک جمله از بین برد. از کجا میدونسددت؟ از 

سا سا شاهرخ،همون  سان کیه؟از کجا فهمید  سا شت  سال کجا خبردا نه؟یک 
تمام نذاشدددت تکین بویی از چیزی ببره و زهرش رو ریخت. به خیال خودش 
انتقامی که میخواست بگیره سر ارث رو گرفت و نذاشت تکین بفهمه کی بوده 



wWw.Roman4u.iR  468 

 

که با زنش رابطه داشددته، ولی لیانا همه چیز رو بهم ریخت؛ حاال دیگه واقعا از 
 تکین میترسید .

رو بین آلبوم عکسهای سایه و تکین دیده بود لیانا عکس نقاشی شده ی ساسان 
و از لحظه ای که چشددمش به شدداهرخ افتاده بود،ترس تمام وجودش رو گرفته 

 بود و  از درد به خودش میپیچید و حتی نمیتونست نفس بکشه.
 

شدت  ستهاش از  سینه اش رو به درد آورده بود .د قلب تکین انقدر تند میزد که 
شاهرخ گوشی  شم میلرزید.  سعی کرد تکین از خ رو از روی زمین چنگ زد و 

 لحنش پی به ترس و استرسی که به جونش افتاده بود،نبره.
 ب...-

هنوز حرر نزده بود که صدددای فریاد تکین تو گوشددش پیچید و گوشددش رو به 
 درد آورد

 زنده ات نمیذارم مرتیکه ی آشغال-
 صدای شاهرخ لرزش ضعیفی داشت

 داد نزن سر من؛زنت دستمه-
 صدای نفس های عصبانی تکین تو گوشی میپیچید

اگر میخوای سالم دستت برسه،هر فکری که تو سرت راجع من داری رو بریز -
دور. من دارم از ایران میرم؛دستت بهم نمیرسه .پولو ریختی به حسابم،زنتو ول 

 میکنم
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شاهرخ تماس رو  صدای دادهای تکین از خواب پریده بودن . صدرا و زیبا از 
ستش قطع ک سیگارش رو چنگ زد و از ویال بیرون رفت. د سوئیچ و  رد. تکین 

 میلرزید و تمرکز نداشت برای رانندگی، ولی باید می رفت.
سی تو دلش بود که  ستور داد همون لحظه راه بیفتن .یک هرا صبی د شاهرخ ع
ست  شه و فقط از د ست بیخیال پولش  سک کنه. حتی میخوا ضر نبود ری حا

ی لیانا بند نمیومد و خودشم نمیفهمید این حجم شدید درد تکین در بره. گریه 
 برای چیه .خجالت میکشید بلند شه،لباسش خونی بود.

شوری خون رو  اونقدر لبش رو از درد گزیده بود و به دندون گرفته بود که طعم 
 روی زبونش حس میکرد

 تکین به شدت نگران لیانا بود و قلبش آروم نمیگرفت.
رو ببینه تا بهش فرصددت نده حتی یک نفس دیگه  فقط میخواسددت شدداهرخ

 بکشه.
                          ××××× 

صاب  شدت بی اع شته بود و تکین تو ترافیک گیر کرده بود ، به  ساعتی گذ دو 
بود .به هیچ کدوم از تماس های صدددرا جواب نمیداد ،سددرش درد میکرد. به 

شد شمهاش از  سوخت شاهرخ زنگ زد، اونم جواب نمیداد .چ ت بیخوابی می
شبانه روز کامل بود که هیچی نخورده بود ، تمام  شید. یک  و معده اش تیر میک

 ذهنش مشغول لیانا بود و قلبش بی قراری میکرد .
سر هم و  شت  ست دیگه اش پ ساژ داد و با د سینه اش رو ما ستش  ست را با د

 عصبی بوق زد. سیگاری گوشه ی لبش گذاشت و فندک زیرش گرفت.
 شیش زنگ خورد. عصبی جواب دادباز گو
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 چی میگی صدرا یک ریز زنگ میزنی؟چی میخوای؟-
 آقا تکین-

تکین به ال سی دی گوشیش نگاهی انداخت و با دیدن شماره ی ناشناس، ابرو 
 باال داد. صدای زن رو نشناخت تو  اون حجم تنش ذهنی

 به جا نیاوردم!-
 شیرین هستم ،مادر لیانا-

تکین چشددمش رو بهم فشددرد و دسددتش رو دور فرمون ماشددین مشددت کرد؛ به 
 اندازه ای که انگشتهای کشیده اش سفید شد

 شماره رو نداشتم،بفرمایید.-
بعد از یک احوال پرسی مختصر از طرر شیرین و جواب های کوتاه تکین که 

 حتی ذره ای از روی بی احترامی نبود،شیرین پرسید
صحبت نکردم،زنگ زدم حالی ازش بپرسم که گوشیش یکی دو روزه با لیا- نا 

 خاموشه
 شقیقه ی تکین تیر کشید و ابروهاش بیشتر بهم پیچید

 میتونه صحبت کنه؟-
 تکین لب پایینش رو به شدت جوید

 امر فوریه؟-
 نه فقط خواستم حالشو بپرسم.-
 میگم بهتون زنگ بزنه-

 شیرین صحبت رو به اتمام رسوند و خداحافظی کرد.
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صورت لیانا یخ کرده بود و جرات نداشت بگه شیشه رو باال بدن. انقدر تو این 
دو سدداعت درد کشددیده بود که دیگه نایی براش نمونده بود، حتی نمیتونسددت 

 چشمهاش رو باز نگه داره. 
صدای گریه ی بی جون و آرومش، داد چند مرد قلدر اطرافش رو درآورده بود. 

ش صدای داد و بیداد  صال به اجبار  اهرخ،  با کس دیگه ای رو تحمل میکرد و ا
 کشش نداشت.

زیر دلش و کمرش به شدددت تیر میکشددیدن و لحظه ای دردش کمتر نمیشددد. 
آروم هق هق میکرد و لب میگزید از درد .احساس ناامنی میکرد و تازه میفهمید 
شت تا  شته. پلک روی هم گذا وقتی پیش تکین بوده، چقدر امنیت و آرامش دا

خوابش ببره و تحمل درد براش آسونتر بشه که صدای فریاد"مواظب باش" شاید 
 گوشش رو به درد آورد و ترسش رو بیشتر کرد

                     ×××××× 
با حس گرمایی روی صورتش، چشمش رو باز کرد .جون نداشت تکون بخوره 

 تا با دیدن اطرافش یک شناخت نسبی ای از محیط پیدا کنه. 
روش نگاه کرد، ذهنش انقدر بهم ریخته بود که نمیتونسددت چیزی رو به رو به 

 به یاد بیاره. 
ست.  شین ها بهش یادآوری میکردن تو جاده  صدای ما شید.  ستش تیر میک د

 باالخره تونست پلک هاش رو باز نگه داره، از درد ناله کرد. 
صدددای قدم هایی رو میشددنید. زیر دلش به شدددت درد میکرد و صدددای جیه 

 تخون هاش بلند شده بود و حس میکرد بدنش له و کوفته شده.اس
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شش،اذیتش   شده ای رو میدید و حرارت آتی شتعل  شین م دور تر از خودش ما
 میکرد .

میخواست عقب بره، اما توان نداشت. صداهای گنگی رو میشنید و نمیتونست 
 سر بلند کنه.

 خانوم زنده ای؟-
 تکون نمیخوره.-
 شاید بیهوشه.-
 دن، البد اینم از پنجره افتاده بیرون.چپ کر-

 کسی تکونش داد و از شدت درد صورتش رو تو هم کرد.
 خانوم؟-
 تکونش نده، شاید جاییش شکسته باشه.-

کسی رو به روی لیانا نشست. لیانا به زحمت چشمش رو باز نگه داشت. درد 
 تو تمام وجودش بیداد میکرد.

 خانوم .منو میبینی؟-
 لک زدلیانا به آرومی پ

 باید ببریمش اونور تر ،اینجا خیلی نزدیک آتیشه.-
 آره ، یکدفعه رو سنگا قل میخوره.-

 صدای مردی رو شنید
 میگم بهش دست نزنید ،شاید جاییش شکسته باشه.-
 پس چیکار کنیم؟-
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 پلکهای سنگین لیانا روی هم افتاد.
 باید صبر کنیم امداد بیاد-
 اینجا خیل...-

 لیانا دیگه چیزی نشنید
                        ××××× 

شت خط  صدرای پ ست و رو به  ش صورتش رو با یک بطری آب معدنی  تکین 
 گفت

 بگو-
 صدرا نگران پرسید

 داداش چت شد یکدفعه؟برگردوندی؟-
 تکین روی معده اش رو ماساژ داد و بی رمق گفت

 چیزی نخوردم که، فقط حالتش بود-
 نکن با خودت اینجوری،یک جا وایسا یه چیزی بخور-
 کارتو بگو صدرا-

شد تا به زیبا از لیانا خبری بده که گریه  صدرا ن صیب  آخر مکالمه هم چیزی ن
 اش بند بیاد

تماس رو بعد از یک سددفارش تکراری راجع به غذا قطع کرد که بالفاصددله 
 شیرین زنگ زد.

 بار نمیتونست جواب نده،یا بپیچوندشاین بار سومی بود که زنگ میزد و این 
 

×××××× 
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گاه  حالش اصددال خوب نبود،یونس این رو تو اولین ن یه داد،  به در تک تکین 
شفته  سرخش،از ظاهر آ شمهای  صداش،از چ فهمید. از طرز راه رفتنش،از تن 
اش،از رنگ پریده اش. این تکین اونی نبود که جلوی در خونه اش داد و بیداد 

د و سددر زنش غیرتی شددده بود .اینی که جلوی روش بود، زمین تا راه انداخته بو
ضر بود همه  شت؛ اینی که رو به روش بود ،حا سمون با اون مرد قلدر فرق دا آ
ی هست و نیستش رو بده ، لیانا رو ببینه. داشت از نگرانی دق میکرد ولی اینها 

ن ن اوچه اهمیتی داشت برای یونسی که هیچ دل خوشی از تکین نداشت و اال
 رو مسئول گم شدن لیانا میدونست .سرش داد زد

 چه بالیی سر دخترم آوردی مرتیکه قاتل؟دخترم کو؟-
تکین میتونسددت از خودش دفاب کنه،میتونسددت جبهه داری بکنه،میتونسددت از 

 اونجا بره ، ولی نمیخواست. چون خودش رو مقصر میدونست.
 پیداش میکنم-
صددال؟نمیدونی زنت تو چه حالیه و کجا تو مردی؟تو غیرت داری؟تو آدمی ا-

 میخواد امشبو سر کنه،بیخیال اینجا وایسادی منو نگاه میکنی؟
ید و  نامردی هیچ جوری بهش نمیچسددب نگ بی غیرتی و  مد، ا بدش او تکین 
حاال هم به کسددی اجازه نمیداد همچین توهینی بهش بکنه. دود سددیگارش رو 

 گفت بیرون داد و با تن صدای پایین،ولی جدی ای
که - له؟ قات که  یک مردی  ید دخترشددو بسددپره دسدددت  با پدر  پدر چی؟

نمیشناستش؟که نمیدونه االن دخترشو بسپره دستش،کدوم گورستونیو قراره به 
سه  عنوان خونه بهش معرفی کنه؟پدر اونیه که ببینه دخترش، دو ماهه،هفته ای 
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رو ببینه، ولی راهش نده؟از کجا بار میاد دم خونه اش تا باباشددو،تا خانواده اش 
مطمئن بودید که فقط دلتنگه؟چجوری خیال خودتونو راحت میکردید و حتی 
جواب تلفناشو نمیدادید؟شاید میخواست شکایت کنه .شاید پیش من آرامش 
نداشت،شاید اذیتش میکردم،شاید دست بزن داشتم،شاید پشیمون بود،شاید 

بار این یک  تاده بود.  ید  به غلط کردن اف بار خواسددت یک  ید؟ مالو داد احت
ببینیدش؟یک بار ازش پرسددیدید من اذیتش میکنم یا نه؟ولی االن عصددبانی 
ستید؟از  ست؟مگه تمام این چندماه رو میدون شب کجا ستید که نمیدونید ام ه
ته  ید از خونه رف ید دعوامون شدددده بود، شدددا جا معلوم پیش من بوده؟شدددا ک

اون موقع پدر نبودید که یک خبری  بود،اصددال شدداید من بیرونش کرده بودم ؛
 ازش بگیرید؟

 چنگی به موهاش زد و نگاه از یونس گرفت.
یا اعتماد داشددتید به عشددقی که بهش دارم و مواظبشددم،یا مهر پدری وجود -

 نداشته که امکان نداره
 به سمت در رفت،یک لحظه ایستاد و گفت

گه- بار دی یک  ید،االن  ماد کرد بار اعت به اج حانش کنین ،  اگر اون موقع  امت
 پیداش میکنم.

سرش تیر  شد . شیش بلند  صدای زنگ گو ست.  از خونه بیرون رفت و در رو ب
شت، ولی چیزی تو معده اش  سوخت. حالت تهوب دا شمش می شید و چ میک

 نبود که بخواد باال بیاره .
 سیگارش رو گوشه ای پرت کرد و تماس رو برقرار

 صدرا-
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 صدرا نفس نفس زنان گفت
 رگردداداش ب-

 تکین در ماشین رو باز کرد و نشست
 چی؟-

 صدرا انقدر هول بود که یک لحظه فکر نکرد باید مقدمه چینی کنه.
 اخبار،اخبار یک تصادر رو نشون داد، تو چالوس-

 ضربان قلب تکین رفت رو صدهزار، تنش یخ بست
 داداش ماشین شاهرخ بوده. دوساعته دارم بهت زنگ میزنم، خودمو کشتم-

 با لکنت گفتتکین 
 ز...زنم -
 
 داداش بیا نوشهر، بیمارستان....-

 تکین صدا باال برد
 زن من تو چه وضعیتیه االن؟-
 باید خودتو برسونی برای رضایت -

 قلب تکین بی قراری میکرد
 رضایت؟رضایت برای چی؟-

 صدرا سرسری گفت
 دستش جراحی میخواد ،استخونش خورد شده، من باید برم؛برسون خودتو.-

 گوشی رو قطع کرد و هر چی تکین زنگ زد ،دیگه جواب نداد. 
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 با باالترین سرعت به سمت فرودگاه  روند.  بین راه به الیاس زنگ زد
 الیاس نگران لیانا بود، با امید اینکه خبری شده جواب داد

 الو، آقا تکین؟خبری شده؟-
 گوشیو بده بابات-
 لیانا پیدا شده؟-

 تکین بی اعصاب داد زد
 گوشیو بده بابات الیاس!-

الیاس گوشی رو به دست یونس رسوند. شیرین با چشم اشکی به دهن یونس 
 زل زده بود

 الو-
 تکین تند تند گفت

 من دارم میرم نوشهر،بیمارستان... ، خودتونو برسونید-
 یونس نگران گفت

 اتفاقی برای لیانا افتاده؟-
بگه  و از طرفی نمیخواستتکین ماشین رو پارک کرد ، نمیتونست صحبت کنه 

 خودش هم خبر دقیقی نداره
 میبینمتون ، فعال-
 

از یک طرر،دیگه نمیتونسدت رانندگی کنه و از طرر دیگه میخواسدت هر چه 
 زودتر به نوشهر برسه .لحظه ی آخر بلیط گیرش اومد و با آخرین پرواز رفت.
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پاهاش نبود برای راه رفتن ولی پله های بیمارسددت ریبا ان رو تقدیگه جونی تو 
دویید .اسددم لیانا رو گفت و منتظر شددد. هنوز تو اتاق عمل بود، از وضددعیتش 

 پرسید و هنگ کرد از جوابی که گرفت.
 وضعیت مناسبی نداشتن ،خونریزی شدید و...-

 تکین وسط حرفش پرید
 خون ریزی؟خون ریزی برای چی؟-

 پرستار به مانیتور نگاهی انداخت و جواب داد
 سقط کردن-

 ین جاخوردتک
شته بشه، این - سیب دیده، جراحی میخواد ؛ باید پالتین کار گذا شونم آ ساعد

 فرم رو امضا کنین به اضافه ی..
تکین دیگه نمیشنید چی میگه، چی کار میکنه، چی رو امضا میکنه. صداها تو 

 ذهنش تکرار میشد.
 

 صدرا تکین رو از دور دید و به طرفش اومد. تکین بی رمق پرسید
 لیانا کو؟-
 بیهوشه-
 کجاست؟-
 بخش اورژانسه، االن میخوان ببرنش اتاق عمل. امضا کردی؟-

 تکین سرش رو تکون داد
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 کجا برم ببینمش؟-
 بیهوشه داداش-

 تکین صدا باال برد
 میدونم ،میخوام ببینمش-

صدرا اتاقی رو به تکین نشون داد. تکین خواست وارد بشه که صدرا جلوش رو 
 گرفت

 بری تونمیذارن -
 تکین روی صندلی آبی رنگ بیمارستان سر خورد .صدرا نگرانش بود

 خوبی؟-
شید و  ست. معده اش تیر میک ش صدرا کنارش ن سته بود، تکین جواب نداد،خ
سرش رو رو  شدت دلش بی قرار لیانا بود. یک لحظه  سوخت. به  شمش می چ

شدت بیخوابی بیه شد که تقریبا از  شت و نفهمید چی  صدرا گذا ش وشونه ی 
 شد.

با تکون های صددددرا چشددم باز کرد، سددوزش چشددمش هنوز قطع نشدددده 
 بود،گردنش درد گرفته بود. ماساژش داد واز جاش بلند شد.

 لیانا چی شد؟من کی خوابم برد؟-
 
 از اتاق عمل آوردنش بیرون، دو ساعت نشده که خوابیدی-

 تکین معده اش رو ماساژ داد
 کجاست؟-

 صدرا بازوی تکین رو کشید
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این سدداندویچو برات از زیر سددنگ پیدا کردم ،میشددینی میخوری،بعد میری -
 سراغش ؛ دو روزه چیزی نخوردی

 تکین با شدت دستش رو پس کشید
 از زنم بی خبرم، بشینم ساندویچ سق بزنم؟-
 کجا میری؟چی چیو بی خبری؟همینجاست دیگه-

 تکین به سمتش برگشت
 کجاست؟-
 اینو بخور،بگم-

تکین زیر لب ناسزایی نثار صدرا کرد و راه افتاد. صدرا پشت سرش تند تند قدم 
 برمیداشت

 عمویونسم اومده ها داداش-
 من از زنم میپرسم،تو از زمینو آسمون جواب میدی غیر اونی که من میخوام-
 خوبه ولی هنوز به هوش نیومده-

 تکین زمزمه کرد
 میخوام ببینمش-

 لو رفت و  سالم کرد.یونس رو جلوی روش دید، ج
تکین اتاق خصوصی برای لیانا گرفته بود و لحظه شماری میکرد چشم باز کنه. 
ست تکین روی معده  سرخ و حرکت د شمهای  توجه یونس به رنگ پریده و چ
اش جلب شده بود. تکین به شدت طالب یک نخ سیگار بود، ولی نمیتونست 
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ضر نبود حتی برای چند  صله بگتو محیط بیمارستان و حا یره،تا دقیقه از لیانا فا
 شاید با سیگار،سردردش بهتر شه. 

بی قراری میکرد،یک جا بند نمیشددد، مرتب قدم میزد و دلش ضددعف میرفت 
برای اینکه لیانا رو صددحیح و سددالمت ببینه. نگرانش بود و به شدددت دلتنگ 
 حضورش، دلتنگ خنده هاش،خانومیاش،دلسوزیاش،حتی اشکها و قهرهاش. 

جنین یک ماه و نیمه اش رو سددقط کرده بود و تکین میترسددید از چیزی که لیانا 
شددنیده بود، که دکتر گفته بود هفتاد درصددد ممکنه دیگه بچه دار نشدده. تمام 
احسدداس پدرانه ی خودش رو ندید گرفته بود و فقط به این فکر میکرد که آینده 

 ی لیانا چی میشه؟هیچ وقت میتونه طعم مادرشدن رو بچشه؟
شداهرخ خوش شدانس بود که به دسدت تکین نیفتاد و قبل از مشدتعل شددن و 

ماشددین،با ضددربه ی شدددیدی که به سددرش خورده بود بیهوش شددده بود و بعد 
 هم...

 پرستار از اتاق لیانا بیرون اومد و رو به سه مرد رو به روش پرسید
 همسرش کیه؟-

 تکین نگران به پرستار چشم دوخت و صدرا تکین رو نشون داد
 ایشون-

یونس به مرد مضددطرب و نگران رو به روش نگاه کرد. هیچ وقت میتونسددت به 
 عنوان داماد قبولش کنه؟

 بهوش اومد؟-
 صدای گرفته ی تکین بود. پرستار نگاهی به ظاهر آشفته ی تکین انداخت

 بله. میتونین برین داخل ، فقط...-
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و اش گرفت و در ر تکین طاقت نداشت ادامه ی حرر پرستار رو بشنوه، نادیده
 باز کرد.

لیانا صورت اشکیش رو به سمت تکین چرخوند .چقدر تکین به نظرش آشفته  
و خسته میومد. تکین با دو سه قدم بلند فاصله ی بینشون رو پر کرد. خم شد و 
شدت خودش  ضربان قلبش باال بود و به  سید . پیشونی لیانا رو طوالنی ب*و*

حال و بیمار رو بغل نگیره و تو آغوشددش فشددارش رو کنترل میکرد تا لیانای بی 
 نده.

 کنار گوشش زمزمه سر داد
 لیانا-

 بازوش رو نوازش کرد
 لیانا-

 لبش رو روی گونه اش کشید و نجوا کرد
 لیانای من-

 صداش میلرزید
 خانومم-

 بغض کرده بود .بعد از چند سال؟
 زندگی من-

 شقیقه ی زخمیش رو ب*و*سید
 هزار بار مردم تا دوباره ببینمت-
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شک میریخت ولی  شدت درد لب میگزید و ا سید .لیانا از  گونه اش رو ب*و*
حضور تکین آرومش کرده بود .لرزش صدای تکین رو دوست نداشت، باورش 

 نمیشد
 ببینمت خانومم-

شونی  شونیش رو به پی صورت رنگ پریده ی لیانا نگاهی انداخت و پی تکین به 
 داد. پلک بست و اشکش روی گونه لیانا چکید. زمزمه کرد لیانا تکیه

 "همه ی دنیا بخوان تو رو از من بگیرن،نمیذارم"-
 لیانا لب باز کرد و با درد نالید

 تکین-
تکین تشنه ی شنیدن "تکین" گفتن لیانا بود ، پلک باز کرد. گونه اش رو نوازش 

 کرد
 جان تکین،جانم نفسم-

 لیانا اشک ریخت
 خیلی درد دارم-

 تکین چونه ی لیانا رو ب*و*سید
 بمیرم-

 اشکهای لیانا رو پاک کرد و لبهاش رو روی گونه ی لیانا گذاشت
ستار و  شمهای پر ست خودش نبود و ذره ای اهمیت به چ ساتش د سا بروز اح

 یونس نمیداد که با سکوت بهش خیره بودن.
 لیانا نالید

 چرا اینقدر درد دارم؟-
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 موند به لبهای لیانا، چی باید جواب میداد؟ تکین گنگ خیره
 صدای پرستار بلند شد

 آقایون، بفرمایید بیرون-
 تکین جلوی دید لیانا رو گرفته بود و لیانا منظور پرستار از "آقایون" رو نمیفهمید

ب*و*سه ی کوتاهی روی صورت لیانا نشوند و خواست ازش فاصله بگیره که  
 رو گرفت و با التماس گفت لیانا با دست سالمش دست تکین

 نرو تکین-
 پرستار جلو اومد

 شما باید استراحت کنید-
 لیانا با چشم اشکی گفت

 میخوام شوهرم پیشم باشه-
شغول  شدت فکرش م ست گچ گرفته ی لیانا رو نوازش کرد، یونس به  تکین د
صمیمی که باید میگرفت،  شغول ت شق بین دخترش و تکین، م شغول ع بود؛ م

 قاتل" بودن تکین.مشغول "
 

از اتاق سددفید رنگ بیمارسددتان بیرون رفت. پرسددتار بخاطر التماس های لیانا 
 کوتاه اومد و در رو بست

 تکین لبهای خشک لیانا رو نوازش کرد
 دلم برای یک لحظه دیدنت-

 زمزمه کرد
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 ضعف میرفت.-
ست تکین رو  شفته ی تکین نگاهی انداخت، د صورت رنگ پریده و آ لیانا به 

 ی دلش گذاشت. لب گزید و اشک ریخترو
 تکین درد دا...-

تکین با حرکتش، حرر لیانا رو قطع کرد و لیانا پلک بسدددت. تکین به آرومی 
 زیر دلش رو ماساژ داد

تا از حضددور تکین آرامش بگیره؛  نه  نا سددعی میکرد دردش رو فراموش ک یا ل
 اماخیلی موفق نبود.

ی لیانا، دیگه حاضددر نبود حتی یک نگاه تکین، خیره موند به پلک های بسددته 
 دقیقه دوریش رو تحمل کنه.

 
که بهش تزریق  هایی  به لطف آرام بخش  باز کرد. دردش  نا چشددمش رو  یا ل
میکردن، قابل تحمل شده بود. اما  یک بار هم نشده بود که پلک باز کنه و یک 

 بغض سنگین گوشه ی گلوش جا خوش نکنه و بهش فشار نیاره
ری اینکه جنین یک ماهه اش رو از دسدت داده بود و امکان مادر هر بار با یاداو

 شدنش فقط سی درصد بود،عذاب می کشید
شد،هیچ کس تو اتاق نبود.  ستش گرفت و به اطرار خیره  سفید د نگاه از باند 

 این حس تنهایی اذیتش میکرد
به سختی زنگ رو فشرد. طولی نکشید که در اتاق باز شد و پرستار سفید پوش 

 اومد. سرم لیانا رو چک کرد و پرسید جلو
 به چیزی نیاز داری؟-
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 لیانا با بغض گفت
 شوهرم-

 پرستار با لبخند به لیانای رنگ پریده نگاه کرد
 تا دو سه ساعت پیش اینجا بود-

 لرزش صدای لیانا بیشتر شد
 برنمیگرده؟-

میترسددید ولش کنه، پیش خودش دلیل می آورد که تکین عاشددق بچه سددت و 
 با لیانا ممکن بود شانس پدر شدن رو ازش بگیرهبودن 

 چیزی نگفت، ولی میاد. یک ساعت دیگه ساعت مالقاته،منتظرش باش-
 لیانا اشک ریخت

 هیچ کس پیشم نمونده؟-
میدونی از کی اینجا بودن؟دیدن چند سدداعت اسددتراحت میکنی،اونام یکی -

 دوساعت برن و برگردن
ست یک  ست،میدون شت چرا هیچ کس کنار این دختر نی دروغ گفت، خبر ندا
یاق داره، چقدر  به حضددور شددوهرش کنارش احت زن تو این موقعیت چقدر 

 حساس تر میشه، چقدر به دلداری دادن و آغوش همسرش نیاز داره
 لیانا اشک ریخت و زمزمه کرد

 نمیخوام بیدار باشمکاش اون آرام بخش ها رو نگه داشته بودید برای االن، -
 پرستار اشک های لیانا رو پاک کرد و با مهربونی گفت

 میخوای بهش زنگ بزنی؟-
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 نور امیدی تو دل لیانا روشن شد
 گوشیم رو گم کردم-
 شماره اش رو حفظی با گوشی من باهاش تماس بگیری؟-

 لیانا سر تکون داد و آروم گفت
 حفظم-

 لیانا گوشی رو گرفت و بعد هم شماره
صدای تک شین رو بهم کوفت و موبایلش رو از جیبش در آورد. همین  ین در ما

 زنگ هم اعصابش رو بهم می ریخت. ناشناس بود،رد تماس داد
 لیانا ناامید دوباره تماس گرفت و باز تماس رد شد. بغض کرد

 من عجله ای ندارم،دوباره بگیر-
 لیانا باز زنگ زد

 رو برقرار کرد تکین ماشین رو روشن کرد و با حرص تماس
 الو؟بفرمایید-

 صدای لرزون و آروم لیانا تو گوشی پیچید
 تکین؟-
 

 دست تکین دور فرمون شل شد
 لیانا؟-

 لیانا نالید
 تکین کجایی؟-
 تو کجایی لیانا؟این شماره ی کیه؟بابات مرخصت کرده؟-
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 گوشی پرستاره-
 خیال تکین راحت شد

 دارم میام بیمارستان خانومم-
 بغض گلوی لیانا با شنیدن صدای تکین بیشتر شده بود

 هیچکی پیشم نیست-
 تکین اخم کرد از شنیدن لرزش صداش، راه افتاد

 دارم میام دیگه، بابات قرار بود بمونه،نمیدونم چرا رفته-
لحن تکین نرم نبود ،با وجود اینکه به شددددت نگران لیانا بود. سددردردش هر 

 علت اعصاب نداشتلحظه بیشتر میشد و به همین 
 لیانا با گریه گفت

 ولم کردید-
ستان روند و به  صبی تا بیمار ستار داد. تکین ع شی رو قطع کرد و تحویل پر گو
شته  سه ی فوق مهمی که دا یونس زنگ زد. آخر هم فهمید که یونس بخاطر جل
برگشته ، که این پیش تکین اصال قابل قبول نبود. خودش رو سرزنش میکرد که 

 تنها گذاشته لیانا رو
                           ××××× 

اثر مسکن ها کم کم داشت از بین میرفت و درد لیانا برمیگشت. نیم ساعت از 
تماسددش با تکین گذشددته بود، داشددت دق میکرد از تنهایی. زیر دلش دسددت 

 کشید و آروم ماساژش داد.
 اومد در اتاق باز شد و لیانا از جا پرید. تکین در رو بست و جلو
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 ترسوندمت؟-
 لیانا نگاهش رو از تکین گرفت. تکین کنارش ایستاد و گونه اش رو نوازش کرد

 زمزمه کرد
 سالم نفسم-

لیانا پلک بسددت و از بین پلکهای بسددته اش اشددکش چکید. تکین خم شددد و 
 گونه اش رو ب*و*سید

 خوبی؟-
لیانا جواب نداد. تکین سددراغ یخچال کوچیک اتاق رفت،  کمپوتی باز کرد و 

 لب تخت لیانا نشست
 با من قهری؟-

نگاه لیانا خیره ی حرکت دست تکین بود و میترسید دستش با لبه ی در کمپوت 
 ببره.

تکین سردرد شدیدش رو نادیده گرفت و با چنگال یک تیکه از هلو رو جدا کرد 
 برد و به سمت لیانا

 لیانا؟-
 لیانا با چشم اشکی به تکین نگاه کرد.

 تکین کمپوت رو روی میز گذاشت و گونه ی لیانا رو نوازش کرد
 لیانا...چته؟-
 کجا بودی؟ -

 تکین لبخند تلخی زد
 چه عجب حرر زدی!-
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 میخوام بدونم چرا منو ول کردی رفتی-

 تکین دستش رو از زیر روسری لیانا رد و آروم موهاش رو نوازش کرد
 ولت نکردم خانومی، رفتم هتل دوش گرفتم-
 پرستاره گفت دو سه ساعته رفتی-

 شقیقه ی تکین تیر کشید
 آشنا نیستم با اینجاها، طول کشید تا هتل پیدا کنم-

 لیانا لب گزید از درد و تکین نگران پرسید
 درد داری؟-

 نالید لیانا
 ببرم خونه، از اینجا خوشم نمیاد-

 دل تکین پر میزد برای بغل کردن لیانا
 دو روز دیگه مرخصت میکنن،  میبرمت خونه-
 کاش اینجا تختاش بزرگتر بود-

تکین نگاهی به صددورت بدون آرایش لیانا کرد، دو سدده جای صددورتش زخمی 
 بود. لمسشون کرد

 ا اذیتی؟تخت بزرگتر میخوای چیکار خانومم؟اینج-
 میخوام کنارم بخوابی، بغلم کنی-

 تکین خم شد لبش رو روی گونه ی لیانا گذاشت و زمزمه کرد
 آرامشت با من خانومم ، فقط خوب شو -
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 لیانا پلک بست. تکین با لبهاش شقیقه و پیشونی لیانا رو لمس کرد
سردرد - سوزه، شمهام می سابی نکردم؟چ ست ح میدونی چقدر وقته خواب در

 دارم
 انا با دست سالمش بازوی تکین رو گرفت و آروم گفتلی
 عقب نرو-

 تکین موهای لیانا رو نوازش کرد
 درد نداری؟-

 لیانا جواب نداد. عطر تن تکین رو نفس کشید
 خانومم؟-
 دارم ،دلم،کمرم-

 تکین عقب کشید. آروم زیر دل لیانا رو نوازش کرد
 دستت چی؟-
 کم...خیلی نمیفهممش-

سمت  ست به روش بیاره. یک تیکه هلو به  حال تکین خوب نبود، ولی نمیخوا
 لیانا گرفت

 ناهارتو خوردی؟-
 لیانا صورتش رو تو هم کرد و هلو رو قورت داد

 بد مزه بود-
 تکین لبخند زد. دلش برای اداها و لوس بازیهای کم لیانا تنگ شده بود

 دو روز دیگه تحمل کن غذای اینجا رو،تموم میشه-
 درد دل لیانا بیشتر شده بود
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با شنیدن ناله ی آروم لیانا، دست تکین که باز به سمت کمپوت رفته بود متوقف 
 شد نگران صداش زد

 لیانا-
 لیانا دست تکین رو زیر دلش چنگ زد و به شدت لب گزید

 
 خانومم؟-

اشکهای لیانا از گوشه ی چشمش رو شقیقه اش جاری میشد و درد میکشید. 
اومده بود. تکین هول شددده،زنگ کنار تخت رو چندین بار فشددرد.  نفسددش بند

 لیانا به خودش میپیچید و تکین نمیدونست این تازه شروب دردهای لیاناست
                          ××××× 

شددیرین همراه یونس برگشددت. دلش طاقت نمیاورد ، نگران دخترش بود. لیانا 
 مسکن ها قابل تحمل شده بود. زیر دلش درد احساس میکرد، ولی بخاطر

عد از   باالخره ب به تکین خیره بودو تو دلش قربون صددددقه اش میرفت. تکین 
مدتی،چند سددداعتی روی تخت همراه خوابیده بود و قصدددد بیدار شددددن هم 

 نداشت. به پهلو دراز کشیده بود و کتش رو انداخته بود روش
ن رو دید که جلوتر از با شنیدن صدای در سر چرخوند و در کمال تعجب شیری

 یونس و پرستار می اومد تو
اون سدداعت،وقت مالقات نبود و یونس تونسددته بود به لطف پول، پرسددتار  رو 

. اینکه اتاق لیانا خصددوصددی بود هم،یک امتیاز راضددی کنه که به اتاق لیانا بیان
 حساب میشد تا پرستار راحت تر قبول کنه
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 شیرین با بغض جلو رفت
 بمیرم برات لیانا، چی شدی مامان؟این چه حالو روزیه؟-

شیرین بغلش کرد و لیانا از  شت.  شینه، اما یونس نذا شه ب ست بلند  لیانا خوا
 شدت دلتنگی اشک میریخت

 خوبید؟-
 خوبیم؟از چی حرر میزنی؟تو این حال باشی و من خوب باشم؟-

 لیانا نگران نگاهی به تکین انداخت و گفت
 ومتر،خواهش میکنممامان جان آر-

 یونس بی اختیار با اخم به تکین خیره بود
 شیرین جای زخم های صورت لیانا رو لمس کرد

 ردش نمیمونه ها، نگران نباش .درد نداری؟-
 لیانا تن صداش رو آورد پایین

 میترسم بیدار شه -
 خب بیدار شه،چه وقت خوابه؟-

 لیانا نالید
 متر صحبت کنین،خواهش میکنمخیلی وقته نخوابیده،خوابش سبکه. آرو-

 نگاه یونس خیره به بسته ی سیگار و فندک کنار سر تکین بود
 شیرین آروم تر پرسید

 درد نداری؟تو کی حامله شدی؟چند وقتت بود؟-
 لیانا از خجالت سرخ شد
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 فقط جواب داد
 مسکن زدن،بهترم-

ست بید شه. اتکین غلتی زد و نگاه لیانا روش چرخید، به هیچ عنوان نمیخوا ر 
شیرین خوشش اومد که لیانا مواظب شوهرشه و یونس با خودش در جدال بود 
سر  شتن. پدر بود و از  شق دو نفره ای که این دو بهم دا ست بپذیره ع و نمیخوا
شق  شتباه و ع ست دخترش وارد یک زندگی غلط،با یک مرد ا سوزی،نمیخوا دل

 بی دلیل بشه
 لیانا؟-

 لیانا به سمت شیرین برگشت
 دم،ببخشیدنفهمی-
نداره،هر چی میپرسددم میگه - بابات که از هیچی خبر  چند ماهت بود؟این 

 نمیدونم
 ا ! خانوم!-

 شیرین باز سوالش رو تکرار کرد و لیانا با خجالت زمزمه کرد
 یک ماهو نیم؛ نمیدونستم-

 شیرین دست لیانا رو تو دستش گرفت
شی تحمل دردت - ضعیف با صی،تقویتت میکنم، میبرمت خونه بعد از مرخ

 سختتره
 ضربان قلب لیانا کند شد

 من...من که خودم خونه دارم-
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 نگاه وحشتناک یونس، روی لیانا ثابت موند. لیانا جا به جا شد
 مامان من،من،...-

 تنگاه یونس مانع از این میشد که راحت حرفش رو بزنه، به شیرین چشم دوخ
 من باید سر خونه زندگی خودم باشم مامان-

 یونس به حرر اومد
 خونه زندگی تو خونه ی باباته-

 لیانا ترسیده بود، ترسیده بود از جدا شدن از تکین
 من شوهر دارم بابا-

 صداش میلرزید، شیرین خواست جو رو عوض کنه
 خیلی خب ،حاال بعدا راجع بهش حرر میزنیم-

 جلوی لیانا تکون داد یونس انگشت اشاره اش رو
 خودت میدونی اگر یک بار دیگه این جمله رو تکرار کنی-

 لیانا با بغض گفت
 مگه دروغ میگم؟شوهرمه...محرممه-

 یونس تکین رو نشون داد و گفت
تو به این میگی شوهر؟دختر ساده، تو اصال پیش این امنیت نداری،نمی بینی -

 تفاقا برات می افتاد؟حالو روزتو؟اگر نسبتی باهاش نداشتی این ا
 لیانا نالید

 بیدار میشه بابا-
شیرین با چشم و ابرو به یونس اشاره کرد تمومش کنه. حال لیانا اصال مناسب 

 نبود برای اون بحثها
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 دو روز دیگه برمیگردی خونه ی پدرت لیانا!-
 لیانا اشک ریخت

 من پیش تکین میمونم-
 تکین با شنیدن اسمش نیمی از هوشیاریش رو به دست آورد، ولی بیدار نشد

 
 یونس صداش رو باال برد و عصبی غرید

 تو غلط میکنی و هفت پشتت-
تکین پلک باز کرد؛ لیانا رو دید که نشسته،باز پلک زد و گنگ به اطرافش خیره 

 شد. پدرومادر لیانا رو دید و سر جاش نشست. 
تکین برگردوند و تکین با دیدن اشددک لیانا اخمش غلیظ تر لیانا رو به سددمت 

 شد
 چیزی شده؟-

 از جاش بلند شد، سالم مختصری کرد و رو به لیانا پرسید
 باز درد داری؟-

 لیانا به معنی نه سر تکون داد
 تکین اشک لیانا رو پاک کرد و با جدیت پرسید

 پس اینا چیه؟-
 صدای لرزونی از تکین پرسیدلیانا نگاه کوتاهی به یونس انداخت و با 

 بعد بیمارستان من کجا میرم؟-
 تکین اخم کرد
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 یعنی چی؟میای خونه خودت دیگه-
 بابا می...-

 یونس گفت
 دیگه بسه هرچقدر آزاد بودی،برمیگردی خونه ی بابات لیانا!-

 تکین لب گزید تا آرامشش رو حفظ کنه
 در موردش صحبت میکنیم !-

لیانا دسددت تکین رو گرفت و با التماس بهش خیره شددد؛ اشددک از چشددمش 
 جاری شد. آروم زمزمه کرد

 من جای دیگه ای نمیرم تکین-
 تکین دندون سایید

 ما میریم بیرون، تو استراحت کن-
 نمیخوام، نرو-

تکین دلش میخواست آرومش کنه، ولی جلوی کسی غیر از لیانا نمیتونست از 
ه ، نمیتونسددت لحنش رو آروم کنه، نمیتونسددت لیانا خودش نرمش نشددون بد

 رو"خانومم"صدا کنه
شددیرین لیانا رو درک میکرد و میدونسددت که به بودن تکین احتیاق داره. همراه 

 یونس از اتاق خارق شد .تکین لب تخت لیانا نشست
 خوبی؟-
 دستم میخاره-

 تکین نگاهی به دست گچ گرفته ی لیانا انداخت
 هنوز دلت درد میکنه؟-



wWw.Roman4u.iR  498 

 

 لیانا جواب نداد
 

 تکین گونه ی لیانا رو نوازش کرد
 خانومی با توام-

 لیانا به تکین نگاه کرد و با بغض پرسید
 چقدر از صیغه مونده؟-

 تکین اخم کرد و لیانا با بغض پرسید
 چقدر دیگه میتونم پیشت باشم؟-
 چی میگی لیانا؟-
 ا... اگر...سقط نمیشد-

 اشک ریخت
 یگه ازت جدا نمیشدمد-

 تکین اشک لیانا رو پاک کرد
 مگه االن قراره جدا شی؟-
 بابا...-
 بابات اینکارو نمیکنه، راضی میشه-

 بغض لیانا شکست
 راضی نشده تا االن،از این به بعدم نمیشه؛ انقدر امید الکی بهم نده-
 گریه نکن-

 کالفه چنگی تو موهاش زد
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 چیزی گفتم،کار مشکل میشه هاگریه نکن دیگه، فکر میکنن من یک -
 لیانا صدای گریه اش رو خفه کرد

 تکین-
 جانم-

 مقطع حرر میزد بخاطر گریه
 بیا...برو بابا رو...راضی کن-

 تکین پیشونی لیانا رو ب*و*سید
 تو بخواب،من میرم صحبت کنم،چیزی که نمیخوای؟-
 باز برگردی تو اتاقا، نری یکدفعه-

 تکین بلند شد
 نمیرم ،میخوای بگم مامانت بیاد؟-

 لیانا سرش رو تکون داد و تکین از اتاق خارق شد
                         ××××× 

 
کالفه شددده بود از شدددت خونریزی ای که داشددت. زیر دلش رو چنگ زد و 
نشست. روز آخری بود که تو بیمارستان به سر میبرد. تکین سر از گوشیش بلند 

 کرد
 کجا؟-

 لیانای رنگ پریده،آروم جواب داد
 دستشویی-

 خواست از تخت بیاد پایین که تکین بلند شد
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 صبر کن بیام کمکت-
میترسددید باز سددرش گیج بره و بیفته. لیانا بازوی تکین رو چنگ زد، حالش بد 

 بود. زیر لب صداش زد و تکین دستش رو دور شونه ی لیانا انداخت
 جانم خانومم-

 لیانا نالید
 مهگرسن-
 کارای ترخیصتو انجام میدم،میبرمت یک رستوران خوب-

 لیانا غر زد
 غذای بیمارستان بد مزه ست-

 تکین شقیقه اش رو ب*و*سید،بهونه گیریشم دوست داشت
 میدونم عزیزم-

ستش بازوی  ست و با هر دو د سرش میگرده، پلک ب حس میکرد اتاق داره دور 
 تکین رو گرفت و دیگه قدم برنداشت. تکین نگران پرسید

 لیانا خوب...-
بدن لیانا شددل شددد،جون تو پاهاش نبود. قبل از افتادنش تکین دسددتش رو دور 

 تنش حلقه کرد. لیانا سرش رو رو سینه ی تکین گذاشت، درد داشت
 الم خوب نیستح-

 تکین موهاش رو ب*و*سید
 خوب میشی عزیزم...یک مدت اینجوریی،دوباره سرپا میشی-

 لیانا به سختی به سمت دستشویی رفت
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                     ×××××× 

 
شک میریخت. یونس از آینه نگاهی  شه تکیه داده بود و ا شی سرش رو به  لیانا 

 بهش انداخت و صدا زد
 لیانا؟-

 الی که پوست کنده بود رو به سمت لیانا گرفتشیرین، پرتق
 بخور دهنت تازه شه-

 لیانا آروم زیر دلش رو ماساژ میداد. زمزمه کرد
 نمیخوام-
دو سدداعته راه افتادیم،دوسدداعته داری یک بند اشددک میریزی،بابات مرده که -

 اینجوری گریه میکنی؟
 لیانا اهمیتی نداد و شیرین دور از جونی گفت

دی که تکین برای لیانا گرفته بود، بلند شددد . نمیدونسددت زنگ گوشددی جدی
سیو  شده بود تو اون جریانات .هنوز مخاطبین رو  ست،گم  گوشی قبلیش کجا

 نکرده بود، اما شماره ی تکین رو حفظ بود، تماس رو برقرار کرد. زمزمه کرد
 الو تکین-

 تکین شیشه رو باال داد تا صدای آروم لیانا رو بهتر بشنوه
 سالم-
 سالم عزیزم-

 نگاه یونس خیره ی لیانا موند از آینه
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 کجایین؟ناهار خوردی؟-
 لیانا زمزمه کرد

 نمیخوام-
 تکین اخم کرد

 ینی چی نمیخوام؟نمیشه که گرسنه بمونی-
 لیانا اشک ریخت و پرسید

 کجایی؟-
 تو جاده ام-

 لیانا با نگرانی گفت
 تند نیای...خطرناکه!-
 نمیخواد نگران من باشی،بگو بابات یک جا وایسه غذا بخوری-

 لیانا بی اهمیت نسبت به حرر تکین گفت
 چی شد که قبول کردی برم خونه ی بابا؟-

تکین دندون سددایید ؛ میگفت یونس تهدید کرده که به کل رابطشددون رو با لیانا 
ج کنه نا لقطع میکنن اگر برنگرده خونه اش؟ میگفت بخاطر خودت بود که لیا

 بگه شاید اونا بعدا راضی میشدن؟
 یک مدت بگذره،همه چی درست میشه-

 لیانا با بغض نالید
 یک مدت یعنی چقدر؟من تو رو نبینم میمیرم-

 تکین اخم کرد، لیانا سکوت اونور خط رو که شنید ، با التماس صدا زد
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 تکین؟-
 
 بگو بابات یک جا وایسه غذا بخوری-
 نمیخوام-

 ص غریدتکین  با حر
 لیانا، گوش بده به حرر -

 لیانا کوتاه اومد و رو به یونس گفت
 من ناهار بیمارستانو نخوردم-
 جایی ببینم،نگه میدارم-

 تکین نفس راحتی کشید
 کجایی؟پشت سر مایی؟-
 نمیدونم چقدر فاصله دارم-

 لیانا میترسید با گوشی صحبت کردن،حواس تکین رو پرت کنه
 من برم؟-
 درد که نداری؟-

 آروم تر از قبل نجوا کرد
 دردم آروم نمیشه،میخوام بخوابم بلکه ولم کنه-

تکین به شدت لب گزید،حق خودش میدونست که زنش کنارش باشه، که درد 
 زنش رو آروم کنه، که اونقدر باهاش حرر بزنه که حواسش پرت شه.

 برم تکین؟-
 نگ میزنمبرو عزیزم،زیر دلتو ماساژ بده؛ بازم بهت ز-
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 گوشی رو قطع کرد
 

 شیرین که درگیری لیانا رو با خودش میدید به سمتش برگشت
 چی شده مامان؟-

 لیانا با حرص غر زد
 دستم میخاره ، پدرم دراومده،  دارم اذیت میشم-

 شیرین قرص و بطری ای رو به سمت لیانا گرفت
 بگیر بخور ،برای قطع خونریزیته-

 لیانا قرص رو گرفت و گفت
 لوی بابا از درد و خونریزی نپرسید مامانج-

 یونس به طرر ماشین اومد و نشست
 نداشت...تموم کرده-

 شیرین گفت
حاال نمیخواد کباب بگیری، یک چیزی بگیر شددکمش سددیر شدده؛ االن باز -

 شوهرش زنگ میزنه باید بگه هنوز غذا نخورده
 یونس با اخم گفت

 الزم نیست به اون مرتیکه جواب پس بده-
 لیانا بطری آب رو با حرص زیر صندلی انداخت و گفت

 من ناهار نمیخوام، گرسنم  نیست، برای خودتون بگیرین-
 شیرین خواست دلجویی کنه
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 لیانا جا...-
 لیانا صدا باال برد

 میخوام بخوابم مامان-
 

×××× 
لیانا از بغل الیاس بیرون اومد و روی زمین نشست و دستش رو به سمت نازی 

 باز کرد
 نازی خودش رو تو بغل لیانا پرت کرد و لیانا اخم کرد از درد

 آجی دلم تنگ شده بود کلی-
 لیانا گونه ی نازی رو ب*و*سید. انرژی نداشت که تحویلش بگیره

 منم عزیزم، خوبی؟-
 نازی با انگشت اشاره اش روی زخمهای صورت لیانا دست کشید

 چی شدی آبجی؟-
 لیانا لبخند بی جونی زد

 شدهچیزی ن-
 نازی از بغل لیانا بیرون رفت و تازه توجهش جلب دسته شکسته ی لیانا شد

 با تعجب و حیرت گفت
 آبجی شکستی!-

 لیانا بی رمق خندید
 خوب میشم-

 الیاس دست لیانا رو گرفت
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 پاشو لیانا-
 لیانا بلند شد و لب گزید از درد

 میخوای استراحت کنی؟-
 متعادل راه برهلیانا بازوی الیاس رو گرفت، نمیتونست 

 آبجی، منم میام-
 شیرین دست نازی رو گرفت

 کجا؟میخواد بخوابه-
 نازی لب ورچید

 میخوام برم پیشش، عمو کوش؟چرا نیومده؟-
 لیانا به سمت نازی برگشت. نازی ازش پرسید

 آجی عمو کو؟-
 میاد عزیزم-

 و زیر لب برای خودش تکرار کرد
 میاد-

 یونس روی مبل ولو شد و گردنش رو ماساژ داد
 خانوم یک لیوان آب بده-
 

××××× 
ستش رو  شت د شت. لیانا پ شت کمر لیانا گذا سه ی آب گرم رو پ شیرین، کی

 گاز میگرفت از شدت درد. نازی در اتاق رو باز کرد
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 مامان م...-
 حرفش رو قطع کرد

 آبجی چی شده؟-
 شیرین به طرر نازی رفت

 یک کم کمرش درد میکنه، برو بیرون عزیزم، برو پیش داداشی -
 نازی رو به زحمت از اتاق بیرون کرد و کنار لیانا نشست

 لیانا؟-
 لیانا چرخید، کیسه رو زیر دلش گذاشت. درد دلش به مراتب بیشتر بود

 قرصاتو خوردی؟-
ن همولیانا لب گزید از درد و سرش رو تکون داد؛ نفس هاش مقطع بود. صبح 

 سروصدا تونسته بود خودش رو آروم کنه روز جوری درد میکشید که فقط با
 لیانا امشب شهال قراره بیاد-

 لیانا چشمش رو بهم فشرد
 من از اتاق بیرون نمیام-
 زشته، نمیشه نیای-
 نمیخوام کسیو ببینم مامان-

 شیرین سعی کرد آروم صحبت کنه
 کوتاه، میدونی چند وقته ندیدتت؟یسنا هم میخواد یک سری بهت بزنه-

 لیانا صدا باال برد
 نمیخوام ببینمشون مامان، هیچکسو نمیخوام ببینم-
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شده بود از این  سته  شد و بغض کرد. خ شید، تو خودش جمع  زیر دلش تیر ک
مل کنه، ولی خونریزیش هیچ  نده. درد رو میتونسدددت تح مداوم و آزارده درد 

 جوری قطع نمیشد. سرش رو تو متکا فرو کرد. اشک میریخت
 صدای زنگ گوشیش باعث شد سر بلند کنه، تکین بود .

شددیرین از اتاق بیرون رفتو  لیانا گوشددی رو برداشددت ، ولی حرر نزد .از تکین 
 دلخور بود

 الو خانومم-
 اشک ریخت، نه از درد،از شدت دلتنگی

 لیانا-
ا میپیچید و صدددای نفس های مقطع و فین فین صدددای گرم تکین تو گوش لیان

 لیانا تو گوش تکین
 لیانا داری گریه میکنی؟-
 

 لیانا اشک ریخت؛ دلتنگ "لیانا" گفتن تکین بود
 خانومم ،جوابمو بده-

 لیانا نالید
 کجایی بی معرفت؟-

 تکین زمزمه کرد
 سالم عزیزم-

 لیانا با بغض گفت
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تنگ نشددده؟نمیخوای کنارم باشددی دو روزه ندیدمت، نمیخوای ببینیم؟دلت -
 انقدر درد میکشم؟

 بغضش ترکید، نیاز هاش رو با گریه میگفت
 نمیخوای حالمو بپرسی؟اصال برات مهم هست؟-

 تکین از ماشین،به پنجره ی اتاق لیانا نگاهی انداخت و فقط زمزمه کرد
 مهم تر از تو ندارم تو زندگیم-

 لیانا از درد به خودش پیچید و هق زد
 چرا نیستی؟چرا یک زنگ نمیزنی؟چرا نمیای منو ببینی؟ پس-

تکین جواب نداد،دلیلی نمیدید بگه چندین بار تا جلوی در اومدم ،اما زنگ 
 نزدم ،چون میدونم یونس چه عکس العملی نشون میده.

 درد داری؟-
 میخوام ببینمت، دلم تنگ شده-
 قرصاتو خوردی؟-

 لیانا با حرص گفت
 برات مهمه؟-

 تکین اخم کرد
 شک داری؟-

لیانا زیر دلش رو چنگ زد و به شدت لب گزید. نفسش رو مثل ناله بیرون داد، 
 نمیتونست حرر بزنه

 گوشی رو ول کرد و دلش رو فشرد
 آی-
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 تکین نگران صدا زد
 لیانا؟-

 درد دل لیانا بیشتر شد، پتورو تو دستش مشت کرد و بلند تر ناله کرد
 تکین از ماشین پیاده شد

 لیانا چی شد؟-
 لیانا به خودش پیچید و ناخوداگاه ناله ی بلندی کرد

 تکین زنگ خونه رو فشرد، عصبی شده بود
 لیانا با توام-

 لیانا صداش رو آزاد کرد و با گریه جیه زد
 مامان-

 تکین پشت سر هم زنگ خونه رو میزد، عصبی به در پا کوبید و داد زد
 باز کنین دیگه-

 اب دادالیاس آیفون رو جو
 کیه؟-
 

 شیرین در اتاق لیانا رو باز کرد،لیانا بلند بلند گریه میکرد و به خودش میپیچید
 هول شد

 لیانا چی شدی؟-
 لیانا زیر دلش رو چنگ زد و با گریه از شدت درد جیه زد 
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تکین کالفه شده بود، صدای جیه لیانا تو گوشی میپیچید. بی اختیار سر الیاس 
 داد زد

 باز کن دیگه،منم تکین!-
صال به این فکر نکرد  شرد و ا صله دکمه رو ف الیاس تحت تاثیر داد تکین،بالفا
به  جازه ی ورود تکین  نه. قرار نبود ا نه توبیخش ک که وقتی یونس برگرده ممک

 اون خونه صادر بشه
ند میزد ،نگران بود. در  یاط رو طی کرد، قلبش ت ندش ح های بل قدم  با  تکین 

از کرد و اصال حواسش نبود که باید در بزنه،باید به الیاس سالم کنه. خونه رو ب
 میدونست اتاق لیانا کجاست،بار دومی بود که به اون خونه میرفت

حتی اگر نمیدونسددت هم از صدددای گریه و ناله هاش میتونسددت حدس بزنه 
 زکدوم اتاقه. در رو باز کرد و شیرین که با لباس خونه بود و چیزی سرش نبود ا

 دیدن تکین تو چارچوب در غافلگیر شد و جا خورد.
سالم زیر لبی   سمت لیانا می رفت،  سر زیر انداخت و همونطور که به  تکین 

 ای کرد. 
 شیرین با بهت به تکین خیره شده بود

 شما...-
تکین اصددال نمی شددنید، اصددال حواسددش جمع نبود که چیکار میکنه،که چه 

شده یک شون میده،که  شمهای متعجب لیانا  عکس العملی ن نگاه کوتاه به چ
بندازه،که یک توضددیح کوتاه به شددیرین بده، لیانا رو بغل کرد و روی تخت 

 خوابوندش. 
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لیانا متعجب بود، اما از دردش کم نشدددده بود که گریه اش قطع بشددده. تکین 
کار  ید چی با ید چی میخواد؟ خت. نمی فهم ندا به دور و برش ا گاهی  فه ن کال

پاش رو تو اون خونه کنه؟اصددال چرا او نداده بود  به خودش قول  مد تو؟مگه 
نذاره،چون نمیخواسددت حرفی از سددمت یونس بشددنوه. شددیرین از اتاق بیرون 
ست که با اون ظاهر جلوی تکین بمونه.  سب این نمیدون سش رو منا رفت، لبا

 در رو پشت سرش بست. 
یس از تکین که از اون خلوت راضددی بود، نگاهی به صددورت رنگ پریده و خ

 اشک لیانا انداخت.
ید و از شدددت درد،صددورتش تو هم رفت. تکین لب   لیانا لب پایینش رو جو

 تخت سفیدش نشست .نگران بود
 نباید ببرمت دکتر؟-
 

شد و تکین رو بغل  صدای هق هقش رو خفه کنه ، نیم خیز  سعی میکرد  لیانا 
شید. حلقه ی د شفته و نامرتبش رو نفس ک ش رو ستکرد .تکین عطر موهای آ

 دور تن لیانا تنگ کرد
 زیر گوشش زمزمه سر داد

 بمیرم که درد داری-
 لیانا هق زد

 دلم تنگه-
 تکین لبهاش رو روی گونه لیانا گذاشت
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 چیکار میتونستم بکنم خانومم؟-
لیانا سددرش رو تو گردن تکین فرو برد، درد داشدددت اما اهمیتی نمیداد. نفس 

هاش فرستاد ، چقدر دلتنگ بود،چقدر  عمیقی کشید و عطر تن تکین رو به ریه
 به آغوش تکین نیاز داشت

 حرر بزن برام. میخوام صداتو بشنوم-
تکین لیانا رو خوابوند و به سختی خودش رو کنارش جا داد ،تو اون تخت یک 

 نفره جا نمیشدن. شقیقه اش رو ب*و*سید و زمزمه کرد
 نمیتونم،االن فقط دلم میخواد بغلت کنم-

سعی کرد به دردش فکر  شید و  شش گرفت. لیانا نفس عمیقی ک لیانا رو تو آغو
 نکنه ،اما نمیتونست. تکین زیر دل لیانا رو به نرمی ماساژ داد

 دائما اینقدر دردت شدیده؟-
 لیانا لبهای خشکش رو با زبونش تر کرد

 زیاده...خیلی...ولی نه اینجوری-
 تکین کالفه پرسید

 چرا یکدفعه اینجوری شدی؟-
لیانا بینیش رو باال کشددید. حرکت دسددت تکین زیر دلش،آغوشددش و صددداش 

 بهش آرامش داده بود
 میخواستم باهات قهر کنم-

 تکین با تعجب گفت
 با من؟-

 لیانا به ته ریش پرفسوری تکین نگاهی انداخت و آروم گونه اش رو نوازش کرد
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 رمطاقت نمیارم کنارم باشی ،محل نذا-
 تکین با نیمچه اخمی گفت

 جرات داری اینکارو بکن-
 لیانا لبخند محوی زد و خودش رو به تکین نزدیکتر کرد

 کسی نمیاد تو؟-
 لیانا با شک جواب داد

 نمیدونم-
تکین صددورت لیانا رو مقابل صددورت خودش قرار داد،به لبهای لیانا چشددم 

 دت باز شدگرفتند که در با شدوخت،لیانا پلک بست،یک لحظه آروم
 

 تکین از جا پرید و لیانا سرخ شد.
ید و جیه  به طرفش دو با خوشددحالی  با دیدن تکین لیوان رو ول کرد و  نازی 

 جیه کنان گفت
 عموجونم-

تکین نشددسددته بغلش کرد، از طرفی خیالش راحت شددده بود که نازی تو اتاق 
 پریده و از طرفی هم حرصی بود که حتی نمیتونست با زنش خلوت کنه

لوی دید لیانا رو گرفته بود و لیانای حسددداس شدددده،باز بغض کرده بود که ج
 فرصت خلوت با تکین رو از دست داده

 تکین بدون انرژی به نازی سالم کرد
 آبجی رو کار داشتی؟-
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 نازی به لیوان آب ریخته شده روی فرش نگاهی انداخت و آروم گفت
 مامان گفت آب بیارم، قرصشو بخوره-

 تکین با اخم به سمت لیانا برگشت
 چهار ساعت پیش باید این قرصو میخوردی،یعنی چی االن برات میارن؟-

شیده،قربون  شیرین نازش رو ک صد بار  شت بگه  لیانا جواب نداد. جرات ندا
 صدقه اش رفته،دعواش کرده،اما راضی نشده دیگه قرص رو بخوره

ن، آروم گرفت و هیچ حرفی نازی اومد چیزی بگه که با دیدن اخم غلیظ تکی
 نزد.

نازی رو از روی پاش بلند کرد،با اینکه دوسددتش داشددت ولی اصددال تو اون 
موقعیت نمیتونسددت بهش محل بده. بلند شددد و نازی برای نگاه کردن مجبور 

 شد سرش رو باال بگیره،شاید قدش تا وسط رون تکین میرسید
 تکین دستی به صورتش کشید و از لیانا پرسید

 ات کجاست؟قرص-
 لیانا صورتش رو تو هم کرد از درد و حتی به تکین نگاه نکرد

 تکین بی اختیار صداش رو باال برد
 چرا هیچ سوالمو جواب نمیدی ؟با توام نه با دیوار!-

 نازی دنباله ی موهای خرگوشی بسته شده اش رو دست گرفت
 آبجیو دوا میکنی عمو؟-

 فتتکین چنگی تو موهاش زد و رو به نازی گ
 یک لیوان دیگه آب میاری؟قبلی رو که ریختی!-

 نازی داشت از اتاق خارق میشد که تکین گفت
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 خواستی بیای تو در بزن عمو!-
 در رو پشت سر نازی بست و لب تخت لیانا نشست و تن صداشو آورد پایین

 ببینمت لیانا-
 لیانا پتوش رو تو دستش فشار میداد از درد

 تکین موهای نامنظمش رو نوازش کرد
 خانومم جواب بده،قرصات کجاست؟-
 نمیدونم، خبر ندارم-

 تکین از جاش بلند شد و عصبی نفس بیرون داد
 لیانا با صدای لرزونی پرسید

 کجا تکین؟-
 
 برم از مامانت بپرسم ک...-
 نمیخواد؛ولش کن-
 یعنی چی؟چرا از زیرش در میری؟-

لیانا جواب نداد و تکین از حدسی که میزد عصبی شد. لیانا به پشت خوابید و 
 زیر دلش رو ماساژ داد

 قرص رو برات آوردن نخوردی؛نه؟-
 لیانا از دردی که زیر دلش احساس میکرد اخم کرد و صورتش تو هم رفت.

 جواب بده لیانا-
 از صدای بلند تکین جا خورد ،اشک ریخت
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 سر من داد نزن-
از اتاق بیرون رفت و لیانا بغضش ترکید. به سختی از جاش بلند شد و به  تکین

سمت دستشویی رفت .راه رفتنش متعادل نبود، دستش رو به دیوار گرفته بود و 
 قدم بر میداشت که نازی در اتاق رو باز کرد،

 آبجی، عمو جون...-
 حرفش تموم نشده بود که لیانا سرش داد زد

 ی تو یکی رو ندارم برو بیرون نازی حوصله-
نازی با تعجب به لیانا نگاه کرد، انتظار این داد یکدفعه ای رو نداشددت .نه تنها 
صدای داد لیانا جا خورد. نازی بغض کرد و  شنیدن  نازی،که تکین از پایین با 
از اتاق بیرون رفت و در رو بهم کوبید . لیانا هق هق کنان در دسددتشددویی رو 

 بست
صدای هق هقش رو  تکین با یک لیوان اب شت،  و قرص های لیانا به اتاق برگ

 از دستشویی می شنید .لیوان رو روی پاتختی گذاشت و صدا زد
 لیانا جان؟-

 جوابی نشنید، جز صدای گریه اش
 خانومم؟بیا بیرون-

لیانا مشددت آبی به صددورتش زد و از آینه به خودش خیره شددد ،صددورتش رنگ 
لباس هاش نگاه کرد، برای زمان دختریاش پریده بود و موهاش بهم ریخته .به 

 بود، اهمیتی نداد. در رو باز کرد که چهره ی نگران تکین رو دید
 خوبی؟-

 زمزمه کرد
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 نه-
 

 تکین کمکش کرد، باز روی تخت دراز کشید. بی خجالت نالید
 بغلم کن تکین،ماساژم بده-

 تکین کنارش نشست
 قرصتو بخور-

 لیانا اخم کرد
 نمیخوام-
 نمیخوای؟با کی لج میکنی؟ یعنی چی-

 لیانا نالید
 قرص آرومم نمیکنه تکین،من تو رو کم دارم-
 بخورش خیالم راحت شه-

لیانا با اخم و تخم قرص رو فروبرد .تکین به زور بهش آب خوروند و به آغوش 
 کشیدش

 لیانا-
 لیانا صورتش رو رو سینه ی تکین گذاشت و زمزمه کرد

 جانم-
 عطر تن تکین رو نفس کشید

 جانم عزیزم-
 تکین کنارش دراز کشید
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 بخواب لیانا،بخواب دردتو فراموش کنی-
صار بازوهاش قرار گرفت. تکین  ست و بین ح شم ب ست تکین چ لیانا به خوا

 زیر گوشش زمزمه سر داد
 سه روزه خونه نیستی؛سه روزه خواب و خوراک ندارم-

                        ××××× 
 لیانا با حرص گوشیش رو به کناری پرت کرد و زیبا کنارش نشست

 چته لیانا؟-
 برنمیداره؛جواب نمیده،معلوم نیست سرش کجا گرمه-

 زیبا با اخم گفت
 این چه حرفیه میزنی؟-

 لیانا با بغض گفت
 دیگه نمیخوادم-
 دیوونه شدی؟-
 تکین بچه دوس داره ،آرزوشه بابا شه-
 چه ربطی داره؟-

 گریه نالیدلیانا با 
 من دیگه حامله نمیشم، دیگه به دردش نمیخورم، دیگه نمیخوادم-
 چرت و پرت نگو لیانا، اینا چیه که میگی؟بیا غذاتو بخور رنگ و روت پریده-
 نمیخورم-
 از کی ندیدیش؟-
 از دو روز پیش-
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 اشک ریخت
 قلبم، روحم، درد میکنه براش، ضعف میکنم که ببینمش ،که بغلش کنم-
 سرش شلوغه حتما-
 با کی؟سرش با کی گرمه؟-

 زیبا اخم کرد
 من گفتم سرش شلوغه، نگفتم با کسی گرمه!-

 لیانا زیر لب با بغض زمزمه کرد
 منو یادش رفته-
 چرا با این فکرهای مسخره خودتو اذیت میکنی؟-
 

 فکری تو سر لیانا جرقه زد و یکباره گفت
صدددرا حواسددش بهش باشدده، از تکین حرفاشددو به صدددرا میگه، مگه نه؟بگو -

 کارش سر در بیاره
 لیانا بچه شدی؟-

 لیانا دست زیبا رو گرفت و با التماس گفت
 میگی بهش؟-
 لوس نکن خودتو،یک کاری داشته نتونسته جوابتو بده-

 صورت لیانا از اشک خیس بود
سته بیاد دیدنم؛ با - صال نخوا شتم،ا ستان برگ ست ،از وقتی از بیمار فقط این نی

 ه میدونه چه حالی اماینک
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زیبا بغلش کرد. میدونسددت تو این موقعیت هر زنی چقدر حسدداس تر میشدده 
 ،چقدر به وجود مردش نیاز داره

 باشه میگم مراقبش باشه، گریه نکن-
یانا رو آروم کرد، ولی هیچ جوری نتونسدددت راضددیش کنه  با حرفهاش ل زیبا 

 غذاش رو بخوره
                          ×××× 

صبح به  صبی بود.  شن کرد، ع تکین در اتاق رو بهم کوبید و موبایلش  رو رو
 شدت بدی رو پشت سر گذاشته بود و جلسه اش موفقیت آمیز نبود،اصال!

بدون اینکه به تماس های از دسدددت رفته اش نگاه بندازه ،شددماره ی لیانا رو 
 دوم...بوق سوم...جوابگرفت بلکه با شنیدن صداش آروم شه .بوق اول...بوق 

 نمیداد. تماس رو قطع کرد و از اول زنگ زد
ست قهر  ست جواب بده یا نه ، میخوا ست لیانا میلرزید و نمیدون شی تو د گو
کنه و تکین نازش رو بکشدده،اما دلتنگی عمیقش بهش چنین فرصددتی نمیداد. 

 آخرین لحظه جواب داد
 تکین سیگارش رو آتیش زد

 لیانا؟-
 الیدلیانا با بغض ن

 جان لیانا-
 تکین اخم کرد و پکی زد 

 باز که گریه کردی-
 بغض گلوی لیانا رو فشرد
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 حالم خوب نیست-
 تکین دود سیگارش رو بیرون داد

 منم خوب نیستم-
 لیانا اشک ریخت،طاقت نمیاورد خوب نبودن تکین رو

 چی شده عزیزم؟چرا خوب نیستی؟-
 

شددد. لیانا جواب سددوالش رو تکین از پنجره به آشددوب تهران زیر پاش خیره 
 نگرفت و باز پرسید

 شرکتی نه؟کی میری خونه؟-
 نمیخوام برم-

 زیبا از اتاق بیرون رفت و لیانا پلک بست
 خسته ای، باید بری خونه استراحت کنی-

تکین سددرش رو به شددیشدده ی سددرد تکیه داد و پلک بسددت. از نخ دسددتش کام 
 گرفت و زمزمه کرد

 چیکار؟خونه ی بی تو رو میخوام -
 لیانا بی رمق خندید و تکین از شنیدن صدای خنده اش لب زد"جانم"

 دلم تنگ شده، دیدارای یک ساعته ام دلتنگیمو رفع نمی کنه تکین. دلم...-
 باز بغض کرد و امان از این بغض هایی که گریبان گیرش شده بود

دلم می خواد مثل قبل،هر شدددب کنارت باشددم،کنارت غذا بخورم،باهات -
 بزنم،... حرر
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 اشک ریخت
 حتی دلم می خواد دعوام کنی ،ولی پیشم باشی-

 تکین به سیگارش خیره شد
 شنیدی میگن زن و شوهر باید تفاهم داشته باشن؟-
 خب؟-

 آروم گفت
 ما داریم-

 لیانا خوش نبود ،نمی تونست مثبت فکر کنه
 دو هفته ی دیگه تموم می شه-

 اخم غلیظی رو پیشونی تکین نقش بست
 یادته چقدر می گفتی بابا رو راضی می کنی؟کردیش؟-

 تکین جواب نداد و لیانا با گریه گفت
راضددیش که نکردی هیچ،حتی به دیدنم نمیای، حتی زنگ نمیزنی، حس می -

 کنم...
 نفس هاش مقطع شده بود

 حس می کنم تو زندگیت اضافی ام تکین-
 تکین با حرص غرید

 تمومش کن لیانا-
 یش تو گوش لیانا می پیچیدصدای نفس های عصب
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سره می گی نمیام ببینمت؟هان؟می خوای بگم - شنوی که یک چی می خوای ب
شو کنم که بذاره زنمو  س ساله باید التما ست  سرای بی بابات رام نمیده؟که مثل پ

 ببینم؟
 صدا بلند کرد

 نمی کنم لیانا!اگر منتظر این هستی، عمرا پیش نمیاد-
 لیانا اشک ریخت

 من کی اینو خواستم-
 تکین آتش سیگارش رو با حرص خاموش کرد

 
 پس چی می خوای؟-

 لیانا با صدای لرزونی گفت
 می خوای برم؟شاید مزاحمتم که انقدر اعصابت خورده-

به موهاش زد، نمی فهمید این حرر های بی ربط چیه  تکین چنگ محکمی 
 که لیانا میزنه

 لیانا برای جلب محبت تکین تالش کرد
 تکینم؟-

جوابش فقط صدای نفس های عصبی تکین بود .اهمیتی به درد زیر دلش نداد 
 و باز صدا زد

 آقایی-
 بگو-
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هیچ نرمشددی تو صددداش نبود. لیانا می ترسددید از اینکه دور بودن و بی محبتی 
 نسبت به تکین باعث شه کسی جاش رو بگیره

 من فقط دلم تنگ شده بود-
 ی دلتنگیت رفع میشه؟اعصاب منو با حرفات بهم بریز-

 لیانا مظلوم گفت
 دلم میخواد مثل بقیه زنا پیش شوهرم غر بزنم-

 تکین روی مبل ولو شد و سرش رو تکیه داد
 میری خونه؟-
 فعال حوصله رانندگی ندارم-

 لیانا لب گزید از درد
 چیزی شده؟-

 تکین در جواب پرسید
 دستت درد نمیکنه؟-
 نه اصال-
 کی باید گچشو باز کنی؟-
 باید یک ماه بشه-

 تکین تاکید کرد
 خودم می برمت-

 لیانا پوزخند زد
 اگر دیدیم،ببرم. خوشحال میشم یکی دو ساعتی پیشت باشم-

 تکین دندون سایید
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 تلخی لیانا!-
ظه نرم  یک لح ظه غر میزنی، یک لح گه دم دمی مزاق شددددی! بهتر بود ب

 میشی،یک لحظه طعنه میزنی
 توقع داری چج...-

 در اتاقش باز شد، بخاطر ناگهانی بودنش از جا پرید. یونس بود
 این مسخره بازیا چیه در میاری لیانا؟-

 تکین گوش تیز کرد
 من؟-

 یونس با اخم غلیظی گفت
تا درمیون - یاری، دو بازی در م غذا نمیخوری؟سددر قرصدددات  یعنی چی 

 میخوری. با خودت لج میکنی؟
سرش،به امید اینکه حرفهای شت  و  یونس اثر کنه به در تکیه داده بود شیرین پ

تکین از پشددت خط حرص میخورد و در این بین لیانا نگران اخم و تخم تکین 
 بود سر این موضوب. تکین از پشت خط غرید

 چیزای جدید میشنوم،خبر نداشتم!-
 یونس رو به شیرین گفت

 غذاشو بیار جلوی خودم میخوره-
 کردلیانا دردش رو نادیده گرفت و اعتراض 

 مگه من بچه ام؟-
 یونس به صراحت گفت
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از نازی ام بچه تری،اون حداقل عقلش به این چیزا میرسدده؛ اونوقت تویی که -
 به تقویت نیاز داری از دیروز لب به هیچی نزدی!

 تکین دندون قروچه کرد
 لیانا!-
 

شیرین  سرش.  شده جلوی لیانا بود و یونس باالی  ساعت بعد، غذای گرم  نیم 
 کنار لیانای بدخلق نشسته بود و زیبا دم در منتظر صدرا. 

لیانا بغض کرده بود و به باند دستش خیره بود. به حرر های شیرین گوش نمی 
داد و با انگشددت اشدداره اش روی پتو اسددم تکین رو بارها می نوشددت. شددیرین 

 بانی از بی اهمیتی لیانا صدا باال بردعص
 مثل دختر بچه های دو ساله لج نکن، بخور دیگه-

 لیانا سرش رو باال آورد، شیرین رو تار میدید
 نمیخورم!گرسنم نیست-

یونس با پاش رو زمین ضددرب گرفته بود و نگاه شددیرین به چشددم های لبریز از 
 اشک لیانا بود.

 خسته شدم،انقدر اذیت نکن-
 صال این غذا رو دوست ندارم. نمی تونم بخورمشمن ا-
 من ب...-

سینی رو کنار تختش  شیرین  سرش!  شید و پتو رو روی  لیانا روی تخت دراز ک
ست با یونس  شت و از اتاق بیرون رفت. می فهمید درد لیانا چیه و می خوا گذا

 رصددحبت کنه. لیانا به دیوار رو به روش خیره بود و زیر لب الالیی میخوند. د
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اتاقش باز شد و چشمهاش رو بهم فشرد. اصال طاقت حرفهای شیرین و یونس 
 رو نداشت

 آبجی-
 لیانا برگشت و نگاهش به صورت شکالتی نازی افتاد

 جونم-
 آبجی بیام پیشت؟یا باز دعوا میکنی؟-

 لیانا لبخند تلخی زد
 درو ببیند، بیا-

 بعد از اجرای حرر لیانا،لب تختش نشست
 کی موهاتو بسته نازی؟-

 نازی با ذوق گفت
 خوشگل شدم؟داداش الیاس بسته،اصنم بلد نبود ،هی بد میشد-

 لیانا جوابی نداشت که به حرفهای نازی بده،با سکوت بهش خیره بود.
 آبجی من خب...-
 خب؟-
داشتم زیر تختم عروسکمو پیدا میکردم،از این شوکوالتا دیدم که توام دوست -

 ردمداری برات او
 لیانا گونه ی نازی رو نوازش کرد

 من نمیخوام، خودت بخور-
 آبجی یک چیزی بهت بگم؟-
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لیانا به دست های کوچولوی نازی نگاه کرد که با بسته ی شکالت کلنجار می 
 رفت

 بگو-
 نازی سرش رو کج کرد

 آخه مامان گفته نگم-
 لیانا بیخیال جواب داد

 نمیخوای نگو، اشکال نداره-
 وم نمی گرفتولی نازی آر

 آخه راجع به عموئه-
 فکر لیانا هزار جا رفت و نازی ادامه داد

 بیا در گوشت بگم-
 دستش رو گذاشت پشت گوش لیانا و تو گوشش زمزمه کرد

 آبجی دیروز که من با یسنا از پارک برمی گشتم،پیش در عمو رو دیدم-
 لیانا گیج پرسید

 تکین؟-
 گفتم بغلم کنه بابا یونس دعوام کرد، گفت برم تو-
 
 خب؟-

 نازی عقب کشید و شکالتش رو گاز زد
 خب همین دیگه،آبجی-



wWw.Roman4u.iR  530 

 

صداش روبلند تر  شغول تکین بود و جواب نازی رو نداد که نازی  ذهن لیانا م
 کرد

 آبجی-
 چیه؟-
 آبجی یک سوال بپرسم دوام نمی کنی؟-
 نه بپرس-
 دعوام کرد، گفت دیگه نگم آخه از مامان که پرسیدم -
 نه ،بپرس-
 ابجی سخط چیه؟-

 لیانا گیج گفت
 چی چیه؟-
خود مامان می گفت، داشت با بابا حرر می زد،می گفت که تو سخط کردی -

 باید عمو پیشت باشه
 گلوی لیانا فشرده شد،بازوی نازی رو کشید و کنار خودش خوابوندش

 ولش کن، مهم نیست-
 رو هم با ملچ مولوچ خورد و باز گفت نازی تیکه ی آخر شکالتش

 از داداشم پرسیدم گف برو کارتوناتو ببین-
 لیانا گونه ی نازی رو ب*و*سید و زمزمه کرد

 یک لحظه چیزی نگو نازی!-
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حاال فکر نکرده بود  تا  هاش رو نوازش کرد، بغض کرد. چرا  بغلش کرد و مو
ردن موهاش، چقدر شددیرینه بغل کردن یک بچه. چقدر حس خوبیه،نوازش ک

 چقدر عالیه اینکه تو بغلت گم میشه. 
 آبجی موهام خراب نشه-

لبهای لیانا روی پیشددونی نازی بود و به این فکر می کرد که اگر اون اتفاق نمی 
 افتاد ،می تونست بچه ی خودش رو بب*و*سه. 

 آبجی...-
چه ی خودش لفظ شددیرین  تاد می تونسدددت از زبون ب فاق نمی اف اگر اون ات

 مامان"  رو بشنوه. بی اختیار دلش رو نوازش کرد،دلش بچه میخواست. "
 من برم بازی کنم؟-

لیانا لب گزید، دلش گریه می خواسدددت. جنین یک ماهه اش،اگر به دنیا می 
 اومد چه شکلی می شد؟

 آبجی برم؟-
 دختر می شد یا پسر؟

ک اشددنازی از بغلش بیرون رفت. اصددال مگه مهم بود،دختر یا پسددر بودنش؟ 
 ریخت، ه*و*س مادر بودن کرده بود

 نازی یکی از عروسکاتو بیار-
 نازی با تعجب گفت

 میخوای بازی کنی؟-
 لیانا جواب نداد و نازی از اتاق بیرون رفت
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سک نازی رو  سینه ی عرو شک می ریخت و  شیده بود و ا لیانا به پهلو دراز ک
اله می کرد. به تماس نوازش می کرد. زیر لب الالیی می خوند و بینش از درد ن

 های پی در پی تکین جواب نمی داد. 
الیاس در زد و وارد شددد. لیانا عصددبی بهش خیره شددد،حوصددله هیچ کس رو 
نداشت؛ تحمل حضور کسی رو تو خلوتش نداشت. الیاس جلوی آینه دستی 

 به موهاش کشید و جلو رفت
 لیانا پاشو ای...-

 کشیدلیانا با حرص دست الیاس رو پس زد و جیه 
 نمیخوام، نمیخوام چیزی بخورم، ولم کنین، برو بیرون؛ نمیخوام ببینمتون-

شد.  صدای زنگ گوشیش بلند  شد، باز  سته  به هق هق افتاده بود،در اتاق که ب
صبی  صدای ع صت حرر زدن به تکین نداد و با هق هق و  جواب داد ولی فر

 ای گفت
 ی؟چیه؟ چی میخوای...ازم؟ چی میگی؟ چرا...زنگ میزن-

تکینی که بخاطر تماس های بی پاسخش عصبی بود، با شنیدن صدای هق هق 
 و حرر های مقطع لیانا، نگران شد

کردی - یرم؛دیوونم  میکنی؟ دارم می...م تم  مهم...مم؟چ...چرا اذی گه  م
 تکین...با نبودنت دیوونم کردی نامرد

صدای گریه اش رو ست  سرش رو تو متکا فرو، می خوا  گوشی رو پرت کرد و 
شماره  ست. حالش بد بود و دلش پر! تکین، با گنگی باز  خفه کنه ،اما نمی تون
شتش  شد. لیانا پتو رو تو م شی خاموش لیانا مواجه  ی لیانا رو گرفت که با گو
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صدای  شه.  شه تا خالی ب ست داد بزنه،جیه بک شار می داد و دلش می خوا ف
شید. اونقدر گ صابش بود و زیر دلش تیر می ک ریبا ریه کرد که تقنالونش رو اع

 از حال رفت. به شدت ضعیف شده بود.
                         ××××× 

تکین چندتا پالستیک میوه و خریدش رو کنار آشپزخونه گذاشت و بعد از یک 
  در رو آروم باز کرد،احوال پرسددی جزئی با شددیرین، به سددمت اتاق لیانا رفت؛ 

نگاهی به اتاق بهم ریخته و لیانایی که تو خودش جمع شددده بود انداخت و در 
رو قفل کرد. چشمش به گوشی نو ولی متالشی شده ی لیانا افتاد، کت چرمش 
رو درآورد و گوشه ای انداخت، پتو رو روی لیانا باال کشید و خم شد گونه اش 

د و به صورتش خیره شد. رنگ پریده بود، رو ب*و*سید. موهاش رو نوازش کر
صورت ناله از بین لبهای  سمش رو به  اخم ظریفی بین ابروهاش بود و تکین ا
لیانای خواب شددنید. کنارش دراز کشددید و از پشددت بغلش کرد. با عطش عطر 
سیدش و  سبوند، ب*و* صورتش رو به موهای لیانا چ شید و  تنش رو نفس ک

ا صددای آرومی حرر های نامفهمومی می زد که گوش تیز کرد. لیانا زیر لب ب
ید و تکین  کاب*و*س می د ید.  مه "بچم" رو فهم ها فقط کل تکین از بین اون

طاقت نداشددت اذیت شدددنش رو ببینه. گونه اش رو نوازش کرد و زیر گوشددش  
 زمزمه کرد

 خانومم-
 الله ی گوشش رو ب*و*سید

 لیانا بیدار شو!-
 اخم لیانا بیشتر شد و تکین نجوا کرد
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 لیانای من، پاشو؛  داری خواب میبینی-
 لیانا یک لحظه پلکش رو باز کرد و دوباره بست

 
 تکین بازوی لیانا رو تکون داد

 لیانا-
لیانا پلک هاش رو باز نگه داشددت،به دیوار رو به روش خیره بود و گیج! تکین 

 ند و موهاش رو ب*و*سیدفاصله ی بدنش رو با لیانا به صفر رسو
 خانومم-

به تکین خیره شدددد. تکین چتری هاش رو از  یانا جاخورده ،چرخید و گنگ  ل
 صورتش کنار زد و آروم زمزمه کرد

 سالم زندگی من-
 لیانا با اخم ظریفی گفت

 تو...-
 تکین با انگشت شستش،گره ی ابروهای لیانا رو باز کرد

 من چی؟-
 چونه ی لیانا رو ب*و*سید

 ن چیکار کردی که بابات زنگ زده بیا اینجا،این دختر آروم نمیگیرهببی-
 به چشم های پف کرده ی لیانا نگاهی انداخت و لب زد

 چقدر سخته ندیدنت-
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یدش،کمرش رو نوازش می کرد و زیر  به آغوش کشدد نا بغض کرد و تکین  یا ل
ض غگوشددش با نرمی و زمزمه حرر می زد تا دلتنگیش رو رفع کنه که لیانا با ب

 نالید
 تکین-

 تکین لب از گونه ی لیانا جدا نکرد
 جانم...جانم عزیزم-
 خواب بچمونو می دیدم-

 تکین چشم هاش رو بهم فشرد
 خ...خواب دیدم،به دنیا اومده-

 اشک ریخت و تکین عذاب می کشید
 هق زد

 خوشگل بود-
 تکین لیانا رو به خودش فشرد

 بسه خانومم...بهش فکر نکن-
 با گریه گفت

 بهش شیر می دادم،آروم می شد-
 نفس های تکین عصبی شده بود و لبهاش روی پیشونی لیانا بود

 هر...هردو منتظر بودیم لب باز کنه...بگه مامان، بابا-
 تکین دندون سایید

 لیاناجان،بسه عزیزم، هنوز فرصت داریم-
 لیانا پیرهن تکین رو تو مشتش فشرد و نفس هاش مقطع شده بود
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 ..چه دار نمی...شممن دیگه ب.-
 

 تکین اخم کرد
 از این حرفا نزن-
 دکتر گفت-

 تکین عصبی گفت
ید - با مدت  یک  نداره همچین چیزی؛  کان  دکتر غلط کرد،حرر مفت زد!ام

 تحت درمان باشی،بعدم عین بقیه بچه دار می شیم
سینه ی تکین تکیه داد و  سرش رو به  این جدیت لحن تکین، لیانا رو آروم کرد،

 بی صدا اشک ریخت و زمزمه کرد
 اگر بچه دار نشم ولم می کنی؟-

 تکین موهای لیانا رو ب*و*سید و سعی کرد حسرتی تو لحنش نباشه
 گور بابای بچه!کی بچه خواست-

شید. تکین ک ست و عطر تنش رو نفس ک کرد  مر لیانا رو نوازش میلیانا پلک ب
و فکرش درگیر خنده و گریه ی نوزادی بود که می تونسددت از بطنش باشدده،می 

 تونست بغلش کنه و خودش رو "پدر" خطاب کنه
 لیانا-

 لیانا پهلوی تکین رو نوازش کرد و با صدایی گرفته"جانمی" گفت
 گریه نکن، دو ساعت پیشتم، می خوام آرامش بگیرم-
 نمیذارم بری-
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 کین به چشم های شفار لیانا خیره شدت
 اگر بری، منم باید ببری-

 شقیقه اش رو نوازش کرد
 جای زخمات بهتره-

 لیانا اخم کرد
 منم باهات میام تکین!-
 نیای هم به زور می برمت،ولی االن نه-

 لیانا چونه ی تکین رو ب*و*سید و ته ریش تکین قلقلک داد لبهاش رو 
 با دلتنگی گفت

 خونه رو چه شکلی کردی؟بهم ریخته؟-
 اونقدری که شتر با بارش توش گم میشه-

 لیانا تلخ خندید و سرش رو تو گردن تکین فرو کرد
 اگر ببریم، خونه رو برات برق می ندازم-

 تکین اخم کرد
 زن گرفتم،خدمتکار که نگرفتم...یکیو میارم تمیز کنه-

 کاری گفتلیانا بالفاصله سر بلند کرد و با حسادت آش
 کیو میاری؟دختره؟قبلنم آوردیش؟-
 

 تکین ، لیانا رو تو بغلش فشرد و زمزمه کرد
 گیرم که اینجور باشه،می خوای چیکار کنی؟-

 لیانا با حرص گفت
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 حوصله ی شوخی ندارم-
 سوال بود،  نه شوخی-

 لیانا تکین رو تهدید کرد
 ...باشی یعنی ریعنی فقط دلم میخواد یک دختر بیاری خونه و خودتم خونه -

 تکین جا به جا شد و با شیطنت پرسید
 رو سنش که حساس نیستی،هستی؟-

 لیانا یک کم عقب کشید
 منم می تونم حرصت بدم تکین خان!منم بلدم-

 تکین اخم کرد
 خیلی خب توام!بی جنبه-

 لیانا نالید
 دروغ گفتی تکین ، مگه نه؟-

 تکین پتو رو روی لیانا صار کرد
 من نگفتم دختر میارم خونه رو تمیز کنه،تو اینو گذاشتی تو دهنم-

 لیانا با دکمه ی پیرهن تکین بازی کرد و بی هوا گفت
من میگم بابا رو که راضددی کردی، عروسددی بگیریم و زودی بچه دار شددیم؛ -

 خوبه، نه؟
 تکین موهای لیانا رو نوازش کرد و جوابی نداد

 جواب بده-
 تکین پیشونیش رو به پیشونی لیانا تکیه داد
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 نمی دونی چقدر باهاش حرر زدم،خسته شدم لیانا-
لیانا لبش رو با زبونش تر کرد و نگاه تکین خیره ی لبهاش بود. خواست چیزی 
سته دلش عمل کرد. لیانا بعد از مدتی، آرامش پیدا کرده  بگه که تکین طبق خوا

 تکین فرو کرد بود،دستش رو بین موهای خوش حالت
 

لیانا خودش رو تو آغوش تکین گم کرد، تکین اشددتیاق لیانا رو میفهمید ولی 
اینجا، جاش نبود، عقب کشددید وچنگی به موهای آشددفته اش زد و به فرش 

 الکی اتاق خیره شد
 تکین-

 تکین دستی به صورت ملتهبش کشید و با کالفگی گفت
 شرایطش نیست لیانا-

 ت دستشویی رفت. لیانا نیم خیز شد،گرسنه اش بوداز جاش بلند شد و به سم
 تکین شیر آب سرد رو باز کرد و صورتش رو زیر شیر گرفت

لیانا از آینه به صورت رنگ پریده اش خیره شد و اخم کرد از دیدن اون ظاهر با 
 موهای آشفته. 

 اخم غلیظی بین ابروهای تکین بود و خیره به چهره اش تو قاب آینه!
 رو برس کشید و به صورتش کرم زد. لیانا موهاش

 تکین خسته بود از وضعیتی که گریبان گیرشون شده بود
 رژ صورتی رنگی، لب های لیانا رو رنگی کرد و تکین از دستشویی بیرون اومد

 لیانا-
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سددر بلند کرد و جانمی گفت که لبخند محوش رو دید، تکین جلو رفت و لیانا 
شم هایی که دلش  شد و زمزمه رو بغل گرفت. تو چ سیر کرده بودن خیره  رو ا

 کرد
 باالخره یادت افتاد،لیانایی ام وجود داره.-

 پیشونیش رو ب*و*سید و ادامه داد
 دلم می خواد همیشه مراقب خودت باشی و به خودت برسی.-

 عطرش رو نفس کشید
 نه فقط برای من!حتی تو خلوتت-

 زیر گوشش رو ب*و*سید
 برای روحیه ات خوبه-

 لیانا دستش رو دور گردن تکین حلقه کرد
 تکین نرو-

 تکین کمرش رو نوازش کرد
 تا تو آروم بشی، هستم-
 من آروم نمیشم؛توام نرو!-

نا رو لرزوند و  یا بار دل ل تکین تک خنده ی مردونه ای کرد که برای هزارمین 
 ازش فاصله گرفت تا بره قرص و صبحانه اش رو از شیرین بگیره

 
××××× 
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ستش رو پس زد و داد تکین ت شی بیچاره خالی کرد، د سر من صش رو  مام حر
 کشید

 گمشو بیرون، من کی گفتم بیای؟-
منشی ترسیده قدمی به عقب برداشت و چه اهمیتی داشت لکه های قهوه روی 
مانتوی رنگ روشددنش،وقتی تکین در اون حد عصددبانی بود؟خواسددت عذر 

 نداد خواهی کنه که داد دوم تکین این فرصت رو بهش
شت در  ست. پ شه ها از اتاق بیرون رفت و در رو ب شی بدون جمع کرد خورده 
ایسددتاده بود و دسددتش روی قلبش بود و نفس های عمیق می کشددید، تکین از 
 اول صبح که اومده بود همینطور بود و اصطالحا پاچه میگرفت؛اونم بی دلیل!

گار آتیش ی کنه. سیسرش تیر می کشید و دنبال بهونه بود تا عصبانیتش رو خال
زد و دو دکمه باالی پیرهنش رو باز کرد. لب پنجره ایسددتاد و با پاش ضددرب 
گرفت. صدای بوق ماشین ها اذیتش میکرد، دود غلیظ سیگارش رو بیرون داد 
یک  یک ت تاق رو متر میکرد و ت فه اش ا های کال قدم  ید.  و پنجره رو بهم کوب

قلبش بی قراری می کرد. سددداعت آخرین لحظه ها رو به رخش می کشددید! 
ستش  شد و قدم هاش عرض اتاق رو طی کردن و د صدای زنگ گوشیش بلند 

 گوشی رو چنگ زد
 لیانا؟-
 داداش...-

 عصبانیت قبلی تکین باز برگشت و صدای نفس های عصبیش تو گوشی پیچید
 بگو-

 سالم و علیک مختصری کرد و گفت
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 در رابطه با اون...-
تکین نمی شنید،اصال حواسش جمع نبود. با یکی دو جمله ، مکالمه اشون رو 

 پایان داد و شماره ی لیانا رو گرفت
مام  نامعلومی خیره بود و ت طه ی  به نق نا گوشددده ی تختش کز کرده بود و  یا ل
صورتش خیس از اشک. ذهنش کشش آهنگ بلندی که الیاس گذاشته بود رو 

یچ کس حرر بزنه. گوشددی کنار دسددتش نداشددت و اصددال نمی خواسددت با ه
شک ریخت و آروم  شه اخمو! ا شد. به تکین همی لرزید و به عکس تکین خیره 
شت  ستش ابروهای گره خورده اش رو لمس کرد. تماس رو برقرار کرد و پ با د
سکن  صبیش م شد. حتی اگر تکین حرر هم نمی زد؛نفس های ع خط منتظر 

 داره از دستش میده،حتی موقتی!قوی ای بود برای لیانایی که میدونست 
 
 چرا حرر نمی زنی لیانا؟-

لیانا لب گزید تا بغضش نشکنه. چطور می تونست نشنیدن این صدا رو طاقت 
 بیاره؟

 با توام لیانا!-
 عصبانیتتم می خوام تکین-

 صداش میلرزید و گلو درد گرفته بود از شدت بغض. 
 تکین سیگار بعدی رو آتیش زد

چرا حرر نمی زدی؟آدم گوشددی رو بر میداره یک الویی یک سددالمی یک -
هنی اوهونی چیزی میگه  ا 
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صبی قدم  صور کنه که تکین تو اون لحظه ع ست ت شک ریخت و می تون لیانا ا
 میزنه

 با صدای آرومی گفت
 سالم عزیزدلم-
 برای چی بغض کردی؟چرا صدات می لرزه؟-

 دلش تکین رو می خواستلیانا زانوهاش رو تو شکمش جمع کرد و 
 چرا اینقدر عصبی ای تکینم؟-

به محو شدن دود سیگارش خیره شد ، از  فاصله ای که بین خودش و لیانا بود 
 نفرت داشت

 تکین-
 لحنش مملو از التماس بود و تکین داشت دیوانه میشد

به مرگ خودم یک بار دیگه صدات اینقدر زار و گریون باشه، نفس کشیدن رو -
 نامردی که باهات اینکارو کرده حروم می کنم !بسه لیانابه اون 

 لیانا با بغض گفت
 میدونی چمه،مگه نه؟-

 تکین سیگار رو بین لبش گذاشت
 درد تو، درد منم هست-
 چاره اش کن تکین!-

 بغضش ترکید
حلش کن، هنوز چند ساعت مونده به اتمام صیغه ، من دارم دق میکنم؛ دارم -

 میمیر...
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 تمومش کن-
نا برابر داد یکدفعه ای تکین، فقط هق هقی بود که مردش رو آتیش جو یا اب ل

 می زد
 تکین سیگار رو با فشار و حرص تو جاسیگاری خاموش کرد و صداش زد.

صابی نبود تا بهش اجازه ی فکر کردن  بده و بفهمه که االن  شنید و اع جوابی ن
 نرمش الزمه!

 جواب بده لیانا، با دیوار که حرر نمی زنم-
 لیانا با صدای مقطع گفت

 مرد باش، بی معرفتی نکن، بیا خواستگاری-
د لعنتی ، اگر خواسددتگاری اومدن من همه چیز رو حل میکرد که صددد بار تا -

حاال اومده بودم ! مشددکل من و خواسددتگاری  من نیسددت لیانا، مشددکل باباته 
 بفهم!

 لیانا حس کرد داره له میشه و با گریه نالید
 و تکین!دنبال بهانه ای که منو از سرت باز ک...نمی خوای من-

گوشی تکین تو دیوار پرت شد و نشنید ادامه ی حرر های لیانا رو. نفس هاش 
بلند بود و قفسه ی سینه اش درد می کرد و گلوش خش برداشته بود از دادی که 

 وسط جمله ی آخر لیانا زد.
 

××××× 
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سرد روی بدنش بار شیر رو چرخوند و آب  صدای هق هقش لیانا  یدن گرفت. 
تو حمام می پیچید،زانو هاش تحمل وزنش رو نداشددتن، روی زمین افتاد و زار 
زد. حاال دیگه هیچ نسددبتی با تکین نداشددت! دیگه تکین شددوهرش نبود! دیگه 
ست این رو بپذیره.  شت و نمی خوا سهمی ازش ندا تکین محرمش نبود، دیگه 

ست  کوتاه نمی اومد، "تکین" رو حق خودش از ست و می خوا زندگی می دون
 پسش بگیره!

جون تو پاهاش نبود برای ایسددتادن،اما به سددختی بلند شددد. هنوز هق هق می 
ست و  شیر رو ب سردی آب.  به زحمت پاهاش رو کرد و تنش لرز گرفته بود از 

دنبال تن خسددته اش کشددید. حوله  ی صددورتی رنگش رو تن کرد و از حمام 
بیرون رفت. پرده ی پنجره رو کشددید و حوله رو روی تخت انداخت و لباس 
پوشید. گریه ی دردناکش به اشک های بی صدا تبدیل شده بود. بدون توجه به 

سددرش انداخت. هوا بهتر رنگ، مانتویی انتخاب کرد و شددالی رو بی قید روی 
شده بود، نزدیک نوروز بود و نیازی به پالتو نداشت. موبایلش رو برداشت و به 
عکس تکین روی ال سددی دیش خیره شددد، تار می دیدش! اسددمش رو زیر لب 
 زمزمه کرد وبا شست چهره اش رو لمس کرد؛ قطره اشکش رو صفحه چکید. 

پریده ی رو به روش!به ریشدده ی  چشددم گرفت و به آینه نگاه کرد، به دختر رنگ
رشددد کرده ی  قهوه ای موهاش. شددالش رو جلو کشددید و از اتاق بیرون رفت. 
الیاس با تعجب به لیانا نگاه کرد. لیانا خیلی از اتاقش بیرون نمی اومد! آروم 

 پرسید
 کجا؟-

 لیانا جوابی نداد و به سمت در رفت و الیاس پشت سرش



wWw.Roman4u.iR  546 

 

 کجا میری لیانا با توام!-
 ه خودم مربوطهب-
 پیش اون که نمیری؟-

قلب لیانا فشددرده شددد،چرا مثل دخترهای دیگه نبود؟ چرا شددوهرش نباید به 
شوهرش  صدرا! چرا الیاس به  شه؟ مثل  عنوان داماد،عزیزکرده ی اهل خونه با

 می گفت"اون" و یونس یک "مرتیکه" هم بهش اضافه می کرد؟
 آرومش نمی کرد؟ چرا دیگه مثل قبل،بودن تو جمع خانواده اش

 شوهرمه!-
 نیست لیانا!تموم شد-

 گلوی لیانا از بغض فشرده شد و چشم هاش تار دید.
 الیاس زمزمه کرد

همین یک بار ریسددک میکنم ! تا مامان از آشددپزخونه نیومده،برو؛بابارم می -
 پیچونم، ولی بار اول و آخرم بود

رو پوشددید و لیانا بی حرر در رو باز کرد و تو خودش جمع شدددد. کفشددش 
بازوهاش رو بغل گرفت. قدم های بی صدددا اما تندی پشددت سددر هم برمی 

 داشت.
 دیگه ذره ای آزادی قبل رو نداشت! 

 در حیاط رو بست و چقدر وقت بود از خونه بیرون نیومده بود. 
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نگاه زنی که از کنارش رد میشد، روی گچ دستش بود و لیانا هیچ ابایی نداشت 
از به تماشا گذاشتن نقاشی های کج و کوله و رنگارنگ نازی با مداد شمعی و 

 ماژیک روی باند سفیدش.
 آروم قدم می زد و دلتنگ بود!

سه روز بود که دیگه به کسی تعلق نداشت، ولی خودش رو متعلق به تکین می 
 دونست!

سه روز بود بعد از اون تماس،دیگه صدای تکین رو نشنیده بود و جواب تماس 
 هاش،گوشی خاموش تکین بود

 سه روز بود نگران بود و به اندازه ی یک دریا اشک ریخته بود
 

یک ساعتی بود قدم می زد و به هیچ کدوم از تماس های خونه جواب نمی داد. 
صابش رو بهم ری سر بلند کرد، دیدش تار بود صدای بوق ممتدی اع خته بود. 

 ولی شنید
 خوشگل سوار نمیشی؟-

 صورت تو هم کرد و به راهش ادامه داد. 
 بابا تو آسمونها دنبالت می گشتیم رو زمین پیدات کردیم-

صدددا آشددنا بود و لیانا اهمیتی نمی داد. حتی نتونسددته بود چهره ی طرر رو 
 درست ببینه

 خانومی؟-
شدت گره خوردن. یادش اومد، شناخت صدا رو. این خانومی  ابروهای لیانا به

 گفتن های نفرت انگیز فقط مربوط به یک نفر بود.
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 مزاحم نشو-
 صدای خنده و قهقهه ی طرر ، برای لیانا انزجار آمیز بود

 بیا باال خودتو لوس نکن! ما که غریبه نیستیم-
 باز گوشی لیانا لرزید

 دستت چرا اوخ شده؟-
 کرد. تماس رو رد 

 چرا تنهایی جوجو؟اون بی ناموس کو؟چرا کنارت نیست؟-
لیانا اشددک ریخت و برای رفع مزاحمت جانان تو کوچه ی باریکی پیچید که 

 ماشین رو نبود. 
 ولی جانان سمج تر از این حرفا بود!

می خواسدددت بعد از مدتی که لیانا رو پیدا کرده،زهرش رو بریزه. از زیر و بم 
داشدت و منتظر همین فرصدت بود. از همون اول تو جلسدات زندگی لیانا خبر 

 خواستگاری هم میلش به لیانا زیاد بود!
زمان رو مناسددب می دید برای تالفی و آروم کردن خودش. ماشددین رو به زور  

 بین دو ماشین دیگه جا داد و پیاده شد 
 لیانا با شنیدن صدای قدم هایی پشت سرش تند تر قدم برداشت،ترسیده بود.

 کوچه تاریک بود و به ترسش دامن می زد
 لیانا-

 ضربان قلبش تند شده بود و قدم های جانان هم!
 با توام ، وایسا یک لحظه-
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دهن لیانا خشک شده بود، جانان دستش رو کشید و لیانا یکی دو قدم به عقب 
 پرت شد.

 به دیوار تکیه اش داد و غرید
 مثل آدم دارم میگم وایسا ،چرا گوش نمیدی؟-

 لیانا با وحشت به جانانی که فاصله ی بدنش با تنش تقریبا صفر بود، خیره شد
 

 به زحمت گفت
 ولم کن-

 جانان صورتش رو نزدیک برد
 تازه اولشه!بیا تو ماشین-

 لیانا حس می کرد صدای ضربان قلبش رو می شنوه
 ولم کن عوضی-

 لیاناجانان با غضب چونه ی لیانا رو گرفت و اهمیتی نداشت اخم های 
 عین بچه ی آدم میای تو ماشین! شش ماهه منتظر این فرصتم.-

شده بود  ضعیف  ست داده بود و انقدر  شنیدن بوی تن جانان به لیانا تهوب د از 
 که نمی تونست هیچ کاری بکنه

 بهم دست بزنی،  جیه می زنم -
 جانان خندید

ت تونسدد لیانا بغض کرده بود ، انقدر جانان سددفت نگهش داشددته بود که نمی
 تکون بخوره

 ولم کن بی ناموس-
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 به من اینو می گی،به اون ناموس دزد چی میگی؟تو نامزد من بودی!-
لیانا به زحمت خودش رو تکون داد و عذاب می کشدید از وضدعیتشدون. گریه 

 اش گرفته بود
 خیلی کثیفی. ول...-

دسددتهای جانان هرز رفت و طعم لبهای لیانا،لمس شددد توسددط کسددی غیر از 
ین! لیانا حس کرد قلبش یک لحظه ایسددتاد و تنش یخ بسددت. با تمام زوری تک

ید، عین بار قبل. فرار می کرد از  که داشدددت جانان رو به عقب هول داد و دو
مخمصه هایی که داخلشون گیر می افتاد. نفس نفس می زد و می دوید و گریه 

ید، ایی دنبالش دومی کرد. چند باری تلو تلو خورد و به زمین افتاد. جانان تا ج
اما نفس کم آورد وبیخیال شد. برنامه ها داشت برای لیانا ای که دیگه زن کسی 

 نبود!
شک خیس خیس بود. کوچه طوالنی  صورتش از ا شت و  لیانا حالت تهوب دا
باریک رو که پشت سر گذاشت،جلوی یک تاکسی زرد رنگ تقریبا خودش رو 

 کین رو داد.پرت کرد و بی فکر و بی دلیل آدرس شرکت ت
 

راننده ی تاکسی از آینه، با تعجب به دختری نگاه می کرد که با حال زار،التماس 
 می کرد تند تر بره. 

دلش آشددوب بود و حس می کرد هر آن امکان داره باال بیاره. نیم سدداعتی که 
شرکت  سمت  شت و بدون حواس به پرداخت کرایه،به  برای لیانا کلی بود،گذ

 راننده سری تکون داد و بیخیال کرایه اش شد. تکین دویید. پیرمرد
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لیانا بارها و بارها دکمه ی آسددانسددور رو فشددرد تا در باز شددد. گریه اش تمومی 
نداشددت و می خواسددت جریان رو برای تکین بگه تا آروم بشدده،اما جرئت هم 

 نداشت. 
شرکت  شد و لیانا در  سور باز  سان دلش پیچ می خورد و حالش خوب نبود.در آ
رو باز کرد و منشددی از جا پرید. با تعجب به وضددع ظاهری لیانا نگاه کرد و با 

 بهت گفت
 خانم اعتماد شمایین؟-

 لیانا زیر لب اسم تکین رو صدا زد که منشی گفت
ن ام مدت تو شرکت بودن اینیستن، امروز بعد از دو سه روز برگشتن خونه، تم-

 چندوقت،دو ساعتی میشه رفتن
شت  ست و پ شی به اتاق تکین رفت. در رو ب لیانا بغض کرد و بدون توجه به من

 در سر خورد و بغضش ترکید. 
شتهاش بی اختیار  شمام کنه. دلتنگ بود و انگ ست ست ا عطر تکین رو می تون

 شماره ی تکین رو می گرفتن، گوشیش خاموش بود.
 نا نگاهی به اطرافش انداخت،لیا 

اتاق به شدددت بهم ریخته بود. جاسددیگاری رو میز پر بود و لیانا ه*و*س کرده 
 بود ژست سیگار کشیدن تکین رو به تماشا بشینه!

 شماره ی خونه رو گرفت، خونه ی سابقش!
 رفت رو پیغام گیر و لیانا با گریه نالید

 تکین؟تکینم، حالم خوب نیست. -
 مت کم دار-هق زد
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 ه*و*س آغوش تکین رو کرده بود و نالید
 دلم آرامشتو میخواد-

 تو خودش جمع شد
 آروم نیستم،حالم خوب نیست، چرا شرکت نیستی؟تو که همش اینجا بودی-

 اشک ریخت
 چرا نیستی که بغلم کنی؟که بهت بگم چی شده؟-

 زار زد
 بردار گوشی رو لعنتی، دارم میمیرم-
 

ر چند از روشنایی نسبی هوا هم می تونست ساعت لیانا به ساعت نگاه کرد. ه
رو حدس بزنه. بلند شد و شالش رو روی موهاش کشید. بی حس بود،نسبت 

 به همه چی.
شیدش.   سمت پایین ک شت و آروم به  سرد گذا ستگیره ی فلزی  ست رو د د

چشمش می سوخت از شدت گریه و بی خوابی. از شرکت بیرون رفت، بدون 
که منشددی بهش سددپرده بود رو تو قفل جا داد و دکمه ی قفل کردن در. کلیدی 

 آسانسور رو فشرد.
دیگه صددبح شددده بود، نمی ترسددید که تنهایی بره بیرون. دیگه هوا روشددن بود. 
شه،که  ساعدش رو تو تاریکی بک ستی که  سه از د شب نبود که بخواد بتر دیگه 

به و نفرت انگیزی ر های سددنگین مرد غری وی بخواد بترسددده از حس نفس 
صددورتش. گوشددی موبایلش رو خاموش کرد و اهمیتی به سددیل تماس های از 

http://www.roman4u.ir/


 553 اضطراب یایدر

دسددت رفته اش نداد. تا صددبح منتظر یک تماس،یک پیام از طرر تکین بود، 
 ولی هیچ خبری نشد. 

 خیابون نسبتا خلوت بود و لیانای بی رمق به زحمت قدم بر میداشت.
به انگشددت بی حلقه اش خیره شددد و دلتنگ حسدداسددیت های تکین،به حلقه 

 دست نکردنش بود.
بازوهاش رو بغل کرد و بی اهمیتی کرد به شددالی که عقب رفته بود و نصددف 

 موهای رنگ کرده اش رو به نمایش گذاشته بود.
 بده جلو اون کوفتیو -" 

 لیانا خندید و با شیطنت گفت
 تازه میخوام درش بیارم، نظرت چیه؟-

 تکین اخم کرد،غلیظ!
 غلطای اضافه!-

 لیانا پاستیل رو با دندونش نصف کرد و جلوی دهن تکین گرفت
 میخوری؟-

 تکین دستش رو پس زد و لیانا خندید. به بازوی تکین چسبید و زمزمه کرد
 اینجا خیلی قشنگه تکین!-

سری روی لیانا، شال  تکین با نگاه خیره ی پ شید، شد و بازوش رو ک صی  حر
خم گفت  سرخش رو جلو آورد و با اخم و تش

مگه از رو جنازه من رد بشددی بذارم یک بار دیگه با این تیپ و ترکیب رنگ -
 بیرون بیای،پاک کن رژتو
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لیانا با خنده رو نوک پاش بلند شد و بی اهمیت به نگاه بقیه، زیر چونه ی تکین 
 رو ب*و*سید و با ذوق گفت

 عاشق غیرتی شدناتم!"-
 

تکین غلت زد و با کوبیده شددددن اسددتخون مچش به لب میز از خواب بیدار 
به اطرار  ید و نگاهی  مال ید از درد و نیم خیز شدددد، مچش رو  پرید. لب گز
انداخت، هنوز سردرد داشت. بالش لیانا رو طرفی انداخت و بلند شد. پتو زیر 

به دیوار گرفت، مانع از افتادنش  پاش گیر کرد و سددکندری خورد، با دسددتی که
 شد.

 از اتاق بیرون رفت، راه رفتنش متعادل نبود. 
شپزخونه  سمت آ شون میداد نگاهی انداخت و به  صبح رو ن ساعت که پنج  به 

 رفت. قهوه جوش رو روشن کرد و پیغام گیر تلفن رو زد
                       ××××× 

 تکین با خشم گفت
 نزدی؟برای چی به من زنگ -
 تماس گرفتم،گوشیتون خاموش بود.-

 کالفه، چنگی تو موهاش زد
 چطور بود حالش؟-
 واال اونی که من دیدم،رنگشون پریده بود،آشفته ام بودن-
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شد،خانومتون اومدن تو، نفس نفس  سته بودم یکدفعه در باز  ش ستش من ن را
 میزدن، بعدم رفتن تو اتاقتون گریه کردن

 نومم"تکین زیر لب تکرار کرد"خا
 خیلی خوب -

                         ××××× 
عصددبی و نگران بود و باالخره بعد از کلی پیام که همه به گوشددی خاموش لیانا 

 ختم میشد، یک تماس بوق انتظار میخورد.
یونس از شددب قبل کلی تماس گرفته بود با تکین که از لیانا خبری بگیره و اون 

 هم اطالعی ازش نداشت
لیانا به اسم "تکینم" روی ال سی دیش خیره شد و اخمش رو لمس کرد و دلش 

 لرزید و چشم هاش تار دید .تماس رو برقرار کرد و جانم نگفت
 الو لیانا-

به  جون میداد که این صددددای مضددطرب رو آروم کنه، اما ترجیح میداد اول 
 جواب این سوال برسه که "برات مهمم؟"

 گیر بودنم نیستی؟"و بعد بپرسه "پس چرا پی 
 لیانا، میشنوی؟-

 خالی از هر حسی جواب داد
 می شنوم-

 تکین باز اخم کرد و باز عصبی شد
کجایی؟ از دیشددب تا حاال کدوم قبرسددتونی هسددتی که نه من خبر دارم ، نه -

 خانواده ات؟
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می خواست لبخند بزنه از لمس نگرانی تکین ، اما جواب اون سوال براش مهم 

 ی احساساتش رو گرفتبود. پس جلو
 نسبتی داریم؟-

شه!جدی و  سنگ ب شه! ساس ب ست بی اح بغض کرد و لیانا هیچ وقت نمی تون
 خشک بشه! اون هم مقابل "تکین"

 هر لحظه عصبانیت تکین اوق می گرفت
 یعنی چی نسبتی داریم؟شوهرتم! باید یادآوری کنم؟فرامو...-
 من یک زن بیوه ام،  از شوهرم جدا شدم-
 صدای لیانا می لرزید و قفسه ی سینه ی تکین از خشم باال پایین می شد 

 تموم کن این خزعبالت رو-
 کارم داشتی؟-
 کجایی بیام دنبالت-
با من چیکار داری؟من کی ام تو زندگیت؟زن سددابق؟نه ببخشددید، زن دوم -

 سابقت؟
 اشک ریخت و تکین سوئیچش رو چنگ زد و از اتاق بیرون رفت

 یست لیاناحالت خوب ن-
 لیانا زمزمه کرد

 نه نیستم-
 تکین منتظر آسانسور نموند و از پله ها پایین رفت
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 کجایی؟آدرس بده بیام آرومت کنم-
 لیانا اشک ریخت و اشک ریخت

 دیشب کجا بودی وقتی بهت نیاز داشتم؟-
تکین باز هم برای لیانا کارش رو توجیه کرد،همیشدده لیانا رو از بقیه سددوا می 

 دونست
 خواب بودم، سردرد داشتم، کلی قرص خورده بودم-

 لیانا نگران شد و قلبش فشرده، چرا سردرد داشت؟ بهتر بود؟
 این نگرانی رو بروز نداد 

 دیشب تموم شد، اون موقع می خواستمت تموم شد-
 تکین با سوئیچ در ماشین رو باز کرد و با اخم گفت

 یعنی چی؟درست صحبت کن ببینم چی می گی-
 لب گزید تا بغضش نشکنه، چقدر عصبانیت های تکین شیرین بود لیانا

 من تا شب منتظر می مونم، می خوام بفهمم ارزشم پیشت چقدره!-
سیگاری آتیش  شین رو بهم کوبید و  تماس رو قطع کرد و تکین با حرص در ما

 زد.
 چجوری به لیانا ثابت می کرد حاضره همه چیزش رو بده تا به دستش بیاره؟

 رو زیر پا میذاشت؟غرورش 
 پا روی گاز فشرد و صدای جیه الستیک هاش بلند شد

 به درک، غرور کیلویی چنده؟-
 

××××× 
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فت برای اون  به تکین خیره بود و دلش ضددعف می ر ها  له  باالی پ نا از  یا ل
 هیکل،اون چهره،اون مرد و اون آغوش!

ابش صددیونس با دقت به تکینی خیره بود که روی زمین ضددرب گرفته بود. اع
خورد بود و حالش خوش نبود. می خواسدددت لیانا رو ببینه و مطمئن شددده از 

 خوب بودنش.
 خانوم، چایی بیار-

 تکین عصبی گفت
 میشه به جای اینکه هی چایی به خوردم بدید،بگید زنم بیاد ببینمش؟-

 یونس اخم کرد و روی مبل جا به جا شد
 زنت؟-

 لیانا جلو رفت تا بهتر ببینه
 زنت اینجا نیست-

 ابروهای تکین بهم گره خورد
 یعنی چی لیانا اینجا نیست؟پس کجاست؟-
 من نگفتم لیانا اینجا نیست،گفتم "زنت" ای...-

 تکین صدا باال برد
 چرا لذت می برید از بازی کردن با اعصاب من؟-
 حرمت خونه ی منو حفظ کن جوون-
مت - ید ،چرا حر ید و ازش دم می زن یه؟ اگر می دون مت چ ید حر می دون

 دخترتون رو نگه نداشتید؟حرمت خودش،عشقش،زندگیش
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 یونس بلند شد
 توی تازه به دوران رسیده، کار یاد من میدی؟-

 تکین قد راست کرد
 توهین نکنین جناب!-

 یونس با انگشت اشاره اش از سر تا پای تکین رو نشون داد و گفت
 تو به من می گی چیکار کنم، چیکار نکنم؟-

 تکین پوزخند زد
 حرر حق تلخه!-

 یونس صدا باال برد
حق اینه که تو یک قاتلی که حتی به زن خودت رحم نکردی، االن دیگه هیچ -

 نسبتی با دختر من که گول حرفات رو خورد،نداری
شا شم و ابرو به یونس ا شیرین با چ مومش ره کرد تلیانا از پله ها پایین رفت و 

 کنه. نفس های تکین عصبی بود
 من هیچ وقت حرفی نزدم که بخوام لیانا رو به ازدواق با خودم تحریک کنم-

 لیانا اشک ریخت و زیر لب زمزمه کرد"بی معرفت"
 
شده زنت - ضر  ساده ی من چی خوندی که حا ست زیر گوش دختر  معلوم نی

ستگاریبشه،حاالم که حرر ناحسابت اینه. نکنه میخوای   بگی لیانا از تو خوا
 کرده؟
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لیانا اشک ریخت و تکین چشمش رو بهم فشرد و حضور لیانا رو پشت سرش 
ته رو  گذشدد که بینشددون  حس کرد .اصددال دلش نمی خواسدددت اون چیزی 

 احدالناسی بدونه. 
این فرعیات،برای من اصل نیست. مهم اینه که االن من اینجام تا ازش بخوام -

 بازم کنارم باشه
 نه پسرجون. مهم اینه که من چنین  اجازه ای بهش نمیدم-

 تکین جوش آورد
 رضایت شما شرط نیست و من فقط خواستم احترامتون حفظ بشه-

 یونس دسته گل تکین رو از روی میز پرت کرد و عصبی گفت
 پس این خودشیرینیا برای چیه؟-
که دلش میخواد مثل هم- ناسدددت  یا ه ی این نمایش سددوری فقط برای دل ل

دخترای دیگه زندگی کنه، که باباش بهش فرصددت انتخاب بده،که بذاره زندگی 
 کنه، نه اینکه مجبور بشه خودش رو تو یک اتاق حبس کنه 

دخترای دیگه عاقالنه انتخاب میکنن، نه مثل این دختر که به یک قاتل جانی -
 دلباخ...

 تکین با چشمای سرخ فریاد زد
به این حرر های بی سددر و ته و بی نتیجتون  بسدده دیگه!بسدده!تا کی میخواین-

یک  نه  نت کرده بود، اونم  یا که بهم خ ید؟ آره، من کشددتم زنی رو  بد مه  ادا
سرش  صبی بودم،دعوا کردیم،هلش دادم، سرحد مرگ ع بار،چندین بار .آره تا 
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ست، می خوام بدونم کدوم بی  شدم قاتلش. عمد،غیرعمد مهم نی ضرب دید؛
 یشست و کاری که من کردمو ، نمیکرد؟غیرتی جای من بود،ساکت م

 لیانا با هق هق و صدای آرومی نالید
 بسه تکین-
 

ترسددیده بود از نفس نفس زدن وصدددای گرفته  و چهره ی سددرخ تکین، نگران 
 قلبش بود.

 از خونه ی من برو بیرون-
تکین لب پایینش رو به شدددت جوید و نمی خواسددت جلوی لیانا در این حد 

 خورد شه
ونید عالقه لیانا رو از من بگیرید، نه من بهتون اجازه میدم ما رو از هم نه می ت-

 جدا کنید
 بیرون-

شه با هر قدمی که تکین  ست و حس کرد داره له می  شم ب لیانا از داد یونس چ
شده ی  صدای کمرنگ  شنیدن  شت جون می داد با  سمت در بر می داره. دا به 

 قدم های سنگین تکین.
ا نذاره صدددای گریه اش به گوش یونس برسدده و از پنجره ی به اتاقش پناه برد ت

اتاقش، به تکین خیره شد. به قدم های آروم شده اش و به مکثش دم ماشین. به 
دستی که سینه اش رو چنگ می زد و به تکینی که سرش رو به ماشین تکیه داده 

 بود و حتی نمی تونست نفس بکشه. 
 د.بود و ضربان قلبش به صفر رسیده بولیانا با بهت و نگرانی به تکین خیره 
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نفس حبس شددده اش رو با حرکت تکین و سددوار شدددنش بیرون داد ، تار می 
 دیدش. 

تکین سددرش رو به پشددتی صددندلی تکیه داد،طرر چپ بدنش درد می کرد، 
سته نمی  سینه اش خ ساژ  ستش یک لحظه از ما ست را شه رو پایین داد و د شی

 اق داشت.شد ، به حضور لیانا کنارش احتی
                        ×××× 

لیانا تن خسددته اش رو به دنبال خودش کشددوند و از اتاق بیرون رفت. همه جا 
راغ سمت آشپزخونه. چتاریک بود و نصفه شب. از پله ها پایین رفت و بعدم به 

روشددن کرد،گرسددنه بود. از یخچال تخم مرغ برداشددت و به هال نگاه گذرایی 
 انداخت که چیزی توجهش رو جلب کرد و باز اشک رو مهمون چشماش. 

تخم مرغ رو روی اپن گذاشت و به قل خوردن و زمین افتادنش اهمیتی نداد،به 
و به آغوش کشید و  سمت مبل رفت. کت مخمل سورمه ای تکین رو برداشت

 عطرش رو به ریه هاش فرستاد و نبود تکین رو هق زد.
 

×××× 
تکین سیگارش رو خاموش کرد و فنجون قهوه اش رو دست گرفت. سرش تیر 

شد  شت. به عکس قدی لیانا خیره  شید و آرامش ندا و قهوه اش رو یکجا می ک
سددر کشددید. روی تخت دراز کشددید ، مدت ها بود پیش خودش اعترار کرده 

 بود،نبود لیانا عذابش می ده. 
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ته ی  لک های بسدد ید و طنازی هاش، پشدددت پ نا کشدد یا بالش ل به  دسددتی 
تکین،ر*ق*صددیدن گرفت. زمزمه هاش تو گوشددش تکرار می شددد و رنج می 

 کشید 
                        ×××× 

لیانا کت تکین رو بغل گرفته بود و تو اون چند روز لحظه ای از خودش جدا 
نکرده بود.تازه یک ساعت بود که آروم شده بود و هیچ جوری نمی خواست تن 
به اون خواسدتگاری بده. نمی خواسدت حتی راجع بهش چیزی بشدنوه و دیگه 

 تحمل داد و اجبار یونس رو نداشت. 
ن بهش حالت تهوب دسددت می داد و نمی دونسددت از فکر کردن به اسددم جانا

 چطور از این خواستگاری نفرت انگیز فرار کنه. 
 شیرین در رو باز کرد و خلوتش رو بهم زد

 آماده شدی؟-
 لیانا دندون سایید

 مامان این بازی مسخره رو تموم کنین-
 بلند شو لوس نکن خودتو-

 لیانا بغض کرد و از ته دلش نالید
 م از این زندگیدارم خسته می ش-

 و شیرین حرر جدی لیانا رو نادیده گرفت و به سمت کمدش رفت
 یک ساعت دیگه می رسن پاشو-
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لیانا صورتش رو تو کت تکین پنهون کرد و اشک ریخت و دلش سینه ی تکین 
های تکین رو می  یه ی مفصدددل. دلش اخم  یک گر رو می خواسدددت برای 

 خواست برای تموم کردن گریه اش. 
ین طوسددی ایه خوبه،اون آبیه هم خوبه، هر کدوم رو می خوای بپوش؛ لیانا ا-

 نیم ساعت دیگه منتظرتم
 لیانا با صدای گرفته ای نالید

 من از اتاقم بیرون نمیام مامان، من جوابم منفیه-
 شیرین همونطور که به سمت در می رفت گفت

 بابات رو که می شناسی،بهتره گوش به حرر بدی-
 ت این یونس جدید روو لیانا دوست نداش

 
×××× 

لیانا اشک ریخت و با شنیدن داد و جمله تکین،هر لحظه به تصمیمش مصرتر 
 شد.

صبانی بود  شم. ع شی رو قطع کرد و تکین نفس نفس می زد از حرص و خ گو
از دست لیانایی که بهش گفته بود خواستگار راه دادم و در جواب شنیده بود"هر 

 غلطی دلت می خواد بکن" . 
 تپش قلب گرفته بود و هیچ تمرکزی روی حرفهایی که می زد، نداشت. 

 لیانا لب گزید تا صدای هق هقش بیرون از اتاق نره. 
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ست که  شت حتی جواب بده و می دون صد ندا صداش می زد و لیانا ق شیرین 
بعد از اون جلسه ی خواستگاری، حسابی باید داد و بیداد یونس رو تحمل کنه 

 .و همینطور هم شد
 

 با باز شدن در،از جا پرید و به یونس عصبانی خیره شد
 آبروی منو بازیچه ی دست خودت کردی؟-

لیانا چشددم بهم فشددرد از داد یونس ، تحملش تموم شددده بود. ذهنش کشددش 
نداشت و ترسیده، جا خورد از دیدن یونس تو یک متریش و شیرینی که جلوی 

 نکنه. یونس رو گرفته بود تا دست روی لیانا بلند 
تمام صددورت بهت زده ی لیانا از اشددک خیس بود و عجیب دلش "نبودن" می 

 خواست
نفهمید چرا یونس با خیره شدن تو چشم هاش،کم کم جلوی خودش رو گرفت 
و از اتاق بیرون رفت. نفهمید شیرین وقتی بغلش کرد چی بهش گفت. نفهمید 

همید چرا الیاس کالفه نازی  کنجکاو و نگران رو کی از جلوی در جمع کرد و نف
 ست و چرا نگاهش انقدر نگرانه. 

 فقط یک لحظه به خودش اومد،دید دیگه کسی تو اتاق نیست و در بسته ست. 
به گوشددیش نگاه انداخت ،به صددفحه اش خیره موند. چرا نگاه پر از خشددم 

 تکین،منصرفش نمی کرد؟
رای تکین چرا دل بریده بود؟ چرا بازهم انگشددتاش روی صددفحه لغزیدن و ب

ما روزگار منو از زندگیت حذر کرد.  نه، ا یا  نوشددتن "نمی دونم راضددی ای 
 خودم،خودمو از زندگی حذر می کنم.
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 آرامش می خوام، زیر خاک دنبالش می گردم" 
چرا دستش می لرزید؟ چرا نمی تونست دل بکنه از کت آغشته به عطر تکین؟ 

شقش، با  یک تیکه پارچه خودش رو چرا باید متفاوت از بقیه،به جای آغوش ع
 راضی نگه می داشت؟

از جاش بلند شد، از شدت فشار عصبی حالت تهوب داشت. در اتاقش رو قفل 
کرد ، دسددتش دسددتگیره ی سددرد در حمام رو لمس کرد و  کف پاش سددرمای 
 کاشی های حمام رو به جون خرید. لباس درآورد و زیر دوش آب سرد ایستاد. 
نگاهش خیره ی برق تیه، تو کمد بود و خاطره هاش با تکین جلوی چشددمش 
رقاصی می کردن و اشک و آب سرد،روی گونه هاش کنار هم غلت می زدن و 

 دلش آتیش گرفته بود برای زندگیش.
سرش  صدای "لیانا ، لیانا" گفتن تکین تو  ست گرفت و  شت،تیه رو د قدم بردا

 مدام تکرار می شد.
ش گذاشددت و اشددک ریخت، چرا دسددتش می لرزید؟ مگه تیه رو روی مچ

 مطمئن نبود؟
ست دیگه به اون زندگی  ست،نمی خوا شده بود و این تردید رو نمی خوا مردد 

 ادامه بده.
 یک ماه بود که هر لحظه و ثانیه اش پر از دلتنگی و اشک و ناامیدی بود.

اشددک ریخت،اشددک ریخت،اشددک ریخت و نذاشددت تردید بهش غلبه کنه و 
 ست لرزونش فقط یک لحظه، شدید تر لرزید و مچش تیر کشید. د

 هق زد و دوباره تیه کشید.
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شده بود ،  سرخ رنگ  شی های آبی  سرد افتاد و نگاهش، خیره به کا روی زمین 
 دلش پر می کشید برای نگاههای تکین.

 ...صدای هق هقش رو آزاد کرد، دستش درد می کرد و دوباره
 

 رو روی میز گذاشت و باز هم از سیگارش کام گرفت.  تکین، فنجون قهوه اش
با پاش روی زمین ضرب گرفته بود و اضطراب داشت،پیام لیانا رو باز کرد. هر 
لحظه اخمش غلیظ تر می شددد و عصددبانیتش بیشددتر. به لیانا زنگ زد، جوابی 
صبی به الیاس زنگ  نگرفت. دوباره تماس گرفت. چندین بار تماس گرفت و ع

 زد
 الو؟-
 لیانا کجاست الیاس؟-
 بله؟-

 تکین دندون قروچه کرد
 رو اعصاب من راه نرو-
 تو اتاقشه-

 تکین لب گزید و کوبش شدید قلبش، میزان نگرانیش رو می رسوند
 بهش یک سر بزن-
 می شه بفرمایین چرا باید گوش ب...-

 تکین صدا بلند کرد
 کاری که بهت میگم رو بکن-
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شد ستگیره ی در اتاق  الیاس با حرص از جاش بلند  و از اتاقش بیرون رفت. د
 رو پایین کشید

 لیانا-
 تکین استرس داشت، الیاس در زد و باز صداش کرد

 چی شد؟-
 در قفله، جواب نمیده-

 تکین به خودش دلداری داد"شاید خوابه"
 الیاس گوش تیز کرد و گفت

 حمامه، صدای آب می آد-
نه یه ک ید،می خواسدددت خودش رو توج لب گز ، ولی دلش آروم نمی تکین 

 گرفت.
 چقدر وقته حمامه؟-
 نمی دونم، قطعا نیم ساعت نشده-
 چطور؟-
 بابا تو اتاقش بود، اصال من چرا دارم اینا رو به شما می گم-

 تکین با استرس گفت
 درو باز کنین-

گوشی رو قطع کرد و با باالترین سرعتی که از خودش سراغ داشت، حاضر شد 
ز چنگ زد و اهمیتی به فنجون چپه شدددده و قهوه ی و گوشددیش رو از روی می

 ریخته نداد
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×××× 

 به هوش اومد؟-
الیاس می ترسید به تکین بگه آره، با اون حجم عصبانیت و حال خراب تکین، 
نمی تونست تصور کنه عکس العمل تکین چیه. میترسید بره سراغ لیانا و دعوا 

 کنه
نداد و در  به یونس نگران و شددیرین گریون اهمیتی  تکین، الیاس رو پس زد و 
اتاق رو به شدددت باز کرد که به دیوار کوبیده شددد. لیانا بی حال به سددمت در 

 برگشت و تکین رو دید با چشمهای سرخ و رگ متورم پیشونی!
 لیانا تحمل داشت بودن و نبودن تکین رو؟

 بی جون گفت
 چرا ولم نمی کن...-

 صدای داد تکین تو اتاق پیچید
 یعنی حرر زدی، نزدی لیانا!-

 لیانا جاخورد و اخم ظریفی کرد و یونس به اتاق رفت
 دختره ی احمق می فهمی چیکار کردی؟-

 دستهای تکین به وضوح می لرزید و رگ پیشونیش نبض می زد. داد کشید
 ؟می فهمی با زندگی من داری چیکار می کنی-

خم سددعی داشددتن تکین رو آروم  پرسددتار و دکتر به اتاق وارد شدددن و با اخم و تش
 کنن و کی میتونست طغیان تکین رو بخوابونه؟ لیانا آروم گفت

 زندگی م...-
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 تکین با داد گفت
 زندگی تو نیست،بفهم! بفهم که همه چیزت به من مربوطه.-
 اینجا بیمارستانه-

 کتر رو پس زد و جلو رفتتکین چنگ محکمی تو موهاش زد و د
 اگر یک بالیی سرت می اومد، من باید چه غلطی میکردم دختر دیوانه؟-
 زنگ بزنین حراست-

 تکین صدا باال برد و اهمیتی به دکتر و پرستار نمی داد
فکر کردی تیه بگیری دستت،" بیبیدی بابیدی بو همه چی اوکی؟" فکر کردی -

 دیگه تموم میشه؟راحت میشی؟
زیر بغض صدددای تکین داشددت نابود می شددد. اشددک می ریخت و به و لیانا 

 چشم های غرق در اشک تکین خیره بود و تکین آروم و قرار نداشت
 آقا خودتون بفرمایید بیرون، محیط بیمارستانه رعایت کنین-

سوخت و آتیش  شت می  ست بیمارستان نداد ، دا سئول حرا تکین اهمیتی به م
 و نگرانی می گرفت از حرص،عصبانیت،خشم

 زندگی لعنتی منو می خواستی جهنمی تر از اینی کنی که هست؟-
 لیانا نالید

 خواستگ...-
 تکین داد زد

نمیذاشددتم، من بی غیرت نمی ذاشددتم بیش تر از این پیش بره،به غلط کردن -
 میندازم اونی که ازت خواستگاری کرد رو
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مرد بازوی تکین رو گرفت و به عقب مایلش کرد و تکین همچنان با صددددای 
 گرفته داد می زد

 االن انگشتتو نتونی تکون بدی، کی جواب منو میده بی فکر؟-
 

××××× 
تکین سیگارش رو زیر پاش له کرد و نگاه خیره اش رو از ساختمان بیمارستان 

 گرفت.
 ش نسبت به ظاهر آشفته اش نداد.وارد شد و اهمیتی به نگاه متعجب اطرافیان

 آروم نمی گرفت تا با دکتر لیانا حرر نمی زد و تا دوباره لیانا رو نمی دید.
                         ×××× 

 تکین در رو باز کرد و نگاه شیرین و لیانا به سمتش برگشت.
 می خوام باهاش حرر بزنم-

 شیرین بلند شد
 یونس عصبانی نشه-

صندلی اخم تکین غلیظ  شدن در ، روی  سته  شد و چیزی نگفت. بعد از ب تر 
نزدیک تختش نشست و نمی دونست چی بگه، آشفته بود و به شدت لب می 

 گزید.
نگ بود.  ند تلخی زد، دلت باز پیرهن تکین، لبخ های  مه  به دک نا خیره بود  یا ل

 دلتنگ آغوش تکین و دلتنگ حساسیت های چندماه پیش خودش.
 بودمت  یک هفته بود ندیده-
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شفته اش فرو برد.  شدت آروم بود و تکین انگشتش رو بین موهای آ صداش به 
 دلتنگی اذیتش می کرد و نمی خواست چیزی بروز بده

 کی مرخص می شم؟-
شید برای  سرش رو باال آورد و باالخره نگاهش کرد و لیانا دلش پر می ک تکین 

 این خیره شدن ها. تکین گوشه ی لبش رو جوید
 دستت درد می کنه؟-

 لیانا نگاهی به دستش انداخت و چیزی نگفت. 
 تازه گچ دستت رو باز کرده بودی-

 لیانا نگاهش رو دوخت به کفش تکین که روی زمین ضرب می زد. 
 چرا این کارو کردی؟-
 تو نمی دونی تکین-

 تکین عصبی گفت
 خب بگو، بگو بدونم، از چی خبر ندارم؟-

 لیانا با بغض گفت
 روزی که اومدم شرکتت-

 اخم تکین غلیظ تر شد
 خب؟-
یاز - هت ن چه مرگم بود؟ می دونی چی شدددده بود؟می دونی چرا ب می دونی 

 داشتم؟
 تکین منتظر به لب های لیانا چشم دوخت
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 لیانا اشک ریخت
 می دونی جانان مزاحمم شد؟-

 لیانا مچش رو به نرمی ماساژ داد و رو به تکین عصبانی با گریه گفت
فتم کرد؟-  می دونی تو کوچه خلوت خ 

 رگ گردن تکین متورم شده بود و شقیقه اش نبض می زد.
 هق زد

 م... می دونی اون عوضی... ب... ب*و*سیدم؟-
 

صدای نفس  شت کرد.  ستش رو م شد و د شم به لیانا خیره  تکین با بهت و خ
 های عصبیش سکوت اتاق رو بهم می زد. لیانا با گریه گفت

 است منو به ای...بابام می خو-
 تکین با خشم غرید

 بسه لیانا!بسه. -
 از جاش بلند شد و زیر لب گفت

 فقط دعا کن پیداش نکنم-
ست این حفظ ظاهر، آرامش قبل  سرش کوبید و لیانا می دون شت  در اتاق رو پ

 از طوفانه.
شقیقه اش تیر می  شد.  ستان خارق  صدرا رو گرفت و از بیمار شماره ی  تکین 

 ی سینه اش از حرص و خشم، تند تند باالپایین می شد. کشید و قفسه
 صدرا از غذاش دست کشید و جواب داد

 به!ستاره ی سهیل. چه عجب یادی از م...-



wWw.Roman4u.iR  574 

 

 آدرس شرکت جانان رو می خوام-
 سالم عرض شد-

 تکین سوار ماشین شد
 علیک، آدرس؟-
 چی شده فیلت یاد هندستون کر...-

 تکین بی اعصاب داد کشید
 تا سه دقیقه دیگه آدرس شرکتش رو برام می فرستی صدرا!-

 تماس رو قطع و گوشیش رو پرت کرد، استارت زد و راه افتاد.
سیگاری آتیش زد و شیشه رو پایین داد. تمرکز نداشت و دستش رو به زحمت 

 دور فرمون حلقه کرده بود ، نمی خواست اهمیتی به لرزشش بده.
 گوشیش زنگ خورد

 فرستادی؟-
 داداش بگو جریان چیه؟یک دفعه ای یادش افتادی؟خبری شده؟-
 غلط زیادی کرده، باید بشونمش سر جاش-
 آخه چیش...-
 آدرس صدرا-
 خیلی خب داداش ، داد نزن؛ خیابون...-

                       ××××× 
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جانان از درد نفسددش بند اومد و اخمهاش تو هم رفت. تکین نفس نفس می 
 زد.

 به دیوار تکیه داد و با نفرت ،به صورت غرق در خون جانان خیره شد.
 صدای خس خس سینه ی جانان، اعصابش رو بیشتر از قبل بهم می ریخت

 ب..ب...عوضی...زن...زندگیت...رو ازت م...می گیر...م-
تکین عصددبی تر از قبل به سددمتش یورش برد و یقه اش رو گرفت و از زمین 

 بلندش کرد
 چی گفتی؟ نشنیدم،-

 جانان خون دهنش رو تف کرد ، تمام تنش تیر می کشید
 تکین تکونش داد و داد کشید

 منو تهدید می کنی بزمجه؟-
 خ...خیل...خب...ول...م کن-

سرفه های  شد.  صدای ناله اش بلند  تکین ولش کرد و جانان به زمین خورد و 
 پشت سر همش، سکوت اتاق رو می شکست

فقط دلم می خواد یک بار دیگه اسددم زن منو به زبونت بیاری، چه برسدده به -
 اینکه سر راهش سبز بشی، زنده ات نمیذارم!

ته بود و حنجره اش می  ید ؛ دیگه صدددداش گرف جمله ی آخرش رو داد کشدد
 سوخت.

 شیر فهم شد؟-
له ی  گد محکم تکین تو پهلوش بود و جم ند زد و جوابش ل نان پوزخ جا

 نه؟" که صدای داد از ته دلش رو بلند کرد "فهمیدی یا
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 فهمید...م...ولم ک...ن ، بسه-
 تکین کتش رو برداشت و خاک شلوارش رو تکوند

 منتظرم سایه اتو یک کیلومتری زندگیم ببینم،...-
 در اتاق رو باز کرد و یک نگاه به تن نیمه جون جانان انداخت

 گلوله بارونش می کنم-
ست و ان سرش ب شت  شرکت در رو پ شدنش، تو  صدای بهم کوبیده  عکاس 

 پیچید
 

××××× 
 لیانا با بهت و خوشحالی پرسید

 توروخدا راست می گی مامان؟-
 شیرین پیشونی لیانا رو ب*و*سید

 گفتم که خیالت راحت شه، بخوابی-
 من باید به تکین بگم-
 ساعت دو نصفه شبه ، چی چیو به تکین بگم؟ بذار فردا بهش بگو-

شت و از تکون دادن مچش، اخمش تو هم رفت و دلش لیانا دنبال  شیش گ گو
 ضعف!

 آخ...مامان، گوشیم کو؟-
خم گفت  شیرین با اخم و تش

 بگیر بخواب، فردا بهش بگو-
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 لیانا گوشیش رو برداشت و خواست شماره ی تکین رو بگیره که تکین زنگ زد
 شیرین بلند شد و زیر لب گفت

 از دست شما دوتا-
ست. لیانا بعد از مدت ها با انرژی  سرش ب شت  از اتاق بیرون رفت و در رو پ

 سالم کرد و در جواب، صدای خسته و گرفته تکین رو شنید
 کجایی؟بابات مرخصت کرد؟-

 لیانا نگران پرسید
 چرا صدات اینجوریه؟-
 خوبم، خونه ای؟-
 صدات خیلی گرفته ست، خش داره-

 تکین عصبی گفت
 می گی یا قطع کنم؟-
 خونه ام-

 تکین چنگی به موهاش زد.
 می خوام ببینمت لیانا-
 بیا-
 بابات خوابه؟-

 لیانا لبخند زد و زمزمه کرد
 به اونش کار نداشته باش، منتظرتم-

 گوشی رو قطع کرد و لحظه شماری کرد
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شیش رو  شد و گو سختی و با معطلی آماده  شت .به  ضعف دا شد،  لیانا بلند 
شت ستش رو به نرده  بردا و از اتاق بیرون رفت. اکثر چراغ ها خاموش بودن. د

 گرفت و اهمیتی به درد مچش نداد و از پله ها پایین رفت.
 

چند دقیقه ای بود که روی پله نشسته بود به انتظار تکین. تماسش رو بالفاصله 
 جواب داد

 جانم-
 تکین دستی به پیشونیش کشید و به در سفید خونه خیره شد

 می تونی بیای؟-
 لیانا زمزمه کرد"اومدم" و بلند شد.

 
در ماشین رو بست و عطر تلخ تکین رو با چشم های بسته نفس کشید و زمزمه 

 کرد
 من دیوونه این عطر و آرام...-

 پلک باز کرد و با دیدن تکین جا خورد
 تکین چی شدی؟-

 با تعجب و نگرانی نگاهش کرد
 لبت،خونیه!چی شده؟-

 تکین دست لیانا رو که به سمت لبش میومد رو پس زد و گفت
 مهم نیست، چقدر می تونی بیرون باشی؟-
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 بابا خوابه-
 تکین راه افتاد و لیانا باز پرسید

 چرا اینجوریی؟چیزی شده؟-
 تکین جواب نداد و لیانا با شک پرسید

 رفتی سراغ جانا...-
 اسمشو نیار-

شد. به خراش پشت دست تکین نگاه کرد  لیانا از داد تکین جا خورد و ساکت
 و دلش می خواست بدونه چی شده

 چی شده آزاد شدی؟دو نصفه شب می تونی بیای بیرون-
 گفتم که بابا خواب بود-

 تکین از گوشه ی چشم به لیانا نگاه کرد
 بدم میاد احمق فرض شم-
 چرا اینجوری می کنی ؟-

 تکین دندون سایید و لیانا به کرده گفت
 خوش داشتم، ببین چجوری با کارات...خبر -

صورتش  شد که  ستش مانع از این  تکین یکدفعه ای ترمز کرد و لیانا با هر دو د
سمتش  شد. تکین به  شمش جمع  شک تو چ شه بخوره ، از درد مچش ا شی به 

 چرخید
 خبر خوش؟-

 چشم های لیانا رو دید و نگران پرسید
 چی شد؟-
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 لیانا لب گزید و مچش رو فشرد
 دستم...آی-
 

 تکین عصبی گفت
 نمی تونی مراقب یک مچ باشی؟-

 لیانا با چشم های اشکی گفت
 تقصیر توئه، به من چه؟با این طرز رانندگیت-

 اخم تکین غلیظ تر شد ،ولی جوابی به این حرفش نداد
 درد میکنه؟-

 لیانا رو برگردوند سمت شیشه
 تو یک کم بداخالقی کن، بعدش من باهات حرر می زنم-
 االن حوصله ی ناز کشیدن ندارم-
 کی تا حاال ناز من خریدار داشته که حاال داشته باشه؟-

 تکین چنگی تو موهاش زد و پرسید
 درد می کنه و اینجوری بلبل زبونی می کنی برای من دیگه، نه؟-

 لیانا جواب نداد. 
 قهر نکن، بگو خبرت چی بود -

 لیانا مچش رو ماساژ داد
 نمی گم-

 ن ساییدتکین دندو

http://www.roman4u.ir/


 581 اضطراب یایدر

 با اعصاب من بازی نکن ،من هنوز از دستت کفری ام-
 لیانا برگشت سمتش و حق به جانب گفت

 بدهکارم شدم؟-
 تکین با اخم غلیظی گفت

 سر غلط اضافی ای که دیشب کردی، فکر کردی به همین راحتی یادم میره؟-
 لیانا شیشه رو پایین کشید و با بغض زمزمه کرد

 نتیجه داد -
 یانا ،گیجم نکنچی میگی ل-
 بابا موافقت کرد-
 

 تکین با بهت گفت
 چی؟-

 لیانا پشت چشم نازک کرد
 میخواستم تو موقعیت خوبی بهت بگم، نذاشتی-

 تکین خندید، بی اختیار!
یاب  های کم  نده  نه ی این خ نا روی چال گونه اش خیره موند،  دیوا یا گاه ل ن

 تکین بود.
تکین راه افتاد،شدیشده رو پایین داد. لیانا نگاهی به عقربه انداخت و با یادآوری 

 تصادفی که داشته گفت
 تکین آروم تر،خیلی تند میری-
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شیده  شه بیرون کرد و ک شی سرش رو از  شرد و  شتر پاش رو روی گاز ف تکین بی
 داد زد

 اینه!-
 و با خنده فریاد کشید

 یوهو-
 بود، این روی تکین رو هیچ وقت ندیده بود. آستین لیانا با تعجب به تکین خیره

 تکین رو کشید و با خنده گفت
 سرتو بیار تو تکین، خطرناکه ،سرعتت باالست-

سکته می کرد و بخاطر  شت  شد و لیانا دا شین ها رد  تکین مارپیچی از بین ما
 ضعف بدنیش سر از دست دادن اونهمه خون،سرگیجه گرفته بود. 

ت و روش رو به سمت عقب بگردوند تا جاده رو نبینه و بی بازوی تکین رو گرف
 رمق نالید

 بسه تکین-
تکین به یکباره سددرعتش رو به حداقل رسددوند و همین باعث بلند شدددن جیه 

 الستیک ها شد.
 ببینمت لیانا-

 لیانا دست تکین رو ول کرد و سرش رو به صندلی تکیه داد
 چرا اینجوری شدی؟چت شد؟-
 وایسا یک گوشه-

 تکین ماشین رو پارک کرد و لیانا نالید
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 حالت تهوب گرفتم،سرم گیج می ره-
 در ماشین رو باز کرد

 پیاده نشو، صبر کن-
 تکین ماشین رو دور زد و دست لیانا رو گرفت و پیاده اش کرد

 چیزی خوردی؟-
 معده ام خالیه-

 تکین به ماشین تکیه اش داد و دوپاش رو کنار پاهای لیانا قرار داد و بغلش کرد
 سرت گیج میره ، نمیخواد جایی رو نگاه کنی، ببند چشمتو-

لیانا چشددم بسددت و عطر تکین رو نفس کشددید. تکین آرامش گرفت از این دم 
 عمیق!

 میخوای بشینی؟ یک کم صبر کن، بهتر میشی-
س صورتش رو روی  سیدش و زمزمه لیانا  ینه ی تکین حرکت داد و آروم ب*و*

 کرد
 خوبم-

تکین، لیانا رو تو بغلش فشرد ، مدت ها بود که انتظار جاگرفتن تن ظریف لیانا 
 رو تو آغوش مردونه اش میکشید

 لیانا دستش رو پشت کمر تکین حرکت داد و به کوبش قلبش گوش داد
 کرد تکین شال لیانا رو کنار زد و زیر گوشش زمزمه

 با چه فکری تیه برداشتی بی انصار؟-
 لیانا لبخند محوی زد از حس هرم نفس های تکین

 تکین خواست عقب بکشه که لیانا نذاشت
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 نرو-
 تو خیابون درست نیست-

 عقب کشید و پرسید
 بهتری؟-
 دیگه انقدر تند نرو-
 تو کال امشب ضعف داری،رنگ و روتم پریده-

 لیانا لبخند زد و سوار شد
 نشست و در رو بست تکین

 بریم خونه؟-
 راه افتاد

 می برمت خونه عزیزم، صبر داشته باش-
 یعنی امشب نمیریم؟-

 لیانا دست تکین امانت بود و حاضر نبود در امانت یونس، خیانت کنه
من طاقت نمیارم ببرمت خونه و تنها تو اتاق بخوابم. صددبر کن باز محرمت -

 بشم
 به نیم رخ لیانا نگاه کرد

 البته این بار، همیشگی-
 لبهای لیانا کش اومد و تو دلش قند آب شد

 
××××× 

http://www.roman4u.ir/


 585 اضطراب یایدر

 دختر، الزم بود این بنده ی خدا رو بکشونی اینجا؟-
 لیانا با ذوق گفت

 باالخره منم مثل بقیه دخترا ازم خواستگاری میشه-
 شیرین ظرر میوه رو تکمیل کرد

 مامان خوبم؟-
 عالی-

زنگ به صدددا دراومد و ضددربان قلب لیانا تند شددد. قبل از یونس خودش رو به 
 آیفون رسوند

 کیه؟-
 صداش از شدت هیجان، می لرزید

تکین جلوی آیفون قرار گرفت تا لیانا چهره اش رو ببینه و لیانا تو دلش اعترار 
 کرد ته ریش پرفسوری ، فوق العاده به تکین میاد

 گوشی پیچیدصدای گرم و آروم تکین تو 
 خواستگار-

 لب های لیانا کش اومدن و در باز شد. 
شت ، ذره ای  سنگفرش حیاط بردا شه محکمش رو روی  تکین قدم های همی

 اضطراب نداشت
سختی  ست تکین، به  سته گل خیلی بزرگ د شیرین در رو باز کرد، با دیدن د

 دتعجبش رو مخفی کرد. جعبه شیرینی رو تحویل گرفت و خیلی خوش برخور
 تکین رو راهنمایی کرد. 
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تکین نگاهی اجمالی  به اطرار انداخت و نفسش رو پر صدا بیرون داد؛ موفق 
 نشد لیانا رو ببینه!

 با یونس دست داد و خیلی رسمی سالم و حال احوال پرسی کردن. 
 تکین رو به روی یونس نشست و گره ی کرواتش رو یک کم آزاد کرد.

 اشت و میوه تعارر کرد.شیرین ظرر میوه جلوی تکین گذ
شروب کردن که تکین بعد از پنج دقیقه  شدت رسمی ای رو  شک و به  بحث خ

 طاقت نیاورد و گفت
 من اینجام، نه برای صحبت در مورد آب و هوا، من اومدم خواستگا...-
 عموجون-

تکین با ابروی باال داده به سددمت نازی چرخید و نازی با لباس خونه دوید به 
 سمت تکین. 

 شیرین با اخم گفت
 نازی خانم ، بفرمایید باال، قرار شد پیش داداش بمونی شما-

 نازی تو بغل تکین وول خورد و گفت
من نمیدونسددتم مهمونتون عموئه،از الی در نگاه میکردیم با داداش، عمو رو -

 دیدم
 تکین نازی رو روی پاش جا به جا کرد و گونه اش رو ب*و*سید

 موهاتو کی بافته؟-
 ی. آبج-

 دستاش رو بهم کوبید و با ذوق گفت
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 آبجی دوباره مهربون شده-
 تکین موهای نازی رو نوازش کرد و آروم گفت

 آبجی همیشه مهربونه-
 نازی اخم و چشم غره ی یونس رو ندید و آروم در گوش تکین گفت

 عمو بازم میبریم پارک؟-
ودش بیداد تکین باز هم گونه ی نازی رو ب*و*سددید و این حس پدرانه تو وج

 می کرد
 میبرم-

 شیرین بلند شد. تکین دستش رو دو طرر کمر نازی گذاشت و گفت
 من راحتم، باشه-
 اگر اجازه بدید بره باال، بهتره-
 نازی رو از روی پاش بلندش کرد 

صدقه اش می رفت که با  شپزخونه به تکین خیره بود و تو دلش قربون  لیانا از آ
 صدای شیرین از جاش پرید

 میگی زیر لبچی -
 هیچی-
 چایی بریز بیار، من میرم بشینم-

لیانا بازوی شیرین رو گرفت و بعد از چشم تو چشم شدن با شیرین، ذوق زده 
 گفت

 این دوماد رو به کل فامیل که سهله، باید به عالم بدیدپز-
 شیرین لبخندی زد و تو دلش تکین رو تحسین کرد و به هال رفت
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لیانا با وسددواس چای ریخت ، جوری هیجان و اسددترس داشددت که انگار نه 
 انگار،  این تکین شش ماه شوهرش بوده

 
سددینی رو بلند کرد،با اینکه وزن زیادی نداشددت، اما به دسددتش فشددار اومد و 

 رفت. با چرخشرگش تیر کشددید. زیر لب ناله ای کرد و از آشددپزخونه بیرون 
ستش اخم  سینی د شت و با دیدن  سمتش برگ شیرین روی لیانا، تکین به  نگاه 

 غلیظی بین ابروهاش جا گرفت. 
بلند شددد، لیانا کوبش قلبش رو حس می کرد. یونس سدداکت به عکس العمل 

 تکین خیره بود. تکین دستش رو دو طرر سینی گذاشت 
 المش رو نداد.لیانا با لحن آرومی سالم کرد و تکین جواب س

 لیانا مظلوم گفت
 بشین چایی تعارر کنم-

 تکین با اخم گفت
 الزمه حتما با این دست ناکارت سینی بلند کنی؟-

 لیانا سینی رو به طرر خودش کشید
 تکین، مامان بابا دارن نگاه میکنن زشته! برو بشین دیگه-

 تکین سینی رو به طرر خودش کشید
 تو هم رفته بود بهت میگم ولش کن،صورتت از درد-

 لیانا سینی رو کشید
 خیالت رسیده، من خوبم. بده سینی رو-
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 تکین سینی رو کشید
 میگم ولش کن-
 نمیخوام،میخوام چایی تعارر کنم-
 بده من، لج نکن-
 بابا تو چیکار داری، دختر چایی میده تو خواستگاری-

 تکین سینی رو کشید
 ل توئه، تو رسما زن منی خواستگاری ای وجود نداره، اینا همش برای د-

 لیانا به زور لبخندی زد و از بین دندونای بهم چفت شده اش گفت
 خیلی خب زنتم، برو بشین روی مبل-
 اگر زنمی پس گوش به حرر کن، ول کن سین...-

وسددط حرفش بود که لیانا با حرص سددینی رو ول کرد و از دسددت تکین که بد 
 نگهش داشته بود، ول شد 

ار جیه خفه ای کشددید و عقب پرید و تکین چشددم هاش رو به لیانا بی اختی
 شدت بهم فشرد از صدای شکستن استکان ها و سوزش شدید تنش

 
شددیرین با هول و وال جلو اومد،لیانا با نگرانی اسددم تکین رو صدددا زد . تکین 

 دست مشت شده اش رو باز کرد و با حرص به لیانا نگاه کرد و لب زد
 دارم برات-

 لیانا جلو رفت
 چی شدی؟-
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صدا  صبیش رو پر  ز میزد. نفس های ع شت ج  تکین کتش رو درآورد و پاش دا
 بیرون میداد

 خوبی؟-
نگاه گذرایی به لیانا انداخت تا خیالش راحت شدده که نسددوخته و جوابش رو  

 نداد 
 تکین جان-
 به نگاه نگران لیانا و گفتنگاهش رو دوخت  

 چیکار کنم من االن؟ -
 ا به یونس نگاه کرد و با التماس گفتلیان

 بریم تو اتاق؟-
 چایی نخورده میرید حرر بزنید؟-

 لیانا خواهش کرد و یونس رضایت داد
 تکین پشت سر لیانا راه افتاد و در اتاق رو بست. لیانا بالفاصله برگشت سمتش

ببینمت، چی شدددی؟درار پیرهنتو، میسددوزه؟ببخشددید به خدا نمیخواسددتم، -
 شد حواسم پرت

شروب به باز کردن دکمه های تکین  ساکت به لیانا نگاه کرد و لیانا نگران  تکین 
 کرد که تکین دستش رو گرفت

 چیکارمیکنی؟-
 لیانا به تکین نگاه کرد و آروم گفت

 به خدا نمیخواستم،نفهمیدم چی شد-
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 اونو نمیگم-
 لیانا پیرهن تکین رو کنار زد و به پهلوی سرخش نگاه کرد

 بمیرم" زیر لب لیانا رو شنیدتکین "
 خیلی خب، بسه، برو عقب-

 لیانا با تعجب نگاهش کرد
 چی چیو برم عقب؟دربیار پیرهنتو، بشورم،اتوش کنم ،خشک شه-

 تکین با اخم، دکمه های پیرهنش رو بست
 من االن خواستگارتم لیانا،نه شوهرت-
 تو همین االن،پایین گفتی من زنتم، اینا همش نمایشه-

 تکین ابرو باال داد
 کی حرفشو پس گرفت؟-
 خب پس چی میگی؟-

 تکین لیانا رو کنار زد و لب تختش نشست
 این حرفها رو ول کن بیا بشین-

 لیانا نگران گفت
 پوستت نمیسوزه؟-
 بسوزه هم کاریش نمیشه کرد،بشین-

 لیانا کنار تکین روی تخت نشست. تکین چنگی تو موهاش زد
 ی؟دستت درد نمیکنه؟بهتر-

 لیانا ضعف و دردهای گاه و بیگاهش رو ندیده گرفت. فقط دو روز گذشته بود
 خوبم-
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با حرص چیزی بگه که جلوی خودش رو گرفت. دسددتی به  تکین خواسدددت

 صورتش کشید و کمی به سمت لیانا مایل نشست
 خب، لیاناخانوم،حرفی،صحبتی،چیزی؟-

 و گفتلیانا با لبخند و شیطنت به چشمهای تکین نگاه کرد 
 شرط هامو بگم؟-

 تکین ابرو باال داد
 شرط؟-

لیانا دستی به شالش کشید و تکین خیره شد به چهره ی زیبای لیانا تو اون قاب 
 رنگی

 بله دیگه، شرط!-
ستی لیانا و با تردید  شوه ی زیرپو تکین لب پایینش رو جویدو نگاه گرفت از ع

 گفت
 خب بگو،  میشنوم-
 لبت چیه؟اول از همه جریان این زخم -

 تکین با شست ، زخم لبش رو لمس کرد و از گوشه ی چشمش به لیانا نگاه 
 چیز مهمی نیست-
 هست تکین، به اندازه ی یک بند انگشت زخمه تا پایین-

 تکین اخم کرد
 بقیه حرفاتو بگو-
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 اینو که من باالخره از زیر زبونت میکشم بیرون-
 تکین به زور جلوی لبخندش رو گرفت و لیانا با حساسیت ادامه داد

منشدیت رو اخراق میکنی، بعدم دیگه تا دو نصدفه شدب بیرون نمیمونی، چه -
 برسه به اینکه مثل این مدت شرکت بخوابی

 آها-
 ابرو باال داد و با لحن خاصی پرسید

 اونوقت لیانا، تو داری زن میگیری یا شوهر میکنی؟-
خندید و تکین کیف کرد از شنیدن طنینی که مدتها بود به گوشش نخورده لیانا 

 بود
 شرطهات تموم شد؟-

 لیانا با انگشتاش بازی کرد
 نه، یکی مونده-

 تکین منتظر به لبهای لیانا چشم دوخت
 ما...یعنی من...-

 لب گزید و آروم تر گفت
 بچه میخوام-
 

 تکین جدی گفت
 مگه من نمیخوام؟-

 لیانا به تکین نگاه کرد و نالید
 ولی من بچه دار نمیشم-
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 تکین ابرو گره زد
 پس من بچه از کجا بیارم؟-

 ناله کرد
 تکین-
تکین چی؟وقتی انقدر ناامیدی ، من چی بگم بهت؟چند بار گفتم میبرمت -

 دکتر،ما هم بچه دار میشیم؟
 لیانا آروم گفت

 اگر...-
 برای من یک دختر میاری اما و اگر نداره، درمان میشی،بعدم-

 لیانالبخند محوی زد و تکین پرسید
 شروطت همین بود؟دیگه حرفی نیست؟-
 چه عجله ای داری بری حاال، بشین حرر میزنیم-
 میخوام تاریخ عقدوجشن رو مشخص کنم با بابات-

 قند تو دل لیانا آب شد از تصور زندگی مشترک دوباره ای با تکین
 بلند شد و کنار تکین قرار گرفت

 من برمیگردم سر کارم ها-
 تکین انگشت اشاره اش رو تکون داد و با تاکید گفت

 در جریان تمام پرونده هات قرار میگیرم لیانا!-
لیانا روی نوک پاش بلند شد و زیر چونه ی تکین رو ب*و*سید و چشم آرومی 

 گفت
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××××× 

 گفت لیانا دست تکین رو کشید و ذوق زده
 تکین، اینو ببین چقدر خوشگله-

تکین دسددت از جیبش درآورد و نگاه اجمالی ای به لباس انداخت و ریلکس 
 گفت

 یکی دیگه انتخاب کن-
 باد لیانا خالی شد

 من اینو دوس دارم-
 تکین به شال عقب رفته ی لیانا خیره شد و با اخم گفت

 من این رو نمیگیرم برات،شالتم بکش جلو-
 دیگه ای به لباس انداخت و اصرار کرد لیانا نگاه

 اما خیلی خوشگله، نگاش کن-
با این، تا وسددط سددینه و پایین کمرت پیداسددت،  خوشددت میاد اینجوری -

 بگردی؟
لیانا با اخم رو گرفت و تکین بیخیال نسددبت به قهر لیانا، لباس عروس ها رو 

 نگاه می کرد
 اینو بدید همسرم پرو کنن-

سمتش  شنده گفت ذوق کرد و به  سرمی که تکین جلوی فرو شنیدن هم لیانا از 
برگشت تا لباس رو ببینه. چشمش برق زد و تو دلش اعترار کرد همیشه سلیقه 

 اش رو قبول داشته
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 موهاش رو دورش ریخت و چرخی زد و از آینه به خودش نگاه کرد
 تکین؟-

تکین وارد اتاق پرو شددد و نتونسددت لبخندش رو پنهان کنه با دیدن لیانا تو اون 
 لباس. 

 لیانا دست به کمر زد و پرسید
 چطوره؟-

 جلو رفت و با دقت به لباس نگاه کرد
 یک چرخ بزن-
 زیپش بازه-
 پشتتو بکن به من، ببندم-

ه سددت کلیانا چرخید و تکین با دسددتش، کمر لیانا رو لمس کرد و خدا میدون
 چقدر دلش تنگ بود!

 موهاش رو کنار زد و سر خم کرد و لبهاش رو پشت گردن لیانا گذاشت
لیانا از قاب آینه به هیکل ظریفش تو لباس عروس، تو بغل تکین نگاه کرد و به 

 آرومی گفت
 نمیگی دلت برام تنگ شده ،ولی از حرکاتت داد میزنه.-

 زیر گوشش رو ب*و*سید تکین لیانا رو برگردوند و باز بغلش کرد و
 زمزمه کرد

 معلومه که دلم تنگ شده-
 عطر موهاش رو نفس کشید
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 چه نیازیه به گفتن؟-
 لیانا ناز کرد

 من دوست دارم بشنوم-
 از عالقه ی من؟-

شش، لبهاش رو قلقلک داد و به  سید و ته ری لیانا به نرمی گونه تکین رو ب*و*
 آرومی گفت

 خیلی-
 نا رو تو آغوشش فشرد و نجوا کردتکین لبخند محوی زد و لیا

 تو لب تر کن،من دست به قلم میشم برات ، دیوان دیوان غزل عاشقانه میگم-
لیانا مسددتانه خندید و طنین خنده هاش مسددکن اعصدداب تکین بود و حس 

 آرامبخشی رو به رگش تزریق میکرد که مدتها بود در به در دنبالش میگشت!
 از پاساژ برنگشت... دقیقا از روزی که لیانا تو شمال

 
××××× 

 تکین عصبی باز شماره ی صدرا رو گرفت
 جانم-
جانم و درد! یکی رو بفرست خونه رو تمیز کنه،  من نمیتونم. یک سری گل و -

 شمع بخر بیا دیگه، ایده میدی بعد هیچ کمکی ام نمیکنی؟
 صدرا با خنده گفت

 داداش ، تو میخوای عروس بیاری زحمتشو من باید بکشم؟-
 یک ساعت دیگه با کارگر اینجایی صدرا-
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 گوشی رو قطع کرد و به اوضاب آشفته ی خونه نگاهی انداخت. 
 یک ساعت بود هر چی زور میزد خونه رو تمیز کنه راه به جایی نبرده بود.

 اونقدر نامنظم و بهم ریخته بود که شتر با بارش گم میشد!
نه بیرون رفت و تمام حدود یک سدداعت بعد، با رسددیدن صدددرا، تکین از خو

 کارها رو به صدرا سپرد
 اون روز، روز جشن بود و تکین کمی استرس داشت!

                       ××××× 
از ماشین پیاده شد و در سمت لیانا رو باز کرد. دستش رو گرفت و کمکش کرد 

 پیاده شه و به شدت مراقب بود ژپن دامنش باال نره! 
شون  ضور ستاد و کیف کرد از دیدن اون جمعیت که برای ح لیانا کنار تکین ای

 کف میزدن و کل میکشیدن.
تکین دسددت لیانا رو تو دسددتش گرفت و قدم برداشددت. لیانا با خوش رویی به 

 یک سری سالم میکرد یا سر تکون میداد.
 عطر گلها رو نفس کشید و زیر گوش تکین زمزمه کرد

 تکین اینجا کجاست؟-
 چطور؟-

 خودش رو به تکین نزدیکتر کرد
 عالیه تکین!خیلی قشنگه-

تکین با خیال راحت لبخندی زد و ایستاد. خانواده ی لیانا رو دید و به سمتشون 
 چرخید
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یونس بهتر برخورد میکرد. شددیرین لیانا رو بغل کرد که شددنل از سددرش افتاد و 
 ابروهای تکین گره خورد

 عموجونم-
سمت نازی خ ست دراز کرده تکین به  سمتش د شد که با ذوق میخندید و به  م 

صورت تکین رو گرفت و محکم گونه اش رو  بود. بغلش کرد و نازی دو طرر 
 ب*و*سید. تکین خندید و لپش رو کشید

 عمو دیدی آجی عروس شد؟-
 تکین به لباس عروس بچگونه نازی اشاره کرد

 توام عروس شدی، مثل آبجیت-
 نازی با انگشتاش بازی کرد و آروم گفت

 ولی دوماد ندارم-
تکین بلند خندید و با دیدن جمعی از پسددرهای جوون که به طرفشددون میومدن 

 به لیانا گفت
 کاله شنلتو سر کن-
 عروسم ها-
 سر کن لیانا!-

لیانا کاله شددنل رو روی موهای رنگ شددده اش انداخت، اما انقدر شددل که با 
وندن باز افتاد. تکین نازی رو زمین گذاشددت و با لیانا از یکی دوبار سددر چرخ
 بین مهمون ها گذشتن

لیانا چشددم چرخوند و الیاس رو دید که گوشدده ای با یسددنا مشددغول بود و از 
 دیدنشون خنده اش گرفت
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 آهنگ عاشقانه و آرومی پخش میشد، به انتخاب تکین!
شبو کرده بود.  ضا رو خو سمون ابری بود و عطر گلها ف دور پایه های چراغ ها آ

 رشته های گل پیچیده بودن و تعداد مشعل های آتش بیشتر از چراغ ها بود
جایگاه عروس و داماد جلوی دیواری بود که سددرتاسددرش از گلهای صددورتی و 

 سفید پوشیده شده بود و کناره اش پرده ی سفید حریر آویز بود
 بودن. کنار استخر، گلدون های کوچیکی بدون فاصله چیده شده

لیانا نگاهی انداخت به سددطح آب که پر بود از گلبرگ های صددورتی کمرنگ و 
 پل چوبی پر از گلبرگ های قرمز تند.

 با ذوق خندید و دستش رو جلوی دهنش گرفت و با حیرت گفت
 تکین، این محشره!-
 

 تکین زیر گوش لیانا گفت
شب چقدر لطیف و رمانتیکه،- ضایهر کی ندونه فکر میکنه داماد ام ی با این ف

 که ساخته!
لیانا از تصور لطیف و رمانتیک بودن تکین، بلند بلند خندید و با ناز و شیطنت 

 گفت
 ولی همه میدونن که دوماد امشب برای عروسش همه کار میکنه-
 اون که صد البته-

 چشمهای لیانا برق زدن و تکین دستش رو گرفت
 یک ساعته اینجا وایسادیم، بیا-
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 وی پل که قرار گرفت،مردد شد و تکین رو با شک صدا زدلیانا رو به ر
 جانم-
 من نمیام -

 تکین با تعجب گفت
 یعنی چی نمیام؟-

 لیانا عقب رفت
 من از کنار استخر میام-

 تکین بازوش رو گرفت و گره ی شنل لیانا شل شد
 کجا؟-
 اینا لقه! میفتم-
 نمیفتی، سپردم صد بار چک کردن-

 لیانا نگاه از تکین جذابش با اون تیپ سرتاپا مشکی گرفت
 ...لق که هست اما-
 میگم نیست!-
 پاشنه کفشم گیر میکنه الی چوبها میفتم-
 نمیفتی مواظبتم، بیا دیگه-
 جاش کمه ،باهم جا نمیشیم-

 تکین کالفه چنگی به موهاش زد
 وبه؟میخوای تو از کنار استخر برو، منم از روی پل رد میشم؛ خ-

 لیانا لب ورچید و به تکین نزدیک شد
 چرا عصبانی میشی؟-
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 تکین دست لیانا رو تو دستش گرفت
 بیا اینجا ببینم-

 خواست قدم برداره که لیانا دستش رو کشید
 اصال من بیام با این دامنم، همه گلبرگا میریزن تو آب،دکور خراب میشه-
 قراره همین اتفاق بیفته لیانا، بهونه نتراش-
 کین، جا نمیشیمت-
 جنابعالی جلو بفرمایید، بنده پشت سرتون میام که جاشیم، خوبه؟-

لیانا پشت چشمی نازک کرد و اهمیتی به لحن تکین نداد و دقیقا همون کار رو 
 کرد. 

شته بود  ستش رو دور کمر لیانا گذا شت لیانا راه افتاد. د سایید و پ تکین دندون 
شددتر برنداشددته بودن که یکدفعه آهنگ و محکم نگهش داشددته بود، دو قدم بی

 الیت عوض شد و آهنگ محرک و تندی جایگزینش شد
سط دیجی،  شت این تغییر آهنگ تو شم چرخوند و یقیین دا تکین با حرص چ

 کار صدراست. 
به گوش تکین برسددده  نا نرم خودش رو تکون میداد و آهنگ رو جوری که  یا ل

 میخوند
 تکین با حرص گفت

 تندتر برو دیگه-
 میفتم-
 می افتی و داری برای من با آرامش قر میریزی؟-
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 لیانا خندید و تکین گفت
 نکن لیانا، آروم بگیر-
 چقدر گیر میدی، همش یک شبه -

 تکین کمر لیانا رو کمی فشرد و غرید
 خوشم نمیاد جلوی اینهمه چشم بر*ق*صی-
 این تازه اولشه، امشب میخوام بترکونم-

ستش رو دور کمر لیان شت تا تکین د سفت کرد و پاش رو کنار پای لیانا گذا ا 
ستخر کجش کرد و لیانا از ترس جیه زد و یقه  سمت ا نیفته ولی یکدفعه ای به 

 ی تکین رو با دو دستش چنگ زد
صدددای خنده و جیه و کف مهمونا بلند شددد و تکین با ابروهای گره خورده و 

 جدیت گفت
 ، ببین من چیکار میکنم تو به عشوه هات جلوی اینهمه پسر ادامه بده-

 لیانا نگاه از لبهای تکین گرفت و با نفس نفس زمزمه کرد
 سکته کردم دیوونه-

 تکین کمرش رو گرفت و به لیانا کمک کرد درست بایسته
لیانا از ترس تکین، چند قدم باقی مونده رو تند تند برداشددت، جوری که تکین 

 خنده اش گرفته بود. 
که نشستن لیانا به سمت تکین برگشت که با دیدن  روی جایگاه عروس و دوماد

 رد رژ صورتی رنگ روی گونه اش جاخورد و با اخم غلیظی گفت
 
 این رژ چیه تکین؟-
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 کدوم رژ؟-
 دستی به صورتش کشید و با دیدن انگشت رنگی شدش، لبخندی زد و گفت

 کار اون وروجکه-
ندارم اینجوری بغلش میکنی و میذاری جوری بب*و*سدددد- ت که رد دوس 

 رژش بمونه
 تکین کیف کرد از حسادت بچگانه لیانا

 من که موردی نمیبینم، بچه ست-
 این بچه پنج ساله پس فردا بزرگ میشه-

 تکین با شیطنت گفت
 حاال کو تا بزرگ شه، فوقش دیگه بغلش نمیکنم-

 لیانا دندون سایید و تکین خندید. گونه اش رو نوازش کرد
 اخم نکن،شوخی کردم-
 یک بار دیگه از این حرفا بزنی، تا آخر شب اون وسط میر*ق*صم-

 تکین خندید و لیانا غر زد
 کی شام میدن؟-
 نگاهی به ساعتش انداخت 

 گرسنته؟-
 خیل...وای زیبا-

 از جا بلند شد و زیبا رو محکم بغل گرفت زیبا با ذوق گفت
 چقدر خوشگل شدی! -
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 لیانا از زیبا فاصله گرفت و براندازش کرد
 چاق شدی زیبا-

شنگی  شید که مدلش تا اندازه ی ق سش ک ستی به لبا شد،د زیبا یک کم هول 
 گشاد بود

 نه بابا، خیلیم خوبم، مثل همیشه-
 نگاهی به لیانا کرد و با اخم گفت

 این چیه رو سرت؟چرا برش نمیداری؟-
 تا لیانا خواست جوابی بده، زیبا گره شنلش رو باز و از تنش برداشته بود

 سر بلند کرد و با اخم غلیظی گفت تکین
 شنلت لیانا-
 عروس که نباید شنل بندازه آقا تکین-

 تکین بلند شد و شنل رو از زیبا گرفت
 قرار نیست اگر صدرا حساسیتی به نوب پوشش زنش نداره،منم نداشته باشم-

 لیانا لب گزید
 تکین!-

 نل رو رویزیبا جرات حرر زدن نداشت، با دیدن اخمهای تکینی که داشت ش
 دوش لیانا می انداخت.

دختروپسددرهای جوون جلو اومدن و با آهنگی که دیجی میخوند، هم خوانی 
 کردن و تقریبا یک سوم جمعیت مشغول ر*ق*ص بودن

 زیبا از لیانا و تکین فاصله گرفت و لیانا گفت
 موهام خوابیده کف سرم اینقدر این سرم بوده-
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 تکین کرواتش رو سفت کرد
 به نظرت میرسه-
 تکین من...-
شنل - سر یک  سه روز پیش داری باهام کل کل میکنی  سه، از  بس کن لیانا!ب

 انداختن ساده، خسته شدم
 آخه...-
شتم - شنله؟کل تهرونو زیرپا گذا شبیه  آخه چی؟د آخه یک نگاه به این بنداز. 

ستو نگیره؛ مث ملکه  شنگی لبا ستم یک همچین چیزی پیدا کنم که ق ا هتا تون
 شدی، حتی با همین شنلی که از نظر من شنل نیست

 خ...-
 تکین چنگی به موهاش زد و عصبی گفت

 سایه ام همین اداها رو درمی آورد و آخرشم با اون لباس باز جولون میداد-
 لیانا اخم کرد و دسته گلش رو تو دستش فشرد از حرص

 فتتکین به سمت لیانا برگشت و خیره به چشمهای اشکی لیانا گ
لیانا بفهم، نمیتونم نگاه مردا رو روی تنت تحمل کنم. یک چیزی میدونم که -

 اینجوری حساسیت به خرق میدم
دست مشت شده ی لیانا رو تو دستش گرفت. با لحن نسبتا آرومی حرر میزد 

 و نمیخواست خاطره ی تلخی از اون شب تو ذهن لیانا بمونه
ن از لحظه ای که برسیم خونه میخوای بر*ق*صی،میخوای شنلتو برداری، م-

 ، پایه ام هر کاری که بخوای بکنی همراهیت کنم
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 لیانا پلک زد،اشکش جاری شد و از حرر و شیطنت لحن تکین خندید.
 

 زمان سرو شام رسید. لیانا دست تکین رو کشید
 پاشو چرا نشستی؟-

 تکین زیر لب عروس شکمویی به لیانا گفت و بلند شد
 فیلمبردار، یک لحظه راحتشون نمیذاشت.

لیانا هر حرکتی که میگفت رو با ناله انجام میداد. آخر سددر هم تکین عصددبانی 
 شد و با خشم رو به فیلمبردار گفت

 بفرمایید، ما از این قسمت نمیخوایم فیلم داشته باشیم-
 نمیشه!من...-

 تکین صدا بلند کرد
 بفرمایید خانم-

 ترسید و برای چند ثانیه بی حرکت موند.لیانا به جای اون زن 
 قاشقش رو تو بشقاب پرت کرد و با حرص گفت

شو کرده - شنوا. پا شم نمیاد،کو گوش  حاال هی بگو من از این قرطی بازیا خو
 تو یک کفش، آتلیه باید بریم، فیلمبردار باید بیاد، ماشینو باید گل بزنیم

 تکین اینا کاراییه که همه میکنن-
 من داره چهل سالم میشه ،حوصله ی این چیزا رو ندارم-

 لیانا اخم کرد
 سی و پنج، الکی سنتو باال نبر-
 قسمت دوم حرفم مهم بود لیانا-



wWw.Roman4u.iR  608 

 

لیانا به چهره ی عصددبانی تکین نگاه کرد و بی اختیار خندید؛ولی حرص تکین 
 هنوز خالی نشده بود

صار ب- شین ، ستور میده،کج ب ساده اینجا به من د ست وای شو، را شین ،خم 
شابه باز کن، اینجوری  ستش، نو ستتو بذار رو د شق بکن تو دهنش، د شو، قا

 نگاش کن، اینکارو بکن، اونکارو بکن
 لیانا با خنده گفت

 خیلی خب تکین، چه خبرته؟رفت-
 تکین چنگی تو موهاش زد و گفت

 یعنی من امشب نفس تو رو میگیرم، ببین چقد منو حرص دادی-
 ین انداخت و با غذاش مشغول شد. تکین ابرو باال دادلیانا سر پای

 چیه؟فکر اینجاشو نکرده بودی؟-
 لیانا با ناز اخم کرد و از زیر میز با پاش به پای تکین ضربه ی آرومی زد

 تکین!-
 لبهای تکین کش اومد. به سمت جلو خم شد و زمزمه کرد

 جونم خانومم، بخور جون بگیری-
 فتلیانا به قصد تغییر بحث گ

 تکین یک کار دیگه ام بکنیم که من دیگه خیلی حال کنم-
 جونم؟-

 لیانا از لحن تکین خنده اش گرفت و حرفش رو زد
 بیا فرار کنیم-
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 تکین با تعجب گفت
 جانم؟-
 بیا مهمونا رو قال بذاریم،در بریم-
یک ساعته یاسین در گوش خر میخوندم؟میگم من از این کارا خوشم نمیاد ، -

 ا فرار کنیمباز میگه بی
 چطور حوصله ی عروس کشون داری؟-
من غلط کردم که حوصله ی عروس کشون دارم،یک بار عروسی گرفتیم همه -

 اینکارارو کردیم، بسه دیگه. دوباره از اول همه اش رو امشب،...
 باشه، بسه-

لب گزید و به غذاش خیره شددد، هر چی میخواسددت خاطرات سددایه و تکین 
 براش یاداوری نشه، تکین نمیذاشت. 

 لیانا-
 تکین متوجه سوتیش شده بود و نمیدونست چجوری جمعش کنه

 لیانا ببین منو-
 جانم؟-

 صداش میلرزید،تکین کالفه گفت
باور کن خسددته ام، نمیفهمم چی میگم. میبینی که یک لحظه دعوا میکنم، -

 یک لحظه میخندم
 اوهوم-

تکین چشم هاش رو بهم فشرد و بین موهاش دست کشید. گوشه ی ابروش رو 
 خاروند و گفت
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 سیر شدی؟-
 اوهوم-
 پاشو فرار کنیم-
 نه نمیخوام،تو خوشت نم...-
 پاشو خانومم-

نل لیانا رو روی تنش انداخت. پایین گردنش رو تکین کتش رو پوشددید و شدد
 ب*و*سید

شت باغ  شام عروس و دوماد یک اتاقک پ ستش رو گرفت و جلو رفت. محل  د
 بود. تا پاشون رو از اتاقک بیرون گذاشتن آسمون رعد و برقی زد.

 از پشت باغ گذشتن، بارون شروب به باریدن گرفت. لیانا با سروصدا گفت
 تکین...تکین بارون-
 چیکار کنم ، بگم نبار؟-
 االن همه سروصورتم بهم میریزه-

تکین کتش رو درآورد و باالی سددر لیانا گرفت. لیانا دامنش رو باال گرفت و هر 
دو شددروب به دوییدن کردن و در اون بین از وضددعیتشددون خندشددون گرفته بود. 

 سوار ماشین که شدن، گوشی تکین زنگ خورد،راه افتاد و جواب داد
 داداش کجایی؟الو -

 تکین نگاهی به لیانا انداخت و گفت
 با عروس زدیم به چاک-

 لیانا خندید و لبه های کت تکین رو بیشتر بهم نزدیک کرد. 
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 صدرا وا رفت
 داداش چی میگی ، من اینهمه مهمون رو چیکار کنم؟-
 هر کار میکنی بکن، بگو شب عروسیشونه بهشون دسترسی ندارم-
 کبکت خروس میخونه ها-

 لبهای تکین کش اومد
 فعال-

 تماس رو قطع کرد و گوشی رو خاموش. رو به لیانا گفت
 بهترین کار همین فرار بود-
 

 لیانا با ذوق، در خونه رو باز کرد
 وای خونه ی خودم-

 و تکین کیف کرد از این ُانسی که لیانا به زندگی مشترکش داشت. 
وشن کنه، شنل لیانا رو از در رو پشت سرشون بست و قبل از اینکه چراغ رو ر

 روی دوشش برداشت.  
 چراغ رو روشن کرد و لیانا با تعجب گفت

 وای...تکین-
 تکین نگاهی به خونه انداخت و بعد هم به لیانا

 چطوره؟-
 وای عالی شده ،گل ها رو ! -

 کف خونه، شکل قلب ،گلبرگ های قرمز رز بود.
 مبل هم پر از غنچهتو گلدون روی اپن شاخه های رز آبی و روی میز 
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 تکین تو دلش به صدرا آفرین گفت و لیانا  جیه خفه ای کشید
 فکر نمیکردم از این کارام بلد باشی -

 تکین لبخند ژکوندی زد و قدم برداشت
 کار خاصی نکردم عزیزم-

 لیانا جیه کشید
 تکین چیکار کردی...-

تکین عقب کشددید و با حرص به گلبرگ های پخش شددده نگاه کرد و با پاش 
 بیشتر پخششون کرد

 اه-
 چرا خرابش کردی؟خیلی قشنگ بود-

 تکین به سمت آشپزخونه رفت
 نفهمیدم دارم میرم روش، تو که میدیدی باید زودتر میگفتی-

 لیانا با تعجب به تکین نگاه کرد و زیر لب گفت
 کم نیاری -

شه آب میخورد. تو  شی سر  شت از  شد که دا شپزخونه رفت و به تکین خیره  به آ
 دلش قربون صدقش رفت

 هنوز این عادتتو ترک نکردی؟-
شه ی آب رو کنار لیانا روی اپن  شی سمت لیانا چرخید و جلو اومد.  تکین به 

 گذاشت و به سمتش خم شد
 خب،اینم از خونه. اینم لباس بدون شنل-
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 کردزیر گوشش زمزمه 
 ر*ق*ص مونده-

 لیانا جلوی لبخندش رو گرفت
 اون موقع میخواستم بر*ق*صم-

 تکین کنار گوشش رو ب*و*سید
 االن برای من بر*ق*ص-
 تو مگه خسته نبودی؟بخوا...-

 پلک بست از حس لبهای تکین روی گردنش
 

ید و  هاش رو برس کشدد باس نویی تن کرد، مو مد و ل مام بیرون او نا از ح یا ل
میز صبحانه رو چید و به اتاق رفت. لب تخت نشست و دستی دورش ریخت. 

به موهای بهم ریخته ی تکین کشید. به صورتش نگاه کرد که حتی توی خواب 
 هم آروم نبود و جدی بود، خط اخم داشت.

 لیانا خم شد و لب روی پیشونی تکین گذاشت و آروم زمزمه کرد 
 تکین-

 گردنش رو نوازش کرد
 آقا تکین -

 زد تکین غلت
 هوم-

لبهای لیانا کش اومد، چقدر وقت بود انتظار میکشددید اینجوری به زور تکین 
 رو از خواب بیدار کنه 
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 سر تو گردن تکین فرو برد و ب*و*سیدش
 تکینم؟-
 بگو-
 پاشو میز صبحانه حاضره-

 تکین با کف دستش دماغش رو خاروند
 تو برو من میام-

 لیانا با خنده گفت
 پاشو لنگ ظهره -

 تکین دست لیانا رو کشید و تو بغل خودش جا داد 
سینه تکین تکیه - صورتش رو به  صله داری لیانا  صبحی حو بخواب بابا، اول 

 داد 
 کارت دارم-

 تکین دستش رو بین موهای لیانا فرو کرد و پیشونیش رو ب*و*سید
 بعدا بگو-

 لیانا عطر تن تکین رو نفس کشید و زمزمه کرد
 میخوام برم دکتر-

 اب از سر تکین پرید، یک کم عقب کشید و به لیانا نگاه کردخو
 چیزی شده؟خوبی؟-

 لیانا با التماس گفت
 دکتر زنان، من بچه میخوام تکین-
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 تکین با اخم به لیانا نگاه کرد و با حرص گفت
 ترسوندیم-
 

 لیانا کمی عقب کشید
 کی بریم؟-

 تکین چشمش رو ماساژ داد
 میریم حاال، بذار یک چند صباح زندگیمونو بکنیم بی دردسر-
 تا دیروز که نظرت یک چیز دیگه بود، حاال شد دردسر؟-

 تکین پتو رو روی سرش کشید
 ول کن لیانا جون مادرت-

 لیانا پتوی تکین رو پس زد
 نه میخوام جوابمو بگیرم، منظورت از دردسر چی بود دقیقا؟-

 تکین ناله کرد
 باز من زن گرفتم-

 لیانا با حرص مشتی به بازوی تکین زد
 تکین-

 تکین چشم بسته، آروم خندید و زمزمه کرد
 جانم -

 لیانا خودش رو لوس کرد
 پاشو دیگه، چرا اذیت میکنی-
 خسته ام، خوابم میاد، پا میشم حاال-
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×××× 

انا ز وقتی لیدر خونه رو باز کرد و با دیدن خونه ی تاریک ،در رو به هم کوبید. ا
رفته بود سددراغ کارش، تکین حس میکرد تو حاشددیه قرار گرفته و این به شدددت 

 عصبیش میکرد. 
شماره   شه ای انداخت.  شن کرد و کتش رو گو شب بود،چراغ رو ساعت یازده 

 ی لیانا رو گرفت و طول و عرض سالن رو متر کرد.
 عصبی!جوابی نگرفت، دکمه های پیرهنش رو باز کرد؛ نگران بود و 

دوباره تماس گرفت، لب پایینش رو میجوید و با پاش به گوشدده ی میز ضددربه 
 میزد. 

 باز شماره گرفت که صدای چرخش کلید رو شنید. 
 لیانا در رو باز کرد و با دیدن تکین وا رفت

 سالم-
 اخمهای تکین غلیظ تر شد

 چرا نفس نفس میزنی؟-
 دتر از تو برسمآسانسور پر بود، پله ها رو دویدم که مثال زو-

 در رو پشت سرش بست
 کجا بودی تا االن؟ -

 لیانا فاتحه خودش رو خوند و تکین با صدای بلند تری پرسید
 میگم کدوم گوری بودی؟-
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 بیرون بودم-
 به سمت اتاق راه افتاد و تکین پشت سرش

 با اعصاب من بازی نکن، جواب سرباال نده-
 با زیبا بودم-

 تکین کوله ی لیانا رو کشید و محکم تکیه اش داد به دیوار
 آخ-

ضربان قلبش رو باال  شد و  صورت لیانا پخش می صبی تکین تو  نفس های ع
 میبرد.

یانا به چشددمهای برزخی تکین بود و ابروهای در هم پیچ  نگاه ترسددیده ی ل
 خورده اش

 به من دروغ نگو لیانا-
 دروغ نمی...-
 دروغ میگی-

 لیانا پلکهاش رو بهم فشرد و به زحمت گفت
 خیلی خب...داد نزن -

 تکین منتظر به لیانا چشم دوخت و لیانا مردد بود، بین گفتن یا نگفتن
 
 دنبال کار پرونده ای که دستمه بودم-

 تکین غرید
 کجا؟-

 لیانا نالید
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 بیخیال شو تکین-
 جواب سوال منو بده-
 رفته بودیم دنبال رضایت-

 باال داد تکین ابرو
 رفته بودید؟-
 ب... با...-

 از حصار دست تکین بیرون اومد
 با برادر قاتل و مادرش-
 طرفم مرد بود؟-

 لیانا لب گزید و به ناچار گفت
 آره-

 تکین عصبی داد کشید
 تا یازده شب بین یک گله مرد چه غلطی میکردی؟-

 لیانا از جا پرید
 میگم مادرشم بود-

قدم  به عقب  نا  یا پایین میرفت. جلو رفت و ل باال  نه ی تکین از خشددم  سددی
 برداشت. بغض کرده بود

 تکین به خدا خسته ام، ولم کن-
 سر منو شیره میمالی حاال دیگه،  نه؟-

 لیانا نالید
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 من غلط بکنم-
 گوشه ی چشم تکین از شدت عصبانیت تیک میزد و میپرید

 که زیر قولت میزنی-
 لرزیدصدای لیانا می

 کدوم قول تکین؟چرا اینجوری میکنی؟-
قرار بود اینجوری در جریان پرونده هات باشم دیگه، نه؟که تا آخرشب بیرون -

ستی، بعدم برگردی دروغ تحویل من  ستونی ه شه کدوم قبر بمونی و معلوم نبا
 بدی که پیش زیبا بودی؟

 لیانا دست جلو برد که دست تکین رو بگیره 
 تکین اینجو...-

 ن دست لیانا رو پس زد و عصبی گفتتکی
 تو به گور هفت جدت خندیدی که فکر کردی میتونی منو دور بزنی-

 لیانا اشک ریخت
 اگر میگفتم نمیذاشتی برم -

 تکین اومد چیزی بگه که لیانا با چشم اشکی گفت
 خیلی خب،  خیلی خب، ببخشید، بسه دیگه-

 داد و با حرص گفت تکین انگشت اشاره اش رو به نشونه ی تهدید تکون
من مردی نیستم که بشینم خونه ،زنم نصفه شب برگرده. بار آخرت بود تا این -

 موقع بیرون بودی
 به سمت در رفت و لحظه ی آخر گفت

 کاری نکن که حسرت به دلت بذارم دستت به یک پرونده ی عادی برسه-
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 در اتاق رو بهم کوبید و به سمت هال رفت

 لیانا شال از سرش کند و به زحمت جلوی گریه اش رو گرفت. 
 تکین سیگار آتیش زد و کمربندش رو باز کرد.

 در رو به آرومی باز کرد
 کجا بودی تا االن؟-

 سایه از جا پرید و تکین بلند شد
 ترسیدم دیوانه، چرا تو تاریکی نشستی، جنی شدی؟-
 ساعت یک نصفه شبه، کدوم گوری بودی؟-

اغ روشن کرد و اخمهای تکین بیشتر بهم خورد با دیدن رنگ تند لباس سایه چر
 هاش

 ولم کن بابا توام، بیکاری بیدار میمونی ببینی من کی میام؟-
 شال از سرش کند و دستی به موهای رنگ شده اش کشید

 با یکی از بچه ها بیرون بودم، طول کشید-
 به سمت اتاق خواب رفت و تکین به دنبالش

 کردی که طولش دادی، باید سر... خیلی غلط-
 سایه مانتوش رو از تنش کند و اونم داد زد

ولم کن بابا مثل میرغضب باال سرم وایسادی دم به دقیقه دستور میدی چیکار -
 کنم، چیکار نکنم،بذار یک کم به حال خودم باشم، اه

 تکین با حرص پک عمیقی زد
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 شام خوردی؟-
 تکین چشم بهم فشرد، سردرد داشت

 تکین-
 دیر اومدنهای سایه کجا، دیر اومدنهای لیانا کجا

 لیانا نگاهی به یخچال انداخت و گفت
 غذای دیشب هست، میخوای گرم کنم؟-

تکین سددرش رو به مبل تکیه داد و فکر کرد لیانا درک میکنه حالش رو دیگه، 
و  ضربه رو میفهمه که االن میخواد جش سیتش رو میفهمه، کاری بودن اون  سا ح

 ون رو گرم کنه.بینش
 آقا تکین؟-

سمت اتاق رفت. لیانا در یخچال رو بهم  سیگارش رو خاموش کرد و به  تکین 
 کوبید و پشت سرش در رو باز کرد و وارد شد

 تکین اهمیتی نداد، چراغ رو خاموش کرد و زیر پتو خزیدو شقیقه اش رو فشرد
 من با دیوار حرر میزدم؟-
 

 لیانا جوابی نشنید و با حرص گفت
 تکین میگ...-
 یا برو بیرون، یا بیا بخواب؛ اعصاب جروبحث ندارم-

 لیانا در اتاق رو باز کرد که تکین نیم خیز شد
 بیا بخواب لیانا-
 میخوام برم بیرون، مزاحم نباشم-
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تکین چنگی به موهاش زد و اصددال نمیخواسددت از موضددعش کوتاه بیاد و ناز 
 بکشه

 صبح برنمیگردی توپاتو از در اتاق گذاشتی بیرون تا -
شد لب تخت، بازوی لیانا رو  شت که تکین پتو رو پس زد و خم  لیانا قدم بردا

 کشید و انداختش رو تخت
 بگیر بخواب ببینم ، با من لج میکنه-
 م...-

 تکین باال کشیدش و پتو رو روش صار کرد و با اخم گفت
 هیس، اعصاب ندارم بگیر بخواب-
 مگه من بچه ام-

 د و جلوی خودش رو گرفت تا لیانا رو بغل نکنهتکین دراز کشی
کم کم چشمش داشت سنگین میشد که گرمای انگشت لیانا رو روی ابروهاش 
یار  باز کرد و بی اخت هاش رو  با حرکت دسددتش آروم گره ی ابرو  حس کرد. 
جا  به زور داره خودش رو تو بغلش  نا  یا مدن وقتی دید ل هاش کمی کش او لب

صدا سته و آروم میگیره،مبادا که  میکنه و با هر نفس  دار تکین، از حرکت می ای
 تکین بیدار شه

                            ××××× 
لیانا صبر کرد تا تکین بره. صدای بسته شدن در رو که شنید از جاش بلند شد. 

 صورتش رو شست، یک لیوان چای خورد و حاضر شد. 
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در اسددانسددور رو باز کرد و با چشددم دنبال ماشددینش گشددت، یادش نمی اومد 
 دیشب با اون همه استرس کجا پارکش کرده بود. 

شینی توجهش  شر ما شت که فل شرد و تند تند قدم بردا سوئیچش رو ف دکمه ی 
 رو جلب کرد. 

 به سمت ماشین برگشت و با دیدن تکین تو ماشین، آه از نهادش بلند شد
 

 رفت. تکین شیشه پایین داد و با اخم گفتبه سمتش 
 ساعت هشت شب شام پختی و منتظری من برگردم لیانا!-

ستاد و بوق  سایید و تکین حرکت کرد. نزدیک خروجی پارکینگ ای لیانا دندون 
 زد و دستش رو از شیشه بیرون آورد و به لیانا اشاره کرد. 

 صدای تق تق کفش های لیانا تو پارکینگ میپیچید. با حرص گفت
 امر دیگه؟-
 دلم میخواد بفهمم رفتی دم خونه ی اولیای دم برای رضایت -

 لیانا لب باز کرد چیزی بگه که تکین گفت
 اینکارا از وظایف تو نیست-

 و با تاکید گفت
 توام انجامش نمیدی!-

 شد . گاز گرفت و صدای جیه الستیک هاش بلند
                            ××××× 

ساعات کاری  شگیش، بین  حدود چهار بعدازظهر بود که لیانا طبق عادت همی
 به تکین زنگ زد
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 بعد از چند بوق شنید
 بگو-

 لیانا وسایلش رو تو ماشین گذاشت و سوار شد
 سالم عزیزم-

 جوابی نشنید
 خوبی؟خسته نباشی-

 رای دلجویی گفتتکین مختصر جواب داد و لیانا ب
 من امشب کارمو زودتر تموم میکنم، خونه منتظرتم عزیزم -

 تکین لبخند بدجنسی زد و با لحن سردی گفت
 خوب کاری میکنی-

شون رو با  سرمای به وجود اومده بین صمیم گرفت اون  شد و لیانا ت تماس قطع 
 یک شب خوب رفع کنه!

 شام پخت با مخلفات، دسر درست کرد. 
 کرد و به خودش رسید و آرایش کرده و مرتب منتظر تکین شد.  خونه رو مرتب

صدای چرخش کلید تو در، از جا بلند  شنیدن  ساعت حدود ُنه بود که لیانا با 
 شد و به سمت تکین رفت و گرم تحویلش گرفت

تکین در رو پشت سرش بست، نگاه سطحی به لیانا انداخت. چیزی بروز نداد 
نا، ا یا که آرزوش بود االن از خوشددگلی چشددم گیر ل ما تو دلش اعترار کرد 

 روابطش باهاش خوب بود!
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شغول قهوه  شپزخونه رفت و م سمت آ کتش رو درآورد و روی مبل انداخت. به 
 درست کردن شد

 من درست میکنم برات-
 تکین از گوشه ی چشم به لیانا نگاه و بوی غذا رو استشمام کرد

 شام چیه؟-
 لیانا با آب و تاب گفت

 باقالی پلو با گوشت-
 تکین گرسنه بود و به شدت ُغد!

 فنجونش رو برداشت و از آشپزخونه بیرون رفت
 لباس عوض کن بیا-
 منتظر من نباش، من نمیخورم-

 لیانا وا رفت و تکین وارد اتاق شد
پیرهنش رو درآوررد و لیانا با شدددت در رو باز کرد و سددعی کرد صددداش رو 

 کنترل کنه 
 لباست رو که عوض کردی، میای سر شام تکین! -

 تکین روی تخت دراز کشید
 امر دیگه؟-

 لیانا به دیوار تکیه داد و با اعصاب خورد گفت
 من اینهمه زحمت کشیدم، میدونی چند ساعته سر پام؟-

 تکین قهوه اش رو سر کشید
 خسته نباشی-
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 لیانا کالفه گفت
 پاشو بیا بیرون-
 برو میخوام بخوابم-
کین حاضددر نبود از دروغ لیانا به این راحتی بگذره، اما با دیدن صددورت لیانا ت

 نظرش داشت عوض میشد
لیانا با دید تار به تکین خیره بود؛ اومد حرفی بزنه که با حس لرزش صددداش، 

 پشیمون شد. حرفش رو قطع کرد و از اتاق بیرون رفت
یانا د شددد. دلگرفتگی لبا بسددته شدددن در، تکین پتو رو از خودش کنار زد و بلن

 بهمش ریخته بود
 لیانا زیر غذا رو خاموش کرد و همینطور چراغ!

ضش رو بگیره. چقدر  ستن بغ شک سعی کرد جلوی  شید و  روی کاناپه دراز ک
یلش میگیره. اون  تحو برمیگرده،  تکین  که  بود  فکر کرده  پیش خودش 

شه اما تکین اون دروغ رو جدی گرفته  سخره تموم می البته  بود کهسرسنگینی م
 حق داشت!

 نمیخواست بذاره جاده ی دروغ برای لیانا صار بشه تا یک روزی مثل سایه...
شک ریخت. طعم رژش ،براش یادآوری کرد که چقدر وقت  لیانا لب گزید و ا

 گذاشته بود برای آرایش و سشوار موهاش!
 تو جاش غلت زد، راحت نبود، مثل دیشب!

 کی بیرون از آغوش تکین راحت خواب رفته بود که بار دومش باشه؟ 
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تلفن زنگ خورد و رفت روی پیغامگیر. زیبا بود و لیانا اصددال قصددد نداشددت 
 جواب بده.

کم کم پلکش گرم شدددد و تکین بعد از چند دقیقه از اتاق بیرون اومد که یک 
 اشت خبری از لیانا بگیره. دلش طاقت چشمهای اشکی لیانا رو ند

با دیدن خونه ی غرق در تاریکی، با حرص زیر لب چیزی نثار لیانا کرد و دیوار 
 کوب کم نوری رو روشن!

 
سید، بلند  صل به خودش ر شید و بعد از اینکه مف از قابلمه برای خودش غذا ک

 شد رفت سمت لیانا. صداش زد
 لیانا اخم ظریفی کرد و جواب نداد

 تکین بغلش کرد و به اتاق بردش.
 ا آرنجش چراغ رو خاموش کرد و با پشت پاش در رو بست.ب

لیانا رو روی تخت گذاشددت و پتو رو روش منظم کرد. کنارش دراز کشددید و 
 لیانای نیمه خواب به سمت تکین چرخید و خودش رو تو بغلش فرو کرد

تکین لبخند محوی زد و موهای نرمش رو ب*و*سددید و عطرشددون رو نفس 
 کشید. 

ی لبهای تکین چشددم باز کرد و ابروهاش رو بهم گره زد. یک لیانا با حس نرم
کم از تکین فاصددله گرفت و بعد از یکی دو ثانیه که جا آورد زمان و مکان رو 

 عقب کشید
 برای چی آوردیم تو اتاق؟-

 تکین گونه ی لیانا رو نوازش کرد و خیره به چشمهای خواب آلودش گفت
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 زن باید پیش شوهرش بخوابه -
 به تکین کرد و پتو رو روش کشید لیانا پشت

 شب بخیر-
شش زمزمه  شت بغلش کرد و زیر گو شت و از پ سر روی بالش لیانا گذا تکین 

 کرد
 شب بخیر خانومم-

 لیانا دست تکین رو از روی شکمش پس زد و با حرص گفت
 برو سر جات-

تکین محکم تر از قبل لیانا رو بغل گرفت و لیانا حرصی تر خواست دستش رو 
 بزنه که تکین زمزمه کردپس 

 زور الکی نزن، امشب همینجوری میخوابی-
 ولم کن تکین، اینجوری نمیتونم بخوابم-

 تکین لب پایینش رو جوید
 قبال میتونستی!-

 لیانا باز خواست حرکتی بکنه که تکین دست لیانا رو تو دستش گرفت
 از وقتی برگشتی سر کارت عوض شدی-

 لیانا دست از تقال برداشت
 همه ی ذهن و فکرت شده اون پرونده ی لعنتی-

 لیانا آروم گرفت
 دیگه حواست به زندگیت نیست-

http://www.roman4u.ir/


 629 اضطراب یایدر

 تکین موهای لیانا رو کنار زد و گردنش رو لمس کرد
 دیگه منو نمیبینی لیانا!دغدغه ات یک چیزای دیگه ای شده-

 پشت گردنش رو ب*و*سید
 ایناست که اعصاب منو بهم میریزه!بفهم لیانا!-
 

××××× 
 لیانا با بهت خندید

 شوخی میکنی-
 زیبا لب گزید، روی مبل نشست و دست لیانا رو کشید

 خب از خودت بگو-
 لیانا با ناباوری گفت

 باورم نمیشه-
 زیبا نگران بود و سعی میکرد تو رفتارش بروز نده.

 لبخند زورکی ای زد و دروغکی گفت
 عکس العمت بیشتر از خودمه -

 ش دستش رو بگیره، هر چند خفیف بودلیانا سعی کرد جلوی لرز
 به زحمت خندید

 وای خیلی ذوق زده ام-
 زیبا بلند شد

 من اصال حواسم نیست، یک چیزی بیارم بخوری؛ بشین می...-
 لیانا دست زیبا رو کشید و نشوندش. 
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 کار ممنوب، از همین االن-
 صداش میلرزید ولی نه خودش نه زیبا به روی خودشون نیاوردن.

لیانا به آشپزخونه رفت و از یخچال میوه بیرون آورد. گلوش از شدت بغض درد 
 گرفته بود و لب میگزید تا از گریه اش جلو گیری کنه

 چجوری به صدرا بگم؟-
 لیانا نفس عمیقی کشید و دستی به چشمش کشید تا دید تارش رو اصالح کنه

 نگفتی هنوز؟-
 امشب میخوام بگم-

نگاه کرد و دلش پر میکشددید برای اینکه یک لحظه به جای لیانا با ذوق به زیبا 
 زیبا باشه

 
×××× 

 لیانا اشکش رو پاک کرد و با لبخند رو به زیبا گفت
 خب، اینم از تزئین خونه،حاال حاضری؟-

 زیبا نگاهی به خودش انداخت
 آره، خوبم-

 لیانا سراغ مانتوش رفت
 من دیگه برم-
 چی چیو بری؟صدرا با تکین میاد-

 نا وا رفتلیا
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 چی؟-
 دور هم یک جشن کوچیک بگیریم-
 ی... یعنی،جلوی ما خبر رو به صدرا میدی؟-
 آره دیگه... م...-

 زنگ در به صدا در اومد و اضطراب، وجود لیانا رو پر کرد.
بغض گوشدده ی گلوش خونه کرد و فکر کرد این برای تکین حسددرت میشدده،که 

 خبر پدر شدنش رو از زبون لیانا بشنوه!
 صدرا با سروصدا داخل شد و بعد هم تکین؛ با سنگینی و جدیت همیشگیش.
سددالم مختصددری به زیبا کرد و سددراغ لیانا رو گرفت و صدددرا با دیدن خونه ی 

 تزیین شده، مشکوک پرسید
 خبریه؟تولدته؟-

 زیبا خندید و تکین به سمت آشپزخونه رفت
 زیبا در گوش صدرا چیزی گفت و صدرا شوک زده پرسید

 مگه میشه؟جدا؟یعنی من...-
 با خوشی خندید

 یعنی من بابا شدم؟-
پای تکین با شددنیدن این جمله خشددک شددد و رو بر نگردوند و زیبا تو آغوش 

 صدرا له شد
 چیو نگاه میکنی؟-

لیانا با شددنیدن صدددای تکین از جا پرید و به سددمتش چرخید. تکین با دیدن 
 صورت خیس از اشکش اخم کرد
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 وبی؟سالم عزیزم، خ-
 اشکش رو پاک کرد و لیوان آبی به دست تکین داد

 خسته نباشی-
 تکین لبی تر کرد

 چیزی شده؟-
لیانا لب گزید و به دسددت های تکین خیره شددد، اون ها میتونسددتن نوازشددگر 

 نوزادی از بطن خودش باشن؟
 نه،چیزی نیست-
 داداش کجایی؟ بیا که عمو شدی!-

 گفتاشک تو چشم لیانا حلقه زد و با بغض 
 من خوبم، برو میخواد خوشیش رو باهات تقسیم کنه-

 تکین باقی مونده ی آب رو یک جا سر کشید و گفت
 منتظرم امشب، یک بار دیگه  اشک بریزی-

نا رو، ولی  یا ید نگرانی ل فت. میفهم گذاشدددت و بیرون ر لیوان رو روی اپن 
 نمیخواست به خودش جرات بده و حتی راجع بهش فکر کنه.

ودش و لیانا تلقین میکرد ،مثل بقیه میتونن بچه دار شن. اما لیانا آروم مرتبا به خ
 نمیگرفت

 
××××× 

 پیاده شو-
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تکین کیف لیانا رو برداشددت و در ماشددین رو بسددت، به سددمتش رفت و در 
 آسانسور رو باز کرد.

 لیانا خوبی؟-
 جوابی نداد، گریه اش میومد و جرات نداشت جلوی تکین گریه کنه. 

 تکین با حرص گفت
 خبر بیوه شدنت بهت رسیده اینجوری عزا گرفتی؟-

 لیانا نگاه از دست مشت شده ی تکین دور بند کیفش  گرفت،صداش میلرزید
 دور از جونت-

وارد خونه شددد و یک راسددت به سددمت اتاق خواب رفت. لباس عوض کرد و 
 روی تخت دراز کشید

 بل انداختتکین قهوه جوش رو روشن کرد و کتش رو روی م
 لیانا-

 لیانا پتو رو روی سرش کشید، دلش میخواست تنها باشه
 تکین بلند تر صداش کرد و لیانا به اجبار جواب داد

 جانم؟-
 بیا بیرون ،االن وقت خواب نیست-

 فنجون قهوه اش رو برداشت و شنید
 خسته ام-

 در اتاق خواب رو باز کرد
 پاشو بیا قهوه بخور-
 میخوام بخوابم-
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 تکین سرش رو به دیوار تکیه داد
 پاشو حرر بزنیم-
 حوصله ندارم-

 تکین چشمش رو بست
 بیا با هم شام بپزیم-
 گرسنه ام نیست-

 جرعه ای از قهوه اش خورد
 پاشو بریم بیرون-

 لیانا نالید
 تکین ولم کن-

 تکین اخم کرد
 نمیخوام بشینی اینجا برای خودت فکر و خیال ببافی -

 لیانا به تکین نگاه کرد، به اخم بین ابروهاش
 باشیمن نمیخواد نگران -

 تکین کنار لیانا نشست و موهاش رو نوازش کرد
شه - شم نمیاد اینجوری زانوی غم بغل بگیری، بغض کنی، تنهایی یک گو خو

 بشینی، چیزی نشده که
شت،تا- ضی کار به کارم ندا شد؟اگر اون عو شده؟دیگه باید چی می  چیزی ن

 یکی دوماه دیگه بچه ی خودمو بغل میکردم. 
 صداش میلرزید و اشک حلقه زده تو چشماش، اخم تکین رو بیشتر میکرد
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 ما هنوز کلی فرصت داریم، دوباره بچه دار میشیم-
 لیانا اشک ریخت

 من االن بچه میخوام-
 تکین بی اختیار خندید

 از کجا برات بچه بیارم؟-
 لیانا با قهر گفت 

 پاشو برو بیروننمیتونی -
با  نا خم شدددد و  یا گذاشدددت و روی ل پاتختی  تکین فنجون قهوه اش رو روی 

 شیطنت گفت
 میتونم، بمونم؟-

 لیانا جواب نداد. تکین گونه اش رو نوازش کرد
 جوابم چی شد خانوم خانوما؟بمونم یا برم؟ -

 لیانا پشت به تکین شد
 اذیت نکن-

 و زیر گوشش گفتتکین خودش رو به زور کنار لیانا جا کرد 
 تو مگه بچه نمیخوای؟-

 لیانا پلک بست، اما تمام حواسش پی حرر تکین بود
 خب الزمه اش چیه؟-

 لیانا تو جاش وول خورد
 من فردا با زیبا میرم سیسمونی بگیرم-

 تکین خودش رو زد به اون راه
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 برای بچه خودمون؟زوده هنوز-
 لیانا با حرص گفت

 من نمیفهمم تو چرا اینقدر سر حالی-
 تکین لبخند شیطونی زد و گردن لیانا رو ب*و*سید

 نمیفهمی؟یا نمیخوای بفهمی؟-
 

 لیانا شونه اش رو تکون داد و تکین مجبور شد کمی سرش رو عقب بکشه
 تکین خوابم میاد-

 تکین نرمشش رو از دست داد
 به زن جماعت نباید رو داد-

 انا به سمتش چرخید و دستش رو گرفتخواست بلند شه که لی
 تکین با اخم دستش رو پس کشید و فنجون قهوه اش رو برداشت

 نرو -
 بمونم برام قیافه بگیری؟-

 لیانا نیم خیز شد
 قیافه نگرفتم، باور کن حالم خوب نیست-

 تکین اخم کرد
یک سدداعته دارم باهات حرر میزنم، ببرمت بیرونی جایی که حالت خوب -

 لکی میکنیشه، ناز ا
 من با این چیزها حالم خوب نمیشه-
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 بچه میخوای دیگه؟برای اونم راهکار دادم-
 لیانا پشت چشمی نازک کرد

 کجا میری االن؟-
 برمیگردم، شاید برم بیرون-

 لیانا دست تکین رو کشید و با اخم گفت
 اذیت نکن، بیا بخواب دیگه-

 تکین ابرو باال داد
 با دست پس میزنی با پا پیش میکشی؟-

 لیانا یک کم عقب رفت تا جا برای تکین باز شه
 بیا تکین-

 تکین جلوی خنده اش رو گرفت
 نظرت عوض شد؟-

 لیانا گیج گفت
 چه نظری؟-

 تکین به تخت اشاره کرد
 مثل اینکه بچه میخوای!راهکارم توجهتو جلب کرده!-

 لیانا چیزی نگفت
 ساکتی؟!-
 م فقط کنارم باشیاالن میخوا-

 تکین دراز کشید و تو یک حرکت لیانا رو تو بغلش گرفت
 خوبه؟-
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 لیانا سرش رو روی سینه ی تکین گذاشت و زمزمه کرد
 بداخالقیات زیاده-

 سینه ی تکین رو نوازش کرد و ادامه داد
 اما صد سال یک بار که خوب میشی ها-

 پلک بست
 خیلی خوب میشی!-

 تکین موهای لیانا رو نوازش کرد
 االن موقع خوبیامه یا بداخالقیام؟-

لیانا خودش رو باال کشید و به چشمهای تکین خیره شد و گونه اش رو نوازش 
 کرد

 االن خیلی خوبی-
 

××××× 
 لیانا از مطب دکتر بیرون اومد و رو به تکین با ذوق گفت

 دیدی؟شنیدی؟گفت به بارداریم مشکوکه، اصال من مشکلی ندارم-
 تکین در ماشین رو باز کرد و عینک آفتابیش رو به چشمش زد

 بشین فعال بریم ازمایشگاه-
                        ×××× 

سمتش اومد و کتش رو از روی پاش  سترس به تکین نگاه کرد،تکین به  لیانا با ا
 برداشت

 پاشو بریم-
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 نا دست از کندن پوست لبش کشیدلیا
 چی شد؟-
 بهت میگم حاال-
 یک کلمه بگو مثبت بود یا منفی؟-

 تکین به چشمهای مضطرب لیانا خیره شد، لبش رو تر کرد و زمزمه کرد
 میخوام یک راست از اینجا بریم سیسمونی بگیریم-

شمهاش بعد از  شمای بهت زده ی لیانا! از برق چ و ذهنش عکس گرفت از چ
 ن به بارداریش!یقی

 از خنده ی بلندش! از جیغی که بی هوا از خوشی کشید!
مردم به سمتشون برگشتن و تکین اهمیتی نداد به نگاه هاشون؛ دیگه داشت پدر 
شت؟همین کافی  صه ای نبود، دیگه چی اهمیت دا شد، دیگه ته دل لیانا غ می

 بود. 
از آزمایشددگاه  به جای اخم، به سددروصدددای لیانا خندید و دسددتش رو گرفت و

 بیرون بردش. 
اصددال سددعی در کنترل کردنش نداشددت، پا به پاش قدم میزد و به حرفای پر از 
شید و انگار اون روز هوا هم  ست و نفس عمیقی ک انرژیش لبخند میزد. پلک ب

 خوب بود!
 قفل ماشین رو زد و در رو برای لیانا باز کرد

                            ××××× 
ر هفته گذشددته بود و لیانا از دو ماهگی لباس بارداری میپوشددید و نزدیک چها

 سوژه ی خنده های گاه و بی گاه تکین شده بود! 
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برای باردوم وکالت روکنار گذاشددته بود، اما این بار نه به خواسددت خودش، به 
 اجبار تکین!

ظرر هفته ی اولی که متوجه بارداریش شددده بودن،اتاق بچه تکمیل شددد، اما 
دسدددت بردار نبود. هر از گاهی که از شددرکت برمیگشدددت به سددمت  تکین

 سیسمونی فروشی راه کج میکرد و دست پر برمیگشت.
 نازی روی پای تکین جا به جا شد و غر زد

 عمو دستم درد گرفت-
 تا قولی که گفتم رو ندی ولت نمیکنم-

 نازی با حرص گفت
 باشه، دیگه طرر دل آبجی نمیرم-
 دیگه؟-
 نزدیکشم توپ بازی نمیکنم که دوباره بخوره تو دلش-
 بعد؟-
 همین-

 تکین روی مبل جا به جا شد و نازی رو به سمت خودش چرخوند
 نه ادامه داشت، فکر کن-
 خیلی خب، به مامان شیرینم نمیگم-
 دیگه؟-
 به بابایونس و الیاسم نمیگم، ولی به یسنا میگم-
 نه دیگه،به هیچ کس نباید بگی،به یسنا بگی یسنا به الیاس میگه-
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 نازی دست به کمر زد و گفت
 اصال واقعا تو دل آبجی نی نیه؟-

 تکین نگاهی به لیانا انداخت 
 آره-
 یعنی نی نیشو خورده؟-

 تکین تک خنده ای کرد و لیانا از آشپزخونه بلند صدا زد
 بود نازی بیا تعریف کن مهدکودکت چه خبر-
 پس یعنی مامان توام خورده بودتت؟بعد چجوری دنیا اومدی؟-

 لیانا با حرص گفت
 تکین ولش کن این بچه رو، نازی بیا!-
 

×××× 
 تکین مضطرب گفت

 باز کن درو بهت میگم-
 لیانا چشم بست، تکین پشت سر هم در زد و دستگیره رو پایین کشید

 لیانا!-
صددورتش رو شددسددت،در رو باز کرد و نگرانی تکین با دیدن رنگ پریده اش  

 بیشتر شد.
 به دیوار دست گرفت و به سمت اتاق خواب رفت

 ببینمت-
 لیانا لباس عوض کرد و زیر پتو خزید. جون نداشت حرر بزنه
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 کالفه صداش زد و لیانا پتو رو باال کشید و زمزمه کرد
 جانم-

ن امور نداشددت، هیچ وقت اطرافش زن حامله ندیده تکین ذره ای تجربه در ای
 بود و در اون لحظه گیج بود؛ نمیدونست باید چیکار کنه

 چرا امروز اینجوری شدی؟هیچ وقت اینقدر حالت بد نمیشد.-
 نمیدونم-
 هیچی نخوردی-

 در واقع نمیتونست چیزی بخوره، اون روز چندین بار حالش بهم خورده بود و
 ضعف کرده بود

 مهگرسن-
 تکین جلو رفت. 

 چی بیارم برات؟چیزی ه*و*س کردی برم بخرم؟ -
 به زحمت گفت

 ساعت دو نصفه شبه-
 تکین به سمت کمد رفت

 چی میخوای؟-
 شلوار کتونش رو دست گرفت

 چراغو خاموش کن بخوابم-
 با شکم گرسنه نمیشه بخوابی -

 لیانا پلک بست
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 بیا کنارم بخواب،خسته ام-
 رد و از اتاق بیرون رفتتکین چراغ رو خاموش ک

پتو رو روی سرش کشید و سعی کرد بخوابه. چشماش داشت گرم میشد که در 
 باز شد و تکین با یک بشقاب کیک برگشت

 لیانا غر زد
 نمیخوامش-
 ظهر که نخوردی، االن بخور بهتر از هیچیه-
 اگر میخواستم همون موقع با زیبا میخوردم-
 پاشو بشین-

 لیانا به زور نشست و تکین کنارش
 االن از دست من بخوری فرق میکنه-

لیانا به تکین نگاه کرد که اون شددب به شدددت جذاب شددده بود. رنگ قرمز تی 
 شرتش به صورت و موهای خرمایی بهم ریخته اش میومد

 میل ندارم-
 حرر بزنی، شیرم میارم به زور بهت میدم-

شی از لیانا به زورگویی تکین، بی جون خ سیار، لب باز کرد و بر ندید و با غر ب
 کیک که تکین جلوی دهنش گرفته بود رو خورد

آروم آروم همه رو به خوردش داد و دیوار کوب رو خاموش کرد و دراز کشددید. 
 بازوی لیانا رو گرفت و تو بغلش جاش داد

فت از این آغوش، این عطر،این  نا آرامش میگر یا هاش رو نوازش کرد و ل مو
 ش و زمزمه های تکیننواز
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 لیانا-
 لیانا صورتش رو به سمت سینه ی تکین چرخوند و با دهن بسته گفت

 هوم-
 پیشونیش رو ب*و*سید

 خوبی؟-
 لیانا زمزمه کرد

 خوب میشم-
 سر کارم حواسم پیش توئه، دائم نگرانتم-

 لیانا لبخندی زد و چیزی نگفت
 کی ویارت تموم میشه؟-
 تازه شروب شده-

 ش رو نوازش کردتکین ،گونه ا
 شبیه مامانا شدی-

 لیانا لبخند از ته دلی زد و نجوا کرد
 دوستش دارم-

 تکین لیانا رو به خودش فشرد
 منم دوستتون دارم، بخواب عزیزم-
 

 لیانا جیه کشید و با خنده و نفس نفس زنان گفت
 خیلی خب...باشه...باشه میگم-
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 تکین دست از قلقلک دادن لیانا کشید و ابرو باال داد
 خب...پسر یا دختر؟-

 لیانا لبخند شیطونی زد و گفت
 شرط داره-

بارها گفته  به چیزی گیر داده بود و تکین  یانا  تکین اخم کرد. چند روزی بود ل
 بود هرگز بهش راضی نمیشه. اما باز هم...

 شرط و شروط نداریم، اعصاب منو خورد نکن-
 بداخالق نشو دیگه-

 تکین لبخند زورکی ای زد
 بداخالق نیستم عزیزم، بگو منتظرم-

 لیانا سر کج کرد و با ناز گفت
 بذار برم شمال-

 تکین با حرص از روی تخت بلند شد و از اتاق بیرون رفت
 حاال هی دلیل و منطق بیار! کیه که بفهمه-

لیانا از جاش بلند شد، جلوی آینه دستی به سرووضعش کشید و از اتاق بیرون 
 رفت

 بابا خب خودتم بیا-
 من یک بار تو رو شمال بردم برای هفت پشت و خودمو هفت نسلم بسه-

 لیانا خندید
 بیا،منطقتم همینه؛ چون اون بار اونجوری شد ، اینبارم...-

 تتکین سیگار آتیش زد و لیانا با ادا گف
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 نکن تکین برام بده-
 تکین از گوشه ی چشم به لیانا نگاه کرد و به طرفش چرخید

 شمال بد نیست؟-
 لیانا با ذوق گفت

 نه، چه بدی ای؟خوبم هست، روحیه ام عوض میشه-
 تکین سیگارش رو خاموش کرد و پنجره رو باز

 میبرمت اطرار تهران حالوهوات عوض شه-
 

 لیانا با ناز گفت
 ما دلمون پیچ و خم چالوسو میخواد-

ست جلوی  شد از این مایی که لیانا گفت و به زحمت تون قند تو دل تکین آب 
 لبخندش رو بگیره

 لیانا کنارش نشست و با خواهش گفت
 بریم؟-

 تکین با اخم غلیظی گفت
بار آخری بود که حرفش رو پیش کشیدی، االن تو این وضعیت برنامم نیست -

 یگه ام نگوببرمت شمال، د
 لیانا سرش رو به شونه تکین تکیه داد

 خیلی خب بابا، بداخالق -
 و آروم تر زمزمه کرد 
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 میترسی دیگه-
تکین جواب نداد، به شدت دلش میخواست یک سیگار دیگه رو جایگزین اون 

 نخ قبلی کنه، ولی مراعات لیانا رو میکرد
 باز لیانا صدا زد

 تکین جان؟-
شددرد. اصددال تحمل شددنیدن پیشددنهاد دیگه ای رو تکین چشددم هاش رو بهم ف

 نداشت.
سر بلند و تکین پلک باز کرد. انقدر جدی و با اخم به لیانا نگاه میکرد که  لیانا 

 لیانا جرئت نداشت حرر بزنه.
 گونه اش رو با انگشت اشاره نوازش کرد و با شیطنت زیر لب زمزمه کرد

 ن استشاعر میگه، تا تو نگاه میکنی کار من آه کرد-
 انگشت شستش رو به آرومی بین ابروهای تکین کشید و نجوا کرد

 ای به فدای چشم تو، این چه نگاه کردن است-
 تکین لب تر کرد و پرسید

صددد بار نگفتم بدون من نمیری سددونو؟برای چی سددرخود یک روز زودتر -
 رفتی؟

 لیانا با لبخند حرص دراری گفت
 رو خودم بدم، مگه گذاشتی؟تالفی بود، میخواستم خبر بابا شدنت -
لیانا این مدت تموم میشددده ها! یک روزی میاد که دیگه الزم نیسدددت انقدر -

 مراعات حالتو بکنما!
 لیانا خندید و روی پای تکین نشست
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 کو تا اون روز،بذار فعال حالشو ببرم-
 و با هیجان ادامه داد

انقدر این مدت گوش به حرر کن من شده بودی که تصمیم گرفتم بالفاصله -
 بعد از این، اقدام کنم برای دومی!

هاش رو دورش  باز کرد و مو نا رو  یا های ل نده ای کرد. کش مو تک خ تکین 
 ریخت

 دیگه چه تصمیمی گرفتی؟-
 لیانا سرش رو تو گردن تکین فرو برد و به آرومی ب*و*سیدش

 ششمت عالیه! اینکه بگم حس-
 تکین جدی شد

 یعنی...-
 با بهت خندید

 یعنی...-
 لیانا با خوشی گفت

 یعنی از روی حدست سیسمونی رو درست گرفتی-
 تکین بلند بلند خندید

 پسره!-
لیانا با ذوق به تکین نگاه کرد و کیف کرد از صدددای بلند خنده اش که تو خونه 

 پیچیده بود
 وای پسره!-

http://www.roman4u.ir/


 649 اضطراب یایدر

 لیانا رو تو آغوشش فشرد و از خوشی صدا بلند کرد
 بچم پسره!-
 

××××× 
 لیانا رون الیاس رو نیشگون گرفت

 خیلی خب، بسه آبرومو بردی جلو شوهرم-
 الیاس برشی از کیک دهنش گذاشت و زمزمه کرد

 خیلیم باید مایه ی افتخارت باشم-
به چی چیت افتخار کنم؟اینکه تکین کجا درس خونده، اونوقت تو دانشددگاه -

 آزاد به زور قبولت کرد؟
 الیاس ابرو باال داد

 همه چی که درس نیست!-
 تکین جلوی خنده اش رو گرفته بود و خودش رو مشغول تلویزیون کرده بود

 پس چیه اگر درس نیست؟-
 الیاس فکر کرد، فکر کرد و گفت

 الت!فهم و کما-
 که تو داری-

 الیاس چاقو رو با حرص تو بشقابش گذاشت و گفت
 اصال من چیکار به تو دارم؟یسنا قبولم داره بسه!-

 همینطور که از جلوی تکین داشت رد میشد گفت



wWw.Roman4u.iR  650 

 

یکمم دسدددت از موعظه بردار،زانوی غم برا عاقبت بچه ات بغل بگیر،حالل -
 زاده به داییش میره

 نازی با عروسکش از پله ها پایین اومددر اتاق رو پشت سرش بست. 
 آجی نی نیت اندازه اینه؟-

 تکین از همونجا نازی رو بغل گرفت 
 تکین ولش کن-
 ما راحتیم-
 عمو، بابام بیاد ببینه بغلم کردی دعوات میکنه ها-

تکین موهای نازی رو نوازش کرد و لپش رو به آرومی گاز گرفت که نازی جیه 
 کشید

 ا اخم گفتدست به کمر زد و ب
 عمو دردم گرفت-
 گاز گرفتم دردت بیاد که دیگه انقدر برای من بلبل زبونی نکنی-

 نازی دست به سینه شد
کابینت - جا بگم تو  مد این قت آبجی او مان گفت هر و ما که  پس منم نمیگم 

 اولی یک پالستیک پر لواشکه!
 لیانا از جاش پرید و نازی ادامه داد

 یک عالمش رو برداشتم برای خودم ،تو کیف صورتیمه، زیپشم بستم!-
 تکین خنده ی مردونه ای کرد و نازی اخمو رو تو بغلش فشرد
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* 
تکین کتش رو روی مبل انداخت و کولر رو روشدن کرد. به اتاق خواب نگاهی 

 انداخت، لیانا نبود. 
صداش زد و در اتاق بچه رو باز کرد. نفسش رو پر صدا بیرون داد و جلو رفت 

 و کنار لیانا نشست
 لیانا جان-

 آروم تکونش داد
 لیانا خانوم-

 لیانا چشم باز کرد و تکین موهاش رو نوازش کرد
 سالم عزیزم، چرا اینجا خوابیدی؟-

که تو رای اینلیانا به صورت خسته ی تکین نگاهی انداخت و دلش غنج رفت ب
 بغلش یک خواب راحت بکنه. 

 قهری هنوز؟-
 لیانا اخم ظریفی کرد و دستی به صورتش کشید

 شام گرفتم-
جواب نداد،تخت رو تکیه گاه خودش کرد و نیم خیز شددد که تکین زیر بغلش  

 رو گرفت و کمکش کرد بلند شه
 من میلی ندارم، خودت بخور-

 نش رو بگیرهتکین لب گزید و سعی کرد جلوی عصبی شد
 خیلی خب نخور،بیا کنار من بشین-
 نمیخوام-
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 لیانا اون بحث برای دو روز پیش بوده اینقدر کشش نده، خسته شدم!-
 تو عذر خواهی نکردی-

 تکین چنگی به موهاش زد و دو سه دکمه ی پیراهنش رو باز کرد
 بیا ببین برای بردیا...-
 یاسین-
 براش لباس گرفتم-

 چرخید و با حرص گفتلیانا به سمت تکین 
 منو میذاری خونه ،خودت پا میشی میری اینور اونور خرید؟-

 تکین به سمت آشپزخونه رفت و پشت میز نشست
 بیا اینجا پیش من، انقدرم غر نزن-

لیانا راه افتاد به سددمت آشددپزخونه و با دیدن نگاه خیره ی تکین ،به طرز راه 
شباهت به پنگوئن نبود و لبخندی  شش هفت ماهگی که بی  ستانه  رفتنش در آ

 که سعی در پنهان کردنش داشت، تقریبا جیه زد
 تکین می کشتمت-

 تکین بلند بلند زد زیر خنده و برشی از پیتزاش رو برداشت
 رم نازی رو بیارممیخوام ب-

لیانا روی صددندلی نشددسددت ،ه*و*س کرده بود و انقدری لجباز بود که به روی 
 خودش نیاره

 تکین برش پیتزاش رو جلوی لیانا گرفت
 میخوای؟-
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 لیانا دست به سینه شد و سر کج کرد
 نه-
 یک گاز-
 دهنیه، خوشم نمیاد-

 تکین ابرو باال داد
 ت رو دادماحاال دیگه دهنی من رو خوشت نمیاد؟به-

ست تکین  شه. پیتزا رو از د شد، مثل همی سرش جرقه زد و نرم  لیانا فکری تو 
 گرفت و ازش خورد

 ام...تکین...میگم-
 تکین ابرو باال داد،به این تغییر موضع ناگهانی لیانا شک کرده بود

 میگم که...-
 منتظرم-
 میگم عزیزم امشب بریم بیرون با هم حرر بزنیم؟-
 در رابطه با؟-
 با هر چی-

 تکین جعبه ی پیتزای لیانا رو باز کرد و براش سس ریخت و جلوش گذاشت
 حرفتو بزن-

 لیانا با غذاش بازی کرد
 خب...موضوب های مختلفی هست-
 مثال؟-

 لیانا لب گزید و آروم گفت
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 زایمان-
 تکین به صندلیش تکیه داد

 حرر بزنیم، بگو میشنوم-
 ببین من خیلی تحقیق کردم و از اینو اون پرسیدم، نتیجه گرفتم که...-

 به تکین نگاه کرد و نالید
 من طبیعی نمیتونم تکین-
 بعد از سزارین یک ماه درد رو باید تحمل کنی،سخت تره!-

 لیانا با حرص گفت
 تو چند باز زایمان کردی که انقدر قاطع حرر میزنی؟-

 ی گفتتکین لبخند زد و با مهربون
 فعال غذاتو بخور عزیزم، بعدا حرر میزنیم-
 

××××× 
 هر چی اواخر بارداری لیانا نزدیک تر میشد، استرسش بیشتر میشد. 

تکین از دسددتش کالفه شدددده بود و چاره ای نداشدددت جز اینکه با حرفهاش 
 آرومش کنه

 تکین-
 تکین سرش رو روی بالش جا به جا کرد. تازه چشمش گرم شده بود

 چرا نخوابیدی؟جانم، -
 لیانا یک کم جا به جا شد و دست تکین باز دورش پیچید
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 بیداری؟ -
 تکین خواب آلود گفت

 بیدارم کردی-
 خوابم نمیبره-

 تکین به زحمت پلک باز کرد، چشمش میسوخت
 درد داری؟چیزی میخوای؟-
 میگم...یکی بود-

 تکین پلک بست و لیانا ادامه داد
 طبیعی زایمان کرد، مرد! -

پاتختی کنترل  نداد. غلت زد و از روی  با حرص پس زد و جوابی  تکین پتو رو 
 کولر گازی رو برداشت و روشنش کرد

 سردم میشه-
 تکین پتو رو روی لیانا کشید و طاق باز خوابید

 هیچی نمیگی؟-
 تکین پلک هاش رو بهم فشرد

 لیانا،خانومم، تو که قرار نیست طبیعی زایمان کنی ، بخواب-
 فقط یک ماه مونده -

 تکین به سمتش چرخید و موهاش رو نوازش کرد
 میگذره عزیزم-
 میترسم-

 گردن لیانا رو ب*و*سید و زمزمه کرد
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 من کنارتم، چیزی نمیشه-
 لیانا مردد و با مکث گفت

 تکین اگر...اگر من موقع زایمان...بمیرم... زن میگیری؟-
 تکین دندون سایید و غرید

 اعصبانیم نکن لیان-
 جواب بده-
 این چرت و پرتا جواب نداره-
 تکی...-
 لیانا!-

لیانا از صدددای بلند تکین جا خورد و چیزی نگفت. تکین بغلش کرد،موهاش 
 رو نوازش کرد و زیر گوشش رو ب*و*سید و نجوا کرد

 به بغل کردن بردیا فکر کن-
 یاسین-

 تکین لبخند زد و گونه ی لیانا رو ب*و*سید.
 

×××××× 
 لیانا سرش رو به پشتی صندلی تکیه داد

 کولر بزن تکین-
 تکین به سمتش برگشت و با دیدنش اخم غلیظی کرد

 شالتو سر کن-
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 لیانا نالید
 گرمه-
 سرت کن لیانا-

 لیانا با غر ،شال رو روی سرش انداخت و تکین کولر رو روشن کرد و راه افتاد
 ذارمی بیرون، دیگه نمیفکر نکن حواسم بهت نیست، با این وضع بخوای بیا-
 مگه چجوری ام؟-
 هیچی، فقط با یک من شکم، دست از این تیپ زدنات بر نمیداری. -

 لیانا نگاهی به لباسش انداخت و سارافونش رو پایین تر کشید
 من که خوبم-

تکین چشم غره ی وحشتناکی بهش رفت و لیانا ساکت شد. دریچه ی کولر رو 
 د. تنظیم کرد و صندلی رو عقب دا

جدیدا نمیتونسدددت جلوی خودش رو بگیره و  خت،  ندا گاهی بهش ا تکین ن
 موضعش رو حفظ کنه

 خوابت میاد؟-
 کمرم درد گرفته-

شد. پا  شت لبریز می صبرش دا شتر از لیانا، دنیا اومدن بچه آرزوی تکین بود، بی
با دوران  با درد های گاه و بیگاهش،  با حس ترسددش از زایمان،  نا  یا به پای ل

با کمر دردهاش، با نگرانی هاش عذاب میکشددید. دیگه نمیتونسددت ویارش، 
 تحمل کنه اذیت شدن هاش رو

 سه هفته دیگه مونده-
 لیانا دستی به دلش کشید و دلش ضعف رفت برای بغل گرفتنش.
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 چند وقت یک بار تکین رو هوایی میکرد با بابایی گفتن هاش ، با لحن بچگونه 
 بگم مامان بیاد پیشم باشه این مدت؟-

تکین نمیخواسددت، حضددور کس دیگه ای نمیپذیرفت تو زندگیشددون؛ دلش 
میخواسددت همون آخرین روزهای دوتایی بودنشددون، دوتایی بمونه! شددخص 

 دیگه ای به جمعشون اضافه نشه
 ساعت کاریمو کمتر میکنم، خودم پیشتم-

 لش قربون صدقش رفت.لیانا به نیمرخ جدی تکین نگاه کرد و تو د
 من نمیدونم باید چیا تو ساک بذارم-

 تکین عینک آفتابیش رو به چشمش زد و دنده عوض کرد
 از صدرا پرسیدم، ساکت حاضره-

لبهای لیانا کش اومده و نجوای زیر لبیش به گوش تکین رسید و گره ی اخمش 
 رو باز کرد

 از االن شبیه باباها شده-
 

××××× 
لیانا پتو رو از روش کنار زد، از شدددت درد عرق کرده بود. از چند سدداعت قبل 

 درد داشت، اما فکر نمیکرد یکدفعه انقدر شدید بشه. 
صداش  صدا زد و به جای خالیش نگاه کرد.  دوباره  سم تکین رو  به زحمت ا
زد ولی انگار هیچ صوتی از حنجره اش خارق نمیشد. ناله ی بلندی از درد سر 

 داد
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صداش به گوش تکین خواب رسید و نیمه هشیار شد. غلتی زد و از روی کاناپه 
 به زمین افتاد

لیانا روی زمین نشددسددته بود و از درد به خودش میپیچید و نفس کشددیدن هم 
 براش سخت بود.

تکین بازوش رو ماسدداژ داد ،گیج بود. صدددای گریه ی ضددعیفی میشددنید و 
 نمیشنید

 چید و لیانا بی اختیار با گریه جیه زددرد شدیدی زیر دل لیانا پی
 تکین-

 به ثانیه نکشید، در اتاق به دیوار کوبیده شد و تکین نگران کنار لیانا نشست
 چیه؟چی شده؟درد داری؟-

لیانا دسددت تکین که به سددمت شددکمش میرفت رو گرفت و تا جایی که توان 
 داشت فشار داد تا خودش رو خالی کنه. حتی نمیتونست جیه بکشه

 هق هقش رو خفه میکرد و به زحمت نالید
 دا...رم میمیر...م-

تکین مانتو و شالی از کمد لیانا بیرون کشید و شالش رو روی سرش انداخت. 
 زیر بازوش رو گرفت که لیانا خودش رو عقب کشید و با ترس گفت

 نمی...ام...طبیعی...نمیخوام-
نه وار میت  لب تکین دیوا یده بود و ق به خودش رنگش از درد پر ید، تنش رو  پ

چسبوند و بلندش کرد و خیلی سعی کرد تا لحنش آروم باشه و استرس بیشتری 
 رو به لیانا منتقل نکنه

 باشه...بریم بیمارستان...-
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 نمیخوام...من یک...هفته دیگه وقت...دارم-
 تکین لب پایینش رو جوید تا چیزی نگه، داشت عصبانی میشد

 فقط شلوارش رو عوض کرد و سوئیچش رو برداشت لیانا رو از اتاق بیرون برد،
تکین مضددطرب چشددم از خبابون گرفت و نگاهی به لیانا انداخت. یک کم 

 آرومتر شده بود
 چرا صدام نکردی؟-

 لیانا صورت اشکیش رو به  شیشه چسبوند
 قهر بودی-

 تکین دندون سایید و تو دلش حسابی از خجالت خودش دراومد
 چقدر وقته درد داری؟-

 لیانا بی حال گفت
 آخر شب-

 تکین اخم کرد
 االن ساعت شش صبحه. از اون موق...-

 لیانا با ترس جیه زد
 تکین-

 و تکین دیر ترمز گرفت
 

×××× 
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سددردرد گرفته بود. تا چند دقیقه قبل صدددای دادهای لیانا جونش رو به  تکین
 لبش رسونده بود و حاال هم سکوت محض! 

نگرانیش بابت حال لیانا یک طرر،اسددترسددش از بابت مردی که زیر گرفت 
 طرر دیگه

 اضطراب لبریز بود از وجودش و میترسید از اینکه کشته باشدش.
 در اتاق عمل باز شد و تکین از جا پرید

شت  شید و رمقی ندا شنید نفس راحتی ک سرش رو که  سالمت لیانا و پ خبر 
صحنه شحالی کردن. دائم  صدای  برای خو شمش بود و  صادر جلوی چ ی ت

  .بلند کشیده شدن تایر روی زمین، بعد از اون مکث ناگهانی
شه به خودش وعده وعید داده بود که چه کارها میکنه وقتی این خبر  چقدر همی

 رو بشنوه و حاال تنش از تصور کشتن یکی دیگه یخ بسته بود. 
 ننده ی سرش رو. به دیوار تکیه داد و نادیده گرفت، درد کالفه ک

 چشم بست، حس میکرد آهن داغ تو حدقه ی چشم هاش فرو میکنن
 نفس راحتی کشید،زندگیش سالم بود!لیانا حالش خوب بود

 لبخند کمرنگی روی لبش نقش بست، دیگه پدر بود! پدر بردیا کوچولوش!
                          ××××× 

ه صدای زمزم باز کرد، دهنش خشک بود از بس جیه و داد کرده بود.لیانا پلک
وار تکین رو میشنید. سر چرخوند و قامت خم شده ی مردش رو نگاه کرد و به 

 زحمت صدا زد
 تکین-

 رگشتپریده بتکین چشم گرفت از پسر یک ساعته اش و به سمت لیانای رنگ
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 جان تکین-
 از صورتش کنار زد  جلو رفت و موهای لیانا رو

 جانم عزیزدلم-
خم شددد ولیانا عطر تنش رو نفس کشددید. طبق معمول چند دکمه ی پیراهنش 

 باز بود.
 پیشونی لیانا رو طوالنی ب*و*سید و زمزمه کرد 

  جون دادم تا خبر سالمتیت رو دادن-
 لیانا ناله کرد

 آخرش کار خودت رو کردی-
 پیچید و بغض کردجا شد و زیر دلش درد تو جاش جابه

 تقصیر توئه، این همه درد کشیدم-
 نگفت، فایده ای نداشت گفتنتکین لبهای خشک لیانا رو ب*و*سید و چیزی

 اینکه هیچ چیز دست تکین نبوده. 
 لیانا گردن کشید 

 بده ببینمش-
 تکین لیوان آبی به دست لیانا داد

 خوابه-
 تکین، یک کم!خواهش میکنم-

اال داد و به سددمت تخت بچه  رفت. قند تو دل لیانا آب تکین تخت لیانا رو ب
شد از دیدن صحنه ی رو به روش. تکینی که به آرزوش رسیده بود و پسرش رو 
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بغل گرفته بود و جوری مواظب بود و دستش رو حصار تن کوچیکش کرده بود 
 که لیانا به پسرش حسادت کرد

 .ونست چشم بگیره ازشتکین بچه رو به آرومی تو بغل لیانا گذاشت و نمیت
کرد و با انگشددت اشدداره اش گونه ی لیانا دسددتش رو زیر بدن پسددرش تنظیم

 سفیدش رو نوازش کرد و لب زد
 جان مامان-

 جاری شده ی لیانا خیره شد و لبخند پر از عشقش تکین به اشک
لیانا انگشددت اشدداره اش رو بین انگشددت های ظریف پسددرش جا داد و نوک 

 *سید و با ذوق زمزمه کردانگشت هاش رو ب*و
 کوچولوی من-

 نوک دماغش رو لمس کرد و با هیجان کنترل شده ای گفت
 ، ببین چقدر شبیه باباشه!..ببین تکین.ببین-

 گرمای خاصی وجود تکین رو احاطه کرد و چشمش برق زد، این عالی بود!
 لیانا با مالحظه پیشونیش رو ب*و*سید و تکین گفت

 بیدار میشه ها-
لیانا زیر لب قربون صددقش رفت و کمی جا به جا شدد که صدورتش از درد تو 

 تکین با نگرانی گفتهم رفت .
 چی شد لیانا؟-

 لیانا لب گزید، درد داشت
 میخوام دراز بکشم-
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. سددر تختش خم بردیا رو از دسددت لیانا گرفت و سددر جاش خوابوندش تکین
 شده بود و کف پاش رو نوازش میکرد

 تکین-
 ن به سمتش برگشتتکی

 خوبی؟ -
 کنار تخت،روی صندلی نشست و دست لیانا رو تو دستش گرفت

 میشم؟عالی تر از اینم-
 لیانا دردش رو نادیده گرفت،اما صدای بی حالش همه چیز رو مشخص میکرد

 میترسم-
 تکین فهمید و خودش رو به نفهمی زد

 ترس دیگه چرا خانومم؟تموم شد که-
 نمیدونی چی میگم تکی-

 تکین به چشمهای نگران لیانا نگاه کرد. کالفه بود
 چی میخوای بشنوی؟-
 زنده ست؟-

 تکین لبش رو به پشت دست لیانا رسوند
 نمیدونم-

 لیانا با بغض گفت
 ا ... اگر...دوربین...-
 به من ربطی نداشت، اون موتوریه خالر اومد، اصال از عمد نبود!-

http://www.roman4u.ir/


 665 اضطراب یایدر

 خت و با بغض گفتلیانا به چشم های خسته ی تکین چشم دو
 خداکنه زنده بمونه-

 . شقیقه اش تیر میکشیدتکین سرش رو به تخت تکیه داد و پلک بست
 لیانا خواست بحث رو عوض کنه. با صدای گرفته ای گفت

 به مامانم گفتی؟-
 تکین سر بلند کرد و با گیجی گفت

 حواس برام نذاشتی-
صدای گریه ی بردیا بلند  شدن تکین،  لیانا لبخند محوی زد و همزمان با بلند 

 شد
 لیانا دلش غنج رفت برای دوباره بغل کردنش

تکین سددعی کرد برای چند لحظه ذهنش رو از هرچیزی که اذیتش میکرد پاک 
 کنه

 پسرش رو بغل کرد و تو بغل لیانا گذاشت و با لحن شیطونی گفت
  آقا بردیا گرسنشه-

 لیانا گیج بود
 خب؟-

 تکین ابرو باال داد
 چرا منو نگاه میکنی؟پسرم گرسنشه-

 لیانا بردیا رو تو بغلش جا به جا کرد و اخم کرد از درد
 چیکار کنم؟-
 تو مامان شدن برات زود بود-
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 لیانا با غیظ تشر زد
 تکین!-

 تکین خندید و جلو رفت
 کمکت کنمبذار-
 

××××× 
 لیانا روی تخت جا به جا شد و پیشونی بردیا رو ب*و*سید. 

 شیرین سینی رو برداشت و تکین نازی رو حین دویدن بغل گرفت
 نازی توبغلش دست و پا میزد

 عمو!عمو...کنولم-
 تکین، نازی رو روی مبل نشوند و گفت

 قرار شد دور و بر آبجی نری-
 نخیر، قرار شد دور و بر بدیاجونم نرم-

 ابرو باال دادتکین
 کی؟-
 بدیا جونم-

 جلوی خنده اش رو گرفت و گفتتکین،
 که بذاری بخوابناونهمه خوراکی گرفتم -

 نازی با حرص دست به سینه شد
 مگه اونجا نبودی؟چجوری منو دیدی؟عمو شما-
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 تکین گوشه ی پیشونیش رو خاروند
 عموجون، بذار آبجی بخوابه. بیدار که شد برو پیشش -

 ین از اتاق بیرون اومدشیر
 آقا تکین ، لیانا صداتون میزنه-

 تکین دستی به سر نازی کشید و بلند شد
 

 تکین در رو بست و پشت سر لیانا دراز کشید و از پشت بغلش کرد
 کارم داشتی؟ جانم-
 میخواستم پیشم باشی-

 تکین موهای لیانا رو کنار زد و گردنش رو بویید
 دردت کم تر شده؟ -

گونه ی پسرش رو نوازش کرد و پلک بست و تمرکز کرد روی حرکت دست لیانا
 تکین، روی پهلو و شکمش

 تکین حلقه ی سر شونه ی لیانا رو کنار زد و شونه اش رو ب*و*سید
 تا زنده ام ممنونتم؛ بابت بردیا-

 لیانا لبخند زد و به سمت تکین برگشت
که در باز  هر دو آروم گرفتند تکین پیشونی به پیشونی لیانا تکیه داد و  لحظه ای

 شد. تکین به سرعت عقب کشید. لیانا سرخ شد و شیرین هول!
 من...ببخشید-

 شیرین از اتاق بیرون رفت که زنگ در به صدا در اومد و دل لیانا ریخت
 تکین مشت کرددستش رو دور مچ 
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 نرو-
 بخوابم اینجا، مامانت بره دم در؟من-

 گفتلیانا با ترس
 جون من!خواهش میکنم-

 کرداخمتکین
 قسم نده-

 لیانا بغض کرد و نیم خیز شد
 تکین اومدن دنبالت-

به ذهنش  به موهاش زد،این  ید و دو دسددتی چنگی  پایینش رو جو تکین لب 
 نرسیده بود

 لیانا اشک ریخت
 نرو تکین-

 زد. ماشین پلیس دم در بود!تکین پرده رو پس
 تکین دنبال یک تایید بود

 حق با منه دیگه؟نه؟اون خالر اومد-
 لیانا اشک ریخت

 آره، اون خالر اومد-
 اگر مرده باشه-

 شیرین مضطرب در زد
 ،با شما کار دارن،پلیس دم درهآقا تکین-
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 لیانا هق زد
 نمرده، من مطمئنم-

 تکین پشت گردنش دست کشید 
 نباش لیانا، چیزی نمیشهنگران-

ی هق هقش بلند نشددده. بردیا از خواب لیانا جلوی دهنش رو گرفت تا صددددا
 پریده بود و گریه میکرد

 آرومش کن خانومم، گ*ن*ا*ه داره-
 لیانا بچه رو بغل کرد و با گریه رو به تکین گفت

 کجا داری میری؟-
 تکین مضطرب بود

 به صدرا همه چیز رو بگو، بگو پی گیر باشه-
 لیانا هق زد

 نرو تکین-
 

××××× 
نازی  یا و  به برد گاهی  ید از درد. ن لب گز ند شدددد و  جاش بل به سددختی از 

 انداخت،هر دو خواب بودن .
 از اتاق بیرون رفت و تلفن رو برداشت و 

 شماره گرفت
 به کی زنگ میزنی؟-
 صدرا، دلم آروم نمیگیره-
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 اون که قرار شد صبح بره دنبال کارا-
 بله؟-

 لیانا حواسش رو به گوشی داد
 صدرا الو، آقا-
 به به ، خانوم وکیل با این موکل دردسرساز چه میکنی؟-

نور امیدی تو دل لیانا روشن شد از لحن شوخ صدرا که برعکس صدای گرفته 
 ظهرش بود

 خبر خوبی دارید؟-
 یک سری پرس و جو کردم و دنبال کارها رفتم،ظاهرا...-
 ظاهرا چی؟-
 ظاهرا طرر گواهینامه نداشته،خالفم که میومده-

 لیانا از خوشی خندید و ناباور گفت
 جدی میگید؟-
فردا میرم دنبال بیمه و کارای دیگه، فقط امیدوارم الکی اذیت نکنن و کارمونو -

 راه بندازن
صدای گریه ی بردیا بلند شد و دل لیانا کنده شد. شیرین به طرر اتاق دوید و 

سید بر سریع قدم برداره. میتر ست  تخت  دیا از رویلیانا با وجود دردش نمیتون
 زمین خورده باشه

 الو، لیانا؟-
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شددیرین با بچه از اتاق بیرون اومد و لیانا نفس حبس شددده اش رو بیرون داد و 
 که فقط از خواب پریده بودهخیالش راحت شد

 ممنونم ازتون، بردیا بیدار شده، ببخشید-
 صدرا با خنده گفت

 امان از دل این بابای یک روزه که از زن و بچش دوره-
 لیانا لبخند تلخی زد و با یک خداحافظی تماس رو قطع کردند

 روی مبل نشست و شیرین بچه رو تحویلش داد
 لیانا بردیا رو تو آغوش گرفت و به آرومی تکون داد و زیر گوشش زمزمه کرد

 جانم مامان-
 پشت گردنش رو بگیر-

 کرد و عطر خوش نوزداش رو بو کشیدمدستش رو تنظی
 ...گریه نکن مامانیجونم عزیزم-

 به بردیا شیر داد و وقتی آروم شد رو به شیرین زمزمه کرد
 ساعت یکه، تکین شام خورده؟-
 حتما بازداشتگاه به زندانی یک چیزی میدن دیگه-
 گونه ی پسرش رو نوازش کرد و زمزمه کرد 

 ب نمیزنه مامان یقین دارم به غذای اونجا، ل-
 شیرین سری تکون داد

 قبل از ناهارم که اومدن دنبالش-
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لیانا بغض کرد و انگشت های پسرش رو نوازش کرد. شام شب قبل هم بیشتر 
یانا راه انداخت و دعوایی که  با بحثی که ل از یک لقمه نتونسددته بود بخوره ، 

 بینشون راه افتاد. آخر هم لیانا تو اتاق تنها خوابید
 ش تار بوددید

 جاش اصال خوب نیست-
 اشک ریخت

 کلی فکر و خیال میکنهاز هیچی ام خبر نداره،-
 بردیا رو تو آغوشش فشرد

 االن کلی اعصابش خورده،حتما سردرد داره-
  گرفته ای نجوا کرد شیرین دو استکان چای ریخت و لیانا با صدای

 بمیرم- 
شت کرد و لیانا به تلخی  شاره ی لیانا م شت ا شت هاش رو دور انگ بردیا انگ

 خندید و به چشم های بازش نگاه کرد که دقیقا رنگ چشم های تکین بود
 جانم-
 

××××× 
 لیانا با گریه گفت

 یعنی چی امروزم کار رو راه ننداختن؟فردام که جمعه ست-
 ظیمصدرا ماشین رو روشن کرد و دریچه ی کولر رو تن

 دیگه چیکار کنم؟از هشت صبح اینجا عالفم-
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 لیانا غذای نازی رو کشید و با صدای گرفته ای گفت
 به هر حال ممنون، به زیبا سالم برسونید-

 گوشی رو قطع کرد. نازی دوغش رو سر کشید و گفت
 آبجی، عمو کی میاد؟-

 گفتلیانا اشکش رو پاک کرد و آروم
 . غذاتو بخورمیاد عزیزم،میاد-

 به سمت اتاق رفت و از شیرین پرسید 
 نخوابید؟-

 شیرین از تخت پایین اومد
 مگه یک لحظه چشم رو هم میذاره؟-

 جلو تر اومد و نگاهی به چشمهای اشکی لیانا انداخت
 حل نشد؟-

 لیانا، بردیای بقچه پیچ شده رو از شیرین گرفت و با صدای خش دارش گفت
 حل میشه-

 از اتاق بیرون رفتگونه ی پسرش رو ب*و*سید و 
 غذا حاضر شد؟-

 لیانا روی مبل نشست
 آره، برای نازی کشیدم -

 شیرین ناهار لیانا رو تو ظرر کشید و تو سینی براش برد
 یونس بعدازظهر دوباره میاد اینجا-

 لیانا لبخند زد و موهای رنگ روشن بردیا رو نوازش کرد



wWw.Roman4u.iR  674 

 

 باز مثل قبال شده-
 کیه که نوه اش رو ببینه و بتونه مقاومت کنه؟-

 لیانا روی مبل جا به جا شد
 هنوز با تکین کنار نیومده،نه؟-

 شیرین جوابی نداد و لیانا زمزمه کرد
 دلم براش تنگ شده-

 نازی تلویزیون روشن کرد و شیرین به مهربونی گفت
 تا یکی دو روز دیگه آزاد میشه-

 لیانا به تلخی گفت
 به قید وثیقه! آره، ولی-
 مگه نمیگی رای دادگاه به نفع تکین صادر میشه؟-

 لیانا پیشونی بردیا رو ب*و*سید
 امیدوارم-
 نگاه کن با خودت چه کردی، چشمات سرخه سرخه!-

 زنگ در به صدا در اومد و شیرین با تعجب به ساعت نگاه کرد و گفت
 قرار نبود اینقدر زود بیاد-
 برم لباسم رو عوض کنممن-

 . پیراهن صورتی رنگیدر رو پشت سرش بست و بردیا رو روی تخت گذاشت
 درآورد و رو به بردیا گفت

 ببین با لباس مامان چیکار کردی -
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شلوارکش رو درآورد و پیرهنش رو تن کرد. نگاهی به خودش انداخت و تاب و 
ه . تکین نذاشتاهمیتی به رنگ پریده و چشم های سرخ و موهای نامرتبش نداد

بود طول بارداریش موهاش رو رنگ کنه و چند سددانتی مشددکی موهاش رشددد 
نه اش رو  باز کرد. گو یا رو  خت خم شدددد و پتوی دور برد کرده بود. روی ت

 ب*و*سید و بغلش کرد که در اتاق باز شد
 لیانا به سمت در برگشت و جاخورد!

به  ودسددته گل رو روی میز گذاشددت و با پشددت پاش در رو بسددت. لیانا بردیا ر
 خودش فشرد و با بهت زمزمه کرد

 آزاد شدی-
سینه اش چسبونده تکین قدم برداشت و لیانای مسخ شده ای که پسرش رو به 

 گرفت. بود رو بغل
 لیانا عطر تن تکین رو نفس کشید و بغضش ترکید و هق زد

 تکین-
 تکین پیشونیش رو ب*و*سید و گونه اش رو نوازش کرد

 جان تکین-
 رد اشک لیانا رو ب*و*سید

 گریه نکن عزیزم-
 لیانا خودش رو به آغوش تکین فشرد و با بغض گفت

 صدرا که گف...-
تکین موهای لیانا رو نوازش کرد و چقدر دوسددت داشددت این دختر طناز تازه 

 مامان شده رو!
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 زیر گوشش زمزمه کرد
 نمبعد عمری یاد گرفتم چجوری سوپرایز میکنن، خواستم امتحانش ک-

 لیانا بین گریه اش، خندید و تکین گوشه ی لبش رو ب*و*سید
 حس جالبی بود!-
 دلم تنگ شده بود برات-
 منم دلم برای این مامان کوچولو تنگ شده بود-

 تکین به بردیای آرومش نگاه کرد و لب زد
 دل من که آب شد برای این پسر-

 لیانا ، بردیا رو تحویل تکین داد
 گرفت؟ به همین زودی جام رو-

یانا و دلش ضددعف رفت برای پسددر  لبهای تکین کش اومدن از حسدددادت ل
 کوچولوش

 سالم دورت بگردم!سالم بابایی!-
صی بود که لیانا تا به حال از تکین  شم های تکین بود،چیز خا و ذوقی که تو چ

 ندیده بود و تکین حس نابی رو تجربه میکرد که سال ها منتظرش بود!
یبا رمانبابت نوشتن این  عزیز حوابا تشکر از    ز
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